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شركات االستثمار الكويتية قد تكون أكثر انكشافًا لكن أسعار أسهمها قد ال تتأثر كثيرًا

»الوطني«: انعكاس أزمة دبي على االقتصاد الكويتي محدود نسبياً
انكشاف بنوكنا على »دبي العالمية« و»نخيل« ضئيل جدًا وال يتعدى ما نسبته 0.1% من إجمالي أصول البنوك وتأثيرها محدود على االقتصاد المحلي

نسبة االستثمارات الخارجية من إجمالي األصول التي تديرها شركات االستثمار لصالح الغير ال تتعدى 16% من أصل 68 مليار دوالر 

الهبوط المباشر ألسعار األسهم يقوض التعافي في ميزانيات الشركات و42% من إجمالي موجودات شركات االستثمار تستثمر في الخارج

البنوك اإلماراتية مقترض صافياً من الخارج و»الكويتية« ال تعتمد بشكل كبير على التمويل األجنبي ما يقلص احتمال نشوب أزمة سيولة
الس����ابق  تب����دو أضعف من 
البنوك سياس����ات  مع تبني 
أكثر حتفظا. وه����ذا األثر قد 
يتضاعف ف����ي حال اضطرت 
البن����وك ألن تتخذ املزيد من 
املخصصات ملواجهة عمليات 
التعثر املتزايدة وتراجع أسعار 
األصول. وكان البنك املركزي 
اإلماراتي قد أعلن بعد أربعة 
أيام من طلب جتميد الديون، 
عن طرح أدوات جديدة لتوفير 
السيولة للبنوك، تسمح لها 
االقتراض بس����عر 50 نقطة 
أساس فوق سعر االيبور ألجل 
3 أشهر. وذلك في إشارة إلى 
املخاوف من التداعيات احملتملة 
النظام  لنقص السيولة على 
املالي واالقتصاد ككل. وكان 
القروض املمنوحة من  حجم 
البنوك إل����ى القطاع اخلاص 
قد ارتفع بواقع 2% فقط منذ 
بداية 2009 وحت����ى اآلن، ما 
ميثل تباطؤا حادا مقارنة مع 
ما متوسطه 35% سنويا خالل 
السنوات اخلمس املاضية حتى 
نهاية 2008. وستواجه جميع 
الت����ي تعتمد على  القطاعات 
االقتراض وضعا صعبا، مثل 
القطاع االستثماري والعقاري 
وإنفاق املستهلكني. وبشكل عام، 
من املرجح أن يشهد التمويل 
الذي يعاني من الضعف أصال، 
تش����ددا إضافي����ا، وذلك من 
شأنه- في حال حدوثه- أن 
يعرقل مسار تعافي االقتصاد 

اإلماراتي. 

التداعيات على االقتصاد الحقيقي

كذلك، من املتوقع أن يتأثر 
االقتصاد احلقيقي سلبا من خالل 
عاملني إضافيني على األقل. لكن 
هنا أيضا، وفي ظل الغموض 
الذي يكتنف عملية إعادة جدولة 
الديون، من الصعب تقدير حجم 
هذا التأثي���ر على وجه الدقة. 

وهذان العامالن هما:
الثق���ة: ق���د تك���ون الثقة 
األكثر تأثرا في حال اس���تمر 
الغموض املخي���م على وضع 
الديون. وقد تلجأ الش���ركات 
إلى تعليق خططها االستثمارية 
والتوظيفية، وعلى الرغم من 
أن معدل التوظيف يعتبر أكثر 
أهمية بالنس���بة للمستهلكني، 
إال أن اخلطط االستثمارية قد 
تكون في امل���دى الطويل أكثر 
أهمية اس���تراتيجيا بالنسبة 

لالقتصاد. 
دائن���و ومقاول���و »دب���ي 
العاملية«: من املتوقع أن يواجه 
ه���ؤالء تأخيرا ف���ي حتصيل 
أمواله���م أو تراجعا في العائد 
على استثماراتهم. وعلى الرغم 
من أن قيم���ة إجمالي التزامات 
»دبي العاملية« البالغة 59 مليار 
دوالر تعتبر مرتفعة جدا، وأن 
عددا كبيرا من الشركات املرتبطة 
بخطوط عم���ل »دبي العاملية« 
سيتأثر بقراراتها، إال أن عوامل 
أخرى قد حتد من تداعيات ذلك 
على االقتصاد. أوال، إن العديد من 
دائني ومقاولي »دبي العاملية« هم 
من خارج اإلمارات، وبالتالي فإن 
خسائرهم لن تؤثر بشكل مباشر 
على أداء االقتصاد احمللي )رغم 
أن التداعيات االقتصادية لتراجع 
السمعة ستكون كبيرة(، وثانيا، 
فإن هذه املدفوعات كانت ستتأخر 
من دون شك حتى قبل اتخاذ هذا 
القرار، لذلك ليس من الواضح ما 
إذا كان ذلك قد زاد األمور سوءا. 
وثالثا، ف���ي حال جنحت »دبي 
العاملية« في خفض قيمة خدمة 
ديونها، فذلك من شأنه أن يوفر 
بعض السيولة وأن يتيح لها أن 
تسدد ما يترتب عليها ملقاوليها 

في املدى القصير. 
ورغ���م أن األزمة قد تركزت 
في دبي، يبقى من املهم اإلشارة 
إلى أن شركات أبوظبي لن تكون 
مبنأى عن تداعياتها من خالل 
انكشافها على دبي. ويتوقع أن 
تكون العديد من بنوك أبوظبي 
بني أكثر البنوك انكش���افا على 
»دبي العاملية«. لكن من املؤكد 
أن السلطات اإلماراتية ستقدم 
دعما قوي���ا ألي بنك قد يعاني 

جراء ذلك.

منها، من دون أن ترزح حتت 
التي قد تكون  الديون  وطأة 
آثارها ح���ادة على االقتصاد 
اإلماراتي. وعلى الرغم من أن 
العديد من التحديات مازالت 
قائمة أمام االقتصاد الكويتي 
في املدى الطويل- مثل تنويع 
النفط  االقتصاد بعي���دا عن 
وإدارة النمو السكاني السريع 
وحتسني مستوى الشفافية 
واحلوكمة لدى الش���ركات- 
إال أنه س���يكون من األسهل 
مواجهة ه���ذه التحديات من 
موقع مالي ق���وي، أكثر منه 

من موقع ضعيف.

التداعيات على االقتصاد اإلماراتي

وبينما نتوق���ع أن تكون 
التداعيات االقتصادية لطلب 
»دبي العاملية« جتميد ديونها 
مح���دودة عل���ى االقتص���اد 
أن الص���ورة  إال  الكويت���ي، 
قد تكون مختلفة بالنس���بة 
لالقتصاد اإلماراتي. بالطبع من 
الصعب حاليا تقدير التداعيات 
الكاملة، السيما  االقتصادية 
أن تبعات ه���ذا اإلعالن على 
الدائنني مازالت غير واضحة. 
وقد يوافق املستثمرون على 
املضي في عملية إعادة الهيكلة 
ف���ي ظل إج���راءات ش���فافة 
وس���ريعة تقدم له���م نتائج 
منطقية ومقبولة. لكن نظرا 
إلى حجم أعمال »دبي العاملية« 
ورمزيتها ف���ي اإلمارة، فمن 
التداعيات  احملتمل أن تكون 

وحتد من أي ارتفاع محتمل في 
عدد القروض املتعثرة. 

وفي هذا السياق، تبدو آفاق 
العام 2010 مشجعة حتى اآلن، 
إذ تشير التقارير الصحافية 
إلى أن احلكومة قد ترفع حجم 
املالية  مصروفاتها للس���نة 
2011/2010 مبا نس���بته %35، 
ومن ضمنها زي���ادة اإلنفاق 
االستثماري بنحو 42%، وقد 
ميثل ذل���ك أكبر زي���ادة في 
حجم اإلنفاق احلكومي خالل 

السنوات األخيرة.
وف���ي املدى األط���ول، من 
الضروري أن تتعلم الكويت من 
أخطاء دبي وتكون أكثر حذرا 

ونظ���را إلى ه���ذا التأثير 
احملدود، فال نتوقع أن تكون 
تداعيات جتميد ديون »دبي 
العاملية« كبيرة على االقتصاد 
الكويتي. لكن األهم في املديني 
املتوسط والطويل، هو حجم 
اإلنفاق الذي ستقرره احلكومة 
وقدرتها على إطالق وتنفيذ 
املشاريع االستثمارية، إذ ان 
األثر اإليجابي لذلك سيكون 
أكبر م���ن أي انعكاس ألزمة 
ديون دبي. فزي���ادة اإلنفاق 
احلكومي ليس من شأنها أن 
ف���ي االقتصاد  الطلب  حتفز 
فحسب، بل إنها قد توفر أيضا 
دفعا قويا ملستويات الثقة فيه، 

الس���ياق نفس���ه،   وف���ي 
ليس هناك م���ا يدعو إلى تأثر 
القروض املمنوحة إلى القطاع 
العقاري احمللي بشكل ملحوظ، 
الكويتي-  العق���اري  فالقطاع 
أمام املستثمر  املغلق مبعظمه 
األجنبي- لم يكن يوما عرضة 
إلى املضاربات على نسق دبي، 
وملكية العقار ترتبط بش���كل 
النهائي له.  وثيق باالستخدام 
وف���ي العقار الس���كني، متنح 
القروض إل���ى الكويتيني عادة 
بضمان رواتبه���م التي تعتبر 
في مأمن ش���ديد، إذ يعمل %81 
من القوى العاملة الكويتية في 
القطاع العام. ولذلك، من املستبعد 
أن تغير البنوك سياساتها في 
منح القروض إلى هذا النوع من 

النشاط االقتصادي.
ومن دون شك، من احملتمل 
أن يستمر تش���دد االئتمان في 
الكويت نتيجة التباطؤ األخير 
في النشاط االقتصادي، ومن شأن 
ذلك أن يجعل سبل احلصول على 
متويل للمشاريع أكثر صعوبة 
وكلفة. لك���ن هذا االحتمال كان 
قائما قبل إعالن »دبي العاملية«. 
وحتى ذلك ق���د ال يكون له أثر 
كبير على املش���اريع الطموحة 
واملخطط لها في الكويت، مثل 
مشروع املصفاة اجلديدة وميناء 
بوبيان وجسر الصبية ومشروع 
املترو، والتي تقودها ومتولها 

احلكومة. 

االقتصاد الحقيقي

االقتصادية على دبي- وإلى 
حد أقل على اإلمارات بشكل 
عام- حادة في املدى القصير. 
أما في امل���دى الطويل، فمن 
املستبعد أن تتخلى دبي عن 
ريادتها كمرك���ز جتاري في 
أنها قد تخسر  املنطقة، ولو 
بعض املمي���زات التي تتمتع 

بها مقارنة مع أقرانها.

التداعيات المالية

وف���ي اس���تجابة فورية 
لهذه التطورات، هوت أسعار 
األس���هم في اإلمارات بشكل 
حاد، مع توجه املس���تثمرين 
إلى خفض درجة انكش���افهم 
على الشركات احمللية وإعادة 
التي حتملها.  تقييم املخاطر 
ومنذ اإلعالن عن جتميد الديون 
حتى تاريخ إع���داد التقرير، 
هوت بورصتا دبي وأبوظبي 
بنحو 27% و15% على التوالي، 
مع تأث���ر القطاعني العقاري 
واملالي بشكل خاص، ووفقا 
الهبوط  لتقديراتنا، فإن هذا 
الس���وقية  القيمة  قد خفض 
لألسهم اإلماراتية مبقدار 23 
مليار دوالر. وللوهلة األولى، 
يبدو أن هذا الهبوط قد يقوض 
تعافي الوض���ع املالي لقطاع 
التعافي،  الشركات، لكن هذا 
ف���ي الواقع، ل���م يصل أصال 
البناء عليه.  إلى حد ميك���ن 
إذ رغم أن أسعار األسهم في 
دبي وأبوظبي كانت قد ارتفعت 
بحلول شهر أكتوبر بأكثر من 
50% مقارنة مع مس���توياتها 
املنخفضة في فبراير، إال أنها 
بقيت أدنى مبا نس���بته %60 
من املستويات القياسية التي 

بلغتها في صيف 2008. 
وبعيدا عن أسواق األسهم، قد 
تواجه الشركات اإلماراتية حاليا 
بيئة أكثر صعوبة للحصول 
عل����ى متوي����ل. فإص����دارات 
السندات التي اكتسبت زخما 
خالل األش����هر األخيرة، باتت 
على األرج����ح أصعب في ظل 
الظ����روف احلالية. وبالتالي، 
فإن الشركات اإلماراتية التي 
ستس����تطيع احلصول على 
متويل من خالل سوق السندات 
ستضطر على األرجح ألن تدفع 

عائدا أعلى عليها.
لكن األهم من ذلك رمبا، أن 
آفاق سوق االئتمان املصرفي 

الكويتيني، في  أن املستثمرين 
املجمل، غير منكشفني بشكل كبير 
على األصول اإلماراتية. وتشير 
الكويت املركزي  بيانات بن���ك 
إل���ى أن حصة املوجودات التي 
تديرها شركات االستثمار لصالح 
الغير )من خ���ارج ميزانيتها( 
واملستثمرة في اخلارج، والتي 
قد تكون اإلمارات إحدى وجهاتها، 
ال تتعدى 16% من أصل 68 مليار 
دوالر. كم���ا أن نحو ثلثي هذه 
النسبة تستثمر في سوق األسهم، 
ما يعني أن حجم األموال التي قد 
تكون منكشفة على ديون دبي 

سيكون متدنيا. 
لكن ش���ركات االس���تثمار 
تستثمر في اخلارج ما نسبته 
42% من إجمالي املوجودات التي 
متلكها )داخل امليزانية(، والبالغة 
54 مليار دوالر. وقد يكون جزء 
من هذه املوجودات عرضة للتأثر 
باألزمة في اإلمارات. لكن حتى 
ل���و صدق ذلك، ف���إن تداعياته 
القيمة السوقية لشركات  على 
االس���تثمار لن يكون كبيرا، إذ 
ان أسعار أسهم هذه الشركات 
تعكس أصال العديد من »األخبار 
الس���يئة«، كما أن هذا القطاع، 
بخالف القطاع���ات األخرى في 
الس���وق، مازال يت���داول دون 
التي بلغها  الدنيا  مس���توياته 
في م���ارس املاضي. كذلك، فإن 
التداعيات االقتصادية ألي مشكلة 
قد تواجهها هذه الش���ركات من 
املمكن مواجهته���ا عبر قانون 

االستقرار املالي.

سوق التمويل

في املبدأ، من احملتمل أن تبدأ 
الشركات واألفراد مبواجهة بعض 
التشدد في احلصول على متويل 
جديد مع تبني البنوك سياسات 
أكثر حذرا أو طلب ضمانات أكبر 
مقابل الق���روض، لكن أثر ذلك 
لن يكون كبيرا، ألن أساسيات 
الكويت���ي لم تتغير  االقتصاد 
إذ ليس هناك عمليات  كثيرا- 
تسريح واس���عة للموظفني أو 
تعثر بسداد القروض أو افالسات 
أو تغير في الطلب. كما أن البنوك 
تتبنى أصال سياسات أكثر حذرا 
العام، ومن  في اإلقراض ه���ذا 
املستبعد أن تتوقف عن إقراض 
أو املوثوق  الرئيسيني  عمالئها 
بهم، والذي���ن لم تتأثر أعمالهم 

كثيرا باألزمة.

ذكر بنك الكويت الوطني في 
تقرير له حول أزمة دبي أن طلب 
مجموعة »دبي العاملية« في 25 
نوفمبر املاضي جتميد نحو 26 
مليار دوالر من ديونها لفترة 6 
أشهر، ومن ضمنها الصكوك التي 
أصدرتها شركتها التابعة »نخيل« 
بقيمة 3.5 مليارات دوالر والتي 
تستحق في 14 ديسمبر اجلاري، 
قد ترك العالم في صدمة إال أن 
املخاوف من أن يشعل هذا اإلعالن 
موجة جدي���دة من التدهور في 
االقتصاد العاملي قد انحسرت. 
وفيم���ا قد تك���ون تداعيات 
التطورات حادة في املدى  هذه 
القصير على االقتصاد والسوق 
العقاري في دبي، إال أننا نتوقع 
أن يكون تأثر االقتصاد الكويتي 

بها محدودا نسبيا. 
وق���د اوض���ح تقرير صادر 
عن بنك الكويت الوطني حول 
إعادة هيكلة »دبي العاملية« ان 
حجم االنكشاف املباشر للبنوك 
الكويتية عل���ى »دبي العاملية« 
و»نخي���ل« يب���دو ضئيال جدا 
ووفقا لبن���ك الكويت املركزي، 
فإن بنكني كويتيني فقط لديهما 
انكشاف مباشر ال يتجاوز 118 
مليون دوالر )مجتمعني(، أي أقل 
من 0.1% من إجمالي موجودات 
اجلهاز املصرفي الكويتي. بينما 
أعلن���ت كافة البن���وك األخرى 
أنه لي���س لديها أي انكش���اف 
عل���ى اإلط���الق، وبالطب���ع قد 
تكون هذه القيم���ة أعلى إذا ما 
احتسبنا حجم االنكشاف غير 
املباشر )مثل قروض البنوك إلى 
العمالء املرتبطني مبجموعة »دبي 
العاملية«، إما من خالل خطوط 
العمل أو دائنني، أو املستثمرين 
في األس���واق املالية اإلماراتية 
العقاري(. لكن أيضا  والقطاع 
هنا، من املستبعد أن يكون حجم 
هذا االنكشاف كبيرا، أو أن تكون 
اخلسائر احملتملة الناجمة عن 

ذلك كبيرة بدورها. 
ومن جه���ة ثانية، ال تعتمد 
البنوك الكويتية بش���كل كبير 
على التمويل األجنبي، ما يقلص 
احتمال نش���وب أزمة س���يولة 
إث���ر خروج األم���وال األجنبية 
من اجلهاز املصرفي. وصحيح 
أن صافي إجمال���ي املوجودات 
األجنبي���ة للبنوك الكويتية قد 
ش���هد بعض التراجع بني العام 
2007 ومنتصف 2008، إثر ارتفاع 
املقيمني في اجلهاز  ودائع غير 
املصرفي، لكنه عاد وعكس مساره 
منذ ذلك احلني. واألهم من ذلك، 
أنه نظرا إلى أن حجم املوجودات 
األجنبية للبنوك الكويتية يبقى 
أعلى م���ن التزاماتها األجنبية، 
فإن تسييل بعض موجوداتها 
ف���ي اخل���ارج س���يكون كافيا 
لتعوي���ض أي خروج مضطرد 
لألموال األجنبي���ة من اجلهاز 
املصرفي )ولو أن ذلك يستبعد 
حدوثه(. وفي املقابل، فإن بنوك 
اإلمارات تبقى مقترضا صافيا 
من اخلارج )أي حجم التزاماتها 
األجنبية يفوق حجم موجوداتها 
األجنبية(، وذلك على الرغم من 
الذي شهدته  الطفيف  التحسن 

في هذا اإلطار.
 وبشكل عام، أظهرت احلكومة 
الكويتية دعمها للجهاز املصرفي 
احمللي، وذل���ك عبر ضخ أموال 
ضخمة على شكل ودائع حكومية 
وشبه حكومية خالل األشهر ال� 
18 املاضية )تق���ارب 1.9 مليار 
دينار كودائع حكومية مباشرة 
باإلضافة إلى مبلغ مماثل تقريبا 
من املؤسسات شبه احلكومية(، 
وعبر ضم���ان الودائع ودعمها 
رسملة البنوك، وذلك إلى جانب 
األدوات التمويلية اجلديدة التي 
وفره���ا بنك الكوي���ت املركزي 
للبنوك. ونتيجة لذلك، شهدت 
السيولة في اجلهاز  مستويات 
املصرفي حتس���نا ملحوظا هذا 

العام.

المستثمرون وشركات االستثمار

وتشير البيانات املتاحة إلى 

تداعيات إعادة الهيكلة على القطاع العقاري في دبي
من أجل تقدير تداعيات قرار »دبي العاملية« على القطاع العقاري 
في دبي، من املفيد فهم حالة السوق العقاري قبل تاريخ اإلعالن 
ع��ن القرار في 25 نوفمبر، فأس��عار العقارات في دبي كانت قد 
ش��هدت نوعا من االس��تقرار مؤخرا، وذلك عقب الهبوط احلاد 
الذي ش��هدته منذ الربع الثالث من العام 2008. ووفقا ملؤسس��ة 
»كولييرز«، هبطت أسعار مبيعات السكن اخلاص واإليجارات بني 
الرب��ع الثالث من 2008 والربع الثالث من 2009 بنحو 43% و%49 
على التوالي. لكن أس��عار السكن اخلاص أظهرت مؤخرا عالمات 
على االستقرار، بل حتى عالمات على تعاف معتدل. وفي الواقع، 
تراجعت أسعار املبيعات في الربع الثاني من 2009 بنحو 9% على 

أساس ربع سنوي، فيما كانت قد هوت 41% في الربع األول. 
وقد تشمل إعادة هيكلة »دبي العاملية« سيناريوهني محتملني 
على األقل. السيناريو األول يتمثل بتصفية شركة »نخيل« بشكل 
كامل، مع نقل جميع مشاريعها املنجزة إلى شركة »إعمار« العقارية. 
وق��د ينطوي هذا بدوره على احتم��ال إلغاء أو التأخر في تنفيذ 
وتس��ليم مشاريع »نخيل« قيد التطوير. وفي رأينا، نستبعد أن 
يترجم هذا الس��يناريو على أرض الواقع، وذلك ألسباب عديدة: 
أوال أن »نخيل« تعتبر »جوهرة دبي« باملعايير العقارية. فهي تتمتع 
بشهرة واسعة وعالمتها التجارية تتمتع بحضور قوي في املنطقة، 
وثانيا، من ش��أن تصفية »نخيل« أن تترك أثرا سلبيا كبيرا على 
شعور املستثمرين في السوق العقاري في دبي، وثالثا إن جتميد 
تنفيذ مش��اريع »نخيل« غير املنجزة من شأنه أن يعطي السوق 
العقاري في دبي طابع »الس��وق املهجور«، ورابعا، من شأن أي 
دم��ج مع »إعمار« أو انطواء حتت رايتها أن يطرح حتديات مالية 
وتشغيلية جمة في املدى القصير، إذ ان »إعمار« نفسها في طور 
عملية دمج ضخمة مع »دبي بروبرتيز« و»سما دبي« و»تطوير«. 
كما أن من ش��أن هكذا دمج أن يعرض »إعمار« ملخاطر متزايدة 

في سوق العقار في دبي. 
وفي السيناريو الثاني، األكثر احتماال واألقرب إلى ما أعلنته 
»دبي العاملية« حتى اآلن ح��ول إعادة الهيكلة، نتوقع أن تخضع 
»نخي��ل« لعملية إع��ادة هيكلة ضخمة في اجلوانب التش��غيلية 
واملالية، وأن تش��هد محفظة مشاريعها التطويرية تغيرات كبيرة 
عبر بيع أصول أو إلغاء وتأجيل مش��اريع وفقا لظروف السوق. 
ورغ��م أن هذا الس��يناريو لن يجنب القط��اع العقاري في دبي 

االنعكاس��ات السلبية في املدى القصير، لكن من شأنه أن يهيئ 
أرضية ملستقبل أفضل. وفي املدى القصير، من املرجح أن ترزح 
أسعار العقارات في دبي حتت ضغوط متزايدة، ونتوقع في الوقت 
الراهن أن تهبط األس��عار خالل األشهر الثالثة إلى الستة املقبلة 
مبا يتراوح بني 25% و30%، وفي رأينا، قد تشهد أسعار العقارات 
املزيد من التدهور في املدى القصير نظرا إلى أن ثقة املستثمرين 
قد اهتزت بشكل حاد، كما أن البنوك احمللية والعاملية قد تخفض 

حجم التمويل والسيولة بشكل أكبر.
 لكن في املدى الطويل، نتوقع أن يستفيد القطاع العقاري في 
دبي من دروس هذه األزمة ألس��باب عدة: أوال، من شأن عملية 
إعادة الهيكل��ة أن حتقق نوعا من الت��وازن في املعروض خالل 
السنوات القليلة املقبلة. وبينما من الصعب احلصول على تصور 
دقيق حلجم املعروض الفعلي املتوقع من »نخيل«، نشير إلى أن 
القيمة الدفترية ملشاريع »نخيل« التطويرية تشكل ما نسبته %80 
من إجمالي حجم القطاع العقاري في دبي في العام 2008 )وذلك 
يشمل مشاريع »إعمار« و»يونيون بروبرتيز« و»ديار«(. لذلك من 
ش��أن أي تباطؤ أو تعليق في مشاريع »نخيل« أن يساهم بشكل 
ملحوظ في خفض حجم املعروض من الس��كن اخلاص في دبي 
خالل الس��نوات القادمة. وفي رأينا، فإن املش��اريع الرئيسية ل� 
»نخي��ل« في جزيرة جبل علي وجزي��رة ديرة قد يجري تأجيل 
موعد االنتهاء من تنفيذها إلى ما بعد العام 2020، أو تعديل حجمها 
بشكل ملحوظ. وثانيا، إن إعادة هيكلة »دبي العاملية« والشركات 
العقارية التابعة لها على املستوى املالي والتشغيلي من شأنها أن 
تضع هذه الشركات في وضع أفضل ماليا وتشغيليا، وثالثا، من 
ش��أن إعادة هيكلة بعض الشركات املرتبطة باحلكومة أن تساعد 
اإلمارة على مواصلة ريادتها كمركز إقليمي، وفي الوقت نفسه، 
أن تكون أقل جذبا للمضاربات العقارية، لكن نظرا إلى حجم ديون 
دبي، من املفيد اإلشارة إلى أنه من احملتمل أن متثل إعادة هيكلة 
بعض ش��ركات »دبي العاملية« بداي��ة لعملية أطول إلعادة هيكلة 
العديد من ش��ركات دبي، وفي هذه احلال، نتوقع أن يكون األثر 
أشد وطأة في املدى القصير، وقد يستمر حتى املدى املتوسط.

وفي حال أدت هذه العوامل إلى تخفيض االس��تهالك وحجم 
االس��تثمار، ولم يتم التعويض عن ذلك م��ن خالل رفع اإلنفاق 
في نواح أخرى، فقد يش��هد االقتصاد اإلماراتي فترة من الطلب 

الضعيف وتراجعا في أس��عار األصول. ولكن مادامت أساسيات 
االقتصاد لم تتأثر بش��كل جوهري، ف��إن التداعيات على املدى 
الطوي��ل قد ال تكون حادة: فضعف الطلب في املدى القصير من 
شأنه ببساطة أن ميهد الطريق أمام منو استثنائي عندما يتعافى 
االقتصاد، ليع��وض بذلك تباطؤ النمو ويرفع متوس��طه لفترة 

محددة من الزمن. 
لكن نظرا إلى االهتمام الدولي بإعالن دبي جتميد الديون، هناك 
أيضا مخاوف من أن يتأثر موقع دبي سلبا على خريطة االستثمار 
العاملية، ما من شأنه أن يقوض قدرتها على احلصول على متويالت 
ضخمة في السنوات املقبلة والتأثير سلبا على اآلفاق االقتصادية 
في املدى الطويل. ويبدو من احملتمل أن تطول تداعيات تأثر السمعة 
على موقع دبي االقتصادي )وبالتالي اإلمارات(. ففي احلد األدنى، 
قد يبدأ املس��تثمرون بطلب ضمان��ات كافية قبل منح رأس املال 
للتأكد من الش��ركات التي حتظى فعليا بالدعم احلكومي، أو طلب 
درجة أعلى من الشفافية عند إقراض شركات دبي. وفي حال أدى 
ذل��ك إلى احلد من القدرة عل��ى احلصول على رأس املال اخلاص 
لدعم املشاربع التطويرية املستقبلية، فإن مميزات دبي التنافسية 

مقارنة مع الدول اخلليجية األخرى قد تبدأ باالنحسار.
لكن في الوقت نفسه، من اخلطأ أن نكون متشائمني جدا حيال 
التطلعات االقتصادية لدبي في املدى الطويل. فرغم حجم الدين 
املتراكم الذي سيتطلب سنوات لتسديده، هناك أوجه إيجابية لهبوط 
أس��عار األصول وانفجار الفقاعة العقارية، فذلك ليس من شأنه 
أن يخفض تكلفة القيام باألعمال في اإلمارة فحس��ب، بل إنه قد 
يساهم أيضا في التخفيف من درجة التفاؤل املفرط ومن وتيرة 
املضاربات التي س��طرت الطفرة غير املستدامة خالل السنوات 
األخي��رة. ومع عودة منو االئتمان إلى مس��تويات متوازنة، فإن 
األزمة ستساهم في إقصاء االستثمارات ذات اجلدوى االقتصادية 

املتدنية، وحتسني استغالل املوارد في دبي في املدى الطويل.
 واألهم من ذلك أن شركات دبي، ورغم حجم الديون املتراكمة 
عليه��ا، قد راكمت أيض��ا قائمة طويلة من األص��ول. ومن هذه 
األص��ول، البنى التحتية ذات املعايي��ر العاملية، وبيئة منخفضة 
الضرائب، واخلبرات املاهرة في قطاعات أساس��ية. ومن ش��أن 
هذه األصول أن تولد دخال س��يدعم أداء اقتصاد دبي مع الوقت 

ومساعدتها على سداد ديونها.

صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك
)كنسبة مئوية من إجمالي املوجودات األجنبية(

سوق األسهم في الكويت
)األول من يناير = 100(

مؤشرا سوقي األسهم في اإلمارات

تقــرير


