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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 31.10.2013 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
1) ΑΛΒΑΝΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ) 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αλβανικών Τραπεζών το σύνολο των τραπεζών 
ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία (ΕΤΕ, ALPHA, 
TIRANA  BANK  του Ομίλου ΠΕΙΡΑΙΩΣ)  κατείχαν το 2012  το 18%  της αξίας του 
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της Αλβανικής Τραπεζικής Αγοράς, ενώ το 
22,5% των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν στη Χώρα ανήκει στις 
παραπάνω τράπεζες.   Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας,  η Ελλάδα 
παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές.  Μέχρι το 2010 
κατείχε την πρώτη θέση στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ το 2011 η Ελλάδα ήταν 
πίσω από τον Καναδά, ωστόσο το μερίδιο της σε Α.Ξ.Ε. ήταν 17,3%.  Επίσης 
σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 2012, το σύνολο των ξένων και 
μικτών επιχειρήσεων ανερχόταν σε 3.811 εκ των οποίων 578 ήταν Ελληνικές ή 
Ελληνοαλβανικες.  Η Χώρα μας διατήρησε και το 2012 τη δεύτερη θέση στους 
προμηθευτές της Αλβανίας, ωστόσο οι εισαγωγές της μειώθηκαν σε 360,5 εκ. ευρώ 
από 416 εκ. του 2011 (13,3%). 
Όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων από την Αλβανία στην Ελλάδα αυτές ανήλθαν 
68,1 εκ. σημειώνοντας μείωση κατά 5,2% έναντι του 2011. 
 
2) ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
Α) Ο τούρκος Υπουργός για θέματα Ε/Ε σε συνέντευξή του κατηγόρησε τους 
Ελληνοκύπριους ότι μπλοκάρουν το άνοιγμα κρίσιμων κεφαλαίων της Τουρκίας με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνοντας επίσης ότι αμφισβητεί την ειλικρίνεια ορισμένων 
κέντρων λήψεως αποφάσεων στην Ε/Ε.   Επίσης τόνισε ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια είναι κομβικής σημασίας για την Ε/Ε με δεδομένο ότι η Τουρκία αποτελεί 
σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο για την μεταφορά ενεργειακών αποθεμάτων στην 
Ευρώπη. 
Β) Ο Πρόεδρος του Καζαχστάν (Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ) φαίνεται να δήλωσε 
ότι η Τουρκία επιθυμεί να προσχωρήσει στην τελωνιακή ένωση που δημιούργησαν η 
Ρωσία, το Καζαχστάν και η Λευκορωσία επικαλούμενος επιθυμία που εξέφρασε ο 
Τούρκος Πρωθυπουργός. 
Ωστόσο ταυτόχρονα άλλα δημοσιεύματα Τούρκικων εφημερίδων (Hurriet) δείχνουν 
ότι υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία ενός Αμερικανο-Τουρκικού επιχειρηματικού 
συμβουλίου στις ΗΠΑ, προκειμένου να ασκήσει πίεση (lobby) για την Τουρκική 
εμπλοκή στις συνομιλίες που αφορούν τη διατλαντική ένωση ελεύθερου εμπορίου 
μεταξύ ΗΠΑ-Ε/Ε. 
 
3) ΙΣΡΑΗΛ 
 
Η ναυτιλιακή εταιρία ZIM μεταφέρει προσωρινά μέρος των δραστηριοτήτων της από 
το λιμάνι της ΧΑΙΦΑ στον ΠΕΙΡΑΙΑ.  Συγκεκριμένα πρόκειται για μεταφόρτωση 
κοντέινερ από πλοίο σε πλοίο, ενώ ο προορισμός είναι άλλα λιμάνια του εξωτερικού.  
Διοικητικός παράγοντας της εταιρίας ανέφερε ότι αν και πρόκειται για περιορισμένη 
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δραστηριότητα της εταιρίας, αυτή δεν μπορούσε να διεξαχθεί ομαλά, λόγω των 
συνεχών στάσεων εργασίας εκ μέρους των εργαζομένων.  Από την άλλη πλευρά ο 
πρόεδρος της ομοσπονδίας υπαλλήλων των Συγκοινωνιών κατηγόρησε την ΖΙΜ  ότι 
εγκαταλείπει ένα ισραηλινό λιμάνι για να υποστηρίξει ένα ξένο. 
 
4) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ εφημερίδα ΣΕΓΚΑ αναπαράγει δημοσίευμα της εφημερίδας 
«ΒΗΜΑ» σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρόκειται να ζητήσει επανορθώσεις από 
την ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ύψους 1  δις δολάρια επικαλούμενη μελέτη του επιστήμονα Κ.  
ΔΟΞΙΑΔΗ, ο οποίος υπολόγισε ότι ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
επέφεραν ζημίες στη χώρα ύψους 17,8  δις προπολεμικά δολάρια,  ποσό το οποίο το 
1935 ισοδυναμούσε με το Ελληνικό ΑΕΠ 33 ετών ή με δημόσιο προϋπολογισμό 130 
ετών. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
1) ΣΕΡΒΙΑ 
Α) Η Σερβική εφημερίδα «POLITICA» σε πρωτοσέλιδό της φιλοξενεί συνέντευξη 
του Νικήτα Μποντιάρεφ επιστημονικού συνεργάτη του (RISI) Ρώσικου Ινστιτούτου 
Στρατηγικών Ερευνών, ο οποίος επισκέφθηκε το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ για τα εγκαίνια 
παραρτήματος του συγκεκριμένου ινστιτούτου, το οποίο δραστηριοποιείται στη 
Ρωσία από το 2009 ως μέρος της Διοίκησης του Ρώσου Προέδρου. 
Το έργο του Ινστιτούτου εστιάζεται στην εκπόνηση μελετών και αναλύσεων που στη 
συνέχεια προωθούνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και σε άλλους φορείς ή 
και σε επιχειρήσεις, π.χ. GAZPROM. 
Β)  Έντονη ενόχληση στη ΣΕΡΒΙΑ από την δήλωση του τούρκου πρωθυπουργού 
ΕΡΤΟΓΑΝ που δήλωσε σε επίσκεψή του στην Πρίστινα ότι το Κόσοβο είναι 
ΤΟΥΡΚΙΑ.  Σχόλιο: αυτή η δήλωση προφανώς ανάγεται στην προσπάθεια που 
γίνεται εκ μέρους της Τουρκίας, προκειμένου να δημιουργήσει την πεποίθηση σε 
γειτονικούς λαούς ότι δύναται να καταστεί το κέντρο πολιτικής στην Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
και τη Μεσόγειο.  Ας θυμηθούμε παρόμοια δήλωση του τούρκου πρωθυπουργού 
ΟΖΑΛ ότι η Ελλάδα και Τουρκία ήταν τμήματα της ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. 
 
 
2) ΤΟΥΡΚΙΑ (ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΚΙΝΑΣ) 
Δημοσιεύματα Τουρκικών εφημερίδων αναφέρουν ότι η ΤΟΥΡΚΙΑ είναι έτοιμη να 
εξετάσει νέες προτάσεις σχετικά με την αντιπυραυλική της άμυνα. 
Επίσης αναφέρεται ότι σε συνέντευξή του ο κ. ΕΡΤΟΓΑΝ δήλωσε ότι τα κριτήρια για 
την Αγορά του Κινεζικού συστήματος ήταν η τιμή καθώς και η δυνατότητα 
συμπαραγωγής τους με την ΤΟΥΡΚΙΑ.  Η τιμή που δόθηκε από την Κινεζική εταιρία 
ήταν κατά $4 δις χαμηλότερη από τη Ρωσική, $1 δις από την ιταλογαλλική και $200 
εκ. από αυτήν των ΗΠΑ. 
Ωστόσο, συνέχισε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, τίποτε δεν άλλαξε και μπορούμε να 
εξετάσουμε και άλλες προτάσεις, καθώς και προσφορές για κοινές επενδύσεις. 
Πάντως τόνισε ότι οι εναλλακτικές προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο στην 
περίπτωση που η Κίνα αποφασίσει να αποσυρθεί. 
 
3) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
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Ο Βουλγαρικός Στρατός ξεκίνησε την κατασκευή του φράχτη, προκειμένου να 
περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων που εισέρχονται στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ από την 
ΤΟΥΡΚΙΑ.  Επίσης πρόκειται να τοποθετηθεί και πρόσθετος εξοπλισμός για την 
παρακολούθηση των συνόρων. 
 
4) ΚΥΠΡΟΣ 
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 17/10/2013 απέστειλε 
επιστολή στο Γ.Γ. του ΟΗΕ με την οποία καταγγέλεται επεισόδιο παρενόχλησης από 
τουρκικό πολεμικό σκάφος στις 4 και 5/6/2013 του υπό σημαία Σιγκαπούρης και 
νορβηγικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα της εταιρίας GLO SERVICES, σκάφους 
σεισμικών ερευνών που έπλεε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κύπρου και συγκεκριμένα στο τεμάχιο 12. 
 
5) ΙΡΑΝ 
Α)Σε επίθεση Σουνιτών ένοπλων ομάδων στις 25/10/2013 σκοτώθηκαν 17 
συνοριακοί φρουροί στα νοτιοανατολικά της χώρας, στα σύνορα με το Πακιστάν. 
Σε αντίποινα οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν 15 σουνίτες αντάρτες που κρατούνταν σε 
φυλακές της χώρας. 
Β)Στην επαρχία Isfahan και στην πόλη Khomeyni Shahr εξεράγει αγωγός μεταφοράς 
πετρελαίου δημιουργώντας τεράστια διαρροή.  Η αιτία της έκρηξης μέχρι χθες ήταν 
άγνωστη. 
 
6) ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
Το Πακιστάν,  σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας,  είναι πίσω από τη 
άρνηση του ΡΙΑΝΤ να πάρει τη θέση του μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ.   Σύμφωνα δε με πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν είναι 
απολύτως κατανοητές οι δυναμικές και έντονες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας 
να ξεκινήσει μία εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ. 
 
 
7) ΙΑΠΩΝΙΑ 
Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός SINZO  ABE  δήλωσε ότι η Ιαπωνία δε θα διστάσει να 
χρησιμοποιήσει βία σε περίπτωση που θα επιχειρηθεί αλλαγή στο status quo της 
περιοχής εννοώντας την περιοχή της Ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας και 
συγκεκριμένα το καθεστώς των νησιών SEKAKU.  Επίσης ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία 
θα πραγματοποιήσει μεγάλες ασκήσεις καταδεικνύοντας τις προθέσεις της να 
υπερασπιστεί τα νησιά από την Κίνα.  Στις ασκήσεις πρόκειται να λάβουν μέρος  
34.000 άνδρες και θα διεξαχθούν από 1-18/11/2013.  Θα συμμετάσχουν εναέριες, 
ναυτικές και δυνάμεις ξηράς.  Η άσκηση θα έχει κέντρο την OKINAWA και θα 
αρχίσει στην OKIDAITO JIMA 400 km νοτιοανατολικά της OKINAWA με αμφίβιες 
επιχειρήσεις.  Παρόμοια άσκηση που είχε σχεδιασθεί τον περασμένο χρόνο σαν 
απάντηση σε κινεζικές προκλήσεις είχε ακυρωθεί την τελευταία στιγμή. 
Εντωμεταξύ η Κίνα απαντά με δικές της ανάλογες ασκήσεις σε μεγάλη κλίμακα κατά 
μήκος της περιοχής.  Στα περασμένα χρόνια η Κίνα έκανε επίδειξη μοντέρνου 
στρατιωτικού εξοπλισμού αναπτύσσοντας τις δυνάμεις της στην περιοχή των 
διεκδικούμενων από αυτή νησιών SEKAKU (για τους Ιάπωνες) και DIAOYU (για 
τους Κινέζους). 
 

Για το ΕΛΙΣΜΕ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ 


