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 Επίσημη παρουσίαση κυβερνητικού Προγράμματος ‘In-country Value’ 

  

Χθες σε κοινή συνέντευξη Τύπου, τα ομοσπονδιακά Υπουργεία Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, 

καθώς και Οικονομικών, ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη υλοποίησης της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας 

Προγράμματος ‘In-country Value’, που προβλέπει κατεύθυνση ποσοστού 42% των προμηθειών και αγορών 

της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και μεγάλων εμιρατινών εταιρικών Ομίλων σε ντόπιους προμηθευτές σε 

χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Εν λόγω Πρόγραμμα εμπίπτει σε πλαίσιο εξαγγελθείσας στις αρχές Σεπτεμβρίου 

σειράς 50 νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών και έργων που θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική 

των ΗΑΕ. Η σχετική ανακοίνωση, οποία περιέλαβε και σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες για το 

Πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας Dr. Sultan Al 

Jaber και τον Υπουργό Επικρατείας για Οικονομικά Θέματα κ. Mohamed Al Hussaini. Βασικοί στόχοι του 

Προγράμματος είναι η ανακατεύθυνση κονδυλίων ύψους 55 δισ. Dirhams κρατικών δαπανών για αγορές και 

προμήθειες στην εθνική οικονομία έως το 2025, ενώ εκτιμάται ότι η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος 

θα δημιουργήσει μεταξύ 90 και 120 χιλ. θέσεις εργασίας στα ΗΑΕ έως το 2031.   

 

Όπως δήλωσε σχετικά Dr. Al Jaber, εν λόγω Πρόγραμμα οποίο εκκίνησε νωρίτερα στη διάρκεια τρέχοντος 

έτους σε ομοσπονδιακό επίπεδο και τυγχχάνει της χρηματοδοτικής στήριξης της Emirates Development Bank, 

έχει μέχρι στιγμής συμπεριλάβει 13 κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις που έχουν προσχωρήσει σε αυτό. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες οντότητες: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Abu Dhabi 

Department of Economic Development, Aldar Properties, Emirates Nuclear Energy Corporation, Mubadala, 

Emirates Telecommunications Company (Etisalat), Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Emirates 

Steel Company, Emirates Global Aluminium, Edge Group, Etihad Rail Company, Tawazun Economic Council 

και Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq).  

 

Σημειώνεται ότι εν λόγω Πρόγραμμα διασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση προς εγχώριους προμηθευτές και 

βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποίηση περί υψηλής περιεκτικότητας / εγχώριας προστιθέμενης αξίας της 

παραγωγής τους (ICV Certificate), στο πλαίσιο συμμετοχής αυτών σε κρατικούς ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς 

προμηθειών έως το έτος 2025, ενώ έχει στόχο να αυξήσει τον αριθμό των εγχώριων προμηθευτών του κράτους 

και των μεγάλων Ομίλων σε 7.300 σε διάστημα προσεχούς τετραετίας. 
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