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Μέτρα τραπεζικού τομέα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ΗΑΕ. 
 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Τραπεζών ΗΑΕ και Δ/νων Σύμβουλος Mashreq bank Abdul Aziz al-Ghurair, 
ανακοίνωσε χθες ότι Εμιρατινές Τράπεζες συμφώνησαν στην εφαρμογή σχεδίου διασώσεως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που διατελούν σε αδυναμία κανονικής εξυπηρέτησης των 
δανείων τους. Το νέο μέτρο περιλάβει αφ’ ενός μεν τη δυνατότητα διακανονισμού οφειλών και 
αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετουμένων δανείων επιχειρήσεων, αφ’ ετέρου δε αναστολή πληρωμών για 
εν έτος, εφ’ όσον οι οφειλέτες έρθουν σε συμφωνία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.    
 
Παράλληλα, η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα «Emirates Development Bank - EDB», ανακοίνωσε την 
εφαρμογή συστήματος εγγυήσεως πιστώσεων ύψους 100 εκατ. Ντίρχαμ ή $27 εκατ., για την 
χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οποίο κατά εκτιμήσεις εν λόγω τραπέζης θα 
υποστηρίξει την αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 70% έως το 2021.  
 
Βάσει επιμέρους συμβάσεων που συνήψε με εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών κρατικών συμφερόντων Commercial Bank of Dubai,  Al Masraf 
(Abu Dhabi) και ιδιωτικές RAKBANK (έδρα Ras Al-Khaimah / Χρηματιστήριο Abu Dhabi ), Mashreq 
Bank (έδρα Dubai / Χρηματιστήριο Dubai),  National Bank of Fujairah (έδρα Fujairah / Χρηματιστήριο 
Abu Dhabi) και Commercial Bank International (έδρα Dubai / Χρηματιστήριο Abu Dhabi), EDB 
εγγυάται κατά 85% και 70% πιστώσεις που θα παρέχουν οι συμβεβλημένες τράπεζες  α) σε νεοφυείς 
έως 2 εκατ. Ντίρχαμ και β) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις έως 5 εκατ. Ντίρχαμ αντιστοίχως. 
 
Η χρηματοδοτική αυτή πλατφόρμα κρατικών εγγυήσεων μέσω τραπεζών μικρού μεγέθους, ορισμένες 
εκ των οποίων είχαν συρρικνώσει τις χορηγήσεις τους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της ρευστότητος στην αγορά, καθώς και του 
επιχειρηματικού κλίματος. 
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα εδώ τύπου, τα μη εξυπηρετούμενα χρέη επιχειρηματιών που εγκατέλειψαν 
τη χώρα ανήλθαν κατά το παρελθόν έτος σε  5 δις Ντίρχαμ ή $1,4δις, ενώ o διεθνής οίκος αξιολόγησης 
Standard & Poor's εκτιμά ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα ΗΑΕ θα υπερβεί το 
5,1%, σημειώνοντας απότομη άνοδο κατά το τρέχον έτος. 
 
Εις ότι αφορά ειδικώτερα το Ντουμπάι, η οικονομική δραστηριότητα οποίου δεν εξαρτάται άμεσα από 
τον πετρελαϊκό τομέα, βάσει μελέτης που δημοσίευσε Υπουργείο Οικονομίας του Εμιράτου 
(Department of Economic Development), τον Ιούλιο το 2018, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν 
την συντριπτική πλειοψηφία (95%) των ενεργών επιχειρήσεων, συμβάλλουν κατά 47% στο ΑΕΠ και 
απασχολούν ποσοστό 52,4% των εργαζομένων. Σημειώνουμε ότι παρελθόντα Μάιο 
ανταποκρινόμενος σε γενική δυσφορία για την αύξηση του κόστους επιχειρείν στο Ντουμπάι, 
Ηγεμόνας Εμιράτου και Πρωθυπουργός των ΗΑΕ Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum εξέδωσε 
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διάταγμα για την ακύρωση 60 διαφορετικών διοικητικών προστίμων και τελών για το 2018, και 
εισήγαγε ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις εις ό,τι αφορά (α) το κόστος έναρξης και (β) την πληρωμή 
του ετησίου τέλους ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, προκειμένου ορισμένες 
από αυτές που δεν είχαν ανταποκριθεί, προβούν σε νόμιμη επανέναρξη της δραστηριότητός τους.  
 
Στο ίδιο πλαίσιο, Πρίγκιπας Διάδοχος, de facto ηγεμών του Αμπου Ντάμπι και Αναπληρωτής 
Ανώτατος Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων ΗΑΕ, Σεϊχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ανακοίνωσε 
παρελθόντα Ιούλιο, δέσμη μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητος στο εν 
λόγω Εμιράτο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διευκολύνσεις στην διαδικασία ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων, επιδοτήσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την τόνωση της εγχώριας 
παραγωγής και επιτάχυνση της εξοφλήσεως των οφειλών του κρατικού προς τον ιδιωτικό τομέα. 
 

 Ντουμπάι, 5 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A΄ 
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