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ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΑ Η.Α.Ε 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΝΣΟΤΜΠΑΙ 

  
  
  
  

   

Εξαγγελία ζειπάρ αποθάζεων και μεηαππςθμίζεων Κςβέπνηζηρ Νηοςμπάι για ηην επιηάσςνζη ηηρ 
αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ, με πποηεπαιόηηηα ηην πεπαιηέπω διεθνοποίηζη και εξωζηπέθεια.  

Ο Σεΐρεο Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Αληηπξόεδξνο θαη Πξσζππνπξγόο ησλ ΗΑΔ θαη Ηγεκώλ ηνπ 
Δκηξάηνπ ηνπ Νηνπκπάη, ελέθξηλε, θαηά ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Νηνπκπάη, ζεηξά απνθάζεσλ, 
νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο θηιόδνμεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δκηξάηνπ. Δηδηθόηεξα, ελ 
ιόγσ απνθάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

1.Πιήξε αλαζπγθξόηεζε ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Νηνπκπάη, κε ζθνπό ηελ δηακόξθσζε πεξηζζόηεξν επέιηθηνπ 
θαη απνηειεζκαηηθνύ ζρήκαηνο, απαξαίηεηνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην ηαρέσο κεηαβαιιόκελν δηεζλέο 
πεξηβάιινλ. Ο Σεΐρεο Mohammed ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ζπλέλσζεο δπλάκεσλ εθ κέξνπο όισλ ησλ 
θνξέσλ ηνπ Δκηξάηνπ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε εκβιεκαηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ απηνύ. Αλαθνίλσζε 
δε όηη ε ζεηεία ησλ αμησκαηνύρσλ ζα είλαη ηξηεηήο, θαη ζα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζηνρνζεζίαο θαη 
αμηνιόγεζεο.    

2.Αλαδηάξζξσζε Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Νηνπκπάη θαη ζύζηαζε ηξηώλ λέσλ εκπνξηθώλ 
επηκειεηεξίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Ο Σεΐρεο Mohammed 
δηόξηζε επηθεθαιήο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θνξπθαίνπο θαη επηθαλείο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Δκηξάηνπ. Παξάιιεια, 
ζύζηεζε αλώηαηε επηηξνπή ησλ επηθεθαιήο ησλ ηξηώλ Δπηκειεηεξίσλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζπληνληζκό 
ηεο ζηξαηεγηθήο απηώλ, ππό ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Νηνπκπάη. Δηδηθόηεξα:  

-Δπηκειεηήξην Νηνπκπάη, κε Δπίηηκν Πξόεδξν ηνλ Juma Al Majid, επηρεηξεκαηία απμεκέλνπ θύξνπο θαη 
επηθάλεηαο, εθ ησλ πινπζηόηεξσλ Αξάβσλ παγθνζκίσο. Πξόεδξνο δηνξίζζεθε ν Abdulaziz Al Ghurair, επίζεο 
δηζεθαηνκκπξηνύρνο επηρεηξεκαηίαο, ηξαπεδίηεο (Mashreq Bank) θαη επηθεθαιήο ελόο εθ ησλ κεγαιύηεξσλ 
επηρεηξεκαηηθώλ Οκίισλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή. 

-Δπηκειεηήξην Γηεζλνύο Δκπνξίνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ αιινδαπώλ εηαηξεηώλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζην Νηνπκπάη, ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ, ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ, ηελ 
αλάδεημε ηνπ Νηνπκπάη σο επηρεηξεκαηηθνύ θόκβνπ, ηελ ππνζηήξημε δηεζλώλ ζπλεξγεηώλ θαη ελ γέλεη 
εμσζηξέθεηαο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. Δπηθεθαιήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ δηνξίζζεθε ν 
επηρεηξεκαηίαο Sultan bin Sulayem, κέινο επηθαλνύο θαη πξνβεβιεκέλεο νηθνγέλεηαο Νηνπκπάη, Πξόεδξνο θαη 
Γ/λσλ Σύκβνπινο ηεο εκηξαηηλήο πνιπεζληθήο ιηκέλσλ θαη logistics DP World. 

-Δπηκειεηήξην Ψεθηαθήο Οηθνλνκίαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ζηξαηεγηθώλ αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ηελ εθπόλεζε εξεπλώλ γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ κέιινληνο, 
ηελ αλάδεημε ηνπ Νηνπκπάη ζε ηερλνινγηθό θόκβν, ηελ πξνώζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη ηεο εμσζηξέθεηαο 
ηερλνινγηθώλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ηελ δηακόξθσζε θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ελ 
ιόγσ ζηξαηεγηθήο. Πξόεδξνο ελ ιόγσ Δπηκειεηεξίνπ δηνξίζζεθε ν Omar Al Olama, Υπνπξγόο Δπηθξαηείαο γηα 
ηελ Τερλεηή Ννεκνζύλε.          

3. Πεληαεηέο πιάλν γηα ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηνπ Νηνπκπάη από 1,4ηξηο ζε 2 ηξηο 
Νηίξρακ, νπνίν πεξηιακβάλεη παγθόζκην εκπνξηθό ράξηε δηαζύλδεζεο κε 400 πόιεηο ζηνλ θόζκν θαη 
πξόβιεςε γηα επέθηαζε ζε πεξαηηέξσ 200, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ Νηνπκπάη σο δηεζλνύο 
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επηρεηξεκαηηθνύ θόκβνπ, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηηο ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο αγνξέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 
Αθξηθήο θαη Αζίαο.  

Τέινο, ν Σεΐρεο Mohammed ππελζύκηζε, δέθα εκέξεο κεηά ηελ εμαγγειία έηεξνπ κεγαιεπήβνινπ ζρεδίνπ 
Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Νηνπκπάη 2040, όηη όξακά ηνπ είλαη ε αλάδεημε ηνπ Νηνπκπάη ζε παγθόζκην 
νηθνλνκηθό θαη επελδπηηθό θόκβν, θαζώο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηνο δσήο γηα ηνπο πνιίηεο θαη θαηνίθνπο 
ηνπ. Γηαβεβαίσζε δε όηη ε Κπβέξλεζε ηνπ Νηνπκπάη ζα εμαθνινπζήζεη λα αμηνπνηεί επθαηξίεο γηα 
αλάπηπμε/θαηλνηνκία θαη λα επελδύεη ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, πξναλαγγέιινληαο πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο ζε 
λένπο ηνκείο.     

Νηοςμπάι, 24 Μαπηίος 2021 

Μαξία Κσζηνπνύινπ 
Γξακκαηέαο Ο.Δ.Υ. A΄ 

 
           

 


