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Συνάντηση Dubai World µε τους πιστωτές της 

 

Πραγµατοποιήθηκε στις 21/12/2009 συνάντηση του εµιρατινού επενδυτικού κολοσσού 

Dubai World µε τους πιστωτές του µε αντικείµενο τα χρέη των θυγατρικών του 

εταιρειών Nakheel και Limitless ύψους 22 δις δολ. ΗΠΑ.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι  εκπρόσωποι των 90 περίπου εγχώριων και 

αλλοδαπών τραπεζών που έχουν επενδύσει στον εν λόγω όµιλο πληροφορήθηκαν για τις 

τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σχέδιο αναδιάρθρωσης των χρεών του, λαµβάνοντας 

ταυτόχρονα τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει να πληρώνει τους τόκους που προκύπτουν 

από τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, έως ότου καταλήξουν οι δύο πλευρές 

σε µία οριστική συµφωνία, έχοντας την εγγύηση της Κυβέρνησης του Ντουµπάι, µέσω 

του Dubai Financial Support Fund, ότι θα προσφέρει την απαραίτητη χρηµατοοικονοµική 

στήριξη για αυτό το σκοπό. Παρούσα ήταν επίσης η οµάδα συµβούλων της Dubai World 

αποτελούµενη από στελέχη των εταιρειών Deloitte, Rothschild και Clifford Chance, µε 

επικεφαλής τον κ. Aidan Birkett, προερχόµενο από την πρώτη εξ αυτών. 

 

Παρά τις προβλέψεις αναλυτών, κατά τη χθεσινή συνάντηση η Dubai World δεν 

παρουσίασε στους πιστωτές της επίσηµη και οριστική πρόταση για το «πάγωµα» της 

αποπληρωµής των χρεών της (standstill agreement), καθώς όπως δήλωσε εκπρόσωπος 

του οµίλου, η οριστική διαµόρφωση µίας τέτοιας πρότασης είναι πολύπλοκη διαδικασία 

που απαιτεί περισσότερο χρόνο.  

 

Η ως άνω συνάντηση, η οποία ήταν η πρώτη «πρόσωπο µε πρόσωπο» συνάντηση µεταξύ 

του εµιρατινού οµίλου και των πιστωτών του, αφορούσε την παρουσίαση στους 

συµµετέχοντες των σχεδίων και των δράσεων που έχει αναλάβει η Dubai World, κυρίως 
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προς καθησυχασµό τους και ουσιαστικά αποτέλεσε το πρώτο βήµα για την έναρξη των 

συνοµιλιών περί συµφωνίας «παγώµατος» των πληρωµών (standstill agreement), 

πιθανώς εντός του ερχόµενου Ιανουαρίου. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο συνέχισης των 

συνοµιλιών για την επίτευξη της ανωτέρω συµφωνίας, συστάθηκε από τους 90 και πλέον 

πιστωτές της Dubai World, Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των έξι 

βασικότερων εξ αυτών (Standard Chartered, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, 

National Bank of Dubai και Abu Dhabi Commercial Bank). 

 

Παράλληλα, ο Εµιρατινός Υπουργός Οικονοµικών, κ. Sultan bin Saedd Al Mansouri, 

προέβη σε έντονες δηλώσεις για τον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκαν τα διεθνή µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονοµία του Ντουµπάι, τονίζοντας 

ότι εκτός των άλλων διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις του περί πιθανής ανάγκης πρόσθετης 

οικονοµικής στήριξης του Ντουµπάι από την Κυβέρνηση των ΗΑΕ και το Αµπου Ντάµπι 

(πέραν του ποσού των 10 δις δολ. ΗΠΑ που χορήγησε το Αµπου Ντάµπι στην DW για 

την εξόφληση, µεταξύ άλλων, των ισλαµικών οµολόγων ‘sukuk’ της Nakheel αξίας 4,1 

δις δολ. ΗΠΑ). Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το διεθνές ειδησεογραφικό 

πρακτορείο Reuters, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τελική πρόταση αναδιάρθρωσης των 

χρεών του Ντουµπάι θα αφορά 46,7 δις δολ. ΗΠΑ και όχι µόνο 22 δις, καθώς σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις της Morgan Stanley πιθανώς να συµπεριληφθούν τα χρέη και άλλων 

εταιρειών του εµιράτου, όπως των Dubai Holding LLC, Dubai Ηolding Commercial 

Operations Group LLC, Borse Dubai Ltd και Dubai Sukuk Center Ltd. 

 

Ντουµπάι, 23/12/2009 

 


