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توقعات بارتفاع معدل التضخم في السلطنة إلى حدود 4% في العام الحالي

»الوطني«: االقتصاد العماني مهيأ ليبقى األكثر استقرارًا خليجيًا
رغم صغر حجمه ومحدودية الموارد الحكومية

أشار بنك الكويت الوطني في 
نشرته االقتصادية لدول اخلليج 
إلى أن معدل منو االقتصاد العماني 
كان بني األدن����ى خليجيا خالل 
معظم العقد املنصرم، نسبيا على 
األقل. إذ منا الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار الثابتة مبتوسط %6.5 
بني العامني 2003 و2008، مقارنة 

مع 8% خليجيا.
ورأى »الوطن����ي« ان����ه بعد 
م����رور عامني عل����ى األزمة، فقد 
تغير االنطباع، ليكون االقتصاد 
العمان����ي ف����ي وض����ع أفض����ل 
مقارنة مع االقتصادات األخرى، 
ويعزى ذلك إلى عدة األس����باب، 
أهمها: نظام����ه املالي غير املعقد 
واملس����تقر، والذي تهيمن عليه 
البن����وك التقليدية )التي يرتكز 
عملها على قبول ودائع العمالء 
القروض  واحلكوم����ة، ومن����ح 
للش����ركات واألفراد( مع محافظ 
استثمارية صغيرة احلجم نسبيا 
واعتماد مح����دود على التمويل 
األجنبي. وقد ساعد هذا على احلد 
من اخلسائر االستثمارية، ودعم 
مستويات السيولة، وجنب البنوك 
ارتفاعا كبيرا في عدد القروض 

املتعثرة.
وأش����ار »الوطن����ي« إلى أن 
ثاني هذه العوامل أن العديد من 
القطاع  املش����اريع الضخمة في 
الصناعي، ومنها تلك التي تندرج 
حتت البرنامج احلكومي لتنويع 
االقتصاد، وقد س����اعد ذلك على 
حتقيق قفزة ف����ي حجم القوى 
العاملة األجنبية بني العامني 2006 
و2009 بنسبة 71%، ما وفر دعما 
ملحوظا للناجت احمللي اإلجمالي 

غير النفطي.
وبني »الوطني« ان ارتفاع الناجت 
النفطي في عمان يعد أحد العوامل 
الرئيسية في حتسن االقتصاد 
العماني مستقبال، ويعزى ذلك 
بشكل رئيس����ي إلى كون عمان 
ليست عضوا في منظمة أوپيك، 
وأيضا إلى ارتف����اع إنتاجها من 

بعض املنتجات النفطية.
وأش����ار »الوطن����ي« إلى أنه 
نتيجة لهذه العوامل، استطاعت 
الس����لطات العماني����ة احت����واء 
تداعيات األزم����ة على االقتصاد 
احمللي بسهولة نسبيا، وشملت 
إجراءات البنك املركزي العماني 
لدعم النظام املالي خفض سعر 
الفائدة بش����كل متت����ال إلى %2 
)خ����الل الع����ام 2008(، وتوفير 
تسهيالت طارئة بالدوالر بقيمة 
ملياري دوالر لدعم مس����تويات 
الس����يولة لدى البنوك )نوفمبر 

التعقي����د، إذ نتيجة املصروفات 
الضخمة في الس����نوات السابقة 
والتي فاقت ما كان مقدرا )بواقع 
30% على سبيل املثال في 2008(، 
فقد يأتي منو املصروفات الفعلية 
في العام احلالي أدنى من املتوقع 
في امليزانية، إال أن حجمها قد يأتي 

أعلى على أرض الواقع.
وبعد تراجعها في العام املاضي، 
قد تعاود اإلي����رادات احلكومية 
االرتفاع ه����ذا العام بواقع %20، 
نتيجة ارتفاع اإليرادات النفطية 
التي تشكل عادة ما نسبته %80 
من إجمالي اإليرادات. ويفترض 
أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع فائض 
امليزانية من ما نس����بته 2% من 
الناجت احمللي اإلجمالي في 2009 
إلى نحو 7% ف����ي العام احلالي. 
لكن متانة الوضع املالي لسلطنة 
عمان ال تظهر بش����كل كامل في 
البيان����ات احلكومي����ة، إذ تظهر 
البيانات املعلنة صافي اإليرادات 
بعد تخصيص وحتويل جزء منها 
إلى صناديق االحتياطات العامة، 
وبالتالي، يبدو الفائض أقل مما 
هو عليه فعليا. وبني عامي 2005 
و2008، يقدر )بشكل غير رسمي( 
أن تكون هذه التحويالت قد شكلت 
ما متوسطه 11% من الناجت احمللي 

اإلجمالي سنويا.
لك����ن على الرغم م����ن متانة 
املالي للسلطنة، التزال  الوضع 
احلكومة تواجه ضغوطا في املدى 
الطويل إلدارة املصروفات و/أو 
توسيع القاعدة الضريبية بهدف 
حماية امليزانية من أي انخفاض 

محتمل في اإليرادات النفطية.
وحلظ الوطني أن احلس����اب 
اجلاري ش����هد تراجعا ملحوظا 
في العام املاضي. وتسجل عمان 
امليزان  عادة فائضا كبي����را في 
التجاري السلعي )نحو 30% من 
الناجت احملل����ي اإلجمالي(، الذي 
يكفي لتعويض العجز في جميع 
النواحي األخرى من احلس����اب 

اجلاري.
لكن من املتوقع أن يكون امليزان 
التجاري السلعي قد تراجع بشكل 
حاد في العام املاضي مع انخفاض 
النفطي����ة بنحو %35  اإليرادات 
)مدفوعة بتراجع أسعار النفط(. 
ونتيجة لذلك، توقع الوطني أن 
يكون احلساب اجلاري قد سجل 
توازنا إلى حد ما في العام املاضي. 
وفي الع����ام احلالي، يفترض أن 
النفط  ارتف����اع أس����عار  يؤدي 
النفطية،  إلى تعافي الصادرات 
لتدفع احلس����اب اجلاري مجددا 
إلى حتقيق فائض مبا نسبته %3 
من الناجت احمللي اإلجمالي. وهذه 
النسبة أدنى بكثير من املتوسط 
املسجل بني العامني 2000 و2008، 
والبالغ 10%، عاكسة ارتفاع حجم 

الواردات.

احلكومي عل����ى البنية التحتية، 
القطاع الصحي والتعليم  ومنها 
والسكن والنقل )مثل ميناء الدقم 

اجلديد(. 
وحلظ »الوطني« أن أداء القطاع 
النفطي مؤخ����را فاق التوقعات � 
بعدم����ا كان دائما يعتبر معرضا 
للتباطؤ � وساهم في حماية الناجت 
احمللي اإلجمالي م����ن أثر تباطؤ 
نشاط القطاع اخلاص. وفي الواقع، 
ارتفع إجمالي إنتاج السلطنة من 
ف����ي 2009، للعام  النفط والغاز 
الثاني على التوال����ي، بواقع %6 
إلى ما يعادل نحو مليون برميل 
يوميا. وق����د أدى تزايد انخراط 
القطاع اخلاص في القطاع النفطي 
والتقنيات اجلديدة التي اعتمدتها 
شركة تنمية نفط عمان � املنتج 
الرئيسي للنفط والغاز في السلطنة 
� إلى تعوي����ض التآكل الطبيعي 

حلقول النفط العمانية القدمية.
وتعتزم شركة تنمية نفط عمان 
احلفاظ على مس����تويات اإلنتاج 
احلالية من النفط خالل السنوات 
األربع إلى اخلمس املقبلة، بينما 
تعتزم زي����ادة إنتاجها من الغاز 
الطبيعي بنحو 40% )لتلبية الطلب 
احمللي املتزايد بشكل أساسي أكثر 
منه لرفع حجم الصادرات من الغاز 
الطبيعي املسال(. وبحلول العام 
2015، يتوق����ع أن يتجاوز حجم 
إنتاج الش����ركة من الغاز إنتاجها 
من النفط اخلام. وبالتالي، يتوقع 
أن يس����تمر قطاع النفط والغاز � 
الذي يساهم مبا نسبته 45% إلى 
50% م����ن الناجت احمللي اإلجمالي 
العماني � في أن يس����اهم بشكل 
ملحوظ في منو االقتصاد بشكل 
عام في املدى املتوس����ط. وتوقع 
الوطني أن يرتفع الناجت النفطي 
)شامال الغاز وباستبعاد املصافي 

2008(، وخفض احلد األدنى ملعدل 
االحتياطي اإللزامي من 8% إلى %5 
)ديسمبر 2008(، وأيضا رفع احلد 
األقصى ملعدل القروض إلى الودائع 
من 85% إلى 87.5% )يناير 2009(. 
كذلك، أطلقت احلكومة صندوقا 
)صانع سوق( لدعم سوق األسهم 
حجمه 150 ملي����ون ريال عماني 

)نوفمبر 2008(.
وبشكل عام، رأى الوطني أنه 
لم ينجم ع����ن األزمة أي ضغوط 
نظامية كبي����رة. ووفقا للتقارير 
الصحافية، فإن السلطنة استخدمت 
640 مليون دوالر فقط من إجمالي 
حجم التس����هيالت الطارئة التي 
وفرها البنك املركزي العماني، كما 
أن البنوك لم حتتج لدعم حكومي 
كبير على شكل ضخ األموال في 
اجلهاز املصرفي أو ضمان الودائع، 
ونتيجة لذل����ك، وعلى الرغم من 
تباطؤ منو الودائع واالئتمان بشكل 
حاد إلى 6% مؤخرا، يبدو ان اجلهاز 
املصرفي مازال يتمتع مبستويات 
مرتفعة من كفاية رأس املال ومازال 
قادرا على دعم النمو االقتصادي 

خالل السنوات املقبلة.

آفاق النمو االقتصادي

وأشار »الوطني« إلى أنه في ظل 
عدم وجود فقاعات في القطاعني 
املالي والعقاري � على ما يبدو � فإن 
أداء االقتصاد العماني مهيأ ليبقى 
بني األكثر استقرارا خليجيا. ورغم 
صغر حج����م االقتصاد، وافتقاره 
لدرجة من الديناميكية ومحدودية 
املوارد احلكومية، إال أن الدفع نحو 
التنويع يوفر محفزا مهما للتطور 
والتنمية. ويش����مل هذا التنويع 
االقتصادي قطاعات الغاز الطبيعي 
املسال والبتروكيماويات والتعدين 
والس����ياحة، إلى جان����ب اإلنفاق 

والتكري����ر( بواق����ع 6% إضافية 
خالل العام احلالي، بعدما كان قد 
ش����هد ارتفاعا مماثال في العامني 

املاضيني. 
وذكر التقري����ر انه بعد منوه 
بأكثر من 10% سنويا بني العامني 
2006 و2008، ق����د يك����ون الناجت 
احملل����ي اإلجمالي غي����ر النفطي 
باألسعار الثابتة قد شهد تباطؤا 
في النمو إلى 3% في العام املاضي، 
متأثرا بتراجع درجة الثقة، وتشدد 
سوق االئتمان، وانخفاض حجم 
املصروفات على املشاريع، وتراجع 
التدفقات التجارية وتدفق العمالة 
العمالة  األجنبية )رغم أن حجم 
األجنبية ارتفع خالل 2009 بواقع 
10%، أي بوتيرة أسرع بكثير منها 

في الدول املجاورة(.
وتوقع »الوطني« أن يش����هد 
العام احلال����ي تعافيا في بعض 
هذه النواحي بفضل االس����تمرار 
ف����ي تنفيذ املش����اريع الصناعية 
والس����ياحية الضخمة، باإلضافة 
إلى السياس����تني املالية والنقدية 
التوسعيتني. وبالتالي، نتوقع أن 
ينمو الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي باألسعار الثابتة في 2010 
بواقع 4%، وقد يستمر بهذه الوتيرة 

في السنوات القليلة املقبلة.

الميزانية والحساب الجاري

وأشار الوطني إلى أن ارتفاع 
املصروفات احلكومية من شأنه 
أن يدع����م النم����و االقتصادي في 
املدى املتوسط. وتتضمن ميزانية 
العام احلالي زيادة في املصروفات 
بواق����ع 12% مقارن����ة بامليزانية 
الس����ابقة، مع ارتفاع ملحوظ في 
كل من املصروفات اجلارية )%12( 
والرأسمالية )11%(. لكن حسابات 
امليزانية قد يش����وبها درجة من 

صافي الميزانية العمانية )نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي(

معدل التضخم في الكويت )معدل النمو السنوي %(

اإلمارات )معدل النمو السنوي %(

معدل التضخم في عمان )معدل النمو السنوي %(

السعودية )معدل النمو السنوي %(

فاز بمبلغ 125 ألف دينار في سحب شهر أبريل

جوهرة »الوطني« للشربجي

فاز عميل بنك الكوي����ت الوطني »محمد خلدون 
بدر الدين الش����ربجي« مببل����غ 125 ألف دينار قيمة 
اجلائزة األولى لس����حب حس����اب اجلوهرة الشهري 
لشهر ابريل 2010 الذي أجراه بنك الكويت الوطني في 
الفرع الرئيسي. وقد فازت باجلائزة الثانية وقدرها 
7500 دينار حسينة محمد عمر محمد عمر، فيما فاز 
باجلائزة الثالثة وقدرها 3000 دينار احمد عيس����ى 
محمد القعود، كما حصل الفائزون اآلخرون على 97 

جائزة نقدية أخرى قيمة كل منها 400 دينار.
وقال الفائز باجلائزة األولى وقدرها 125 ألف دينار 
محمد خلدون الش����ربجي، من سورية ويعمل مديرا 
للمبيعات في إحدى ش����ركات بيع التجزئة املعروفة 
وقد بدت مالمح الس����رور واالبته����اج واضحة على 
وجهه لدى حضوره للبنك لتسلم اجلائزة من عبداهلل 
احلوقل مدير الفرع الرئيسي وصرح الفائز بانه يعتز 
كثيرا بعالقته مع بنك الكويت الوطني والتي ترجع 

ألكثر من 15 عاما. 
وأوضح أنه على الرغم من أنه قد سبق له الفوز 
خالل هذه السنوات مرتني متتاليتني بإحدى اجلوائز 
الصغرى حلساب اجلوهرة فإنه ال يكاد يصدق فوزه 
في هذا الس����حب باجلائزة الكبرى والبالغة 125 الف 
دينار، مضيفا أنه كان ينوي ان يدخر مبلغا ال يتعدى 
15 الف دينار في حس����اب اجلوه����رة اعتقادا منه ان 
هذا يكفي ملس����تقبل األوالد ولكن بعد فوزه بجائزة 
اجلوهرة الكبرى أصبح يعتق����د أنه قد ضمن بذلك 
مستقبل األوالد. وأعرب الشربجي عن شكره وامتنانه 
اجلزي����ل لبنك الكويت الوطني »بنكه املفضل« الذي 

حقق له كل ما كان يحلم بإجنازه.
جتدر اإلشارة إلى أن سحب اجلوهرة يكافئ عمالءه 
في كل شهر ويقدم لهم 100 جائزة نقدية مغرية، حيث 
تبلغ قيمة اجلائزة األولى 125 ألف دينار، واجلائزة 
الثانية 7.5 آالف دينار واجلائزة الثالثة 3 آالف دينار، 
فيم����ا يحصل كل من الفائزين ال����� 97 اآلخرين على 

جائزة نقدية قيمتها 400 دينار لكل منهم.
وذك���ر الوط����ني ان كال من بس���ام اكرم يازجي، 
فيصل عبداهلل عبدالرحمن املهنا، محمد عدنان علي، 
عامر امين الهبل، نايف محمد خالد املس����ما، بشرى 
مصطفى الكدرو، محمد رياض عبداحملسن القطان، 
عبدالعزيز محمد عبدالكرمي خميس، حس����ني محمد 
حسني الوزان، عبداهلل براك هادي حسني، باندان ناث 
الل موهان ناث، أحمد حسني يوسف الوثيقي، سعاد 
علي سعيد الشيباني، حسن محمد علي رمضان، فؤاد 
محمود شاتيال، جاسم محمد سعود العنجري، اميان 
نبيل علي عثمان، بدر رحيم مزيد الديحاني، القاصر 

غالية خالد ابراهيم اجلابر، عبدالكرمي عويد تايه، مشعل 
محمد حسن الدالل، القاصر احمد شريف علي نزال، ليلى 
عيد جابر املطيري، شريفة عبدالهادي راشد الفجي، 
علي عبداحلميد عبدالنب����ي نقي، جهاد فوزي داغر، 
عبداحملسن محمد عبداحملسن احلمد، شدوى بخيت 
حس����ني أحمد، بشار محمد يونس، حنان أحمد قمبر 
ياقوت، القاصر زي��د انور يعقوب حياتي، زهرة احمد 
علي املويل، فاطمة يعقوب جاسم بوالبنات، مرسال 
س����ليم عبداهلل احلاوي، محمد فريدون شاحسيني، 
خالد فهد س����ليمان الفهد، مرمي خلفان احمد خلفان، 
يوسف حسني يوس����ف العبداحملسن، بشار حمدي 
شكيب عطعوط، القاصر عبدالعزيز عايش عماش، 
بشار علي جعفر اخلريب����ط، القاصر عبداهلل مبارك 
علي املبارك، نادية عبدالرحيم جاسم احلمداني، آمال 
هاشم سيد مندني رمضان، سناء عالء الدين توفيق 
جمعة، كوثر ابراهيم فاضلي، القاصر سلمان عبدالعزيز 
محمد العتيبي، ناصر صال����ح العبد، فيصل صالح 
عبدالرحمن الهده، هدى غالب كاظم ال رشيد، حمود 
ابراهيم العماش، حمد عيسي ابراهيم املشاري، فيصل 
عبداهلل عبدالرحمن املهنا، وليد علي حسني جمعة، 
القاصر فاطمة حاكم سعدون السبيعي، ليلى سالم 
ضو، نير صفوت دس����وقي الس����كري، اومانا كوتي 
دانيل، خاتون علي صالح احلداد، حسن يوسف بن 
عيس����ى، ناجي خليل محمد ابراهيم، رحاب مد اهلل 
امان العنزي، صالح مناور جفني، فاطمة عيد مضف 
الشمري، مستنصر فدا حسني الكتريكواال، القاصر 
فرح عباس كلس����تان، لورين ش����فيق بواري، انور 
بارابارامبيل، حامد حسني عبدالرسول قاسم، حميدة 
حسني حسن عبداهلل، عبداهلل مبارك ناصر العمير، 
قصي عبدالرزاق زينل العوضي، مصباح محمد زهير 
العطري، عالء عب����اس علي نقي، بالل خليل صادر، 
احمد سيد محسن سيد جابر احمد، وليد عبداخلالق 
محمد عبداخلالق، مش����عل عبداهلل خليل احلشاش، 
باس����مة محمود مصطفى، سلمى عبدالصمد دشتي، 
جولفري روبينو ميلز، بدر عبداحلميد علي السالم، 
روبير جابي الشيتي، طالل مسعود فرج املهنا، نصار 
عباس س����يد محمود املولة، محمد عبداهلل ش����اوي 
القالف، عمران عبدالعزيز عمران نبوي، فراس علي 
باكير، نبيل سليمان فخرالدين، مازن خيري عارف 
ابوسيدو، فهد خالد املضف، ديسوزا رونالد لويس، 
نادية عبدالرزاق سليمان الدليمي، مرمي سعيد ميخائيل 
فلتاؤوس، القاصر عبداهلل حسني عبداهلل اشكناني، 
سيلني جكميان بيريه جكميان وحسني محمود احمد 

محمد الفودري، فازوا ب� 400 دينار.

مدير الفرع الرئيسي عبداهلل احلوقل مع الفائز باجلائزة األولى محمد خلدون الشربجي

الجمعية االقتصادية تنظم مؤتمرًا حول خطة 
التنمية ودور المشاريع الصغيرة في  26 الجاري

عنداري: حجم سوق العقار في لبنان
ما بين 7 و10 مليارات دوالر

تنظم اجلمعي����ة االقتصادية 
الكويتية مؤمترا لدعم ومساندة 
املشاريع الصغيرة حتت عنوان 
»خطة التنمية ومستقبل املشاريع 
الصغيرة وفرص العمل« في ال� 26 

من شهر ابريل اجلاري.
وقال����ت اجلمعي����ة ف����ي بيان 
صحافي ان املؤمتر الذي سيرعاه 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد يهدف الى املساهمة 
في حتقيق سياسات خطة التنمية 
من خالل تشجيع وحث الشباب 
الكويتي على االنخراط في العمل 

احلر. 
وأضاف البيان ان املؤمتر يهدف 
ايضا الى تش����جيع الشباب على 
املساهمة في التنمية االقتصادية 
وتهيئة البيئة القانونية واإلعالمية 
والتس����ويقية واملالي����ة للعم����ل 
على إجناح املش����اريع الصغيرة 

واملتوسطة واحلد من تعثرها.
الى ذلك  انه وباإلضافة  وذكر 
س����يتم التطرق خالل املؤمتر الى 
بعض محاور خطة التنمية خللق 
فرص عمل جديدة للشباب مبينا ان 
املؤمتر سيشارك فيه عدد كبير من 

اصحاب املشاريع الصغيرة وخبراء 
وممثلون عن املؤسس����ات املالية 
واإلعالمية والقطاع اخلاص املعنية 

بدعم املشاريع الصغيرة.
وأشار البيان الى ان أهم احملاور 
التي س����يتطرق اليها املؤمتر هي 
دور مش����روعات اخلطة في دعم 
املشروعات الصغيرة ودور القطاع 
اخلاص واملؤسسات التمويلية في 
دعم املشاريع الصغيرة باإلضافة 
الى محور خاص عن التشريعات 
والسياسات املطلوبة لدعم وتطوير 

املشروعات الصغيرة.

بي����روت � رويترز: أجمع املش����اركون في مؤمتر 
ملتقى العق����ار والتمويل املنعقد في بيروت على ان 
اسعار العقارات في لبنان ارتفعت ارتفاعا حادا خالل 
العامني املاضيني، لك����ن بعضهم يعتبر هذا االرتفاع 

تصحيحا أكثر منه انفالتا في األسعار.
وشجعت األزمة املالية العاملية املغتربني اللبنانيني 
ومعظمهم في افريقيا والذين ميلكون السيولة على 
االستثمار العقاري في بلدهم بعد االستقرار السياسي. 
وقال النائب الثاني حلاكم مصرف لبنان سعد عنداري: 
»ان سوق العقار في لبنان ميثل حجما استثماريا ال 
يس����تهان به يقدر مبا يعادل 7 إلى 10 مليارات دوالر 
في كل من عامي 2008 و2009 وللداللة على أهميتها 
ميكننا مقارنتها بحجم الناجت احمللي اإلجمالي الذي يقدر 
بحوالي 33 مليار دوالر«. وأضاف ان حجم االستثمارات 
في العقار في اقتص����اد صغير احلجم هو بحد ذاته 
ظاهرة مردها تزامن عدم اس����تقرار االسواق العاملية 
مع استقرار نسبي في البيئة السياسية واألمنية في 
لبن����ان أنتج ثقة غير معهودة في االقتصاد اللبناني 
في الفترات السابقة والالحقة لألزمة املالية العاملية. 
وقال »مع تسليمنا بأن األسعار ارتفعت ارتفاعا حادا 
ف����ي بعض املناطق اللبنانية بني عامي 2008 و2009 
وان هذا االرتفاع اذا وضعناه في س����ياقه التاريخي 
وحتديدا اعتبارا من نهاية عام 1996 الى اليوم يعتبر 

تصحيحا أكثر منه انفالتا في األسعار«.

ووفقا لتقرير لبنك بيبلوس فإن بيروت تقع في 
املرتبة 52 من أصل 91 من حيث األس����عار العقارية 

متقدمة على شنغهاي وبروكسل.
ولكن املراقبني يتوقعون ان يشهد السوق العقاري 
نوعا من التباطؤ خالل العامني املقبلني بسبب عدم إقبال 
املغتربني اللبنانيني الذي يشكلون سوق الطلب على 
األسعار املرتفعة. ورغم احلديث عن متلك األجانب في 
لبنان وخصوصا اخلليجيني، قال عنداري ان األرقام 
املتوافرة تش����ير إلى أن اللبنانيني هم املستثمرون 
األساس����يون، إذ تتراوح حصتهم بني 85 و90% من 
املجموع. ويقدم بعض اخلليجيني وخصوصا الكويتيني 
والسعوديني على متلك قصور وشقق فخمة في جبل 

لبنان لقضاء فصل الصيف في مناخ جيد.
وتبدو بيروت للناظر مثل دبي حيث ورشات االعمار 
ورافعات البناء تعمل بنشاط في معظم املناطق وهو 
مشهد يبدو مختلفا لبلد عانى من ويالت حرب أهلية 

أعقبتها هزات سياسية متعاقبة.
وقال املدير العام املساعد ملجموعة االقتصاد واالعمال 
فيصل ابو زكي ان قطاع العقار في لبنان يشهد منذ 
سنوات فورة قياسية، إذ ارتفعت اسعار االراضي في 
بعض املناطق والقطاعات بنسب تراوحت بني %200 
و400% في 5 س����نوات، بينما ارتفعت اسعار الشقق 
بنسب تراوحت بني 100% و200% في املدة نفسها في 

العديد من أحياء العاصمة بيروت واملناطق.

تقــرير

التضخم والبيانات النقدية من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن معدل 
التضخ���م في س���لطنة عمان تراجع بش���كل 
دراماتيك���ي إلى 3.5% في الع���ام املاضي، من 

12.5% ف���ي 2008. ويعكس هذا التباطؤ، في اجل���زء األكبر منه، تراجع تضخم 
أسعار املواد الغذائية من 22% في 2008 إلى 1% في العام املاضي. وتشكل املواد 
الغذائية نحو ثلث مؤشر األسعار. لكن في العام احلالي يتوقع أن يرتفع معدل 
تضخم املواد الغذائية. وكذلك في نواح أخرى، قد تتسارع الضغوط التضخمية 
إلى حد ما نتيجة تس���ارع وتيرة النمو االقتص���ادي. وبالتالي، توقع الوطني 
ب���أن يرتفع معدل التضخم في 2010 إلى حدود 4%. وفي ظل البيئة االقتصادية 
العاملية الهشة حاليا، قد ينظر إلى هذا املعدل كثمن بسيط مقابل حتقيق تعاف 

اقتصادي قوي. 
واضاف الوطني أن سعر صرف الريال العماني قد ربط بالدوالر عند مستوى 
ثابت يبلغ 0.345 ريال للدوالر منذ بداية العام 1986. ما يعني أن على السياسة 
النقدية العمانية أن تتماش���ى مع السياس���ة النقدي���ة األميركية. ولكن ميكن 
ملس���تويات أسعار الفائدة العمانية ملختلف اآلجال أن تختلف عن تلك التي في 

الواليات املتحدة في حدود هامش معني بحسب 
سياسات البنك املركزي العماني، باإلضافة إلى 
عدم تأثر تدفقات الودائع احمللية مبس���توى 
أس���عار الفائدة. وتتمثل األداة الرئيسية لدى البنك املركزي المتصاص فائض 
السيولة بإصدار شهادات إيداع. لكن العائد على هذه الشهادات كان دائما أدنى 
من تلك املدفوعة على الودائع بالدوالر )باستثناء فترة قصيرة من العام 2008(. 
باإلضافة إلى ذلك، يستخدم البنك املركزي سعر إعادة شراء لضخ السيولة في 

السوق النقدي. ويبلغ هذا السعر 2% منذ أكثر من عام. 
ومازالت السلطات العمانية تؤكد أن السلطنة ستبقى خارج االحتاد النقدي 
اخلليجي وأن الريال س���يبقى مربوطا بالدوالر األميرك���ي. وبالتالي، مع بقاء 
أسعار الفائدة األميركية عند مستوياتها املنخفضة، رأى الوطني أنه ليس هناك 
ما يدعو إلى االعتقاد بأن أسعار الفائدة في عمان سترتفع بشكل ملحوظ خالل 
ع���ام من اآلن. وفي حال ارتفع معدل التضخم ه���ذا العام، فهذا يعني انخفاض 
أس���عار الفائدة بالقيمة احلقيقية، ما من ش���أنه أن يوفر دعما إضافيا للنشاط 

االقتصادي احمللي.


