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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εμπορικό Επιμελητήριο Μαδρίτης, Μαδρίτη, 12.11.2018  

 

Στις 12 Νοεμβρίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την οποία 

διοργάνωσε το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, το 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Δομινικανής Δημοκρατίας και η Πρεσβεία της Δομινικανής 

Δημοκρατίας στην Ισπανία, με θέμα τις σχέσεις που διέπουν τις δύο χώρες, την Ισπανία και 

την Δομινικανή Δημοκρατία. 

 

Η κα Νατάλια Βάσκεζ, επικεφαλής του τομέα Προώθησης Επενδύσεων στο Κέντρο 

Εξαγωγών και Επενδύσεων της Δομινικανής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε αρχικά στα βασικά 

στοιχεία της Δομινικανής Δημοκρατίας, τα οποία έχουν βοηθήσει στη μετατροπή της σε 

πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επισήμανε ότι η 

Δομινικανή Δημοκρατία κατέχει ιδιαίτερα προνομιακή θέση και αναφέρεται ως η νούμερο ένα 

χώρα, η οποία προσφέρει την καλύτερη πρόσβαση από και προς τα κράτη της Λατινικής 

Αμερικής. Επιπλέον, έχει σημειώσει 5,2% αύξηση του ΑΕΠ της εντός των τελευταίων πέντε 

ετών, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης φθάνει το 6,7%, σύμφωνα με στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2018. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί τεράστια ποσά μέσω των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων στα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη TLC (Συνθήκη 

Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Λατινικής Αμερικής, της Δομινικανής 

Δημοκρατίας και των ΗΠΑ).  

 

Αναφέρθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία για το οικονομικό προφίλ τους κράτους. Συγκεκριμένα, 

το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού της Δομινικανής Δημοκρατίας ανέρχεται σε 4.2% και η 

υποτίμηση του δολαρίου κυμαίνεται μεταξύ 3,3% και 3,9% τα τελευταία πέντε έτη, δεδομένου 

ότι αποτελεί κράτος, στο οποίο το Δολάριο ΗΠΑ χρησιμοποιείται ως αποθεματικό νόμισμα 

από την Κεντρική Τράπεζα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό της 

οικονομίας της χώρας βασίζεται στις μεταφορές σε ποσοστό 6,8% και αντίστοιχο ποσοστό 

στα ξενοδοχειακά καταλύματα, αναψυκτήρια και εστιατόρια, κατά 6,2% στα 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κατά 5,9% στη γεωργία, κατά 5,5% στις ελεύθερες ζώνες 

εμπορίου, κατά 3,7% στον κατασκευαστικό τομέα και κατά 3% στο εμπόριο. 

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα του κράτους είναι ιδιαίτερα έντονη. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον 

τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα κακάο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πρώτο εξαγωγέα καπνού 

στην Ισπανία, τον πρώτο εξαγωγέα τσιγάρων παγκοσμίως και τον έκτο εξαγωγέα ρούμι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η ομιλήτρια τόνισε ότι η Δομινικανή Δημοκρατία προσφέρει ένα απόλυτα ευνοϊκό 

περιβάλλον για μελλοντικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, το 2017 αποτέλεσε το έτος σταθμό 

για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα, αφού σημειώθηκαν οι περισσότερες στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%97%CE%A0%CE%91
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ιστορία της και, συγκεκριμένα, το ποσό έφτασε τα 3 δις ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 

ένδειξη ότι σημειώθηκε αύξηση έως και 48% από το 2016. Η χώρα αποτελεί επίσης την 

πρώτη χώρα που συγκεντρώνει τις περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες μεταξύ των 

κρατών της Καραϊβικής, φθάνοντας στο ποσοστό του 51,8% και τη δεύτερη σε σειρά 

ανάμεσα στα κράτη της Κεντρικής Λατινικής Αμερικής με ποσοστό 22,4%.  

 

Επιπλέον, έγιναν αναφορές στο νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα ευνοϊκό 

αναφορικά με τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, ο νόμος 16-95 που κάνει μνεία στις ΑΞΕ, 

προβλέπει ισότιμη διαχείριση των επενδυτών, αποσαφηνίζει το νομικό πλαίσιο που αφορά 

τη διαμονή τους στη χώρα και τους δίνει την ελευθερία να επενδύσουν σε διαφορετικούς 

τομείς της οικονομίας. Η Δομινικανή Δημοκρατία είναι η δέκατη χώρα στην σχετική κατάταξη 

με τις χώρες που προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στον επενδυτή. Ο προαναφερόμενος 

νόμος καθώς και άλλοι, όπως ο 397-01, ο οποίος αφορά τον ανταγωνισμό των βιομηχανιών, 

διευκολύνουν τη νομική κάλυψη των επενδυτών. Η Δομινικανή Δημοκρατία, πέραν των 

επενδυτών, έχει καταφέρει να προσελκύσει 916 εκατ. καταναλωτές. 

 

Η χώρα, επίσης, κατέχει σημαντική θέση στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος διευκολύνεται 

εξίσου από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Κάθε τουρίστας υπολογίζεται ότι καταναλώνει 

ημερησίως 117 δολ. και ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων στη Δομινικανή Δημοκρατία 

κυμαίνεται στις 8,6 ημέρες. Στη χώρα κατέφθασαν συνολικά 1,127,424 τουρίστες εντός του 

2017. Ακόμη, διαθέτει θεματικό τουρισμό (lλ.χ. oικολογικός, ιατρικός, για γκολφ) και αποτελεί 

ελκυστικό περιβάλλον για μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, με στόχο την 

προσέλκυση  μεγαλύτερου αριθμού τουριστών στο έδαφός της σε ετήσια βάση. 

 

Η Δομινικανή Δημοκρατία αποτελεί ηγέτη ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που 

διαθέτουν ζώνες ελεύθερου εμπορίου - όπου η οικονομική δραστηριότητα καθοδηγείται από 

τους μειωμένους φόρους και τελωνειακούς ελέγχους, τις λιγότερες ρυθμίσεις και την 

περιορισμένη εποπτεία- αφού διαθέτει συνολικά 72 ζώνες και 672 επιχειρήσεις που 

ενεργούν σε αυτές ενώ έχουν δημιουργηθεί συνολικά 165.795 θέσεις εργασίας.  

 

Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Δομινικανής Δημοκρατίας είναι πολύ στενές. 

Ειδικότερα, η εμπορική δραστηριότητα (εισαγωγές- εξαγωγές) μεταξύ των δύο κρατών από 

το 2015 έως και το 2017 άγγιξε τα 1,795.4 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,6%. Από το 

ποσό αυτό, 1,559.3 αποτελούν εισαγωγές από την Ισπανία προς την Δομινικανή 

Δημοκρατία και τα 236,1 εκατ. ευρώ εξαγωγές από τη Δομινικανή Δημοκρατία προς την 

Ισπανία. Το κύριο προϊόν που εξάγει η Δομινικανή Δημοκρατία προς την Ισπανία είναι το 

ρούμι σε ποσοστό 36%. Αντίστοιχα, η επενδυτική ισπανική δραστηριότητα προς τη χώρα 

άγγιξε τα 879,92 εκ. δολάρια από το 2010 έως το 2017, σε τομείς που αφορούν κυρίως το 

εμπόριο, το χρηματοοικονομικό τομέα, την υγεία, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, τον 

τουρισμό, την ενέργεια και τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου. Ήδη κάποιες από τις μεγαλύτερες 

ισπανικές πολυεθνικές δραστηριοποιούνται στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως είναι η 

αλυσίδα ενδυμάτων ZARA, η ισπανική τράπεζα Sabadell ή η αεροπορική εταιρεία 

AirEuropa. 

 

Καταληκτικά, η Δομινικανή Δημοκρατία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα κράτος που 

εμφανίζει ιδιαίτερη οικονομική, εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα, αφού αποτελεί το 

δεύτερο καλύτερο προορισμό για επενδύσεις στην Κεντρική Λατινική Αμερική, το πρώτο 
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κράτος όπου η αγγλική χρησιμοποιείται πιο συχνά ως δεύτερη γλώσσα, τον καλύτερο 

προορισμό για μακροχρόνια διαμονή, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στα 25 κράτη που διαθέτουν 

τα καλύτερα ξενοδοχειακά καταλύματα με ιδιαίτερα προνομιακή θέση στην αμερικανική 

ήπειρο. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, η Δομινικανή Δημοκρατία θα 

μπορούσε να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος και για τις ελληνικές επιχειρηματικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες στο μέλλον, χρησιμοποιώντας την Ισπανία ως πύλη εισόδου. 

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 

 

 
 

 


