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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ NEO ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ: 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Επιμελητήριο Μαδρίτης, Μαδρίτη, 25.02.2019 

Στις 25 Φεβρουαρίου τ.έ., το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την 

οποία διοργάνωσε το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης 

και η δικηγορική εταιρεία Rivadeneyra, Treviño y de Campo, με αντικείμενο τη διεθνοποίηση της 

αγοράς του Μεξικού.   

Οι ομιλητές παρουσίασαν τη γενικότερη οικονομικό-πολιτική κατάσταση που επικρατεί στο 

Μεξικό, καθώς και τα νομικά ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις στην εν λόγω χώρα. 

Συγκεκριμένα,  συγκρατήθηκαν τα ακόλουθα σημεία: 

• Περισσότερες από 1.000 ισπανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο Μεξικό, πράγμα 

το οποίο καθιστά τις δύο χώρες συνεργάτες σε πολλά θέματα οικονομικού και πολιτικού 

περιεχομένου. 

• Η οικονομική στρατηγική του Μεξικού στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις εξής αρχές: 

o Εξάλειψη της διαφθοράς 

o Προώθηση της εκπαίδευσης και της υγείας 

o Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

o Αναδιαμόρφωση της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών 

o Δημόσια ασφάλεια, εθνική ασφάλεια και ειρήνη 

• Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Γεωγραφίας της χώρας, το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε κατά 2% κατά τη διάρκεια του 2018, σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος.  

• Επιπλέον, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ κατά το 2019 θα έχει αύξηση της τάξεως μεταξύ 1,5% και 

2,5%. Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων θα αποτελέσει το κλειδί για την ώθηση του 

ΑΕΠ της χώρας. 

• Το Μεξικό βρίσκεται στην 9η θέση παγκοσμίως στις επενδύσεις. Οι Ειδικές Οικονομικές 

Ζώνες που διαθέτει, αποτελούν, για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, πρόσφορο 

έδαφος για επενδύσεις. Μέσω αυτών, προωθούνται οι οικονομικές σχέσεις (εισαγωγές- 

εξαγωγές) και βελτιώνεται το επίπεδο ζωής των κατοίκων του Μεξικού. 

Ακόμη, ειδικότερα για τη δημοσιονομική δομή της χώρας, παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα σημεία: 

• Ο Νόμος περί Φόρου Εισοδήματος επιβάλλεται από: 
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o Το Φόρο επί των κερδών 

o Τα μερίσματα 

o Τους τόκους 

o Το μίσθωμα 

o Τους μισθούς 

• Σε γενικότερο πλαίσιο, η δημοσιονομική πολιτική της χώρας εφαρμόζεται είτε μέσω 

επιτόπιων επισκέψεων, είτε μέσω ελέγχου από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Τέλος, έγιναν αναφορές στους μηχανισμούς και τα προγράμματα εξωτερικού εμπορίου στο 

Μεξικό, που υποβοηθούν τους ξένους επενδυτές.  Λεπτομερώς: 

• Κύριο πρόγραμμα αποτελεί το IMMEX, το  οποίο επιτρέπει να εισάγονται παροδικά τα 

απαραίτητα αγαθά για να χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ή σε άλλους κλάδους, χωρίς 

να επιβάλλεται η πληρωμή Φόρου για τις εισαγωγές. 

• Στόχος είναι να προωθηθεί η ελεύθερη αγορά εμπορίου, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τις επικρατούσες συνθήκες των εισαγωγών και των εξαγωγών. 

Η συγκεκριμένη ημερίδα απευθύνονταν κυρίως στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν εξωστρέφεια 

και ενδιαφέρονται για νέες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν πλειοψηφία στην Ισπανία. Εάν 

καταφέρουν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις και στις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται στο 

Μεξικό, ο επιχειρηματικός κόσμος που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτή την περιοχή, θα 

σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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