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Σχέδιο πρότασης αναδιοργάνωσης χρεών Οµίλου Dubai World 

 
 

Είδε το φως της δηµοσιότητας, στις 24/8, το κείµενο της πρότασης που 

παρουσίασε  στις 22 Ιουλίου ο κρατικός όµιλος Dubai World (DW) στους πιστωτές 

του για την αναδιοργάνωση των χρεών του, ύψους 23,5 δις δολ. ΗΠΑ. Ιδιαίτερη 

εντύπωση προκάλεσε σε διεθνείς και εγχώριους αναλυτές, το σηµείο της πρότασης στο 

οποίο αναφέρεται η πρόθεση του Εµιρατινού κολοσσού να προβεί στην πώληση 

στρατηγικής σηµασίας περιουσιακών στοιχείων όπως η εταιρεία διαχείρισης λιµένων 

DP World, το εντυπωσιακό ξενοδοχείο Atlantis The Palm, η MGM Resorts 

International και η Barneys New York, για τη συγκέντρωση ποσού ύψους 19,4 δις δολ. 

ΗΠΑ.  

 

Ανεπίσηµα, εκπρόσωποι του οµίλου  ανέφεραν ότι τα ανωτέρω περιουσιακά 

στοιχεία, των οποίων η αξία αποτιµάται σε 10,4 δις δολ. ΗΠΑ και αποτελούν σύµβολα 

της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του Dubai δεν πρόκειται να πωληθούν παρά µόνο αν 

δεν καταστεί εφικτή η πλήρης αποπληρωµή του χρέους µε το πέρας της αρχικώς 

συµφωνηθείσας 8ετίας. Εποµένως, η πρόθεση του DW να προχωρήσει πιθανώς 

µελλοντικά σε πώληση αυτών δεν αποτελεί παρά πρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα για 

τους πιστωτές προκειµένου να καταστεί πιο ελκυστική η πρόταση του Ιουλίου. 

Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι η θυγατρική του οµίλου, Isthmar World, έχει ήδη ξεκινήσει 

τη διαδικασία πώλησης της εταιρείας Inchcape Shipping Services, ενώ στις αρχές του 

µήνα προχώρησε στην πώληση γραφείων της Barney’s New York στο Λονδίνο και τη 

Νέα Υόρκη.  

 

Υπενθυµίζεται ότι ο όµιλος DW το Μάιο ήρθε σε κατ’ αρχήν συµφωνία µε την 

Επιτροπή που έχει συσταθεί από τις 7 σηµαντικότερες τράπεζες/πιστωτές του, στις 
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οποίες συγκεντρώνεται το 60% των συνολικών οφειλών του (14,4 δις δολ. ΗΠΑ), για 

τη διαπραγµάτευση σχεδίου αναδιοργάνωσης των εν λόγω χρεών και συγκεκριµένα 

την αποπληρωµή τους σταδιακά σε 5 και 8 έτη. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω 

συνοµιλίες ξεκίνησαν µετά τα γεγονότα του Νοεµβρίου 2009, όπου η θυγατρική του 

DW, Nakheel, ζήτησε το πάγωµα ληξιπρόθεσµων οφειλών της ύψους 4 δις δολ. ΗΠΑ.  

 

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Εµιρατινής εφηµερίδας Al Ittihad (29/8), αυτό το 

διάστηµα λαµβάνουν χώρα οι συζητήσεις µεταξύ του οµίλου και των 66 

τραπεζών/πιστωτών που κατέχουν το υπόλοιπο 40% του χρέους και δεν 

εκπροσωπούνται από την Επιτροπή των 7 βασικών τραπεζών.  Εκπρόσωπος του DW 

δήλωσε ότι η τελική συµφωνία µε το σύνολο των πιστωτών του οµίλου αναµένεται το 

αργότερο έως τις 21 Νοεµβρίου. 

 

Τέλος, το κείµενο της πρότασης που ήρθε προ ηµερών στη δηµοσιότητα 

αποκαλύπτει πρόσθετες δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου, ύψους 10,9 δις δολ. ΗΠΑ 

καθώς και οφειλές προς κατασκευαστές και πελάτες, ύψους 5,1 δις δολ. ΗΠΑ, οπότε 

το συνολικό χρέος του ανέρχεται τελικώς σε περίπου 39,9 δις δολ. ΗΠΑ και όχι όπως 

αρχικώς είχε υπολογισθεί σε 23,5 δις.  
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