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       Μαδρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 

   

 

Επιχειρηματική συνάντηση για τις ευκαιρίες εμπορίου και επενδύσεων στο Περού, 

Κεντρικά Γραφεία CEOE, 21 Ιανουαρίου 2020 

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου τ.έ. πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες 

εμπορίου και επενδύσεων στο Περού», την οποία διοργάνωσε η Ισπανική Ομοσπονδία 

Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE), με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικού 

Εμπορίου και Τουρισμού του Περού, κ. Edgar Vásquez. Σε όλη τη διάρκεια των εισηγήσεων 

επικράτησε θετικό κλίμα και ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο αποτελείτο από σημαντικούς 

εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Ισπανίας. 

Την ημερίδα άνοιξαν οι κ.κ. Marta Blanco, Πρόεδρος του τμήματος διεθνών σχέσεων του CEOE, 

Inmaculada Riera, Γενική Γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ισπανίας και η κα. 

Xiana Méndez Bértolo, Γενική Γραμματέας Εμπορίου. Η κα. Riera τόνισε τη σημασία των 

διμερών σχέσεων Ισπανίας – Περού για την οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

των δύο χωρών, καθώς μοιράζονται τις ίδιες αξίες για την εμπορική συνεργασία, την οικονομική 

ενσωμάτωση και τη μετανάστευση. Ακόμη, αναφέρθηκε στην πρωτοπορία των δύο χωρών στις 

αναπτυξιακές πολιτικές, όπως και στον συνεχιζόμενο ρυθμό ανάπτυξης του Περού, γεγονός που 

το καθιστά σημαντικό εταίρο για την Ισπανία και ενσωματωμένο στις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω, 

μεταξύ άλλων, της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας και αξιοπιστίας που διαθέτει. 

Η κα. Méndez Bértolo, αναφέρθηκε σε κάποια σημαντικά στοιχεία, όπως ότι η Ισπανία αποτελεί 

την πρώτη χώρα – επενδυτή στο Περού καθώς το Περού είναι η 5η χώρα με τις περισσότερες 

ισπανικές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική. Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν περίπου 500 

ισπανικές εταιρίες στο Περού και η Ισπανία αποτελεί μία από της πρωτεύουσες αγορές 

εξαγωγών. Παράλληλα, προσέθεσε ότι στόχους του Περού συνιστούν η διατήρηση της 

μακροοικονομικής σταθερότητας και η ανάπτυξη του διεθνούς βιώσιμου εμπορίου, ενώ οι τομείς 

της ενέργειας, της βιομηχανίας, της κυκλικής οικονομίας και των μεγάλων δεδομένων στο Περού 

προσφέρουν πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ξένες εταιρίες. 

Στη συνέχεια, ο Πρέσβης του Περού στην Ισπανία, κ. Claudio de la Puente Ribeyro, τόνισε την 

αξιοσημείωτη ανάπτυξη του Περού και την ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων του στη διεθνή 

αρένα, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, η περουβιανή γεωργική παραγωγή κατευθύνεται 

πλέον στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και ο τουρισμός από την Ευρώπη στο 

Περού έχει προωθηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη, αναφορά έγινε στις κοινές αξίες της 

δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης αγοράς μεταξύ Ισπανίας και 

Περού, αλλά και για την περουβιανή γαστρονομία που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ισπανία 
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και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τέλος, χαρακτήρισε τη συνεργασία των δύο χωρών στρατηγική, 

αντίληψη που ενστερνίζονται αμφότερες οι κυβερνήσεις. 

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Edgar Vásquez, Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού 

του Περού, ο οποίος έκανε εκτενή παρουσίαση για τις δυνατότητες επενδύσεων και εμπορίου 

που προσφέρονται στις ισπανικές επιχειρήσεις στο Περού. Ξεκινώντας την εισήγησή του, 

ανέφερε ότι το Περού διανύει το εικοστό έτος συνεχούς ανάπτυξης, ενώ μόνο κατά το 2018 η 

περουβιανή οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4%. Επιπλέον, παρουσίασε σειρά θετικών στοιχείων 

για το Περού, όπως τον διπλασιασμό σε διάστημα εικοσαετίας του αριθμού των περουβιανών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές σε διεθνές επίπεδο, της σημείωσης ρεκόρ 

για τις εξαγωγές μη παραδοσιακών προϊόντων το 2019 και το ότι αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα 

παγκοσμίως στον ψευδάργυρο, στο ασήμι, στα ιχθυάλευρα και στο ιχθυέλαιο. Παράλληλα, ο 

τουρισμός συνιστά τον τρίτο κατά σειρά πιο επικερδή τομέα της χώρας, καθώς το 2019 τα 

συνολικά έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 5,4% φθάνοντας τα 5,2 δις δολάρια, ενώ 

ταυτόχρονα προωθείται η επέκταση της αεροπορικής διασύνδεσης της πρωτεύουσας με 

εξωτερικούς και εσωτερικούς προορισμούς. Τέλος, για τα επόμενα δύο χρόνια έχουν σχεδιαστεί 

52 νέα αναπτυξιακά προγράμματα, για τα οποία το ύψος των συνολικών επενδύσεων θα φθάσει 

τα 9 δις δολάρια ΗΠΑ. 
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