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Ντουμπάι, 8 Απριλίου 2022 

 Στοιχεία για την οικονομία των ΗΑΕ έτους 2021 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (CBUAE), η οικονομία των ΗΑΕ παρουσίασε 

ρυθμό αύξησης 2,3% το 2021. Ιδίως το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η οικονομία εκτός πετρελαϊκού τομέα 

αναπτύχθηκε σε ετήσια βάση κατά 7,8%, λόγω της χαλάρωσης των περιορισμών που σχετίζονται με την 

πανδημία και των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η CBUAE αναμένει ότι το 2022 θα υπάρξει περαιτέρω 

επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, διατηρώντας την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 4,2%.  Η οικονομία 

εκτός του πετρελαϊκού τομέα εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε κατά 3,8% το 2021 και προβλέπεται να αναπτυχθεί 

κατά 3,9 % φέτος. 

Ο πετρελαϊκός τομέας συρρικνώθηκε μεν κατά 1,4% το 2021 λόγω των περιορισμών παραγωγής 

που συμφωνήθηκαν με τις χώρες του ΟΠΕΚ+, αλλά αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5%το 2022, καθώς τα 

23 μέλη του Οργανισμού έχουν συμφωνήσει για αύξηση της παραγωγής. Η παραγωγή πετρελαίου στα ΗΑΕ 

το τελευταίο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 9,3%, σύμφωνα με στοιχεία της CBUAE. 

Η ανάκαμψη της εμιρατινής οικονομίας, η οποία συρρικνώθηκε κατά 6,1% το 2020, οφείλεται, εκτός 

της ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μέτρα μετριασμού της πανδημίας και σε δημοσιονομική και 

νομισματική στήριξη ύψους 388 δισεκ. Ντίρχαμ (περ. 105 δισεκ. δολάρια) από την έναρξη της υγειονομικής 

κρίσης.  

Αντίστοιχα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η οικονομία των ΗΑΕ αναπτύχθηκε 2,2% το 

2021, λόγω της αύξησης κατά 3,2% στον μη πετρελαϊκό τομέα της οικονομίας. Το ΔΝΤ αναμένει ότι η 

ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 3,5% το 2022, με τη μη πετρελαϊκή οικονομία να επεκτείνεται κατά 3,4%.  

Ο τομέας των ακινήτων, βασικό συστατικό της οικονομίας της χώρας, συνέχισε επίσης να 

ανακάμπτει το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται τόσο σε 

ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι. 

Οι τιμές των ακινήτων στο Ντουμπάι αυξήθηκαν κατά 9,1% κατά μέσο όρο το τελευταίο τρίμηνο 

του 2021, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Dubai Land Department. Στο Αμπού Ντάμπι, 

η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 1,4% 

σε ετήσια βάση. 

Ο τομέας της φιλοξενίας συνέχισε επίσης να ανακάμπτει, με τα στοιχεία στο Ντουμπάι να δείχνουν 

ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων αυξήθηκε στο 82% το τελευταίο τρίμηνο του 2021 από 63% στο 

αντίστοιχο του 2020. 

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι τιμές καταναλωτή επιταχύνθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2021 

με τον πληθωρισμό να αυξάνεται κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Η CBUAE προβλέπει μέσο ονομαστικό 

πληθωρισμό 2,7% για το 2022. Ο πληθωρισμός έφτασε το 3,3% το πρώτο τρίμηνο τ.έτ.. Οι βασικοί 

παράγοντες που επιδρούν στις τιμές θα είναι η ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, ο 

εισαγόμενος πληθωρισμός που αναμένεται να είναι υψηλός σε παγκόσμιο επίπεδο, η αύξηση των μισθών 

και η συνέχιση της πτωτικής τάσης των ενοικίων. 

Αναφορικά, τέλος, με την προσέλκυση επενδύσεων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου 

Οικονομίας τα ΗΑΕ προσέλκυσαν 76 δισεκ. Ντίρχαμ (περ. 20,7 δισεκ. δολάρια) σε ΑΞΕ το 2021, αυξημένες 

κατά 3,9% από το 2020. Οι ξένες επενδύσεις στη χώρα κατευθύνθηκαν σε παραδοσιακές και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές 

δραστηριότητες, ακίνητα, υγεία, βιομηχανία και γεωργία,. 
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Η ψηφιακή οικονομία, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 

blockchain, οι ιατρικές τεχνολογίες, οι μεταφορές υψηλής ταχύτητας, η εικονική και επαυξημένη 

πραγματικότητα, η ρομποτική και τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα προσέλκυσαν επίσης σημαντικές ΑΞΕ, 

ανέφερε. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, οι ροές ΑΞΕ των ΗΑΕ προς άλλες χώρες 

έφθασαν σχεδόν τα 82,6 δισεκ. Ντίρχαμ (περ. 22,5 δισεκ. Δολάρια) το 2021, σημειώνοντας αύξηση 19,1% 

σε ετήσια βάση. Οι εμιρατινές εταιρείες έχουν επενδύσεις σε κλάδους όπως οι μεταφορές, πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο, ΑΠΕ, σε ακίνητα, κατασκευές, ΤΠΕ, logistics, λιμάνια και υποδομές, τουρισμό, ξενοδοχεία, 

ψυχαγωγία, τράπεζες και γεωργία. 
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