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 سعادة األستاذ رائد شرف الدين

 عن الجمهورية اللبنانية باإلنابةالمحافظ 
 )األصل عربي(

 تنمية سوق العمل الستيعاب 
 األعداد المتزايدة من الشباب 

 رص وظيفيةفالباحثين عن 
، قد غري طبيعة عمل املصارف املركزية اليت 2008إن مواجهة األزمات، وخصوصاً أزمة العام 

لجأ إىل هتا النقدية، بل أصييييييييييييييب   تاتعتمد فقط على األدوات التقليدية يف تنفيذ سييييييييييييييياسيييييييييييييي مل تعد
 هندسات أخرى تفيد االقتصادي واجملتمع.

لقد أصبح لدى املصارف املركزية دوراً أكرب يف اقتصادات العامل من خالل مساندة احلكومات 
 العمل. اإلمكانات إلعادة إحياء سوقيف توفري الظروف املؤاتية لت قيق النمو املستدام، واستنهاض 

فبفضل سياسة االستقرار النقدي اليت متسك هبا مصرف لبنان طوال السنوات املاضية وقدرته 
على تطوير نظام مصييييييييييييييريف متن وطاف ، متكن من إطالق العديد من املبادرات والت فيزات يف  ال 

حملمار واملبادرة سيييييياسييييييي يف عملية  فيز االسييييييتالتسييييييليل إىل القطا  اذا  الذي يعترب احملابة ا ر  األ
 اشاريع جديدة و شيد فر  العمل األكحملر ختصصاً وكفاءة.

جلأ مصيييرف لبنان خالل السييينوات املاضيييية إىل تقدا الت فيزات املتنوعة للمصيييارف من أجل 
كنية سيييياالخنراط يف برامج تسييييليفية تشييييجع القطا  اذا  على االسييييتحملمار يف القطاعات اإلنتاجية وال

والبيئية والتعليمية وذلك بفوائد مقبولة عن طريق اإلعفاء من االحتياطي اإللزامي. هذا، باإلضييييييافة إىل 
الدعم الذي تقدمه الدولة على القروض الصيييييييييييناعية والزراعية والسيييييييييييياحية والقطا  التكنولوجي. ولقد  

ملتوسييييييطة فيز القروض اكان لذلك مردود إجيايب على القطاعن االقتصييييييادي واالجتماعي عن طريق  
    لقطاعات عديدة بأن تتطور خصوصاً قطاعي البيئة والطاقة البديلة.والطويلة األجل اليت مس

معظم االحتياطي اإللزامي لديها هبذا النو  من التسيييييييليفات،  وملا قام  املصيييييييارف باسيييييييتنفاد
ز النمو عن طريق  ريك هتدف إىل  في 2013أطلق مصرف لبنان رزم  فيزية جديدة يف بداية العام 

 الطلب الداخلي، وذلك يف ظل األزمة احلاصلة يف سوريا وتزايد القلق من الوضعن السياسي واألمين.
يسييييييييييييييعى مصييييييييييييييرف لبنييان من خالل هييذ  الربامج إىل تعزيز التعيياون القييائم بن القطييا  املييا  

أثرها اإلجيايب على  2013عام والقطاعات األخرى. وبالفعل، كان للرزم الت فيزية اليت أطلقها يف ال
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العمل، لذا قام بتجديدها لحملالث سيييييييييييينوات على التوا ، حي  منح  فر  النمو االقتصييييييييييييادي وزيادة
هبدف إقراضها للقطا  اذا  بفوائد  %1مليار دوالر اعدل فائدة  5املصارف حىت اآلن ما يقار الي 

يادة ة البديلة واملشييييييياريع البيئية ور منخفضييييييية، خصيييييييوصييييييياً يف  ال السيييييييكن واملشييييييياريع اجلديدة والطاق
اليت  (NEEREA)األعميييال. وال بيييد من ذكر املبيييادرة الوطنيييية لتفعييييل الطييياقييية والطييياقيييات املتجيييددة 

أطلقهيييا مصييييييييييييييرف لبنيييان بيييالتعييياون مع وزارة الطييياقييية واملييييا  وهيئيييات دوليييية واليت تتوجييي  بيييالنجيييا . 
مليون دوالر واستفاد منها أكحملر  500ارب اليفاالستحملمارات اليت مت  يف هذا القطا  وصل  إىل ما يق

مباشيييييير أو غري مباشيييييير آالف فرصيييييية عمل جديدة بشييييييكل  10مقرتض كما وفرت حوا   250من 
نتيجة زيادة عدد الشيييييركات العاملة يف هذا القطا  واملشييييياريع التنفيذية الكربى وتوجه بع  اجلامعات 

 لرتكيز اختصاصات مستقلة يف هذا اجملال.
الذي يهدف إىل  331التعميم رقم  2013نفسيه، أصيدر مصيرف لبنان يف آب  ويف السيياق

إطالق قطا  عجز عن إجياد موارد الرمسلة الالزمة، وهو قطا  اقتصيييييييييييياد املعرفة الذي يعول عليه لتوفري 
فر  العمل وينعكس مردود  على االقتصيييييياد الوطين ككل. لقد وضييييييع مصييييييرف لبنان بتصييييييرف هذا 

دوالر من خالل منح املصيييارف تسيييليفات دون فائدة مقابل املسيييا ات اليت مليون  400القطا  حنو 
تقوم هبا بالشييييييركات اليت تعص باقتصيييييياد املعرفة وذلك ضييييييمن عدة شييييييروط كما علق موافقته على منح 
التسييليفات للمصيياريل على مدى تأثري املشييرو  موضييو  الشييركة املراد إنشييائها على النمو االقتصييادي 

 توفري فر  عمل يف السيييييييوق ا لية، وتالياً زيادة الحملروة الوطنية اللبنانية وعلى مدىواالجتماعي وعلى 
 دعم املشرو  للمهارات الفكرية اإلبداعية. 

هدف املصيييييرف املركزي من هذا التعميم إىل  فيز آليات تأسييييييس شيييييركات جديدة يف لبنان، 
ر  عمل قتصييييييييياد الوطين، وتوفري فواليت تت ّول يف املسيييييييييتقبل إىل شيييييييييركات مسيييييييييا ة قابلة إلغناء اال

جديدة، وتعزيز عمل السييييييييوق املالية. وإن موضييييييييو  التعميم هو عملية رمسلة وليس قروضيييييييياً، إذ عمل 
مصييرف لبنان على إجياد آلية للمصييارف اللبنانية كي تشييار  يف رأمسال تلك الشييركات الناشييئة. وهذ  

مة املوجهة نان، اا خيتلل عن القروض املدعو اآللية خمصييصيية القتصيياد املعرفة الذي هو طاقة بشييرية للب
إىل قطاعات السييييييكن والتعليم والبيئة وسييييييواها. ويشييييييدد مصييييييرف لبنان هنا على موضييييييو  الرمسلة ألن 
قروض القطا  املصييريف للقطا  اذا  قد تشييكل حاجزاً أمام االسييتحملمار ألن كلفة هذا الدين  د من 

و تلك اليت تنشييييأ. وفقد وفر املصييييرف عن طريق هذا إمكانات االسييييتحملمار لدى املؤسييييسييييات القائمة أ
التعميم البديل ألصييي اب األفكار اذالقة الذي قد ال كتلكون رأمل املال املطلوب لتأسييييس شيييركاهتم 
اذاصيييييييييية عرب احلصييييييييييول على خيار املشيييييييييياركة مع املصييييييييييارف التجارية. كما أن ال خماطر على رأمسال 

 من خماطر املصرف.  %75ملركزي يغطي نسبة املصرف يف عمليات التمويل كون املصرف ا
قد سيييييييييييييياهم يف إجياد تعاون وثيق بن القطا  املا  وقطا  املعرفة الرقمية.  331إن التعميم رقم 

والنجا  الذي  قق يف تطبيق هذا التعميم يدفع مصييييييييييييرف لبنان إىل مواصييييييييييييلة تقدا الدعم املا  على 
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 لبنان. ويف يف املدى الطويل هلذا القطا  الناشئ. فمصرف لبنان يدعم أيضاً الشركات املسرعة لألعمال
 UK Tech Hubهذا السيييييييياق، يعص باملنصييييييية التكنولوجية الرقمية املنشيييييييأة بدعم من اململكة املت دة 

 واليت تبدو واعدة جداً. 
هو النجا  يف إطالق منصييية تداول  2016لدى مصيييرف لبنان مشييياريع عديدة، وهدفه لعام 

إلكرتونية إلدراج الشييييييييييركات الناشييييييييييئة والصييييييييييناديق ولتمكن الشييييييييييركات الناج ة من طر  أسييييييييييهما، 
واملشيياركون يف هذ  املنصيية هم املهنيون واملصييارف واملؤسييسييات املالية ومؤسييسييات الوسيياطة واملكاتب 

. وسييييتشييييكل هذ  املنصيييية وسيييييلة تداول (Family Offices)ختصيييية ب دارة الحملروات اذاصيييية العائلية امل
 قانونية وشفافة للمؤسسات املالية ا لية واألجنبية على حد سواء.

سيييييييتةعص هيئة األسيييييييواق املالية بالرتخيت للشيييييييركات اليت تريد القيام بعملية إدراج للمشييييييياركن 
ان من م عمل املؤسسات املعنية بعمل األسواق املالية سيستفيد لبنالراغبن بالتداول. فمن خالل تنظي

عملية التمويل هذ  مما يسييياعد يف اسيييت داث فر  عمل عرب تأمن السييييولة اليت من شيييأ ا أن ختدم 
قطاعات كحملرية. فمصيييييييرف لبنان قد تكّيل مع التغريات العاملية، وسيييييييتحملمر إمكاناته وقدراته ملسييييييياعدة 

 يف البيئة العاملية اجلديدة.لبنان على االندماج 
وعلى الرغم من كل الصييييعوبات اليت يواجهها لبنان، ف ن مصييييرف لبنان مسييييتمر يف سييييياسيييياته 

إىل ا يافظية على االسييييييييييييييتقرار يف الفوائيد واألسييييييييييييييعيار وليدييه كيل اإلمكيانيات للم يافظية على  اهليادفية
جنبية وجوداته بالعمالت األاالسييييييتقرار النقدي بدعم من السيييييييولة املرتفعة يف املصييييييارف ومن خالل م

مليار دوالري أمريكي، باإلضافة إىل خمزون الذهب الذي هو ثاين أكرب خمزون يف  37اليت ختط  اليييييييييييييي
 الشرق األوسط.

لدى لبنان القدرة على االنطالق اقتصادياً، ومصرف لبنان سيبقى مشاركاً مع القطا  اذا  
املسا ة يف النمو اإلنتاجية وتسهيل مشاريع االستحملمار و من خالل الربامج الت فيزية اهلادفة إىل تفعيل 

 خلق فر  العمل.


