
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Avda. Dr. Arce 24-28002 Μαδρίτη, https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                 
  Μαδρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 
   

ΘΕΜΑ: Α. Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με οικονομικές προτεραιότητες για την Ευρώπη 

για το 2023 από την Nadia Calviño και τον Fernando Medina Β. Προτεραιότητες σουηδικής 

Προεδρίας από τον Πρέσβυ της χώρας στη Μαδρίτη    

Α. Το πρωινό της 6/2 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη ενημερωτική ημερίδα-συζήτηση, υπό τη 

διοργάνωση του Ινστιτούτου Elcano, μεταξύ της Πρώτης Αντιπροέδρου της Ισπανικής Κυβέρνησης 

και Υπουργού Οικονομικών και Ψηφιακής Μετάβασης, κας Nadia Calviño, και του Πορτογάλου 

ομόλογου της, κ. Fernando Medina. Στη συζήτηση μεταξύ των δύο Υπουργών εξετάστηκαν εκτενώς 

οι οικονομικές προτεραιότητες των δύο κρατών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, εν όψει και της επικείμενης 

ισπανικής Προεδρίας στην Ένωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.  

Η κα Calviño αναφέρθηκε σε εξαιρετική συγκυρία κατά την οποία έλαβε χώρα η εν λόγω συνάντηση 

με τον Πορτογάλο ομόλογό της, με τις δύο χώρες να «βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ» λόγω των 

προοδευτικών τους κυβερνήσεων και οικονομιών και των οικονομικών πολιτικών τους που 

εστιάζουν στους πολίτες. Ισπανίδα Υπουργός έκανε επίσης μνεία στην ανάγκη ανάδειξης της 

σημασίας της Ιβηρικής Χερσονήσου, ως πυλώνα επικοινωνίας με Αμερική και Αφρική, σε μία εποχή 

όπου η προσοχή είναι στραμμένη στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. 

Η κα Calviño τόνισε τη σημασία για μία ολιστική, συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ προκειμένου να 

υποδεχθεί δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλου μεγέθους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ούτως ώστε να επιτύχει το διττό στόχο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ειδικότερα, η κα 

Calviño επεσήμανε τη συμβολή της εσωτερικής αγοράς και μίας ενεργειακής νομοθεσίας ικανής να 

εξασφαλίσει καθαρή και φθηνή ενέργεια που θα υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ικανοποιητική χρηματοδότηση για την υποστήριξη της πράσινης 

και της ψηφιακής μετάβασης. 

Η Υπουργός χαρακτήρισε την τρέχουσα εποχή περίοδο ποικίλων προκλήσεων, αναφερόμενη στον 

πόλεμο στην Ουκρανία, την παρεμβατική οικονομική πολιτική της Κίνας, την αμερικανική απάντηση 

με το Σχέδιο για μείωση του πληθωρισμού -το οποίο η κα Calviño χαρακτήρισε «νεοπροστατευτική» 

προσέγγιση- και την επανεπιβολή ενός «παγκοσμιοποιημένου νότου», προκλήσεις οι οποίες 

απαιτούν μία κοινή ευρωπαϊκή θέση στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων.   

Εν όψει ισπανικής Προεδρίας Ε.Ε., Ισπανίδα Αντιπρόεδρος τόνισε πως κάποιες από τις 

σημαντικότερες ατζέντες και ζητήματα θα έχουν ωριμάσει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως 

οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες και το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον ενεργειακό τομέα. Στο πλαίσιο 

αυτό, κα Calviño δήλωσε πως Ισπανική Κυβέρνηση θα δουλέψει σε συνεργασία με την γείτονα 

Πορτογαλία για να κατευθύνει και διαμορφώσει τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές απαντήσεις στις τρέχουσες προκλήσεις θα 

βασίζονται στις αρχές της ενότητας, της αποφασιστικότητας και της αλληλεγγύης, όπως συνέβη και 

στην αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας.  
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Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών, εν συνεχεία, επισήμανε τις κοινές αξίες μεταξύ των δύο χωρών 

και την κοινή επιθυμία να συνεργαστούν, να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να 

ενδυναμώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου 

στην Ουκρανία, δήλωσε με βεβαιότητα πως η Ε.Ε. επέδειξε αντοχή από οικονομικής και πολιτικής 

απόψεως φέρνοντας ως παραδείγματα την πολιτική ενότητα στη στήριξη της Ουκρανίας, την 

αντίσταση στην πολιτική εργαλειοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία, την αποφυγή της ύφεσης, την 

άμεση εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην παραγωγή, χρήση και προμήθεια της ενέργειας στην 

Ευρώπη και την στήριξη νοικοκυριών και εταιρειών προς αντιμετώπιση πληθωριστικών τάσεων.  

Κύριος Medina τόνισε επίσης την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης για ευκαιρίες και απειλές για 

το κοινωνικό υπόδειγμα, για δομικές προκλήσεις, όπως  κλιματική αλλαγή,  νέες πηγές στα 

ενεργειακά συστήματα εφοδιασμού, δημογραφικές προκλήσεις, καινοτομία, προστατευτισμός, 

εθνικισμός. Επισήμανε ακόμη τη σημασία μείωσης των επιπέδων του δημοσίου χρέους ως μίας από 

τις σοβαρότερες προκλήσεις του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της 

επενδυτικής βάσης, αλλά και τη δημιουργία μίας μόνιμης ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής ικανότητας 

για στρατηγικές επενδύσεις που θα σταθεί ικανή να διασφαλίσει την οικονομική κυριαρχία της 

Ευρώπης και την μακροοικονομική της σταθερότητα, ιδιαίτερα αναφορικά με πιθανές μελλοντικές 

κρίσεις που θα ανακύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, Πορτογάλος Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη 

κινητοποίησης δημόσιων χρηματοοικονομικών πηγών, καθώς οι ιδιωτικοί φορείς δεν δύνανται από 

μόνοι τους να επιφέρουν την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κ. Medina, μία αποτελεσματική 

ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να επιτυγχάνει βασικούς στόχους όπως να διασφαλίζει την 

ευρωπαϊκή παραγωγική δυναμικότητα, να διευκολύνει τις επενδύσεις σε τεχνολογία και βιομηχανία, 

να ενισχύει την καινοτομία, ιδιαίτερα την πράσινη καινοτομία, και να προωθεί μία ανταγωνιστική 

ευρωπαϊκή βιομηχανία στην παγκόσμια αγορά.   

Β. Επισημαίνεται ότι, επίσης στις 6/2, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση υπό τη 

διοργάνωση του ισπανικού Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής (INCIPE), με ομιλητή τον Πρέσβυ της 

Σουηδίας στην Ισπανία, κ. Teppo Tauriainen, οποίος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της 

τρέχουσας Σουηδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Σουηδός Πρέσβυς αναφέρθηκε σε 

περίοδο οικονομικής ανασφάλειας, γεωπολιτικής αναταραχής και ιστορικών προκλήσεων. 

Αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, και δη στην αύξηση του 

πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας, τόνισε τη σημασία λήψης έκτακτων μέτρων για την 

υπέρβαση των προκλήσεων βραχυπρόθεσμα αλλά και με μακροχρόνια προοπτική.  

Σουηδός Πρέσβυς διέκρινε 4 βασικούς άξονες ενδιαφέροντος για τη σουηδική Προεδρία, την 

εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα, οικολογική και ενεργειακή μετάβαση και την 

εδραίωση κρατών δικαίου και υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Σχετικά με τις οικονομικές 

προτεραιότητες, επισήμανε το στόχο μίας Ε.Ε. οικονομικά ανοικτής, δυνατής και ανταγωνιστικής, 

προετοιμασμένης να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες νέες κρίσεις. Τόνισε επίσης πως η εσωτερική 

αγορά, η οποία πλέον γιορτάζει τα 30 χρόνια εφαρμογής της, αποτελεί τη βάση της οικονομικής 

ευημερίας, ενώ παράλληλα τόνισε την σημασία μίας ανθεκτικής, ενεργητικής και πιο 

διαφοροποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία επίσης θα έχει επιτύχει την εξασφάλιση των 

αλυσίδων εφοδιασμού της. Στο πλαίσιο αυτό, Σουηδός Πρέσβυς αναφέρθηκε στην ανάγκη 

διαμόρφωσης ξεκάθαρης πολιτικής ανταγωνιστικότητας και ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού 
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χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία και παραγωγικότητα 

από μία εξαντλητική νομοθεσία.    

Τέλος, Πρέσβυς Σουηδίας έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αξία της ενεργειακής και οικολογικής 

μετάβασης για τη σουηδική Προεδρία, που θέλει την Ε.Ε. να πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ως στόχο- κλειδί την δημιουργία νέας νομοθεσίας 

για τις μπαταρίες και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα, κυρίως στους 

τομείς των μεταφορών και της βιομηχανίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην πράσινη μετάβαση.  

     

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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