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 Αύξηση στον αριθμό αδειών νέων επιχειρήσεων & αδειών για ηλεκτρονικό εμπόριο στο Dubai 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νεοσύστατου τοπικού Υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού (De-

partment of Economy and Tourism), το Εμιράτο του Dubai εξέδωσε κατά 69% περισσότερες, σε ετήσια 

βάση, άδειες για νέες επιχειρήσεις το πρώτο δεκάμηνο του 2021. Ειδικότερα, το Dubai εξέδωσε 55.194 

νέες άδειες στο διάστημα Ιαν.-Οκτ. 2021, ενώ στο αντίστοιχο δεκάμηνο του 2020 είχε εκδώσει 32.626.  

Σύμφωνα με τις εδώ Αρχές, η συγκεκριμένη άνοδος αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των 

επενδυτών στην οικονομία του εμιράτου, η οποία πηγάζει από την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, 

το χαμηλό κόστος και τις απλουστευμένες διαδικασίες για την έναρξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και γενικότερα, την ευελιξία και ετοιμότητα της κυβέρνησης για τη βελτίωση των 

οικονομικών πολιτικών. 

Αναφορικά με την κατανομή ανά κατηγορία των εκδοθεισών αδειών, το 59% αυτών αφορούν 

επαγγελματικές άδειες (professional), σχετιζόμενες με ελεύθερα επαγγέλματα, ενώ το 41% σχετίζεται με 

την έναρξη εμπορικής δραστηριότητας. Γεωγραφικά, το Bur Dubai είχε το μεγαλύτερο μερίδιο (37.562 

άδειες), ακολουθούμενο από την Deira (17.572) και την Hatta (60).  

Οι άδειες ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσίασαν, επίσης, άνοδο κατά 63%, σε ετήσια βάση, το 

πρώτο εξάμηνο του 2021, ανερχόμενες σε 3.243 (έναντι 1.989 το πρώτο εξάμηνο του 2020). Οι εν λόγω 

άδειες αφορούσαν κυρίως εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών (IT), εταιρείες ενδυμάτων, εταιρείες 

προετοιμασίας φαγητού, επιχειρήσεις μεσιτείας κτλ. 

Σημειώνεται ότι ο ειδικός τύπος άδειας για ηλεκτρονικό εμπόριο θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, το 

2017 από το Τμήμα Εγγραφής και Αδειοδότησης Επιχειρήσεων του τοπικού Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης Dubai (Department of Economic Development – DED), με στόχο την προώθηση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού και τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής εμπορικής δραστηριότητας. Η εν λόγω άδεια 

«DED Trader» μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την πύλη invest.dubai.ae. Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος 

της άδειας DED δεν δύναται να ανοίξει φυσικό κατάστημα. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Dubai, η αξία της αγοράς ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου των ΗΑΕ αυξήθηκε, σε ετήσια 

βάση, κατά 53%, ανερχόμενη στα 3,9 δισ. δολάρια το 2020, κυρίως λόγω της αυξανόμενης καταναλωτικής 

τάσης προς τις ηλεκτρονικές αγορές, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, το ίδιο έτος, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσώπευε το 8% των συνολικών λιανικών πωλήσεων στα ΗΑΕ. 
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