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فيام يخط العامل طريقه يف خوض غامر الثورة الصناعية الرابعة ،تتأكّد يوماً بعد يوم األهمية
االسرتاتيجية للبعد املعريف-التقني لهذه الثورة ،والتي يقع االقتصاد الرقمي يف قلب تط ّورها
املطّرد .إن املصدر األسايس لهذه األهمية ينطلق من حقيقة أن اقتصاد املعرفة – وتحديداً
االقتصاد الرقمي – بات جزءا ً ال يتجزأ ،وأكرث من أي وقت مىض ،من جوهر البنية التحتية الحديثة
واملتطورة لالقتصاد العاملي بكافة مجاالته :الصناعية ،والخدماتية ،والزراعية .وما يع ّزز هذا
التو ّجه ،هو الدور الذي كن لالقتصاد املعريف-الرقمي أن يلعبه يف تطوير عنارص النمو
والتنمية الشاملة واملستدامة والربط بينها وتكاملها .فهناك عالقة طردية ب تطبيق اآلليات
املعرفية-الرقمية من جهة ،وتحديث األطر الرتبوية-التعليمية ،وتعزيز آليات البحث والتطوير،
وتثبيت وسائل الحوكمة ومكافحة الفساد ،وبناء هيكلية االقتصاد اإلنتاجي ،وإيجاد بيئات
استثامرية تكاملية ما ب القطاعات االقتصادية الحيوية ،مثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
والقطاع املا -املرصيف والقطاع املعلومايت-االتصااليت والقطاع النفطي وسائر القطاعات
الصناعية-الخدماتية-الزراعية ،من جهة أخرى.
يف املشهد العاملي ،يتنامى دور االقتصاد الرقمي برسعة .فقد شكّل حجم هذا االقتصاد حوا
 22.باملئة عام  ،210ويتوقع أن يبلغ حوا  2باملئة عام  .2121فيام أظهرت بعض الدراسات
أن زيادة  01باملئة يف الكثافة الرقمية تؤدي إىل زيادة تق ّدر بحوا  1.باملئة يف منو إنتاجية
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إجام عوامل اإلنتاج ( (Total Factor Productivity Growthلالقتصادات املتقدمة و  1..باملئة
لالقتصادات الناشئة ،مع وجود ٍ
فرص لتحقيق زياد ٍة أكرب للدول التي تحتل مراتب أد يف السلّم
االقتصادي .وتضيف هذه الدراسات أنه ينبغي ع الدول االستفادة من منو الكثافة الرقمية ع
رسعات الرقمية .وبذلك كن أن
ثالث مستويات :املهارات الرقمية ،والتقنيات الرقمية ،وامل ّ
يشكل االقتصاد الرقمي عامالً مضاعفاً للنمو ( ،)Growth Multiplierيعمل ع تعزيز مكاسب
i
اإلنتاج يف مختلف قطاعات االقتصاد.
ع الصعيد العريب ،ت ُظهر بعض األرقام الفجوات الرقمية الكبرية التي كن تحويلها إىل ٍ
فرص
معرفية ق ّيمة ،إذا أُحسن العمل ع معالجتها .إذ يبلغ عدد حاالت متويل رأس املال االستثامري
( )Venture Capitalيف املرشق العريب  021لكل مليون دوالر من الناتج القومي ،مقابل  . 1يف
رشق آسيا .كام تبلغ نسبة استغالل االمكانيات الرقمية حوا مثانية باملئة ،أي أقل من نصف ما
تبلغه يف الدول الغربية .فيام تق ّدر الزيادة التي كن تحقيقها يف الناتج اإلجام للمرشق
ii
العريب بواسطة تطوير االقتصاد الرقمي ،بحوا  5مليار دوالر سنوياً.
اسرتاتيجي واعد.
اقتصادي
يف لبنان ،يحتل االقتصاد املعريف-الرقمي أهمي ًة استثنائية ،كعنرص
ٍ
ٍ
يشهد االقتصاد الرقمي يف لبنان منوا ً سنويا يرتاوح ب سبعة وتسعة باملئة ،حيث صنف االتـحاد
الدولـي لالتـصـاالت ) (International Telecommunication Unionلبنان يف املرتبة األوىل ب
 05دولة عربية واملرتبة الثانية ب الدول الـ  0ذات الدخل املتوسط إىل املرتفع من حيث نسبة
اخرتاق الحزمة العريضة للخطوط الهاتفية الثابتة ) ،(Fixed Broadband Penetrationوهو ثل
عدد املشرتك يف الخدمة لكل  011شخص .iiiومنذ العام  ،2102يو مرصف لبنان اهتامماً بالغا ً
رسعات الرقمية .إذ يطلق
يف تعزيز االقتصاد املعريف-الرقمي برافعتيه املهارات الرقمية وامل ّ
مرصف لبنان مبادرات لتطوير اقتصاد املعرفة ،باالعتامد ع كفاية ومتانة قطاعه املرصيف من
جهة ،والتعاون مع الدول املتقدمة لالستفادة من خرباتها من جهة ثانية.
م زيادة نسبة توظيفات املصارف يف هذا
فع مستوى البناء ع قدرات القطاع املرصيف ،ت ّ
القطاع ،يف ظل الضامنة التي يؤمنها املركزي ،إىل باملئة من أموالها الخاصة ،مع استثامر أكرث
من  11مليون دوالر حتى اليوم .علامً أن هذه االستثامرات مرشحة للزيادة بـ  211مليون دوالر .ويف
حال توفر الطلب وتطور القطاع ،سرنفع هذه النسبة إىل باملئة .ومام ال شك فيه أن النمو يف
كفاية رؤوس أموال املصارف نتيجة الهندسة املالية األخرية التي قام بها مرصف لبنان ،قد وضع
أمواالً إضافية يف ترصف القطاع الرقمي .ففي العام  210.ارتفعت الودائع أكرث من  ..باملئة ،ما
يعني أن هناك  01مليارات دوالر إضافية دخلت إىل القطاع املرصيف اللبنا  .وبلغت موجودات
مرصف لبنان بالعمالت االجنبية مستويات هي األع تاريخياً ،كام سجل ميزان املدفوعات يف
لبنان فائضاً بنحو املليار و 211مليون دوالر ،وقد حصل كل هذا التصحيح للوضع النقدي دون
الحاجة إىل رفع الفوائد ع اللرية أو ع الدوالر االمرييك.
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كام سعى مرصف لبنان إىل إيجاد تعاون وثيق ب القطاع املا ورواد األعامل يف لبنان بواسطة
مرشوع املنصة اإللكرتونية ،وهو قيد اإلنجاز من قبل هيئة األسواق املالية ،ع أمل إطالقها يف
الفصل الثا من العام الحا  .ستوفّر هذه املنصة مجاالً عاملياً رحباً للتداول يف األسواق
املالية اللبنانية بشفافية تامة ،من قبل جميع اللبناني  ،مقيم ومغرتب  ،وغري اللبناني  .ومن
شأنها أن تعزز ثقافة املساهمة والتمويل الرأسام للرشكات الناشئة ،مام يجنبها أعباء املديونية.
أخريا ً ،نستطيع أن نقول بكل ثقة ،أنه بعد ثالث سنوات من إطالق مبادرة مرصف لبنان يف دعم
اقتصاد املعرفة الرقمي ،فقد بدأنا بحصد النتائج .إذ يوجد حالياً يف السوق اللبنانية ما يقارب
الـ 011رشكة ناشئة ،وقد خلق القطاع املعريف  ..111فرصة عمل ،وأضاف اىل الرثوة الوطنية ما
يقارب املليار دوالر .نتطلع أن يكون هذا بداية الطريق ..الطريق نحو النمو والتنمية واإلنتاج،
املقرون بسالح املعرفة والحداثة ،واملع ّزز بجناحي لبنان املقيم واملغرتب ،واملتكامل مع
مجاله الحيوي العريب.
وشكرا ً.
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