8

الخميس  5كانون الثاني  2017العدد 3072

مجتمع وإقتصاد

«العرض» يستثني  100ألف قرض سكني تصل قيمتها الى  11.5مليار دوالر (مروان طحطح)

على الغالف

ّ
ّ
خبر سار ...لتجار البناء!
خفض فائدة مصرف اإلسكان

بأسلوب يحاكي «اإلعالنات»
أعلن مصرف اإلسكان
التجارية،
ّ
خفض معدل فائدة اإلقراض
لديه من  %5إلى  ،%3اعتبارًا
من  .2017/1/1أي أن الفائدة
على القروض السكنية التي
يمنحها للمقترضين الجدد
باتت أقل بنسبة  ،%40وهي
نسبة تخفيض معتبرة،
ستساهم ،من دون شك ،في
زيادة الطلب على قروضه.
اإلعالن كان بمثابة خبر سار في
مطلع العام الجديد للقادرين
على تمويل شراء مساكنهم
بواسطة القروض المصرفية...
إال أنه كان سارًا أكثر لتجار البناء
والمضاربين العقاريين الذين
استفادوا من دعم جديد
للمحافظة على أسعارهم
وأرباحهم وعدم تعريض
المصارف التي يتعاملون
معها للمزيد من المشاكل
الناتجة من تراجع مبيعاتهم
منذ عام  2012وتسجيل
بعضهم خسائر فادحة

فيفيان عقيقي
أع ـ ـلـ ــن م ـ ـصـ ــرف اإلس ـ ـك ـ ــان «بـ ـه ــدف
تـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـك ــن الـ ــائـ ــق ألصـ ـح ــاب
ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدود وامل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط
ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان
والـ ـخ ــارج ،وتــرس ـيــخ ال ــرواب ــط بني
امل ـغ ـت ــرب ــن والـ ــوطـ ــن األم» ،خـفــض
م ـ ـ ـعـ ـ ــدل ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض م ـ ـ ــن 5
إلـ ــى  %3س ـن ــوي ــا ،وذل ـ ــك «ل ـل ـع ـقــود
املــوق ـعــة اع ـت ـب ــارًا م ــن .»2017/1/1
يـعـ ّـد هــذا الخفض إيجابيًا فــي ظل
ع ــدم تــوفـيــر حــق الـسـكــن لــأســر إال
ّ
م ــن خـ ــال ت ـم ــل ــك املـ ـس ــاك ــن .إال أن ــه
يـنـحـصــر بــال ـقــروض ال ـتــي يــوفــرهــا
مصرف اإلسكان من دون املصارف
األخ ـ ــرى ،ك ـمــا يـنـحـصــر بــال ـقــروض
ال ـجــديــدة ،ويـسـتـثـنــي تـلــك الـقــائـمــة
التي ّ
يقدر عددها حاليًا بنحو 100
ألـ ــف قـ ــرض س ـك ـنــي ت ـص ــل قـيـمـتـهــا
الــى  11.5مـلـيــار دوالر ،وتستنزف
م ـيــزان ـيــات األسـ ــر ب ـفــوائــد ت ـت ــراوح
كـلـفـتـهــا م ــا ب ــن  650و 700مـلـيــون
دوالر س ـن ــوي ــا ،م ــن دون اح ـت ـســاب
قـيـمــة أص ــل ه ــذه ال ـق ــروض املـمـتــدة
آجالها حتى  30سنة.

خطوة استباقية

إذًا ،ع ـ ّـب ــر «مـ ـص ــرف اإلسـ ـ ـك ـ ــان» عــن
رغـبـتــه ف ــي تـسـيـيــل الـعـمـلــة املـحـلـ ّـيــة
امل ـت ــراك ـم ــة ل ــدي ــه ت ـجـن ـبــا ل ـل ـخ ـســارة،
وت ــال ـي ــا ل ــزي ــادة أربـ ــاحـ ــه« ،مـسـتـبـقــا
ّ
التجارية األخرى» ،بحسب
املصارف
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة املــديــر الـعــام
ل ـل ـ ّم ـص ــرف ج ـ ـ ــوزف سـ ــاسـ ــن ،الـ ــذي
ت ــوق ــع أن ت ـل ـجــأ امل ـ ـصـ ــارف األخـ ــرى
إل ــى سـيــاســة مماثلة إذا استطاعت
ّ
الربحية لديها.
تغطية هوامش
ّ
تــأتــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة فــي ظ ــل تــراجــع
ن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء وال ـ ـب ـ ـيـ ــوعـ ــات م ـنــذ
ع ـ ــام  ،2010وه ـ ــي ب ـم ـث ــاب ــة ال ـب ــدي ــل
م ــن ال ـس ـيــاســات الـسـكـنـيــة املـطـلــوبــة
كـبــديــل مــن سـيــاســة الـسـكــن بــالـ َّـديــن.

ي ـ ـقـ ــول سـ ــاسـ ــن إن «قـ ـ ـ ـ ــرار مـجـلــس
إدارة امل ـ ـصـ ــرف ي ـن ـب ــع مـ ــن خ ـل ـفـ ّـيــة
إعـطــاء ذوي الــدخــل املتوسط فرصة
لــاس ـت ـفــادة م ــن ال ـف ــائ ــدة املـخـفـضــة،
وتقليص التمويل الــذاتــي املفروض
عليهم بنسبة ( %20علمًا بأن املبلغ
األقصى الذي ّ
يقدمه ال يزال بحدود
 800مليون ليرة) ،وتاليًا زيادة طاقة
االق ـتــراض والتماشي مــع اعتبارات
ّ
االقتصادية لتحريك
مصرف لبنان
ّ
االقتصادية املرتبطة بقطاع
العجلة
الـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي ج ـ ـمـ ــودًا مـنــذ
تصميم رامي ّ
عليان

سنوات وترتبط به صناعات ّ
عدة».
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ُّـد «م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــان» م ــن
مـ ـص ــارف ال ـت ـس ـل ـيــف اإلس ـك ــان ــي في
لـبـنــان ال ـتــي تستفيد مــن تسليفات
امل ـ ـصـ ــرف املـ ـ ــركـ ـ ـ ّ
ـزي بـ ـف ــائ ــدة وك ـل ـفــة
م ـخ ـف ـضــة ب ـن ـس ـبــة  ،%1ع ـل ـم ــا بــأنــه
أن ـشــئ ع ــام  1977كـشــركــة مساهمة
ّ
اللبنانية  %20من
تملك الـحـكــومــة
ّ
أسهمها ،فيما يملك القطاع الخاص،
ً
م ـم ـثــا ب ـ ـ  25م ـصــرفــا ت ـج ــاري ــا و10
شركات تأمني %80 ،منها .وقد منح
بــن عــامــي  1996و 2014نحو 8600

قرض ،ارتفعت قيمتها من  90مليار
ليرة عــام  2013إلــى  164مليار ليرة
عام .2016
ينسجم القرار الجديد مع الهندسة
املــالـ ّـيــة ال ـتــي نـفــذهــا م ـصــرف لبنان
بـ ــن أي ـ ـ ــار ونـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
وال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ــت امل ـ ـص ـ ــارف أربـ ــاحـ ــا
استثنائية لتحفيزها على مبادلة
دوالرات ـ ـهـ ــا ب ـل ـيــرات م ـصــرف لـبـنــان،
م ــا خ ـلــق س ـيــولــة إض ــاف ـي ــة بــالـلـيــرة
لــدى املـصــارف تحتاج الــى تصريف
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى أرب ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــا .ف ـهــل

