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ريا�ض �سالمة حاكم م�صرف لبنان لـ"الإ�صالح االقت�صادي":

النظام امل�صرفىاللبناين
يخرج �سليما معافى

هي �أ�سو�أ �أزمة مالية عاملية خالل 80
عاما� .صحيح �أنه ي�صعب معرفة مدة
ً
الأزمة وت�أثرياتها� ،إال �أن العن�رص
الأهم هو احلفاظ على ال�سيولة والثقة.
لبنان ،ال�سوق النا�شئة املتعبة من
الداخل مبناخات غري مالئمة لأي عمل
اقت�صادي �أو م�رصيف ،بدا جزيرة عائمة
على بحر من اال�ضطراب.
بنجاح الفت ،متكن لبنان من جتاوز
�أزمة ال�سيولة العاملية ،وهو الذي
مير مبخا�ض �سيا�سي ع�شية ا�ستحقاقات
ّ
االنتخابات النيابية يف حزيران املقبل..
ويرجع الف�ضل �إىل الهند�سات والتدابري
احلمائية التي �أر�سى �أ�س�سها حاكم م�رصف
لبنان ريا�ض �سالمة قبل �أكرث من خم�سة
�أعوام .فجاءت احلماية تلقائية ،وج ّنبت
القطاع امل�رصيف عواقب �صعبة.
هو احلاكم الذي حكم يف �أ�صعب
العهود منذ عام  ،1993وخرق القواعد
واال�ستثناءات حني ُجدد له ثالث واليات
متتالية يف البنك املركزي (الوالية من
� 6سنوات) .عاي�ش الأو�ضاع ال�صعبة
وعرف كيف يتعامل معها �إىل �أن جنح
يف حتييد النقد والنظام امل�رصيف عن
امل�ؤثرات ال�سيا�سية .واجه �أزمات
بدءا بجرمية
كربى ،وجنح يف جتاوزهاً :
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري يف �شباط
مرورا بالعدوان الإ�رسائيلي يف
2005
ً
متوز  2006املرفق بح�صار اقت�صادي
�شامل ،و�صوال �إىل حوادث �أيار ،2008
�إ�ضافة �إىل الأزمة ال�سيا�سية التي �أدت �إىل
�شلل م�ؤ�س�سات الدولة (جمل�س النواب)
لنحو عام ون�صف العام ،واىل فراغ �سدة
الرئا�سة الأوىل مدة ن�صف عام .حاز
مرتني جائزة �أف�ضل حاكم م�رصف مركزي
يف العامل ـ من جملة "يوروماين" ـ وباتت
�سيا�ساته الناجعة وهند�ساته التقنية
منوذجا يحتذى يف معظم الأ�سواق.
ً
رس جناح
ماذا يقول ريا�ض �سالمة عن � ّ
القطاع امل�رصيف اللبناين يف جتاوز
الأزمة؟..
جملة "الإ�صالح االقت�صادي" التقت �سالمة،
وكان لها معه هذا احلديث:

�أجرت احلوار :فيوليت البلعة

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

61

ملفات األزمة

لبنــــــــان

R Rالإ�صالح االقت�صادي :فور تفجر
�أزمة املال العاملية يف كافة
الأنحاء ،بدا لبنان وك�أنه جزيرة
منعزلة .فهل �صحيح انه مل يت�أثر
مبفاعيل الأزمة؟ ..وملاذا؟
مل يت�أثر لبنان وقطاعه امل�رصيف ولن
يت�أثرا بالأزمة ،ولن يكون ثمة نتائج
�سلبية على اال�ستقرار الت�سليفي .فم�رصف
لبنان اعترب منذ �أكرث من عقد� ،أن
التعاميم االحرتازية �رضورية لتعزيز
القطاع امل�رصيف ،و�أن حرية ال�سوق
واحرتام قواعده ال يتناق�ضان مع و�ضع
�أ�س�س تنظيمية وقائية .لذا ،اتخذنا
�سل�سلة تدابري هدفت �إىل حت�صني ر�سملة
امل�صارف ،وتر�شيد عملها ،و�إبعاد
القطاع عن املمار�سات التي كادت
تطيح بالنظام امل�رصيف العاملي .عل ًما
بان احد �أ�سباب انهيار النظام العاملي
كان امل�ستوى املحدد الذي ترجم يف
اال�سرت�سال بالت�سليف ل�رشاء �أ�صول مالية
وعقارية ،وت�سنيدها وربطها مب�شتقات
مالية ،و�إعادة الت�سليف عليها وبيعها يف
الأ�سواق بفوائد مرتفعة ،مقارنة بفوائد
منخف�ضة يف العمل امل�رصيف التقليدي.
غري �أننا جتنبنا هذا يف لبنان منذ �أعوام
عرب تنظيم التعامل مع امل�شتقات املالية
و�إخ�ضاعها لرتخي�ص من املجل�س
املركزي مل�رصف لبنان ،وعدم
ال�سماح بدخول الرهن العقاري قطاعنا
امل�رصيف .كذلك حظرنا على امل�صارف
�إ�صدار �ضمانات على هذه امل�شتقات
مقابل �أموالها اخلا�صة ،ومار�سنا
�سيا�سة فوائد واقعية متنع البحث
عن مردود مرتفع يحمل املزيد من
املخاطر ،و�ضبطنا ال�سيولة عرب �أدوات
�أ�صدرها البنك املركزي ك�شهادات
الإيداع عرب فر�ض االحتياطي الإلزامي
على كل الودائع وبكل العمالت.
أي�ضا �إفال�س
ومن �أ�سباب الأزمة � ً
امل�صارف ومنها الكبرية ،وهذا ما
إ�صالحا
رف�ضناه يف لبنان .لقد حققنا �
ً
م�رصف ًيا بني عامي  1997و 2004كان
من نتائجه خروج �أكرث من  30م�رصفً ا
من ال�سوق بدون �أي خ�سارة للمودعني
�أو امل�صارف املرا�سلة ،وا�ستخدمنا
ال�صالحيات املمنوحة لنا يف قانون
دمج امل�صارف ،و�أر�سينا هند�سة مالية
مولت كلفة هذا الإ�صالح بدون �أن
ّ
تتحمل الدولة �أو امل�رصف املركزي
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رقابتنا �سليمة وال �أ�صول فا�سدة
�أو قرو�ض عالية املخاطر
ال نتيح اال�ستدانة يف لبنان
ب�أكرث من ن�سبة 50%على
الأ�سهم و60%على العقارات..
بينما تعدت الأ�سواق املتقدمة
هذه الأ�س�س لت�صل �إىل �أكرث
من � 10أ�ضعاف الأ�صول على
الدين.
زيادة  10%يف الت�سليف �إىل
القطاع اخلا�ص يف الـعام
 2009مقارنة بعام ،2008
ت�ؤمن النمو املطلوب وحتمي
اال�ستقرار االجتماعي.

�أو م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع �أي خ�سائر،
وبدون �أن يت�أتى عن هذه الهند�سة �أي
دعمنا الثقة يف قطاعنا
ت�ضخم .وهكذا ّ
امل�رصيف.
ويف الفرتة الأخرية عمدت دول العامل ـ
ويف �ضوء ما حدث من هلع يف �أ�سواق
املال ـ �إىل دعم م�صارفها من �أموالها
وبكلفة مرتفعة .لقد منحتنا الأ�سواق
دعمها و�أظهرت ت�أييدها لهذه ال�سيا�سة
التي اعتمدناها يف لبنان ،ورمبا �أهم
تعبري عن ذلك هو اال�ستقرار وال�صمود
اللذان �شهدناهما يف القطاع امل�رصيف
مرت علينا.
يف ال�سنوات ال�صعبة التي ّ
وي�شهد على ذلك النمو يف قاعدة الودائع
والذي و�صل �إىل نحو  12%يف الودائع
و 10%يف الأرباح.
R Rالإ�صالح االقت�صادي :ما هي
التوقعات المتداد الأزمة ،كلفة
وخ�سائر ووق ًتا؟ ..وهل تعني هذه
التحوالت اخلطرية �أن العامل مقبل
على نظام مايل جديد؟
مبا �أن القلق ما زال ي�سيطر على
الأ�سواق العاملية ،فمن الطبيعي �أن
تكرث التكهنات والتحليالت .ولكن ال
احد ي�ستطيع �أن يحت�سب الوقت والكلفة
وخمارج الأزمة� ،إمنا عن�رص الثقة هو
الأ�سا�س .فم�شكلة ال�سيولة مل تعد رمبا
هي املو�ضوع امللح ،لكن الثقة باتت
امل�شكلة الكبرية بدليل �أن التقلبات يف
�أ�سعار الأ�سهم والفوائد ت�شري �إىل خوف
موجود من �سماح ال�سلطات النقدية
واملالية ب�إفال�س م�رصف كبري� ،إىل
جانب ال�سماح لأدوات مالية مثل الـ
� Subrpimeأن تتخلف عن الدفع،
الأمر الذي ت�سبب ب�إثارة خماوف
املتعاملني مع الأ�سواق الغربية قبل
�أن ميتد �إىل معظم دول العامل وال�سيما
منها تلك امل�شاركة يف ا�ستثمارات مالية
وحتدي ًدا الـ.Subrpime
�إىل ذلك� ،ستعود ال�سلطات النقدية
واملالية �إىل اعتماد الأ�س�س التي
و�ضعناها يف لبنان بالن�سبة �إىل م�س�ألة
الـ ،Leverageمن حيث اعتماد �آليات
قيا�سا
مدرو�سة وحمددة ب�سقوف
ً
بالأ�صول امل�رصفية .ومعلوم �أننا يف
لبنان ،ال نتيح اال�ستدانة ب�أكرث من ن�سبة
50%على الأ�سهم وبن�سبة 60%على
العقارات ،بينما تعدت الأ�سواق

موجودات املركزي  20.6مليار دوالر وهو
كاف لتغطية ال�سيولة باللرية.
�أحد �أ�سباب انهيار النظام العاملي كان
اال�سرت�سال بالت�سليف ل�رشاء �أ�صول مالية
وعقارية ،وت�سنيدها وربطها مب�شتقات
مالية ،و�إعادة الت�سليف عليها وبيعها يف
الأ�سواق بفوائد مرتفعة ،مقارنة بفوائد
منخف�ضة يف العمل امل�رصيف التقليدي.

املتقدمة هذه الأ�س�س لت�صل �إىل �أكرث من
� 10أ�ضعاف الأ�صول على الدين.
�أما بالن�سبة �إىل الوقت الذي �ست�ستغرقه
عملية الإنقاذ فهي رهن ال�سيولة و�آليات
الت�صحيح .ولكن يف ر�أينا �أن الأهم هو
�إعادة الثقة �إىل الأ�سواق ،من غري �أن
يعني ذلك �أن العامل مقبل حت ًما على
نظام مايل جديد.
R Rالإ�صالح االقت�صــادي :هـــل من
�سيا�سات �أو تدابري �سيتخذها م�رصف
لبنان ل�ضبط الآثار ال�سلبية ـ �إن
وجدت ـ ولتحفيز النمو يف االقت�صاد
كونه �سيكون احللقة الأ�ضعف يف
ظل املخاوف من ك�ساد اقت�صادي
عاملي؟
�سيعمل م�رصف لبنان على عدم ا�سترياد
الأزمة عرب:
 اال�ستمرار يف حتفيز التحويل منالعمالت �إىل اللرية عرب �إدارة ال�سيولة
باللرية با�ستخدام �شهادات الإيداع،
ولكن من دون تعطيل املوارد للت�سليف
�إىل القطاع اخلا�ص .ولدينا القدرة

على ذلك .وقد ّ
تدخل م�رصف لبنان
�شار ًيا للدوالر يف ت�رشين الثاين بنحو
 900مليون دوالر بعد مليار دوالر قبل
�شهر .وارتفع الفائ�ض الرتاكمي يف
ميزان املدفوعات �إىل  3,5مليارات
دوالر عام .2008
 اعتماد قاعدة فوائد ايجابية لت�ؤمنمدخو ًال يفوق ن�سب الت�ضخم املتوقّ عة
هذه ال�سنة بنحو  8%ولـ�سنة 2009
بنحو  ،6%وواقعية جلهة جماراة
تقلبات الأ�سواق .ونتابع تقلبات
الت�أمني على املخاطر االئتمانية CDS
للأوراق اللبنانية وت�سعريها والتي
ترتاوح بني  5و 6%على االوروبوند
لآجال � 5سنوات .ونتابع الطلبات على
ال�سندات باللرية والأ�سعار التي ت�ضعها
امل�صارف لالكتتاب يف املناق�صات
الأ�سبوعية .وبناء على ذلك ،نرى �أن
الفوائد �ستبقى م�ستقرة.
 حتفيز الت�سليف املحلي املدرو�سواملنظم .فزيادة  10%يف الت�سليف
�إىل القطاع اخلا�ص يف الـعام
 2009مقارنة بعام  ،2008ت�ؤمن

النمو املطلوب وحتمي اال�ستقرار
االجتماعي.
 التعاون مع وزارة املال جلبها�ستحقاقات القطاع العام ،عل ًما �أن
ا�ستبد ً
اال م�سبقًا ل�سندات االوروبوند يف
عام  ،2009ومتويل حاجات الدولة
من العمالت ب�إ�صدارات جديدة �سي�ؤدي
�إىل �إر�ساء ارتياح �أكرب حمل ًيا.
 التحفيز على الدمج امل�رصيف بح�سبمبادرات امل�صارف ،بعد �إ�صدار
املرا�سيم التطبيقية لقانون الدمج من
وزير املال.
لقد تراجع معدل الت�ضخم من 14%
منت�صف عام � 2008إىل نحو  6%يف
نهاية العام ،بف�ضل عوامل عدة� ،أبرزها
ً
حتركا
تراجع �سعر النفط .وال نتوقع
ريا على م�ستوى الفوائد كي تبقى
كب ً
ال�سيولة م�ضبوطة والأ�سعار م�ستقرة� .إال
�أن �سيا�سة م�رصف لبنان هي اال�ستقرار
يف الفوائد تو�ص ًال �إىل اال�ستقرار يف
الأ�سعار� ،إذ ان حتفيز القطاعات
الإنتاجية هو جزء من مكافحة تراجع
الن�شاط االقت�صادي يف لبنان.
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مل يت�أثر لبنان وقطاعه امل�رصيف ولن يت�أثرا بالأزمة ،ولن يكون ثمة
نتائج �سلبية على اال�ستقرار الت�سليفي

R Rالإ�صالح االقت�صادي :ماذا عن
ا�ستقرار �سعر ال�رصف الوطني؟..
هل �ستحمل ال�سنة اجلديدة �أي
تغيري يف �سيا�سة تثبيت �سعر
اللرية التي تنتهجون منذ �أعوام،
�أو على �صعيد معدالت الفوائد؟
ال تغيري يف �سيا�سة تثبيت �سعر النقد
الوطني� .إذ �سنحافظ ـ باالتفاق
مع احلكومة ووزارة املال ـ على
الهام�ش املعتمد راه ًنا للرية رغم
الإقبال عليها ،لأننا نعتقد �أن م�صلحة
لبنان واال�ستقرار تق�ضي بعدم وجود
�أي توقع و�أي تغيري يف املو�ضوع.
لذا� ،سيبقى �سعر �رصف اللرية �ضمن
الهوام�ش املعتمدة منذ �أكرث من 4
�أعوام ،لأننا ال نرى �أي م�صلحة
اقت�صادية يف حت�سني �سعر ال�رصف.
وكما ذكرت ،نتوقع ا�ستقرار معدالت
الفوائد ولدينا الأدوات الالزمة
ل�ضبط فائ�ض ال�سيولة يف الأ�سواق.
لذا ف�إن ال�سيولة املرتوكة يف ال�سوق
تبعا للم�ستويات التي نحددها
هي ً
للمحافظة على اال�ستقرار والأ�سعار.
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وثمة طلب كبري على اللرية وحتويالت
من الدوالر �إليها .ونحن نفيد من هذا
الو�ضع يف عمليات الت�سليف باللرية
العتقادنا انه يخفف من املخاطر
علما
على لبنان والقطاع امل�رصيفً .
اننا �شهدنا انخفا�ض الفوائد املدينة
ومعدل الت�سليف �إىل  6و 7%بالعمالت
الأجنبية واىل  8و 9%باللرية ،وهذه
املعدالت مناف�سة حتى على �صعيد
املنطقة.
لذا ،نرى انه انطالقً ا من واجب
التحوط من �آثار الركود االقت�صادي
ّ
العاملي ،علينا املحافظة على الثقة عرب
املحافظة على اال�ستقرار بالأ�سعار،
و�أهمها ا�ستقرار �سعر �رصف اللرية،
خ�صو�صا بعد
وا�ستقرار الفوائد
ً
أي�ضا عرب
�
و
املنطقة،
ارتفاعها يف
ً
معاجلة مبكرة ال�ستحقاقات 2009
بالعمالت الأجنبية عرب عملية ا�ستبدال
�شاملة و�إ�صدارات جديدة ميكن
ت�سديد ثمنها نق ًدا �أو ب�شهادات �إيداع
�أ�صدرها م�رصف لبنان بالدوالر
�سابقًا.

تبدو
R Rالإ�صالح االقت�صادي:
مطمئ ًنــا بــالن�سبـة �إلــى امل�ستقبــل
املقلــق والغام�ض بالن�سبة �إىل
�أ�سواق �أخرى وحتى نا�شئة...
لدينا التنظيم الرقابي ال�سليم ،وال توجد
قرو�ض عالية املخاطر يف نظامنا
امل�رصيف ولي�س لدينا �أ�صول فا�سدة.
ومن تدفق النقد الذي نر�صده نالحظ �أن
النظام املايل �آمن.
لقد قاربت موجودات م�رصف لبنان
الـ 20.6مليار دوالر ،وهي كافية
لتغطية كل العملة املوجودة يف ال�سوق
باللرية.
من هنا ،ال يجوز املقارنة ما بني لبنان
والأ�سواق النا�شئة التي �شهدت معظم
حادا حيال الدوالر،
عمالتها
ً
انخفا�ضا ً
بينما ا�ضطررنا للتدخل يف الأ�شهر
الأخرية لن�شرتي الدوالر من ال�سوق
ب�سبب الطلب على اللرية .كذلك ،فان
ال�سندات ال�سيادية اللبنانية حافظت على
م�ستويات م�ستقرة� .صحيح انها ت�أثرت
يف مراحل معينة ،لكن الأ�سواق �أعادتها
�إىل ما كانت عليه قبل الأزمة املالية.

