
________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  
  
  
  

   

Εξελίξεις σε οικονομία ΗΑΕ: Αναθεώρηση επί τα χείρω προβλέψεων ΔΝΤ για οικονομία ΗΑΕ. Νέα 
μέτρα στήριξης Κυβέρνησης Ντουμπάι ύψους 136εκ.δολ. ΗΠΑ. Διαρθρωτικές αλλαγές σε 
χρηματοοικονομικό/ασφαλιστικό κλάδο.   

Α. Σύμφωνα με τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World Economic Outlook 
Report/Οκτώβριος 2020), η εμιρατινή οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 6,6% το τρέχον έτος, έναντι 
προηγούμενης πρόβλεψης ύφεσης 3,5%. Επιπλέον, το ΔΝΤ αναθεωρεί επί τα χείρω και την ανάπτυξη το 
2021, οποία προβλέπεται να κυμανθεί σε 1,3%, ασθενέστερη σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση 3,1%. 
Αναθεώρηση προβλέψεων ΔΝΤ για την εμιρατινή οικονομία συμπλέουν με την τελευταία πρόβλεψη 
Κεντρικής Τράπεζας ΗΑΕ, οποία υπενθυμίζεται ότι αναφέρει ύφεση 5,2% το 2020. Σημειώνεται δε ότι, 
σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δεύτερο τετράμηνο 2020, το συνολικό εμιρατινό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 
7,8% σε ετήσια βάση, έναντι 0,8% οριακής ύφεσης το πρώτο τετράμηνο του ίδιου έτους, ενώ το μη 
πετρελαϊκό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 9,3%. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Standard&Poor’s προβλέπει για το 
Ντουμπάι ύφεση 11% το 2020.   

Β. Υπό το φως των ανωτέρω, Κυβέρνηση Ντουμπάι εξήγγειλε προχθές νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας 
ύψους 136εκ.δολ.ΗΠΑ (500 εκ.Ντίρχαμ), ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο οικονομικής ενίσχυσης του 
Εμιράτου σε 1,85δις δολ.ΗΠΑ. Νέα μέτρα αφορούν παράταση παγώματος κυβερνητικών και δημοτικών 
τελών έως το τέλος τ.έ., καθώς και ενίσχυση επιλεγμένων επιχειρηματικών κλάδων (διαφημιστικές, παιδικοί 
σταθμοί, υπηρεσίες ταξί, εταιρείες διοργάνωσης εκθέσεων κλπ). Επισυνάπτεται, συγκεντρωτικός πίνακας 
απεικόνισης συνολικών οικονομικών μέτρων Κυβέρνησης Ντουμπάι από αρχή πανδημίας έως σήμερα. 
Υπενθυμίζεται δε ότι συνολικά μέτρα Ομοσπονδιακής και τοπικών Κυβερνήσεων ΗΑΕ, για την  
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας κορωνοϊού, ξεπερνούν τα 30δις ευρώ.  

Γ. Σε συνέχεια σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια τα ΗΑΕ, οποίες 
περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις οργανισμών και εταιρειών, ανακοινώθηκε προχθές η απορρόφηση της 
Ασφαλιστικής Αρχής ΗΑΕ από την Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η μεταφορά στα τοπικά χρηματιστήρια 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Αρχής Αγορών Κεφαλαίων και Πρώτων Υλών, η οποία διατηρεί πλέον 
μόνον εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο επί αυτών. Εν λόγω μεταρρύθμιση προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στον 
χρηματοοικονομικό κλάδο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητος του ασφαλιστικού κλάδου 
και της ανταγωνιστικότητας της εμιρατινής χρηματοοικονομικής αγοράς.  
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