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تحليل اقتصادي 

دبي ـ رويترز: كان »منوذج دبي« الذي 
تلقى ضربة ســـاحقة جراء أزمة الديون 
املفاجئة لإلمارة اخلليجية من بنات أفكار 
رجل واحد أخفق في تطبيق قواعد الشفافية 

واحلوكمة.
 فقد متحور النمو السريع لإلمارة املدينة 
حول شـــخص حاكـــمها الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم الذي عرض أفكاره في 
كتاب بعنـــوان »رؤيتـــي« حـــث فــــيه 
دوال عربية أخرى على محــــاكاة جنـــاح 
دبي، واآلن يبدو هذا النموذج على وشك 
السقوط بعدما أثار الكثير من اجلدل بني 
عرب اخلليج مبـــا يتضمنه من بناء مدن 
براقة في الصحراء بسرعة فائقة عن طريق 
استقدام الســـكان والتمويل والعمالة من 

اخلارج.
 واآلن يثور التساؤل.. أين اخلطأ؟ قالت 
دبي األسبوع املاضي إنها تريد إرجاء سداد 
مليارات الدوالرات من مجمل ديونها البالغة 
80 مليار دوالر مما دفع األسواق العاملية 
لالنحدار في ظل تخوف املســـتثمرين من 
أن يعصف التخلف عن السداد باالقتصاد 
العاملـــي الذي لم يكـــد يتعافى من األزمة 

املالية.
وكان الشيخ محمد الذي تزين صورته 
وكلماته أرجاء املدينة أبلغ املنتدى االقتصادي 
العاملي هذا الشهر أن دبي جتاوزت املرحلة 
األسوأ وأنها في وضع يسمح لها مبتابعة 
خططها التنموية، وأعلن نبأ أن شـــركة 
دبي العاملية لالستثمار ال تستطيع سداد 
ســـندات قيمتها 3.5 مليـــارات دوالر قبل 
عطلة عيد األضحى مباشـــرة وقبل اليوم 
الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة في 
الثاني من ديســـمبر، وقد جتنبت وسائل 
اإلعالم احمللية بشكل شبه كامل التعليق 

على األزمة.
 وقالت صحيفة جلـــف نيوز الناطقة 
باالجنليزيـــة »ما كان لدبي أن تكون أكثر 
شفافية وانفتاحا بالنسبة للتحديات التي 
تواجهها بسبب التباطؤ االقتصادي العاملي«. 
أمـــا صحيفة اخلليج اليومية التي تصدر 
باللغة العربية فقد أشادت مبناخ االستثمار 

في اإلمارات.
وكانت دبي مثار حســـد دول اخلليج 
األخرى لكن ذلك لـــم مينعها من محاولة 
محاكاة بعـــض أفكار دبي مثـــل املناطق 

التحتية  املاليـــة والبنية  احلرة واملراكز 
املتقدمـــة والترحيب برأس املال واخلبرة 

األجنبيني.
 وفضال عن مشـــاريعها املبهرة والتي 
يراها الكثيرون عبئا ثقيال ال طائل من ورائه 
مثل جزر صناعية على شكل سعف النخيل 
وأعلى برج في العالم، طورت دبي اخلدمات 
الصحيـــة واجلامعات واملرافق الرياضية 

وجتمعات سكنية منوذجية.
 وقال أمين علي وهو معلق بالصحافة 
العربيــــة مقيم في لنــــدن إن منوذج دبي 
املستلهم من هونغ كونغ وسنغافورة نسي 
أنه يتعامل مع بلد وليس شركة في خضم 
حتوله إلــــى املكان الذي يحلم كثيرون في 
العالم العربي بالعيش فيه، وقال »في البداية 
كان الهدف هو التخلص من البيروقراطية. 
وقد جنحت فــــي هذا لكن عندما تبني بلدا 

ينبغي أال تديره كشركة«.
وسارعت دبي للحاق مبمارسات شفافية 
األعمال في ســــنغافورة وهونغ كونغ ولم 
تتظاهر حتى بتوســــيع نطاق املشــــاركة 
السياسية التي تقتصر على دائرة صغيرة 
تدور فــــي فلك احلاكم، وفــــي مقابلة عبر 
االنترنت هذا العام خلصت الصورة التقدمية 
التي حتاول دبي إبرازها رفض الشيخ محمد 
أن يكون مثل رجل خارق »سوبرمان« يدير 

اإلمارة مبفرده.
 وأجــــاب على من طرح الســــؤال قائال 
»ظاهرة السوبرمان التي تتحدث عنها ليست 
موجودة« قبــــل أن ينتقل إلى احلديث عن 
كتابة الشعر وركوب اخليل ضمن برنامجه 
اليومي، ورغم متاعبها املالية اليزال هناك 
الكثيرون ممن يشــــيدون بريادة دبي بني 

جيرانها.
 وقال إبراهيم خياط وهو محلل لبناني 
مقيم في دبي »كان هناك نقص في الشفافية.. 
نعم.. لكن دبي فعلت شيئا كان منوذجه هو 
االنفتاح الكامل. ارتكبوا أخطاء وافتقروا إلى 
أشياء كثيرة لكنهم ميرون بعملية حتول.. 

يوجد فساد في سنغافورة أيضا«.
وقال مارتن هفيدت أستاذ دراسات الشرق 
األوسط الدمناركي واملتخصص في اقتصادات 
اخلليج إن تركز السلطة في يد الشيخ محمد 
وعدد قليل من املستشــــارين يسمح لدبي 
بالتحرك سريعا لتصحيح األخطاء، وقال 

»من السابق ألوانه كتابة نعي دبي«. 

قيس الغامن

ناصر النفيسي 

»نموذج دبي« كان رؤية رجل واحد...
لكن من السابق ألوانه نعيه

شدد على ضرورة بيع الوحدات العقارية لمواجهة خفض الديون المتراكمة

قال إن »المركزي« مطالب بإعالن الشفافية حيالها ومتابعة تداعياتها 

الغانم لـ »األنباء«: أزمة دبي ستنعكس بالسلب
على الشركات العقارية المحلية

النفيسي:  انكشاف بنوك محلية على مديونية دبي
أمر »وارد«  والسوق سيتأثر نفسيًا بإعالن تأجيل سدادها 

األضحى حتى ال تتأثر األســــواق 
املالية ســــلبا بها، مســــتدركا أنه 
يتوقع حدوث مزيد من التداعيات 
الســــلبية علــــى أداء البورصــــة 
والسوق بشــــكل عام.   وفي رد 
على سؤال عن مدى تأثر ربحية 
البنوك في الربع الرابع بأزمة دبي، 
قال إنه من الصعوبة حتديد هذا 
التأثير قبل اإلعالن عن مدى تأثر 
البنوك احمللية بتلك األزمة.  ومتنى 
النفيسي أال تكون البنوك احمللية 
منكشفة على مديونيات دبي، قائال 
حتى ولو كانت منكشــــفة أمتنى 
أال تكون »مركزة« في بنك واحد، 
داعيا إلى الشفافية من قبل املركزي 
في اإلعالن عن مدى تأثر البنوك 

احمللية بتلك األزمة. 

 وتابع النفيسي بأن انكشافات 
القطاع املصرفي »واردة«، إال أن 
غياب الشفافية بشأنها سيكون له 
تأثير سلبي على األداء االقتصادي 
بشــــكل عام.   وبني أنه مع غياب 
املعلومات عن حقيقة تأثر البنوك 
بتداعيات تلك األزمة سيكون له 
تأثير سلبي على السوق بشكل 
عام.  وأوضح أن البنك املركزي 
عليه دور كبير في كبح تداعيات 
تلك األزمة قبل استفحالها من خالل 
متابعة وضع تلك البنوك في منح 
االئتمان ملشروعات شركتي دبي 
العقارية وكذلك  العاملية ونخيل 
ديون اإلمارة بشــــكل عام.  وعن 
توقيت اإلعالن، أشار النفيسي إلى 
أنه جاء في توقيت مالئم قبل عيد 

دبي وسيؤدي إلى تداعيات نفسية 
خطيرة على االقتصاد ككل وليس 

على القطاع املصرفي وحده. 

املالية والعقارات ومبيعات التجزئة 
الفاخرة والسياحة سيكون لها أثر 
كبير في تفجير أزمة طاحنة في 
منطقــــة اخلليج، قلل آخرون من 
التأجيل على أساس أنه موقوت 
مبدة 6 أشهر فقط أمر رغم إقرارهم 

بأن اإلعالن جاء مخيبا لآلمال. 
ورغم ما أحدثــــه اإلعالن من 
ردود فعل متباينة في األوســــاط 
إال أن  االقتصاديــــة والعامليــــة، 
تأثيره محليــــا رآه البعض بأنه 
سيكون له أثر سلبي على األداء 
االقتصادي.   املدير العام في مركز 
اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ناصر النفيسي قال لـ »األنباء« إن 
االقتصاد سيتأثر سلبا حتى لو 
لم يكن منكشفا على ديون إمارة 

عمر راشد 
الــــرؤى االقتصادية  اختلفت 
حيال مــــدى تأثر البنوك احمللية 
والقطاع االستثماري واالقتصادي 
بصورة عامة بعد إعالن حكومة 
دبي األربعاء املاضي انها ستطلب 
من دائني شركتيها دبي العاملية 
ونخيل العقاريــــة وقف املطالبة 
مبستحقاتهم مما أدى الى ارتفاع 
تكلفة التأمني على ديون دبي من 
العجز عن السداد وتراجع أسعار 
سنداتها اإلســــالمية )الصكوك(، 
ففيما رأى البعض أن ديون دبي 
البالغة التابعة لها نحو 80 مليار 
الكثير  اقتراض  دوالر، والتي مت 
منهــــا أثناء موجة التوســــع في 
اللوجستية واخلدمات  األنشطة 

محمود فاروق
أكـــد أمني ســـر احتـــاد مـــالك العقار 
قيس الغـــامن أن الشــــــركات العــقارية 
احمللية التي لها مشروعات استثمـــارية 
وعقارية باالمارات ســـتنعكس علـــيها 
أزمـــة ديون دبـــي بشـــكـــل كبير نظرا 
املباشـــرة هناك، موضحا  الستثماراتها 
أن الشركات توســــــعت بشكل كبــــير 
عــــبر مشـــروعاتها والتمويالت البنكية 
مما سيفقدها توازنها اثر األزمة اجلديدة 

لدبي.
شدد الغامن في تصريحات لــ »األنباء« 
على ضرورة إعـــادة تقييم وبيع بعض 

األصول والوحدات العقارية التي متلكها 
شركة دبي العاملية ملواجهة خفض الديون 
املتراكمـــة التي تصل إلى 59 مليار دوالر 
على الرغم من انخفاض سعرها في الوقت 

الراهن.
الـــجديدة التي  وأوضــح أن األزمـــة 
تعانـــى منـــها حالـــيـــا دبى وحكومتها 
مبثابة ضغوط سياسية عليها نظرا لعدم 
اســـتخدامها مبادئ احلوكمة والشفافية 
جتاه سياستها االقتصادية، مطالبا مبزيد 
الشــــــفافية واإلفصاح فيما يتعلق  من 
املالية، خصوصا  بأنشـــطتها وبياناتها 
البيانات املتعلقـــة بالديون وااللتزامات 

املاليـــة على املديني القصير واملتوســـط 
لتجاوز أزمتها احلالية.

واشـــار إلى ظـــروف توسع الشركات 
في اإلقـــراض في ظـــل وفرة الســـيولة 
الكلفـــة، مبينا أن  الرخيصة  واألمـــوال 
التوســعات ستــبدل اآلن بتــقليص حاد 
للمـــشروعات في ظـــل ارتفاع مستويات 
عدم الثقة التي سترتفع خالل الفترة القادمة 

على أثر ازمه دبي.
 وقال إن أعلى مســـتويات الشفافية 
والوضوح مطلوبـــة اليوم للتغلب على 
األزمة وإعادة عربة االستثمار إلى الطريق 

الصحيح.


