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Μαδρίτη, 14.09.2018
Η Ισπανία και το Κατάρ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τις
επενδύσεις τους στη Λατινική Αμερική
Το Κατάρ, από τον Ιούνιο του 2017, προσπαθεί να ξεπεράσει τον οικονομικό και εμπορικό
αποκλεισμό που του επιβάλλει η Σαουδική Αραβία και άλλες γειτονικές χώρες, όπως τα
Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διπλασίασε τη
δέσμευσή του να επεκτείνει τις επενδύσεις του στον κόσμο αλλά και να προσελκύσει
επενδύσεις στο δικό του κράτος.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, κ. Mohammed Bin
Abdulrahman Al Thani, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία,
συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, κ. Pedro Sánchez στις 13 Σεπτεμβρίου τ.έ.
στη Μαδρίτη, για να συζητήσουν σχετικά με την πραγματοποίηση έργων σε περιοχές
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Λατινική Αμερική. Και οι δύο χώρες
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας και προώθησης της διμερούς οικονομικής σχέσης.
Ο κ. Al Thani επισήμανε ότι το Κατάρ δεν έχει μεγάλη παρουσία στη Λατινική Αμερική, όμως
φιλοδοξεί να αυξήσει τις επενδύσεις του εκεί, με τη συνεργασία ισπανικών εταιρειών σε
τομείς, όπως του πετρελαίου. Ακόμη, τόνισε ότι το Κατάρ επιθυμεί να εκμεταλλευτεί κάθε
ευκαιρία για να επενδύσει στην Ισπανία και ενθάρρυνε τις ισπανικές εταιρείες να κάνουν το
ίδιο στη μικρή χώρα της Αραβικής χερσονήσου.
Για το λόγο αυτό, το Κατάρ τροποποίησε τη νομοθεσία του για να διευκολύνει τις άμεσες
ξένες επενδύσεις και, πριν από τουλάχιστον πέντε μήνες, έδωσε μεγάλη έμφαση στην
Ισπανία μέσω του Χρηματοδοτικού Κέντρου του Κατάρ (QFC), της αρμόδιας αρχής για την
προσέλκυση κεφαλαίων. Η είσοδος στην αγορά του Κατάρ δεν απαιτεί πλέον τοπικό εταίρο
και οι εταιρείες θα πληρώσουν μηδενικούς φόρους εάν επενδύσουν στην περιοχή και σε
χώρες, όπως το Ιράκ, το Πακιστάν και το Ομάν. Το Κατάρ προσπαθεί να ξεπεράσει τον
αποκλεισμό, του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι δεν επιθυμεί την
απομόνωση και τονίζοντας τη στενή σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το μεγάλο στοίχημα της μικρής χώρας της Αραβικής Χερσονήσου είναι το Παγκόσμιο
Κύπελλο 2022, γεγονός που ο κ. Al Thani διαβεβαίωσε ότι θα αλλάξει το Κατάρ και θα
επιταχύνει την ανάπτυξή του. Η επένδυση σε υποδομές για τα επόμενα πέντε χρόνια θα
φθάσει τα 150 δις δολ. ΗΠΑ. Το Κατάρ, επίσης, έχει ως στόχο τις οικονομικές υπηρεσίες στην
Ισπανία, επιθυμώντας ισπανικές τράπεζες να ανοίξουν εκεί υποκαταστήματα.
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