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Ντουμπάι, 2 Φεβρουαρίου 2022 

 Δείκτες οικονομικής συγκυρίας και προβλέψεις για εμιρατινή οικονομία 

 

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ανταγωνιστικότητας και Στατιστικής 

(FCSC), ο πληθωρισμός στα ΗΑΕ στο τέλος του 2021 κυμάνθηκε στο 2,5%. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός 

κινείτο σε αρνητικό έδαφος για σχεδόν τρία έτη, από τα τέλη του 2018. Η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε 

στα είδη τροφίμων και ποτών. Η Κεντρική Τράπεζα (CBUAE) εκτιμά ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν 

το τρέχον έτος λόγω της αύξησης της τιμής πολλών αγαθών σε διεθνές επίπεδο. Οι πληθωριστικές πιέσεις 

αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του επιτοκίου αναφοράς της Κεντρικής Τράπεζας και επακόλουθα του 

χρηματοδοτικού κόστους των εμπορικών τραπεζών. Η Κεντρική Τράπεζα διαβεβαίωσε ότι θα λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα πολιτικής για τη διασφάλιση της ρευστότητας των τραπεζών και τις χρηματοδοτικές ανάγκες 

του ιδιωτικού τομέα. 

Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του Κέντρου Στατιστικής του Ντουμπάι 

(Dubai Statistics Centre – DSC)1,  το ΑΕΠ του Εμιράτου σε σταθερές τιμές σημείωσε αύξηση κατά 6,3% 

ετησίως τους πρώτους 9 μήνες του 2021, ωθούμενο από τις ευνοϊκές κυβερνητικές πολιτικές και τα 

υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα. 

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ενώ το α΄ τρίμηνο 2021 το ΑΕΠ του Εμιράτου σε σταθερές τιμές μειώθηκε 

κατά -3,7%, το β΄τρίμηνο 2021 κατέγραψε άνοδο κατά 17,8% και το γ΄ τρίμηνο κατά 6,3%. Η αύξηση του ΑΕΠ 

την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 οφείλεται στον τομέα του εμπορίου, ο οποίος αυξήθηκε κατά 7,6% 

ετησίως, άνοδος που αντιστοιχεί περίπου στο 30% της συνολικής ανάπτυξης που σημείωσε το ΑΕΠ του 

εμιράτου. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει το 25,4% της οικονομίας του Εμιράτου και 

συνέβαλε στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας του κατά 1,9%.  

Ο κλάδος των ακινήτων πραγματοποιήσε επίσης ισχυρή ανάκαμψη από την επιβράδυνση που είχε 

καταγράψει λόγω της πανδημίας. Στο Dubai πραγματοποιήθηκαν 84.196 συναλλαγές ακινήτων αξίας 300 

δισ. Ντίρχαμς, ήτοι 82 δισ. δολ. το 2021, η οποία είναι η υψηλότερη ετήσια αξία που έχει καταγραφεί στην 

ιστορία του εμιράτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Dubai Land Department. 

Ο κλάδος των ακινήτων αντιπροσώπευε το 9,2% του ΑΕΠ του Εμιράτου το α΄ εννιάμηνο του 2021, 

προσδίδοντας προστιθέμενη αξία 27,2 δισ. Ντίρχαμς, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική ανάπτυξη του Dubai 

κατά 1,8% και αντιστοιχώντας στο 29% της συνολικής ανάπτυξης. 

Οι κλάδοι στέγασης και εστίασης κατέγραψαν αύξηση κατά 34% το α΄ εννιάμηνο 2021, σε ετήσια 

βάση. Ο κλάδος συνέβαλε 4,3% στην οικονομική απόδοση του Εμιράτου ενώ αύξησε τη συνολική 

οικονομική ανάπτυξη κατά 1,1%. 

Ο κλάδος της φιλοξενίας επίσης σημείωσε άνοδο, καθώς ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 

επισκεπτών στα ξενοδοχεία του Dubai αυξήθηκε κατά 53% το α΄ εννιάμηνο 2021 ετησίως. 

Ο τομέας μεταφορών και αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και 

αεροπορικών μεταφορών τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων και συναφείς δραστηριότητες, όπως 

υπηρεσίες τερματικών σταθμών και εγκαταστάσεων στάθμευσης, διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων, 

αυξήθηκαν κατά 3% το α΄ εννιάμηνο 2021 ετησίως και συνεισέφερε κατά 9,6% στην οικονομία του 

Εμιράτου. 

                                                 
1 https://www.dsc.gov.ae/en-us/Themes/Pages/National-Accounts.aspx?Theme=24&year=2020#DSC_Tab1  
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Επιπλέον, ο τομέας της μεταποίησης αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,7% τους πρώτους 9 μήνες 

του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 5,9% της συνολικής ανάπτυξης που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της εν 

λόγω περιόδου. 

Τέλος, ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος αντιπροσώπευε το 10,8% του 

συνολικού ΑΕΠ του Ντουμπάι, αυξήθηκε κατά 4,4% τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, λόγω της ανόδου 

του τραπεζικού τομέα. 

Οι επιχειρηματικές συνθήκες στη μη πετρελαϊκή οικονομία του ιδιωτικού τομέα του Ντουμπάι ήταν 

στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι ετών τον Δεκέμβριο, λόγω της απότομης αύξησης των νέων 

παραγγελιών χάρη στην ώθηση της ζήτησης λόγω της Expo 2020 και τη βελτίωση του τουριστικού τομέα . 

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2022 στο 4,2%, ενώ εκτός 

του τομέα υδρογονανθράκων ο εκτιμώμενος ρυθμός είναι 3,9%. 
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