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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ Κ. MÁRIO CENTERO,  
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ EUROGROUP ΚΑΙ ΚΑΣ NADIA CALVIÑO 

ΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. 
Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στη Μαδρίτη, 24.05.2019 

 
Στις 23 Μαΐου τ.έ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη Μαδρίτη 

διάλεξη και συζήτηση μεταξύ του κ. Mário Centero, Προέδρου του Eurogroup και της κας Nadia 

Calviño, Υπουργού Οικονομίας και Επιχειρήσεων της Ισπανίας. Το Γραφείο μας 

παρακολούθησε τη διάλεξη, από την οποία συγκρατούνται τα ακόλουθα:  

Τη διάλεξη άνοιξε ο κ. Francisco Fonseca, Γενικός Διευθυντής του ισπανικού Ιδρύματος για 

την προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών ερευνών, FUNCAS, ο οποίος ευχαρίστησε 

τους συμμετέχοντες. Παράλληλα ανέφερε και την Πορτογαλία ως ένα παράδειγμα προς 

μίμηση, δεδομένου του ότι κατάφερε να βγει από την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Mário Centero διατελεί και Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας.  

Τον λόγο πήρε η κα. Nadia Calviño, η οποία αναφέρθηκε στις ισχυρές σχέσεις μεταξύ των 

γειτόνων χωρών, Ισπανίας και Πορτογαλίας, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές. Όσον 

αφορά την Ευρώπη, επισήμανε ότι οι ευρωεκλογές έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισμένα κράτη 

ενώ οι φετινές εκλογές είναι οι σημαντικότερες που έχουν γίνει τα τελευταία έτη. Τα 

αποτελέσματα των εκλογών θα καθορίσουν το μέλλον αυτής και είναι ιδιαίτερα σημαντικά και 

για το Eurogroup και το Ecofin.  

Αναφορά έγινε και στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει, τονίζοντας τις αρνητικές του 

επιδράσεις. Υπενθύμισε ότι η Ισπανία επηρεάζεται λιγότερο από άλλες μεγάλες οικονομίες 

από τον εν λόγω εμπορικό πόλεμο, ενώ σημείωσε και την αύξηση της εμπιστοσύνης στην 

ισπανική οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνα με την ίδια, θεωρείται η ισότιμη διαχείριση 

και καταμερισμός της αύξησης του ΑΕΠ ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι οι θέσεις της 

Ισπανίας στο Eurogroup θα είναι προσανατολισμένες στην ισότητα και τη σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπλέον, τόνισε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να εφαρμόσει 

καλύτερες φορολογικές πρακτικές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Τέλος, εξέφρασε 

την αισιοδοξία της για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το μέλλον της Ευρώπης.  

Ακολούθησε σύντομη ομιλία του κ. Mário Centeno, ο οποίος καταρχήν σημείωσε ότι ποτέ 

στην ιστορία της Ευρώπης οι πολίτες δεν είχαν καλύτερο επίπεδο ζωής. Παρόλα αυτά, ο 

ευρωσκεπτικισμός είναι έντονος τα τελευταία έτη και αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομική 

κρίση που διάνυσε η Ε.Ε. πριν από μερικά χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενιαίο 

νόμισμα της Ε.Ε., το οποίο δεν εξασφαλίζει μόνο την οικονομική σταθερότητα των κ-μ, αλλά 

παράλληλα τονώνει και το αίσθημα της ενωμένης και ενιαίας Ευρώπης. Επίσης, σημαντικό 

θεωρείται και το ότι στην ευρωζώνη, τα τελευταία έξι έτη παρατηρείται ανάπτυξη η οποία 

έρχεται κυρίως μέσω των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Σπουδαίο 

θεωρείται και το ότι ποτέ στο παρελθόν οι προϋπολογισμοί των κ-μ στο σύνολο δεν ήταν 

μεγαλύτεροι, το οποίο δείχνει τη θετική πορεία της οικονομίας.  

Αναφορά έκανε και στη διάρκεια και την καθυστέρηση της Ε.Ε. να παίρνει αποφάσεις, γεγονός 

το οποίο οφείλεται στο ότι η Ε.Ε. είναι πάνω από όλα δημοκρατική και για αυτό είναι 

απαραίτητο προτού ληφθεί μία απόφαση, να συζητείται και να εξετάζεται εκτενώς. Κλείνοντας, 
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ανέφερε ότι το αίσθημα της συνοχής έχει ιδιαίτερο βάρος, ενώ οι Βρετανοί το αντιλήφθηκαν 

μετά το δημοψήφισμα το οποίο, δυστυχώς, επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε κρίση σε 

κ-μ θα πρέπει να μην θεωρείται απλώς κρατική αλλά παράλληλα ευρωπαϊκή ενώ η 

αλληλοβοήθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

Σε συνέχεια των εισαγωγικών ομιλιών, ο κ. Raymond Torres, μέλος του Ιδρύματος FUNCAS 

και συντονιστής της διάλεξης, έκανε ερωτήσεις στους δύο συμμετέχοντες σχετικά με την 

οικονομία της Ευρώπης και το μέλλον αυτής. Υπενθύμισε ότι οι εκτιμήσεις της Ε.Ε. μειώθηκαν 

αρκετά το τελευταίο εξάμηνο ενώ επίσης ρώτησε για τις κινήσεις της Ευρώπης σχετικά με τον 

εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.    

Η κα. Nadia Calviño πήρε πρώτη το λόγο και ανέφερε ότι η οικονομική επιβράδυνση της 

οικονομίας είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα για να επιλυθεί αμέσως. Μάλιστα, δήλωσε ότι 

από την πρώτη μέρα της θητείας της στο Υπουργείο Οικονομικών και Επιχειρήσεων, 

κατανόησε το πόσο δύσκολο πρόβλημα είναι η επιβράδυνση. Αρχικά, θα πρέπει να 

εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η οικονομική επιβράδυνση, συνεπώς 

πρέπει να γίνει ξεκάθαρο εάν το πρόβλημα προέρχεται από άλλες οικονομικές δυνάμεις, όπως 

ο εμπορικός πόλεμος ή εάν είναι κοινωνικό και δομικό, οπότε πρέπει να σχεδιαστούν 

καλύτερα οι πολιτικές. Τόνισε ότι πολλές φορές η επιβράδυνση δεν είναι δυνατόν να 

αποφευχθεί, γίνεται όμως να την επηρεάσουμε θετικά. 

Τέλος, αναφορά έκανε και στις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ο οποίος, όπως το Γραφείο μας έχει ήδη 

ενημερώσει (έγγραφό μας ΑΠ Φ 2710/ ΑΣ 558/23.5.2019), δεν αναθεώρησε προς τα κάτω τις 

εκτιμήσεις, δείχνοντας με αυτόν το τρόπο τη θετική πορεία της ισπανικής οικονομίας, ιδιαίτερα 

σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Mário Centeno, ο οποίος είπε ότι το 2009 πολλοί πίστευαν 

ότι η οικονομική κρίση δεν θα ήταν μεγάλης διάρκειας. Δυστυχώς όμως, αυτοί διαψεύσθηκαν 

καθώς η κρίση κράτησε για περισσότερο από το προβλεπόμενο. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις 

της ευρωζώνης κινούνται σε θετικά επίπεδα και αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν 

οι επενδυτές στη συγκεκριμένη ήπειρο. Επίσης, από το 2013, οι εργαζόμενοι στην Ε.Ε. 

συνεχώς αυξάνονται ενώ σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η ανεργία είναι ιδιαίτερα 

χαμηλή ενώ ο ίδιος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη θετική πορεία και για το μέλλον.  

Ο κ. Raymond Torres ζήτησε από τους δύο ομιλητές να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά 

με την αρχιτεκτονική του ευρώ, τις προτεραιότητες της νομισματικής πολιτικής καθώς και εάν 

θα συνεχίσει η ποσοτική χαλάρωση και τη γενικότερη βοήθεια της Ε.Κ.Τ. 

Ο κ. Mário Centero ανέφερε ότι τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί η ανησυχία των πολιτικών 

σχετικά με τη θωράκιση της Ευρώπης έναντι μιας νέας κρίσης. Διαβεβαίωσε όμως ότι η Ε.Κ.Τ. 

δουλεύει για τη συνοχή του ευρώ και της Ευρώπης γενικότερα, ενώ η στρατηγική της είναι 

προσανατολισμένη στην Ε.Ε. και όχι στις εξωτερικής αποφάσεις άλλων χωρών. Επιπλέον 

όλες οι αποφάσεις της είναι δημοκρατικές και με σεβασμό σε όλα τα κ-μ. Βέβαια, πολλές 

φορές, οι Υπουργοί Οικονομικών είναι αντίθετοι με τις πολιτικές της, αλλά η Ε.Κ.Τ. διατηρεί το 

ρόλο της.  

Η κα. Nadia Claviño ανέφερε ότι το σημαντικότερο όλων είναι η εμπιστοσύνη προς την 

ευρωζώνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον πράττονται τα λεγόμενα και δεν αγνοούνται οι 

αρχικές υποσχέσεις. Επίσης πρότεινε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος 

θα είναι υπεύθυνος για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άσκησε 
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επίσης κριτική στα μηδενικά επιτόκια που έχει θέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ε.Κ.Τ. και 

δήλωσε ότι αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο ενώ θα μπορούσε το επιτόκιο να αυξηθεί δεδομένης 

της καλής οικονομικής πορείας της ευρωζώνης. 

Τέλος, ο κ. Raymond Torres, ρώτησε σχετικά με την κοινωνική πολιτική και την ανεργία, η 

οποία σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία συνεχίζει και είναι αυξημένη, καθώς και τη 

δημοσιονομική πολιτική. 

Η κα. Calviño παίρνοντας πρώτη το λόγο, σημείωσε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

πλήρη απασχόληση καθώς και στις ισότιμες ευκαιρίες. Θα πρέπει όμως η εργασία να είναι 

παραγωγική και ποιοτική ενώ το εισόδημα οφείλεται να κατανέμεται δίκαια στους 

εργαζομένους. Για τη δημοσιονομική πολιτική, δήλωσε ότι αυτή πρέπει να είναι δίκαιη προς 

όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, οι οποίες, για λόγους ίσης διαχείρισης, πρέπει να 

φορολογηθούν. Προτεραιότητα επίσης αποτελούν και τα άτομα που έχουν μεγαλύτερες 

ανάγκες, όπως οι οικογένειες. 

Ο κ. Centero, ανέφερε ότι, όπως δήλωσε και η κα. Calviño, είναι σημαντικό οι ιδέες να είναι 

ξεκάθαρες και αυτές να εφαρμόζονται. Η Ε.Ε. οφείλει να είναι αξιόπιστη προκειμένου να 

συνεχίσουν οι επενδυτές αλλά και οι πολίτες να την εμπιστεύονται. Έκανε αναφορά στην 

Πορτογαλία, όπου το 2015 αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν προϋπολογισμό ο οποίος να 

ανταποκρίνεται για μία τετραετία. Τελικά, κατάφεραν να εφαρμόσουν κατά γράμμα τον εν λόγω 

προϋπολογισμό, παρά τις δυσκολίες και τις έκτακτες συγκυρίες της εποχής, αποδεικνύοντας 

ότι οι υποσχέσεις έγιναν πράξεις, το οποίο αύξησε την εμπιστοσύνη προς την Πορτογαλία.  

Τέλος, δήλωσε ότι στην Ε.Ε. εκφράζονται οι πολιτικές, οι οποίες μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν και οι πολιτικές οι οποίες είναι αδύνατον να υλοποιηθούν με το σημερινό 

προϋπολογισμό. Αστειευόμενος όμως δήλωσε ότι οι τελευταίες είναι αυτές που φαίνονται πιο 

ελκυστικές στους πολιτικούς και ζητάνε να εφαρμοστούν.   

Τη διάλεξη έκλεισε ο κ. Francisco Fonseca, ο οποίος ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους 

παρευρισκόμενους.  
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