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Ντουμπάι, 13 Οκτωβρίου 2021 

 

  

Στοιχεία του DSC για το 2020 & το 1ο τρίμηνο 2021 για την Οικονομία του Ντουμπάι 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του Κέντρου Στατιστικής του Ντουμπάι 

(Dubai Statistics Centre – DSC)1,  η οικονομία του Ντουμπάι συρρικνώθηκε κατά -10,9% ετησίως το 

2020. Οι μεταφορές & αποθήκευση και τα ξενοδοχεία & εστιατόρια ήταν από τους κλάδους που 

επλήγησαν περισσότερο, με συρρίκνωση κατά -36% και -33% αντίστοιχα. Το χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο μειώθηκε κατά -12% το 2020 και οι κατασκευές συρρικνώθηκαν κατά -2,6%. Σημειώνεται 

ότι οι περισσότεροι τομείς υπηρεσιών συρρικνώθηκαν πέρυσι λόγω του lockdown και των 

περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Σε αντίθετη τροχιά κινήθηκαν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 

3,4% πέρυσι (η ταχύτερη ανάπτυξη του κλάδου από το 2015) και ο τομέας μεταποίησης, που 

αυξήθηκε κατά 0,6%. Ο τομέας της εκπαίδευσης επίσης αυξήθηκε κατά 0,8% πέρυσι, καθώς τα 

σχολεία επένδυσαν στην τεχνολογία και την κατάρτιση για να διευκολύνουν τη στροφή προς τη 

διαδικτυακή μάθηση. 

Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα στοιχεία του DSC δείχνουν ότι η οικονομία του 

Ντουμπάι αυξήθηκε κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, αλλά μειώθηκε κατά -3,7% σε ετήσια βάση. Για 

άλλη μια φορά, η χαμηλότερη παραγωγή (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020) σε μεταφορές & 

αποθήκευση και ξενοδοχεία & εστιατόρια, , επιβάρυνε το ΑΕΠ. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος τομέας της 

οικονομίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, αυξήθηκε κατά 2,8% ετησίως, ενώ οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 3,5% ετησίως. Επίσης, ο μεταποιητικός τομέας 

αυξήθηκε κατά 3,2% ετησίως και οι υπηρεσίες ακινήτων αυξήθηκαν κατά 2,4% ετησίως, παρότι οι 

κατασκευές συρρικνώθηκαν σε ετήσια βάση. 

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματος ανάλυσης της μεγαλύτερης τράπεζας του 

Ντουμπάι, EmiratesNBD, αναμένεται ανάκαμψη του ΑΕΠ από το δεύτερο τρίμηνο του 2021. 

Ωστόσο, οι παγκόσμιοι περιορισμοί στις μετακινήσεις ενδέχεται να επηρέασαν την εν λόγω 

ανάκαμψη τόσο στο δεύτερο τρίμηνο όσο και στο τρίτο, σε μικρότερο όμως βαθμό. Αυτό ήταν 

εμφανές στις έρευνες PMI, οι οποίες κατέγραψαν μόνο μια μέτρια βελτίωση των επιχειρηματικών 

συνθηκών τα τελευταία δύο τρίμηνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω ταξιδιωτικοί περιορισμοί 

έχουν χαλαρώσει αρκετά μετά το πέρας του καλοκαιριού, οπότε αναμένεται να επιταχυνθεί η 

ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, βοηθούσης και της EXPO2020. Συνολικά, 

εκτιμάται ότι η οικονομία του Ντουμπάι θα αναπτυχθεί κατά 4,0% το 2021, καθώς ανακάμπτει από 

την απότομη συρρίκνωση του περασμένου έτους, ενώ το ΑΕΠ των ΗΑΕ θα αυξηθεί κατά 1,9% 

φέτος από -6,1% το 2020. 

 

                                                 
1 https://www.dsc.gov.ae/en-us/Themes/Pages/National-Accounts.aspx?Theme=24&year=2020#DSC_Tab1  
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