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 -1كيف تقرأ تطور التداعيات األمنية وتفاقم األزمة االقتصادية واالجتامعية اللبنانية يف ظل
هذا التزايد غري املنظم ألعداد النازحني وغياب أي سياسة احتوائية لألزمة من قبل
الحكومة ...رأيك بإقامة مخيامت عىل الحدود اللبنانية ...ما هي اآلليات املمكن تحقيقها
للتخفيف من عبء األزمة؟
يواجه لبنان تحديات عدة أبرزها الفراغ يف املؤسسات الدستورية ،املشاكل األمنية املتنقلة
ومشكلة الالجئني السوريني .هذا النزوح الغري مسبوق يف تاريخ لبنان نتج عنه تر ّديا اضافيا يف
البنى التحتية وتراجعا حادا يف الحركة السياحية والتجارية واالستثامرية وخلّف مضاعفات مقلقة
عىل املالية العامة مام سيزيد حتام العجز يف املوازنة ويؤثر عىل النمو االقتصادي ويؤدي اىل
استرشاء البطالة يف بلد يعاين أصال من هذه اآلفة .هذا املوضوع برمته تهتم به كل من وزاريت
املال واالقتصاد بالتنسيق مع املجتمع الدويل بغية الحد قدر االمكان من هذه االنعكاسات.
فمع استمرار هذا النزوح وعدم وجود أفق محدد لألزمة يف سوريا ،ال ميكن التنبؤ باملضاعفات
املستقبلية لكن يف نفس الوقت يجب عىل الدولة اللبنانية اتخاذ التدابري الالزمة للحد من
التأثري السلبي لهذا النزوح.
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ان املرصف املركزي ملواجهة هذا االمر يعمل عىل تحفيز االستهالك املحيل وزيادة الطلب
الداخيل مع االبقاء عىل معدالت مقبولة من التضخم وذلك تداركا منا ان النمو وفرص العمل
يأتيان من النجاح يف توسيع حجم االقتصاد اللبناين.
كام يعاين لبنان من مشاكل اجتامعية أخرى ،منها تعديل سلسلة الرتب والرواتب يف القطاع
العام حيث اقرتح مرصف لبنان عىل الحكومة حلوال ال تزعزع االستقرار االقتصادي.
ان مستقبل لبنان االقتصادي مير مبجموعة من االستحقاقات ،أبرزها الحاجة إىل إجراء
إصالحات ومعالجة األزمة االجتامعية ،وإلقرار موازنة وخطة متويلية واضحة لتطوير البنية
التحتية ،وإطالق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد املعرفة.
بالرغم من املشهد الضبايب ،نحن ندرك ان لبنان قد شهد يف مراحل سابقة أزمات سياسية
وأمنية ومر بفراغ يف املؤسسات الدستورية لكنه متكن من بناء صدقية وثقة تعززتا مع الوقت،
واستطاع املحافظة عىل قدراته وعىل استقراره عىل الصعيد النقدي.
وبالفعل ،هذه الثقة سمحت للقطاع النقدي واالقتصاد اللبناين ان يتمتعا باملناعة والقدرة
ويكونا قادران ان ميررا التحديات الكبرية التي عاشها لبنان.
يف هذا االطار ،ورغم الظروف العصيبة التي مير بها لبنان عىل الصعيدين السيايس واألمني،
فتوقعات مرصف لبنان أن يرتاوح النمو الفعيل لالقتصاد اللبناين بني  %2،1و  ، %1مع نسب
تضخم ال تفوق .%4
ويبقى هدف مرصف لبنان األسايس واالسرتاتيجي والطويل االمد هو املحافظة عىل استقرار
سعر رصف اللرية اللبنانية تجاه الدوالر االمرييك الن استقرار اللرية يعني فوائد مقبولة يف
االسواق املالية اللبنانية واالستقرار االجتامعي والثقة بالقطاع املرصيف اللبناين ،واملحافظة
عىل القدرة الرشائية لدى املواطن اللبناين.
نحن مستمرون يف هذه السياسة ولدينا كل االمكانات للمحافظة عىل االستقرار النقدي بدعم
من السيولة املرتفعة يف مصارفنا ومن خالل موجوداتنا يف مرصف لبنان بالعمالت األجنبية
التي تخطت عتبة الـ 83مليار دوالر أمرييك ،ومن خالل احتياطي الذهب الذي يشكل صامم
أمان.
وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها اليوم ،اللرية اللبنانية لديها من التجربة
واملناعة ما يجعلها يف حصن متني.
 -4قراءتكم لتوصيات اجتامع نيويورك التي شارك فيها الرئيس سالم حيث اتفق الجميع عىل
دعم لبنان باملساعدات املالية ودعم الجيش وغريه....هل ميكن للبنان أن يستفيد منها يف
ظل غياب التوافق عىل أي خريطة طريق اصالحية وفقا ملا رسمها البنك الدويل يف
االجتامعات السابقة ...وكيف ميكن أن ترصف هذه التوصيات؟
يف ظل الظروف الراهنة وباالخص العدد الهائل للنازحني والالجئني الذي بات يشكل عبئا عىل
االقتصاد وعىل البنية التحتية والنسيج االجتامعي ككل ،فان املساعدات الدولية وتحمل الدول
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مسؤولياتها يف هذا امللف بات أمرا رضوريا وملحا .ان لبنان غري قادر مبفرده أن يتحمل هذه
األعباء يف ظل االضطرابات السياسية واألمنية التي تحيط به .نحن كمرصف مركزي ال نتدخل يف
هذه األمور كونها تعالج وتبت مع الدولة اللبنانية مبارشة ،لكننا نشدد عىل أهمية البت بهذه
املساعدات رسيعا والبدء برتجتمها عمليا كون االصالحات املطلوبة ستأخذ وقتا واملساعدات
الدولية يف مسألة الالجئني اذا اقرت بحسب آلية واضحة ميكن االستفادة منها برسعة أكرب.
 -3الكل يقرأ ويسمع اليوم عن ارتفاع حجم الدين اىل 7676مليار دوالر وعجز يف املوازنة
وتراجع يف كافة املؤرشات مع استحقاقات مالية ...دستورية ...شلل يف أداء املؤسسات ...
تخفيف التصنيف للقدرة اإلئتامنية للبنان اىل  B-سلبي ...اىل متى ستصمد الهندسة املالية
التي يعتمدها مرصف لبنان لحامية األمن املايل والسيادة االئتامنية للدولة؟
ان النموذج النقدي الذي بنيناه أضفى مناعة حمت االستقرار يف الظروف االستثنائية ،ونحن
مستمرون يف هذا النموذج حيث سنحافظ عىل استقرار سعر رصف اللرية اللبنانية تجاه الدوالر
األمرييك ،كام سنبقى متدخلني يف سوق السندات هادفني اىل املحافظة عىل استقرار قاعدة
الفوائد يف لبنان من دون تعطيل آليات السوق.
يقوم مرصف لبنان بالتدخل الدائم لتوفري مالءة الدولة ،اذ ان محفظة سندات الخزينة التي
باتت موجودة لديه وبلغت ارقاما مهمة هي دليل لتوفري مالءة الدولة ،ويقوم ايضا بتوفري
الحاجات بالعمالت االجنبية للدولة .وبالتوافق مع وزارة املال ومبوافقة الحكومة وبناء لقانون
من مجلس النواب ،يقوم بهندسات بغية توفري موارد بالعمالت االجنبية بطريقة ذاتية ،ومنها
عملية االستبدال بني سندات باللرية واخرى بالدوالر .ومن خالل تدخله المتصاص السيولة
والهندسات املالية ،يساهم مرصف لبنان ايضا بضبط منو التضخم من دون ان يتسبب بنقص
يف السيولة يف االسواق .باستثناء تلك السياسات ،ال يستطيع مرصف لبنان ان يقوم باملزيد،
وسيبقى مستمرا يف السياسات التي توفر الثقة واالستقرار.
ولتحقيق هذا الهدف ،كانت سياسة مرصف لبنان تجميع احتياطي مرتفع من العمالت االجنبية،
واملبادرة اىل وضع هندسات مالية تسمح بالسيطرة عىل السيولة ال سيام باللرية اللبنانية
والتدخل بشكل منتظم ان يف سوق القطع لتأمني السيولة بالعمالت االجنبية او يف سوق اللرية
اللبنانية يك ال تشكل السيولة املتوافرة يف االسواق عبئا او حافزا للتضخم.
ان مرصف لبنان قادر عىل االستمرار يف إدارة دفة التدفقات يف اتجاه لبنان ،مبا يع ّزز قدرة
املصارف عىل متويل الدولة ،ويضمن زيادة االحتياطات بالعمالت األجنبية .ونحن نستند يف
ذلك إىل الظروف املؤاتية يف األسواق العاملية ،وهي لن متثّل عامل ضغط عىل مستويات
الفائدة املحلية .كام أن الوضع املايل سليم وال أزمة يف لبنان من الناحية املالية والنقدية .يف
حساب الخزينة فوائض كافية لتلبية حاجات الدولة .واملرصف املركزي سيبقى موجودا ً يف
األسواق لتأمني القدرة االئتامنية للدولة والسيولة للقطاع املرصيف وبكل العمالت ،ومنلك
اإلمكانات لذلك ،مع االشارة إىل أن موجودات املركزي بالعمالت األجنبية هي األعىل تاريخيا ً
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كام سبق وذكرنا ،كام تتوافر السيولة يف السوق ،وهي مرتفعة يف ظل استمرار وترية الزيادة يف
تدفق الودائع التي ستسجل  % 6هذه السنة ،فضالً عن املوجبات عىل املصارف باإلبقاء عىل
نسبة  % 83من ودائعها سائلة.
 -2هل ستتمكن املصارف من متويل عجز املوازنة مهام تفاقم ما مل تتمكن من زيادة
ودائعها بالعمالت األجنبية بنسب تفوق حجم متطلبات تلبية حاجات زبائنها؟
كام سبق وذكرنا لدى الخزينة سيولة فائضة ،فالسوق وفرت احتياجات الدولة من دون تدخل من
البنك املركزي خالل آخر ثالث اكتتابات .هناك طلب خارجي للتوظيف يف لبنان بسبب استقرار
األوضاع (نسبيا) مقارنة مع مرص وتركيا وقربص وغريها من أسواق املنطقة ،وهذا يضمن
استمرار التدفقات النقدية مبا يسمح بتمويل الدين العام وتوفري حاجات التمويل للقطاع
الخاص أيضاً.
ان التدفقات النقدية هي أساساً ودائع مع حركة استثامرية وال ميكن فصلها عن الوديعة ألن
االستثامر يبدأ وديعة .لذا ،نراقب حركة الودائع وهي إيجابية ،وكذلك ميزان املدفوعات ولو أن
الرقم سلبي ويبلغ  423مليون دوالر بسبب ارتفاع الودائع غري املقيمة والتي ت ُحتسب سلباً يف
هذا امليزان .ونتوقع أن تسجل التدفقات لهذه السنة  9مليار دوالر ،يف حال استمرينا عىل
الوترية ذاتها .ان حركة التدفقات هي مؤرش إىل ثقة ثابتة يف القطاع املرصيف ،وسيسمح ذلك
للبنان بأن يكون لديه املدخرات الالزمة لتمويل القطاعني العام والخاص.
 -5ما هو دور املجلس املركزي يف مرصف لبنان؟
لقد حددت املادة  88من قانون النقد والتسليف الصالحيات التي يتمتع بها املجلس املركزي
ملرصف لبنان .وذلك دون أن يكون لهذا التعداد الطابع الحرصي.
بالفعل ،تشمل هذه الصالحيات شقني أساسيني ،األول متعلق بعمل مرصف لبنان الداخيل
والثاين بالعمل املرصيف ككل.
يف ما خص الشق األول ،يضع املجلس املركزي سائر األنظمة املتعلقة بعمليات املرصف،
ويتذاكر يف الشؤون املتعلقة بعقارات املرصف ،أو بحقوقه العقارية واألمور املتفرعة عنها،
كام يضع النظام الخاص بالحاكم ونوابه والنظام العام ملوظفي املرصف .وأيضا ،يقر املجلس
موازنة نفقات املرصف والتعديالت الالزمة تباعا ،ويقطع حسابات السنة املالية ويوافق عىل
مرشوع التقرير السنوي الذي يوجهه الحاكم اىل وزير املالية.
أما يف ماخص الشق الثاين ،يحدد املجلس املركزي سياسة املرصف النقدية والتسليفية ،ويضع
األطر التطبيقية لقانون النقد والتسليف .ويحدد عىل ضوء األوضاع االقتصادية ،معدل الحسم
ومعدل فوائد تسليفات املرصف ،ويتذاكر يف جميع التدابري املتعلقة باملصارف .كام يقوم
املجلس بالتشاور يف طلبات القروض املقدمة من القطاع العام .أيضا يتذاكر يف انشاء غرف
املقاصة وتنظيمها ويف االمور املتعلقة باالصدار.
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هذه الصالحيات كام سبق وأرشنا ليست حرصية ويقوم املجلس املركزي بالتشاور والنظر بعدة
أمور قد تطرأ من خارج هذا الجدول وتكون ذات منفعة وأهمية للقطاع املرصيف واالقتصاد
ككل.
 -7إقبال املصارف عىل رشاء سندات الخزينة جعل املخاطر املرصفية أكرب حجام وخطورة
فال سقوف قانونية ملا ميكن أن تحمله املصارف من سندات خزينة سواء باللرية أو
بالعمالت األجنبية كام هو حاصل بالنسبة للتسهيالت املرصفية للقطاع الخاص والرشكات7
بينام اقراض أي مرصف لبناين للدولة بالعمالت األجنبية يبلغ عدة مرات أموال املرصف
الخاصة .السؤال اال يجب عىل املجلس املركزي ملرصف لبنان ان يضع سقفا أو نسبة
قصوى بني مجمل مخاطر أي مرصف عىل الدولة وأمواله الخاصة 7خاصة بعد تراجع نسبة
التصنيف االئتامين للبنان وزيادة نسبة املخاطر؟
ال يضع مرصف لبنان سقوفا ً عىل رشاء سندات الدولة اللبنانية إن كانت بالعملة الوطنية أو
بالعملة األجنبية  ،فعندما يقوم مرصف لبنان باحتساب مالءة املصارف يأخذ بعني اإلعتبار
نسبة اكتتاب هذه املصارف بالسندات السيادية .حتى اليوم مل يواجه أي مرصف أية مشاكل من
هذه الناحية ،ال بل مصارفنا سبقت مصارف العامل باالمتثال مبعايري بازل  8ونسبة سيولتها
العالية تشكل عازل متني بوجه التخبطات اإلقتصادية والسياسية .إضافة اىل ذلك ،تغريت
سياسة املصارف حيث كان اإلقراض مو ّجه نحو الدولة بأغلبيته ،ففي العام  1339بدأ مرصف
لبنان سياسة تحفيزية جعلت نسبة إقراض القطاع الخاص تنمو من  %49من إجاميل القروض
اىل  %16يف العام  1328وذلك يك ال تكون سياسة املصارف بتشغيل الودائع وخلق األرباح
معتمدة عىل االكتتاب بسندات الدولة؛ ويأيت التعميم  882لدعم القطاع الخاص والرشكات
الناشئة وتنشيط بورصة بريوت ليكون النظام املايل متكامالً ومتنوعاً.
 -6كيف ستواجه املصارف اللبنانية مع كل هذه الوقائع متطلبات بازل  3للعام ...4115
وقدرتها عىل تأمني الحاجات التمويلية لالستثامر والتنشيط االقتصادي...؟
إن النموذج املرصيف املحافظ الذي اعتمده مرصف لبنان قد أعطى مثاره .وخري دليل عىل ذلك
ميزانية املرصف املركزي واملصارف اللبنانية عموما.
ويرتكز هذا النموذج املحافظ عىل رسملة جيدة حيث طلبنا من املصارف التقيّد مبعايري املالءة
التي تفرضها اتفاقية بازل  .8وبالتايل ،ستصل نسبة املالءة إىل  %21بحلول العام  ،1321علام
أنها حاليا بحدود الـ .%23هذا يعني أن نسبة املالءة التي نفرضها تتخطى ما هو مطلوب يف بازل
 . 8ونعترب هذا األمر أساسيا ليبقى تعاطي املصارف اللبنانية مع املصارف املراسلة جيدا،
خصوصا وأن البيئة املرصفية قد تغريت بعد أزمة عام .2008
عالوة عىل ذلك ،فرضنا عىل كل مرصف ،منذ أكرث من  21عاما ،تكوين سيولة ال تقل عن ،%83
مام يخفض مستوى االستدانة إىل عرشة أضعاف بالنسبة إىل األموال الخاصة للمرصف .كام
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نشدد عىل فصل املصارف التجارية عن مصارف األعامل ،باعتبار أنها تقوم بأدوار مختلفة متاما.
وقد نظّمنا املشتقات املالية واملنتجات املركبة والقروض للقطاع العقاري واألدوات املالية.
وغني عن القول ان األسواق قد ر ّحبت بهذا النموذج ،كام تؤكد األرقام والنسب املتوفرة .فنال
هذا النموذج الثقة التي تعترب ركيزة اإلستقرار.
نظامنا املرصيف سليم ،تجاوز األزمات اإلقليمية واملحلية واستمر يف النمو .وهو يبقى حجر
األساس لتمويل القطاعني الخاص والعام.
يقارب منو التسليفات يف لبنان  %7عىل أساس سنوي ،هذا وقد وضع مرصف لبنان برامج
تحفيزية للتسليف باالخص يف ما يعود لدعم السكن واملشاريع الصغرية واملتوسطة
واملشاريع الجديدة وتلك التي تعنى بالبيئة .كام أنه لدينا فائض يف السيولة يتجاوز الـ 26مليار
دوالر مام يتيح للمصارف تسليف القطاع الخاص ضمن الحدود التي تفرضها تعاميم مرصف
لبنان .وبالفعل لقد تجاوزت التسليفات للقطاع الخاص الـ 12مليار دوالر لغاية حزيران .1324
 -8كيف سينعكس إقرار "الرضيبة املزدوجة" عىل الفوائد املرصفية وعىل فوائد األرباح عىل
نسبة إقبال املصارف عىل االكتتاب بسندات الخزينة وشهادات االيداع؟ وكيف سينعكس
ذلك عىل نسبة مصادر متويل الدين العام واستحقاقاته؟
لقد أعطى مرصف لبنان رأيه يف جميع األمور املتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب ويف الرضائب
املطروحة عىل طاولة البحث .لذا مبا أن األمر أصبح بيد مجلس النواب فنرتك األمر للنقاشات
داخل هذا املجلس .ولقد سبق وأرشنا أنه عىل املصارف أن تسهم ،كام الجميع ،يف حصتها يف
متويل السلسلة.
ما نبحث عنه يف مرصف لبنان ،هو الحرص عىل أال يؤدي إقرار سلسلة الرتب الرواتب اىل رفع
العجز املايل ،والذي بدوره يؤدي اىل ارتفاع الفوائد واىل ادخال البالد يف ركود اقتصادي .كام
ظل التباطؤ االقتصادي الذي نشهده ،مام من شأنه
نسعى لتحايش فرض رضائب اضافية يف ّ
اضعاف قدرة لبنان التنافسية.
أما يف ما يخص االكتتابات بسندات الخزينة ،فان أحدا مل يرغم املصارف وال يف اي مرة عىل
االكتتاب يف اي اصدار .علام ان الفوائد منخفضة بارادة السوق وليست مفروضة .ودوما ،مثة
ظروف تحكم املوقف املرصيف ،مثل ازمات سياسية او عدم جهوزية لالكتتاب .لكن يف تلك
الفرتات ،يحل مرصف لبنان محلها .وكام الجميع يعلم ،يقوم مرصف لبنان بالتدخل الدائم
لتوفري مالءة الدولة وال يسمح ابدا ان يتأخر لبنان يف دفع مستحقاته وذلك حفاظا عىل الثقة
واالستقرار.
 -9اذا كان انخفاض معدالت الفوائد عىل الدوالر والعمالت األجنبية تطبيقا لسياسات
املصارف املركزية لتحفيز اقتصادات الدول الصناعية يف هذه املرحلة قد ساعد الحكومة
اللبنانية يف انخفاض معدالت الفائدة عىل الدين العام /بحال عاد االرتفاع عىل معدالت
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الفوائد عامليا هل ستتفاقم كلفة خدمة الدين؟ وهل الحكومة قادرة عىل تحمل الكلفة؟
ما هي االجراءات الواجب اتخاذها الستباق املخاطر؟
نحن ال نتوقّع ارتفاعا يف الفوائد رغم التوقعات العاملية بارتفاعها .الفائدة يف لبنان تتأثر
بالفائدة القصرية األجل خارجياً ،واليوم ،نظرا ً لألوضاع القامئة يف كثري من الدول الغربية
واآلسيوية منها ،من الصعب أن يحدث ارتفاع رسيع للفوائد القصرية األجل ،ولذا لدينا مساحة،
ُستغل هذه املساحة إلصالح املالية العامة ،مبا يساعدنا عىل تخفيض مخاطر
ّ
غري أننا نأمل بأن ت
لبنان وحثّ األسواق عىل قبول فارق فائدة أقل بيننا وبني الخارج.
نحن نستنتج من مجريات األسواق العاملية بأن الظروف مؤاتية فيام يخص معدالت الفوائد،
وعليه لن تحدث ،يف املدى املنظور ،ضغوطات خارجية عىل مستوى الفوائد يف لبنان،
وبالتايل هي مرشحة لتبقى مستقرة .فمجلس االحتياطي الفدرايل األمرييك قد يح ّرك (أو قد ال
يحرك( الفوائد يف حزيران /متوز عام  ، 2015والبنك املركزي األورويب ،استنادا ً إىل ما يعلنه،
لن يحرك الفوائد صعودا ً قبل عامي  2016أو  ، 2017والبنك املركزي الياباين مستمر يف سياسة
انعدام الفوائد عملياً ،وبالتايل لن متثل الظروف الخارجية عامل ضغط عىل مستويات الفائدة
املحلية .ويشهد عىل ذلك أن األدوات اللبنانية ) CDS (Credit Default Swapsمل ترتفع رغم
كل األحداث لدينا.
 -11حاول مرصف لبنان تحريك عجلة النمو من خالل ضخ األموال يف السوق اللبناين (متويل
مشاريع رواد 7واقتصاد املعرفة )...هل تعتقدها خطوة كافية ام املطلوب اكرث وهل من
جديد عىل صعيد هذا الدور يحرض للمرحلة املقبلة؟
كان لرزمة التحفيز التي أطلقها مرصف لبنان يف العام  1۰28دورا ف ّعاال يف تفعيل العجلة
االقتصادية واملساهمة يف تطوير قطاعات عديدة خصوصا القطاعات االنتاجية والسكنية
والبيئية .كام استطاعت هذه الحوافز أن تساهم يف تحقيق حوايل  %13من النمو االقتصادي
الذي بلغ  %1،1يف العام  1۰28يف ظل ركود للطلب الداخيل واألزمات املجاورة وما لها من
تداعيات عىل لبنان.
وبعد نجاح املبادرة األوىل و بعد أن أنُفق أكرث من ثالثة أرباع املبالغ املخصصة يف العام
 ،1328وتيقنا أن األحوال يف املنطقة ال تزال غري مستقرة ويجب العمل عىل تحفري االستهالك
الداخيل ،أعدنا تجديدها يف بداية العام  1324ولو مبقدار أقل ( 333مليون دوالر) وهي تستهدف
عىل غرار املبادرة االوىل قطاعات اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة األعامل
واألبحاث والتطوير واملشاريع اإلنتاجية واالستثامرية الجديدة .وتجدر االشارة اىل أنه تم رصف
جزء كبري من رزمة التسليف التي أقررناها لهذه السنة وقد خصصت النسبة األكرب منها للقروض
السكنية بفوائد مدعومة .ان املرصف املركزي سريفع القيمة لهذه السنة مبا بني  833مليون دوالر
و 433مليون يف حال تطلّبت السوق ذلك ،ونحن نتجه الطالق رزمة جديدة يف العام املقبل .ان
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الهدف من هذه املبادرات هو اإلبقاء عىل الطلب الداخيل ذات مستوى ،يف ظل الظروف
الصعبة التي تشهدها املنطقة والتي أفضت إىل تراجع الطلب الخارجي عىل لبنان.
ويف السياق نفسه ،اصدر مرصف لبنان يف آب  1۰28تعميام يهدف اىل اطالق قطاع عجز عن
ايجاد موارد الرسملة الالزمة ،وهو قطاع اقتصاد املعرفة الذي نعول عليه لبناء وتعزيز رأس
املال البرشي ولتوفري فرص العمل .ان ذلك سيحدث عالمة فارقة يف االقتصاد الوطني النه
يحسن االقتصاد التقليدي ،وخصوصا ان لبنان يتمتع بطاقة برشية كفية وقادرة عىل حسن
قطاع ّ
استغالل التكنولوجيا الحديثة .لذلك وضع مرصف لبنان بترصف هذا القطاع نحو  4۰۰مليون
دوالر من خالل منح املصارف تسليفات دون فائدة مقابل املساهامت التي تقوم بها يف
الرشكات التي تعنى باقتصاد املعرفة وذلك ضمن عدة رشوط.
مرصف لبنان سيكون دوما مبادرا اىل دعم االقتصاد ،ما دام الوضع الداخيل غري واضح من
الناحيتني السياسية واألمنية .لكن بالرغم من الدور االيجايب يف املساعدة عىل النمو
االقتصادي ،فان هذه املبادرات تظل ناقصة ان مل تستكمل باملناخ األمني والسيايس املالئم.
 -11ما هي االجراءات العاجلة لتدارك املخاطر املالية الراهنة املمكن اتخاذها وتطبيقها يف
هذه الظروف؟
إن التدابري اإلحرتازية التي يعممها مرصف لبنان عىل املصارف كافية للحد من مخاطر اإلئتامن
ومصارفنا مجهزة لقراءة بوادر أي تخلف وجاهزة التخاذ التدابري الالزمة لتجنب أي أزمة.
فاملصارف تك ّون املؤونات العامة تبعا الختبارات الضغط التي تجريها من ناحية وتعمد من
ناحية اخرى اىل تقليص ملحوظ عىل محافظها االئتامنية ،مخفضة مخاطرها .نحن حريصون
عىل التقيد باملعايري الدولية ال سيام تلك الخاصة ببازل  ،۳ونلزم املصارف تطبيق اعىل معايري
االدارة الرشيدة وادارة املخاطر.
وقد أنشأ مرصف لبنان مؤخرا وحدة جديدة تحمل إسم "وحدة االستقرار املايل" ،والتي من
مهامها مراقبة الوضع املايل واملرصيف يف لبنان والعامل ،مام ميكن املرصف من رصد
املخاطر واالزمات املحتملة قبل وقوعها التخاذ التدابري االحرتازية املناسبة ملواجهتها
والتعامل معها.
 -14أين تكمن األولويات 7هل هي مع تطبيق قانون األسواق املالية وان يصبح لدينا سوق مايل
حقيقي بكافة املعايري؟
ان هيئة األسواق املالية قد ابتدأت أعاملها منذ أكرث من سنة ،وتشمل مهمتها تنظيم ومراقبة
األسواق املالية لضامن تطورها مبا يتناسب مع التغيريات واملعايري املحلية والدولية وإعادة
إحياء لبنان كمركز إقليمي للخدمات املالية من خالل التطوير الدائم لألسواق املالية اللبنانية.
كام انها تحاول جديا أن تضع أسس سوق محرتمة للتداول باألوراق املالية من سندات وأسهم،
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وتساعد عىل متويل القطاع الخاص ،واي عملية خصخصة محتملة ،وتساعد لبنان أيضا عىل
استعادة الدور الذي كان يتمتع به قبل الحرب اللبنانية كمركز مايل بكل ما لذلك من معنى ،اىل
جانب املركز املرصيف الذي يتصف به .ومن اهم النشاطات التي تصبو إىل تحقيقها يف
املستقبل هي إرساء األسس التنظيمية والرقابية بهدف حامية املستثمر وفرض رقابة فعالة عىل
جميع املؤسسات التي تتعاطى باألدوات املالية للتأكد من أنها تلتزم املعايري واألنظمة املرعية
اإلجراء ،باالضافة اىل تعزيز التثقيف والتوعية العامة حول األسواق املالية لزيادة ثقافة
املستثمر وكافة اللبنانيني وحاميتهم.
إن تطوير األسواق املالية يسهم بالدرجة األوىل يف تأمني متويل طويل األجل لدعم مبادرات
القطاع الخاص ،مكمالً بذلك دور القطاع املرصيف الذي يتمحور متويله عىل تسليفات قصرية
األجل ،فتسهم األسواق املالية يف تحفيز النمو االقتصادي واستحداث فرص العمل التي يحتاج
إليها لبنان.
االقتصاد اللبناين يواجه تحديات شتى من أهمها خفض مديونية القطاع الخاص .وقد بلغت
مديونية هذا القطاع ما يساوي  %233من الناتج املحيل ورمبا ما يتعداه .فإن املديونية يف القطاع
الخاص قد تعيق االستثامر وبالتايل النمو يف االقتصاد ،وتشكل عبئا عىل العائلة ال سيام يف ما
يتعلق بالقروض االستهالكية التي أصبحت تشكل ما يقارب الـ %13من مدخول العائلة .فاننا
نسعى إىل تطوير هذه األسواق بحيث تتسم باإلدارة الحكيمة والشفافية وتصبح ساحة قابلة
لتمويل املؤسسات يف القطاع الخاص عن طريق املساهمة ورمبا تحويل بعض الدين إىل
مساهمة.
لقد اق ّر مجلس النواب قانون خصخصة البورصة ،لكننا نتأمل مبادرة من الحكومة اللبنانية
لتخصيص بورصة بريوت وفق القانون الذي أنشأ الهيئة ،كون هذا التخصيص يزيد السيولة يف
البورصة ويساعد عىل تعزيز ادراج األسهم ،وهذه البورصة ميكن أن تكون مخرجا للرشكات
الناشئة التي متولها املصارف .فتكون هذه املبادرة بداية انطالقة جديدة لعملية تشجيع القطاع
الخاص عىل تحويل الرشكات الخاصة رشكات يساهم فيها الجمهور وإىل تسنيد القروض
االستهالكية تحت رقابة هيئة األسواق املالية تفاديا للمفاعيل السلبية.
ومن أهم متطلّبات تطوير ونجاح أسواق رأس املال وجذب املستثمرين ،هو االستقرار املايل
يتحسن املناخ
والسيايس واألمني ،ونحن حريصون عىل تأمني االستقرار النقدي ،آملني أن
ّ
مام ينعكس سلباً عىل األسواق املال ّية.
السيايس حتى ال يؤث ّر عىل جاذبية لبنان لالستثامرّ ،
 -13أم مع إقرار قانون الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص إلفراج الوضع االقتصادي
واملايل من عنق الزجاجة ؟
من الواضح ان الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص هي رضورية لتطوير كلفة البنية
التحتية الباهظة من دون زيادة عجز الدولة ،غري ان القانون الذي ينظم هذه العالقة ما زال قيد
املشاورة .إن الصعوبة تتعدى االتفاق السيايس عىل هذا القانون وتصطدم بهواجس القطاع
العام الخائف من أن يستغل القطاع الخاص نشاطات وقطاعات من املفرتض أن تكون ملكا
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للجميع .كام أن القطاع الخاص مرتدد يف مشاركة القطاع العام خوفا منه بأن تنقلب الدولة عىل
عقود الرشاكة ولو كانت مربمة.
وإذ أن هذه املقاربة سينتج عنها أيضا شعور لدى اللبناين بأنه استفاد من قطاع الطاقة املستجد
يف لبنان ،فاننا نعمل حاليا عىل تطوير أسواق رأس املال ،كام سبق وذكرنا ،بهدف إيجاد سوق
يتمتع بالشفافية والسيولة .إن األسهم الناتجة عن عقود البناء والتشغيل وإعادة امللكية )(BOT
لتمويل تطوير البنية التحتية ستغني هذه األسواق إضافة إىل الرشكات املتداولة أسهمها حاليا
وإىل أسهم رشكات الـ  Start Upاملتوقع تواجدها .يف هذا السياق ،ستلعب مؤسسات الوساطة
والرشكات املالية ومصارف األعامل دورا أساسيا يف تأمني سوق ثانوية لكل هذه األدوات املالية.
إن التعويل عىل املصارف التجارية لتمويل مشاريع عقود البناء والتشغيل وإعادة امللكية
) (BOTرهان خاطئ ،إذ أن مرصف لبنان حريص عىل أن يحافظ القطاع املرصيف التجاري عىل
عمله التقليدي وهو التسليف ،وأن تبقى عمليات التسليف خاضعة لعدم التمركز لخفض
املخاطر .ونحن حريصون عىل أن تطبق مصارفنا معايري املالءة والسيولة املطلوبة يف بازل 8-
وأن تكون أموالها الخاصة الدعامة لكل هذه املعايري وأال تستثمر يف توظيفات طويلة األمد.
هذا املرشوع املتكامل الذي يهدف إىل تطوير البنية التحتية من دون إرهاق الدولة بديون
إضافية يتطلب اتفاقا سياسيا عىل رؤية ملستقبل لبنان االقتصادي .ينتج هذا االتفاق قوانني
تحفز القطاع الخاص عىل االستثامر.
 -12ان التباين بني االنظمة املالية واملرصفية العربية يسهل تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
ما هي اإلجراءات التي وضعها القطاع املرصيف العريب ووزارات املالية لوضع التحصينات
لحامية املصارف منها؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذها مرصف لبنان بهذا الشأن؟ خاصة
مع قرار مكافحة االرهاب اليوم وقطع سبل متويله؟
قامت العديد من الدول العربية خالل السنوات املاضية ببذل املزيد من الجهود لحامية نظمها
املالية واملرصفية عن طريق إرساء القوانني و التعليامت الالزمة وتدعيم التعاون والتضامن
وتبادل الخربات بينها وبني الدول العربية األخرى منعا الستغالل التباين بني الدول من حيث
األنظمة املرصفية واملالية مبا يهدد أمن واستقرار املجتمعات العربية .ففي العام  ،1323تم عقد
االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،والتي تهدف إىل تدعيم التدابري
الرامية إىل مكافحة هذه اآلفة ،والتعاون بني الدول العربية يف هذا املجال.
لبنان ملتزم باملعايري الدولية لتسيري أعامله املرصفية واملالية ،وقد أصدر مرصف لبنان
التعاميم الكفيلة بإبقاء لبنان منخرطا ً بالعوملة املالية ونحن جديون مبكافحة تبييض األموال
أكان مصدرها غري رشعي وفق القانون اللبناين أو كانت ناتجة عن التهرب الرضيبي أو عن
مامرسات غري قانونية عند التداول باألوراق املالية مبا يُس ّمى باللغة اإلنكليزية (Trading
.(Insider
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تدار مصارفنا مبهنية ومسؤولية وهي قد شكلت لجانا ليس لالخطار فقط بل لالدارة الحكيمة
ايضا ،وهي مستقلة عن االدارة القانونية ولها عالقة مبكافحة تبييض االموال .وقد وضعنا يف
ترصف القطاع املرصيف كل القوانني والتعاميم التي تحافظ عىل سالمته وسمعته .لذا ،باتت
املصارف قادرة عىل الترصف مع زبائنها من دون ان تتعرض الخطار تجارية وال ألخطار سمعة .
 -15يف ظل االوضاع االقتصادية املرتدية وارتفاع نسبة املخاطر االمنية التي تعيشها املنطقة
العربية اليوم 7كيف تقرأ تداعياتها عىل الدور التنموي للقطاع املرصيف العريب رغم
مالءته؟
ال شك أن معظم الدول العربية متر مبرحلة صعبة عىل الصعيد السيايس واالمني انعكست
بشكل مبارش عىل االوضاع االقتصادية .ولكن بالرغم من كل ذلك متكن القطاع املرصيف العريب
من التأقلم مع الظروف الصعبة وأظهر مناعة وقدرة عىل الصمود والتطور بالرغم من الظروف
املعاكسة .والدليل عىل ذلك ارتفاع االصول املجمعة للقطاع املرصيف العريب يف نهاية الفصل
االول من العام  1324اىل نحو  8تريليون دوالر وارتفاع التسليفات لتشكل حوايل  %63من حجم
الناتج االجاميل العريب كام ارتفعت ودائع القطاع املرصيف العريب وارتفعت نسبة املالءة لنحو
 %21،16بنهاية العام  1328نتيجة لنسب النمو املرتفعة التي حققتها معظم املصارف العربية.
إنطالقاً من هذا الواقع  ،قامت معظم البنوك املركزية يف املنطقة وال سيام مرصف لبنان
بالعمل عىل وضع آليات من شأنها زيادة الدور التنموي للمصارف عرب تشجيعها عىل توجيه
التمويل اىل املشاريع االنتاجية ال سيام اىل زيادة التمويل املخصص للمؤسسات املتوسطة
والصغرية الحجم والتي تشكل العامود الفقري القتصاديات دولنا العربية وتساهم يف النسبة
االكرب من التوظيف وزيادة معدالت النمو .وتقدر الفجوة التمويلية لهذه املؤسسات يف الرشق
األوسط بـام بني  223و  243مليار دوالر .ونالحظ ان االمكانيات الكبرية التي يتمتع بها القطاع
املرصيف العريب إن عىل صعيد حجم الودائع أو الرساميل أو الطاقات البرشية قادرة عىل سد
هذه الفجوة.
املطلوب إعادة النظر يف السياسات التسليفية لتأخذ بعني االعتبار املتطلبات التمويلية
للمؤسسات املتوسطة والصغرية ،وحتى املؤسسات املتناهية الصغر ،والسعي اليجاد حلول
للمشاكل التي تحد من قدرتها يف الحصول عىل التمويل وإيجاد أدوات متويلية مبتكرة تساعدها
عىل التوسع والتطور  .التحدي الكبري هو يف هندسة هذه االدوات بشكل يؤمن التمويل
املطلوب بشكل رسيع وباجراءات مبسطة وبكلفة مقبولة.
 -17من خالل موقعكم كمحافظ مناوب عن لبنان يف محافظي صندوق النقد الدويل وصندوق
النقد العريب 7اىل أي مدى الصناديق العربية اليوم قادرة عىل متويل كلفة صمود
االقتصادات العربية سواء التي تعاين من أزمات حكم وأزمات إرهابية أو بالنسبة
لإلقتصادات املجاورة لها واملستنزفة من حروبها؟
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إن صندوق النقد العريب من حيث املبدأ يقوم بتمويل كلفة صمود اإلقتصادات العربية سواء
التي تعاين من أزمات حكم وأزمات إرهابية أو اإلقتصادات املجاورة لها واملستنزفة من حروبها،
بطريقة غري مبارشة من خالل نشاطه اإلقرايض الذي يستهدف بشكل عام مساعدة الدول
العربية عىل معالجة إختالالت موازين املدفوعات لديها ،وإرساء مقومات إستقرار اإلقتصاد
الكيل فيها ،ومساندة جهودها الرامية إىل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية املطلوبة يف عدد من
القطاعات ذات الصلة مبهام الصندوق وذلك لتحسني كفاءة استخدام املوارد مبا يعزز من
فرص النمو اإلقتصادي املستدام .ويف هذا السياق استفادت منذ العام  1322من هذه القروض
كل من  :مرص ،اليمن ،تونس ،السودان ،املغرب ،األردن ،جزر القمر...
كام تستفيد فلسطني من املبادرة الدولية املعززة لتخفيف العبء عن الدول عالية املديونية
منخفضة الدخل ) (HIPCالتي يتعاون فيها الصندوق.
ومن أهم املبادرات أيضا تلك التي أطلقت خالل القمة العربية االقتصادية التي انعقدت يف
الكويت يف العام  ،1339والتي أفضت اىل انشاء حساب خاص لدى الصندوق العريب لالمناء
االقتصادي واالجتامعي مخصص لتمويل املؤسسات املتوسطة والصغرية يف العامل العريب.
إضافة اىل برامج وصناديق مدعومة من االتحاد االورويب وعدد من املنظامت الدولية
والجمعيات غري الحكومية .بيد أننا نرى أنه من الرضوري ،ومن أجل ضامن االستفادة القصوى
من مختلف املبادرات ،أن يتم وضع خطة وطنية شاملة يف كل دولة يتم من خاللها تحديد
سلم اولويات وأهداف محددة قابلة للقياس ،إن عىل صعيد تطوير البيئة التنظيمية
والترشيعية ،أو عىل صعيد الدعم اللوجيسيتي والتقني والتدريبي ،أو عىل صعيد الحاجات
التمويلية عىل مختلف أنواعها للفئات والقطاعات املستهدفة .كام ال بد من إيجاد آلية للتنسيق
بني مختلف املبادرات القامئة االمر الذي سيؤدي اىل توحيد الجهود وتكاملها وزيادة الفعالية
عرب االستفادة املثىل من مختلف الخربات .
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