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Επιχειρηματική Ημερίδα «Κολομβία και Εκουαδόρ: Επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

Επενδύσεις. Νομικό και Φορολογικό πλαίσιο»,  

Επιμελητήριο Μαδρίτης, Παλάτι Σαντόνα, 27.02.2020 

 

Το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (Cámara de Madrid) 

διοργάνωσε, σε συνεργασία με τη νομική εταιρία Tesserae Bureau, ημερίδα σχετικά με τις 

ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και επενδύσεων στην Κολομβία και στο Εκουαδόρ. Αναφορικά με 

τα ζητήματα που συζητήθηκαν, ιδιαίτερη βάση δόθηκε στο νομικό και φορολογικό πλαίσιο που 

ισχύει στις εν λόγω χώρες και τις ευκαιρίες που προσφέρει για τους Ισπανούς επιχειρηματίες. 

Την συζήτηση άνοιξε και συντόνισε η κα. Esther Calvo Ruiz, διευθύντρια του τμήματος 

Διεθνοποίησης Εταιρειών του Επιμελητηρίου, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της Κολομβίας 

για την Ισπανία, καθώς εκεί δραστηριοποιούνται ήδη 600 ισπανικές εταιρίες σε διάφορους 

τομείς, ενώ εξέφρασε την πίστη της ότι το ίδιο θα συμβεί σύντομα και με το Εκουαδόρ. Πρώτος 

ομιλητής ήταν ο κ. Silverio Gómez, διευθυντής της εταιρίας PROCOLOMBIA España, 

συμβουλευτικής σχετικά με τις επενδύσεις στην εν λόγω χώρα. Αρχικά αναφέρθηκε στη 

σημαντική γεωπολιτική θέση που κατέχουν οι δύο χώρες, στις εμπορικές σχέσεις που έχουν 

αναπτύξει καθώς και στους σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης της Κολομβίας. Συγκεκριμένα, 

τόνισε ότι η χώρα έχει την τέταρτη σημαντικότερη οικονομία στην Λατινική Αμερική, η πρόβλεψη 

για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στο 3,4%, ενώ στάθηκε στο πολύ νέο και 

εκπαιδευμένο δυναμικό της χώρας, καθώς το 75% του πληθυσμού είναι κάτω των 45 ετών ενώ 

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του IMD World Talent Ranking σχετικά με τις χώρες της Λατινικής 

Αμερικής. Επιπρόσθετα, έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στο νέο αναπτυξιακό νόμο της 

χώρας, ο οποίος προσφέρει σημαντικές φορο - ελαφρύνσεις στους επενδυτές σε συγκεκριμένες 

ελεύθερες ζώνες της χώρας. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Βorys A. Mejía Aquirre, εμπορικός σύμβουλος της PRO 

ECUADOR, συμβουλευτικής εταιρίας επενδύσεων για τη χώρα του Ισημερινού. Ομοίως με τον 

προκάτοχό του, παρουσίασε σημαντικά μεγέθη σχετικά με την χώρα, όπως τον δείκτη του ΑΕΠ 

που αντιστοιχεί σε 107 δις δολ. ΗΠΑ για το 2018, ενώ ο δείκτης ανεργίας τον Σεπτέμβρη του 

2019 ανήλθε στο 5,94%. Τέλος, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά 

εξαγωγών για τη χώρα, πιο μπροστά και από την Κίνα ή την Ρωσία. 

Στο τελευταίο μέλλον της ημερίδας μίλησαν οι εκπρόσωποι του Tesserae Bureau, κυρίες Sofía 

Zapata Gómez, Valentina Fuentes Vargas και Paola Bermúdez Roldán. Οι δύο πρώτες 

αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες επενδύσεων και το νομικό καθεστώς στη χώρα της Κολομβίας. 

Αναλυτικότερα, οι αναθεωρημένοι κώδικες για τις επενδύσεις από τρίτες χώρες και για τη διεθνή 

διαιτησία, σε συνδυασμό με τους νέους φορολογικούς νόμους, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος 

για τους επενδυτές με φοροελαφρύνσεις και νομική σταθερότητα. Επίσης, επισήμαναν ότι την 

τρέχουσα περίοδο, πρόσφοροι τομείς επενδύσεων αποτελούν η ενέργεια, η τηλεφωνία, ο 

τουρισμός, οι υποδομές αλλά και οι ασφαλίσεις. Εν κατακλείδι, η τελευταία ομιλήτρια κα. 

Bermúdez Roldán αναφέρθηκε στο νομικό καθεστώς που ισχύει στο Εκουαδόρ σχετικά με τις 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

επενδύσεις αλλά και στην Γενική Συμφωνία Συνεργασίας και Φιλίας που έχει συναφθεί μεταξύ 

της Ισπανίας και του Εκουαδόρ. Υπογράμμισε, ακόμη, το έργο για την κατασκευή του μετρό του 

Κιότο, πρωτεύουσας της χώρας, το οποίο έχουν αναλάβει αποκλειστικά ισπανικές εταιρίες, ένα 

έργο, ύψους 2 δις δολ. ΗΠΑ.  

 

  

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

