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Στοιχεία για την οικονομία των ΗΑΕ, Α΄ τρίμηνο και Α΄ εξάμηνο 2022 –  

Προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις των ΗΑΕ 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΑΕ, οι δείκτες 

ανταγωνιστικότητας, οικονομίας και εμπορίου της χώρας έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής αξιοσημείωτη 

άνοδο το 2022, ξεπερνώντας τα προ-πανδημίας επίπεδα. 

Στον τομέα της οικονομίας, για το α΄ τρίμηνο 2022, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 

ανήλθε στο 8,4%, φτάνοντας τα 399 δισ. Ντίρχαμ, έναντι 368 δισ. Ντίρχαμ την ίδια περίοδο του 2021, 

ενισχυμένος από την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου. Το εξωτερικό εμπόριο των ΗΑΕ κατέγραψε αύξηση 

άνω του 50%, με συνολική αξία 1,060 τρισ. Ντίρχαμ κατά το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 702 δισ. 

Ντίρχαμ την ίδια περίοδο του 2020.  

Αναφορικά με τον τουριστικό κλάδο, το α΄ εξάμηνο 2022, η συνεισφορά του στην εθνική οικονομία 

σημείωσε άνοδο κατά 12%, αποφέροντας έσοδα 19 δισ. Ντίρχαμ, με συνολικά 12 εκ. επισκέπτες,  αριθμός 

που σηματοδοτεί αύξηση κατά 42%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η ανάκαμψη στον 

τουριστικό τομέα αντικατοπτρίζεται επίσης σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα πληρότητας ξενοδοχείων τόσο 

στο Ντουμπάι (71,7%) όσο και στο Άμπου Ντάμπι (68,2%) τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους. Ο 

αριθμός των διεθνών επισκεπτών στο Ντουμπάι ξεπέρασε τα 8 εκ. το πρώτο επτάμηνο του 2022, 

καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά εξακολουθεί να 

υπολείπεται περίπου κατά 15% των προ-πανδημίας επιδόσεων. 

Σχετικά με τις προοπτικές για την εμιρατινή οικονομία, υπό τις τρέχουσες συνθήκες επιβράδυνσης 

της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού και των υψηλότερων επιτοκίων, σύμφωνα 

με αναλύσεις οικονομολόγων των τοπικών Τραπεζών, η οικονομία των ΗΑΕ, και ειδικότερα του Ντουμπάι, 

είναι ευάλωτες, δεδομένης της ανοιχτής οικονομίας και της σημασίας του τομέα υπηρεσιών . Παρότι τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα δείχνουν ανθεκτικότητα στον μη-πετρελαϊκό τομέα των ΗΑΕ, υπάρχει αυξανόμενη 

αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές για το 2023. 

  Ειδικότερα, τα υψηλότερα επιτόκια μπορεί να επιβραδύνουν τις επενδύσεις και την κατανάλωση, ενώ 

το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ, με το οποίο είναι συνδεδεμένο το Ντίρχαμ, καθιστά τα ΗΑΕ σχετικά πιο ακριβό 

προορισμό, τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους επισκέπτες. Περίπου οι μισοί διεθνείς επισκέπτες στο 

Ντουμπάι προέρχονται από αναδυόμενες αγορές, όπου τα νομίσματα έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά έναντι 

του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ ακόμα και οι επισκέπτες από ανεπτυγμένες αγορές, όπως η Ευρωζώνη και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν χάσει την αγοραστική τους δύναμη σε όρους Ντίρχαμ. 

Από την άλλη, το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ καθιστά τις εισαγωγές λιγότερο δαπανηρές για τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των ΗΑΕ, συμβάλλοντας στη διατήρηση του πληθωρισμού στην περιοχή σε 

σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα. Επιπλέον, παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες 

εβδομάδες λόγω των αυξανόμενων φόβων για παγκόσμια ύφεση, αυτές παραμένουν πολύ πάνω από το 

κόστος παραγωγής στα ΗΑΕ, επιτρέποντας στην Κυβέρνηση να συνεχίσει το εγχώριο επενδυτικό πρόγραμμα 

και να προβαίνει σε στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης του εισοδήματος των εμιρατινών πολιτών, το οποίο έχει 

πληγεί λόγω της ανόδου των τιμών. 

Ο τουριστικός κλάδος στα ΗΑΕ αναμένεται να συνεχίζει να παρουσιάζει καλές επιδόσεις μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος έτους, λόγω της χαλάρωσης των ταξιδιωτικών περιορισμών παγκοσμίως, αλλά και της 
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εισροής επισκεπτών στην περιοχή για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ το δ΄ 

τρίμηνο του 2022. 

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, τον Ιούλιο 2022, 

η εμιρατινή οικονομία αναμένεται να αυξηθεί, σε ετήσια βάση, κατά 5,4% φέτος και 4,2% το επόμενο έτος. 
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