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أستاذ القانون حـوار
والخبير االقتصادي 
د.محمود ملحم
 في حوار شامل
 مع »األنباء«

خروج االقتصاد العالمي 
من حالة الكساد ال يعني 
أنه تخطى األزمة

اندماج المصارف 
والقطاعات المتشابهة 
ضرورة لمجابهة األزمة

ال أحد يعلم ما إذا كان 
هناك مزيد من الفقاعات 
االقتصادية ستنفجر
 أم ال وفي أي مكان

االقتصاد العالمي يحتاج 4 إلى 5 سنوات 
لتالشي آثار األزمة المالية 

أحمد يوسف
أكد أستاذ القانون واخلبير االقتصادي د.محمود ملحم على ان تداعيات األزمة املالية العاملية التي ضربت اقتصاديات العالم وطالت 
دول املنطقة مازالت مستمرة وبشكل ملحوظ ويتوقع ان تستمر  4 - 5 سنوات قبل ان تتالشى. وقال في لقاء مع »األنباء« ان سرعة العالم 
في اتخاذ التدابير الالزمة لوقف نزيف خسائر األزمة حد من كثير من خسائرها وتداعياتها على االقتصاد العاملي بشكل كبير، مشيرا الى 
ضرورة توخي احليطة واحلذر من انفجار مزيد من فقاعات األزمة في أي مكان بالعالم. وقال ان دول اخلليج كانت من االكثر تضررا، فتداعيات 
األزمة طالت جميع قطاعات االقتصاد مبا يتطلب التفاعل معها بشكل جدي وكبير تالفيا الستمرار تداعياتها، السيما على صعيد الشركات 
واملؤسس�ات ذات التعامالت والعالقات الدولية. وأبدى د.ملحم تفاؤله بنتائج الربع األول من العام احلالي، مشيرا الى ان إعالن انتهاء 
حالة الكس�اد الذي شمل العالم العام املاضي بدأت بوادره في االنقشاع، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التشديد على دراسة املخاطر 

الناجمة عن هذه األزمة وحتديدها وتوضيح وكيفية التعامل معها. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

دراسة المخاطر الناجمة 
عن األزمة وتحديد كيفية 

التعامل معها وتالفي آثارها 
مستقبال أحد الدروس 

المستفادة من األزمة
القس����م اآلخر. بدون ش����ك يجب ايجاد األجوبة 
لتبرير الوضع ولكن وبصورة عامة فإن القطاعات 
املصرفية في الكويت سليمة وجيدة وهي تتمتع 
بركائز ممتازة. فقط تعاني من بعض املش����اكل 
البسيطة جدا في انخفاض طفيف في األرباح وأنا 
أعتقد أن القطاع املصرفي يشكل أفضل القطاعات 
وأكثرها أمنا من حيث االستثمار في الربع الثالث 
من العام 2010 ألنها ستستفيد من الدروس القاسية 

التي مرت بها.
 ب��دأت البن��وك الكويتي��ة جتن��ب مخصصات 
مرتفع��ة خالل األزمة، فهل تعتق��د أن املخصصات 

حتمي القطاع املصرفي؟
 اعتقد ان مص����ارف الكويت وفي ظل األزمة 
املالية العاملي����ة كانت من أكثر القطاعات عرضة 
للخطر لذلك فإن اعتماد تلك املصارف على خطط 
من ش����أنها اخلروج من األزمة من عنق الزجاجة 
هو قرار صائب وال ش����ك في ان املخصصات في 
مصارف الكويت من أعلى املخصصات في املنطقة 

وهذا برأيي نقطة قوة وليست نقطة ضعف. 
 إذن، اذا حتركت الفائدة العاملية فكيف ستتحرك 

في الداخل؟
 من أهم االس����تراتيجيات الت����ي اعتمدت في 
القطاع����ات املصرفية في العال����م ملواجهة األزمة 
االقتصادية العاملية هي خفض سعر الفائدة وقد 
ذكرت مرارا وفي أبحاث نشرت سابقا أن تخفيض 
سعر الفائدة ال يؤدي الى نتيجة وأعطيت مثاال 
على ذلك في الدول التي يكون فيها معدل الفائدة 
منخفضا جدا بينما هي في قلب العاصفة املالية 
لنأخذ مثاال على ذل����ك: لبنان معدل الفائدة على 
الليرة اللبنانية مرتفع جدا واملصارف لم تتأثر في 
األزمة. اما بالنسبة للنظام املصرفي في الكويت 
فإن الفائدة من حيث األصل لم يطرأ عليها سوى 
تعديل طفيف جدا اذا كنا نريد القول انه لم يذكر. 
لذل����ك ارتفاع معدل الفائدة ف����ي العالم ليس من 
الض����روري أن يقابله ارتفاع الفائدة في الكويت 
وحتى ولو حتركت الفائدة فليس في هذا التحرك 

أي ضرر.

سوق الكويت لألوراق المالية

 ف��ي رأيك م��ا التحديات التي تواج��ه البورصة 
بخالف ضعف التداول؟

 من املؤك����د أن النتائج الت����ي خلفتها األزمة 
االقتصادية العاملية انعكست سلبا على نفسية 
املتعاملني في البورصة وخاصة أنها كبدتهم خسائر 
كبيرة خصوصا في الربع الثالث من العام املاضي 
ولكن هناك اشارات ايجابية بدأت تظهر وخاصة 

في السوق.
واعتقد ان س����وق األسهم سيكون مقبال على 

انتعاش وان أسعارها مناسبة للتعامل.
ويكمن اخلوف األكبر في اقبال املضاربني بشكل 
غير م����دروس على التعامل مس����تغلني االرتفاع 
لتعويض اخلس����ائر التي حلقته����م، لذلك فمن 

الضروري التروي وعدم املجازفة 
كما أطالب بض����رورة توافر عنصر الثقة في 
السوق وأن الس����نة املنصرمة ذهبت وأمتنى أن 

تكون قد أخذت آثار األزمة معها.
 ه��ل اخلوف من إفالس الش��ركات الكويتية قد 
ذهب؟ وما تقييمك للخطوات التي يقوم بها املصرف 

املركزي لدعم السياسة النقدية؟
 الشك في ان عددا كبيرا من الشركات واملؤسسات 
الكويتية متر بأزمة صعبة جدا فالديون املترتبة 
عليها كبيرة وكثيرة مقابل بحث هذه الشركات عن 
فرص للبقاء والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ما 

مدى صالبة هذه الشركات ومقاومتها لألزمة؟
 هل تعتقد ان أزمة شركات االستثمار باتت على 

األبواب؟
 املوضوع ليس مشكلة شركات االستثمار بل 
املوضوع يتلخص في املستثمرين وبشكل منفرد، 
وال نس����تطيع احلديث عن شركات استثمار وال 
نتطرق الى مستثمر مليء. ولكن أين املستثمر املليء 
وأين هي الثقة؟  من املعروف ان أهم العوامل التي 
تساعد الشركات على اخلروج من االزمة وضع خطة 
مرنة قابلة للتنفيذ على أن تراعى فيها الظروف 
القائمة، ومشكلة الشركات االستثمارية تكمن في 
رأيي في املخصصات املرتفعة وهذا املوضوع يجب 

التوقف عنده في الوقت احلالي.

ولو كان األم����ر كذلك لكان لبنان بالنس����بة الى 
قطاع السياحة رائدا وغير متأثر باملطلق باألزمة 

العاملية.
 م��ا دور اجله��ات الرقابي��ة وم��ا تأثيرها على 

األوضاع احلالية؟
 من األسباب الرئيسية ملعاجلة األزمة االقتصادية 
العاملية زيادة حجم الرقابة ولكن هذه الرقابة يجب 
أن تكون فاعلة وتشمل جميع امليادين، هذه الرقابة 
أول م����ا بدأت في بعض الدول األوروبية ومن ثم 

شملت بقية الدول.
كما يجب ان تكون هذه الرقابة شفافة في تلك 
الدول ونحن جزء م����ن األزمة العاملية فيجب أن 
تشمل الرقابة جميع امليادين وخاصة في القطاع 

املصرفي والقطاعات اإلنتاجية.

انتعاش االقتصاد

 ف��ي آخر تقري��ر اعتبر صن��دوق النقد الدولي 
أن االنتعاش في الش��رق األوسط سيكون أبطأ من 

انتعاش االقتصاديات املتقدمة. ملاذا هذه التوقعات؟
بالنس����بة لل����دول املتقدمة أجم����ع احملللون 
االقتصاديون على ب����دء خروج جميع الدول من 
حالة الركود بل الكس����اد التي أصابتها في 2009 
وبدأت ه����ذه الدول وبدون ش����ك حتقق معدالت 
مرتفعة، إذ ان هنالك نظرة تفاؤلية في استقرار 
أسواق املال واجتاه الشركات الكبرى الى اعتماد 
اس����تراتيجيات جديدة لتالفي أزمات مقبلة غير 
متوقع����ة خاصة قطاع البن����وك. مثال في لبنان 
هنالك القرار الذي ساعد على جتنب األزمة مبنع 
التوظيف في املش����تقات على أنواعها باإلضافة 
الى السياس����ة الصارمة التي تعتمد على عنصر 
الرقابة كل ذلك وبدون ش����ك يساعد على تعافي 
االقتصادات في العالم في هذا العام وبدون شك 
ان هذا التعافي سينعكس إيجابا على االقتصادات 
في منطقة الشرق األوسط ولكن بنسب أقل اذ ان 
مصدر األزمة املالية العاملية كان دخيال فاحلل عادة 

يبدأ من اخلارج وآمل أن نستفيد منه العبر.
 األزم��ة ولدت أص��وال مس��مومة.. برأيك كيف 

ستتم معاجلتها؟
 اعتقد أن احلذر الش����ديد اليزال يسود جميع 
التعامالت وال شك أن الدروس كانت قاسية خاصة 
بالنس����بة الى اخلسائر الكبيرة التي حصلت في 
الربع الثالث من العام 2009 لذلك، فان املستثمرين 
سوف يتوجهون في املستقبل وخاصة في الربع 
الثان����ي من 2010 اما نحو قطاع����ات إنتاجية بها 
عوامل املخاطر اقل وإما نحو القطاعات ذات املخاطر 
األقل حجما من غيرها أو نحو األسهم كما نسميها 
السليمة أو الدفاعية، ولكن وباملجمل فأن أسعار 
األسهم جيدة وما ينقصنا تعزيز الثقة في السوق. 
فنحن نعلم ان فقدان الثقة يعتبر أكثر املبررات 
الذي دفع ويدفع باستمرار السوق الى الهبوط. 
اذن الوضع العام جيد ولكن البد من احلذر طبعا 

مع اعطاء الثقة.
 كيف تقيم املنافس��ة في القط��اع املصرفي في 

الكويت؟
 اعتق����د أن عددا من البنوك العاملية كانت لها 
نظرة خاصة في السنة املنصرمة وخاصة بعض 
البنوك في إجنلترا وهذا السبب يعود الى األزمة 
في القطاع املالي واالضطرابات املالية لدى عدد من 
الشركات وتوقف عدد من املشاريع وعدم تطوير 

والذي يشكل صمام األمان لالقتصاد الدولي.
ومع حلول العام 2010 نكون قد تعدينا مرحلة 
حرجة في األزمة بأقل خسائر، غير ان وصف هذه 
الفترة بأنها املرحلة األخيرة للخروج من األزمة 
االقتصادية العاملية والدخول في عهد اقتصادي 

جديد يعد أمرا سابقا ألوانه.
كما ان التوقعات بعودة النشاط واالنتعاش 
لالقتصاد العاملي لن يكون قبل 4 او 5 س����نوات 

حسب قول معظم اخلبراء االقتصاديني.

توقعات الخبراء

 الس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه اآلن، هل تصدق 
توقع��ات اخلبراء؟ وعلى ماذا بني��ت تلك التوقعات، 
خاص��ة أن ه��ذه األزمة نادرا ما حت��دث ولم تواجه 

الدول مثيال لها؟
 اعتقد ان ما خلفته هذه األزمة من انخفاضات 
حادة جلمي����ع القطاعات وامتدادها ملس����تويات 
كب����رى من حي����ث حجم البطال����ة خصوصا في 
الدول الصناعية والنامي����ة يجعلنا نعيد النظر 
في التوقعات االقتصادية على أس����س ومعايير 
فنية وحتليلية أكثر دقة من ذي قبل، كما يجعلنا 
نفكر أكثر من مرة في احكام عمليات الرقابة املالية 
على جميع املؤسس����ات والشركات خصوصا في 
عمليات االئتمان، وأيضا التوسع في دراسة أسباب 
املخاطر ومخاطر االئتمان لضمان عدم التعرض 
لهزات اقتصادية غير مس����بوقة في البورصات 

العاملية.
لذلك فأن دراسة التوقعات للخروج من األزمة 
االقتصادية العاملية يجب أن تكون متأنية خاصة 
في هذه الفترة والدليل على ذلك انه في الفترة التي 
اعتقد اخلبراء أن األزمة االقتصادية العاملية أصبحت 

وراءنا، انفجرت فقاعة أزمة دبي املالية. 
 هل يش��هد العام 2010 نهاية األزمة االقتصادية 
العاملي��ة أو بداية ألزم��ة أخرى لم يتوق��ع نتائجها 

أحد؟
 اعتق����د ان جميع األس����واق املالي����ة العاملية 
دخلت مرحلة جديدة من حيث النتائج االيجابية 
واملكاسب. بينما السوق في الكويت بقي خارج هذه 
املعادلة، ألسباب منها ان السوق الكويتي يعاني 
من مجموعة م����ن العوامل، غير ان مجموعة من 
اخلبراء واحملللني املاليني يجمعون على امكانية 
حتسن ملموس في أداء أسواق األسهم معتبرين 
أن األس����واق املالية خاصة البورصة بدأت تتجه 

الى االستقرار والتوازن.
وفي رأينا جميع املؤش����رات ت����دل حتى اآلن 

على ذلك.
واذا علمنا أن هنالك رغبة ملحة للخروج من 
األزمة والعمل اجلدي مستمر، لكن مخلفات األزمة 
مازالت جمرا حتت الرماد منها ارتفاع نسب البطالة 
وزيادة حجم التضخم، وال ننسى وبشكل أساسي 
املساعدات الكبرى لألس����واق وكيفية توقفها أو 
س����حبها كل ذلك يلعب دورا كبي����را في تطوير 
القطاعات اإلنتاجية التي تنعكس ايجابيا بتحسن 

كافة القطاعات.
ويجب تطوير األسواق في العالم إذ البد من 
االعتماد على مكاس����ب أساس����ية وهذه املكاسب 
يعول عليها وبشكل جوهري على قطاع الشركات 
والقطاع����ات االكثر إنتاجية اذ ان االقتصاد الذي 
يعتمد على قطاع معني يكون اقتصادا غير مجد. 

 بداي��ة، ضربت األزمة املالي��ة االقتصاد العاملي، 
ه��ل ميكن ان تصف لنا رؤيتكم لهذه األزمة وحجم 

األضرار الناجمة عنها في اخلليج؟
 اعتقد ان العدي����د من اخلبراء واالقتصاديني 
العامليني بينوا أسباب وتداعيات األزمة في لقاءات 
وأبح����اث كثيرة، وفي رأيي ان هذه األزمة عبارة 
عن ع����دوى لم يتوقع أحد حدوثها، فهي أش����به 
باالنفلونزا التي تنتشر ولم يبق أي مرفق اقتصادي 
مبنأى عنها. فاالنهيارات أصابت جميع القطاعات 
االقتصادية في العالم بداية من قطاع العقار ثم 

املصارف وبالتبعية أسواق املال.
واألخطر من ذلك الض����رر الكبير الذي حلق 
بالقطاع����ات اإلنتاجية االمر ال����ذي قد يطيل من 
امل����دى الزمني للركود الذي ض����رب اقتصاديات 

الدول املتقدمة.
ال شك ان هذه األزمة التي لم ير العالم مثلها 
منذ العام 1929 فقد أدت الى فقدان أس����واق املال 
العاملي����ة املناعة من األزمات، ومن كان يعتقد ان 
حتدث مثل هذه األزمة لالقتصاد األميركي، حتى 
صارت توابع االزم����ة تضرب في كل اجتاه وكل 

القطاعات من سيئ ألسوأ.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه  � على الدوام 

رغم هذه الكارثة � ما مصدر هذه األزمة؟ 
ان عدوى انهيار أس����واق امل����ال قد أخذت في 
التوس����ع في عمليات »االئتمان« غير املضمونة، 
وصاحب ذلك انكماش لهذه االقتصاديات وانتهى 

بحالة من الكساد.
ففي أبريل من العام 2007 طرح أحد اخلبراء 
االقتصاديني إمكانية تأميم أحد املصارف الكبرى. 
ووصف هذا الطرح بالهرطقة ونحن في اوائل العام 
2010 وقد أصبح ه����ذا الطرح احد طرق معاجلة 

األزمة.
كما يؤكد العديد من اخلبراء أن مصدر األزمة 
األساس����ي يتلخص في االئتم����ان غير املضمون 
والقروض العقارية غير املدروسة والتي تعتبر 
مجازفة على الرغم من الفوائد املرتفعة باإلضافة الى 
ان احللول التي وضعت من قبل املختص ساعدت 

على تفاقم األزمة بصورتها احلالية.
 أعل��ن محافظ مصرف لبن��ان املركزي عن تأثر 
طفي��ف لالقتصاد اللبناني م��ن األزمة.. فهل ميكن 

التعرف على أضرار لبنان من األزمة؟
 الشك ان لبنان واالقتصاد اللبناني لم يتأثر 
كثيرا باألزمة العاملية، واعتقد ان السبب في ذلك 
يعود الى السياسات التي اعتمدها محافظ مصرف 
لبنان خاصة حتديد الفائ����دة املرن مع حتركات 
األسواق وأيضا التحكم بالسيولة مما حمى كثيرا 
من قطاع املصارف، هذا من جانب الدعم املباشر، 
اما من جانب الدعم غير املباش����ر، فان هناك عدة 
إجراءات مت اتخاذها حيال ذلك منها فتح األبواب 
والتشجيع على االندماج كل ذلك ساعد على تعزيز 

الثقة بالسوق اللبناني.
وكذلك من اإلج����راءات الفاعلة في عدم تفاقم 
األزمة االقتصادية عدم س����ماح املصرف املركزي 
للبنوك في الدخول أو توظيف األموال في قطاعات 

املشتقات بجميع أنواعها.
وقد بدأت البوادر االيجابية تظهر، وليس أدل 
على ذلك من استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية 
امام سلة عمالت، باإلضافة إلى وجود فائض في 

السيولة كبير بالربع األول من العام 2010.
جدير بالذكر ان حتس����ن األوضاع السياسية 
واألمنية في لبنان س����اعد وبشكل ملحوظ على 
تطور كافة القطاعات االنتاجية وهذا ما أدى الى 
خروج األزمة االقتصادية من عنق الزجاجة وعدم 
تأثيره����ا على القطاع املصرف����ي. كما ان اخلبرة 
االقتصادية التي يتمتع بها حاكم مصرف لبنان 
رياض س����المة والتي توجت أخيرا بأوسمة في 
الوقت الذي كانت بها كبرى املصارف في العالم 

على شفير االفالس.
 في رأيكم كيف تخرج اقتصاديات دول اخلليج 

من بوتقة األزمة خصوصا القطاع العقاري؟
 اعتقد ان االجتماعات الدولية والعاملية التي 
عقدت لبحث هذا املوضوع قد تطرقت إلى معاجلة 
اس����باب هذه األزمة الى عدة طرق منها سياسات 
التحفيز التي تشجع األسواق على جتاوز األزمة، 
واالستمرار فيها ببرامج وخطوات مدروسة حتى 
ينتهي تأثيرها على قطاعات مثل قطاع املصارف 

املستشار د.محمود ملحم مواليد لبنان تلقى علومه اجلامعية في كلية احلقوق � اجلامعة 
اللبنانية وتخرج منها بامتياز. أنهى الدراس��ات العليا في القانون العام في جامعة مونبيليية 
في فرنس��ا ثم التحق بجامعة سانت الوى ثم حصل على الدكتوراه في القانون الدولي. بدأ 
مسيرته األكادميية في جامعات فرنسا استاذا محاضرا ومستشارا قانونيا للجمعية الثقافية 
الفرنس��ية � اللبنانية ومن ثم مستش��ارا قانونيا في مجموعة الس��فير القابضة ثم رئيسا 
للجمعية الثقافية الفرنسية � اللبنانية فضال عن أنه شغل منصب رئيس احتاد الطلبة العرب 
في جنوب فرنس��ا. حضر الى الكويت وعمل في الس��ابق مستش��ارا قانونيا لدى الديوان 
األميري وأستاذا محاضرا لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومستشارا قانونيا لدى إحدى 
الشركات الكبرى وحاليا في قسم الشركات لدى املركز القانوني باإلضافة الى كونه أستاذا 

محاضرا وعضو مركز أبحاث ودراسات في لبنان وفرنسا.

د.محمود ملحم في سطور
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