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أشار في تقريره األسبوعي إلى ارتفاع ودائع البنوك إلى 27.6 مليار دينار

»الشال«: 2.4 مليار دينار إجمالي أدوات الدين العام في يونيو الماضي
2 مليار دينار قيمة س�ندات الخزان�ة طويلة األمد حت�ى نهاية يونيو البنوك المحلية تس�تأثر بنس�بة 93% من إجمالي أدوات الدين العام

89.9 مليون دينار إيرادات »األهلي«
التشغيلية في النصف األول

أداء إيجابي ل� 14 سوقًا ماليًا
في النصف األول مقارنة بالعام الماضي

في حتليله الرباح النصف االول من 2009، 
اش����ار التقرير الى ان صافي ارباح البنك بعد 
خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص 
الضريبة على االفرع باخلارج قد بلغ ما قيمته 
20.2 مليون دينار متراجعا ما مقداره 25.1 مليون 
دينار وبنسبة تراجع بلغت 55.4%، وكان البنك 
قد حقق ارباحا بنحو 45.2 مليون دينار في 30 
يونيو عام 2008 وبنسبة منو لصافي االرباح 
بلغت نح����و 10.3% في منتصف 2008 مقارنة 

بالفترة ذاتها من عام 2007.
ويعزى التراجع في ربحية البنك في جزء 
كبير من����ه الى ارتفاع املخصص����ات املتعلقة 
باالئتمان بنسبة 304.6% وصوال الى 16.7 مليون 
دينار في يونيو عام 2009 مقارنة مع 4.1 مليون 

دينار للفترة نفسها من عام 2008.
واوضح التقرير ان جملة االيرادات التشغيلية 
للبنك قد بلغت نحو 89.9 مليون دينار محققة 
تراجعا بلغ 36.9 مليون دينار، او ما نس����بته 
29.1% عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2008، 
وذلك نتيجة تراجع جميع ايرادات البنك من دون 
استثناء، حيث تراجعت ايرادات الفوائد بنحو 
20.2 مليون دينار كما ذكرنا سابقا، وتراجع بند 
ايرادات اخرى بنحو 4.5 ماليني دينار وصوال 
ال����ى 703 آالف دينار بعد ان بلغت 5.2 ماليني 
دينار في الفترة نفسها للعام 2008، وتراجع 
بند صافي ايرادات اتعاب وعموالت بنحو 3.1 
ماليني دينار وصوال الى 11.3 مليون دينار في 
30 يونيو ع����ام 2009 بعد ان بلغ 14.4 مليون 

دينار في الفترة ذاتها للعام 2008.

أوضح التقرير ان اسواق العالم املالية مرت 
بفترة من االرتداد السلبي كتبنا عنها في تقرير 
سابق، وذكرنا بأن أسواق املال ستستمر في 
مرحلتها الثالثة، او مرحلة الصعود املعتدل، 
ولكن ضمن ارتدادات موجبة وسالبة حادة، 
وسيستمر ذلك حتى نهاية العام احلالي، بعد 
ذلك االرتداد الس���لبي نشرت بعد منتصف 
يوليو بيانات حول النمو االقتصادي لكل من 
الصني )7.9% للربع الثاني( ومؤخرا للواليات 
املتحدة االميركية )-1%( للربع الثاني، ومع 
بعض النتائج االفضل من التوقعات ملؤسسات 
مالية كبرى ح���دث االرتداد املوجب وحقق 

الداو جونز مثال اعلى مستوياته على مدى 
9 شهور.

واجلدول املرافق يعرض ألداء ال� 14 سوقا 
نصفهم في منطقة اخلليج العربي وواضح 
من اجلدول انه حتى تاريخ 2009/8/5 حققت 
11 سوقا من اصل ال� 14 اداء موجبا، مقارنة 
مبستوى نهاية العام املاضي، وان 12 سوقا 
حققت اداء موجبا مقارنة بنهاية يونيو 2009، 
واالستثناء الوحيد والكبير الذي خالف اجتاه 
اسواق العينة هو سوق االسهم البحريني الذي 
فقد 16.1% منذ نهاية العام املاضي، وفقد %4.3 

منذ نهاية النصف االول من العام احلالي.

ارتفاع ودائع البنوك احمللية في النصف األول

نهاية مارس 2009 وبنسبة %1.3، 
ويخص عمالء القطاع اخلاص 
من تل���ك الودائ���ع بالتعريف 
الش���امل اي شامال املؤسسات 
الكبرى، مثل املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية � ال يشمل 
احلكومة � نحو 24.3902 مليار 

دينار، اي ما نسبته %88.2.
ونصي���ب الودائع بالدينار 
منها نحو 21.2976 مليار دينار 
اي ما نس���بته 87.3%، ونحو 
3.0926 مليارات دينار بالعمالت 

األجنبية.
اما بالنس���بة إلى متوسط 
اسعار الفائدة على ودائع العمالء 
ألجل، بكل من الدينار الكويتي 
والدوالر األميركي، مقارنة بنهاية 
مارس 2009 فتذكر النشرة انها 
قد واصلت انخفاضها، على كل 
من العملتني، ومازال الفرق في 
متوسط اس���عار الفائدة، على 
الودائ���ع ألجل لصالح الدينار 
في نهاية الفترتني، اذ بلغ نحو 
0.989 نقطة، لودائع شهر واحد، 
ونحو 0.991 نقطة، لودائع 3 
اش���هر، ونح���و 0.841 نقطة، 
لودائع 6 اشهر، ونحو 0.725 
نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان 
ذلك الفرق، ف���ي نهاية مارس 
2009، نحو 1.550 نقطة، لودائع 
شهر واحد، ونحو 1.290 نقطة، 
لودائع 3 اش���هر، ونحو 1.091 
نقطة، لودائع 6 اشهر، ونحو 
0.959 نقطة لودائع 12 ش���هرا 
وبلغ املتوسط الشهري لسعر 
صرف الدين���ار مقابل الدوالر 
األميركي يوني���و 2009 نحو 
287.759 فلسا كويتيا لكل دوالر 
اميركي، بارتفاع لصالح الدينار 
بلغ نحو 1.4% مقارنة باملتوسط 
الشهري ملارس 2009، عندما بلغ 
نحو 291.818 فلسا لكل دوالر 

اميركي.

ثالث���ة موضوعات تناولها 
التقري���ر األس���بوعي الصادر 
عن شركة الشال لالستشارات 
االقتصادية، تطرق األول منها 
العام  الدين  أدوات  إلجمال���ي 
وال���ذي ارتفع مب���ا قيمته 311 
مليون دينار ليبلغ 2.4 مليار 
دينار في نهاية يونيو 2009، 
مشيرة الى ان سندات اخلزينة 
األطول أمدا برصيد 2041 مليون 

دينار.
وقد بلغ اجمالي التسهيالت 
البنوك  املقدمة من  االئتمانية 
احمللي���ة نح���و 24.3 ملي���ار 
دينار متثل 62.2% من اجمالي 

موجودات البنوك احمللية.
كما بلغ اجمالي التسهيالت 
8.1 مليارات دينار  الشخصية 
متث���ل 33.4% م���ن اجمال���ي 

التسهيالت االئتمانية.
واشار التقرير الى ان اجمالي 
الودائع لدى البنوك احمللية 27.6 
ملي���ار دينار مثلت 70.8% من 
اجمال���ي املطلوبات وارتفعت 
355.8 مليون دينار عما كانت 

عليه في مارس 2009.
التقري���ر ان بنك  أوض���ح 
الكويت املركزي، في نش���رته 
النقدية الشهرية،  االحصائية 
لشهر يونيو 2009، واملنشورة 
على موقعه على االنترنت، ان 
رصيد اجمالي ادوات الدين العام 
قد ارتفع مبا قيمته 311 مليون 
دينار ليصبح 2441 مليون دينار 
في نهاية يونيو 2009، بعدما 
كان قد حافظ على مستواه البالغ 
2130 مليون دينار، للفترة من 
سبتمبر 2008 ولغاية مارس 
2009. وأدوات الدي���ن الع���ام 

ما نس���بته 34.5% من اجمالي 
التسهيالت الشخصية وبلغت 
قيمة القروض االستهالكية نحو 
613.2 مليون دين���ار وبلغت 
التس���هيالت االئتمانية لقطاع 
العق���ار نحو 6.3594 مليارات 
دينار، اي ما نسبته 26.2% من 
االجمالي نحو 6.1468 مليارات 
دينار ف���ي نهاية مارس 2009 
ولقطاع املؤسسات املالية � غير 
البنوك � نح���و 2.7447 مليار 
دينار، اي ما نسبته 11.3% نحو 
2.7418 مليار دينار في نهاية 
مارس 2009، ولقطاع التجارة 
نحو 2.2139 مليار دينار اي ما 
نسبته 9.1% نحو 2.3219 مليار 

دينار في نهاية مارس 2009.
وتشير النشرة الى ان اجمالي 
الودائع لدى البنوك احمللية قد 
بلغ نحو 27.6464 مليار دينار 
وهو ما ميثل 70.8% من اجمالي 
البنوك احمللية، اي  مطلوبات 
انها ق���د ارتفعت بنحو 355.8 
مليون دينار عما كانت عليه في 

الكويت  وتذكر نشرة بنك 
املركزي، ان اجمالي التسهيالت 
االئتمانية واملقدمة من البنوك 
احمللية قد بلغت نحو 24.3138 
مليار دينار، وهو ما ميثل نحو 
62.2% من اجمالي موجودات 
البنوك احمللية، بارتفاع طفيف 
بلغ نحو 135.4 مليون دينار، 
عما كان عليه في نهاية مارس 
2009، اي ما نسبته 0.56% او 
1.12% لو احتسب على اساس 
سنوي مبا يعنيه من استمرار 
التردد في االقراض، وبلغ منها 
اجمالي التسهيالت الشخصية 
نحو 8.1314 مليارات دينار اي 
ما نس���بته 33.4% من اجمالي 
التس���هيالت االئتمانية نحو 
7.9601 مليارات دينار في نهاية 
مارس 2009 وبلغت منها قيمة 
القروض املقسطة نحو 4.3565 
مليارات دينار، اي ما نس���بته 
53.6% من اجمالي التسهيالت 
الشخصية، ولش���راء االسهم 
نحو 2.8072 مليار دينار، اي 

تتك���ون من س���ندات اخلزانة 
األطول أمدا، برصيد 2041 مليون 
دينار )2130 مليون دينار في 
نهاية مارس 2009(، وأذونات 
اخلزانة برصي���د 400 مليون 
دينار )»ال شيء«، منذ أغسطس 
2005( وقد بلغ متوسط أسعار 
الفائدة على سندات اخلزانة، 
ملدة سنة، نحو 2% )في نهاية 
مايو 2009 بانخفاض من نحو 
2.25% في نهاية مارس 2009(، 
وعلى أذونات اخلزانة، ملدة 3 
شهور، نحو 0.723%، وملدة 6 
شهور، نحو 1.075% )في نهاية 
مايو 2009(. وتستأثر البنوك 
احمللية مبا نسبته 93.8% من 
اجمالي ادوات الدين العام )نحو 
94.2% في نهاية مارس 2009(. 
وبذلك تبلغ جملة الدين العام 
احمللي نحو 2441 مليون دينار، 
اي ما نس���بته 6.1%، من حجم 
الناجت احملل���ي االجمالي لعام 
2008، والذي كان قد بلغ نحو 

39.7874 مليار دينار.

أبقت وكالة »ستاندرد آند بورز« التصنيف 
االئتماني السيادي للمملكة العربية السعودية 
 )A-1+(على املدى الطويل، و )AA-( عند مستوى
على امل���دى القصير، موضحة »أن املس���تقبل 

االقتصادي للملكة مستقر«.
وأش���ار تقرير لوكالة التصنيف االئتماني 
»س���تاندرد أند بورز« ال���ى أن تقييم »النقل 
والتحويل« ف���ي اململكة يبقى عند مس���تواه 

.)AA+(
 وفي هذا الس���ياق، قال احملل���ل املالي في 
»ستاندرد أند بورز« فاروق سوسة، ووفقا ملا 
نشر على موقع »األسواق نت« أن هذه التصنيفات 
تعكس رؤيتنا جتاه قوة النشاط املالي احلكومي، 

واألوضاع املالية اخلارجية للمملكة.

 وأض���اف ان الس���عودية تتمتع في الوقت 
الراهن مبرونة مالية استثنائية تشكل حماية 
كبي���رة لالقتصاد احمللي من تداعيات التباطؤ 

االقتصادي العاملي.
 وحسب تقرير »س���تاندرد أند بورز« فان 
املستقبل املستقر القتصاد اململكة يأتي انعكاسا 
للموازنة العامة التي تتمتع بقوة استثنائية، 
كما أنه انعكاس للنجاح احلكومي في مواجهة 

املخاطر اجليوسياسية التي متر بها املنطقة.
 ويق���ول التقرير ان التصني���ف االئتماني 
السيادي للمملكة قد يرتفع في حال تراجعت 
املخاطر اجليوسياسية التي متر بها املنطقة، وفي 
حال مت احراز تقدم في معاجلة بعض القضايا 

االجتماعية، ومن بينها البطالة.

تستثمر دول العالم مئات املليارات من الدوالرات 
سنويا في مجال الطاقة املتجددة، كالشمس والرياح 
واملياه وغيرها من عناصر الطبيعة، وذلك بهدف 
التقليل من االعتماد عل���ى النفط مصدر الطاقة 
الرئيسي القابل للنضوب، فيما تثور التساؤالت 
عن حصة بالدنا العربية من هذه االس���تثمارات 

وأهميتها في ظل غنى املنطقة بالنفط.
ويستثمر العالم أكثر من 100 مليار دوالر سنويا 
في قطاع الطاق���ة البديلة واملتجددة فيما يتوقع 
اخلبراء ان يصل هذا املبلغ الى 3 تريليونات دوالر 

بحلول العام 2030.
وقال اخلبير في شؤون الطاقة د.عبداهلل أميري 
ان »الكلفة الرأسمالية األولية للطاقة املتجددة أغلى 
بكثير من الطاقة املتولدة من الوقود االحفوري«، 
مشيرا الى ان تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية تبلغ 
نحو 3 آالف دوالر لكل كيلوواط، مقارنة ب� 400 

دوالر للتوربينات الغازية.
لكن أميري اش���ار الى ان هناك تطورا حاصال 
في إنتاج الطاقة من الرياح، إذ تبلغ تكلفة انتاج 
الكيل���وواط الواحد من طاق���ة الرياح نحو ألف 

دوالر فقط.
وكان بنك ساراسني السويسري أصدر مؤخرا 
تقريرا توقع فيه ان يستفيد قطاع الطاقة املتجددة 

من األزمة املالية العاملية.
وتوقع التقرير ان يتم تنفيذ برامج استثمار 
بقيمة 40 مليار دوالر خالل السنة احلالية، تليها 

برامج أخرى ب� 75 مليار دوالر في العام املقبل.
ورغ���م ان دول اخلليج تتصدر قائمة منتجي 
النفط في العالم، إال ان السعودية تسعى لتصدير 
الكهرباء املنتجة من الطاقة الشمسية في غضون 
خمسة عقود وتخطط حاليا لبناء مدينة الشمس 

في الصحراء من أجل ذلك.
كما ان دولة اإلمارات، التي اختيرت مؤخرا كمقر 

لوكالة )IRENA( تبني حاليا مدينة مصدر التي 
تعتمد بش���كل كلي على مصادر الطاقة املتجددة 
والنظيفة وبكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار دوالر.

كما خصص صندوق أبوظبي للتنمية في يوليو 
املاضي 350 مليون دوالر ملساعدة الدول النامية 
في مجال الطاقة املتج���ددة، بينما تخطط مصر 
أيضا حلصد الطاقة من الرياح والشمس بالقرب 

من قناة السويس.
ولكن هذه اخلطوات الت���زال خجولة مقارنة 
مع اخلطوات الغربية، ففي بداية الشهر اجلاري 
وضعت مجموعة من 20 شركة ومؤسسة مالية 
أملانية خطة بقيمة 400 مليون يورو، أي أكثر من 
نصف تريليون دوالر، لتوليد الطاقة الكهربائية 
في محطات تقام في املغرب العربي وتنقل ألوروبا 
بهدف تلبي���ة 15% من حاجة اوروبا من الكهرباء 

بحلول العام 2020.
وكانت الواليات املتحدة أعلنت بنهاية يوليو 
املاضي انها س���تقدم قروض���ا بقيمة 37.5 مليار 
دوالر لتمويل مشاريع الطاقة املتجددة في أنحاء 
البالد، كما خصصت 10 مليارات دوالر منذ يونيو 
املاضي لتطوير محطات للطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح والطاقة البيولوجية.
وبدأت الصني أيضا ببناء ثاني مدن الرياح في 
إقليم شينخوا لتوليد الكهرباء وسد حاجة البالد 
من الطاقة، فيما تنتج فرنس���ا 80% من كهربائها 

من الطاقة النووية.
وق���ال اخلبير ف���ي الطاقة املتج���ددة واملدير 
التنفيذي ملدينة دبي األكادميية د.أيوب كاظم ان 
»التركيز في دول الش���رق األوسط كان لألسف 
على الطاقة التقليدية، كالغاز والبترول، ولم يكن 
هناك توعية في املجتمعات العربية«، لكنه أشار 
الى »عدة مبادرات« حلكومات اخلليج العربي في 

الوقت الراهن في مجال الطاقة املتجددة.

تباطؤ النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع M2 في يونيو الماضي إلى نحو %6 

االقتصاد اإلماراتي اليزال في حالة حساسة

السلطات ستبقى سياساتها المحفزة لتعافي االقتصاد إلى حين ظهور بوادر ملموسة على تحّسن المؤشرات

»الوطني«: النظام المالي اإلماراتي اليزال تحت الضغوط
رغم ارتفاع أسعار األسهم واإلجراءات الحكومية الطارئة

إلى موطنها.
ورأى »الوطن����ي« أن البيانات 
تدعم هذه اخلالصة. إذ بني نهاية 
2003 ونهاية 2008، بلغ متوسط 
منو االئتمان املصرفي إلى القطاع 
اخلاص نحو 35% س����نويا، وهو 
معدل مرتفع. لكن منذ ذلك احلني، 
جاء النمو ضعيفا إلى حد ما، ليبلغ 
1.5% فقط في األشهر الستة األولى 

من العام احلالي. 
وه����ذا ليس ناجم����ا فقط عن 
التي باتت  التحفظية  السياس����ة 
البنوك، فإجمالي معدل  تنتهجها 
القروض إلى الودائع مازال فوق 
نسبة ال� 100% املستهدفة، ما يشكل 
دافعا إضافيا للوفاء بااللتزامات 
وتخفيض الديون. وفي شهر يناير 
املاضي، بلغ الف����ارق بني إجمالي 
قروض البنوك اإلماراتية وإجمالي 
ودائعها نحو 90 مليار درهم )25 
مليار دوالر(، ليبلغ معدل القروض 
إلى الودائع 110%. ومنذ ذلك احلني، 
تراجع الف����ارق وانخفض املعدل. 
لكن استمرار ذلك التراجع سيكون 
قاسيا أو حتى مؤملا في حال بقي 

منو الودائع ضعيفا أو سالبا. 
وأشار »الوطني« إلى أن البيانات 
تظهر تغيرات ملحوظة في حجم 
وبني����ة ميزانية البن����ك املركزي 
اإلماراتي. فخالل السنوات القليلة 
املاضية، شهد إجمالي موجودات 
البنك املرك����زي اإلماراتي ارتفاعا 
حادا، ترافق مع تراكم املوجودات 
بالعملة األجنبية بفضل اإليرادات 
التي حققتها  النفطية الضخم����ة 
اإلمارات، إلى جانب تدفق األموال 

األجنبية املضاربة.
 وبني العام����ني 2003 و2007، 
ارتفع إجمال����ي موجودات البنك 
املرك����زي مبع����دل 51% س����نويا. 
البن����ك مبعظم هذه  وقد احتفظ 
املوج����دات في س����ندات حكومية 
بالعملة األجنبية أو في حسابات 
في اخلارج. وهذه االس����تثمارات 
كانت منخفضة املخاطر، لكن البنك 
حقق منها أرباحا في 2007 بلغت 
3.8 ملي����ارات درهم. بينما جرى 
حتويل معظم األرباح األخرى إلى 
احلكومة أو مت االحتفاظ بها كودائع 

لدى البنك املركزي.

أش����ار بنك الكوي����ت الوطني 
في نش����رته االقتصادية األخيرة 
إلى أن البيانات النقدية الصادرة 
مؤخرا عن البنك املركزي اإلماراتي 
تظهر أن النظام املالي في اإلمارات 
مازال في حالة حساسة، على الرغم 
من اإلجراءات احلكومية الطارئة 
وارتفاع أس����عار األسهم وحتسن 
الثقة مؤخرا، إذ ال دالالت كثيرة على 
أن البنوك باتت جاهزة الستئناف 
النمو  اإلقراض بشكل كاف لدعم 

االقتصادي.
وأوض����ح الوطن����ي أن تل����ك 
البيان����ات تظه����ر أن منو بعض 
املؤشرات الرئيسية في عرض النقد 
في اإلمارات قد تباطأ بشكل حاد 
خالل العام املاضي، وذلك انعكاسا 
لضعف النشاط االقتصادي وخروج 
األموال األجنبية من السوق احمللي، 
وقد تباطأ النمو السنوي لعرض 
النق����د مبفهومه الواس����ع M2 في 
يونيو املاضي إلى نحو 6%، وهو 
أدنى مستوى له منذ أن بدأت تلك 

البيانات بالصدور.
أما على أساس شهري، فيالحظ 
أن منو عرض النقد قد ارتفع للشهر 
الثالث على التوالي، ما يشير إلى 
أن وتيرة تراجع املعدل السنوي 
تتجه إلى التباطؤ. لكن التغيرات 
الش����هرية التي تظهرها البيانات 
قد ال تشكل دليال وافيا على مسار 
املؤشرات النقدية، ويجب قراءتها 
بحذر، إذ ان هذه البيانات ال تأخذ 

باحلسبان العوامل املوسمية.
وأضاف الوطني أن عرض النقد 
مبفهومه الضيق M1 تراجع خالل 
ثالثة أشهر من األش����هر األربعة 
املاضية، وانخفض مبعدل 11% على 
أساس س����نوي. وألن M1 يعتبر 
مقياسا أكثر سيولة، أي ان معظم 
مكوناته سائلة، فهو عادة ما يكون 
 ،M2 أكثر تقلبا من املفهوم الواسع
كما انه قد يعطي صورة مبالغ بها 

لتراجع النشاط االقتصادي.

على م����ورد رئيس����ي، ميكن أن 
السياس����ات  التغيرات في  تكون 
املالية عنصرا رئيسيا في حتديد 
مستويات السيولة، بقدر ما تفعله 

السياسات النقدية.
وأشار »الوطني« إلى أن عوامل 
عدة قد تكون قد تداخلت لتناقض 
تلك النظرية على أرض الواقع في 
اإلمارات. أولها أن الدعم احلكومي 
لم يدخل فعليا حيز التنفيذ بشكل 
كامل بعد، إذ مازلنا في منتصف 
الع����ام، العامل اآلخ����ر يتمثل في 
كون معظم هذه األموال اجلديدة 
قد خرجت من البالد إما من خالل 
متويل الواردات أو عودة األموال 
األجنبية املستثمرة في اإلمارات 

في عرض النقد يتخطى ما كانت 
ب����ه، ليعكس  الس����لطات ترغب 

التراجع في الناجت احمللي.

التمويل يتوقف

وأك����د الوطن����ي أن النش����اط 
االقتصادي الضعيف كان س����ببا 
لتغي����ر البيئة املالية ونتيجة لها 
في الوقت نفسه. لكن من الالفت 
أن النم����و الضعيف للمؤش����رات 
النقدية جاء على الرغم من ارتفاع 
املصروف����ات احلكومية املعتمدة 
في ميزانيتي احلكومة الفيدرالية 
وحكومة دبي لهذا العام بواقع %21 

و11% على التوالي.
فف����ي االقتصادات التي تعتمد 

لكن على الرغم من ذلك، كانت 
التراجعات الشهرية في عرض النقد 
مبفهومه الضيق أقل حدة من تلك 
التي شهدها النصف الثاني من العام 
2008، ما يشير كذلك إلى درجة من 
االستقرار. وقد شكل التراجع احلاد 
في السيولة صدمة كبيرة للنظام 
املالي. إال أن بع����ض التباطؤ في 
منو عرض النقد قد يكون إيجابيا، 
وذلك عقب ارتفاعه بشكل ملحوظ 
خالل عامي 2007 و2008: فسهولة 
احلصول على التمويل قد دعمت من 
دون شك تنامي اإلقراض للمضاربة 
في القطاع العقاري واإلفراط في 
املخاطرة، كم����ا انها ضخمت قيم 
األصول املالية، لكن هذا التراجع 
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»ستاندرد آند بورز«: التصنيف االئتماني السيادي 
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100 مليار دوالر استثمارات العالم 
السنوية في الطاقة المتجددة


