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Οι χρηματοδοτήσεις
των τραπεζών στην κρίση
Η ασφυξία ρευστότητας των τελευταίων
μηνών
έχει
ενταθεί
και
οικονομικοί
παράγοντες πιέζουν για της «χαλάρωση»
της πιστωτικής πολιτικής πολλών τραπεζών.
Όμως από την άλλη πλευρά, τα τραπεζικά
ιδρύματα εμφανίζονται απρόθυμα στην
παροχή χρηματοδότησης, και ιδιαίτερα
για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας
αυτοκινήτων καθώς και στον ευρύτερο
κατασκευαστικό κλάδο του real estate.
Αντίθετα, οι όποιες εγκρίσεις χρηματοδότησης
δίδονται, αυτές αφορούν κυρίως επιχειρήσεις
παραγωγής
αγροτικών
προϊόντων,
επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων,
τουριστικές επιχειρήσεις, και επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη ανάπτυξη.
Τα στοιχεία Σεπτεμβρίου της Τράπεζας Ελλάδος παρουσιάζουν «παγωμένες»
τις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, και κυριαρχεί η
εκτίμηση ότι η χρονιά θα κλείσει με αρνητικό πρόσημο. Ο ετήσιος ρυθμός
ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης υποχώρησε στο 1,2% τον Σεπτέμβριο
(1,4% τον Αύγουστο του 2010 και 4,1% το Δεκέμβριο του 2009), ενώ τα
συνολικά υπόλοιπα εμφανίζουν μια σχετική μικρή μείωση
Σύμφωνα με την ΤτΕ τον Σεπτέμβριο επιταχύνθηκε η πιστωτική επέκταση
προς τους κλάδους της ναυτιλίας και του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης,
δηλαδή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα κ.α.
Αντίθετα διατηρείται το αρνητικό πρόσημο στη χρηματοδότηση προς την
βιομηχανία και συνεχίσθηκε η επιβράδυνση στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης
προς τους κλάδους του εμπορίου.
Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι κλάδοι με αναπτυξιακό προσανατολισμό
και στοχευμένη παραγωγή, συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τις
τράπεζες, αρκεί να διαθέτουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως
είναι, οι σύγχρονες υποδομές, υψηλή παραγωγική δυνατότητα, εξαγωγικό
προσανατολισμό, οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους, και
σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτές τις προϋποθέσεις εμφανίζονται να τις έχουν:
ο κλάδος της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, ο κλάδος της παραγωγής,
επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων (εδώ ανήκουν πλήθος προϊόντων
από το κρασί, το λάδι, τη φέτα, τη σταφίδα, τις ιχθυοκαλλιέργειες κλπ),
αλλά και κλάδοι με προοπτικές όπως αυτός του τουρισμού, της ναυτιλίας,
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Αυτό
πρακτικά σημαίνει, ότι στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης, οι επιλογές των
χρηματοδοτήσεων έχουν στραφεί σε κλάδους της Ελληνικής οικονομίας που
συνδέονται με τα φυσικά πλεονεκτήματα και χαρίσματα της χώρας, με αυτά
δηλαδή που συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της.
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Σε τροχιά εκμετάλλευσης
τα γεωθερμικά πεδία
Στην προκήρυξη δημόσιου διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού δημόσιου μεταλλευτικού
χώρου σε τέσσερεις μη ερευνημένες περιοχές της Ελλάδας (Δέλτα ποταμού Νέστου,
Δέλτα Έβρου, Σαμοθράκη και νότια Χίος) προχωρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, στις τέσσερις προς έρευνα και μίσθωση περιοχές, όπου
σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν

Τα νέα της Ροδόπης
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Ο Κώστας Χαρδαβέλλας
στην Κομοτηνή
Δύο προβεβλημένα πρόσωπα από το χώρο της
πολιτικής και της δημοσιογραφίας αντίστοιχα, ο
Κυριάκος Βελόπουλος και Κώστας Χαρδαβέλλας,
θα βρεθούν αρχές Δεκεμβρίου στην Κομοτηνή στα
πλαίσια εκδήλωσης που διοργανώνει η νομαρχιακή
επιτροπή του ΛΑ.Ο.Σ Ροδόπης. Θέμα αυτής, ο ορυκτός
πλούτος στη Β. Ελλάδα, τη Θράκη και τα κοιτάσματα
πετρελαίου στο Αιγαίο. Ο δημοσιογράφος έχει
ασχοληθεί κατά καιρούς στις τηλεοπτικές εκπομπές
που παρουσιάζει με τα παραπάνω ζητήματα και
ιδιαίτερα με την παρουσία κοιτασμάτων πετρελαίου
στο Αιγαίο. Επίσης, η Θράκη αποτέλεσε πρόσφορο
πεδίο δημοσιογραφικής δράσης για τον ίδιο και τους
συνεργάτες, ιδιαίτερα σε θέματα αντιπαραθέσεων
μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας. Ο δεύτερος ομιλητής της εκδήλωσης, Κυριάκος
Βελόπουλος, εμφανιζόταν σε μόνιμη βάση στα πάνελ του Κώστα Χαρδαβέλα,
συμφωνώντας συνήθως με όσα η δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής έφερνε στο
φως της δημοσιότητας.
Η εκδήλωση με θέμα τον ορυκτό πλούτο της βορείου Ελλάδος, της Θράκης με
ομιλητές τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Κώστα Χαρδαβέλλα θα φιλοξενηθεί στις 8
Δεκεμβρίου στην Κομοτηνή.
www.xronos.gr

Νέα τμήματα στο Επαγγελματικό και
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης
Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης
ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη λήψη απόφασης στην
συνεδρίασή του για την ίδρυση νέου τμήματος στο
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης.
Κατόπιν τούτου, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Ροδόπης αποτελείται από τα εξής τμήματα,
επαγγελματικό τμήμα, βιοτεχνικό τμήμα και τμήμα
υπηρεσιών
Η κατάταξη των επιχειρήσεων στα νέα τμήματα βάσει των
νέων ΚΑΔ της Δ.Ο.Υ έχει ως ακολούθως:
Στο Βιοτεχνικό Τμήμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης:
καλλιέργειες - εκτροφή ζώων, δασοκομία -υλοτομία, παραγωγή – κατασκευές, παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή - κατασκευές, εκδόσεις, εκτυπώσεις, παραγωγή ταινιών,
ηχογραφήσεις, μουσικές εκδόσεις
Στο επαγγελματικό τμήμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης:
διανομή και εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, εμπόριο αυτοκινήτων και οχημάτων, εμπόριο
μερών και εξαρτημάτων, λιανικό εμπόριο, διανομή κινηματογραφικών ταινιών, εμπόριο
ακινήτων
Στο τμήμα Υπηρεσιών του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης:
Δραστηριότητες συναφείς με γεωργία και ζωοτεχνικές, υποστήριξη δασοκομίας,
προεκτύπωση, προεγγραφή μέσων, επισκευές – εγκαταστάσεις, συντήρηση και επισκευή
οχημάτων χερσαίες μεταφορές επιβατών ταχυδρομικές/ταχυμεταφορικές δραστηριότητες,
υπηρεσίες εστίασης, τροφοδοσίες, παροχή ποτών, προβολή κινηματογραφικών ταινιών,
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές-τηλεπικοινωνίες, προγραμματισμού Η/Υ & πληροφορικής,
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ασφάλειες, διαχείριση κεφαλαίων, ακινήτων, λογιστικής,
δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις, ενοικιάσεις, προστασίας, καθαρισμού, εκπαίδευσης,
υγιεινής, φροντίδας και καταλύματος, επισκευών και επιδιορθώσεων, κομμωτηρίων κλπ
Για περισσότερες πληροφορίες στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα τηλέφωνα 2531022547-34006-81470.

βάσιμες ενδείξεις ύπαρξης πλούσιων γεωθερμικών πεδίων, θα επενδυθούν σε πρώτη
φάση 40 - 50 εκατ. ευρώ. Εφόσον, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι θετικά, η αξία
της εγκατάστασης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα ανέλθει συνολικά σε τουλάχιστον
200 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με την οποία καταργείται το όριο
των 20Mw για το 2014 και των 120Mw για το 2020, απελευθερώνεται η συμμετοχή της
γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
«Με τη συγκεκριμένη απόφαση καταδεικνύεται η υψηλή προτεραιότητα που δίνει το
ΥΠΕΚΑ στην αξιοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής μορφής πράσινης ενέργειας, η οποία
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ελπιδοφόρο πεδίο προσέλκυσης
επενδύσεων» είχε δηλώσει η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.
Από την πλευρά του, αναφερόμενος στα οφέλη της γεωθερμίας, ο υφυπουργός
ΠΕΚΑ, επισήμανε ότι «οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε αυτήν είναι
διαθέσιμες όλο το 24ωρο, «δηλαδή -σε αντίθεση με όλες τις άλλες ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας- λειτουργούν ως μονάδες βάσης του ηλεκτρικού συστήματος και μπορούν να
αντικαταστήσουν συμβατικές θερμικές μονάδες και κυρίως όσες είναι μεγάλης ηλικίας
και εξαιρετικά ρυπογόνες».
Όπως σημείωσε ακόμη ο κ. Μανιάτης, «συγκριτικό πλεονέκτημα των γεωθερμικών
μονάδων στην Ελλάδα αποτελεί και το φθηνό για καταναλωτές κόστος λειτουργίας τιμολόγησης τους, που ανέρχεται σε μόλις 99,45 Ευρώ ανά Mwh, όταν π.χ στη Γερμανία
εξαιτίας του μεγαλύτερου βάθους εντοπισμού των ρευστών η αντίστοιχη τιμή φθάνει στο
ύψος των 200 ευρώ ανά Mwh».
Στην Ελλάδα, το γεωθερμικό δυναμικό υψηλών θερμοκρασιών εντοπίζεται σε βάθη 1000
έως 2000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης.
Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

