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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 30-1-2014 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 Ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας Κωνσταντίν Νίτα διατύπωσε την εκτίμηση 
ότι η ενίσχυση εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας θα δώσει ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη της Ρουμανίας επιφέροντας μία ετήσια οικονομική ανάπτυξη της τάξεως 
του 2%. 

 Παρά το γεγονός ότι και μετά το κλείσιμο ορισμένων εργοστασίων και μεγάλων 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το σύστημα εξακολουθεί να καταγράφει 
ενεργειακό πλεόνασμα εξαιτίας του ότι τόσο η βιομηχανική όσο και η οικιακή 
κατανάλωση έχουν μειωθεί και κατά συνέπεια αυτό το ενεργειακό πλεόνασμα 
σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό θα μπορούσε να διοχετευθεί σε άλλες χώρες όπως 
στην Τουρκία, Ουγγαρία, Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία. 

Σχόλιο : Παρατηρούμε την περαιτέρω καθίζηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
της Ρουμανίας. 

ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ 
 Συνάντηση του Ρώσου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. 
 Σύμφωνα με τη εφημερίδα «Ροσσίσκαγια Γκαζέτα» ο Ρώσος Πρόεδρος 
αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ενώ επεσήμανε ότι το 
διακρατικό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 16% και το γεγονός ότι 
την Ελλάδα την επισκέφθηκαν 1,2 εκατ. Ρώσοι.  Ωστόσο παρά το γεγονός ότι 
αναφέρθηκε σε επενδυτικά σχέδια δεν επεκτάθηκε. 

 Από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού επισημάνθηκε η μακροχρόνια φιλία 
μεταξύ των δύο χωρών, η κρίση που ταλανίζει τη χώρα και ανέφερε, ότι η έξοδος από 
την κρίση θα επηρεασθεί και από τις χαμηλές τιμές ενέργειας ενώ αναφέρθηκε και 
στο ενδιαφέρον της Ρωσίας για επενδύσεις στις υποδομές όπως σιδηροδρομικό 
δίκτυο, λιμάνια κ.λ.π. 

ΑΓΓΛΙΑ 
 Τρεις από τους μεγαλύτερους δανειστές του Ηνωμένου Βασιλείου οι Τράπεζες 
Barclays, Lloyds και Royal Bank of Scotland σχεδιάζουν να περιοριστεί το 
προσωπικό δραστικά και να κλείσουν μεγάλο αριθμό καταστημάτων (κατά το ¼ 
περίπου) για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας επίσης θα μειωθεί κατά το ίδιο 
ποσοστό και το προσωπικό. ( η μείωση θα ανέλθει σε 189 χιλιάδες). 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΡΩΣΙΑ 
 Ο Πρόεδρος της Ρωσίας τάχθηκε με σαφήνεια κατά των διαδοχικών επισκέψεων 
ευρωπαίων αξιωματούχων στο Κίεβο,  ενόψει  της μετάβασης στην Ουκρανία της 
Κάθριν Άστον, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. 
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 Επίσης έθεσε παράλληλα την ερώτηση ότι πως θα αντιδρούσαν οι ευρωπαίοι εταίροι 
αν στο ζενίθ μιας κρίσης σε μία χώρα της Ε/Ε όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος,  ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας συμμετείχε σε μία αντιευρωπαϊκή συγκέντρωση 
δίνοντας παράλληλα συμβουλές στους διαδηλωτές. 

 Τέλος διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία : 
 α. Δεν θα παρέμβει ποτέ στις υποθέσεις της Ουκρανίας απορρίπτοντας επικρίσεις 
χωρών για πιέσεις που ασκεί η Μόσχα στο Κίεβο.  
 β. Ότι παρά την πτώση της κυβέρνησης Nikolai Azarof η Ρωσία θα εφαρμόσει τη 
συμφωνία που υπέγραψε προ δύο μηνών για μείωση της τιμής του Φ.Α.  και τη 
χρηματοδότηση της χώρας με 15 δις $. 

 γ. Δεν έχει πρόβλημα με το πρόγραμμα της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μιας 
συμφωνίας που  να περιλαμβάνει και την Ουκρανία αλλά θέλει να γνωρίζει τις 
συνέπειες ορισμένων από τις συμφωνίες πάνω στη  ρωσική οικονομία και τόνισε ότι 
η ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει το βάρος νέων διαχωριστικών γραμμών και κατέληξε 
ότι θα πρέπει να εξετασθεί το όλο θέμα από ειδικούς προκειμένου να αρθούν οι 
παρεξηγήσεις και να εντοπισθεί κοινό έδαφος συνεννόησης των δύο πλευρών. 

ΙΝΔΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ 
 Επίσκεψη του Ιάπωνα πρωθυπουργού Sinzo Abe στην Ινδία στις 25-1-2014 όπου 
συναντήθηκε με την ηγεσία της χώρας. 
 Η προσέγγιση αυτών των χωρών μπορεί να εστιασθεί στην αντιμετώπιση ενός 
κοινού αντιπάλου που δεν είναι άλλος από την Κίνα. Κατά τη συνάντηση 
ανακοινώθηκαν : 

 α. Πέραν της συνδρομής της Ιαπωνίας για τη δημιουργία έργων υποδομής στην 
Ινδία, θα θεσμοθετηθεί μηχανισμός τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβούλων 
εθνικής ασφαλείας των δύο χωρών (μέχρι σήμερα η Ιαπωνία δεν έχει σύμβουλο 
εθνικής ασφαλείας πλην όμως στις συνομιλίες θα παρίσταται ο Γ.Γ. Εθνικής 
Ασφαλείας της χώρας. 
 β.  Οι πρωθυπουργοί της Ινδίας Manmohan Sing και Sinjo Abe υπογράμμισαν τη 
σημασία της ελευθερίας των πτήσεων και την ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας 
σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά πρότυπα 
και συνιστώμενες πρακτικές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO). Αυτό σημαίνει ότι η Ινδία λαμβάνει σαφή θέση απέναντι στην Κινεζική Air 
Defence Ialentitication Zone (ADIZ) όπως και η Ιαπωνία – Ν. Κορέα και Φιλιππίνες. 
Αυτό είναι μία τολμηρή εξωτερική πολιτική εκ μέρους της Ινδίας ιδιαίτερα όταν η 
Κίνα είχε διευκρινίσει ότι η Ινδία ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της ADIZ. Αυτό 
ίσως αποτελεί απάντηση στους Κινέζους για την πολιτική τους στις πολιτείες της 
Ινδίας Τζαμού και Κασμίρ καθώς και Αρουνάτσας Πραντές που είχαν ταχθεί στο 
πλευρό του Πακιστάν. 

 γ. Εμβάθυνση της συνεργασίας σε στρατιωτικές ασκήσεις και ανταλλαγές 
στρατιωτικών συμβούλων και συνετάγη ένας φιλόδοξος οδικός χάρτης γι΄αυτό το 
θέμα. Επίσης πρόσφατα (Δεκέμβριος 2013) πραγματοποιήθηκε άσκηση ευρείας 
κλίμακας ανοιχτά του Chennai του Ινδικού Ναυτικού σε συνεργασία με τις Maritime 
Self Defense Force (MSDF) ενώ στο προσεχές μέλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
ανάλογη άσκηση στον Ειρηνικό πράγμα που ενδεχομένως να σημαίνει ότι η Ιαπωνία 
υποστηρίζει την παρουσία της Ινδίας στον Ειρηνικό. Επίσης συμφωνήθηκε η πώληση 
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στην Ινδία του Ιαπωνικού αμφίβιου αεροσκάφους US2 καθώς επίσης και μία πολιτική 
συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας. 

Διαπιστώσεις : Με βάση το γεγονός ότι η Ινδία και η Ιαπωνία που είναι στην 
κορυφή των οικονομικών δυνάμεων έρχονται όλο και πιο κοντά και μάλιστα σε μια 
εποχή που ο Sinjo Abe προσπαθεί να αποκαταστήσει το γόητρο της Ιαπωνίας και να 
ξαναβάλει στο στρατιωτικό παιχνίδι και τις Ιαπωνικές αμυντικές δυνάμεις η Κίνα 
μάλλον δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις εξελίξεις. 


