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

Ετήσια Έκθεση Ομοσπονδίας Τραπεζών των ΗΑΕ και εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.
Προσφάτως δημοσιευθείσα Ετήσια Έκθεση Ομοσπονδίας Τραπεζών των ΗΑΕ (UAE Banks
Federation-UBF) αναφέρει ότι σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, επιτευχθείς
ρυθμός ανάπτυξης χώρας, ύψους 1,5% (σε σταθερές τιμές), κατά το προηγούμενο έτος, είχε ως βάση
την κατά 2,9% αύξηση του μη πετρελαϊκού ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός, ανελθών σε 1,8%, παρέμεινε
σταθερός και η ανεργία περιορίσθηκε σε 3,8% έναντι 4% του προηγουμένου έτους.
Αναφέρεται επίσης ότι η εικόνα των δημοσίων οικονομικών βελτιώνεται κατά το τ.ε., λόγω της
ανακάμψεως των διεθνών τιμών πετρελαίου και των φορολογικών εσόδων εκ της εφαρμογής, από
1.1.2018, ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή 5%.
Ενώ η αρνητική επίπτωση της φορολογίας στο εμπόριο καταναλωτικών αγαθών χαρακτηρίζεται
προσωρινή, εκτιμάται ότι η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων, λόγω της πρόσδεσης του εθνικού
νομίσματος στο $ΗΠΑ, (α) θα αυξήσει το κόστος τραπεζικού δανεισμού των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων, καθώς και ότι (β) θα εντείνει την υφιστάμενη πίεση, λόγω της συγκρατημένης
κατανάλωσης, στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών και του τουρισμού.
Μεσοπροθέσμως, εν όψει της Παγκόσμιας Εκθέσεως EXPO 2020 (α) προγραμματίζεται αύξηση των
δημοσίων και (β) αναμένεται εισροή νέων ξένων επενδύσεων ύψους 100-150 δις $ ΗΠΑ. Κατά το
Υπουργείο Οικονομίας, σύμφωνα με αισιόδοξες εκτιμήσεις και υπό κανονικές συνθήκες, η δυναμική
απόδοσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα αυξήσει το μερίδιο της μη πετρελαϊκής οικονομίας
στη διάρθρωση του ΑΕΠ από 69% σήμερα, σε 80% το 2021.
Κατά το 2017, ο τραπεζικός τομέας, ειδικώτερα, επέδειξε αντοχή εις ό,τι αφορά όρους
κεφαλαιοποιήσεως και ρευστότητος, κυρίως λόγω της οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και της
αυξήσεως των καταθέσεων του Δημοσίου. Κατά το τρέχον έτος, αναμένεται αύξηση του κύκλου
εργασιών (καταθέσεων και χορηγήσεων) των τραπεζών αλλά και της κερδοφορίας τους, εξ αιτίας της
πολιτικής αυξήσεως των επιτοκίων που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal
Reserve–FED).
Στον αντίποδα, η προσαρμογή και συμμόρφωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος σε διεθνείς
δεσμεύσεις χώρας ρυθμιστικού χαρακτήρα (εποπτεία τραπεζών / Βασιλεία ΙΙΙ και απαιτήσεις
ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας / Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς IFRS 9), καθώς
και η εφαρμογή του ΦΠΑ αναμένεται ότι θα επιβαρύνουν τα κόστη (α) ρευστότητος και (β) λειτουργίας
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των τραπεζικών ιδρυμάτων με αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία τους και οδηγήσουν,
ενδεχομένως, σε αντισταθμιστική αύξηση του κόστους των προσφερομένων χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών στα ΗΑΕ.
Ειδική αναφορά UBF σε «Ισλαμικές τράπεζες» το μερίδιο των οποίων επί του συνόλου των
καταθέσεων και χορηγήσεων ανέρχεται σε 23,6% και 28,8% αντιστοίχως, επισημαίνει ανάγκη
θεσμοθετηθούν κανόνες και βέλτιστες πρακτικές για την λειτουργία τους ως χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
Σημειώνουμε ότι, κατά το 2016, οι τράπεζες της χώρας απασχολούσαν 36.367 εργαζομένους, με
καταθέσεις 1560,9δις Ντίρχαμ και χορηγήσεις 1227,0δις Ντίρχαμ (ή 123% και 97% του ΑΕΠ
αντιστοίχως), ενώ το μερίδιο του χρηματοπιστωτικού τομέα στο ΑΕΠ ανήρχετο σε 10,1%. Μετά την
συγχώνευση National Bank of Abu Dhabi –NBAD και First Gulf Bank, λειτουργούν 22 εγχώρια
τραπεζικά ιδρύματα με 771 καταστήματα. Οι ξένες τράπεζες ανερχόμενες σε 17 με 82
υποκαταστήματα, απασχολούν 7.311 εργαζομένους.
Παραθέτουμε κατωτέρω ηλεκτρονική παραπομπή σε πλήρες κείμενο Ετησίας Εκθέσεως UBF
https://www.uaebf.ae/AnnualReport.php
Περαιτέρω, πρόσφατα ανακοινώθηκε στον τύπο ότι οι κρατικών συμφερόντων τράπεζες Abu Dhabi
Commercial Bank και Union National Bank βρίσκονται σε στάδιο διερευνητικών συνομιλιών για την
συγχώνευσή τους σε ενιαίο σχήμα, στο οποίο εξετάζεται συμπεριληφθεί και το ισλαμικό
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Al Hilal Bank.
Παρά εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία εντός
μηνός, επίσημη δήλωση Abu Dhabi Commercial Bank επιβεβαιώνει επιμέρους ξεχωριστές συνομιλίες
με την Union National Bank και μετόχους Al Hilal Bank με ρητή επιφύλαξη για το τελικό αποτέλεσμα.
(Κείμενο δηλώσεως: https://www.adcb.com/about/news/2018/September/Statement-on-potentialmerger-or-combination.aspx).
Σημειώνουμε ότι η Abu Dhabi Commercial Bank, ελεγχόμενη κατά 62,5% από το κρατικό Ταμείο Abu
Dhabi Investment Council/Mubadala, διαθέτει (2017) στοιχεία ενεργητικού ύψους 265 δις Ντίρχαμ
(€63 δις περίπου), δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 19.09% (Total Capital Adequacy Ratio / Basel III)
καθώς και μερίδια αγοράς 11,1% και 10,0% επί των χορηγήσεων και καταθέσεων αντιστοίχως.
Η ελεγχόμενη από την κυβέρνηση του Αμπου Ντάμπι Union National Bank διαθέτει σύνολο στοιχείων
ενεργητικού (2017) ύψους 107,5 δις Ντίρχαμ (€ 25,9 περίπου), δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 19.4%.
Αμφότερες έχουν διεθνοποιηθεί και βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα βαθμολογήσεως από από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης:
(https://www.adcb.com/about/strategy-values/ADCB-at-a-glance.aspx)
(https://www.unb.com/en/media/UNB%20Investors%20Presentation%20December%202017_tcm711777.pdf)
H Al Hilal bank διαθέτει σύνολο ενεργητικού (2016) 44 δις Ντίρχαμ.
https://www.alhilalbank.ae/media/128528/5678-al-hilal-annual-report-e-2016-21.pdf
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Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι το νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα διεκδικήσει μερίδιο 17% της
εγχώριας αγοράς.
Διεργασίες για τη συγχώνευση τραπεζών κρατικών συμφερόντων αποτελούν οργανική συνέχεια της
ενοποιήσεως κατά α’ εξάμηνο 2017 των επενδυτικών βραχιόνων της κυβερνήσεως του Αμπου-Ντάμπι
Abu Dhabi Investment Council και Μubadala σε ενιαίο φορέα με ενεργητικό ύψους $250 δις, καθώς
και της δημιουργίας της First Abu Dhabi Bank εκ συγχωνεύσεως των Νational Bank of Abu Dhabi και
First Gulf Bank.
Διαρθρωτικές μεταβολές στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα υπαγορεύονται επίσης από την
υποχρέωση συμμορφώσεως των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο,
στις προβλέψεις ότι η τιμή του του πετρελαίου δεν θα ανακάμψει επαρκώς στο εγγύς μέλλον, καθώς
και στην πολιτική αύξησης των επιτοκίων $ΗΠΑ, σε οποίο είναι, προς το παρόν, συνδεδεμένο το
εθνικό νόμισμα των ΗΑΕ.
Ντουμπάι, 9 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Προϊστάμενος
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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