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ΘΕΜΑ : “Εκθεση της Credit Agricole Private Banking – 
                 Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα  
                 εξακολουθούν να παρουσιάζουν σταθερή οικονοµική  
                 ανάπτυξη”.  
 
 Σύµφωνα µε αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει στην τελευταία της έκθεση η 
τράπεζα Credit Agricole Private Banking, για το µακροοικονοµικό περιβάλλον και τις 
δηµοσιονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις οικονοµίες των χωρών της Μέσης 
Ανατολής, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα εξακολουθούν να 
είναι οι πρωτοπόροι στους ρυθµούς σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης και δυναµικής 
εξέλιξης όλων των µακροοικονοµικών µεγεθών των οικονοµιών τους. Στον αντίποδα, µε 
τους χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης και τα περισσότερα διαρθρωτικά και 
δηµοσιονοµικά προβλήµατα, εξακολουθούν να είναι η Αίγυπτος και ο Λίβανος. 
 
 Για την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ο δείκτης PMI 
(Purchasing Managers Indexes), που καταγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στο 
εσωτερικό µιάς αγοράς και τις προµήθειες που υπάρχουν στη αγορά, σηµειώνει νέα 
υψηλά ποσοστά µε κύρια χαρακτηριστικά τις αυξηµένες εξαγωγές σε προϊόντα και 
εµπορεύµατα, την αύξηση νέων συµβολαίων συνεργασίας και παραγγελιών καθώς και 
την σταθερή προσφορά νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα η ζήτηση και στις δύο χώρες 
παραµένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα και καταρρίπτει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο. 
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 Συγκεκριµένα τον περασµένο Αύγουστο ο εν λόγω δείκτης έφθασε στα ΗΑΕ στο 
ύψος ρεκόρ 58,4%, συµπαρασύροντας και τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτού (CPI), 
παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση +2,3% σε ετήσια βάση και +3,4% στο Ντουµπάϊ. 
Συγχρόνως στην Σαουδική Αραβία ο ίδιος δείκτης έφθασε τον ίδιο µήνα στο υψηλότερο 
ποσοστό, 60,7%, από τον Ιούλιο 2011. 
 
 Με βάση τα ανωτέρω οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, αναφορικά µε την 
ανάπτυξη και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Σαουδαραβικής οικονοµίας για το 
δεύτερο εξάµηνο τρέχοντος έτους. Στο ίδιο πλαίσιο η Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής 
Αραβίας (Saudi Arabia Monetary Authority – SAMA), προβλέπει ότι η ονοµαστική 
αύξηση του ΑΕΠ µπορεί ακόµη και να αγγίξει το υπερβολικά αισιόδοξο +10%. 
 
 Επίσης για το 2015 αναµένεται ότι οι οικονοµίες των περισσοτέρων χωρών του 
Αραβικού Κόλπου θα παρουσιάσουν ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης, κυρίως λόγω των 
σταθερά θετικών επιδόσεων του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας και παρόλη την 
σηµειούµενη µείωση των τιµών του αργού πετρελαίου. Ο δυναµικός ιδιωτικός τοµέας 
στις περισσότερες των χωρών – µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας και οι συνεχώς 
βελτιούµενες επιδόσεις των περισσοτέρων επιχειρήσεων εξισορροπούν τις όποιες 
απώλειες από τη µείωση της τιµής του αργού πετρελαίου, που αυτή τη στιγµή είναι στα 
96 $ το βαρέλι. 
 
 Ολοι οι οικονοµικοί αναλυτές και εµπειρογνώµονες καταλήγουν στο συµπέρασµα 
ότι η παρατηρούµενη µείωση της παγκόσµιας ζήτησης σε αργό πετρέλαιο δεν είναι ικανή 
να ανακόψει την αναπτυξιακή δυναµική των περισσοτέρων οικονοµιών των χωρών-
µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας. Η Σαουδική Αραβία, η µεγαλύτερη οικονοµία στον 
Αραβικό Κόσµο, µε Α.Ε.Π. που αγγίζει τα 748 δις δολάρια, σύµφωνα µε τις 
συγκλίνουσες απόψεις και εκτιµήσεις έγκριτων οικονοµικών αναλυτών, για την διετία 
2015-2016, προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης της τάξεως 
του 4,2% µε 4,3% περίπου. 

 
            

 
       Ο Προϊστάµενος 
 
        
                  Θεόδωρος Ξυπολιάς   
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