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Εξελίξεις σε οικονομία Ντουμπάι: Δυσμενείς προβλέψεις για ύφεση 11% το 2020 και ανακοίνωση 
νέων οικονομικών μέτρων Κυβέρνησης Ντουμπάι για την τόνωση της οικονομίας.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οίκου S&P Global Ratings (9 τ.μ.) προβλέπεται ύφεση 11% το 2020 για 
την οικονομία του Ντουμπάι (έναντι αρχικά κυβερνητικής πρόβλεψης ανάπτυξης 3,2%), ήτοι τετραπλάσια 
εκείνης του 2009, οπότε απαιτήθηκε η ενίσχυση με πακέτο διάσωσης από το Αμπού Ντάμπι. Επιπλέον, υπό 
τα νέα δεδομένα, ο οίκος εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ντουμπάι θα ανέλθει σε 4% επί του ΑΕΠ 
το 2020, η οικονομία θα ανακάμψει μερικώς (5%) το 2021, αλλά θα κινηθεί σε μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης 
την διετία 2022-2023 της τάξης του 2%. Επιπλέον, η S&P Global Ratings υποβάθμισε την πιστοληπτική 
ικανότητα του εμιρατινού κολοσσού του τομέα ανάπτυξης ακινήτων EMAAR, καθώς και της DIFC 
Investments που ανήκει στον όμιλο διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου 
του Ντουμπάι (DIFC), στην κατηγορία BB+ «σκουπίδια», έναντι προηγούμενης αξιολόγησης επενδυτικού 
βαθμού ΒΒΒ-. 

Υπό το φως της κρίσης ρευστότητας στην αγορά και των δυσμενών προοπτικών για την οικονομία και τις 
επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, η Κυβέρνηση του Εμιράτου του Ντουμπάι εξήγγειλε στις 11τ.μ. νέα 
μέτρα, ύψους 1,5δις Ντίρχαμ (περίπου 375εκ.ευρώ). Συνολικά τα ληφθέντα μέτρα της Κυβέρνησης του 
Ντουμπάι για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνέπειων στην οικονομία λόγω πανδημίας κορωνοϊού 
ανέρχονται πλέον σε 6,3δις Ντίρχαμ (1,57δις ευρώ), συμπληρωματικά προς μέτρα της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης των ΗΑΕ συνολικού ύψους 31,5δις ευρώ. Νέα μέτρα αφορούν παράταση ήδη εφαρμοζόμενων 
ρυθμίσεων για την στήριξη κυρίως των τομέων τουρισμού, λιανικού εμπορίου, εξωτερικού εμπορίου και 
logistics έως το τέλος τ.έ., καθώς και μέτρα για την περαιτέρω απλούστευση διαδικασιών, όπως 
αποσύνδεση ανανέωσης εμπορικών αδειών από την ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων, κατάργηση 
τελών εκπτώσεων και ειδικών προσφορών, καταβολή κυβερνητικών τελών σε ισόποσες δόσεις, κλπ. 
Ειδικότερα ανά τομέα: 
-Υγεία: επίσπευση καταβολής κυβερνητικών οφειλών σε δημόσια νοσοκομεία 
-Τουρισμός-ψυχαγωγία: Παράταση έως τέλος 2020 της επιστροφής σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
εστιατόρια 50% επί δημοτικού τουριστικού τέλους (7% επί πωλήσεων). Αναστολή έως τέλος τ.έ. τουριστικού 
τέλους Tourism Dirham Fee (προς χρηματοδότηση της EXPO2020). Παράταση αδειών εισαγωγής 
πολιτιστικών εκθεμάτων έως τέλος τ.έ. 
-Διεθνές Εμπόριο: μείωση τελωνειακών προστίμων κατά 80% και δυνατότητα καταβολής τους σε δόσεις. 
Αναστολή τελών ελλιμενισμού σε Dubai Port και Ηamriya Port για παραδοσιακά εμπορικά πλοία ΗΑΕ.  
-Κατασκευές: επίσπευση καταβολής οφειλών σε εργολάβους, επιστροφή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και αντικατάστασή τους με μη χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. 
-Εκπαίδευση: πάγωμα καταβολής τελών ανανέωσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων έως τέλος τ.έ. 

Υπενθυμίζεται ότι το Εμιράτο του Ντουμπάι είναι το πλέον εκτεθειμένο σε εξωτερικές οικονομικές 
διακυμάνσεις, δεδομένου ότι η οικονομία του εξαρτάται σημαντικά από τον τουρισμό, τις αεροπορικές 
μεταφορές, τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και τον κτηματομεσιτικό τομέα, τομείς που επλήγησαν 
ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας κορωνοϊού. 

              Ντουμπάι, 13 Ιουλίου 2020 
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