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If we draw the UAE’s Potential GDP for the

إذا رسمنا الناتج المحلي اإلجمالي األمثل لدولة

period starting from 1975, with adjusting

 و تعديله بعد اعتبار،١٩٧٥ اإلمارات في الفترة من

for Averaged GPD Deflator. We find that

معدل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في نفس

the UAE Economy has just entered into a

 نجد أن االقتصاد االماراتي دخل في حقبة.الفترة

Cyclical Recessionary Gap in 2019, although
the Economy has started slowing down
since 2016. However, after re-adjusting the

 على الرغم٢٠١٩ الركود االقتصادي الدورية في عام
.٢٠١٦ من بدء التباطؤ منذ عام

ولكن قمنا بتعديل المعامل في الناتج المحلي

polynomial variable of the trendline based

اإلجمالي األمثل باعتبار نسبة  ٪٣والتي تقع بشكل

potential GDP to around 3%, which almost

قريب بين معدل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي

& falls in-between Averaged CPI Inflation

ومعدل التضخم حسب سلة أسعار المستهلك في

Averaged GDP Deflator for the same period,

الفترة ذاتها للحصول على نتائج أ كثر واقعية .ووفقا ً

for a more Realistic Result. The Economy is

لهذه المراجعة ،نجد أن االقتصاد قد دخل في حقبة

found to have fallen into a Recessionary

الركود االقتصادي منذ عام  .٢٠١٧وبناء على ذلك،

Gap since 2017. It was ideal to commence

فإن السياسة األمثل في  ٢٠١٧كانت هي البدء في

gradual expansionary policies in 2017, i.e.

تنفيذ السياسة التوسعية بشكل تدريجي ،مثل
اإلصالحات الهيكلية .في جميع األحوال تأثر االقتصاد
خالل العام الجاري سلبيا ً بمؤثرات خارجية
(الجائحة) بينما لم يزل االقتصاد في موقع ركود.

Structural Reforms, and Combat the Cyclical
Recession. Regardless, the economy is
affected negatively by External Factors
(Pandemic) in 2020 while the economy is

وعلى الرغم من أنه ال توجد أي شكوك حول التأثير

still in a Recession. Such impact is deemed

الجذري الذي يتركه هذا المؤثر على رسومات الناتج

to cause a definitive lapse in potential

المحلي األمثل وتنبؤاتها عالمياً ،إال أنه من الضروري

GDP’s worldwide. Nevertheless, an

توظيف سياسة توسعية بجميع المقاييس للحد
من أو تجنب حالة الركود االقتصادي الشديد.

Expansive Policy remains necessary by All
Measures to Avoid or Reduce a Severe
Economic Recession.

