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Έγκριση Τριετούς Προϋπολογισμού Εμιράτου Dubai, 2022-2024 

 

Αντιπρόεδρος / Πρωθυπουργός ΗΑΕ και Ηγεμόνας Dubai Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Εμιράτου για την περίοδο 2022-2024, ο οποίος προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους 181 δισ. AED ($49,28 δισ.). Ο Προϋπολογισμός στοχεύει να επιταχύνει την ανάκαμψη της 

οικονομίας μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε από την πανδημία, ενισχύοντας τα μακροοικονομικά μεγέθη 

της οικονομίας του στη μετά-κορονοϊό εποχή, εκπληρώνοντας παράλληλα τους στόχους του Στρατηγικού 

Σχεδίου 2030 (Dubai Strategic Plan 2030) και αποσκοπώντας στην αύξηση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας του Εμιράτου αλλά και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες για το 2022, ο Προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες 

ύψους 60 δισ. AED ($16,3 δισ.), κατανεμημένες ως ακολούθως: το 34% σε μισθούς και λοιπές αμοιβές, το 

24% σε γενικές & διοικητικές δαπάνες, το 21% σε επιχορηγήσεις & λοιπές μορφές κοινωνικής στήριξης, το 

9% σε έργα υποδομών, το 4% σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, το 6% στην εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ το 2% 

θα διατηρηθεί ως ειδικά αποθεματικά. 

Όσον αφορά στην κατανομή δαπανών ανά τομέα, το 42% θα διατεθεί στους τομείς των υποδομών 

& των μεταφορών, το 30% στον τομέα κοινωνικής ανάπτυξης, το 23% στους τομείς ασφάλειας & 

δικαιοσύνης και το 5% στους τομείς της καινοτομίας & της δημιουργικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις 

κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Προϋπολογισμός του 2022 συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία 

ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών, εστιάζοντας στην ενίσχυση των τομέων υγειονομικής περίθαλψης, 

εκπαίδευσης και πολιτισμού του Εμιράτου. Ο προϋπολογισμός προβλέπει, επίσης, στον τομέα της στέγασης, 

στεγαστικά δάνεια έως1 εκατ. AED και θέτει στη διάθεση περισσότερα από 4.000 οικόπεδα και οικίες 

συνολικής αξίας 5,2 δισ. AED. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στην πρώτη φάση ενός ήδη 

ανακοινωθέντος ευρύτερου 20ετούς προγράμματος στέγασης ύψους 65 δισεκατομμυρίων AED. 

Στον αντίποδα, τα δημόσια έσοδα για το 2022 αναμένεται να ανέλθουν σε 57,5 δισ. AED, 

καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με τα αναμενόμενα έσοδα του 2021, πρόβλεψη ενδεικτική της 

αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης του Dubai εντός του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, για το 2022 

αναμένεται ότι περισσότερο από το ήμισυ (57%) των δημόσιων εσόδων του Dubai θα προέλθει από τέλη, 

20% από φόρους, 10% από τέλη εκτελωνισμού, 6% από το πετρέλαιο, 6% από έσοδα κυβερνητικών 

επενδύσεων και 1% από φόρους σε ξένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο Προϋπολογισμός του Εμιράτου του Dubai προβλέπει μικρό πρωτογενές 

πλεόνασμα, ένδειξη συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και των προφανώς περιορισμένων 

περιθωρίων για γενναιόδωρες δημοσιονομικές πολιτικές, μετά από 2 έτη πανδημίας που απαίτησαν ισχυρή 

δημοσιονομική στήριξη για την ανάσχεση των επιπτώσεων της στο Εμιράτο.  
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