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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

Ο ισπανός πρωθυπουργός κ. Pedro Sánchez μεσολαβεί για να βρεθεί λύση στο θέμα 

της Electricaribe στην Κολομβία 

Στην τρίτη στάση της περιοδείας του στη Νότια Αμερική, ο Ισπανός πρωθυπουργός κ. Pedro 

Sánchez εκμεταλλεύθηκε μία συνέντευξη με την κολομβιανή τηλεόραση για να 

επισημοποιήσει το γεγονός ότι η Ισπανία και η Κολομβία έφθασαν σε λύση στη σύγκρουση 

που διατηρούσε η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy, υπό την προεδρία του κ. Iván Duque, 

για την απαλλοτρίωση της θυγατρικής της στην Κολομβία, Electricaribe. Ο κ. Sánchez τόνισε 

τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ της Κολομβίας και της Ισπανίας, καθώς αποτελούν χώρες με 

αδερφικούς δεσμούς και επεσήμανε ότι είναι αναμενόμενο να υπάρχουν ορισμένες τριβές 

ενίοτε. 

Η κολομβιανή κυβέρνηση, όσο βρισκόταν υπό την προεδρία του κ. Juan Manuel Santos, 

δικαιολογούσε την απόφαση αυτή, λόγω της έλλειψης εφοδιασμού που υπήρχε στις περιοχές 

τις οποίες εξυπηρέτησε η ισπανική Naturgy, ενώ από την άλλη, η εταιρεία κατήγγειλε τις 

συσσωρευμένες αθετήσεις και ζήτησε αποζημίωση ύψους 1,37 δις από τη διαιτησία. Ο κ. 

Sanchez επισήμανε ότι στην προηγούμενη συνάντηση με τον κ. Ivan Duque, που 

πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, αισθάνθηκε την επιθυμία να υπάρξει 

μία τόσο θετική όσο και ρεαλιστική αντιμετώπιση σε θέματα, όπως αυτό με την Electricarible 

και να βρίσκονται λύσεις εξίσου ικανοποιητικές και για τις δύο πλευρές. 

Σε διάφορους τομείς, ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει τονίσει επανειλημμένα την επιθυμία του 

να υπάρξει μια προνομιακή σχέση μεταξύ Ισπανίας και Κολομβίας, αφού θεωρεί την Ισπανία 

ως φυσική πύλη των αγορών της Ν. Αμερικής προς την Ευρώπη, καθώς αποτελεί τον 

στρατηγικό σύμμαχό της ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.  

Σημειώνεται ότι το 2017, η Ισπανία ήταν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Κολομβία, με 

επενδύσεις ύψους 2,2 δις ευρώ, κυρίως λόγω των 1,2 δις που εισήγαγε η ισπανική εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών Telefónica στην κολομβιανή θυγατρική της, Coltel. 
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Η Βολιβία ανοίγει την πόρτα σε ισπανικές επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στην 

δημιουργία του υποθαλάσσιου τρένου 

Ο πρωθυπουργός της Βολιβίας κ. Evo Morales είναι πρόθυμος να υποχωρήσει στις 

διαφωνίες που έχουν προκύψει με μεγάλες ισπανικές εταιρείες, λόγω της απαλλοτρίωσης 

που ξεκίνησε μετά την κρίση του 2008. Από τότε, παρέμειναν στην Βολιβία  τέσσερις 

θυγατρικές της ισπανικής εταιρείας ενέργειας Iberdrola, μία της REE (Ηλεκτρικό Δίκτυο 

Ισπανίας) και η διεύθυνση των αεροδρομίων Sabsa (Υπηρεσίες αερολιμένων Βολιβίας, 

διαβουλεύσεις με αφίξεις και αναχώρηση πτήσεων, επιβάτες, επενδύσεις), στην οποία 

ανήκουν η ισπανική Abertis, η οποία είναι αφιερωμένη στη διαχείριση αυτοκινητοδρόμων και 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών και η ισπανική Aena, η οποία είναι ο πρώτος αερομεταφορέας 

στον κόσμο ανά αριθμό επιβατών και αποτελεί μια κρατική εμπορική εταιρεία που 

διαχειρίζεται ισπανικά αεροδρόμια και ελικοδρόμια γενικού ενδιαφέροντος. Αυτή η τελευταία 

απαλλοτρίωση αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία υποχρέωσε το βολιβιανό 

κράτος να αποζημιώσει την Abertis με 23 εκ. δολάρια (19,6 εκ. ευρώ). Πρόσφατα, η ισπανική 

τράπεζα BBVA, κατήγγειλε τη Βολιβία ενώπιον της Παγκόσμιας Τράπεζας, εξαιτίας της 

αποτυχίας του διοικητικού συμβουλίου του κ. Evo Morales να ενσωματώσει τη διεύθυνση του 

συνταξιοδοτικού ταμείου στο δημόσιο τομέα. 

Και οι δύο χώρες θέλουν να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφωνίες και η καλή απόδειξη αυτού 

είναι το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφθηκε μεταξύ του πρωθυπουργών της Βολιβίας 

και της Ισπανίας, το οποίο εγγυάται τη νομική ασφάλεια σε μία χώρα με αντίθετο ιστορικό, 

τονίζοντας ότι κάθε επένδυση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι εγγυημένη. 

Αυτό το μνημόνιο μπορεί να αποτελέσει εγγύηση και για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στο σχέδιο υποθαλάσσιας αμαξοστοιχίας, το οποίο θα συνδέει το περουβιανό 

λιμάνι του Ilo στον Ειρηνικό Ωκεανό με το βραζιλιάνικο λιμάνι του Σάντος στον Ατλαντικό. Η 

σιδηροδρομική γραμμή που πρόκειται να κατασκευαστεί θα είναι μήκους 3.755 χιλιομέτρων 

και θα κοστίσει περί τα 12 δις ευρώ. Η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει στο βολιβιανό έδαφος, 

με μία πρώτη διαδρομή 150 χιλιομέτρων, στην οποία προγραμματίζεται επένδυση ύψους 

περίπου 188 εκ. ευρώ. Αν και το μνημόνιο δεν καθορίζει καμία ποσόστωση για τις ισπανικές 

εταιρείες, εγγυάται τη νομική ασφάλειά τους έτσι ώστε να επενδύουν χωρίς να φοβούνται τις 

απαλλοτριώσεις, όπως στο παρελθόν. 

Ο κ. Morales και ο κ. Sánchez υπέγραψαν επίσης συμφωνίες σε τομείς προτεραιότητας, 

όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, η εκπαίδευση, η υγεία, η δημοκρατική διακυβέρνηση και 

η ισότητα των φύλων, για τα έτη 2018-2021, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος 

συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισπανός πρωθυπουργός επωφελήθηκε από τη 

διαμονή του στην χώρα για να παρουσιάσει ορισμένα έργα συνεργασίας που συνδέονται με 

το Ταμείο Υδατοκαλλιέργειας και πραγματοποίησε συναντήσεις με εμπειρογνώμονες του 
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Νοσοκομείου 3000, όπου, με κεφάλαια από την ισπανική υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας για 

την ανάπτυξη (AECID), οι γιατροί εκπαιδεύονται σε πέντε διαφορετικές ειδικότητες. Ο κ. 

Sánchez ενθάρρυνε τον κ. Morales να παραστεί στην επόμενη Ιβηροαμερικανική Σύνοδο 

Κορυφής που θα λάβει χώρα στη Γουατεμάλα στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018 και ότι θα είναι 

μια ευκαιρία για τον εντοπισμό κοινών προκλήσεων και την εμβάθυνση των σχέσεων 

συνεργασίας. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


