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Арабська весна та COVID‐19: постфактум‐аналіз діяльності банківського сектору Лівану
(сучасний аналіз зацікавлених сторін)
Мета дослідження – вивчити потенціал банків Лівану для вирішення економічних проблем, спричинених
COVID-19. Ще у 2011 році банки зіткнулися з потрясіннями Арабської весни, тому ці дві кризи призвели до
створення однакових економічних умов. Це викликало необхідність оцінки того, як банки Лівану вирішують
викликані пандемією проблеми. У ході дослідницького аналізу виявлено спільні риси цих двох подій, а в
результаті підтверджувального аналізу вивчено гіпотези, що лежать в основі теоретичної бази. Тріангуляція
якісних і кількісних даних допомогла детально вивчити ці дві події. Результати аналізу даних, зібраних на
основі проведення напівструктурованих інтерв’ю із сімома старшими банківськими фахівцями,
підтверджують, що досвід ліванського банківського сектору, накопичений під час Арабської весни, є цінним
активом для банкірів, Банку Лівану та уряду, який можна використовувати для передбачення та подолання
економічної кризи, зумовленої COVID-19. Виявлено такі три ключові стримуючі фактори: дефіцит довіри,
вроджені особливості економіки та фіскальна та грошово-кредитна політика. Більшість із цих умов мають
постійний характер і вимагають довгострокового планування. Оскільки дослідження було проведено до
катастрофи, спричиненої вибухами в Бейруті в серпні 2020 року, жоден аспект викликаних нею фінансових
наслідків для банківського сектору та економіки Лівану не розглядається.
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Арабская весна и COVID‐19: постфактум‐анализ деятельности банковского сектора Ливана
(современный анализ заинтересованных сторон)
Цель исследования – изучить потенциал банков Ливана для решения экономических проблем, вызванных
COVID-19. Еще в 2011 году банки столкнулись с потрясениями Арабской весны, поэтому эти два кризиса
привели к образованию схожих экономических условий. Это вызвало необходимость оценки того, как банки
Ливана решают вызванные пандемией проблемы. В ходе исследовательского анализа обнаружены общие
черты этих двух событий, а в результате подтверждающего анализа изучены гипотезы, лежащие в основе
теоретической базы. Триангуляция качественных и количественных данных помогла подробно изучить эти
два события. Результаты анализа данных, полученных на основании полуструктурированных интервью с
семью старшими банковскими специалистами, подтверждают, что опыт ливанского банковского сектора,
накопленный во время Арабской весны, является ценным активом для банкиров, Банка Ливана и
правительства, который можно использовать для прогнозирования и преодоления экономического кризиса,
вызванного COVID-19. Обнаружены следующие ключевые сдерживающие факторы: дефицит доверия,
врожденные особенности экономики, а также фискальная и денежно-кредитная политика. Большинство этих
условий имеют постоянный характер и требуют долгосрочного планирования. Поскольку исследование
проводилось до катастрофы, вызванной взрывами в Бейруте в августе 2020 года, ни один аспект вызванных
ею финансовых последствий для банковского сектора и экономики Ливана не рассматривается.
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