ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5 ΚΑΘ
ΜΕΛΘΤΗ 2
ΣΥΝΟΧΗ ΔΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΚΘΔΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΨΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΨΝ
ΝΔΨΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΨΝ ΜΟΝΑΓΨΝ

Η παξνύζα επηζηεκνληθή έθζεζε ηνπ WWF Ειιάο εμεηάδεη ηε βησζηκόηεηα ηεο λέαο ιηγληηηθήο
κνλάδαο ηεο ΔΕΗ Πηνιεκαΐδα-5 ε θαηαζθεπή ηεο νπνία έρεη ήδε εγθξηζεί, θαη ηεο Μειίηε-2, ε
νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην επελδπηηθό πξόγξακκα ηεο επηρείξεζεο κε πξνγξακκαηηζκέλε
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ην 2021.
Οη επελδύζεηο απηέο πξνσζνύληαη κέζα ζε έλα θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην
ην νπνίν θάζε άιιν παξά επλντθό είλαη γηα ηελ δηαηώληζε ηεο εμάξηεζεο από ην
ιεγόκελν ‘εζληθό θαύζηκν’, ηνλ ιηγλίηε.

Οη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιάδνπλ ηελ εηθόλα ηνπ κνληέινπ
ειεθηξνπαξαγσγήο
Σα ηειεπηαία πνξίζκαηα ηεο παγθόζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο επηβεβαηώλνπλ όζα
ήδε γλσξίδακε: ε κέζε ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκόζθαηξα απμάλεηαη δξακαηηθά, θαζηζηώληαο
ηε ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε αδηακθηζβήηεην γεγνλόο – ελδεηθηηθά, ην 2012 ήηαλ ην 9ν ζεξκόηεξν
έηνο ζηελ ηζηνξία, ελώ 9 από ηα 10 ζεξκόηεξα έηε ηεο ηζηνξίαο αλήθνπλ ζηνλ 21ν αηώλα. Η
Ειιάδα εθηηκάηαη όηη ζα ππνζηεί πνηθηινηξόπσο ηηο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ ζα θιεζεί
λα πιεξώζεη αθξηβά ην θόζηνο ηεο αδξάλεηαο – ε Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο εθηίκεζε πσο, έσο ην
2100, ην ζσξεπηηθό θόζηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλέξρεηαη ζηα 701 δηο επξώ, πνζό
ππεξδηπιάζην ηνπ εζληθνύ καο ρξένπο ην 2009.
Με απηά ηα δεδνκέλα, νη πνιηηηθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ηόζν εληόο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο όζν θαη ρσξώλ εθηόο Επξώπεο,
πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ νξηζηηθή απεμάξηεζε από ηνλ ιηγλίηε θαη ηνλ άλζξαθα. Ελδεηθηηθά,
ε ΕΕ ζα πξέπεη λα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-95% έσο ην 2050, πνπ
πξαθηηθά ζεκαίλεη κεδεληζκό ησλ εθπνκπώλ από ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνύ. Αθόκα πην
θηιόδνμεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο κεκνλσκέλσλ επξσπατθώλ θξαηώλ, κε πξνεμάξρνπζα ηε Δαλία, ε
νπνία από ην 2012 έζεζε ζηόρν θάιπςεο όισλ ησλ ελεξγεηαθώλ ηεο αλαγθώλ από ΑΠΕ έσο ην
2050.
Η ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ πνιηηηθώλ επηβάιιεηαη γηα έλαλ επηπιένλ ιόγν: ην εμσηεξηθό
θόζηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο νξπθηώλ θαπζίκσλ, ηόζν γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία όζν θαη γηα
ην πεξηβάιινλ, γίλεηαη νινέλα θαη πην δπζβάζηαρην. Ελδεηθηηθά, ην 2009 ην ‘θξπθό’ θόζηνο ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο από ηελ θαύζε ιηγλίηε γηα ηελ Ειιάδα θπκάλζεθε από 2,33 έσο 3,91
δηο επξώ. Η βνιηθή απόθξπςε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο ιηγληηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπληειεί
ζηε δηακόξθσζε ηεο εληύπσζεο πσο ν ιηγλίηεο είλαη ην θηελόηεξν θαύζηκν θαη ε ελδεδεηγκέλε
επηινγή γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.
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Μηα άιιε, πνιύ ζεκαληηθή, πηπρή ηνπ ελεξγεηαθνύ κνληέινπ ηνπ κέιινληνο αξρίδεη θαη γίλεηαη
νξαηή από ζήκεξα. Οινέλα θαη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε πσο βξηζθόκαζηε
πξν ησλ ππιώλ κηαο ελεξγεηαθήο επαλάζηαζεο: ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, πνπ θαζηζηά ειθπζηηθή ηελ αλάπηπμε δηεζπαξκέλσλ κνξθώλ
παξαγσγήο από ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο, ζέηεη ζην πεξηζώξην ηηο παξαδνζηαθέο
επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνύ. Ελδεηθηηθό απηώλ ησλ εμειίμεσλ είλαη θαη ην πάγσκα ησλ επελδύζεσλ
ζε αλζξαθηθνύο ζηαζκνύο ζηε Γεξκαλία ηα ηειεπηαία ρξόληα, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 1:

Πίλαθαο 1. Δμέιημε επελδύζεσλ ζε αλζξαθηθέο κνλάδεο ζηελ Γεξκαλία

Γημόζιερ ανακοινώζειρ για καηαζκεςή
ανθπακικών ζηαθμών ηο 2007
Σε λειηοςπγία
Υπό καηαζκεςή
Σε θάζη αδειοδόηηζηρ
Αναζηολή ενδιαθέπονηορ
Ακςπωθένηερ

Πλήθορ
ζηαθμών
39

Σςνολική ιζσύρ
(MW)
39.000

2
8
3
6
20

2.900
8.600
2.700
5.400
19.400

Οηθνλνκηθή απόδνζε ησλ λέσλ ιηγληηθώλ κνλάδσλ
Έρνληαο εμεηάζεη ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα κειέηε επηρεηξεί λα αλαιύζεη ηελ νηθνλνκηθή
βησζηκόηεηα ησλ λέσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ηεο ΔΕΗ, Πηνιεκαΐδα-5 θαη Μειίηε-2, κε ρξνληθό
νξίδνληα ηα 30 ρξόληα ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο δηακνξθώζεθαλ 4 δηαθξηηά ζελάξηα,
ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζηα δεδνκέλα πνπ έρεη παξνπζηάζεη ην ΤΠΕΚΑ ζηνλ Οδηθό Ελεξγεηαθό
Υάξηε Πνξείαο γηα ην 2050. Οη παξαδνρέο ησλ ζελαξίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 –
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζην πιήξεο θείκελν ηεο
έθζεζεο:
Πίλαθαο 2. Βαζηθέο παξαδνρέο ζελαξίσλ

Σενάπιο

Παπαδοσέρ

Σενάπιο 1

Ζήηηζη ηλ. ενέπγειαρ και ιζσύρ ΑΠΕ ζαν ηο ζενάπιο ΥΦ ηος Οδικού Φάπηη
2050 ηος ΥΠΕΚΑ. Τιμέρ δικαιωμάηων πύπων CO2 εναλλακηικήρ εξέλιξηρ
(βλ. πίν. 3). Θεωπείηαι όηι οι μονάδερ δεν μεηαηπέπονηαι ζε CCS.
Ζήηηζη ηλ. ενέπγειαρ και ιζσύρ ΑΠΕ ζαν ηο ζενάπιο ΜΕΑΠ-60% ηος
Οδικού Φάπηη 2050 ηος ΥΠΕΚΑ. Τιμέρ δικαιωμάηων πύπων CO2 με βάζη
ηο Energy Roadmap (βλ. πίν. 3). Θεωπείηαι όηι οι μονάδερ δεν
μεηαηπέπονηαι ζε CCS.
Ζήηηζη ηλ. ενέπγειαρ και ιζσύρ ΑΠΕ ζαν ηο ζενάπιο ΜΕΑΠ-60% ηος
Οδικού Φάπηη 2050 ηος ΥΠΕΚΑ. Τιμέρ δικαιωμάηων πύπων CO2 με βάζη
ηο Energy Roadmap (βλ. πίν. 3). Οι μονάδερ μεηαηπέπονηαι ζε CCS ηο
2030.
Ζήηηζη ηλ. ενέπγειαρ και ιζσύρ ΑΠΕ ζαν ηο ζενάπιο ΠΕΚ-60% ηος Οδικού
Φάπηη 2050 ηος ΥΠΕΚΑ. Τιμέρ δικαιωμάηων πύπων CO2 με βάζη ηο
Energy Roadmap (βλ. πίν. 3). Οι μονάδερ μεηαηπέπονηαι ζε CCS ηο 2030.

Σενάπιο 2

Σενάπιο 3

Σενάπιο 4

ηνλ Πίλαθα 3 θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ηηκώλ δηθαησκάησλ CO2 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε
κειέηε. ηα ζελάξηα 2-4 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ηνπ ‘ζελαξίνπ αλαθνξάο’ ηνπ Οδηθνύ Υάξηε
2050 ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο – νη ίδηεο ηηκέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνλ Οδηθό Υάξηε ηνπ
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ΤΠΕΚΑ. Οη ηηκέο δηθαησκάησλ ηνπ ζελαξίνπ 1 ηεο κειέηεο είλαη αθόκα ρακειόηεξεο. Είλαη
ζεκαληηθό λα ηνληζηεί πσο, ζύκθσλα κε ηελ Επηηξνπή, νη ηηκέο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο
αληηζηνηρνύλ ζε κείσζε ησλ επξσπατθώλ εθπνκπώλ θαηά κόιηο 40% ην 2050, πνιύ θάησ από ηε
δέζκεπζε ηεο ΕΕ γηα κεηώζεηο ζην εύξνο 80-95%. Είλαη πξνθαλέο πσο ε νηθνλνκηθή απνδόζε
ησλ εμεηαδόκελσλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ζα επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά, πξνο ην ρεηξόηεξν, ζε
πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πνιύ πςειόηεξσλ ηηκώλ δηθαησκάησλ ησλ ζελαξίσλ
«απναλζξαθνπνίεζεο» ηεο Επηηξνπήο.

Πίλαθαο 3. Δμέιημε ηηκώλ δηθαησκάησλ CO2

€’10/ηον CO2
Οδικόρ Δνεπγειακόρ Φάπηηρ Ποπείαρ
Δναλλακηική εξέλιξη

2020

2030

2040

2050

Σενάπια

20
20

40
25

52
30

50
35

2,3,4
1

Καηόπηλ, έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηηο θακπύιεο δηάξθεηαο θνξηίνπ και τις θακπύιεο δηάξθεηαο
παξακέλνληνο θνξηίνπ αλαιύζεθαλ νη ρξεκαηνξνέο ησλ δύν κνλάδσλ θαη ππνινγίζηεθε ν
εζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο ησλ επελδύζεσλ γηα θάζε ζελάξην (Πίλαθαο 4):
Πίλαθαο 4. Δζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο (IRR) επέλδπζεο ησλ κνλάδσλ αλά ζελάξην

Σενάπια

Πηολεμαΐδα 5

Σενάπιο 1
Σενάπιο 2
Σενάπιο 3
Σενάπιο 4

4,9%
-5,4%
1,1%
6,75%

Μελίηη 2
10,0%
2,4%
6,0%
10,7%

Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ην πξώην ζπκπέξαζκα είλαη ε ζεκαληηθή πηώζε πνπ
ζα επηθέξεη ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ, νη
νπνίεο γηα αξθεηέο ώξεο εκθαλίδνληαη κε κεδεληθό παξακέλνλ θνξηίν (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5. Ιζνδύλακεο ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο δύν κνλάδεο θαη
δηακόξθσζε ηεο ΟΤΣ γηα ην 2050 αλά ζελάξην

Μεζοζηαθμική ΟΤΣ €/kWh

Σενάπιο 1
117,69

2050
Σενάπιο 2 Σενάπιο 3
112,74
107,51

Σενάπιο 4
137,45

Ιζοδύναμερ ώπερ λειηοςπγίαρ
Πηολεμαΐδα 5

4.143

2.861

2.861

5.643

Μελίηη 2

5.257

5.116

5.116

5.257

Όπσο είλαη θπζηθό, ε ξαγδαία πηώζε ηνπ βαζκνύ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζεξκηθώλ κνλάδσλ (πνπ
θζάλεη ζε επίπεδα 20-30% ην 2050), πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηνπο,
ηδηαίηεξα γηα ηα ζελάξηα 2 θαη 3, πνπ έρνπλ θαη ηε κεγαιύηεξε δηείζδπζε ΑΠΕ.
Γίλεηαη, επίζεο, αληηιεπηή ε κεγάιε επίδξαζε ηεο ηηκήο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπώλ
CO2, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεηαηξνπή ή κε ησλ κνλάδσλ ζε CCS. ην ζελάξην 2 (πςειή
δηείζδπζε ΑΠΕ, όρη εθαξκνγή CCS), όπνπ νη ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ είλαη πςειέο, νη ζπλνιηθέο
ρξεκαηνξνέο ηεο Πηνιεκαΐδαο παξνπζηάδνληαη αξλεηηθέο. Η εηθόλα βειηηώλεηαη ζην ζελάξην 3
(κεηαηξνπή κνλάδσλ ζε CCS ην 2030), όπνπ ε κεησκέλε αλάγθε αγνξάο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ
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επηθέξεη κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Αθόκα θη έηζη, σζηόζν, ε επίδνζε ηεο κνλάδαο ηεο
Πηνιεκαΐδαο παξακέλεη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα (εζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο 1,1%).
Οη θαιύηεξεο επηδόζεηο, θαη γηα ηηο δπν κνλάδεο, ζεκεηώλνληαη ζην ζελάξην 4, ιόγσ ηνπ
ζπλδπαζκνύ απμεκέλεο παξαγσγήο από ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο (εμαηηίαο ηεο ρακειόηεξεο
δηείζδπζεο ΑΠΕ θαη άξα ηεο πςειόηεξεο παξακέλνπζαο δήηεζεο), πςειόηεξεο κεζνζηαζκηθήο
ΟΣ (ιόγσ απμεκέλσλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ θπζηθνύ αεξίνπ) θαη ελζσκάησζεο ηνπ
κεραληζκνύ CCS.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε όια ηα ζελάξηα ε Μειίηε 2 εκθαλίδεη θαιύηεξεο επηδόζεηο ζε ζρέζε
κε ηελ Πηνιεκαΐδα 5, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα θαπζίκνπ θαη θαη’ επέθηαζε
ησλ ρακειόηεξσλ εθπνκπώλ CO2. Κη εδώ, σζηόζν, απαξαίηεηε ζπλζήθε είλαη ε κεηαηξνπή
ηεο κνλάδαο ζε CCS, θαζώο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην θόζηνο δηθαησκάησλ επηδεηλώλεη
ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά ηεο κνλάδαο.
Η αλάιπζε επαηζζεζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ κειέηε δείρλεη πσο ε ηειηθή επίδνζε ησλ
κνλάδσλ εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηηο κεηαβνιέο ζην θόζηνο εγθαηάζηαζεο, ην επηηόθην
δαλεηζκνύ θαη, όπσο είλαη αλακελόκελν, από ην ύςνο ηεο ΟΣ.
πλνπηηθά, ην θύξην ζπκπέξαζκα από ηηο πξνζνκνηώζεηο είλαη πσο νη νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ησλ
δύν λέσλ κνλάδσλ, θαη θπξίσο ηεο Πηνιεκαΐδαο 5, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιεο, παξά ηηο
ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ επλννύλ ηελ απόδνζε ησλ ιηγληηηθώλ ζηαζκώλ.

Η ιηγληηηθή κνλνθαιιηέξγεηα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία
Η εθηεηακέλε ρξήζε εθηάζεσλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηνλ
ζθνπό ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο (νη λνκνί Κνδάλεο θαη Φιώξηλαο θηινμελνύλ κνλάδεο ζπλνιηθήο
ηζρύνο 3.945MW) δηθαίσο έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηαο σο ‘κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ ιηγλίηε’.
Οη επηπηώζεηο ηεο ιηγληηηθήο κνλνθαιιηέξγεηαο αθνξνύλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο
πνηόηεηαο (ηδηαίηεξα από ηηο ζπγθεληξώζεηο αησξνύκελσλ κηθξνζσκαηηδίσλ ΡΜ10, ζηηο νπνίεο
έρνπλ ζεκεησζεί ππεξβάζεηο ησλ επηηξεπηώλ νξίσλ έσο θαη 43% ζηνλ νηθηζκό Αλαξγύξσλ),
αύμεζε εκθάληζεο αζζελεηώλ θαη ζαλάησλ (πξόζθαηε εθηίκεζε θάλεη ιόγν γηα 461
ζαλάηνπο εμαηηίαο ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ κόλν γηα ην 2009) θαη ηηο ηεξάζηηεο επηπηώζεηο
ζηνπο πδάηηλνπο πόξνπο (κε πξόζθαηε απόθαζε ηεο ΔΕΗ, ε αληινύκελε πνζόηεηα πδάησλ
από ηε ιίκλε Πνιπθύηνπ απμήζεθε από 55*106 ζε 72*106 m3 ην ρξόλν). Η ηνπηθή δηάζηαζε ηεο
παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ΔΕΗ ζπκπιεξώλεηαη, ηέινο, από ηηο αλαγθαζηηθέο
κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ρσξνηαμηθέο
θαη ηερληθέο ζπλέπεηεο. Ιδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Αθξηλήο θαη ησλ Αγ.
Αλαξγύξσλ, θαζώο ε απνπζία θνηηαζκάησλ θάησ από ηνπο δύν νηθηζκνύο επηηξέπεη ηε παξακνλή
ηνπο ζε απόζηαζε από ηα νξπρεία αθόκα θαη έσο 250 κέηξσλ.
Σν Τκήκα Γπη. Μαθεδνλίαο ηνπ ΤΔΔ δεκνζίεπζε πξόζθαηα κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
επηπηώζεσλ ηεο κεηάβαζεο ηεο πεξηνρήο ζηε κεηα-ιηγληηηθή πεξίνδν. Είλαη εληππσζηαθό πσο,
όπσο ε ίδηα ε κειέηε παξαδέρεηαη, ζηνπο ππνινγηζκνύο ηεο δελ έρεη ιεθζεί ππόςε «η
περιβαλλοντική πίεση και υποβάθμιση», δεκηνπξγώληαο έηζη κηα πιαζηή θαη
εμηδαληθεπκέλε εηθόλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο από ηηο ιηγληηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηηο
βαζηθέο ειιείςεηο ηεο έθζεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κε-ζπλεθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ θαπζίκνπ
θαη, θπξίσο, ηνπ θόζηνπο ησλ επηπηώζεσλ ζηε δεκόζηα πγεία θαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ εδαθώλ
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θαη ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνύ. Ωζηόζν, ε κεηαθνξά ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθήο κειέηεο ηεο
Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Harvard γηα ηηο αλζξαθνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ησλ Απαιαρίσλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Δπη. Μαθεδνλίαο, δείρλεη πσο ην ζσξεπηηθό θόζηνο ησλ ηνπηθώλ επηπηώζεσλ
από ηε ρξήζε ιηγλίηε ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ζηελ πεξηνρή εθηηκάηαη ζηα 82,6 δηο δνιιάξηα.
Κακία αλαθνξά δε γίλεηαη, ηέινο, ζηε κόληκε αλάδεημε ηεο Πεξηθέξεηαο σο εθείλεο κε ην
πςειόηεξν πνζνζηό αλεξγίαο ζε όιε ηελ Ειιάδα. Η πξνθαηάιεςε ηεο κειέηεο γίλεηαη
θαλεξή κε ηελ παξνπζίαζε κόλν αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ από ηε κείσζε ηεο ιηγληηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, ηε ζηηγκή πνπ πιήζνο παξαδεηγκάησλ επηβεβαηώλνπλ ην αληίζεην. Η πιένλ
ζεκειηώδεο έιιεηςε ηεο κειέηεο, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε απνπζία εμέηαζεο ελαιιαθηηθώλ
επηινγώλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο ζηελ κεηα-ιηγληηθή πεξίνδν, πνπ δε ζα
απνθιείνπλ άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ν ηνπξηζκόο θαη
ε βηνηερλία, θαη νη νπνίεο ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο δεζκεύζεηο ηεο ρώξαο.
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