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Η Ισπανία ως γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Λατινικής 

Αμερικής 

 

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τα Η.Α.Ε., τα οποία 

αναμένεται να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς αυτές. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα 

του ισπανικού οικονομικού τύπου, η Ισπανία θεωρείται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, 

ως γέφυρα μεταξύ του εμπορίου των δύο πλευρών, ωφελώντας, με αυτόν τον τρόπο, τις 

ισπανικές επιχειρήσεις.  

Οι τελευταίες, σταδιακά, έχουν σταθεροποιηθεί ως επενδυτές αναφοράς στη χώρα των Η.Α.Ε., 

όπου και ηγούνται μεγάλων έργων στους τομείς των υποδομών, των μηχανολογικών σχεδίων, 

των μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού και των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, τα Εμιράτα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους 

για την προσέλκυση επενδύσεων από την Ισπανία και στον τομέα της υγείας. Δεδομένου ότι 

η Ισπανία έχει στενές οικονομικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και ότι οι ισπανικές 

επιχειρήσεις έχουν ήδη εδραιωθεί, με ισχυρή παρουσία και κύρος, στις αγορές της, η χώρα 

θεωρείται ως ο ιδανικότερος σταθμός για τα Η.Α.Ε., προκειμένου να διευρύνουν τις εξαγωγές 

τους στην προαναφερθείσα οικονομική περιοχή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας των Η.Α.Ε., το 2017, τα Εμιράτα εξήγαγαν εμπορεύματα 

(εκτός από πετρελαιοειδή) αξίας μεγαλύτερης των 820 εκ. Ντιρχάμ (197.274.163 εκ. ευρώ), 

252 εκ. Ντιρχάμ (70,08 εκ. ευρώ) περισσότερα από το 2016 στις χώρες της Λατινικής 

Αμερικής. 

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ντουμπάι, κ. Hassan Al 

Hasshemi, οι οικονομικές προοπτικές μεταξύ Ντουμπάι και Μαδρίτης έχουν αυξηθεί 

σημαντικά, έχοντας αναπτύξει πολλές συνεργασίες μεταξύ των δύο πρωτευουσών. 

Επομένως, αναμένεται ότι η ανάπτυξη των εξαγωγών των ΗΑΕ στη Νότια Αμερική θα έχει 

πολλαπλά οφέλη τόσο για τις χώρες της ηπείρου όσο και για την Ισπανία και τα ΗΑΕ. 

Παράλληλα, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος της Ισπανίας τόσο στη Λατινική Αμερική 

όσο και στην Αραβική Χερσόνησο και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. 
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