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«Καθαρό κλίμα», καμένα δολάρια
Μ πορεί ο Τραµπ να ισχυρίζεται 

αφελώς και προφανώς αυ-
θαίρετα πως «οι ΗΠΑ έχουν 
καθαρό κλίµα» κι ότι φταίνε 

«οι άλλοι» για την κλιµατική αλλαγή, 
όµως τα γεγονότα είναι αµείλικτα και 
τον διαψεύδουν κατηγορηµατικά. Τα 
πρώτα θύµατα της κλιµατικής αλλαγής 
στον οικονοµικό - επιχειρηµατικό το-
µέα είναι ήδη γεγονός. Στην ίδια την 
Αµερική µάλιστα.
Αντιµετωπίζοντας ζηµιές δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων ως συνέπεια των πολύ-
νεκρων και καταστροφικών πυρκαγιών 
που έπληξαν πέρυσι και πρόπερσι την 
Καλιφόρνια, η PG & E (Pacific Gas and 
Electric Company), ένας από τους µε-
γαλύτερους ενεργειακούς οµίλους των 
ΗΠΑ, κήρυξε εφέτος χρεοκοπία και 
υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 
11 του αµερικανικού πτωχευτικού κώ-
δικα.
Την άνοιξη οι εκτεταµένες πληµµύρες 
στις µεσοδυτικές πολιτείες, που κατέ-
στρεψαν καλλιέργειες, σιλό αποθή-
κευσης σιτηρών και υποδοµές, προ-

κάλεσαν ζηµιές 50-60 εκατοµµυρίων 
δολαρίων στον αγροτικό όµιλο Archer 
Daniels Midland.
Το κόστος της κλιµατικής αλλαγής εί-
ναι όχι µόνον εµφανές, αλλά και οικο-
νοµικά δυσβάσταχτο πλέον. Το 2018 
οι ΗΠΑ υπέστησαν ζηµιές ύψους 91 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων από θεο-
µηνίες που σχετίζονται µε την κλιµα-
τική αλλαγή συµπεριλαµβανοµένων 
καταστροφών από κυκλώνες, ισχυρές 
καταιγίδες, πληµµύρες, ξηρασίες και 
πυρκαγιές. Αν και οι αρνητές του φαι-
νοµένου επιµένουν ότι όλα αυτά δεν 
αποτελούν ατράνταχτες αποδείξεις, οι 
ειδικοί είναι ξεκάθαροι. «Η αλλαγή του 
κλίµατος δεν αποτελεί πια µια µακρινή 
απειλή, αλλά κάτι που έχει αντίκτυπο 
στην οικονοµία τώρα!» λέει ο Μπρού-
νο Σάρντα του CDP North America, 
ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού 
που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 
εξετάσουν και να υπολογίσουν το κό-
στος της κλιµατικής αλλαγής στις δρα-
στηριότητές τους.
Έτσι, όλο και περισσότερες εταιρείες 

αναγνωρίζουν σήµερα την απειλή και 
δηµοσιοποιούν τις προβλέψεις τους για 
το τι µέλλει γενέσθαι. Μια νέα έκθεση 
του CDP North America που δηµοσιεύ-
θηκε τον Απρίλιο δείχνει ότι 215 από 
τις µεγαλύτερες εταιρείες παγκοσµίως, 
όπως η Apple, η JPMorgan Chase, η 
Nestlé και η 3M, θεωρούν πως η κλι-
µατική αλλαγή απειλεί να επιβαρύνει 
τις δραστηριότητές τους µέσα στα επό-
µενα πέντε χρόνια µ’ ένα κόστος που 
υπολογίζεται στο 1 τρισεκατοµµύριο 
δολάρια!
Ανάµεσα στις αιτίες περιλαµβάνο-
νται σειρά φυσικών κινδύνων όπως 
ο αντίκτυπος της ανόδου της στάθµης 
της θάλασσας σε κέντρα διανοµής και 
αποθήκες, το κόστος µετάβασης σε µια 
οικονοµία χαµηλότερων εκποµπών δι-
οξειδίου άνθρακα αλλά και κλιµατικών 
καταστροφών, οι οποίες θα απαιτή-
σουν αναβάθµιση υποδοµών και εγκα-
ταστάσεων µε σκοπό να µπορούν να 
αντεπεξέρχονται στους ισχυρότερους 
κυκλώνες, στη χρήση µικρότερης πο-
σότητας νερού, αλλά και στην αύξηση 

του κόστους χρήσης ορυκτών καυσί-
µων.
Όµως αρκούν αυτές οι εκτιµήσεις για 
να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα; Ο 
Κρίστοφερ Ράιτ, καθηγητής στο Πα-
νεπιστήµιο του Σίδνεϊ, δεν κρύβει τον 
σκεπτικισµό του και επιµένει ότι µερι-
κές από τις προβλέψεις των εταιρειών 
είναι «κάπως φαντασιόπληκτες» υπό 
την έννοια ότι εστιάζουν στο επιµέρους 
και παραβλέπουν την ουσία της απει-
λής. Πολλές εταιρείες βασίζουν τα σε-
νάριά τους για το πώς θα επηρεαστούν 
οι δραστηριότητες και τα λειτουργικά 
κόστη τους σε µια µέση αύξηση της 
θερµοκρασίας κατά 3 ή ακόµα και 4 
βαθµούς. Όµως, αν η άνοδος είναι τε-
λικά αυτού του µεγέθους, τότε θα κα-
ταρρεύσουν ουσιαστικά οι κοινωνίες, 
όχι µόνον οι αλυσίδες εφοδιασµού. 
«Αυτό που βεβαίως λείπει απ’ όλα αυτά 
τα σενάρια είναι µια σοβαρή εστίαση 
στην επίτευξη µια δραστικήςµείωσης 
των εκποµπών αερίων του θερµοκη-
πίου τώρα!» επισηµαίνει ο Αυστραλός 
επιστήµονας.

Τι υποστηρίζει ο Αυστραλός επιστήµονας Κρίστοφερ Ράιτ

Από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει ένας συνταξιούχος εί-
ναι να διαρκέσουν οι αποταµιεύσεις 
του όσο θα παραµείνει και ο ίδιος στη 
ζωή. Από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη 
µέχρι την Αυστραλία και την Ιαπωνία 
οι αποταµιεύσεις των συνταξιούχων 
δεν αυξάνονται αρκετά γρήγορα για να 
ακολουθήσουν την άνοδο του προσδό-
κιµου ζωής.
Στην προειδοποίηση αυτή προέβη  το 
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, που 
προβλέπει ότι σύντοµα οι συνταξιού-
χοι θα πρέπει να ζήσουν τουλάχιστον 
µία δεκαετία χωρίς να µπορούν να 
αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους, 
καθώς αυτές θα έχουν εξαντληθεί.
Όπως γράφει η Καθηµερινή, ο Χαν Γικ, 
επικεφαλής των θεσµικών επενδυτών 
στο φόρουµ και εκ των συντακτών της 
σχετικής έκθεσης ανέφερε πως  «το 
µέγεθος του χάσµατος υπαγορεύει τη 
λήψη µέτρων» από τους ιθύνοντες που 
χαράσσουν πολιτική, τους εργοδότες 
αλλά και τα ίδια τα άτοµα.
Ο ίδιος προειδοποιεί πως, αν δεν 
υπάρξει µέριµνα επί του θέµατος, οι 
ηλικιωµένοι θα πρέπει είτε να ζουν µε 
πολύ λιγότερα είτε να αναβάλλουν τη 
συνταξιοδότησή τους, καθώς «είτε ξο-
δεύεις λιγότερα είτε κερδίζεις περισσό-
τερα».
Το φόρουµ βασίστηκε στην υπόθεση 
πως οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν 
εισοδήµατα αντίστοιχα µε το 70% του 
µισθού που εισέπρατταν πριν από τη 
συνταξιοδότησή τους. ∆εν συµπερι-
λαµβάνει σε αυτά επιδόµατα και παρο-

χές του κοινωνικού κράτους

Στις ΗΠΑ
Ειδικότερα, στις ΗΠΑ το φόρουµ υπο-
λογίζει πως όσοι Αµερικανοί είναι 
τώρα περίπου 65 ετών έχουν αποτα-
µιεύσεις που αρκούν για να καλύψουν 
µόλις 9,7 έτη µετά τη συνταξιοδότησή 
τους. Αυτό σηµαίνει πως ο µέσος Αµε-
ρικανός άνδρας πρέπει να ζήσει χωρίς 
αποταµιεύσεις περίπου 8,3 έτη. Σε ό,τι 
αφορά δε τις γυναίκες, που ζουν περισ-
σότερο, το αντίστοιχο χρονικό διάστη-
µα υπερβαίνει τη δεκαετία και φθάνει 
τα 10,9 έτη χωρίς αποταµιεύσεις.

Στην Ευρώπη
Για τους άνδρες συνταξιούχους  σε 
Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά και Ολ-
λανδία, το χρονικό διάστηµα που θα 
αναγκαστούν να ζήσουν έχοντας εξα-
ντλήσει τις αποταµιεύσεις τους φθά-
νει στα 10 χρόνια και για τις γυναίκες 
είναι κατά δύο µε τρία χρόνια µεγα-
λύτερο. Από τα στοιχεία του φόρουµ 
προκύπτει, πάντως, ότι σε όλες αυτές 
τις χώρες οι συνταξιούχοι ζουν αρκετά 
καλά, αν συγκριθούν µε την κατάσταση 
που έχει να αντιµετωπίσει η τρίτη ηλι-
κία στην Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία, το χρονικό διάστηµα 
που πρέπει να ζήσει ο µέσος συνταξι-
ούχος έχοντας εξαντλήσει τις αποτα-
µιεύσεις του αγγίζει τα 15 χρόνια για 
τους άνδρες και εκτινάσσεται σχεδόν 
στα 20 χρόνια για τις γυναίκες.
Από την έρευνα του φόρουµ εξάγεται 
πως οι Ιάπωνες αποταµιεύουν εξίσου 

µε τους πολίτες των άλλων χωρών. Το 
πρόβληµα είναι, όµως, ότι τείνουν να 
επενδύουν σε ασφαλείς τίτλους που 
πάντα αποδίδουν πολύ περιορισµένα 
κέρδη. Το αποτέλεσµα είναι πως οι 
αποταµιεύσεις των Ιαπώνων αρκούν 
για να καλύψουν µόλις 4,5 χρόνια µετά 
τη συνταξιοδότηση. Και, στο µεταξύ, τα 
στοιχεία του ΟΟΣΑ φέρουν τις γυναί-
κες στην Ιαπωνία να έχουν το υψηλό-
τερο προσδόκιµο ζωής στον κόσµο, 
στα 87,1 έτη. Οι άνδρες στην Ιαπωνία 
έχουν προσδόκιµο ζωής τα 81 έτη. 
Οπως επισηµαίνει το φόρουµ, σε όλον 
τον κόσµο κυβερνήσεις και εργοδότες 
έχουν µεταφέρει στους εργαζοµένους 
την πίεση που δηµιουργούν τα νέα δε-
δοµένα και, ουσιαστικά, τους  εξωθούν 
να συµµετάσχουν σε νέα συνταξιοδοτι-
κά σχήµατα.
Σύµφωνα, πάντα, µε τα στοιχεία του 
φόρουµ, το σύνολο των συλλογικών 
αποταµιεύσεων για τη συνταξιοδότηση 
αναµένεται να φθάσει στα 400 τρισ. 
δολάρια το 2050, ενώ το 2015 δεν 
υπερέβαινε τα 70 τρισ. δολάρια. Και 
όµως στη µεγαλύτερη οικονοµία του 
κόσµου υπολογίζεται ότι χρειάζονται 
επιπλέον αποταµιεύσεις ύψους 137 
τρισ. δολαρίων για να στηρίξουν το 
εισόδηµα των συνταξιούχων. Είναι το 
µεγαλύτερο έλλειµµα αυτού του είδους 
µεταξύ όλων των χωρών και ακολου-
θούν η Κίνα µε αντίστοιχο έλλειµµα 
ύψους 119 τρισ. δολαρίων και η Ινδία 
µε έλλειµµα 85 τρισ. δολαρίων.

(Πηγή: Politis Online)

Άλλη µια εξέλιξη
-ορόσηµο για 
τις εξαγωγές LNG
Το πολυαναµενόµενο πρώτο φορτίο 
LNG από τη πλωτή µονάδα υγροποίη-
σης φυσικού αερίου (FLNG) Prelude 
της Shell στα βορειοδυτικά της Αυ-
στραλίας ξεκίνησε το ταξίδι του την 
∆ευτέρα 10 Ιουνίου. Πιο συγκεκρι-
µένα, το υπό ισπανική σηµαία LNG 
Carrier «Valencia Knutsen» φόρτωσε 
το εν λόγω φορτίο από την πλωτή 
µονάδα που βρίσκεται 475 χλµ. βο-
ρειανατολικά του Broome στη δυτική 
Αυστραλία µε προορισµό την Ασία.
Όπως σηµείωσε ο Maarten Wetselaar, 
Integrated Gas and New Energies 
Director, η πρώτη αποστολή φορτί-
ου LNG από τη πλωτή µονάδα υγρο-
ποίησης φυσικού αερίου (FLNG) 
Prelude της Shell πραγµατοποιήθηκε 
υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.
Από την πλευρά του ο Daniel 
Toleman, αναλυτής της Wood 
Mackenzie, τόνισε ότι η αποστολή 
του πρώτου αυτού φορτίου έρχεται 
οκτώ χρόνια µετά την τελική επεν-
δυτική απόφαση (final investment 
decision-FID) και δύο χρόνια αφό-
του η µονάδα εγκαταστάθηκε στην 
Αυστραλία. H Αυστραλία αποδεικνύ-
ει για ακόµη µία φορά την δυναµική 
της ως εξαγωγέα LNG και σύµφωνα 
µε το Reuters την τελευταία δεκαετία 
οκτώ projects LNG, συνολικού προϋ-
πολογισµού $200 δις, πήραν σάρκα 
και οστά στις ανατολικές και δυτικές 
ακτές της χώρας.

Χάθηκε για την τρίτη ηλικία 
η «ασφάλεια» των αποταμιεύσεων




