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Good bank وBad bankهل هو الحل؟ .. 

 
 ايفا ابي حيدر

لمصارف، تطرح القطاعات اإلنتاجية الصوت، ألّنها ما عادت قادرة على في ظّل اإلهمال المتعّمد لمعالجة األزمة المالية، والتي تأتي من ضمنها اعادة هيكلة ا
ج، وهو مصدر اموال جديدة بدل تلك التي ُتصرف من دون ان جة للتمويل، ولضخ االموال كي يتحّرك االنتانتظار إعادة تكوين النظام المصرفي. فهي بحاا

 فهل يبصر النور؟ وهل هو حل واقعي؟ Bad bankو  Good bankيتوفر البديل عنها. انطالقًا من ذلك، انطلق طرح 
ة الرقابة على لس النيابي برئاسة النائب ميشال ضاهر في حضور الرئيس السابق للجنعقدت لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة أمس في المج
ستمرار، كمخرج غير القابلة لال bad bankالستمرار، و القابلة ل، أي تلك Good bankالمصارف سمير حمود. وجرى خالل اللقاء طرح فرز المصارف بين 

ية باتت تؤثر على القطاعات االنتاجية، والتي مال الحلول فيها وغياب الجرأة على اتخاذ القرار، إلى أزمة اقتصادلألزمة المالية التي يعيشها لبنان، والتي أّدى اه
 االقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي.هي المخرج الوحيد للخروج من األزمة وعودة عجلة 

مسؤوليتنا كلجنة اقتصاد كبيرة اآلن، وما عاد »، أّن «الجمهورية»ال ضاهر لـفي السياق، يؤّكد رئيس لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب ميش
ل كل مودع، فهذا الموضوع ما عاد رف، والتلهي بنسبة الحسم التي ستطامكاننا االكتفاء بالتفّرج على معالجة المشكلة المالية وانتظار اعادة هيكلة المصابإ

مت في تعميق المشكلة أت مالية، وبسبب عدم معالجتها في الوقت المناسب تحولت الى أزمة اقتصادية ساهيحتمل االنتظار. في الواقع نحن أمام أزمة بد
موال الموجودة في المصارف اليوم ُتصرف من اموال المودعين ة الى اقتصاد فّعال ومنتج، وكل االالمالية، ألّنه ولكي نتمكن من رّد اموال المودعين، نحن بحاج

 «.اّل من خالل االنتاجوال يمكن تعويضها ا
  

الناس  ، ويهدف إنشاؤه لمعالجة ودائعbad bankانطالقًا من ذلك طرح ضاهر خالل اللجنة جمع كل المصارف غير القابلة لالستمرار في مصرف واحد هو 
قادرة على االستمرار او على رفع ا المصرف على موجودات كل المصارف التي انضوت تحته، وهي ستكون المصارف غير الوذ هذالمحجوزة، على ان يستح

مليارات دوالر، إلى جانب  4الى  3تها الصافية الموجودة لدى البنوك المراسلة في الخارج، والتي تقّدر بنحو رأسمالها. أما موجودات المصارف فتشمل ايداعا
 العمل على رّد األموال لالفراد والشركات من دون اعطائهم أي تسهيالت. عقارية والتوظيفات االلزامية التي تعود لها. فبعد تجميع كل هذه االموال يبدأاالصول ال

  
ر مستثمرين جدد بهدف ضخ اموال جديدة عبر مساهميها او عبفهي المصارف القابلة لالستمرار من خالل قدرتها على رفع رأسمالها و  Good Bankأما الـ 

الفرز سُيجبر من اجل تمويل القطاعات االنتاجية، اكانت زراعية او صناعية او سياحية. وبهذا االستمرارية. ونحن بحاجة خصوصًا لهذا النوع من المصارف 
ذا وجد اصحاب كل اصحاب البنوك الذين ينوون البقاء واالستمرار بأن يعيدوا ادخال ا  4اّن عددهم سيكون ضئياًل اي نحو  good bankالـموالهم إلى لبنان. وا 

، على عكس ما كان سائدًا %25او  20د تصل إلى لى إدخال اموالهم الى لبنان، ألّن حصتهم من السوق ستكون أكبر وقمصارف، سيتشجعون أكثر ع 5الى 
 مصرفًا في السوق سابقًا. 69مع وجود نحو 

  
لية، طالما أن ال حل جذريًا واضحًا طقي أال يقدم أحد من اصحاب المصارف على رفع رأسماله في الفترة السابقة والحاسؤال، أّكد ضاهر اّنه من المنعلى  ورداً 

 بعد لألزمة المتشعبة التي نعيشها.
  

فعلية وال يعد لوالرًا وال وهميًا، وذلك في رفة... ليعود الدوالر الى قيمته الاّن الهدف الرئيسي من هذا الطرح هو الغاء ما ُيعرف باللوالر والليلرة وسعر صي»وقال: 
 .good bankو badكال البنكين أي 

  
ستظّل قيمتها نفسها وسُترّد الى صاحبها بالدوالر النقدي، انما في خالل مدة زمنية  bad bankالف دوالر، وفي حال تّم تحويلها الى  100وحتى وديعة قيمتها 

للوالر حاليًا في السوق بنسبة ورأى اّن هذه الخطة أفضل من صرف شيكات ا«. عاماً  20تعود ألصحابها خالل مدة  ة. وهي مقترحة في الخطة الحالية انمعين
 دوالر. الف 100الفًا من اصل  13اي يسترجع صاحبها  13%
  

 ية.لعودة الى التعاطي بالعملة اللبنانوشّدد ضاهر على ضرورة إيقاف المقاصة بالدوالر والتي هي اصل األزمة، وا
  

ادر يسلم كل بنك يختار طريقة اذا كان قادرًا على ضخ اموال جديدة يستمر وغير القوأّكد اّنه من خالل هذا الطرح ما عاد هناك إعادة هيكلة للمصارف، انما 
هائيًا، ألّن الحّد األقصى لتغطية افالسه وخسارة المودعين ألموالهم ن، على اّن هذا الخيار افضل من اعالن البنك bad bankمفاتيحه ويتحول مصرفه إلى 

 مليون ليرة. 75هو « ضمان الودائع»



  
 كان هذا الفرز بين المصارف سيكون تحت اشراف المصرف المركزي، طالب ضاهر، ولكي تتّم استعادة الثقة بالنظام المصرفي، إلغاء االحتياطياذا  وعّما

الف دوالر في  15الف دوالر ويقبل ان يضع من ضمنها  100سيقبل ان يأخذ من المودع وديعة بـ  ّن وال مصرف يريد ان يستمر بالعملااللزامي نهائيًا، أل
 المصرف المركزي المفلس، وعليه سيقتصر دور المركزي على االشراف.

  
 الحاج

التي ُمنينا بها نهيار المالي هو االقتصاد، لم يعد هناك دورة اقتصادية طبيعية، الخسائر اّن واحدة من أزماتنا بعد اال»وكان صّرح النائب رازي الحاج بعد اللقاء 
خطة تعاٍف صحيحة، ودور المصارف هو تمويل لدورة االقتصادية ال نستطيع القول اننا نقوم باكثر. لذلك، فإّنه من دون اعادة اطالق اما بعد االزمة قد تكون 

نرتب  وُتجمع فيه كل الخسائر والموجودات، ونعود ونرى كيف bad bank، لذلك ناقشنا االقتراح الذي تقّدم به حمود بإنشاء االقتصاد، فالمصرف ليس صيرفياً 
 «.المزيد من الخسائرل تذويب هذه الودائع وتحميل الناس قضية اعادة الودائع للناس بشكل واضح وليس بشك

 
 


