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 Στοιχεία για τη δημοσιονομική κατάσταση στα ΗΑΕ 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του εμιρατινού Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, τα ΗΑΕ 

παρουσίασαν ενοποιημένο δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των 31,6 δισ. AED (9 δισ. USD), που ισοδυναμεί 

με έλλειμμα της τάξης του 2,4% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα αυτό είναι ευρύτερο από την αρχική εκτίμηση, κατά 

την οποία το έλλειμμα θα ανερχόταν σε 3,0 δισ. AED (0,2 % του ΑΕΠ). Οι δαπάνες του 2020 αναθεωρήθηκαν 

προς τα επάνω κατά 7% από την αρχική εκτίμηση, ανερχόμενες σε 400 δισ. AED. Ωστόσο, οι δαπάνες 

εξακολουθούν να είναι μειωμένες εν συγκρίσει με το 2019, οπότε ανέρχονταν σε 437 δισ. AED, προκειμένου 

να αντιμετωπισθεί η απότομη πτώση των εσόδων. Τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώθηκαν πέρυσι λόγω των 

χαμηλότερων τιμών και των περικοπών της παραγωγής, ενώ τα φορολογικά έσοδα επίσης ελαττώθηκαν, καθώς 

η οικονομία εισήλθε σε ύφεση λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού.  

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2021 δείχνουν έλλειμμα της τάξης των 13,0 

δισ. AED, σε σύγκριση με το πλεόνασμα των 28,8 δισ. AED το πρώτο τρίμηνο του 2020, καθώς τα έσοδα 

μειώθηκαν κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες ήταν μόλις 16% χαμηλότερες σε σχέση με αυτές 

του πρώτου τριμήνου του 2020. Συνολικά για το 2021, αναμένεται ότι ο ενοποιημένος προϋπολογισμός των 

ΗΑΕ θα καταγράψει πλεόνασμα της τάξης του 1,2% του ΑΕΠ. 

Ειδικότερα, τα έσοδα από το πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθούν κατά 30% λόγω και της αυξημένης 

από τον Αύγουστο παραγωγής, αλλά και των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου (εκτιμάται ότι η μέση τιμή 

φέτος θα είναι κατά 64% υψηλότερη από ό,τι το 2020). Τα έσοδα από τον μη πετρελαικό τομέα επίσης θα 

ανακάμψουν, καθώς η οικονομία επιστρέφει στην ανάπτυξη μετά την περσινή ύφεση που προκλήθηκε από τον 

Covid. Αναφορικά με τις δαπάνες, αναμένεται μόνο μια μέτρια αύξησή τους φέτος, καθώς οι δαπάνες του 

περασμένου έτους ήταν υψηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Τα ΗΑΕ αναμένεται να διατηρήσουν μια συντηρητική προσέγγιση στα δημόσια οικονομικά και να 

επικεντρώσουν τις δαπάνες σε στρατηγικά σχέδια για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών 

ανάπτυξης. Τα εν λόγω σχέδια περιλαμβάνουν τη στροφή προς τομείς μεταποίησης υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας, την υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε διαστημική τεχνολογία 

και διαστημικές αποστολές. Πολλές από τις πρόσφατες ανακοινώσεις εστίασαν στην ενεργοποίηση και 

ενθάρρυνση μεγαλύτερων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα των ΗΑΕ, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης 

από τις κρατικές δαπάνες, ως τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και οικονομικής διαφοροποίησης. 

Τέλος, ο πληθωρισμός στα ΗΑΕ ανέβηκε, φτάνοντας το 0,5% τον Αύγουστο 2021 σε ετήσια βάση - το 

πρώτο θετικό ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού από τον Δεκέμβριο του 2018. Τα τρόφιμα και οι μεταφορές ήταν 

οι κύριες πηγές πληθωρισμού στα ΗΑΕ τους τελευταίους μήνες σε μηνιαία βάση, αλλά οι τιμές των τροφίμων 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Η στέγαση παραμένει αποπληθωριστική, 

αλλά ο ρυθμός μείωσης των τιμών έχει επιβραδυνθεί. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι κατά 

μέσο όρο 0% το 2021, ανερχόμενος στο 1,5% το 2022. 
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