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مقدمة

.I

رسين أن أتح ّدث إليكم يف هذا الرصح الرتبوي العريق الذي يقرتب من إكامل عقده السادس،
ي ّ
والذي انطلق من مرص التي كانت يف ذلك الوقت رائدة يف بناء املرشوع النهضوي العريب يف مجاله
العلمي عىل وجه الخصوص ،حيث ُمنحت آالف املنح الجامعية للدراسة يف جامعاتها ،وباألخص يف
األزهر .وما يك ّمل رسوري هو وجودي يف مدينة طرابلس ،بني ثلّ ٍة من أبنائها األفاضل ،مبا لها من دو ٍر
ضارب يف عمق التاريخ .فمنذ الفتح اإلسالمي لبالد الشام بدأت هذه
تاريخّي وريادي وحضا ّري عريق
ٍ
املدينة بالنمو والتوسع حتى أصبحت يف العرصين العباسيني الثالث والرابع عاصمة إدارية وفك ّرية
مرموقة ومدينة للعلم والعلامء .ويف العرص الفاطمي مت ّيزت بحكم ذايت مستقّل وأصبحت مركزا
للعلم ال مثيل له يف املنطقة ،وخاصة من خالل مكتبتها املعروفة باسم «دار العلم» والتي كانت
تضم ثالثة ماليني مخطوطة وكانت تنافس يف غناها مكتبة بغداد .كام عاودت املدينة نشاطها
الفكري يف ظل الحكام املامليك الذين عنوا بإعامرها وإنشاء املساجد واملدارس الدينية حيث
ظهرت نخبة من أبناء املدينة ،برع أفرادها يف مختلف ميادين العلم واألدب فأسسوا املدارس
واملكتبات واملجالت واملطابع والجمعيات األدبية.
يف كلمتي هذه سأتناول الواقع املايل العام يف لبنان ،مضيئا عىل املالية العامة والسياسة النقدية
ٍ
تحديات وفرص.
واالستقرار املايل ،وما يكتنفه هذا الواقع من
التحديات املالية :املالية العامة

.II

 يتمثل التحدي املايل من حيث املالية العامة بتنامي الدين العام وخدمته واختالل استدامته
) ،(debt sustainabilityوالذي يقارب  ٠٨مليار دوالر ،أي ما يالمس  ٠6٨باملئة من الناتج املحيل
يل مبعظمه.
اإلجاميل .إال أن تحدي املديونية هذا ال يزال مضبوطا ،نظرا ألن الدين العام داخ ي
فيتجسد بعجز امليزانية العامة الذي بلغ  3.٠باملئة العام ،2٨٠2
أما التحدي األسايس واألصعب
ّ
وهذا يوازي  2.٠من الناتج املحيل اإلجاميل .ويتوقع أن يبلغ العجز للعام  2٨٠٠حوايل  8.٠مليار
دوالر ،أي  ٠.٠باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل عن العام .٠2٨٠٠
 بلغ منو الناتج املحيل اإلجاميل حوايل  2,5باملئة للعام  .2٨٠2أما ميزان املدفوعات فقد س ّجل
فائضا مبقدار  232مليون دوالر خالل الشهر األول من العام الجاري ،كام س ّجل فائضا بلغ
حوايل  ٠.3مليار دوالر يف نهاية العام  2٨٠6عىل إثر هندسة مرصف لبنان املالية ،يف حني س ّجل
عجزا بلغ حوايل  ٠55مليون دوالر يف نهاية العام .2٨٠2
1

من الجدير لفت النظر إىل وجود اختالف بني ترصيح وزير املالية لإلعالم حول قيمة العجز يف امليزانية للعام  2٨٠2من جهة ،وقيمة هذا
العجز كام هو وارد يف بيانات وزارة املالية من جهة أخرى.
الرابط الذي يتضمن ترصيح وزير املالية:
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1GO262
الرابط الذي يتضمن بيان وزارة املالية حول األداء املايل لعام :2٨٠2
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/EDS/FP/2017/FISPRF%20Summary%20Arabic%20Dec%202017.pdf
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 تق ّدر اآلثار السلبية لألزمة السورية عىل االقتصاد اللبناين كالتايل:

.III

-

تكبيد االقتصاد اللبناين خسائر تق ّدر بأكرث من  ٠٠مليار دوالر ،أي ما يوازي  3٨باملئة من
الناتج املحيل اإلجاميل ،مام سبّب تأخرا يف منو هذا الناتج مبا يق ّدر ب  2,6مليارات دوالر
لغاية .2٨٠6

-

انخفاض نسبة الواردات الحكومية لإليرادات من  ٠٨باملئة للعام  2٨٠٨إىل  62باملئة للعام
.2٨٠6

-

تنامي مع ّدل عجز امليزان التجاري من  ٠8مليار دوالر بني عامي  2٨٨6و 2٨٠٠إىل  ٠5,2مليار
دوالر بني عامي  2٨٠٠و.2٨٠6

مكامن القوة يف املشهد املايل :السياسة النقدية واالستقرار املايل

أوال :السياسة النقدية التقليدية .سعى مرصف لبنان إىل تحفيز النمو وتعزيز التنمية عرب أدوات
السياسة النقدية التقليدية .هذه اإلنجازات تشكّل حجر الزاوية للحفاظ عىل الثقة وتحقيق النمو
االقتصادي وتشجيع االستثامرات وتحسني فرص العمل وتأمني املناخ الصحي لألمن االجتامعي
للمواطنني واملؤسسات .يف هذا اإلطار نذكر أهم اإلنجازات النقدية التي قام بها مرصف لبنان:


الحفاظ عىل استقرار سعر الرصف حيال املخاطر السيادية ضمن هوامش مناسبة ،منذ العام
 ٠5٠8 - ٠5٨٠( ٠111ل.ل .للدوالر الواحد).



الحفاظ عىل استقرار األسعار والسيطرة عىل التضخم ضمن إطار الهدف املنشود وهو أربعة
باملئة.



تعزيز موجودات مرصف لبنان بالعمالت األجنبية التي بلغت مستويات قياسية تع ّدت الـ 43
مليار دوالر ،يضاف إليها مخزونه الوفري من احتياطي الذهب الذي يأيت يف املرتبة الثانية عربيا
والثامنة عرش دوليا.



إدارة السيولة التي حققت فائضا بلغ حوايل  2٨مليار دوالر كسيولة جاهزة من خالل إصدار
شهادات اإليداع وتشجيع التسليف باللرية اللبنانية للمشاريع اإلنتاجية والسكنية والبيئية
والتعليمية ،مبا يجنّب البالد مخاطر التضخّم.



املحافظة عىل االستقرار النسبي ملعدالت الفوائد ضمن مستويات مريحة لألسواق ومناسبة
لتصنيف لبنان.



املحافظة عىل الثقة االئتامنيّة للبنان من خالل الحرص عىل مالءة الدولة ومصداقيتها يف
تسديد التزاماتها عرب تأمني حاجات الدولة التمويلية.

انكب مرصف لبنان عىل إنشاء بني ٍة تنظيمية متطورة ومحصنة تجاه املخاطر
ثانيا :االستقرار املايل.
ّ
املحدقة بالقطاع املايل-املرصيف ،إدراكا منه أن هذه البنية التنظيمية رضورية لحامية األمن
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االجتامعي ،نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع املايل-املرصيف يف توفري الحاجات االجتامعية-
االقتصادية وتحريك الدورة االقتصادية .انطالقا من هذه الرؤية ،قام املركزي باعتامد املبادرات
التالية عىل مدى العقدين األخريين:

أ .تنظيم القطاع املايل-املرصيف وتطويره.
 تشجيع املصارف عىل التسليف املتوسط األجل وعىل تطوير املهنية الالزمة لتفعيل التسليف
إىل القطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا سنويا بنسبة خمسة باملئة يف أواخر العام  ،2٨٠2بحيث
بلغ أكرث من  6٠مليار دوالر مقابل حوايل  38مليار دوالر للقطاع العام.
 التشديد عىل تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة والتحكّم باملخاطر وحامية املستهلك املايل .يف
م إنشاء وحدة اإلدارة الرشيدة لدى مرصف لبنان ،ووحدة حامية املستهلك لدى
هذا السياق ت ّ
م هذا كله بالتوازي مع إيجاد الوعي املناسب لدى املستهلك
لجنة الرقابة عىل املصارف .ويت ّ
املايل.
الخاصة بإدارتها وعملياتها املختلفة.
 تنظيم قطاع املصارف اإلسالمية وإصدار التعاميم
ّ
 تشجيع انتشار املصارف اللبنانية يف الخارج عن طريق وضع األطر واملعايري املناسبة لهذا
التوسع ،بحيث بلغ عدد فروع املصارف اللبنانية يف الخارج  ،22موزعة عىل  28دولة.
 املشاركة يف تطوير األسواق املالية وأسواق رأس املال ،حيث أُنشئت لهذه الغاية هيئة األسواق
املالية بغية إيجاد توازنٍ ما بني التمويل اإلقرايض والتمويل الرأساميل .وتستعد الهيئة إلطالق
منصة إلكرتونية لتداول جميع األوراق املالية ،لتكون عىل صل ٍة مع العامل أجمع.

ب .الحفاظ عىل سالمة النظام املايل-املرصيف من املخاطر
 الحرص عىل سيولة مرتفعة لدى املصارف وتشجيع تدفق الودائع تجاهها ،مع االبتعاد عن
املضاربة ،مام ميكّن االقتصاد اللبناين من االستمرار بتمويل حاجاته.
 تدعيم رسملة املصارف اللبنانية مبا يفوق متطلبات بازل ،3-من أجل إبقاء املصارف منخرطة
يف العوملة املرصفية ،حيث وصلت نسبة املالءة لديها إىل  ٠5باملئة حاليا ،مام يساهم يف
تحصني القطاع املرصيف اللبناين .أما الهندسة املالية األخرية ،فقد دعمت موجودات مرصف
لبنان بالعمالت األجنبية ،وحشدت القاعدة الرأساملية للمصارف ،مبا يخدم مواجهة مخاطر
االئتامن.
 اتخاذ جميع التدابري االحرتازية للتح ّوط من مخاطر التسليف ،باعتامد سياسات تسليفية تراعي ما
بني الغاية التسليفية للقروض وإدارة املخاطر ،وتنظم تعاطي املصارف باملشتقات املالية.
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 عدم السامح بإفالس أي مرصف وتشجيع عمليات االندماج بني املصارف ،يف الوقت الذي
شهدت فيه هذه املصارف منوا مهام يف الودائع واملوجودات ،وانخفاضا يف نسب الدولرة ،وما
زالت املصارف تحافظ عىل ربحية مقبولة مع منو بسيط.
 الحرص عىل تنظيم املؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة والرصافة وصناديق االئتامن
وتطبيق الرقابة ومعايري الوضوح والشفافية عليها ،لضبط عملياتها وتحسني نوعيتها ،وذلك
بهدف تحصني النظام املايل بر ّمته.
 االلتزام مبعايري مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والتهرب الرضيبي ،مام يبقي لبنان
عىل الخارطة املالية العاملية.
 تنظيم املركزي لألعامل املرصفية اإللكرتونية وتوفري منصة آمنة لتقديم الخدمات اإللكرتونية
محيل آمن ومتط ّور ،يف إطار حامية القطاعني
ّ
يف القطاع املايل اللبناين ،وتأمني نظام دفعٍ
املرصيف واملايل من مخاطر النشاطات الجرمية والجرائم اإللكرتونية والخلل الوظيفي.
ثالثا :السياسة النقدية غري التقليدية .يرتكّز هذا الجزء من السياسة النقدية التنفيذية حول إضفاء ٍ
بعد
اجتامعي وأخالقي وتنموي عىل أداء السلطة النقدية وتجديد الجهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية
ٍ
هندسات إضافية يف سبيل إفادة االقتصاد واملجتمع عىل
االجتامعية-االقتصادية لديها عرب تطبيق
حد سواء ،خاصة يف مواجهة األزمات ،مستفيدة من ح ّيز االستقاللية التي تتمتّع به.
 ات ّجهت سياسة مرصف لبنان نحو توفري التمويل للحاجات االجتامعية-املعيشية للمواطن اللبناين
عرب املصارف من جهة ،ومتويل املك ّونات االقتصادية للقطاع الخاص وإعادة تكوين الطبقة
املتوسطة من جهة ثانية ،وتشجيع املشاريع الصديقة للبيئة من جهة ثالثة.
 انتهجت هذه السياسة تقديم التحفيزات املتنوعة للمصارف من أجل االنخراط يف برامج
تسليفية تجاه القطاع الخاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بغية االستثامر يف القطاعات
اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية واملعرفية .نتج عن هذه املبادرات تحفيز النمو عن طريق
ٍ
مزيد من فرص العمل ،بحيث بلغ مع ّدل قيم الرزم التحفيزية
تحريك الطلب الداخيل ،وتأمني
منذ إطالقها العام  2٨٠3مليار دوالر سنويا ،مام ساهم يف  5٨باملئة من النمو.
.IV

الفرص يف املشهد املايل
 أوال ،االستفادة من القدرة التمويلية للقطاع املرصيف اللبناين والذي بلغت موجوداته يف نهاية
العام  2٨٠2حوايل  22٨مليار دوالر ،مس ّجال زيادة سنوية يف اإليداعات بنسبة  3,8باملئة .وهذا
يصب يف خانة تفعيل مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
 ثانيا ،االستفادة من التحويالت املالية للطاقات االغرتابية اللبنانية والتي بلغت يف نهاية العام
 2٨٠2حوايل  2,٠مليار دوالر.
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م توظيف أكرث من  8٨٨مليون
 ثالثا ،البناء عىل اقتصاد املعرفة والرأسامل البرشي اللبناين .وقد ت ّ
دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن بواسطة القطاع املرصيف من خالل مبادرات مرصف لبنان ،مع
إمكانية زيادة نسبة توظيفات املصارف يف هذا القطاع من أربعة باملئة إىل خمسة باملئة يف
حال تط ّوره وتوفّر الطلب .والجدير ذكره أنه يوجد حاليا يف السوق اللبنانية ما يقارب الـ  ٠٨٨رشكة
ناشئة ،وأن القطاع قد خلق  ٠٨٨٨فرصة عمل ،وأضاف اىل الرثوة الوطنية ما يقارب املليار ونصف
املليار دوالر.
 رابعا ،االستعداد للمشاركة يف مرحلة إعادة اإلعامر يف سوريا من خالل إقامة املشاريع
الصناعية والخدماتية والتجارية يف املناطق الحدودية ،واالستفادة من اليد العاملة السورية يف
هذا املجال ،ملا تشكّله هذه الفرص االستثامرية من موارد اقتصادية ومالية للقطاعات اللبنانية.
وغني عن القول أن مدينة طرابلس ،ومنطقة الشامل عموما ،هي من أبرز املناطق املؤهلة ألن
تكون ساحة خصبة لهذه املشاريع.
 خامسا ،مخزون الغاز والطاقة النفطية اللبنانية الكامنة مبا تشكله هذه الرثوة من فرصة تاريخية
للنهوض باالقتصاد اللبناين واالنتقال به من اقتصا ٍد ريعي وخدمايت بدايئ مبجمله إىل اقتصا ٍد
إنتاجي معريف ،بحيث تستخدم عائدات هذه الطاقة بأفضل الطرق إلطالق املشاريع االنتاجية
وبناء بني ٍة اقتصادية خدماتية وزراعية وصناعية متخصصة ومتطورة ،خاصة يف مجال الصناعة
النفطية والتكنولوجية واملعلوماتية املتخصصة ،وآليات البحث والتطوير.
 سادسا ،تطوير آليات استغالل الطاقة املائية والكهربائية يف لبنان مبا يتناسب مع طبيعة األرض
واملناخ الغنية واملساعدة ،بحيث ميكن إنشاء مشاريع لتوفري املياه العذبة واستثامرها يف
التصدير ،باإلضافة ملشاريع توليد الطاقة الكهربائية باألساليب الحديثة الصديقة للبيئة
واستثامرها يف التصدير أيضا ،مام يح ّولها من عب ٍء عىل املالية العامة إىل مصد ٍر للمداخيل،
مساهمٍ يف الناتج املحيل اإلجاميل.
 سابعا ،إطالق مشاريع واستحداث أنظم ٍة لحامية البيئة اللبنانية التي تشكّل إحدى امليزات
التفاضلية للوطن ،بحيث تهدف إىل إيجاد حلول عملية وحديثة للمشاكل البيئية والعمرانية
املرتاكمة ،ابتداء من التلوث البحري والهوايئ ،مرورا مبعالجة النفايات ،وصوال إىل التخفيف من
االزدحام املروري يف املدن ،ملا يف ذلك من هد ٍر لإلنتاج والوقت .وأبسط األمثلة التي تتبادر
إىل األذهان هي إنشاء نظامٍ حديث للنقل العام ،وإنشاء شبك ٍة للقطار ال سيام عىل طول الخط
الساحيل ،ميت ّد من طرابلس إىل الناقورة.
.V

الخالصة

دل عىل يشء ،فهو ّ
م ذكره عىل مسامعكم ،إن ّ
يدل أن لبنان يزخر باملوارد
يف الخالصة ،إن ما ت ّ
ورؤوس املال املادية والبرشية .إال أن ما ينقصه هو حسن إدارة هذه الرثوات وامتالك اإلرادة

الواقع املايل يف لبنان :تحديات وفرص| نيسان 8112

7 /6

السياسية الالزمة ملواجهة التحديات والبناء عىل نقاط القوة واالستفادة من الفرص ،وهو ما يجهد
مرصف لبنان لتحقيقه من موقعه كسلط ٍة نقدي ٍة وطنية تطمح أن تالقيها وتتكامل معها وتراكم عىل
إنجازاتها مبادرات أخرى من كافة الفرقاء املعنيني بنهضة الوطن وكرامة املواطن.
وشكرا.
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