ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Μέτρα ενίσχυσης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων Αμπού Ντάμπι.
Η Κυβέρνηση Αμπού Ντάμπι διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα Συνέδριο για την Ιδιωτική
Επιχειρηματικότητα «Private Sector Forum», με την συμμετοχή του Πρίγκιπα Διαδόχου του Εμιράτου
και Αναπληρωτή Ανωτάτου Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ΗΑΕ, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Κατά το Συνέδριο, ανανεώθηκε η δέσμευση της Κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι να στηρίξει την
ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ανακοινώθηκε δέσμη εννέα μέτρων για
την περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.
Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του τριετούς αναπτυξιακού
προγράμματος του Αμπού Ντάμπι, επονομαζόμενου Ghadan (Αύριο) 21, συνολικού προϋπολογισμού
50δις Ντίρχαμ ή 13,6 δις $ΗΠΑ.
Ειδικότερα, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν:


«Αυτόματη» άδεια λειτουργίας. Το καθεστώς χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων
Αμπού Ντάμπι είναι ούτως ή άλλως εκ των ταχυτέρων παγκοσμίως. Με την νέα πρωτοβουλία,
η άδεια λειτουργίας δίδεται αυτόματα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, παρέχοντας στον χρήστη
την δυνατότητα έναρξης δραστηριότητας αυτοστιγμεί. Παράλληλα, αναμορφώνεται η
ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε ευρύτερες κατηγορίες, ώστε να
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τις αδειοδοτούμενες επιχειρήσεις.



Τέλη ενέργειας. Εκπτώσεις στα τέλη ενέργειας βιομηχανιών έως και κατά 40%, με βάση
κριτήρια παραγωγικότητας, οικονομικής απόδοσης και ηλεκτρικού φορτίου.



Υποχρεωτική εμπρόθεσμη καταβολή οφειλών Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιων φορέων και
κρατικών επιχειρήσεων) σε προμηθευτές. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν μέτρο, οι
προμηθευτές θα εξοφλούνται υποχρεωτικώς εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
τιμολογίου.



Κίνητρα για επενδύσεις σε οικολογικό τουρισμό, με στόχο την ανάπτυξη αραιοκατηκοιμένων
ή/και υπανάπτυκτων περιοχών του Εμιράτου, στην έρημο ως και σε ακατοίκητα νησιά.



Πιστωτική Γραμμή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με κρατική εγγύηση. Η Κρατική Εγγύηση σε
δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καλύπτει ως και ποσοστό 75% του δανείου. Η
Κυβέρνηση Αμπού Ντάμπι έχει συνάψει σχετική σύμβαση με την Τράπεζα FAB, τον
μεγαλύτερο πιστωτή της χώρας, μέσω της οποίας θα χορηγηθούν κεφάλαια ύψους 9δις
Ντίρχαμ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμιρατινής αλλά και μικτής ιδιοκτησίας, με ετήσιο τζίρο
από 15-250 εκ.Ντίρχαμ.
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Ειδικό καθεστώς για αδειοδότηση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.



Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Περαιτέρω διεύρυνση της ψηφιακής διακυβέρνησης με άμεση
εισαγωγή 15 νέων, αποκλειστικά ηλεκτρονικών, κυβερνητικών υπηρεσιών και στόχο
συνολικά 1.600 ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής
ανάπτυξης, επενδύσεων, κλπ..



Σύσταση Ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης, ύψους 4 δις Ντίρχαμ, για την ενίσχυση
καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριστής εν
λόγω Ταμείου θα είναι το Γραφείο Προσέλκυσης Επενδύσεων Αμπού Ντάμπι (ADIO).



Πρόγραμμα Ανοικτών Δεδομένων (Open-Data-Programme), βάσει οποίου ερευνητικά
κέντρα, επιχειρήσεις, επενδυτές, λοιποί οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα θα έχουν
πρόσβαση σε κρατικά δεδομένα και στατιστικές.

Στόχος ανωτέρω μεταρρυθμίσεων είναι η αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ του
Αμπού Ντάμπι από 32% σήμερα σε 37% το 2021. Η Κυβέρνηση του Εμιράτου φιλοδοξεί ότι εν λόγω
επέκταση ιδιωτικού τομέα θα προέλθει κυρίως από την τόνωση της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας, οποία αναμένεται να αυξηθεί από 16% σε 23% της συνολικής δραστηριότητας.
Ντουμπάι, 30 Ιουνίου 2019
Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι
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