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مجتمع وإقتصاد
تحقيق أصدر مصرف لبنان تعميمًا يتيح للمصارف تمديد آجال القروض الممنوحة لعمالئها في القطاعات الصناعية
والسياحية والزراعية إلى  19سنة .وهذا التمديد الثالث من نوعه ،بعدما كانت ّ
المدة األصلية للقروض تبلغ سبع
حدًا أقصى ،ما ّ
سنوات ّ
يعد مؤشرًا على الصعوبات التي تواجهها الشركات ،وضعف مناعتها تجاه أي أزمات

تمديد آجال القروض اإلنتاجية إلى  19سنة

الحلول الترقيعية مستمرة
محمد وهبة
تـعـمـيــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان الـ ــذي يتيح
ل ـل ـم ـصــارف ت ـمــديــد آج ـ ــال ال ـق ــروض
ـات اإلنـتــاجـيــة
املــدعــومــة فــي الـقـطــاعـ ّ
إل ـ ـ ــى  19سـ ـن ــة ال يـ ـص ــن ــف م ــؤشـ ـرًا
ّ
محلية
إيجابيًا .بل ينبئ بأن مخاطر
وإقـلـيـمـيــة واس ـع ــة ت ـت ـهـ ّـدد قـطــاعــات
الصناعة والــزراعــة والسياحة التي
«حـ ـقـ ـنـ ـه ــا» م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ب ـث ــاث
ج ـ ــرع ـ ــات «ت ـ ـمـ ــديـ ــد» ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ال ـثــاث املــاض ـيــة .وه ــي حـقــن تعالج
النتائج وال تؤثر على أصل املشكلة،

بين عام  2013و2017
ُم ّددت مهلة تسديد القروض
للقطاعات اإلنتاجية ثالث مرات
وب ــال ـت ــال ــي ال ت ـع ـفــي الـ ـش ــرك ــات مــن
احتمال عــودة عــوارض «املــرض» ،أو
حتى ظهور عــوارض جديدة .وأصل
املشكلة يكمن في السياسة القائمة
عـلــى «خ ـنــق» االق ـت ـصــاد عـبــر تركيز
مـ ـ ــوارد ل ـب ـنــان ن ـحــو أهـ ـ ــداف نـقــديــة،
تـقـتـضــي ب ــدوره ــا ت ـق ـنــن اإلق ـ ــراض
والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــف وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ت ـنــاف ـس ـيــة
الـشــركــات« ...تمنني القطاع الخاص
بـ ـق ــروض م ــدع ــوم ــة ال مـعـنــى ل ــه في
ظــل خنق االقـتـصــاد» ،يقول الخبير
االقتصادي إيلي يشوعي.
وأصــدر مصرف لبنان في  6حزيران
امل ــاض ــي الـتـعـمـيــم  465الـ ــذي يـجــري
تعديالت على القرار األساسي 7743
املـتـعـلــق بــدعــم ال ـفــوائــد املــديـنــة على
ال ـت ـس ـل ـي ـفــات امل ـم ـن ــوح ــة ل ـل ـق ـطــاعــات
الصناعية أو السياحية أو الزراعية.
وفي التعديل أنه «يمكن تمديد مهلة
تسديد ال ـقــروض املمنوحة للعمالء
الـتــي تمت املــوافـقــة على استفادتها
من دعم الدولة للفوائد املدينة بحيث
ال تتجاوز ّ
مدة القرض بعد التمديد
ّ
 19سنة ،ومن دون أي تغيير في كلفة
الدعم املقدرة ّ
ملدة القرض األساسية».
وه ــذا هــو الـتـمــديــد ال ـثــالــث م ــن نــوعــه
ب ـعــدمــا ك ــان ــت مـ ـ ّـدة ال ـق ــرض األصـلـيــة
تـ ـت ــراوح ب ــن  5وس ـب ــع س ـن ــوات كـحـ ّـد
أقـ ـص ــى .ف ـف ــي  7أيـ ـل ــول  2013أص ــدر
«امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» ت ـع ـم ـي ـم ــا ي ـت ـي ــح ت ـمــديــد
مـهـلــة ت ـســديــد ه ــذه الـ ـق ــروض بحيث
ال ت ـت ـج ــاوز م ـ ـ ّـدة الـ ـق ــرض األســاس ـيــة
ً
 10س ـنــوات .وأص ــدر تعميمًا مماثال
ع ــام  2015يتيح تـمــديــد مهلة تمديد
ال ـقــرض إل ــى  12سـنــة ح ـ ّـدًا أق ـصــى ،ثم
جـ ــاء الـتـعـمـيــم  465ال ـ ــذي ي ـف ـســح في
املجال أمام التمديد ّ
ملدة  19عامًا.
التمديد ليس وحــده األمــر الالفت ،بل
حجم القروض القائمة حاليًا في هذه
املحفظة والذي يبلغ  7مليارات دوالر
وفـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات جـمـعـيــة املـ ـص ــارف.
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي للجمعية
إلــى أن إجمالي التسليفات املدعومة
الفوائد املــوافــق عليها ،ارتـفــع بنسبة
 %8.1ع ـ ــام  2016مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ن ـمـ ّـو
ّ
ب ـن ـس ـبــة  %8.3ع ـ ــام  .2015وشــك ـلــت
ّ
ّ
حصة قطاع الصناعة  ،%59.1وحصة
ّ
قطاع السياحة  ،%29.4وحصة قطاع
الزراعة .%11.5
إذًا ،امل ـش ـك ـلــة ت ـش ـمــل ق ــروض ــا لـثــاثــة
قـ ـط ــاع ــات ب ـق ـي ـمــة  7مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
لــديـهــا صـعــوبــات فــي تـســديــد أقـســاط
قروضها منذ ما قبل  .2013فهل يعني
ذل ــك أن ه ــذه املشكلة ظــرفـيــة وناتجة
عـ ــن ت ــداعـ ـي ــات األزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،أم

أنها مشكلة بنيوية ناتجة عــن سوء
ال ـخ ـي ــارات االق ـت ـصــاديــة املـتـبـعــة منذ
عقود ،قبل أن ّ
تعريها األزمة السورية
أك ـ ـث ـ ــر وت ـ ـك ـ ـشـ ــف ض ـ ـعـ ــف م ـن ــاع ـت ـه ــا
وقــاب ـل ـي ـت ـهــا ل ـل ـتــداعــي ب ـش ـكــل درامـ ــي
ت ــزام ـن ــا م ــع تـ ـط ـ ّـور األح ـ ـ ــداث األم ـن ـيــة
والسياسية في املنطقة؟
في الواقع ،ال يمكن التعاطي مع مسألة
كهذه من خالل قراءة ردود الفعل تجاه
التطورات السياسية واألمنية املحلية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة امل ــوض ــوع ـي ــة
تستلزم قـيــاس مستوى املـنــاعــة التي
يتمتع بها االقتصاد تجاه أحداث من
هــذا الـنــوع .وقــد تكون هناك تأثيرات
موضعية وظرفية للمشكلة السورية
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إن ـم ــا ال ي ـم ـكــن تـجــاهــل
حقيقة ضـعــف املـنــاعــة فــي القطاعات
اإلنتاجية اللبنانية .فبحسب رئيس
ّ
تجمع رجــال األعمال فــؤاد زمكحل ،ال
يمكن إخفاء حقيقة أن «لدينا عوامل
ضعف بنيوية تستوجب إعادة هيكلة
االقتصاد وتطوير طبيعته التقليدية.
لكننا رأيـنــا مـحــاوالت مصرف لبنان
في سياق دعم اقتصاد املعرفة وإنشاء
شركات جديدة خالفًا لوجهات النظر

الـتــي تشير إل ــى أن املـشـكـلــة أساسها
ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة» .وهـ ــذا التفسير
ال ي ـل ـغ ــي أيـ ـض ــا أن اقـ ـتـ ـص ــاد ل ـب ـنــان
«ت ــراج ــع مـنــذ  ،2011أي مـنــذ انـفـجــار
ال ـس ــوري ــة ،وظ ـه ــرت م ــؤش ــرات عــديــدة
أبرزها تراجع االستثمارات الخارجية
إل ــى الـنـصــف وان ـخ ـفــاض الـتـحــويــات
بنسبة  %20تراكميًا .اقتصاد لبنان
ازداد صعوبة كل يوم خالل السنوات
الخمس املاضية» .وبالتالي ،بحسب
زمـ ـكـ ـح ــل ،فـ ـ ــإن اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــذي أخـ ــذه
مـصــرف لبنان «يـبــرهــن أن االقتصاد
متعب ،وهو كناية عن ضخ أوكسيجني
ف ـ ــي ش ـ ــراي ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـت ــوس ـط ــة
والصغيرة التي يفوق دينها املصرفي
 55مليار دوالر ،أي ما يساوي %110
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي .وهـ ـ ــذه الـنـسـبــة
تعني أن السيولة ضعيفة في السوق،
وأن ه ــدف تعميم مـصــرف لـبـنــان هو
تخفيف الضغط على الـشــركــات التي
يــواجــه القسم األكـبــر منها صعوبات
في التسديد».
في املقابل ،يلفت يشوعي إلى أن بنية
الـنـظــام االق ـت ـصــادي فــي لـبـنــان كانت
ق ــائ ـم ــة خـ ــال ال ـع ـق ــود األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى

المشكلة ليست ظرفية بل بنيوية وناتجة عن سوء الخيارات االقتصادية (هيثم الموسوي)

ق ــاع ــدة االن ـف ـتــاح م ــن دون ّ
أي اعـتـبــار
ً
للكلفة املـتــرتـبــة عـلــى ذل ــك ،فـضــا عن
استغالل م ــوارد لبنان املالية لتلبية
حــاجــات غير اقـتـصــاديــة .ويشير إلى
أن «التخطيط للسياسة االقتصادية
لـيــس وظـيـفــة م ـصــرف لـبـنــان .لـكــن ما
يـحـصــل ال ـيــوم هــو أن ه ــذه السياسة
تـنـبـثــق م ــن ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة الـتــي
يتوالها املصرف .فقد ّ
عرينا القطاعات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وق ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــا قـ ــدرت ـ ـهـ ــا
التنافسية وفتحنا الحدود واألجــواء
وخفضنا الرسوم الجمركية وألغينا
عنها الـحـمــايــة ،مــا ّأدى إلــى إقـفــال أو
تصغير أحجام املصانع ،قبل أن نعود
اليوم إلى محاولة إنقاذ ما تبقى منها
من خالل التمويل ،وتمنينها بتمديد
مهلة تسديد القروض».
وف ـ ـ ــي رأي ي ـ ـشـ ــوعـ ــي ،ف ـ ـ ــإن خـ ـط ــوات
م ــن قـبـيــل ت ـمــديــد آجـ ــال اسـتـحـقــاقــات
الـ ـق ــروض «ب ــا م ـع ـنــى» ،وه ــي ع ـبــارة
ّ
عــن «ح ـلــول تــرقـيـعـيــة» و«مـســكـنــات»،
و«ال تشبه شيئًا مما يتعلق باألسس
الـسـلـيـمــة الق ـت ـصــاد الـ ـش ــرك ــات» .ومــا
يحصل اليوم في القطاعات اإلنتاجية
أن ـه ــا «أص ـب ـح ــت أسـ ـي ــرة لـلـسـيــاســات

النقدية الـتــي يختنق بها االقتصاد،
فيما يـجــب خـفــض أك ــاف االقـتـصــاد،
وهـ ــذا يـتـطـلــب ت ـحــريــر س ـعــر ال ـصــرف
أو زي ــادة مــرونـتــه بــالـحـ ّـد األدن ــى ،ألن
السياسة النقدية الحالية قائمة على
استقطاب املــال وتقتيره بيد مصرف
لبنان لحماية سعر الـصــرف ،رغــم أن
االقتصاد يحتاج إلى خطوات مختلفة
جذريًا».
إذًا ،امل ـش ـك ـل ــة ال ـب ـن ـي ــوي ــة ك ـم ــا ي ــراه ــا
الـجـمـيــع ،هــي واق ــع ال يـمـكــن ال ـهــروب
ـان هـ ـن ــاك اخـ ـت ــاف ح ــول
م ـن ــه وإن ك ـ ـ ّ
تصنيفها بدقة .لكن ما ال خالف عليه
هــو أن األزم ــة ال ـســوريــة ك ــان لـهــا دور
كبير خ ــال ال ـس ـنــوات الـســت األخـيــرة
فـ ــي الـ ـكـ ـش ــف أكـ ـث ــر عـ ــن هـ ـ ــذا ال ـخ ـل ــل.
ف ـب ـح ـســب زمـ ـكـ ـح ــل ،ل ـب ـن ــان «م ــرب ــوط
أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا بسوريا
حيث ت ــدور حــرب واسـعــة منذ ،2011
ثـ ــم بـ ـ ـ ــرزت م ـش ـك ـل ــة األزم ـ ـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
وانخفاض أسعار النفط ،فيما ّ
تعرض
لبنان للمقاطعة ثالث مرات ،بخلفيات
ً
أمنية وسياسية ومالية ،فضال عن أن
االقـتـصــاد الـعــاملــي لـيــس بـخـيــر ،فيما
لبنان هو الحلقة الضعيفة».

