
El creixement de Emirats en 2021 obre oportunitats a 

l'exportació 

Tot i la recuperació en curs, els resultats empresarials segueixen sent febles 

i el risc creditici de diversos sectors elevat, especialment a Dubai. 

 

Després d'una profunda contracció del PIB del 7% el 2020, l'economia de Emirats 

Àrabs Units està en vies de recuperació. La demanda interna es beneficia d'una 

política fiscal expansiva i d'un desplegament de la vacuna contra la coronavirus 

més ràpid que en la majoria dels altres països. 

Els ingressos de les exportacions es veuen afavorits pel repunt del preu mundial 

del petroli i per l'eliminació gradual de les retallades de la producció de petroli 

imposats per la OPEP. Crèdit i Caució preveu que el 2021 el PIB d'Emirats augmenti 

entre l'1% i el 3%, depenent de l'evolució de la vacunació i la contenció de la 

pandèmia. 

Emirats és un dels Estats del Golf que ha aconseguit una major diversificació de la 

seva economia. Actualment, els sectors no petroliers representen el 74% del PIB. 

Són, a més, una de les destinacions d'inversió estrangera més atractius de l'Orient 

Mitjà i Nord d'Àfrica i un important centre regional, en què la reexportació 

representa gairebé el 50% del total de les seves exportacions. Les reformes legals 

en curs i els seus excel·lents infraestructures situen als Emirats en una bona posició 

per seguir impulsant les indústries no petrolieres, com el turisme, les energies 

renovables i la tecnologia financera. El procés de diversificació ofereix 

oportunitats comercials als exportadors de productes d'alta tecnologia, ja que la 

demanda ha augmentat contínuament en els últims dos anys. Al mateix temps, la 

demanda d'importació de productes farmacèutics, equips de telecomunicacions, 

maquinària elèctrica i aliments continua sent forta. 

Malgrat la recuperació en curs, els resultats empresarials segueixen sent febles i el 

risc creditici de diversos sectors elevat, especialment a Dubai. L'activitat empresarial 

en el sector privat no petrolier en el seu conjunt està en expansió, però la 

construcció, els serveis i la indústria manufacturera encara no s'han recuperat. 

L'immobiliari i la construcció continuen lluitant contra l'excés de capacitat i la 

seva recuperació és força incerta. Abans de la pandèmia, en un context de modest 

creixement i manca de projectes, presentaven un augment de les dificultats de 

liquiditat i marges ajustats especialment entre els actors més petits. La plena 

recuperació del turisme, que representa el 16% del PIB, encara trigarà algun temps. 

La Exposició Universal de Dubai podria contribuir a reactivar el sector, depenent 

del ritme d'implantació de la vacunació a nivell global i l'aixecament de les restriccions 

de viatge.  

 


