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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 19.12.2013 
 

 
1) ΡΩΣΙΑ  

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA NOVOSTI η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει μία 
σειρά νέων πυρηνικών πυραύλων σαν απάντηση στο Αμερικάνικο πρόγραμμα που 
είναι γνωστό ως «Prompt Global Strike» το οποίο πρόκειται να αναπτύξει πυραύλους 
μεγάλου βεληνεκούς. 

 
 

2) ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Η συμφωνία της Ουκρανικής Εταιρίας NAFTOGAZ να αγοράζει Φ.Α. σε 
χαμηλότερες τιμές από τη Ρωσική GAZPROM δεν καταργεί τις συμφωνίες της 
Ουκρανίας με τις δυτικές εταιρίες δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός ενέργειας Eduard 
Stavitski.   Η Ουκρανία συνεργάζεται με τις ROYAL  DUTCH  SHELL  και 
CHEVRON.  Όπως είναι γνωστό στις 17/12/2013 στη συνάντηση που είχαν ο Ρώσος 
Πρόεδρος Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Γιαννούκοβιτς συμφωνήθηκε η 
Ρωσική πλευρά να πουλά το Φ.Α.  στην Ουκρανία σε τιμές κατά 33%  χαμηλότερα 
από πριν (από $400 σε $268 για κάθε 1000 κυβικά μέτρα Φ.Α.), ενώ θα 
χρηματοδοτήσει την Ουκρανική Κυβέρνηση με $15 δις αγοράζοντας κρατικά 
ομόλογα. 
Η κίνηση αυτή αποτελεί μία γραμμή ζωής για την δοκιμαζόμενη Ουκρανική 
Οικονομία, ενώ θα κλείσει και το λογαριασμό χρέους ύψους $17 δις που είχε 
δημιουργηθεί από εισαγωγές Φ.Α.  Πέραν όλων αυτών η Ρωσία θα προσφέρει και ένα 
επιπλέον δώρο στην Ουκρανία, μία συμφωνία υποστήριξης σε πετρέλαιο αξίας $600 
εκ. 
Με την κίνηση αυτή που αποτελεί στρατηγική μακράς πνοής η Ρωσία φέρνει πιο 
κοντά την Ουκρανία και ενισχύει τη φιλορωσική πλευρά του προέδρου 
Γιαννούκοβιτς τον οποίο σταθεροποιεί. 
Από την άλλη πλευρά το φιλοδυτικό μπλοκ στο οποίο φαίνεται να ηγείται ο VITALI 
KLITSKO ενός πρώην boxer και άρτι ανερχόμενος στην πολιτική, υποστηριζόμενος 
από τη Δύση και ειδικώς από τη Γερμανία φαίνεται προς το παρόν να μην μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα. 
 
 
3) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Η Κρατική Επιχείρηση Ενέργειας της Βουλγαρίας Bulgarian  Energy  Holding  θα 
προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνική TOSHIBA προκειμένου αυτή να 
συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής σε νέα μονάδα στο Kozloduy.  Η 
σχεδιασμένη πυρηνική εγκατάσταση προβλέπει ένα νέας τεχνολογίας αντιδραστήρα, 
κατασκευασμένο με την πυρηνική τεχνολογία AP 1000 της εταιρίας Westinghouse η 
οποία ελέγχεται από την TOSHIBA.  Ο αντιδραστήρας έχει όλες τις άδειες από την 
Κυβέρνηση των ΗΠΑ και έχει δυνατότητα παραγωγής 1000-1200 MW και είναι 
συμβατός με το Βουλγάρικο ηλεκτρικό δίκτυο. 
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Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 30% από τον Ιαπωνικό όμιλο ενώ το υπόλοιπο 70% 
θα το εξασφαλίσουν οι δύο εταιρίες (TOSHIBA  και Westinghouse)  από την 
Αμερικάνικη τράπεζα Export-Import Bank και την Ιαπωνική τράπεζα Διεθνούς 
Συνεργασίας (Japan for International Cooperation). 

Η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί μέχρι το Σεπτέμβριο 2014 και θα διέπεται από 
το Βουλγαρικό Δίκαιο. 

 
4) ΓΑΛΛΙΑ 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Francois  Hollande  δήλωσε από το S.Paolo  της Βραζιλίας στις 
13.12.2013 ότι στο προσεχές συμβούλιο της Ε.Ε. θα ζητήσει τη δημιουργία ενός 
μόνιμου ευρωπαϊκού ταμείου για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης 
σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση,  όπως αυτή που πραγματοποιεί η Γαλλία στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.  Η Γαλλία έχει αναπτύξει 1.600 στρατιώτες στη 
χώρα αυτή προκειμένου να δώσει τέλος στις επιχειρήσεις ενόπλων ομάδων και να 
βοηθήσει στη σταθεροποίηση της χώρας.  
Τέλος, διαχώρισε τη φάση της επέμβασης στην χώρα αυτή από αυτή της Γαλλίας στο 
Μαλι πριν ένα χρόνο. 
 
 

5) ΕΛΛΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Το Forbes στην ηλεκτρονική του σελίδα στις 12.12.2013 φιλοξενεί ένα άρθρο του 
Christopher  Coats  με τον τίτλο «How real  is  Greece’s  oil  and  gas  future?»   «Πόσο 
αληθινό είναι το σενάριο η Ελλάδα σαν ενεργειακή δύναμη;» 

Το άρθρο αναφέρει ότι από διάφορους πολιτικούς σχολιαστές και μέχρι τον 
πρωθυπουργό εκπέμπεται ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα πρόκειται να καταστεί σύντομα 
ενεργειακή δύναμη στην περιοχή καθόσον κάθεται σε δις βαρέλια πετρελαίου και 
τρις cm3 Φ.Α. (έγινε αναφορά σε 4,7 τρις από τον Πρωθυπουργό σε δείπνο του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου). 
Ωστόσο παρά την εκπεμπόμενη αισιοδοξία από κυβερνητικής πλευράς ορισμένοι 
ειδικοί όπως ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος από τα Ελληνικά Πετρέλαια σχολιάζει ότι οι 
εκτιμήσεις της Κυβέρνησης για πετρέλαιο και Φ.Α. βασίζονται περισσότερο σε 
διάφορους καθηγητές και απογοητευμένους επιστήμονες, οι οποίοι και γνωστοποιούν 
αυτές τις ιστορίες. 

Στο ίδιοι μήκος κύματος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
Energean Oil and Gas κ. Μαθιός Ρήγος ο οποίος συνιστά η Ελληνική Κυβέρνηση να 
επικεντρωθεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμης ενεργειακής πολιτικής με έμφαση 
στις τρεις αδειοδοτήσεις που η Ελλάδα ενέκρινε το 2012 και οι οποίες δεν 
ολοκληρώθηκαν λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε περιβαλλοντολογικές 
αιτιάσεις αλλά και σε λεπτομέρειες που αφορούν τα συμβόλαια. 

Επίσης, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ερωτηθέντες εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
απάντησαν εάν θα κρατικοποιηθούν τα «υπό εκμετάλλευση» αποθέματα Φ.Α. και 
πετρελαίου.   Ωστόσο έχουν δηλώσει δημοσίως ότι θα χρησιμοποιηθούν έσοδα από 
ενεργειακούς πόρους για δημιουργία «Ταμείου που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης». 
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Η εταιρία Energean Oil and Gas βρίσκεται σε σύγκρουση με το υπουργείο, καθόσον 
η παραγωγή θα έπρεπε να παραδίδεται στη BP με την οποία έχουν υπογράψει 
σύμβαση.  Ωστόσο υπάρχουν πιέσεις από το Υπουργείο να πωλείται στα ΕΛΠΕ. 
 

 

6) SOUTH STREAM 

Συνομιλίες θα έχει ο επίτροπος ενέργειας της Ε.Ε. κ. Έτιγκερ με τη ρωσική πλευρά 
για το θέμα του αγωγού S.S. εκπροσωπώντας τις 6 χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Αυστρία, 
Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία) οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνία με 
τη ρωσική πλευρά που δεν είναι συμβατή με τη κοινοτική νομοθεσία που αφορά τη 
λειτουργία της αγοράς ενέργειας στην Ε.Ε. και συνεπώς θα πρέπει να τύχουν 
επαναδιαπραγμάτευσης αλλιώς οι χώρες αυτές θα διακινδυνεύσουν να κινηθούν 
κοινοτικές διαδικασίες σε βάρος τους. 
 
 
7) ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Η Σουηδική SAAB  συμφώνησε με την Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας να την 
προμηθεύσει 36 νέου τύπου μαχητικά GRIPEN αξίας $5 δις.  Τα παραπάνω 
ανακοίνωσε στις 18.12.2013 ο Υπουργός Άμυνας της Βραζιλίας Celso Amorim. 
Το Σουηδικό GRIPEN της SAAB ανταγωνιζόταν το Γαλλικό PAFALE της 
DESSAULT και το F/A 18 Fighter της BOIΕNG. 
Όπως είναι γνωστό η Βραζιλία είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές σε αμυντικό 
εξοπλισμό, ενώ η απόφασή της για την προμήθεια μαχητικών ήταν αναμενόμενη. 
 

 
Για το ΕΛΙΣΜΕ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ 


