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لبنان
ملفات األزمة
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النظام امل�صرفىاللبناين 
يخرج �صليما معافى

 80 خالل  عاملية  مالية  �أزمة  �أ�سو�أ  هي 
مدة  معرفة  ي�سعب  �أنه  �سحيح  عاًما. 
�لعن�رص  �أن  �إال  وتاأثري�تها،  �الأزمة 
�ل�سيولة و�لثقة.  �الأهم هو �حلفاظ على 
من  �ملتعبة  �لنا�سئة  �ل�سوق  لبنان، 
عمل  الأي  مالئمة  غري  مبناخات  �لد�خل 
بد� جزيرة عائمة  �أو م�رصيف،  �قت�سادي 

على بحر من �ال�سطر�ب.
جتاوز  من  لبنان  متكن  الفت،  بنجاح 
�لذي  وهو  �لعاملية،  �ل�سيولة  �أزمة 
��ستحقاقات  �سيا�سي ع�سية  ميّر مبخا�ض 
�النتخابات �لنيابية يف حزير�ن �ملقبل.. 
و�لتد�بري  �لهند�سات  �إىل  �لف�سل  ويرجع 
�حلمائية �لتي �أر�سى �أ�س�سها حاكم م�رصف 
لبنان ريا�ض �سالمة قبل �أكرث من خم�سة 
�أعو�م. فجاءت �حلماية تلقائية، وجّنبت 

�لقطاع �مل�رصيف عو�قب �سعبة. 
�أ�سعب  يف  حكم  �لذي  �حلاكم  هو 
�لقو�عد  1993، وخرق  عام  منذ  �لعهود 
و�ال�ستثناء�ت حني ُجدد له ثالث واليات 
من  )�لوالية  �ملركزي  �لبنك  يف  متتالية 
�ل�سعبة  �الأو�ساع  عاي�ض  �سنو�ت(.   6
جنح  �أن  �إىل  معها  يتعامل  كيف  وعرف 
عن  �مل�رصيف  و�لنظام  �لنقد  حتييد  يف 
�أزمات  و�جه  �ل�سيا�سية.  �ملوؤثر�ت 
كربى، وجنح يف جتاوزها: بدًء� بجرمية 
�غتيال �لرئي�ض رفيق �حلريري يف �سباط 
يف  �الإ�رص�ئيلي  بالعدو�ن  مروًر�   2005
�قت�سادي  بح�سار  �ملرفق   2006 متوز 
 ،2008 �أيار  حو�دث  �إىل  و�سوال  �سامل، 
�إ�سافة �إىل �الأزمة �ل�سيا�سية �لتي �أدت �إىل 
�لنو�ب(  )جمل�ض  �لدولة  موؤ�س�سات  �سلل 
لنحو عام ون�سف �لعام، و�ىل فر�غ �سدة 
حاز  عام.  ن�سف  مدة  �الأوىل  �لرئا�سة 
مرتني جائزة �أف�سل حاكم م�رصف مركزي 
يف �لعامل ـ من جملة "يوروماين" ـ وباتت 
�لتقنية  وهند�ساته  �لناجعة  �سيا�ساته 

منوذًجا يحتذى يف معظم �الأ�سو�ق.
جناح  �رّص  عن  �سالمة  ريا�ض  يقول  ماذ� 
جتاوز  يف  �للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع 

�الأزمة؟..
جملة "�الإ�سالح �القت�سادي" �لتقت �سالمة، 

وكان لها معه هذ� �حلديث:

ريا�ض �صالمة حاكم م�صرف لبنان لـ"االإ�صالح االقت�صادي":

�أجرت �حلو�ر: فيوليت �لبلعة
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�أو موؤ�س�سة �سمان �لود�ئع �أي خ�سائر، 
�أي  �لهند�سة  هذه  عن  يتاأتى  �أن  وبدون 
قطاعنا  يف  �لثقة  دّعمنا  وهكذ�  ت�سخم. 

�مل�رصيف.
ويف �لفرتة �لأخرية عمدت دول �لعامل ـ 
ويف �سوء ما حدث من هلع يف �أ�سو�ق 
�أمو�لها  �إىل دعم م�سارفها من  ـ  �ملال 
�لأ�سو�ق  منحتنا  لقد  مرتفعة.  وبكلفة 
�ل�سيا�سة  لهذه  تاأييدها  و�أظهرت  دعمها 
�أهم  ورمبا  لبنان،  يف  �عتمدناها  �لتي 
تعبري عن ذلك هو �ل�ستقر�ر و�ل�سمود 
�مل�رصيف  �لقطاع  يف  �سهدناهما  �للذ�ن 
علينا.  مّرت  �لتي  �ل�سعبة  �ل�سنو�ت  يف 
وي�سهد على ذلك �لنمو يف قاعدة �لود�ئع 
و�لذي و�سل �إىل نحو %12 يف �لود�ئع 

و%10 يف �لأرباح.

هي  ما  �القت�سادي:   �الإ�سالح  R 
كلفة  �الأزمة،  المتد�د  �لتوقعات 
هذه  تعني  وهل  ووقًتا؟..  وخ�سائر 
مقبل  �لعامل  �أن  �خلطرية  �لتحوالت 

على نظام مايل جديد؟
على  ي�سيطر  ز�ل  ما  �لقلق  �أن  مبا 
�أن  �لطبيعي  فمن  �لعاملية،  �لأ�سو�ق 
ل  ولكن  و�لتحليالت.  �لتكهنات  تكرث 
و�لكلفة  �لوقت  يحت�سب  �أن  ي�ستطيع  �حد 
وخمارج �لأزمة، �إمنا عن�رص �لثقة هو 
تعد رمبا  �ل�سيولة مل  فم�سكلة  �لأ�سا�س. 
باتت  �لثقة  لكن  �مللح،  �ملو�سوع  هي 
يف  �لتقلبات  �أن  بدليل  �لكبرية  �مل�سكلة 
�أ�سعار �لأ�سهم و�لفو�ئد ت�سري �إىل خوف 
�لنقدية  �ل�سلطات  �سماح  من  موجود 
�إىل  كبري،  م�رصف  باإفال�س  و�ملالية 
�لـ مثل  مالية  لأدو�ت  �ل�سماح  جانب 
�لدفع،  عن  تتخلف  �أن   Subrpime
خماوف  باإثارة  ت�سبب  �لذي  �لأمر 
قبل  �لغربية  �لأ�سو�ق  مع  �ملتعاملني 
�أن ميتد �إىل معظم دول �لعامل ول�سيما 
منها تلك �مل�ساركة يف ��ستثمار�ت مالية 

.Subrpimeوحتديًد� �لـ
�لنقدية  �ل�سلطات  �ستعود  ذلك،  �إىل 
�لتي  �لأ�س�س  �عتماد  �إىل  و�ملالية 
م�ساألة  �إىل  بالن�سبة  لبنان  و�سعناها يف 
�آليات  �عتماد  حيث  من   ،Leverageلـ�
قيا�ًسا  ب�سقوف  وحمددة  مدرو�سة 
يف  �أننا  ومعلوم  �مل�رصفية.  بالأ�سول 
لبنان، ل نتيح �ل�ستد�نة باأكرث من ن�سبة 
%60على  وبن�سبة  �لأ�سهم  %50على 
�لأ�سو�ق  تعدت  بينما  �لعقار�ت، 

تفجر  فور  �القت�سادي:  �الإ�سالح  R 
كافة  يف  �لعاملية  �ملال  �أزمة 
جزيرة  وكاأنه  لبنان  بد�  �الأنحاء، 
يتاأثر  مل  �نه  �سحيح  فهل  منعزلة. 

مبفاعيل �الأزمة؟.. وملاذ�؟
ولن  �مل�رصيف  وقطاعه  لبنان  يتاأثر  مل 
نتائج  ثمة  يكون  ولن  بالأزمة،  يتاأثر� 
�سلبية على �ل�ستقر�ر �لت�سليفي. فم�رصف 
�أن  عقد،  من  �أكرث  منذ  �عترب  لبنان 
لتعزيز  �رصورية  �لحرت�زية  �لتعاميم 
�ل�سوق  حرية  و�أن  �مل�رصيف،  �لقطاع 
و�حرت�م قو�عده ل يتناق�سان مع و�سع 
�تخذنا  لذ�،  وقائية.  تنظيمية  �أ�س�س 
�إىل حت�سني ر�سملة  تد�بري هدفت  �سل�سلة 
و�إبعاد  عملها،  وتر�سيد  �مل�سارف، 
كادت  �لتي  �ملمار�سات  عن  �لقطاع 
علًما  �لعاملي.  �مل�رصيف  بالنظام  تطيح 
�لعاملي  �لنظام  �نهيار  �أ�سباب  بان �حد 
يف  ترجم  �لذي  �ملحدد  �مل�ستوى  كان 
�ل�سرت�سال بالت�سليف ل�رص�ء �أ�سول مالية 
مب�ستقات  وربطها  وت�سنيدها  وعقارية، 
مالية، و�إعادة �لت�سليف عليها وبيعها يف 
�لأ�سو�ق بفو�ئد مرتفعة، مقارنة بفو�ئد 

منخف�سة يف �لعمل �مل�رصيف �لتقليدي. 
غري �أننا جتنبنا هذ� يف لبنان منذ �أعو�م 
عرب تنظيم �لتعامل مع �مل�ستقات �ملالية 
�ملجل�س  من  لرتخي�س  و�إخ�ساعها 
وعدم  لبنان،  مل�رصف  �ملركزي 
�ل�سماح بدخول �لرهن �لعقاري قطاعنا 
�مل�رصيف. كذلك حظرنا على �مل�سارف 
�مل�ستقات  هذه  على  �سمانات  �إ�سد�ر 
ومار�سنا  �خلا�سة،  �أمو�لها  مقابل 
�لبحث  متنع  و�قعية  فو�ئد  �سيا�سة 
من  �ملزيد  يحمل  مرتفع  مردود  عن 
�ملخاطر، و�سبطنا �ل�سيولة عرب �أدو�ت 
ك�سهاد�ت  �ملركزي  �لبنك  �أ�سدرها 
�لإيد�ع عرب فر�س �لحتياطي �لإلز�مي 

على كل �لود�ئع وبكل �لعمالت. 
�إفال�س  ا  �أي�سً �لأزمة  �أ�سباب  ومن 
ما  وهذ�  �لكبرية،  ومنها  �مل�سارف 
�إ�سالًحا  حققنا  لقد  لبنان.  يف  رف�سناه 
م�رصفًيا بني عامي 1997 و2004 كان 
30 م�رصًفا  �أكرث من  من نتائجه خروج 
للمودعني  خ�سارة  �أي  بدون  �ل�سوق  من 
و��ستخدمنا  �ملر��سلة،  �مل�سارف  �أو 
قانون  يف  لنا  �ملمنوحة  �ل�سالحيات 
دمج �مل�سارف، و�أر�سينا هند�سة مالية 
�أن  بدون  �لإ�سالح  هذ�  كلفة  مّولت 
�ملركزي  �مل�رصف  �أو  �لدولة  تتحمل 

رقابتنا �سليمة وال �أ�سول فا�سدة 
�أو قرو�ض عالية �ملخاطر

 
ال نتيح �ال�ستد�نة  يف لبنان 
باأكرث من ن�سبة %50على 

�الأ�سهم و%60على �لعقار�ت.. 
بينما تعدت �الأ�سو�ق �ملتقدمة 

هذه �الأ�س�ض لت�سل �إىل �أكرث 
من 10 �أ�سعاف �الأ�سول على 

�لدين.

زيادة %10 يف �لت�سليف �إىل 
�لقطاع �خلا�ض يف �لـعام 
2009 مقارنة بعام 2008، 

توؤمن �لنمو �ملطلوب وحتمي 
�ال�ستقر�ر �الجتماعي. 

لبنــــــــان
ملفات األزمة
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لبنان  م�رصف  تدّخل  وقد  ذلك.  على 
�سارًيا للدولر يف ت�رصين �لثاين بنحو 
900 مليون دولر بعد مليار دولر قبل 
يف  �لرت�كمي  �لفائ�س  و�رتفع  �سهر. 
مليار�ت   3،5 �إىل  �ملدفوعات  ميز�ن 

دولر عام 2008. 
لتوؤمن  �يجابية  �عتماد قاعدة فو�ئد   -
�ملتوّقعة  �لت�سخم  ن�سب  يفوق  مدخوًل 
 2009 ولـ�سنة   8% بنحو  �ل�سنة  هذه 
جمار�ة  جلهة  وو�قعية   ،6% بنحو 
تقلبات  ونتابع  �لأ�سو�ق.  تقلبات 
 CDS لتاأمني على �ملخاطر �لئتمانية�
و�لتي  وت�سعريها  �للبنانية  لالأور�ق 
ترت�وح بني 5 و%6 على �لوروبوند 
لآجال 5 �سنو�ت. ونتابع �لطلبات على 
�ل�سند�ت باللرية و�لأ�سعار �لتي ت�سعها 
�ملناق�سات  يف  لالكتتاب  �مل�سارف 
�أن  �لأ�سبوعية. وبناء على ذلك، نرى 

�لفو�ئد �ستبقى م�ستقرة.
�ملدرو�س  �ملحلي  �لت�سليف  حتفيز   -
�لت�سليف  يف   10% فزيادة  و�ملنظم. 
�لـعام  يف  �خلا�س  �لقطاع  �إىل 
توؤمن   ،2008 بعام  مقارنة   2009

�ل�ستقر�ر  وحتمي  �ملطلوب  �لنمو 
�لجتماعي. 

جلبه  �ملال  وز�رة  مع  �لتعاون   -
�أن  علًما  �لعام،  �لقطاع  ��ستحقاقات 
��ستبد�ًل م�سبًقا ل�سند�ت �لوروبوند يف 
�لدولة  حاجات  ومتويل   ،2009 عام 
من �لعمالت باإ�سد�ر�ت جديدة �سيوؤدي 

�إىل �إر�ساء �رتياح �أكرب حملًيا.
- �لتحفيز على �لدمج �مل�رصيف بح�سب 
�إ�سد�ر  بعد  �مل�سارف،  مبادر�ت 
من  �لدمج  لقانون  �لتطبيقية  �ملر��سيم 

وزير �ملال. 
 14% من  �لت�سخم  معدل  تر�جع  لقد 
يف   6% نحو  �إىل   2008 عام  منت�سف 
نهاية �لعام، بف�سل عو�مل عدة، �أبرزها 
حترًكا  نتوقع  ول  �لنفط.  �سعر  تر�جع 
تبقى  كي  �لفو�ئد  م�ستوى  على  كبرًي� 
�ل�سيولة م�سبوطة و�لأ�سعار م�ستقرة. �إل 
�أن �سيا�سة م�رصف لبنان هي �ل�ستقر�ر 
يف  �ل�ستقر�ر  �إىل  تو�ساًل  �لفو�ئد  يف 
�لقطاعات  حتفيز  �ن  �إذ  �لأ�سعار، 
تر�جع  مكافحة  من  جزء  هو  �لإنتاجية 

�لن�ساط �لقت�سادي يف لبنان.

�ملتقدمة هذه �لأ�س�س لت�سل �إىل �أكرث من 
10 �أ�سعاف �لأ�سول على �لدين.

�ست�ستغرقه  �لذي  �لوقت  �إىل  بالن�سبة  �أما 
عملية �لإنقاذ فهي رهن �ل�سيولة و�آليات 
�لت�سحيح. ولكن يف ر�أينا �أن �لأهم هو 
�أن  غري  من  �لأ�سو�ق،  �إىل  �لثقة  �إعادة 
على  حتًما  مقبل  �لعامل  �أن  ذلك  يعني 

نظام مايل جديد.

من  هـــل  �القت�ســادي:   �الإ�سالح  R 
�سيا�سات �أو تد�بري �سيتخذها م�رصف 
�إن  ـ  �ل�سلبية  �الآثار  ل�سبط  لبنان 
وجدت ـ ولتحفيز �لنمو يف �القت�ساد 
يف  �الأ�سعف  �حللقة  �سيكون  كونه 
�قت�سادي  ك�ساد  من  �ملخاوف  ظل 

عاملي؟
�سيعمل م�رصف لبنان على عدم ��ستري�د 

�لأزمة عرب: 
من  �لتحويل  حتفيز  يف  �ل�ستمر�ر   -
�إد�رة �ل�سيولة  �لعمالت �إىل �للرية عرب 
�لإيد�ع،  �سهاد�ت  با�ستخد�م  باللرية 
ولكن من دون تعطيل �ملو�رد للت�سليف 
�لقدرة  ولدينا  �خلا�س.  �لقطاع  �إىل 

موجود�ت �ملركزي 20.6 مليار دوالر وهو 
كاف لتغطية �ل�سيولة باللرية.

كان  �لعاملي  �لنظام  �نهيار  �أ�سباب  �أحد 
�ال�سرت�سال بالت�سليف ل�رص�ء �أ�سول مالية 
مب�ستقات  وربطها  وت�سنيدها  وعقارية، 
مالية، و�إعادة �لت�سليف عليها وبيعها يف 
بفو�ئد  مقارنة  مرتفعة،  بفو�ئد  �الأ�سو�ق 

منخف�سة يف �لعمل �مل�رصيف �لتقليدي.
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وثمة طلب كبري على �للرية وحتويالت 
من �لدولر �إليها. ونحن نفيد من هذ� 
باللرية  �لت�سليف  عمليات  يف  �لو�سع 
�ملخاطر  من  يخفف  �نه  لعتقادنا 
علًما  و�لقطاع �مل�رصيف.  لبنان  على 
�ننا �سهدنا �نخفا�س �لفو�ئد �ملدينة 
ومعدل �لت�سليف �إىل 6 و%7 بالعمالت 
�لأجنبية و�ىل 8 و%9 باللرية، وهذه 
�سعيد  على  حتى  مناف�سة  �ملعدلت 

�ملنطقة. 
و�جب  من  �نطالًقا  �نه  نرى  لذ�، 
�لتحّوط من �آثار �لركود �لقت�سادي 
�لعاملي، علينا �ملحافظة على �لثقة عرب 
�ملحافظة على �ل�ستقر�ر بالأ�سعار، 
و�أهمها ��ستقر�ر �سعر �رصف �للرية، 
بعد  ا  خ�سو�سً �لفو�ئد  و��ستقر�ر 
عرب  ا  و�أي�سً �ملنطقة،  يف  �رتفاعها 
 2009 ل�ستحقاقات  مبكرة  معاجلة 
بالعمالت �لأجنبية عرب عملية ��ستبد�ل 
ميكن  جديدة  و�إ�سد�ر�ت  �ساملة 
�إيد�ع  ب�سهاد�ت  �أو  نقًد�  ثمنها  ت�سديد 
بالدولر  لبنان  م�رصف  �أ�سدرها 

�سابًقا.

تبدو  �القت�سادي:   �الإ�سالح  R 
مطمئًنــا بــالن�سبـة �إلــى �مل�ستقبــل 
�إىل  بالن�سبة  و�لغام�ض  �ملقلــق 

�أ�سو�ق �أخرى وحتى نا�سئة...
لدينا �لتنظيم �لرقابي �ل�سليم، ول توجد 
نظامنا  يف  �ملخاطر  عالية  قرو�س 
فا�سدة.  �أ�سول  لدينا  ولي�س  �مل�رصيف 
ومن تدفق �لنقد �لذي نر�سده نالحظ �أن 

�لنظام �ملايل �آمن.
لبنان  م�رصف  موجود�ت  قاربت  لقد 
كافية  وهي  دولر،  مليار  �لـ20.6 
�ل�سوق  يف  �ملوجودة  �لعملة  كل  لتغطية 

باللرية.
من هنا، ل يجوز �ملقارنة ما بني لبنان 
معظم  �سهدت  �لتي  �لنا�سئة  و�لأ�سو�ق 
ا حاًد� حيال �لدولر،  عمالتها �نخفا�سً
�لأ�سهر  يف  للتدخل  ��سطررنا  بينما 
�ل�سوق  من  �لدولر  لن�سرتي  �لأخرية 
فان  كذلك،  �للرية.  على  �لطلب  ب�سبب 
�ل�سند�ت �ل�سيادية �للبنانية حافظت على 
تاأثرت  �نها  �سحيح  م�ستقرة.  م�ستويات 
يف مر�حل معينة، لكن �لأ�سو�ق �أعادتها 

�إىل ما كانت عليه قبل �لأزمة �ملالية.

عن  ماذ�  �القت�سادي:   �الإ�سالح  R 
��ستقر�ر �سعر �ل�رصف �لوطني؟.. 
�أي  �جلديدة  �ل�سنة  �ستحمل  هل 
�سعر  تثبيت  �سيا�سة  يف  تغيري 
�للرية �لتي تنتهجون منذ �أعو�م، 

�أو على �سعيد معدالت �لفو�ئد؟
�لنقد  �سعر  تثبيت  �سيا�سة  يف  تغيري  ل 
بالتفاق  ـ  �سنحافظ  �إذ  �لوطني. 
على  ـ  �ملال  ووز�رة  �حلكومة  مع 
رغم  للرية  ر�هًنا  �ملعتمد  �لهام�س 
�لإقبال عليها، لأننا نعتقد �أن م�سلحة 
لبنان و�ل�ستقر�ر تق�سي بعدم وجود 
�أي توقع و�أي تغيري يف �ملو�سوع. 
لذ�، �سيبقى �سعر �رصف �للرية �سمن 
 4 من  �أكرث  منذ  �ملعتمدة  �لهو�م�س 
م�سلحة  �أي  نرى  ل  لأننا  �أعو�م، 

�قت�سادية يف حت�سني �سعر �ل�رصف. 
وكما ذكرت، نتوقع ��ستقر�ر معدلت 
�لالزمة  �لأدو�ت  ولدينا  �لفو�ئد 
�لأ�سو�ق.  يف  �ل�سيولة  فائ�س  ل�سبط 
لذ� فاإن �ل�سيولة �ملرتوكة يف �ل�سوق 
نحددها  �لتي  للم�ستويات  تبًعا  هي 
للمحافظة على �ل�ستقر�ر و�لأ�سعار. 

ثمة  يكون  ولن  باالأزمة،  يتاأثر�  ولن  �مل�رصيف  وقطاعه  لبنان  يتاأثر  مل 
نتائج �سلبية على �ال�ستقر�ر �لت�سليفي

لبنــــــــان
ملفات األزمة


