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1 Εισαγωγικά
Ο γεωργικός τοµέας, παρά τη συνεχή συρρίκνωση του τις τελευταίες δεκαετίες,
αποτελεί ακόµα σηµαντικό τµήµα της Ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, το γεωργικό
προϊόν καλύπτει το 5-6%, του ΑΕΠ, ενώ η απασχόληση στον τοµέα φθάνει το 17%
της συνολικής απασχόλησης (Πέζαρος 2004). Επιπλέον, η γεωργία στηρίζει τις
γεωργικές βιοµηχανίες που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των ελληνικών βιοµηχανιών και
συνεισφέρουν στο 1/3 του βιοµηχανικού προϊόντος και στο 1/3 της απασχόλησης
στο βιοµηχανικό τοµέα (Παπαναγιώτου 2005). Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις φτάνουν
στα 35 εκατοµµύρια στρέµµατα (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Καλλιεργούµενες εκτάσεις ανά τύπο και γεωγραφικό διαµέρισµα
(2001)
Αροτραίες

Λαχανικά &

καλλιέργειες

κηπευτικά

Στερεά Ελλάδα

2.595.085

473.186

280.637

1.808.054

Πελοπόννησος

1.184.826

469.754

566.694

3.216.550

67.029

38.814

70.267

446.685

861.287

57.873

8.771

408.940

Θεσσαλία

3.615.219

193.225

101.297

763.974

Μακεδονία

5.518.400

634.294

192.111

1.892.218

Θράκη

2.184.423

126.946

7.697

61.293

Νησιά Αιγαίου

145.220

96.040

116.243

868.435

Κρήτη

184.358

160.808

486.277

2.239.883

16.355.847

2.250.940

1.829.994

11.706.032

Περιοχή

Ιόνια νησιά
Ήπειρος

Σύνολο

Αµπέλια

∆ενδρώδεις
καλλιέργειες

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕΑ

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την οικονοµική εκτίµηση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στον Ελληνικό γεωργικό τοµέα. Στηρίζεται στα κλιµατικά
σενάρια - και την αντίστοιχη εξέλιξη των στρεµµατικών αποδόσεων - για το
χρονικό διάστηµα 2011 – 2100 που εκτιµήθηκαν στα πλαίσια της Επιτροπής
Μελέτης της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος από την
ερευνητική οµάδα του καθ. Α. Καραµάνου (Καραµάνος και Βολουδάκης 2010). Τα
σενάρια αυτά προέκυψαν µε υποκλιµάκωση των σεναρίων: Β1 (2.4 οC), Α1Β (3.5
ο

C), Α2 (4.5 οC), και Β2 (3.1 οC) του IPCC σε αντίστοιχες κλιµατικές ζώνες της
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ελληνικής επικράτειας. Λόγω χρονικών περιορισµών και διαθεσιµότητας στοιχείων,
η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες και
ειδικότερα στις καλλιέργειες του σίτου, του βαµβακιού, του αραβόσιτου, της ελιάς,
και της αµπέλου. Η ανάλυση των επιπτώσεων γίνεται µε ή χωρίς την επίδραση της
ερηµοποίησης των εδαφών.
2 Υφιστάµενη κατάσταση
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας (ΥΠΑΑΤ 2010), η µέση ετήσια
καλλιεργούµενη έκταση µε σύσπορο βαµβάκι το χρονικό διάστηµα 1990-20091 ήταν
978.932,6 στρέµµατα, ενώ η µέση ετήσια στρεµµατική απόδοση στα έτη 1990 ως
2000 ανήλθε στα 278,55 κιλά. Αναφορικά µε τον αραβόσιτο, η µέση ετήσια
καλλιεργούµενη έκταση τις δυο τελευταίες δεκαετίες ανήλθε στα 2.127.717,3
στρέµµατα ενώ η µέση ετήσια στρεµµατική απόδοση για τις καλλιεργητικές
περιόδους 1990 ως 2000 ανήλθε στα 970,64 κιλά. Στην καλλιέργεια του σίτου
διακρίνονται το µαλακό και το σκληρό σιτάρι. Η µέση ετήσια καλλιεργούµενη έκταση
µαλακού σιταριού την τελευταία 20ετία ανήλθε στα 2.091.628,7 στρέµµατα ενώ η
µέση ετήσια στρεµµατική απόδοση στα έτη 1990 ως 2000 έφτασε τα 273,01 κιλά.
Τα αντίστοιχα µεγέθη για το σκληρό σιτάρι διαµορφώνονται στα 6.300.919,65
στρέµµατα και τα 226,64 κιλά ανά στρέµµα.
Στην ελαιοκοµία διακρίνουµε τους ελαιώνες για την παραγωγή επιτραπέζιων και
ελαιοποιήσιµων ελιών. Ο µέσος ετήσιος αριθµός ελαιόδεντρων στα έτη 1990 ως
2007 για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ανήλθε στα 25.739.419 δένδρα και η µέση
ετήσια απόδοση στα έτη 1990 ως 2000 ανήλθε στα 3,32 κιλά ελαιοκάρπου ανά
δένδρο. Τα αντίστοιχα µεγέθη για την ελαιοποιήσιµη ελιά φθάνουν τα 123.056.238
δένδρα µε απόδοση 3,2 κιλά λάδι ανά δένδρο. Τα πορτοκάλια αποτελούν την
κυριότερη καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Ο µέσος ετήσιος αριθµός δένδρων την
τελευταία 20ετία ανήλθε σε 17.486.495 δένδρα µε µέση απόδοση την περίοδο 1990
- 2000 τα 50,34 κιλά ανά δένδρο. Όσον αφόρα τα µανταρίνια, ο µέσος ετήσιος
αριθµός δένδρων την τελευταία 20ετία ανήλθε σε 3.218.706 δένδρα µε µέση

Ο χρονικός ορίζοντας 20ετίας είναι µεγάλος και εµπεριέχει καλλιεργητικές περιόδους µε
εφαρµογή ποικίλων πολιτικών στον γεωργικό τοµέα. Η επιλογή έγινε µε γνώµονα το χρονικό
ορίζοντα των εκτιµήσεων που θα ακολουθήσουν και αγγίζουν το έτος 2100. Με τον τρόπο
αυτό διασφαλίζεται κατά το δυνατό η αµεροληψία των εκτιµήσεων σε σχέση µε την
µελλοντική εδαφική κάλυψη των καλλιεργειών.
1
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απόδοση στα έτη από το 1990 ως το 2000 τα 24,6 κιλά ανά δένδρο. Τέλος
4.585.578 λεµονιές είναι ο µέσος ετήσιος αριθµός δένδρων την τελευταία 20ετία µε
µέση ετήσια απόδοση από το 1990 ως το 2000 τα 30,77 κιλά ανά δένδρο.
Οι εκτάσεις των αµπελώνων µε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση
ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Η µέση ετήσια καλλιεργούµενη έκταση των ετών
2000 ως 2009 ανέρχεται στα 107.903,33 στρέµµατα, ενώ η µέση στρεµµατική
απόδοση των ετών 1990 ως 2000 ανέρχεται σε 1.474 κιλά. Η µέση ετήσια
καλλιεργούµενη έκταση µε αµπελώνες κορινθιακής σταφίδας τα έτη 1990 ως 2008
εκτιµάται στα 188.368,7 στρέµµατα, µε ετήσια απόδοση των ετών 1990 ως 2000 τα
212,82 κιλά. Η µέση ετήσια καλλιεργούµενη έκταση µε αµπελώνες σουλτανίνας τα
έτη 1990 ως 2008 εκτιµάται στα 248.925 στρέµµατα, µε ετήσια απόδοση των ετών
1990 ως 2000 τα 141,77 κιλά. Τέλος η µέση ετήσια καλλιεργούµενη έκταση την
τελευταία 20ετία µε αµπελώνες σταφυλιού που προορίζονται για την παραγωγή
µούστου εκτιµάται στα 733.124,21 στρέµµατα µε ετήσια απόδοση των ετών 1990 ως
2000 τα 509,1 κιλά. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι µέσες ετήσιες
αποδόσεις των ανωτέρω καλλιεργειών.
Πίνακας 2: Μέσες ετήσιες αποδόσεις (1990-2000)
Καλλιέργεια

Στρ. Απόδοση

Απόδοση
ανά δένδρο

Σύσπορο βαµβάκι

278,55 κιλά

Αραβόσιτος

970,64 κιλά

Μαλακό σιτάρι

273,01 κιλά

Σκληρό σιτάρι

226,64 κιλά

Ελαιοποιήσιµης ελιά

3,2 κιλά

Επιτραπέζια ελιά

3,32 κιλά

Επιτραπέζιο σταφύλι

1.474 κιλά

Κορινθιακή σταφίδα

212,82 κιλά

Σουλτανίνα

141,77 κιλά

Αµπελώνες µούστου

509,1 κιλά

ΠΗΓΗ: Εκτιµήσεις των συγγραφέων
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3: Φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην γεωργία
Η αγροτική παραγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κλίµα, καθώς το είδος και η
παραγόµενη ποσότητα των γεωργικών προϊόντων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από
αυτό.

Οι

κλιµατικές

µεταβλητές

που

επηρεάζουν

σε

κάποιο

βαθµό

την

παραγωγικότητα των καλλιεργειών είναι η θερµοκρασία, τα κατακρηµνίσµατα, η
ηλιακή ακτινοβολία (ένταση και διάρκεια έκθεσης) και η σύσταση της ατµόσφαιρας
(IPCC 2007, Tubiello et al 2007, Mendelsohn και Dinar, 2009).
Σειρά κρίσιµων χαρακτηριστικών της θερµοκρασίας διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ηµερήσια
ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία του αέρα και η µεταβλητότητα της. Το δεύτερο
χαρακτηριστικό είναι η µέση µηνιαία θερµοκρασία (και η µεταβλητότητα της). Το
τρίτο χαρακτηριστικό είναι η συχνότητα εµφάνισης θερµοκρασιών που υπερβαίνουν
κρίσιµα σηµεία, όπως οι 35 °C και οι 0°C. Επιπλέον της άµεσης επίδρασης της
θερµοκρασίας στα φυτά, η θερµοκρασία επηρεάζει και µεταβλητές του εδάφους που
είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη των φυτών (McCarl, 2007), όπως η εδαφική
γονιµότητα και η εδαφική υγρασία. Η αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε αύξηση
της µικροβιακής δραστηριότητας στο έδαφος µε συνέπεια την µείωση του οργανικού
φορτίου και της εδαφικής υγρασίας. Τα κατακρηµνίσµατα είναι επίσης κρίσιµο
µέγεθος για την αγροτική παραγωγή. Η ηµερήσια ποσότητα κατακρηµνισµάτων και η
εποχική µεταβλητότητα τους είναι δυνατό να καθορίσουν την παραγωγικότητα. Η
σύσταση της ατµόσφαιρας (που συνδέεται µε το κλίµα) είναι παράγοντας που επιδρά
στην παραγωγικότητα. Η µέση ετήσια συγκέντρωση CO2 αλλά και η διάρκεια έκθεσης
σε υπερβολικά επίπεδα O3 και SO2 επηρεάζουν σηµαντικά την παραγωγικότητα των
καλλιεργειών (Giupponi και Shechter, 2003).
Η µεταβολή των κλιµατικών µεταβλητών αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα την
µετατόπιση των ευδόκιµων ζωνών, καθώς οι περιοχές που είναι κατάλληλες για
συγκεκριµένες καλλιέργειες ενδέχεται να µετατοπιστούν. Επιπλέον η απόδοση της
εσοδείας, µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί αναλόγως των µεταβολών του κλίµατος,
ενώ αναµένονται νέοι τύποι προσβολών των φυτών από ζιζάνια και ασθένειες. Τα
παραπάνω αναµένεται να αυξήσουν την αβεβαιότητα όσον αφορά την τροφοδοσία
των αγορών µε επαρκείς ποσότητες τροφίµων (Schmidhuber και Tubiello 2007).
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Γενικά ο τοµέας της γεωργίας, λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειµένος σε µεγάλο
βαθµό σε ακραία καιρικά φαινόµενα και πυρκαγιές, ενώ πάντα θα υπάρχει ο
κίνδυνος της απώλειας γόνιµων εδαφών λόγο της διάβρωσης εδάφους και της
επιταχυνόµενης ανόδου της στάθµης της θάλασσας.
4 Οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην γεωργία
Οι οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της γεωργίας
σχετίζονται µε τη µεταβολή της παραγωγικότητας µε συνεπακόλουθα την µεταβολή
του αγροτικού εισοδήµατος και της απασχόλησης.
4.1 Το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης των κλιµατικών ζηµιών
Η προσέγγιση της αξιολόγησης εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο γίνεται η
αποτίµηση. Στη σχετική βιβλιογραφία (Feenstra et al., 1998) διακρίνονται τέσσερα
επίπεδα εκτίµησης των επιδράσεως της κλιµατικής αλλαγής. Στο πρώτο επίπεδο η
αποτίµηση γίνεται σε επίπεδο καλλιέργειας, στο δεύτερο επίπεδο η εκτίµηση των
επιπτώσεων αφορά µεµονωµένους παραγωγούς ή κάποια κοινότητας. Στο τρίτο
επίπεδο η εκτίµηση σχετίζεται µε την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στην
παραγωγικότητα σε περιφεριακό ή εθνικό επίπεδο, ενώ το τελευταίο επίπεδο η
επίδραση στην παραγωγή και τις τιµές των γεωργικών προϊόντων ανάγεται σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η µετάβαση σε υψηλότερο επίπεδο προαπαιτεί σαν εισροή για
τους υπολογισµούς τα αποτελέσµατα προηγούµενων επιπέδων. Μια βήµα προς βήµα
προσέγγιση προϋποθέτει αρχικά την ανάλυση της σχέσης παραγωγικότητας-κλίµα
(για επιλεγµένη µονάδα µέτρησης), διαδικασία απαραίτητη για τον καθορισµό των
κλιµατικών µεταβλητών ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια µελετάται η επίδραση των
κλιµατικών

µεταβλητών

που

πιθανά

θα

έχουν

σηµαντικές

επιδράσεις

στην

παραγωγικότητα. Έτσι αναλύεται και υπολογίζεται η ένταση των επιδράσεων αυτών
στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Τέλος τα αποτελέσµατα ανάγονται σε
επίπεδο παραγωγικής µονάδας ώστε να εκτιµηθεί ο βαθµός της επίδρασης στην
παραγωγικότητα

και

στο

ατοµικό

εισόδηµα.

Η

περαιτέρω

αναγωγή

των

αποτελεσµάτων σε περιφερειακό, εθνικό ή και παγκόσµιο επίπεδο δίδει εκτιµήσεις για
το περιφεριακό προϊόν, την απασχόληση και την οικονοµική δραστηριότητα.
Τα απαραίτητα δεδοµένα για την διαδικασία της αποτίµησης είναι η µέση απόδοση
των καλλιεργειών (χρήση χρονοσειρών) για τον υπολογισµό της φυσικής µεταβολής
της απόδοσης, η παραγωγή σε περιφεριακό και εθνικό επίπεδο, η διαχείριση των
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καλλιεργειών σε τοπικό και περιφεριακό επίπεδο (ηµέρες σποράς, είδος φυτών
(ποικιλία), εργασία, λιπάσµατα και άρδευση), οι χρήσεις γης (για την γενίκευση των
αποτελεσµάτων από την περιοχή µελέτης στο σύνολο της χώρας), τα γενικά
κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η συµµετοχή γεωργικού
προϊόντος της περιοχής µελέτης στο συνολικό προϊόν της περιοχής, και η
απασχόληση στον γεωργικό τοµέα. Συµπληρωµατικά δεδοµένα, όπως οι απαιτήσεις
σε νερό, ο ρυθµός υποβάθµισης εδαφών και ο ρυθµός διάβρωσης, ολοκληρώνουν τις
απαιτήσεις για την αξιολόγηση.
Τα εργαλεία για την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής µπορεί
να είναι εµπειρικά, πειραµατικά ή να βασίζονται στη στατιστική επιστήµη. Ειδικότερα
στη βιβλιογραφία (Feenstra, et. al. 1998) αναφέρονται:
1.

Τα πειραµατικά εργαλεία στηρίζονται στην εξοµοίωση των συνθηκών της
κλιµατικής αλλαγής (αυξηµένα επίπεδα CO2) σε φυτά και στην καταγραφή των
επιπτώσεων στην ανάπτυξη των φυτών. Η χρήση τους είναι περιορισµένη χωρικά
ενώ ταυτόχρονα είναι δύσκολο να εξοµοιωθεί η ανάπτυξη των φυτών κάτω από
συνδυασµό επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, και για
έρευνες αποτίµησης σε εθνικό επίπεδο, προτείνεται η χρήση βιβλιογραφικών
δεδοµένων ως εισροή και ο υπολογισµός του κόστους µε συγκριτικές µεθόδους ή
στη βάση υποδειγµάτων προσοµοίωσης των καλλιεργητικών συνθηκών.

2.

Οι αγροκλιµατικοί δείκτες βασίζονται στη σχέση των µεταβλητών του
κλίµατος µε τις αγροτικές καλλιέργειες. Ο συνδυασµός χρήσης των δεικτών µε
εφαρµογές

βασισµένες

σε

γεωγραφικά

συστήµατα

πληροφοριών

(GIS)

επιτρέπουν τη χαρτογράφηση των καλλιεργειών (µε χωρική παρουσία ή
εναλλακτικών) για αρκετά µεγάλες περιοχές. Παράλληλα είναι εφικτός ο έλεγχος
των επιπτώσεων για τον έλεγχο σύνθετων κλιµατικών σεναρίων και της
καταλληλότητας των καλλιεργειών.
3.

Η

χρήση

στατιστικών

πολυµεταβλητών

µεθόδων,

υποδειγµάτων
την

εκτίµηση

καθιστά

δυνατή,

συναρτήσεων

µε

που

εφαρµογή
συσχετίζουν

κλιµατικές µεταβλητές µε την γεωργική παραγωγή. Οι συναρτήσεις αυτές
µπορούν π.χ. να προβλέψουν την αγροτική παραγωγή βάσει της θερµοκρασίας,
των βροχοπτώσεων, της ηµεροµηνίας σποράς και της χρήσης λιπάσµατος. Τα
στατιστικά

µοντέλα

αναπτύσσονται

συνήθως

βάσει

των

παρουσών

κλιµατολογικών συνθηκών, κατά συνέπεια, µια από τις σηµαντικές αδυναµίες
τους είναι η εφαρµογή τους στην έρευνα βάσει των µελλοντικών κλιµατικών
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συνθηκών.

Εντούτοις,

τα

υποδείγµατα

παρέχουν

γνώση

σχετικά

µε

τις

καθοριστικές µεταβλητές που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και µπορούν
να χρησιµοποιηθούν προβλεπτικά.
4.

Τα

µοντέλα

διαδικασίας

(process-based

models)

χρησιµοποιούν

απλουστευµένες λειτουργίες των φυτών για να εκφράσουν τις αλληλεπιδράσεις
µεταξύ της συγκοµιδής και των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών παραγόντων
όπως το κλίµα, το χώµατα και η διαχείριση της καλλιέργειας (για παράδειγµα
λίπανση).

4.2 Μέθοδοι οικονοµικής αξιολόγησης ζηµιών
Το σύγχρονο οπλοστάσιο των οικονοµικών του περιβάλλοντος διαθέτει σήµερα µια
πλειάδα προσεγγίσεων για την οικονοµική αξιολόγηση των κλιµατικών επιπτώσεων
(βλ. Πίνακα 3).
Πίνακας 3. Οικονοµικές µέθοδοι περιβαλλοντικής αξιολόγησης
α/α

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

1

Ανάλυση αγοράς

2

Μείωση
παραγωγικότητας

3

Συναρτήσεις
παραγωγής

4

Συναρτήσεις
ζηµιών

5

∆ηµόσια δαπάνη

6

Ηδονική
τιµολόγηση

7

Κόστος ταξιδίου

8

Εξαρτηµένη
αξιολόγηση

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπολογισµός της οριακής
παραγωγικότητας του πόρου µε τη
βοήθεια αγοραίων και σκιωδών τιµών
εισροών και εκροών
Υπολογισµός της αλλαγής στα
καθαρά έσοδα αγοραίων αγαθών
λόγω της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος
Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ως
εισροή στην παραγωγή αγαθών µε
αγοραία αξία.
Προσαρµογή της προηγούµενης
µεθόδου σε θέµατα ατµοσφαιρικής
ρύπανσης
Οι δηµόσιες περιβαλλοντικές δαπάνες
ως ένδειξη των περιβαλλοντικών
αξιών
Υπολογισµός αξίας περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών (καθαρή
ατµόσφαιρα) µέσω της τιµής
αγοραίων αγαθών (π.χ. οικιών) τα
οποία ενσωµατώνουν τα
χαρακτηριστικά αυτά.
Κόστος µετάβασης σε περιοχή
φυσικού κάλους ως ελάχιστο όριο της
περιβαλλοντικής αξίας της.
Κατασκευή υποθετικής αγοράς για το
περιβάλλον και αποκάλυψη των
αντίστοιχων ατοµικών προτιµήσεων
µέσω ερωτηµατολογίου
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ΑΜΕΣΕΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ΜΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ

√

√

√

√

α/α

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

9

Αποφευχθείσες
ζηµίες

10

Αµυντικές
δαπάνες

11

Κόστος επαναχωροθέτησης

12

Κόστος
αντικατάστασης /
υποκατάστασης

13

Κόστος

επανάκτησης

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΜΕΣΕΣ

Το υποθετικό κόστος σε περίπτωση
µη ύπαρξης του περιβαλλοντικού
αγαθού ως ελάχιστο όριο της αξίας
του.
Κόστος για την αντιµετώπιση της
περιβαλλοντικής υποβάθµισης ως
ελάχιστο όριο της αξίας του
περιβάλλοντος.
Κόστος επαναχωροθέτησης
δραστηριοτήτων και µετεγκατάσταση
ατόµων ως ελάχιστο όριο της
περιβαλλοντικής αξίας (ειδική
περίπτωση της προηγούµενης
µεθόδου)
Κόστος
αντικατάστασης/υποκατάστασης των
χαµένων περιβαλλοντικών
λειτουργιών ως ελάχιστο όριο της
περιβαλλοντικής αξίας.
Κόστος απαναφοράς του
περιβάλλοντος στην προτέρα
κατάστασή του.

ΕΜΜΕΣΕΣ

ΜΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Πηγή: Σκούρτος/Κοντογιάννη 1996

Οι µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε
το χρησιµοποιούµενο µέτρο ευηµερίας (τιµή, κόστος ή αξία) σε τρεις κατηγορίες:
τιµολόγησης, κοστολόγησης και αξιολόγησης. Οι κατηγορίες µεθόδων κοστολόγησης
και αξιολόγησης έχουν ήδη περιγραφεί στην ενότητα για τα υδάτινα αποθέµατα
(Κεφ. 3.1). Εδώ επικεντρωνόµαστε στην πρώτη οµάδα (τιµολόγησης) στην οποία
εντάσσονται οι µεθοδολογίες αγοράς (π.χ. µέθοδοι 1, 2, και 3), όπου οι αγοραίες
τιµές χρησιµοποιούνται ως αξίες. Οι µέθοδοι είναι κατάλληλες για την µέτρηση µόνο
τις άµεσης χρηστικής αξίας. Εάν το περιβαλλοντικό αγαθό αποτελεί ταυτόχρονα
αγοραίο, τελικό προϊόν προς κατανάλωση, η τιµή απόκτησης του αντανακλά την
οριακή αξία του. Εάν το περιβαλλοντικό αγαθό αποτελεί αγοραία εισροή σε σύστηµα
παραγωγής, τότε η τιµή του ως συντελεστής παραγωγής αποτελεί επίσης την οριακή
αξία του. Αν όµως, όπως στην περίπτωση µας, το περιβαλλοντικό αγαθό αποτελεί µη
αγοραία εισροή σε σύστηµα παραγωγής, τότε η αξία του οριακού του προϊόντος
(ενός αγοραίου αγαθού) αποτελεί ένδειξη για την αξία του ίδιου του µη αγοραίου
συντελεστή παραγωγής. Οι εκτιµηθέντες αξίες αποτελούν το κατώτερο κατώφλι
αξιολόγησης καθώς αντικατοπτρίζουν την τιµή και όχι την αξία (µέγιστη προθυµία
για πληρωµή) των αγαθών.
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Οι πλέον κατάλληλες µεθοδολογίες λοιπόν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της γεωργίας είναι οι µέθοδοι αγοράς στη βάση της
µεταβολής των εκροών των γεωργικών προϊόντων στις αγορές. Εάν για παράδειγµα
η κλιµατική αλλαγή έχει αρνητική επίπτωση στην παραγωγή της πατάτας κατά 20%,
τότε ο παραγωγός έχει µειωµένο εισόδηµα. Η µεταβολή αυτή αντικατοπτρίζει το
κόστος µη δράσης στην κλιµατική αλλαγή στον παραγωγό για την καλλιέργεια της
πατάτας.

Αν

ο

παραγωγός

χρησιµοποιήσει

περισσότερα

λιπάσµατα

για

να

εξισορροπήσει την απώλεια στην παραγωγή ώστε να παράγει την ποσότητα που
παρήγαγε και πριν την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής, τότε αντιµετωπίζει
µεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Το κόστος αυτό είναι το κόστος προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή.
Αναλυτική παρουσίαση των µεθόδων µέτρησης της διαφοράς της παραγωγικότητας
περιέχει σχετική έκδοση του Defra (Metroeconomica 2004) για την αποτίµηση του
κόστους της κλιµατικής αλλαγής, όπως η προσέγγιση του µεικτού περιθωρίου
κέρδους, της µεταβολή της αξίας των αγροτεµαχίων, της εκτίµησης ανά µονάδα
κόστους εισροών και της ακαθάριστης προσόδου.
Η µέθοδος µε τη χρήση µεικτού περιθωρίου κέρδους έγκειται στον υπολογισµός του
µεικτού περιθωρίου κέρδους για κάθε µονάδα εκροής και ο πολλαπλασιασµός του µε
την κατ' εκτίµηση µεταβολή των εκροών λόγω της κλιµατικής αλλαγής. Έτσι η αξία
(V) της µείωσης (ή της αύξησης) στην παραγωγικότητα µπορεί να καθοριστεί αν
αρχικά εκτιµηθεί το µεικτό περιθώριο κέρδους για κάθε µονάδα της εκροής. Για µια
µονάδα του προϊόντος k το µεικτό περιθώριο κέρδους (gm) δίδεται από τον τύπο :

0

0

gmk = Pk − V Ck

(1)

Όπου :

Pk0 , η τιµή της αγοράς για µία µονάδα προϊόντος k (ο εκθέτης ‘0’ αναφέρεται για την
περίπτωση δίχως την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής), και
0

V Ck , το µεταβλητό κόστος παραγωγής µίας µονάδας προϊόντος k
Στη συνέχεια, η εκτίµηση του κόστους της κλιµατικής αλλαγής προκύπτει από τον
τύπο :
VkC

0

1

= ∆Qk * gmk = ( Qk − Qk ) * gmk

Όπου :
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(2)

Qk0 , η εκροή του προϊόντος k χωρίς την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής, και
Qk1 , η εκροή του προϊόντος k µε την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής.
Οι αξίες που εκτιµούνται από τη µέθοδο αναφέρονται σε ετήσια βάση.
Η εκτίµηση της µεταβολή της αξίας των αγροτεµαχίων εξαιτίας των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής έγκειται στον προσδιορισµό και την εκτίµηση των επί µέρους
χαρακτηριστικών των αγροτεµαχίων. Αρχικά η συνολική αξία των αγροτεµαχίων
συναρτάται από τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους, για παράδειγµα την πρόσβαση
στο αγροτεµάχιο, τη γονιµότητα του εδάφους, τις δυνατότητες άρδευσης και το
ανάγλυφο. Αν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής επιδράσουν αρνητικά σε κάποιο
από τα χαρακτηριστικά του αγροτεµαχίου (για παράδειγµα στις δυνατότητες
άρδευσης), τότε αναµένεται µείωση της αξίας του αγροτεµαχίου. Έτσι η µεταβολή
της αξίας της γης, µε και χωρίς την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής, αποτιµά της
επιπτώσεις των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής. Ο υπολογισµός της αξίας
γίνεται µε τη βοήθεια της σχέσης:

1

0

Vj = Aj * ∆Lj = Aj * ( L j →k − L j )

(3)

Όπου :
Vj , η µεταβολή στην αξία της γης
Aj, , η έκταση της

περιοχής που δέχεται την επίδραση της κλιµατικής

αλλαγής,

L0j , η αξία της γης πριν την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής,
L1j →k , η αξία της γης µετά την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής,
j & k , τύπος της γης (π.χ. κάµπος)
Για τις ανάγκες τις παρούσας µελέτης υιοθετήθηκε η προσέγγιση της εκτίµησης της
οικονοµικής επίδρασης της κλιµατικής αλλαγής (V) ως το γινόµενο της µεταβολής
της αγροτικής παραγωγής λόγω κλιµατικής αλλαγής και της τιµής του αγροτικού
προϊόντος. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να εκφραστεί µε τον τύπο (4):
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b

Vk =

∑ ((Q

b

- Qc ) × Pb )

(4)

a

Όπου :
V = το κόστος της κλιµατικής αλλαγής,

Q b = η αναµενόµενη παραγόµενη ποσότητα προϊόντος το έτος b2,
Qc = η µέση παραγόµενη ποσότητα προϊόντος την περίοδο ελέγχου 19902000,

P b = η αναµενόµενη τιµή παραγωγού του προϊόντος το έτος b.
Η παράµετρος a λαµβάνει τις τιµές 2041 και 2091, η παράµετρος b=a+x, το x έχει
πεδίο τιµών [0,9], ώστε να επιτυγχάνονται εκτιµήσεις για όλα τα έτη των δεκαετιών
µελέτης 2041-2050 και 2091-2100 αντίστοιχα.
4.3 Οι µέθοδοι στην πράξη: Εκθέσεις Stern, Garnaut και PESETA
Στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το κόστος της κλιµατικής αλλαγής στο γεωργικό
τοµέα ξεχωρίζουν, και έχουν λάβει ιδιαίτερη δηµοσιότητα, τα αποτελέσµατα των εκθέσεων Stern και Garnaut, και του ερευνητικού προγράµµατος Peseta. Η έκθεση
Stern (2007) διερευνά τον τοµέα των τροφίµων. Προβλέπει ότι αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας µέχρι 2ο C θα επιφέρει υπό προϋποθέσεις3 αύξηση των στρεµµατικών
αποδόσεων σε ανεπτυγµένες χώρες που βρίσκονται σε µεγάλα γεωγραφικά πλάτη.
Ταυτόχρονα αύξηση της µέσης θερµοκρασίας πέραν του 1,5ο C θα προκαλέσει µείωση των στρεµµατικών αποδόσεων σε πολλές λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες.
Αύξηση της µέσης θερµοκρασίας πάνω από 3ο C θα µειώσει τις στρεµµατικές αποδόσεις σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες ενώ η µείωση δεν θα είναι αντιστρέψιµη ακόµη
κι αν υπάρξει υψηλή θετική επίδραση των αυξηµένων συγκεντρώσεων CO2 στις καλλιέργειες. Τέλος σε αύξηση της µέσης θερµοκρασίας πέραν των 4ο C ολόκληρες περιοχές θα αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση στις στρεµµατικές αποδόσεις (έως και κατά
το 1/3 στην Αφρική).
Οι εκτιµήσεις της µεταβολής στην παραγωγικότητα µε χρήση του λογισµικού aquacrop
χρησιµοποιούν και τις αντίστοιχες τιµές, ενώ στις εκτιµήσεις ‘πρόβλεψη παραγωγής’
χρησιµοποιείται η µέση παραγωγή των ετών από το 1990 ως 2000
2

Εφόσον υπάρξει υψηλή θετική επίδραση των αυξηµένων συγκεντρώσεων CO2 στις
καλλιέργειες
3
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Η έκθεση Garnaut (Garnaut 2008) αναφέρεται στην αποτίµηση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στην Αυστραλία. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έκθεσης όσον
αφορά τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, επιγραµµατικά είναι :
9 Χωρίς µέτρα άµβλυνσης το 2100 θα υπάρξει µείωση κατά 92% στην παραγωγή
από τις αρδευόµενες γεωργικές εκτάσεις, µε επιπτώσεις στα γαλακτοκοµικά
προϊόντα, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα σιτάρια.
9 Η εφαρµογή πολιτικών µετριασµού που θα σταθεροποιούσαν το CO2 στα 550 ppm
το έτος 2100 οδηγεί σε πτώση της γεωργικής παραγωγής κατά 20%.
9 Η εφαρµογή πολιτικών µετριασµού που θα σταθεροποιούσαν το CO2 στα 450 ppm
το έτος 2100 οδηγεί σε πτώση της γεωργικής παραγωγής κατά 6%.
9 Η αποτίµηση της επίδρασης της κλιµατικής αλλαγής στον αγροτικό τοµέα χωρίς
την εφαρµογή στρατηγικών µετριασµού του φαινοµένου φτάνουν το 20% του
ΑΕΠ της Αυστραλίας4.
Η έκθεση PESETA (Ciscar et al 2009) αναφέρεται στην αποτίµηση των επιπτώσεων
της κλιµατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η έρευνα ακολουθεί µεθοδολογία bottom-up
και εξετάζει τις επιπτώσεις στο γεωργικό τοµέα. Στα αγρο-κλιµατικά µοντέλα που
αναπτύχθηκαν µεταβλητές ήταν η θερµοκρασία κατά την διάρκεια ανάπτυξης των
φυτών και το νερό (άρδευση και κατακρηµνίσµατα). Στη συνέχεια µε χρήση του
µοντέλου GTAP προσοµοιώθηκε η παγκόσµια αγορά αγροτικών προϊόντων. Τα σενάρια που εξετάστηκαν προβλέπουν για το έτος 2080 µεταβολή +0,01% ως – 0,52%
στο ΑΕΠ της Ελλάδας λόγω των επιδράσεων της κλιµατική αλλαγής στη Γεωργία.
4.4 Οικονοµική αποτίµηση των κλιµατικών ζηµιών στην Ελλάδα
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται και παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής στις καλλιέργειες για το χρονικό διάστηµα 2011 – 2100, για τρία σενάρια
του IPCC: Α1Β (3.5 οC), Α2 (4.5 οC) και Β2 (3.1 οC) και για τις αντίστοιχες
κλιµατικές ζώνες της ελληνικής επικράτειας. Τα σενάρια υπολογίζονται µε δύο
εκδοχές: µε και χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης στην στρεµµατική απόδοση.
Οι εκτιµήσεις προέρχονται από εφαρµογή του τύπου (4).
Τα δεδοµένα που περιγράφουν την αναµενόµενη παραγόµενη ποσότητα προϊόντος
τις δεκαετίες µελέτης 2041-2050 και 2091-2100 προέρχονται από την Οµάδα Γεωργίας (επιστ. υπ Καθ. Α. Καραµάνος). Ως µέση παραγόµενη ποσότητα προϊόντος την

4

Η εκτίµηση γίνεται για το άµεσο κόστος και αντικατοπτρίζει µόνο χρηστικές αξίες.
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περίοδο ελέγχου 1990-2000 χρησιµοποιείται για τις καλλιέργειες σύσπορου βαµβάκιου, αραβόσιτου και σιταριού οι τιµές από το λογισµικό aquacrop. Ενώ για ελαιοποιήσιµη ελιά, επιτραπέζια ελιά, επιτραπέζιο σταφύλι, κορινθιακή σταφίδα, σουλτανίνα και αµπελώνες για την παραγωγή µούστου η µέση παραγόµενη ποσότητα προϊόντος εκτιµάται από την επεξεργασία των δεδοµένων που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.3.2. Τέλος, η αναµενόµενη τιµή παραγωγού ανά έτος και προϊόν εκτιµάται µε
χρήση

δεδοµένων

που

διατίθενται

από

(http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/3.htm).

την

ιστοσελίδα

Οι συνολικές

του

ΥΠΑΑΤ

εκτιµήσεις παρουσιά-

ζονται σε τρείς εκδοχές: µια χωρίς προεξόφληση και δύο µε χρήση επιτοκίου
προεξόφλησης 2,5% και 5% αντίστοιχα.
Σύσπορο Βαµβάκι
Όσον αφορά το βαµβάκι και το κλιµατικό σενάριο A1B, χωρίς την επίδραση της
ερηµοποίησης, προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4.
Πίνακας 4: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
βαµβακιού, κλιµατικό σενάριο Α1Β, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκι
ο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη

Μέγιστη

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

-103.027.002

1.030.270.023

0

2.165.955.397

1

-71.632.798

716.327.982

0

915.848.705

3

-35.083.777

350.837.771

0

168.339.984

0

-60.039.270

1.200.785.408

-63.110.825

2.524.432.990

1

-41.744.211

834.884.224

-26.685.668

1.067.426.729

3

-20.445.168

408.903.362

-4.905.030

196.201.182

0

-164.197.643

656.790.571

-115.065.230

2.186.239.365

1

-114.163.631

456.654.522

-48.653.976

924.425.542

3

-55.914.211

223.656.842

-8.942.972

169.916.472

0

3.247.441

43.299.218

9.102.873

91.028.732

1

2.257.887

30.105.158

3.849.043

38.490.426

3

1.105.851

14.744.679

707.483

7.074.834

ΠΗΓΗ: Υπολογισµοί των συγγραφέων

14

Σύµφωνα µε την δυσµενέστερη εκτίµηση, οι κλιµατικές ζώνες της Ανατολικής
Μακεδονίας

και

Θράκης,

∆υτικής

και

Κεντρικής

Μακεδονίας,

Κεντρικής

και

Ανατολικής Ελλάδας θα υποστούν µείωση του εισοδήµατος την δεκαετία 2041-2050.
Η µεγαλύτερη µείωση παρατηρείται στην κλιµατική ζώνη της Κεντρικής και
Ανατολικής Ελλάδας. Στον αντίποδα, το εισόδηµα στην κλιµατική ζώνη της ∆υτικής
Ελλάδας θα παρουσιάσει αύξηση. Την δεκαετία 2091-2100 στην κλιµατική ζώνη
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας η απώλεια εισοδήµατος παραµένει στα ίδια
επίπεδα µε την δεκαετία 2041-2050, στην κλιµατική ζώνη Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης το εισόδηµα θα παραµείνει αντίστοιχο µε το σηµερινό ενώ στην
κλιµατική ζώνη Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδας θα παρουσιάσει βελτίωση σε
σχέση µε τη δεκαετία 2041-2050 που θα αγγίξει το 1/3. Το εισόδηµα στην κλιµατική
ζώνη της ∆υτικής Ελλάδας συνεχίζει να αυξάνεται. Με χρήση της µέγιστης εκτίµησης
το εισόδηµα σε όλες της κλιµατικές ζώνες αυξάνεται σηµαντικά. Εάν στις εκτιµήσεις
συνυπολογιστεί το ενδεχόµενο της ερηµοποίησης γεωργικών εκτάσεων θα έχουµε τα
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.
Πίνακας 5: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
βαµβακιού, κλιµατικό σενάριο Α1Β, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)
0
1
3
0

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

1
3
0

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

1

3

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη
515.135.012
358.163.991
175.418.886
510.333.798
354.825.795
173.783.929
3.119.755.2
14
2.169.108.9
78
1.062.370.0
01

Μέγιστη

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

360.594.508

1.732.764.318

250.714.794

-732.678.964

613.687.363
259.490.467

122.793.220

-134.671.987

-47.696.329

480.314.163

1.682.955.327

0

333.953.689

-711.617.820

0

163.561.345

-130.800.788

0

-2.627.162.285

7.824.435.623

-1.826.618.087

3.308.470.360

-894.627.369

-608.122.111
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7.134.044.2
45
3.016.546.5
05
554.464.277

Περιοχή

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη

2091-2100

Μέγιστη

Ελάχιστη

Μέγιστη

0

-23.814.570

7.577.363

-77.374.422

-37.928.638

1

-16.557.837

5.268.402

-32.716.862

-16.037.677

3

-8.109.574

2.580.319

-6.013.609

-2.947.848

Το ενδεχόµενο της ερηµοποίησης ασκεί καταλυτική επίδραση σε όλες τις κλιµατικές
ζώνες µε σαφή τη µέση µείωση του γεωργικού εισοδήµατος. Το δυσµενέστερο σενάριο εµφανίζεται στη δεκαετία 2091-2100. Η κλιµατική ζώνη της Κεντρ. και Ανατ.
Ελλάδας θα αντιµετωπίσει το µεγαλύτερο πρόβληµα καθώς η µείωση του εισοδήµατος θα είναι σχεδόν 3πλάσια σε σύγκριση µε τις απώλειες των υπολοίπων κλιµατικών
ζωνών αθροιστικά. Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου A2 χωρίς την επίδραση
της ερηµοποίησης προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.
Πίνακας 6: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
βαµβακιού, κλιµατικό σενάριο Α2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκι
ο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη

Μέγιστη

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

128.783.753

824.216.018

-288.794.053

1.732.764.318

1

-89.540.998

573.062.385

-122.113.161

732.678.964

3

-43.854.721

280.670.217

-22.445.331

134.671.987

0

105.068.723

1.050.687.232

-336.591.065

1.935.398.626

1

-73.052.369

730.523.696

-142.323.564

818.360.492

3

-35.779.044

357.790.442

-26.160.158

150.420.906

2.216.668.178

1.725.978.446

4.142.348.271

1.541.209.011

-729.809.638

1.751.543.132

754.841.843

-134.144.583

321.947.000

0
1
3

820.988.214
570.818.152
279.571.053

0

2.164.961

45.464.178

-13.654.310

71.305.840

1

1.505.258

31.610.415

-5.773.564

30.150.834

3

737.234

15.481.913

-1.061.225

5.541.953

16

Η µέση αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια βαµβακιού στο
σύνολο

της

ελληνικής

επικράτειας

τη

δεκαετία

2041-2050

ανέρχεται

σε

1.072.249.623€ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η αντίστοιχη εκτίµηση
για τη δεκαετία 2091-2100 ελαφρός αυξάνει (1.166.356.748€, τιµές 2009, επιτόκιο
προεξόφλησης 1%). Η πιο ευαίσθητη, σε µεταβολές, κλιµατική ζώνη είναι η Κεντρική
και Ανατολική Ελλάδα όπου παρατηρούνται ακραίες τιµές µείωσης ή αύξησης του
εισοδήµατος.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου A2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 7.
Πίνακας 7: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
βαµβακιού, κλιµατικό σενάριο Α2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτόκ
Εκτίµηση (€)
ιο
2041-2050
2091-2100
προεξ
Περιοχή
όφλησ
ης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

0

-592.405.263

206.054.005

1

-411.888.590

143.265.597

3

-201.731.718

70.167.554

0

-540.353.434

450.294.528

1

-375.697.901

313.081.584

3

-184.006.513

153.338.761

0

3.612.348.142

1

2.511.599.869

3

866.382.159
366.339.482
-67.335.994

685.885.876
290.018.757
53.307.662

1.230.112.633

1.641.976.4
28
1.141.636.3
04
559.142.106

1.809.176.9
77
764.989.156
140.610.847
7.709.370.3
94
3.259.816.3
85
599.179.138

0

-24.897.050

8.659.844

-87.994.441

-48.548.657

1

-17.310.465

6.021.032

-37.207.412

-20.528.227

3

-8.478.191

2.948.936

-6.839.006

-3.773.245
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378.664.949
160.114.010
-29.430.177
6.558.718.0
96
2.773.276.6
26
509.749.416

Στην περίπτωση της ερηµοποίησης, η θετική επίδραση των κλιµατικών µεταβλητών
στην παραγωγικότητα αντισταθµίζεται από της µείωση των ευδόκιµων ζωνών. Από
τη µέση τιµή των εκτιµήσεων προκύπτει µείωση του γεωργικού εισοδήµατος της
τάξης των 2 δις € και 3,5 δις € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) για τις δύο
δεκαετίες µελέτης. Η κλιµατική ζώνη της Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδας
σηµειώνει απώλειες σε κάθε σενάριο και στις δύο δεκαετίες µελέτης. Η µοναδική
περίπτωση που σηµειώνονται θετικά αποτελέσµατα είναι οι εκτιµήσεις για το µέγιστό
της παραγωγής στις κλιµατικές ζώνες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Ελλάδας.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 χωρίς µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 8.
Πίνακας 8: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
βαµβακιού, κλιµατικό σενάριο Β2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Εκτίµηση (€)

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Ελάχιστη

0

257.567.506

1.390.864.531

180.496.283

1

179.081.996

967.042.776

76.320.725

3

87.709.443

473.630.991

14.028.332

190.785.315

0

-60.039.270

1.080.706.867

-294.517.182

2.019.546.3
92

1

-41.744.211

751.395.801

-124.533.118

853.941.383

3

-20.445.168

368.013.026

-22.890.138

156.960.946

0

0

3.283.952.857

-460.260.919

1

0

2.283.272.609

-194.615.904

3

0

1.118.284.212

-35.771.889

482.920.500

0

1.082.480

42.216.737

-10.620.019

75.857.277

1

752.629

29.352.528

-4.490.550

32.075.355

3

368.617

14.376.062

-825.397

5.895.695

2041-2050
Μέγιστη

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη
2.454.749.4
50
1.037.961.8
66

6.213.522.4
07
2.627.314.6
98

Το σενάριο Β2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης φαίνεται πως είναι το πλέον
ευνοϊκό για την καλλιέργεια του σύσπορου βαµβακιού. Η µέση µεταβολή της
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παραγωγικότητας οδηγεί σε αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος σε όλες της
κλιµατικές ζώνες. Η αύξηση τη δεκαετία 2041-2050 ξεπερνά τα 2 δις ευρώ (τιµές
2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) ενώ τη δεκαετία 2091-2050 σηµειώνεται αύξηση
που ξεπερνά τα 2,1 εκ. ευρώ.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 9.
Πίνακας 9: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
βαµβακιού, κλιµατικό σενάριο Β2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτόκ
Εκτίµηση (€)
ιο
2041-2050
2091-2100
προεξ
Περιοχή
όφλησ
ης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

0

257.567.506

669.675.515

1

179.081.996

465.613.188

3

-87.709.443

228.044.551

0

510.333.798

450.294.528

1
3

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

0

1
3

∆υτική
Ελλάδα

354.825.795
173.783.929
2.216.668.1
78
1.541.209.0
11
754.841.843

313.081.584
153.338.761
-985.185.857

-684.981.783
-335.485.263

1.624.466.5
48
686.886.529
126.254.988
2.019.546.3
92
853.941.383
156.960.946
8.054.566.0
83
3.405.778.3
12
626.008.055

-433.191.079
-183.169.741
-33.667.997
-1.767.103.093
-747.198.710
-137.340.827
-5.868.326.718

-2.481.352.771
-456.091.583

0

-27.062.011

6.494.883

-84.960.150

-45.514.366

1

-18.815.723

4.515.774

-35.924.398

-19.245.213

3

-9.215.425

2.211.702

-6.603.179

-3.537.417

Το σενάριο Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης στην καλλιέργεια βαµβακιού
παράγει

ιδιόµορφα

αποτελέσµατα.

Η

µέση

τιµή

της

µεταβολής

αγροτικού

εισοδήµατος παρουσιάζει µείωση και στις δύο δεκαετίες µελέτης. Ωστόσο στη
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δεκαετία

2041-2050

παρουσιάζεται

τη

µικρότερή

µείωση

εισοδήµατος

(-

997.851.881€, τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) σε σχέση µε τα αντίστοιχα
σενάρια Α1Β και Α2, ενώ στη δεκαετία 2091-2100 παρουσιάζεται η µεγαλύτερη
µείωση εισοδήµατος (-4.206.748.529 €, τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) σε
σχέση µε τα αντίστοιχα σενάρια Α1Β και Α2.
Σκληρό σιτάρι
Όσον αφορά το σκληρό σιτάρι και το κλιµατικό σενάριο A1B χωρίς την επίδραση της
ερηµοποίησης προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 10.
Πίνακας 10: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
σκληρού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α1Β, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτόκ
Εκτίµηση (€)
ιο
2041-2050
2091-2100
προεξ
Περιοχή
όφλησ
ης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

0

-12.281.832

49.127.330

-40.999.190

163.996.760

1

-8.535.581

34.142.326

-17.332.768

-17.332.768

3

-4.176.871

16.707.485

-3.184.716

-3.184.716

0

-255.460.530

0

-170.555.571

639.583.393

1

-177.538.994

0

-72.103.866

270.389.500

3

-86.878.382

0

-13.248.337

49.681.265

0

636.234.923

0

268.973.905

0

49.421.164

571.776.961
397.371.392
194.452.964

0

-228.710.784

1

-158.948.556

3

-77.781.185

0

-3.795.639

-948.910

-527.941

10.558.829

1

-2.637.879

-659.470

-223.192

4.463.838

3

-1.290.841

-322.710

-41.009

820.184

Η επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στο σενάριο Α1Β κατά τη δεκαετία 2041-2050 µε
εξαίρεση την κλιµατική ζώνη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µεταβάλει αρνητικά
κατά το γεωργικό εισόδηµα. Η συνολική µείωση ξεπερνά τα 350 εκ. ευρώ (τιµές
2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Στον αντίποδα κατά τη δεκαετία 2091-2100
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παρατηρείτε αύξηση του εισοδήµατος στο σύνολο της επικράτειας που ξεπερνά τα
210 εκ. ευρώ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%).
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α1Β και την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 11.
Πίνακας 11: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
σκληρού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α1Β, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτό
Εκτίµηση (€)
κιο
2041-2050
2091-2100
προε
Περιοχή
ξόφλ
ησης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

0

-122.818.325

-73.690.995

-512.489.875

-409.991.900

1

-85.355.815

-51.213.489

-216.659.598

-216.659.598

3

-41.768.712

-25.061.227

-39.808.953

-39.808.953

0

-613.105.271

-408.736.847

-170.555.571

1.279.166.785

1

-426.093.584

-284.062.389

-72.103.866

-540.778.999

3

-208.508.116

-139.005.411

-13.248.337

-99.362.530

0

-857.665.441

-762.369.281

2.195.010.483

1.972.328.261

1

-596.057.087

-529.828.522

-927.959.971

-833.819.104

3

-291.679.446

-259.270.618

-170.503.016

-153.205.608

0

-10.438.007

-8.223.884

-28.508.837

-24.285.306

1

-7.254.167

-5.715.404

-12.052.361

-10.266.827

3

-3.549.813

-2.796.822

-2.214.496

-1.886.423

Το σενάριο Α1Β υπό την επίδραση της ερηµοποίησης µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας
κατά -992.790.229 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20412050 και κατά -1.415.150.162 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη
δεκαετία 2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 12.
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Πίνακας 12: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
σκληρού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Εκτίµηση (€)

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Ελάχιστη

0

-55.268.246

6.140.916

1

-38.410.117

4.267.791

3

-18.795.920

2.088.436

-9.554.149

-9.554.149

332.098.689
230.800.692
112.941.897

102.184.212

0

852.777.857

-71.015.598

0

360.519.333

-34.751.353

0

66.241.686

0

343.066.176

190.592.320

1

238.422.835

132.457.130

3

116.671.778

-64.817.654

0

-4.111.942

-1.581.516

-8.447.063

1.583.824

1

-2.857.702

-1.099.116

-3.571.070

669.576

3

-1.398.411

-537.850

-656.147

123.028

0
1
3

2041-2050
Μέγιστη

2091-2100
Ελάχιστη
122.997.5
70
51.998.30
4

222.682.2
23
94.140.86
7
17.297.40
7

Μέγιστη
71.748.582

-51.998.304

-31.811.746

-13.448.695

-2.471.058

Το σενάριο Α2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας
κατά -355.397.700 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20412050 και κατά 73.015.835 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 13.
Πίνακας 13: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
σκληρού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
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Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη

0

159.663.822

1

110.962.560

3

-54.299.326

0

689.743.430

1

479.355.283

3

234.571.631

0

933.902.369

1

649.039.939

3

317.606.507

0

-10.121.704

1
3

Μέγιστη
116.677.4
09
81.088.02
5
39.680.27
7
485.375.0
06
337.324.0
88
165.068.9
25
819.546.9
77
569.565.6
61
278.715.9
15

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

-553.489.065

-471.490.685

-233.992.366

-233.992.366

-42.993.669

-42.993.669

1.620.277.928

1.108.611.214

-684.986.732

-468.675.133

-125.859.204

-86.114.192

2.354.069.214

2.290.445.722

-995.203.447

-968.306.056

-182.858.307

-177.916.190

-7.907.581

-32.204.427

-27.452.954

-7.034.344

-5.495.581

-13.614.705

-11.605.978

-3.442.243

-2.689.252

-2.501.561

-2.132.478

Το σενάριο Α2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας κατά 1.119.932.741 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050
και κατά -1.805.188.392 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 14.
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Πίνακας 14: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
σκληρού σίτου, κλιµατικό σενάριο Β2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Ελάχιστη

Μέγιστη
178.086.5
71
123.765.9
32
60.564.63
3
1.124.026.
330
781.171.5
71
382.264.8
80

0

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

51.248.987

256.244.937

21.665.960

21.665.960

3.980.895

3.980.895

1.065.972.321

3.197.916.963

450.649.166

1.351.947.498

82.802.108

248.406.324

76.236.92
8

-254.493.969

349.929.208

52.982.85
2

-107.589.562

147.935.648

25.927.06
2

-19.768.466

27.181.640

1.581.516

4.744.549

1.055.883

12.142.653

1

1.099.116

3.297.349

446.384

5.133.413

3

537.850

1.613.552

82.018

943.211

1
3
0
1
3

1

3

∆υτική
Ελλάδα

2041-2050
104.395.5
76
72.552.44
3
35.503.40
5
791.927.6
42
550.370.8
80
269.322.9
84
114.355.3
92
79.474.27
8
38.890.59
3

0

0

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

Εκτίµηση (€)

Το σενάριο Β2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας
κατά 752.882.933 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20412050 και κατά 945.927.234 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 15.
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Πίνακας 15: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
σκληρού σίτου, κλιµατικό σενάριο Β2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτόκ
Εκτίµηση (€)
ιο
2041-2050
2091-2100
προεξ
Περιοχή
όφλησ
ης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

0

36.845.498

-21.338.954

25.606.745

-10.442.178

12.530.614

281.006.583

562.013.165

195.292.893

390.585.786

3

95.566.220

191.132.440

0

781.428.513

667.073.121

1

543.074.235
265.752.384

463.599.957
226.861.791

-72.865.855
2.385.880.9
60
1.008.652.1
42
185.329.365

0

-5.377.155

-2.846.729

-27.452.954

-22.701.482

1

-3.736.995

-1.978.409

-11.605.978

-9.597.251

3

-1.828.692

-968.131

-2.132.478

-1.763.395

1
3
0
1

3

∆υτική
Ελλάδα

461.240.887
194.993.638

-30.704.582

-35.828.058
938.055.643
396.571.266

-358.742.912
-194.993.638
-35.828.058
383.750.036
162.233.700
29.808.759

-2.226.822.230

-941.408.666
-172.974.074

Το σενάριο Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας κατά 211.121.563 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά -1.297.794.440 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Μαλακό σιτάρι
Όσον αφορά το µαλακό σιτάρι και το κλιµατικό σενάριο A1B χωρίς την επίδραση της
ερηµοποίησης προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 16.
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Πίνακας 16: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
µαλακού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α1Β, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη

2091-2100

Μέγιστη

Ελάχιστη

Μέγιστη
108.539.8
67
11.472.29
7

0

-8.669.485

34.677.941

-27.134.967

1

-6.026.117

24.104.468

-11.472.297

3

-2.949.865

11.799.460

-2.108.188

0

-122.628.090

0

-76.763.706

1

-85.238.190

0

-32.454.656

3

-41.725.234

0

-5.963.976

0

-22.072.269

-5.518.067

0

1

-15.342.327

-3.835.582

0

3

-7.510.274

-1.877.568

0

4.472.822

0

-2.046.808

-511.702

-266.933

5.338.655

1

-1.422.726

-355.682

-112.856

2.257.111

3

-696.444

-174.111

-20.739

414.774

-2.108.188
287.863.8
99
121.704.9
62
22.364.90
9
57.570.72
7
24.340.12
4

Το σενάριο Α1Β χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του µαλακού σιταριού, στο σύνολο της επικράτειας
κατά -44.058.078 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20412050 και κατά 46.395.046 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α1Β µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 17.
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Πίνακας 17: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
µαλακού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α1Β, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτό
Εκτίµηση (€)
κιο
2041-2050
2091-2100
προε
Περιοχή
ξόφλ
ησης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

0

-86.694.854

-52.016.912

-339.187.084

-271.349.667

1

-60.261.172

-36.156.703

-143.403.710

-143.403.710

3

-29.498.650

-17.699.190

-26.352.344

-26.352.344

0

-294.307.416

-786.827.989

-575.727.797

1

-204.571.656

-332.660.228

-243.409.923

3

-100.140.561

-66.760.374

-61.130.752

-44.729.818

0

-82.771.009

-73.574.230

-198.619.007

-178.469.253

1

-57.533.726

-51.141.090

-83.973.429

-75.454.386

3

-28.163.528

-25.034.247

-15.431.237

-13.865.749

0

-5.628.722

-4.434.751

-14.414.368

-12.278.906

1

-3.912.497

-3.082.574

-6.094.200

-5.191.355

3

-1.915.220

-1.508.961

-1.119.890

-953.981

196.204.944
136.381.104

Το σενάριο Α1Β µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του µαλακού σιταριού, στο σύνολο της επικράτειας κατά 276.520.261 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά -516.795.471 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 18.
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Πίνακας 18: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
µαλακού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)
0

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

1

3

0

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

1

3

0

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

1

3

∆υτική
Ελλάδα

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη
39.012.68
4
27.117.52
7
13.274.39
2
159.416.5
17
110.809.6
47
54.242.80
4
33.108.40
4
23.013.49
1
11.265.41
2

Μέγιστη

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

4.334.743

-81.404.900

47.486.192

3.013.059

-34.416.890

-34.416.890

1.474.933

-6.324.562

-6.324.562

-49.051.236

0

383.818.531

-34.095.276

0

162.273.282

-16.690.094

0

29.819.879

-18.393.558

-20.149.754

-2.878.536

-12.785.273

-8.519.043

-1.217.006

-6.258.562

-1.565.488

-223.641

0

-2.217.375

-852.837

-4.270.924

800.798

1

-1.541.287

-592.803

-1.805.689

338.567

3

-754.480

-290.185

-331.819

62.216

Το σενάριο Α2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του µαλακού σιταριού, στο σύνολο της επικράτειας
κατά -103.471.123 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20412050 και κατά 41.118.166 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 19.
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Πίνακας 19: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
µαλακού σίτου, κλιµατικό σενάριο Α2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050

2091-2100

Ελάχιστη

Μέγιστη

Ελάχιστη

0

112.703.310

-82.360.111

1

-78.339.524

-57.248.113

3

-38.348.244

-28.023.717

0

331.095.843

232.993.371

1

230.143.113

161.952.561

3

112.658.131

-79.277.944

0

-90.128.432

-79.092.298

1

-62.647.836

-54.976.672

3

-30.666.953

-26.911.816

0

-5.458.155

-4.264.183

1

-3.793.937

-2.964.013

-6.884.189

-5.868.489

3

-1.857.183

-1.450.924

-1.265.061

-1.078.413

366.322.0
51
154.876.0
07
28.460.53
1
729.255.2
10
308.319.2
36
56.657.77
0
213.011.6
89
90.058.46
0
16.549.44
3
16.282.89
7

Μέγιστη
312.052.117
154.876.007
-28.460.531
498.964.091
210.955.267
-38.765.843
207.254.616
-87.624.448

-16.102.160

-13.880.503

Το σενάριο Α2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του µαλακού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας κατά 326.032.885 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά -509.731.052 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
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Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 20.
Πίνακας 20: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
µαλακού σίτου, κλιµατικό σενάριο Β2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης

Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία

Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα

∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξό
φλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Ελάχιστη

2091-2100

Μέγιστη

Ελάχιστη

0

73.690.626

125.707.538

33.918.708

1

51.221.996

87.378.699

14.340.371

3

25.073.852

42.773.042

2.635.234

0

380.147.079

539.563.597

479.773.164

1

264.238.389

375.048.037

202.841.603

3

129.348.225

183.591.029

37.274.849

0

-11.036.135

7.357.423

-23.028.291

1

-7.671.164

5.114.109

-9.736.050

3

-3.755.137

2.503.425

-1.789.129

0

852.837

2.558.510

533.865

1

592.803

1.778.408

225.711

3

290.185

870.554

41.477

Μέγιστ
η
169.593.
542
14.340.3
71
2.635.23
4
1.439.31
9.493
608.524.
808
111.824.
546
31.663.9
00
13.387.0
69
2.460.05
2
6.139.45
3
2.595.67
8
476.990

Το σενάριο Β2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του µαλακού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας
κατά 388.850.639 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20412050 και κατά 423.259.781 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 21.
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Πίνακας 21: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
µαλακού σίτου, κλιµατικό σενάριο Β2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτόκ
Εκτίµηση (€)
ιο
2041-2050
2091-2100
προεξ
Περιοχή
όφλησ
ης
Ελάχιστη
Μέγιστη
Ελάχιστη
Μέγιστη
(%)
Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

237.430.959
129.063.339

0

-21.673.713

26.008.456

-305.268.376

1

-15.065.293

18.078.351

-129.063.339

3

-7.374.662

8.849.595

-23.717.109

-23.717.109

0

134.890.899

269.781.798

-422.200.385

172.718.339

1

93.762.009

187.524.018

-178.500.611

73.022.977

3

45.897.757

91.795.514

-32.801.867

13.418.946

0

-75.413.586

-64.377.452

-215.890.225

201.497.544

1

-52.419.617

-44.748.454

-91.275.466

-85.190.435

3

-25.660.104

-21.904.967

-16.773.084

-15.654.878

0

-2.899.645

-1.535.106

-13.880.503

-11.478.108

1

-2.015.529

-1.067.045

-5.868.489

-4.852.789

3

-986.628

-522.333

-1.078.413

-891.765

Το σενάριο Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του µαλακού σιταριού στο σύνολο της επικράτειας κατά
92.024.220 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά -275.395.746 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Αραβόσιτος
Όσον αφορά τον αραβόσιτο και το κλιµατικό σενάριο A1B χωρίς την επίδραση της
ερηµοποίησης προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 22.
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Πίνακας 22: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
αραβόσιτου, κλιµατικό σενάριο Α1Β, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξόφλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Μέση

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

32.307.914

52.313.167

261.565.833

1

22.449.098

22.114.482

22.114.482

3

10.981.434

4.062.811

4.062.811

0

304.301.253

-696.855.904

-387.142.169

1

211.443.201

-294.583.722

-163.657.623

3

103.431.750

-54.120.099

-30.066.722

0

39.584.489

-176.262.461

-88.131.230

1

27.505.214

-74.511.892

-37.255.946

3

13.454.736

-13.689.117

-6.844.558

0

105.156.709

-163.885.229

-46.824.351

1

73.067.958

-69.279.632

-19.794.181

3

35.742.681

-12.727.861

-3.636.532

Το σενάριο Α1Β χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του αραβόσιτου στο σύνολο της επικράτειας κατά
334.465.471 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά -307.427.015 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α1Β µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 23.
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Πίνακας 23: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
αραβόσιτου, κλιµατικό σενάριο Α1Β, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξόφλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Μέση

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

411.191.635

-2.511.031.999

-2.406.405.666

1

285.715.799

-1.061.495.134

-1.061.495.134

3

139.763.705

-195.014.924

-195.014.924

0

-391.244.468

-3.561.707.956

-3.174.565.786

1

-271.855.544

-1.505.650.133

-1.341.992.510

3

-132.983.679

-276.613.841

-246.547.119

0

-356.260.404

-1.269.089.717

-1.321.968.456

1

-247.546.928

-536.485.620

-558.839.188

3

-121.092.624

-98.561.641

-102.668.376

0

-236.602.595

-1.334.494.008

-1.287.669.657

1

-164.402.905

-564.134.147

-544.339.967

3

-80.421.031

-103.641.151

-100.004.620

Το σενάριο Α1Β µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του αραβόσιτου στο σύνολο της επικράτειας κατά -398.089.578
€ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και κατά 3.587.215.917 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 24.
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Πίνακας 24: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
αραβόσιτου, κλιµατικό σενάριο Α2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξόφλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050

2091-2100

Μέση

Ελάχιστη

Μέγιστη

0

73.427.078

-261.565.833

0

1

51.020.679

-110.572.410

0

3

24.957.805

-20.314.055

0

0

260.829.645

541.999.037

1.006.569.640

1

181.237.029

229.120.673

425.509.820

3

88.655.786

42.093.411

78.173.477

0

49.480.612

-17.626.246

105.757.476

1

34.381.518

-7.451.189

44.707.135

3

16.818.420

-1.368.912

8.213.470

0

-52.578.354

-210.709.580

-93.648.702

1

-36.533.979

-89.073.813

-39.588.361

3

-17.871.340

-16.364.392

-7.273.063

Το σενάριο Α2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του αραβόσιτου στο σύνολο της επικράτειας κατά
230.105.247 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά 226.325.928 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 25.
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Πίνακας 25: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
αραβόσιτου, κλιµατικό σενάριο Α2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Επιτόκιο
προεξόφλησης
(%)

Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Μέση

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

-469.933.297

-2.772.597.832

-2.667.971.499

1

-326.532.342

-1.172.067.544

-1.172.067.544

3

-159.729.948

-215.328.979

-215.328.979

0

-434.716.076

-2.322.853.014

0

1

-302.061.716

-981.945.739

0

3

-147.759.643

-180.400.331

0

0

-336.468.159

-1.216.210.979

-1.180.958.487

1

-233.794.321

-514.132.053

-499.229.674

3

-114.365.256

-94.454.906

-91.717.083

0

-354.903.892

-1.217.433.130

-1.147.196.604

1

-246.604.358

-514.648.696

-484.957.425

3

-120.631.546

-94.549.822

-89.095.025

Το σενάριο Α2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από

την

καλλιέργεια

του

αραβόσιτου

στο

σύνολο

της

επικράτειας

κατά

-

1.108.992.737 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050
και κατά -2.669.524.337 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία
2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 26.
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Πίνακας 26: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
αραβόσιτου, κλιµατικό σενάριο Β2, χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

Επιτόκιο
προεξόφλησης
(%)

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Μέση

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

88.112.493

52.313.167

313.879.000

1

61.224.814

22.114.482

22.114.482

3

29.949.365

4.062.811

4.062.811

0

282.565.449

464.570.603

851.712.772

1

196.340.115

196.389.148

360.046.771

3

96.043.768

36.080.066

66.146.788

0

49.480.612

70.504.984

158.636.215

1

34.381.518

29.804.757

67.060.703

3

16.818.420

5.475.647

12.320.205

0

223.458.006

140.473.053

257.533.931

1

155.269.410

59.382.542

108.867.993

3

75.953.196

10.909.595

20.000.924

Το σενάριο Β2 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό
εισόδηµα από την καλλιέργεια του αραβόσιτου στο σύνολο της επικράτειας κατά
447.215.857 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά 432.890.439 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης
προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 27.
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Πίνακας 27: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την καλλιέργεια
αραβόσιτου, κλιµατικό σενάριο Β2, µε την επίδραση της ερηµοποίησης
Περιοχή

Επιτόκιο
προεξόφλησης
(%)

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
∆υτική και
Κεντρική
Μακεδονία
Κεντρική
και
Ανατολική
Ελλάδα
∆υτική
Ελλάδα

Εκτίµηση (€)
2041-2050
Μέση

2091-2100
Ελάχιστη

Μέγιστη

0

-469.933.297

-2.511.031.999

-2.354.092.499

1

-326.532.342

-1.061.495.134

-1.061.495.134

3

-159.729.948

-195.014.924

-195.014.924

0

-434.716.076

-2.632.566.750

-2.400.281.448

1

-302.061.716

-1.112.871.838

-1.014.677.264

3

-147.759.643

-204.453.709

-186.413.676

0

-336.468.159

-1.180.958.487

-1.145.705.995

1

-233.794.321

-499.229.674

-484.327.296

3

-114.365.256

-91.717.083

-88.979.259

0

-144.590.475

1.006.723.550

959.899.199

1

-100.468.442

425.574.883

405.780.703

3

-49.146.186

78.185.430

74.548.898

Το σενάριο Β2 µε την επίδραση της ερηµοποίησης, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα
από την καλλιέργεια του αραβόσιτου, στο σύνολο της επικράτειας κατά 962.856.821 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και
κατά -2.201.370.377 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 20912051.
Ελαιοκοµία και αµπελουργία
Όσον

αφορά

την

ελαιοκοµία

/αµπελουργία

προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 28.
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και

το

κλιµατικό

σενάριο

A1B

Πίνακας 28: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την ελαιοκοµία και
αµπελουργία, κλιµατικό σενάριοΑ1Β
Επιτόκιο
Καλλιέργεια
Προϊόν
προεξόφλησης 2041-2050
2091-2100
(%)
Επιτραπέζια
ελιά
(βρώσιµη)
Ελαιοκοµία
Ελαιόλαδο

Επιτραπέζιο
Σταφύλι

Κορινθιακή
σταφίδα
Αµπελουργία
Σουλτανίνα

Μούστος

0

30.231.681

-60.790.397

1

21.007.312

-25.698.428

3

10.277.005

-4.721.368

0

389.223.114

-800.753.723

1

270.444.301

-338.502.095

3

132.286.861

-62.187.711

0

24.270.152

-15.859.407

1

16.865.953

-6.704.533

3

8.252.139

-1.231.827

0

12.261.145

-8.012.084

1

8.520.585

-3.387.093

3

4.168.935

-622.312

0

8.681.062

-5.672.668

1

6.032.693

-2.398.109

3

2.951.664

-440.606

0

41.786.503

-27.305.522

1

29.038.515

-11.543.356

3

14.207.906

-2.120.866

Το σενάριο Α1Β, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα από την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία στο σύνολο της επικράτειας κατά 351.909.359 € (τιµές 2009, επιτόκιο
προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και κατα -388.233.614 € (τιµές 2009,
επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Α2 προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα
29.
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Πίνακας 29: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την ελαιοκοµία και
αµπελουργία, κλιµατικό σενάριοΑ2
Επιτόκιο
Καλλιέργεια
Προϊόν
2091-2100
προεξόφλησης 2041-2050
(%)
Επιτραπέζια
ελιά
(βρώσιµη)
Ελαιοκοµία
Ελαιόλαδο

Επιτραπέζιο
Σταφύλι

Κορινθιακή
σταφίδα
Αµπελουργία
Σουλτανίνα

Μούστος

0

30.231.681

-136.851.045

1

21.007.312

-57.852.176

3

10.277.005

-10.628.721

0

389.223.114

-1.802.652.877

1

270.444.301

-762.034.267

3

132.286.861

-139.996.671

0

51.150.672

-91.020.397

1

35.545.917

-38.478.695

3

17.391.835

-7.069.707

0

25.841.034

-45.982.997

1

17.957.599

-19.439.222

3

8.786.258

-3.571.577

0

18.295.813

-32.556.604

1

12.714.231

-13.763.241

3

6.220.793

-2.528.726

0

88.067.339

-156.712.001

1

61.200.258

-66.249.693

3

29.943.939

-12.172.084

Το σενάριο Α2, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα από την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία στο σύνολο της επικράτειας κατά 418.869.618 € (τιµές 2009, επιτόκιο
προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και κατα -957.817.294 € (τιµές 2009,
επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2051.
Με εφαρµογή του κλιµατικού σεναρίου Β2 προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα
30.
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Πίνακας 30: Εκτίµηση µεταβολής γεωργικού εισοδήµατος από την ελαιοκοµία και
αµπελουργία, κλιµατικό σενάριοΑ2
Επιτόκιο
Καλλιέργεια
Προϊόν
προεξόφλησης 2041-2050
2091-2100
(%)
Επιτραπέζια
ελιά
(βρώσιµη)
Ελαιοκοµία
Ελαιόλαδο

Επιτραπέζιο
Σταφύλι

Κορινθιακή
σταφίδα
Αµπελουργία
Σουλτανίνα

Μούστος

0

30.231.681

191.206.410

1

21.007.312

80.830.269

3

10.277.005

14.850.304

0

389.223.114

2.518.641.965

1

270.444.301

1.064.703.864

3

132.286.861

195.601.435

0

66.424.668

168.437.833

1

46.160.210

71.206.765

3

22.585.175

13.082.849

0

33.557.372

85.093.853

1

23.319.881

35.973.260

3

11.409.904

6.609.382

0

23.759.088

60.247.637

1

16.510.801

25.469.571

3

8.078.372

4.679.535

0

114.364.945

290.003.457

1

79.475.141

122.598.395

3

38.885.437

22.525.055

Το σενάριο Α2, µεταβάλει το γεωργικό εισόδηµα από την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία στο σύνολο της επικράτειας κατά 456.917.646 € (τιµές 2009, επιτόκιο
προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050 και κατά 1.400.782.124 € (τιµές 2009,
επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2051.

4.5 Ανακεφαλαίωση και γενίκευση αποτελεσµάτων
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η οικονοµική επίπτωση κάθε σεναρίου λαµβάνοντας
υπόψη τη συνολική επίδραση των υπό εξέταση αγροτικών προϊόντων στην εθνική
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οικονοµία. Το σχήµα 31 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία
2041-2050 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.

Σχήµα 31: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2041-2050, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
1.192.886.546 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του αραβόσιτου και της ελαιοκοµίας. Σηµαντική
µείωση θα προέλθει από την καλλιέργεια του σιταριού.
Το σχήµα 32 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία 20912100 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 32: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2091-2100, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
1.006.502.141 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Η αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του σίτου. Σηµαντική µείωση θα προέρθει από
την ελαιοκοµία και την καλλιέργεια αραβόσιτου.
Το σχήµα 33 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία 20412050 µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 33: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2041-2050, µε ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (µε ερηµοποίηση) θα µειώσει το γεωργικό εισόδηµα κατά 3.383.159.610 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η µείωση θα προέλθει από όλες τις καλλιέργειες µε εξαίρεση την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία που θα συνεχίσουν να αυξάνουν το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα.
Το σχήµα 34 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία 20912100 µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 34: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2091-2100, µε ερηµοποίηση
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-500

0

Το σενάριο Α1Β (µε ερηµοποίηση) θα µειώσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
9.946.174.491€ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100. Η
µείωση του γεωργικού εισοδήµατος είναι καθολική και ανεξάρτητη από τον τύπο
καλλιέργειας
Το σχήµα 35 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2041-2050
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 35: Σενάριο Α2, δεκαετία 2041-2050, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
1.262.355.666 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του αραβόσιτου και της ελαιοκοµίας. Σηµαντική
µείωση θα προέρθει από την καλλιέργεια του σιταριού.
Το σχήµα 36 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2091-2100
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 36: Σενάριο Α2, δεκαετία 2091-2100, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
548.999.381 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100. Η
αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του σίτου και του αραβόσιτου. Σηµαντική
µείωση θα προέρθει από την ελαιοκοµία και την αµπελουργία.
Το σχήµα 37 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2041-2050
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 37: Σενάριο Α2, δεκαετία 2041-2050, µε ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α2 (µε ερηµοποίηση) θα µειώσει το γεωργικό εισόδηµα κατά 4.133.971.202 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η µείωση θα προέλθει από όλες τις καλλιέργειες µε εξαίρεση την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία που θα συνεχίσουν να αυξάνουν το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα.
Το σχήµα 38 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2091-2100
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 38: Σενάριο Α2, δεκαετία 2091-2100, µε ερηµοποίηση
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Α2

(µε

ερηµοποίηση)

θα

µειώσει

το

γεωργικό

εισόδηµα

κατά

9.488.387.345 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Η µείωση του γεωργικού εισοδήµατος είναι καθολική και ανεξάρτητη από τον τύπο
καλλιέργειας
Το σχήµα 39 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2041-2050
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 39: Σενάριο Β2, δεκαετία 2041-2050, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Β2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
4.130.444.138 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Το γεωργικό εισόδηµα από όλες τις καλλιέργειες θα αυξηθεί.
Το σχήµα 40 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2091-2100
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 40: Σενάριο Β2, δεκαετία 2091-2100, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Β2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
5.354.846.805 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Το γεωργικό εισόδηµα από όλες τις καλλιέργειες θα αυξηθεί.
Το σχήµα 41 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2041-2050
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 41: Σενάριο Β2, δεκαετία 2041-2050, µε ερηµοποίηση
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κατά

1.622.888.399 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η µείωση θα προέλθει κυρίως από τις καλλιέργειες του βαµβακιού και του
αραβόσιτου. Στον αντίποδα η ελαιοκοµία, η αµπελουργία και η καλλιέργεια µαλακού
σίτου θα αυξάνουν το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα.
Το σχήµα 42 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2091-2100
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 42: Σενάριο Β2, δεκαετία 2091-2100, µε ερηµοποίηση
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εισόδηµα

κατά

6.580.526.967 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Η µείωση του γεωργικού εισοδήµατος προέρχεται από την καλλιέργεια βαµβακιού,
σίτου και αραβόσιτου. Η ελαιουργία και η αµπελουργία είναι οι µόνες καλλιέργειες
που θα αυξήσουν το γεωργικό εισόδηµα.
Η

διαγραµµατική

απεικόνιση

των

πιθανών

µεταβολών

του

σεναρίου

Α1Β

παρουσιάζεται στο σχήµα 43. Η µπλε γραµµή αναφέρεται στην περίπτωση χωρίς την
επίδραση της ερηµοποίησης, ενώ η κόκκινη γραµµή αναφέρεται στην περίπτωση της
επίδρασης της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 43: Σενάριο Α1Β, µεταβολή εκφρασµένη σε ΑΕΠ
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Φαίνεται ότι για την περίοδο µελέτης η επίδραση του σεναρίου Α1Β της κλιµατικής
αλλαγής θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα. Οι αρνητικές
επιπτώσεις προκαλούνται από την επίδραση της ερηµοποίησης. Το γεωργικό
εισόδηµα µεταβάλλεται άµεσα υπό την επίδραση των φαινοµένων χωρίς να
µεσολαβεί

κάποιο

χρονικό

διάστηµα

υστέρησης

µεταξύ

της

εµφάνισης

των

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του εισοδήµατος. Αξίζει αναφοράς η
παρατήρηση πως η περίοδος µελέτης 2041-2050 προσοµοιάζει µε σηµείο καµπής.
Έτσι η κατάσταση την περίοδο 2051-2100 επιδεινώνεται σε σχέση µε την περίοδο
µελέτης 2041-2050. Με την παραδοχή πως τα κλιµατικά φαινόµενα θα εξελιχθούν
οµαλά µέχρι το έτος 2100 είναι δυνατή η αποτύπωση του συνολικού οφέλους (ή της
ζηµίας) από την εµβαδοµέτρηση της περιοχής που ορίζεται από τις καµπύλες και τον
άξονα που καταγράφει το χρόνο. Έτσι στην περίπτωση που δεν αντιµετωπιστούν
φαινόµενα ερηµοποίησης το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 3,28% του ΑΕΠ (τιµές
2009,

επιτόκιο

προεξόφλησης

1%).

Ενώ

στην

περίπτωση

που

εκδηλωθούν

φαινόµενα ερηµοποίησης η συνολική ζηµία θα φτάσει το 16,91% του ΑΕΠ (τιµές
2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η µέση κατάσταση αποτυπώνει ζηµίες που
αγγίζουν το 13,63% του ΑΕΠ.
Η

διαγραµµατική

απεικόνιση

των

πιθανών

παρουσιάζεται στο σχήµα 44.
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Σχήµα 44: Σενάριο Α2, µεταβολή εκφρασµένη σε ΑΕΠ
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Φαίνεται ότι για την περίοδο µελέτης η επίδραση του σεναρίου Α2 της κλιµατικής
αλλαγής προσοµοιάζει στο σενάριο Α1Β. Οι αρνητικές επιπτώσεις προκαλούνται από
την επίδραση της ερηµοποίησης. Το γεωργικό εισόδηµα µεταβάλλεται άµεσα υπό την
επίδραση των φαινοµένων χωρίς να µεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστηµα υστέρησης
µεταξύ της εµφάνισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του εισοδήµατος.
Η περίοδος µελέτης 2041-2050 οµοιάζει και πάλι µε σηµείο καµπής οπότε η
κατάσταση την περίοδο 2051-2100 επιδεινώνεται σε σχέση µε την περίοδο µελέτης
2041-2050. Με την παραδοχή πως τα κλιµατικά φαινόµενα θα εξελιχθούν

οµαλά

µέχρι το έτος 2100 είναι δυνατή η αποτύπωση του συνολικού οφέλους (ή της
ζηµίας) από την εµβαδοµέτρηση της περιοχής που ορίζεται από τις καµπύλες και τον
άξονα που καταγράφει το χρόνο. Έτσι στην περίπτωση που δεν αντιµετωπιστούν
φαινόµενα ερηµοποίησης το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 2,92% του ΑΕΠ (τιµές
2009,

επιτόκιο

προεξόφλησης

1%).

Ενώ

στην

περίπτωση

που

εκδηλωθούν

φαινόµενα ερηµοποίησης η συνολική ζηµία θα φτάσει το 17,81% του ΑΕΠ (τιµές
2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η µέση κατάσταση αποτυπώνει ζηµίες που
αγγίζουν το 14,89% του ΑΕΠ.
Η

διαγραµµατική

απεικόνιση

των

πιθανών

παρουσιάζεται στο σχήµα 45.
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Σχήµα 45: Σενάριο Β2, µεταβολή εκφρασµένη σε ΑΕΠ
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οι

αρνητικές

Το

γεωργικό

επιπτώσεις
εισόδηµα

µεταβάλλεται άµεσα υπό την επίδραση των φαινοµένων χωρίς να µεσολαβεί κάποιο
χρονικό διάστηµα υστέρησης µεταξύ της εµφάνισης των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής και του εισοδήµατος. Η περίοδος µελέτης 2041-2050 οµοιάζει και πάλι µε
σηµείο καµπής οπότε η κατάσταση την περίοδο 2051-2100 επιδεινώνεται σε σχέση
µε την περίοδο µελέτης 2041-2050. Με την παραδοχή πως τα κλιµατικά φαινόµενα
θα εξελιχθούν οµαλά µέχρι το έτος 2100 είναι δυνατή η αποτύπωση του συνολικού
οφέλους (ή της ζηµίας) από την εµβαδοµέτρηση της περιοχής που ορίζεται από τις
καµπύλες και τον άξονα που καταγράφει το χρόνο. Έτσι στην περίπτωση που δεν
αντιµετωπιστούν φαινόµενα ερηµοποίησης το συνολικό όφελος ανέρχεται σε
13,37% του ΑΕΠ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Ενώ στην περίπτωση
που εκδηλωθούν φαινόµενα ερηµοποίησης η συνολική ζηµία θα φτάσει το 10,05%
του ΑΕΠ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η µέση κατάσταση στην
περίπτωση αυτή αποτυπώνει οφέλη που αγγίζουν το 3,31% του ΑΕΠ.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η οικονοµική επίπτωση κάθε σεναρίου λαµβάνοντας
υπόψη τη συνολική επίδραση των υπό εξέταση αγροτικών προϊόντων στην εθνική
οικονοµία. Το σχήµα 31 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία
2041-2050 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 31: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2041-2050, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
1.192.886.546 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του αραβόσιτου και της ελαιοκοµίας. Σηµαντική
µείωση θα προέλθει από την καλλιέργεια του σιταριού.
Το σχήµα 32 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία 20912100 χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 32: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2091-2100, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
1.006.502.141 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Η αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του σίτου. Σηµαντική µείωση θα προέρθει από
την ελαιοκοµία και την καλλιέργεια αραβόσιτου.
Το σχήµα 33 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία 20412050 µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 33: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2041-2050, µε ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (µε ερηµοποίηση) θα µειώσει το γεωργικό εισόδηµα κατά 3.383.159.610 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η µείωση θα προέλθει από όλες τις καλλιέργειες µε εξαίρεση την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία που θα συνεχίσουν να αυξάνουν το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα.
Το σχήµα 34 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α1Β για τη δεκαετία 20912100 µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 34: Σενάριο Α1Β, δεκαετία 2091-2100, µε ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α1Β (µε ερηµοποίηση) θα µειώσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
9.946.174.491€ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100. Η
µείωση του γεωργικού εισοδήµατος είναι καθολική και ανεξάρτητη από τον τύπο
καλλιέργειας
Το σχήµα 35 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2041-2050
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 35: Σενάριο Α2, δεκαετία 2041-2050, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
1.262.355.666 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του αραβόσιτου και της ελαιοκοµίας. Σηµαντική
µείωση θα προέρθει από την καλλιέργεια του σιταριού.
Το σχήµα 36 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2091-2100
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 36: Σενάριο Α2, δεκαετία 2091-2100, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
548.999.381 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100. Η
αύξηση θα προέλθει κατά κύριο λόγω από την καλλιέργεια βαµβακιού και
δευτερευόντως από την καλλιέργεια του σίτου και του αραβόσιτου. Σηµαντική
µείωση θα προέρθει από την ελαιοκοµία και την αµπελουργία.
Το σχήµα 37 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2041-2050
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.

58

1500

Σχήµα 37: Σενάριο Α2, δεκαετία 2041-2050, µε ερηµοποίηση
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Το σενάριο Α2 (µε ερηµοποίηση) θα µειώσει το γεωργικό εισόδηµα κατά 4.133.971.202 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η µείωση θα προέλθει από όλες τις καλλιέργειες µε εξαίρεση την ελαιοκοµία και την
αµπελουργία που θα συνεχίσουν να αυξάνουν το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα.
Το σχήµα 38 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Α2 για τη δεκαετία 2091-2100
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.

59

500

Σχήµα 38: Σενάριο Α2, δεκαετία 2091-2100, µε ερηµοποίηση
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γεωργικό
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κατά

9.488.387.345 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Η µείωση του γεωργικού εισοδήµατος είναι καθολική και ανεξάρτητη από τον τύπο
καλλιέργειας
Το σχήµα 39 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2041-2050
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 39: Σενάριο Β2, δεκαετία 2041-2050, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Β2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
4.130.444.138 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Το γεωργικό εισόδηµα από όλες τις καλλιέργειες θα αυξηθεί.
Το σχήµα 40 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2091-2100
χωρίς την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 40: Σενάριο Β2, δεκαετία 2091-2100, χωρίς ερηµοποίηση
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Το σενάριο Β2 (χωρίς ερηµοποίηση) θα αυξήσει το γεωργικό εισόδηµα κατά
5.354.846.805 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Το γεωργικό εισόδηµα από όλες τις καλλιέργειες θα αυξηθεί.
Το σχήµα 41 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2041-2050
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
Σχήµα 41: Σενάριο Β2, δεκαετία 2041-2050, µε ερηµοποίηση
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1.622.888.399 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2041-2050.
Η µείωση θα προέλθει κυρίως από τις καλλιέργειες του βαµβακιού και του
αραβόσιτου. Στον αντίποδα η ελαιοκοµία, η αµπελουργία και η καλλιέργεια µαλακού
σίτου θα αυξάνουν το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα.
Το σχήµα 42 παρουσιάζει την επίπτωση του σεναρίου Β2 για τη δεκαετία 2091-2100
µε την επίδραση της ερηµοποίησης.
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Σχήµα 42: Σενάριο Β2, δεκαετία 2091-2100, µε ερηµοποίηση
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6.580.526.967 € (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%) τη δεκαετία 2091-2100.
Η µείωση του γεωργικού εισοδήµατος προέρχεται από την καλλιέργεια βαµβακιού,
σίτου και αραβόσιτου. Η ελαιουργία και η αµπελουργία είναι οι µόνες καλλιέργειες
που θα αυξήσουν το γεωργικό εισόδηµα.
Η

διαγραµµατική

απεικόνιση

των

πιθανών

µεταβολών

του

σεναρίου

Α1Β

παρουσιάζεται στο σχήµα 43. Η µπλε γραµµή αναφέρεται στην περίπτωση χωρίς την
επίδραση της ερηµοποίησης, ενώ η κόκκινη γραµµή αναφέρεται στην περίπτωση της
επίδρασης της ερηµοποίησης.
Σχήµα 43: Σενάριο Α1Β, µεταβολή εκφρασµένη σε ΑΕΠ
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χωρίς επίδραση
ερηµοποίησης
µε επίδραση
ερηµοποίησης

Φαίνεται ότι για την περίοδο µελέτης η επίδραση του σεναρίου Α1Β της κλιµατικής
αλλαγής θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα. Οι αρνητικές
επιπτώσεις προκαλούνται από την επίδραση της ερηµοποίησης. Το γεωργικό
εισόδηµα µεταβάλλεται άµεσα υπό την επίδραση των φαινοµένων χωρίς να
µεσολαβεί

κάποιο

χρονικό

διάστηµα

υστέρησης

µεταξύ

της

εµφάνισης

των

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του εισοδήµατος. Αξίζει αναφοράς η
παρατήρηση πως η περίοδος µελέτης 2041-2050 προσοµοιάζει µε σηµείο καµπής.
Έτσι η κατάσταση την περίοδο 2051-2100 επιδεινώνεται σε σχέση µε την περίοδο
µελέτης 2041-2050. Με την παραδοχή πως τα κλιµατικά φαινόµενα θα εξελιχθούν
οµαλά µέχρι το έτος 2100 είναι δυνατή η αποτύπωση του συνολικού οφέλους (ή της
ζηµίας) από την εµβαδοµέτρηση της περιοχής που ορίζεται από τις καµπύλες και τον
άξονα που καταγράφει το χρόνο. Έτσι στην περίπτωση που δεν αντιµετωπιστούν
φαινόµενα ερηµοποίησης το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 3,28% του ΑΕΠ (τιµές
2009,

επιτόκιο

προεξόφλησης

1%).

Ενώ

στην

περίπτωση

που

εκδηλωθούν

φαινόµενα ερηµοποίησης η συνολική ζηµία θα φτάσει το 16,91% του ΑΕΠ (τιµές
2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η µέση κατάσταση αποτυπώνει ζηµίες που
αγγίζουν το 13,63% του ΑΕΠ.
Η

διαγραµµατική

απεικόνιση

των

πιθανών

µεταβολών

του

σεναρίου

Α2

παρουσιάζεται στο σχήµα 44.
Σχήµα 44: Σενάριο Α2, µεταβολή εκφρασµένη σε ΑΕΠ
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χωρίς επίδραση
ερηµοποίησης
µε επίδραση ερηµοποίησης

Φαίνεται ότι για την περίοδο µελέτης η επίδραση του σεναρίου Α2 της κλιµατικής
αλλαγής προσοµοιάζει στο σενάριο Α1Β. Οι αρνητικές επιπτώσεις προκαλούνται από
την επίδραση της ερηµοποίησης. Το γεωργικό εισόδηµα µεταβάλλεται άµεσα υπό την
επίδραση των φαινοµένων χωρίς να µεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστηµα υστέρησης
µεταξύ της εµφάνισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του εισοδήµατος.
Η περίοδος µελέτης 2041-2050 οµοιάζει και πάλι µε σηµείο καµπής οπότε η
κατάσταση την περίοδο 2051-2100 επιδεινώνεται σε σχέση µε την περίοδο µελέτης
2041-2050. Με την παραδοχή πως τα κλιµατικά φαινόµενα θα εξελιχθούν

οµαλά

µέχρι το έτος 2100 είναι δυνατή η αποτύπωση του συνολικού οφέλους (ή της
ζηµίας) από την εµβαδοµέτρηση της περιοχής που ορίζεται από τις καµπύλες και τον
άξονα που καταγράφει το χρόνο. Έτσι στην περίπτωση που δεν αντιµετωπιστούν
φαινόµενα ερηµοποίησης το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 2,92% του ΑΕΠ (τιµές
2009,

επιτόκιο

προεξόφλησης

1%).

Ενώ

στην

περίπτωση

που

εκδηλωθούν

φαινόµενα ερηµοποίησης η συνολική ζηµία θα φτάσει το 17,81% του ΑΕΠ (τιµές
2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η µέση κατάσταση αποτυπώνει ζηµίες που
αγγίζουν το 14,89% του ΑΕΠ.
Η

διαγραµµατική

απεικόνιση

των

πιθανών

µεταβολών

του

σεναρίου

Β2

παρουσιάζεται στο σχήµα 45.
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Σχήµα 45: Σενάριο Β2, µεταβολή εκφρασµένη σε ΑΕΠ
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Το

γεωργικό

επιπτώσεις
εισόδηµα

µεταβάλλεται άµεσα υπό την επίδραση των φαινοµένων χωρίς να µεσολαβεί κάποιο
χρονικό διάστηµα υστέρησης µεταξύ της εµφάνισης των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής και του εισοδήµατος. Η περίοδος µελέτης 2041-2050 οµοιάζει και πάλι µε
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σηµείο καµπής οπότε η κατάσταση την περίοδο 2051-2100 επιδεινώνεται σε σχέση
µε την περίοδο µελέτης 2041-2050. Με την παραδοχή πως τα κλιµατικά φαινόµενα
θα εξελιχθούν οµαλά µέχρι το έτος 2100 είναι δυνατή η αποτύπωση του συνολικού
οφέλους (ή της ζηµίας) από την εµβαδοµέτρηση της περιοχής που ορίζεται από τις
καµπύλες και τον άξονα που καταγράφει το χρόνο. Έτσι στην περίπτωση που δεν
αντιµετωπιστούν φαινόµενα ερηµοποίησης το συνολικό όφελος ανέρχεται σε
13,37% του ΑΕΠ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Ενώ στην περίπτωση
που εκδηλωθούν φαινόµενα ερηµοποίησης η συνολική ζηµία θα φτάσει το 10,05%
του ΑΕΠ (τιµές 2009, επιτόκιο προεξόφλησης 1%). Η µέση κατάσταση στην
περίπτωση αυτή αποτυπώνει οφέλη που αγγίζουν το 3,31% του ΑΕΠ.
5. ∆υνατότητες προσαρµογής στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Η εκτιµήσεις όλων των κλιµατικών σεναρίων καταδεικνύουν αρχικά την ανάγκη για
την καταπολέµηση του φαινοµένου της ερηµοποίησης. Η αντιµετώπιση του
φαινοµένου της ερηµοποίησης θα οδηγούσε αυτόµατα σε αύξηση του γεωργικού
εισοδήµατος ανεξάρτητος κλιµατικού σεναρίου. Επιπλέον, η αριστοποίηση στη
διάρθρωση καλλιεργειών ανά κλιµατική ζώνη ενδεχοµένως θα απέφερε µεγαλύτερο
όφελος.
Φαίνεται πως οι δράσεις προσαρµογής πρωταρχικά θα πρέπει να στοχεύσουν στην
προστασία

των

εδαφών

από

την

επίδραση

της

ερηµοποίησης.

Υπάρχουν

εναλλακτικές δράσεις που µπορούν να εφαρµοστούν για την εξασφάλιση της
προστασία των εδαφών ενώ παράλληλα συνδράµουν και στην προστασία άλλων
δηµόσιων αγαθών. Για παράδειγµα η προστασία των δασών από πυρκαγιές αφενός
προστατεύει από την διάβρωση των εδαφών που είναι παράγοντας ερηµοποίησης
αλλά εξασφαλίζει και τη διατήρηση των δασικών εκτάσεων. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες που οδηγούν στην ερηµοποίηση εκτάσεων ανά
κλιµατική ζώνη, να προσδιοριστούν οι πιθανές δράσης προσαρµογής και στη
συνέχεια

να

εξεταστεί

η

οικονοµική

αποτελεσµατικότητα

των

πολιτικών

προσαρµογής. Το καταλληλότερο οικονοµικό εργαλείο για την επιλογή και την
εφαρµογή του βέλτιστου µείγµατος δράσεων προσαρµογής είναι η ανάλυση κόστους
οφέλους.
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∆ράσεις που θα µπορούσαν να αυξήσουν το όφελος από την επίδραση της
κλιµατικής αλλαγής (ή να µειώσουν το κόστος από το φαινόµενο της ερηµοποίησης)
αλλά έχουν επί του παρόντος απροσδιόριστο κόστος υλοποίησης είναι:
9 Η αλλαγή του τύπου καλλιέργειας µε έµφαση σε καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα.
Οι δυνατότητες είναι θεωρητικά µεγάλες αλλά απαιτείται εις βάθος έρευνα για την
επιλογή

της

καταλληλότερης

καλλιέργειας

σε

προκαθορισµένα

χρονικά

διαστήµατα.
9 Η µετάβαση σε ίδιου τύπου καλλιέργεια, αλλά µε µεγαλύτερες δυνατότητες για
επίτευξη

καλύτερου

οικονοµικού

αποτελέσµατος.

Για

παράδειγµα:

αλλαγή

ποικιλίας.
Σε περιπτώσεις που ο περιοριστικός παράγοντας είναι τα ύδατα θα µπορούσαν να
διερευνηθούν:
9 οι δυνατότητες επανάχρησης του νερού, για παράδειγµα τα νερά από εγκατάσταση
βιολογικού καθαρισµού.
9 Οι δυνατότητες για εξοικονόµηση νερού και κατά συνέπεια αποτελεσµατικότερης
χρήσης του. Για παράδειγµα µε χρήση βελτιωµένων συστηµάτων άρδευσης.
9 Οι δυνατότητες για χρήση νέων πηγών υδροδοσίας, όπως η µεταφορά νερού.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκυρη ενηµέρωση του τµήµατος του
πληθυσµού που ασχολείται µε τον τοµέα της γεωργίας ώστε να παραχθούν τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
6. Συµπεράσµατα
Η πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σηµαντική µιας και επιτεύχθηκε για
πρώτη φορά η προσέγγιση του κόστους της κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της
γεωργίας. Επιπλέον δηµιουργηθήκαν προϋποθέσεις διεπιστηµονικής συνεργασίας στο
χώρο µελέτης του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής.
Συµπεραίνεται ότι η κλιµατική αλλαγή, ιδιαίτερα αν δεν ληφθούν µέτρα αναχαίτησης
της ερηµοποίησης, θα επιδράσει αρνητικά στον τοµέα της γεωργίας. Ωστόσο
υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για την εφαρµογή δράσεων προσαρµογής που είναι
ικανά να οδηγήσουν στην συγκοµιδή οφελών από τον τοµέα.
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Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στο ύψος των οικονοµικών εκτιµήσεων µεταφέρεται και
ενσωµατώνεται a-priori η όποια αβεβαιότητα σε επίπεδο πρόγνωσης κλιµατικών
δεδοµένων και αποδόσεων καλλιεργειών. Επιπλέον, οι οικονοµικές εκτιµήσεις
εξαρτώνται από µια σειρά εγγενών στην οικονοµική ανάλυση αβεβαιοτήτων, όπως η
επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης, η διακύµανση των τιµών των αγροτικών
προϊόντων, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές τροφίµων κ.α. Σε πρώτο επίπεδο θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν επετεύχθητε ο συνυπολογισµός των επιπτώσεων όλων
των τύπων καλλιέργειας του Ελλαδικού χώρου, όπως τα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή
τα ακρόδρυα και τα φρούτα. Ωστόσο οι καλλιέργειες που συµπεριλήφθησαν στη
µελέτη δίνουν µια αξιόπιστη πρωταρχική εικόνα. Επίσης θα είχε ενδιαφέρων η
µελέτη και του κλάδου της κτηνοτροφίας.
Η δεύτερη σηµαντική παράµετρος είναι πως οι εκτιµήσεις δεν συµπεριλαµβάνουν
άλλους παράγοντες πέρα των κλιµατικών που ενδεχοµένως µπορούν να επηρεάσουν
την παραγωγικότητα των καλλιεργιών, όπως η επίδραση των ζιζάνιων και των
επιβλαβών εντόµων (ακόµα και των χωροκατακτητικών ειδών) καθώς επίσης και η
ενδεχόµενη µεταβολή στην αποδοτικότητα των επικονιαστών.
Η τρίτη παράµετρος αναφέρεται σε απρόβλεπτους παράγοντες που σχετίζονται µε το
ύψος της παγκόσµιας παραγωγής και το εµπόριο των αγροτικών προϊόντων. Έτσι δεν
διερευνήθηκαν περιπτώσεις υπερεπάρκειας ή ανεπάρκειας αγροτικών προϊόντων σε
παγκόσµιο επίπεδο. Στην παρούσα έκθεση οι µελλοντικές τιµές των προϊόντων
εκτιµώνται από δεδοµένα περιόδου χωρίς την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής. Έτσι
δεν έχει αποκλειστεί η περίπτωση, η µείωσης της παραγωγής και η εκτίµηση µείωσης
του προσδοκώµενου αγροτικού εισοδήµατος στην Ελλάδα, να προσκρούσει σε πολύ
µεγαλύτερη µείωση της παγκόσµιας παραγωγής µε ταυτόχρονη εκτόξευση της τιµής
του προϊόντος σε επίπεδα που θα καταστήσουν την αντίστοιχη γεωργική καλλιέργεια
στην Ελλάδα οικονοµικά επωφελή.
Η τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική παράµετρος, που απασχολεί επί µακρόν την
επιστηµονική κοινότητα, είναι το επιλεχθέν επιτόκιο προεξόφλησης. Για την αποφυγή
του κινδύνου χειραγώγησης των αποτελεσµάτων, οι σχετικοί πίνακες περιέχουν
ικανοποιητικό εύρος τιµών επιτοκίου προεξόφλησης (από 0 έως 3%), ενώ ο
σχολιασµός γίνεται στη βάση επιτοκίου προεξόφλησης που ισούται µε 1%.
Εν κατακλείδι προτείνεται η περαιτέρω έρευνα των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής µε κύρια κατεύθυνση τη διερεύνηση δράσεων προσαρµογής, ώστε να
ανατροφοδοτηθεί ο κύκλος της έρευνας µε ανίχνευσή των αποδοτικότερων
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οικονοµικά δράσεων προσαρµογής, σε κατάλληλο χωρικό επίπεδο. Η επίτευξη
έγκαιρης διάγνωσης θα βοηθήσει στη χάραξη νέας πολιτικής για την κλιµατική
αλλαγή και θα βοηθήσει την ελληνική οικονοµία να µεγιστοποιήσει τα οφέλη αλλά
και να µειώσει της απώλειες από τη δράση της κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της
γεωργίας.
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