
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
1. ΚΑΤΑΡ 
Ο νέος Εμίρης του Κατάρ Σείχης Tamim  bin  Hamad  al  Thani  δήλωσε 
σύμφωνα με το Reuters  στον πρώτο του λόγο ότι θα ακολουθήσει μια 
ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική με γνώμονα την υποστήριξη όλων των 
κυρίαρχων Αραβικών κρατών και επιπροσθέτως θα εργασθεί για την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας που στηρίζεται στο Φυσικό Αέριο. 
 
2. ΕΥΡΩΠΗ 
Η ευρωπαϊκή κρίση επηρεάζει την ομάδα VISEGRAND (Πολωνία, Τσεχία, 
Σλοβενία και Ουγγαρία) που έδειξε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό δυναμισμό 
και πλησίασε πάρα πολύ τις οικονομικά προηγμένες χώρες. Ωστόσο λόγω της 
οικονομικής κρίσης που έπληξε και τα μέλη της ομάδας αυτής 
δημιουργήθηκαν συνθήκες πολιτικής αναταραχής και σοβαρές οικονομικές 
πιέσεις με πρώτο επακόλουθο την πιθανή αποχώρηση ξένων επενδυτών. 
 
3. ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΙΝΑ 
Η Βραζιλιάνα πρόεδρος Dilma Roussef και ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping 
συναντήθηκαν στις 25-6-2013 προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους 
απέναντι στη μονεταριστική πολιτική του προέδρου Οbama. 
 Η Rousseff πρόκειται να καλέσει και τους υπόλοιπους ηγέτες της ομάδας 
BRICS (BRASIL, RUSSIA, INDIA, CHINA, SOUTH AFRICA) να συζητήσουν 
για το ίδιο θέμα. Ωστόσο καμιά λεπτομέρεια δεν ανακοινώθηκε σχετικά με την 
όποια συνεργασία. Πάντως όλες οι χώρες της ομάδας αυτής θέλουν να μην 
εξαρτώνται από τη διεθνή οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ και Ε.Ε.  
 
Σχόλια : Εφόσον η προοπτική αυτή υλοποιηθεί θα υπάρξει πλήρης 
ανατροπή του παγκόσμιου status λαμβανομένου υπόψη και της 
διαμάχης μεταξύ ευρώ και δολαρίου. 
 
4. ΚΥΠΡΟΣ 
Σημαντική συμφωνία για την κατασκευή σταθμού υγροποίησης αερίου μεταξύ 
Κυπριακής Δημοκρατίας και των εταίρων Noble, Delek και Anver, παρουσία 
των Πρέσβεων ΗΠΑ και Ισραήλ. 
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. ΚΙΝΑ 
 α. 27 άτομα σκοτώθηκαν σε ταραχές σε μία περιοχή 100 km από την πόλη 
Turpan της επαρχίας Xinjiang. 
 β. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της οικονομίας η κινεζική κυβέρνηση 
σχεδιάζει ένα νέο μοντέλο που θα στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ των αστικών περιοχών και των μη ανεπτυγμένων επαρχιών. Έμφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη των κεντρικών και παράκτιων επαρχιών με την 
αστικοποίηση του πληθυσμού ελπίζοντας στην αλλαγή του μοντέλου της 
οικονομίας της από ένα υπερεξαρτώμενο από εξαγωγές σύστημα 
επενδύσεων σε ένα μοντέλο που δεν θα είναι αντίθετο σε ένα μεγάλο 
εσωτερικό σύνολο. 



 γ. Η Κινεζική Στρατηγική εστιάζει πλέον και στο Διάστημα το οποίο θεωρεί 
ως μέσο για οικονομική και στρατιωτική πρόοδο. 
  Το Κινεζικό Διαστημικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε τις περασμένες 
10ετίες. 
  Στις 11-6-2013 το πρόγραμμα SHENZHOU 10 εκτόξευσε μία αποστολή 
η οποία επέστρεψε στις 26-6-2013 και είχε αντικείμενο την προώθηση – 
εγκατάσταση συστημάτων πολιτικής και στρατιωτικής επικοινωνίας 
(Συστήματα πλοήγησης GPS. Μετεωρολογικές προβλέψεις και γενικές 
επικοινωνίες). 
 
2. ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

α. Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Alexander Vikul 
επισκέφθηκε τη Γεωργία στις 24-25/6/2013 με σκοπό τη σύσφιξη πολιτικών 
σχέσεων. 

β. Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν κ. Abassi θα 
συμμετάσχει στο διεθνές Forum  “ATOMEXPO”  που γίνεται στην Αγία 
Πετρούπολη 26-28/6/2013. 

γ. Ο Πρωθυπουργός του Ην. Βασιλείου David Kameron πρόκειται να 
πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους του Τομέα Ενέργειας. Επίσης 
πρόκειται να επισκεφθεί αντιπροσώπους των Βρετανικών Εταιρειών 
Ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Κασπία. 

δ. Το Τουρκμενιστάν σχεδιάζει να αρχίσει την παραγωγή στο δεύτερο 
μεγαλύτερο κοίτασμα Φ.Α. εντός των ημερών στο Galkynysh. 
 
3. Ν. ΑΣΙΑ 
 Εκπρόσωποι του Δ.Ν.Τ. βρίσκονται ήδη στο Πακιστάν προκειμένου να 
συζητήσουν οικονομική βοήθεια προς τη χώρα. 
 
4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 
 α. Στις 26-6-2013 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στη Μογγολία. 
 β. Από τις 27-6-2013 μέχρι 2-7-2013 το Ναυτικό των ΗΠΑ από κοινού με το 
Φιλιππινέζικο Ναυτικό θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις κοντά στο 
Scarborough Shoal ή άλλως Huangyan islands στη Νότια Κινεζική Θάλασσα. 
 γ. Ο πρόεδρος της Ν. Κορέας πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα για 
συνομιλίες με τους Κινέζους ηγέτες προκειμένου να εξετάσουν τοπικά και 
άλλα διεθνή θέματα. Η αποπυρηνικοποίηση της Β. Κορέας είναι στην Ατζέντα. 
 δ. Από τις 24/6 – 3/7/2013 διεξάγονται συνομιλίες στο Τόκυο για τη 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας. 
 ε. Η Β. Κορέα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών 
όπλων εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ δήλωσε ο 
εκπρόσωπός της στα Η.Ε.  
  Στα μέσα Απριλίου η Β. Κορέα εξέδωσε ένα προσύμφωνο για να αρχίσουν 
συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ν. Κορέα με θέμα τα πυρηνικά της όπλα. 

 
 


