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         Μαδρίτη, 30 Αυγούστου 2018 

 

Η καλή οικονομική σχέση με τη Λατινική Αμερική αποτελεί αμετάκλητη 

κρατική πολιτική για την Ισπανία 

 

Η περιοδεία του προέδρου της ισπανικής κυβέρνησης κ. Pedro Sánchez στη Λατινική 

Αμερική την τρέχουσα εβδομάδα, κατά την οποία επισκέπτεται τη Χιλή, τη Βολιβία, την 

Κολομβία και την Κόστα Ρίκα με στόχο την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, έχει μια 

σημαντική οικονομική πτυχή και αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την ενίσχυση του διαλόγου 

μεταξύ της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.  

 

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, ανεξάρτητα από τις συγκυριακές πολιτικές τους 

καταστάσεις, τυγχάνουν μέγιστης σημασίας για τους Ισπανούς εμπορικούς εταίρους τους, 

ιδιαίτερα αν συνυπολογιστούν οι στενοί πολιτιστικοί, κοινωνικοί, ακόμη και οικογενειακοί 

δεσμοί που ενώνουν τους Ισπανούς με την περιοχή. Αυτοί είναι επιτακτικοί λόγοι για τους 

οποίους οι εκπρόσωποι της Ισπανίας ασκούν, σε συνεχή βάση, ενεργό διπλωματία που 

εδραιώνει την ισχυρή οικονομική σχέση που αποδείχθηκε αξιόπιστη από τη δέσμευση 

ισπανικών εταιρειών στη Λατινική Αμερική, παρά τις δύσκολες συνθήκες που 

επικρατούσαν τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες από αυτές τις χώρες.  

Ο κ. Pedro Sanchez, ο οποίος ήδη έχει γνωρίσει έναν μεγάλο αριθμό ηγετών στην 

περιοχή, είχε πάντα την Λατινική Αμερική στην ημερήσια διάταξή του. Έτσι λοιπόν, η 

ενίσχυση των σχέσεων είναι ένας στόχος της προεδρίας της κυβέρνησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι, στο διπλωματικό της έργο, τοποθετείται η στήριξη προς τις ισπανικές 

επιχειρήσεις και απομακρύνεται η υποστήριξη των ατυχών λαϊκιστικών πολιτικών. Είναι 

γεγονός ότι, η κρίσιμη κατάσταση στην οποία περιήλθε η Βενεζουέλα, βυθισμένη σε 

οικονομική κατάρρευση που οδήγησε σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, θα δημιουργήσει 

δυσκολίες σε αυτό το ταξίδι.  

Η Ισπανία πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της ως μεσολαβητή μεταξύ της ΕΕ και της 

Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν από τον κ. Samchez με 

τον πρόεδρο της Χιλής, κ. Sebastián Piñera, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα είναι ένας 

μεγάλος σύμμαχος στην επικαιροποίηση της συμφωνίας της χώρας με την ΕΕ, καθώς και 

της επικύρωσης της ισχύος της στρατηγικής συμμαχίας με την Ισπανία, η οποία είναι και 

σημαντικός επενδυτής στη Χιλή. Η επίσκεψη στη Βολιβία, περιλαμβάνει την υπογραφή 

σημαντικών συμφωνιών με τον πρόεδρο κ. Evo Morales, ο οποίος πρέπει να ανοίξει την 

πόρτα σε ισπανικές εταιρείες για την κατασκευή της υποθαλάσσιας αμαξοστοιχίας που θα 

συνδέει τον Ατλαντικό λιμένα του Σάντος, μέσω της Βολιβίας, με εκείνο του Ίλο (Περού), 

στον Ειρηνικό ωκεανό, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα της ηπείρου. 
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Η Ισπανία βρίσκεται σε προνομιακή γεωγραφική θέση, η οποία αποτελεί εφαλτήριο για τη 

Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία. Συνεπώς, η διατήρηση των 

πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική σε 

άριστο επίπεδο, αποτελεί αμετάκλητη κρατική πολιτική της Ισπανίας, ανεξάρτητα από την 

κυβέρνηση που την υπηρετεί κάθε φορά. 

 

 


