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فايننشال تايمز :المصريون يتجهون لشراء العقارات لمواجهة تراجع الجنيه
الــــخــــبــــــر
موقع اليوم السابع:

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن المصريين يتجهون لشراء العقارات لمواجهة تراجع الجنيه ،وقدمت مثاال على ذلك ،باصطفاف اآلالف قبل
أيام فى الشارع أمام مكتب لشركة عقارية لضمان االستثمار فى المشروع الجديد ،مما عكس اهتمام المصريين المتزايد باالستثمار في العقارات لتعويض
خطر انخفاض العملة المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنيه انخفض  %13مقابل الدوالر األمريكي منذ مارس الماضي ،بعدما خفضت القاهرة قيمة العملة في محاولة لمواجهة نقص
الدوالر ،وزاد التضخم منذ ذلك الوقت ليصل إلى  ،%12وهو أعلى معدل له منذ سبعة أعوام ،بينما عانى االقتصاد من تراجع ثقة المستثمر وتضرر قطاع
السياحة.
وأضافت "فايننشال تايمز" أن كل هذه العوامل دفعت المصريين إلخراج مدخراتهم واستثمارها في قطاع العقارات الذى يعتبر أحد القطاعات القليلة التي
تعمل بشكل جيد حاليا في البالد ،موضحة أن شركة العقارات قالت إن حجم الطلب الذي القاه مشروعها السكني في شرق القاهرة خالل يوم واحد والذي
تبلغ قيمته نحو  3.6مليار دوالر يفوق خمس مرات عدد الوحدات السكنية قيد اإلنشاء والتي تبلغ  1000وحدة.

الــرأي
* من المالحظ أن قطاع العقارات المصري يشهد نشاطا واضحا خالل الفترة الحالية خصوصا في معدالت الشراء الجديد للوحدات في ظل سعيه للتعافي
بعد تراجع الطلب بشكل واضح خالل األعوام الماضية ،حيث يرجع نشاط القطاع العقاري إلى وجود طلب متجدد على الوحدات السكنية الجديدة حيث توجد
في مصر نصف مليون حالة زواج سنويا بجانب الطلب المرحل مع مالحظة أن الطلب على الوحدات السكنية يشمل كافة مستويات الوحدات سواء اإلسكان
المنخفض – الخاص بمحدودي الدخل – وكذلك المتوسط وحتى اإلسكان الفاخر وإن كان أقل ولكن عليه طلب ملحوظ في ظل ارتفاع الرغبة لالستثمار في
العقارات بعد تراجع قيمة الجنية المصري أمام العمالت األجنبية.
* إن جميع مؤشرات السوق تؤكد عودة ثقة المستهلكين في مجال العقارات المصرية من خالل القوة الشرائية الكبيرة للوحدات السكنية المعروضة حديثا،
باإلضافة إلى عودة الطلب واالرتفاع الملحوظ في أسعار العقارات خاصة األراضي .فمن الواضح أن العام الحالي يشهد زيادة في طلب المستثمرين في
السوق العقاري ،مما يستدعي قيام الحكومة بتوفير المزيد من األراضي إلى جانب منح التصاريح بشكل سريع لتجنب الزيادات الكبيرة في األسعار،
ولضمان استدامة المشروعات التي تطور مع ضرورة اإلسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم هذا القطاع.
* بالرغم من مؤشرات نمو القطاع العقاري إال أن هذا يرجع إلى ضعف الفرص االستثمارية في القطاعات األخرى ،وهذا األمر يستدعي ضرورة تنشيط
قطاعات مثل االستثمار الصناعي بإزالة المعوقات المرتبطة به مثل إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد وحل مشكالت تخصيص األراضي مما يرفع
من قدرات القطاعات االقتصادية األخرى على تنشيط االقتصاد المصري خالل الفترة المقبلة من خالل توجيه المدخرات واالستثمارات المحلية إلى
قطاعات ذات قيمة مضافة وإنتاجية وليس إلى مخزونات للقيمة.

