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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 28.11.2013 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

1) ΙΤΑΛΙΑ - ΡΩΣΙΑ  

Η Ρωσία και η Ιταλία συμφώνησαν να συσταθεί ένα αμοιβαίο επενδυτικό κεφάλαιο 
ύψους 1 δις ευρώ με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ 
των δύο χωρών. 
Το Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας (RDIF) και της Ιταλίας «FONDO 
STRATEGICO  ITALIANO»  (FSI)  έχουν συμφωνήσει να επενδύσουν 1  δις ευρώ 
($1,4 δις) σε επιχειρήσεις και έργα των δύο χωρών συνεισφέροντας το καθένα 500 εκ. 
ευρώ στο νέο επενδυτικό σχήμα. 
Η Ιταλία είναι η 4η μεταξύ των μεγαλυτέρων εμπορικών εταίρων της Ρωσίας δήλωσε 
ο Β. ΠΟΥΤΙΝ σε συνάντηση της περασμένης Τρίτης με το Πρωθυπουργό ENRICO 
LETA προσθέτοντας ότι το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί το τρέχον έτος παρά τα 
προβλήματα της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας και πιστεύει ότι θα φθάσει 
το $50 δις. 

Από την πλευρά του ο ENRICO LETA δήλωσε ότι υπεγράφησαν 28 συμφωνίες με τη 
Ρωσία στους τομείς της οικονομίας, ενέργειας και βιομηχανίας. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1) ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Η Ουκρανική Κυβέρνηση αποφάσισε προχθές να τερματίσει τη συμφωνία σύνδεσης 
με την Ε.Ε.  παρά την εν πολλοίς αναμενόμενη υπογραφή από τα δύο μέρη κατά τη 
σύνοδο Κορυφής στο ΒΙΛΝΙΟΥΣ της Λιθουανίας στις 28 και 29/11/2013. 

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες στο ΚΙΕΒΟ και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.  Ωστόσο η επίσημη θέση της κυβέρνησης για την 
απόφαση αυτή οφείλεται στις αντιδράσεις οικονομικών παραγόντων, επιχειρήσεων 
και βιομηχανιών που εδράζονταν στην πεποίθηση ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις δε 
θα μπορούσαν να αντέξουν στον ανταγωνισμό με ανάλογες Δυτικοευρωπαϊκές.  
Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα η κρατούμενη στις φυλακές για κατάχρηση εξουσίας π. 
πρωθυπουργός JULIA TIMOSENKO άρχισε απεργία πείνας. 
 

2) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Η πορτογαλική βουλή ενέκρινε την περασμένη Τρίτη ένα σκληρό προϋπολογισμό 
λιτότητας για το 2014.  Όμως χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν έντονα ενώ 
έγινε και κατάληψη για λίγη ώρα υπουργικών κτιρίων, αλλά και του κοινοβουλίου.  
Μεταξύ άλλων ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωση μισθών των δημοσίων 
υπαλλήλων σε ποσοστό 2,5-12% και μείωση συντάξεων 10% για ποσά άνω των 600 
ευρώ. 
 

3) ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
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Ισπανικό σκάφος ερευνών εισήλθε στις 18/11 παράνομα στα χωρικά ύδατα του 
Γιβραλτάρ και παρέμεινε εκεί 22 ώρες παρά τις άμεσες διαταγές από το Βασιλικό 
Ναυτικό να αποχωρήσει. 
Το ισπανικό ωκεανογραφικό RV ROMON MARGALET που συνοδευόταν από τρία 
σκάφη της ισπανικής ακτοφυλακής υποστήριξε ότι πραγματοποιεί ωκεανογραφικές 
έρευνες για λογαριασμό της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της θάλασσας τα νερά γύρω από το 
Γιβραλτάρ είναι αναμφισβήτητα χωρικά ύδατα και είναι άξιον απορίας γιατί τέσσερα 
συνολικά ισπανικά σκάφη εισήλθαν στα βρετανικά ύδατα για την πραγματοποίηση 
ερευνών χωρίς άδεια και για 22  ώρες αγνοούσαν τις διαταγές του Β.Ν.  για 
αποχώρηση. 
Σχολιαστές αναφέρουν ότι, παρά την προκλητική ενέργεια της Ισπανίας, αποτελεί 
επιλογή της Βρετανικής πολιτικής η διατήρηση των καλών σχέσεων με την Ισπανία 
αν και υφίσταται ακόμη καθεστώς εμπόλεμης κατάστασης. 

 
4) ΙΡΑΝ 

Η προκαταρκτική συμφωνία με το ΙΡΑΝ για το πυρηνικό του πρόγραμμα χαλαρώνει 
τις κυρώσεις απέναντί του για τους επόμενους έξι μήνες τουλάχιστον. 

Ήδη οι ΗΠΑ θα ξεπαγώσουν $7  δις  των περιουσιακών στοιχείων του ΙΡΑΝ 
σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, ενώ η αγορά των 80 εκατ. κατοίκων θα μπορούσε 
να είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση για τους επενδυτές και τις βιομηχανίες όλου του 
κόσμου. 

Οι κυρώσεις κόστισαν στο IRAN $120 δις απώλεια εσόδων από το 2010 και εάν δεν 
υπογράφετο η συμφωνία, το Κονγκρέσο των ΗΠΑ επρόκειτο να περάσει μία νέα 
σειρά οικονομικών κυρώσεων εναντίον του τον επόμενο μήνα. 
Ωστόσο η συμφωνία ανακούφισε τις αυτοκινητοβιομηχανίες KIA και PEUGEOT που 
διατηρούσαν εργοστάσια παραγωγής εκεί και σύμφωνα με το BLOOMBERG θα 
αποκατασταθεί η απώλεια των $500 εκατ. για τις αυτοκινητοβιομηχανίες αυτές από 
την παύση των εργασιών. 
Επίσης εκτιμάται ότι οι Ναυτιλιακές εταιρίες θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την 
μεταφορά ιρανικού πετρελαίου σε μεγάλες αγορές όπως ΙΝΔΙΑ – ΚΙΝΑ κλπ. 
Παράλληλα υποχώρησε άμεσα και η τιμή του πετρελαίου (BRENT) $2,5/β ή 3% 
δηλαδή σε 108,05$/β. 
Ωστόσο δεν αναμένεται σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές η περαιτέρω μείωση λόγω 
της χρονικής διάρκειας του ξεπαγώματος για έξι μήνες και λόγω της άγνωστης στη 
συνέχεια θέσης του ΙΡΑΝ.  Επίσης για τους επόμενους έξι μήνες εκτιμάται ότι οι 
ημερήσιες παραδόσεις δεν υπερβαίνουν το 1 εκ. βαρέλια. 
Από πλευράς δυναμικότητας της χώρας σε υδρογονάνθρακες το ΙΡΑΝ κατέχει το 
9,4% του παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου με την χώρα να καταναλώνει ελάχιστα 
μόνο το 2,2% της δυνατότητας παραγωγής και έρχεται 4η μετά τη Βενεζουέλα, την Σ. 
Αραβία και του Καναδά. 
Επίσης τα αποθέματα Φ.Α. σύμφωνα με τον οργανισμό «BRITISH PETROLEUM – 
STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY»  ανέρχονται σε 33,6 τρις m3. 
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5) ΣΕΡΒΙΑ 
Για τη Ρωσία δεν είναι αποδεκτό να ενταχθεί η Σερβία στο ΝΑΤΟ και αποτελεί 
κόκκινη γραμμή.  Αυτό ανέφερε ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βελιγράδι Αλεξάντερ 
Τσεπούριν μιλώντας σε σχολή διπλωματών. 

Θα ήταν απόλυτη τρέλα να παρακαλάει η Σερβία το ΝΑΤΟ για να τη δεχθεί και για 
αυτήν δε θα είχε κανένα πρακτικό όφελος, ενώ θα έβλαπτε και το καθεστώς των 
ιδιαίτερων σχέσεων με τη Ρωσία, είπε ο Ρώσος διπλωμάτης. 
Επίσης ανέφερε το θέμα της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι «η ένταξη της 
Ουκρανίας στην Ε.Ε. θα τις απέφερε ένα δις ευρώ σε 7 χρόνια, ενώ οι οικονομικές 
απώλειες από τη διακοπή του ελεύθερου εμπορίου με τη Ρωσία θα ξεπερνούσαν τα 
100 δις ευρώ». 
 

6) ΚΙΝΑ – ΗΠΑ 
Το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας ανακοίνωσε στις 27/11/13 ότι παρακολούθησε την 
πτήση 2 βομβαρδιστικών Β52, τα οποία έκαναν πτήση στην επίμαχη ζώνη εναέριου 
ελέγχου πάνω από τα νησιά SENKAKOY και DIAOU. 

Με την κίνηση αυτή  οι ΗΠΑ έστειλαν ένα μήνυμα στην ηγεσία της Κίνας ότι δε θα 
τις επιτρέψουν να πάρει τον έλεγχο στην περιφέρεια Ασίας – Ειρηνικού όπου η Κίνα 
προτίθεται να αναβαθμίσει την παρουσία της. 
Από την πλευρά της η Κίνα εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία αναφέρεται ότι οι 
Κινεζικές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν άμεσα τα δύο αεροσκάφη, ενώ τονίζει ότι η 
ΚΙΝΑ έχει την ικανότητα να ασκεί αποτελεσματικά τον έλεγχο του εναέριου χώρου 
της. 
 

7) ΓΑΛΛΙΑ 
Η Γαλλία ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία στην Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία αναπτύσσοντας 1000 στρατιώτες. 
 

 
Για το ΕΛΙΣΜΕ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ 


