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Προς εκκαθάριση βαίνει η εμιρατινή κατασκευαστική Arabtec – Ανησυχία για διάχυση επιπτώσεων  
σε κατασκευαστικό κλάδο ΗΑΕ.   

Η Γενική Συνέλευση του κατασκευαστικού κολοσσού των ΗΑΕ, Arabtec Construction (Ομίλου Arabtec), 
αποφάσισε την λύση της εταιρείας και την εκκίνηση διαδικασίας  ρευστοποίησης, μετά την καταγραφή κατά 
το πρώτο 6μηνο 2020 καθαρής ζημίας ύψους 216εκ.δολ.ΗΠΑ (στο ίδιο επίπεδο με την καθαρή ζημία του 
συνόλου του έτους 2019). Στον οικονομικό απολογισμό 2019, η εταιρεία είχε θετική προοπτική, χάρις στην 
ολοκλήρωση έξι σημαντικών έργων και τον προγραμματισμό αποπεράτωσης εντός τ.έ. άλλων εννέα. 
Ωστόσο, περιορισμένη ρευστότητα λόγω ανείσπρακτων οφειλών, καθυστέρηση έργων, αυξημένα κόστη 
λόγω πανδημίας κορωνοϊού, επιβράδυνση του κτηματομεσιτικού κλάδου και αναστολή νέων έργων 
οδήγησαν σε υπέρογκη ζημία. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ομίλου Arabtec (και Αναπληρωτή 
Δ/νοντα Σύμβουλο εμιρατινού επενδυτικού κολοσοού Mubadala) Waleed Al Muhairi, η ήδη επιβαρυμένη 
οικονομική κατάσταση της εταιρείας, λόγω περιορισμένης ρευστότητας στον κατασκευαστικό τομέα τα 
τελευταία χρόνια, επιδεινώθηκε περαιτέρω από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Σημειώνεται 
ότι η Arabtec, η μεγαλύτερη εμιρατινή εργολαβική-κατασκευαστική εταιρεία, που δραστηριοποιείται από το 
1975 σε ΗΑΕ και Μέση Ανατολή σε έργα οικιστικά, εμπορικά και υποδομών, με συμμετοχές σε εμβληματικά 
έργα (Burj Khalifa, Λούβρο Αμπού Ντάμπι, περίπτερο HAE σε EXPO2020, κλπ.), τηρεί ευρύ δίκτυο 
συνεργατών, υπεργολάβων και προμηθευτών, γεγονός που δημιουργεί σε τοπική αγορά ανησυχία για 
κίνδυνο διάχυσης επιπτώσεων. 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος των κατασκευών, ο τέταρτος σημαντικότερος στην οικονομία των ΗΑΕ, έχει 
ήδη δεχθεί σημαντικό πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού. Μετά από δυναμική ανάκαμψη το 2019, 
χάρις στην τελική ευθεία προς την EXPO2020, της τάξης του 3,3%, εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα 
συρρικνωθεί κατά 1,9% (έναντι προ-COVID πρόβλεψης για περαιτέρω άνοδο 4,3%), με προοπτική 
ανάκαμψης 3,8% το 2021.             
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