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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΗΑΕ, 15.7-15.8.2022 

1. Τριμηνιαία Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, Α΄ Τρίμηνο 2022 

Σύμφωνα με την τριμηνιαία Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, η εμιρατινή οικονομία 

αναπτύχθηκε κατά περίπου 8,2% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περσινού έτους, 

ενισχυμένη από την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί, σε ετήσια βάση, κατά 

5,4% φέτος και 4,2% το επόμενο έτος. 

Αναφορικά με το ΑΕΠ του κλάδου υδρογονανθράκων, αυτό αυξήθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο σε 

σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, με μέση παραγωγή πετρελαίου 2,95 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το 

μη πετρελαϊκό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,1% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,4% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2021, ενώ 

προβλέπεται να ανέλθει στο 5,6% έως το τέλος του 2022. Οι μέσες τιμές των κατοικιών στο Ντουμπάι 

αυξήθηκαν κατά 11,3% το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ είναι η μόνη αραβική χώρα 

του Κόλπου που δεν έχει ανώτατο όριο τιμής στα καύσιμα και, όπως οι γείτονές της, εισάγει το μεγαλύτερο 

μέρος των τροφίμων της. Η τιμή των καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 80% από τις αρχές του έτους. 

2. Αύξηση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ 

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ (CBUAE) ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου την αύξηση του βασικού της 

επιτοκίου κατά 0,75%, στο 2,4%, ακολουθώντας την αύξηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς 

το ντίρχαμ είναι συνδεδεμένο με το δολάριο. Η Τράπεζα είπε ότι θα διατηρήσει το επιτόκιο δανεισμού 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, μέσω όλων των πάγιων πιστωτικών διευκολύνσεων σε 50 μονάδες βάσης πάνω 

από το βασικό επιτόκιο. 

3. Ισχυρές επιδόσεις του τουριστικού τομέα του Ντουμπάι 

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία από το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι 

(Department of Economy & Tourism - DET), το Εμιράτο προσέλκυσε 7,12 εκατ. διεθνείς επισκέπτες το πρώτο 

εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση 183%, σε σύγκριση με τα 2,52 εκατ. τουρίστες που επισκέφθηκαν 

το Ντουμπάι την ίδια περίοδο το 2021. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των τουριστών που καταγράφηκε το πρώτο 

εξάμηνο του 2022 υπολείπεται κατά 15% του αριθμού που είχε καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2019 (8,36 

εκατ.). 

Οι επισκέπτες από τις χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και ΣΣΚ αντιπροσώπευσαν το 34% 

του συνόλου, η Δυτική Ευρώπη το 22% και ακολούθησαν η Νότια Ασία με μερίδιο 16% και η Ρωσία, η ΚΑΚ 

και η Ανατολική Ευρώπη με 11%.  

Επίσης, η μέση πληρότητα για τον ξενοδοχειακό τομέα, το πρώτο εξάμηνο του 2022, ήταν 74%, σε 

σύγκριση με 62% το πρώτο εξάμηνο του 2021, διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων και ελάχιστα χαμηλότερη 

από το επίπεδο πληρότητας 76%, που καταγράφηκε κατά την προ-πανδημική περίοδο του πρώτου εξαμήνου 

2019.  

Οι ξενοδοχειακές μονάδες του Ντουμπάι κατέγραψαν συνολικά 18,47 εκατ. διανυκτερεύσεις κατά τους 

πρώτους έξι μήνες του έτους, αύξηση 30% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021 και αύξηση 18% σε σχέση 

με το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ενθαρρυντικές επιδόσεις του κλάδου αποδίδονται κυρίως στην Expo2020 

Dubai, η οποία προσέλκυσε πάνω από 24 εκατ. επισκέψεις από την έναρξή της 1η Οκτωβρίου 2021, μέχρι την 

ολοκλήρωσή της στις 31 Μαρτίου 2022. 
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