
اأكد حاكم م�رشف لبنان ريا�س �سالمة ان 
االقت�س����اد اللبناين يرتك����ز على التحاويل 
النقدي����ة التي معظمها من اللبنانيني غر 
املقيمني، والت����ي �سكلت تاريخيا 20 اإىل 
30 يف املئة من الناجت املحلي، وهي تقّدر 

حاليا ب�8 مليارات دوالر �سن�يا. 
ويف كلمة له يف منا�سبة مبا�رشة التدري�س 
االإج���ازة يف املعه���د  برنام���ج �سه���ادة  يف 
الع���ايل للدرا�س���ات امل�رشفي���ة - جامع���ة 
القدي����س ي��س���ف، االأ�رشفية، ق���ال �سالمة 
ان ه���ذه التحاويل تعت���رب احلجر االأ�سا�سي 
لتم�يل االقت�ساد اللبناين ولتغطية العجز 
يف املي���زان التج���اري، وهذا العج���ز اأي�سا 
تاريخ���ي ب�سبب غي���اب م����اد اأولية ميكن 
للبن���ان اأن ي�سّدرها. كم���ا اأن لبنان يعتمد 
عل���ى قط���اع التج���ارة واخلدم���ات والبناء 
ليحقق النم�، بينما بقيت م�ساهمة قطاعي 
املحل���ي  الن���اجت  يف  والزراع���ة  ال�سناع���ة 

متدني���ة. واو�س���ح ان���ه كان عل���ى م�رشف 
لبنان، اأمام هذا ال�اقع، "اأن يخطط لنم�ذج 
م����رشيف حمافظ يحّف���ز الثق���ة وي�ستقطب 
ال�دائ���ع اإىل لبن���ان به���دف ال�سغط على 
تراجع الف�ائد، مّم���ا ي�سجع على اال�ستثمار 

وعلى اإيجاد فر�س العمل. وهذا ما فعل".
قال: لق����د بنينا قطاع����ا م�رشفيا يتمتع 
عل����ى  يج����ب  بحي����ث  مرتفع����ة  ب�سي�ل����ة 
م����ن  30 يف املئ����ة  اأن تبق����ي  امل�س����ارف 
ودائعه����ا نقدا. كما ف�سلن����ا بني امل�رشف 
منع����ا  اال�ستثم����اري  وامل�����رشف  التج����اري 
ال�ستعمال اأم�ال امل�دعني يف ا�ستثمارات 
غر ممكن ت�سييلها ب�رشع����ة اأو ا�ستعمالها 
ت�سليف����ات  نظمن����ا  كذل����ك  للم�سارب����ة. 
امل�س����ارف وال �سيم����ا حينم����ا تك�����ن هذه 
الت�سليفات عقارية اأو لتم�يل �رشاء اأ�سهم. 
وطالبن����ا براأ�سمال ميث����ل 40 يف املئة من 

كلفة امل�رشوع العق����اري و50 يف املئة من 
قيم����ة االأ�سهم. كم����ا لفت �سالم����ة اىل ان 
م�رشف لبنان �سعى اأي�سا "اإىل تعزيز مالءة 
امل�سارف تبع����ا ملعاير بازل 2- ومن ثم 
ب����ازل 3-، ومل جتد امل�س����ارف �سع�بة يف 
تطبي����ق ذلك ب�سبب ه����ذا النم�ذج. كانت 
�سيا�س����ة م�����رشف لبن����ان، وال ت����زال، عدم 
ال�سماح باإفال�س اأي م�رشف.  ومنت ال�دائع 
يف لبن����ان وتراجعت الف�ائد مّما حّفز النم� 
ال�سي�ل����ة  ه����ذه  و�سمح����ت  االقت�س����ادي. 
باإطالق قرو�س مفيدة لالقت�ساد وداعمة 
لال�ستقرار االجتماعي كالقرو�س ال�سكنية 
�ساه����م  مّم����ا  اال�ستهالكي����ة،  والقرو�����س 
باإعادة تك�ين الطبق����ة ال��سطى يف لبنان 
بع����د اأن ق�س����ت عليه����ا احل����رب اللبنانية 
وتراجع����ت القدرة ال�رشائي����ة ب�سبب انهيار 

اللرة اللبنانية خالل هذه احلرب".
وفيما اعت����رب �سالمة ان الذهب وال�رشية 
امل�رشفية ي�سكالن العن�رشين االأ�سا�سيني 
يف بن����اء ثقة نف�سية للمتعاملني يف ال�س�ق 
اللبناني����ة، ق����ال ان م�����رشف لبن����ان عل����ى 
قناعة بع����دم  جدوى امل�س به����ذه ال�سلعة 
امل�ج�����دة يف حمفظت����ه، وباالأخ�س يف ظل 
العجز املرتف����ع يف ميزاني����ة الدولة. الفتا 
اىل م�ساهم����ة م�رشف لبن����ان بتعّدي مرحلة 
ال�سغ�����ط عل����ى اإلغ����اء ال�رشي����ة امل�رشفية 
بامل�ساهمة الفعالة باإقرار قان�ن مكافحة 
تبيي�����س االأم�����ال واإن�س����اء وح����دة لدي����ه 

متخ�س�سة يف تطبيق هذا القان�ن.
اإىل امل�ستقب����ل  اإنن����ا نتطل����ع  ا�س����اف: 
خمطط����ني لك����ي يلع����ب القط����اع النقدي 
الدور الرائد يف تط�ير وحتديث االقت�ساد 
يف لبن����ان. اإننا ن����درك اأن النم����� �سرتبط 
اإىل حد كبر بتح�سني الق����درة التناف�سية 
للبن����ان. ومم����ا ي�ساع����د على ذل����ك تط�ير 
اقت�س����اد املعرفة حي����ث �سيك�ن االبتكار 
والق����درة الب�رشي����ة عل����ى اإ�سف����اء القيم����ة 
امل�سافة، عن�رشي����ن اأ�سا�سيني للم�ساهمة 

يف حت�سني و�سعنا التناف�سي.
تابع: كما اأننا نت�ّقع دورا مهما للقطاع 
امل�����رشيف يف تط�ي����ر قطاع البيئ����ة وقطاع 

الطاقة البديلة. 
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