ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

1.

Κοινωνικοοικονοµικά οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας
Η συσσωρευµένη εµπειρία της τελευταίας 15ετίας, τόσο σε διεθνές επίπεδο (µόνο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν ήδη πάνω από 40.000 MW σταθµών ΑΠΕ, από
τους οποίους τα 26.000 MW είναι αιολικά πάρκα), όσο και στην Ελλάδα, όπου
λειτουργούν ήδη περίπου 450 MW ανανεώσιµων, κυρίως αιολικά πάρκα, δείχνει
καθαρά, και πέρα από κάθε αµφιβολία, ότι η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ
εµπορικής κλίµακας δηµιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και
περιβαλλοντικής αναβάθµισης και προσπορίζει πολλαπλά, µετρήσιµα και ουσιαστικά
οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά.
Πιο συγκεκριµένα, και µε βάση τα καταγεγραµµένα απολογιστικά στοιχεία των εν
λειτουργία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα (2003), τα έργα αυτά:
α) Συµβάλλουν σηµαντικά στην τοπική απασχόληση. Έτσι
εγκατεστηµένη ισχύ αιολικών πάρκων 50 MW, απαιτούνται :

π.χ.,

για

µία

-

600-900 ανθρωποµήνες απασχόλησης στη φάση κατασκευής τους. Το
30-40 % αυτής της απασχόλησης προέρχεται από το ντόπιο εργατικό
δυναµικό.

-

13-16 µόνιµοι εργαζόµενοι στη φάση λειτουργίας τους, οι περισσότεροι από
τους οποίους (50-100%) είναι ντόπιοι.

Αλλά και τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία απασχόλησης στην κατασκευή και
λειτουργία µικρών υδροηλεκτρικών έργων στη χώρα µας είναι και αυτά
σηµαντικά. Συγκεκριµένα, στη µεν φάση κατασκευής ενός τυπικού µικρού
υδροηλεκτρικού ισχύος 5 MW απασχολούνται περίπου 50 άτοµα για 11/2 χρόνο,
στη δε φάση λειτουργίας/συντήρησής του απασχολούνται µόνιµα περίπου 6-10
άτοµα.
Η συµβολή των έργων ΑΠΕ στην απασχόληση, τόσο την τοπική όσο και αυτήν σε
εθνικό επίπεδο, γίνεται πραγµατικά εντυπωσιακή εάν συµπεριληφθούν οι
προοπτικές εγχώριας κατασκευής / συναρµολόγησης µεγάλων τµηµάτων του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των έργων αυτών, όπως είναι οι πυλώνες των
ανεµογεννητριών, οι µετασχηµατιστές, κ.α. Οι προοπτικές αυτές, οι οποίες έχουν
ήδη αρχίσει να υλοποιούνται στην Ελλάδα (εργοστάσιο ΡΟΚΑΣ στην Τρίπολη,
εργοστάσιο ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι), µπορούν να εκτοξεύσουν τη σχετιζόµενη µε τις
ΑΠΕ απασχόληση, ιδιαίτερα την τοπική, στα ύψη : σύµφωνα µε τα έγκυρα και
απόλυτα τεκµηριωµένα απολογιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (“Wind
Energy : The Facts”, 1999, Τόµος 3, σελ.124), κάθε 50 MW αιολικής ενέργειας
που εγκαθίστανται δηµιουργούν σήµερα τουλάχιστον 750-950 νέες θέσεις
εργασίας,
κυρίως
στη
βιοµηχανική
παραγωγή
του
απαιτούµενου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
β) Η λειτουργία έργων ΑΠΕ προσφέρει ένα µόνιµο και σηµαντικό ετήσιο έσοδο στους
τοπικούς ∆ήµους (2% επί του τζίρου τους), αλλά και στην τοπική οικονοµία
γενικότερα. Έτσι π.χ., µία εγκατεστηµένη ισχύς αιολικών πάρκων 50 MW:

1

-

Έχει κόστος κατασκευής 55 εκατ. Ευρώ περίπου (19 δισ. δρχ.), από τα οποία
το 15-20% δαπανάται τοπικά, σε εργολαβίες, προµήθειες, µισθούς στη φάση
κατασκευής, κλπ.

-

Έχει τζίρο, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, περίπου
10 εκατ. Ευρώ (3,4 δισ. δρχ.) το χρόνο, από τα οποία τα 200.000 Ευρώ (68
εκατ. δρχ.) το χρόνο (δηλ. το 2%) εισφέρονται δια νόµου ως έσοδο στους
τοπικούς ∆ήµους, για όλη τη διάρκεια ζωής των αιολικών πάρκων, δηλ. για
τουλάχιστον 20 χρόνια.

-

Απαιτεί, για τις ανάγκες λειτουργίας των αιολικών πάρκων, 1 εκατ. Ευρώ (340
εκατ. δρχ.) το χρόνο, από τα οποία το 30-50% αφορά τοπικές δαπάνες
(µισθούς τοπικού µόνιµου προσωπικού, τοπικές εργολαβίες συντήρησης και
επισκευών, κ.α.).

γ) Η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε µία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη
υλοποίηση σειράς αντισταθµιστικών οφελών, πέραν των άµεσων και µετρήσιµων
οικονοµικών εισροών και των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης. Έτσι :
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-

Κατασκευάζονται ή / και βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δηµότες,
σηµαντικά έργα υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο,
τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό δίκτυο).

-

Κατασκευάζονται, ως αντισταθµιστικά οφέλη (χωρίς κόστος) για τους τοπικούς
∆ήµους, διάφορα κοινωφελή έργα, όπως κοινοτικοί δρόµοι, σχολεία, παιδικοί
σταθµοί κ.α., ενώ προσφέρονται από τους επενδυτές και ανάλογες χορηγίες.

-

Προωθούνται νέες, εναλλακτικές και ιδιαίτερα κερδοφόρες µορφές τουρισµού
στην περιοχή, όπως π.χ. ο οικοτουρισµός (επισκέψεις σε εγκαταστάσεις
οικολογικών µορφών ενέργειας, όπως είναι τα αιολικά πάρκα).

Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας
Τα έργα ΑΠΕ συντελούν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος µιας
περιοχής, αφού περιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τις εκποµπές επιβλαβών για την
υγεία ρυπαντικών ουσιών, που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίµων
(άνθρακα, πετρελαίου, αερίου). Έτσι, η κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων
50 MW στη χώρα µας, έχει ως αποτέλεσµα την αποτροπή έκλυσης στην ατµόσφαιρα
περίπου 2.300 τόννων το χρόνο διοξειδίου του θείου, 180 τόννων το χρόνο οξειδίων
του αζώτου, 120 τόννων το χρόνο αιωρούµενων σωµατιδίων και 128.000 τόννων το
χρόνο διοξειδίου του άνθρακα (αερίου που είναι υπεύθυνο για το φαινόµενο του
θερµοκηπίου).
Υπενθυµίζεται ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου θεωρείται πια, σε παγκόσµιο αλλά
και σε τοπικό επίπεδο, υπεύθυνο – σε πολύ µεγάλο βαθµό – για τις υπερβολικά
αυξηµένες θερµοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, για την αυξηµένη ξηρασία (µείωση
της στάθµης των υδροφόρων οριζόντων και των επιφανειακών νερών), αλλά και για
την αύξηση της έντασης καιρικών φαινοµένων, όπως οι ξαφνικές και καταστρεπτικές
πληµµύρες, κ.α. Έγκυρες µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι µία σηµαντική
υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και
κυρίως µε αιολικά πάρκα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο σχεδιασµού ή υλοποίησης,
θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον κατά 11%, και εποµένως να περιορίσει αντίστοιχα και
τις δυσµενείς επιπτώσεις από το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
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