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3. Gospodarka 
 
3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

                    Główne cele polityki gospodarczej państwa stanowią: dywersyfikacja struktury 
gałęziowej gospodarki oraz nadanie systemowi gospodarczemu cech 
nowoczesności. Zgodnie z oficjalnymi planami strategicznymi priorytety te mają 
Emiratom zapewnić do roku 2030 uniezaleŜnienie się od koniunktury na światowym 
rynku ropy naftowej oraz oparcie struktury gospodarczo-społecznej państwa na 
dynamicznych gałęziach działających prorozwojowo: nowoczesnym przemyśle 
przetwórczym, wykorzystującym własne zasoby energetyczne i surowcowe 
(petrochemia, hutnictwo Ŝelaza i aluminium, przemysł materiałów budowlanych) oraz 
szeroko rozumianych usługach (hotelarstwo, turystyka, transport morski i lotniczy, 
usługi finansowe), zdolnych do konkurowania na skalę międzynarodową. Do dziedzin 
tych dołączą równieŜ m.in. przemysł lotniczy i informatyka oraz  -  co znamienne  -  
energetyka jądrowa oraz energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Rozwój 
ten ma być wspierany przez tworzony od podstaw przy współpracy z czołowymi 
ośrodkami nauki i techniki na świecie sektor naukowo-badawczy. Według ostatnich 
dostępnych danych (2007 r.) w wytwarzaniu produktu globalnego brutto dominuje 
przemysł naftowo-gazowy (38,6%), po którym następują: usługi (19,8% - wraz z 
sektorem finansowym i obrotem nieruchomościami), przemysł przetwórczy (12,4%), 
handel, gastronomia i hotelarstwo (11,5%), budownictwo (8,0%), transport i łączność 
(5,9%), rolnictwo (1,8%) oraz energetyka i usługi komunalne (1,5%).       
           Do roku 2008 realizacja przedstawionej wyŜej wizji rozwoju przekładała się na 
dynamiczną działalność inwestycyjno-budowlaną. Była ona przejawem utrzymującej 
się od 6 lat doskonałej koniunktury gospodarczej, która oscylowała na granicy 
przegrzania (w 2008 r. stopę inflacji szacowano na ponad 14%). JednakŜe w III 
kwartale 2008 r. głęboki spadek światowych cen ropy naftowej oraz ujawnienie się 
w całej pełni globalnego kryzysu kredytowego zmieniły całkowicie sytuację, w 
jakiej dotychczas funkcjonowała gospodarka ZEA. Dopływ środków finansowania 
działalności inwestycyjnej został w powaŜnym stopniu ograniczony. Działalność ta 
bowiem w znacznie większej mierze, niŜ mogłoby się to wydawać, oparta była 
dotychczas na kredycie, z którego korzystał przede wszystkim sektor prywatny, ale 
równieŜ i inwestorzy realizujący zadania państwowe. Dochody z ropy naftowej po 
sfinansowaniu potrzeb rządowych lokowano w większości za pośrednictwem 
funduszy majątku państwowego za granicą, co traktowane było m.in. jako 
zabezpieczenie egzystencji przyszłych pokoleń. Pod koniec 2008 r. aktywa 
zagraniczne ZEA szacowano ostroŜnie na 545 mld USD (z uwzględnieniem kapitałów 
prywatnych), a rezerwy walutowe na 80 mld USD. Jednocześnie działalność 
inwestycyjna i konsumpcja finansowane były w większości poprzez inwestycje 
zagranicznego kapitału na giełdach w Dubaju i Abu Zabi oraz z kredytów zaciąganych 
za granicą, co umoŜliwiał doskonały rating emirackich kredytobiorców w obliczu stale 
rosnących światowych cen ropy naftowej i cen nieruchomości w ZEA. W efekcie 
Emiraty stały się największym międzynarodowym dłuŜnikiem spośród krajów Zatoki: 
na koniec 2008 r. zadłuŜenie zagraniczne ZEA szacowano na ok. 152 mld USD i w 
roku tym przypadła spłata 14 mld USD czyli 91% wymagalnych spłat kredytów, 
udzielonych krajom RWPZ; w roku 2009 spłaty te wyniosą 15,3 mld USD czyli ok. 
50% wymagalnych zobowiązań krajów RWPZ.  
            Załamanie się światowego systemu kredytowego i odpływ ok. 137 mld USD z 
emirackich giełd za granicę (podobnie jak w innych „gospodarkach wschodzących”) 
przy jednoczesnej wstrzemięźliwości rodzimych banków do udzielania kredytów 
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(zresztą  zjawisko ogólnoświatowe) stały się źródłem tzw. braku płynności czyli 
ograniczonej dostępności  środków finansowych na działalność inwestycyjną. Nie bez 
znaczenia było równieŜ wstrzymanie napływu kapitałów z Rosji, które dotychczas 
stanowiły 26% inwestycji w nieruchomościach. Spośród dwóch emiratów 
decydujących o obliczu gospodarki kraju   -  Abu Zabi i Dubaju  -  zjawiska te 
dotknęły przede wszystkim Dubaj. Nie ma on liczących się dochodów z ropy, lecz 
głównie dochody z budownictwa i handlu nieruchomościami oraz usług turystycznych 
i finansowych, a takŜe z obsługi transportu międzynarodowego (linie Ŝeglugowe, 
porty, lotnictwo cywilne). Dekoniunktura w gospodarce światowej i wzrost kursu 
dolara amerykańskiego (a zatem i związanego z nim sztywnym kursem emirackiego 
dirhama) w stosunku do większości innych walut spowodowały spadek popytu 
właśnie w gałęziach decydujących o rozwoju Dubaju. Z konieczności doszło tam do 
ograniczenia działalności inwestycyjnej  -  głównie na  rynku nieruchomości oraz w 
odniesieniu do większych przedsięwzięć o charakterze prestiŜowym. Nie miało to 
natomiast większego wpływu na realizowane przez sektor publiczny wielkie 
inwestycje infrastrukturalne o duŜym znaczeniu ogólnogospodarczym  -  przede 
wszystkim w transporcie (metro, mosty, autostrady, węzły komunikacyjne, tabor 
autobusowy, lotniska i porty czy związane z nimi specjalne strefy ekonomiczne), ale 
równieŜ w energetyce (elektrownie i linie przesyłu energii)  - wobec zagroŜenia, iŜ 
mogłyby się one stać wąskimi gardłami wzrostu gospodarczego Dubaju i sąsiednich 
emiratów.  
           Drastyczny spadek cen ropy i światowy kryzys kredytowy nie wpłynęły w 
gruncie rzeczy na realizację planów inwestycyjnych w emiracie Abu Zabi, w którym 
powstaje większa część produktu globalnego ZEA. Na ten emirat przypada m.in. 95% 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego całego kraju. Zasobność finansowa Abu 
Zabi (gdzie zarejestrowane są największe na świecie fundusze majątku państwowego) 
stanowi obecnie filar, na którym opiera się system gospodarczy Emiratów i regulująca 
go polityka gospodarcza. Pozytywnym czynnikiem oceny wiarygodności kredytowej 
ZEA jako państwa są posiadane przez Abu Zabi ogromne zasoby ropy naftowej i gazu 
oraz ulokowane przez instytucje finansowe tego emiratu za granicą zasoby kapitałowe. 
Wartość ulokowanych za granicą aktywów emirackich inwestorów instytucjonalnych 
przewyŜsza zadłuŜenie zagraniczne ZEA niemal czterokrotnie. Relacja zadłuŜenia 
zagranicznego w stosunku do produktu globalnego brutto wyniosła na koniec 2008 r. 
ok. 56%, co jest wskaźnikiem umiarkowanym. Mimo znacznego wzrostu wydatków, 
budŜet federalny wykazał nadwyŜkę stanowiącą, według wstępnych szacunków, 13% 
PKB. Na rok 2009 przewidziano budŜet w pełni zrównowaŜony  -  bez nadwyŜki, ale i 
bez deficytu  -  co świadczy o zdrowych fundamentach gospodarki. Znaczne dodatnie 
saldo, stanowiące 13,5% PKB, wykazał w roku 2008 równieŜ bilans obrotów 
bieŜących. TakŜe ocena perspektyw rozwojowych gospodarki w roku 2009 nie jest 
negatywna. W Ŝadnym wypadku nie oczekuje się recesji, lecz raczej spowolnienia 
tempa wzrostu z szacowanego na 4,8-6,8% w roku 2008 do 0,5-4,5% w roku 2009.     

                             Dla podejmowania kroków mających zapobiec negatywnemu oddziaływaniu 
sytuacji w gospodarce światowej na gospodarkę Emiratów utworzony został rządowy 
komitet kryzysowy, w którego skład weszli ministrowie finansów i gospodarki oraz 
gubernator Banku Centralnego. Zadaniem komitetu jest monitorowanie sytuacji 
przede wszystkim w instytucjach finansowych oraz formułowanie stosownych zaleceń 
dla rządu. Dla pobudzenia napływu kapitałów do systemu bankowego rząd udzielił za 
pośrednictwem Banku Centralnego gwarancji na wszelkie depozyty w emirackich 
bankach w pełnej ich wysokości. Jednocześnie skonsolidowano dwa banki 
inwestycyjne z Abu Zabi i dwa z Dubaju w jeden potęŜny Emiracki Bank Rozwoju, za 
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którego pośrednictwem zasilono cały sektor bankowy kwotą niemal 33 mld USD. 
Bank Centralny wykupił równieŜ obligacje emiratów Dubaj i Abu Zabi na łączną 
sumę 30 mld USD. Dla ułatwienia dostępności kredytu Bank Centralny obniŜył takŜe 
bazowe stopy procentowe. Jest równieŜ bardzo prawdopodobne, Ŝe aktywa ulokowane 
obecnie przez emirackie fundusze majątku państwowego za granicą zostaną w 
znacznej mierze udostępnione bankom i inwestorom w kraju. 
         Wobec mniejszej aktywności gospodarczej oraz dzięki wzrostowi kursu dolara 
USA, a w ślad za nim kursu emirackiego dirhama,  zmalało zagroŜenie inflacją, 
która po roku 2006 osiągnęła poziom dwucyfrowy, dochodząc według szacunków w 
roku 2008 do 14,4%. Na rok 2009 przewiduje się spadek tego wskaźnika do ok. 2,5%. 
W spadku inflacji widzi się szansę na pobudzenie działalności budowlano-
inwestycyjnej, gdyŜ stało się to m.in. w wyniku obniŜki cen materiałów budowlanych, 
które spadły o ok. 40%. Ocenia się, Ŝe efekt ten moŜe się jednak ujawnić dopiero w 
roku 2010. 
            Kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Emiratów odgrywa wymiana 
handlowa z zagranicą. W relacji do PKB eksport stanowi trwale ok. 80%, a import 
ponad 50%. Dzięki utrzymującym się w ostatnich latach wysokim cenom ropy 
naftowej oraz duŜemu reeksportowi obroty handlowe z zagranicą wykazują dodatnie 
saldo w wysokości 66,6 mld dol. (eksport 207,7 mld dol. – wzrost o 26,5%; import 
141,1 mld dol. – wzrost o 31,1%; dane szac. za rok 2008). Pozwoliło to pokryć 
znaczny deficyt bilansu usług, transferów i dochodów od inwestycji, pozostawiając 
jeszcze duŜą nadwyŜkę bilansu obrotów bieŜących (36,5 mld dol.). Ok. 50% 
wartości eksportu przypada na ropę naftową, gaz ziemny i produkty ropopochodne, 
30-33% to reeksport towarów importowanych, a 20% przypada na eksport pozostały,  
z którego 4/5 pochodzi ze specjalnych stref ekonomicznych. Główny przedmiot nie-
węglowodorowego eksportu ZEA to aluminium hutnicze, którego Emiraty są 
czołowym eksporterem na świecie. Drugą waŜną pozycją w tej grupie jest złoto, 
będące czołową pozycją reeksportu: przez Dubaj przechodzi 10% światowych 
obrotów tym metalem. Główni odbiorcy emirackiego eksportu to Japonia (ok. 24%), 
Korea Płd. (ok.9%), Tajlandia (5%) i Indie (4,8%). Import pochodzi głównie z Chin 
(13%), Indii (10%), USA (8,7%), Japonii (6,1%), Niemiec (ok. 6%), oraz W.Brytanii 
(5,3%) i Włoch (4,6%).  
           Dla nadania odpowiedniego impulsu rozwojowego kraje Rady Współpracy 
Państw Zatoki  -  a wśród nich i ZEA  -  uznały za niezbędne zintegrowanie swych 
gospodarek w jeden system na wzór Unii Europejskiej. Oznacza to utworzenie 
wspólnego rynku towarów, usług, kapitału i siły roboczej oraz unii walutowej. 
Dojście do tych celów nie będzie procesem łatwym. Członkowie RWPZ to kraje o 
gospodarkach strukturalnie do siebie podobnych, nie komplementarnych, a raczej 
konkurencyjnych (na handel między nimi przypada tylko 7% ich obrotów, mimo ich 
taryfowego uprzywilejowania w ramach porozumienia GAFTA), często związanych 
indywidualnymi umowami z krajami trzecimi. Gospodarki te są w ogromnym stopniu 
uzaleŜnione od siły roboczej pochodzącej z krajów, które nie są członkami RWPZ. 
Trudno zatem np. zastosować do tych cudzoziemców  postanowienia o wspólnym 
rynku pracy. Wszystko wskazuje na to, Ŝe procesy integracyjne ulegną opóźnieniu i 
zajmą  prawdopodobnie jeszcze kilka lat. 
 
3.2. Relacje gospodarcze z UE 
           Podobieństwo struktur gospodarczych krajów RWPZ jest natomiast 
ułatwieniem w wypracowaniu wspólnych stanowisk negocjacyjnych w rozmowach na 
temat umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, którą kraje RWPZ (włącznie z 
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ZEA) negocjują wspólnie. Negocjacje te toczą się juŜ od 20 lat, a w ostatnich latach i 
miesiącach wydawały się zmierzać do efektywnego końca. Krajom RWPZ bardzo 
zaleŜy na podpisaniu umowy, gdyŜ ich handel z Unią Europejską  -  największym 
partnerem handlowym  - cechuje się duŜą nierównowagą: przy unijnym eksporcie do 
krajów RWPZ w wysokości 93,7 mld USD import z tych krajów do krajów Unii 
wynosi 38,8 mld USD. Saldo wynosi więc 54,9 mld USD na korzyść krajów Unii. 
Kraje RWPZ liczą na uzyskanie dostępu do rynku europejskiego dla produktów swych 
nowobudowanych gałęzi przemysłu, co zlikwidowałoby ich uzaleŜnienie od 
monokulturowego eksportu naftowo-gazowego. Wprawdzie do uzgodnienia pozostały 
juŜ bardzo nieliczne kwestie, lecz negocjacje zostały w końcu 2008 r. zawieszone na 
wniosek strony arabskiej, która niejednokrotnie nie widzi uzasadnienia dla sztywnego 
stanowiska strony europejskiej w niektórych sprawach. W tej sytuacji termin  
ostatecznego podpisania umowy pozostaje w dalszym ciągu nieokreślony. 
 
3.3. Główne wskaźniki makroekonomiczne 

 
Wyszczególnienie 2006 2007 

PKB, wartość globalna – nomin. (mln USD) 170.197 198.837 
PKB/1 mieszk. – nomin. (USD)  40.245  44.304 
Tempo wzrostu PKB (realne – w %) 11,5 5,2 
Relacja nadwyŜki finansów publ. do PKB (w %) b.d. 31,0 
Relacja całkowitego długu publ. do PKB (w %) b.d. b.d. 
Stopa inflacji (indeks CPI – w %) 9,3 11,1 
Stopa bezrobocia (w %) b.d.     3,45 
Obroty handlu zagr. (mln USD) 245.811 313.603 
Eksport (mln. USD) 145.686 181.020 
Import (mln USD) 100.125 132.583 
Relacja nadwyŜki obrotów bieŜ. bilansu płatn. do PKB (w %) 21,2 18,6 
Roczny napływ zagr. inwestycji bezpośr. (mln USD)  12.815  14.196 
Roczny odpływ zagr. inwestycji bezpośr. (mln USD)  10.899  14.578 
Skumulowana wartość zagr. inwestycji bezpośr. w ZEA (szac. 
2008 r. –  w mln USD) 

b.d.   62.690 

Skumulowana wartość inwestycji bezpośrednich ZEA za granicą 
(w mln USD) 

b.d. b.d. 

 
 


