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

Σύνοψη μέτρων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την υποστήριξη της οικονομικής
δραστηριότητας λόγω πανδημίας κορωνοϊού.
- Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση-Κεντρική Τράπεζα ΗΑΕ: Στις 14/3, η Κεντρική Τράπεζα εξήγγειλε το

Στοχευμένο Σχέδιο Οικονομικής Στήριξης-Targeted Economic Support Scheme, ύψους 100δις Ντίρχαμ
(περίπου 25 δις ευρώ) και εξάμηνης διάρκειας, οποίο αποσκοπεί στην διοχέτευση ζεστού χρήματος στην
αγορά, την διασφάλιση της ρευστότητας και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σχέδιο
περιλαμβάνει: α) την παροχή άτοκων εγγυημένων δανείων από την Κεντρική Τράπεζα σε εμπορικές
τράπεζες, συνολικού ύψους 50δις Ντίρχαμ και β) την απελευθέρωση κεφαλαιακών αποθεμάτων
ασφαλείας εμπορικών τραπεζών, από 60 έως και 100% για τις συστημικές τράπεζες, ύψους 50δις
Ντίρχαμ. Στην σχετική της ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι οι εμιρατινές εμπορικές
τράπεζες υπερκαλύπτουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, οποία δύνανται να ενισχύσουν
περαιτέρω την ρευστότητα στην οικονομία. Μεταξύ λοιπών μέτρων περιλαμβάνονται: μείωση
υποχρεωτικού διαθέσιμου κεφαλαίου τραπεζών για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 25%,
αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για στεγαστικά δάνεια κατά 5% (μόνο για πρώτη κατοικία),
δυνατότητα αύξησης του μέγιστου ποσοστού έκθεσης εμπορικών τραπεζών στον κτηματομεσιτικό τομέα
σε 30%, μείωση τραπεζικών τελών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελάχιστου υπολοίπου τραπεζικών
λογαριασμών σε 10.000ντίρχαμ. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα ΗΑΕ επιβεβαίωσε την προσήλωσή της
στην πολιτική ισχυρού Ντίρχαμ και διατήρηση της σύνδεσης του εμιρατινού νομίσματος με το δολάριο
ΗΠΑ. Διαβεβαίωσε δε ότι τα ευρεία συναλλαγματικά αποθέματά της, ύψους άνω των 405 δις Ντίρχαμ (100
δις ευρώ), διασφαλίζουν την νομισματική και οικονομική σταθερότητα της Ομοσπονδίας.
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAE_TESS_20200317_final_0.pdf
Περαιτέρω, στις 16/3, Κεντρική Τράπεζα ΗΑΕ ανακοίνωσε μείωση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης, σε
συνέχεια μείωσης επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ.
Με εξαγγελία του, στις 23 τ.μ., ο Αντιπρόεδρος και Πρωθυπουργός των ΗΑΕ και Ηγεμόνας του Ντουμπάι,
Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ανακοίνωσε νέο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 26δις
Ντίρχαμ(6,5δις Ευρώ), αυξάνοντας την ένεση ρευστότητας σε συνολικά 126δις Ντίρχαμ (31,5δις Ευρώ).
- Κυβέρνηση Αμπού Ντάμπι: Ο Διάδοχος Αμπού Ντάμπι, Σεΐχης Mohamed Bin Zayed Al Nahyan,

ανακοίνωσε δέσμη μέτρων που αποσκοπούν, κυρίως, στην στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και
την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του τριετούς αναπτυξιακού
προγράμματος του Αμπού Ντάμπι (2019-2021), Ghadan 21, συνολικού προϋπολογισμού 50δις Ντίρχαμ
(12 δις Ευρώ). Εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν: εξόφληση κυβερνητικών οφειλών εντός δεκαπενθημέρου,
επιδότηση οικιακών και βιομηχανικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης ύψους 5 δις Ντίρχαμ
(1,2δις ευρώ), πάγωμα διοικητικών τελών μίσθωσης/εκποίησης ακίνητης περιουσίας, ενίσχυση ύψους
3δις Ντίρχαμ (750εκ. Ευρώ) του Προγράμματος Πιστωτικών Εγγυήσεων μΜΕ, δέσμευση 1 δις Ντίρχαμ
(250 εκ.Ευρώ) για την διασφάλιση τροφοδοσίας της αγοράς, μείωση τελών μίσθωσης γης για βιομηχανική
χρήση κατά 25% (για νέα συμβόλαια), πάγωμα διοδίων έως τέλος 2020, πάγωμα τουριστικών και
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δημοτικών φόρων σε τομείς τουρισμού και ψυχαγωγίας έως τέλος 2020, επιστροφή ποσοστού 20% επί
αξίας μισθώσεως για επιχειρήσεις κλάδων τουρισμού, εστίασης και ψυχαγωγίας.
https://www.wam.ae/en/details/1395302831173
- Κυβέρνηση Ντουμπάι: O Πρίγκηπας Διάδοχος του Ντουμπάι, Σεΐχης Hamdan bin Mohammed Al

Maktoum, ανακοίνωσε στις 13/3 έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας στο Ντουμπάι,
καταρχήν τρίμηνης χρονικής διάρκειας, ύψους 1,5 εκ.Ντίρχαμ, περίπου 375 εκ. Ευρώ. Εν λόγω μέτρα,
οποία αποσκοπούν στην στήριξη κυρίως των τομέων τουρισμού, λιανικού εμπορίου, εξωτερικού εμπορίου
και logistics, περιλαμβάνουν: επιστροφή ποσοστού 20% επί εισαγωγικών δασμών, έκπτωση 10%
τιμολογίων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, μείωση διοικητικών τελών τελωνειακών διαδικασιών κατά 90%,
απλούστευση και μείωση κόστους ανανέωσης επαγγελματικών αδειών λειτουργίας, μείωση κατά 50%
δημοτικών φόρων επί ξενοδοχειακών κρατήσεων, πάγωμα καταβολής τελών σχετικών με υπηρεσίες
ψυχαγωγίας, κλπ. https://mediaoffice.ae/news/2020/March/12-03/Under-directivtives-of-MBR
- Χρηματιστήρια: Στις 17/3, τα Χρηματιστήρια Dubai Financial Market (DFM) και Abu Dhabi Securities

Exchange (ADX), σύμφωνα με κατευθύνσεις Υπ.Οικονομίας ΗΑΕ και Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής
Χρηματιστηρίων (Securities and Commodities Authority), Sultan Bin Saeed Al Mansouri, μείωσαν το
ποσοστό μέγιστης ημερήσιας υποχώρησης τιμών μετοχών (limit down) από 10% σε 5%, προκειμένου
περιορισθεί εύρος διακυμάνσεων, διασφαλισθεί σταθερότητα και προστατευθούν επενδυτές. Σημειώνεται
ότι, από την αρχή τ.μ. (έως 19τ.μ.), οι γενικοί δείκτες του Dubai Financial Market και Abu Dhabi Securities
Exchange καταγράφουν τπώση κατά 32% και 28%, αντίστοιχα.
-Εμπορικές τράπεζες: Κατόπιν οδηγιών Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των ΗΑΕ και Ηγεμόνα του
Ντουμπάι, Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, στις 21/3, πέντε εμπορικές τράπεζες του Εμιράτου
ανακοίνωσαν μέτρα ένεσης ρευστότητας τρίμηνης διάρκειας, σε πλαίσιο εφαρμογής Στοχευμένου Σχεδίου
Οικονομικής Στήριξης Κεντρικής Τράπεζας. Σε αντίστοιχα μέτρα έχουν ήδη προβεί τράπεζες Αμπού
Ντάμπι, Abu Dhabi Commercial Bank και Abu Dhabi Islamic Bank.
Τέλος, συστρατευόμενοι σε πολιτική στήριξης της οικονομίας και ενίσχυσης ρευστότητος, προβεβλημένοι
Όμιλοι επιχειρήσεων ανακοινώνουν πακέτα διευκολύνσεων σε πελάτες και εταίρους τους. Μεταξύ αυτών ο
Όμιλος ανάπτυξης ακινήτων και επενδύσεων του Αμπού Ντάμπι-Aldar ανακοίνωσε την λήψη μέτρων
ύψους 100εκ. Ντίρχαμ (25 εκ. Ευρώ) για την στήριξη μισθωτών, επιχειρηματικών εταίρων και πελατών,
οποία περιλαμβάνουν: παροχή δυνατότητας εξόφλησης οφειλών προς εταιρείες του Ομίλου σε άτοκες
μηνιαίες δόσεις, άμεση εξόφληση ιδίων υποχρεώσεων σε προμηθευτές, καταβολή μερισμάτων σε
μετόχους, πάγωμα τελών και προστίμων, έκπτωση σε παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, κλπ. Αντίστοιχο
πακέτο ύψους 1 δις Ντίρχαμ (250 εκ. Ευρώ) ανακοίνωσε στο Ντουμπάι ο Όμιλος Dubai Holding και η
εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Meraas.
23 Μαρτίου 2020
Η Διευθύνουσα
Μαρία Κωστοπούλου
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄
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