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Εξελίξεις σε οικονομία ΗΑΕ: Ύφεση 5,2% το 2020 αλλά δυναμική ανάκαμψη το 2021. Πρώτη θέση ΗΑΕ 
στον Αραβικό κόσμο ως προς ανθεκτικότητα οικονομίας σε COVID-19.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών και διεθνών οικονομικών οργανισμών, η εμιρατινή οικονομία αναμένεται 
να επανέλθει σε επίπεδα προ-κορωνοϊού εντός του προσεχούς έτους, με σταθερή προοπτική έως το 2024. 
Πάντως για το τρέχον έτος η Κεντρική Τράπεζα ΗΑΕ αναθεώρησε επί τα χείρω την πρόβλεψή της για ύφεση 
σε 5,2% (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 3,6%). Περισσότερο αισιόδοξο εμφανίζεται, σύμφωνα με 
τελευταίες του προβλέψεις (Απρίλιος 2020) το ΔΝΤ, οποίο εκτιμά ότι, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, 
η ύφεση θα κυμανθεί σε 3,5%, με προοπτική ανάπτυξης το 2021 κατά 3,1%. Η οικονομική ανάκαμψη των 
ΗΑΕ αναμένεται να στηριχθεί στην χαλάρωση της πολιτικής της ομάδος ΟΠΕΚ+ για τον περιορισμό της 
παραγωγής πετρελαίου και την επικείμενη διοργάνωση της EXPO 2020 (τον Οκτώβριο 2021).  

Πέραν των ενέσεων ρευστότητος στην οικονομία σε επίπεδο Ομοσπονδίας, αλλά και επιμέρους Εμιράτων, 
που συνολικά ξεπερνούν τα 30 δις ευρώ, τα ΗΑΕ έχουν επιταχύνει και δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις για 
την προσαρμογή της οικονομίας στις νέες συνθήκες (ψηφιοποίηση, απλούστευση διαδικασιών, 
προσέλκυση επενδυτών, κλπ), καθώς και την υποστήριξη των κατοίκων (για την ανάσχεση κύματος εξόδου) 
και τουριστών (για την τόνωση του τουριστικού ισοζυγίου). Ανωτέρω εξελίξεις δημιουργούν θετικές 
προοπτικές για περαιτέρω αποκατάσταση της δαπάνης των νοικοκυριών. Ήδη η κατανάλωση αυξήθηκε 
κατά 63%, το διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου, με ιδιαίτερα θετική επίδοση των κλάδων εστίασης (+75%) και 
ενδύματος (+78%). Πάντως, δεδομένης της υψηλής εξωστρέφειας της εμιρατινής οικονομίας, η εγχώρια 
ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει πλήρως μόνον εφόσον ομαλοποιηθεί η ζήτηση διεθνώς. Προς το παρόν, 
κλάδοι που επιβαρύνονται περισσότερο είναι οι αεροπορικές μεταφορές, λιανικό εμπόριο, τουρισμός, ενώ 
ταχύτερη ανάκαμψη καταγράφουν τομείς όπως τεχνολογία, υγεία, ενέργεια και ψυχαγωγία. Εξάλλου, 
δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της οικονομίας από το πετρέλαιο (25%), η ανάκαμψη των τιμών του 
πετρελαίου (ήδη κατά 100% από το ετήσιο χαμηλό περασμένου Απριλίου) αναμένεται να ενισχύσει την 
εγχώρια βιομηχανία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και να διασφαλίσει την 
δυνατότητα διατήρησης των ενέσεων ρευστότητος της εμιρατινής κυβέρνησης. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στον αραβικό 
κόσμο και την 37η θέση συνολικά, σε πρόσφατη αξιολόγηση/κατάταξη της οικονομικής ανάκαμψης 122 
χωρών από την ύφεση λόγω πανδημίας Covid του Horizon Research Group. Τα ΗΑΕ διακρίθηκαν με 
κριτήρια όπως η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας (5η θέση), επίπεδο μόρφωσης του εργατικού 
δυναμικού (15η θέση), χαμηλά επίπεδα χρέους (17η θέση), διακυβέρνηση και κοινωνική συνοχή (19η θέση), 
ψηφιακή οικονομία (21η θέση), χάρις στα γρήγορα αντανακλαστικά της εμιρατινής οικονομίας, την 
οικονομική ευρωστία, το ευέλικτο θεσμικό καθεστώς, καθώς και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης. 
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