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Ο αντικαταστάτης του Luis de Guindos και νέος Υπουργός Οικονομίας στην
Ισπανία

Στις 9 Μαρτίου τ.έ., ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Mariano Rajoy, ανακοίνωσε τον
αντικαταστάτη του κ. Luis de Guindos στο ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας
και Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος είναι ο κ. Román Escolano. Ο πρόεδρος της
κυβέρνησης είχε ξεκαθαρίσει ότι κύριος παράγοντας της τελικής απόφασης θα ήταν η
άριστη εξοικείωση με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος Υπουργός Οικονομίας
διαθέτει στο βιογραφικό του πλούσια εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα ενώ χαίρει της
πλήρους εμπιστοσύνης του Ισπανού προέδρου.
Σημαντικότερη στιγμή στην έως τώρα επαγγελματική σταδιοδρομία του κ. Escolano είναι
η τριετής θητεία του ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά την
οποία χαρακτηρίστηκε σοβαρός και αυστηρός τεχνοκράτης (2011-2014). Κατά την
περίοδο αυτή, υπήρξε υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τις διαδικασίες χρηματοδότησης
στην Iσπανία, την Πορτογαλία, το Μαγρέμπ (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία) και όλη τη
Λατινική Αμερική. Προτού διαδεχθεί την κα Magdalena Álvarez στην αντιπροεδρία,
διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Πιστωτικού Ιδρύματος της Ισπανίας. Από το 2004 έως
το 2011 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα στο γνωστό ισπανικό τραπεζικό
οίκο BBVA.
Στα θέματα που θα αποτελέσουν προτεραιότητα του νέου Υπουργού, συγκαταλέγονται η
σταθεροποίηση και προώθηση του τρέχοντος προϋπολογισμού, η διαχείριση των
αυξημένων επιπέδων ανεργίας -ιδιαίτερα των νέων- και η μείωση του δημοσίου χρέους,
που έχει ξεπεράσει το 100% του Ισπανικού ΑΕΠ. Ωστόσο, θα πρέπει να διαχειριστεί και
το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις, το οποίο συγκεντρώνει πολλές
διαμαρτυρίες. Ιδιαίτερα, η Γενική Ένωση Εργαζομένων και το Εργατικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) αναμένουν μία διαφορετική οικονομική πολιτική, η οποία θα
περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των συντάξεων. Ο ίδιος έχει ήδη δεσμευθεί στην
περαιτέρω συζήτηση και διαπραγμάτευση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο έχει
προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στη χώρα.
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Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων, βρίσκεται η προώθηση του διεθνούς χαρακτήρα
των ισπανικών επιχειρήσεων, στοιχείο που ο νέος Υπουργός χαρακτήρισε ζωτικό για
την περαιτέρω ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας. Αναμένεται επίσης η ιδιωτικοποίηση
της τράπεζας Bankia, διαδικασία την οποία θα έχει υπό στενή παρακολούθηση. Από
πλευράς αυτόνομων κοινοτήτων, οι πρώτες εντυπώσεις είναι ενθαρρυντικές, καθώς
αναμένεται η διατήρηση της συνεργασίας που είχε στο παρελθόν με την Ένωση
Αυτονομιών, όταν κατείχε τη θέση του προέδρου του Εθνικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
Τέλος, ο Υπουργός παρευρέθη τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου, στην πρώτη συνάντηση των
Υπουργών Οικονομίας της ΕΕ καθώς και την επομένη στη συνάντηση των Υπουργών
της Ευρωζώνης. Τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση κατά τη διάρκεια των δύο
ημερών ήταν, αφενός, η τρίτη και τέταρτη αξιολόγηση της Ελλάδας και οι μεταρρυθμίσεις
για την ενίσχυση του ευρώ. Παράλληλα, στη συνάντηση των 28 Υπουργών του Ecofin,
παρουσιάστηκαν τα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των κινδύνων
στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε όλα τα παραπάνω, ο νυν Υπουργός Οικονομίας δεν
παρουσίασε παγιωμένες θέσεις καθώς ήταν οι πρώτες συναντήσεις του σε κοινοτικό και
υπουργικό επίπεδο.
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