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Ανακοίνωση βιομηχανικής στρατηγικής Εμιράτου Αμπού Ντάμπι 

 

Ο Σεϊχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αμπού 

Ντάμπι, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Γραφείου του Αμπού Ντάμπι και υιός του νυν Προέδρου των ΗΑΕ, 

παρουσίασε χθες τη Βιομηχανική Στρατηγική του Αμπού Ντάμπι, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη του 

Εμιράτου ως του πιο ανταγωνιστικού βιομηχανικού κόμβου της περιοχής. 

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έλαβε χώρα στην Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Khalifa (KIZAD), η 

κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι θα επενδύσει 10 δισεκ. AED (2,6 δισεκ. ευρώ) σε έξι προγράμματα 

μετασχηματισμού, ώστε να υπερδιπλασιαστεί το μέγεθος του μεταποιητικού τομέα του Αμπού Ντάμπι σε 172 

δισεκ. AED (45 δισεκ. ευρώ) έως το 2031. 

Η στρατηγική, μέσω των έξι προγραμμάτων, θα δημιουργήσει, επίσης, 13.600 εξειδικευμένες θέσεις 

εργασίας, με έμφαση στην απασχόληση Εμιρατινών και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές επιδόσεις του Αμπού 

Ντάμπι, με στόχο οι εξαγωγές του Αμπού Ντάμπι εκτός πετρελαίου να αυξηθούν κατά 143%, σε 179 AED 

δισεκ. (47 δισεκ. ευρώ) έως το 2031. 

Οι πρωτοβουλίες της στρατηγικής θα προωθήσουν, επίσης, την ανάδειξη του Εμιράτου σε παγκόσμιο 

κόμβο για τις μελλοντικές βιομηχανίες, με εστίαση σε επτά στοχευμένους μεταποιητικούς τομείς: χημικά, 

μηχανήματα, ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικός εξοπλισμός, μεταφορές, αγροδιατροφή και φαρμακευτικά 

προϊόντα. 

Τα έξι προγράμματα στοχεύουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις δεξιότητες, το 

εγχώριο οικοσύστημα μεταποίησης, να διευκολύνουν την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και να 

προωθήσουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα: 

Το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα, ενθαρρύνοντας την 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη βιομηχανική παραγωγή. Θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ένα νέο ρυθμιστικό 

πλαίσιο κυκλικής οικονομίας για τα απόβλητα, την ανακύκλωση και την κατανάλωση, παράλληλα με πολιτικές 

που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG). 

Το πρόγραμμα Industry 4.0 θα επιταχύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσω της ευρείας 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών. Η υιοθέτησή τους θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την 

καινοτομία, υποστηριζόμενες από πρωτοβουλίες όπως ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης έξυπνης παραγωγής, 

έναν έξυπνο δείκτη αξιολόγησης και κέντρα ικανοτήτων που παρέχουν εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων. 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων, εκτός από τη δημιουργία 13.000 θέσεων εργασίας, θα 

αξιολογήσει τις δεξιότητες σε ολόκληρη τη βιομηχανία και θα προσφέρει προγράμματα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων για την κάλυψη των κενών δεξιοτήτων και την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Τα προγράμματα 

τοποθέτησης εργασίας θα προσφέρουν ικανοποιητικές επαγγελματικές διαδρομές σε τομείς υψηλής ζήτησης. 

Το πρόγραμμα εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του βιομηχανικού 

τομέα αυξάνοντας την αυτάρκεια και προωθώντας εγχώρια προϊόντα. Το πρόγραμμα προτιμησιακής επιλογής 

τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο των δημόσιων προμηθειών θα επεκταθεί. Η πρόσβαση στις ξένες αγορές θα 

διευκολυνθεί μέσω των προωθούμενων εμπορικών συμφωνιών τύπου CEPA, καθώς και ενός προγράμματος 

διμερών εμπορικών συμφωνιών. Εγχώρια προϊόντα θα παρέχονται, εξάλλου, ως μέρος της χορηγούμενης 

αναπτυξιακής βοήθειας.  

Το πρόγραμμα βελτίωσης υποδομών προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία ενός επενδυτικού ταμείου 
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στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση υποδομών στις πόλεις Al Ain και 

Al Dhafrah.  

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει προγράμματα 
επιστροφής κρατικών τελών και φόρων, εκπτώσεις στις παραχωρήσεις γης, απαλλαγές στα κόστη Έρευνας & 

Ανάπτυξης, καθώς και εξορθολογισμό των τελωνειακών διαδικασιών και δαπανών. Επίσης, προβλέπει την 

εισαγωγή ευνοϊκών μεταρρυθμίσεων στους νόμους που ρυθμίζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την 

εισαγωγή ψηφιακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για αναζήτηση βιομηχανικής γης και 

ενοποιημένο πρόγραμμα επιθεώρησης ποιοτικού ελέγχου.  

Σχολιάζοντας τη στρατηγική, ο Mohammed Ali Al Shorafa, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Αμπού Ντάμπι (ADDED) ανέφερε ότι το σχέδιο του Αμπού Ντάμπι για μια συνολική 

βιομηχανική στρατηγική είναι ένα φιλόδοξο όραμα που θα καθοδηγήσει το μέλλον του μεταποιητικού τομέα 

του Εμιράτου και θα διαμορφώσει μια ανθεκτική και διαφοροποιημένη οικονομία για τις επόμενες δεκαετίες. 

Πρόσθεσε ότι η στρατηγική του Εμιράτου είναι ευθυγραμμισμένη με τη βιομηχανική στρατηγική των ΗΑΕ, 

Operation 300bn, και αποτελεί τον οδικό χάρτη που θα δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για την ανάδυση 

και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αναποκρινόμενη στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και τις 

μεταβαλλόμενες παγκόσμιες τάσεις. 
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