ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΥ, ΦΟΙΒΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Ε. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα
Τηλ. 210 – 320.2850, 1
e-mail: climatechange@bankofgreece.gr

Fax. 210 – 320.2513
S.W.I.F.T.: BNGRGRAA

Οικονοµική αποτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην
αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και µέτρα προσαρµογής
Κυριακή Ρεµούνδου και Φοίβη Κουντούρη*
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
1.Εισαγωγή
Οι αλιευτικοί πόροι παράγουν µια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες ενέχουν
αξία για τους ανθρώπους. Οι αξίες αυτές διακρίνονται σε αξίες χρήσεις που
συνδέονται µε την κατανάλωση των αλιευµάτων για τροφή και µε την αναψυχή από
το ψάρεµα αλλά και σε αξίες µη χρήσης που συνδέονται µε την διατήρηση των
οικοσυστηµάτων και την κληροδότησή τους στις επόµενες γενιές. Καθώς όµως πολλά
από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συνδέονται µε τους αλιευτικούς πόρους είναι
δηµόσια αγαθά, µε την έννοια ότι η κατανάλωσή τους δεν είναι αποκλειστική και
ανταγωνιστική, δεν υπάρχουν αγορές για να σηµατοδοτήσουν την συνολική τους
αξία. Για να εκµαιεύσουν την συνολική αξία µη εµπορεύσιµων αγαθών (όπως οι αξίες
µη χρήσης των αλιευµάτων) οι οικονοµολόγοι έχουν αναπτύξει µία σειρά από
τεχνικές αποτίµησης. Οι τεχνικές αυτές είτε χρησιµοποιούν στοιχεία από πραγµατικές
αγορές που συνδέονται µε τα αγαθά που θέλουν να αποτιµήσουν, και συνεπώς
έµµεσα εκτιµούν την αξία των µη εµπορεύσιµων αγαθών (τεχνικές αποκαλυπτόµενης
προτίµησης) είτε δηµιουργούν υποθετικές αγορές µε την χρήση ερωτηµατολογίων
(τεχνικές δηλωµένης προτίµησης). Κοινό γνώρισµα των τεχνικών είναι η
ανθρωποκεντρική θεώρηση των αξιών. Βασιζόµενες στα νεοκλασικά οικονοµικά
θεωρούν ως βάση για την εξαγωγή εκτιµήσεων για τα κόστη και τα οφέλη από
µεταβολές στην περιβαλλοντική ποιότητα τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευηµερία.
* Οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν θερµά τον Σ. Παπουτσόγλου και Α. Νάστη για τα
εποικοδοµητικά τους σχόλια και παρατηρήσεις.

Όταν η πραγµατοποίηση πρωτογενών µελετών δεν είναι δυνατή οι οικονοµολόγοι
υιοθετούν τεχνικές µεταφοράς οφέλους, οι οποίες µπορούν να παρέχουν αξιόπιστα
συµπεράσµατα µε κατάλληλη στάθµιση και µεταφορά αξιών από περιοχές όπου
πρωτογενείς µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί σε περιοχές ενδιαφέροντος. Σηµαντικό
στην κατεύθυνση αυτή είναι η προσεκτική επιλογή µελετών από την παγκόσµια
βιβλιογραφία, µέσω ηλεκτρονικών βάσεων µελετών αποτίµησης, ώστε οι µελέτες να
έχουν

πραγµατοποιηθεί

σε

περιοχές

µε

όσο

γίνεται

περισσότερο

όµοια

χαρακτηριστικά, ως προς το αγαθό που αποτιµάται, µε την περιοχή µελέτης.
Η µελέτη αυτή αρχικά εξετάζει εναλλακτικά µέτρα µετριασµού των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στους αλιευτικούς πόρους όπως αυτά αποτυπώνονται στην
διεθνή βιβλιογραφία και στην συνέχεια εξετάζει την δυνατότητας εφαρµογής των
µέτρων αυτών στην ελληνική αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Στην συνέχεια
παρουσιάζεται αναλυτικά η τεχνική της µεταφοράς οφέλους που υιοθετείται για την
αποτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και αναγνωρίζονται τα πιθανά
µειονεκτήµατα. Το τελευταίο κοµµάτι της µελέτης παρουσιάζει συνοπτικά τις µελέτες
αποτίµησης από την διεθνή βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκαν για την µεταφορά
οφέλους και παραθέτει τα αποτελέσµατα της µεταφοράς για την Ελλάδα1.
2. Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και µέτρα µετριασµού των πιέσεων στους
αλιευτικούς πόρους
Η σηµαντικότερη ένδειξη της κλιµατικής αλλαγής είναι η µετακίνηση των ειδών
βορειότερα προς αναζήτηση ψυχρότερων υδάτων τόσο γιατί ο οργανισµός τους έχει
ανάγκη από ένα συγκεκριµένο εύρος θερµοκρασιών όσο και γιατί ακολουθούν τα
διάφορα είδη φυτών πλαγκτού και άλλων θαλασσίων οργανισµών τα οποία
αποτελούν την τροφή τους και τα οποία µεταναστεύουν προς τον βορρά. Εκτός από
την µετακίνηση ειδών, η αλλαγή του κλίµατος ασκεί και άλλες πιέσεις στα θαλάσσια
οικοσυστήµατα και την αλιεία τροποποιώντας τις δυνατότητες αλιευτικής
δραστηριότητας. Μία σηµαντική επίπτωση είναι ο ευτροφισµός που πλήττει ένα
1

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ενώ οι πιθανές επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών ενδέχεται να είναι
σηµαντικές για όλες τις Ελληνικές υδατοσυλλογές (ποτάµια, λίµνες, λιµνοθάλασσες, θάλασσες) η
µελέτη αυτή εξετάζει τα θαλάσσια οικοσυστήµατα για τα οποία υπάρχει ελληνική και διεθνής
οικονοµική βιβλιογραφία η οποία δεν είναι τόσο ευαίσθητη στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της
περιοχής µελέτης και µπορεί να υιοθετηθεί στα πλαίσια της µεταφοράς οφέλους.
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µεγάλο µέρος των παράκτιων υδάτων στην Ευρώπη. Οι αυξηµένες ποσότητες
ρυπαντικών φορτίων από ακατέργαστα λύµατα οδηγεί σε υπερβολική ανάπτυξη της
υδατικής χλωρίδας µειώνοντας το οξυγόνο που περιέχεται στο νερό. Συνέπεια του
φαινοµένου αυτού είναι η αύξηση του αριθµού των κόκκινων και πράσινων
παλιρροιών που ενίοτε είναι καταστροφικές για τα ψάρια και τους θαλάσσιους
οργανισµούς που ζουν κατά µήκος των ακτών. Επιπλέον παγκόσµια παρατηρείται
διεργασία λεύκανσης των κοραλλιών ως αποτέλεσµα της αύξησης της οξύτητας των
θαλασσίων υδάτων. Η οξίνιση αναµένεται να επηρεάσει και όλα τα ζώα των οποίων ο
σκελετός ή το κέλυφος περιέχει ασβέστιο, όπως τα περισσότερα µαλάκια. Τέλος η
αύξηση της συχνότητας από ακραίων καιρικών φαινοµένων αναµένεται να
καταστήσει το εισόδηµα από την αλιεία λιγότερο βέβαιο και να προκαλέσει φθορές
στις εγκαταστάσεις και τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό των αλιέων. Συνοπτικά οι
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για τα ψάρια και την αλιεία παρουσιάζονται στον
πίνακα 1.
Πίνακας 1: Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για τα ψάρια και την αλιεία
Αναµενόµενη αλλαγή

Επίπτωση της αλλαγής

Μεταβολές στο pH λόγω
αύξησης του CO2 και της
όξυνσης
Θέρµανση
των
ανώτερων
στρωµάτων των ωκεανών

Επιπτώσεις στο φυτοπλαγκτόν
και τα κοράλλια

Άνοδος της
θάλασσας
Υψηλότερες
νερού

στάθµης

της

θερµοκρασίες

Μεταβολές στα φορτία των
ωκεανών

Μείωση
ρευµάτων
ξηρασίας

των
υδάτινων
και αύξηση της

Θερµά θαλάσσια είδη
αντικαθιστούν ψυχρά
Είδη πλανγκτού µετακινούνται
προς υψηλότερα γεωγραφικά
µήκη
Μεταβολές στην σύνθεση του
ζωοπλανγκτού
Απώλεια παράκτιων τόπων
αναπαραγωγής και τροφής πχ.
Βάλτοι και κοραλλιογενείς
ζώνες
-Αλλαγή στην σχετική
ποσόστωση αρσενικών και
θηλυκών
-Αλλαγή στο χρόνο
αναπαραγωγής
-Αλλαγή στο χρόνο
µετανάστευσης
Περισσότεροι αλλόχθονοι
οργανισµοί, εξάρσεις µεδουσών
και ασθένειες
Μείωση της δυνατότητας
συγκρότησης κοπαδιών
Αλλαγή στα επίπεδα νερού σε
λίµνες και ποτάµια
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Πιθανό αποτέλεσµα για τα
ψάρια
Πιθανές
µειώσεις
στην
παραγωγή οργανισµών
Μεταβολές στην κατανοµή του
πλαγκτόν γύρω από τους
πόλους,
µείωση
της
βιοποικιλίας στα τροπικά νερά

Μείωση στον πληθυσµό
παράκτιων και συνδεόµενων µε
αυτά ψαριών

Μεταβολές στην
παραγωγικότητα των ψαριών σε
θάλασσες και γλυκά νερά

Μείωση παραγωγικότητας
ορισµένων απειλούµενων ειδών

Μείωση της παραγωγικότητας
των λιµναίων και ποταµίσιων
ψαριών

Αύξηση της συχνότητα
φαινοµένων ENSO
Αλλαγή στα επίπεδα
βροχόπτωσης
Περισσότερες ξηρασίες ή
πληµµύρες
Μεγαλύτερη συχνότητα
καταιγίδων

Θάνατος κοραλλιών
Λιγότερη βροχόπτωση
συνεπάγεται περιορισµό στις
δυνατότητες αλιείας και
ιχθυοκαλλιέργειας
Καταστροφή στο παραγωγικό
κεφάλαιο και τα σπίτια
Μεγαλύτερος κίνδυνος
ατυχηµάτων στην θάλασσα

Μείωση των πληθυσµών των
ψαριών που ζουν σε
κοραλλιογενείς περιοχές
Μεγαλύτερη εξάρτηση των
τοπικών
κοινωνιών
από
εισοδήµατα µη σχετιζόµενα µε
την αλιεία
Η αλιεία και οι
υδατοκαλλιέργειες
συνεπάγονται µεγάλη
αβεβαιότητα και δεν αποτελούν
βιώσιµη λύση για τους
φτωχότερους πληθυσµούς

Πηγή: Τροποποιήθηκε από FAO 2007

Προβλέψεις για τις πιθανές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στους αλιευτικούς
πόρους στην Ελλάδα παρατίθενται στην τελική έκθεση της οµάδας αλιείας
(Παπουτσόγλου 2010).
Μέτρα προσαρµογής των αλιευτικών πόρων στην κλιµατική αλλαγή παρατίθενται
στον επόµενο πίνακα. Τα µέτρα διακρίνονται σε αντιδραστικά µέτρα, περιλαµβάνουν
δράσεις έναντι των ήδη παρατηρούµενων επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, και σε
προνοητικά µέτρα προσαρµογής που στοχεύουν στο να περιορίσουν την µελλοντική
έκθεση στους κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής. Επιπλέον γίνεται διάκριση των
µέτρων ανάλογα µε το αν η ανάληψή τους είναι κοινωνική ή ιδιωτική ευθύνη.
Πίνακας 2: Μέτρα προσαρµογής της αλιείας στην κλιµατική αλλαγή
Επίδραση στην
αλιεία
Μείωση στην
παραγωγικότητα των
ψαριών και στην
ψαριά
Αλλαγή στην
κατανοµή των
ψαριών

Μείωση της
κερδοφορίας
Αυξηµένη ευπάθεια
των παράκτιων
κοινωνιών στις
πληµµύρες και την

Πιθανά µέτρα προσαρµογής

Ευθύνη/Αρµοδιότητα

Αντιδραστικά /Προνοητικά

Αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας/
της ισχύος ψαρέµατος*

Ιδιωτική

Αντιδραστικό /Προνοητικό

Επένδυση στην ανάπτυξη
τεχνολογιών πρόβλεψης των
µετακινήσεων των πληθυσµών και
εντοπισµού των πληθυσµών µε
εµπορική αξία*
Μετανάστευση
Μείωση του κόστους για αύξηση της
αποτελεσµατικότητας
Εγκατάλειψη της αλιείας για άλλα
επαγγέλµατα
Αποκατάσταση των ζηµιών από την
καταστροφή
Ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών

Ιδιωτική

Προνοητικό

Ιδιωτική
Ιδιωτική

Αντιδραστικό /Προνοητικό
Αντιδραστικό /Προνοητικό

Ιδιωτική

Αντιδραστικό

∆ηµόσια

Αντιδραστικό

∆ηµόσια

Προνοητικό

4

άνοδο της θάλασσας

Αυξηµένοι κίνδυνοι
για τους αλιείς

Μετακίνηση
ψαράδων και µαζική
άφιξη νέων ψαράδων
Αρνητικές επιπτώσεις
στις αγορές και το
εµπόριο
∆ιάφορες

Εγκατάσταση
υποδοµών
όπως
συστήµατα προστασίας των λιµανιών
και των κατοικηµένων περιοχών
Εγκατάσταση συστηµάτων έγκυρης
διάγνωσης και εκπαίδευση
Ιδιωτική ασφάλιση του κεφαλαιακού
εξοπλισµού
Παροχή έγκαιρης πρόγνωσης καιρού
Επένδυση σε ασφαλή, βελτιωµένα
σκάφη
Αποζηµίωση για τις επιπτώσεις
Υποστήριξη στους τοπικούς φορείς
διαχείρισης

∆ηµόσια

Προνοητικό

∆ηµόσια

Προνοητικό

Ιδιωτική

Προνοητικό

∆ηµόσια
Ιδιωτική

Προνοητικό
Προνοητικό

∆ηµόσια
∆ηµόσια

Αντιδραστικό
Αντιδραστικό

∆ιαφοροποίηση αγορών και
∆ηµόσια/Ιδιωτική
Αντιδραστικό/Προνοητικό
προϊόντων
Παροχή πληροφοριών για την
∆ηµόσια
Προνοητικό
πρόβλεψη/αναµονή των επιπτώσεων
στις αγορές και το εµπόριο
∆ηµοσίως διαθέσιµη έρευνα και ∆ηµόσια
Προνοητικό
ανάπτυξη
*
Μέτρο προσαρµογής που ωστόσο εντείνει τις πιέσεις στους πληθυσµούς των ψαριών και των κίνδυνο
υπεραλίευσης.
Πηγή: FAO 2009

3. Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και µέτρα µετριασµού των πιέσεων στις
υδατοκαλλιέργειες
Στην περίπτωση των υδατοκαλλιεργειών είναι δύσκολο να αποµονωθούν οι
επιδράσεις κάθε χαρακτηριστικού της κλιµατικής αλλαγής καθώς η τελική επίδραση
είναι ένας συνδυασµός πολλών παραγόντων που σχετίζονται µε την αλλαγή των
κλιµατολογικών συνθηκών. Ωστόσο, η παγκόσµια υπερθέρµανση, η άνοδος της
στάθµης της θάλασσας, η έλλειψη νερού και η αύξηση της συχνότητας ακραίων
καιρικών φαινοµένων είναι τα χαρακτηριστικά της κλιµατικής αλλαγής που
αναµένεται να επηρεάσουν περισσότερο τις υδατοκαλλιέργειες.
Οι υδατοκαλλιέργειες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τις άλλες µορφές
κτηνοτροφίας καθώς τα ψάρια και τα θαλάσσια είδη που καλλιεργούνται σε αυτές για
ανθρώπινη κατανάλωση είναι ποικιλόθερµα. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε µεταβολή
στην θερµοκρασία του νερού έχει σηµαντική επίπτωση στον µεταβολισµό τους, τον
ρυθµό πολλαπλασιασµού τους , την παραγωγικότητά τους και την ευαισθησία τους
σε αρρώστιες και τοξικές ουσίες. Επιπλέον καθώς το άριστο εύρος θερµοκρασιών
διαφέρει ανάµεσα στα διαφορετικά είδη η µεταβολή της παγκόσµιας θερµοκρασίας
αναµένεται να επηρεάσει και τον τόπο εγκατάστασης των υδατοκαλλιεργειών. Η
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κλιµατική αλλαγή ενδέχεται ακόµα να πολλαπλασιάσει την συχνότητα εµφάνισης
φυκιών και άλλων άλγεων (algae blooms and red tides) που µπορεί να είναι
καταστροφικά για τις καλλιέργειες. Μεταβολές στην ποιότητα του νερού εκτός από
την παρουσία άλγεων αναµένεται να προκαλέσει και η αυξηµένη συγκέντρωση σε
ρύπους από δραστηριότητες στην ξηρά λόγω της αύξησης των πληµµυρών. Τέλος τα
ακραία καιρικά φαινόµενα που αναµένεται να αυξηθούν θα έχουν άµεσες επιπτώσεις
στις εγκαταστάσεις ενώ η εκτεταµένη λειψυδρία θα επιφέρει µείωση του νερού
µεγάλων ποταµών στους οποίους πραγµατοποιούνται υδατοκαλλιέργειες. Η ένταση
των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής, ωστόσο, αναµένεται να είναι διαφορετική
ανάλογα µε την τεχνική ιχθυοκαλλιέργειας που ακολουθείται, δηλαδή µε το αν
πραγµατοποιείται καλλιέργεια σε αλµυρό νερό, σε γλυκό ή σε υφάλµυρο νερό.
Καθώς η άνοδος της στάθµης της θάλασσας αναµένεται να επιφέρει είσοδο αλµυρού
νερού σε περιοχές όπου πραγµατοποιούνται υδατοκαλλιέργειες σε γλυκό νερό (πχ
∆έλτα ποταµών) είναι πιθανό να πρέπει να µετακινηθούν οι καλλιέργειες αυτές ή να
αντικατασταθούν µε είδη που είναι περισσότερο ανθεκτικά στο αλµυρό νερό. Οι
τελικές επιπτώσεις στις υδατοκαλλιέργειες αναµένεται να είναι τόσο θετικές όσο και
αρνητικές ανάλογα και µε τις επιµέρους έµµεσες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
στους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της καλλιέργειας,
το νερό, την τροφή, την γη και την ενέργεια καθώς και την δυνατότητα προσαρµογής.
Πιθανά µέτρα προσαρµογής της ιχθυοκαλλιέργειας στις επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής περιλαµβάνουν θεσµικά µέτρα, µέτρα πολιτικής και µέτρα σχεδιασµού που
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Ασφάλιση υδατοκαλλιεργειών: το µέτρο αυτό θα µπορούσε να βοηθήσει ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος χρεοκοπίας για τους ιχθυοκαλλιεργητές από φθορές στις
εγκαταστάσεις τους λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων. Το κράτος θα µπορούσε να
παρέχει κίνητρα ώστε ακόµα και οι µικροί καλλιεργητές να ασφαλίζονται και να
αποφεύγονται µακροχρόνια µειώσεις στην παραγωγή και κοινωνικά προβλήµατα από
την εγκατάλειψη του επαγγέλµατος.
Μεταφορά τεχνογνωσίας και έρευνας: Κατάλληλη έρευνα είναι απαραίτητη ώστε η
ιχθυοκαλλιέργεια να προσαρµοστεί στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος. Οι
χώρες πρέπει να εντείνουν την συνεργασία µεταξύ τους στην κατεύθυνση του
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εντοπισµού και της πρόληψης νέων ασθενειών, της µελέτης της φυσιολογίας των
θαλάσσιων ειδών, της έρευνας για νέα και περισσότερο ικανά να προσαρµοστούν
είδη και για καλύτερες τροφές και συστήµατα θρέψης που να είναι ταυτόχρονα
φιλικά προς το περιβάλλον.
∆ιαφοροποίηση των καλλιεργούµενων ειδών: Σε πολλές χώρες υπάρχει ήδη η τάση
για διαφοροποίηση των καλλιεργούµενων ειδών αλλά και των τεχνικών καλλιέργειας.
Η διαφοροποίηση αφήνει περιθώρια για την λειτουργία της διαδικασίας της φυσικής
επιλογής που θα κρίνει ποια είδη είναι περισσότερο ανθεκτικά και άρα θα
επιβιώσουν. Η διαφοροποίηση ταυτόχρονα αποτελεί και ένα είδος ασφάλισης έναντι
των ασθενειών αλλά και των συνθηκών στην αγορά. Η διαφοροποίηση ωστόσο
απαιτεί τόσο κατάλληλη εκπαίδευση των καλλιεργητών όσο και επαρκή ενηµέρωση
των καταναλωτών για τα νέα είδη.
Υιοθέτηση συστηµάτων επιλογής θέσεων εγκατάστασης και παρακολούθησης: Η
επιλογή των θέσεων εγκατάστασης µίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να
γίνεται µε βάση µία µελέτη αξιολόγησης κινδύνου. Η µελέτη αυτή ιδίως σε παράκτιες
και περισσότερο ευάλωτες περιοχές θα πρέπει να αποτυπώνει τους κινδύνους που
σχετίζονται µε τον καιρό ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα, πχ
να οριστεί σωστά το βάθος των κελιών ώστε να µην βρίσκονται σε θερµότερα
στρώµατα που σχετίζονται µε χαµηλότερο οξυγόνο ή να οριστεί κατάλληλα η
απόσταση ανάµεσα στις καλλιέργειες ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης
ασθενειών. Για τον σκοπό αυτό βελτιώνονται συνεχώς τα πληροφοριακά συστήµατα
πρόγνωσης καιρού ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι για τις εγκαταστάσεις και την βιοµάζα
να κοινοποιούνται γρήγορα και αξιόπιστα. Επιπλέον είναι σηµαντική η εγκατάσταση
προηγµένων συστηµάτων παρακολούθησης των υδάτων σε τοπικό επίπεδο (λεκάνες
απορροής) ώστε να παρέχεται ακριβής πληροφόρηση αναφορικά µε την φυσική και
χηµική κατάσταση των υδάτινων σωµάτων και την ύπαρξη βλαβερών παθογόνων ή
πλαγκτού.
Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 3) συγκεντρώνει τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής στις υδατοκαλλιέργειες και πιθανά µέτρα προσαρµογής.
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Πίνακας 3: Μέτρα προσαρµογής στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για τις
υδατοκαλλιέργειες
Επίπτωση
Ανάπτυξη µεγαλύτερη από τον βαθµό
ανοχής
Αυξηµένη παραγωγή
Ευτροφισµός και θάνατος των αλιευµάτων
Ανάπτυξη ιών και παθογόνων
µικροοργανισµών
Είσοδος θαλασσινού νερού
Μείωση ψαριών και µουρουνέλαιου για
τροφή
Απώλεια γεωργικών εκτάσεων
Εξάπλωση επιβλαβών άλγεων/Κόκκινες
παλίρροιες
Λειψυδρία
Καταστροφή εγκαταστάσεων λόγω
ακραίων καιρικών φαινοµένων
Πηγή: FAO 2009.

Μέτρο Προσαρµογής
Καλύτερη τροφή/Επιλογή τροφής για µεγαλύτερη ανοχή
στην θερµοκρασία
Περισσότερη εισροή τροφής
Καλύτερος σχεδιασµός, επίβλεψη των ψαριών
Κατάλληλη επίβλεψη για τον περιορισµό των κινδύνων
για την υγεία
Νέα ευρύαλα είδη ψαριών που είναι ανθεκτικά
Νέες µορφές τροφής/αντικατάσταση µουρουνέλαιου
Νέες υποδοµές για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών
Αποτελεσµατικότερη χρήση νερού/ Ενθάρρυνση µε
κίνητρα της λιγότερο υδροβόρας ιχθυοκαλλιέργειας
Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές ασφαλίσεις

4. Η µέθοδος της µεταφοράς οφέλους
Οι τεχνικές µεταφοράς οφέλους είναι πολύ διαδεδοµένες στην οικονοµική
βιβλιογραφία και έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες για την προσέγγιση του οφέλους ή του
κόστους από µία παρέµβαση όταν η διενέργεια νέων µελετών είναι αδύνατη λόγω
χρονικών περιθωρίων ή κόστους (Navrud and Ready 2007, Ready and Navrud 2006,
Brouwer 2000). Καθώς όλο και περισσότερες αναλύσεις Κόστους-Οφέλους
ενσωµατώνουν και τιµές από περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες για την
αξιολόγηση περιβαλλοντικών, ενεργειακών και συγκοινωνιακών έργων η ανάγκη για
αξιόπιστη µεταφορά τιµών από υπάρχουσες µελέτες είναι όλο και εντονότερη. Οι
τιµές αυτές µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν και για λογιστικούς σκοπούς (green
accounting) καθώς και για τον καθορισµό του ύψους των αποζηµιώσεων σε
περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχηµάτων. Οι δυνατές τεχνικές διακρίνονται σε:
1)Μεταφορά µοναδιαίας τιµής
2)Μεταφορά συνάρτησης οφέλους
ι) από µία µελέτη
ιι) µετά-ανάλυση
Μεταφορά µοναδιαίας τιµής

8

Η µεταφορά µοναδιαίας τιµής είναι η ευκολότερη µέθοδος µεταφοράς οφέλους και
υποθέτει ότι η οριακή χρησιµότητα για το αγαθό που αποτιµάται είναι ίδια για το
µέσο άτοµο στην περιοχή ενδιαφέροντος µε το µέσο άτοµο στην περιοχή που
πραγµατοποιήθηκε η µελέτη. Η µέθοδος αυτή ακολουθήθηκε πολύ την προηγούµενη
δεκαετία, κυρίως στις ΗΠΑ, και για την µεταφορά επιλέγονταν όσο το δυνατόν
µελέτες από κοντινές περιοχές. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της αρχικής αυτής
προσέγγισης είναι ότι οι οριακές τιµές µπορεί να διαφέρουν ανάµεσα σε
διαφορετικούς πληθυσµούς και αυτό γιατί τα άτοµα διαφέρουν ως προς το εισόδηµα,
την εκπαίδευση, την θρησκεία, την εθνική ταυτότητα και άλλα κοινωνικό-οικονοµικά
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Η δυσκολία
της µεταφοράς είναι ακόµα εντονότερη όταν πρόκειται για αξίες µη χρήσης. Οι αξίες
αυτές προκύπτουν από µελέτες που αποτιµούν συγκεκριµένες διακριτές µεταβολές
στην ποιότητα/ποσότητα του περιβαλλοντικού αγαθού που αποτιµάται ενώ και η
διάρκεια των πληρωµών συχνά είναι συγκεκριµένη για την περιοχή µελέτης. Έτσι
συχνά είναι δύσκολο να καθοριστεί η µονάδα ανάλυσης για την µεταφορά των αξιών.
Η αξιόπιστη µεταφορά αξιών συνεπώς προϋποθέτει ότι οι δύο περιοχές είναι
παρόµοιες ως προς το αρχικό επίπεδο περιβαλλοντικής ποιότητας και το µέγεθος και
την κατεύθυνση της αλλαγής που αποτιµάται. Επιπλέον όταν η µεταφορά γίνεται
µεταξύ διαφορετικών χωρών είναι σηµαντικό οι µοναδιαίες τιµές που µεταφέρονται
να σταθµίζονται ώστε να αντανακλούν τις διαφορές στο εισόδηµα µεταξύ των δύο
χωρών. Βέβαια οι τιµές ακόµα και µετά την στάθµιση αποτυγχάνουν να
ενσωµατώσουν διαφορές στις προτιµήσεις, τις πολιτισµικές και θεσµικές συνθήκες
στις δύο χώρες.
Μεταφορά συνάρτησης οφέλους
Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην µεταφορά ολόκληρης της συνάρτησης οφέλους
που εκτιµήθηκε από µελέτες είτε αποκαλυπτόµενης είτε δηλωµένης προτίµησης και
έτσι λαµβάνει περισσότερο υπόψη τις διαφορές ανάµεσα στις δύο περιοχές και τους
σχετικούς πληθυσµούς που επηρεάζονται από την αλλαγή που αποτιµάται. Μία
συνάρτηση οφέλους έχει την µορφή:
WTPij = f (G j , H i ) ,

(1)
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όπου WTPij είναι η διάθεση για πληρωµή του νοικοκυριού i στην περιοχή j, G j τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής j και H i τα κοινωνικό-οικονοµικά
χαρακτηριστικά του νοικοκυριού i. Εναλλακτικά η συνάρτηση οφέλους µπορεί να
αποτιµά την µέση διάθεση για πληρωµή όλου του πληθυσµού στην περιοχή j,
βασιζόµενη σε αθροιστικά µεγέθη για τα κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά. Η
δυσκολία έγκειται στην εύρεση µελετών στην βιβλιογραφία που να εκτιµούν τους
προσδιοριστικούς παράγοντες της διάθεσης για πληρωµή. Στην συνέχεια ο ερευνητής
συλλέγει τα αντίστοιχα στοιχεία ( G j και H i ) για την περιοχή µελέτης και υπολογίζει
την διάθεση για πληρωµή µε βάση την εξίσωση (1). Συχνά όµως όταν
πραγµατοποιείται µία µελέτη σε µικρή γεωγραφική έκταση οι κοινωνικό-οικονοµικές
µεταβλητές που επηρεάζουν την διάθεση για πληρωµή δεν µεταβάλλονται σηµαντικά
και συνεπώς δεν συµπεριλαµβάνονται στην εξίσωση (1).
Μετά-ανάλυση
Πολλές φορές δεδοµένα από περισσότερες από µία µελέτες συνδυάζονται σε µία
µετά-ανάλυση για την εξαγωγή της συνάρτησης οφέλους. Σε µία µετά-ανάλυση κάθε
µελέτη θεωρείται ως µία παρατήρηση και τα χαρακτηριστικά της µελέτης
(χαρακτηριστικά του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε, η τεχνική αποτίµησης που
ακολουθήθηκε στην µελέτη καθώς και οι υποθέσεις των µοντέλων που εκτιµήθηκαν)
συµπεριλαµβάνονται στους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν την
διάθεση για πληρωµή. Η συνάρτηση οφέλους από µία µετά-ανάλυση θα έχει την
µορφή:
WTPs = f (G s , H s , C s )

όπου WTPs

(2)

είναι η µέση διάθεση για πληρωµή από την µελέτη s και C s τα

χαρακτηριστικά της µελέτης s.
Από τις προαναφερθείσες µεθόδους µεταφοράς οφέλους στην µελέτη αυτή
υιοθετήσαµε την σηµειακή µεταφορά όπου µόνο η τιµή µεταφέρεται αφού διορθωθεί
κατάλληλα. Η επιλογή έγινε επειδή η µέθοδος αυτή είναι ευκολότερη στην
πραγµατοποίηση και έχει δειχθεί ότι συνδέεται µε λιγότερα σφάλµατα στην µέτρηση
όταν δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να περιγράφουν την ποιότητα και την
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ποσότητα του αποτιµώµενου αγαθού στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επιπλέον η
ύπαρξη σχετικά µικρού αριθµού µελετών που να αποτιµούν τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής στην αλιεία καθιστούν την πραγµατοποίηση µετά ανάλυσης
ανέφικτη. Ακολουθώντας την µέθοδο της µοναδιαίας µεταφοράς τιµής, τιµές από
µελέτες σε περιοχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά τροποποιούνται κατάλληλα ώστε
να αντανακλούν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της χώρας ενδιαφέροντος αλλά και
επικαιροποιούνται ώστε να είναι εκφρασµένες σε τρέχουσες τιµές.
Καθώς η πραγµατοποίηση πρωτογενών µελετών για τον προσδιορισµό µε την
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα
δεν είναι εφικτή δεδοµένων των χρονικών και εισοδηµατικών περιορισµών, η µελέτη
µεταφοράς οφέλους είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή για την προσέγγιση της
αποτίµησης των επιπτώσεων αυτών.
Για την πραγµατοποίηση της µεταφοράς οφέλους είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν
στην περιοχή ενδιαφέροντος:
α) Ο περιβαλλοντικός πόρος που αποτιµάται και το σύνολο των αξιών που απορρέουν
από αυτόν
Στην παρούσα µελέτη ο περιβαλλοντικός πόρος ο οποίος αποτιµάται είναι οι
αλιευτικοί πόροι. Οι πόροι αυτοί παρέχουν ένα σύνολο από αγαθά και υπηρεσίες που
συνοψίζονται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4: Συνολική Οικονοµική Αξία Ψαριών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΨΑΡΙΩΝ

Ρυθµιστικές υπηρεσίες





Αξίες µη
Χρήσης

Ρύθµιση της τροφικής αλυσίδας
Ρύθµιση της ισορροπίας του οικοσυστήµατος
Ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών
Ρύθµιση της ροής διοξειδίου του άνθρακα από το
νερό στην ατµόσφαιρα
 ∆ιατήρηση της βιοποικιλίας
 Μείωση στα µακρόφυτα και τα άλγη
 Περιορισµός της ρύπανσης.
Πολιτισµική αξία
Αξία κληροδότησης
Αισθητική αξία
Αλιεία- Παραγωγή τροφής

Αξίες

Αλιεία για Αναψυχή

Χρήσης

Υδατοκαλλιέργειες
Παραγωγή φαρµάκων

Πηγή: Τροποποιήθηκε από Holmluld and Hammer 1999
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β) Οι αναµενόµενες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον περιβαλλοντικό πόρο που
αποτιµάται καθώς και οι συνέπειες σε όρους της δυνατότητας του πόρου να παρέχει
αγαθά και υπηρεσίες
Οι επιπτώσεις τις κλιµατικής αλλαγής στους αλιευτικούς πόρους συνοψίζονται στον
πίνακα 1 και για την Ελλάδα αναπτύσσονται στην τελική έκθεση της οµάδας αλιείας
(Παπουτσόγλου 2010). Από το συνολικό φάσµα των επιπτώσεων που καταγράφονται
στην έκθεση της οµάδας αλιείας η µελέτη θα επικεντρωθεί στις σηµαντικότερες για
τις οποίες υπάρχει οικονοµική βιβλιογραφία:
o

Αύξηση του φαινοµένου της εισόδου και της επικρατήσεως στις
ελληνικές θάλασσες και λιµνοθάλασσες ξενικών υδρόβιων ειδών πιο
θερµόφιλων απειλώντας τα αυτόχθονα είδη (µείωση της ενδηµικής
εγχώριας βιοποικιλίας)

o

Μείωση της παραγωγικότητας των αλιευτικών πόρων λόγω µεταβολής
των βιολογικών, φυσικών, χηµικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών
των θαλασσών που αναµένεται να έχει επιπτώσεις για το εισόδηµα των
πληθυσµών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία.

o

Μείωση της δυνατότητας αλίευσης για αναψυχή λόγω µείωσης του
πληθυσµού και της παραγωγικότητας των αλιευτικών πόρων (ιχθύων,
οστρακοειδή, ασπόνδυλα)

γ) ο σχετικός πληθυσµός που πλήττεται από την επιπτώσεις στον περιβαλλοντικό πόρο
Καθώς βασικό άξονα για τον ορισµό της οικονοµικής αξίας στις µελέτες αποτίµησης
αποτελούν οι ατοµικές προτιµήσεις είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί ο σχετικός
πληθυσµός τον οποίο επιβαρύνουν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και του
οποίου οι προτιµήσεις θα πρέπει να εξεταστούν. Οι αξίες από τις περιοχές µελέτης
είναι συνήθως εκφρασµένες ανά νοικοκυριό ή άτοµο. Συνεπώς στην περίπτωση που η
µεταφορά οφέλους αφορά µία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή είναι σηµαντικό
προκειµένου να υπολογιστεί το συνολικό όφελος/κόστος οι αξίες να αναχθούν στον
συνολικό πληθυσµό που επηρεάζεται. Στην παρούσα µελέτη η ανάλυση θα γίνει σε
επίπεδο χώρας συνεπώς και το κόστος από την κλιµατική αλλαγή στην αλιεία θα
πρέπει να ακολουθήσει αυτή την κλίµακα ανάλυσης. Για τις αξίες µη χρήσης ωστόσο
ο προσδιορισµός του σχετικού πληθυσµού δεν είναι εύκολος καθώς θεωρητικά κάθε
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άτοµο που ζει στην χώρα µπορεί να πλήττεται σε όρους µείωσης της αξίας ύπαρξης
των αλιευτικών πόρων. Για τον σκοπό της µελέτης έγιναν οι παρακάτω 2 παραδοχές:
o

Για τις οικονοµικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής στο εισόδηµα
των ατόµων που δραστηριοποιούνται µε την αλιεία (αξίες χρήσης)
σχετικός πληθυσµός θεωρήθηκε το σύνολο των ελλήνων αλιέων.

o

Για τις οικολογικές αξίες που σχετίζονται µε την µεταβολή της
βιοποικιλίας (αλλαγή στην σύνθεση των ειδών και µείωση των
ενδηµικών ειδών) λόγω εισόδου ξενικών ειδών θεωρήθηκε ο
ευρύτερος παράκτιος πληθυσµός της χώρας (πληθυσµός που ζει σε
απόσταση ως και 50 χµ από την ακτογραµµή) ενώ

o

Για την µείωση των αξιών αναψυχής από την ερασιτεχνική αλιεία
θεωρήθηκε ο παράκτιος πληθυσµός της χώρας (πληθυσµός που ζει σε
περιοχές πλάτους ενός ή δυο χιλιοµέτρων από την ακτή).

δ) επιλογή µελετών αποτίµησης και χρήση των αξιών για την µεταφορά οφέλους
Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει επισκόπηση της οικονοµικής βιβλιογραφίας για την
επιλογή των καταλληλότερων µελετών και επιλογή της µεθόδου µεταφοράς οφέλους
από τις διαφορετικές µεθόδους που αναπτύχθηκαν στην παρούσα ενότητα. Αναλυτικά
η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα µελέτη αναπτύσσεται στην ενότητα 5.
5. Μελέτες αποτίµησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής για τα
θαλάσσια οικοσυστήµατα/αλιεία
5.1. ∆ιαδικασία οικονοµικής αποτίµησης
Οι µελέτες αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν για την µεταφορά οφέλους ώστε να
εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα εφαρµόζουν
µεθόδους δηλωµένης προτίµησης για την αποτίµηση των επιπτώσεων στην
ανθρώπινη ευηµερία από την υποβάθµιση των αλιευτικών πόρων. Οι τεχνικές
δηλωµένης προτίµησης µπορούν να εκµαιεύσουν και να αποτιµήσουν, µε την
κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέγονται µε ερωτηµατολόγια,
χρηµατικά την συνολική αξία των αλιευτικών

πόρων. Η έννοια της συνολικής

οικονοµικής αξίας αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικοί πόροι συνδέονται τόσο µε
αξίες χρήσης που συνδέονται µε την άµεση κατανάλωσή ή χρήση τους στην
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παραγωγική διαδικασία ή την αναψυχή όσο και µε αξίες µη-χρήσης οι οποίες
προκύπτουν από την γνώση της ύπαρξης των πόρων για την διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας και από την δυνατότητα κληροδότησής τους στις επόµενες
γενιές. Οι µελέτες δηλωµένης προτίµησης προτιµήθηκαν έναντι άλλων τεχνικών
αποτίµησης καθώς είναι οι µόνες που επιτρέπουν τον συνυπολογισµό και των αξιών
µη-χρήσης στην αξία που εκµαιεύουν. Οι αξίες µη χρήσης είναι ένα σηµαντικό
κοµµάτι της συνολικής αξίας των περιβαλλοντικών πόρων και η οικονοµική
βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι άνθρωποι αποτιµούν σηµαντικά την γνώση της
ύπαρξης των περιβαλλοντικών πόρων για την προστασία των οικοσυστηµάτων και
την οικολογική ισορροπία.
Σχηµατικά η διαδικασία αποτίµησης αποδίδεται στην εικόνα 1. Για την διενέργεια
συνεπώς µίας µελέτης αποτίµησης αρχικά απαιτείται η γνώση των φυσικών
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και στην συνέχεια η ποσοτικοποίηση των
συνεπειών των επιπτώσεων αυτών για τους περιβαλλοντικούς πόρους που
αποτιµώνται. Στους ερωτώµενους στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποια σενάρια στα
περιγράφεται τόσο η παρούσα κατάσταση και οι πιθανές συνέπειες από την συνέχισή
της όσο και βελτιώσεις ως αποτέλεσµα της λήψης µέτρων πολιτικής για τον
µετριασµό των συνεπειών. Από τις διαδοχικές επιλογές των ατόµων ανάµεσα σε
διαφορετικές εναλλακτικές διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων µπορεί µε
κατάλληλη οικονοµετρική επεξεργασία να εκµαιευτεί η απώλεια ευηµερίας που
συνδέεται µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Εικόνα 1: Οικονοµική αποτίµηση των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής
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Φάσµα επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής
Βιοφυσικές επιδράσεις/ Άµεσες

Π.χ. αύξηση της
παγκόσµιας
θερµοκρασίας,
άνοδος της
στάθµης της
θάλασσας

Επίδραση στην δυνατότητα των
οικοσυστηµάτων να παράγουν
αγαθά και υπηρεσίες

Κοινωνικο-οικονοµικές επιδράσεις/
Έµµεσες

Επιδράσεις στην παραγωγικότητα
τοµέων της οικονοµίας (π.χ.
αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια)

Επιδράσεις στην χρησιµότητα των
ατόµων (π.χ. αξία ύπαρξης και
κληροδότησης των αλιευµάτων)

Εργαλεία Οικονοµικής Αποτίµησης
Μέθοδοι αγοραίας αποτίµησης

Μέθοδοι αποτίµησης αγαθών που
δεν διαπραγµατεύονται σε αγορές

Πηγή: Australian Greenhouse Office report (2004)

Ωστόσο η εκµαίευση έγκυρων τιµών από τις µελέτες αυτές περιπλέκεται από την
ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε τις ακριβείς επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στα
οικοσυστήµατα και στη συνέχεια στα αγαθά και τις υπηρεσίες που τα οικοσυστήµατα
αυτά παράγουν. Το παρακάτω διάγραµµα αποδίδει σχηµατικά την αυξανόµενη
αβεβαιότητα που διέπει την µέτρηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
(εικόνα 2). Η ύπαρξη συνεπώς όσο το δυνατόν ακριβέστερων προβλεπτικών
µοντέλων που να αποτυπώνουν την κατάσταση των οικοσυστηµάτων κάτω από
διαφορετικά κλιµατικά σενάρια και συνδυασµούς παρεµβάσεων πολιτικής είναι
αναγκαία.
Εικόνα 2: Αβεβαιότητα στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής.
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5.2 Επιλογή µελετών από την διεθνή βιβλιογραφία
Η επιλογή των µελετών έγινε µε βάση την οµοιότητα των τρεχουσών συνθηκών στην
αλιεία αλλά και των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στις περιοχές µελέτης µε τις
συνθήκες και τις αναµενόµενες συνέπειες για την Ελλάδα για να περιοριστεί το
σφάλµα κατά την µεταφορά. Συνεπώς η αναζήτηση περιορίστηκε σε µελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη όπου τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά είναι
παρόµοια µε της Ελλάδας και οι συνέπειες από την αλλαγή στις κλιµατικές συνθήκες
αναµένεται να είναι παρόµοιες σε ένταση και κατεύθυνση.

Η αναζήτηση πραγµατοποιήθηκε από την βάση µελετών οικονοµικής αποτίµησης
EVRI2. Στο EVRI υπάρχει ένα µεγάλο εύρος µελετών από πολλές χώρες που
σχετίζονται µε την αποτίµηση διαφορετικών αγαθών και υπηρεσιών από πολλαπλούς
φυσικούς πόρους και οικοσυστήµατα. Η αναζήτηση έγινε ξεχωριστά για κάθε
κατηγορία αξιών.
1) Μεταβολή της εγχώριας βιοποικιλίας ως αποτέλεσµα της εισόδου ξενικών ειδών
Σύµφωνα µε την έκθεση της οµάδας βιοποικιλίας (ΕΚΒΥ 2010) τα υδάτινα
οικοσυστήµατα της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και
πανίδα (110 είδη ψαριών γλυκού νερού, 447 είδη θαλασσινών ψαριών, 515 τάξα
θαλάσσιων µακροφυκών και 7 τάξα αγγειοσπέρµων στη θάλασσα και σε υφάλµυρα
νερά, περισσότερα από 2.650 τάξα βενθικής µακροπανίδας και 12 τάξα κητωδών και
η Μεσογειακή φώκια). Από τα είδη αυτά ένας µεγάλος αριθµός αφορά σε είδη
κοινοτικού ενδιαφέροντος, 21 είδη ψαριών, η Μεσογειακή φώκια, η Χελώνα Caretta
caretta, τα οποία προστατεύονται από Ευρωπαϊκές συνθήκες (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
Ωστόσο, η µέση ετήσια θερµοκρασία των ελληνικών θαλασσών (Αιγαίο και Ιόνιο)
έχει αυξηθεί από το 1985 κατά 0,8 οC ( που ξεπερνά τον παγκόσµιο µέσος όρος της
2 Οι σηµαντικότερες βάσεις µελετών περιβαλλοντικής αποτίµησης είναι οι ακόλουθες και
αναπτύχθηκαν µε περισσότερη λεπτοµέρεια στην πρώτη έκθεση:
• Environmental Valuation Reference Inventory ‘EVRI’ (http://www.evri.ca)
• Envalue database (http://www.epa.nsw.gov.au/envalue/)
• ESD (http://esd.uvm.edu/)
• Review of Externality Database (http://www.red-externalities.net)
• ValuebaseSwe (http://www.beijer.kva.se/valuebase.htm)
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αύξησης που είναι 0,5 οC) πρσελκύοντας ξενικά, εξωτικά είδη θαλάσσιας χλωρίδας
και πανίδας (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών). Τα ελληνικά θαλάσσια ύδατα
και ιδίως το Αιγαίο Πέλαγος λόγω της εγγύτητας µε την Λεβαντίνη, είναι ιδιαίτερα
ευπαθή στην είσοδο ξενικών ειδών καθώς αποτελούν εµπορικό σταυροδρόµι µε την
Μαύρη Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό από όπου προέρχονται και τα περισσότερα
είδη (Papadopoulou et al 2005, Zenetos et al 2005). Οι Zenetos et al (2009) σε µία
πρόσφατη επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρουν συνολικά 275 ξενικά
είδη στα ελληνικά ύδατα από τα οποία τα 193 στο Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος και τα
υπόλοιπα 87 σε εσωτερικά ύδατα. Τα περισσότερα θαλάσσια ξενικά είδη
εντοπίζονται στο νοτιο-ανατολικό Αιγαίο (Pancucci-Papadopoulou et al 2005) ενώ η
πλειοψηφία των ξενικών ειδών των εσωτερικών υδάτων στην βόρεια Ελλάδα
(Economidis et al 2010). Τα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζουν την εξέλιξη της
εισόδου ξενικών ειδών στα ελληνικά ύδατα από την δεκαετία του 1950.
Εικόνα 3: Αριθµός ξενικών ειδών Α)στα θαλάσσια ύδατα Β) στα εσωτερικά ύδατα

Η εισβολή αλλόχθονων ειδών διαταράσσει τα εγχώρια οικοσυστήµατα και απειλεί
τους αυτόχθονες πληθυσµούς. Η έκθεση της οµάδας βιοποικιλίας κατατάσσει την
εισβολή χωροκατακτητικών ξενικών ειδών ως µία από τις σηµαντικές απειλές για την
ελληνική βιοποικιλία. Οι κίνδυνοι για την βιοποικιλία και την αλιεία από την είσοδο
ξενικών ειδών καταγράφεται τόσο στην εγχώρια (Economidis et al 2010, Zenetos et al
2009) όσο και την διεθνή βιβλιογραφία (Galil et al. 2008, Occhipinti-Ambrogi 2007).
Στις µελέτες αυτές τονίζεται ότι τα αλλόχθονα είδη συχνά επηρεάζουν αρνητικά την
επιβίωση των αυτόχθονων ειδών ψαριών είτε παρεµποδίζοντας την λειτουργία των
οικοσυστηµάτων είτε µέσω του ανταγωνισµού

για τροφή που εισάγουν και τη

θήρευσης ειδών ή αυγών για τροφή. Επιπλέον συχνά αλλόχθονα είδη εισάγουν
ασθένειες. Οι λίµνες Παµβώτιδα και Πρέσπες είναι δύο παραδείγµατα όπου η είσοδος
ξενικών ειδών προκάλεσε σηµαντική µείωση των ενδηµικών ειδών (Perdikaris et
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al.2005, Paschos et al., 2004). Η είσοδος τοξικών µικροάλγεων στις ελληνικές
θάλασσες επιφέρει επίσης σηµαντικές πιέσεις στην εγχώρια βιοποικιλία και την
αλιεία (Mouratidou et al., 2006). Συνολικά συνεπώς η βιβλιογραφία καταλήγει ότι η
είσοδος ξενικών ειδών εκτός από µεταβολή στην σύνθεση των ειδών µπορεί να
επιφέρει και µείωση της εγχώρια βιοποικιλία τόσο λόγω του ανταγωνισµού για τροφή
που συνεπάγεται όσο και µέσω ασθενειών και διατάραξης των οικοσυστηµάτων στα
οποία τα ξενικά είδη εισβάλλουν.
Η µείωση της αυτόχθονης βιοποικιλίας συνεπάγεται απώλεια ευηµερίας για τους
ανθρώπους (απώλεια αξιών ύπαρξης και κληροδότησης) που συνδεόταν µε την
γνώση της ύπαρξης και προστασίας της βιοποικιλίας για τις παρούσες και
µελλοντικές επόµενες γενιές. Σηµαντική οικονοµική βιβλιογραφία αναφέρεται στο
οικονοµικό κόστος της µείωσης της αυτόχθονης θαλάσσιας βιοποικιλίας ως
αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής. Για την µεταφορά οφέλους χρησιµοποιήθηκαν
οι µελέτες α) Remoundou, Adaman, Koundouri, Nunes, 2010, Are Stated Preferences
Sensitive to Funding Sources? A Tax Reallocation Scheme to Value Marine
Restoration in the Black Sea. Working Paper και β) Egger and Olsson 2009, Valuing
multi-attribute marine water quality. Marine Policy 33: 201– 206.
Στην µελέτη Remoundou et al (2010), οι συγγραφείς εφαρµόζουν ένα πείραµα
επιλογής στην ∆υτική Μαύρη Θάλασσα για να αποτιµήσουν τις επιπτώσεις στην
ευηµερία των κατοίκων από την µείωση της βιοποικιλίας ως αποτέλεσµα της εισόδου
ξενικών ειδών, την ύπαρξη προβληµάτων υγείας λόγω τοξικών ουσιών στα ύδατα
καθώς και την µείωση της δυνατότητας αναψυχής από την µόλυνση της Μαύρης
Θάλασσας. Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µε προσωπικές συνεντεύξεις στην
Ουκρανία και την Κων/πολη και η οικονοµετρική τους επεξεργασία έδειξε ότι η µέση
διάθεση για πληρωµή (µε την µορφή ανακατανοµής των υπαρχόντων φορολογικών
εσόδων) είναι 163.05 ευρώ/νοικοκυριό για ένα χρόνο (2010) για την αύξηση της
βιοποικιλίας από χαµηλή (που αντιστοιχεί στην κατάσταση το 2030 χωρίς µέτρα
προσαρµογής και µετριασµού) σε υψηλή. Οι αξίες αυτές µπορούν να θεωρηθούν το
οικονοµικό κόστος της ύπαρξης χαµηλής βιοποικιλίας ως αποτέλεσµα της κλιµατικής
αλλαγής. Καθώς το µέσο εισόδηµα στην περιοχή µελέτης είναι 502 ευρώ το µήνα ανά
νοικοκυριό οι αξίες πρέπει να σταθµιστούν κατάλληλα για να µεταφερθούν στην
Ελλάδα όπου το µέσο οικογενειακό εισόδηµα το 2008 (Υπουργείο Οικονοµικών) που
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έγινε η µελέτη ήταν 1853 ευρώ. Συνεπώς η απώλεια ευηµερίας στην Ελλάδα λόγω
της επίδρασης της κλιµατικής αλλαγής στην βιοποικιλία (θεωρώντας ως τελικό χρόνο
για την επίδραση το 2030) είναι 602 ευρώ/νοικοκυριό.
Οι Egger and Olsson, 2009, πραγµατοποίησαν ένα πείραµα επιλογής στην Σουηδία
για να αποτιµήσουν την βελτίωση της βιοποικιλίας και της ποιότητας του νερού και
την αύξηση της δυνατότητας αλιείας αναψυχής στις ∆υτικές Σουηδικές ακτές. Η
πληρωµή είναι ετήσια και αφορά ένα χρόνο (2008). Τα επίπεδα των χαρακτηριστικών
αναφέρονται στο 2018 αλλά δεν συνδέονται άµεσα µε την κλιµατική αλλαγή. Οι
συγγραφείς αναφέρονται γενικά σε όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να
επηρεάσουν την βιοποικιλία, την ποιότητα του νερού και την δυνατότητα αλιείας
αναψυχής. Η µελέτη αναφέρει ότι η διάθεση για πληρωµή είναι 667 SEK/άτοµο (9.4
SEK (2008)= 1 €) για την αύξηση της βιοποικιλίας από χαµηλή που είναι σήµερα σε
υψηλή και 1330 SEK/άτοµο για την βελτίωση της δυνατότητας αλιείας από 2 κιλά
την ώρα που ήταν την περίοδο της µελέτης (µε ερευνητικό σκάφος) στα επίπεδα του
1970. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η αποκατάσταση του αριθµού των αλιευµάτων θα
βελτιώσει την δυνατότητα αλιείας αναψυχής. Για την µεταφορά οφέλους αρχικά η
αξία από την περιοχή µελέτης θα µετατραπεί σε Ευρώ. Τα 667 SEK/άτοµο
αντιστοιχεί σε 70.96 ευρώ/άτοµο. Στην συνέχεια η τιµή αυτή θα σταθµιστεί για να
αντικατοπτρίζει τις εισοδηµατικές διαφορές στις δύο χώρες. Σύµφωνα µε την
Παγκόσµια Τράπεζα το µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ελλάδα ($ 2008) είναι
28.020 ενώ στην Σουηδία (52.440)
(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD). Σταθµίζοντας η διάθεση
για πληρωµή ανέρχεται τελικά σε 37.91 ευρώ/άτοµο (2008).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρούσα µελέτη αποτίµησε το κόστος από την απώλεια
αυτόχθονης βιοποικιλίας από τα θαλάσσια οικοσυστήµατα λόγω της κλιµατικής. Στα
πλαίσια αυτά δεν εξετάστηκε κάποιο συγκεκριµένο είδος αλλά η βιοποικιλία στο
σύνολό της (οριζόµενη ως ποικιλία των ζώντων οργανισµών εντός των ειδών αλλά
και µεταξύ των ειδών). Ωστόσο συχνά οι αξίες από την βιοποικιλία προσεγγίζονται
από την αξία που οι άνθρωποι προσδίδουν σε κάποιο χαρισµατικό είδος. Στην
περίπτωση της Ελλάδας θα µπορούσε να θεωρηθεί η Μεσογειακή Φώκια Monachus
monachus. Σύµφωνα µε την τελική έκθεση της οµάδας Βιοποικιλίας (ΕΚΒΥ 2010)
στην Ελλάδα ζει ο µεγαλύτερος παγκοσµίως αριθµός ζώων (200 - 300 άτοµα) της
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µεσογειακής φώκιας η οποία θεωρείται ως κατεξοχήν απειλούµενο µε εξαφάνιση
θηλαστικό στην Ευρώπη λόγω µεταξύ άλλων και της κλιµατικής αλλαγής. Οι
Langford et al (1998) εφάρµοσαν την τεχνική της υποθετικής αποτίµησης και
συγκέντρωσαν δεδοµένα µε προσωπικές συνεντεύξεις στην Ελλάδα για να
εκµαιεύσουν την διάθεση των ανθρώπων για πληρωµή για την προστασία της
φώκιας. Οι συγγραφείς αναφέρουν µία µέση διάθεση για πληρωµή ίση µε 4.321
δραχµές (το 1995) µε το µεγαλύτερο µέρος να αφορά αξίες µη χρήσης.. Το ποσό αυτό
εκφρασµένο σε ευρώ (1 ευρώ= 340.75 δραχµές) αντιστοιχεί σε 12.68 ευρώ και αν
αποπληθωριστεί ισοδυναµεί τελικά µε 21.103 ευρώ (2008) ανά νοικοκυριό καθώς το
όχηµα πληρωµής είναι υψηλότεροι λογαριασµοί ύδατος.
Ωστόσο για την ανάλυση κόστους οφέλους θεωρούµε καταλληλότερες τις τιµές από
τις µελέτες α) και β) καθώς αφορούν το σύνολο της βιοποικιλίας. Η τιµή για την
Μεσογειακή φώκια θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα κατώτατο όριο.
2) Μείωση των αξιών αναψυχής από ερασιτεχνική αλιεία
Για την µεταφορά οφέλους χρησιµοποιήθηκαν οι µελέτες: α) Egger and Olsson 2009,
Valuing multi-attribute marine water quality, Marine Policy 33: 201– 206 και β)
Kontogianni, Langford, Papandreou and Skourtos 2001, Social Preferences for
Improving Water Quality: An Economic Analysis of Benefits from Wastewater
Treatment, Water Resources Management 17: 317-336. Η µελέτη Egger and Olsson
2009 περιγράφηκε παραπάνω κατά την µεταφορά του κόστους από την επίδραση της
κλιµατικής αλλαγής στην εγχώρια βιοποικιλία. Για την µεταφορά του σχετικού
κόστους από την µείωση των αξιών αναψυχής από ερασιτεχνική αλιεία η τιµή που
αναφέρουν οι συγγραφείς αρχικά θα µετατραπεί σε Ευρώ. Τα 1330 SEK/άτοµο
ισοδυναµούν σε 141. 49 ευρώ/άτοµο. Στην συνέχεια η τιµή αυτή θα σταθµιστεί για να
αντικατοπτρίζει τις εισοδηµατικές διαφορές στις δύο χώρες. Σύµφωνα µε την
Παγκόσµια Τράπεζα το µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ελλάδα ($ 2008) είναι
28.020 ενώ στην Σουηδία (52.440). Σταθµίζοντας η διάθεση για πληρωµή ανέρχεται
τελικά σε 75.6 ευρώ/άτοµο.
Η µελέτη Kontogianni et al. 2001, αποτιµά εφαρµόζοντας την τεχνική της υποθετικής
αποτίµησης την αξία που οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αποδίδουν στην βελτίωση
της ποιότητας των υδάτων στον Κόλπο του Θερµαϊκού µέσα από ένα πρόγραµµα
επεξεργασίας λυµάτων. Παρότι η µελέτη δεν αφορά επιπτώσεις από την κλιµατική
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αλλαγή αναφέρει τα κίνητρα πίσω από την διάθεση για πληρωµή και διακρίνει
µεταξύ άλλων και την αλιεία αναψυχής. Καθώς επιπλέον η µελέτη είναι ανάµεσα στις
λίγες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα θεωρούµε ότι η αξία που αναφέρεται
στην αλιεία αναψυχής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά οφέλους. Το
όχηµα πληρωµής είναι ο τετραµηνιαίος λογαριασµός του νερού και η πληρωµή
αφορά 5 χρόνια. Η µέση διάθεση για πληρωµή για όσους δήλωσαν την αλιεία ως
κίνητρο για την πληρωµή είναι 3.845 δραχµές (1 ευρώ= 340.75 δραχµές). Το ποσό
αυτό αθροίζει σε 11.535 δραχµές το χρόνο που ισοδυναµούν µε 33.85 ευρώ ανά
νοικοκυριό το χρόνο. Επιπλέον οι πληρωµές αφορούν 5 χρόνια οπότε θεωρώντας ένα
ετήσιο επιτόκιο 5% η καθαρή παρούσα αξία θα είναι: 146.55 ευρώ ανά νοικοκυριό
(2000). Το ποσό αυτό πρέπει να αποπληθωριστεί ώστε να αντανακλά την πραγµατική
αξία το 2008. Σύµφωνα µε την Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language
=en&pcode=teina110) o αποπληθωριστής για την Ελλάδα

για το παραπάνω

διάστηµα είναι: 1.295. Αυτό συνεπάγεται ότι η πραγµατική αξία των κατοίκων για
την βελτίωση της δυνατότητας αλιείας σε όρους του 2008 είναι 189.78
ευρώ/νοικοκυριό.
3) Οικονοµικές συνέπειες για τους αλιείς από την µείωση του αριθµού και της
παραγωγικότητας των αλιευµάτων.
Μία άµεση επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής είναι η µείωση της διαθέσιµης
ποσότητας και παραγωγικότητας των αλιευτικών πόρων και κατά συνέπεια η µείωση
της αλιευτικής ικανότητας των αλιέων. Η έκθεση της οµάδας αλιείας (Παπουτσόγλου
2010) που προηγήθηκε του παρόντος κεφαλαίου αναφέρει ποσοτικά στοιχεία που
καταδεικνύουν την σηµαντική µείωση των αλιευµάτων από το 1990, κυρίως µε την
έννοια της σταδιακής ελαττώσεως των ποσοτήτων, αλλά και της ηλικίας-µεγέθους
των αλιευόµενων ειδών ιχθύων.
Η έκθεση ωστόσο δεν περιλαµβάνει προβλέψεις για τις µελλοντικές µειώσεις στις
διαθέσιµες ποσότητες αλιευτικών πόρων κάτω από διαφορετικά κλιµατικά σενάρια
που θα επέτρεπαν µία αποτίµηση του κόστους που οι µειώσεις συνεπάγονται για το
εισόδηµα των αλιέων.
Σύµφωνα

µε

τα

στοιχεία

του

παγκόσµιου

οργανισµού

τροφίµων

(FAO,

http://faostat.fao.org/site/629/default.aspx), ο αριθµός των αλιευθέντων ψαριών στην
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Ελλάδα το 1990 ήταν 111.259 ενώ το 2007, 91.363 τόνοι. Καθώς η παραπάνω µείωση
αφορά τα σηµαντικότερα εµπορεύσιµα ψάρια, συνεπάγεται µία µείωση στο εισόδηµα
των αλιέων. Μόνο ιστορικά στοιχεία ωστόσο είναι διαθέσιµα συνεπώς οικονοµική
αποτίµηση κάτω από µελλοντικά σενάρια κλιµατικής αλλαγής δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί από την παρούσα µελέτη.
Εφαρµόζοντας την µέθοδο του κόστους ταξιδίου (τεχνική αποκαλυπτόµενης
προτίµησης) οι Alberini, Zanatta, Rosato (2007) κατέληξαν στο ότι το όφελος ανά
χρόνο από την βελτίωση κατά 50% του ρυθµού αλίευσης (50% improvement in the
catch rate) είναι 1056 ευρώ (2002). Οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν πραγµατικά
δεδοµένα από συνεντεύξεις µε ερασιτέχνες ψαράδες στην λιµνοθάλασσα της
Βενετίας, που όµως διαθέτουν άδεια αλιείας, αναφορικά µε τα τρέχοντα κόστη που
επωµίζονται ανά ταξίδι για αλιεία αλλά και υποθετικά δεδοµένα θεωρώντας
βελτιώσεις στην ποσότητα των αλιευτικών πόρων. Το όφελος που εκτίµησαν
αντιστοιχεί αν αποπληθωριστεί σε 1236.31 ευρώ (2008). Σύµφωνα µε την Παγκόσµια
Τράπεζα το µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ελλάδα ($ 2008) είναι 28.020 ενώ
στην

Ιταλία

(35.350)

(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD).

Σταθµίζοντας, το όφελος από την αύξηση των επιπέδων αλιείας κατά 50% ανέρχεται
τελικά σε 979.95 ευρώ/άτοµο/χρόνο. Καθώς στην Ελλάδα το συντριπτικό ποσοστό
των σκαφών και των αλιέων ανήκουν στη µικρή παράκτια αλιεία (πίνακας 1), που
χρησιµοποιεί ως αλιευτικά εργαλεία δίκτυα και παραγάδια, θεωρούµε ότι η
παραπάνω τιµή θα µπορούσε να προσεγγίσει το κόστος για τους µικρούς παράκτιους
έλληνες αλιείς από την κλιµατική αλλαγή. Ανάγοντας στο σύνολο των µικρών
παράκτιων αλιέων (28.059 αλιείς, Τζανάτος 2006) το συνολικό κόστος µπορεί να
προσεγγιστεί ως: 28059*979.95= 27.496.417/χρόνο. Ωστόσο η τιµή αυτή δεν αφορά
το σύνολο των αλιέων που πλήττονται από την κλιµατική αλλαγή και θεωρεί µία
µείωση του ρυθµού ψαριάς κατά 50% χωρίς να βασίζεται σε κάποιο κλιµατικό
σενάριο και συνεπώς δεν θα προτείναµε την χρήση της στα πλαίσια της µελέτης
κόστους-ωφέλειας για την Ελλάδα.
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Πίνακας 1: Σύνθεση του ελληνικού αλιευτικού στόλου σε αριθµό σκαφών και αλιέων.

Συµπεράσµατα
Στόχος της µελέτης αυτής είναι η οικονοµική αποτίµηση των επιπτώσεων της
κλιµατικής για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Στην κατεύθυνση αυτή αρχικά
παρατίθεται µία επισκόπηση των σηµαντικότερων φυσικών επιπτώσεων της
κλιµατικής

αλλαγής

στην

αλιεία

και

τις

υδατοκαλλιέργειες

όπως

αυτές

καταγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία και στην τελική έκθεση της οµάδας αλιείας
για την Ελλάδα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται εναλλακτικά µέτρα αποτροπής των
επιπτώσεων αυτών αλλά και προσαρµογής σε αυτές και αναλύεται η τεχνική της
µεταφοράς οφέλους που ακολουθείται για την πραγµατοποίηση της οικονοµικής
αποτίµησης. Οι τεχνικές µεταφοράς οφέλους χρησιµοποιούνται ευρέως για την
µεταφορά αξιών όταν πρωτογενή δεδοµένα δεν µπορούν να συλλεχθούν στην περιοχή
ενδιαφέροντος λόγω οικονοµικών ή χρονικών περιορισµών. Έχει δειχθεί ότι οι
τεχνικές αυτές είναι αξιόπιστες (µικρό σφάλµα µεταφοράς) όταν οι αρχικές µελέτες
επιλέγονται προσεκτικά και κανόνες σωστών πρακτικών ακολουθούνται κατά την
στάθµιση.
Από το σύνολο των επιπτώσεων που η έκθεση της οµάδας αλιείας αναφέρει για την
Ελλάδα η αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε για α) την µεταβολή της εγχώριας
βιοποικιλίας λόγω της εισόδου ξενικών ειδών ως αποτέλεσµα της αύξησης της
θερµοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων β) την µείωση της δυνατότητας αλιείας για
αναψυχή λόγω του περιορισµού των αλιευµάτων από µεταβολές των βιολογικών,
φυσικών, χηµικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών των θαλασσών και γ) την
µείωση του εισοδήµατος των αλιέων καθώς για τις αξίες αυτές υπάρχουν µελέτες
στην οικονοµική βιβλιογραφία. Καθώς δεν υπάρχουν µελέτες για το σύνολο των
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αξιών από τα θαλάσσια οικοσυστήµατα οι εκτιµήσεις που παρατίθενται πρέπει να
θεωρηθούν το κατώτερο όριο της συνολικής απώλειας ευηµερίας λόγω της επίδρασης
της κλιµατικής αλλαγής.
Τέλος

είναι

σηµαντικό

να

αναγνωρίσουµε

ότι

δεδοµένης

της

έλλειψης

συγκεκριµένων ποσοτικών εκτιµήσεων για την επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής
στην αλιεία στην Ελλάδα κάτω από διαφορετικά κλιµατικά σενάρια οι εκτιµήσεις
βασίστηκαν σε τιµές από την βιβλιογραφία που ωστόσο µόνο προσεγγιστικά µπορούν
να χρησιµοποιηθούν καθώς βασίζονται σε συγκεκριµένα σενάρια αλλαγών στους
αλιευτικούς πόρους και την θαλάσσια βιοποικιλία που είναι πιθανό να διαφέρουν
ανάµεσα στις χώρες. Καµία µελέτη, στο βαθµό που γνωρίζουµε, στην Ευρώπη δεν
αποτιµά την επίδραση στην αλιεία από την κλιµατική αλλαγή καθαυτή και συνεπώς
οι επιµέρους αξίες που χάνονται προσεγγίστηκαν από µελέτες µε παρόµοια, στο
βαθµό που ήταν εφικτό χαρακτηριστικά µε τα ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση
πρωτογενείς µελέτες αποτίµησης στην Ελλάδα θα επέτρεπαν να προσεγγιστεί το
κόστος της κλιµατικής αλλαγής τόσο για τους αλιείς όσο και για το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον η διενέργεια πρωτογενών
µελετών θα µπορούσε να αποτυπώσει τόσο τη γεωγραφική όσο και την τοπογραφική
ποικιλοµορφία της Ελλάδας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών
περιοχών της χώρας δεν ήταν εφικτό να συµπεριληφθούν στην παρούσα ανάλυση
καθώς δεν υπήρχαν δευτερογενή στοιχεία που να ποσοτικοποιούν τις επιδράσεις της
κλιµατικής αλλαγής µε µεγάλη γεωγραφική ακρίβεια.
Στο παράρτηµα που ακολουθεί επιχειρείται η αναγωγή των αξιών από την µεταφορά
οφέλους στο σύνολο του σχετικού πληθυσµού ώστε οι τιµές να χρησιµοποιηθούν για
την πραγµατοποίηση της µελέτης κόστους-οφέλους σε ένα επόµενο στάδιο.
Για τις υδατοκαλλιέργειες επίσης δεν βρέθηκε καµία οικονοµική µελέτη που να
αποτιµά τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Στην περίπτωση που οι επιπτώσεις
κάτω από διαφορετικά κλιµατικά σενάρια µπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν ένα
µέρος του συνολικού κόστους (συνολική απώλεια αξιών) για τις υδατοκαλλιέργειες
θα µπορούσε να προσεγγιστεί µε το κόστος των εργασιών/µέτρων αποκατάστασης
και προσαρµογής.
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Παράρτηµα: Σηµειώσεις για την ανάλυση κόστους-οφέλους:
Σχετικός πληθυσµός και αναγωγή των αξιών
1) Μεταβολή της εγχώριας βιοποικιλίας ως αποτέλεσµα της εισόδου ξενικών ειδών
Σύµφωνα µε το υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής ο
πληθυσµός που ζει σε απόσταση ως και 50 χµ από την ακτογραµµή (45 λεπτά µε το
αυτοκίνητο) υπολογίζεται σε 8.817.000, το οποίο αντιστοιχεί στο 85% του συνολικού
πληθυσµού. Ο πληθυσµός αυτός µπορεί να θεωρηθεί ότι αντλεί αξία από την γνώση
της ύπαρξης της βιοποικιλίας στα θαλάσσια οικοσυστήµατα. Θεωρώντας 2.8 άτοµα
για το µέσο νοικοκυριό ο ευρύτερος παράκτιος πληθυσµός αντιστοιχεί σε 3.148.928
νοικοκυριά. Επιπλέον καθώς ο πληθυσµός πάνω από 15 ετών (World Bank: World
Development Indicators) είναι το 86% του συνολικού, ο ευρύτερος παράκτιος
ενήλικος (θεωρώντας το προσεγγιστικά ως τον πληθυσµό πάνω από 15 έτη)
πληθυσµός είναι 7.582.620 άτοµα. Συνεπώς το συνολικό οικονοµικό κόστος από την
µεταβολή της βιοποικιλίας και της µείωσης των ενδηµικών ειδών ως αποτέλεσµα της
εισόδου ξενικών ειδών ανέρχεται σε
α) 3.148.928*602=1.895.654.656 ευρώ (2008) (µε βάση την µελέτη Remoundou,
Adaman, Koundouri, Nunes, 2010) και
β) 7.582.620*37,1=287.457.124 ευρώ (2008) (µε βάση την µελέτη Egger and Olsson
2009)
Η σηµαντική διαφορά στις εκτιµήσεις οφείλεται στο γεγονός ότι η µελέτη
Remoundou, Adaman, Koundouri, Nunes 2010 χρησιµοποιεί ως όχηµα πληρωµής στο
σενάριο της µελέτης αποτίµησης την ανακατανοµή της υπάρχουσας φορολογίας. Η
βιβλιογραφία έχει δείξει ότι στην περίπτωση της ανακατανοµής της φορολογίας οι
τιµές που εκµαιεύονται είναι υψηλότερες σε σχέση µε όταν εισάγονται νέοι φόροι
καθώς στην δεύτερη περίπτωση οι ερωτώµενοι δεσµεύονται από εισοδηµατικούς
περιορισµούς (Nunes and Travisi 2009). Συνεπώς για την διενέργεια της µελέτης
κόστους-οφέλους συνίσταται η χρήση των περισσότερο συντηρητικών εκτιµήσεων
της µελέτης Egger and Olsson 2009.
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Σηµείωση: Στην περίπτωση που για τον σκοπό της ανάλυσης κόστους οφέλους
θεωρηθεί σκόπιµο να προσεγγιστεί το κόστος από την κλιµατική αλλαγή στην
θαλάσσια βιοποικιλία από το κόστος για το χαρισµατικό είδος Monachus monachus
το κόστος αυτό αθροίζει για το σύνολο των ευρύτερων παράκτιων νοικοκυριών σε:
3.148.928*21,103= 66.451.827,58 ευρώ (2008) (µε βάση την µελέτη Langford et al.
1998)
2) Μείωση των αξιών αναψυχής από ερασιτεχνική αλιεία
Ταυτόχρονα ο πληθυσµός που κατοικεί σε παράκτιες περιοχές, οριζόµενες ως
περιοχές πλάτους ενός ή δυο χιλιοµέτρων από την ακτή, ανέρχεται σε 3.445.000
κατοίκους (33% του συνολικού πληθυσµού). Ο πληθυσµός αυτός µπορεί να θεωρηθεί
ότι αντλεί αξίες αναψυχής από την αλιεία στις παράκτιες περιοχές. Καθώς ο
πληθυσµός

πάνω

από

15

ετών

(World

Bank:

World

Development

Indicators:http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2)
είναι το 86% του συνολικού, ο παράκτιος ενήλικος (θεωρώντας το προσεγγιστικά ως
τον πληθυσµό πάνω από 15 έτη) πληθυσµός είναι 2.962.700 άτοµα. Επιπλέον,
θεωρώντας 2.8 άτοµα για το µέσο νοικοκυριό ο παράκτιος πληθυσµός αντιστοιχεί σε
1.230.357,143 νοικοκυριά. Συνεπώς το συνολικό οικονοµικό κόστος από τον
περιορισµό της δυνατότητας αλιείας για αναψυχή ανέρχεται σε:
α)2962700*75,6=223.980.120 ευρώ (2008) (µε βάση την µελέτη Egger and Olsson
2009) και
β)189,78*1.230.357,143=233.497.178

ευρώ

(2008)

(µε

βάση

την

µελέτη

Kontogianni, Langford, Papandreou and Skourtos 2001)
Οι εκτιµήσεις αυτές και για τις δύο κατηγορίες αξιών µπορούν να θεωρηθούν ένα
κατώτερο όριο του συνολικού οικονοµικού κόστους από την επίδραση της κλιµατικής
αλλαγής στην αλιεία. Θεωρητικά ο συνολικός πληθυσµός της Ελλάδας µπορεί να
θεωρηθεί ότι ζηµιώνεται σε όρους αξιών µη χρήσης από την επίδραση της κλιµατικής
αλλαγής στους αλιευτικούς πόρους συνεπώς οι παρούσες εκτιµήσεις αποτελούν
συντηρητικές προσεγγίσεις.
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