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Αρρυθμίες στην κινεζική οικονομία – Ξεπέρασε για πρώτη φορά το 20% η ανεργία των νέων

νικές πωλήσεις, εργοστασιακή παραγωγή 
κ.ά.) που κινήθηκαν σε επίπεδα κατώτερα 
των προσδοκιών τον μήνα Απρίλιο, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα 
στη δημοσιότητα η κινεζική στατιστική 
αρχή, ενώ παράλληλα πτώση σημείωσαν 
και οι επενδύσεις στον τομέα των ακινή-
των το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς που 
διανύουμε.
Η κινεζική οικονομική ανάκαμψη, που δι-
αδέχθηκε την περίοδο των zero-Covid πε-
ριορισμών, παρουσιάζεται πλέον να χά-
νει την ορμή της, αναφέρει η Wall Street 
Journal, βλέποντας τους ρυθμούς της κι-
νεζικής οικονομίας, που είναι η δεύτερη 

Τ
ο ποσοστό ανεργίας των νέων 
στην Κίνα ξεπέρασε το 20%, 
πράγμα που συμβαίνει για πρώτη 
φορά από τότε που το Πεκίνο άρ-

χισε να παρακολουθεί την πορεία αυτών 
των στατιστικών στοιχείων πριν από πέ-
ντε χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανερ-
γίας στις τάξεις των νέων ηλικίας έως 24 
ετών άγγιξε το 20,4% τον Απρίλιο του 
2023, ενώ πίσω στα τέλη του 2022 ήταν 
16,7%.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα ποσοστά της 
ανεργίας που προβληματίζουν, καθώς 
ήταν πολλοί οι οικονομικοί δείκτες (λια-
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μεγαλύτερη στον κόσμο, να μπαίνουν σε 
τροχιά επιβράδυνσης και τα σύννεφα της 
αβεβαιότητας να πυκνώνουν γύρω από 
την παγκόσμια οικονομία.   

της νέας πολιτικής είναι η Κύπρος να με-
τατραπεί σε κόμβο εξαγωγής υγροποιη-
μένου αερίου (LNG), η επεξεργασία του 
οποίου θα πραγματοποιείται σε υποδομές 
που θα στηθούν σε χώρο που υπάρχει στο 
Βασιλικό. Μια επιλογή που υπάρχει από 
τότε που ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες στο 
τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ (2011). 
Με βάση τα όσα μας είχε αποκαλύψει ο 
κ. Παπαναστασίου, το όλο εγχείρημα θα 
στηρίζεται σε μια τεχνολογία επεξεργασί-
ας υδρογονανθράκων, η οποία αναπτύ-
χθηκε τα τελευταία χρόνια.
Το Modular LΝG, επί της ουσίας εξυπη-
ρετεί τους φιλόδοξους κυπριακούς στό-
χους, ασχέτως αν πρόκειται για υποδομές 
που δεν θα είναι σταθερές, όπως τα τερ-
ματικά υγροποίησης της Αιγύπτου. Οπως 
εξήγησε ο κ. Παπαναστασίου στην «Κ», 
πρόκειται για κινητές υποδομές LNG – με 
μια διαφορά, δεν είναι επί της θαλάσσης 
αλλά τοποθετούνται στη στεριά. Οπως 
μας το περιέγραψε ο υπουργός Ενέργει-
ας, πρόκειται για μεγάλα κοντέινερ υγρο-
ποίησης Φ.Α., τα οποία μετά το πέρας 
του έργου μπορούν να μεταφερθούν σε 
άλλες περιοχές. «Το Modular LNG είναι 
τεχνολογία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 
10 χρόνια και εξελίσσεται ραγδαία τα τε-

Ο
ι ανακοινώσεις στις οποίες προ-
έβη στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός 
της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιά-
χου, για έναν αγωγό ο οποίος 

θα μεταφέρει ποσότητα φυσικού αερίου 
(Φ.Α.) από την ισραηλινή ΑΟΖ στην Κύ-
προ για υγροποίηση (LNG) και εξαγωγή 
στις ευρωπαϊκές αγορές, έχει όλα τα φό-
ντα να δημιουργήσει νέα δεδομένα στα 
ενεργειακά της περιοχής. Οι αποκαλύψεις 
Νετανιάχου ότι συζήτησε με τον πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστο-
δουλίδη την κατασκευή ενός υποθαλάσσι-
ου αγωγού φυσικού αερίου, αναμφίβολα 
μπορεί να δώσουν νέες προοπτικές στις 
διαχρονικές φιλοδοξίες της Λευκωσίας 
να ενισχύσει περισσότερο την προοπτική 
η Ανατολική Μεσόγειος να καταστεί ενερ-
γειακός κόμβος για τις ευρωπαϊκές αγορές 
ενέργειας.
Οι ανακοινώσεις ότι ο αγωγός από το Ισ-
ραήλ βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσε-
ων συμπίπτουν με τις αλλαγές που φαίνε-
ται να έχουν αποφασιστεί στη Λευκωσία 
προκειμένου να τερματιστεί η ακινησία 
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο 
κομμάτι εμπορικής εκμετάλλευσης κοιτα-
σμάτων, όπως αυτό του «Αφροδίτη». Με 
βάση τους σχεδιασμούς που φαίνεται να 
γίνονται, το Ισραήλ δεν είναι αρνητικό 
στην προοπτική ένα κομμάτι ποσοτή-
των ισραηλινού Φ.Α. προς εξαγωγή να 
καταλήγει στην Κύπρο για υγροποίηση 
και από εκεί να μεταφέρεται στις αγορές 
(LNG). Εάν και εφόσον οι συζητήσεις πε-
ράσουν στο στάδιο συμφωνίας, ουσιαστι-
κά θα καταστήσουν την Κύπρο εκτός από 
παραγωγό Φ.Α. και χώρα επεξεργασίας 
LNG, τερματίζοντας έτσι το μονοπώλιο 
που έχει η Αίγυπτος στην περιοχή με τα 
δύο τερματικά σε Ινκούτ και Νταμιέτα.

Το LNG στο Βασιλικό
Το τι ακριβώς έχει κατά νου η κυπρια-
κή κυβέρνηση στα ενεργειακά είχε απο-
καλύψει στην «Κ» ο υπουργός Ενέργειας 
Γιώργος Παπαναστασίου. Στον πυρήνα 
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λευταία πέντε. Ουσιαστικά πρόκειται για 
κινητές μονάδες υγροποίησης», τονίζεται. 
Η συγκεκριμένη τεχνολογία, κατά τον κ. 
Παπαναστασίου, είναι περισσότερο συμ-
φέρουσα από οικονομικής απόψεως από 
τις θαλάσσιες υποδομές υγροποίησης 
φυσικού αερίου (FLNG). Σύμφωνα με 
τον υπουργό Ενέργειας οι κινητές μονά-
δες LNG μπορούν να τοποθετηθούν στον 
χώρο που έχει επιλεγεί στο Βασιλικό και 
στην περιοχή που έχει σχεδιασθεί να με-
τατραπεί σε ενεργειακό κέντρο.

Modular LNG
Μια πρώτη γεύση για τις προοπτικές η 
Κύπρος να καταστεί χώρα επεξεργασίας 
Φ.Α. θα δοθεί τέλος Μαΐου σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία. 
Θα πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση 
ενημέρωσης στην οποία θα προσκληθούν 
διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα της ενέργειας. Η εκδή-
λωση θα φέρει την ονομασία «Modular 
LNG Gateway to Cyprus». Μετά το πέρας 
της εκδήλωσης, όπως τόνισε ο υπουργός 
Ενέργειας, στην «Κ», οι εταιρείες που θα 
συμμετέχουν θα μπορούν να πραγματο-
ποιήσουν κατ’ ιδίαν επαφές και να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον.

Σχέδιο για αγωγό του Ισραήλ στην Κύπρο 
- Πώς αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή


