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Ενημερωτικό σημείωμα 

Επιχειρηματικό φόρουμ “Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές” 

Μαδρίτη, 6.4.2022 

Επιμελητήριο Εμπορίου Ισπανίας 

 

Το πρωϊνό της 6ης Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκδήλωση, με πρωτότυπο τίτλο, 

“Sustainable logistics and transport”, υπό τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Επιμελητηρίου Eμπορίου της Ισπανίας (Cámara de Comercio de España), με φυσική παρουσία 

για περιορισμένο αριθμό στοχευμένων προσκεκλημένων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του 

τελευταίου, καθώς και σε διαδικτυακή μορφή για ευρύτερο κοινό. 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 10η επέτειο της υπογραφής της Ενωσιακής 

Συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής, στο πλαίσιο του προγράμματος 

#EUCA_Trade program, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., με στόχο την υποστήριξη της 

εφαρμογής του Εμπορικού Πυλώνα της εν λόγω συμφωνίας και της διασποράς των εμπορικών 

και επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ των δύο περιοχών, στο περιθώριο της πρώτης Εμπορικής 

Συνάντησης Ε.Ε. - Κεντρικής Αμερικής για τη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές 

(EU-Central America Business Meeting on Logistics and Sustainable Transportation), που έλαβε 

χώρα στη Μαδρίτη από 6 έως 7 Απριλίου. 

 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διώρυγας του 

Παναμά, εθνικών Κυβερνήσεων χωρών Κεντρικής Αμερικής, πολυμερών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων (CABEI, IDB, CAF), καθώς και ευρωπαϊκών και κεντροαμερικανικών επιχειρήσεων. 

 

Μεταξύ των ομιλητών, ήταν κ. Adolfo Díaz – Ambrona, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου 

Εμπορίου Ισπανίας, ο κ. Narciso Casado, Γενικός Διευθυντής CEOE Internacional (Ισπανικής 

Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών) και Γενικός Γραμματέας CEIB (Συμβούλιου 

Επιχειρηματιών Λατινικής Αμερικής) και ο κ. Massimo de Luca, Επικεφαλής για θέματα 

Εμπορίου της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κόστα Ρίκα. Ακόμη, με διαδικτυακή παρουσία, 

συμμετείχαν η κα María José Rallo, Γενική Γραμματέας Μεταφορών και Κινητικότητας 

Υπουργείου Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικού Θεματολογίου Ισπανίας, ο κ. Pier Paolo 

Settembri, Επικεφαλής της μονάδας Συντονισμού και Σχεδιασμού A1 της Γενικής Διεύθυνσης 

Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κ. Francisco Lima Mena, 

Γενικός Γραμματέας της Γραμματείας Οικονομικής Ένταξης Κεντρικής Αμερικής (SIECA). 
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπογραμμίστηκαν τα πλεονεκτήματα της Συμφωνίας της 

Συνεργασίας της Ε.Ε. με την Κεντρική Αμερική, η οποία  αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του 

πολιτικού διαλόγου, της συνεργασίας και των εμπορικών σχέσεων των δύο αυτών περιοχών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 2020, η Ε.Ε. ήταν ο δεύτερος εμπορικός συνεργάτης της Κεντρικής 

Αμερικής, με συνολική αξία εμπορικών ροών 10,7 δις ευρώ. Παράλληλα, τονίστηκε, ιδιαιτέρως, 

ότι η Ισπανία μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος της Ε.Ε. με την Κεντρική 

Αμερική και έγινε λόγος για την ηγετική της θέση στον τομέα των υποδομών, καθώς, όπως 

συχνά μνημονεύτηκε και στο συνέδριο, η Ισπανία ανήκει στις 10 καλύτερες χώρες παγκοσμίως, 

σε όρους υποδομών.  

 

Συνολικά, κύριο θέμα της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι μεταφορές, η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα 

και η δημιουργία ισχυρών υποδομών, που θα ωφελήσουν την οικονομία και θα προάγουν την 

ευημερία, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για εύρεση καινοτόμων λύσεων. Ακόμη, η κα Monica 

Segnini, Πρόεδρος του Συμβουλίου Προώθησης Ανταγωνιστικότητας της Κόστα Ρίκα, ανέφερε 

ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών, υπό την έννοια ότι 

ο τελικός στόχος πρέπει να είναι οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται στον λιγότερο δυνατό 

χρόνο, με το χαμηλότερο πιθανό κόστος, σε βιώσιμο πλαίσιο.  

 

Επιπροσθέτως, ορισμένα στοιχεία, που τονίστηκαν στην εκδήλωση, ήταν τα ακόλουθα:  

 

• Στόχος της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων, όχι 

όμως και η κινητικότητα.  

• Το ζητούμενο στις μεταφορές είναι η αρμονική συνύπαρξη και συμπόρευση 

βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας. 

• Οι αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες θα έχουν ως προστιθέμενο αποτέλεσμα την 

προσέλκυση επενδύσεων. 

• Η οικολογική μετάβαση και η ψηφιακός μετασχηματισμός θα επιτευχθούν μέσω της 

καινοτομίας και της εκτεταμένης χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

 

Τέλος, δόθηκε έμφαση στην πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών, που αναδύονται στον κλάδο 

των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή της Κεντρικής Αμερικής, παρά τις 

προκλήσεις, που μπορεί να εμφανίζονται και αναλύθηκαν τα μέσα χρηματοδότησης για την 

υλοποίηση παρόμοιων έργων.  
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