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Οι θέσεις της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της
Ελβετίας
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), το οποίο διοργανώνεται ετησίως στην ελβετική
κωμόπολη Νταβός, πραγματοποιήθηκε στις 22-25 Ιανουαρίου 2019, με θέμα
«Παγκοσμιοποίηση 4.0». Το θέμα του 49ου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δεν ήταν
ακριβώς πρωτότυπο, πλην όμως χαρακτηριστικό της παγκόσμιας, οικονομικής ασάφειας
που επικρατεί αυτή την εποχή, αποτέλεσμα της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης, των νέων
παγκοσμίων οικονομικών γιγάντων που δημιουργούνται ανατολικότερα της Δύσης, της μη
αναστρέψιμης κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη, της νεόκοπης τάσης για μαζικές
ανθρώπινες μετακινήσεις, της μεγάλης διαφοροποίησης από τις ιδέες της ελευθερίας της
νεότερης εποχής, αλλά και των νεοεκλεγμένων ηγετών δημοκρατικών χωρών. Στη
συνάντηση συμμετείχαν επιχειρηματίες, επιστήμονες, υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών
επιχειρήσεων, πλουτοκράτες, ολιγάρχες, ακτιβιστές και πολιτικοί ηγέτες.
Έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας της Ισπανίας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο
πρωθυπουργός της χώρας, κ. Pedro Sanchez, παραβρέθηκε στο Νταβός. Το αρχικό σχέδιο
του Ισπανού πρωθυπουργού ήταν να χρησιμοποιήσει την ισπανική γλώσσα για τουλάχιστον
ένα μέρος της ομιλίας του, ενώπιον του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αλλά τελικά
χρησιμοποίησε τη γλώσσα αναφοράς της συνάντησης. Έτσι, μίλησε αγγλικά με
φερεγγυότητα που σηματοδοτεί αστρική απόσταση, όπως ανέφεραν έγκυρα εδώ
δημοσιεύματα, από τον τελευταίο πρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης που παρευρέθηκε
στο Νταβός, κ. José Luis Rodríguez Zapatero, το 2010.
Στην ομιλία του, ο κ. Sanchez, παρουσιάστηκε ως κυβερνήτης με σταθερή κοινοβουλευτική
πλειοψηφία ενώ αγνόησε στην ομιλία του υπαινιγμό του υπεύθυνου του φόρουμ, κ. Borge
Brende, για την κατάσταση που επικρατεί στην Καταλονία. Στο ίδιο πνεύμα, αποδέχτηκε ότι
το σχέδιο των Προϋπολογισμών για το 2019 περιέχει αυξήσεις φόρων και δαπανών, οι
οποίες, ωστόσο, είναι απαραίτητες για την Ισπανία για να ξεπεράσει την επιβράδυνση που
επικρατεί στην οικονομία και τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισμός θα είναι η αρχή μίας
ιστορικής επιτυχίας και μίας νέας εποχής για την χώρα.
Ο πρωθυπουργός προκάλεσε έκπληξη, αρχικά, με την εξασφάλιση ότι θα δημιουργηθούν
330.000 νέες θέσεις εργασίας και, στη συνέχεια, τόνισε ότι υπερασπίζεται μία μη
επαναστατική αριστερά στην οποία οι προτάσεις, όπως η ενίσχυση των δημόσιων
δαπανών, είναι απαραίτητες μετά το τέλος του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και συμβατές με
τη βιωσιμότητα των δημοσιονομίας. Ακόμη, ανέφερε ότι η άποψή του για το Καθολικό
Βασικό Εισόδημα και την ανακατανομή του πλούτου γίνονται αποδεκτές από ευφυείς
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ανθρώπους όλων των ιδεολογιών ενώ υποστήριξε ότι αυτό επιβεβαιώνεται καθώς θέσεις
της κυβέρνησής του που αφορούν τη γυναικεία ψηφοφορία, τη δημόσια υγεία και το δημόσιο
συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες αρχικά είχαν θεωρηθεί επαναστατικές, σταδιακά
εδραιώνονται στην ισπανική κοινωνία.
Επίσης, απέφυγε να τοποθετηθεί για τη μεγάλη σύγκρουση που υπάρχει με τους οδηγούς
ταξί στις κυριότερες ισπανικές πόλεις, σχολίασε, ωστόσο, ότι παρά την κατάσταση που
επικρατεί, η Ισπανία είναι η χώρα των νεοφυών επιχειρήσεων. Επισήμανε, παράλληλα, ότι
η κοινωνική αρμονία, η νομική ασφάλεια και τα ισχυρά θεσμικά όργανα είναι από τα δυνατά
σημεία της ισπανικής οικονομίας.
Ακόμη, τόνισε ότι, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ισπανία θα αναπτυχθεί
περισσότερο από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το μέσο όρο της ευρωζώνης έως το
2020 και ότι η χώρα εμπνέει εμπιστοσύνη τόσο στους διεθνείς οργανισμούς όσο και στις
χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς έχει σταθερές βάσεις. Ο πρόεδρος της ισπανικής
τράπεζας BBVA, ο οποίος παραβρέθηκε στην ομιλία, διαβεβαίωσε ότι η τράπεζα έχει
μειώσει σημαντικά τους κινδύνους της, από την άλλη πλευρά, όμως, η πρόεδρος της
τράπεζας Santander, αν και παραβρέθηκε στο Νταβός, δεν παρακολούθησε την ομιλία του
προέδρου της κυβέρνησης, όπως δεν παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των
ισπανικών επιχειρήσεων Iberdrola, Ferrovial, Acciona και Repsol.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ισπανία είναι η πιο φιλοευρωπαϊκή χώρα σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Σχολίασε ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Brexit) μπορεί να έχει το καλό αποτέλεσμα στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι
σε αυτό το θέμα διατήρησε τη γραμμή του κ. Mariano Rajoy, υπέρ της ταχύτερης
ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης με ένα νέο ευρωπαϊκό ταμείο καταθέσεων.
Ακόμη, ο κ. Sanchez, αναφέρθηκε στις ανησυχίες που υπάρχουν για την έλλειψη κοινωνικής
αποδοχής της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, σημειώνοντας ότι οι απαράδεκτες
ανισότητες επιμένουν στην οικονομική ανάπτυξη και ότι αν δεν αγωνιστούν συλλογικά, θα
εμφανιστούν ασυνείδητοι πολιτικοί που θα επιδεινώσουν τις ρωγμές στην κοινωνία ενώ
τελικά επέκρινε το συντηρητικό, προστατευτικό και επαρχιακό μοντέλο.
Τέλος, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Microsoft, κ.
Satya Nadella, προτού μιλήσει στην ολομέλεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με
σκοπό να προσεγγίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας, τονίζοντας τις
πολιτικές της ισπανικής κυβέρνησης για να τοποθετήσει την Ισπανία στο επίκεντρο της
ψηφιακής επανάστασης, ως κορυφαία χώρα στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και
την οικονομία της γνώσης.
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