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80% منها تخص المصارف الخليجية وسببها الرهونات والمشتقات

يوسف: 4 مليارات دوالر خسائر المصارف العربية في عام 
2009 يوني�و  حت�ى  المنطق�ة  دول  م�ن  المهاج�رة  الس�يولة  إجمال�ي  دوالر  ملي�ار   15

227.1 ملي�ار ري�ال إجمالي تس�هيالت البن�وك االئتمانية ف�ي قطر حت�ى فبراير 2009

خسائر بعض البنوك بس�بب انكشافها على شركتي س�عد والقصيبي ال عالقة لها باألزمة المالية

المطالبة بتأس�يس هيئ�ة معلومات ائتماني�ة عربية للحيلول�ة دون تكرار س�يناريو هذه األزمة

مجموعتا سعد والقصيبي بعيدتان عن اسباب االزمة املاليةاخلليج االكثر تضررا بني املصارف العربية

الشخصية او بطاقات اإلئتمان، 
إضافة الى متويل املشروعات 
التجارية ورجال األعمال بشكل 

انتقائي.
وأضاف أن البنوك اخلليجية 
أكثر  واإلماراتي���ة أصبح���ت 
انتقائية وحذرا في توسعاتها 
اخلارجية حيث تخضع بعض 
عمليات التوسع حاليا إلعادة 
الدراسة والتقييم للنظر في مدى 
جدواها، مشيرا في هذا اإلطار إلى 
بنك اإلمارات دبي الوطني الذي 
يعد األكبر في الشرق األوسط 
من حيث األصول وكانت لديه 
خطة طموح للتوسعات وهو 
اآلن بصدد إعادة النظر في بعض 
هذه اخلطط، موضحا ايضا ان 
عملية الدمج بني بنكي اإلمارات 
الوطني ستكتمل متاما  ودبي 
قبل نهاي���ة العام احلالي ليتم 
توحيد كل العمليات في إطار 
واحد بهدف تقدمي أفضل خدمة 

للعمالء.
التي  وأك���د أن اخلس���ائر 
تعرض���ت لها بع���ض البنوك 
أزم���ة  بس���بب  اخلليجي���ة 

مجموعتي سعد والقصيبي ال 
عالقة لها باألزمة العاملية، داعيا 
إلى تأسيس  الوقت نفسه  في 
هيئة معلومات ائتمانية عربية 
للحيلولة دون تكرار سيناريو 
هذه األزمة، وحتى ميكن التعرف 
على حجم ديون أي شركة من 
كل البنوك وليس من بنك واحد 
أو بنوك دولة واحدة، موضحا 
أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة 
متوافرة حيث توجد مؤسسات 
معلومات ائتمانية في كل الدول 
اخلليجية تقريبا تستفيد منها 
البنوك احمللية ف���ي كل دولة 
فقط، لكن املؤسسة اإلقليمية 
املقترحة س���تكون معلوماتها 
متاحة جلمي���ع املصارف في 

املنطقة. 
وق���ال إن تدخل احلكومات 
كان  والعربي���ة  اخلليجي���ة 
ضروري���ا وإيجابيا جدا جنح 
في تخفيف تداعي���ات األزمة 
إلى حد كبير، مش���يدا بشكل 
املركزي  خاص بدور املصرف 
القطري واملص���رف املرك��زي 

اإلم��اراتي.

بعد م���رور عام على االزمة 
املالية العاملية، قدر مس���ؤول 
مصرفي عربي قيمة خس���ائر 
املصارف العربية جراء االزمة 
ب� 4 مليارات دوالر سواء عبر 
الرهونات أو املشتقات، موضحا 
أن 80% من هذه اخلسائر تخص 

املصارف اخلليجية.
وقال رئيس احتاد املصارف 
العربية عدنان يوسف ملوقع 
»أسواق. نت« ان اخلسارة االكبر 
متثلت في خروج السيولة من 
املنطقة والتي قدرها بحوالي 15 
مليار دوالر منذ يونيو 2008 
وحت���ى يوني���و 2009، وكان 
خروج هذه السيولة سواء من 
أسواق املال أو الودائع املصرفية 
نتيجة مشاكل مالية يعاني منها 
أصحاب هذه السيولة في أماكن 

أخرى.
وتوقع أن تواصل املصارف 
العربية حتقيق نتائج ايجابية 
أنها  الى  بنهاية 2009، مشيرا 
مجتمعة حققت منوا بني 3 و%4 
النصف االول  أرباحها في  في 
وهي نسبة جيدة بالنظر الى 

استمرار االزمة املالية العاملية، 
وبالنظر الى أن البنوك العاملية 
الكبرى التزال تعاني من نزيف 
الكثير  اخلس���ائر بل واغالق 

منها.

هيئة ائتمان إقليمية

التي  وأك���د أن اخلس���ائر 
تعرض���ت لها بع���ض البنوك 
أزم���ة  بس���بب  اخلليجي���ة 
مجموعتي سعد والقصيبي ال 
عالقة لها باالزمة العاملية، داعيا 
الى تأسيس  الوقت نفسه  في 
هيئة معلومات ائتمانية عربية 
للحيلولة دون تكرار سيناريو 
هذه االزمة، وحتى ميكن التعرف 
على حجم ديون أي شركة من 
كل البنوك وليس من بنك واحد 
أو بنوك دولة واحدة، موضحا 
أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة 
متوافرة حيث توجد مؤسسات 
معلومات ائتمانية في كل الدول 
اخلليجية تقريبا تستفيد منها 
البنوك احمللية ف���ي كل دولة 
فقط، لكن املؤسسة االقليمية 
املقترحة س���تكون معلوماتها 

متاح���ة جلمي���ع املص���ارف 
ف���ي املنطقة. وأك���د أن تدخل 
احلكومات اخلليجية والعربية 
كان ضروريا وايجابيا جدا حيث 
جنح في تخفيف تداعيات االزمة 
الى حد كبير، مش���يدا بشكل 
املركزي  خاص بدور املصرف 

القطري واملص���رف املركزي 
االماراتي.

البنوك تعود للتمويل

من جهته ق���ال املدير العام 
ف���ي  لالتص���ال والتس���ويق 
بنك اإلم���ارات دب���ي الوطني 

س���ليمان املزروعي ان القطاع 
املصرفي اإلماراتي بدأ مسيرة 
التعاف���ي بنس���بة 50- %60 
العام من  وس���يقترب بنهاية 
الطبيعي���ة. وأوضح  احلدود 
القطاع املصرفي اإلماراتي  ان 
لم يعد يعاني مشكلة سيولة 

بعد تدخ���ل احلكومة، وهو ما 
استفادت منه املصارف وبدأت 
التمويل،  إلى عملي���ات  تعود 
حيث نش���هد اآلن تنافسا بني 
البنوك التي خففت تشددها في 
تقدمي التمويالت لألفراد سواء 
القروض  أو  السيارات  متويل 

خاصة في المناطق القريبة من بيروت مع عودة الكثيرين لقضاء اإلجازة

اقتصاديون: التباطؤ في حركة شراء العقار
في لبنان يقابله ارتفاع في الطلب على اإليجارات

بيروت � نادر عبداهلل
التباطؤ في الطلب على شراء الشقق في لبنان يقابله 
ارتفاع في سوق االيجارات، خصوصا في املناطق القريبة 
من بيروت، بسبب ما يعتبره رئيس جمعية جتار ومنشئي 
االبنية إيلي صوما، التوقعات املتداولة باحتمال تراجع 
االسعار، خالل الفترة املقبلة، من جهة وزيادة عدد العائالت 
التي تن���وي قضاء فترات االجازة خاصة في االعياد في 

لبنان من جهة اخرى.
ويش���ير صوما الى ان سوق العقارات قد سجلت في 
الش���هرين االخيرين تباطؤا من غير املتوقع ان تظهره 
االحصاءات الرسمية )حركة الرسوم في الدوائر العقارية(، 
في النصف الثاني، على اعتبار ان عمليات التسجيل قد 

تتأخر إلى أكثر من سنة، الفتا الى ان ذلك ال يعني تراجع 
الطلب، بقدر ما يعكس ميل طالبي الش���قق إلى التريث، 

أقله في الوقت احلاضر.
اال ان اخلبير االقتصادي بش���ارة حنا، ومع اعترافه 
بالتباطؤ احلاصل في الطلب على شراء الشقق، يشير إلى 
اعتبارين آخرين: األول، تعثر تشكيل احلكومة اجلديدة، 
وهو ما يدفع عددا اكبر من الزبائن احملتملني الى التريث الى 

ما بعد اعالن حكومة الرئيس املكلف سعد احلريري.
اما االعتبار الثاني فيتعلق بتوقف املؤسس���ة العامة 
لالسكان عن قبول طلبات القروض لشراء مساكن جديدة، 
وان كانت االس���باب املعلنة لهذا التوق���ف حتى أواخر 
اغس���طس تتصل بحاجتها الى اجناز امللفات املتراكمة 

لديها )آالف امللفات(.
في املقابل، يرى صوما، ان ارتفاع الطلب في س���وق 
االيج���ارات، خصوصا في املناطق اجلبلية، وفي مناطق 
االصطي���اف حتديدا، يرتبط مبا يعتبره عش���رات آالف 
العائالت التي جاءت إلى لبنان لقضاء اجازات، ما جعل 

الطلب يفوق بأضعاف العرض املتوافر.
الى ذلك، يرى صوما ان الطل���ب على اإليجارات في 
املناطق القريبة من بيروت واملدن الرئيسية األخرى، قد 
يكون من أسبابه املباشرة االرتفاع اجلنوني في اسعار 
االيجارات في العاصمة، وفي املناطق الساحلية القريبة 
منها، األمر الذي دفع اصحاب املداخيل احملدودة الى البحث 

عن اماكن أقل كلفة.

ارتفاع أسعار العقارات في لبنان أحدث حالة من العزوف عن الشراء

االقتصاد الصيني يستهدف 8٪ نسبة منو في 2009

عام بعد األزمة.. الصين تتفوق على »المعلمين«
خرجت الصني باعتبارها الرابح األكبر من 
األزمة املالية واالقتصادية. ففي نهاية عام 2008 
شكك كثيرون في إمكانية أن حتقق الصني معدل 
النمو الذي تستهدفه بنسبة 8% في 2009. لكن 

من يجرؤ على ذلك اآلن؟ 
وذكر موقع »أرقام« انه بفضل احتياطيات 
الصني من العم����الت األجنبية التي تزيد على 
2100 مليار دوالر، وبفضل الفوائض الضخمة 
في حسابها التجاري وحسابها اجلاري، ومركزها 
املالي القوي، متكنت بكني من وضع كل ما لديها 

من ثقل على النظام املالي وعلى االقتصاد.
وفي ه����ذه االثناء، وكما الح����ظ أحد كبار 
الصينيني الذين شاركوا في االجتماع السنوي 
للشركات الكبرى اجلديدة الذي يعقده املنتدى 
االقتصادي العامل����ي في مدينة داليان »ارتكب 
املعلمون أخطاء كبيرة«. وبالفعل، أي زائر آلسيا 
يدرك أن سمعة الغرب من حيث الكفاءة املالية 
واالقتصادية متدنية للغاية، في حني أن سمعة 

الصني حتلق عاليا. إن عجلة احلظ تدور. 
تبرز هنا ثالثة أس����ئلة عل����ى الفور. كيف 
ردت الص����ني على األزمة؟ هل منوها الذي عاد 
من جديد قابل للدوام؟ وإلى أي مدى يس����اعد 

تعافيها االقتصاد العاملي؟ 
اجل����واب عن الس����ؤال األول هو أن الصني 
ردت على األزمة بصورة تثير الدهشة. فوفقا 
للبيانات التي أعلنت في نهاية األسبوع املاضي، 
منا الناجت الصناعي مبعدل 12.3% في ال� 12 شهرا 
املنتهية في )أغسطس(، ارتفاعا من زيادة بلغت 

10.8% في )يوليو(.
ويعتبر هذا أس����رع من����و يتحقق في عام. 
ومن األسباب الداعمة لهذا النمو، منو االئتمان 
املصرفي مبعدل س����نوي يقارب ال�� 30% منذ 
)مارس( 2009. من غير املفاجئ إذن أن ينمو 
االستثمار في املوجودات الثابتة بدوره مبعدل 
س����نوي يزيد على 30% منذ )مارس( ومبعدل 

33% في السنة حتى )أغسطس(.
وبلغ معدل النمو السنوي بالنسبة للربع 
الثاني من عام 2009 نسبة 7.9%، ارتفاعا من 

6.1% في الربع األول. ويبدو من املؤكد أن تكون 
أرقام الربع الثالث أعلى من ذلك. 

ومن املتوق����ع اآلن أن حتقق الصني هدف 
النمو مبعدل 8% بهامش مريح. ففي )فبراير( 
و)مارس( و)أبريل( م����ن العام احلالي، كانت 
التوقع����ات جتمع على أن مع����دل النمو الذي 
ستحققه الصني هو 7% »فقط«، لكن هذه النسبة 
ارتفعت في )أغس����طس( إلى 8.3%، مع توقع 
نس����بة 9.3% في 2010.  ه����ل زيادة النمو هذه 

قابلة للدوام؟ بكلمة واحدة، نعم.
إذ الب����د أن تنتق����ل عدوى النم����و العالي 
لالئتمان املصرفي واألموال املصرفية إلى أسعار 
املوجودات، وبخاصة األسهم. لكن هناك خطرا 
قليال من حدوث تضخم زائد عن احلد في اقتصاد 
ترتفع قيمة عملته، املطوقة بشكل كامل باقتصاد 
عاملي مازال عرضة خلطر حدوث انكماش أكثر 
من التضخم في املدى القريب على األقل. زيادة 

على ذلك، فإن احلكومة ميسورة احلال.
وفي حالة زيادة الديون املعدمة، فإن الصني 
قادرة على إعادة رسملة نظامها املالي. ولذلك، 
مبعث القلق ينبغي أن يكون حول ما إذا كان 
منط النمو ه����ذا مرغوبا فيه. لقد أكد وين في 
خطابه على ضخامة رزمة التحفيز، لكن قوته 
الدافعة تظل االستثمار في األصول الثابتة. وهذا 
يحمل معه ثالثة مخاطر: من املرجح أن تتفاقم 
مش����كلة الطاقة الفائضة. أخيرا، مهما جنحت 
الصني في زيادة االستهالك احمللي، فلن تكون 
محرك االقتص����اد العاملي. صحيح أن الفائض 
التج����اري الصيني بدأ يضيق بالفعل: كان 35 
مليار دوالر في الربع الثاني، أي أقل بنسبة %40 
عما كان عليه قبل عام. كما أن فائض احلساب 
التجاري الصيني يتقلص بدوره: ينخفض إلى 
6% من الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام، هبوطا 

من 11% عام 2007.
لقد جاء رد الصني على هذه األزمة مميزا. 
لقد ازدهرت الصني في حني أن البلدان املتقدمة 
تعثرت. لقد تعاملت الصني مع الوضع بكياسة. 

وهذا ما يجب على شركائها أن يفعلوه.

تراجع معدالت التضخم
من جهته قال اخلبير املصرفي بش��ير الكحلوت إن البنوك 
اخلليجي��ة بدأت مرحلة اخلروج م��ن األزمة فعال بفضل الدعم 
احلكوم��ي، مش��ي��را إل��ى أن تش����دد البن��وك في الفترة 
املاضية س��اهم في خفض معدالت التضخ��م التي وصلت إلى 
مستويات قياسية في قطر مثال بلغت حوالي 17٪ ولكنها عادت 
اآلن إلى مس��توى 1.5٪ وتراوحت بني 2 و4٪ في دول خليجية 

أخرى.
 وقال إن البنوك س��تواصل حتسني عملياتها خالل الفترة 
املقبلة مع استمرار حتسن أسواق النفط وحتسن أسواق املال، 

وحتسن مستويات الثقة محليا وعامليا. 

وأوضح أن التسهيالت االئتمانية للقطاع املصرفي القطري )أي 
القروض والتمويالت بكافة أشكالها( وصلت في فبراير املاضي 
إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل 

إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو املاضي. 
وأضاف ان البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة في النصف 
األول حيث لم يتعرض أي بنك للخس��ارة ما يعد أمرا مشجعا، 
حتى لو كان هذا األداء اجليد، بدعم حكومي كبير جتلت معامله 

في أكثر من صعيد.
وس��تكون نتائج الربع الثالث مهمة جدا في االطمئنان على 

سالمة هذا القطاع احليوي.


