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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                    Μαδρίτη, 9 Μαΐου 2018 

                    

   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΗΜΕΡΙΔΑ 

Ισπανία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μαδρίτη, 08.05.2018 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού της Ισπανίας σε συνεργασία 

με το ισπανικό ομοσπονδιακό συμβούλιο του ευρωπαϊκού κινήματος, με αφορμή την 

εορτή της ημέρας της Ευρώπης, διοργάνωσε μία συνάντηση για την επισήμανση των 

θέσεων της Ισπανίας, ως Ευρωπαϊκής χώρας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι κύριοι ομιλητές ήταν τρεις: oι κ.κ. Enrique Barón και José Maria Gil-Robles, οι οποίοι 

αμφότεροι έχουν διατελέσει πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο νέος Ισπανός 

Υπουργός Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού κ. Roman Escolano.  

i. Ο κ. Enrique Barón ξεκίνησε πρώτος και αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις  

οικονομικές και κοινωνικές διαταραχές που ταλάνισαν τα τελευταία χρόνια την 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα προβλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται και 

χρήζουν άμεσης επίλυσης. Έχοντας διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κινήματος από το 1986 έως το 1989, υποστήριξε ότι η Ε.Ε χρειάζεται προστασία 

μετά την οικονομική κρίση και την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να 

παραμείνει ενωμένη και ισχυρή. Η Γαλλία και η Γερμανία αποτελούν σημαντικές 

χώρες, ορόσημο της αναστήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ισπανία, μία 

από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες χώρες αυτής έχει υποχρέωση να συμβάλλει 

στη σταθεροποίηση της Ε.Ε, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό και 

πολιτισμικό επίπεδο. Η Ισπανία έχει υποχρέωση στην ΕΕ να προωθήσει την 

Ευρωπαϊκή ιδέα και τις αναπτυξιακές πολιτικές, για μία καλύτερη Ευρώπη σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

ii. Ο κ. Jose Maria Gil-Robles ακολούθησε με την ισχυρή επισήμανση ότι οι Ισπανοί 

δεν είναι μόνο στον τίτλο Ευρωπαίοι αλλά νοιώθουν πολίτες της Ε.Ε, ικανοί να 

βοηθήσουν ως προς την ενίσχυση της Ε.Ε. καθώς και την επέκταση και 

ισχυροποίησή της σε διεθνές επίπεδο. Η χώρα πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα 

σημεία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

επίπεδο.  
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iii. Τέλος, ο κ. Roman Escolano ξεκίνησε την ομιλία του με την πρόοδο που 

ακολουθεί η Ε.Ε αυτή την περίοδο και επισήμανε με τη σειρά του ότι η ισπανική 

κυβέρνηση είναι έτοιμη να στηρίξει την ενίσχυση του οικονομικού και του 

πολιτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η ισπανική οικονομία έχει 

εξελιχθεί σε μια ευρεία και πρόσφορη οικονομία.   

 

 Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Escolano υπενθύμισε ότι η Ε.Ε υπέγραψε 

πρόσφατα εμπορική συμφωνία με το Μεξικό και ότι προσπαθεί να ολοκληρώσει 

το συντομότερο δυνατόν ακόμη μία συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (ζώνη 

ελεύθερου εμπορίου χωρών Λατινικής Αμερικής). Η συμφωνία αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την ισπανική αγορά καθώς η Ισπανία αποτελεί τον 

εμπορικό δίαυλο μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Aκόμη, οραματίζεται 

μία Ευρώπη που θα κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πνεύμα, 

θεωρεί ότι οι υπερατλαντικές συμφωνίες είναι σημαντικές και πρέπει να 

ενισχυθούν και να επεκταθούν ώστε η Ε.Ε να αποκτήσει την κυριαρχία τόσο στον 

τομέα των επενδύσεων όσο και στο εμπόριο στη Λατινική Αμερική καθώς σε 

άλλες ισχυρές αγορές.  

 

 Επίσης, ο Υπουργός τόνισε ότι η Ε.Ε θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει τις 

ημερομηνίες και το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη της πλήρους οικονομικής 

και νομισματικής ένωσης μεταξύ των κ-μ. Η Ισπανία αποτελεί μία από τις χώρες 

που ακολουθούν και προωθούν τη στρατηγική πολιτική για την ενίσχυση της 

ΟΝΕ. Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο τ.έ., θα παρουσιάσει μία σειρά 

σταθερών και πολιτικά φιλόδοξων προτάσεων για την τραπεζική ένωση. 

 

 Επιπλέον, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο νέο διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας, 

ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία στις 11.06.2018, ημερομηνία καταληκτική, καθώς 

τότε ολοκληρώνει τη θητεία του ο κ. Luis María Linde. Ο επόμενος διοικητής θα 

είναι άτομο με αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό κύρος και ευρωπαϊκή αναγνώριση. 

Η Τράπεζα της Ισπανίας και η κυβέρνηση της χώρας εργάζονται στο πνεύμα μίας 

διαρκώς ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτό είναι το πλαίσιο στο 

οποίο η Τράπεζα της Ισπανίας θα κινηθεί στα επόμενα χρόνια. Επίσης, ο 

υπουργός υποστήριξε ότι η αύξηση της ζήτησης για τραπεζικές πιστώσεις, 

τελευταία, αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των πολιτών που επενδύουν στο 

ισπανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και υπενθύμισε ότι το ιδιωτικό χρέος 

μειώθηκε τα τελευταία χρόνια κατά περισσότερο από 60 μονάδες του ΑΕΠ. 
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 Τέλος, έκλεισε την ομιλία του με την επισήμανση της εορτής της Ημέρας της 

Ευρώπης. Τόνισε ότι για τους Ισπανούς είναι πολύ σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει 

να αναπτύσσεται καθώς ακριβώς μέσω της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, η ισπανική 

χώρα εξελίσσεται σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της. Φυσικά, μεγάλη 

σημασία έχουν η οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε κρατικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ο κ. Escolano υποστήριξε ότι η μακροοικονομική εικόνα της 

κυβέρνησης είναι συνετή και βασίζεται σε συντηρητικές και σταθερές προτάσεις 

που προωθούν την ευρωπαϊκή εξέλιξη.  

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 


