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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 24.10.2013 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
1) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η Ρωσική Κυβέρνηση εκτιμά ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων η ανάπτυξη για το 
2013 θα ανέλθει στο 2%, δηλαδή θα επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, λόγω της δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας. 
Το Υπουργείο Οικονομικών που προέβλεπε ανάπτυξη 3,6% στις αρχές του έτους, 
αναθεώρησε την πρόγνωσή του σε 1,8% όταν το 2012 ήταν 3,4% και 4,3% το 2011. 
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομίας ακόμα και αυτή η εκτίμηση θεωρείται λίαν 
αισιόδοξη και η εκτίμησή του για την επιβράδυνση οφείλεται στην αποτελμάτωση 
της Οικονομίας και κυρίως στη μείωση των επενδύσεων κατά -1,4%. 
 
2) ΡΩΣΙΑ-ΚΙΝΑ 
 
Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών υπέγραψαν σύμφωνα με το πρακτορείο Xin Hua και 
νέα συμφωνία ώστε η Ρωσία να εφοδιάζει την Κίνα με 10 εκατ. μετρικούς τόνους 
πετρελαίου κατ’ έτος για 10 χρόνια. 
 
3) ΚΙΝΑ 

Ο αγωγός Φ.Α. ΚΙΝΑΣ-ΜΙΑΝΜΑΡ άρχισε να λειτουργεί και ήδη ολοκληρώθηκε και 
το τελευταίο τμήμα επί Κινεζικού εδάφους μεταξύ των πόλεων Guigang και Lufeng, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της China National Petroleum Corporation (CNPC). 
Ο αγωγός ξεκινά από τα πεδία Φ.Α. του Kyauk Phyu στον Ινδικό Ωκεανό, έχει μήκος 
739 χλμ εντός του εδάφους της Μιανμάρ, εν συνεχεία διέρχεται από την επαρχία 
Yunan και θα καταλήγει στο Lufeng με συνολικό μήκος 2.805 χλμ.   

 Πληροφοριακά, θα υπάρχουν δύο παράλληλες γραμμές, η μία θα είναι ικανή να 
μεταφέρει 22 εκατ. τόνους πετρελαίου που θα προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και 
πρόκειται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2014, ενώ η άλλη που μεταφέρει Φ.Α. έχει 
δυναμικότητα μεταφοράς 12 δις m3 και προβλέπεται ότι θα μειώσει την κατανάλωση 
κάρβουνου κατά 30,7 εκατ. τόνους. 
Το Πεκίνο στρέφεται προς καθαρότερες μορφές ενέργειας παρά το γεγονός ότι η 
Κίνα θα παραμείνει στο σημερινό status που θέλει την οικονομία της να στηρίζεται 
στο κάρβουνο,  χωρίς να διαφαίνεται η δυνατότητα απομάκρυνσης τουλάχιστον στο 
κοντινό μέλλον. 
Παρόλα αυτά Διεθνείς παρατηρητές θεωρούν αβέβαιο το μέλλον του αγωγού, λόγω 
της δραστηριότητας πολλών ενόπλων ομάδων που δρουν στην Μιανμάρ κοντά στα 
κινεζικά σύνορα.   Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τον «UNITED  WA  
STATE ARMY» που αριθμεί 30.000 ενόπλους και 10.000 βοηθητικούς και επιχειρεί 
σε εκτεταμένη περιοχή στα σύνορα με την Κίνα. 
 
4) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΙΡΑΝ 
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Η Ευρωπαϊκή ένωση απέσυρε τους περιορισμούς επί της Ιρανικής Τράπεζας «BANK 
TEJARAT» σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας.  Η τράπεζα 
διατηρεί έξι καταστήματα στις εξής χώρες ΓΑΛΛΙΑ,  ΑΓΓΛΙΑ,  ΓΕΡΜΑΝΙΑ,  
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΚΙΝΑ. 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
1) ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΙΡΑΝ 
 
Η Ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο και η Βρετανική στην Τεχεράνη πρόκειται να 
επαναλειτουργήσουν στις προσεχείς 8 ημέρες σύμφωνα με τον ιρανό εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
2) ΚΑΤΑΡ 

Η κυβέρνηση του Κατάρ πρόκειται να ενισχύσει με 150  εκατ.  δολάρια υπό μορφή 
δανείων την παλαιστινιακή αρχή.  Αυτό το ανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ  John Kerry. 
Ο υπουργός εξωτερικών του Κατάρ μίλησε για την κατάσταση στη Γάζα και ζήτησε 
να ανοίξουν τα σύνορα με το Ισραήλ. 
Επίσης ο John Kerry πρόκειται να έχει συνομιλίες για την ειρηνευτική διαδικασία 
(παλαιστινίων – Ισραήλ) με τον ισραηλινό πρωθυπουργό στις προσεχείς ημέρες. 
 
3) ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
Α) Αναφορά του Τουρκικού ελεγκτικού συνεδρίου κάνει λόγο για αδικαιολόγητες 
δαπάνες της Τουρκικής κυβέρνησης ύψους 15 δις Τ.Λ. 
Στην αναφορά γίνεται λόγος για απόδοση ευθυνών καθώς έγιναν δαπάνες χωρίς 
εξουσιοδότηση και ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει γι’ αυτό. 
 
Β) Η κυβέρνηση την Τουρκίας και η Αμερικανική εταιρία SIKORSKY βρίσκονται 
πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ύψους 3,5  δις δολαρίων για την παραγωγή 
ελικοπτέρων στην Τουρκία τύπου Black Hawk με σκοπό την πώλησή τους σε τρίτες 
χώρες. 
 
 
4) ΗΠΑ 
Το πεντάγωνο ανακοίνωσε την πώληση όπλων και πυρομαχικών συνολικής αξίας 
10,8  δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία και στα Η.Α.Ε.   Στη συμφωνία 
περιλαμβάνονται και πύραυλοι ΚΡΟΥΖ, ο αριθμός τους όμως δεν διευκρινίστηκε.  Οι 
δύο αυτές χώρες εκφράζουν ανοιχτά την εχθρότητά τους απέναντι στο ΙΡΑΝ καθ’ 
όσον θεωρούν ότι αυτό τρέφει ηγεμονικές φιλοδοξίες στην περιοχή. 

Στην ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο αναφέρει ότι με την πώληση αυτή θα ενισχυθεί 
η διεθνής και η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. 
 
5) ΙΣΡΑΗΛ 
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Ευρύτατη κάλυψη και προβολή από ισραηλινές ιστοσελίδες τυγχάνει δημοσίευμα της 
Washington Post που αφορά στην κατάδοση Ισραηλινού δικτύου κατασκοπείας στο 
ΙΡΑΝ από την τουρκική κυβέρνηση στις αρχές του περασμένου έτους. 
Συγκεκριμένα η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να προέβη στις αρχές του 2012 σε 
αποκάλυψη στις ιρανικές υπηρεσίες της ταυτότητας 10 ιρανών υπηκόων που είχαν 
πραγματοποιήσει συναντήσεις με πράκτορες της MOSANT με αποτέλεσμα την 
εξάρθρωση του ισραηλινού δικτύου κατασκοπίας στο ΙΡΑΝ.  Επίσης αναφέρεται ότι 
ο επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ που κατά το 
Ισραήλ θεωρείτο «σταθμάρχης των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών» ήταν αυτός που 
κατέδωσε το δίκτυο του Ισραήλ.  Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση της Τουρκίας κάλυψε 
πλήρως των ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ. 
 
6)ΙΡΑΝ 
Επίσης η Washington Post σε άλλο άρθρο της αναλύει την εικόνα της νέας ιρανικής 
ηγεσίας και του ελπιδοφόρου προέδρου HASSAN ROUHANI εκτιμώντας όμως ότι 
επί της ουσίας δεν έχει γίνει καμία ουσιαστικά αλλαγή και πως απλώς η όποια 
προσπάθεια καλής θέλησης και άνοιγμα φιλίας προς τις ΗΠΑ γίνεται προκειμένου να 
σταματήσει το διεθνές οικονομικό εμπάργκο. 

Τονίζεται επίσης ότι το επί 3 δεκαετίες εμπάργκο έχει δημιουργήσει μεγάλο 
οικονομικό πρόβλημα στη χώρα με τον πληθωρισμό να τρέχει με 40%  και την 
ανεργία να ξεπερνά το 20%. 
Έτσι λοιπόν η νέα Ιρανική στρατηγική είναι να διαχωρίσει τα κρίσιμα θέματα δηλαδή 
οικονομία, ανθρώπινα δικαιώματα και πυρηνικά όπλα, ώστε με τις ανάλογες 
διαπραγματεύσεις να επιτευχθεί ο στόχος που είναι να εξάγεται το ιρανικό πετρέλαιο. 
Επίσης έχει γίνει γνωστό ότι ήδη η ηγεσία της χώρας προσκάλεσε Αμερικάνικες 
πολυεθνικές για συνεργασία. 
 
7) ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Η Σαουδική Αραβία με μία ακραία επίδειξη θυμού που πυροδοτήθηκε από την 
αποτυχία της Διεθνούς Κοινότητας να βάλει τέρμα στον πόλεμο στη Συρία 
ανακοίνωσε ότι δε θα καταλάβει την έδρα της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Ο θυμός του ΡΙΑΝΤ στρέφεται κυρίως κατά της ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ για την 
ακολουθητέα πολιτική των ΗΠΑ που είναι αντίθετη με την επιλογή των 
Σαουδαράβων  εστιάζοντας κυρίως στην (α) προσέγγιση των ΗΠΑ με τον ΙΡΑΝ, 
αλλά και στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ΟΒΑΜΑ και ROUHANI, 
δηλαδή στην υψηλότερου επιπέδου επαφή που είχαν οι δύο χώρες τα τελευταία 30 
χρόνια (β) στην αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να επιλύσει την 
Αραβοϊσραηλινή διένεξη και (γ) να ληφθούν μέτρα, ώστε να τερματισθεί ο εμφύλιος 
στη Συρία και τέλος να σταματήσει η διάδοση των πυρηνικών στην περιοχή. 
 
8) ΣΥΡΙΑ 
Ο Σύρος πρόεδρος ΑΣΣΑΝΤ δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα είδους εμπόδιο να είναι 
υποψήφιος στις εκλογές του 2014. 
Ωστόσο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι εάν συνεχίσει να είναι 
πρόεδρος της Συρίας ο πόλεμος δεν πρόκειται να σταματήσει. 


