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Μέτρα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητος στο εμιράτο του Αμπού Ντάμπι. 

 
Σε συνέχεια της ανακοινώσεως ομοσπονδιακών κινήτρων για την τόνωση των αλλοδαπών 
επενδύσεων στα ΗΑΕ, καθώς και μέτρων που ελήφθησαν από το εμιράτο του Ντουμπάι για την 
μείωση του κόστους επιχειρείν, Πρίγκιπας Διάδοχος, de facto ηγεμών του Αμπου Ντάμπι και 
Αναπληρωτής Ανώτατος Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων ΗΑΕ, Σεϊχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
ανακοίνωσε (7.6.2018) δια του twitter, δέσμη μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητος στο εν λόγω εμιράτο.  
Στο ίδιο μέσο ανήγγειλε, επίσης, ότι θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία, θα επεξεργασθεί 
εξειδικευμένα εφαρμοστικά μέτρα εντός προθεσμίας 90 ημερών.  
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο τριετούς αναπτυξιακού προγράμματος συνολικού 
προϋπολογισμού 50 δις Ντίρχαμ ή 13,6 δις $ ΗΠΑ, το οποίο, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί, σε βάθος 
πενταετίας, στην δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας αποκλειστικώς για τους εμιρατινούς 
υπηκόους.  
Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν:  
α)  Δυνατότητα επαγγελματικής στέγης στην κατοικία για την πρώτη διετία λειτουργίας, και άμεση 

αδειοδότηση των νέων εμπορικών επιχειρήσεων. 
β)  Επιτάχυνση διακανονισμού των εκκρεμουσών υποχρεώσεων του κράτους προς προμηθευτές, 

παράλληλα με αναθεώρηση των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε αυτούς για καθυστερήσεις 
παροχής υπηρεσιών σε τομείς υγείας, παιδείας και κοινής ωφελείας. 

γ)  Αναθεώρηση και απλοποίηση οικοδομικών κανονισμών για υποδομές, κατοικίες, κτήρια 
εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων ώστε να μειωθεί το κατασκευαστικό κόστος. 

δ)  Δυνατότητα σε εξωχώριες εταιρείες του εμιράτου να συναλλάσσονται εκτός των Ελευθέρων 
ζωνών και  να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, με την έκδοση ειδικών αδειών. 

ε)  Προώθηση ΣΔΙΤ,  
στ)  Ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού, και  
ζ)  Ανάπτυξη της εγχωρίου παραγωγής σε συνδυασμό με επιδοτήσεις για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
Το κόστος του εν θέματι τριετούς προγράμματος αντιστοιχεί με τον ετήσιο Ομοσπονδιακό 
Προϋπολογισμό για το 2018, ύψους 51,4 δις Ντίρχαμ. 
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