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سياسة
تقرير الكالم الذي ّ
يردده حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،أمام المستفسرين أو المعترضين على تعديل آليات دعم
القروض السكنيةُ ،يكشف مدى االنفالت المالي في لبنان .سالمة ّبرر تعديل آليات الدعم بأن القروض المدعومة على
اختالف أنواعها استعملت لشراء الدوالرات ،أي للمضاربة على الدوالر ،وتهريبها إلى الخارج ،ما زاد الضغوط على ميزان
المدفوعات

ُ
المصارف تضارب
بالقروض السكنية
محمد وهبة
بـ ـ ـع ـ ــد اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاف م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
«ال ـت ـه ــري ـب ــات» ال ـت ــي ك ــان ــت تحصل
عبر ق ــروض وهمية أو ق ــروض لها
أص ــل واق ـع ــي ي ـج ــري ال ـت ــاع ــب فيه
ل ـت ـهــريــب األم ـ ـ ــوال وال ـس ـط ــو عـلـيـهــا
ب ـع ـل ــم املـ ـ ـص ـ ــارف وم ـع ــرف ـت ـه ــا وم ــن
دون قصدها أحيانًاّ ،
عدل آلية دعم
القروض ،ومنها القروض السكنية.
وها هو حاكم مصرف لبنان رياض
ّ
ســامــة ،ي ــردد أم ــام زواره أن حجم
ســوق الـقــروض السكنية ارتـفــع إلى
 3000مـلـيــار لـيــرة سـنــويــا ،وأن هــذا
الرقم غير طبيعي في ضوء معاناة
قـطــاع الـعـقــارات مــن ركــود املبيعات
ـاض األسـ ـ ـع ـ ــار وفـ ـ ــي ض ــوء
وان ـ ـخ ـ ـفـ ـ ّ
حجم التعثر الــواضــح في القروض
ّ
املقدمة لتجار العقارات!
هـ ــذه ل ـي ـســت ف ـض ـي ـحــة ع ــادي ــة .ه ــذا
س ـل ــوك ش ـب ــه ّج ـم ــاع ــي ُي ـ ـمـ ــارس مــن
مصرفيني يتغنون بأنهم رواد قطاع
هو األكثر تطورًا في املنطقة ،وكان
يجري تحت رقابة وإشراف الجهات
الناظمة للقطاع مــن مصرف لبنان
ولجنة رقابة على املصارف وهيئة
األس ــواق املــالـيــة والهيئة املصرفية
العليا وهيئة التحقيق الخاصة.
مـشـكـلــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ـي ـســت فــي
ال ـق ــروض الــوه ـم ـيــة ،ب ــل ف ــي طــريـقــة
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األم ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـن ــاتـ ـج ــة مــن
ع ـم ـل ـيــات الـ ـت ــاع ــب ،إذ إن ـه ــا كــانــت
ت ــذه ــب «ل ـت ـم ــوي ــل مـ ـض ــارب ــات عـلــى
الـ ـ ـ ــدوالر» ،ع ـلــى ح ـ ّـد م ــا ن ـقــل بعض

ّ
مرشحة
أزمة القروض
ّ
للتفاقم بعدما تبين
أن القروض العالقة
تستنفد كل الدعم
المخصص لعام 2018

املـعـنـيــن عــن حــاكــم مـصــرف لـبـنــان،
أو ل ـت ـمــويــل «م ـض ــارب ــات ع ـق ــاري ــة».
ُ
كــذلــك ،كــانــت ال ـ ــدوالرات ت ـحـ َّـول إلــى
الخارج ،ما يضع ضغوطًا إضافية
ً
على ميزان املدفوعات العاجز أصال
ـذا ي ـع ـن ــي أن
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  .2011وه ـ ـ ـ ّ
األم ــوال التي كــان يضخها مصرف
لـبـنــان مــن سـيــولـتــه لــدعــم ال ـقــروض
املدعومة ،التي كانت تتجاوز 2000
مليار ليرة سنويًا ،كانت تسير في
ّ
تتحول إلــى ودائــع
اتجاهني :األول،
ي ـم ـت ـ ّـص ـه ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ض ـمــن
ّ
عملية تعقيم السيولة الـتــي ترتب
لـلـمـصــارف أرب ــاح ــا كـبـيــرة ،الـثــانــي،
تــدخــل ض ـمــن مـنـظــومــة االس ـت ـهــاك
لـ ـت ــزي ــد الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــع ال ـت ــي
يستورد لبنان أكثر من  %80منها،
ّ
وكــل ـهــا تــدفــع ب ــال ــدوالر أو ال ـي ــورو،
ّ
أي إنـ ـه ــا ك ــان ــت تـ ـمـ ــول االسـ ـتـ ـي ــراد
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة .وم ــا ل ــم يقله

س ــام ــة ،أن ه ــذه ال ـت ـهــري ـبــات كــانــت
ت ـخ ـف ــف م ـ ــن مـ ـف ــا ّعـ ـي ــل الـ ـهـ ـن ــدس ــات
املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي نـ ــفـ ــذهـ ــا عـ ـل ــى م ــدى
الـسـنـتــن املــاض ـي ـتــن ب ـه ــدف إع ــادة
ت ـ ـكـ ــويـ ــن اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــاتـ ــه ب ــالـ ـعـ ـم ــات
األج ـن ـب ـي ــة ،وبـ ـه ــدف ت ـق ــدي ــم أرب ـ ــاح
شـبــه مـجــانـيــة لـلـمـصــارف تـجــاوزت
قيمتها اإلجمالية  5مليارات دوالر!
لـ ــوال امل ـش ـك ـلــة ال ـن ـق ــدي ــة ل ـك ــان األم ــر
مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـرًا ،إال أن تـ ـف ــاق ــم امل ـش ـك ـل ــة
ال ـن ـقــديــة خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
والـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـض ـع ـه ــا
امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة ع ـلــى مـصــرف
لـبـنــان لقيامه بتحفيز التسليفات
بعيدًا عن مهماته النقدية ،ولقيامه
ً
بـهـنــدســات مــالـيــة ب ــدال م ــن اعـتـمــاد
األدوات الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة مل ــواجـ ـه ــة
امل ـشــاكــل ال ـن ـقــديــة ...كــل ه ــذا الــوعــاء
بـمــا فـيــه م ــن س ــرق ــات وس ـخ ــاء على
املصارف وضغوط نقدية وسواها،
فــرضــت عـلــى مـصــرف لـبـنــان تغيير
آلـ ـي ــة ال ــدع ــم ل ـت ـص ـبــح ع ـل ــى ال ـش ـكــل
ّ
يخصص مصرف لبنان مبلغ
اآلتي:
 750مليار ليرة لدعم الفوائد ،على
أن ت ـس ـت ـع ـمــل امل ـ ـصـ ــارف سـيــولـتـهــا
إلقـ ـ ـ ـ ــراض الـ ــزبـ ــائـ ــن ضـ ـم ــن ش ـ ــروط
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة وقـ ــاس ـ ـيـ ــة وض ـ ـمـ ــن س ـقــف
ّ
للفائدة ّ
يحددها هو ،على أن يوزع
ال ــدع ــم ع ـلــى املـ ـص ــارف ق ـيــاســا على
ح ـ ّـص ـت ـه ــا مـ ــن ال ـ ـقـ ــروض امل ــدع ــوم ــة
ف ــي ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة ،أو م ــا ُي ـعــرف
بـ «الكوتا».
ل ـ ــم ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوب امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف م ـ ــع ه ــذا
ال ـت ـغ ـي ـيــر ،ال ب ــل اح ـت ـ ّـج ــت ع ـل ـيــه ،إذ

منتجات القروض السكنية :أنواع كثيرة وتمويل واحد

الـقــروض السكنية املــدعــومــة هــي عـبــارة عــن منتج يصدر
بــأشـكــال عــديــدة تختلف بتفاصيلها ومـكـ ّـونــاتـهــا ،إال أن
مصادر تمويلها واحدة ّ
ويعبر عنها بواسطة آليات الدعم
التي ّ
ّ
تحدد الكلفة النهائية على املستهلك .من بني املكونات
هـنــاك منتج اسـمــه «ق ــروض املــؤسـســة الـعــامــة لــإسـكــان»
التي تحصل على دعم من مصرف لبنان ،لكنها ّ
تمر عبر
َّ
بروتوكول موقع بني املصارف واملؤسسة العامة لإلسكان.
ّ
ينص هــذا البروتوكول على أن القرض يقسم إلــى فترتني

زمنيتني متماثلتني .في الفترة األولى يدفع املقترض أصل
القرض للمصرف ،فيما تدفع املؤسسة عنه الفائدة .وفي
الـفـتــرة الثانية يــدفــع املـقـتــرض للمؤسسة مــا سـ ّـددتــه عنه
للمصرف مضافًا إليه الفوائد.
ومن بني ّ
املكونات أيضًا منتج اسمه قرض «بنك اإلسكان»،
وهو يختلف عن قرض «املؤسسة العامة» ،ســواء بطريقة
السداد وفترة الدفع وطريقة احتساب أصل املبلغ والفائدة،
لكنه يشبه إلى ّ
حد كبير ما يسمى «قروض مصرف لبنان»
باستثناء نسبة الفائدة التي ّ
تعد أدنى لدى «بنك اإلسكان».
وهناك منتجات أخرى تصدر عبر عدد من البروتوكوالت
املوقعة بني املـصــارف والجيش ،أو ما يعرف بـ«إسكان
العسكريني» ،مثله مــع قــوى األمــن الداخلي وأمــن الدولة
واألم ـ ــن ال ـع ــام وال ـج ـم ــارك وصـ ـن ــدوق ت ـعــاضــد الـقـضــاة
واملحاكم الشرعية ....تحصل جميعها على دعم مصرف
لبنان عبر إعفاءات أو عبر تمويل مدعوم ،وهي ال تختلف
عن باقي البروتوكوالت بتفاصيلها وال بنسبة الفائدة
على املقترض ،لكنها تختلف عن قرض املؤسسة العامة
وقرض مصرف لبنان.

ّ
رياض سالمة «وبخ» المصارف على امتناعها عن التزاماتها مع الزبائن (هيثم الموسوي)

يناسبها أكثر أن يبقى الدعم وفق
اآللية السابقة التي كانت تتيح لها
ول ـلــزبــائــن «الـ ـغ ــرف» أك ـثــر م ــن امل ــال
ً
العام ،لكنها بدال من السكوت لجأت
إل ـ ــى ق ـ ـ ــرار الـ ـت ــوق ــف عـ ــن اإلقـ ـ ـ ــراض.
الــذري ـعــة ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا لـســامــة ،أن
هـ ـن ــاك ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـق ــروض
ّ
قيد املعالجة (ضـمــن خــط اإلنـتــاج)
وف ـ ـ ــق اآلل ـ ـي ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،أي إن ـه ــا
أعطت موافقتها عليها قبل صدور
ال ـت ـع ـم ـيــم الـ ـج ــدي ــد ،أو فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الـفــاصـلــة بــن التعميم ال ــذي يرعى
آلـيــة الــدعــم الـســابـقــة وب ــن التعميم
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـف ــرض عـلـيـهــا آلـيــة
جديدة غير مربحةّ .
تبي لسالمة أن
حجم طلبات القروض قيد املعالجة
تـتـطـلــب مـبـلـغــا م ــن ال ــدع ــم أك ـبــر من
الــذي خصصه عبر التعميم األخير
البالغ  750مليار ليرة .بمعنى آخر،
استنفدت املصارف كل مبالغ الدعم
فــور ص ــدوره ،علمًا بأنها كــانــت قد
ً
استنفدت مبلغًا مماثال خالل فترة
قياسية قبل بضعة أشهر! وبحسب
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة« ،ل ـ ــم ي ـع ــد ه ـنــاك
سوى ثالثة أو أربعة مصارف لديها
«ك ــوت ــا» كــاف ـيــة لـلـتـسـلـيــف امل ــدع ــوم
ل ـف ـت ــرة ال ت ــزي ــد ع ـل ــى ش ـه ــري ــن إذا
اعتمدت على زبائنها ولــم تتوسع
في الترويج لألمر».
ت ــوق امل ـص ــارف إل ــى ال ـح ـصــول على
امل ــزي ــد م ــن امل ــال ال ـع ــام ال ح ــدود لــه.

فـبـحـســب امل ـع ـط ـيــات املـ ـت ــداول ــة بــن
املـ ـص ــرفـ ـي ــن ع ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـش ـه ــري
ال ـ ــذي ع ـقــد يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس املــاضــي
بـ ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف وحـ ـ ــاكـ ـ ــم مـ ـص ــرف
لبنان ،فإن سالمة ّ
«وبــخ» املصارف
عـلــى افـتـعــالـهــا مشكلة فــي ال ـســوق.
فــاملـصــارف عندما أوقـفــت الـقــروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة ت ــرك ــت ع ـ ـ ــددًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا مــن
األسـ ــر عــال ـقــن ب ــن ت ـســديــد الــدفـعــة
األول ـ ـ ـ ــى ملـ ــالـ ــك ال ـ ـش ـ ـقـ ــة ،وب ـ ــن ع ــدم
مــوافـقــة املـصــرف على الـقــرض .هذه
ً
األسر تواجه اليوم مصيرًا مجهوال،
فال يمكنها التراجع ّ
عما قامت به،
وإال فستخسر الدفعة األول ــى التي
تعد بمثابة «عــربــون» شــراء الشقة،
وال ي ـم ـك ـن ـهــا املـ ـض ــي ق ــدم ــا بـسـبــب
طـ ـم ــع املـ ـ ـص ـ ــارف وف ـض ــائ ـح ـه ــا مــع
مـصــرف لـبـنــان .بـعــض األس ــر باعت
شقتها واشـتــرت شقة بديلة ،وهي
نـفــذت الـتــزامـهــا مــع ال ـش ــاري ،إال أن
املـ ـص ــرف ل ــم ي ـن ـفــذ الـ ـت ــزام ــه م ـع ـهــا،
ف ـبــاتــت ع ــرض ــة ل ـل ـنــوم ف ــي ال ـش ــارع.
وهناك أســر تخطط للزواج وإجــراء
ت ـح ــدي ـث ــات ل ـل ـش ـقــة ودفـ ـع ــت م ـبــالــغ
كبيرة قد تذهب هدرًا.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن ســامــة
اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ع ـ ـ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـصـ ــارف
التزاماتها مع طالبي القروض ،وال
س ـي ـمــا أن ب ـعــض ط ـل ـبــات ال ـق ــروض
وصـ ـل ــت إل ـ ــى مـ ــراحـ ــل م ـت ـق ــدم ــة مــن
اإلج ـ ـ ـ ــراء ات امل ـت ـب ـع ــة .ق ـص ـ ُـد ســامــة

