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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΑΕ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

(DMCC Made for Trade Live – Madrid Roadshow) 

Μαδρίτη, 08.05.2018 

 Τη στοχευμένη εκδήλωση συντόνισε ο κ. Ahmed Bin Sulayem, Εκτελεστικός 

πρόεδρος του Dubai Multi Commodities Center (DMCC). 

 

 Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβυς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

στη Μαδρίτη, κα Hissa Abdullah A. Al Otaiba, η οποία τόνισε αφενός τη 

σημαντική θέση της Ισπανίας σε παγκόσμιο επίπεδο και, αφετέρου, τις 

υφιστάμενες επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα της.  

 

 Η πρώτη ομιλήτρια ήταν η κα Leticia Torres García, διευθύντρια της νομικής 

εταιρείας RLD στα ΗΑΕ, με θέμα «Από την Ισπανία στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα: μία πρακτική σκοπιά της διαδικασίας ενσωμάτωσης».  Η κα Torres 

García, μέσω της σύγκρισης των κύριων χαρακτηριστικών της οnshore ζώνης και 

της ελεύθερης ζώνης, προσπάθησε να αποδείξει γιατί η ελεύθερη ζώνη αποτελεί 

καλύτερη επιλογή για επενδύσεις και πόσο ανταγωνιστικό είναι το κόστος της 

ζώνης ελεύθερου εμπορίου (DMCC). Επίσης, ανέλυσε το διαφορετικό νομικό 

σκέλος των δύο κατηγοριών, καθώς και τα απαραίτητα νομικά βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 

στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 

 

 Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. José Manuel García-Margallo, πρώην υπουργός 

Εξωτερικών και Συνεργασίας της Ισπανίας, από το 2011 έως το 2016.  Ο κ. 

García-Margallo έκανε αναφορές στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τόνισε 

πόσο σημαντική είναι η θέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που 

αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη οικονομία του Κόλπου μετά τη Σαουδική 

Αραβία, για τις εξελίξεις στην περιοχή. Τέλος, επισήμανε ότι η ελεύθερη 

οικονομική ζώνη των  ΗΑΕ, το άνοιγμά τους προς τις χώρες της Δύσης και το 
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φιλικό περιβάλλον που παρέχουν για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, αποτελούν μία 

πολύ καλή ευκαιρία για τις  ισπανικές εταιρείες. 

 

 Τρίτος ομιλητής ήταν ο κος James Bernard, διευθυντής πωλήσεων του DMCC, 

με θέμα: «Το πρώτο σας βήμα για να ιδρύσετε μία επιχείρηση στο Ντουμπάι».  Ο 

κ. Bernard παρουσίασε τις θέσεις που καταλαμβάνει στην παγκόσμια κατάταξη 

το Ντουμπάι σε τομείς, όπως ο θαλάσσιος, το εμπόριο, η ποιότητα ζωής, ο 

τουρισμός και η υγειονομική περίθαλψη και τους τομείς, όπου διαπιστώνεται 

σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη, έκανε αναφορές στον 

σημαντικό αριθμό των Ισπανών πολιτών που διαβιούν στο Ντουμπάι, το μέγεθος 

των ισπανικών εξαγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον αριθμό των 

ισπανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου 

(DMCC) και το συνολικό αριθμό των Ισπανών που εργάζονται σε εταιρείες που 

εδρεύουν σε αυτό.  

 

 Στο τελευταίο σκέλος της εκδήλωσης με τίτλο: «Γνωρίστε τους ειδικούς, 

επεκτείνετε την επιχείρησή σας στο Ντουμπάι και ακόμη ευρύτερα», τη συζήτηση 

συντόνισε ο κ. Rafael López-Diéguez Piñar, μέλος του DMCC και ερωτήσεις 

δέχθηκαν σχετικά με την προοπτική επιχειρηματικών επενδύσεων στη ζώνη 

DMCC, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων 

διευθυντικά στελέχη των τεχνολογικών εταιρειών με έδρα στο Ντουμπάι, 

AstroLabs και JAFZA. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 

 


