
ل االرتهان 
ّ

تأمني هامش لخفض معد
للخارج في ما خّص التحويالت )عدا 
االقتصادية  ����رات 

ّ
امل����ؤش ت��ح��س��ني  ع���ن 

 وخلق الوظائف(. 
ّ

االجتماعية ككل
ى منذ ما قبل ان��دالع الحرب في 

ّ
وحت

ل��ب��ن��ان م��ع��ت��م��دًا على  ع���ام 1975، ك���ان 
أي  املدفوعات،  ميزان  في  التحويالت 
ف���ي ت��ع��ام��الت��ه م���ع ال����خ����ارج. »وطوال 
الحرب وبعدها، لم يكن لبنان منتجًا 
رًا للسلع وال��خ��دم��ات... وهكذا 

ّ
وم��ص��د

كانت التغطية تأتي دومًا من فائض 
األستاذ  ي���ت���اب���ع  ال���رس���ام���ي���ل«  ح���رك���ة 

الجامعي. 
سلبّيات  ع�����ن  ال����ح����دي����ث   

ّ
ف�������إن ول���������ذا، 

ع��ج��وزات م��وازي��ن ال��ت��ج��ارة يستدعي 
الدخول في قضية تركيبة االقتصاد، 
وه�������و م�����وض�����وع ط�����وي�����ل ي�����ع�����ود إلى 
التي  املمنهجة  السلبية  ال��ت��وج��ه��ات 
��م��دت ف��ي م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د الحرب 

ُ
اع��ت

وك��ّرس��ت��ه��ا م��ا س��م��ّي ب��س��ي��اس��ة إعادة 
االنطالقة  وت���ح���ق���ي���ق  ال����ب����الد  إع����م����ار 

االقتصادّية بعد الحرب. 
ول���ك���ن، ه���ل ي��م��ك��ن االس���ت���م���رار بعجز 
نهاية،  ال  م�����ا  إل������ى  م���رت���ف���ع  ت�����ج�����اري 

اقتصاد

ة
ّ
سوق االسمنت: احتكار القل

»ت��أخ��ذ س���وق االس��م��ن��ت ف��ي ل��ب��ن��ان شكل 
ة، إذ تسيطر عليها 3 شركات 

ّ
احتكار القل

تتراوح حصصها كاآلتي: بني 16% و%18 
و45% حّصة   %43 ب���ني  س��ب��ل��ني،  مل��ص��ن��ع 
ب���ني 39% و%41  »ه��ول��س��ي��م«، وت����ت����راوح 
السبع(«...  )ترابة  الوطنية  الترابة  حّصة 
هكذا يصف تقرير أص��دره »بلوم انفست 
بنك« أمس، واقع سوق االسمنت املحلية 
حيث يباع الطن الواحد بنحو 86.5 دوالرًا 
علمًا بأنه يباع في تركيا بنحو 54 دوالرًا، 

وفي سوريا بنحو 60 دوالرًا.

 الطلب
ّ

عناصر نمو
 ق��س��م ال����دراس����ات ف���ي »ب���ل���وم انفست 

ّ
أع����د

بنك« تقريرًا عن شركة »هولسيم« تطرق 
ف��ي��ه ب��ص��ورة واف��ي��ة إل���ى س���وق االسمنت 
ان���ط���الق���ًا م���ن ح��ج��م اإلنتاج،  ل���ب���ن���ان،  ف���ي 
وم���خ���اط���ر االس����ت����ث����م����ار، وامل���ن���اف���س���ة بني 
والقدرة  واالقليميني،  املحليني  الالعبني 
واالستيراد،  ال���ت���ص���دي���ر  ع���ل���ى  ال���ك���ام���ن���ة 
ف��ي��ق��ول إن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى االس��م��ن��ت ق��د نما 
خ���الل ال��س��ن��وات ال��ع��ش��ر األخ���ي���رة، بمعدل 
السنوي  اإلن���ت���اج  ليصبح  س��ن��وي��ًا،   %10
رًا بنحو 5.04 ماليني طن 

ّ
اإلج��م��ال��ي م��ق��د

م����ع 2.6  م���ق���ارن���ة  ع�����ام 2010،  ن���ه���اي���ة  ف����ي 
مليون طن في نهاية عام 2000. 

ف��ي عام  اإلن��ت��اج بنسبة %23  أن نمو  إال 
2007، يعزوه التقرير إلى حرب تموز، إذ 
ت ج��ه��ود إع���ادة اإلع��م��ار، بعد حصول 

ّ
أد

إل��ى نمو  البنية التحتية،  دم��ار هائل في 
أك��ب��ر م��ن املتوقع ف��ي س��وق االس��م��ن��ت، إال 
ز الرئيسي للطلب في عام 2008، 

ّ
أن املحف

كان سوق العقارات، إذ ارتفع الطلب على 
التدفقات  ارت��ف��اع  م��ع  بالتزامن  ال��ع��ق��ارات 
النقدية من املغتربني واملستثمرين العرب 
لم تتأثر بتداعيات  الباحثني عن أس��واق 

األزمة املالية العاملية. 
الطلب  أن  ال��ت��ق��ري��ر  م��ع��دو  يعتقد  ول��ذل��ك 
ع��ل��ى االس��م��ن��ت م��رت��ب��ط ب��اس��ت��م��رار نمو 
القطاع العقاري، إذ إن رخص البناء التي 
 %33.33 بنسبة  ارتفعت  باألمتار،  تقاس 
ماليني   8.53 لتبلغ   2010 ح��زي��ران  ح��ت��ى 
ر أن تبلغ كميات 

ّ
متر مربع وبالتالي يقد

مليون   2.59 ب��ن��ح��و  ع����ة 
ّ
امل����وز االس���م���ن���ت 

الفترة  م��ع  ب��زي��ادة 9.2% مقارنة  ط��ن، أي 
بالنسبة  أم��ا  املاضية.  السنة  م��ن  نفسها 
إل����ى لبنان،  ال��ن��ق��دي��ة  ال���ت���دف���ق���ات  ل����زي����ادة 
»فكان دورها في مجال زيادة الطلب على 
العقارات، يأتي على صعيد تمويل مباشر 
أو من خالل  القطاع،  ه��ذا  لالستثمار في 
زيادة تمويل قروض اإلسكان... وبالتالي 
بات االستثمار في القطاع العقاري جاذبًا 
ال سيما ف��ي ظ��ل تحقيق أرب���اح كبيرة ال 

تخضع ألي اقتطاع ضريبي، فيما يمكن 
ك العقارات«. 

ّ
األجانب تمل

���ز آخ������ر ل����ه����ذا ال����ط����ل����ب، هو 
ّ
وه����ن����اك م���ح���ف

بالنمو  ال���ذي يستمر  ال��س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 
أي���ض���ًا وي���ح���ت���اج إل�����ى ق�������درات أك���ب���ر على 
السياحية،  واملنتجعات  الفنادق  صعيد 
القطاع  االستثمار في هذا  فإن  وبالتالي 
 محركًا للقطاع العقاري أيضًا، إذ إن 

ّ
يعد

نحو 17 فندقًا جديدًا ومنتجعًا ستفتتح 
و2013   2010 ع�����ام�����ي  ب������ني  ل����ب����ن����ان  ف������ي 
ل��زي��ادة ع��دد ال��غ��رف امل��ت��اح��ة بنحو 2386 

غرفة.

االستيراد والتصدير
ف�����ي م����ج����ال ال���ت���ص���دي���ر واالس������ت������ي������راد، ال 
االسمنت  م����ن  ك���م���ي���ات  اس����ت����ي����راد  ي��م��ك��ن 
إل��ى لبنان إال م��ن خ��الل رخصة يمنحها 
التقرير  أن  غ��ي��ر  ف���ق���ط،  ال��ص��ن��اع��ة  وزي�����ر 
يتحدث ع��ن »ات��ف��اق جنتلمان« م��ف��اده أن 

الوزير لن يعطي أح��دًا أي رخصة ما دام 
سقفًا  يستنفدوا  ل��م  املحليون  املنتجون 
معينًا من االسعار التي تبلغ حاليًا 86.5 
الوزير  أع��ط��ى  وإذا  ال��واح��د.  للطن  دوالرًا 
ال��رس��وم الجمركية على  ف��إن  أي رخ��ص��ة، 
والكلينكر  ال���رم���ادي  االس��م��ن��ت  اس��ت��ي��راد 
املرتبطة ستبلغ %75،  املنتجات  وبعض 

ولالسمنت األبيض %25.
د له، 

ّ
ة االتفاق ولم يجد

ّ
أما إذا انتهت م��د

فإن مصنعي االسمنت سيواجهون تحديًا 
بواسطة  النقل  كلفة  أن  سيما  وال  كبيرًا 
السفن كبيرة وتتراوح بني 23 دوالرًا و44 
دوالرًا للطن الواحد، وهذا مرتبط بحسب 
ال��ش��ح��ن املعتمدة.  امل��ن��ش��أ وخ���ط���وط  ب��ل��د 
ان 

ّ
يلفت التقرير إلى أن مصر وتركيا تعد

املنطقة،  ف����ي  االس���م���ن���ت  م����ص����دري  أب������رز 
ولديهما قدرة تفوق استهالكهما املحلي، 
اإلن����ت����اج بأسعار  ع���ل���ى  ق�����ادرت�����ان  وه���م���ا 
االسمنت  لبنان  اس��ت��ورد  وإذا  تنافسية، 
م��ن ه��ذي��ن البلدين ف��إن األس��ع��ار ستكون 

للطن املستورد من  كاآلتي: 109 دوالرات 
من  امل���س���ت���ورد  ل��ل��ط��ن  دوالرًا  و98  م���ص���ر، 
تركيا، على افتراض أن نسبة الربحية لم 

تتغير ببني املنتج املحلي والخارجي. 
وعلى صعيد التصدير فإن على املنتجني 
مع  تنافسية  بأسعار  التصدير  املحليني 
تركيا وس��وري��ا، ففي س��وري��ا ي��ب��اع الطن 
الواحد،  للطن  دوالرًا   60 بنحو  ال���واح���د 
يباع  كما  دوالرًا   86.5 م��ن  بكثير  أق��ل  أي 
 ع���ن أن ك��ل��ف��ة الشحن 

ً
ل���ب���ن���ان، ف���ض���ال ف���ي 

وال��ج��م��ارك س��ت��رف��ع س��ع��ر ال��ط��ن إل���ى 120 
التصدير  ك��ل��ف��ة  اح���ت���س���اب  وم����ع  دوالرًا، 
إل������ى ال�����ع�����راق س���ي���ب���ل���غ س���ع���ر ال����ط����ن 143 

دوالر.
بني عامي 2005 و2009، كانت الصادرات 
إل��ى سوريا قد أسهمت في زي��ادة الطلب 
بنسبة ت��راوح��ت بني 6% و27%، لكن في 
ال��ص��ادرات إلى  ع��ام 2010 يتوقع ت��راج��ع 
س����وري����ا ب��ن��س��ب��ة 6% ب��س��ب��ب ن���م���و حجم 
استهالك  مستوى  إل��ى  اللبنانية  ال��س��وق 
كل إنتاج املصانع الثالثة، كما أن السوق 
الذاتي مع  االكتفاء  إلى  السورية تحولت 
بينهم  ل��الس��م��ن��ت،  ج���دد  منتجني  ظ��ه��ور 
»ال ف�����ارج«، وه���ي امل��ن��ت��ج ال��ف��رن��س��ي الذي 
يؤدي دورًا كبيرًا في املنطقة على صعيد 
االس��م��ن��ت، وق���د وّس����ع ح��ج��م إن��ت��اج��ه في 
سوريا بقدرة سنوية تصل إلى 3 ماليني 
ال��ط��ل��ب السوري  ث��ل��ث  ب��م��ا يكفي  ط���ن، أي 

على األقل.

مخاطر عقارية
التي  املخاطر  إلى  قياسًا  التقرير،  يتوقع 
ال��ع��ق��ارات واإلن��ش��اءات في  تحيط بقطاع 
ل��ب��ن��ان، ف���ي ظ���ل م��خ��اط��ر ف��ائ��ض العرض 
إذ إن الشقق السكنية  بوتيرة متصاعدة 
الفخمة ليست بمستوى القدرة الشرائية 
لشريحة واسعة من اللبنانيني، وبالتالي 
سيتقلص الطلب على االسمنت ويتراجع 
بمعدل سنوي يبلغ 0.8% خالل السنوات 
املحلي  الطلب  تباطأ  وإذا  املقبلة،  األرب��ع 
سيزيدون  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني  امل���ن���ت���ج���ني  ف������إن 
صادراتهم إلى سوريا بأسعار مخفوضة 
 أك���الف���ه���م وت��ش��غ��ي��ل قدرتهم 

ّ
ل���س���د ت��ك��ف��ي 

الكاملة.
الحاجة  ت����زي����د  أن  امل����ت����وق����ع  م����ن  أي����ض����ًا، 
املترهلة  التحتية  البنى  لتطوير  املرتقبة 
في لبنان، الطلب على االسمنت، مرجحة 
ث��ب��ات ال��ط��ل��ب للتطوير ال��ع��ق��اري ف��ي عام 
2011، ومهما يكن تمويل هذه البنى فإنه 
االسمنت،  على  الطلب  سيرفع  بالتأكيد 
ما قد يعّوض جزئيًا التراجع املرتقب في 

سوق العقارات.
)األخبار(

تقرير

وال���ب���ق���اء ع��ل��ى ع��م��ل ال���ن���م���وذج القائم 
 يرتهن للخارج من دون 

ّ
الذي ال ينفك

ت��ط��وي��ر ق��واع��ده اإلن��ت��اج��ّي��ة: يستورد 
ر العمالة املاهرة؟ 

ّ
السلع ويصد

د كثيرًا 
ّ
ال��ج��واب عن ه��ذا ال��س��ؤال معق

��ه يمكن 
ّ
أن الرغم من  في تبريره، على 

 ما يمكن 
ّ

. ولعل
ّ

اإلجابة: بالتأكيد كال
 حركة 

ّ
ذكره على هذا الصعيد، هو أن

ال��رس��ام��ي��ل ال��ت��ي ُي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا منذ 
��ه��ا ستكون 

ّ
ع��ق��ود ال ي��م��ك��ن ض��م��ان أن

ه 
ّ
ُي���ل���ح���ظ أن إي���ج���اب���ّي���ة دوم��������ًا، وه����ن����ا 

رغ���م ب��ل��وغ ت��ح��وي��الت امل��غ��ت��رب��ني 7.6 
ع��ام 2009 وصلت  مليارات دوالر في 
ال��ت��ح��وي��الت ال��خ��ارج��ة م��ن ل��ب��ن��ان إلى 
ثالثة  حوالى  أي  دوالر،  مليارات   5.7

أرباع األموال الداخلة! 
 ال��وت��ي��رة ال��ت��ي يمضي بها 

ّ
ك��ذل��ك ف����إن

ة. 
ّ

العجز التجاري ما انفكت تزداد حد
ف���خ���الل األش����ه����ر ال���ع���ش���رة األول�������ى من 
ال���ع���ام ال���ج���اري ن��م��ا ال��ع��ج��ز التجاري 
نفسها  بالفترة  مقارنة   %7.5 بنسبة 
من العام املاضي. وذلك على الرغم من 
ال��ص��ادرات بنسبة أكبر م��ن نمّو  نمّو 
مقابل  ف��ي   %19.48 بلغت  ال�������واردات، 
نتيجة  األم����ر  ه���ذا  ك���ان  وإن   .%10.47
ارت���دادات إيجابّية للطلب على السلع 
االقتصادّية  األزم������ة  ب��ع��د  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة وت���راج���ع ال��ط��ل��ب ف��ي البلدان 
ر 

ّ
 املؤش

ّ
العربّية واالتحاد األوروبي، فإن

الهيكلي يعكس نمطًا مختلفًا. فمقارنة 
باألشهر العشرة األولى من عام 2006، 
ى أيلول 

ّ
نمت الصادرات اللبنانّية حت

املاضي بنسبة 71.57%، فيما سّجلت 
الواردات نموًا يقارب %100!

ال������دخ������ول جديًا  ل���ب���ن���ان  ول���������ذا، ع���ل���ى 
تجاريًا،  امل����زم����ن  ع����ج����زه  ن����ق����اش  ف����ي 
»الوحدة  ح���ك���وم���ة  أن  وخ����ص����وص����ًا 
الوطنّية« التزمت معالجة هذا العجز، 
��ه��ا ل��م ت��غ��ّي��ر ش��ي��ئ��ًا ول���م تتخذ 

ّ
غ��ي��ر أن

أي سياسة ج��دي��دة أو إج���راء ف��ي هذا 
السياق!

حكومة »الوحدة 
الوطنّية« التزمت 

بمعالجة العجز التجاري، 
لكنها لم تتخذ أي إجراء

»بلوم انفست بنك«: الطلب يتراجع في ظل مخاطر التمويل العقاري الفائض
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باختصار

◄ إقفال 4 حانات ملدة أسبوع

هو إجراء اتخذه وزير السياحة فادي عبود أمس بحق اربع حانات أقدمت 
ع��ل��ى ال��س��م��اح ل��ق��اص��ري��ن ل��م يبلغوا ال��ث��ام��ن��ة ع��ش��رة ع��ام��ًا ب��ال��دخ��ول اليها. 
وبحسب بيان ص��ادر عن ال���وزارة ف��إن االق��ف��ال يعّد مجرد إن���ذار، على أن 
يتم االقفال النهائي إذا كررت الحانات املخالفة، فأتى االقفال بعدما وّجهت 
وزارة السياحة عّدة إنذارات وتعاميم تمنع فيها أصحاب الحانات واملالهي 

الليلية من إدخال القاصرين.

◄ مسح شامل لألدوية الزراعية املنتهية الصالحية

تعميم أصدرته وزارة الزراعة أمس يفيد بأنها ستقوم بمسح شامل لألدوية 
ولذلك  السليمة،  بالطرق  منها  التخلص  بهدف  الصالحية  املنتهية  الزراعية 
الحائزة تراخيص  الزراعية  أو محال األدوي��ة  أو املؤسسات  دعت الشركات 
استيراد و/أو بيع أدوية زراعية صادرة عن الوزارة إلى ملء استمارة خاصة 
����� دائ��رة الصيدلة رسميًا خالل  النبات  بهذا األم��ر وإيداعها مصلحة وقاية 
فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم تحت طائلة املسؤولية.

◄ عدم إلحاق الضرر بشركات التاكسي

ه��و مطلب وّج��ه��ه وف���د م��ن ات��ح��اد أص��ح��اب ش��رك��ات ال��ت��اك��س��ي ف��ي لبنان 
ب��رئ��اس��ة ش���ارل أب���و ح���رب، إل���ى وزي���ر األش��غ��ال ال��ع��ام��ة غ���ازي العريضي، 
ر 

ّ
يوف اقتصاديًا  تمثل مرفقًا حيوي وشريانًا  الشركات  أن هذه  »باعتبار 

تفهم  الرسمية  والسلطات  العريضي  من  آملني  وطنية،  سياحية  خدمات 
املطالب لعدم إلحاق الضرر بهذا القطاع«. 

◄ على مزارعي عكار إنهاء أعمالهم قبل العاصفة

����� عكار  الدعوة وّجهها مدير مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في العبدة 
ميشال عيسى الخوري، في بيان أمس، لتحذير املزارعني من عدم إنهاء كل 
أعمالهم الزراعية املتعلقة بزراعة القمح والحبوب والورقيات والتقليم ورش 
األسمدة الالزمة مع تنظيف مجاري املياه الزراعية، وذلك قبل نهار الجمعة 
امل��ق��ب��ل، أي م��وع��د وص���ول ع��اص��ف��ة ج��دي��دة س��ت��ض��رب ل��ب��ن��ان وه���ي تحمل 
األمطار والثلوج على املرتفعات، وسيرافقها انخفاض ملحوظ في درجات 
الحرارة. ونّبه املزارعني الى حدوث جليد، وتحديدًا في املرتفعات، مشيرًا الى 

وضع دواء مانع للجليد لآلليات والجرارات الزراعية.

◄ لجنة االقتصاد أوصت بإصدار قانون املنافسة 

هذه التوصية أتت بعدما درست لجنة االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة 
االقتصادي  والوضع  املعيشة  غ��الء  أم��س،  جلسة  في  النيابية،  والتخطيط 
الراهن وآلية تطبيق القرار الرقم 196 الصادر عن وزارة االقتصاد لتحديد 
نسب األرباح التجارية، وقد تزامنت مع ضرورة »فصل الخالفات السياسية 
عن األم��ور املعيشية، واإلس��راع في إص��دار التشريعات املتعلقة بانضمام 

لبنان الى منظمة التجارة العاملية«.
)األخبار، وطنية، مركزية(
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الطلب كان محفزًا 
بالنمو العقاري حيث 

عمليات التجارة ال 
تخضع لرسوم 


