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القطاع العقاري بين األحداث اإلقليمية واالنكماش االئتماني
وليد أبو سليمان
ت�ص� ّ�در القطاع العقاري بعد ال�ح��رب األهلية (75
_  )90االق�ت�ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وه��و اق�ت�ص��اد ريعي
يعتمد على التدفقات الخارجية ل��رؤوس األم��وال
(من املغتربني اللبنانيني أساسًا) .هذا الواقع قائم
منذ ستينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،ويظهر م��ن خالل
ّ
التحول
بيانات حسابات ال��دف��ع .وق��د ترافق ه��ذا
ب��ان�خ�ف��اض ال �ق��درة اإلن�ت��اج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ع ب��روز
قطاعي األعمال املصرفية والعقارات.
موضع
هي
فائدة
ويتميز القطاع املصرفي بأسعار
ّ
حسد م��ن جانب ك��ل امل�ص��ارف العاملية .وق��د مثلت
سيولة املصارف اللبنانية الضخمة حاجزًا ّ
حد من
ّ
تأثر هذه املصارف باألزمة املالية العاملية .ويعود
ذل ��ك ف��ي ج ��زء ك�ب�ي��ر م�ن��ه إل ��ى ال�س�ي��اس��ة امل�ح��اف�ظ��ة
للمصرف املركزي ،وللدور الرئيسي للمصارف في
تمويل عجز الدولة عبر فوائد عالية.
وف �ي �م ��ا أخ � � ��ذت أس � �ع� ��ار ال � �ع � �ق� ��ارات ف� ��ي ال� �ب �ل ��دان
املتضررة من األزمة املالية بالهبوط ،ازداد الطلب
ع �ل��ى ال �ع �ق��ارات ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال� ��ذي ظ �ه��ر ب �ع��د ع��ام
 .2005فأخذت األسعار باالرتفاع ،لتحتل بيروت،
بحسب دراسة نفذتها مجلة The Global Property
 ،Guideامل��رك��ز ال� �ـ 50ع��امل�ي��ًا وال�ث��ان��ي ع��رب�ي��ًا لجهة
ارتفاع سعر املتر املربع املبني للشقق التي تراوح
م�س��اح�ت�ه��ا ب�ي�ن  120و 150م �ت �رًا م��رب �ع��ًا .وي �ع��ود
ارت �ف��اع األس �ع��ار خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة (_ 2005
 )2009إلى عوامل ّ
عدة ،أبرزها:
 زي ��ادة ال�ط�ل��ب ال��داخ �ل��ي امل �م��ول ب�ق�س��م ك�ب�ي��ر منأموال املغتربني اللبنانيني.

إل ��ى  5.6م�لاي�ين ط��ن ف��ي ع ��ام  .2011وق ��د استمر
ه��ذا االت�ج��اه االنخفاضي حتى ب��داي��ة ع��ام 2012؛
إذ انخفض عدد العمليات في شهر كانون الثاني
امل��اض��ي بنسبة ( %1.2نسبة إل��ى ك��ان��ون الثاني
 )2011ليصل إل��ى  5387عمليةُ .
ويظهر التحليل
أن املستثمرين األجانب كانوا أكثر الناشطني؛ إذ
ارتفعت حصتهم بنسبة  .%12.8وق��د ترافق هذا
االنخفاض مع ارتفاع حجم العمليات التي زادت
بنسبة  %17.4في كانون الثاني  2012نسبة إلى
كانون الثاني  2011لتصل إلى  562مليون دوالر
أميركي.
يمكن مالحظة عوامل كثيرة تسهم
في جمود حركة األسعار ،منها:
ً
أوال :إن سوق العقارات في لبنان
ّ
ه ��ي س� ��وق م �ت �ح��ي��زة ()Bias؛ إذ
إن ي��د آدم سميث الخفية ليست
ع�ل��ى ج ��دول األع �م��ال .وال��واق��ع أن
االق�ت�ص��اد اللبناني ه��و اقتصاد
صغير وعدد املقاولني محدود ،ما
ي��دف��ع إل��ى ف �ق��دان خصوصية آدم
مثالي (سعر ال�س��وق مفروض
سميث م��ن س��وق ً
على املقاولني نتيجة للمضاربة) .لكن على املدى
ال�ط��وي��ل ،وم��ع ن�ش��وء ش��رك��ات ت�ج��اري��ة ،انخفض
وزن ك��ل ش��رك��ة (ظ��اه��رة «ي��وي��و» ف��ي االق�ت�ص��اد
الجزئي).
ثانيًا :إن استخدام فائض السيولة في املصارف
التجارية اللبنانية لتمويل عجز الدولة ،وأسعار
ال�ف��ائ��دة املقدمة م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة ،وال�ت��ي تعكس
حاجتها إل��ى التمويل ،دفعا امل�ص��ارف التجارية

 زي� ��ادة ال�ط�ل��ب ال �خ��ارج��ي ،وت �ح��دي �دًا م��ن ج��ان��باملستثمرين ال�ع��رب ،الذين راح��وا يستثمرون في
القطاع العقاري مع ظهور ع��وارض األزم��ة املالية
على بعض البالد العربية.
 ارتفاع أسعار املواد األولية بعد عام .2005 محدودية العقارات الصالحة للبناء. اع �ت �ب��ار االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال �ع �ق ��ارات م�ل��اذًا آم �ن��ًا،وخصوصًا مع األزمة املالية العاملية وأزمة الديون
السيادية.
 تدني أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات مقارنة م��ع األس�ع��ار فيالدول املجاورة.
ل�ك��ن امل�لاح��ظ أن ج �م��ودًا ط��رأ على
ح��رك��ة أس� �ع ��ار ال� �ع� �ق ��ارات م ��ع ب��دء
األح � � � � ��داث اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة (ال � � �ث � ��ورات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة) ،وت� �ب ��اط ��ؤ االق� �ت� �ص ��اد
العاملي ،ال��ذي ترك أث��ره على تدفق
ً
رؤوس األم��وال ،فضال عن الوضع
السياسي ف��ي ل�ب�ن��ان ،واالن�ك�م��اش
االئ�ت�م��ان��ي ال ��ذي تتبعه امل�ص��ارف
اللبنانية ،وت��وق��ف م�ص��رف لبنان
ع ��ن دع � ��م ال � �ق� ��روض ال� �ع� �ق ��اري ��ة؛ إذ ت ��ؤك ��د أح ��دث
األرق��ام الصادرة عن نقابة املهندسني في بيروت
وطرابلس تباطؤ حركة القطاع العقاري في لبنان
ُ
ومطلع عام  .2012وتظهر األرقام أن
خالل عام 2011
ّ
مساحات البناء املرخصة في عام  2011انخفضت
بنسبة  %10.3لتصل إلى  15.7مليون متر مربع
(شهد كانون األول  2011انخفاضًا بنسبة %44.3
مقارنة مع كانون األول  ،)2010وفي الوقت نفسه
ارت�ف�ع��ت تسليمات ال�ت��راب��ة بنسبة  %6.2لتصل

سوق العقارات
في لبنان هي
متحيزة
ّ

إلى اعتماد سياسة االنكماش االئتماني ،وبذلك
زادت الودائع لديها.
ث ��ال� �ث ��ًا :أس �ه �م��ت ال� �ت ��دف� �ق ��ات ال �ن �ق��دي��ة م ��ن ج��ان��ب
املغتربني بنحو كبير في تشويه العرض والطلب.
فمع دخول  7مليارات دوالر في السنة إلى لبنان،
ينفق اللبناني جزءًا كبيرًا من هذه األموال في شراء
العقارات .لكن مع تطور األزمة العاملية ،انخفضت
ّ
ه��ذه ال�ت��دف�ق��ات وق ��ل ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات ع��ام��ة،
والشقق الكبيرة خاصة ،وتركز الطلب على الشقق
التي تراوح مساحتها بني  120و 150مترًا مربعًا.
راب �ع��ًا :م��ع ت�ف��اق��م األح � ��داث ال�ع��رب�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
األحداث السورية ،اضطر املستثمرون اللبنانيون
وال� �ع ��رب إل ��ى خ �ف��ض ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ع �ق ��ارات في
لبنان ،وبيع بعضها.
خامسًا :إن تفاقم النزاع الدولي مع إيران واحتمال
قيام «حزب الله» ّ
برد عسكري ،واستطرادًا عدوان
إسرائيلي ،زاد من مخاوف املستثمرين ودفعهم
ل�ل�اح �ف ��اظ ب��ال �س �ي��ول��ة ال� �ت ��ي ت��رج �م��ت ف ��ي زي� ��ادة
الودائع لدى املصارف التجارية (الودائع الخاصة
فاقت  %298من الناتج املحلي اإلجمالي االسمي
في عام .)2010
ل �ك��ن ه � ��ذا ال �ج �م ��ود ف ��ي األس � �ع� ��ار ل �ي��س م��رش �ح��ًا
لالستمرار ،وبحسب نتائج دراستنا اإلحصائية،
ف��إن أسعار الشقق التي ت��راوح مساحتها ما بني
 120و 150م�ت�رًا م��رب�ع��ًا ،ستستقر ف��ي ب��داي��ة ع��ام
 2012لتعاود االنخفاض ف��ي النصف الثاني من
ه��ذا العام (نحو  .)%15أم��ا الشقق الكبيرة (أكثر
م��ن  150م�ت�رًا م��رب�ع��ًا) فستشهد ح��رك��ة ملحوظة
نتيجة املرونة في أسعارها.

زراعة

بذار البطاطا
«مضروب»
في سهل البقاع

البقاع ـ رامح حمية
ب��ات م ��زارع البطاطا ف��ي ال�ب�ق��اع على
م ��وع ��د ش �ب��ه دائ� � ��م م ��ع االن �ت �ك��اس��ات
الزراعية على اختالفها ،فمن الطبيعة
وصقيعها ،إلى ارتفاع أكالف اإلنتاج،
ال�ن��ات��ج ع��ن ب��ورص��ة امل ��ازوت الخاص
بالري ،وارتفاع أسعار البذار األجنبي
ً
امل �س �ت��ورد ،ف �ض�لا ع��ن غ �ي��اب أس ��واق
ال �ت �ص��ري��ف وامل� �ن ��اف� �س ��ة ال �خ��ارج �ي��ة.
ال �ي��وم ،ف��وج��ئ ه��ؤالء بمشكلة ال�ب��ذار
األجنبي «امل �ض��روب» ،ال��ذي يتالشى
في التربة بعد زراعته بأيام ،بحسب
امل � � � � ��زارع ح� �س ��ن زع � �ي � �ت ��ر .ف� �ق ��د أش � ��ار
إل ��ى أن ��ه اك �ت �ش��ف ،وب�ي�ن�م��ا ك ��ان ي��زرع
أك �ث��ر م��ن  100دون� ��م ب��ال �ب �ط��اط��ا« ،أن
ال�ح�ب��ات ال�ص�غ�ي��رة ،ب�ع��د أن يقطعها
ال �ع �م��ال ت �م �ه �ي �دًا ل��زراع �ت �ه��ا ،ي�ت�ح��ول
لونها األبيض سريعًا إلى اسود ،مع
ذب��ول س��ري��ع» .املشهد بحسب زعيتر

اكتشف مزارعو
البطاطا في البقاع ان
البذار مصاب بمرض غريب،
ما يمكن ان ّ
يكبدهم
املزيد من الخسائر

قطاعات

مالية عامة

«املركزي» يحمل  %33.4من الدين بالليرة
ّ
يسجل الدين
في نهاية كانون الثاني  ،2012لم
ال �ع��ام اإلج�م��ال��ي ت�غ� ّ�ي��رات ك�ب�ي��رة ق�ي��اس��ًا بنهاية
ع��ام  ،2011ف�ق��د ب�ل��غ  80882م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،أي ما
يوازي  53.7مليار دوالر ،فيما ارتفع الدين العام
الصافي ،واملحتسب بعد تنزيل ودائ��ع القطاع
ال�ع��ام ل��دى الجهاز امل�ص��رف��ي ،إل��ى  70764مليار
ليرة ،أي بزيادة نسبتها .%0.4
وب�ح�س��ب ال �ن �ش��رة ال�ش�ه��ري��ة ل�ج�م�ع�ي��ة م�ص��ارف
لبنان ،ارتفع الدين العام املحرر بالليرة اللبنانية
في نهاية ّ كانون الثاني  2012إلى  49386مليار
ليرة ،ليمثل نحو  %61.1من إجمالي الدين العام،
مقابل ما يعادل  31496مليار ّ ليرة للدين املحرر
بالعمالت األجنبية والذي يمثل نحو  %38.9من
الدين العام اإلجمالي.
وعلى صعيد تمويل الدين العام املحرر بالليرة
اللبنانية ،استمرت ّ
حصة املصارف باالنخفاض
بسبب إحجامها عن االكتتاب بسندات الخزينة،
لتتراجع من  %51في نهاية كانون األول 2011
إلى  %50.7في نهاية كانون الثاني  .2012وفي

يعتبر مصدر استغراب ،فرغم خبرته
الطويلة في زراعة البطاطا ،يؤكد أنه
لم يشهد حالة مماثلة سابقًا ،مرجحًا
أن ال �ب ��ذار م �ص��اب «ب�ب�ك�ت�ي��ري��ا تتلف
الحبات» ،وقال إن البذار الذي اشتراه
«بلجيكي» ،وقد درج على زراعته ،اذ
يعطي الدونم منه ما يقارب  5اطنان
من البطاطا.
ُ
ال تعتبر حالة املزارع زعيتر فريدة من
نوعها ،فقد لفت زعيتر إل��ى أن��ه علم
ب��األم��ر ب�ع��د إن ��ذاره م��ن ق�ب��ل م��زارع�ين
آخ��ري��ن ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن امل � ��زارع ن��دي��م
يونس م��ن البقاع األوس��ط أق��دم على
زراع� ��ة م��ا ي �ق��ارب  30دون �م��ًا ب��ال�ب��ذار
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ،ل�ي�ك�ت�ش��ف ب �ع��د أي � ��ام أن
ال �ح �ب��ات ت�ل�اش��ت ف ��ي ال �ت��رب��ة نتيجة
ت ��آك �ل �ه ��ا .إال أن ال �ل�اف� ��ت أن غ��ال �ب �ي��ة
امل ��زارع�ي�ن ال ��ذي ��ن ت �ع��رض��وا «ل�ض��رب��ة
ال �ب��ذار امل �ض ��روب» ،أع� ��ادوا ال�ت��واص��ل
م��ع ال �ت��اج��ر ال� ��ذي اش� �ت ��روا م �ن��ه ،فما

ك��ان م�ن��ه ،بحسب زع�ي�ت��ر ،إال أن ع��اد
واس �ت��رد م��ا ت�ب�ق��ى م��ن ال� �ب ��ذار ،ودف��ع
تعويضات مالية للمزارعني.
وال يخفي ب�ع��ض م��زارع��ي ال�ب�ط��اط��ا،
ال� ��ذي� ��ن أق � ��دم � ��وا ع �ل ��ى زراع� � � ��ة ال� �ب ��ذار
وعادوا الستبداله بآخر ،تخوفهم من
انتقال البكتيريا إلى التربة وإصابة
البذار الجديد .وأشار أحد التجار إلى
وج��ود ن��وع آخ��ر م��ن ال�ب��ذار املستورد
موجود في السوق وهو «غير جيد»،
ق ��د ي �ك ��ون ع� ��دد م ��ن م ��زارع ��ي ال �ب �ق��اع
زرع��وه��ا .ويذكر أن م��زارع��ي البطاطا
ف��ي ق�ض��اءي بعلبك والبقاع األوس��ط
شرعوا في زراعة حقولهم بالبطاطا،
ف �ي �م��ا ال ت � ��زال ب �ع��ض س �ه��ول ال �ب �ق��اع
الغربي وع�ك��ار مغمورة باملياه ،وقد
وصل سعر طن بذار البطاط من النوع
البلجيكي إلى  770دوالرًا ،في حني أن
س�ع��ر ال �ب��ذار ال��دن�م��ارك��ي وال�ه��ول�ن��دي
يناهز  500دوالر.

امل �ق��اب��ل اض �ط��ر م �ص��رف ل �ب �ن��ان إل ��ى أن ي �ع� ّ�وض
ه��ذا اإلح �ج��ام ع��ن االك �ت �ت��اب ب�س�ن��دات ال�خ��زي�ن��ة،
فارتفعت ّ
حصته في الدين العام املحرر بالليرة،
ً
ّ
م ��ن  %33.2إل� ��ى  ،%33.4ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ح��ص��ة
القطاع غير املصرفي ّ
سجل ارتفاعًا طفيفًا أيضًا
من  %15.8إلى .%15.9
وف��ي نهاية ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  ،2012بلغت القيمة
االس �م �ي��ة مل�ح�ف�ظ��ة س �ن��دات ال �خ��زي �ن��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
املصدرة بالليرة  48363مليار ليرة ،فيما ّ
سجل
ّ
تركزًا في املحفظة على النحو اآلتي %64.94 :في
فئة  36شهرًا %15.9 ،في فئة  60شهرًا%7.32 ،
في فئة  24شهرًا %3.24 ،في فئة  84شهرًا.
وب �ل �غ ��ت م �ح �ف �ظ��ة س � �ن� ��دات ال �خ��زي �ن ��ة ب��ال�ع�م�ل��ة
األجنبية (يوروبوندز) في نهاية كانون الثاني
 2012نحو  18192مليون دوالر مقابل 18236
مليونًا في نهاية كانون األول  .2011وقد ارتفعت
محفظة املصارف من ه��ذه السندات إل��ى 12584
مليون دوالر أي  %69.2من مجموع املحفظة.
(األخبار)

صحة

أسبوعان لزيادة التعرفات االستشفائية
ق��ال رئ�ي��س نقابة املستشفيات ال�خ��اص��ة سليمان
ه��ارون لـ«األخبار» إن تعليق امتناع املستشفيات
ع��ن اس�ت�ق�ب��ال م��رض��ى ال �ض �م��ان ،ج ��اء م�ب�ن�ي��ًا على
ات �ف��اق ج ��رى ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي ب��رع��اي��ة وزي��ر
العمل سليم جريصاتي والصحة علي حسن خليل،
على أن ّ
يقر مجلس ال ��وزراء زي��ادة لثالث تعرفات
ّ
استشفائية خالل أسبوعني ،وأن يقر مجلس إدارة
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ه ��ذه ال ��زي ��ادة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
نفسها أي�ض��ًا .وق��د ات�ف��ق على زي ��ادة سعر اإلق��ام��ة
العادية إل��ى  90أل��ف ليرة ،وزي��اة اإلق��ام��ة في غرفة
ال�ع�ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة إل��ى  400أل��ف ل �ي��رة ،وزي� ��ادة وزن
السعر األساس لغرفة العمليات في املستشفى إلى
 8500ليرة.
وف��ي رأي ه ��ارونّ ،
تعد ه��ذه ال��زي��ادة نقطة انطالق
باتجاه إج��راء ورش��ة إصالحية كبيرة في القطاع
واألس �ع��ار ب�ين املستشفيات وال�ج�ه��ات الضامنة».
ويؤكد أيضًا ،أنه ُّاتفق على أن ّ
تعدل الحقًا تعرفة
ج�ل�س��ات غ�س��ل ال�ك�ل��ى وال �ع �ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة ل�لأط�ف��ال
وغرف التوليد وفحوصات الناضور.

ع �ل��ى ه � ��ذا األس� � � ��اس ،ع �ل �ق��ت ن �ق��اب��ة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
استقبال مرضى
الخاصة إضرابها وامتناعها عن
ُ َ
ال �ض �م��ان .وف��ي رأي ه ��ارون ع�ن��دم��ا «ت��دف��ع حقوق
املستشفيات يحصل امل��ري��ض على ح�ق��وق��ه» .فهو
يعلم أن املضمون يدفع الثمن« ،لكن املستشفيات
ليست مسؤولة عن هذا الوضع» .ويؤكد هارون في
اتصال مع «األخبار» أن التجاوزات في املستشفيات
فئتني :مستشفيات تقوم باملخالفات في
تقسم إلى ّ
األس�ع��ار وت��دف��ع امل��رض��ى مبالغ إضافية على تلك
التي تحصل عليها من الجهات الضامنة ،ألن ال شي
يمنعها« ،ولديها خطأ بالجينات» ،ومستشفيات
تقوم باملخالفات بسبب الحاجة فقط.
ل��ذل��ك ،ي��رى ه ��ارون أن منح املستشفيات حقوقها
يفتح املجال أمام محاسبتها .ويأمل من الصندوق
ال��وط�ن��ي للضمان االج�ت�م��اع��ي أن ي��زي��د التعرفات
االستشفائية ،فالخالف م��ع الضمان ل��م يكن على
ن �س��ب ال ��زي ��ادة ،ف �ه��و ل��م ي �ق� ّ�ر ال ��زي ��ادة ال �ت��ي أق��ره��ا
مجلس الوزراء في .2009
(األخبار)

