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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΤΗΛΕΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Μαδρίτη, 8.09.2020  

 

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE), η Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου, μέσω του ICEX (oμόλογου του Εnterprise Greece οργανισμού και 

αρμόδιου για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου και την προσέλκυση επενδύσεων) και το 

Επιμελητήριο Εμπορίου Ισπανίας, διοργάνωσαν από κοινού τηλεσυνάντηση, δίωρης διάρκειας, 

με αντικείμενο την αναθεώρηση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής Πολυμερών Υποθέσεων, Στρατηγικής, Ανάλυσης 

και Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ignacio García Bercero, και η Γεν. Γραμματέας 

Εμπορίου, κας Χiana Méndez. Χαιρετισμούς απηύθυναν κύριοι εκπρόσωποι των 

συνδιοργανωτών ενώ τον συντονισμό ανέλαβε η Πρόεδρος Διεθνών Σχέσεων της CEOE. 

Η εν λόγω τηλεσυνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους περί τους 170 συμμετέχοντες να 

ενημερωθούν γύρω από τους κύριους άξονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

αναθεώρηση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ. Η ανωτέρω επανεξέταση, η οποία 

ξεκίνησε με ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης και θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου τ.έ. 

(https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf), αποσκοπεί, μεταξύ 

άλλων, στην ανάλυση των μέσων με τα οποία η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στην 

κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση του Covid-19, καθώς και στον προσδιορισμό του 

τρόπου με τον οποίο μπορεί να ευνοήσει την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ένωσης, βασισμένης 

στο μοντέλο της "ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας".   

Αρχικά, τον λόγο πήρε η Πρόεδρος Διεθνών Σχέσεων της Ισπανικής Συνομοσπονδίας 

Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE), κα. Marta Blanco, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του 

εξωτερικού εμπορίου για τις ισπανικές επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία καθώς αφορούν 

σχεδόν το ένα τρίτο αυτής. Από την πλευρά της, η CEOE ευελπιστεί ότι η νέα εμπορική 

στρατηγική θα αυξήσει περαιτέρω τη θέση της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς επίσης θα 

βοηθήσει και θα υπερασπιστεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τόσο τις μεγάλες όσο και τις 

μικρομεσαίες. Αντίστοιχα, θα επιτρέπει τη διεθνή συνεργασία με τη σύναψη συμφωνιών χωρίς, 

ωστόσο, να υπονομεύεται η οποιαδήποτε επιχείρηση. Όλες οι αλλαγές που θα προκύψουν 

οφείλουν να συμβαδίζουν και να εναρμονίζονται με όλες τις πολιτικές της Ε.Ε., όπως τη 

βιομηχανική πολιτική, τους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος κοκε.  

Στη συνέχεια, η κα. Inmaculada Riera, Πρόεδρος του Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

(Cámara de Comercio de España), τόνισε ότι η ισπανική οικονομία καθίσταται βαθμιαία πιο 

εξωστρεφής στο διεθνές εμπόριο, επομένως η πολιτική της Ε.Ε. θα την καθορίσει σε μεγάλο 

βαθμό. Για το ανωτέρω Επιμελητήριο, οι εξαγωγές μπορούν να οδηγήσουν την οικονομία της 

χώρας σε έξοδο από την τρέχουσα κρίση, εξαιτίας της πανδημίας του SARS-CoV-2 ενώ η Ε.Ε. 

οφείλει να συνεχίσει να έχει θεμελιώδη λόγο για το διεθνές εμπόριο, προστατεύοντας ταυτόχρονα 
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όλους τους τομείς της οικονομίας και ενισχύοντας την ενδοκοινοτική αλλά και τη διεθνή 

συνεργασία  Αντίστοιχα, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ισπανία, κ. Francisco Fonseca, υποστήριξε ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να έχει ως στόχο την 

εύρεση λύσεων μεσοπρόθεσμα, προκειμένου η Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση της 

πανδημίας και των νέων προκλήσεων στη διεθνή εμπορική σκηνή, όπως οι δασμοί που 

εφαρμόζονται από τις Η.Π.Α. Για τον ίδιο, η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να είναι κοινή και να 

ληφθεί σε συνεργασία με όλα τα κ-μ. 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Γεν. Γραμματέας Εμπορίου της Ισπανίας, κα. Xiana Méndez. Για 

την Ισπανία, η εμπορική πολιτική της Ε.Ε. οφείλει να προσανατολιστεί στην υιοθέτηση 

καινοτόμων και σύγχρονων μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε συνέχεια της 

υγειονομικής, που παρόμοιά της δεν έχει εμφανιστεί. Με την ενιαία στρατηγική σχεδιάζεται το 

μέλλον όλης της Ευρώπης, επομένως πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για το διεθνές 

εμπόριο. Δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να γνωρίζουμε τις συνολικές επιπτώσεις από την 

πανδημία του κορωνοϊού, η πολιτική του διεθνούς εμπορίου οφείλει να μειώσει τις ανισότητες 

μεταξύ των επιχειρήσεων και να είναι ικανή να απαντήσει δυναμικά στην τωρινή κρίση, 

συγκρατώντας ότι ο κάθε τομέας πλήττεται διαφορετικά.  

Η άνευ προηγουμένου κρίση που βιώνει η Ευρώπη στις μέρες μας συναντάται σε όλο τον κόσμο, 

ενώ από το επόμενο έτος αναμένεται να αρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας. Για την Ισπανία, το 

εμπόριο υπηρεσιών έχει εξίσου μεγάλη σπουδαιότητα, επομένως η εμπορική στρατηγική δεν 

μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη κατηγορία εμπορίου. Παράλληλα, οι διεθνείς 

πιέσεις και οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και πραγματοποίησης συναλλαγών έχουν αλλάξει 

τις προτεραιότητες σε σύγκριση με προηγούμενες πολιτικές, αφού ορισμένοι τομείς, όπως η 

εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ενισχυθεί ενώ άλλοι, όπως οι μεταφορές, έχουν μειωθεί. 

Επιπροσθέτως, η χρήση του διαδικτύου και η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων θεωρείται 

δεδομένη για τη συνέχεια επιβίωσης και ανάπτυξης αυτών. Επιπλέον, ο ρόλος του κράτους ως 

βοηθός ρευστότητας και εξασφάλισης των επιχειρήσεων και εργαζομένων καθώς και η αύξηση 

του προστατευτισμού παγκοσμίως αναγκάζουν σε νέες στρατηγικές που οφείλουν να 

συμπεριλαμβάνουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.  

Στόχος της Ισπανίας είναι η εμπορική πολιτική να διασφαλίσει το εμπόριο των θεμελιωδών 

αγαθών, όπως υγειονομικό υλικό και τρόφιμα, έχοντας όμως ως σκοπό την ισορροπία μεταξύ 

ελεύθερου εμπορίου και προστασίας επιχειρήσεων, εργαζομένων και του συνόλου των στόχων 

της Ε.Ε., όπως κλιματική αλλαγή κοκε. Οι δύο κύριες γραμμές, στις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί 

είναι η καταπολέμηση των όποιων εμποδίων και η εξασφάλιση της ίσης ανταγωνιστικότητας, τόσο 

σε διμερείς συμφωνίες όσο και σε παγκόσμιο εμπόριο μεταξύ κρατών.  

Συμπληρωματικά, από πλευράς της, η κα. Méndez έκανε αναφορά στην προσέλκυση 

επενδύσεων από τρίτες χώρες, οι οποίες θα διαδραματίσουν καταληκτικό ρόλο για το μέλλον της 

ενδοκοινοτικής οικονομίας. Ορισμένα από τα κίνητρα για τις επενδύσεις είναι η συμμετοχή του 

δημοσίου, παρέχοντας την αναγκαία ασφάλεια και υπηρεσίες στα επενδυτικά σχέδια, όπως 

κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση κοκε. Τέλος, εξέχουσας σημασίας θεωρείται και η ίση 

μεταχείριση ενώ οι οικονομικές βοήθειες οφείλουν να δίνονται προς όλους.  
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Ο κ. Ignacio García Bercero, Διευθυντής Πολυμερών Υποθέσεων, Στρατηγικής, Ανάλυσης και 

Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε παρουσίαση 

των κυριότερων σημείων της νέας στρατηγικής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 

δήλωσε, η ανάγκη για χάραξη νέας πολιτικής προέρχεται από τις ριζικές αλλαγές στο διεθνή χάρτη 

του εμπορίου από την τελευταία εμπορική πολιτική του 2015, εξαιτίας κυρίως τεσσάρων σημείων: 

της πανδημίας και των επιπτώσεων αυτής, των θεμελιωδών αλλαγών της οικονομίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ενισχύθηκε ταχέως η ψηφιοποίηση και η εφαρμογή βιώσιμων 

πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, της έντασης μεταξύ των Η.Π.Α. και της Κίνας 

αλλά και της κρίσης των διμερών εμπορικών σχέσεων της Ε.Ε.. 

Η νέα εμπορική πολιτική προσανατολίζεται σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις, 

έχοντας ως πυλώνες την αναβίωση της οικονομίας και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ε.Ε.. 

Θεμελιώδης θεωρείται η χάραξη πολιτικών εμπορίου σε διμερές και πολυμερές επίπεδο καθώς 

και το ενδοκοινοτικό εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις διμερείς σχέσεις, ο κ. García 

τόνισε ότι η Ευρώπη έχει καθήκον να ολοκληρώσει τις διμερείς συμφωνίες που έχει 

προγραμματίσει, όπως με το Μεξικό, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξει νέες συμφωνίες με άλλα 

κράτη, με τις οποίες θα ενισχύεται η ψηφιοποίηση και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Αναφορικά με τις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις, έκανε αναφορά για τις πολλές επιλογές της 

γηραιάς ηπείρου, χωρίς να αφήνει εκτός καμία άλλη ήπειρο, με σημαντικές να θεωρούνται οι 

χώρες και οι ήπειροι που βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση.  

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις συμμετεχόντων, ο ίδιος ομιλητής ανέφερε ότι η Ε.Ε. θα 

συνεχίσει να εφαρμόζει πλήρως όλους τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί και δηλώνει σίγουρος 

ότι και τα υπόλοιπα κράτη θα αναγκαστούν να πράξουν το ίδιο. Η Ευρώπη, προσανατολίζεται σε 

εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του 

περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Σε περίπτωση που άλλα κράτη αποκλίνουν από τους 

αναφερθέντες στόχους ή δεν σέβονται τους κανόνες που έχουν τεθεί, η Ε.Ε. οφείλει να απαντήσει 

άμεσα προκειμένου οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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