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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 2019: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Círculo de Bellas Artes, Μαδρίτη, 14.02.2019
Στις 14 Φεβρουαρίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα που διοργάνωσε το
Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Μελετών Elcano, το οποίο χαίρει ιδιαίτερης
εκτίμησης εδώ, ως δεξαμενή σκέψης, με αντικείμενο τις προοπτικές και τις προκλήσεις που θα
αντιμετωπίσει η Ισπανία το τρέχον έτος.
Η εν λόγω ενημερωτική ημερίδα αποτελεί την έβδομη δράση του Ινστιτούτου Elcano, με στόχο
την ανάλυση της διεθνούς θέσης της Ισπανίας εντός του 2019, καθώς και την ανάλυση των
πεπραγμένων του 2018.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν αρχικά στην εξωτερική πολιτική της ισπανικής Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ομιλητές, η εξωτερική πολιτική της επηρεάστηκε εντός του 2018
από δύο σημαντικούς εσωτερικούς παράγοντες: πρώτον από την Καταλανική κρίση και δεύτερον,
σε ορισμένες περιπτώσεις, από την κοινοβουλευτική ανεπάρκεια της εκτελεστικής εξουσίας, που
έδρασε περιοριστικά για την ενίσχυση της διεθνούς ισπανικής εξωστρέφειας. Παράλληλα, η
Ισπανία καλείται και εκείνη να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο
χαρακτηρίζεται από μία σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών,
όπως η δημιουργία μίας ευρωσκεπτικιστικής κυβέρνησης στην Ιταλία, η επικείμενη αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή οικογένεια και η αναζήτηση μίας βιώσιμης λύσης
μεταξύ των δύο μερών.
Παράλληλα, τα τεκταινόμενα τόσο στη περιοχή της Μεσογείου, όπως η μεταναστευτική κρίση,
όσο και οι νέες πολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη Λατινική Αμερική (Βενεζουέλα),
ωθούν την Ισπανία να ενισχύσει την εξωτερική της πολιτική και δράση, ως μέρος ενός
παγκόσμιου ρευστού περιβάλλοντος, στο οποίο οι ισορροπίες ισχύος και τα ζητήματα ασφάλειας
αλλάζουν διαρκώς. Οι μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά και οι μικρότερες, όπως
η Ρωσία, συναγωνίζονται σε ζητήματα γεωπολιτικής και γεωοικονομίας, γεγονός που συχνά
εγκυμονεί κινδύνους για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.
Αναφορικά με τα ζητήματα της οικονομίας, οι ομιλητές ανέφεραν ότι η παγκόσμια οικονομία
σημείωσε άνοδο εντός του 2018, της τάξεως του 3,5% και οι μελέτες προβλέπουν ότι η οικονομία
της Ισπανίας, εντός των επόμενων ετών, θα μεγεθυνθεί, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παγκόσμιο εμπόριο και οι επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο έχουν
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ανοδική τάση, σε συνέχεια της απομάκρυνσης της οικονομικής κρίσης του 2008 ενώ ταυτόχρονα
τα επίπεδα πληθωρισμού παρουσιάζουν μειωτικές τάσεις. Οι συνιστώσες αυτές δημιουργούν ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για την ισπανική οικονομία.
Επιπλέον, οι αστάθειες που θα υπάρξουν εντός του 2019 συμπεριλαμβάνουν τις ΗΠΑ μετά την
πολιτική αλλαγή που κατέστησε τον Ντόναλντ Τράμπ νέο Πρόεδρο της χώρας. Ειδικότερα, η
χώρα παρουσίασε θετικές τιμές στην απασχόληση, με ποσοστό ανεργίας μόλις στο 3,7% στο
τέλος του 2018 και ποσοστό πληθωρισμού στο 2%. Ωστόσο, η άνοδος των επιτοκίων από την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς και οι τεταμένες εμπορικές σχέσεις τους με την Κίνα,
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσμενή στοιχεία για τη χώρα, γεγονός που θα έχει άμεσο
αντίκτυπο για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας.
Τέλος, οι ομιλητές έκαναν μνεία στα σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της
ενέργειας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε το θέμα της τετραμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου,
Ιταλίας και Ισραήλ και της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την κατασκευή του αγωγού φυσικού
αερίου EastMed. Ο East Med, με αρχική προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας το 2025 και τελική
ετήσια μεταφορική χωρητικότητα 20 δις μ3, θεωρείται το μεγαλύτερο σχέδιο κατασκευής
υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου στον κόσμο, τόσο σε μήκος (1,970 χλμ.) όσο και σε βάθος
(ξεπερνά τα 3 χλμ.). Θα εκτείνεται από την Κύπρο και το Ισραήλ έως την Ευρώπη, γεγονός που
εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.
Ωστόσο, η νέα αυτή συμφωνία θα μπορούσε, από την άλλη πλευρά, να οδηγήσει, σύμφωνα με
τους αναλυτές, σε σύγκρουση και όχι απαραίτητα σε συνεργασία αναφορικά με τα αποθέματα
φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας κλίμα αστάθειας στην Ε.Ε.,
επηρεάζοντας και την Ισπανία.
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