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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
1. ΑΓΩΓΟΣ SOUTH STREAM 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Βουλγάρικου τύπου που επικαλείται δηλώσεις 
Ρώσων και Βουλγάρων αξιωματούχων μέχρι το τέλος της χρονιάς πρόκειται 
να αρχίσει η κατασκευή του Αγωγού South Stream. 
Ο εκπρόσωπος της GASPROM Αλεξάντερ Σιρομιάτιν δήλωσε ότι τον αγωγό 
δεν τον επηρεάζουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπει το 3ο πακέτο της 
κομισιόν. 
 
2. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ  
Υπεγράφησαν τέσσερις συμφωνίες με άμεσο πρακτικό αντίκτυπο 
Α. Άρση της ανάγκης για θεώρηση στα Διπλωματικά Διαβατήρια 
Β. Μνημόνιο συνεργασίας για θέματα Ε.Ε. μεταξύ των Υπουργείων 
Εξωτερικών.  Η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά την Ευρωπαϊκή πολιτική για 
τη Νότια Γειτονία και με βάση ότι η Αίγυπτος αποτελεί τον πρώτο εμπορικό 
εταίρο της Ε.Ε. 
Γ. Επανίδρυση του Ελληνοαιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου με στόχο 
την αύξηση του όγκου συναλλαγών από το 1,0 δις ευρώ σε 5,0 δις εντός μίας 
πενταετίας, κάτι που είναι πιθανό με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια οι 
συναλλαγές αυξάνονται 100% ετησίως. 
Δ. Μνημόνιο συνεργασίας των Λιμένων Πειραιώς και Αλεξάνδρειας με 
διευκολύνσεις για τον Ελληνικό Εμπορικό στόλο και με την προοπτική 
επέκτασης της συνεργασίας και στα λιμάνια της Β. Ελλάδος που θα φέρουν τα 
Αιγυπτιακά προϊόντα πλησιέστερα προς τις Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. 
 
3. ΕΛΛΑΣ: ΠΑΚΕΤΑ «ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΑΠΟ EFSF ΚΑΙ ΔΝΤ 219,0 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 
Διατέθηκαν: 
Στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών  48,2 δις ευρώ 
Στην επαναγορά χρέους (buy back)           11,3 δις ευρώ 
Στο PSI                                                      29,7 δις ευρώ 
Στους κατόχους ομολόγων που έληγαν    122,2 δις ευρώ  
(δηλαδή σε ιδιώτες που πλέον  
μετά το PSI είναι ελάχιστοι)                          
ΣΥΝΟΛΟ                                                211,4 δις ευρώ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                              7,6 δις ευρώ 
Κατά συνέπεια το υπόλοιπο 7,6 δις ευρώ διατέθηκαν σε μισθούς και 
συντάξεις και γενικά στον προϋπολογισμό. 
 
4. GASPROM 
Πρόκειται να χρηματοδοτήσει με 1 δις δολάρια την Ουκρανία προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν Επιχειρήσεις-Διανομείς του Φυσικού Αερίου καθώς επίσης 
με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσει την μεταφορά αερίου στην Ευρώπη για το 
χειμώνα 13-14. 
Η GASPROM μεταφέρει μέσω αγωγών τη μεγαλύτερη ποσότητα αερίου στη 
Δυτική Ευρώπη και σχεδιάζει να αυξήσει την ποσότητα από 138 bcm σε 150 
bcm 
 
 
5. ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ - TAP 
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Ο Αγωγός TAP επελέγη έναντι του NABUCCO WEST προκειμένου να 
μεταφέρει το φυσικό αέριο από το κοίτασμα SACH DENIZ ΙΙ B.P. (25,5%), 
STATOIL (25,5%), SOCAR (10,0%), LUKOIL (10,0%) NIOC (ΙΡΑΝΙΚΗ 10%), 
TOTAL (10%) και TPAO (ΤΟΥΡΚΙΚΗ 9%) 
Το ευρωπαϊκό τμήμα του TAP θα διασχίζει την Ελλάδα (547χλμ), Αλβανία 
(211χλμ), υποθαλάσσιο τμήμα Αδριατικής (104χλμ) και Ιταλία (5χλμ) 
Από το κοίτασμα εκτιμάται ότι θα μεταφέρονται 16 bcm κάθε χρόνο μετά 
2018-19 και αποτελεί μία ελκυστική προοπτική για την Ευρώπη να μην 
εξαρτάται από τη Ρωσία, που ωστόσο η ποσότητες φυσικού αερίου που 
αγοράζονται από τη Ρωσία είναι >130 bcm 
Ο TAP επελέγη έναντι του NABUCCO WEST  στο πλαίσιο κατανόησης 
μεταξύ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ και ΡΩΣΙΑΣ. 
ΣΧΟΛΙΟ:  O NABUCCO WEST ακολουθούσε περίπου παράλληλη πορεία με 
τον Ρώσικο Αγωγό SOUTH STREAM. 
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1.ΚΙΝΑ 
100 άτομα επιβαίνοντας σε μηχανές επιτέθηκαν εναντίον του Αστυνομικού 
τμήματος στην πόλη ΗΟΤΑΝ που κατοικούν Ουιγούροι στην επαρχία Xinjang 
και στη συνέχεια προκάλεσαν ζημιές στο  εμπορικό τμήμα της πόλης που 
είναι ιδιοκτησία της πολιτείας.   Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δίνει αμοιβή 
100.000 yuan ($16.000) για πληροφορίες γύρω από τον επικεφαλής των 
ταραχών. 
 
2.ΚΙΝΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 
Οι διαφωνίες για τη θαλάσσια περιοχή στην κινέζικη θάλασσα μεταξύ της 
Κίνας και του Βιετνάμ και των Φιλιππίνων προσέλκυσαν την προσοχή της 
Ιαπωνίας. 
Ο Ιάπωνας Υπουργός Άμυνας Ιτσουνόρι Ονοντέρα δήλωσε ότι οι απαιτήσεις 
της Κίνας να κυριαρχήσει σε όλη τη Νότια θάλασσα θα βρουν την Ιαπωνία 
αντίθετη και συζητείται μία συνάντηση κορυφής στη Μανίλα. 
 
3.ΚΙΝΑ 
Η Κίνα πρόκειται να επιβάλλει φόρο εισαγωγής (tariff) περίπου 37% πάνω σε 
εισαγωγές χημικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Εμπορίου. 
Ο φόρος αυτός αντιπροσωπεύει την ασυμφωνία σε οικονομικά θέματα μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. 
 
4.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Η Μόσχα ψάχνει για νέους αγοραστές φυσικού αερίου προκειμένου να 
κρατήσει ψηλά τις εξαγωγές και τα κέρδη της. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου που 
παράγονται από τρίτες χώρες δεν αγοράζονται πλέον από τις ΗΠΑ λόγω της 
επάρκειας που αποκτήθηκε από την εκμετάλλευση σχιστολιθικών 
πετρωμάτων  και κατευθύνονται κυρίως στις αγορές της ΕΥΡΩΠΗΣ, πράγμα 
που ενδεχομένως να πλήξει τις Ρώσικες εξαγωγές. 
ΕΤΣΙ: 
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Στις 22/06/2013 η Gasprom υπέγραψε με κονσόρτσιουμ Ιαπωνικών εταιριών 
για την κατασκευή σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG) στο 
Βλαδιβοστόκ. 
Νωρίτερα στις 21 το Τόκυο συμφώνησε με την ROSNEFT να εφοδιάζει την 
Ιαπωνία με υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενώ η NOVATEK υπέγραψε 
συμφωνία με την CNP (CHINA NATIONAL PETROLIUM CORPORATION) 
για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου.  Επίσης η συμφωνία 
προβλέπει τον εφοδιασμό της Κίνας από τη ROSNEFT με πετρέλαιο αξίας 
$270 δις. 
 
5.ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του Προέδρου MORSI με δεκάδες νεκρούς 
σε όλη τη χώρα.  Επίσης πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές τα γραφεία του 
κυβερνόντος κόμματος στο BENI SUEF, ενώ ο στρατός έστειλε τελεσίγραφο 
στην Κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα αιτήματα του λαού εντός 48 ωρών. 
 
6.ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 
Ρώσικος πύραυλος (PROTON-M)  που μετέφερε τρεις δορυφόρους για το 
ρωσικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS) εξεράγει κατά την εκτόξευση (CNN-
NOVOSTI) 
 
7.ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
  
ΣΥΡΙΑ 
Οι κυβερνητικές δυνάμεις ισχυροποιούν τις θέσεις τους μέρα με τη μέρα, ενώ 
οι μοναρχίες του κόλπου (CC6) κάλεσαν την Ε.Ε. να εξοπλίσει τους αντάρτες 
και να εμποδίσει την κατάληψη της πόλης Χομς από τα στρατεύματα του 
ΑΣΑΝΤ. 

 


