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Ημερίδα με θέμα «ευκαιρίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Χιλή», 

Γραφεία Οργανισμού Madrid Network, 14.01.2020 

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού Madrid 

Network, στοχευμένη ημερίδα, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, σχετικά με 

τις ευκαιρίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Χιλή. Την εκδήλωση άνοιξε και συντόνισε η κα. 

Gema Sanz, Διευθύντρια του τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης του Madrid Network. 

Η πρώτη ομιλία του κ. Manuel Falcon, στελέχους του Κέντρου για την Τεχνολογική και 

Βιομηχανική Ανάπτυξη (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI), αφορούσε τα 

προγράμματα συνεργασίας του Κέντρου με την Χιλή. Συγκεκριμένα, παρουσίασε το πρόγραμμα 

«Eureka», το οποίο συνιστά ένα κυβερνητικό πρόγραμμα συνεργασίας εταιριών στον τομέα της 

Έρευνας και Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας, την πραγματοποίηση τεχνολογικών προγραμμάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, απευθύνεται σε όλες τις ισπανικές επιχειρήσεις, που έχουν τη 

δυνατότητα να υλοποιήσουν προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με 

τουλάχιστον μία επιχείρηση χώρας που μετέχει στο δίκτυο Eureka, όπως είναι και η Χιλή. Το CDTI 

προωθεί και αξιολογεί τα προγράμματα Eureka, ενώ παράλληλα προσφέρει οικονομική 

υποστήριξη στις ισπανικές εταιρίες, μέσω δανείων και επιχορηγήσεων. Παραδείγματα 

προγραμμάτων μεταξύ Χιλής και Ισπανίας σχετίζονται με τον καθορισμό της ποσότητας της 

γλουτένης στα προϊόντα και με καινούρια υλικά που βασίζονται στα πολυμερή πλαστικά. 

Στη συνέχεια, η κα. Ángeles Osorio, Διευθύντρια του Ιδρύματος Χιλής-Ισπανίας, παρουσίασε 

περιληπτικά τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, οι οποίες στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών 

μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού, της κοινωνίας και 

της επιστήμης. Αρχικά, ανέφερε κάποια σημαντικά στοιχεία για τη Χιλή για το έτος 2018, όπως 

ότι το ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα 298 δις δολ. ΗΠΑ και το κατά κεφαλήν εισόδημα στα 25.978 

δολάρια, γεγονός που την καθιστά πρώτη στη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, οι εξαγωγές 

έφθασαν τα 67 δις δολάρια και οι εισαγωγές τα 65 δις. Ακόμη, η Χιλή αποτελεί την πρώτη χώρα 

στη Λατινική Αμερική που εντάχθηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

και βρέθηκε στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας, συμμετέχει στο πρόγραμμα Eureka από το 2017 

και έχει εκτενείς εμπορικές σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.  

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι οι τομείς που προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις 

είναι οι υποδομές, η ενέργεια και, κυρίως, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η εξόρυξη ορυκτών, 

οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην προώθηση 

των επενδύσεων στον τομέα της υγείας. Ακόμη, παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις διμερείς 

εμπορικές σχέσεις Χιλής και Ισπανίας, όπως το γεγονός ότι η Ισπανία αποτελεί τον τρίτο 

μεγαλύτερο επενδυτή στη Χιλή, μετά τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με επενδύσεις άνω των 22 δις 

δολάρια, καθώς επίσης ότι η Χιλή συγκεντρώνει το 29% των επενδύσεων της Ισπανίας στην 

Αμερική και περισσότερες από 600 ισπανικές επιχειρήσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω έχουν παρουσία στη Χιλή. 
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H τρίτη ομιλήτρια ήταν η κα. Carmen Cruz, διευθύντρια του τμήματος μεγάλων πελατών της EMS 

(Employee Mobility Solutions), η οποία αναφέρθηκε στη διεθνή κινητικότητα του ανθρωπίνου 

δυναμικού στη Χιλή. Αρχικά, η EMS ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τη διεθνή 

μετακίνηση, τη μετανάστευση και τη μετεγκατάσταση και έχει παρουσία σε 9 χώρες. Τέλος, 

αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τους τομείς της μετανάστευσης, της εργασίας, 

της κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας και τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν τις 

εν λόγω δραστηριότητες. 
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