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 Μέτρα Κεντρικής Τράπεζας ΗΑΕ και Κυβέρνησης Ντουμπάι για ενίσχυση οικονομίας, λόγω 
δυσμενών επιπτώσεων εξάπλωσης κορωνοϊού.  

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ ανακοίνωσε χθες την άμεση λήψη μέτρων, εξάμηνης διάρκειας, για την 
ενίσχυση της εμιρατινής οικονομίας και την στήριξη των επιχειρήσεων, προς αντιμετώπιση και 
περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Πρόκειται για το 
Στοχευμένο Σχέδιο Οικονομικής Στήριξης (Targeted Economic Support Scheme), ύψους 100δις 
Ντίρχαμ (περίπου 25 δις ευρώ), οποίο αποσκοπεί στην διοχέτευση ζεστού χρήματος στην αγορά, την 
διασφάλιση της ρευστότητας και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η 
Εμιρατινή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην πολιτική ισχυρού Ντίρχαμ και 
διατήρηση της σύνδεσης του εμιρατινού νομίσματος με το δολάριο ΗΠΑ. Διαβεβαιώνει δε ότι τα 
ευρεία συναλλαγματικά αποθέματά της, ύψους άνω των 405 δις Ντίρχαμ (100 δις ευρώ), 
διασφαλίζουν την σταθερότητα του εγχώριου νομίσματος και εν γενει την νομισματική και οικονομική 
σταθερότητα της Ομοσπονδίας.   

Ειδικότερα το Στοχευμένο Σχέδιο Οικονομικής Στήριξης περιλαμβάνει: α) την παροχή άτοκων 
εγγυημένων δανείων από την Κεντρική Τράπεζα σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, 
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 εν λόγω Σχεδίου 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. 

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας στο Ντουμπάι, καταρχήν τρίμηνης 
χρονικής διάρκειας, ύψους 1,5 εκ.Ντίρχαμ (περίπου 375 εκ. ευρώ) ανακοίνωσε ο Πρίγκηπας 
Διάδοχος του Ντουμπάι, Σεϊχης Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Εν λόγω μέτρα, οποία 
αποσκοπούν στην στήριξη κυρίως των τομέων τουρισμού, λιανικού εμπορίου, εξωτερικού εμπορίου 
και logistics, περιλαμβάνουν: επιστροφή ποσοστού 20% επί εισαγωγικών δασμών, μείωση κατά 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.  
                                                                                                       Ντουμπάι, 15 Μαρτίου 2020 

 Η Διευθύνουσα 
Μαρία Κωστοπούλου 
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 
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