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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 12.12.2013 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
1) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σχέδιο εξυγίανσης προβληματικών τραπεζών.   
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του Eurogroup κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ οι 
υπουργοί των Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει σχέδιο που 
προβλέπει τον τρόπο διάσωσης των προβληματικών τραπεζών.  Το σχέδιο προβλέπει 
σε πρώτη φάση την ενεργοποίηση της διαδικασίας (αναδιάρθρωσης, κουρέματος) των 
καταθέσεων (bail-in)  πρακτική που ήδη είχε εφαρμογή στην Κύπρο.   Το σκεπτικό 
είναι να έχουν αρχικά συμμετοχή στη διάσωση του ιδρύματος και οι μεγάλοι 
καταθέτες.  Στη συνέχεια και εφόσον υφίστανται ακόμη ανάγκη για κεφαλαιακή 
ενίσχυση τότε θα χρησιμοποιηθούν τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης. 
Αν παρόλα αυτά οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν ανάγκη για περισσότερα 
κεφάλαια τότε θα επεμβαίνει το κοινό ευρωπαϊκό ταμείο.  Προβλέπεται να ιδρυθεί σε 
5-10  χρόνια.   Εξυπακούεται τόνισε ότι για τα πρώτα χρόνια η επίλυση του 
προβλήματος θα αποτελεί εθνική ευθύνη ως προς την επιλογή του τρόπου που θα 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. 
Όσον αφορά την Ελληνική πραγματικότητα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
κ. Προβόπουλος σε συνάντηση που είχε με το προεδρείο της ΟΤΟΕ δήλωσε ότι δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κούρεμα καταθέσεων στο «προβλεπτό» μέλλον και 
αυτό γιατί οι τράπεζες δεν έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη σημαντικά αποθέματα και 
αναφερόταν σχετικά στο αποθεματικό των 8 δις ευρώ (buffer capital) υπόλοιπο από 
50 δις ευρώ που προβλέφθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
 

2) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Εκπρόσωποι των συνδικάτων και ενώσεις εργοδοτών της Πορτογαλίας μετά από 
συνάντηση που είχαν με εκπροσώπους της Τρόικα κατήγγειλαν τους εκπροσώπους 
των δανειστών ως αδιάλλακτους. 
Επίσης ανέφεραν ότι η τακτική τους χαρακτηρίζεται από διγλωσσία, επισημαίνοντας 
τη δήλωση της Κριστίν Λανγκάρντ, η οποία παραδέχθηκε ότι η Τρόικα έκανε λάθος 
που ζήτησε από την Ελλάδα και την Πορτογαλία δημοσιονομική προσαρμογή τόσο 
γρήγορα.  Τέλος ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πορτογαλικών επιχειρήσεων (CIP) 
δήλωσε ότι η πολιτική της λιτότητας δεν οδηγεί πουθενά. 
 
 

3) ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Σαν κίνηση αντιπερισπασμού χαρακτήρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η 
Γερμανική Καγκελαρία, τη δήλωση του Ουκρανού πρωθυπουργού Μικόλα Αζάροφ 
ότι η χώρα έχει ανάγκη από 20 δις ευρώ ευρωπαϊκής βοήθειας για να υπογράψει 
συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες στην Ουκρανική 
Οικονομία. 

Δεν θα παίξουμε με αριθμούς είπε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Olivier 
Bagis και πρόσθεσε ότι η ευημερία και το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο δημοπρασίας. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
1) ΣΥΡΙΑ 

Μετά τις ΗΠΑ και η Μ.  Βρετανία ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη βοήθεια προς την 
αντιπολίτευση στη Βόρεια Συρία μετά την κατάληψη των εγκαταστάσεων του 
Ελεύθερου Συριακού Στρατού στο πέρασμα για την Τουρκία με την ονομασία BAB 
AL HADUA από μαχητές του ισλαμικού μετώπου. 

Ο Ε.Σ.Σ. αποτελεί τον στρατιωτικό βραχίονα της συριακής αντιπολίτευσης που 
θεωρείται ως μετριοπαθής και είναι αναγνωρισμένη από τις Δυτικές χώρες. 
 

2) ΙΑΠΩΝΙΑ 
Το Τόκιο ανακοινώνει δεκαετές αμυντικό σχέδιο που προβλέπει την ενίσχυση με νέες 
αεροπορικές δυνάμεις της βάσης NAHA στην Ν. ΟΚΙΝΑΟΥΑ που βρίσκεται κοντά 
στα νησιά SENKAKU, καθώς επίσης και τη δημιουργία αμφίβιων δυνάμεων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανακατάληψη νησιών σε περίπτωση ξένης εισβολής. 
Διεθνείς παρατηρητές σημειώνουν πως οι Ιαπωνικές Αμυντικές δυνάμεις που μέχρι 
πρόσφατα λειτουργούσαν κάτω από την προστατευτική αιγίδα των ΗΠΑ έχουν 
ενισχυθεί σημαντικά και ήδη θεωρούνται πολύ ισχυρές. 

Σαν νησιωτική χώρα έδωσε έμφαση στη δημιουργία ισχυρού πολεμικού ναυτικού που 
θεωρείται ισάξιο του Βασιλικού Ναυτικού χωρίς να παραβλέπεται και  η ανάπτυξη 
αεροπορικών δυνάμεων. 
Επίσης διαθέτει σημαντικό αριθμό συμβατικών υποβρυχίων και αποβατικών σκαφών, 
ενώ διαθέτει πολλές μονάδες ειδικών δυνάμεων, καθώς και αριθμό αρμάτων που 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που διαθέτει η Γερμανία. 

Αν και ο επανεξοπλισμός στην Ιαπωνία έχει κύρια αιτία την Κινεζική απειλή, στη 
χώρα υφίσταται έντονος προβληματισμός για την περαιτέρω ενίσχυση των 
Αμυντικών, όπως λέγονται, δυνάμεων, αλλά και για την ανάγκη πλέον αλλαγής του 
Συντάγματος. 
 
 

3) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
Η πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας είναι αντίθετη στην ένταξη της χώρας στο 
ΝΑΤΟ. 
 
 
4) ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Βίκτορ Πόντα έθεσε ζήτημα επαναθεώρησης και 
επαναπροσδιορισμού των σχέσεων της Ρουμανίας με τη Ρωσία επισημαίνοντας την 
ανάγκη να στραφεί η χώρα και σε άλλες Αγορές. 
Ο κ.  Πόντα τόνισε ότι η σχέση με τη Ρωσία πρωτίστως πρέπει να είναι οικονομική 
και δευτερευόντως πολιτική, ενώ δε θα συνδέεται ούτε με την αντιπυραυλική ασπίδα, 
αλλά και ούτε με την υποστήριξη της ενταξιακής προοπτικής της Μολδαβίας στην 
Ε.Ε. 
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5) ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ενίσχυση με $60 εκ. στρατιωτική βοήθεια στη Γαλλική και 
Αφρικανική αποστολή στην παραπάνω χώρα. 
 

6) ΗΠΑ 
Ο  Επικεφαλής της Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας (Δημοκρατικός 
Γερουσιαστής Τιμ Τζόνσον) ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η επιβολή νέων κυρώσεων 
εναντίον του ΙΡΑΝ. 

 
7) ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Οι τράπεζες της χώρας είχαν εκτεθεί σε όχι μόνο στην αγορά τοξικών ομολόγων, 
αλλά και σε υπερβολικό δανεισμό σε ιδιώτες.   Αυτό προκάλεσε την ανάγκη 
ενίσχυσης των τραπεζών που έγινε κατόπιν δανειοδότησης από την πολιτεία (το κατά 
κεφαλήν χρέος των ιρλανδών το 2010 ήταν $515 χιλ., ενώ το ελληνικό κατά κεφαλήν 
το 2010 ήταν $49 χιλ.) 
 

 
Για το ΕΛΙΣΜΕ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ 


