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القطاع المصرفي بين الحماية 
االقتصادية واالزدهار وبين 

 الخلل في القطاعات االنتاجية
 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن
 

   إذاعة لبنان الحر - 801الندوة االقتصادية رقم برنامج حوار بيروت، 

  لبنان -الصحافة  ناديا  5082حزيران  88 
 

I. أهمية ودور القطاع املرصيف كمظلة لالقتصاد اللبناين 

 

يتميز  القطاع املرصيف يف لبنان، تنظيم، للقد قام مرصف لبنان بتطوير نظام مرصيف موثوق

بتقيّده الصارم باملعايري واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية، خصوصاً مبا يتعلق منها 

واإلدارة الرشيدة والربحية. وقد والسيولة ومكافحة تبييض األموال والشفافية بكفاية رأس املال 

ملصاعب أصبح هذا النظام منوذجاً يحتذى به، وأثبت صوابيته من خالل متكنه من مواجهة ا

 .واألزمات الخارجية التي يعاين منها النظام املايل العاملي قتصاد اللبناينال التي عصفت ب

 إن الفضل يف تثبيت هذا النظام وضامن حصانته واستمراريته هو التكامل والتعاون ما بني

قدرته عىل الذي يثبت يوماً بعد يوم  ،القطاع املرصيفرصف لبنان و مب السلطة النقدية متمثّلةً 
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رفد القتصاد اللبناين باملوارد أهميته السرتاتيجية ودوره الحيوي يف مواكبة التطورات و 

 القتصادية واملالية. وميكن لحظ دور القطاع املرصيف وأهميته يف الجوانب التالية:

يف ظل استمرار وترية الزيادة يف تدفق الودائع، صارف امليف  السيولة املرتفعةتأمني  . أ

القطاعني الخاص  متويل عىل املصارف قدرة يعّزز ، ماممليار دولر حالياً  515تجاوزت  التي

 والعام.

عتبة  ىتخط والذي ،يف مرصف لبنانمن العمالت األجنبية  سرتاتيجياحتياطي ا وجود . ب

، مام يشكّل صاّمم أماٍن رقامً قياسياً  مسجالً، 5551يف أواخر أيار  مليار دولر أمرييك 39الـ

 لالستقرار النقدي وحاميًة لسعر رصف اللرية اللبنانية.

مرصف لبنان، عرب اآلليات التي تشجع عىل  بتحفيٍز من بدوٍر أسايس يف التنميةالقيام  . ج

توجيه التمويل اىل املشاريع النتاجية، ل سيام التمويل املخصص للمؤسسات املتوسطة 

صاد وتساهم يف النسبة الكرب من والصغرية الحجم والتي تشكل العامود الفقري لالقت

 .التوظيف وزيادة معدلت النمو

يف لبنان عرب صياغة مرصف لبنان للربامج التحفيزية  صيانة األمن االجتامعياملشاركة يف  .د

املعيشية للمواطن اللبناين من جهة،  - للمصارف بهدف توفري التمويل للحاجات اإلجتامعية

لجأ مرصف لبنان خالل السنوات من هنا،  .من جهة أخرىوتشجيع املشاريع الصديقة للبيئة 

املاضية اىل تقديم التحفيزات املتنوعة للمصارف من اجل النخراط يف برامج تسليفية 

تشجع القطاع الخاص عىل الستثامر يف القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية، 

 طي اللزامي.وذلك بفوائد مقبولة عن طريق العفاء من الحتيا

بتحفيٍز  والتمويل االستثامري يف القطاع الخاص تطوير األسواق املاليةهـ. املساهمة يف 

ملا توفّره هذه األسواق من متويل طويل األجل لدعم مبادرات القطاع  مرصف لبنان، من

الخاص، مكملة بذلك دور القطاع املرصيف الذي يتمحور متويله عىل تسليفات قصرية 

األجل، فتسهم بذلك األسواق املالية يف تحفيز النمو القتصادي واستحداث فرص العمل 

برئاسة سعادة تم تشكيل هيئة األسواق املالية ويف هذا اإلطار،  .التي يحتاج إليها لبنان

التي تشمل مهمتها تنظيم ومراقبة األسواق املالية لضامن تطورها حاكم مرصف لبنان، و 

مبا يتناسب مع التغيريات واملعايري املحلية والدولية، وإعادة إحياء لبنان كمركز إقليمي 

 به.للخدمات املالية، اىل جانب املركز املرصيف الذي يتصف 

عن القطاع املرصيف اللبناين تتميّز بالتطور واللتزام املهني والكفاءة  صورة إيجابيةو. تقديم 

تسيري األعامل املرصفية يف  لتزام باملعايري الدوليةاالالحرص عىل العالية، من خالل 

رة معايري اإلدارة الرشيدة وإدااملتعلقة بنسب املالءة و  3، ل سيام معايري بازل واملالية

، من حيث مكافحة تبييض ملكافحة الجرائم املالية بربامج االمتثال االلتزامو املخاطر،

يفّّس  بنانية يف الخارج، كاملمن انتشار املصارف ال. وهذا يعّزز ومتويل اإلرهاب األموال
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وتركيا  مرص مع األوضاع نسبياً مقارنة استقرار بسبب لبنان للتوظيف يف خارجي طلب وجود

 النقدية. التدفقات املنطقة، مام يضمن استمرار أسواق من وغريها وقربص

II. االنكامش . 

 

األحداث الجارية يف العامل العريب، ل سيام يف سوريا، انعكست سلبا عىل لبنان، إذ إن 

، 5552و 5555% ما بني األعوام 5إىل  5555و 5552% ما بني األعوام 8تراجعت معدلت النمو فيه من 

مع نسب  %5.1و %5لإلقتصاد اللبناين بني  5551ونتوقع أن يرتاوح النمو الفعيل يف العام 

. فرغم هذا الواقع، ما زال لبنان يسجل منوا إيجابيا، عىل عكس العديد من %2تضّخم ل تفوق 

 البلدان العربية، باألخص البلدان غري النفطية.

بتعزيز سياسته  السنوات القليلة املاضيةمرصف لبنان خالل  قامهذا النكامش، وملواجهة 

صياغة الربامج التحفيزية للمصارف بهدف توفري التمويل للحاجات  القتصادية القامئة عىل

ومتويل املكّونات اإلقتصادية للقطاع الخاص، الذي  املعيشية للمواطن اللبناين، - يةاإلجتامع

مشاريع جديدة وخلق ملية تحفيز الستثامر واملبادرة إىل يعترب مبثابة املحرك األسايس يف ع

 فرص العمل األكرث تخصصاً وكفاءة.

يف ظّل عدم الستقرار السيايس واألمني وضعف الطلب الخارجي عىل اإلقتصاد اللبناين، تهدف 

إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسني مستوى املعيشة لدى رشيحة التحفيزية إىل  الربامج

كذلك ساهم تطّور القطاع املرصيف وانتشاره واستغالله للتحفيزات يف كبرية من اللبنانيني. 

، وهي %32تعزيز التضمني املايل للمجتمع اللبناين، الذي ل يزال منخفضاً نسبياً ويبلغ نسبة 

 .%58يف املنطقة العربية التي يبلغ متوسط التضمني املايل فيها  من أعىل النسب

ويف عرٍض موجز لهذه التحفيزات، نذكر أنه بعد استنفاذ املصارف ملعظم الحتياطي اللزامي 

تهدف  5553لديها بهذا النوع من التسليفات، أطلق مرصف لبنان رزمة تحفيزية يف بداية العام 

ريك الطلب الداخيل، وذلك يف ظل األزمة الحاصلة يف سوريا اىل تحفيز النمو عن طريق تح

وتزايد القلق من الوضعني السيايس واألمني. وقد أّدت هذه املبادرة إىل تعزيز التسليف باللرية 

 املنتجةبغية إقراضها للقطاعات  %5مليار دولر بفائدة  5.24اللبنانية من خالل منح املصارف 

مثل اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة األعامل واألبحاث والتطوير واملشاريع 

آثاٍر إيجابية عىل صعيد الطلب  فقد أفضت هذه التحفيزات إىلاإلنتاجية والستثامرية الجديدة. 

لرزم يعود إىل آثار هذه ا 5553من النمو يف الناتج املحيل لعام  %15، إذ تبني أن الداخيل

 5552هذا وقد قام مرصف لبنان بتقديم املزيد من اجراءات الدعم يف العام تحفيزية. ال

ملساعدة اإلقتصاد الوطني املترضر من استمرار األوضاع السيئة املحيطة بنا، باإلضافة إىل 

الضطراب الداخيل. فرتجم ذلك بإصدار تعاميم سمح فيها للمصارف بالستفادة من األرصدة 

، 5551مليون دولر. ويف العام  055ـة من حزمة التحفيز السابقة، إضافة اىل مبالغ توازي الاملتبقي
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بادر مرصف لبنان بإطالق رزمة حوافز جديدة بقيمة توازي املليار دولر، إضافة اىل املبالغ 

 .5552املتبقية من العام 

ثقة املستمرّة التي تشكل يعود جزء كبري من قدرة القتصاد اللبناين عىل التطور اىل عامل ال

ما تخلص من ذا حفيز النمّو. فلبنان بلد واعد إ عنرصا أساسيا يف املحافظة عىل اإلستقرار وت

لحكومة إمكانية تطوير البنية التحتية وإصدار األمر الذي يوفّر ل ،السياسية واألمنية أزماته

 .تاجية الحيويةوتعزيز القطاعات اإلن القوانني التي تساعد عىل زيادة الستثامر

III.  ثبات اللرية  

 

إن سياسة مرصف لبنان يف الحفاظ عىل استقرار سعر اللرية هي عبارة عن إدارة تعويم 

(Managed Floating)  قد أرست هذه لسعر الرصف، وهو ما يعتمده الكثري من دول العامل. و

خالل مستقراً من  السياسة النقدية التي يتبعها مرصف لبنان منذ أكرث من عقدين نظاما نقدياً 

إبقاء سعر رصف اللرية اللبنانية ضمن هوامش مناسبة تحافظ عىل استقرار األسعار وتسيطر عىل 

التضخم. ويعّد هذا الستقرار أساسياً للحفاظ عىل الثقة وتحقيق النمو القتصادي والستقرار 

 الجتامعي وتحفيز الستثامرات اإلنتاجية وتحسني فرص العمل.

الصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان اليوم، فقد أثبتت اللرية اللبنانية مناعتها  وبالرغم من

نتيجة السياسة املتبعة يف مرصف لبنان والتي حيّدت اللرية عن أي أزمات إقتصادية عاملية 

وحتى عن األزمات الداخلية واإلهتزازات األمنية، عرب رفع قيمة الحتياطي األجنبي لديه، ومن 

احتياطي الذهب الذي يشكل صامم أمان. واألمر الالفت يف تطبيق هذه السياسة أنها مل خالل 

استقرار الفوائد، وهذا يدل عىل توفّر  تؤّد إىل سلبيات تذكر، إن عىل صعيد سوق القطع أو

 عامل الثقة.

عىل باإلضافة إىل اتخاذ مرصف لبنان كل التدابري الالزمة للمحافظة عىل التوازن يف السيولة، 

دون حصول ضغوطات او ردود فعل سلبية قد تنجم عن فائض السيولة باللرية، نحو يحول 

سياسة مرصف لبنان أيضا اىل اإلستمرار يف تأمني مالءة الدولة اللبنانية مع تجنّب عامل هدفت 

التضخم والحفاظ عىل سالمة ميزانيته، ضمن مامرسة واجبه القانوين وهو املحافظة عىل 

لتسليفي. إذ من األهمية مبكان أل تتعرث الدولة، نظرا آلثار ذلك عىل القطاع املرصيف الستقرار ا

وسمعة لبنان، املعروف عنه سداده للديون والفوائد ضمن املهل القانونية. فهذه السمعة تعترب 

رصيداً مهامً للوطن، وتلعب دوراً مؤثراً يف سعر رصف اللرية ويف قاعدة الفوائد يف لبنان، كام 

 تخفف من املخاطر عىل الوضع الئتامين ككل.

لكل هذه األسباب، من الطبيعي أن يستمر مرصف لبنان يف تطبيق هذه اآلليات والسياسات 

 سعر رصف اللرية اللبنانية.وتأمني التضافر بينها، بهدف املحافظة عىل استقرار 
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IV. التسهيالتالقروض و 

 

مرصف لبنان، لجأ املرصف خالل السنوات  انسجاماً مع السياسة التحفيزية التي ينتهجها

املاضية اىل تقديم التحفيزات املتنوعة للمصارف من اجل النخراط يف برامج تسليفية تشجع 

القطاع الخاص عىل الستثامر يف القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية، وذلك 

هذا إضافة إىل الدعم الذي تقّدمه  بفوائد مقبولة عن طريق العفاء من الحتياطي اللزامي.

ولقد كان لذلك مردود  .الدولة عىل القروض الصناعية والزراعية والسياحية والقطاع التكنولوجي

ايجايب عىل الصعيدين اإلقتصادي واإلجتامعي، بحيث سمحت القروض املتوسطة والطويلة 

 األجل لقطاعات عديدة بأن تتطور، وباألخص قطاعي السكن والبيئة.

مليار دولر يف  15ل بّد من اإلشارة إىل بلوغ التسليفات املرصفية مستوى تاريخيا يتجاوز الـو 

، حيث لعبت تعاميم مرصف 5003مليار دولر يف العام  3، مقارنة بـحوايل 5552كانون األول 

لبنان التحفيزية دورا مهام يف زيادة التسليفات وتوجيهها نحو القطاعات ذات املنفعة 

 القتصادية.-تامعيةالج

تعزيز  إىليف هذا اإلطار، أّدى توفري القروض امليّسة للقطاعات اإلمنائية والسكنية والتعليمية 

فرص التعليم ألكرث من عرشة آلف طالب عن طريق توفري قروٍض تعليمية بفائدة ل تتجاوز 

طريق توفري  %، فضال عن املساهمة يف تأمني الستقرار اإلجتامعي والعيش الكريم عن3

املسكن ألكرث من مئة ألف عائلة. كام لحظنا أن اهتامم املصارف بالشّق البيئي قد ازداد، وفق 

ما يتبنّي من طلبات القروض املرسلة إلينا بخصوص مشاريع صديقة للبيئة، ل سيام يف قطاع 

لبيئية من خالل مليون دولر. كذلك تجاوز مجموع القروض ا 155البناء، والتي تجاوز مجموعها الـ

 (NEEREAاآللية الوطنية لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة واألبنية الخرضاء )

 .آلف فرصة عمل 4، حيث تّم تأمني مليون دولر 545

V. االهتامم باالقتصاد املعريف واملفاعيل االقتصادية واملردود االقتصادي 

 

البرشية ومراكمة الرأسامل البرشي عن رؤية مرصف لبنـان ومشـاريعه، ملـا  التنميةمل يغب بُعد 

للعنرص البرشي من أهمية اسرتاتيجية وأولوية يف األمن اإلقتصادي، باتجاه إطالق نهضة تنموية 

ونقل اإلقتصـاد إىل اقتصـاٍد إنتـاجي مبنـي عـىل املعرفـة، خاصـة أن إحـدى أهـم ميـزات لبنـان 

رشـية وطاقاتـه العلميـة. لـذلك قـام مرصـف لبنـان بـإطالق مبـادرتني التفاضلية هي مـوارده الب

لتشجيع الطالب أصحاب األفكار الخالقة بغية  (boot camps)تقضيان بإنشاء مخيامت تحفيزية 

تطويرها إىل مشاريع عملية. هذا باإلضافة إىل فرص التدريب التي يتيحها مرصف لبنان للطـالب 

يف أوسـاط  (Financial Literacy)رها لنرشـ الثقافـة املاليـة الجامعيني، واملنشورات التي يصـد

 . الصفحة اإللكرتونية ملرصف لبناناملواطنني، واألوراق البحثية وورش العمل املنشورة عىل
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أصدر مرصف لبنان تعميامً يهدف اىل إطالق قطاعٍ عجز عن إيجاد موارد  5553يف آب من العام و 

تصاد املعرفة، الذي نعول عليه لتوفري فرص العمل وتأمني الرسملة الالزمة، أل وهو قطاع اق

ابتكار هندسة مالية تضع بترصّف هذا القطاع مردود عىل اإلقتصاد الوطني ككل. وبناًء عليه، تّم 

مقابل املساهامت التي  مليون دولر، من خالل منح املصارف تسليفات دون فائدة 255نحو 

صاد املعرفة وذلك ضمن عدة رشوط، من ضمنها مدى يف الرشكات التي تعنى باقت تقوم بها

مساهمة املرشوع يف النمو اإلقتصادي واإلجتامعي ويف توفري فرص عمل يف السوق املحلية، 

ستثمرت وقد اوتالياً زيادة الرثوة الوطنية اللبنانية، ويف دعم املهارات الفكرية البداعية. 

وباإلضافة إىل دعم اقتصاد  .هذه الرشكات مليون دولر يف 555املصارف حتى اآلن أكرث من 

املعرفة، يهدف التعميم اىل تحفيز آليات تأسيس رشكات جديدة يف لبنان، والتي قد تتحّول يف 

املستقبل اىل رشكات مساهمة قابلة إلغناء اإلقتصاد الوطني وتوفري فرص عمل جديدة وتعزيز 

ة الرسملة وليس اإلقراض، ألنه يوفّر آلية عمل السوق املالية.  لذا فإن موضوع التعميم هو عملي

للمصارف اللبنانية يك تشارك يف رأس مال تلك الرشكات الناشئة، وبالتايل فإن التعميم يجنّب 

القطاع الخاص عبء كلفة الدين الذي ميكن أن يحد من إمكانات الستثامر لدى املؤسسات. 

ت التمويل هي شبه معدومة كون والجدير ذكره أن املخاطر عىل رأسامل املرصف يف عمليا

 منها. %21املرصف املركزي يغطي نسبة 

ويف سياق دعمه للرشكات املّّسعة لألعامل يف لبنان، يُعنى مرصف لبنان باملنصة التكنولوجية 

التي تبدو واعدة جّدا، خصوصاً أنها   UK Tech Hubالرقمية املنشأة بدعم من اململكة املتحدة

 .طلب، رغم انطالقها منذ شهرين عىل األكرث 555تلقت ما يفوق الـ 

VI. الخلل الكبري يف القطاعات اإلنتاجية 

 

تعاين القطاعات اإلنتاجية يف لبنان من عجٍز تاريخي وخلٍل مستدام بسبب ترّهل البنية الهيكلية 

القتصادية، دون إيجاد حلوٍل جذرية ومبادراٍت اسرتاتيجية  لالقتصاد اللبناين وتراكم األزمات

وبالنظر إىل الواقع الصناعي اإلنتاجي يف لبنان، نالحظ مثالً  حقيقية.وتنموية ضة اقتصادية لنه

ل تشّكل ة يالزراعالصناعات و  ،من مجموع الصناعاتفقط % 0.8تشّكل لصناعات التحويلية أن ا

املة للنهوض ، مام يستدعي وضع خطّة وطنيٍة ش% من مجموع الصناعات5.51أكرث من 

تنموية، نذكر -إجتامعية-اإلنتاجية. وتتطلّب هذه الخطة توافر عّدة عنارص اقتصاديةبالقطاعات 

 منها التايل:

، كونه العنرص الغالب يف تكوين إيالء األولوية لتوفري الفرص اإلقتصادية للشبابأولً، 

، وذلك لتقليص الفجوة اإلقتصادية الكبرية بني األجيال وبني الجنسني يف اللبنايناملجتمع 

توزيع منافع النمو اإلقتصادي والرثوة الوطنية. ويتطلب هذا األمر جهوداً حكومية حثيثة يف 

رعاية برامج التدريب والتوظيف الحديثة، باإلضافة إىل إجراء إصالحات رئيسية للنظام التعليمي 
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ن اكتساب املعارف واملهارات الالزمة للمساهمة يف اقتصاٍد معريف لتمكني الشباب م

، بحيث تتطابق احتياجات السوق مع الربامج .Error! Reference source not foundتنافيس

 ميية واملهنية.ألكاد

. ويشمل هذا التحديث إدخال غلبته يف سوق العملتحديث القطاع العام والحد من ثانياً، 

مبادئ اإلدارة الرشيدة ومامرسات اإلصالح اإلداري، والقضاء عىل سيطرة النخب الفئوية، والحد 

العام من الفساد. كذلك تربز حاجة ملّحة إلعادة النظر يف مامرسات التوظيف يف القطاع 

سوق العمل عىل حساب القطاع الخاص  يفالقطاع العام  غلبةوسياسات األجور للحد من 

املنتج. ومن الرضوري إرشاك القطاع الخاص يف ملكية القطاعات اإلنتاجية والبنى التحتية 

 وإدارتها، ضمن آليات متنع اإلحتكار، مام يضفي املزيد من الحيوية اإلنتاجية.

، من خالل خلق بيئة مالمئة لتعزيز دور واملجتمع األهيل القطاع الخاصكسب ثقة ثالثاً، 

الرشكات الكبرية واملتوسطة والصغرية عىل حّد سواء، تتقلّص فيها العوائق اإلدارية 

والبريوقراطية، من ناحية، وعرب إرشاك مؤسسات املجتمع األهيل يف برامج التنمية والحامية 

إلصالح السيايس واإلداري وغريها، من ناحية أخرى. كذلك عىل اإلجتامعية والرتبية والصحة وا

من خالل تبني رؤية رياديٍة للمسؤولية اإلجتامعية  ثقة املجتمعاملؤسسات أيضا استعادة 

 والعمل الخريي والجمعوي عىل نطاق واسع.

 إطالق تحوٍل من الدولة واإلقتصاد الريعيني إىل الدولة واإلقتصاد القامئني عىلرابعاً، 

، من خالل حشد املداخيل الريعية، مام يقلل من اإلعتامد عىل اإلنتاج واملعرفة واإلبتكار

الفرصة التاريخية الفريدة املتاحة لنا من  ينستفيدإنتاجي، مصناعٍي اقتصاٍد  لبناءالطاقات 

كبح كذلك ينبغي  .ها أحسن استغاللاملوعودة، بغية استغاللالعائدات النفطية واملتمثّلة ب

 .عقلية الريعية السائدة التي تحد من اإلبتكار واإلنتاجية وتغيّب املساءلة وتعّزز الفسادال

اإلستفادة من الفرص التي تتيحها املشاريع واألسواق واملؤسسات اإلقليمية خامساً، 

. لذلك، ل بد من استغالل تطبيق اسرتاتيجياٍت تكاملية تبني عىل امليزة التفاضلية لكل والعاملية

ٍة عربية. من هنا أهمية إقامة مشاريع إقليمية تعاونية وإنشاء مؤسسات إقليمية جديدة ميكن دول

أن تجرتح الحلول العملية لكثري من املعضالت، أهمها يف مجالت إنتاج الطاقة وحامية األمن 

، %4الغذايئ واألمن املايئ. إذ من غري الجائز أن تبقى نسبة التجارة البينية العربية أقل من 

وليس من املنطقي إبقاء مشاريع كالسوق العربية املشرتكة والبورصة العربية املوحدة أحالماً 

مؤجلة إىل أجٍل غري مسّمى، ومن غري املجدي أن يبقى مرشوع القطار العريب العابر للدول 

 العربية غائباً، بعد أن كان قامئاً منذ مئة عام بني دمشق واملدينة املنّورة!

، القامئة عىل اإلرتقاء بالعدالة اإلجتامعية وتقليص ق الفرص التنموية املستقلةإطال سادساً، 

اإلجتامعي ووضع آلية لدميومة عمله وإرساء -الفوارق الطبقية، عرب تطوير العقد اإلقتصادي



 
 5112 حزيران |  الخميس؛ االنتاجية القطاعات يف الخلل وبني واالزدهار االقتصادية الحامية بني املرصيف القطاع 51 / 8

 
 

قانون رضائبي عادل. هذا باإلضافة إىل اعتامد املعايري العمرانية البيئية العرصية، ولنا يف 

 مثاٌل عىل ذلك. 5535بي مرشوع أبو ظ

لدى املستهلك واملستثمر، والتي يسعى إليها مرصف لبنان، يك  تعزيز الثقافة املاليةسابعاً، 

يتمكن املواطن من اتخاذ قراراته الستهالكية والستثامرية بناًء عىل أسٍس علميٍة سليمٍة 

بالكلفة الحقيقية  وواضحة، كذلك يك يكون مستهلك الخدمة املرصفية أو املالية عىل علمٍ 

 للتزاماته وبحقوقه وواجباته، وبالتايل ميكنه تحديد قدرته عىل الوفاء بهذه اإللتزامات.

% من مجمل الناتج 00تساهم بنسبة التي  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةدعم اً، ثامن

تعاين هذه املؤسسات من  إذ% من فرص العمل. 85املحيل يف لبنان، وتساهم يف خلق 

ضعف السياسات الداعمة واتساع الفجوة التمويلية وارتفاع الكلفة التشغيلية وضعف البنى 

ومن هذه  .إجراء تغيريات هيكليةو  متويلية بأقل كلفٍة ممكنةلتحتية، مام يستوجب ابتكار آليات ا

 :إلجراءاتا

من أجل رسملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، األمر الذي سعى  تطوير السوق املايل -

، والذي انبثقت عنه 5555إليه مرصف لبنان من خالل قانون األسواق املالية، الذي صدر عام 

-crowd)هيئة األسواق املالية التي نظّمت الحصول عىل التمويل عرب آلية حشد التمويل 

funding)ارات لتفعيل عمل األسواق املالية، من بينها إنشاء . وتقوم الهيئة بدراسة عّدة خي

يسعى مرصف لبنان حالياً إىل إطالق سوق كام  بورصة للمؤسسات املتوسطة والصغرية.

إلكرتونية تربط املصارف واملؤسسات املالية والوسطاء يف لبنان بهدف خلق سوق سيولة 

البلدان التي تتواجد فيها  لألسهم والسلع، بحيث تُربط هذه السوق عاملياً، ل سيام يف

 .جاليات لبنانية، ما يتيح للراغبني أن يستثمروا يف لبنان بطريقة سهلة وموثوقة

لتحسني وتبسيط وتّسيع إجراءات التمويل، مثل  تعديل األنظمة الترشيعية والتنظيمية -

راجعة النظام الرضيبي، ومراجعة قيم ضامنات الئتامن تطوير قانون اإلفالس، وم

إصدار قانون لتنظيم العمليات املالية إنجاز قانون عرصي ومتكامل للمنافسة، و للقروض، و 

واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية، وإصدار قانون يرعى تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة يف 

 الرشكات التجارية.

 بواسطة تعزيز اإلستثامر فيها. تطوير قطاعات البنية التحتية -

 لتشجيع اإلستثامرات يف القطاعات اإلنتاجية. ائبيةمراجعة السياسة الض  -

لدى املوارد البرشية اللبنانية عرب تعزيز املهارات  استغالل امليزة التفاضلية اإلبتكارية -

 العلمية واعتامد األساليب التقنية الحديثة.
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مع التجارب  آليات البحث والتطوير واملقارنات املعياريةتطوير اآلليات اإلنتاجية عرب  -

 (.benchmarkingالرائدة )

يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات والصناعات  تشجيع اإلستثامرات العربية واألجنبية -

التحويلية والزراعية، وخاصة من قبل الجالية اللبنانية املهاجرة، والتي ميكن أن تشّكل رافداً 

 لرشكات األجنبية.إنتاجياً لالقتصاد اللبناين ووسيطاً ووكيالً استثامرياً ل

الرضورية إليجاد البيئة اآلمنة  املؤرشات واملعلومات اإلقتصادية واإلحصائيةتوفري  -

وتعزيز الثقة بني املستثمر واملمّول من جهة واملُقرتض يف إدارة املخاطر، آلليات التمويل 

ووكالت  - credit registers and bureaus -)سجالت ومكاتب اإلئتامن  من جهة أخرى

 (.rating agencies –التصنيف 

يف مؤرش بيئة األعامل  583من أصل  552الجدير ذكره أن البنك الدويل يصنّف لبنان يف املرتبة 

(WBEI .والذي يصنّف الدول بناًء عىل املناخ العام لألعامل التجارية السائد يف كل منها ،)

األعامل، وهي: حامية حقوق ويعتمد هذا التصنيف عىل متغرّيات يعتربها أساسية يف بيئة 

 امللكية، إنفاذ العقود، أنظمة تكلفة النفاذ إىل األسواق، وفعالية نظام اإلفالس.

VII. اقتصاد السوق ومذكرة بكريك االقتصادية 

 

يجب أن يقرتن باآلليات اقتصاد السوق  أنتجارب الدول ذات النظم القتصادية الليربالية  أثبتت

ة املتطرفة يك ل تتحّول إىل أدوات استغاللية واحتكارية من الرضورية لضبط توجهاته الربحي

ة الشاملة والعدالة شأنها توسيع الفجوة القتصادية بني طبقات املجتمع عىل حساب التنمي

مفاهيم اقتصادية  اقتصادية حديثة مبنية عىل-اسرتاتيجيات اجتامعية من هنا تربزالجتامعية. 

توصيف وعٍي اقتصادي ل األخالقي" الذي صيغ يف الستينيات قيمية تاريخية، كمفهوم "القتصاد

، ويتمحور حول تأمني الحد األدىن ملعيشة الفئات ساد يف املجتمعات الزراعية قبل الرأساملية

وهو يعترب أّن  الهامشية، عرب تنظيمها يف إطار مشاعي يُفرض عىل الدولة فرضاً ول يُرتجى منها.

الحياة واملأكل واملسكن والزواج( تتقّدم عىل "قوانني السوق" حاجات انسانية معيّنة )كحق 

متقدمة كاليابان، يف محاولٍة للتوأمة  فهوم "الحوكمة السيادية" يف دولٍ واألسعار. كذلك يربز م

 جتامعيةال رشائح لبني املصالح القتصادية الربحية لقوى السوق واملصالح الجتامعية الحيوية ل

نظاماً متكامالً ومتضافراً مربحاً أو يتحّجم مقدار التضارب بينهام، ليشّكال ، بحيث يزول املختلفة

 للجانبني.

متثّل مذكرة بكريك مراجعة علمية للواقع القتصادي اللبناين مع تحليل ومحاولت استنباط 

إن مثل هذه الوثائق والدراسات  إنصافاً.لجعله أكرث عدلً و ، استنتاجات وحلول لهذا الواقع
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ية الرصينة يجب أن تحظى بالهتامم والتعميم يك يتم البناء عليها وتطويرها، يف إطار البحث

 مراكمة الجهود البحثية العلمية الهادفة، وصولً إىل وضع اسرتتيجيات اقتصادية وطنية شاملة.

 مالحظة:

 :تحتوي املذكّرة إىل املقّدمة، ثالثة فصول

 

اللبناين "، ويعالج الوساطة يف التجارة والخدمات، الفصل األول بعنوان " بنية القتصاد  -5

 .التوّجه الريعي، ضعف التضامن والتكافل، الدستور ورضورات الصالح

 

الفصل الثاين بعنوان " البعد الجتامعي يف اقتصاد السوق " ويعالج اقتصاد السوق  -5

الدولة، البيئة  وكرامة النسان، حرية السوق ومبادىء العدالة والتضامن والتكامل، دور

النسانية رشط لقتصاد سليم، التعاون بني الدولة والقطاع الخاص واملجتمع املدين، 

 .المناء الشامل

 

 –الفصل الثالث بعنوان " مرتكزات اقتصاد املستقبل "، ويعالج رؤية اقتصادية  -3

 .صالحاجتامعية، اصالحات رضورية يف بنية اقتصادنا الوطني، مقتضيات استكاملية لال 

VIII. البعد املايل والضيبي 

 

ىل الناتج املحيل إ نسبته تصلو و  ،5552يف نهاية العام  مليار دولر 44حوايل  الدين العام بلغ

بالنظر إىل حجم الكتلة النقدية يف لبنان، فإن لبنان قادر عىل استيعاب الضغط %. 525إىل 

السنوي املتجدد واملتنامي الناتج عن حجم هذا الدين. لكن عنرص الضعف يكمن يف العجز 

باطراد من سنة إىل سنة. لذلك فإن أي مقاربة لضبط تنامي الدين العام يجب أن تبدأ بالسيطرة 

عىل العجز السنوي يف املوازنة وخفض نسبة الدين اىل الناتج املحيل، وذلك عن طريق اإلرساع 

توفرة يف السوق لتمويل يف تطبيق اإلصالحات الحكومية األساسية واإلفادة من السيولة امل

  مشاريع اقتصادية كربى خصوصا يف مجال الطاقة واملياه والبيئة.

اللبنانية، فالنظام الرضيبي يف لبنان ل يؤدي الدور لسياسة القتصادية لالبعد الرضيبي  يف أما

و املنتظر منه، بشكل عام، عىل الصعد املالية والقتصادية والجتامعية، خاصة يف تعزيز النم

 ودفع التنمية. لذا فمن الرضوري إعادة النظر بهذا النظام من عّدة جوانب، نذكر منها التايل:

 

%، 55ـزيادة نسبة القتطاع الرضيبي بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل والتي ل تزال دون ال -

 وهي نسبة منخفضة مقارنًة بدول نامية أخرى.
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الرضيبية لرتتفع حصة اإليرادات من الرضائب املبارشة تغيري الرتكيب الحايل للواردات  -

 وتنخفض يف املقابل حصة الرضائب غري املبارشة.

 التعددية يف الشطور.تعزيز مبدأ الرضيبة التصاعدية املستند إىل  -

 توسيع قاعدة املكلفني بالرضيبة املبارشة من الناحيتني القانونية والعملية اإلجرائية. -

الرضيبية بحيث يصبـح لديهـا القدرة والكفاءة الالزمتان للحصول عىل أكرب  إصالح اإلدارة -

 واملراقبـة والجباية. مردود رضيبي وذلك من خالل رفع مستوى أجهزة املحاسبة والتأكد

 مراجعة السياسة الرضائبية من حيث تشجيع اإلستثامرات يف القطاعات اإلنتاجية. -

IX.  الخطرية. غياب املوازنات والتداعيات 

 

املطلوب عامل الثقة عىل إن لغياب املوازنة العامة يف لبنان آثاره السلبية عىل املالية العامة و 

توفّره بشكٍل أسايس لتأمني القدرة التمويلية للدولة بأقل كلفة ممكنة وجذب الستثامرات 

 ،وكالت التصنيفثقة املؤسسات املالية الدولية و يف  اً اهتزاز األجنبية. فغياب املوازنة يسّبب 

 انخفاض التصنيف الئتامين وإضعاف القدرة عىل جذب الستثامرات األجنبيةد بمام يهدّ 

 الرضورية لتحفيز الطلب الخارجي والنمو وتنشيط التنمية وكبح مشكلة البطالة.

 يف ضبط عمليات اإلنفاق ونقاش الحسابات املالية للدولة إرباكٍ كام أن غياب املوازنة يؤدي إىل 

، مام يزيد من مستويات الهدر يف الطاقات واملوارد واقتناص الهادفة غياب الرؤية القتصاديةو 

 الفرص القتصادية.

X.  .تحديات األمن االقتصادي االجتامعي 

 

اإلقتصادي يف لبنان من جملة تحديات اسرتاتيجية، بدءاً من -يعاين مشهد األمن اإلجتامعي

املوازنة وانخفاض نسبة النمو والبطالة والفساد اإلداري والخلل عبء الدين العام، مروراً بعجز 

يف العمل املؤسسايت والعاملة غري املنظمة واإلقصاء املايل، وصولً إىل انعدام الستقرار 

األمني. إن التطور الذي طرأ عىل آليات عمل مرصف لبنان ومداها يجعله بالرضورة معنياً مبارشًة 

 حديات، ل سيام متويل عجز املوازنة والنمو والبطالة واإلقصاء املايل.بجزٍء كبريٍ من هذه الت

( عىل الرغم من النمو الّسيع نسبياً يف %5.5من ناحية العاملة، شهد لبنان بطئاً يف منّوها )

و  5558بني عامي  %8(، والذي بلغ متوسط %2.3) 5552و 5002الناتج املحيل اإلجاميل بني عامي 

فقط(، وهو أقل بكثري من مرونة منو  %5.5عىل ضعف املرونة يف منو العاملة ) . وهذا يدل5555

العاملة يف بلدان عربية أخرى. وتنتمي الغالبية العظمى من الوظائف ملجال الخدمات 

املنخفضة النتاجية، مثل قطاعات التجارة والبناء، يف حني تتجه العاملة بعيداً عن الزراعة، 

 ذات اإلنتاجية العالية.والصناعة، والقطاعات 
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يف  %55بناًء عىل ذلك، يعاين سوق العمل يف لبنان من ارتفاع معدلت البطالة، التي سّجلت 

، ومتتّد غالباً مدًة طويلة. إن هذه املعدلت ترتفع بشكل خاص يف أوساط النساء 5555عام 

ارتفاع معدلت (. وتكمن املفارقة يف أن معدلت البطالة ترتفع مع %32( والشباب )58%)

من ذوي التعليم الثانوي عاطلون عن  %51من خريجي الجامعات و %52التعليم، حيث أّن نحو 

 فقط من ذوي التعليم البتدايئ. %2غري املتعلّمني و %55العمل، مقارنًة ب

باإلضافة إىل ارتفاع معدلت البطالة، يتّصف سوق العمل اللبناين بارتفاع نسبة العاملة غري 

من العامل الذين يفتقرون إىل التأمني اإلجتامعي وحامية قوانني  %50ة، التي تصل إىل الرسمي

من العاملة العمل الحر، فيام يعاين غالبيتهم من تديّن املهارات  %34العمل. كام يزاول 

 وانخفاض اإلنتاجية ومحدودية توفّر التأمني الرسمي.

، وبذلك يكون الرتفاع 5552 كانون األول يف مليار دولر 44الـ قد تخطىأما الدين العام، ف

، مع نسب منو %55أكرث من  5553، فيام بلغ ارتفاعه عام %1حوايل  5552العام  يفالسنوي للدين 

. إن نسبة الدين العام اىل الناتج املحيل يف العام %5يف الناتج املحيل اإلجاميل ل تزيد عن 

مع  5555يف العام  %533الصعبة، لكنها تراجعت اىل نتيجة األوضاع األمنية  %585تخطّت الـ 5554

تحسن األوضاع وارتفاع نسب النمو اإلقتصادي. أما اليوم، وتحت وطأة األزمة والنزوح السوري 

ومن  .%525والضغط عىل اإلقتصاد وميزانية الدولة، فقد وصلت هذه النسبة اىل أكرث من 

 نحو أربعة مليارات دولر.ب 5551املتوقّع أن يرتفع الدين العام يف العام 

يف ضوء هذه التحديات، أثبت مرصف لبنان امتالكه للرؤية واملثابرة بالرغم من الظروف 

الصعبة التي تواجه الوطن. وهذا نابع من قناعة جذرية أن األزمات تشّكل املناسبات األكرث 

لقد بُنيت هذه الرؤية أهمية إلطالق املبادرات، وميكن حتى أن تكون فرصاً إلنجازات مستقبلية. 

عىل أساس العالقة التكاملية بني النمو اإلقتصادي والتنمية من جهة، والستقرار واألمن 

املجتمعي من جهة أخرى. وقد أثبتت عنارص هذا النهج يوماً بعد آخر جدواها وفعاليتها 

مالمح  ونجاحها، بحيث أضحت منوذجاً يُحتذى به يف املصارف املركزية العاملية. ومن أهم

 هذا النهج:

 

 

 :اإلنجازات النقدية أوالً،

  5000ضمن هوامش مناسبة كام هو الحال منذ العام  استقرار سعر الرصفاملحافظة عىل  

 .ل.ل. للدولر الواحد( 5.155-5.152)

  ضمن إطار الهدف املنشود وهو  التضخموالسيطرة عىل  استقرار األسعاراملحافظة عىل

2%. 
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  حيث وصلت قيمتها، باستثناء الذهب  لبنان بالعمالت األجنبية موجودات مرصفتعزيز

 30مليار دولر وفقا ألسعار السوق(، إىل أكرث من  55)الذي تساوي قيمته حاليا حوايل الـ 

، وباملقارنة مع 5003مليار دولر يف العام  3مليار دولر، وهو رقم قيايس مقارنة بـحوايل 

وبنك مليار دولر(  52البنك املركزي املرصي )حوايل املصارف املركزية يف املنطقة، ك

 مليار دولر(. 32الكويت املركزي )حوايل 

  حيال املخاطر السيادية، أي املخاطر السياسية واألمنية، وهذا  مناعة السوق املايلتحقيق

تحويالت من اللرية اللبنانية إىل الما يتجىل يف سوق القطع حيث شهد استقراراً يف حركة 

 الدولر.

 مليار دولر، بشكل يتالءم مع اتجاهات  54التي حققت فائضاً تجاوز الـ إدارة السيولة

السوق ومينع املضاربة والتضخم، بحيث ُضبط فائض السيولة من خالل إصدار شهادات 

إيداع باللرية اللبنانية ومن خالل تشجيع التسليف بالعملة اللبنانية للمشاريع النتاجية 

 البيئية والتعليمية.والسكنية و 

 التي تحققت بقوى السوق، حيث انخفضت هذه الفوائد  املحافظة عىل مستويات الفوائد

 اىل مستويات مريحة لألسواق ومناسبة لتصنيف لبنان.

 للبنان من خالل الحرص عىل مالءة الدولة وسمعة لبنان،  املحافظة عىل الثقة االئتامنّية

 د معينة، للتدخل يف تأمني حاجات الدولة التمويلية.والستعداد، عند الرضورة ويف حدو 

 وذلك من خالل فعالية إدارة مرصف لبنان لتمويل املساهمة يف خفض الدين العام ،

 لخفض كلفة 3-وباريس 5-الدين العام واملبادرات التي تم اللتزام بها يف مؤمتري باريس

حيل الجاميل بشكل جذري من املديونية. فقد انخفضت نسبة الدين العام إىل الناتج امل

، لتعود وترتفع قليال بسبب التباطؤ 5555يف العام  %532اىل حوايل  5554يف العام  585%

 الحاصل يف النمو اإلقتصادي خالل األعوام الثالثة املاضية.

 "املنوطة مبراقبة الوضع املايل واملرصيف يف لبنان  إنشاء "وحدة االستقرار املايل

والعامل، واسترشاف املخاطر والزمات املحتملة قبل وقوعها لتخاذ التدابري الحرتازية 

املناسبة ملواجهتها والتعامل معها، منعاً إلنعكاسها عىل الداخل اللبناين عموماً والقطاع 

 .املرصيف خصوصاً 

 

 

 ثانياً، املحافظة عىل سالمة النظام املرصيف واملايل:

 تجاهها، مام ميّكن الدى املصارف وتشجيع تدفق الودائع ب الحرص عىل سيولة مرتفعة

، يف وقٍت حاجاته والحفاظ عىل النمو املستدام لبنان واقتصاده من الستمرار بتمويل

 .يحرص مرصف لبنان عىل إدارة السيولة

  من أجل إبقاء املصارف 3-اللبنانية مبا يفوق متطلبات بازل املصارفتدعيم رسملة ،

. وقد قرر مرصف %55منخرطة يف العوملة املرصفية، حيث تجاوزت نسبة املالءة لديها الـ
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، مام يساهم يف تحصني 5551يف العام  %55لبنان رفع هذه النسبة تدريجيا لتصل إىل 

ف لبنان أيضاً عىل نوعية األموال الخاصة القطاع املرصيف اللبناين. كام شّدد مرص 

 للمصارف، حيث منح األفضلية لكل ما له عالقة باألموال الخاصة السائلة.

 باعتامد سياسات تسليفية للتحّوط من مخاطر التسليف اتخاذ جميع التدابري االحرتازية ،

  التسليفتراعي ما بني الغاية التسليفية من القروض وإدارة املخاطر. ووضعت ضوابط عىل

اتخذت تدابري للحد من النكشاف عىل كام عىل األسهم والسندات املحلية والدولية، و 

 األدوات املالية السيادية.

 لحامية أموال املودعني الفصل بني أعامل املصارف التجارية ومصارف االستثامر ،

 يف استثامرات مرتفعة املخاطر. وتجنّب استخدامها

  يف إطار سياسة مرصف لبنان الحريصة عىل منعة هيكلية عدم السامح بإفالس أي مرصف

-النظام املرصيف وسمعته، ملا يشّكله هذا اإلفالس من تهديٍد واهتزاٍز لألمن اإلقتصادي

 اإلجتامعي.

 5003الدمج املرصيف الصادر عام  بني املصارف، عمالً بقانون تشجيع عمليات االندماج، 

هذه السياسة إىل إرساء تهدف ملصارف األحد عرش األوىل تفاديا لتمركز املخاطر. باستثناء ا

منواً مهامً يف الودائع واملوجودات والتسليفات، بلغ  القطاع املرصيف الذي شهدالثقة يف 

 سنوياً، يف حني ما زالت املصارف تحافظ عىل ربحية مقبولة مع منو بسيط. %8و 2ما بني 

 وعىل تطوير املهنية الالزمة لتفعيل  لتسليف املتوسط األجلتشجيع املصارف عىل ا

، 5550. فابتداء من العام %0الذي شهد ارتفاعا سنوياً بنسبة  القطاع الخاص التسليف إىل

وألول مرة يف تاريخ لبنان املايل، أصبحت تسليفات املصارف إىل القطاع الخاص تفوق 

 38مليار دولر للقطاع الخاص وحوايل  15من  تسليفاتها اىل القطاع العام بقدٍر مهم )أكرث

مليار دولر للقطاع العام(، مام يشكل تبدلً أساسياً بتعاطي السوق مع املصارف وتغيرياً 

 نوعياً يف العمل املرصيف.

 يف الخارج عن طريق تشجيعها  املساهمة يف توسيع رقعة إنتشار املصارف اللبنانية

 املناسبة لهذا النتشار.ومواكبتها ووضع األطر واملعايري 

 لسد أي ثغرات ترشيعية، كتحديد أسس التعامل مع  بناء الهيكلية الترشيعية الكاملة

 املؤسسات واألشخاص الخاضعني لعقوبات يف بلدان أخرى، ونقل األموال عرب الحدود.

  وذلك بهدف تحصني قطاع الرصافة والنظام املايل برّمته تنظيم عمل مؤسسات الرصافة

استعامله منفذاً لتمرير عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ومن أهم هذه ومنع 

تأهيلية،  التعديالت زيادة رأسامل رشكات الرصافة والشرتاط عىل إداراتها إمتام دورات

 باإلضافة إىل عمليات التحاويل النقدية وفقا لنظام الحوالة.

 ما من الوسطاء املاليني الحرص عىل وضوح وشفافية املؤسسات املالية وغريها ،

 أمرا يف غاية الصعوبة. يجعل تحويل األموال غري الرشعية عرب القطاع املايل
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  عىل جميع مستويات اإلدارات املرصفية مبدأ اإلدارة الرشيدة التشديد عىل تطبيق

ادة إىل زي واإلدارات العليا. وتندرج هذه املقاربة الهادفة واملالية، مبا فيها مجالس اإلدارات

ضمن األهداف الرئيسية لسياسة دة التحكم باملخاطر وزياالشفافية وتعزيز اإلدارة الحكيمة 

 مرصف لبنان، الذي أنشأ لهذه الغاية وحدة اإلدارة الرشيدة.

 قد تجاوز لبنان مرحلة الشك ل. االلتزام مبعايري مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

القواعد الدولية ملكافحة تبييض األموال، وتطبيق يف قطاعه املرصيف بالتزام مصارفه 

العقوبات التي أقرّت يف األمم املتحدة أو يف الجامعة العربية أو إفرادياً يف دول تجمعنا 

تطوير أنظمته القانونية كافة وإصدار ، عن طريق وإياها التعامالت املرصفية واملالية

ذا كله يف إطار مواكبة لبنان لألنظمة األنظمة التطبيقية والتعاميم ذات الصلة. ويأيت ه

 العاملية الحديثة وتطوير بيئته اإلقتصادية، استقطاباً لالستثامرات لسيام الخارجية منها.

 حيث يرتأس حاكم مرصف املشاركة يف تطوير األسواق املالية وأسواق رأس املال ،

 لية.لبنان مجلس إدارة هيئة األسواق املالية وفقا لقانون األسواق املا

 عىل املؤسسات املالية  التوّسع والتعّمق يف تطبيق الرقابة والسلطة التنظيمية

ومؤسسات الوساطة والرصافة وصناديق الئتامن، للتأكّد من أنّها تعمل وفقا للمعايري 

املوضوعة من قبل مرصف لبنان وتراعي مصالح زبائنها وتحرتم قواعد مكافحة تبييض 

 األموال.

 

 التحفيزية للمصارف: ثالثاً، الربامج
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