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.I

مقدمة

كل من غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس والشامل ورابطة
بدايةً ،أتق ّدم بالشكر إىل ٍّ
خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية  -الفرع الثالث ومكتب
املنية لإلعالم لهذه الدعوة الكرمية للتحدث والتحاور مع نخبة من أهلنا يف طرابلس والشامل عن
موضوع حيوي يتّصل مبفاصل أساسية من حياتنا االجتامعية-االقتصادية يف بقع ٍة جغرافي ٍة عزيز ٍة
من وطننا لطاملا مت ّيزت بالعطاء دون أن تحظى باالمتيازات .وقد اخترت عنواناً لحديثنا اليوم
جانب جديل من جوانب السياسة النقدية يف العامل بشك ٍل عام ويف وطننا بشك ٍل
يتمحور حول
ٍ
خاص ،وهو "السياسة النقدية :أزمة مالذ أم مالذ من األزمة؟"
يف حديث للعضو السابق يف مجلس بنك االحتياطي الفدرايل األمرييك جريميي ستاين ( Jeremy
عام يراه من فاعلية آليات السياسة النقدية بالقول أن مصدر فاعلية سياسة سعر
عب فيه ّ
ّ )Stein
الفائدة هو أنها "تس ّد كل الشقوق والثغرات" .ولهذا السبب تحديدا ً ،يرى بعض النقاد أن عىل
ٍ
خيارات حذرة وفيها من الدقة ما يجعل آثارها عىل درج ٍة عالية
صانعي السياسة النقدية أن يتخذوا
من االنتقائية .iكرث الحديث يف العقد األخري الذي لحق األزمة املالية العاملية عن فاعلية آليات
السياسة النقدية للمصارف املركزية ومدى نجاحها يف رصد بوادر األزمات والحد من أرضارها
ومعالجة آثارها ،عدى عن كونها تشكّل ،افتراضاً ،مالذا ً أخريا ً للاملية العامة وضابطا ً لالستقرار
املايل يف النظام املايل العام للدولة.
م تداوله من مظاهر أزمة السياسة النقدية
يف حديثي اليوم ،سوف ألقي الضوء عىل بعض ما ت ّ
واالستقرار املايل يف العامل بعيد انفجار األزمة املالية العاملية ،ويف لبنان بشكلٍ خاص .كام
سأتحدث عن الدور الذي لعبته السياسة النقدية يف ضبط الوضع املايل العاملي والتيسري
االقتصادي يف العامل (ما بعد األزمة املالية) ،ومتيز لبنان يف النأي عن تداعيات األزمة ودور
سياسته النقدية ،مبا تكتنفه من رؤى ومبادرات اجتامعية-اقتصادية يف رفد االقتصاد اللبناين
ظل التحوالت الجارية عامليا ً واألزمات املحتدمة
مبقومات الصمود وسط أزمة ماليته العامة ويف ّ
إقليميا ً.
.II

أزمة مالذ أو مالذ من األزمة؟

يرى العديد من املحللني واملراقبني أن أسباب األزمة املالية التي تف ّجرت العام  2٠٠٢تتعلّق
بتناقضات العوملة نفسها التي أ ّدت إىل انهيارات نتيجة التباين بني االقتصادات املترابطة وغياب
عملية سياسية ميكنها تقديم حلول عاملية .يف حني يعتب الكثريون أنه من الواضح أن تلك األزمة
املالية كانت أحد مظاهر العالقة العرجاء بني االقتصاد واألخالق .فقد سمح التوجه الليبايل
املتامدي بإزالة الكثري من أساليب الرقابة والضبط التي تشكّل عنارص أساسية ملبادئ الشفافية
ظل تواطؤ البنية السياسية مع املنظومة التمويلية التي استهدفت جني األرباح
واملحاسبة ،يف ّ
الرسيعة دومنا اعتبار ملصالح امل ّدخرين واالقتصادات الوطنية .ومع منو اقتصاد رمزي تص ّوري
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ضخم شديد االعتامد عىل االقتراض ،سيطر التوجه نحو التكاثر املايل البعيد كل البعد عن
عمليات التراكم اإلنتاجي.ii
بني تناقضات العوملة واستفحال أزمتها األخالقية ،أصبح تحقيق استقرار ميزان املدفوعات
يستوجب تحقيق استقرار حساب رأس املال ،نظرا ً إىل حركة رؤوس األموال الواسعة والرسيعة
دولياً .وهذا يتطلب إعادة الثقة يف استقرار النظام املايل املحيل عن طريق توجيه االهتامم إىل
تنظيم الرقابة عىل املصارف وشفافية املعلومات املالية.iii
ومام يزيد املشهد تعقيدا ً ،أن النظام املايل العاملي أثبت أن هشاشته هي جزء ال يتج ّزأ من
طبيعته ،بحيث تتك ّون هذه الهشاشة يف فترات الطفرة االقتصادية .فالوقائع أثبتت أن احتواء
التضخّم ليس كفيالً بضامن االستقرار االقتصادي .بل إن ميول قوى السوق نحو الخوض يف مزيد
من املخاطر تتركّز يف أوقات استقرار االقتصاد الكيل ،مام يجعلها عرض ًة للذعر عند حصول أزمات
ته ّدد جدارتها االئتامنية ،مسبّب ًة اختالالً يف السوق ،رسعان ما يتح ّول إىل أزمة منهجية.iv
ّ
التعرث
يأيت كل هذا يف الوقت الذي يعاين بناء بني ٍة تنظيمية صارمة للنظام املايل العاملي من
بسبب الضغوط التي متم ارس من قبل بعض أوساط الصناعة املالية الدولية إلضعاف هيكل ّيته.
مام ينذر مبزيد من
وهذا من شأنه تغليب املصالح املنظّمة للصناعة املالية عىل املصلحة العامةّ ،
األزمات.v
ٍ
تحديات أمام السياسة النقدية يف فترة ما بعد األزمة املالية ،من
لقد أدى هذا املشهد إىل بروز
م توجهاتها:
أه ّ
أوالً ،إطالق عملية تكامل مايل عب إنشاء جسم تنظيمي أحادي للنظام املايل بر ّمته .وهذا يتطلّب
تقليص الفوارق بني الخدمات املق ّدمة من املؤسسات املالية املختلفة ،وزيادة عدد التكتالت
املالية ،وتحقيق وفورات اإلنتاج يف آلية التنظيم ،وتوسيع نطاق التنظيم املايل ليشمل كل
املؤسسات املالية ،خاصة تلك التي ته ّدد االستقرار املايل ،وبالتحديد مؤسسات صريفة الظل.vi
ثانياً ،التدقيق يف كفاءة وكاالت التصنيف االئتامين ونزاهتها ،بعدما اعترى عملها الكثري من
الشوائب.vii
ثالثاً ،اإلضاءة عىل الحوكمة املؤسساتية وسياسات التعويضات املالية املعتمدة يف القطاع املايل
لكبار املوظفني.viii
رابعاً ،إنشاء برامج للثقافة والتربية املاليتني لتعزيزهام لدى الجمهور ،خدم ًة ألهداف تعزيز
القدرات املالية والشمول املايل ،بحيث يشارك يف تطوير هذه املفاهيم وتطبيقها مجموعة من
املؤسسات والوكاالت الحكومية وغري الحكومية ،والهيئات التنظيمية املرصفية ،والصناعة
املرصفية ،وجمعيات املستهلكني .ix
خامساً ،إيجاد إطا ٍر من التناغم والتكامل بني التنظيم املايل والسياسة النقدية ،بعد أن كان ينظر
إىل كل من السياستني مبعزل عن األخرى .وتنبع هذه الحاجة من سببني :أوالً ،إن الرشوط
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التقليدية للمالءة املرصفية الفردية مل تعد ينظر إليها عىل أنها كافية لتحقيق استقرار النظام
بكلّيته .أما السبب الثاين ،فهو الوعي بأهمية الدور الذي ميكن للسياسة النقدية أن تلعبه يف الحد
من املخاطر النظامية يف القطاع املايل ،والتي ترت ّب آثارا ً مدمرة عىل اإلنتاج واستقرار األسعار
الذي تسعى إليه السياسة النقدية .xوهنا يكمن تح ّدي الربط بني التنظيم املايل والسياسة النقدية،
كل منهام اآلخر ،عن طريق تطبيق الرقابة التح ّوطية
وحسن استخدامهام بات ّزان ،بحيث يخدم ٌّ
الكلية ( )macro-prudential supervisionالتي تعمل بوظيفتني تعكسان بعضهام :حامية النظام
املايل من االقتصاد ،وحامية االقتصاد من النظام املايل .وهذا يعني حامية النظام املايل من
التذبذبات التي تترتب عىل مامرسات استقرار األسعار للسياسة النقدية من ناحية ،وحامية
االقتصاد من طفرات النظام املايل من ناحية أخرى.xi
سادساً ،مواجهة أحد التحديات الهيكلية التي يواجهها النظام املايل ويغذّيها ،والتي ساهمت
بشكلٍ كبري يف إطالق الفوائض املالية التي م ّهدت لألزمة ،وهي الفجوة الشاسعة يف املداخيل
والرثوات ،كام يشري اقتصاديون أمثال جيمس غالبايث وجوزيف ستيغليتز وجون بول فيتويس.
ويف هذا اإلطار يشري اقتصاديون إىل رضورة تطوير اقتصاديات السلع العامة العاملية أو
اإلقليمية ملا لها من عائدات محتملة من االستثامر االجتامعي العاملي .كذلك يلحظ االقتصادي
روبرت سولو أن االستثامر العام ينبغي أن يكون مستداماً وذات طابعٍ اجتامعي ،وال يبغي الربح
الفوري فقط .فالتحدي يكمن يف استحداث سياسات اقتصادية توائم بني استقرار األسعار
والحامية االجتامعية يف سياق الترابط القائم بني البلدان.xii
سابعاً ،إيالء أهمي ٍة خاصة ملسألتي االبتكار املايل وحامية املستهلك املايل ،لتأمني وصول
املستهلك للخدمات وتحقيق مالءمتها لحاجاته .هنا ال ب ّد من تحسني الشفافية يف عرض الخدمات
املالية للمستهلك بأقل األكالف ،وإزالة القيود التجارية املفروضة أو غريها من الحواجز .لذا يكمن
التحدي يف وضع مجموعة من املبادئ تضمن ات ّساق حوافز الوسطاء املاليني مع هدف حامية
مصالح املستهلكني.xiii
يف مواجهة هذه التحديات ،انبت السياسة النقدية للعب دور املالذ األخري بوجه األزمات بشك ٍل
كامً ونوعاً ،عب مامرستها للهندسات املالية ،يف إطار انتهاج أدوا ٍر غري تقليدية تتركّز
غري مسبوقّ ،
حول إضفاء ٍ
بعد اجتامعي وأخالقي وتنموي عىل أداء السلطة النقدية ،وتجديد الجهود الرامية إىل
تعزيز املسؤولية االجتامعية-االقتصادية لديها .ويف هذا السياق ،تتمحور املبادرات غري التقليدية
للسياسة النقدية حول قضايا حيوية ،مثل مساندة الحكومات يف خلق الظروف املؤاتية لتحقيق
النمو املستدام ،وتوفري اإلمكانات إلعادة إحياء سوق العمل ،وتحصني األمن االجتامعي والبيئي
والتنمية املستدامة ،وإحداث توازن ما بني التمويل اإلقرايض والتمويل املساهم ،واتباع
السياسات الكفيلة بتطبيق الحداثة عب مواكبة التطورات املعرفية والتقنية التي تغزو األنظمة
املالية واملرصفية ،وتعزيز البيئة التنافسية وتخفيض كلفة الخدمات املالية والتخفيف من مشكلة
اإلقصاء املايل للمستخدمني ،وتشجيع ظواهر االقتصاد اإلنتاجي بعيدا ً عن آفات االقتصاد
الريعي ،وصوالً إىل إطالق املبادرات التحفيزية لالقتصاد .هذا باإلضافة إىل الدور الذي يلعبه
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الشق التنظيمي للسياسة النقدية يف رفد التنمية من خالل تحصني االستقرار املايل ،ونرش مبادئ
الحوكمة املؤسساتية واإلدارة الرشيدة ،وتعزيز الثقافة املالية لدى املستهلك .وكل هذا يصب يف
تعزيز الشمول املايل ،بحيث يتمكن كل مواطن من الوصول إىل مصادر التمويل بأقل األكالف.
.III

سياسة مرصف لبنان النقدية :مالذ وسط األزمات

xiv

ظل التوجهات العاملية اآلنفة الذكر ،اتجهت سياسة مرصف لبنان النقدية نحو لعب دو ٍر غري
يف ّ
تقليدي يف العقد األخري ،بعد أن كانت قد أرست هذه السياسة نظاماً نقدياً مستقرا ً ونظاماً ماليا ً
محصناً ،كان لهام اليد الطوىل يف م ّد االقتصاد اللبناين مبق ّومات الصمود ووسائل التك ّيف وأدوات
التط ّور عىل مدى حقب ٍ
ات بالغة الحساسية من تاريخ لبنان.
ساهمت سياسات مرصف لبنان يف التصدي لألزمة الوطنية بكل ما تحمله من أخطا ٍر وتعقيدات
سياسية واقتصادية واجتامعية .وما ّ
أدل عىل هذه األخطار والتعقيدات سوى أزمة املالية العامة
املستفحلة واملستمرة منذ ما يقارب العقدين مبا تتضمنه من عج ٍز يف املوازنة وما ينتج عنه من
تفاقمٍ يف الدين العام ،باإلضافة إىل الضعف املنهجي يف إنتاجية املؤسسات واالقتصاد بشكلٍ
كل ذلك تداعيات الحرب السورية وآثارها .وإذا نظرنا إىل جمل ٍة من
عام ،فيام زاد من ح ّدية ّ
املؤرشات االقتصادية ذات الداللة ،ألمكننا تل ّمس جوانب أساسية من أزمة االقتصاد اللبناين
واسترشاف السبل اآليلة إليجاد املالذ منها:
 تجاوزت نسبة الدين العام للناتج املحيل مستوى ال  ،٪25٠حيث يصنّف مستوى لبنان ضمن
الدول الخمس األعىل عامليا ً .xv2كام بلغ العجز املايل  ٥٢25مليار دوالر يف العام  ،2٠2٢أي ما
يوازي  ٪٥5من املصاريف و ٪22من الناتج املحيل اإلجاميل.xvi
 يص ّنف لبنان يف املرتبة  212من أصل  2٩٠عاملياً بحسب مؤرش بيئة األعامل للعام 2٠2٢
الصادر عن البنك الدويل.xvii
 يصنّف لبنان يف املرتبة  ٢٠من أصل  21٠عاملياً بحسب مؤرش التنافسية العاملي للعام ،2٠2٢
حيث تتركّز نقاط الضعف يف مجاالت حيوية األعامل (املرتبة  ،)2٠٩وسوق العمل (املرتبة )2٠2
وسوق السلع (املرتبة  ،)2٠٢واستقرار االقتصاد الكيل (املرتبة  ،)221ووضع املؤسسات
(املرتبة .xviii)22٥
 يصنّف لبنان يف املرتبة  ٩5من أصل  25١عاملياً ،ويف املرتبة العارشة عربياً ،من حيث
االنفتاح االقتصادي يف التجارة ،بحسب املؤرش العاملي لالنفتاح االقتصادي للعام .xix2٠2٩

2
رصح عنه من قبل
الدول الخمس األعىل عامليا ً من حيث نسبة الدين العام للناتج املحيل بحسب الترتيب امل ّ
صندوق النقد الدويل هي (ابتدا ًء من األعىل) :اليابان ( ،)٪2٥١٢5فنزويال ( ،)٪221٢1السودان ( ،)٪2١١٢٩اليونان
( ،)٪2١1٢2لبنان (.)٪25١٢٢

السياسة النقدية :أزمة مالذ أم مالذ من األزمة؟ | متوز ٩١1٢

11 /5

 يص ّنف لبنان يف املرتبة  251من أصل  2٢٠عاملياً ،ويف املرتبة  22من أصل  21يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،من حيث الحرية االقتصادية ،بحسب مؤرش الحرية
االقتصادية للعام .xx2٠2٩
 يصنّف لبنان يف املرتبة  ٢٩من أصل  22٥عاملياً ،ويف املرتبة السادسة من أصل مثانية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،2من حيث سيادة القانون بحسب مؤرش سيادة القانون
للعام  2٠2٩الصادر عن مرشوع العدالة العاملية.xxi
 يصنّف لبنان يف املرتبة  2٥٢من أصل  2٢٠عاملياً ،ويف املرتبة  2٥من أصل  22عربياً ،من حيث
الفساد ،بحسب مؤرش تصورات الفساد للعام  2٠2٢الصادر عن منظمة الشفافية العاملية.xxii
 يص ّنف لبنان يف املرتبة العارشة من أصل  21عربياً من حيث الرقمنة ،٥بحسب املؤرش الرقمي
ملجموعة املستشارين العرب للعام .xxiii2٠2٢
 يصنّف لبنان يف املرتبة  2٠٥من أصل  225عاملياً ،ويف املرتبة األخرية عربياً ،من حيث مؤرش
تح ّول الطاقة ( )Energy Transition Indexللعام  ،2٠2٩بحسب املنتدى االقتصادي
العاملي.xxiv
 انخفضت األصول األجنبية الصافية للقطاع املايل ،وهي مؤرش مليزان املدفوعات ،بقيمة
 ٥٢٥مليار دوالر يف األشهر األربعة األوىل من العام  ،2٠2٩مقارن ًة بانخفاض بلغ  ١١٥مليون
دوالر يف الفترة ذاتها من العام .xxv2٠2٢
 انخفض عدد العمليات العقارية بنسبة  ٪2٥يف األشهر الخمسة األوىل من العام  ،2٠2٩كام
انخفض عدد رخص البناء بنسبة  ٪2٥يف األشهر األربعة األوىل من العام نفسه.xxvi
إن مكمن االعتالل الحقيقي يف االقتصاد اللبناين بحسب ما ّ
تدل عليه هذه املؤرشات ليس أزمة
م من ذلك كله هو ما يحول دون تخفيض
مديونيته العالية والعجز يف موازنته فحسب ،بل األه ّ
العجز واملديونية ،أال وهو الضعف البنيوي املتنامي الذي اعترى االقتصاد اللبناين بعد الحرب
األهلية بشكلٍ خاص يف قطاعاته اإلنتاجية ومؤسساته العامة وخدماتها وبيئته التنافسية وميزاته
التفاضلية وبنيته التحتية .وما ّ
أدل عىل ذلك سوى تقرير البنك الدويل الذي ذكر أن لبنان قد خرس
 2يتضمن تقرير مؤرش سيادة القانون للعام  2٠2٩الصادر عن مرشوع العدالة العاملية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا (بحسب الترتيب ابتدا ًء من األعىل) :اإلمارات العربية املتحدة ،األردن ،تونس ،الجزائر ،املغرب،
لبنان ،إيران ،مرص.
٥س ّجل لبنان درجة  ٪5٢٢٠1من حيث الرقمنة بحسب املؤرش الرقمي ملجموعة املستشارين العرب للعام ،2٠2٢
وهي نسبة أقل من متوسط درجة املنطقة العربية البالغ  .٪٥1كذلك فإن هذه النتيجة هي أقل من متوسط درجة
مجلس التعاون الخليجي البالغة  ،٪١٢ولكنها أعىل من متوسط النتيجة يف الدول العربية غري الخليجية والتي
بلغت  .٪5٥٢5وقد س ّجل مستوى الرقمنة يف لبنان نسب ًة أعىل منها يف كل من مرص ( )٪5٥٢1والعراق ()٪52٢1
والجزائر ( )٪1٩٢1وموريتانيا ( .)٪٥٠٢٥احتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل يف املنطقة العربية
من حيث الرقمنة بنسبة  ،٪٢1٢2يف حني احتلت موريتانيا املرتبة األخرية.
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 ٪٩من ناتجه املحيل اإلجاميل سنوياً منذ نهاية الحرب األهلية نتيجة أداء نظامه يف املحاصصة
الطائفية ،وهو ما ميثّل نصف قيمة ناتجه املحيل اإلجاميل تراكميا ً .xxviiحتى عنرصي االنفتاح
والحرية االقتصاديني الذين طاملا مت ّيز بهام لبنان يف محيطه أصبحا عنرصين شبه حياديّني .ال
ٍ
ٍ
وميزات تفاضلية ميكن البناء عليها .بل العكس هو
إمكانيات
يعني هذا أنه ليس لدى لبنان
الصحيح ،إذ تتس ّبب هذه الثغرات يف الكثري من الفرص الضائعة واإلمكانيات املهدورة التي
ميتلكها لبنان ،تحديدا ً يف مجاالت رأسامله البرشي وقطاعه املايل وطاقاته االغترابية ،هذا إذا ما
وتصب الخالصات العامة ملشاورات بعثة
أغفلنا ما ينتظرنا من موارد نفطي ٍة وغازي ٍة ما زالت كامنة.
ّ
صندوق النقد الدويل إىل لبنان للعام  2٠2٩خالل الشهر املايض يف هذا االتجاه ،حيث ركّزت عىل
ٍ
إصالحات هيكلية لتحفيز النمو وامليزة التنافسية يف االقتصاد ،ال سيام يف قطاع الكهرباء
إجراء
واإلدارة العامة .كام ن ّوهت بفعالية دور املرصف املركزي يف حامية االستقرار املايل والنقدي ،مع
اإلشارة إىل رضورة التنبه إىل تعزيز ميزانية مرصف لبنان واملالءة لدى املصارف .علامً أن صندوق
النقد اعتب تخفيض التصنيف االئتامين للبنان من قبل وكاالت التصنيف (آخرها موديز) انعكاسا ً
للتحديات الراهنة يف ماليته العامة.xxviii
وسط هذه املطبات االقتصادية واملالية التي يعاين منها لبنان ،سعى مرصف لبنان دوما ً أن يكون
عنواناً مؤسساتيا ً لالستقرار والحصانة من خالل سياساته النقدية وضوابطه التنظيمية وكفاءة إدارته
وجهود موارده البرشية .أما الهدف األسمى لهذه املامرسة فهو بثّ الثقة واالطمئنان والتفاؤل
مبستقبل لبنان واقتصاده وطاقاته الكامنة وريادة رأسامله البرشي بالرغم من كل ما يحيط به من
أزمات متعددة املصادر .ويكتسب هذا الهدف أهمي ًة استراتيجية يف مسرية النهوض بالدولة
ومؤسساتها ،وتحقيق النمو والتنمية االقتصاديني ،وصيانة األمن والرأسامل االجتامعيني.
وما ّ
أدل عىل فاعلية الدور الذي يلعبه مرصف لبنان منذ تأسيسه ،ويف العقدين األخريين عىل وجه
الخصوص ،سوى مبادرات مرصف لبنان املستمرة يف رفد االقتصاد اللبناين برشايني النمو
ووسائل التنمية ،ودعم الدولة اللبنانية من خالل آليات التمويل والهندسات املالية ،وتطوير
القطاع املايل وصيانته وضبطه تنظيمياً .كام أن الصعوبات التي مي ّر بها الوطن شكّلت حافزا ً
إضافياً للمبادرات التقليدية وغري التقليدية ملرصف لبنان ،انطالقاً من قناع ٍة جذرية أن األزمات،
إذا أمحسن التعامل معها ،ميكن أن تشكّل املناسبات األكرث أهمية إلطالق املبادرات ،وحتى أن
تكون فرصاً إلنجازات مستقبلية .لقد بمنيت هذه الرؤية عىل أساس العالقة التكاملية بني النمو
والتنمية االقتصاديني من جهة ،واالستقرار واألمن املجتمعي من جهة أخرى .وقد أثبتت عنارص
هذا النهج يوماً بعد آخر جدواها وفعاليتها ونجاحها من خالل املقاربات التي سييل ذكرها.

أوالً ،يف الشق التنفيذي-التقليدي عىل صعيد الحفاظ عىل االستقرار النقدي
سعى مرصف لبنان إىل تحفيز النمو وتعزيز التنمية وضامن االستقرار النقدي لتج ّنب األرضار التي
تفرضها هشاشة االقتصاد اللبناين الحالية عىل مستوى ماليته العامة وميزانه التجاري وميزان
مدفوعاته ،وذلك عب وسائله وأدواته التقليدية التالية:
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 الحفاظ عىل استقرار سعر الرصف حيال املخاطر السيادية ضمن هوامش مناسبة ،منذ العام
 2521-25٠2( 2٩٩٩ل.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 .فيام
انخفضت مؤخرا ً نظرا ً النخفاض األصول األجنبية الصافية يف القطاع املايل منذ بداية العام
الجاري .وتبلغ هذه املوجودات حالياً حوايل  ٥٥٢5مليار ،يضاف إليها مخزونه الوفري من
صامم أمان إضايف لالقتصاد
احتياطي الذهب الذي تبلغ قيمته حوايل  22مليار دوالر ويشكّل ّ
ويأيت يف املرتبة الثانية عربياً والثامنة عرش دولياً.
 إدارة السيولة لدى املصارف ،والتي تخطّت قاعدتها الرأساملية ال  22مليار دوالر يف كانون
األول  2٠2٢بنسبة منو سنوية بلغت  ،٪5٢٥من خالل إصدار شهادات اإليداع التي تخطّت
قيمتها  ٥2مليار دوالر يف نهاية العام  ،2٠2٢وتشجيع 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 عب توفري حاجات الدولة التمويلية.
 إدارة الدين العام للدولة اللبنانية بشك ٍل ٍ
مجد وف ّعال بهدف خفض كلفة املديونية ..يف هذا
اإلطار ،انخفضت نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل بشكل جذري من  ٪2٢٠يف
العام  2٠٠٥إىل حوايل  ٪2٥١يف العام  ،2٠22لتعود وترتفع إىل حوايل  ٪25٠بسبب التباطؤ
الحاصل يف النمو االقتصادي خالل األعوام الثامنية املاضية.

ثانياً ،يف الشق التنفيذي-غري التقليدي عىل صعيد تحصني األمن االجتامعي -االقتصادي-البيئي من
خالل البامج التحفيزية ملرصف لبنان املوجهة عب املصارف
يتركّز هذا الجزء من السياسة النقدية التنفيذية حول إضفاء ٍ
بعد اجتامعي وأخالقي وتنموي عىل
أداء السلطة النقدية وتجديد الجهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية االجتامعية-االقتصادية لديها
ٍ
هندسات إضافية ،خاص ًة يف مواجهة األزمات .فمن جهة ،يجب عىل السلطة النقدية
عب تطبيق
الحفاظ عىل مصداقية االلتزام باملصالح الوطنية االقتصادية-النقدية العليا والتق ّيد بالدور املنوط
بها دستورياً كسلط ٍة تنظيمية ،ضمن األنظمة والقوانني املرعية .ومن جهة أخرى ،يملقى عىل عاتق
هذه السلطة مسؤولية املشاركة الفاعلة يف التصدي لألزمات االقتصادية الطارئة والقيام مبا يلزم
لصيانة األمن االقتصادي ،بجانبه النقدي-املايل عىل وجه الخصوص ،كسلط ٍة تتمتّع بح ّي ٍز من
االستقاللية وبالقدرة عىل املناورة يف االستخدام الفعال واملجدي للموارد املتاحة.xxix
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يف هذا السياق ،ات ّجهت سياسة مرصف لبنان خالل العقدين املاضيني نحو توفري املناخ املناسب
إلطالق آليات تحصني األمن االجتامعي-االقتصادي بهدف تأمني التمويل للحاجات االجتامعية-
املعيشية للمواطن اللبناين عب املصارف من جهة ،ومتويل املك ّونات االقتصادية للقطاع الخاص
وإعادة تكوين الطبقة الوسطى من جهة ثانية ،وتشجيع املشاريع الصديقة للبيئة من جهة ثالثة .يف
هذا املجال ،أطلق مرصف لبنان العديد من املبادرات والتحفيزات املرصفية يف مجال التسليف
إىل القطاع الخاص ،الذي يعتب مبثابة املحرك األسايس يف عملية تحفيز االستثامر واملبادرة
مبشاريع جديدة وخلق فرص العمل األكرث تخصصاً وكفاءة.
انسجاماً مع هذا التوجه ،بادر مرصف لبنان خالل السنوات املاضية إىل تقديم التحفيزات
املتنوعة للمصارف من أجل االنخراط يف برامج تسليفية تجاه القطاع الخاص واملؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وهؤالء هم مبثابة املحرك األسايس يف عملية تحفيز االستثامر واملبادرة
مبشاريع جديدة وخلق فرص العمل األكرث تخصصاً وكفاءة .وهدفت هذه التحفيزات إىل
االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية .وقد نتج عن هذه املبادرات تحفيز
ٍ
مزيد من فرص العمل ،بحيث بلغ مع ّدل قيم
النمو عن طريق تحريك الطلب الداخيل ،وإيجاد
الرزم التحفيزية منذ إطالقها العام  2٠2٥مليار دوالر سنوياً.

ثالثاً ،يف الشق التنظيمي للسياسة النقدية
للشق التنظيمي من السياسة النقدية حصته يف رفد التنمية .فالسلطة النقدية لديها هامش واسع
ٍ
صالحيات
من القدرة عىل إيجاد بيئ ٍة تنظيمية حاضنة للنمو والتنمية املستدامني ،ملا تتمتّع من
انكب مرصف لبنان عىل إنشاء بني ٍة
تنظيمية عىل صعيد النظام املايل والقطاع املرصيف .من هنا،
ّ

تنظيمية متطورة ومحصنة تجاه املخاطر املحدقة بالقطاع املايل-املرصيف ،إدراكاً منه أن هذه
البنية التنظيمية رضورية لحامية األمن االجتامعي ،نظرا ً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع املايل-
املرصيف يف تأمني الحاجات االجتامعية-االقتصادية وتحريك الدورة االقتصادية .انطالقاً من هذه
الرؤية ،قام املركزي باعتامد املبادرات التالية عىل مدى العقدين األخريين:

أ .تنظيم القطاع املايل-املرصيف وتطويره
قام مرصف لبنان بتنظيم وتطوير نظام مرصيف موثوق يتميز بتقيّده الصارم باملعايري
واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية .وقد أثبت هذا النظام صوابيته من خالل متكنه من
مواجهة املصاعب التي عصفت باالقتصاد اللبناين .وقد شملت عملية التنظيم والتطوير العناوين
التالية:
 تشجيع املصارف عىل التسليف املتوسط األجل وعىل تطوير املهنية الالزمة لتفعيل
التسليف إىل القطاع الخاص .فابتداء من العام  ،2٠٠٩وألول مرة يف تاريخ لبنان املايل ،فاقت
تسليفات املصارف إىل القطاع الخاص تسليفاتها اىل القطاع العام بقد ٍر مهم ،مام يشكل
تغيريا ً نوعياً يف العمل املرصيف .وقد شهد سجل النشاط اإلقرايض اإلجاميل منوا ً بنحو
 ،٪2٢٩مع تجاوز إجاميل القروض إىل القطاع الخاص (غري املايل)  ٥2٢١مليار دوالر ،مقابل
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 ٥1٢٥مليار دوالر إىل القطاع العام يف نهاية العام  ،2٠2٢بنسبة دولرة إجاملية بلغت  ٪٥٩يف
نهاية العام .2٠2٢
 التشديد عىل تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة والتحكّم باملخاطر وحامية املستهلك .وتندرج
هذه املقاربة الهادفة إىل زيادة الشفافية وتعزيز اإلدارة الرشيدة ضمن األهداف الرئيسية
لسياسة مرصف لبنان الذي أنشأ لهذه الغاية وحدة اإلدارة الرشيدة ،ووحدة حامية املستهلك
م هذا كله بالتوازي مع تطوير الوعي املناسب لدى
لدى لجنة الرقابة عىل املصارف .ويت ّ
املستهلك املايل.
الخاصة بإدارتها وعملياتها مبوجب
 تنظيم قطاع املصارف اإلسالمية وإصدار التعاميم
ّ
الصالحية املعطاة ملرصف لبنان .كام أصدر تعاميم ترعى بشكل مح ّدد العقود الخاصة
باملصارف اإلسالمية.
 تشجيع انتشار املصارف اللبنانية يف الخارج عن طريق وضع األطر واملعايري املناسبة لهذا
التوسع ،بحيث بلغ عدد فروع املصارف اللبنانية يف الخارج  ،١٢منترشة يف سبع دول.
 املشاركة يف تطوير األسواق املالية وأسواق رأس املال ،حيث أمنشئت لهذه الغاية هيئة
األسواق املالية بغية إحداث توازنٍ ما بني التمويل اإلقرايض والتمويل الرأساميل .أما أبرز
مبادرات الهيئة مؤخرا ً ،فهو إطالق املنصة اإللكترونية لتداول جميع األوراق املالية بتاريخ
 2٢حزيران  .2٠2٩ومن شأن هذه املنصة إحداث نقلة نوعية يف واقع األسواق املالية
ومرتكزات القطاع املايل يف لبنان عب جذب السيولة الالزمة لنمو مختلف القطاعات
االقتصادية ،وتفتح أمامها خيارات متعددة للحصول عىل التمويل املطلوب .وتتيح هذه
املنصة لألسواق اللبنانية إمكانية اإلدراج والتداول واالستثامر يف كافة أنواع األدوات املالية
والعمالت واملعادن الثمينة .كام أ ّن هذه املنصة سوف تأخذ أبعادا ً إقليمية ودولية بالتعاون
مع البورصات األخرى يف العامل ،وستستقطب االستثامرات من االنتشار اللبناين يف بالد
االغتراب من أنحاء العامل كافة.
ب .الحفاظ عىل سالمة النظام املايل-املرصيف من املخاطر
لقد أثبت مرصف لبنان بواسطة األجهزة املرتبطة به قدرته وتصميمه عىل مواجهة املخاطر
الداخلية والخارجية التي تهدد سالمة النظام املايل-املرصيف من خالل اإلجراءات التالية:
 الحرص عىل سيولة مرتفعة لدى املصارف وتشجيع تدفق الودائع باتجاهها مام ميكّن
االقتصاد اللبناين من االستمرار بتمويل حاجاته .فهذه السيولة تعتب أساسية للنمو وإلعادة
إطالق النشاط االقتصادي بعد انتهاء األزمات السياسية واألمنية .إن املحافظة عىل هذه
السيولة تتم من خالل التمسك بالنموذج املرصيف املحافظ واالبتعاد عن املضاربة
واملواكبة الدائم لألسواق.
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 تدعيم رسملة املصارف اللبنانية مبا يفوق متطلبات بازل ،٥-من أجل إبقاء املصارف منخرطة
يف العوملة املرصفية ،حيث تجاوزت نسبة املالءة لديها مستوى الـ  ٪2٠املطلوب عاملياً،
لتصل تدريجياً إىل  ٪2٥٢5حالياً ،مام يساهم يف تحصني القطاع املرصيف اللبناين .كام ش ّدد
مرصف لبنان أيضاً عىل نوعية األموال الخاصة للمصارف ،حيث منح األفضلية لكل ما له
عالقة باألموال الخاصة السائلة .أما الهندسات املالية األخرية ،فقد دعمت موجودات مرصف
لبنان بالعمالت األجنبية ،وحشدت القاعدة الرأساملية للمصارف ،مبا يخدم مواجهة مخاطر
االئتامن ويلبي متطلبات املعايري الدولية لإلبالغ املايل (.)IFRS9
 اتخاذ جميع التدابري االحترازية للتح ّوط من مخاطر التسليف ،باعتامد سياسات تسليفية تراعي
ما بني الغاية التسليفية للقروض وإدارة املخاطر .ف موضعت ضوابط عىل التسليف ،ال سيام
العقاري منه ،ملنع حصول فقاعة عقارية ،وكذلك عىل األسهم والسندات املحلية والدولية
لحامية املصارف واملستثمرين من التقلبات املفاجئة والحادة يف األسواق الخارجية .إضاف ًة
إىل ذلك ،ات مخذت تدابري للحد من االنكشاف عىل األدوات املالية السيادية التي ال ميلك
مرصف لبنان السيطرة الكلية عليها ،حيث تم عام  2٠٠1تنظيم تعاطي املصارف باملشتقات
املالية وإخضاعها للترخيص املسبق من قبل املجلس املركزي ملرصف لبنان .وتجدر اإلشارة
إىل أن مرصف لبنان كان سباقاً عىل الصعيد العاملي يف وضع ضوابط متنع املصارف
اللبنانية من التداول باألدوات املالية العالية املخاطر والتي كانت عامالً أساسياً من عوامل
األزمة املالية العاملية مام ج ّنب القطاع املايل يف لبنان تداعيات هذه األزمة.
 الفصل بني أعامل املصارف التجارية ومصارف االستثامر ،لحامية أموال املودعني وتج ّنب
استخدامها يف استثامرات مرتفعة املخاطر .فمصارف االستثامر تقوم بدو ٍر حرصي كأداة
للتنمية االقتصادية ورسملة القطاع الخاص وإيجاد السيولة.
 عدم السامح بإفالس أي مرصف وتشجيع عمليات االندماج بني املصارف ،يف إطار سياسة
مرصف لبنان الحريصة عىل منعة هيكلية النظام املرصيف وسمعته ،حيث بلغ عدد عمليات
الدمج  ٥2عملية منذ بداية التسعينات .يهدف الثبات عىل هذه السياسة إىل إرساء الثقة لدى
املودعني واستقطاب التحاويل ،يف الوقت الذي شهدت فيه هذه املصارف منوا ً يف الودائع
بلغ حوايل  ٪٥٢١بنسبة دولرة بلغت  ٪١٠لتصل إىل مستوى قيايس جديد وهو  2٢٩٢٥مليار
دوالر أمرييك يف نهاية العام  .2٠2٢يف حني بلغت املوجودات حوايل  251مليار دوالر يف
نهاية العام  ،2٠2٢وما زالت املصارف تحافظ عىل ربحية مقبولة مع منو بسيط.
 الحرص عىل تنظيم املؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة والرصافة وصناديق االئتامن
وتطبيق الرقابة ومعايري الشفافية عليها لضبط عملياتها وتحسني نوعيتها ،وذلك بهدف
تحصني النظام املايل بر ّمته .وهذا ما من شأنه حامية مصالح زبائنها والتشدد يف تطبيق
قواعد مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،مام يجعل تحويل األموال غري الرشعية عب
القطاع املايل أمرا ً يف غاية الصعوبة.
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 االلتزام بالعقوبات املفروضة من قبل دو ٍل أخرى عىل مؤسسات وأشخاص ومبعايري مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحة التهرب الرضيبي ،مام يبقي لبنان عىل الخارطة
املالية العاملية .يف هذا اإلطار ،تم إنشاء وحدة االمتثال يف مرصف لبنان ووحدات امتثال
لدى املصارف واملؤسسات املالية ملراقبة حسن امتثالها لهذه القوانني واألنظمة.
 تنظيم املركزي لألعامل املرصفية اإللكترونية وإيجاد منصة آمنة لتقديم الخدمات
محيل آمن ومتط ّور ،يف إطار حامية
اإللكترونية يف القطاع املايل اللبناين ،وتأمني نظام دفعٍ ّ
القطاعني املرصيف واملايل من مخاطر النشاطات الجرمية والجرائم اإللكترونية والخلل
الوظيفي.
.IV

آثار مبادرات مرصف لبنان عىل األمن االجتامعي-االقتصادي-البيئي

أ .آثار البامج التحفيزية عىل األمن االجتامعي
أ ّدى تقديم القروض امليرسة للقطاعات اإلمنائية والسكنية والتعليمية إىل تعزيز فرص التعليم
ٍ
قروض تعليمية بفائدة ال تتجاوز ثالثة باملئة ،فضال عن
ألكرث من عرشة آالف طالب عن طريق منح
املساهمة يف تأمني االستقرار االجتامعي والعيش الكريم من خالل توفري املسكن ألكرث من 2٥٠
ألف عائلة.
ب .آثار البامج التحفيزية عىل األمن االقتصادي
ظل عدم االستقرار السيايس واألمني الذي ساد خالل السنوات السابقة وضعف الطلب
يف ّ
الخارجي عىل االقتصاد اللبناين ،تهدف البامج التحفيزية إىل إعادة تكوين الطبقة الوسطى
وتحسني مستوى املعيشة لدى رشيحة كبرية من اللبنانيني .فقد أفضت هذه التحفيزات إىل آثا ٍر
إيجابية عىل صعيد الطلب الداخيل ،إذ ثبت أن أكرث من  ٪5٠من النمو اإلسمي املحقّق منذ إطالق
الرزم التحفيزية يف العام  2٠2٥يعود إىل آثار هذه الرزم .وقد ساهم تط ّور القطاع املرصيف
وانتشاره واستفادته من تحفيزات املركزي يف تعزيز الشمول املايل للمجتمع اللبناين ،الذي بلغ
نسبة  ٪1١مقارن ًة ب  ٪2٢يف الدول العربية.
م توسيع رزم الحوافز لتشمل املؤسسات الصناعية املصدرة ،حيث يصل سقف قيمة
كذلك ت ّ
القرض الواحد إىل عرشة ماليني دوالر ،وتتضمن متويل املاكينات والتجهيزات والبنيان ،بغية
تحسني امليزان التجاري للبنان .باإلضافة ،شملت الحوافز دعم اإلنتاج اللبناين لألعامل الفنية،
حيث موضع بترصف املصارف ما يوازي  2٢٠مليون دوالر بفائدة واحد باملئة لتمكينها من متويل
اإلنتاج اللبناين عىل املديني املتوسط والطويل ،نظرا ً ألهمية هذا القطاع يف خلق فرص العمل
وحاجته إىل التطوير .وبادر مرصف لبنان إىل تأمني قروض بفوائد مخفضة إلنشاء مرائب جامعية
للعموم بهدف تأجري مواقف للسيارات.
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ويف إطار تحصني األمن االقتصادي ،مل يغب بمعد التنمية البرشية ومراكمة الرأسامل البرشي عن
رؤية مرصف لبنان ومشاريعه ،باتجاه إطالق نهضة تنموية ونقل االقتصاد إىل اقتصا ٍد إنتاجي مبني
عىل املعرفة ،خاصة أن إحدى أهم ميزات لبنان التفاضلية هي موارده البرشية وطاقاته العلمية.
لذلك قام مرصف لبنان بإطالق مبادرتني أفضتا إىل إنشاء مخيامت اإلعداد والتحفيز ( boot
 )campsلتشجيع الطالب أصحاب األفكار الخالقة بغية تطويرها إىل مشاريع عملية .هذا باإلضافة
إىل فرص التدريب التي يتيحها مرصف لبنان للطالب الجامعيني ،واملنشورات التي يصدرها لنرش
الثقافة املالية يف أوساط املواطنني ،واألوراق البحثية وورش العمل املنشورة عىل الصفحة
اإللكترونية ملرصف لبنان.
كذلك بادر مرصف لبنان إىل إيجاد موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات الناشئة،
رصف هذا القطاع نحو  ٥٠٠مليون دوالر بهدف دعم جهود االبتكار
بابتكار هندسة مالية تضع بت ّ
م توظيف أكرث من 1٠٠
واإلبداع يف أوساط الشباب بشكلٍ خاص ومبساهم ٍة من املصارف .وقد ت ّ
مليون دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن ،والذي يمعتب قطاعاً واعدا ً للبنان ،كام القطاع املايل وقطاع
النفط والغاز .والجدير ذكره أنه يوجد حالياً يف السوق اللبنانية مئات الرشكات الناشئة ،وأن القطاع
قد خلق آالف فرص العمل ،وأضاف اىل الرثوة الوطنية ما يقارب املليار ونصف دوالر .ويتطلع
مرصف لبنان إىل منو يف هذا القطاع ما بني سبعة وتسعة باملئة سنوياً خالل الثالث سنوات
املقبلة .ويهدف التعميم اىل تحفيز آليات تأسيس رشكات جديدة يف لبنان ،والتي قد تتح ّول يف
املستقبل اىل رشكات مساهمة قابلة إلغناء االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز
عمل السوق املالية.
ج .آثار البامج التحفيزية عىل األمن البيئي
ويف الشأن البيئي ،شكلت حوافز مرصف لبنان فرصة إلطالق املشاريع التي تحافظ عىل بيئة قليلة
التلوث ،فضالً عن مشاريع الطاقة البديلة .فهذه املشاريع ال تقترص إيجابياتها عىل صحة
املواطنني فحسب بل لها منفعة اقتصادية يف إحداث وف ٍر يف كلفة الطاقة عىل ميزانية األرس
واملؤسسات والدولة .وقد تجاوز مجموع القروض البيئية من خالل اآللية الوطنية لتمويل مشاريع
كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة واألبنية الخرضاء ( ٥٠٠ )NEEREAمليون دوالر لغاية اآلن،
استفادت منها حوايل ألف مؤسسة.
كذلك دأب مرصف لبنان عىل حث املصارف عىل احترام املعايري البيئية الدولية لدى قيامها
بدراسة وتقييم املشاريع املعروضة عليها للتمويل .ومن املبادرات البيئية التي قام بها مرصف
لبنان أيضا ً إنشاء "السطح األخرض" يف مركزه الرئييس يف بريوت ،وهو مرشوع ريادي يف لبنان
واملنطقة ،ويؤمل أن تعتمده املؤسسات يف القطاعني العام والخاص ،باعتبار أن استحداث
الحدائق يف املدن بات أمرا ً يف غاية الصعوبة.
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.V

الخالصة

يف الخالصة ،يضع مرصف لبنان نصب عينيه املساهمة يف صيانة وتنمية رأس املال يف لبنان
بأبعاده الثالثة :املادي والبرشي واالجتامعي ،وذلك من خالل إجراءاته ومبادراته التنفيذية
والتنظيمية .ولكن ينبغي لهذه املبادرات أن تالقيها وتتكامل معها وتراكم عليها مبادرات أخرى من
كافة الفرقاء املعنيني باألمن االجتامعي-االقتصادي للبنان ،من أجهزة حكومية وقطاعات اقتصادية
وطاقات علمية-ثقافية وفعاليات املجتمعني األهيل واملدين ،ألن تحقيق أي نهضة اجتامعية-
اقتصادية يحتاج لتضافر جهود كل هذه األطر يف سبيل صناعة مستقبلٍ عنوانه نهضة الوطن
وكرامة املواطن.
وشكرا ً.
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