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Ενημερωτικό πρωινό επ’ ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε.  

από την Τσεχική Δημοκρατία για το επόμενο εξάμηνο,  

με εισηγήτρια την Γενική Γραμματέα Εμπορίου κα Xiana Méndez Bértolo 

και ομιλητή τον Πρέσβυ της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Ιvan Jancárek, 

Nueva Economía Fórum, Μαδρίτη, 11 Ιουλίου 2022. 

 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, ενημερωτικό πρωινό, το οποίο παρακολούθησε το Γραφείο 

ΟΕΥ Μαδρίτης, με κύριο ομιλητή τον Πρέσβυ της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ισπανία, κ. Ivan 

Jančárek, στο πολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental Ritz της ισπανικής πρωτεύουσας. Τη 

διοργάνωση της στοχευμένης εκδήλωσης ανέλαβε ο γνωστός εδώ ιδιωτικός οργανισμός – 

δεξαμενή σκέψης  Nueva Economía Fórum. Μεταξύ των παρόντων, συμμετείχαν Πρέσβεις της 

Ε.Ε. και άλλων χωρών, δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα της ισπανικής και ευρωπαϊκής 

πολιτικής σκηνής. Το πρωινό μεταδόθηκε, σε απευθείας μετάδοση, διαδικτυακά, για όλους τους 

ενδιαφερόμενους.  

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα. May Mariño, η οποία έκανε και την εισαγωγή. 

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε η Γενική Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού, κα. Xiana Margarida Méndez Bértolo, η οποία ανέφερε ότι γνωρίζεται 

από το 2008 με τον κ.  Ivan Jančárek, oπότε είχαν συνεργαστεί για την εμπορική συνεργασία 

μεταξύ των δύο κρατών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις στενές εμπορικές σχέσεις των δύο 

χωρών, αφού η Τσεχία είναι από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ισπανίας στην 

Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, οι ροές των εμπορικών συναλλαγών με τη Δημοκρατία της 

Τσεχίας είναι ανάλογες άλλων σημαντικών εταίρων της Ισπανίας, με πολύ μεγαλύτερο 

πληθυσμό, όπως το Μεξικό και η Ν. Κορέα. Η ίδια έκλεισε, τονίζοντας εκ νέου τη στενή 

συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο.  

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ισπανία, κ.  Ivan 

Jančárek. Αρχικά, όπως αναμενόταν, έκανε αναφορά στην ρωσική εισβολή στα εδάφη της 

Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα προάσπισης των εθνικών και ενωτικών 

συμφερόντων, καθώς η εισβολή αυτή επηρεάζει το σύνολο της Ε.Ε. Επίσης, η κα. Mariño 

αναφέρθηκε στην ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε., κατά το β’ εξάμηνο τ.έ., από την Τσεχία, 

μετά τη Γαλλία. Στο σημείο αυτό, ζητήθηκε από τον Γάλλο Πρέσβη στην Ισπανία, κ. Jean-Michel 

Casa να κάνει μία σύντομη παρέμβαση, στην οποία αναφέρθηκε στις εργασίες της Γαλλίας, κατά 

την άσκηση της προεδρίας, το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 

Δημοκρατία της Τσεχίας θα φέρει εις πέρας επιτυχημένα το ευρωπαϊκό εξάμηνο, 

υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία στέκεται πάντοτε αρωγός στην ευρωπαϊκή κοινότητα.  
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Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε εκ νέου ο κ. Jančárek, με αναφορές στους πρόσφυγες της 

Ουκρανίας. Σημείωσε ότι η Τσεχία έχει υποδεχτεί πολύ μεγάλο αριθμό Ουκρανών προσφύγων, 

οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, εξαιτίας του πολέμου. Τόνισε ότι 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιστρέψουν στη χώρα τους, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.  

Συνέχισε με αναφορές για την άμυνα της Ε.Ε. και την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ευρώπης. Μπορεί μεν το ΝΑΤΟ να είναι 

σύμμαχος και να προστατεύει την Ε.Ε., ωστόσο η Ένωση οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της και 

να αναπτύξει ισχυρή αμυντική βιομηχανία, προκειμένου να μην εξαρτάται από τρίτους. Αυτό θα 

αποτελέσει και ένα από τα σημεία εργασίας για την Τσεχία, κατά το τρέχον εξάμηνο. Παράλληλα, 

σημείωσε ότι η απόκτηση της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ από την Σουηδία και Φινλανδία, 

αποτελεί ιδιαίτερα θετικό σημείο για τη συμμαχία και την ευρωπαϊκή άμυνα. 

Εν κατακλείδι, επικεντρώθηκε στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη για την 

άμυνα και την ευημερία των πολιτών και των χωρών. Σημείωσε ότι θεωρείται αναγκαίο να 

τονωθεί η κοινή αγορά, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αναζητηθούν νέες αγορές, και, 

παράλληλα, να ενισχυθούν οι εμπορικές σχέσεις με ήδη υπάρχουσες τρίτες χώρες-εταίρους. 

Εξάλλου, επισήμανε ότι η Τσεχία, πλέον, αποτελεί μία πλούσια χώρα και στόχος της είναι να 

διευρύνει τις συνεργασίες με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα μετά την ύφεση, που επέφερε η πανδημία, 

το εμπόριο της χώρας έχει χάσει έδαφος, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

υπενθυμίζοντας την κρίση, που περνά ο τελευταίος, καθώς φαίνεται ότι οι νέες γενιές δεν 

επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό τους αυτοκίνητο και προωθούν την κουλτούρα της από κοινού 

χρήσης των αυτοκινήτων (car sharing). Τις εν λόγω αλλαγές παρακολουθεί η τσεχική 

αυτοκινητοβιομηχανία, προσπαθώντας να προσαρμοστεί αντίστοιχα.  
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