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تحقيق
ّ
قطاع العقارات في لبنان ّتساؤالت كثيرة ،مع وصول األسعار إلى مستويات
ة
حركي
تثير
ُ
غريبة .ففيما ت ّطمئن السلطات إلى ّ أنه ليس هناك فورة على هذا الصعيد ،هناك
تداعيات اجتماعية تظهر بعدم تمكن الطبقة الوسطى من إيجاد مساكن مناسبة.
فاألجانب واملغتربون يرفعون الطلب واألسعار ،واملقيمون يبقون في العراء!

التوسع العقاري
أكالف
ّ

األجنبية والتحويالت بحرمان المقيمين
هكذا تسام االستثمارات
ّ
ّ
ت � �ف � �ت ��رض ب � �ع ��ض ال� �ت� �ح� �ل� �ي�ل�ات أن
ّ
املسجل
االرت �ف ��اع ال�ك�ب�ي��ر ل�لأس�ع��ار
ف ��ي ق �ط��اع��ي ال� �ع � �ق ��ارات واإلسكان
خالل العقد األخير هو نتيجة مسار
تصحيحي بعد ركود نسبي .أي إن
األسعار كان يجب أن ترتفع تدريجًا،
ّ
لكنها لم تفعل ،لذلك حدث ذلك على
نحو فجائي وسريع.
ل�ك��ن اس �ت �خ��دام ك�ل�م��ة تصحيحي ال
ي�ع�ن��ي أن األم� ��ور ج �ي��دة .ف ��أن تصل
األسعار إلى مستويات ال تستطيع
م �ج��ارات �ه��ا إم� �ك ��ان ��ات امل �ق �ي �م�ين من
ال �ط �ب �ق��ة ال ��وس� �ط ��ى ع �م ��وم ��ًا وذوي
الدخل املحدود بوجه خاص ،يشير
ّ
إل��ى أن الخلل ي��زداد ف��ي إط��ار حلقة
الطلب الخارجي ،من أجانب وعرب
ومغتربني ،والغالء.
ّ
يتطرق تقرير صدر حديثًا عن قسم

األب� �ح ��اث ف ��ي ب �ن��ك ل �ب �ن��ان واملهجر
 ،)BLOMإل��ى ه��ذه النقطة،
(Invest
ّ
ّ
م � �ح� ��ذرًا م� ��ن أن «س� �ع ��ي العائالت
مساكن
امل �ن �خ �ف �ض��ة ال ��دخ ��ل ل� �ش ��راء
ّ
س �ي��زداد ص�ع��وب��ة ،ح�ي��ث ل��ن تتمكن
م � ��ن م �ن ��اف� �س ��ة ال �ل�اع � �ب �ي�ن األجانب
األغنياء».
ّ
ووفقًا للحسابات التي أجراها معدو
التقرير املعنون «عقد من ّالطلب على
ال�ع�ق��ارات ف��ي ل�ب�ن��ان» ،ف��إن  %50من
ّ
األجنبية املباشرة ذات
االستثمارات
املصدر العربي في لبنان ،استهدفت
ق� �ط ��اع ال � �ع � �ق� ��ارات خ �ل��ال السنوات
العشر ّاملاضية.
ّ
اللبنانيني املغتربني
كذلك فإن طلب ّ
على العقارات يمثل  %40من الطلب
اإلج � �م� ��ال� ��ي .ف �ق ��د ب �ل �غ��ت تحويالت
املغتربني في عام  7.5 ،2009مليارات

إيجابيات
سقوف بال ّ

ّ
ّ
تفرض السلطات اللبنانية سقف تملك
منطقة بيروت
لألجانب بنسبة  % 10في
ّ
و % 3في املناطق األخرى ،غير أن مراقبني
كثرًا يشيرون إلى عدم احترام هذه النسبة
في الواقع القائم .من جهة أخرى ،يفرض
مصرف لبنان سقفًا للتمويل العقاري
عند  60%من قيمة املشروع ،بهدف
ّ
أين
احتواء الفقاعات
العقاريةّ ،لكن ّ
ّ
الهواجس االجتماعية املتمثلة بحق
ّ
املسكن للجميع ،من السياسات النقدية
ّ
املطبقة؟

بحسب أرق��ام البنك الدولي،
دوالرّ ،
ومن املتوقع أن تصل إلى  8.2مليارات
دوالر خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ج ��اري .وترفع
ّ
الشرائية
ت �ل��ك ال �ت �ح��وي�لات ال� �ق ��درة
ل �ل �ع ��ائ�ل�ات ال� �ت ��ي ه ��اج ��ر أبناؤها،
وبالتالي الطلب على العقارات وفي
ق �ط��اع اإلس� �ك ��ان ت �ح��دي �دًا .وبحسب
أرق � ��ام ت �ق��ري��ر « ،»BLOMن �م��ت تلك
التحويالت بنسبة  %18سنويًا منذ
بداية العقد املدروس.
ّ
ورغ � � ��م ذك � ��ر ع� ��وام� ��ل ع� ��دي� ��دة تمثل
أس ��اس ��ًا الرت� �ف ��اع ّ ال �ط �ل��ب وبالتالي
األس � �ع� ��ار ،غ �ي��ر أن � ��ه «ل � ��دى ّ
تفحص
األم� ��ور م� ّ�ن م�ن�ظ� ّ�ار م�خ�ت�ل��ف» ،يقول
ّ
التوسع واملسار
التقرير ،يتضح أن
ال� �ص� �ع ��ودي امل� �س � ّ�ج ��ل «س� �ي� �ك ��ون له
أكالف على ّلبنان».
وي ��وض ��ح أن اع �ت �م��اد ن �م� ّ�و القطاع
ّ
األجنبية
نسبيًا على االستثمارات
«يجعل االق�ت�ص��اد هشًا ج �دًا ورهنًا
ب� ��ال � �ت � �ط� � ّ�ورات ال� ��دول � �ي� ��ة ،وتحديدًا
ب� �ح ��رك ��ة (أس � � �ع� � ��ار) ال� �ن� �ف ��ط ّ والغاز
وال �س �ل��ع األخ� � ��رى ال �ت ��ي ت ��ؤث ��ر على
ن � �ح� ��و ك� �ب� �ي ��ر ع � �ل� ��ى ح � ��ال � ��ة الرخاء
مل��واط�ن��ي الخليج (مجلس التعاون
الخليجي) ،وبالتالي على قراراتهم
ّ
االستثمارية».
وف �ي �م ��ا ت� �ب ��دو «ت � �ه� ��دي� ��دات القطاع
ال �ع �ق��اري» م�ك�ب��وح��ة ع �ل��ى الصعيد
االق� �ت� �ص ��ادي ال� �ع ��ام ،ب �س �ب��ب انتفاء
أس �ب ��اب ال� �ف ��ورة ب�ح�س��ب الطمأنات
الرسمية ،تظهر ّ
ّ
الصعيد
جلية على
ّ
ّ
امل �ص��غ��ر .وه �ن��ا ي �ق��ول ال �ت �ق��ري��ر إنه
ّ
«مع ّ
(العقارية)
توسع االستثمارات
ّ
األج � �ن � �ب� ��ي� ��ة ّ إل � � ��ى ج� �م� �ي ��ع املناطق
ّ
ّ
اللبنانية ،فإنها تهدد الحفاظ على
اإلرث الثقافي اللبناني ،ويمكن أن
ّ
ت ��ؤدي ف��ي امل��دى ال�ط��وي��ل إل��ى ضرب
ّ
�ن ال �ل �ب �ن��ان��ي�ين ،حيث
راح� ��ة امل��واط �ن�ي ّ
س �ي �ش �ع��رون ب��أن �ه��م م �ح��روم��ون من
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مليونا مسافر في نهاية عام 2010
مليونًا و 574ألفًا و 490زائرًا أي بزيادة نسبتها
 17,62في املئة.
وأظ �ه��رت ال �ق��راءة ال��رق�م�ي��ة لشهر ت�ش��ري��ن األول
امل � ��اض � ��ي ال� � � �ص � � ��ادرة ع � ��ن م� �ص� �ل� �ح ��ة األبحاث
والدراسات في وزارة السياحة ،أن عدد الوافدين
إلى لبنان بلغ  157ألفًا و 260زائرًا.
وباملقارنة مع تشرين األول من عام  ،2009يالحظ
تقدم بنسبة  15,74في املئة ،إذ بلغ عدد الوافدين
اإلجمالي  135ألفًا و 871زائرًا .كما سجل ارتفاع
عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة  0،75في
املئة ،إذ بلغ  55ألفًا و 179زائرًا في تشرين األول
 2010بعدما كان في تشرين األول ( 54 )2009ألفًا
و 763زائرًا.
وف��ي تفاصيل أرق ��ام ش�ه��ر ت�ش��ري��ن األول ،2010
يأتي الوافدون العرب في املرتبة األولى وعددهم
 55أل �ف��ًا و 179زائ � � �رًا ،أم ��ا ال� ��واف� ��دون م ��ن الدول
األوروب �ي��ة فهم ف��ي امل��رت�ب��ة الثانية وع��دده��م 49
ألفًا و 928زائرًا.
(األخبار)

7

مليون متر
مربع

مساحة األراضي التي كان
ّ
الخليجيون يمتلكونها في
لبنان في عام  ،2005ونما الرقم
ّ
بمعدل ثابت منذ ذلك بحسب
التقرير

ّ
الخاصة».
مساحاتهم ّ
وعمومًا ،يفند التقرير العوامل التي
أس �ه �م��ت ف��ي ال �ت� ّ
�وس��ع امل �ل �ح��وظ في
القطاع العقاري خالل عشر سنوات،
إلى ّجانب الطلب الخارجي .ويشير
إلى أن طبيعة الديموغرافيا في لبنان
ت�س�ه��م ف��ي ارت �ف��اع ال �ط �ل��ب .ف�ق��د نما
ع��دد السكان على نحو ث��اب��ت خالل
ال�ع�ق��دي��ن امل��اض�ي�ين ،وك��ان��ت النسبة
ّ
التسعينيات و %1.3خالل
 %2.4في
ّالعقد الحالي .وهذا األمر يشير إلى
ّ
أن ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ف �ت��ي بمعدل
أعمار يبلغ  29.4عامًا ،مقارنة بـ39.7

قطاعات

سياحة

توقع وزير السياحة فادي عبود أن يتجاوز عدد
الوافدين هذا العام املليونني و 200ألف مسافر،
وخ �ص��وص��ًا م ��ع م �ص��ادف��ة األض� �ح ��ى ف ��ي شهر
ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ال �ج��اري ،بحيث ارت�ف�ع��ت نسبة
اإلشغال الفندقي مع قدوم الوافدين من مختلف
الجنسيات .كما توقع ظهور نتائج إيجابية في
ضوء مشاركة لبنان في معرض السياحة والسفر
البريطانية،
ال �ع��امل��ي ال ��ذي أق �ي��م ف��ي ال�ع��اص�م��ة
ً
وخصوصًا بعدما شهد الجناح اللبناني إقباال
م��ن مختلف وك ��االت السفر وال�س�ي��اح��ة العاملية
التي وضعت لبنان ضمن أجندتها السياحية.
ورأى ع�ب��ود أن ه��ذه األرق� ��ام «ت�ث�ب��ت م��رة أخرى
واقعيتها وص�ح��ة توقعاتنا م�ن��ذ ب��داي��ة السنة
الجارية على رغم ما اعترض املوسم السياحي
من عقبات» ،متوقعًا أن يصل عدد الوافدين الى
مليونني و 200ألف.
وق��د بلغ ع��دد ال��واف��دي��ن لألشهر العشرة األولى
من عام  2010مليونًا و 851ألفًا و 922زائرًا ،بينما
ب�ل��غ ع��دده��م ل�لأش�ه��ر نفسها م��ن ال �ع��ام املاضي

الضرائب العقارية في لبنان هي األدنى عامليًا (أرشيف)

مليارات
دوالر

قيمة ّ
ّ
العقارية
عمليات التسجيل
ّ
في عام  ،2009مسجلة نموًا
نسبته  %218مقارنة بعام
 .2000وبلغ عددها نحو 95
ألف ّ
عملية

وأملانيا
عامًا و 44.3عامًا في فرنسا ّ
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي .وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن عدد
األزواج الذين يطلبون مساكن على
أساس سنوي هو ّ مرتفع نسبيًا.
من جهة أخرى ،فإن النظام الضريبي
امل �ط� ّ�ب��ق ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �ع � ّق��ارات في
ل�ب�ن��ان« ،يعكس إح��دى أق��ل األكالف
ّ
الضريبية عامليًا» بحسب التقرير،
ّ
م��ا يمثل ع��ام��ل ج��ذب لالستثمارات
ّ
ّ
األج�ن�ب��ي��ة وي �ق��وض ف ��رص املقيمني
بالتملك .فسقف الضرائب املفروضة
على الشركات يبلغ  %15ويبلغ %20
بالنسبة إلى األفراد.

تحتية
بنى ّ

ّ
ضرورة تطوير البنى التحتية بعد طول إهمال
ّ
األخير
�ي تقويمه
ّ
ش��دد معهد التمويل ال��دول��ي ف� ّ
ّ
ألداء االق�ت�ص��اد اللبناني على أن ال� ّن�م��و املتوقع
تسجيله خ�لال السنوات املقبلة يتطلب إجراءات
إص�لاح� ّ�ي��ة ج� ّ
�ذري��ة ف��ي ق�ط��اع ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت� ّ�ي��ة في
البالد.
وي �ق��ول امل�ع�ه��د ب �ض��رورة ت�ح��دي��ث ق�ط��اع��ات النقل
واالت � �ص� ��االت وال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ل�ت�ع�ب�ي��د الطريق
أم ��ام االس �ت �ث �م��ارات ف��ي ال�ص�ن� ّ�اع��ات امل�ن�ت�ج��ة لكي
تتطور وتزدهر .ويشير إلى أن ّ اإلنفاق الحكومي
االستثماري في لبنان كان األقل في املنطقة خالل
الفترة بني عامي  2003و.2009
ّ
�ن م �ص��ادر ت�م��وي��ل ت�ل��ك االس �ت �ث �م��ارات ف��ي ظل
وع � ّ
تضخم الدين العام ّإلى ما يفوق  50مليار دوالر،
يشير التقرير إلى أن��ه يجب أن تكون خ��ارج إطار
ّ
العامة.
الضغط على املالية
االستدانة بهدف عدم ّ
وفي هذا الصدد يوضح أنه ُيمكن تحقيق ذلك من
ّ
العامة ّإذا جرت اإلصالحات
خالل خفض النفقات
ف��ي ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ،ح�ي��ث ت�م��ث��ل ال �ت �ح��وي�لات إلى
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان بهدف دعمها %3.1 ،من

ّ
الناتج املحلي اإلجمالي.
ّ
وفي طرح آخر ملصادر التمويل ،يقول التقرير إنه
ّ
الضريبة على ّالقيمة املضافة من
يمكن رفع معدل ّ ً
ّ
 %10إل��ى  ،%12م�ع��ل�لا ذل��ك ب��أن امل �ع��دل املفروض
في لبنان ،والبالغ  ،%10هو من بني األدن��ى لدى
املقارنة مع البلدان النامية الشبيهة.
ّ
غير أن مدى انعكاس هذا الرفع على وضع الطبقة
ّ
الوسطى يسقط من التحليل الذي يقدمه املعهد،
ّ
الكمية املنقوصة التي ُيروج لها
في إطار النظرة
.»3
ـــــ
«باريس
مؤتمر
ُ
منذ انعقاد ّ
ّ
االقتصادية التي ط ّبقت
ُيشار إلى أن السياسات
الحرب
عشرين عامًا بعد انتهاء
في لبنان خ�لال ّ
ّ
راك� �م ��ت دي �ن ��ًا ي �م��ث��ل  %150م ��ن ال �ن ��ات ��ج املحلي
اإلجمالي من دون تحقيق تطوير للبنى التحتية.
ف ��أح ��وال ال �ط��رق��ات ردي� �ئ ��ة ،و ّع � ��رض ال �ك �ه��رب��اء ال
إهمال االستثمار
يساوي نصف الطلب ،كذلك فإن
ّ
ّ
ف��ي ق �ط� لاّ�اع االت� �ص ��االت أدى إل ��ى ت��ره��ل ل��م ُيطرح
عالجه إ حاليًا.
(األخبار)

