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Ισπανικές κατασκευαστικές εταιρίες συμμετέχουν στη δημιουργία της 

σιδηροδρομικής γραμμής που θα διασχίσει τη Ν. Αμερική 

 

Ο ισπανικός κατασκευαστικός τομέας θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία 

του εν θέματι σιδηρόδρομου, το οποίο είναι ένα φιλόδοξο έργο που σχεδιάζεται στη Λατινική 

Αμερική και, επί του παρόντος, βρίσκεται υπό περιβαλλοντική μελέτη. 

Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί λόγω του επιθυμητού σχεδίου σύνδεσης του Ατλαντικού 

με τον Ειρηνικό ωκεανό, μέσω 3.700 χλμ γραμμής σιδηροδρόμου, με σκοπό τη μεταφορά 

τόσο εμπορευμάτων όσο και επιβατών. Η σιδηροδρομική γραμμή θα διασχίζει τη Βραζιλία, τη 

Βολιβία και το Περού ενώ θα υπάρχει και γραμμή 500 χλμ που θα συνδέεται με την 

Παραγουάη, όπως και πιθανές διακλαδώσεις προς τη Χιλή. Στο πλαίσιο αυτό, διάφορες 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μία εκ των οποίων είναι και η Ισπανία, έχουν υπογράψει συμφωνίες 

συνεργασίας με τη Βολιβία, με τον προϋπολογισμό να κυμαίνεται στα 10 έως 14 δις ευρώ. 

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Pedro Sánchez, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στη Νότια 

Αμερική τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου τ.έ., σφράγισε συμφωνία συνεργασίας με τη 

Βολιβία, η οποία τελεί υπό την προεδρία του κ. Evo Morales, σχετικά με αυτό το έργο. Πριν 

από την Ισπανία, οι κυβερνήσεις της Ελβετίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ρωσίας, οι οποίες ανέπτυξαν τις διπλωματικές τους αποστολές πριν από μερικούς μήνες, 

ήρθαν σε επαφή με τη Βολιβία για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία του σιδηροδρόμου.   

Με όλη την προσοχή που συνιστά η εμβρυϊκή κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το έργο, 

που ήταν ήδη γνωστό με το όνομα «Canal de Panamá del siglo XXI», ισπανικές 

κατασκευαστικές εταιρείες, όπως η OHL, η Sacyr και η Acciona έχουν ήδη προσεγγίσει το 

όλο εγχείρημα που θεωρείται ότι θα ξεκινήσει το 2020. Η συμφωνία που υπέγραψε ο κ. 

Sánchez ανοίγει τις πόρτες για μελλοντική δράση και επενδύσεις από πλευράς ισπανικών 

εταιρειών. Η πρωτοβουλία αυτή του ισπανού Προέδρου, δεν εκτιμάται ότι έχει ενθαρρύνει σε 

μεγάλο βαθμό ακόμη τις ισχυρότερες ιδιωτικές ισπανικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, όμως 

η αρχή από κυβερνητικής πλευράς για την προσέγγιση του ιδιωτικού τομέα έχει υπάρξει. 

Σε μία διαδικασία που θυμίζει κατά πολύ εκείνη κατά την οποία η Ισπανία κέρδισε την 

κατασκευή του πρώτου τρένου υψηλής ταχύτητας στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, το 

συγκεκριμένο έργο είχε χρειαστεί περισσότερα από πέντε έτη για τη μελέτη βιωσιμότητάς του. 

Μετά από αρκετά χρόνια ανάλυσης, η ομάδα των επενδυτών του ανωτέρω έργου, είναι 

πεπεισμένη πως η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι απαραίτητη. 


