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Ντουμπάι, 13 Απριλίου 2022 

 

Υιοθέτηση Στρατηγικής από τα ΗΑΕ για την Ψηφιακή Οικονομία 

Στις 11 Απριλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΑΕ, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου / Πρωθυ-

πουργού ΗΑΕ και Ηγεμόνα Dubai, Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, υιοθέτησε τη Στρατηγική για 

την Ψηφιακή Οικονομία (UAE Digital Economy Strategy). Η εν λόγω Στρατηγική αποσκοπεί στο διπλασιασμό 

της συνεισφοράς της ψηφιακής οικονομίας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας εντός των επόμενων δέκα ετών (από 

9,7% σε 19,4%), αποτυπώνοντας τη φιλοδοξία της Κυβέρνησης των ΗΑΕ να ενισχυθεί η θέση της χώρας τους 

ως κόμβος για την ψηφιακή οικονομία, όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται 

ότι τα ΗΑΕ συγκαταλέγονται στο 25% των χωρών με την υψηλότερη συμμετοχή του τομέα της ψηφιακής 

οικονομίας στο συνολικό εθνικό ΑΕΠ. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική χαρτογραφεί τις προτεραιότητες της ψηφιακής οικονομίας, περιλαμβάνοντας 

περισσότερες από 30 πρωτοβουλίες και προγράμματα, τα οποία αφορούν 6 τομείς και 5 νέους κλάδους ανάπτυ-

ξης, ενώ προβλέπει ενιαίο μηχανισμό μέτρησης της προόδου της ψηφιακής οικονομίας στα ΗΑΕ. Αρμόδιο για 

την υλοποίηση της εν λόγω Στρατηγικής θα είναι το νεοσυσταθέν Συμβούλιο για την Ψηφιακή Οικονομία, υπό 

την Προεδρία του Omar bin Sultan Al Olama, Υπουργού Επικρατείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ψη-

φιακή Οικονομία και τις Εφαρμογές Τηλεργασίας. 

 Επισημαίνεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, Ηγεμόνας Dubai εξέδωσε Νόμο ρυθμίζοντας την παροχή 

των ψηφιακών υπηρεσιών στο Εμιράτο, με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του.  

 Βάσει του συγκεκριμένου Νόμου, οι κυβερνητικές οντότητες και οι δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβα-

νομένων των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας, καθώς και οι μη κυβερνητικές οντότητες στο Dubai θα πρέπει 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά, χωρίς επιπλέον κόστος για τους πελάτες τους. Η μετάβαση 

στις νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός ενός έτους και να συμμορφώνεται με τις συστάσεις της 

Ψηφιακής Αρχής του Εμιράτου (Digital Dubai Authority). Σημειωτέον, ότι οι ανωτέρω οντότητες θα έχουν τη 

δυνατότητα ανάθεσης των ψηφιακών τους υπηρεσιών σε εταιρείες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατόπιν 

σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών. 
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