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COVID-19. Πρόγραμμα ΗΑΕ για επανεκκίνηση και ανάκαμψη οικονομίας στην μετα-κορωνοϊό εποχή. 
   

Ο Υπουργός Οικονομίας ΗΑΕ Sultan bin Saeed Al Mansouri εξήγγειλε κατευθύνσεις επανεκκίνησης και 
ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας, σε πλαίσιο διαμόρφωσης εμιρατινής στρατηγικής για την μετά-
κορωνοϊό εποχή. Ο Εμιρατινός Υπουργός επεσήμανε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα, με αναφορά  
στον τουρισμό, τις αεροπορικές μεταφορές, την βιομηχανία πετροχημικών, το λιανικό εμπόριο και τον κτη-
ματομεσιτικό τομέα, ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι υφίστανται τομείς που μεγεθύνθηκαν μέσα στην κρί-
ση, όπως η τεχνολογία, υπηρεσίες internet, ψηφιακή ψυχαγωγία, ηλεκτρονικό εμπόριο και αγορά τροφί-
μων.  

Εμιρατινό πλαίσιο οικονομικής στρατηγικής περιλαμβάνει δύο στάδια, εκ των οποίων το πρώτο και βρα-
χυπρόθεσμο αφορά το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και την διοχέτευση ρευστότητας συνολικού ύ-
ψους 282,5δις Ντίρχαμ, για την στήριξη των πληγέντων τομέων, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο στάδιο αφορά το μακροπρόθεσμο πλάνο για την ανάκαμψη και την μετα-
τροπή της κρίσης σε ευκαιρίες, μέσω α) επενδύσεων σε τομείς με προοπτική και ειδικότερα ψηφιακή οικο-
νομία (τεχνητή νοημοσύνη, δίκτυα πέμπτης γενιάς, έξυπνες πόλεις, Διαδίκτυο Πραγμάτων και blockchain) 
και πράσινη ενέργεια (παραγωγή από ΑΠΕ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυκλική οικονομία), β) αύξησης παρα-
γωγικότητας με συνδυασμό ρομποτικής και εκτυπώσεων 3D,  και γ) ενίσχυσης επισιτιστικής ασφάλειας με 
την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία και γενετική μηχανική. 

Ο Al Mansouri τόνισε ότι το μέλλον της εμιρατινής οικονομίας βασίζεται στην ενίσχυση των εγχώριων βιο-
μηχανιών, την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την διαφοροποίηση των εισαγωγών. Εξάλλου, 
σύμφωνα με τον Εμιρατινό Υπουργό, η μετά-κορωνοϊό εποχή θα αναδείξει νέα μοντέλα στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα και επιχειρηματικά πρότυπα, με ενισχυμένη κυβερνητική παρέμβαση και επενδύσεις 
σε υγεία, εμπόριο, ψηφιακές υποδομές και εκπαίδευση. 

Επισημαίνεται το ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία της χώρας, οποία συνεισφέρει 
11,1% στο ΑΕΠ (2018), με μεγαλύτερη εξάρτηση από εν λόγω κλάδο του Εμιράτου του Ντουμπάι. Εξάλ-
λου, σημαντικό τμήμα του εισερχόμενου τουρισμού αφορά συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, διοργάνωση 
οποίων έχει ανασταλεί από τον περασμένο Μάρτιο. Προς το παρόν, διενεργούνται από κρατικούς αερομε-
ταφορείς (Emirates Airlines και Etihad Αirways) μόνον εξερχόμενες πτήσεις επαναπατρισμού (one-way), 
ενώ την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η έναρξη εισερχόμενων δρομολογίων (one-way) από ορισμέ-
νες πόλεις Ευρώπης και Ασίας για την επιστροφή εμιρατινών πολιτών και νομίμως διαμενόντων σε ΗΑΕ 
εγκλωβισμένων στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης της Ομοσπονδιακής Αρχής Ταυτότητας και Υπηκοότητας. 
Ανάσα αναμένεται να δοθεί με την καταρχήν προαναγγελθείσα έναρξη εμπορικών πτήσεων (με επιστρο-
φή) των αεροπορικών εταιρειών Emirates και Etihad τον προσεχή Ιούλιο, οποία πάντως τελεί υπό αίρεση 
αναλόγως των εξελίξεων της πανδημίας.  
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