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} بيروت - »الحياة«

> أك���د حاكم مص���رف لبن���ان المركزي 
رياض سالمة، أن »غياب عملة عربية موحدة 
مقبولة دوليًا، ألّن الحاج���ة إليها ضرورية، 
يجعل ال���دول العربية وتحدي���دًا الدول غير 
النفطي���ة معّرض���ة  لالنهي���ار االقتص���ادي 
والتراجع االجتماعي ل���دى كّل أزمة مهمة«. 
واعتبر أن غيابها »يح���ّد أيضًا من التجارة 
البينية العربي���ة ومن تحّرك رؤوس األموال 
ضمن المنطقة العربية بهدف االس���تثمار«، 
م���ن دون أن يغف���ل »تأثيره )غي���اب العملة 
الموحدة( السلبي على تطوير أسواق رأس 
المال والتوّس���ع في السياسات االجتماعية 

التي تكافح الفقر«.
وشّدد في محاضرة ألقاها خالل افتتاحه 
المعه���د العال���ي للدراس���ات المصرفية في 
جامعة القديس يوسف في بيروت، أن »لبنان 
ولو كان بلدًا صغيرًا، ومهما صعبت األمور، 
س���يبقى يتمتع بقدرات تدفع���ه إلى األمام«، 
مش���يرًا إلى أن »من أهم هذه القدرات الطاقة 

البشرية وقطاع النفط والغاز إذا تحقق«.
وعرض س���المة في شكل مسهب أسباب 
نش���وء أزمة المال عام 2008، وما تبعها من 
تشريعات وتدابير لمنع تكرار مثلها، وأعلن 
أن ه���ذه األزم���ة أظه���رت أهمي���ة أن »تكون 
للدول عم���الت مطلوبة دوليًا، إذ تمّكنت تلك 
الدول من طباعة العمالت لتعويم المصارف 
والشركات المهمة من دون إحداث تضخم«، 
إذ كانت العمل���ة »في المرحل���ة األولى أداة 
إنق���اذ، وف���ي المرحلة الثاني���ة أداة لتفعيل 
االقتص���اد ما أّدى إلى ح���رب العمالت التي 
عّطلت مقررات التجارة الدولية المحصورة  

بخفض الدعم  والرسوم الجمركية«.
وتحدث س���المة عن االقتصاد اللبناني، 
موضحًا أنه »يرتكز على التحويالت النقدية 
ومعظمه���ا م���ن اللبنانيين غي���ر المقيمين، 
وشّكلت تاريخيًا نسبة  20 إلى 30 في المئة 
من الناتج المحلي، وتقّدر حاليًا ب� 8 باليين 
دوالر سنويًا«. كما يعتمد لبنان على قطاعات 
التجارة والخدمات والبن���اء »ليحقق النمو 
ف���ي وقت بقيت مس���اهمة  قطاعي الصناعة  
والزراع���ة في الناتج متدني���ة«. لذا كان على 
المص���رف المرك���زي »التخطي���ط لنم���وذج 
مصرف���ي محافظ يحّف���ز الثقة ويس���تقطب 
الودائ���ع إلى لبن���ان، للضغط عل���ى تراجع 
الفوائد، ما يش���ّجع على االستثمار وإيجاد 
فرص عم���ل«. وقال »بنين���ا  قطاعًا مصرفيًا 
يتمّت���ع بس���يولة مرتفعة بحي���ث يجب على 
المص���ارف إبقاء 30 ف���ي المئة من ودائعها 
نق���دًا، وفصلنا بين المصرف التجاري وذلك 

االستثماري منعًا الستعمال أموال المودعين 
في اس���تثمارات غير ممكن تسييلها بسرعة 
أو استعمالها للمضاربة. ونظمنا تسليفات 
المصارف خصوصًا عندما تكون عقارية أو 
لتمويل شراء أس���هم، بالمطالبة برأس مال 
يمّثل 40 في المئة من كلفة المشروع العقاري 
و50 في المئة من قيمة األس���هم. كما نظمنا 
توظيف األموال الخاصة للمصارف ال سيما 
في المشتقات المالية وأخضعناها لموافقة 
المصرف المركزي، ومنعنا منذ العام 2004 
أي أربع س���نوات قبل األزمة، االستثمار في  

.»Subprime
وأش���ار إلى أن الفوائد »تراجعت من 15 
في المئة  في أول تس���عينات القرن الماضي 
إل���ى 6 في المئة حاليًا كمع���ّدل عام، وخالل 
أزم���ة ع���ام 2008 انخفضت أكث���ر من 3 في 
المئ���ة«. وش���دد عل���ى أن الذهب والس���رية 
المصرفية يش���كالن »العنصرين األساسيين 
في بناء ثقة نفس���ية للمتعاملين في السوق 
اللبناني���ة«. وأك���د »الفص���ل بي���ن األوضاع 

النقدية والتأثيرات السياسية«.
ورّك���ز عل���ى »دور اقتص���اد المعرفة في 
تحس���ين أداء كّل القطاع���ات، وخل���ق قطاع 
جديد في لبنان سيساعد في التنمية وإيجاد 
فرص عمل«. وتوّقع للقطاع المصرفي »دورًا 
مهمًا ف���ي تطوي���ر قطاعي البيئ���ة والطاقة 
البديلة، وبدأ اس���تنادًا إلى تعاميم مصرف 

لبنان  تطوير قدراته في هذه القطاعات«.
وأعلن رئيس المعهد العالي للدراس���ات 

المصرفية رئيس االتحاد الدولي للمصرفيين 
العرب جوزف طربي���ه، المبادرة في جمعية 
مصارف لبنان بالتعاون مع جامعة القديس 
يوس���ف في بيروت الممثلة برئيس���ها األب 
البروفس���ور س���ليم دكاش، إل���ى تأس���يس 
المعهد العالي للدراسات المصرفية«. واعتبر 
أنها »خطوة ش���راكة رائدة من شأنها تعزيز 
التحصي���ل العلمي التخصصي في الحقلين 
المصرف���ي والمالي في لبنان وفي منطقتنا، 
وتضطلع بها الم���وارد البش���رية اللبنانية 

بأدوار قيادية في كثير من مصارفها«.   
»يمن���ح  المعه���د  أن  طربي���ه  وأوض���ح 
شهادَتْي اإلجازة والماس���تر وفق القوانين 
واألنظم���ة المرعّي���ة ف���ي لبن���ان، ومجاراة 
للتط���ور الحاص���ل عل���ى صعي���د التقنيات 

والمعايير المحلية والدولية«. 
المص���ارف  أن  دكاش،  األب  وأعل���ن 
اللبنانية »تس���تحق أن يكون لها معهد، هي 
التي بدأت قبل األحداث األخيرة في المنطقة 
بنقل خبراتها إلى الخارج واإلقامة في شكل 
مس���تديم في البلدان المج���اورة«. وأوضح 
أن الجامعة وجمعية المصارف »تس���تندان 
إل���ى تاريخ طويل وخبرة كبيرة يتمثالن في 
مركز الدراسات المصرفية الذي أّهل اآلالف 
من الكوادر على قواع���د أكاديمية متميزة«. 
وش���دد على ضرورة أن »نرك���ز على األعمال 
المشتركة والذكاء الجماعي والشراكة لبناء 
اقتصادنا وتعزيزه، سواء االقتصاد المادي 

أو اقتصاد المعرفة«. 
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