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Εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας για ρυθμούς ανάπτυξης εμιρατινής οικονομίας 

Στην άρτι δημοσιευθείσα έκθεσή της για την πορεία της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο τρέχοντος 
έτους, η  Κεντρική  Τράπεζα των ΗΑΕ εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας πρόκειται να μεγεθυνθεί κατά 2,1%  
φέτος, με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από ότι είχε προβλεφθεί σε προηγούμενη εκτίμησή της τον Ιούνιο 
2021 (κατά 2,4%) και κατά 4,2% το 2022, με ταχύτερο ρυθμό από την αντίστοιχη πρόβλεψη του Ιουνίου 
τρέχοντος έτους (στο 3,8%). Ο ρυθμός μεγέθυνσης του μη πετρελαϊκού ΑΕΠ της χώρας, προσαρμοσμένος 
ως προς τον πληθωρισμό, εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 3,8% το 2021 και σε 3,9% το 2022, ενώ οι 
αντίστοιχες προβλέψεις για τον πετρελαϊκό τομέα της οικονομίας φέρνουν τον ρυθμό μεγέθυνσης στο 
2% φέτος και στο 5% το 2022. Σημειώνεται ότι το 2020, το ΑΕΠ των ΗΑΕ είχε συρρικνωθεί κατά 6,1% 
εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας.  

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα συνέχισε κατά την διάρκεια του 
δευτέρου τριμήνου 2021 την πορεία ανάκαμψής της από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, 
πλησιάζοντας στα προ πανδημίας επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας. Εν λόγω ικανοποιητική πορεία 
ανάκαμψης εκτιμάται πως προέρχεται από την συνεχιζόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών, την επέκταση 
των τραπεζικών πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, την αύξηση της απασχόλησης, την σταδιακή 
χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών και την αισθητή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, οποία 
αναμένεται συνεχιστεί δεδομένης της επικείμενης έναρξης της World Expo Dubai 2020 που θα διαρκέσει έως 
το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά εξάλλου ότι η εμιρατινή οικονομία 
πρόκειται να ωφεληθεί και από την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ στο τέλος του 2022, 
δεδομένου ότι ΗΑΕ αποτελούν τον μεγάλο κόμβο για το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό στην 
ευρύτερη περιοχή.  

Επισημαίνεται ότι η εμιρατινή Κυβέρνηση υλοποίησε πακέτο νομισματικής στήριξης της οικονομίας για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας, με συνολικό ύψος κονδυλίων 388 δισ. Dirhams (105,7 δισ. 
δολλαρίων), συμπεριλαμβανομένου χρηματοδοτικού προγράμματος με τίτλο “Targeted Economic Support 
Scheme” (TESS), διασφαλίζοντας αδιάλειπτη ροή πιστώσεων και χρηματοδοτικής στήριξης σε επιχειρήσεις 
και ιδιώτες που επλήγησαν περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.    
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