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.I

مقدمة

إن اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل هي تتويج لتوجهات شكلت ترجم ًة لرؤية تجمع ما بني
آفاق االقتصاد وحاجات املجتمع .فمن منطلق إصدار األنظمة ،كان مرصف لبنان دوما ً ،وال يزال،
منكباً عىل إطالق املبادرات عىل مدى العقود املاضية ،يف مجاالت تحفيز املصارف لتسليف القطاع
الخاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتعزيز القدرات املالية ونرش الثقافة املالية ،وحامية
املستهلك املايل ،وإطالق اقتصاد املعرفة ،وتعميم وتطبيق مبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة
والكفاءة العلمية لدى املوارد البرشية املرصفية ،ومكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتهريب
األموال والتهرب الرضيبي ،ووضع الضوابط عىل التسليف ،وتنظيم العمليات املالية اإللكرتونية،
ودعم الكفاالت املرصفية ،وتعزيز الوصول للخدمات املالية لذوي الحاجات الخاصة .أما من منطلق
تأمني البنية التحتية املالية ،فقد شملت سياسات املرصف تطوير أنظمة الدفع ،مرورا ً بتوفري نظام
إعداد التقارير االئتامنية ،وصوالً إىل تشجيع املصارف عىل االنتشار.
يف عرض رسيع للبنيتني التنظيمية والتحتية املالية يف املنطقة العربية ،ميكننا أن نلحظ النمو
املطّرد الذي حققه القطاع املرصيف يف املنطقة العربية إبان األزمة املالية ،يف حني شهد هذا
القطاع تراجعاً عىل الساحة العاملية ،بحسب مؤرش األداء الربحي للمصارف 1.يف املقلب اآلخر ،ال
يغيب عنا تدين معدل الشمول املايل يف املنطقة العربية ،والذي يبلغ حوايل  14باملئة ،2وهو األدىن
عاملياً .إن ّ
دل هذا عىل يشء ،فهو أنه لدينا الكثري من الطاقات واملوارد الكامنة والجهود التي تنتظر
منا البذل والعطاء.
أما عىل الصعيد اللبناين ،فقد بلغ مع ّدل الشمول املايل حوايل  44باملئة ،3وهو جيد بالنسبة
للمحيط العريب .إمنا ال يزال أمامنا الكثري لننجزه يك ت ُرت َجم تط ّور وسيولة القطاع املرصيف منوا ً يف
االقتصاد الحقيقي وتنمي ًة للموارد االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية واألوضاع االجتامعية-االقتصادية.
يف الواقع ،يعود الفضل يف تأمني منو واستقرار القطاعني املرصيف واملايل يف لبنان ويف تعزيز
الشمول املايل إىل األساس التنظيمي والبنية التحتية الذين أنشأهام املرصف املركزي ،ويواظب عىل
تطويرهام و تحصينهام ،باإلضافة إىل متانة املؤسسات املرصفية واملالية اللبنانية ومهنيّتها العالية.
.II

مفهوم الشمول املايل وأهميته

إن نقطة البداية يف صياغة اسرتاتيجية الشمول املايل انطلقت من تقديم مفهوم علمي وعرصي
وشامل للشمول املايل من قبل مرصف لبنان .يقوم هذا املفهوم عىل أولوية تحقيق الرفاهية
االجتامعية واالقتصادية واملالية للمواطن وتحفيز التنمية االقتصادية املستدامة والنمو االقتصادي
واالستقرار املايل ،وذلك من خالل عملية تيسري الوصول إىل الخدمات واملنتجات املالية الرسمية
بكلفة مناسبة ،إضافة إىل توسيع نطاق استخدامها بشكل مسؤول من قبل جميع فئات املجتمع عن
طريق وضع املقاربات املص ّممة خصيصاً ،أو تلك املبتكرة ،حيز التنفيذ ،مبا فيها التنظيم املايل
والتثقيف املايل وحامية املستهلك املايل.
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يف الواقع ،يرتكز هذا املفهوم عىل العنارص التي تشكّل أه ّمية الشمول املايل ،وتتوزّع هذه
العنارص عىل محاور أربعة :اإلدارة الرشيدة واملسؤولة ،والتنمية املستدامة ،والقدرات املالية،
والرأسامل االجتامعي.
 -1يف محور اإلدارة الرشيدة واملسؤولة ،تكمن أهمية الشمول املايل يف جوانب عديدة ،نذكر
منها:
أ)
ب)
ج)
د)

تحفيز الطلب املسؤول عن منتجات وخدمات مالية واستخدامها الفعال من قبل
األفراد واملؤسسات؛
تعزيز الحوكمة والشفافية يف النظام االقتصادي واملايل؛
نرش املامرسات الفضىل والثقة بإجراءات حامية املستهلك املايل؛
الظل.
ّ
الح ّد من مصارف

 -2ويف محور التنمية املستدامة ،يساهم الشمول املايل يف عدة نواح ،أهمها:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)

زيادة مستوى الالمركزية؛
تخفيف البطالة ودعم أنشطة األعامل؛
تحسني اإلنتاجية الزراعية والصناعية والتكنولوجية؛
دعم عملية توليد وتوزيع الدخل بشكل عادل بني األفراد والقطاعات واملناطق؛
تحسني ميزان املدفوعات وتخفيض عجز املوازنة العامة؛
الحد من هجرة األدمغة.

 -3ويف إطار محور تطوير القدرات املالية ،يساهم الشمول املايل يف بناء جيل من املواطنني
املثقفني واملقتدرين اقتصادياً ومالياً ،وذلك عن طريق:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)

الحث عىل إعداد موازنات شخصية وخطط إنفاق وعىل حسن إدارة النقد؛
زيادة ادخارات األرس؛
الحامية من اإلفراط يف املديونية وتشجيع االقرتاض املسؤول؛
مساعدة الناس عىل إدارة املخاطر واستيعاب الصدمات املالية؛
التوجيه إلعداد خطط التقاعد وأهمية التأمني؛
تعزيز فهم املواطنني لآلليات الرضيبية وألهمية املالية العامة السليمة.

 -4أما عىل صعيد الرأسامل االجتامعي ،يعزز الشمول املايل املواطنة االقتصادية والثقة
بالنظام االقتصادي-املايل الوطني ،خاص ًة من خالل:
أ) دعم ريادة األعامل االجتامعية)social entrepreneurship( 1؛
1

ريادة األعمال االجتماعية تشمل عملية اكتشاف وتعريف واستثمار الفرص المؤدية الى تحسين الثروة االجتماعية من خالل انشاء
مشاريع تجارية جديدة تخلق قيمة اجتماعية ،أو ادارة المؤسسات القائمة في القطاعات الغير تجارية أو التجارية أو العامة ،وذلك
بطريقة مبتكرة تسمح بتلبية االحتياجات االجتماعية أو بتحفيز التغيير االجتماعي .ان رائد االعمال االجتماعي هو رائد أعمال لديه
مهمة اجتماعية ،والمؤسسة االجتماعية هي عبارة عن مشروع تجاري يولد إيرادات سعيا لتحقيق نتائج اجتماعية .ومن األمثلة على
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ب) تشجيع االستثامر التأثريي(impact investing) 2؛
ج) تطوير أسواق مالية سليمة وعادلة وشفافة تؤمن موارد متويل اضافية للرشكات ال
سيام الصغرية واملتوسطة منها؛
د) تفعيل نرش ثقافة املساهمة وزيادة االستثامرات اإلمنائية األجنبية واستثامرات
املغرتبني اللبنانيني.
.III

اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل :اإلطار ،والركائز ،والنتائج املتوخاة

تضم اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل إطارا ً ذا وجهني :تحفيز التنمية االقتصادية املستدامة
والنمو االقتصادي واالستقرار املايل؛ وتأمني الرفاهية االجتامعية واالقتصادية واملالية لدى األفراد
واملؤسسات.
فيام عنى الركائز واألهداف األساسية لالسرتاتيجية ،فهي ثالثة :الركيزة األوىل تعتمد عىل إرساء
وتحديث البنيتني التنظيمية والتحتية للقطاعني املرصيف واملايل ،مبا يوفّر البيئة التنظيمية الضابطة
والحامية والعرصية ،ال سيام مبا يخص تنظيم العمليات عرب الوسائل والقنوات التكنولوجية
والرقمية ،وذلك بهدف تيسري الوصول إىل التمويل واالستثامر وتسهيل العمليات املالية .الركيزة
الثانية تهدف إىل بناء القدرات املالية لألفراد واملؤسسات ،عن طريق تعزيز الوعي والثقافة املالية
واالستثامرية لدى قوى السوق ومتكينها من انتهاج سلوكيات اقتصادية-مالية-استثامرية سليمة
ومسؤولة .أما الركيزة الثالثة لهذه االسرتاتيجية فتتناول موضوع حامية املستهلك املايل ،مبا تعنيه من
صيانة للمصالح االجتامعية-االقتصادية الحيوية للمواطن ،وتلبية للحاجات األساسية للمستهلكني
واملستثمرين يف النظام االقتصادي-املايل ،من خالل وضع إطار فعال ومستدام وآلية شفافة
ومجدية إلجراءات تقديم الشكاوى ومالحقتها وحلها.
أما النتائج املتوخاة من تطبيق اسرتاتيجية الشمول املايل ،فهي تتسم بطابعها االسرتاتيجي والوطني
العام ودورها الجامع الذي يعني مصالح الفئات االجتامعية املختلفة ،ويوائم بني حاجات هذه
الفئات وبني أهداف قوى السوق وخدمات املؤسسات املرصفية واملالية ،بشكل يخدم املامرسة

ذلك :مؤسسة أشوكا ( - Ashoka Foundationيقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة األميركية ،وتعنى برعاية رواد األعمال
االجتماعيين في جميع أنحاء العالم) ،ومصرف غرامين ( - Grameen Bankمصرف للتنمية المجتمعية حائز على جائزة نوبل
للسالم ،يقع مقره الرئيسي في بنغالديش ،ويوفر قروض متناهية الصغر لمن يحتاجها لمساعدتهم على تحقيق االكتفاء الذاتي
المالي).
2
يُعنى االستثمار التأثيري بخلق آليات مبتكرة تم ّكن المستثمرين المسؤولين اجتماعيا من تمويل الشركات والمؤسسات التي تعمل
باتجاه تغيير اجتماعي إيجابي .ولهذه االستثمارات نتيجة مزدوجة :توفير عائد مالي مستدام للمستثمرين ،وتحقيق فائدة جوهرية
للمجتمع في مجاالت مثل التجارة العادلة والمساواة في الدخل ،والتمويل األصغر واالندماج االجتماعي ،والعمالة وتمكين المرأة،
والتعليم وتنمية الشباب ،والبيئة والتكنولوجيا النظيفة ،والصحة والنظام الصحي .ومن األمثلة على ذلك :ليبروغ لالستثمار
( – LeapFrog Investmentsيقع مقرها في أستراليا ،وتقوم باالستثمار في الشركات التي تقدم الخدمات الصحية والمالية
للمستهلكين الناشئين في أفريقيا وآسيا)؛ شركة ل ج ت إمباكت فينتشرز ( - LGT Impact Venturesتتخذ من سويسرا مقرا لها،
تقوم باالستثمار في شركات ذات أهداف محددة ولديها نماذج تجارية قابلة للتوسع وتتيح لألشخاص المهمشين إمكانية الحصول
على الخدمات األساسية والمنتجات وفرص كسب العيش في أسواق النمو).
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الفعالة للمسؤولية االجتامعية واملواطنة املسؤولة .من هنا ،ميكن حرص نتائج الشمول املايل
بالجوانب التالية:
أوالً ،إدراك أعمق من قبل املواطنني ملفهوم السياسة النقدية الوطنية والنظام االقتصادي-املايل،
واملخاطر والتحديات املتعلقة بهم.
ثانياً ،وعي أكرب واختيار أنسب واستخدام أفضل للمنتجات والخدمات املالية املنظمة من قبل
مفصل بحسب حاجات الفئات املختلفة ،إضافة
األفراد ،وتقدميات أفضل من قبل القطاع املرصيف
ّ
إىل توفري منتجات وقنوات مالية مبتكرة مقرونة مبامرسات أفضل لحامية املستهلك املايل.
ثالثاً ،تحسني مامرسات األفراد من حيث إعداد املوازنة ،واال ّدخار الطويل األمد ،والتخطيط للتقاعد،
ومهارات اإلدارة املالية.
رابعاً ،تعزيز قدرات املصارف واملؤسسات املالية املنظمة يف تطوير املنتجات والقنوات الهادفة
إىل متويل املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف كافة قطاعات السوق ،باإلضافة
إىل تطوير مهارات هذه املؤسسات تقنياً وعملياً.
خامساً ،تعزيز السلوك االستثامري املسؤول واالستثامر التأثريي ،مقروناً بتطوير األسواق املالية
ومتكني القدرات االستثامرية للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة و للمستثمرين.
سادساً ،تحقيق مواطنة اقتصادية أكرب وتعميق الثقة بإدارة املالية العامة والسياسة الرضيبية الوطنية
من خالل تعزيز إدراك األفراد واملؤسسات ومامرساتهم املرتبطة باألنظمة واإلجراءات املالية
والرضيبية.
.IV

السياسات واآلليات املطلوبة

إن هذه اإلنجازات البنيوية التي تكتنزها االسرتاتيجية ،عىل أهميتها ،ال تغني عن رضورة استحداث
وتعزيز بعض السياسات والضوابط األساسية ،نذكر منها التايل:
أوالً ،مقاربة الشمول املايل من منظار عامودي يف كال االتجاهني ،أعىل إىل أسفل وأسفل إىل أعىل،
مبعنى أن يتم إيالء األهمية الالزمة لجانب الطلب يف الشمول املايل ،أي حاجات االقتصاد الحقيقي
وقوى السوق واملستهلكني ،بذات القدر من األهمية امللقاة عىل جانب العرض ،أي املؤسسات
املرصفية واملالية .وهنا تكمن أهمية استقصاء الحاجات التمويلية للمجتمع واالقتصاد الحقيقي ،ومن
ثم مواءمة الخدمات املرصفية واملالية مع هذه الحاجات ،بحسب أولويتها.
ثانياً ،االلتزام بالتوازن الدقيق بني سياسات الشمول املايل وفوائدها يف تسهيل االستهالك واستقرار
األسعار من جهة ،وعمليات االقرتاض املتامدية وما يرتتب عليها من مخاطر ائتامنية تهدد االستقرار
املايل واالجتامعي من جهة ثانية ،مام يستلزم إيجاد توازن بني التمويل اإلقرايض والتمويل
الرأساميل .فاملعادلة هنا تفرض تالزم تعزيز الشمول املايل مع تطوير الرقابة املالية ،دون أن يؤدي
ذلك إىل تقييد االبتكار املايل.4
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ثالثاً ،تحديث البنية الترشيعية واستحداث القوانني التي من شأنها أن تع ّزز بيئة األعامل وتشجع
الشمول املايل ،مثل حامية حقوق املم ّولني ،وقانون اإلفالس ،وتطوير القوانني الرضيبية ،وتنظيم
مكاتب االئتامن الخاصة ،واستحداث سجالت للكفاالت االئتامنية وتعديل قيمها وتوسيع نطاقها
(لتشمل القيم املنقولة) ،وقانون املنافسة العادلة ،وقانون املعامالت املالية اإللكرتونية ،والتوقيع
اإللكرتوين ،وقانون حوكمة املؤسسات ،وقانون التسويات خارج املحاكم ،وانشاء مع ّرف الكيان
القانوين للرشكات وتوسيعه ليشمل كذلك املؤسسات غري الحكومية واألفراد.
إذا أردنا أن نرصد أهم اآلليات اآليلة لتحقيق اسرتاتيجية الشمول املايل ،ميكننا ذكر التايل:
أوالً ،إنشاء منصة رقمية تفاعلية للشمول املايل تؤمن التواصل الفعال وتبادل املامرسات الفضىل
واملعلومات بني األطراف املعنية .وتحتوي هذه املنصة عىل مواد تعليمية ،وأدوات ترفيهية-تعليمية
تفاعلية ،وأدوات ملامرسة اإلدارة املالية ،كل منها مص ّمم وفق احتياجات مختلف رشائح املجتمع.
ثانياً ،تهيئة املواد التعليمية املط ّورة إلدراجها يف كت ّيبات إرشادية مطبوعة ،وتنظيم دورات لبناء
القدرات مص ّممة وفق احتياجات الجمهور املستهدف.
ثالثاً ،إدخال سياسات وإصالحات جديدة ،مستندة إىل األدلة ومستخرجة من مفاهيم االقتصاد
السلويك ،3عىل األنظمة املالية القامئة ،فضالً عن تحديث البنية التحتية املالية واألسواق املالية
لتحسني اإلجراءات القامئة لحامية املستهلك املايل ولرتويج خدمات مالية جديدة ،مبا فيها
الخدمات الرقمية ،مص ّممة وفق احتياجات مختلف رشائح الشعب اللبناين.
الخالصة

.V

إن لهذه االسرتاتيجية مقاربة شمولية تخدم تحقيق لبنان ألهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة،
م نطاقاً واسعاً من املستفيدين ضمن مختلف رشائح املجتمع العمرية والجندرية ،وتشمل
وتض ّ
الفئات الضعيفة واملهمشة مبا فيها أصحاب االحتياجات الخاصة والباحثون عن العمل وأصحاب
املديونة العالية ،وسكان املناطق الريفية النائية ،ورواد األعامل ومؤسساتهم ،ومق ّدمي الخدمات
املالية ،واملستثمرين ،واملغرتبني .وتكمن أهمية هذه االسرتاتيجية أنها قابلة ألن تكون منطلقا ً
السرتاتيجية وطنية شاملة ،تشمل ضمنها املعنيني من هيئات القطاعني العام والخاص والنظام
املرصيف-املايل واملؤسسات غري الحكومية الوطنية والدولية وهيئات املجتمعني املدين واألهيل
وقوى السوق والقطاع الرتبوي والجناح املغرتب .إذ ميكن أن تشكّل اسرتاتيجية الشمول املايل إطارا ً
للتكامل الفعال ما بني هذه الهيئات والتواصل البناء فيام بينها والرتاكم الغني لتجاربها.
وشكرا ً.

3

االقتصاد السلوكي يستعين بالعوامل الفكرية والنفسية واالجتماعية والعاطفية لفهم التصرفات والقرارات االقتصادية واالجتماعية
والمالية التي يتخذها كل من األفراد والمؤسسات ،وتأثير هذه التصرفات والقرارات في بيئات متعددة وعلى متغيرات مختلفة ،مثل
أسعار السوق والعائدات وعملية توزيع الموارد والخيارات السياسية.
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