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فواز كرامي
األوس���اط االقتصادية العاملية اإلقليمية 
تخوفت من تداعيات أزمة ديون دبي وامتداداتها 
على االقتصاد العاملي، مشبهة ما حدث في 
دبي مبا حدث بالضبط في الواليات املتحدة 
االميركية في صيف العام املاضي، حيث قامت 
دبي في السنوات املاضية من خالل ذراعها 
االستثماري »دبي العاملية« بتحقيق ديون 
بلغت 59 مليار دوالر لبناء املشاريع العقارية 
الضخمة مثل جزيرة النخيل واالستثمار في 
العقارات وغيرها، مستفيدة من الطفرة املالية 
شأنها شأن الواليات املتحدة االميركية في 
الرهن العقاري، اال انه مع زوال الطفرة في 
كل من الواليات املتح���دة االميركية ودبي، 
وجدت دبي نفسها مع فائض من العقارات 
التي ال يريد أحد أن يشتريها أو يستأجرها 
الس���يما أن املقرضني لدبي افترضوا انه اذا 
وصلت دبي الى مرحلة حرجة فإن جارتها 
الغنية بالنفط )إمارة أبوظبي( البد أن تتدخل 
النقاذها، األمر الذي أصبح محل شك وأخذ 

ورد خالل األسبوع احلالي.
وهب���وط وول س���تريت أكث���ر من 150 
نقط���ة يوم اجلمعة املاضي لم يأت من قلق 
املستثمرين بسبب ديون دبي فقط بل جاء 
نتيجة لتخوفهم من اعالنات مفاجئة لدول 
أخرى مثقلة بالديون تشكل قنابل موقوتة في 
وجه االنتعاش الهش الذي يشهده االقتصاد 
العاملي كبريطانيا واليونان على سبيل املثال 

وليس احلصر.
وش���كل إعالن دبي يوم االربعاء املاضي 
تأجي���ل دفع الديون املترتب���ة عليها نقطة 
مفصلية ف���ي تاريخ األزمة املالية التي مير 
بها العالم السيما أن إعالن دبي بني ان االزمة 

انتقلت من مرحلة شح السيولة على املستوى 
العاملي إلى مستوى املالءة املالية للدول أو 

الشركات العاملية
العديد من احملللني شككوا في ان تشكل 
أزمة ديون دبي صدمة أو أزمة للنظام املصرفي 
العاملي كما حدث في أزمة الرهن العقاري في 
الواليات املتحدة االميركية، مشيرين الى أن 

دبي ستستطيع جتاوز 
التقصير في  جوانب 
دف���ع ديونه���ا إال أن 
التأثير سيكون بشدة 
على الثقة واملصداقية 
بدب���ي والتأثير على 
جمع األموال مستقبال 
للقي���ام مبش���اريع 
بنية حتتي���ة إلمارة 
دب���ي بش���كل خاص 
أو اإلم���ارات العربية 

املتحدة بشكل عام.
النظ���ام  أن  كم���ا 
املصرفي العاملي ليس 
بالضرورة سيتعرض 
لهزة قوية بسبب أزمة 
ديون دبي ألنه بحسب 
بنك التسويات الدولية 
فإن تع���رض البنوك 

العاملي���ة لدولة االم���ارات العربية املتحدة 
بإماراتها السبع يصل إلى 130 مليار دوالر، 
والتعرض األكبر يعود للبنوك البريطانية 
حيث يصل ال���ى 51 مليار دوالر فيما يصل 
تعرض البنوك في الواليات املتحدة االميركية 
الى 13 ملي���ار دوالر، أي ما نس���بته %0.4 
من تع���رض املص���ارف األجنب����ية خارج 

حدودها.
وتعتبر البن���وك البريطانية األكثر قلقا 
من أزمة ديون دبي وذلك بس���بب تعرضها 

االئتماني الكبير لدولة االمارات العربية.
الس���يما ان هذه البنوك تعاني باألساس 
من مش���اكل مالية، فبن���ك رويال بنك أوف 
سكوتالند اململوك للحكومة البريطانية يعتبر 
أكبر املقرضني ل�  من 
العاملية« حيث  »دبي 
أقرضها ما يقارب 2.3 
مليار دوالر منذ بداية 
عام 2007، كما ان »جي 
بي مورجان – ستاندرد 
تشارترد وباركليز« 
تعتب���ران م���ن أكبر 
املقرض���ني للمنطقة 
بدي���ون تصل الى 10 
مليارات دوالر لكليهما 
بينما تصل انكشافات 
بنك اتش اس بي سي 
الى 17 ملي���ار دوالر 
لدولة االمارات العربية 

املتحدة.
ذه���اب  ورغ���م 
أزمة  ان  الى  احملللني 
ديون دب���ي لن تثير 
أزم���ة نظامية مصرفي���ة اال انهم يعتقدون 
انها ستس���اهم بشكل كبير في حتفيز أزمة 
ثقة بني املستثمرين العامليني أوسع نطاقا، 
والدليل على ذلك التجاوب السريع ألسواق 
العالم مع إعالن دبي عن تأجيل سداد ديونها 
و»داو جونز« هبط 154 نقطة يوم اجلمعة 
املاضي كذلك حدث مع أسواق املال األوروبية 

واآلسيوية، وس���عر النفط اخلام هبط الى 
أدنى مس���توى منذ 6 أس���ابي����ع وحلق به 
س���عر الذهب، كما ان تكلفة الت�����أمني على 
ديون دبي ارتفعت الى 67% لهذا األسب�������وع 
فيما ارتفع���ت في دول أخرى كاليونان الى 

16% وليتوانيا الى %6.
وجتدر االش���ارة الى ان مس���ؤوال كبيرا 
بحكومة أبوظبي قال أمس األول ان أبوظبي 
»ستحدد وتختار سبل مساعدة جارتها دبي، 
الفتا الى ان أبوظبي س���تنظر في التزامات 
دبي وتعاجلها كل حالة على حدة وال يعني 
هذا ان أبوظبي ستغطي كل ديونها، في حني 
قال العضو املنتدب لغرف دي اي اتش كيه 
االملانية للتجارة والصناعة مارتن فانسلنب 
ان املانيا ستتأثر سلبا من جراء تعليق سداد 
الديون الذي أعلنته دبي، واضاف في تصريح 
صحافي ان شركات املانية كثيرة اضطلعت 
بأدوار أساسية في طفرة البناء التي شهدتها 

دبي على مدار السنوات.
الفتا الى ان األثر النفس���ي ألزمة دبي قد 
يحدث موجات م���ن الصدمة في املانيا وان 

تأخذ أنباء دبي وقع القنبلة.
كما جتدر االشارة الى ان أبوظبي تضخ 
90% من نفط اإلمارات والذي يعطي اإلمارات 
العربية املتحدة املرتبة الثالثة كأكبر مصدر 
للنفط في العالم وسبق ان قدمت بالفعل 15 
مليار دوالر دعما غير مباش���ر الى دبي عن 
طريق مصرف االمارات املركزي وبنكني من 
القطاع اخلاص مقرهما في أبوظبي، لكن حجم 
أي دعم اضافي قد تقدمه االمارة جلارتها التي 
تشتد حاجتها الى السيولة سيتوقف على 
الطريقة التي ستوضح بها دبي موقفها في 

مسائل معلقة.

عمر راشد 
دعت مصادر مصرفية امس األمانة 
العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
لعقد اجتماع طارئ على مس���توى 
وزراء املالي���ة أو البن���وك املركزية 
لدراسة أزمة دبي وتداعياتها، مشيرة 
إلى أن اإلنقاذ س���يكون وفق نوعية 

املش���روعات وهل هي مضاربية أم 
استثمارية.

وأشارت املصادر ل� »األنباء« الى 
أنه في حالة وجود مشاريع استثمارية 
سيكون من الضروري مساندة تلك 

املشاريع بشكل جدي. 
وفي رؤيتها حول ما يجب عمله 

في الفترة املقبلة، أوضحت املصادر 
أن على احلكومة واجلهات الرقابية 
التحرك س���ريعا لوضع خطة عمل 
واضحة املعال���م ومتكاملة للتعامل 
مع األزمة من بدايتها قبل أن تتضخم 
بش���كل س���لبي ومؤثر على األداء 

االقتصادي.

مصرفيون يدعون األمانة العامة لدول مجلس التعاون لعقد اجتماع طارئ لدراسة أزمة دبي 

17 مليار دوالر قروض 
       HSBC بنــك
لدولة اإلمارات 

2.3 مليار دوالر قروض بنك 
 رويال بنك أوسكوتالند

 لـ »دبي العالمية« 
منذ بداية عام 2007

شكل جديد لألزمة 
المالية من أزمة في شح 
السيولة على الصعيد 
العالمي إلى أزمة مالءة 
مالية للدول

130 مليار دوالر مجمل 
تعّرض البنوك العالمية 
لإلمارات العربية السبع 
و51 مليارًا للبنوك 
البريطانية وحدها

»دبي العالمية« رفضت  بيع أصول بأسعار متدنية 
مصر: نتابع التداعيات.. ولن تؤثر األزمة على االستثمارات اإلماراتية في مصر

دبي � رويترز: نقلت صحيفة االحتاد اإلماراتية 
أمس عن مصدر في مجموعة دبي العاملية قوله 
إن املجموعة رفضت بيع أصول بأسعار متدنية 
لسداد التزاماتها مما أضطرها إلى السعي لتأجيل 
سداد الديون املستحقة عليها. وكانت أسواق 
األسهم من طوكيو إلى نيويوك قد تأثرت سلبا 
باملخاوف من تعرض البنوك لشركات حكومية 
في دبي. لكن زعماء عامليني أعربوا يوم اجلمعة 
عن ثقتهم في االنتعاش االقتصادي العاملي رغم 
املخاوف.وقالت االحتاد نقال عن املصدر الذي 
طلب عدم نشر اسمه إن املجموعة »رفضت على 
نحو قاطع خالل األشهر املاضية بيع عدد من 
األصول االستثمارية والعقارية اجليدة بأسعار 
متدنية«. واضاف املصدر قائال: »عمليات بيع 
األصول البد أن تتم بطريقة جتارية منسقة مبا 

يحقق األهداف االستراتيجية للمجموعة على 
املدى الطويل بعيدا عن الضغوط االقتصادية 
الطارئة«. وقال املصدر انه من املتوقع أن تركز 
عملية إعادة الهيكلة على االستثمارات العقارية 
واخلارجية التي كانت األشد تضررا من جراء 

األزمة االقتصادية.
من جهة اخرى أعلن وزير التجارة والصناعة 
املصري رشيد محمد رشيد امس أن مصر تتابع 
باهتمام ش����ديد تداعيات أزمة ديون دبي على 
املنطقة وتأثيرها على االستثمارات اإلماراتية 

مبصر والشركات املصرية في اخلليج.
وقال رش����يد، قبل مغادرته القاهرة أمس 
متوجها الى جنيڤ لرئاس����ة وف����د مصر في 
التج�����ارة  اجتماعات وزراء جتارة منظم����ة 
العاملية التي تبدأ اليوم، إن »االزم�����ة لن تؤث����ر 

على االستثمارات اإلماراتية القائمة في مصر 
ولكن تأثيرها س����يكون على كل دول املنطقة 
مبا فيها مصر خاصة االس����تثمارات اجلديدة 
وستؤثر على الش����ركات املصرية التي تعمل 
في دب���ي مثل ش����ركات املقاوالت واخلدمات 
واحملاسبني والقانونيني واحملامني ولكن أتصور 
أن دبي ستعبر االزمة مع وجود ثمن سيدفعونه 
في هذه االزمة«. وكانت األس����واق العاملية قد 
تعرض����ت لهزة عنيفة عندم����ا قالت دبي يوم 
األربعاء املاضي إنها تقوم بإعادة هيكلة كبيرة 
في واحدة من كبرى ش����ركاتها القابضة »دبي 
العاملية« وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة، أخطر 
املستثمرون »بتعليق« سداد سندات إسالمية 
لشركة »نخيل« العقارية قيمتها 5ر3 مليارات 

دوالر تستحق في 14 ديسمبر.

على النظام المصرفي ال خوف
العالمي من أزمة ديون دبي

13 مليار دوالر
 تعّرض البنوك 
األميركية لإلمارات 
بما نسبته %0.4 
 من انكشافاتها 
العالمية


