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Η πρόσφατη Οικονοµική Κρίση στο Ντουµπάι 

 

Τα οικονοµικά προβλήµατα του Ντουµπάι ξεκίνησαν µε το ξέσπασµα της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και την κατάρρευση της Lehman Brothers πίσω στο Σεπτέµβριο του 

2008 και ειδικότερα στο τελευταίο τρίµηνο όπου τα σηµάδια της κρίσης ήταν ήδη ορατά, µε 

αποκορύφωµα την πρόσφατη εξάµηνη αναστολή πληρωµών του κρατικού επενδυτικού 

κολοσσού Dubai World.  

 

Ο τοµέας, ο οποίος υπέστη εξαρχής ισχυρό πλήγµα ήταν ο κατασκευαστικός και ιδιαίτερα η 

οικοδοµή, η οποία µέσα σε διάστηµα 6 µηνών απώλεσε µέχρι και το 50% της αξίας της µε 

αποτέλεσµα δύο από τις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του εµιράτου (Nakheel – 

Emaar) να βρεθούν στο µάτι του κυκλώνα.  

 

Ειδικότερα η Nakheel, η οποία έχει κατασκευάσει µεταξύ άλλων και το τεχνητό νησί σε µορφή 

φοίνικα αξίας $ 12,5 δις, ανήκουσα στον όµιλο εταιρειών της Dubai World, ανακοίνωσε στις 

25/11 τ.ε. την πρόθεσή της να ζητήσει αναβολή της εξόφλησης ισλαµικών οµολόγων sukuk αξίας 

$4δις, τα οποία είχαν καταληκτική ηµεροµηνία ωρίµανσης την 14/12 τ.ε.. Η ανακοίνωση 

προκάλεσε µεγάλη αναταραχή στους εγχώριους και ξένους επενδυτές αποκαλύπτοντας το 

σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας του οµίλου, ο οποίος ζήτησε εξάµηνο ‘πάγωµα’ των 

υποχρεώσεών του που ανέρχονται στα $ 59 δις και ισοδυναµεί µε τα ¾ του συνολικού δηµόσιου 

χρέους του Ντουµπάι, ύψους $ 80 δις. 

 

Σηµειώνεται ότι στον κρατικό όµιλο Dubai World ανήκουν 10 εταιρείες µε δραστηριότητες 

στους τοµείς των µεταφορών και εφοδιασµού, των επενδύσεων και χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών (Istithmar), των λιµένων και της ναυτιλίας (DP World, Jebel Ali Free Zone), της 

ενέργειας και φυσικών πόρων και των κατασκευών. Το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του 

2008 ανήρχετο στα $ 100 δις και του παθητικού στα $ 60 δις.  

 

Αναφορικά µε τους πιστωτές της Dubai World, οι Βρετανικές τράπεζες έχουν το µεγαλύτερο 

άνοιγµα µε ποσό που ξεπερνά τα $ 5 δις. Ειδικότερα, η Royal Bank of Scotland είναι επικεφαλής 

µε $ 1 δις και ακολουθούν η HSBC, η Standard Chartered και η Lioyds Bank µε $ 1 δις η 

καθεµία. Το συνολικό ποσό των δανείων που έχουν χορηγήσει οι ξένες τράπεζες στα Η.Α.Ε. 

ανέρχεται, σύµφωνα µε την Bank of International Settlements, στο εκπληκτικό ύψος $ 123 δις, εκ 
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των οποίων τα $ 50 δις προέρχονται από Βρετανικές τράπεζες και ακολουθούν Γαλλικές, 

Γερµανικές και Αµερικανικές τράπεζες µε $ 11 δις η καθεµία.  

 

Είναι γεγονός ότι οι επενδυτές ανέµεναν άµεση παρέµβαση του πλούσιου σε πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο αδελφού εµιράτου του Αµπου Ντάµπι (98 δις βαρέλια – 5,8 δις εκατ. κ.µ.), 

πρωτεύουσα της οµοσπονδίας των Η.Α.Ε., τα οποία σηµειωτέον συγκροτούνται από 7 

αυτοδιοικούµενα εµιράτα µε κοινή πλατφόρµα την ασφάλεια, την µετανάστευση και τις 

εξωτερικές σχέσεις. Ωστόσο, η πρώτη θετική κίνηση προήλθε µε κάποια καθυστέρηση από την 

Κεντρική Οµοσπονδιακή Τράπεζα στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό µήνυµα προς τις τράπεζες και τις 

διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριµένα, η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σε όλες τις τράπεζες της 

χώρας (εγχώριες και ξένες) ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας θέτει στη διάθεσή τους 

πιστώσεις ύψους $ 14 δις. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούµενων άλλων ενεργειών 

τόσο της Κεντρικής Τράπεζας όσο και του Εµιρατινού Υπουργείου Οικονοµικών (Νοέµβριος 

2008) για τη στήριξη της οικονοµίας µε $ 32 δις από τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, 

παράλληλα µε την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων από την κυβέρνηση για τρία χρόνια.  

 

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων 

ετών, η οποία ξεπερνούσε το 8%, αποτέλεσµα µίας διαφοροποιηµένης ανοιχτής οικονοµίας σε 

σχέση µε αυτές των γειτονικών αραβικών χωρών, στηριζόµενη κυρίως στις υπηρεσίες 

(τουρισµός, ακίνητη περιουσία, µεταφορές εµπόριο, χρηµατοπιστωτικά) δεν δηµιουργούσε 

ανησυχίες στους επενδυτές, οι οποίοι θεωρούσαν την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική (El Dorado 

της Μέσης Ανατολής).  

 

Θεωρούµε λοιπόν ότι παρά τις τελευταίες εξελίξεις, το Ντουµπάι θα παραµείνει σηµαντικό 

διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο προτιµώµενο όχι µόνο από τον αραβικό κόσµο, αλλά και από τους 

επιχειρηµατίες των γειτονικών χωρών (Ιράν, Ιράκ, Ινδία, Πακιστάν), λόγω του σταθερού και 

αξιόπιστου οικονοµικού περιβάλλοντος που έχει δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια, αρκεί να 

ενταθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της τρωθείσας από τα πρόσφατα αρνητικά 

γεγονότα αξιοπιστίας του.  

 

Τέλος, αναφορικά µε τις διµερείς εµποροοικονοµικές σχέσεις Ελλάδος –ΗΑΕ, δε θα µπορούσαν 

αυτές να µείνουν ανεπηρέαστες από την οικονοµική κρίση και ειδικότερα το σκέλος των 

Ελληνικών εξαγωγών και σε µικρότερο βαθµό των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που 

εδρεύουν στα Η.Α.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, οι εξαγωγές µας κατά το 9µηνο Ιαν.- Σεπτ. 2009, 

σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ παρουσιάζει µείωση µεγαλύτερη του 40% στα € 86 εκατ. έναντι 

€ 162 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2008, µε τις γούνες και τα οικοδοµικά υλικά να έχουν 

υποστεί τη µεγαλύτερη καθίζηση. Ειδικότερα για τις γούνες, σηµειώνουµε ότι κύριοι πελάτες 

είναι οι επισκέπτες από Ρωσία, Ουκρανία κ.α., οι οποίοι λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουν 

περιοριστεί σηµαντικά. 
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Όσο για τις εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων, οι οποίες σύµφωνα µε στοιχεία των τοπικών 

επιµελητηρίων ξεπερνούν τις 130, δραστηριοποιούµενες στους τοµείς των κατασκευών, της 

ναυτιλίας, του λιανικού εµπορίου (γούνες) των τροφίµων κ.α. φαίνεται ότι µόνο αυτές της γούνας 

(35 εταιρείες) έχουν πληγεί σηµαντικά. Αντίθετα, οι κατασκευαστικές εταιρείες (Άκτωρ, 

Αρχιρόδον, Τέρνα, Αθηνά κ.α.) δεν έχουν επηρεαστεί από τα προβλήµατα της Dubai World 

καθώς τα έργα που έχουν αναλάβει υλοποιούνται εκτός Ντουµπάι στα λοιπά έξι εµιράτα και στην 

ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, ενώ δύο εξ αυτών µας γνώρισαν ότι ορισµένα µεµονωµένα έργα 

τους στο Ντουµπάι αντιµετωπίζουν µεν προβλήµατα πληρωµών που όµως δεν συνδέονται µε τον 

όµιλο της Dubai World. 

Ντουµπάι, 7/12/2009 

 


