
 

 

     

Ανακοίνωση Δθνικού Ππογπάμματορ Βιομησανικήρ Ανάπτςξηρ ΗΑΔ 

 

Αληηπξόεδξνο / Πξσζππνπξγόο ΗΑΔ θαη Ηγεκόλαο Dubai, Σεΐρεο Mohamed bin Rashid Al Maktoum θαη 

Γηάδνρνο Abu Dhabi θαη Αλαπιεξσηήο Αλώηαηνο Γηνηθεηήο ησλ Δκηξαηηλώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ Σεΐρεο 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, αλαθνίλσζαλ ρζεο εθθίλεζε εζληθνύ πξνγξάκκαηνο γηα αλάπηπμε ηεο 

εγρώξηαο βηνκεραλίαο, κε ηίηιν ‘Operation 300 bn.’. Σύκθσλα κε ζρεηηθό αλαθνηλσζέλ, ζηόρν ηνπ ελ ιόγσ 

πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε αύμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο κεηαπνίεζεο ζην ΑΔΠ ηεο ρώξαο ζε 300 δηζ. Dirhams 

ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζερνύο δεθαεηίαο, κε ελίζρπζε ηεο εγρώξηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηόζν ζην πεδίν ηεο 

ειαθξάο, όζν θαη ζε εθείλν ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο. Όπσο δήισζε ζρεηηθά ν Σεΐρεο Mohamed bin Rashid, «ε 

ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα ζε θύξηα θηλεηήξηα δύλακε ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο ησλ ΗΑΔ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζερνύο πεληεθνληαεηίαο, επηηπγράλνληαο απηάξθεηα ζε 

θιάδνπο δσηηθήο ζεκαζίαο, ώζηε ε νηθνλνκία λα είλαη πξνζηαηεπκέλε από ελδερόκελεο δηεζλείο θξίζεηο». 

Σεΐρεο Mohamed bin Zayed επηζήκαλε εμάιινπ πσο «ην πξόγξακκα ζέηεη ηνλ θηιόδνμν ζηόρν δηπιαζηαζκνύ 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο κεηαπνίεζεο ζην ΑΔΠ, κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ 

πξντόλησλ ζε εγρώξηα ζπζηαηηθά θαη εγρώξηα πξνζηηζέκελε αμία, ελαξκνληδόκελν κε ηνπο ζηόρνπο ηεο 

Κπβέξλεζεο γηα πινπνίεζε πνιηηηθώλ αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ κεηά COVID επνρή θαη επίηεπμε 

βηώζηκεο αλάπηπμεο, δηα ηεο αμηνπνίεζεο ζπλεξγηώλ κεηαμύ ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα».  

 

Σεκεηώλεηαη όηη ην σο άλσ πξόγξακκα, ηεο πινπνίεζεο ηνπ νπνίνπ εγείηαη ην Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο & 

Πξνεγκέλεο Τερλνινγίαο, κε Υπνπξγό ηνλ Dr. Sultan Al Jaber, πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ζηόρν δεκηνπξγίαο 

13.500 λέσλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ, κε παξάιιειε πινπνίεζε εθζηξαηείαο κε ηίηιν ‘Make it in the Emirates’ 

πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζειθύζεη μέλεο βηνκεραλίεο λα εγθαηαζηαζνύλ θαη παξάγνπλ ζηα ΗΑΔ θαη λα 

βειηηώζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ πνηνηηθή εηθόλα ηεο εκηξαηηλήο βηνκεραλίαο, κε ζθνπό ηελ αύμεζε 

ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο εθξνήο από ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ 133 δηζ. Dirhams θαη ηε κεγαιύηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο νηθνλνκίαο. Όπσο επηζήκαλε ζρεηηθά ν Dr. Al Jaber, ην πξόγξακκα 

πεξηιακβάλεη αύμεζε ησλ δαπαλώλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε 57 δηζ. Dirhams έσο ην 2031 θαη 

έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αλαζεώξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο βηνκεραληθήο λνκνζεζίαο κε ζηόρν ηελ 

πξνζέιθπζε επελδύζεσλ, κε θύξηνπο θιάδνπο πξνηεξαηόηεηαο ηελ ελέξγεηα, ηηο βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθώλ, 

πιαζηηθώλ θαη κεηαιινπξγίαο, ηε βηνηερλνινγία, θαζώο θαη άιινπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο. 
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