
 

 

 

     

Αποκαηάζηαζη επιπέδων ρεσζηόηηηας εμιραηινού ηραπεζικού ζσζηήμαηος 

 

Σύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ησλ ΗΑΕ θ. Alahmadi ζηηο 15/3/21 ζην πιαίζην 

ηεο πξώηεο θεηηλήο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ κεγαιύηεξσλ ηξαπεδώλ ηεο ρώξαο, ε ζπλνιηθή 

ξεπζηόηεηα ηνπ εκηξαηηλνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο έρεη απνθαηαζηαζεί επηζηξέθνληαο ζε πξν παλδεκίαο 

επίπεδα. Καηά ηνλ θ. Alahmadi, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο σο άλσ επηηπρίαο νθείιεηαη ζην πξόγξακκα 

ζηνρεπκέλεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο (‘Targeted Economic Support Scheme’ - TESS) πνπ εθαξκόδεη από πέξζη 

θαη έσο ην ηέινο Ινπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο ε Κεληξηθή Τξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη αξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, νη αλαιήςεηο ησλ 

εγρώξησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ από ην ελ ιόγσ πξόγξακκα κε κεδεληθό επηηόθην ζηε κέρξη ηώξα δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο εκθαλίδνληαη ππνδηπιαζηαζκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ζηελ αξρή 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Επηπιένλ, ε Κεληξηθή Τξάπεδα αλαθέξεη όηη από ην μεθίλεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πάλσ από 320.000 ηξαπεδηθνί πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηδησηώλ, έρνπλ επσθειεζεί από ηηο θζελέο δαλεηαθέο ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

κέζσ απηνύ. Καηά ηνλ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο θ. Alahmadi, «είλαη ηθαλνπνηεηηθό λα βιέπνπκε όηη ην 

πξόγξακκα TESS άζθεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ εκηξαηηλό ηξαπεδηθό ηνκέα, αιιά θαη επξύηεξα ζηελ νηθνλνκία 

ηεο ρώξαο, θαζώο κπόξεζε λα δηαζθαιίζεη όηη νη εγρώξηεο ηξάπεδεο ζα δηαηεξνύζαλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο 

παξνρήο δαλεηαθώλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, παξά ηηο πηέζεηο πνπ δέρζεθε ε ζπλνιηθή ξεπζηόηεηα 

ηεο νηθνλνκίαο εμαηηξίαο ηεο παλδεκίαο». Καηά ηνλ θ. Alahmadi, ν θεηηλόο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο εκηξαηηλήο 

νηθνλνκίαο εθηηκάηαη ζε 2,5%. 

 

Ο νηθνλνλνκηθόο Τύπνο αλέθεξε εμάιινπ όηη ην 2020, νη ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο ησλ ΗΑΕ 

αλαθνίλσζαλ ζπλδπαζκέλα θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ $6,7 δηζ., κεησκέλα κελ θαηά 35% έλαληη ηνπ 2019, 

εμαηηίαο ησλ πςειόηεξσλ πξνβιέςεσλ επηζθαιεηώλ ζε δάλεηα θαη ρακειόηεξσλ επηηνθίσλ, σζηόζν ηα 

θεθαιαηαθά απνζέκαηα απηώλ παξακέλνπλ ηζρπξά θαη πξνζδνθάηαη πσο ζα δώζνπλ ώζεζε ζηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο ηόζν θαηά ην ηξέρνλ, όζν θαη θαηά ηα πξνζερή έηε. 

 

Άκπνπ Νηάκπη, 16 Μαξηίνπ 2021 

Παληειήο Γθάζηνο, Σύκβνπινο ΟΕΥ Α΄ 
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