
 

 

     

Εκτιμήσεις για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες εμιρατινής Κυβέρνησης 
 

Σε πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 5/9 στο Dubai, κατά την οποία ανακοινώθηκαν 10 

βασικές αρχές και προτεραιότητες της πολιτικής της εμιρατινής Κυβέρνησης για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, Υπουργός Οικονομίας κ. Abdulla bin Touq Al Marri ανέφερε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας των ΗΑΕ εκτιμάται πως θα υπερβεί το 4% φέτος. Εμιρατινός Υπουργός απέδωσε εν λόγω αξιόλογο 

αναμενόμενο ρυθμό μεγέθυνσης σε σύντονες προσπάθειες Κυβέρνησης για ανάκαμψη της οικονομίας από την 

επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία. Νέα εκτίμηση αναπτυξιακού ρυθμού της τάξεως του 4% είναι αρκετά 

υψηλότερη προηγούμενης, της Κεντρικής Τράπεζας, από παρελθόντα Ιούνιο, που είχε προβλέψει ρυθμό 

ανάπτυξης το 2021 στο 2,4%.  

Κατά την διάρκεια προχθεσινής εκδήλωσης, συμμετέχοντες Εμιρατινοί Υπουργοί και υψηλόβαθμα κρατικά 

στελέχη εξειδίκευσαν τις παρουσιάσεις τους επί του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κυβέρνησης, 

ανακοινώνοντας 13 συγκεκριμένες άμεσες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των συνολικά 50 

εξαγγελθέντων νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών και έργων, οποίες συνοψίζουμε: (1) Project 5Bn: διάθεση 

κονδυλίων ύψους 5 δισ. Dirhams (1,36 δισ. δολλαρίων) από την κρατική Emirates Development Bank για 

στήριξη κλάδων προτεραιότητας (βιομηχανία, κλάδοι που συμβάλλουν σε διαφοροποίηση παραγωγικής βάσης), 

(2) Tech Drive: διάθεση κονδυλίων 5 δισ. Dirhams από την Emirates Development Bank σε στήριξη της 

προηγμένης τεχνολογίας στην βιομηχανία σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, (3) Green visa: καθιέρωση ειδικών 

θεωρήσεων για επαγγελματίες υψηλών προσόντων, επενδυτές, επιχειρηματίες και σπουδαστές, οι οποίοι δεν θα 

χρειάζονται στο εξής τοπικό «σπόνσορα», (4) Freelancers visa: καθιέρωση νέας θεώρησης για 

αυτοαπασχολούμενους, οποίοι επίσης δεν θα χρειάζονται πλέον τοπικό «σπόνσορα», (5) Πρόγραμμα 10x10: 

στοχεύει σε ετήσιους ρυθμούς αύξησης εμιρατινών εξαγωγών προς 10 ξένες αγορές-στόχους (Κίνα, Βρετανία, 

Ολλανδία, Ιταλία, Ρωσία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ινδονησία), (6) Portal invest.ae: 

δημιουργία διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας που θα παρουσιάζει ενοποιημένα έργο και διαδικασίες 

τοπικών επενδυτικών Αρχών και θα παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες στα ΗΑΕ, (7) Πρόγραμμα ‘In-country 

Value’: προβλέπει κατεύθυνση ποσοστού 42% των προμηθειών και αγορών της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 

και των μεγάλων εμιρατινών εταιρικών Ομίλων σε ντόπιους προμηθευτές, αυξάνοντας τον αριθμό αυτών σε 

7.300 σε διάστημα τετραετίας, (8) Διοργάνωση μεγάλου επενδυτικού συνεδρίου: προγραμματίζεται για την 

άνοιξη του 2022 με σκοπό τη διασύνδεση επενδυτικών Ταμείων με τον εμιρατινό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

με στόχο να σηματοδοτηθεί εκκίνηση προσπάθειας προσέλκυσης στην χώρα ξένων άμεσων επενδυτικών 

κεφαλαίων ύψους 550 δισ. Dirhams (150 δισ. δολλαρίων) σε διάστημα προσεχών 9 ετών, (9) 4th Industrial 

Revolution Network: έχει στόχο την ανάπτυξη 500 επιχειρηματικών Ομίλων υψηλής τεχνολογίας εθνικής 

εμβέλειας στο διάστημα της προσεχούς πενταετίας, (10) Global Economic Partnerships: θα επιδιωχθεί η 

σύναψη οικονομικών συμφωνιών με 8 μεγάλους διεθνείς εμπορικούς εταίρους με σκοπό την ετήσια αύξηση 

κατά 40 δισ. Dirhams του όγκου συναλλαγών των ΗΑΕ με αυτούς, (11) ‘100 Coders Everyday’: εν λόγω 

πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση στην εγχώρια αγορά εργασίας πρόσθετων προγραμματιστών Η/Υ και 

άλλων ειδικοτήτων τεχνολογίας πληροφορικής με σκοπό την αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών σε 100.000 

σε διάστημα ενός έτους, (12) Data Law: προετοιμασία και εισαγωγή θεσμικού πλαισίου –οποίο δεν υφίσταται 

σήμερα στα ΗΑΕ- που θα διέπει τον έλεγχο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και (13) Διάσκεψη 

PyCon MEA: προγραμματίζεται διοργανωθεί προσεχές καλοκαίρι στα ΗΑΕ με σκοπό την διασύνδεση ειδικών, 

προγραμματιστών και ταλέντων της τεχνολογίας πληροφορικής με τους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς, 

καθώς και τις ακαδημαϊκές κοινότητες χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μ. Ανατολής, στοχεύοντας στην 

καλύτερη πρόσβαση αυτών στην αγορά εργασίας και σε πηγές χρηματοδότησης, όπως και στην γενικότερη 

ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.  
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