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Διοργάνωση Make in the Emirates Forum, Αμπού Ντάμπι, 21-22 Ιουνίου 2022 

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 21-22 Ιουνίου στο Αμπού Ντάμπι, το ''Make it in the Emirates 

Forum'', προσελκύοντας ανώ των 1.300 εκπροσώπων τοπικών και διεθνών βιομηχανικών εταιρειών, 

κυβερνητικών φορέων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και επενδυτών. 

Το Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Προηγμένης 

Τεχνολογίας (MoIAT) σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Αμπού Ντάμπι 

(ADDED), αποτέλεσε μια πλατφόρμα για την παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στα ΗΑΕ στο 

βιομηχανικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι η εκστρατεία Make it in the Emirates εντάσσεται στο εθνικό 

πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης του εγχώριου βιομηχανικού τομέα που ανακοινώθηκε Μάρτιο 

παρελθόντος έτους και προβλέπει την παροχή δέσμης κινήτρων για την ενθάρρυνση των βιομηχανικών 

επενδύσεων στα ΗΑΕ. 

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, κρατικές εταιρείες παρουσίασαν επενδυτικές ευκαιρίες σε 

διάφορους τομείς, όπως η άμυνα, τα πετροχημικά, τα μέταλλα, οι ηλεκτρικές συσκευές και 

εξοπλισμός, το καουτσούκ και τα πλαστικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ιατρικές προμήθειες 

μεταξύ άλλων. 

Αντίστοιχα, οι κρατικοί φορείς παρουσίασαν, με τη σειρά τους, κίνητρα, όπως σημαντική 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με ευέλικτους όρους αποπληρωμής, χαμηλά επιτόκια και άλλες 

χρηματοδοτικές λύσεις, με σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια αυτή να καταλαμβάνει η κρατική 

αναπτυξιακή τράπεζα, Emirates Development Bank. 

Το Φόρουμ περιελάμβανε ειδικές θεματικές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 

ευκαιριών στον βιομηχανικό τομέα, της αναμενόμενης ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες και το 

μέλλον της βιομηχανίας. 

Ο Δρ. Sultan Ahmed Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, εκ των 

κύριων εμπνευστών της πρωτοβουλίας «Make it in the Emirates» και διοργανωτής του φόρουμ, τόνισε 

ότι η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει σε μια διαφοροποιημένη και βιώσιμη οικονομία 

και να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ΗΑΕ για την οικοδόμηση ενός ισχυρού 

βιομηχανικού τομέα, την ενίσχυση της αυτάρκειας και την ένταξη των ΗΑΕ στις διεθνείς αλυσίδες 

εφοδιασμού.  

Πρόσθεσε ότι η βιομηχανική στρατηγική της χώρας στοχεύει στη δημιουργία ενός ελκυστικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τοπικούς και διεθνείς επενδυτές στο βιομηχανικό τομέα, στη 

στήριξη της ανάπτυξης των εθνικών βιομηχανιών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και 

στην ενδυνάμωση της καινοτομίας και στην υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, με απώτερο στόχο 

την αύξηση της συνεισφοράς του βιομηχανικού τομέα στο ΑΕΠ σε περισσότερα από 300 δισεκ. 

ντίρχαμ έως το 2031 (Operation 300bn). 

Βασικοί τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, είναι τα τρόφιμα και η γεωργία, 

τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα πετροχημικά, βαριές βιομηχανίες όπως το αλουμίνιο και ο σίδηρος, η 
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άμυνα, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και τομείς του μέλλοντος όπως το διάστημα και η καθαρή ενέργεια, 

όπως το υδρογόνο. 

Δρ. Al Jaber αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη Συμφωνία βιομηχανικής συνεργασίας με 

Ιορδανία και Αίγυπτο, καθώς και στο Πρόγραμμα ICV (In-Country Value), ως απτά παραδείγματα της 

εμιρατινής βιομηχανικής πολιτικής. Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ICV στοχεύει στην 

ανακατεύθυνση μεγάλου μέρους των δημοσίων προμηθειών στην τοπική οικονομία, παρέχοντας στις 

τοπικές εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαδικασία δημοσίων προμηθειών και πρόσβαση 

σε κεφάλαια και έξυπνες λύσεις χρηματοδότησης. Επί του παρόντος, 45 κυβερνητικές οντότητες, έξι 

κρατικές εταιρείες και 5.500 τοπικές βιομηχανικές εταιρείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ το 

πρώτο έτος εφαρμογής του, το Πρόγραμμα ICV ανακατεύθυνε περισσότερα από 40 δισεκ. AED στην 

τοπική οικονομία. Επί παραδείγματι, η ADNOC ανακοίνωσε στο Φόρουμ ότι έχει εντοπίσει προϊόντα 

αξίας 70 δισεκ. ντίρχαμ (18 δισεκ. ευρώ) τα οποία προμηθεύεται από το εξωτερικό και τα οποία θα 

μπορούσαν να κατασκευαστούν τοπικά, σημειώνοντας ότι έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες για εγχώρια 

παραγωγή τους για προϊόντα αξίας 21 δισεκ. ντίρχαμ. 

Στο περιθώριο του Φόρουμ, τέλος, υπεγράφησαν πολλά Μνημόνια Συνεργασίας, εμπορικές 

συμφωνίες και βιομηχανικές συνεργασίες, κυρίως μεταξύ του Υπουργείου Βιομηχανίας και 

Προηγμένης Τεχνολογίας και κρατικών εταιρειών και φορέων. 
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