ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 26.11.2018
Διεξαγωγή ετήσιου συνεδρίου ισπανικής έκδοσης elEconomista.es, Mαδρίτη,
20.11.2018
Σε ειδικό χώρο κεντρικού ξενοδοχείου της Μαδρίτης, πραγματοποιήθηκε η κορυφαία ετήσια
εκδήλωση του γνωστού οικονομικού εντύπου Τhe Economist, αναφορικά με τις οικονομικές
και επιχειρηματικές εξελίξεις στην Ισπανία για το τρέχον έτος, στις 20.11.2018, την οποία
παρακολούθησε το Γραφείο OEY Mαδρίτης.
Η ημερίδα ξεκίνησε με μονόωρη συνέντευξη του Ισπανού Πρωθυπουργού, κ. Pedro Sánchez
στον αρθρογράφο και αρχισυντάκτη Λατινικής Αμερικής και Ισπανίας, κ. Μichael Reid. Από
την ημερίδα και, ιδίως τη συνέντευξη κ. Πρωθυπουργού, συγκρατήθηκαν τα ακόλουθα κύρια
σημεία:
Spain Summit 2018
Η ισπανική οικονομία αποτελεί μία ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας
Η λιτότητα, οι μεταρρυθμίσεις και οι ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες έχουν επιφέρει την
ανάπτυξη στη χώρα







Μετά από παρατεταμένη ύφεση, ο συνδυασμός των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και
της λιτότητας, μαζί με την υποτίμηση του ευρώ, έθεσαν τη χώρα σε ισχυρή ανάκαμψη.
Η ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή για φέτος στο 2,6% (από 3% το 2017), ενώ στη
συνέχεια θα μετριασθεί σε ετήσια μέση τιμή 2,1%, για το διάστημα 2019 - 2023, εν
μέσω των παρατεταμένων αποτελεσμάτων του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και
Κίνας και της επιβράδυνσης του οικονομικού κύκλου στις ΗΠΑ.
Με τα δημογραφικά πρότυπα και τις αυξανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με τη
γήρανση, η διατήρηση υψηλού επιπέδου αύξησης της παραγωγικότητας θα είναι μία
από τις βασικές προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής για την κυβέρνηση.
Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, με το δείκτη του χρέους
προς το ΑΕΠ να μειώνεται από 100,4% το 2014 σε 84% το 2023, λόγω της σταθερής
υγιούς αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και των πρωτογενών δημοσιονομικών
πλεονασμάτων (εξαιρουμένων των πληρωμών τόκων).
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Οι πολιτικές προοπτικές







Η νομοθετική εντολή της μειοψηφίας της κυβέρνησης θα περιοριστεί. Νέες εκλογές
είναι πιθανές πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, στα μέσα του 2020,
και πιθανώς ήδη από το 2019.
Η κυβέρνηση θα αγωνιστεί για τη χάραξη πολιτικής, δεδομένης της αβεβαιότητας που
επικρατεί γύρω από τα δημοσιονομικά της σχέδια και τους προϋπολογισμούς της
χώρας που συμφωνήθηκαν με το πολιτικό κόμμα των Podemos για το 2019, καθώς
δεν είναι σίγουρο ότι θα συγκεντρώσουν επαρκή υποστήριξη στο Κοινοβούλιo.
Δεν αναμένεται σημαντική πρόοδος, όσον αφορά τη χαλάρωση των εντάσεων στην
Καταλονία, βραχυπρόθεσμα.
Η ανάσχεση της πολιτικής, στους κανόνες της αγοράς εργασίας και σε άλλους τομείς,
θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο μετά τις επόμενες εκλογές, ιδιαίτερα εάν το
PSOE (κυβερνόν κόμμα) ευθυγραμμιστεί με το κόμμα των Podemos σε μία
προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

Κύριοι κίνδυνοι
Για τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Ισπανίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του «The
Economist» ελλοχεύουν:




Εξωτερικοί κίνδυνοι: Πιθανή επιδείνωση «πολέμου» στο διεθνές εμπόριο μεταξύ
ηγετικών χωρών (ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας), πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, νέα
πολιτική κρίση στην ευρωζώνη, επιπτώσεις από την αποχώρηση του Η.Β. από
την Ε.Ε., η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου που θα μπορούσε να
επιβραδύνει το ρυθμό ανάκαμψης της χώρας (αν και η οικονομία έχει γίνει πιο
ανθεκτική).
Εσωτερικοί κίνδυνοι: Η επιδείνωση των εντάσεων στην Καταλονία.

Άλια Ν. Παπαναστασίου
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’
Eπικεφσλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης
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