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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική εντός του διεθνούς μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος 

Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Μελετών Elcano, Μαδρίτη, 

15.10.2019 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε εν θέματι ενημερωτική ημερίδα, δίωρης 

διάρκειας, αυθημερόν που διοργάνωσε το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών και 

Στρατηγικών Μελετών Elcano, το οποίο χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης εδώ, ως δεξαμενή 

σκέψης, με αντικείμενο την κοινή εμπορική πολιτική και τις προκλήσεις που 

παρουσιάζονται για τις οικονομίες των κ-μ εντός του σύγχρονου διεθνοποιημένου 

περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Bertelsmann, στο χώρο του τελευταίου 

στη Μαδρίτη. Ομιλητές της ημερίδας ήταν η κα. Silvia Iranzo, πρώην Γενική 

Γραμματέας Εμπορίου, ο κ. Enrique Feás, ερευνητής του Βασιλικού Ινστιτούτου 

Elcano και ο κ. Federico Steinberg, πρωταρχικός ερευνητής του ιδίου ινστιτούτου. 

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Bertelsmann, κ. Francisco Belil. 

 

Η ημερίδα επικεντρώθηκε, κυρίως, στην ισχυρή ανάπτυξη της Κίνας, η οποία μπορεί 

να λειτουργήσει ως απειλή για την Ε.Ε. καθώς και στους δασμούς που θέτουν οι 

Η.Π.Α., οι οποίοι επηρεάζουν έμμεσα και άμεσα την Ε.Ε., ενώ οι ομιλητές ανέλυσαν 

αυτές τις κινήσεις καθώς και την πολιτική που οφείλει, σύμφωνα με τους ίδιους, να 

ακολουθήσει η Ε.Ε. για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. 

Ο κ. Enrique Feás, ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι στην τρέχουσα 

οικονομία δεν επιβιώνει και αναπτύσσεται ο ισχυρότερος, αλλά όποιος 

προσαρμόζεται γρηγορότερα στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο, εξαιτίας της 

τεχνολογίας, μεταβάλλεται με πρωτοφανείς ταχείς ρυθμούς. Στη σύγχρονη οικονομία, 

ισχυρή συμβολή έχει η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική καθώς και τα μεγάλα 

δεδομένα (Big Data). Τονίζεται ότι το καθεστώς της Κίνας και ο καπιταλισμός της 

διαφέρει σημαντικά από αυτόν των Η.Π.Α. καθώς και της Ε.Ε.. Χαρακτηριστικά, 

σημείωσε ότι, οι Η.Π.Α. ακολουθούν πολιτικές οι οποίες είναι σύμφωνες με την 

ευημερία των επιχειρήσεών τους, νοιάζονται επομένως ιδιαίτερα για τις τελευταίες. 

Αντιθέτως, η Κίνα ενδιαφέρεται για την ίδια τη χώρα και όχι για την ευημερία των 

επιχειρήσεων, για το λόγο αυτόν, οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνει είναι προς το 

συμφέρον του κράτους.  

Στη συνέχεια, ο κ. Federico Steinberg, γνωμοδότησε σχετικά με τις πολιτικές και τις 

τεχνικές που οφείλει να βελτιώσει η Ε.Ε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δημοκρατικοί 

θεσμοί της μπορούν να τη βοηθήσουν να αναπτυχθεί και να επιτύχει καλύτερα 

αποτελέσματα, παρά την πολυπλοκότητά τους. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται ο 

ορθός διαμοιρασμός των κονδυλίων στα κ-μ της Ε.Ε., ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί 
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με τη σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων που δημιουργούνται από γεγονότα, όπως η 

επικείμενη αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ένωση, καθώς ορισμένες 

οικονομίες πλήττονται περισσότερο από άλλες εξαιτίας αυτού του γεγονότος. 

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν ουσιαστικότερες πολιτικές για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, κάτι που δεν 

μπορεί να αγνοηθεί από τους πολιτικούς. Όπως σημείωσε, οφείλουμε να 

σκεφτόμαστε το καλύτερο δυνατό σενάριο και ταυτόχρονα να είμαστε 

προετοιμασμένοι για το χειρότερο δυνατό. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι η στάση της 

Ε.Ε. δεν είναι όσο ισχυρή θα έπρεπε, ενώπιον των Η.Π.Α. και της Κίνας, 

σημειώνοντας όμως, ότι δεν είναι δυνατόν να αποκοπείς απολύτως από αυτές τις 

δύο υπερδυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, για την απειλή της Κίνας, η Ε.Ε. και οι 

Η.Π.Α. θα πρέπει να πορευθούν μαζί, ενώ οι διμερείς συμφωνίες των χωρών πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένες, έτσι ώστε να δίνονται κίνητρα σε όλες τις πλευρές, 

προκειμένου να υπάρχουν απτά αποτελέσματα.  

Τελευταία ομιλήτρια ήταν η κα. Silvia Iranzo, της οποίας η ομιλία ήταν μία ισχυρή 

κριτική ως προς την στάση της Ε.Ε. και, κατά την κρίση της, είναι αναγκαίο να 

σκληρύνει η πολιτική της και να λάβει μέτρα κατά της Κίνας και των Η.Π.Α., εφόσον 

απειλείται η οικονομία της. Η εμπορική πολιτική είναι το ισχυρότερο εργαλείο της 

Ένωσης για την αντιμετώπιση του εμπορικού «πολέμου», προκειμένου όμως να 

λειτουργήσει είναι απαραίτητη η άμεση υιοθέτηση των πολιτικών και όχι η 

τοποθέτηση εμποδίων από ορισμένα κ-μ. Ένα από τα παραδείγματα που έδωσε 

αφορούσε τη στάση της Ευρώπης στον λεγόμενο Δρόμο του Μεταξιού της Κίνας, 

καθώς, αν και η Ε.Ε. ήταν αντίθετη αρχικά, ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης 

της Ελλάδας, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συμπεριληφθούν σε αυτόν. 

Επιπλέον, τόνισε ότι, αν και στην Ευρώπη οι πολιτικές προσανατολίζονται προς την 

προστασία του περιβάλλοντος, στην Κίνα τις αγνοούν απολύτως, δίνοντας 

προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και, κατά συνέπεια, της 

οικονομίας της, ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μείνει αμέριμνη.  

Μία από τις προτεινόμενες λύσεις είναι η βελτίωση της δημοσιονομικής πολιτικής, 

χαρακτηρίζοντας, με αφορμή το εν λόγω θέμα, μη ουσιαστικό τον κατάλογο της Ε.Ε. 

με τις χώρες μη συνεργάσιμες στην φορολογική πολιτική. Συνοψίζοντας, η κα. Iranzo, 

πρότεινε ισχυρότερη και σθεναρώς ενοποιημένη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα 

προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα συνολικά της Ε.Ε. σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Σύμφωνα με την ίδια, η ενδεχόμενη 

αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. έχει το θετικό ότι η τελευταία έχει μείνει 

σταθερή και ενωμένη στις αποφάσεις της και στη συμφωνία που επιθυμεί, 

αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ισχυρή διαπραγματευτική της δύναμη.   

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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