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 Στοιχεία για την οικονομία του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι έτους 2021 

 

Σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία του Στατιστικού Κέντρου του Αμπού Ντάμπι (SCAD), η 

οικονομία του Αμπού Ντάμπι κατά το 2021 αναπτύχθηκε κατά 1,9%, ενώ η οικονομία εκτός πετρελαϊκού 

τομέα αναπτύχθηκε ταχύτερα κατά 4,1%. Ο πετρελαϊκός τομέας μειώθηκε ελαφρώς κατά -0,2% σε ετήσια 

βάση. Σημειώνεται ότι η οικονομία του Αμπού Ντάμπι είχε συρρικνωθεί κατά -7,7% το 2020 και -1,5% το 

2019. Ο πετρελαϊκός τομέας συνέβαλε κατά 50,3% στο ΑΕΠ του Αμπού Ντάμπι πέρυσι, το οποίο ανήλθε 

σε 1 τρισεκ. Ντίρχαμ (περ. 272 δισεκ. δολάρια). 

Η μεταποίηση αντιπροσωπεύει το 8,4% του ΑΕΠ και παρουσίασε αύξηση σε ετήσια βάση κατά 

21,7%. Αντιθέτως, οι κατασκευές που αποτελούν τον τρίτο σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας του 

Εμιράτου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία εμφανίζοντας κάμψη κατά -8,7% και αντιστοιχώντας στο 7% 

του ΑΕΠ του Εμιράτου. Έπονται οι τομείς της δημόσιας διοίκησης και άμυνας με ελαφρά μείωση κατά -

0,6% (6% του ΑΕΠ), ο χρηματοοικονομικός κλάδος με αύξηση κατά 1,5% (5,7% του ΑΕΠ) και ο τομέας 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου με αύξηση 15,3% μετά από τέσσερα συνεχή έτη συρρίκνωσης (5,6% του 

ΑΕΠ). 

Με σαφώς μικρότερη συμβολή στο ΑΕΠ του Εμιράτου, αλλά με μεγαλύτερο δυναμισμό κινήθηκαν 

ο τομέας γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας με αύξηση κατά 23,1% σε ετήσια βάση, οι δραστηριότητες 

υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών (19,7%), οι τέχνες και η ψυχαγωγία (17,3%), ο τομέας φιλοξενίας 

(14,7%), οι μεταφορές και αποθήκευση (7%) και δραστηριότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου, νερού και διαχείρισης αποβλήτων (6,9%). 

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το 2018 που το ΑΕΠ του Εμιράτου βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο 

του, πολλοί τομείς της οικονομίας παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, όπως οι τομείς μεταφορών και 

αποθήκευσης (-42%), ανάπτυξης ακινήτων (-29%), επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες (-26%), κατασκευές (-22%), χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες (-17%). 
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