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مقّدمة العدد

يتزامن اإطالق العدد العا�رش من التقرير الإمنائي مع ا�صتقبال عام جديد، يبدو اأنه قد اأوكلت اإليه مهّمة 

ح�صم الكثري من الق�صايا القت�صادية وال�صيا�صية والأمنية ال�صائكة التي �صاق بها العام ال�صابق، يف خ�صم 

ت�صارب امل�صالح والأولويات.

مبا يف ذلك  العاملية،  املالية والقت�صادية  الأزمة  ا�صتمرار م�صاعفات  الق�صايا  مقّدمة هذه  وياأتي يف 

تاأثرياتها املحتملة على التدّفقات املالية اإىل لبنان، والتي ت�صّكل اأحد اأهّم روافد متويل العجوزات العامة 

للدولة، مبا فيها املوازنة وا�صتحقاقات الدين العام وامليزان التجاري وميزان املدفوعات. 

ولذلك، يحاول الف�صل الأول من هذا التقرير ت�صليط ال�صوء على واقع هذه التدّفقات، حماوًل الإجابة 

التدّفقات  هذه  اإدارة  قواعد  تغيري  عرب  م�صتدام،  منّو  لتحقيق  املطلوب  النموذج  حول  الت�صاوؤلت  عن 

واإيجاد البيئة املنا�صبة لتوجيهها نحو قنوات ال�صتثمار املبا�رش املجدي.

غري اأن حتقيق هذا الهدف يتطلب، اإىل جانب �رشوط اأخرى بالطبع، العمل على تعزيز كفاءة ال�صتثمار 

يف املوارد الب�رشية. الأمر الذي يفر�ص حكمًا معاجلة الت�صّوهات يف قطاع التعليم يف لبنان وتطويره مبا 

يجعل خمرجاته ت�صب فعاًل يف خدمة القت�صاد الوطني. وهذا املو�صوع ي�صّكل حموراً للمعاجلة على اأكرث 

من م�صتوى يف الف�صل الثاين.

من  لكل  القت�صادي  الن�صاط  املبا�رشة يف  وغري  املبا�رشة  تاأثرياته  له  كمتغري  النفط  دور  من  وانطالقًا 

النقد  ل�صندوق  درا�صة  اإليها  لت  تو�صّ التي  النتائج  اإدراج  بّد من  له، كان ل  وامل�صتوردة  املنتجة  الدول 

الدويل حول تاأثريات تقّلبات اأ�صعار النفط على القت�صاد اللبناين بو�صفه بلداً م�صتهلكًا ب�صدة لهذه املادة، 

وذلك يف الف�صل الثالث من هذا التقرير.

وبطبيعة احلال، تركت الأزمة العاملية وما زالت تداعيات �صلبية موؤثرة يف اأ�صواق العمل عمومًا، ول 

�صيما م�صتويات الأجور التي �صهدت من جهة انخفا�صًا يف ح�صتها من جممل الدخل نتيجة �صيا�صات 

جتميد الأجور، ومن جهة اأخرى تاآكاًل يف قيمتها احلقيقية نتيجة الت�صّخم. الأمر الذي اأثار ا�صطرابات 

اأ�صواق العمل  التي تواجهها  التحّديات  لبنان. هذه  العامل، مبا فيها  اجتماعية حاّدة يف الكثري من دول 

وم�صتويات الأجور احلقيقية حول العامل، وتاأثرياتها على القت�صاد العاملي ف�صاًل عن النقا�صات اجلارية 

ب�صاأنها، ت�صكل مو�صوع الف�صل الرابع من هذا العدد.
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ي تطّورات �صيا�صة قطاع الكهرباء، التي كان اأقّرها  وانطالقًا من اهتمام ن�رشة التقرير الإمنائي بتق�صّ

جمل�ص الوزراء بتاريخ 21/ 6/ 2010، واخلطوات التي قطعتها عملية تنفيذ خطة الكهرباء، نعر�ص يف 

الف�صل اخلام�ص اأبرز ما ت�صّمنه التقرير الدوري الذي قّدمه وزير الطاقة واملياه اإىل جمل�ص الوزراء بتاريخ 

.2012/7/18

الكّلي  القت�صاد  موؤ�رّشات  تطّور  ب�صاأن  اإح�صائية  بيانات  فيت�صّمن  والأخري،  ال�صاد�ص  الف�صل  اأما 

من  القت�صادي،  الن�صاط  اأوجه  خمتلف  يت�صّمن  الذي  واخلدمات  ال�صلع  ح�صاب  وخ�صو�صًا  اللبناين، 

ا�صتهالك وا�صتثمار واإنتاج وت�صدير وا�صترياد، وذلك خالل الفرتة 2005 – 2010، اإىل جانب الناجت 

املحّلي الإجمايل وم�صاهمة القطاعات القت�صادية فيه، وكذلك امليزان التجاري للفرتة ذاتها.
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اإدارة التدّفقات املالّية الواردة اإىل لبنــان

حماكاًة لتحقيق النمّو امل�شتدام

الف�شل الأول 
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مقّدمة الف�شل

اأظهر لبنان مناعة ن�صبية اإزاء ال�صدمات التي ا�صابت وما زالت ت�صيب القت�صاد العاملي يف خمتلف 

م�صتوياته، خ�صو�صًا من جراء الأزمة املالية التي اجتاحت العامل �صنة 2008. فقد ا�صتطاع البلد ال�صغري 

املثقل بالديون )146% من الناجت املحلي الإجمايل( والذي يعاين من عجز جتاري �صخم، اأن ي�صمد يف 

اأن ثمة عوامل متعّددة   فيه  الدول. ومما ل �صك  التي تفر�ص نف�صها على معظم  الكبرية  التغرّيات  وجه 

نت لبنان من هذا ال�صمود، اأبرزها اأن معظم ديون الدولة لها طابع حملي مبا فيها الديون بالعمالت  مكَّ

الأجنبية، وذلك لعتبارات لها عالقة بطبيعة النظام امل�رشيف اللبناين وتركيبة الأ�صواق املالية وال�صيا�صات 

اإليه �صعيًا وراء معدلت الفائدة  اأجنبية كبرية جلاأت  اأمواًل  النقدية عمومًا، وهو ما �صاهم يف ا�صتقطابه 

املرتفعة على الودائع وعلى �صندات اخلزينة و�صهادات الإيداع لدى امل�رشف املركزي. فكان اأن عملت 

على  واخلدمات  والعقارات  امل�صارف  �صّيما  الريعي، ول  الن�صاط  قطاعات  تغذية  على  التدّفقات  هذه 

اأنواعها، وذلك على ح�صاب القطاعات الإنتاجية املولِّدة لفر�ص العمل يف ظل �صعف الطاقة الإنتاجية 

وترّدي املزايا التناف�صية للب�صائع اللبنانية. 

للم�صتوردات  املفرط  نتيجة ال�صتهالك  الدولة،  التجاري ومالية  امليزان  العجوزات يف  تعّمق  ومع 

ا�صتقطاب  اأجل  من  املالية  لل�صلطات  دافعًا  املايل  ال�صتقرار  هاج�ص  �صّكل  العام،  الدين  خدمة  وتنامي 

اأكرب قدر ممكن من هذه التدّفقات لتمويل ا�صتحقاقاتها املالية. وال�صوؤال الأ�صا�صي الذي يطرح نف�صه يف 

هذا املجال هو: اإىل متى ت�صتطيع الدولة ال�صتمرار يف العتماد على هذه التدّفقات لتمويل مديونيتها 

املت�صاعدة، خ�صو�صًا يف ظل الأزمات اخلانقة التي تعانيها اقت�صادات العامل، والتي تنذر ب�صمور هذه 

التدّفقات؟ وما هو البديل من هذه التدّفقات لتاأمني ا�صتمرارية النموذج؟ . 

يف  الواردة  والأموال  الودائع  هذه  توجيه  كيفية  يف  التفكري  اإىل  تدفع  التي  الأ�صئلة  من  عّينة  هذه 

ن القت�صاد يف مواجهة اأية  تقلبات حمتملة. ويف هذا الإطار ُيطرح  قنوات التوظيف امل�صتدامة، مبا يح�صّ

هذه  اإدارة  قواعد  تغيري  عرب  الأجل  طويل  م�صتدام  منّو  لتحقيق  التدّفقات  هذه  من  ال�صتفادة  مو�صوع 

التدّفقات وتاأمني البيئة القت�صادية الالزمة ل�صتيعابها يف ميادين ا�صتثمارية منتجة. اإن حتقيق هذا الهدف 

ي�صّكل حمور درا�صة من�صورة باللغة الإنكليزية قام بها خرباء من البنك الدويل م�صتخدمني مناذج القت�صاد 
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وتعميمًا   .
)1(

القت�صادية لبنان  ظروف  مع  يتوافق  كّلي  اقت�صادي  منوذج  على  حماكاة  لإجراء  التطبيقي 

الن�رش يف هذا  يتالءم و�رشوط  مبا  املذكورة،  الدرا�صة  ت�صّمنته  ما  اأبرز  ترجمة  ا�صتخال�ص  للفائدة جرى 

التقرير للر�صد الإمنائي.

تتاألف درا�صة البنك الدويل امل�صار اليها اأعاله من ثالثة ف�صول هي:

الف�صل الأول: يت�صّمن تو�صيفًا عامًا ملحّددات التدّفقات املالية الوافدة اإىل لبنان وعالقتها مبختلف 

لالقت�صاد  بالن�صبة  التدّفقات  هذه  عن  الناجمة  وال�صلبيات  الإيجابيات  وكذلك  القت�صادية،  اجلوانب 

اللبناين.

الف�صل الثاين: درا�صة معّوقات النمّو امل�صتدام يف لبنان، اإ�صافة اإىل اإجراء حماكاة ت�صت�رشف تاأثري بع�ص 

التدخالت على النمّو الطويل الأجل. 

التدخالت  بنية �صلبة متكاملة، مع اقرتاح جملة من  نتائج املحاكاة �صمن  يتناول  الثالث:  الف�صل 

الإ�صالحية مبا يف ذلك تبيان اأثرها منفردة وجمتمعة على النمّو. 

هذا  مو�صوعات  تق�صيم  جرى  فقد  الدويل  البنك  لدرا�صة  املعتمد  التق�صيم  هذا  مع  وان�صجامًا 

التقريركالتايل:

اأوًل: العوامل املوؤّثرة يف حركة التدّفقات املالية اإىل لبنان.

ثانياً: الآثار الإيجابية وال�صلبية للتدّفقات املالية الكبرية.

ثالثاً: معّوقات النمّو يف لبنان.

رابعاً: نتائج املحاكاة.

خام�صاً: الإ�صالحات املقرتحة واأثرها على النمّو الطويل الأجل.

- العوامل املوؤّثرة يف حركة التدّفقات املالّية اإىل لبنان

يتبنّي من خالل اأرقام الفرتة املمتدة من 2002 ولغاية 2010 وجود عالقة اإيجابية قوية بني التدّفقات 

املالية وحجم الودائع امل�رشفية، حيث بلغ معّدل الرتباط بينهما 0.86. ولذلك جرى اعتماد حركة 

لغياب الأرقام الدقيقة عن حركة  اإىل لبنان، نظراً  التدّفقات املالية  الودائع امل�رشفية كموؤ�رّش على حركة 

التدّفقات املالية لفرتات زمنية طويلة يف لبنان. 

 Using Lebanon’s Large Capital Inflows to Foster Sustainable Long Term Growth، -   1ـ

.World Bank، Report No. 65994-LB، January، 2012
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وبالطبع هناك عوامل مبا�رشة عديدة توؤثر يف حركة التدّفقات املالية الكبرية اإىل لبنان، تاأتي يف مقّدمها 

الرثوة النفطية الكبرية يف دول اخلليج، والهام�ص الوا�صع بني الفوائد العاملية والفوائد املحلية، بالإ�صافة 

ال�صيا�صة  وكذلك  بالدولر  اللرية  يربط  الذي  القائم  ال�رشف  �صعر  نظام  اأهّمها  مبا�رشة  غري  عوامل  اإىل 

النقدية املتبعة. ويف ما يلي ن�صتعر�ص هذه العوامل باإيجاز:

1ـ الرثوة النفطية اخلليجية

اأ�صعار النفط  ارتفعت التدّفقات املالية الواردة اإىل لبنان بني عامي 2007 و 2010 تبعًا لرتفاع 

. فقد ارتفعت الودائع امل�رشفية بقيمة 
)2(

عامليًا وحلالة الرتياب التي �صادت الأ�صواق املالية العاملية يف حينه

الناجت املحّلي الإجمايل للعام  اأي ما ي�صاوي 86% من  30 مليار دولر بني عامي 2008 و 2010، 

 .2009

2ـ ارتفاع الفوائد املحّلية عن نظرياتها اخلارجية

يعترب الهام�ص بني اأ�صعار الفائدة املحلية والأ�صعار العاملية وا�صعًا وهو الأمر الذي يجذب امل�صتثمرين 

الـ  فوق  الأجل  الق�صرية  الفائدة  اأ�صعار  متدّنية. وظلت  بدرجة خماطر  �رشيع  اإىل حتقيق مردود  ال�صاعني 

10% حتى اأواخر العام 2002 ومن ثم حافظت على معدلت ترتاوح بني 5% و8% اإىل حني اندلع 

الأزمة املالية العاملية عام 2008،  حيث اندفعت امل�صارف املركزية ملعظم الدول اإىل تخفي�ص الفوائد 

اإىل حد لم�ص ال�صفر من اأجل حتفيز القت�صاد يف العديد من القت�صادات املتقدمة، مما اأتاح للم�رشف 

املركزي اللبناين تخفي�ص اأ�صعار الفوائد حمليًا مع الإبقاء على هوام�ص الربح عند عتبة الـ %4.5.

 3ـ نظام �شعر ال�شرف

ُتعترب تقّلبات �صعر ال�رشف اأحد املخاطر التي ترافق عملية ال�صتثمار الأجنبي، اإذ ُيرّتب �صعر ال�رشف 

املتذبذب كلفًة اإ�صافية على امل�صتثمر تدفعه للتحّوط منها عرب طرق عدة منها الأدوات املالية الآجلة يف 

الأ�صواق املالية. اأما يف لبنان فاإن نظام �صعر ال�رشف امل�صتقر ي�صاعد على تاأمني البيئة اجلاذبة للتدفقات 

املالية، حيث ت�صمن �صيا�صة ربط اللرية بالدولر �صمن هام�ص �صّيق عدم تعّر�ص الأموال الأجنبية ملخاطر 

تقّلبات �صعر �رشف اللرية.

4ـ ال�شيا�شة النقدية

تقوم ال�صيا�صة النقدية يف لبنان على اأولوية املحافظة على ا�صتقرار �صعر ال�رشف. ولتحقيق هذه الهدف 

تقوم ال�صلطات النقدية ب�صبط عر�ص النقد عرب اأدوات منها التدخل يف �صوق القطع وعمليات ال�صوق 

2ـ  لالّطالع على املزيد من املعلومات حول  عالقة ا�صعار النفط بالقت�صاد اللبناين، راجع الف�صل الثالث من هذا التقرير .
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املفتوحة م�صتفيدة من الحتياطات املرتاكمة من العمالت ال�صعبة والتي بلغت مع نهاية العام 2011  

تقييد حركة  بالدولر وعدم  بالإيداع  ال�صماح  اأي�صًا  الأدوات  مليار دولر. ومن هذه  حوايل 30.9 

الر�صاميل اإىل خارج لبنان، ف�صاًل عن نظام ال�رّشية امل�رشفية وال�رشائب املتدنية )5%(. وقد �صاهمت هذه 

بتغرّيات  املالية  التدّفقات  تاأثر حركة  الودائع. واملالحظ  لتدفق  البيئة املالئمة  تاأمني  العوامل جمتمعة يف 

حجم الحتياطات من العمالت ال�صعبة، حيث ت�صري الأرقام اإىل اأن زيادة الحتياطات بن�صبة 1% توؤّدي 

اإىل زيادة التدّفقات بن�صبة 0.54% يف ال�صنة التالية مبا�رشة.

الآثار الإيجابية وال�سلبية للتدّفقات املالّية الكبرية

املالية.  التدّفقات  و�صلبيات  اإيجابيات  مو�صوع  يف  جمدداً  التفكري  الأخرية  العاملية  الأزمة  حّفزت 

الطلب  حتفيز   )1 هي:  خم�صة  عناوين  حتت  تندرج  الإيجابيات  فاإن  القت�صادية  النظريات  وبح�صب 

فعالية  تعزيز  املتينة، 4(  الكلية  القت�صادية  ال�صيا�صات  تفعيل  والنمو، 3(  ال�صتثمار  تعزيز  املحلي، 2( 

اإ�صالحات هيكلية.  الدافعية لإجراء  تقوية   )5 ، لبنان(  التجارية يف حالة  )امل�صارف  املاليني  الو�صطاء 

اأما ال�صلبيات فتكمن فيما يلي: 1( ترّكز املوارد املالية املتمثل بتوجه ال�صتثمارات اإىل بلدان وقطاعات 

حمددة، 2( التوزيع اخلاطئ للتدفقات املالية، 3( زيادة خماطر التقّلبات يف القت�صاد الوطني، 4( التعّر�ص 

خلطر هجرة معاك�صة لروؤو�ص الأموال، 5( ت�صّوه ال�صوق املحلي �صواء عرب تركز التوظيفات مبا�رشة يف 

قطاعات معّينة،  اأو ب�صورة غري مبا�رشة عرب توّجه ت�صليفات القطاع امل�رشيف نحو جمالت حمّددة. 

التدّفقات املالية لال�صتهالك ال�صنوي  اإىل تغذية  باإيجابية  اللبناين تنظر الدرا�صة  ويف ما خ�ص الواقع 

الإجمايل خالل  املحلي  الناجت  من  ال�صتهالك %100  هذا  متو�صط  بلغ  مطلقة، حيث  ب�صورة  املحلي 

قويًا  ترابطًا  الدويل  البنك  لدرا�صة  التطبيقية  النماذج  اأظهرت  احلال  وبطبيعة  الفرتة 2007-1997. 

الق�صري )بلغ معامل الرتباط 0.85% للفرتة  املالية على املدى  الناجت املحلي الإجمايل والتدّفقات  بني 

1996-2002 و 0.99% للفرتة 2009-2006(.

اإىل  الواردة  التدّفقات  ارتفاع حجم  مع  تزامنًا  ال�صتثمار  معّدلت  ارتفاع  اأي�صًا  الإيجابيات  ومن 

لبنان. حيث بلغ متو�صط ن�صبة ال�صتثمار اخلا�ص اإىل الناجت املحلي الإجمايل 19% بني العامني 1997 و 

2006. ثم  ارتفعت هذه الن�صبة اإىل 30.5% و 34.4 % يف العامني 2008 و 2009 على التوايل. 

اأما ال�صتثمار العام فقد انخف�ص خالل هذه الفرتة من 6.3% عام 1997 اإىل 2.1% عام 2009.

اإىل  ال�صاعي  امل�رشيف  القطاع  فعالية  زيادة  يف  م�صاهمتها  املالية  التدّفقات  اإيجابيات  اإىل  وي�صاف 

ا�صتقطاب اأكرب ن�صبة ممكنة من هذه التدّفقات. وتتجّلى هذه الفعالية من خالل الأداء امل�رشيف والت�رشيعات 

املواكبة من قبل امل�رشف املركزي.  
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اأّما ال�صلبيات التي خّلفتها حركة التدّفقات املالية اإىل لبنان فمن اأهمها مو�صوع الت�صّوهات يف بنية 

القت�صاد الوطني. حيث تركزت الأموال الواردة عرب القطاع امل�رشيف ب�صكل رئي�صي يف قطاعات ريعية 

تطوير  يف  التدّفقات  هذه  ت�صاعد  مل  وبذلك  اأعاله.  اأ�رشنا  كما  ال�صياحي  والقطاع  العقاري  كالقطاع 

القت�صاد الوطني، عرب بناء اقت�صاد قائم على البتكارات واملنتجات املعرفية ذات القيمة امل�صافة العالية.

ة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحّلي الإجمايل من 10.7% اإىل %7.2  لة تراجعت ح�صّ  ففي املح�صّ

. بينما ارتفعت ح�صة قطاعي البناء والتجارة من 8.1% و %23.2 
)3(

خالل الفرتة 2005- 2010 

العقاري والإعماري  الن�صاط  ا�صتقطب  فقد  ذاتها.  الفرتة  التوايل خالل  اإىل 15.2% و 27.5% على 

على وجه اخل�صو�ص ما يقارب 68% من اإجمايل ال�صتثمارات، مع الإ�صارة اإىل اأن معظم اليد العاملة يف 

هذا القطاع تعترب يد عاملة اأجنبية غري ماهرة، مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع معّدلت البطالة يف اأو�صاط 

النا�صطني اقت�صاديًا من املواطنني اللبنانيني.

وعلى �صعيد اآخر، اإذا كانت هذه التدّفقات املالية قد وّفرت التمويل الالزم للعجوزات يف املوؤ�رّشات 

الكّلية فقد بقيت هذه العجوزات عند م�صتويات مرتفعة من جهة، حيث بقي العجز يف امليزان التجاري 

عند م�صتويات تفوق الـ 30% من الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة   1997 – 2009. كما بلغ 

املتو�صط ال�صنوي للعجز يف امليزان اجلاري 8.9% الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة نف�صها. وبنتيجة 

الأرقام  بح�صب   2009 عام   %146 الـ  ليقارب  العام  الدين  تنامي  ا�صتمر  وغريها  العجوزات  هذه 

ال�صتقرار  يجعل  العجز  لتمويل  التدّفقات  هذه  على  املفرط  العتماد  فاإن  اأخرى  الر�صمية. ومن جهة 

القت�صادي رهنًا ل�صتمرار هذه التدّفقات غري الثابتة بطبيعتها.   

ومن ال�صلبيات الإ�صافية لهذه التدّفقات املالية حت�ّصن �صعر ال�رشف احلقيقي. فبالرغم من تثبيت �صعر 

ال�رشف الإ�صمي، الذي يتم التداول وحتويل العمالت على اأ�صا�صه، فاإن �صعر ال�رشف احلقيقي والذي هو 

عبارة عن ن�صبة الأ�صعار املحلية اإىل الأ�صعار العاملية طبقًا ملعادل القدرة ال�رشائية )ppp( قد ارتفع بن�صبة 

تقارب 21.4% يف ال�صنوات املمتدة من العام 1997 اإىل العام 2009. الأمر الذي يعني عمليًا تراجع 

امليزة التناف�صية لالقت�صاد اللبناين ب�صورة متزايدة. 

معّوقات النمّو يف لبنان

يتمّتع لبنان بوفرة راأ�ص املال بنوعيه املادي والب�رشي اإ�صافة اإىل موقع جغرايف متميز. اإل اأن ال�صتفادة 

بات  بحيث  البعيد.  املدى  على  وا�صحة  تنموية  �صيا�صة  بغياب  معدومة  تكون  تكاد  العومل  هذه  من 

3  - لالّطالع على املزيد حول م�صاهمة القطاعات املختلفة يف الناجت املحلي الإجمايل، راجع الف�صل ال�صاد�ص من هذا 

التقرير.
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العالية ل�صمان ا�صتمرار النموذج  التدّفقات املالية مبعزل عن كلفتها  الهتمام من�صّبًا على كيفية جذب 

القت�صادي الريعي القائم املثقل بالديون. اإذ يبدو اأن هذا النموذج عاجز عن توظيف هذه التدّفقات يف 

عملية تنمية �صاملة وم�صتدامة توؤدي اإىل حت�صني و�صع املالية العامة وزيادة الرفاهية وخلق فر�ص عمل. اإن 

توفر العنا�رش امل�صار اإليها اأعاله على �صعيد الراأ�صمال واليد العاملة املاهرة واملوقع اجلغرايف امل�صاعد يوفر 

للبنان فر�صة بناء اقت�صاد قائم على اأن�صطة ابتكارية، تتمثل يف تطبيق اأفكار اأو تقنيات اأو اإجراءات جديدة 

يف الن�صاط الإنتاجي. وهي ل تعني بال�رشورة اأفكاراً اأو تقنيات غري مكت�صفة بعد، بل ميكن اأن ت�صمل 

توطني تكنولوجيا واأفكار موجودة على ال�صعيد العاملي لكنها ما زالت خارج القطاعات القت�صادية 

يف لبنان.

اإن و�صع لبنان على هذا امل�صار التنموي امل�صتدام يتطلب حتديد معّوقات النمّو واقرتاح اإ�صالحات 

هيكلية. اأّما املعّوقات فيمكن ت�صخي�صها على ال�صكل التايل:

l اإن ا�صتمرار اخللل يف التوازن املايل العام, وما ينجم عنه من �صدمات على ال�صعيد القت�صادي 

الكلي، يعترب عائقًا رئي�صيًا اأمام النمّو الطويل الأجل يف لبنان. فا�صتمرار العجز ميكن اأن يعطي اإ�صارات 

�صلبية للم�صتثمرين الأجانب. ويوؤّثر على التدّفقات املالية اخلارجية ال�رشورية لتمويل الإنفاق املحّلي.

والت�صالت  واملاء  كالكهرباء  الرئي�صية  التحتية  والبنى  العامة  اخلدمات  يف  الكبري  ال�صعف   l

اأن 76% من  اإىل  الدويل  البنك  يعّده  الذي  الأعمال 2010  بيئة  تقرير م�صح  ي�صري  والطرقات. حيث 

اأن  ترى  الإنتاجية و%42  اأن�صطتها  اأمام  اأ�صا�صيًا  ت�صكل عائقًا  الكهرباء  اأن  اعتربت  لبنان  ال�رشكات يف 

املوا�صالت هي العائق الأ�صا�صي، فيما بلغت ن�صبة اخرتاق النطاق العري�ص broadband 2% فقط عام 

2008.  وبنظرة �رشيعة على واقع هذه اخلدمات نالحظ ما يلي:

الكهرباء: يفوق الطلُب العر�َص بكثري والتعرفة املعتمدة متدنية ول تغطي الكلفة، الأمر الذي يوؤدي 

اإىل ا�صتنزاف مالية الدولة عرب التحويالت ال�صنوية التي تتلقاها موؤ�ص�صة كهرباء لبنان من الدولة )%4.3 

من الناجت املحّلي الإجمايل عام 2009(، مع ما يرافق ذلك من خلل مايل واإداري كبري تعاين منه املوؤ�ّص�صة 

ويت�صبب بخ�صائر تقنية ومالية كبرية.

اأن هناك عجزاً يف تاأمني  لبنان فاإن الو�صع الفعلي يفيد  النظرية للمياه يف  املياه: بالرغم من الوفرة 

املياه الكافية. ما ي�صطر النا�ص اإىل اإنفاق مبالغ كبرية ل�رشاء املياه من م�صادر خا�صة )308 ماليني دولر 

تقريبًا(. ويتوقع اأن ي�صل لبنان اإىل عجز حاد يف تاأمني املياه بحلول العام 2020 اإذا مل تتم معاجلة مكامن 

اخللل ب�صورة جدية وفاعلة. وكذلك الأمر بالن�صبة لل�رشف ال�صحي حيث تغطي ال�صبكات احلالية %58 

من حاجة البلد لل�رشف ال�صحي مع غياب حمطات للتكرير واملعاجلة، الأمر الذي يوؤدي اإىل تلويث املياه 

العذبة والرتبة والآبار اجلوفية.
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املوا�صالت: ُتعترب املوا�صالت عائقًا اأ�صا�صيًا اأمام الن�صاط القت�صادي والجتماعي يف بريوت الكربى 

واملدن الرئي�صية يف لبنان. ففي ظل غياب نظام النقل العام امل�صرتك يعتمد حوايل مليوين ن�صمة يعي�صون 

يف بريوت الكربى على و�صائل النقل اخلا�صة الأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة ال�صغط على �صبكة الطرقات. 

من ناحية اأخرى تعاين الأنظمة والقوانني املتعلقة بال�صري من الرتهل وعدم مواكبتها للتطورات املدينية 

املت�صارعة. وما يزيد الأمر �صوءاً عدم انتظام وفعالية اأعمال ال�صيانة للطرقات. 

الت�صالت: اإن عدم وجود اأنرتنت �رشيع يزيد من كلفة الإنتاج ويعّد م�صكلة اأ�صا�صية يف بلد كلبنان 

يعتمد على قطاع اخلدمات. كذلك فان تعرفة الت�صالت ُتعترب من اأعلى التعرفات يف العامل، يف حني 

تعاين ال�صبكة من �صغط متوا�صل يوؤدي اإىل انخفا�ص جودة اخلدمات.

عمليات  ترتكز  حيث  الإنتاجية.  القطاعات  لت�صليف  امل�رشيف  القطاع  لدى  احلافزية  �صعف   l

اإىل متويل عجز املوازنة ب�رشاء  اإ�صافة  التجارة(  العقاري واخلدماتي ) وحتديداً  القطاعني  الإقرا�ص على 

الإنتاجية  لزيادة  موؤاٍت  ُيعّد عاماًل غري  مما  مرتفع،  املدى وذات مردود  ق�صرية  غالبيتها  �صندات خزينة 

وفر�ص العمل يف القت�صاد الوطني.

l �صعف الت�رشيعات املتعلقة باملناف�صة وتطوير ال�صوق املالية وتوزيع الرثوة الوطنية, وميلها عمومًا 

ل�صالح ال�صتثمار غري املبا�رش يف الأدوات التي تتمتع ب�صيولة عالية، على ح�صاب ال�صتثمار املبا�رش يف 

التوظيفات الإنتاجية. مما ي�صكل عائقًا اأمام تاأ�صي�ص ال�رشكات امل�صاهمة يف لبنان.

على الرغم من معدلت اللتحاق املرتفعة بن�صبة كبرية مقارنة  l ترّدي املردود الإجمايل للتعليم 

مع دول املنطقة. حيث تبلغ ن�صبة اللتحاق 54% للتعليم العايل يف لبنان بينما ل تتجاوز هذه الن�صبة 

26% يف دول )MENA( . فقد بلغ مردود التعليم يف لبنان 9% يف حني يبلغ هذا املعدل 21% على 

ال�صعيد العاملي. مما يعك�ص تدين م�صتوى ال�صتثمارات يف القطاعات التي ت�صتخدم اليد العاملة املاهرة 

بكثافة. وُيرتَجم هذا التدين يف مردود التعليم بهجرة العمالة املاهرة يف ظّل عدم ال�صتقرار القت�صادي 

وال�صيا�صي.

l ترّدي جودة التعليم: على الرغم من تديّن ن�صبة التالميذ لكل اأ�صتاذ )17:1 يف املرحلة البتدائية 

و8:1 يف املرحلة الثانوية( تبقى معدلت الت�رّشب ومعدلت تكرار ال�صفوف مرتفعة. يرافق ذلك تدين 

م�صتوى الكادر التعليمي، حيث جند اأن هناك 4% فقط من الأ�صاتذة يف املدار�ص الر�صمية لديهم �صهادات 

متخ�ص�صة. ومع ارتفاع الإنفاق على التعليم العايل ب�صقيه العام و اخلا�ص دون احل�صول على نتائج جيدة 

فاإن فاعلية هذا التعليم واإنتاجيته ت�صبحان يف تراجع م�صتمر. 

تاأ�صي�ص  مو�صوع  دولة يف  اأ�صل 183  من  املرتبة 113  لبنان  يحتل  لبنان:  احَلْوَكمة يف  ترّدي   l

الأعمال وفقا لتقرير تاأ�صي�ص الأعمال الذي يعّده البنك الدويل �صنويًا. حيث تواجه ال�رشكات �صعوبة 
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يف �صتى املجالت، �صواء ما يتعلق منها بتاأ�صي�ص الأعمال اأو برخ�ص البناء اأو ت�صجيل امللكية اأو ت�صفية 

الخرتاع  وبراءات  امللكية  حقوق  حماية  مو�صوع  على  درا�صته  يف  الدويل  البنك  ويركز  الأعمال. 

ك�صيا�صة اأ�صا�صية يف ا�صرتاتيجية التنمية امل�صتدامة ينبغي اتباعها. 

منوذج للمحاكاة واإ�شالحات يو�شي بها البنك الدويل

اقت�صادي  منوذج  با�صتخدام  املو�صعية  التدخالت  بع�ص  لنتائج  حماكاة  الدويل  البنك  درا�صة  جُتري 

ي�صّمى »منوذج الأجيال املتداخلة Overlapping Generations Model. ونعر�ص يف ما يلي ملخ�صًا 

عن هذه املحاكاة ونتائجها، اإ�صافة اإىل التو�صيات اخلتامية املتعلقة بالتدخالت والإ�صالحات الهيكلية 

املطلوبة من اأجل حتقيق ال�صتفادة الق�صوى من التدّفقات املالية الوافدة يف اإطار ا�صرتاتيجية تنموية تهدف 

اإىل حتقيق منّو م�صتدام على املدى الطويل. 

1ـ املحاكاة ونتائجها

يفرت�ص منوذج »الأجيال املتداخلة« اأن الأفراد تعي�ص ثالث فرتات هي: الطفولة، والر�صد وال�صيخوخة. 

ويفرت�ص اأي�صًا وجود احلكومة واملن�صاآت القت�صادية. وهو يق�صم القت�صاد اإىل اأربعة قطاعات: الأول 

ينتج ال�صلع النهائية، والثاين ينتج ال�صلع الو�صيطة، والثالث ميثل القوى العاملة الب�رشية، والرابع هو قطاع 

املوجودة يف اخلارج.  ال�صلع واخلدمات والتكيف مع تلك  بابتكار  ُيعنى  الذي  الدرا�صات والأبحاث 

اإطار هذا النموذج. وتنفق احلكومة على  وتتميز اليد العاملة بحرية احلركة بني القطاعات الأربعة يف 

البنى التحتية والتعليم ومتّول اإنفاقها من ال�رشائب ول ت�صتخدم التمويل بالعجز لتغطية نفقاتها )اأي يوجد 

توازن يف املوازنة العامة(. 

ويختار التقرير هذا النموذج باعتباره الأقرب اإىل النموذج التنموي القائم على البتكار والتكّيف 

يف ظل فعالية القطاعات الثالثة الأخرى، واأي�صًا لأن هذا النموذج يحاكي النموذج القت�صادي القائم 

يف لبنان اإىل حد ما )اقت�صاد �صغري مفتوح على العامل اخلارجي(. 

لت اإليها املحاكاة فهي على ال�صكل التايل: اأما اأبرز النتائج التي تو�صّ

ـ اإن زيادة ح�صة ال�صتثمار يف البنى التحتية بن�صبة 5% على ح�صاب بقية بنود الإنفاق )زيادة من %9 

اإىل 14%( توؤّدي اإىل زيادة النمّو بـن�صبة 0.5 نقطة مئوية.

ـ اإن زيادة عامل فعالية الإنفاق العام من 0.55 اإىل 0.7 يتوقع اأن توؤدي اإىل حت�ّصن النمّو القت�صادي 

بن�صبة 0.3%، اذا اعتربنا اأن فعالية ال�صتثمار يف البنى التحتية قد ارتفعت، وبن�صبة 0.2% يف حال حت�ّصن 

فعالية التعليم.
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ـ اإن انخفا�ص التقّلبات على ال�صعيد الكلي يوؤّدي اإىل ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة %0.1.

ـ عندما تتح�ّصن املناف�صة، مقا�صة بعدد ال�صلع الو�صيطة لإنتاج ال�صلع النهائية املطلوبة، تزداد التوقعات 

الإيجابية للنمّو القت�صادي. فاإذا افرت�صنا اأن عدد ال�صلع الو�صيطة املطلوبة لإنتاج �صلعة نهائية انخف�ص 

من 2.5 % اإىل 1% ُيتوّقع اأن يرتفع النمّو بن�صبة %0.1.

ـ بافرتا�ص حتقيق اإ�صالحات يف مو�صوع حقوق امللكية فاإن ذلك ُيتوّقع اأن ينعك�ص بزيادة ال�صتثمار 

يف الدرا�صات والأبحاث. اإن زيادة فعالية تطبيق حقوق امللكية من 0.5 اإىل 0.7 يتوقع اأن توؤّدي اإىل 

زيادة النمّو على املدى الطويل بواقع 0.3% اذا اقرتن ذلك بزيادة ال�صتثمار يف الدرا�صات والأبحاث 

من 0.05 اإىل 0.15، وزيادة النمّو بواقع 0.8% يف حال اقرتنت زيادة فعالية تطبيق حقوق املكلية مع 

زيادة املرونة لال�صتثمار الأجنبي املبا�رش بالن�صبة اإىل معّدلت العائد على ال�صتثمار.

2ـ الإ�سالحات املطلوبة لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى من التدّفقات املالية يف جمال النمّو 

الطويل الأجل

اإىل  الراهنة  حالته  من  ونقله  اللبناين  بالقت�صاد  للنهو�ص  الأ�صلح  النموذج  اأن  الدويل  البنك  يعترب 

القائم  القت�صاد  الطويل هو  املدى  م�صتدام على  منّو  فر�ص عمل وحتقيق  قادر على خلق  منتج  اقت�صاد 

على البتكارات املنتجة لل�صلع واخلدمات ذات القيم امل�صافة العالية التي تعتمد على الراأ�صمال الب�رشي 

والأبحاث ب�صكل مكثف. وي�صتند البنك يف تو�صيته هذه اإىل وفرة اليد العاملة املاهرة والراأ�صمال واملوقع 

اجلغرايف امل�صاعد. ولتحقيق هذا الهدف ل بد من معاجلة بع�ص العوائق والختناقات احلالية وتطوير 

بع�ص القطاعات وتاأمني الظروف القانونية املالئمة. ويف ما يلي نعر�ص للمحاور الأ�صا�صية لالإ�صالحات 

املقرتحة واأثرها على النمّو القت�صادي.

2-1( حمور ال�ستثمار يف البنى التحتية:

كما اأ�رشنا �صابقًا فاإن الختناقات احلادة يف قطاع الكهرباء والنقل والت�صالت واملياه تنعك�ص �صلبًا 

على  مقبولة،  وبكلفة  عالية  بجودة  حتتية  بنى  تاأمني  من  بد  ل  ولذلك  اللبناين.  القت�صاد  تناف�صية  على 

ال�صكل التايل:

قطاع الكهرباء: يجب اأن تهدف اخلطط والتدخالت يف هذا القطاع  اإىل حتقيق الأمور التالية: 1( 

حت�صني التغذية عرب زيادة ال�صعة الإنتاجية، 2( تخفيف العبء املايل، 3( حتقيق تقدم على �صعيد ماأ�ص�صة 

عمل قطاع الطاقة و تبّني ت�رشيعات مالئمة لدخول القطاع اخلا�ص يف عملية امل�صاهمة يف تاأمني التمويل 

للم�صي قدمًا يف تطوير هذا القطاع. ويف هذا الإطار يتبنى البنك جمموعة من الإ�صالحات التي اأو�صت 

بها خطة الكهرباء املعّدة من قبل وزارة الطاقة عام 2010 واأهّمها:
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التجارية وحت�صني  للمبادئ  القطاع وفقًا  اإدارة  ماأ�ص�صة  لبنان عرب  ـ حت�صني َحوكمة موؤ�ص�صة كهرباء 

القدرات الإدارية لتفعيل الأداء املايل والتقني.

ـ معاجلة اخللل املايل عرب مراجعة طريقة الت�صعري بحيث يتم اعتماد تعرفات جديدة ت�صع املوؤ�ص�صة 

على م�صار التوازن املايل امل�صتدام.

ـ زيادة اإنتاج الطاقة بـ 700 ميغاوات على املدى الق�صري و 800 ميغاوات على املدى الطويل.

تنظيم  واإعادة  الرخي�ص  الفيول  على  تعتمد  اإنتاج  طرق  با�صتخدام  الطاقة  اإنتاج  كلفة  تخفي�ص  ـ 

�صبكات النقل والتوزيع واحلد من التهّرب من الدفع والتعدي على ال�صبكة.

ـ تعزيز ا�صتخدام الطاقة املتجددة وت�صجيع الفعالية يف ا�صتخدام الطاقة.

ـ تطوير خمتلف اأ�صكال ال�رشاكة بني القطاع اخلا�ص والعام من اأجل ت�صهيل عملية حتديث القطاع.

قطاع املياه: يحتاج هذا القطاع اإىل معاجلة عدم انتظام توّفر املاء. ويف الوقت نف�صه يجب اللتفات 

اإىل املخاطر البيئية الناجتة عن النفايات غري املعاجلة واأثرها على تلّوث املياه. وملواجهة هذه املخاطر على 

احلكومة تاأمني ال�صتثمارات الالزمة لتح�صني عر�ص املياه ولتطوير و�صيانة �صبكات ال�رشف ال�صحي، 

اإ�صافة اإىل ال�صتثمار يف من�صاآت التخزين والتوزيع واملعاجلة. ويرى البنك اأنه لزيادة فعالية هذا الإنفاق 

وبخا�صة  الكربى  للم�صاريع  حكومي،  م�صتويني:  على  ال�صتثمارات  تتم  اأن  يجب  الهدر  وتخفيف 

املعاجلة  ي�صمل حمطات  اأن  الذي ميكن  املحلية،  ال�صلطات  والتوزيع، وعلى م�صتوى  التخزين  يف جمايل 

و�صبكات ال�رشف ال�صحي. 

قطاع النقل: يجب اأن تهدف الإ�صالحات يف هذا القطاع اإىل معاجلة م�صاكل الختناقات املرورية، 

اإ�صافة اإىل تخفي�ص كلفة النقل على الأفراد واملوؤ�ص�صات والقت�صاد ككل. ويف هذا الإطار يو�صي البنك  

مبا يلي:

املدن  تربط  التي  الفعالة  النقل  خدمات  حت�صني  اأجل  من  احلكومة  قبل  من  الالزم  التمويل  تاأمني  ـ 

واملناطق الأ�صا�صية ب�صكل منظم.

الكلفة على  اإبقاء  الطويل مع  املدى  النقل على  لقطاع  املالية  اآلية ل�صمان حتقيق ال�صتدامة  ـ حتديد 

املواطن وال�رشكات مقبولة.

ـ الهتمام مبو�صوع �صيانة الطرقات و�رشوط �صالمة املرور عليها بدًل من الهتمام بزيادة عددها 

ب�صكل ع�صوائي. 
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ـ العمل على  تخفي�ص كلفة نقل الب�صائع وحتقيق الفعالية يف الأداء،  خ�صو�صًا يف مو�صوع تخلي�ص 

املعامالت واإجراءات النقل عرب احلدود.

قطاع الت�صالت: يو�صي البنك بعدد من اخلطوات التي ت�صاعد يف حت�صني اخلدمة وتكبري ال�صعة 

الإنتاجية وتخفي�ص الكلفة يف قطاع الت�صالت، اأبرزها ما يلي:

ـ اإ�رشاك القطاع اخلا�ص حتت �صقف حتقيق املناف�صة الفعلية وجتّنب الوقوع يف الحتكار.

الخرتاق  ومعدلت  التغطية  زيادة  اإىل  يوؤّدي  مبا  القطاع  هذا  يف  الهيكلية  الإ�صالحات  اإكمال  ـ 

وتخفي�ص الكلفة مع حت�صني النوعية خ�صو�صًا يف جمال الت�صالت والإنرتنت ال�رشيع.

ـ مراجعة الإطار القانوين الناظم لقطاع الت�صالت من اأجل فتح املجال قانونيًا لتطور القطاع.

ـ البتعاد عن التفكري يف قطاع الت�صالت بو�صفه جمّرد رافد ملالية الدولة، والتعاطي معه بو�صفه 

دعامة اأ�صا�صية لالقت�صاد الوطني مبختلف جوانبه.

2ـ2 حت�شني فعالية الإنفاق العام

ُتظهر املحاكاة اأن حت�صني فعالية الإنفاق العام يوؤدي اإىل حت�ّصن يف النمّو مبا بني 0.3% اإىل 0.5 %. 

فالدولة اللبنانية يجب اأن تعمل على زيادة الن�صباط املايل من اأجل ا�صتخدام امل�صادر املالية املحدودة يف 

اإطار حتقيق اأق�صى املنافع القت�صادية والجتماعية للبنانيني. والإ�صالحات يف هذا املجال يجب اأن تطال 

الإنفاق العام و تنفيذ املوازنة واإجراء الرقابة والتدقيق يف ح�صاباتها.

فالإنفاق يف جمال التعليم الر�صمي ي�صتحوذ على ن�صبة مهمة من موازنة الدولة. لكن خُمرجات هذا 

القطاع ل ترقى اإىل م�صتوى املوارد املالية التي ت�صتهلكها. ولذلك يو�صي البنك باللتزام يف الإ�رشاع 

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وا�صرتاتيجية  التعليم  قطاع  تطوير  خطة  يف  الواردة  الإ�صالحات  بتنفيذ 

للقطاع، وبالتحديد يجب العمل على حت�صني نوعية طواقم التدري�ص والعمل على تطبيق اإلزامية التعليم 

للجميع اإ�صافة اإىل تطوير اجلانب التعليمي واللوج�صتي يف املدار�ص الر�صمية من اأجل تاأمني بيئة تعليمية 

جيدة. كما اأن اإعادة هيكلة اجلامعة اللبنانية تعترب من الأولويات  يف اإطار تطوير قطاع التعليم وخُمرجاته 

يف لبنان ليكون قادراً على لعب دور حمّفز للنمّو ولي�ص مثّبطًا له. 

عن  اقت�صادية  لأ�صباب  اخلا�ص  القطاع  اإحجام  ظل  ويف  التحتية،  البنى  على  الإنفاق  جمال  يف  اأّما 

خالل  من  بها  املو�صى  التحتية  البنى  م�صاريع  متويل  �رشورة  الدولة  تواجه  املجال،  هذا  يف  ال�صتثمار 

اإعادة توزيع املوارد املالية على خمتلف البنود الإنفاقية الأخرى. وهذا الإنفاق يجب ان يرتافق مع خطة 

وا�صحة ملنع الهدر ولتحقيق الفعالية التي توؤدي اإىل تعظيم ال�صتفادة من املوارد املحدودة للو�صول اإىل 
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اأن اقرتحته  امل�صاريع �صبق  الفعالية يف  لزيادة  عامًا  اإطاراً  البنك  امل�صاريع. ويورد  املبتغاة لهذه  الأهداف 

 عام 2010. يقوم على ما يلي:
)4(

درا�صة للباحثني دابال و نوري�ص

تنمية  اأن تكون جزءاً من خطة  للم�صاريع  بالتوجيه ال�صرتاتيجي  واملق�صود  التوجيه ال�صرتاتيجي: 

�صاملة على ال�صعيد الوطني، وذلك ل�صمان ال�صتفادة من مزايا التكامل يف عملية التخطيط ال�صرتاتيجي 

حيث يتم جتنب التناق�ص بني الأهداف والأولويات. وذلك كما يلي:

ـ تقييم امل�صاريع بناًء على العائد املايل والقت�صادي للم�رشوع.

ـ اختيار امل�صاريع وموازناتها املالية على قاعدة حتقيق اجلودة الأعلى بكلفة اأقل.

ـ تنفيذ امل�صاريع طبقًا لرقابة دقيقة، �صابقة ولحقة، على خمتلف املراحل للتاأكد من ح�صن �صري العمل 

ودقة التنفيذ.

املالية العامة: هناك بع�ص الإ�صالحات الرئي�صية يف مو�صوع حت�صري وتنفيذ وتدقيق املوازنة العامة 

وما تت�صّمنه من م�صاريع وبنود اإنفاق، اأبرزها ما يلي: 

- حت�صني اآلية حتديد �صقوف الإنفاق لكل وزارة واللتزام بها.

- توحيد املوازنة وزيادة ال�صفافية يف عملية الإنفاق.

- التاأكد من تنا�صب الإ�صالحات املذكورة مع الت�رشيعات القائمة وتطوير الت�رشيعات حيث يلزم.

- مراجعة قانون املحا�صبة العمومية والعمل على تطويره وفق املعايري الدولية.

- تفعيل ح�صاب اخلزينة املوّحد عرب تكوين قاعدة بيانات موّحدة بني وزارة املالية وجمل�ص الإعمار 

ي�صار  اأن  على  املالية،  وزارة  داخل  داخلي  تدقيق  وحدة  واإن�صاء  الإنفاق.  عن  موّحدة  �صورة  لإن�صاء 

اإىل تعميم هذا الأمر على جميع الوزارات يف وقت لحق. اإ�صافة اإىل ذلك حتتاج الت�رشيعات الناظمة 

لأعمال التدقيق اخلارجي اإىل مراجعة مبا يوؤّمن اأف�صل الأداء.

2ـ3( تطبيق حقوق امللكية

ُيتوّقع اأن يوؤدي تطبيق حقوق امللكية اإىل زيادة النمّو القت�صادي بحوايل 0.3% �صنويًا. فتطبيق قوانني 

حقوق امللكية يحّفز البتكار وبالتايل يطّور قطاع الدرا�صات والأبحاث الأمر الذي ينعك�ص اإيجابًا على 

القت�صاد الوطني. وُيعترب وجود مديرية فاعلة  لرباءات الخرتاع واحدة من اخلطوات الأ�صا�صية لتطبيق 

 Dabla-Norris، Era، Jim Brumby، Annette Kyobe، Zac Mills، and Chris Papageorgiou، -Investing -  4ـ
 in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency، unpublished، International Monetary
Fund، December 2010
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حقوق امللكية، وخ�صو�صًا اأن لبنان يحتل املرتبة 100 من اأ�صل 129 يف هذا املجال وفقًا ملوؤ�رش حقوق 

امللكية العاملي ال�صادر عام 2011. 

العام  النواب يف  اأقره جمل�ص  اللبناين املتعلق بحقوق امللكية الفكرية الذي  القانون  اأن  البنك  ويعترب 

2000 ُيعّد مالئمًا، لكن امل�صكلة تكمن يف التطبيق حيث نادراً ما تطبق العقوبات املن�صو�ص عليها يف 

القانون. ومما ي�صاعد يف اإ�صعاف حماية حقوق امللكية يف لبنان هو نق�ص الكادر الإداري وبطء م�صار 

املتابعة للق�صايا املرفوعة، اإ�صافة اإىل التدخل ال�صيا�صي ملنع اتخاذ اجراءات عقابية بحق املخالفني. كما 

اأن هناك �صعفًا يف املحاكم املخت�صة بق�صايا حقوق امللكية الفكرية وعدم وجود اأ�صحاب اخت�صا�ص يف 

هذا املجال.

2ـ4( اآثار تطبيق رْزمة الإ�شالحات جمتمعة

بداية ن�صري اإىل اأن اأثر الإ�صالحات جمتمعة ل ميكن احت�صابه بب�صاطة عرب جمع اأثر كل خطوة اإ�صالحية. 

فمن املتوقع اأن تكون اآثار تطبيق الإ�صالحات دفعة واحدة اأكرب من حا�صل جمع اأثر كل خطوة. وذلك 

قيام  فاإن  ولذلك  املختلفة.  الإ�صالحية  اخلطوات  ديناميات  من  ينتج  الذي  الإيجابي  التفاعل  ب�صبب 

ال�صتقرار  وتاأمني  الفكرية  امللكية  حقوق  وتطبيق  الإنفاق  فعالية  وزيادة  التحتية  البنى  باإ�صالح  لبنان 

الكلي وحت�صني البيئة التناف�صية، من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل زيادة النمّو بواقع 2.9% �صنويًا. اأّما اإجراء هذه 

�صنويًا  بواقع %1.3  منّواً  يوؤّمن  اأن  فيمكن  الكلي،  ال�صعيد  ال�صتقرار على  تاأمني  با�صتثناء  الإ�صالحات 

النمّو حتى يف ظل غياب ال�صتقرار  اأثر مقبول على  لها  اأن اخلطوات الإ�صالحية يظل  يعني  فقط. ما 

ال�صتقرار  وم�صار  تنموية  اإ�صالحية  بخطوات  القيام  م�صار  بني  الرتباط  بفك  ي�صمح  ما  وهو  الكلي، 

الكلي )الأمني وال�صيا�صي( ك�رشط لنجاح هذه الإ�صالحات. 

ويو�صي البنك بالرتكيز على ال�صتثمار يف البنى التحتية وحت�صني فعالية الإنفاق العام يف ظل عدم 

هذين  العمل �صمن  اأن  ويعترب  النطاق،  وا�صعة  اإ�صالحية  بخطوات  القيام  على  �صيا�صي  اإجماع  وجود 

املجالني ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة النمّو بن�صبة 1.1% �صنويًا. 
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خ�شائ�ص قطاع التعليم العايل يف لبنان

الف�شل الثاين



28



29

مقّدمة الف�شل

يت�صف التعليم العايل يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا )MENA(  باأنه تعليم عاٍل ر�صمي 

يعاين �صحًا يف التمويل مبوازاة طفرة يف الطلب. لكن واقع قطاع التعليم يف لبنان، الذي يقع يف قلب 

هذه املنطقة، يختلف عن بقية الدول فيها.

فقطاع التعليم العايل اخلا�ص ي�صتحوذ على غالبية �صوق التعليم العايل حيث توجد موؤ�ص�صة ر�صمية 

واحدة )اجلامعة اللبنانية( من اأ�صل 41 موؤ�ص�صة تعليم عاٍل مرّخ�صة. كما اأن معظم الطالب م�صجلون 

يف اجلامعات واملعاهد اخلا�صة.

كذلك احلال بالن�صبة اإىل التمويل، حيث يحظى قطاع التعليم يف لبنان بتمويل كاف بعك�ص دول 

املنطقة التي تفتقر اإىل ذلك. يف حني اأن  لبنان ل يواجه طفرة يف الطلب على التعليم العايل، وخ�صو�صًا 

اأن النمّو ال�صكاين لي�ص مرتفعًا.

وبالرغم من ابتعاد قطاع التعليم العايل يف لبنان عن امل�صاكل ال�صائدة يف الدول املجاورة، يواجه هذا 

القطاع حتديات اأخرى ل تقل اأهمية عما تواجهه قطاعات التعليم العايل من م�صاكل يف هذه الدول. 

وياأتي على راأ�ص هذه التحديات مدى ا�صتخدام التمويل املتاح ب�صكل فّعال وعادل ملعاجلة الت�صوهات يف 

خمرجات قطاع التعليم، ولو�صع القطاع على طريق حتقيق اأهداف ا�صرتاتيجية تخدم القت�صاد الوطني. 

وا�صتناداً اإىل قراءة وحتليل م�صتوى كفاءة التعليم العايل يف لبنان ومدى فعاليته، وكذلك العدالة يف 

الفر�ص  واملٌخرجات التي يوّفرها هذا القطاع، ميكن التو�صل اإىل مقرتحات حمددة لتطوير هذا القطاع.

 تعالج املو�صوع على م�صتويات عّدة، اأولها الهيكل املوؤ�ص�صاتي 
⁕
ولذلك فاإن درا�صة د. �رشبل نّحا�ص

قطاع  التمويل يف  فعالية  وثالثها  العايل،  التعليم  متويل  كفاية  وثانيها  عام،  ب�صكل  التعليم  قطاع  وواقع 

يلي  وفيما  واملقرتحات.  التحديات  اخلتام  ويف  العايل،  التعليم  قطاع  عدالة  ورابعها  العايل،  التعليم 

ي�صتعر�ص التقرير الإمنائي اأبرز معطيات الدرا�صة املذكورة، وفقًا للتبويب امل�صار اإليه اأعاله:

⁕  Charbel Nahas, Financing and political economy of higher education: The Case of Lebanon, UNESCO,
March, 2011.
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واقع قطاع التعليم يف لبنان 

تقت�صي �رشورات التنمية عادة، ف�صاًل عن متطلبات العدالة القت�صادية والجتماعية، ح�صوراً اأكرب 

للقطاع العام يف التعليم الأ�صا�صي. لكن العك�ص هو احلا�صل يف لبنان حيث يرتفع ح�صور الدولة يف 

قطاع التعليم كلما اجتهنا �صعودا يف �صلم املراحل التعليمية. فن�صبة التعليم الر�صمي يف مرحلة الرو�صات 

الثانوية  املرحلة  اإىل 53% يف  لت�صل  الأ�صا�صي  التعليم  الـ 32% فقط يف  تقارب  الـ 22% و  تتجاوز  ل 

و45% يف التعليم اجلامعي. واإ�صافة اإىل تديّن احل�صور الكّمي للقطاع العام يف قطاع التعليم فاإن جودة 

التعليم الر�صمي متدنية وطالب املدار�ص واملعاهد الر�صمية يعانون من �صعف يف جمال اللغات الأجنبية 

فتوؤثر  العايل  التعليم  اأما يف مراحل  املدار�ص اخلا�صة.   املعريف مقارنة مع طالب  واملهارات وامل�صتوى 

عوامل التنّوع يف الخت�صا�صات وحمدودية الأمكنة يف اجلامعة اللبنانية على قرارات املفا�صلة بينها وبني 

اجلامعات واملعاهد اخلا�صة.

وكما هو احلال بالن�صبة لالإح�صاءات القت�صادية والجتماعية، فاإن الإح�صاءات الرتبوية والتعليمية 

تعاين نق�صًا من حيث ال�صمول والتحديث. فاأحدث الإح�صاءات املتوّفرة يف هذا املجال )حتى املن�صورة 

يف ال�صنتني الأخريتني( تعود للعام 2007. وما توفر من هذه الح�صاءات ي�صري اإىل توّزع الطالب يف 

خمتلف املراحل التعليمية يف لبنان بح�صب امل�صتوى وهوية القطاع وفقًا للجدول التايل: 

جدول رقم )1( : توزيع التالميذ ح�سب امل�ستوى التعليمي والقطاع

امل�صتوى التعليمي
العدد 

)بالآلف(

الن�صبة من 

اجمايل التالميذ

ن�صبة التالميذ يف 

املدار�س اخلا�صة

ن�صبة التالميذ يف 

املدار�س الر�صمية

22%78%13%150.7الرو�صات

32%68%38%450.6التعليم البتدائي

42%58%16%193.3التعليم املتو�صط

53%47%10%123.3التعليم الثانوي

36%64%78%917.9جمموع التعليم ما قبل اجلامعي

45%55%14%160.4التعليم اجلامعي

38%62%8%99.7التعليم التقني

37%63%100%1178املجموع

امل�صدر: نحا�س, م�صدر �صابق.
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وبح�صب اجلدول فقد بلغ عدد طالب املرحلتني الأ�صا�صية والثانوية 917977 طالبًا، وعدد طالب 

اجلامعات 160340 طالبًا، بالإ�صافة اإىل 99731 طالبًا يف قطاع التعليم املهني. اأي اأن اإجمايل عدد 

عدد  اأن  بافرتا�ص  ال�صكان،  عدد  اإجمايل  من   %28 ون�صبتهم  طالب  مليون   1،178 قارب  الطالب 

�صكان لبنان املقيمني يبلغ 4.2 ماليني ن�صمة.

واخلا�صة،  الر�صمية،  التعليمية:  املوؤ�ّص�صات  من  اأنواع  ثالثة  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  قطاع  وي�صّم 

واملوؤ�ص�صات اخلا�صة املجانية. وهذه الأخرية تعود ملنظمات وموؤ�ّص�صات خا�صة ل تبغي الربح وتتقا�صى 

م�صاعدات �صنوية من الدولة بح�صب عدد الطالب، ومعظمها يرتكز يف املناطق الريفية ول توفر غالبًا 

�صوى التعليم الأ�صا�صي. وهذه املوؤ�ص�صات املجانية ت�صتوعب 14%  من اإجمايل عدد الطالب امل�صجلني، 

بينما تبلغ ح�صة املدار�ص الر�صمية 33% والباقي اأي حوايل 53% يتلقون تعليمهم يف مدار�ص خا�صة. 

ومن املالحظ اأن دور املدار�ص الر�صمية يتزايد كّلما اجتهنا �صعوداً يف مراحل التعليم. حيث ت�صل 

املهني  التعليم  الثانوي و38% يف  التعليم  اإىل 53% يف  امل�صجلني  الر�صمية من الطالب  املدار�ص  ح�صة 

الر�صمية  اجلامعة  بو�صفها  اللبنانية  اجلامعة  اأن  جند  الأكادميي  العايل  التعليم  يخ�ص  ما  ويف  والتقني. 

الوحيدة، ت�صتحوذ على حوايل 45%  من طالب اجلامعات. اأما الن�صبة الباقية، اأي 53% فتتوزع على 

37 موؤ�ص�صة تعليم عاٍل خا�صة.

 كفاية التمويل يف قطاع التعليم العايل 

ميكن حتديد ثالثة م�صادر اأ�صا�صية لتمويل التعليم العايل يف لبنان هي: احلكومة، وقطاع الأ�رش، واملنح 

�صة لالإنفاق على التعليم �صواء من حيث  اخلا�صة حملية كانت اأو اأجنبية. و يالحظ ارتفاع الأموال املخ�صّ

الن�صبة اأو القيم املطلقة. ول ت�صاهم احلكومة باأكرث من ُخم�ص هذا الإنفاق.

1- الإنفاق احلكومي

بلغ متو�صط ن�صبة الإنفاق احلكومي على التعليم ب�صكل عام يف لبنان  3% من الناجت املحلي الإجمايل 

التعاون  منظمة  دول  و 5.3% يف  العربية،  الدول  مقابل 6.4%  يف  الفرتة 2007-2004،  خالل 

والتنمية للدول املتقدمة )OECD(. ويتوزع الإنفاق احلكومي ب�صّقيه املبا�رش وغري املبا�رش على ال�صكل 

املبنّي يف اجلدول والر�صم التاليني:
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اجلدول رقم)2(: قيم ون�سب الإنفاق املبا�سر وغري املبا�سر على التعليم العايل يف لبنان )مبليارات اللريات 

اللبنانية(

2004200520062007الإنفاق  

869.8953.7900.6942.0جمموع الإنفاق املبا�رش

195.3201.9225.4230.4الإنفاق غري املبا�رش

1065.11155.61125.91172.4اجمايل الإنفاق

80%80%83%82%ن�صبة الإنفاق املبا�رش

20%20%17%18%ن�صبة الإنفاق غري املبا�رش

امل�صدر: نحا�س, م�صدر �صابق.

الر�صم البياين رقم)1(: تطّور ن�صب الإنفاق املبا�رش وغري املبا�رش

وت�صغيل  اإن�صاء  على  املرتّتبة  التكاليف  بتغطية  املتعلق  املبا�رش  احلكومي  الإنفاق  فاإن  ُيالحظ  وكما   

املدار�ص واملعاهد الر�صمية ي�صكل اأكرث من 80% من الإنفاق احلكومي. وما يتبقى من هذا الإنفاق، اأي 

�ص مل�صاريف اجلامعة اللبنانية وحتديداً للنفقات الت�صغيلية. واأما الإنفاق احلكومي غري  حوايل 20% يخ�صّ

املبا�رش فيتمثل باملبالغ املحّولة اإىل املركز الرتبوي للبحوث والإمناء والتعليم اخلا�ص املجاين اإ�صافة اإىل املنح 

التعليمية ملوظفي القطاع العام و املوؤ�ص�صات الأمنية.

2- اإنفاق الأ�سر على التعليم:

ُتنفق الأُ�رش على التعليم يف املوؤ�ّص�صات اخلا�صة اأكرث من اإجمايل اإنفاق احلكومة على التعليم الر�صمي. 

املحلي  الناجت  من  و %9  الأ�رش،  اإنفاق  اإجمايل  من  يقارب %15  ما  التعليم  على  الأ�رش  اإنفاق  وي�صكل 
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الإجمايل. يف حني تبلغ ن�صبة اإنفاق الأ�رش على التعليم العايل وحده 3% من الناجت املحلي. وهذه الن�صب 

تعترب مرتفعة بكل املعايري العلمية.

3- املنح و امل�ساعدات اخلا�سة

ل تتوفر معطيات كافية و�صاملة ملختلف اجلامعات يف لبنان حول مو�صوع املنح وامل�صاعدات. غري 

اأن املعلومات اجلزئية املتوفرة تعطي فكرة اأولية حول هذا املو�صوع. ففي عام 2007 بلغت املنح التي 

الي�صوعية  اجلامعة  اأعّدتها  درا�صة  مليون دولر. وبح�صب  بريوت 21.5  الأمريكية يف  اجلامعة  تلقتها 

التي لديها تعليم  الدول  يتابعون درا�صتهم يف اخلارج، خ�صو�صًا يف  لبناين  فاإن هناك 12500 طالب 

جماين ومنح تعليمية. وهم يتوزعون بن�صبة 37% يتابعون الدرا�صة يف اأوروبا الغربية و30% يف اأمريكا 

ال�صمالية، و20% يف دول �رشق اأوروبا.

4- جممل الإنفاق على التعليم

ُيقّدر جمموع الإنفاق على التعليم يف لبنان بحوايل 2.8 مليار دولر �صنويًا  اأي ما ن�صبته %13.1 

من الناجت املحلي الإجمايل. وهو موّزع بني الإنفاق احلكومي والإنفاق الأ�رشي. وبذلك ي�صبح معدل 

الإنفاق للفرد 2400دولر �صنوياً، اأي ما يقارب 84% من ن�صيب الفرد من الناجت املحلي. وينفرد لبنان 

عن بقية الدول املتقدمة يف هذا املجال، وذلك بح�صب اجلدول التايل:

اجلدول رقم)3(: ن�سب الإنفاق اإىل الناجت املحلي الإجمايل يف عدد من الدول )%(

اإجمايل الإنفاقالإنفاق اخلا�سالإنفاق العامالبلد

4.09.113.1لبنان

3.61.24.8اليابان

4.92.27.1الوليات املتحدة

4.20.85املك�صيك

5.80.46.2فرن�صا

امل�صدر: نحا�س, م�صدر �صابق. 

فالإنفاق يف لبنان يفوق بن�صبة كبرية اإنفاق دول متقدمة ونامية تتمتع بجودة تعليمية تفوق بكثري 

جودة التعليم يف لبنان. اإن فائ�ص التمويل وتديّن اجلودة يقودنا اإىل ا�صتنتاج مفاده تديّن فعالية الإنفاق 

على التعليم يف لبنان.
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فاعلية الإنفاق على التعليم

توؤّكد املوؤ�رّشات تزايَد الطلب على التعليم العايل، حيث ت�صاعف عدد الطالب خالل الفرتة 1992 

-2007. كما ارتفع الإنفاق على التعليم العايل ب�صقيه العام واخلا�ص، فازدادت موازنة اجلامعة اللبنانية 

من 52 مليار ل.ل. عام 1993 اإىل اأكرث من 173 مليار ل.ل. عام 2005. اإ�صافة اإىل ذلك فقد ارتفع 

التعليم  على  الطلب  ارتفاع  اأن  يعني  مما  املتزايد.  الطلب  لتلبية  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ّص�صات  عدد 

العايل يف لبنان قابلته زيادة اأكرب يف العر�ص عرب افتتاح موؤ�ص�صات جديدة، وبالتايل زيادة الإنفاق على 

املوؤ�ص�صات التعليمية ككل.

ويف غياب البيانات الإح�صائية الكافية، فقد مّت العتماد على بع�ص البيانات جلامعتني اأ�صا�صيتني هما 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت واجلامعة اللبنانية من اأجل درا�صة فعالية الإنفاق على التعليم العايل. ومن 

اأبرز املوؤ�رشات يف هذا املجال موؤ�رش الكلفة للفرد يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، حيث جند اأن هذه الكلفة 

اأي   الأمريكية،  اجلامعة  يف  من 15500دولراً  اأكرث  اإىل  اللبنانية  اجلامعة  يف  من 1380دولراً  ترتفع 

مبعدل  2.071 مليون لرية �صنويًا لكل طالب يف اجلامعة اللبنانية. بينما تبلغ هذه الكلفة يف اجلامعات 

خم�ص�صة  اللبنانية  اجلامعة  موازنة  من   %90 حوايل  اإن  بل  ل  ل.ل.  مليون   10.913 حوايل  اخلا�صة 

للتكاليف الت�صغيلية وبالتحديد لرواتب العاملني يف حني يخ�ص�ص 5% فقط لال�صتثمار و ال�صيانة، بينما 

�ص اجلامعة الأمريكية حوايل 8% لتحديث البنى التحتية. تخ�صّ

وُيعترب معّدل التالميذ لكل اأ�صتاذ موؤ�رشاً اآخر لدرا�صة فعالية الإنفاق، حيث يبلغ هذا املعدل 1:16 يف 

اجلامعة اللبنانية، و1:6 يف اجلامعة الأمريكية. وهي بالإجمال معّدلت جيدة مقارنة مع تلك ال�صائدة 

يف دول منطقة الـ MENA البالغة 1:32. 

مع  التعليمية  املوؤ�ص�صات  خُمرجات  مالئمة  مدى  اأي�صًا  التعليم  على  الإنفاق  فعالية  موؤ�رشات  ومن   

لبنان، فاإن تزايد  العاملة قد ارتفعت يف  فاإذا كانت ن�صبة املتعلمني �صمن القوى  �صوق العمل املحلي. 

اأعداد اخلريجني الذين يعجز �صوق العمل على ا�صتيعابهم واإيجاد فر�ص عمل لئقة لهم يدفع بق�صم كبري 

منهم اإىل الهجرة فيما يقع الآلف منهم يف فخ البطالة. ولذلك يالحظ اأن ن�صبة العاطلني عن العمل من 

اخلريجني هي يف ازدياد م�صتمر اإذ ارتفعت من 6% عام 1997 اإىل 11.1% عام 2004. مع ذلك تبقى 

ن�صبة الفقر متدنية عند املتعلمني قيا�صًا على غري املتعلمني. مما ُيعّد موؤ�رّشاً على دور التعليم يف تخفي�ص 

الفقر.
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رات عدالة قطاع التعليم العايل موؤ�شّ

1ــ امل�ساواة يف متويل التعليم العايل

التعليم  اإىل  ينظرون  اللبنانني  اأن  مفادها  يظهر حقيقة  لبنان  التعليم يف  على  ال�صتثنائي  الإنفاق  اإن 

بو�صفه �رشورة ملواجهة ال�صغوط وحتديات  �صوق العمل املعقدة.

غري اأن توا�صع مردود ال�صتثمار يف التعليم وكلفته العالية يف املوؤ�ص�صات اخلا�صة وطول فرتة التعليم 

كلها عوامل تف�رّش ت�رّشب ن�صبة كبرية من اأبناء الفقراء، خ�صو�صًا اأن نوعية التعليم الر�صمي الذي يجذب 

اخلا�ص.  التعليم  على  قيا�صًا  متدنية  تعترب  اخلا�صة  واجلامعات  املدار�ص  لرتياد  املقتدرين  غري  الفقراء 

الذي  الأمر  اأقل جناحًا،  اأنهم  على  اإليهم  ينظر  اأقل جودة،  تعليم  نوعية  تلقيم  وب�صبب  الفقراء،  فهوؤلء 

يعيق ا�صتفادتهم من التعليم لتح�صني و�صعهم املعي�صي. وبعبارة اأدق فاإن نظام التعليم يف لبنان يوؤدي اإىل 

التمييز وتو�صيع الهّوة بني الفقراء والأغنياء. مما يجعل الفقراء يدورون يف دّوامة من الفقر وعدم اكت�صاب 

مهارات و تعليم بنوعية جيدة كافية للخروج من هذه الدوامة.

2ــ امل�ساواة مناطقيًا

غر م�صاحته اجلغرافية فروقات معي�صية واجتماعية كبرية. فحتى العام  ي�صهد لبنان على الرغم من �صِ

التعليم العايل متمركزة يف بريوت ومل يكن من الوارد فتح فروع يف  1975 كانت غالبية موؤ�ّص�صات 

املناطق. لكن ظروف احلرب حالت دون بقاء موؤ�ص�صات التعليم العايل وخ�صو�صًا اجلامعة اللبنانية موّحدة 

جغرافيًا. ولذلك مت ا�صتحداث فروع لهذه اجلامعة ولبع�ص اجلامعات اخلا�صة. ومع انتهاء احلرب ف�صلت 

حماولت توحيد الفروع جمدداً، ل بل اإن اجلامعات اخلا�صة عملت على فتح فروع لها يف بقية املناطق 

لدوافع جتارية تتعلق بتلبية الطلب واملناف�صة على ا�صتقطاب الطالب.

ونظراً لأن الخت�صا�صات يف فروع اجلامعة اللبنانية يف مناطق الأطراف يغلب عليها الطابع الأدبي 

والنظري، فاإن فر�ص ح�صول طالب هذه املناطق على تعليم عاٍل يف الخت�صا�صات العلمية والعملية 

بقيت �صبه معدومة مقارنة مع طالب اجلامعات اخلا�صة.

3ــ امل�ساواة ح�سب اجلن�س

تبلغ ن�صبة الإناث يف التعليم العايل عمومًا 55% ، وترتفع اإىل 67% يف اجلامعة اللبنانية. وتنخف�ص 

هذه الن�صبة ب�صكل خا�ص يف اجلامعات اخلا�صة ذات الأق�صاط املرتفعة. رمبا يعود هذا الأمر اإىل تف�صيل 

كذلك  اخلا�صة.  اجلامعات  هذه  يف  الذكور  الأبناء  لتعليم  املحدودة  مواردهم  تخ�صي�ص  عادة  الأهل 

يالحظ انخفا�ص ن�صبة الطالبات اجلامعيات يف الخت�صا�صات العلمية والعملية.

اللبناين بالرغم من تفّوق ن�صبتهّن يف  الن�صاء يف �صوق العمل  ومن املفارقات تراجع ن�صبة م�صاركة 

متابعة التعليم العايل.
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التحّديات و املقرتحات

للفئات  املعي�صية  الظروف  تاأمني فر�ص عمل جيدة ت�صاعد يف حت�صني  اإىل  لبنان بحاجة ما�ّصة  يبقى 

ال�صابة حتديداً. فعلى الرغم من وجود 41 موؤ�ص�صة تعليم عاٍل يعاين �صوق العمل من وجود يد عاملة غري 

ماهرة اإىل جانب يد عاملة مبوا�صفات تفوق احتياجات ال�صوق. ورمبا يعود ذلك اإىل ارتباط التعليم يف 

جزء كبري منه بتحقيق الذات واملكانة الجتماعية اأكرث منه مبو�صوع حاجات �صوق العمل والعائد على 

ال�صتثمار يف التعليم.

وعلى �صعيد اآخر جند اأن التح�صيل العلمي الإ�صايف ل يرّتب بال�رشورة زيادة جُمزية يف املداخيل. 

الذي  الأمر  بن�صبة 52% فقط  اإل  الثانوية  ال�صهادة  يزيد عن حامل  املُجاز جامعيًا ل  اأن دخل  فيالَحظ 

ي�صكل عاماًل اإ�صافيًا اإىل جانب البطالة بني اخلريجني يف دفع ال�صباب اللبناين املتعلم منه خ�صو�صًا اإىل 

الهجرة طلبًا للعمل ول�صيما يف بلدان اخلليج واأفريقيا واأمريكا اجلنوبية.

ومما ل �صك فيه اأن الهجرة امل�صتمرة لليد العاملة املتعلمة واملاهرة تفر�ص على اأ�صحاب القرار حتديًا 

للعمل على  ا�صتعادة هوؤلء لال�صتفادة منهم يف القطاعات القت�صادية املحلية التي تتعّر�ص ملناف�صة خارجية 

�صديدة، ف�صاًل عن حت�صني جودة ونوعية اخلدمات العامة وتدعيم اجلامعات وجهود البحث العملي.

اخلطوات املقرتحة:

ـ اإلغاء اإعفاء موؤ�ّص�صات التعليم العايل من ال�رشيبة على القيمة امل�صافة. اإن اإخ�صاع هذه املوؤ�ص�صات 

�ص لتح�صني التعليم الر�صمي، اإن من حيث زيادة  لهذه ال�رشيبة يرفع اإيرادات الدولة التي ميكن اأن ُتخ�صَّ

معدلت الإتاحة اأو عرب زيادة تنّوع الخت�صا�صات ورفع نوعية التعليم والأمور اللوج�صتية امل�صاعدة.

ـ و�صع خطط وم�صاريع لزيادة ال�صتثمار يف الراأ�صمال املادي مبا يتوازن مع ال�صتثمار يف الراأ�صمال 

الب�رشي. اإن هذه الزيادة يف ال�صتثمار يف الراأ�صمال املادي ت�صاهم يف خلق فر�ص عمل جيدة وبالتايل 

ت�صجع الراأ�صمال الب�رشي على البقاء يف لبنان.

ـ حت�صني و�صع اجلامعة اللبنانية على خمتلف ال�صعد املادية والب�رشية والإدارية. فاجلامعة اللبنانية بحاجة 

العتبار  بعني  الأخذ  مع  الأربعة  اجلامعية  املجّمعات  على  والخت�صا�صات  للكليات  توزيع  اإعادة  اإىل 

خ�صائ�ص املنطقة اجتماعيًا واقت�صاديًا.

بالبحث  الهتمام  على  وحتفيزهم  اجلّيد  التدريب  وتاأمني  اللبنانية  اجلامعة  اأ�صاتذة  و�صع  مراجعة  ـ 

العلمي والن�رش.

ـ ُي�صتح�صن توحيد مكان الدرا�صات العليا من اأجل تاأمني بنية م�صاعدة على الحتكاك والتوا�صل بني 

اأبناء خمتلف ال�رشائح واملناطق.

اإن وجود �صيا�صة  التعليم العايل يف لبنان.  اإىل زيادة فعالية  التن�صيق بني اجلامعات مبا يوؤّدي  ـ تفعيل 

وا�صحة املعامل والأهداف يعترب عاماًل م�صاعداً يف تر�صيد الإنفاق وزيادة الفعالية يف الإنفاق.

يتعلق  ما  يف  وبالتحديد  اخلا�ص،  العلمي  التعليم  بقطاع  املتعلقة  الت�رشيعات  حت�صني  على  العمل  ـ 

ب�رشوط التاأ�صي�ص ومراقبة النوعية واملعادلت.
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تاأثريات ارتفاع اأ�شعار النفط 

على القت�شاد اللبناين

الف�شل الثالث
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مقّدمة الف�شل

زيادة  اإن  اإذ  له.  امل�صتوردة  الدول  باقت�صاديات  كبرياً  النفط �رشراً  اأ�صعار  الزيادة يف  ُتلحق  ما  غالبًا 

على  الإنفاق  لنخفا�ص  تبعًا  القت�صادي  الن�صاط  انح�صار  اإىل  توؤّدي  وم�صتقاته  النفط  على  الإنفاق 

ال�صتثمار وال�صتهالك بالإ�صافة اإىل زيادة العجز يف امليزان التجاري نتيجة لرتفاع فاتورة الإ�صترياد. 

اأموال  ت�صتقطب  والتي  املنتجة  غري  الدول  على  اآن  يف  بالفائدة  يعود  قد  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اأن  غري 

البرتودولر،  فيتح�صن ميزان مدفوعاتها. 

ولفهم هذه الإ�صكالية ينبغي ت�صليط ال�صوء على الآثار املت�صّعبة لرتفاع اأ�صعار النفط بكل دينامّياتها. 

وميكننا يف هذا ال�صياق اأن منّيز بني موجتني من الآثار. موجة اأوىل مبا�رشة تتجّلى يف الأثر الذي ي�صيب 

الن�صاط القت�صادي العام من خالل تزايد الواردات وبالتايل العبء على املالية العامة. وموجة ثانية غري 

مبا�رشة وهي تتعلق بالنتائج على �صعيد ال�صادرات والتدّفقات املالية اخلارجية و التحويالت.

لذلك فاإن هذا التقرير  ي�صتعر�ص نتائج التحليالت التطبيقية لدرا�صة تاأثري �صدمات اأ�صعار النفط على 

.
)5(

خمتلف املتغريات القت�صادية ذات ال�صلة، وقنوات التاأثري على اختالفها

قنوات انتقال التاأثريات املختلفة لرتفاع اأ�شعار النفط

كما اأ�رشنا اأعاله فاإن القت�صاد اللبناين يتاأثر بارتفاع اأ�صعار النفط عامليًا عرب قنوات، منها ما هو مبا�رش 

من خالل ال�صترياد ومالية الدولة، ومنها ما هو غري مبا�رش ويت�صل بحركة ال�صادرات والتدّفقات املالية 

اخلارجية والتحويالت.

1ــ قنوات التاأثري املبا�سر:

واخلدمات  ال�صلع  من  الواردات  اإجمايل  من   %20 حوايل  النفطية  الواردات  ت�صّكل  الواردات: 

املتنّوعة اأي ما ن�صبته 10% من الناجت املحلي الإجمايل. اإن ارتفاع �صعر برميل النفط بواقع 15 دولراً 

 IMF، Lebanon: selected issues، The Price of Oil and the Lebanese Economy: A Blessing in Disguise?، 5ـ

.January، 2012
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يتوّقع اأن يوؤدي اإىل زيادة قيمة الواردات بـ 500 مليون دولر، ت�صّكل 1.3% من الناجت املحلي الإجمايل. 

وهذا يعني مزيداً من التحويالت بالعمالت ال�صعبة نحو اخلارج.

التوازن املايل العام: تقّدم احلكومة اللبنانية دعمًا ماليًا كبرياً ملوؤ�ص�صة كهرباء لبنان بلغ متو�صطه ال�صنوي 

تقّدر حا�صالت  ذلك  مقابل  و 2010. ويف  بني 2006  املمتدة  الفرتة  املحلي خالل  الناجت  من   %4

املالية العامة من ال�رشائب على امل�صتوردات النفطية مبا ن�صبته 2% من الناجت.  فارتفاع �صعر النفط بواقع 

15دولراً مع الأخذ بعني العتبار اإيرادات الر�صوم من امل�صتوردات النفطية وعبء الدعم الكبري ملوؤ�ص�صة 

كهرباء لبنان، يوؤّدي اإىل عجز اإ�صايف يف مالية الدولة تقارب ن�صبتة 5% من الناجت املحلى الإجمايل.

2ــ قنوات التاأثري غري املبا�سر:

على �صعيد ال�صادرات: حتتّل الدول امل�صّدرة للنفط و على راأ�صها دول اخلليج مرتبة متقدمة يف لئحة 

الدول امل�صتوردة من لبنان. حيث ت�صتورد هذه الدول ثلث ال�صادرات اللبنانية من ال�صلع واخلدمات. 

اأن ُيرتَجم يف جزء منه زيادة يف ا�صترياد ال�صلع  لذلك فاإن ارتفاع العائدات النفطية لتلك الدول ل بد 

تلك  الدخل يف  اإىل  ال�صترياد  اأن مرونة  فبافرتا�ص  لبنان.  الأخرى ومن �صمنها  الدول  واخلدمات من 

الدول ت�صاوي واحداً )مرونة كاملة(، فاإن اإرتفاع دخلها بن�صبة 1%  تنتج عنه زيادة  يف احل�صاب اجلاري 

للبنان كم�صّدر قيمتها 44 مليون دولر ، اأي 0.1 من الناجت املحّلي الإجمايل يف لبنان.

على �صعيد التدفّقات املالية: تلعب التدّفقات املالية اخلارجية دوراً حا�صمًا يف متويل الإنفاق العام 

للدولة، اإ�صافة اإىل متويل الأن�صطة القت�صادية املتنّوعة يف لبنان. وذلك عرب توفري ال�صيولة الالزمة للقطاع 

متفاوتة.  بن�صب  القت�صادية  القطاعات  على  الأموال  هذه  لتوزيع  الأ�صا�صية  القناة  ُيعترب  الذي  امل�رشيف 

ولذلك فاإن ارتفاع اأ�صعار النفط يوؤّدي اإىل زيادة التدّفقات املالية اإىل لبنان من الدول النفطية، مما ي�صاعد 

يف حت�صني الو�صع القت�صادي. 

من  اأ�صا�صيًا  املغرتبني( جزءاً  من  )خ�صو�صًا  اخلارجية  التحويالت  ت�صّكل  التحويالت:  �صعيد  على 

التدّفقات املالية اإىل لبنان. وقد بلغت قيمة هذه التحويالت 6.7 مليار دولر عام 2010، اأي ما ن�صبته 

17%  من الناجت املحلي الإجمايل. خ�صو�صًا اأن 60% من هذه التحويالت م�صدره العاملون يف دول 

اخلليج بو�صفها امل�صدر الرئي�صي للنفط يف العامل. وبافرتا�ص اأن مرونة التحويالت اإىل الدخل ت�صاوي 

واحداً فاإن ارتفاع الدخل القومي بن�صبة1% يف الدول امل�صدرة للنفط قد ينعك�ص ارتفاعًا يف التحويالت 

اإىل لبنان بقيمة  44 مليون دولر اأي مايقارب الـ0.1 من الناجت املحّلي الإجمايل.

نتائج التحليالت التطبيقية

ترّكزت اأهداف هذه التحليالت على تو�صيح اأمرين اأ�صا�صيني هما:

تاأثري �صدمة اأ�صعار النفط على عدد من املتغريات وم�صار هذا التاأثري عرب الزمن.
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درا�صة العالقة على املدى البعيد بني تطور اأ�صعار النفط وجممل الن�صاط القت�صادي العام يف لبنان عرب 

قنوات التدّفقات املالية اخلارجية.

اأ( تاأثري �سدمة اأ�سعار النفط على عدد من املتغرّيات وم�سار هذا التاأثري عرب الزمن.

لبنان،  يف  القت�صادية  واملتغرّيات  املوؤ�رشات  �صّتى  على  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  �صدمة  تاأثريات  تتنّوع 

اأبرزها ما نعر�صه يف ما يلي:

التطابق«  »موؤ�رّش  ت�صميته  على  ُي�صطَلح  مبوؤ�رّش  املقا�ص  القت�صادي  الن�صاط  جممل  على  التاأثري 

.)Coincident Indicator(

وهذا املوؤ�رش الذي يظهر ترابطًا بن�صبة 85% مع الناجت املحلي الإجمايل يتكّون من متغريات اقت�صادية 

رئي�صية عديدة يف لبنان، وباأوزان خمتلفة ح�صب اأهميتها الن�صبية. ومن هذه املتغريات: الواردات والعمالة 

غري الزراعية والإنتاج ال�صناعي والدخل الفردي وغريها...

القت�صادي  الن�صاط  جممل  على  النفط  اأ�صعار  لرتفاع  اإيجابي  اأثر  وجود  التحليالت  اأظهرت  لقد 

العام يف لبنان مع فارق زمني  يقّدر باأربعة ف�صول. وي�صتمر هذا التاأثري الإيجابي لفرتات تقارب ال�صنتني 

اأو الثالث �صنوات، حيث توؤدي زيادة 15% يف اأ�صعار النفط على �صبيل املثال اإىل حت�ّصن الناجت املحلي 

الإجمايل بن�صبة ترتاوح من 0.8 و %1.2. 

بن�صبة  تنخف�ص  التي  الواردات  على  مبا�رشة  النفط  اأ�صعار  حركة  تنعك�ص  الواردات:  على  التاأثري 

0.43% يف الف�صل التايل مبا�رشة لإرتفاع اأ�صعار النفط، وب�صكل خا�ص يف الف�صل الثالث من الإرتفاع: 

التاأثري على ال�صادرات: ان زيادة اأ�صعار النفط بن�صبة 1% توؤدي اإىل ارتفاع ال�صادرات بن�صبة %0.26 

خالل الف�صول الأربعة الالحقة.

التاأثري على حركة و�صول امل�صافرين: ُتظهر النتائج اأن اإرتفاع اأ�صعار النفط بن�صبة 1% تنعك�ص زيادة 

يف عدد امل�صافرين الوا�صلني اإىل لبنان بن�صبة 0.21 %، مع الإ�صارة اإىل اأن هذه النتيجة تظهر يف الف�صل 

الرابع من تاريخ ح�صول هذا الرتفاع.

اخلارجية  التدّفقات   بني  قوية  عالقة  وجود  الدرا�صات  ُتثبت  امل�رشفية:  الودائع  على  التاأثري 

والتحويالت من جهة وبني الودائع امل�رشفية من جهة ثانية. ويف غياب املعلومات املوثوقة عن التدّفقات 

املالية والتحويالت جرى ا�صتخدام الودائع امل�رشفية كتعبري عن التدّفقات اخلارجية والتحويالت. وقد 

تبني وجود اآثار اإيجابية يرتكها ارتفاع اأ�صعار النفط على الودائع امل�رشفية مع فا�صل زمني ميتد من �صنتني 

اإىل خم�ص �صنوات، بح�صب الر�صم البياين اأدناه:

وبالإجمال، يتبنّي با�صتخدام تقنية »تق�صيم التقلبات« )واملق�صود بها توزيع التقلبات ح�صب العوامل 
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 يف املتغرّيات الرئي�صية، اأن التغري يف اأ�صعار النفط يف�رّش %59 
)6(

امل�صّببة لها(،  ل�رشح اأ�صباب هذه التقلبات

والواردات   )Coincident Indicator( التطابق  موؤ�رّش  من  كل  التغري يف  من  و %52   و %42  

والودائع امل�رشفية على التوايل.

ب ـ درا�سة العالقة البعيدة املدى بني تطور اأ�سعار النفط والن�ساط القت�سادي العام يف لبنان.

اأ�صعار النفط والودائع امل�رشفية ومعدلت  تفرت�ص التقنية امل�صتخدمة يف الدرا�صة وجود عالقة بني 

.
)7(

الفائدة على القرو�ص والن�صاط القت�صادي  ب�صكل عام على املدى البعيد

وبالإجمال، فاإن التحليالت توؤكد اأن الآثار الإيجابية التي يخّلفها امل�صتوى غري املبا�رش من التاأثريات 

تفوق اخل�صائر الالحقة من امل�صتوى املبا�رش املتمثل بزيادة الإ�صترياد والعجز املايل العام.

خال�سة

 تلعب اأ�صعار النفط دوراً اأ�صا�صيًا يف م�صار القت�صاد اللبناين وذلك عرب تاأثريها على عدد من املتغريات، 

�صواء ب�صكل مبا�رش كال�صترياد واملالية العامة، اأو غري مبا�رش كالت�صدير والتحويالت والتدّفقات اخلارجية. 

وتظهر التحليالت القت�صادية الكمية اأن الأثر النهائي لرتفاع هذه الأ�صعار اإيجابي، وذلك نتيجة تفّوق 

الإيجابيات غري املبا�رشة على ال�صلبيات املبا�رشة.

وتخل�ص التحليالت اأعاله اإىل اأن زيادة الرتباط مع الدول امل�صّدرة للنفط من �صاأنه زيادة ا�صتفادة 

لبنان من الآثار الإيجابية لرتفاع اأ�صعار النفط. حيث تزداد الودائع امل�رشفية على �صبيل املثال، وبالتايل 

الت�صليفات وتن�صيط ال�صتهالك وال�صتثمار، اإ�صافة اأىل تاأمني ال�صتقرار املايل يف لبنان. لكن يبدو اأن هذه 

التحليالت غري معنية مب�صاألة تداعيات تكثيف ارتباط القت�صاد اللبناين ال�صغري باخلارج، وما ينجم عنه 

من انك�صاف يعّر�صه للتقلبات وفقدان اأدوات التاأثري وال�صيطرة يف الن�صاط القت�صادي والتوازن املايل 

على ال�صواء.

 .variance decomposition 6ـ هذه التقنية ي�صطلح على ت�صميتها يف القت�صاد القيا�صي مبعادلة

Vector Error Correction model – VECM، ويقوم على  املدى هو  البعيدة  العالقة  يدر�ص هذه  الذي  النموذج  7ـ 

ا�صا�ص ان املتغريات تربطها عالقة تكاملية،  وان عامل اخلطاأ يتكفل بت�صحيح التنافر على املدى الق�صري ليعيد العالقة اىل 

طبيعتها املتكاملة على املدى البعيد.
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مقّدمة الف�شل

تركت الأزمة العاملية تداعيات �صلبية موؤثرة يف اأ�صواق العمل يف �صتى اأنحاء العامل، ي�صعب التعايف 

قبل  مما  بكثري  اأدنى  مبعدلت  ولكن  العاملي،  ال�صعيد  على  الأجور  معدل  منا  لقد  موؤّكد.  ب�صكل  منها 

الأزمة. وعلى اأية حال فاإن هذا التقرير يظهر اأن تاأثري الأزمة على الأجور عمومًا مل يكن متماثاًل.

الأجور  معدل  هبط  الأجور:  يف  مزدوج  انخفا�ص  اإىل  الأزمة  اأّدت  املتقدمة،  القت�صادات  ففي 

احلقيقية يف عام 2008 ثم هبط مّرة اأخرى عام 2011. ووجهات النظر احلالية ترى اأن الأجور يف 

العديد من هذه القت�صادات منت ب�صورة حّدية )اأي ب�صكل حمدود للغاية(  للعام 2012.

ويف الدول النا�صئة اقت�صاديًا ا�صتمر منّو الأجور ب�صورة اأكرث مالءمة، يف ظل النمّو القت�صادي القوي 

اأما يف  الكاريبي.  البحر  الالتينية ودول  واأمريكا  اأفريقيا  اإيجابية يف  اجتاهاته  ما زالت  اآ�صيا، والذي  يف 

النمّو  اإىل هبوط الأجور �صنة 2009، مع اجتاه لعودة  اأّدت الأزمة  اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى فقد 

الإيجابي لالأجور واإن كان مبعّدل اأقّل ن�صبيًا من تلك ال�صنة.

وبنظرة اأطول مدى، يقّدر التقرير اأن معدل الأجور احلقيقية ال�صهرية قد ت�صاعف على الأغلب يف 

الالتينية ودول  اأمريكا  اأفريقيا، 15% يف  بن�صبة 18% يف  العامني 2000 و 2011، وارتفع  اآ�صيا بني 

الكاريبي، و5% يف الدول املتقدمة. ويف اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى ت�صاعفت الأجور ثالث مرات 

لل�رشق  وبالن�صبة   .1990 عام  القت�صادي  النهيار  عقب  جداً  متدنية  قاعدة  اإىل  قيا�صًا  ولكن  تقريبًا، 

الأو�صط فاإن الأدلة املتوافرة يف غياب املعطيات حول الأجور ت�صري اإىل اأن انخفا�ص الإنتاجية و�صعف 

املوؤ�ّص�صات حافظًا على ركود الأجور خالل العقد الأخري.

حملاًل  العمل،  اإنتاجية  مبنحى  ويقارنها  العامل  يف  الأجور  اجتاهات  حول  بيانات  التقرير  هذا  يقدم 

النقا�صات اجلارية حول التوزيع والتناف�صية  اإلقاء ال�صوء على  تاأثرياتها املعقدة على القت�صاد العاملي مع 

واأكالف العمل. فعندما ترتفع الأجور مبوازاة ارتفاع الإنتاجية تتوفر قابلية ال�صتدامة لكليهما ويوجدان 

حافزاً لنمو اقت�صادي اأكرب بزيادة القدرة ال�رشائية لالأ�رش. مع ذلك، ولعقد اأو اأكرث قبل الأزمة، ُك�رشت 

ال�صلة بني الأجور واإنتاجية العمل يف العديد من الدول لي�صاهم ذلك يف حدوث الختاللت القت�صادية 

العاملية.
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ة العمل يف الدخل، الأمر  فالتقرير يبنّي اأنه منذ الثمانينيات �صهدت غالبية الدول اجتاهًا تنازليًا حل�صّ

اأقّل من الدخل الوطني ذهبت لالأجور مقابل ح�صة اأكرب لراأ�ص املال. وقد تكرر  الذي يعني اأن ح�صة 

الأجر  فيها  ارتفع  التي  الدول  بع�ص  اأي�صًا يف  الأجور، وحتى  ب�صكل خا�ص حيث جرى جتميد  ذلك 

احلقيقي ب�صدة. ولهذا الجتاه خماطر اجتماعية و�صيا�صية، عندما ي�صود العتقاد اأن العمال وعائالتهم ل 

يح�صلون على ح�صتهم العادلة يف الرثوة التي اأوجدوها. وعلى ال�صعيد القت�صادي فهو يعّر�ص للخطر 

�صري ودميومة النمّو القت�صادي م�صتقباًل من خالل تقييد ال�صتهالك الأ�رشي امل�صتند اإىل الأجر. وي�صح 

ين اإىل فرتة مطّولة الآن يتوجب فيها  ذلك ب�صكل خا�ص حيث اأدت حقبة ال�صتهالك املرتكز على الدَّ

على الأ�رش ت�صديد ديونها القدمية بالكامل.

كو�صيلة  الت�صدير  اأو  جتاري  فائ�ص  حتقيق  من  الدول  بع�ص  تتمكن  بينما  العاملي،  امل�صتوى  وعلى 

للتخل�ص من الركود، فاإن هذا غالبًا ما يح�صل على ح�صاب العجوزات يف الدول امل�صتوردة وترحيل 

الوظائف فيها. ولتجنب مناف�صة اجلار املت�صّول فاإن الطريق لنمو اقت�صادي متوازن وم�صتدام ينبغي اأن مير 

عرب ا�صتهالك حملي متزايد يف دول الفائ�ص التجاري، م�صتند اإىل اأجور تنمو مبوازاة الإنتاجية. والتعاون 

الدويل ميكنه امل�صاهمة يف حتقيق خمرجات عادلة تفيد جميع الدول.

اإن العديد من الدول يف العامل حتاول مواجهة هذه التحديات، وغالبًا بتنفيذها �صيا�صات مبتكرة. 

ولذلك نعتقد اأن هذا التقرير �صوف ي�صاعد تلك الدول ويحث على التفكري احلديث يف م�صائل تقع اليوم 

يف �صلب �صناعة القرار العاملي.
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امل�شتخل�ص التنفيذي

اأوًل، الجتاهات الرئي�سية لتطّور الأجور

1ــ ا�ستمرار الأزمة يف كبح الأجور

بقي معّدل منو الأجر احلقيقي عامليًا اأدنى بكثري من م�صتوياته قبل الأزمة، متجهًا نحو اخلط الأحمر 

يف القت�صادات املتقدمة، رغم بقائه حمتفظًا بقيمته يف الدول النا�صئة. فقد �صهد معّدل الأجور ال�صهرية 

بن�صبة 1،2% على ال�صعيد العاملي  م�صححًا من الت�صخم، وهو ما يعرف مبعدل الأجور احلقيقية، منواً 

�صنة 2011، منخف�صًا بذلك من 2،1% �صنة 2010 وكذلك 3% �صنة 2007. اإل اأن ال�صني ب�صبب 

حجمها واأدائها القت�صادي القوي، تتمتع بوزن ترجيحي موؤّثر يف هذه املوؤ�رشات العاملية. ولذلك جند 

اأنه بعزل ال�صني ت�صبح ن�صبة منّو الأجور احلقيقية عامليًا 0،2% فقط �صنة 2011، مرتاجعًا من 1،3% �صنة 

التايل الذي يبنّي منّو معّدل الأجر  البياين  2010 وكذلك 2،3% �صنة 2007. وذلك بح�صب الر�صم 

احلقيقي العاملي �صنويًا بني العامني 2006 و2011:

2ــ التباين الإقليمي يف منّو الأجر

يوجد تباينات جغرافية هامة يف اجتاهات منو معدل الدخل احلقيقي. فالأجور عانت هبوطًا مزدوجًا 

الكاريبي،  ودول  الالتينية  اأمريكا  يف  الأزمة  خالل  اإيجابية  بقيت  ولكنها  املتقدمة،  القت�صادات  يف 

وحتى اأكرث يف اآ�صيا. يف حني اأن التقلبات كانت اأو�صع يف اأوروبا ال�رشقية وو�صط اآ�صيا، رقد حدث ذلك 

جزئيًا ب�صبب التعايف القوي يف الأجور ملرحلة ما بعد التحّول قبل اأن حتدث الأزمة القت�صادية العاملية، 
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وال�صمور احلاد يف الأجور احلقيقية �صنة 2009. ويف ال�رشق الأو�صط يبدو اأن معدل الأجور احلقيقية 

قد انخف�ص اعتباراً من عام 2008، واإن كانت بع�ص التقديرات ما زالت غري نهائية، كما هو احلال 

بالن�صبة لأفريقيا.

3ــ منّو الأجر الرتاكمي بح�سب املنطقة

تبدو التباينات بني املناطق �صارخة، وبالتحديد اإذا ما اأخذنا منّو الأجر الرتاكمي من �صنة 2000 حتى 

2011. عامليًا، �صهد معّدل الأجور احلقيقي منواً �صهريًا دون الربع، ويف اآ�صيا ت�صاعف على الأغلب، 

الأجور  ت�صاعفت  اآ�صيا  ال�رشقية وو�صط  اأوروبا  لكن يف  فقط.  بن�صبة %5  املتقدم  العامل  ازداد يف  بينما 

احلقيقية ثالث مرات، وذلك كنتيجة للتعايف من مرحلة التحول اإىل اقت�صادات ال�صوق اأ�صا�صًا. اأما يف 

رو�صيا على �صبيل املثال فقد هبطت القيمة احلقيقية لالأجور اإىل ما دون 40% من قيمتها يف الت�صعينيات 

وتطلب الأمر عقداً من الزمن كي ت�صتعيد الأجور م�صتواها الأ�صا�صي. وتبنّي الر�صوم البيانية اأدناه معدل 

منو الأجر احلقيقي �صنويًا بح�صب املناطق:
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4ــ التباين الإقليمي يف معدل الأجر

بينما منت الأجور ب�صورة كبرية يف القت�صاديات النامية، بقيت التباينات كبرية يف م�صتويات الأجر. 

ففي الفليبني، يح�صل العامل يف القطاع ال�صناعي على حوايل 1،40 دولر اأمريكي لكل �صاعة عمل. 

ويف الربازيل، قدرت هذه ال�صاعة للقطاع نف�صه مببلغ 5،40 دولر اأمريكي، يف اليونان 13 دولر، يف 

الوليات املتحدة 23،30 دولر ويف الدمنارك 34، 80 دولر )وهذه القيم هي باأ�صعار �رشف �صنة 

.)2010

5ــ هبوط ح�س�س العمل والنمّو العادل

قطعة اأ�سغر من الكعكة للعمال عرب العامل

الأجور يف  ارتفاع معدل  اأكرث مبرتني من  املتقدمة  القت�صادات  العمل يف  اإنتاجية  ت�صاعف معدل 

الفرتة 1999 و 2011. ففي الوليات املتحدة، ارتفعت اإنتاجية �صاعة العمل الفعلية يف قطاع الأعمال 

غري الزراعية بن�صبة 85% منذ العام 1980، مقابل زيادة اأجر هذه ال�صاعة بن�صبة 35% فقط. ويف اأملانيا، 

تو�صعت اإنتاجية العمل مبعدل الربع على الأغلب خالل العقدين املا�صيني بينما بقيت الأجور ال�صهرية 

خالل  من  بو�صوح  عنها  ُيعربَّ  الأجور  ومعدل  العمل  اإنتاجية  منو  يف  الجتاهات  وهذه  ثابتة.  احلقيقية 

الر�صم البياين التايل:
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فيما  العمال  انخف�صت ح�صة  الوطني، بحيث  الدخل  توزيع  تغيري يف  نتج عنه  العاملي  هذا الجتاه 

ارتفعت ح�ص�ص راأ�ص املال يف غالبية الدول. وحتى يف ال�صني، حيث الأجور ت�صاعفت ثالث مرات 

لالأجور،  الإجمالية  الفاتورة  من  اأ�رشع  مبعدل  الإجمايل  املحلي  الناجت  ازداد  الأخري،  العقد  مدى  على 

وبذلك هبطت ح�صة العمل.

اإن هبوط ح�صة العمل ُيعترب نتيجة لعوامل عديدة منها: التقدم التكنولوجي، وعوملة التجارة، وتو�صع 

الأ�صواق املالية، وتراجع �صغط النقابات، لتتاآكل بذلك قدرة امل�صاومة لدى العمال. ورمبا  لعبت العوملة 

املالية الدور الأكرب يف ذلك خالفًا ملا كان يظن �صابقًا.

تاأثريات تراجع ح�سة العمل

ل يوؤّثر انخفا�ص ح�صة العمل يف مفهوم ما هو عادل وح�صب، خ�صو�صًا مع الأخذ بعني العتبار 

تعاظم خم�ص�صات املدراء التنفيذيني )CEOs ( ل �صيما يف القطاع املايل، فهو يوؤذي اأي�صًا ا�صتهالك الأ�رش 

مع ما يرتّتب على ذلك من ق�صور يف الطلب الإجمايل. هذا الق�صور جرى تعوي�صه يف بع�ص الدول 

بزيادة �صادراتها ال�صافية، ولكن لي�ص مبقدور كل الدول حتقيق فائ�ص يف احل�صاب اجلاري يف الوقت 

نف�صه. ولهذا ال�صبب، فاإن ا�صرتاتيجية اقتطاع تكاليف وحدة العمل، وهي تو�صيات متكررة لل�صيا�صات 

يف دول الأزمة ذات العجوزات يف احل�صاب اجلاري، رمبا تطلق خماطر كبح ال�صتهالك املحلي اأكرث مما 

تزيد ال�صادرات. واإذا ما جرى التناف�ص يف اعتماد �صيا�صات اقتطاع الأجور ب�صورة مت�صابهة يف عدد 

كبري من الدول، حينئٍذ ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل »�صباق نحو القعر« يف ما خ�ص ح�ص�ص العمل، ومن ثم 

انكما�ص الطلب الإجمايل.

ثانيًا، م�سامني النمّو العادل:

1ــ توزيع الدخل وم�ستويات الأجور

ُي�صهم تقرير الأجور العاملي يف حتقيق اإدراك اأو�صع للتغرّيات يف التوزيع وم�صتويات الأجور �صمن 

ل اإليه التقرير  وعرب الدول، ف�صاًل عن امل�صامني القت�صادية والجتماعية لهذه الجتاهات. واأبرز ما تو�صّ

يف هذا املجال هو تنامي عدم امل�صاواة يف الدخل، بتعبريات توزيع الدخل العملي وال�صخ�صي.

بني  الدخل  توزيع  فيها  التي جرى  بالكيفية  يهتم  الذي  العملي،  الدخل  توزيع  تعبريات  فبح�صب 

العمل وراأ�ص املال، يوجد منذ اأمد بعيد ميٌل لهبوط ح�صة الأجور و�صعود ح�صة الأرباح يف العديد من 

البلدان. والتوزيع ال�صخ�صي لالأجور اأ�صبح كذلك غري عادل، يف ظل منو الفجوة بني اأعلى 10% واأدنى 

الختاللت  م�صاعفة  اأو  لإحداث  اجتهت  الداخلية  الختاللت  وهذه  الأجور.  اأ�صحاب  من   %10



52

اخلارجية، حتى قبل الركود الكبري، مع وجود دول حتاول تعوي�ص التاأثريات املت�صعبة لنخفا�ص ح�صة 

الأجور على الطلب ال�صتهالكي من خالل الت�صليفات ال�صهلة اأو فائ�ص الت�صدير.

2ــ ارتباط اأف�سل لالأجور والإنتاجية

ما الذي يجب فعله؟ يفرت�ص حتليلنا اأن مبادرات ا�صتعادة التوازن ينبغي اتخاذها على امل�صتويني الوطني 

والعاملي. اإذ يتوّجب على �صانعي ال�صيا�صات اأثناء حماولتهم اإ�صالح الختاللت اخلارجية، اأن يتخّل�صوا 

ال�صيا�صات  ف�صانعو  الركود.  باقتطاع طريقها خارج  النفراد  ت�صتطيع  الدول  باأن  املب�صطة  املقاربة  من 

�صات العمال.  يتحتم عليهم اتباع �صيا�صات من �صاأنها تطوير الت�صال املبا�رش بني اإنتاجية العمل ومنّو خم�صّ

الإنتاجية  زيادة  لربط  مت�صعًا  لديها  اأن  يعني  الدول  لبع�ص  اجلاري  احل�صاب  يف  كبري  فائ�ص  وجود  اإن 

والأجور كو�صائل لتحفيز الطلب املحلي. وينبغي اأن يلتفت �صانعو ال�صيا�صات اإىل �رشورة عدم اإطالق 

�صباق نحو القعر يف ح�ص�ص العمل �صواء يف الدول ذات العجوزات اأو يف منطقة اليورو. ول بد من 

النتباه اإىل اأن املعايري املت�صددة املفرو�صة من اخلارج وال�رشكاء الجتماعيني جانبيًا توؤذي عالقات العمل 

الفعالة.

�سات 3ــ تعزيز املوؤ�سّ

اإىل �صعوبة  ميكن اأن تبداأ عملية ا�صتعادة التوازن الداخلي بتعزيز موؤ�ّص�صات لتحديد الأجر. ونظراً 

ت�صبح  املت�صارعة،  التكنولوجية  والتغريات  العمل  �صوق  جتزئة  تزايد  ظل  يف  خ�صو�صًا  العمال،  تنظيم 

ذوو  العمال  يحتاج  اجلماعي. كذلك  للتعاقد  املنا�صبة  البيئة  ودعم  لتمكني  اأكرب  ب�صورة  ملّحة  احلاجة 

ّممت ب�صكل منا�صب، ُتثبت  الأجر املتدين اإىل حماية اأقوى يف حتديد الدخل. فالأجور الدنيا، متى �صُ

وعائالتهم  العمال  لهوؤلء  ت�صمن  مالئمة  لأجور  قاعدة  توفري  باإمكانها  فعالة  ل�صيا�صة  كاأداة  جدواها 

امل�صتوى الأدنى للمعي�صة.

4ــ اإ�سالحات خارج جمال �سوق العمل

من غري الواقعي حماولة حتقيق توزيع الدخل ح�رشاً من خالل �صيا�صات �صوق العمل. فاإعادة التوزيع 

تتطلب اأي�صًا عدداً من التغيريات خارج اإطار اأ�صواق العمل، لت�صمل اإ�صالح وتنقية اأ�صواق املال ل�صتعادة 

دورها يف تو�صيل املوارد نحو ال�صتثمارات املنتجة وامل�صتدامة. وهناك اأبعاد اأخرى حا�صمة ل�صتعادة 

التوازن ت�صتحق حتلياًل اأكرث تف�صياًل، وهي ت�صمل التوازن يف فر�ص ال�رشائب بني دخل راأ�ص املال ودخل 

العمل.
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5ــ النظر ما وراء اأ�سحاب الأجر

مبثابة طرق لإيجاد  تعترب  الدنيا  الأجور  تدفع  النامية، والتي  الدول  ال�صتخدام يف  تاأمني  برامج  اإن 

حوافز لل�رشكات اخلا�صة من اأجل ال�صتجابة لالأجر الأدنى. ولكن نظراً لأن ن�صف العمال تقريبًا يف 

الدول النامية والنا�صئة يتقا�صون اأجراً، فاإن معايري اإ�صافية ت�صبح لزمة لإيجاد فر�ص عمل باأجر ولزيادة 

الإنتاجية ولت�صليف اأولئك الذين يعملون حل�صابهم.

وتبقى م�صاألة زيادة معدل اإنتاجية العمل التحدي الأ�صا�ص الذي يتطلب اإ�رشاك جهود لرفع م�صتوى 

التعليم والقدرات الالزمة للتنمية القت�صادية والتحول املنتج. اإن تطوير اأنظمة حماية اجتماعية م�صّممة 

ب�صكل جيد بامكانها ال�صماح للعمال وعائالتهم بتقلي�ص حجم اّدخارهم الوقائي، من اأجل التوظيف 

يف تعليم اأبنائهم، وامل�صاهمة يف اإيجاد طلب ا�صتهالكي حملي قوي ورفع م�صتويات املعي�صة.
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تنفيذ خّطة الكهرباء

التقرير ن�شف ال�شنوي اخلام�ص

 لوزارة الطاقة واملياه

الف�شل اخلام�ص
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مقّدمة الف�شل

حول  الدوري  الوزارة  تقرير   2012/7/18 بتاريخ  الوزراء  جمل�ص  اإىل  واملياه  الطاقة  وزير  قّدم 

املراحل التي قطعها تنفيذ خطة الكهرباء. وكان جمل�ص الوزراء قد اأقّر »ورقة �صيا�صة قطاع الكهرباء« التي 

اأعدتها وزارة الطاقة واملياه بتاريخ 2010/6/21 طالبًا من الوزارة رفع تقرير كل �صتة اأ�صهر عن املراحل 

واخلطوات التي قطعتها عملية و�صع هذه اخلطة مو�صع التنفيذ.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن كلفة اخلطة تبلغ 4870 مليون دولر، موزعة كما يلي: 1550 مليون دولر 

املانحة.  اجلهات  مليون دولر من  اخلا�ص، و1000  القطاع  مليون دولر من  الدولة، و2320  من 

وهي تهدف لتوليد 4000 ميغاواط يف غ�صون العام 2014 وما مقداره 5000 ميغاواط ما بعد العام 

.2015

وكان من املفرت�ص اأن تبداأ املرحلة الأوىل من هذه اخلطة �صيف العام 2010 با�صتئجار الباخرتني 

�صوريا  تركيا عرب  الطاقة من  ا�صتجرار  اإىل  بالإ�صافة  ميغاواط،  اإىل 280  ما بني 110  لتاأمني  الرتكيتني 

بكمية ترتاوح بني 100 اإىل 150 ميغاواط.

اأما املرحلة الثانية فتمتد من العام 2010 اإىل 2013، وتق�صي باإقامة معامل لإنتاج 700 ميغاواط 

اإىل  والزهراين،  البداوي  معملي  واإ�صالح  واجلّية  الذوق  معملي  وتو�صيع  تاأهيل  عمليات  مع  بالتزامن 

جانب اإجراءات اأخرى لتوليد الكهرباء من املياه وم�صادر الطاقة البديلة. ولذلك كان يفرت�ص اأن توفر 

هذه اخلطة اإنتاجًا اإ�صافيًا قدره 400 ميغاواط عام 2011، وحوايل 415 ميغاواط �صنة 2012 لت�صل 

قدرة الإنتاج اإىل 2560 ميغاواط عام 2013 و�صوًل حتى 4135 ميغاواط يف العام 2015.

يبقى اأن ن�صري اإىل اأن اللتزام بالعديد من املواعيد املحددة لتنفيذ املبادرات الواردة يف اخلطة يبقى 

رهنًا بالقدرة على جتاوز الكثري من العراقيل التي اأ�صار التقرير اإىل البع�ص منها. ويف ما يلي عر�ص لأهّم 

بنود التقرير الدوري امل�صار اليه اأعاله. 
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اأوًل، الُبنى التحتيـة

1ــ الإنتاج:

الطاقة واملياه عقداً مع  ا�صتئجار الطاقة، وقع وزير  على �صعيد  1ـ1( ا�صتئجار وا�صتجرار الطاقة: 

ل�صتئجار  الوزراء  جمل�ص  موافقة  نيل  بعد   2012/7/13 بتاريخ   KARADENIZ الرتكية  ال�رشكة 

باخرتني لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 250 ميغاواط ملدة ثالث �صنوات تبداأ خالل 4 اأ�صهر للباخرة 

البواخر  اأن ي�صمح ت�صغيل هذه  املتوقع  العقد. ومن  تاريخ توقيع  الثانية من  للباخرة  اأ�صهر  الأوىل و�صتة 

بتنفيذ �صيانة �صاملة ملعملي الزوق واجلّية. وكان يفرت�ص اأن ت�صل الباخرة الأوىل نهاية �صهر اأيلول 2012 

تليها الباخرة الثانية بعد �صهرين. اإل اأن تاأخر وزارة املال يف حتويل الأموال الالزمة كدفعة م�صبقة )ن�صبتها 

22% من قيمة ال�صفقة البالغة 392 مليون دولر(، من �صاأنه تاأخري و�صول البواخر حتى مطلع الربيع 

ل�صتقبال  الأولية  التح�صريات  اإجناز  يف  با�رشت  كانت  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  اأن  علمًا   .2013 ل�صنة 

البواخر بالتعاون مع ال�رشكة الرتكية املذكورة. 

اأما توزيع الطاقة املنتجة من الباخرتني ف�صيتم توزيعه وفق ال�صيناريو الأكرث اإمكانية املتمثل يف اإ�صافة 

110 ميغاواط اإىل ال�صبكة وا�صتبدال جزء اآخر قدره 150 ميغاواط،  ويف هذه احلالة �صيوؤدي ذلك اإىل 

تخفي�ص العجز املايل للموؤ�ص�صة بقيمة 30 مليون دولر وزيادة �صاعات التغذية مبا يفوق ال�صاعة يوميًا، 

اإىل جانب توفري يف فاتورة املوّلدات اخلا�صة ت�صل قيمته اإىل 180 مليون دولر.

واأما ال�صيناريوهان الآخران فهما: اإ�صافة كامل الطاقة املنتجة اإىل ال�صبكة اأو ا�صتبدال كامل الطاقة 

املوّلدات  التغذية وفاتورة  املايل و�صاعات  العجز  اإيجابياته و�صلبياته يف ما خ�ص  املنتجة. ولكل منهما 

اخلا�صة.

الأمر  يزال  فال  ك.ف.   400 خط  عرب  وم�رش  �صوريا  من  وحتديداً  الطاقة،  ا�صتجرار  �صعيد  وعلى 

متوقفًا حتى تاريخه لعدم ت�صديد املبالغ املتوجبة خ�صو�صًا ل�صوريا. هذا يف حني اأن ا�صتجرار الطاقة من 

اإيران وعلى مراحل ت�صل يف نهايتها الكمية اإىل 200 ميغاواط متوقف بانتظار التقرير النهائي ملوؤ�ص�صة 

كهرباء لبنان وموافقة احلكومة اللبنانية.

1ـ2( خطة الطوارئ بقدرة 700 ميغاواط, وهي تت�صمن اإجراء مناق�صتني لتنفيذ الأعمال التالية: 

يقارب  ما  فبعد  عمار:  دير  يف  املركبة  الدارة  على  تعمل  ميغاواط   450 بقدرة  وحدة  اإ�صافة   ●

الفائزة، قرر جمل�ص الوزراء يف  الثماين املقدمة وحتديد ال�رشكة  اأ�صهر من تقييم عرو�ص ال�رشكات  ثالثة 

اإىل  ال�صعر   لتخفي�ص  الفائزة  ال�رشكة  مع  التفاو�ص جمدداً  الطاقة واملياه  2012/11/14 تكليف وزير 



59

واإلغاء  مليون دولر  والبالغ 502  تاريخ 2011/3/5  رقم 181  بالقانون  امللحوظ  العتماد  حدود 

لدفرت  املوؤهلة وفقًا  ال�رشكات  املناق�صة بني  تعاد  ال�رشكة  الأ�صا�صية. ويف حال عدم موافقة  الأ�صغال غري 

�رشوط معدل ح�صب اقرتاحات الوزارة. ومن املتوقع اأن ي�صاهم هذا امل�رشوع يف زيادة التغذية الكهربائية 

مبعدل 4 �صاعات يوميًا.

وُينتظر اأن تطلب وزارة املالية من البنك الدويل، الذي اّطلع على ال�رشوط ووافق عليها، اأن ي�صاهم 

يف التمويل، وكذلك من ال�صندوق الكويتي. 

● اإ�صافة وحدات بقدرة 260 ميغاواط تعمل على املحّركات العك�صية يف الذوق واجلية، حيث 

مت النتهاء من تقييم ملفات العرو�ص الفنية لثالث �رشكات تقدمت ملعمل الذوق واأربع �رشكات ملعمل 

اجلّية. ويتم التن�صيق مع اجلهات املقر�صة بخ�صو�ص هذا امل�رشوع الذي من �صاأنه زيادة التغذية الكهربائية 

بحوايل �صاعتني يوميًا.

1ـ3( تاأهيل وتطوير معامل الإنتاج احلالية:

لتقادم  املذكورين  املعملني  تاأهيل  عن  الوزارة  حتّفظ  من  بالرغم  واجليّة:  الذوق  معملي  تاأهيل   ●

تاأهيل وتطوير معملي  بالتعاون مع جمل�ص المناء والعمار مناق�صة  اأطلقت  اأنها  اإل  التجهيزات فيهما، 

ومن  العرو�ص.  لتقدمي  اأق�صى  كحد   2012/7/31 تاريخ  وحددت   2012 اآذار  يف  واجلّية  الذوق 

املفرت�ص اأن ت�صتغرق عملية تقييم العرو�ص واإجراء املفاو�صات حوايل اأربعة اأ�صهر. اأما التنفيذ فيتوقع اأن 

ي�صتغرق بني �صنتني ون�صف ال�صنة اإىل اأربع �صنوات.

وقد اأطلق جمل�ص الإمناء والإعمار اأي�صًا مناق�صتني اأخريني للتعاقد مع ا�صت�صاريني عامليني للم�صاعدة 

يف تقييم العرو�ص والإ�رشاف على التنفيذ يف معملي الذوق واجلية.وجتدر الإ�صارة اإىل اأن عملية التاأهيل 

الكهربائية  التغذية  زيادة  اإىل  ذلك  يوؤدي  بحيث  ميغاواط،   374 بحدود  الإنتاج  كمية  بزيادة  ت�صمح 

بحوايل 3 �صاعات يوميًا. 

ون�صري اإىل اأن ال�صندوق العربي وافق على متويل عملية تاأهيل  الذوق بالكامل، فيما وافق ال�صندوق 

الكويتي على تاأهيل املجموعات الثالثة والرابعة واخلام�صة يف معمل اجلّية. اأما متويل تاأهيل املجموعتني 

الأوىل والثانية يف املعمل املذكور فقد بقي عالقًا حتى تاريخه.

● معمل احلري�صة: مت التعاقد مع ا�صت�صاري عاملي لإعداد درا�صة جدوى حول اإمكانية تاأهيل الوحدة 

اخلام�صة يف املعمل اأو ا�صتبدالها.

البداوي )دير  العنفة الأوىل يف معمل  اأجنزت عملية تطوير  الزهراين والبداوي:  تطوير معملي   ●

عمار( على اأن يتم تطوير العنفات املتبقية خالل �صنة 2012 وحتى نهاية العام 2013. وهذه العملية 
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توؤّدي اإىل زيادة الإنتاج بنحو 55 ميغاواط. ولكن عملية ال�صيانة والت�صغيل تعاين من ا�صطراب نتيجة 

عدم التزام ال�رشكة املاليزية املتعهدة، مما قد يوؤدي اإىل ف�صخ العقد معها.

● زيادة دائرة مركبة على التوربينات الغازية يف �صور وبعلبك: ما زالت الوزارة تعمل على اإجناز 

درا�صات اجلدوى الفنية والقت�صادية لختيار الطريقة املنا�صبة لتنفيذ هذه العملية نظراً لوجود اأكرث من 

وبالتايل  للمعملني،  ميغاواط  زيادة 84  اإىل  تنفيذه  امل�رشوع عند  يوؤدي  املجال. و�صوف  خيار يف هذا 

زيادة التغذية مبعدل �صاعة يوميًا.

1ـ4( زيادة القدرة الإنتاجية بكمية 1500 ميغاواط للمرحلة الأوىل وفقاً لطريقة املنتج امل�صتقل 

 IPP )Independent Power للطاقة )IPP(: مت رفع م�رشوع قانون لإن�صاء معامل على طريقة 

درا�صة  متويل  على  الكويتي  ال�صندوق  وافق  وقد  الوزراء.  جمل�ص  اأمام  عالقًا  يزال  ل   )Producer

اجلدوى الفنية والقت�صادية لهذا امل�رشوع بقيمة 630 األف دولر.

املخطط  باإعداد  املكلف   )SOGREAH( ال�صت�صاري  يقوم  املائية:  الطاقة  اإنتاج  زيادة  1ـ5( 

التوجيهي العام للموارد املائية يف لبنان، بتح�صري درا�صة جدوى اقت�صادية ل�صتثمار حوايل 31 موقعًا 

القدرة  لزيادة  لبنان  يف  خمتلفًا  نهراً   11 على  موجودة  مائية  ملعامل  موقعًا  و16  جديدة  مائية  ملعامل 

الإنتاجية بالطاقة املائية مبا يرتاوح بني 264 ميغاواط  و368 ميغاواط بكلفة تتفاوت من 667 مليون 

دولر اإىل 773 مليون دولر.

ور�صميا  قادي�صا  �رشكة  معامل  لتطوير  �رشوط  دفاتر  اإعداد   )CEDRO( اآخر  ا�صت�صاري  ويتوىّل 

وجعيتا. وكان ال�صت�صاري نف�صه قد اأجنز درا�صة خل�صت اإىل حتديد 13 موقعًا �صاحلًا ل�صتخراج الطاقة 

الكهرومائية من ال Micro-Hydro بكمية ت�صاوي 5 ميغاواط. و�صتقوم وزارة الطاقة باإعداد دفاتر 

ال�رشوط الالزمة لتلزمي هذه الأ�صغال.

1ـ6( مزارع الهواء: هناك العديد من العرو�ص املقدمة اإىل وزارة الطاقة واملياه من قبل م�صتثمرين 

.IPP راغبني يف تنفيذ هذه امل�صاريع. اإل اأن املوافقة عليها تتطلب اإقرار قانون

1ـ7( الإنتاج عرب النفايات: يعمل جمل�ص الإمناء والإعمار بالتعاون مع ا�صت�صاريني خارجيني على 

املبتذلة والنفايات  املياه  الطاقة من حمطات تكرير  ال�رشوط ل�صتخراج  الدرا�صات وحت�صري دفاتر  اإعداد 

ال�صلبة.
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2ــ النقــل: 

اإنهاء و�صلة 220 ك.ف. يف منطقة املن�صورية: يهدد متعهد امل�رشوع �رشكة )اليجيكت(   )1-2

العديدة  القرارات  من  بالرغم  احليوي،  امل�رشوع  هذا  تنفيذ  ا�صتكمال  يف  املماطلة  نتيجة  العقد  بانهاء 

ال�صادرة عن جمل�ص الوزراء ل�صتكمال هذه الو�صلة.

2-2( حمطة ك�صارة 400 ك.ف.: ترتيث وزارة الطاقة واملياه يف درا�صة م�صاعفة �صعة املحطة من 

)�صوريا، م�رش،  املجاورة  العربية  الدول  ال�صورة يف  بانتظار جالء  ميغاواط،  اإىل 600  ميغاواط   300

العراق، الأردن(.

الرئي�صية  التحويل  حمطات  معظم  ربط  من  بالرغم  الوطني:  التحكم  مركز  اإن�صاء  م�رشوع   )3-2

التاأجريية يحول دون امتام عمل  اإجناز و�صلة املن�صورية وعدم وجود بع�ص اخلطوط  باملركز، فاإن عدم 

املركز.

هذا  تنفيذ  يتم  حيث  ميغاواط,   700 خطة  يف  امللحوظة  النقل  وخطوط  حمطات  جتهيز   )4-2

امل�رشوع من خالل اإن�صاء حمطات حتويل رئي�صية وخطوط للنقل وحمّولت بالإ�صافة اإىل زيادة قدرة بع�ص 

املحطات املوجودة على مدى الأعوام 2012، 2013 و2014، وذلك على ال�صكل التايل:

● تعمل الوزارة على درا�صة العرو�ص املقدمة ل�رشاء وتركيب وت�صغيل خم�صة حمّولت 220 ك.ف. 

ملحطات �صور والزهراين وب�صاليم ودير نبوح ودير عمار، وحمول 150 ك.ف. يف حمطة الذوق. وذلك 

– نبوح  ك�صارة  من خط 220 ك.ف.  الثانية  الدارة  اإىل جانب حترير   ، ”DAO1« صمن م�رشوع�

.»DAO2« العامل على توتر 66 ك.ف. مع تاأهيل اخلط 66 ك.ف. �صمن م�رشوع

● اإن�صاء وجتهيز اأربعة حمطات حتويل رئي�صية كربى يف: البح�صا�ص واملارينا، والأ�رشفية، وال�صاحية، 

مع الكابالت اجلوفية التابعة لها. حيث تقوم الوزارة بدرا�صة ومراجعة دفاتر ال�رشوط الفنية التي تقوم 

باإجنازها موؤ�ص�صة كهرباء فرن�صا تباعاً، على اأن يتم النتهاء من املناق�صة اأواخر العام 2012.

اإذ توا�صل موؤ�ص�صة الكهرباء عملية  خطوط النقل 66 ك.ف. والكابالت اجلوفية 66 ك.ف.   ●

اإنهاء الدرا�صة الطبوغرافية وحت�صري ملفات ال�صتمالك لهذه اخلطوط والكابالت.

ال�صتقرار  عدم  م�صاكل  ملعاجلة  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  قبل  من  امللحوظة  املحطات  جتهيز   )5-2

الكهربائي يف املناطق. وهي كما يلي:

● حمطتا �صيدا وبعلبك: مل يتم حتى تاريخه حتديد موعد لتلزمي اأ�صغال هاتني املحطتني.
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بعد  تخريببية  لأعمال  ك.ف.   66 فيطرون  ملحطة  العائدة  ال�صبكة  تعّر�صت  فيطرون:  حمطة   ●

و�صعها قيد الت�صغيل. مما ت�صّبب يف تاأخري اإجناز و�صلة فيطرون –حالت من جهة ومنع اإغالق و�صلة 

حالت- بكفيا.

● حمطة بيت مالت- عكار: فقد مت ا�صتكمال خط 66 ك.ف. وت�صغيل املحطة اأوا�صط متوز 2012.

2-6( املخطط التوجيهي للنقل: ما زالت موؤ�ص�صة كهرباء فرن�صا تعمل على اإجناز املخطط التوجيهي 

للنقل الذي �صيحدد الإن�صاءات الالزمة ملحطات التحويل وخطوط النقل والكلفة التقديرية لال�صتثمارات 

املطلوبة حتى عام 2025.

3ــ التوزيـع:

3-1( اإجراءات لزيادة املداخيل: مع تاأكيد وزارة الطاقة اأن حت�صني مداخيل موؤ�ص�صة كهرباء لبنان 

وزيادة   )SP( اخلدمات  مقدمي  م�رشوع  تنفيذ  هما:  اأ�صا�صيني  اأمرين  حتقيق  على  كبري  ب�صكل  يتوقف 

كثرية  اإجراءات  اتخذت  املوؤ�ص�صة  اأن  اإل  الكهربائية،  التعرفة  ت�صحيح  مع  بالتزامن  الكهربائي  الإنتاج 

لتح�صني اأو�صاعها، وذلك كما يلي:

● حتقيق تقّدم يف جباية فواتري التوتر املنخف�ص. وقد �صاهمت يف تعزيزها زيادة تعرفة معمل �صبلني 

وزيادة تعرفة المتيازات.

● بالرغم من ا�صتمرار زيادة قيمة املتاأخرات املرتاكمة، فاإن وترية زيادتها �صنويًا هي يف تراجع نتيجة 

اجلهود املبذولة لتح�صيل هذه املتاأخرات.

اأو�صاع  ت�صوية  على  املواطنني  لتحفيز  والقدمية  اجلديدة  ال�صرتاكات  على  الر�صوم  تخفي�ص   ●

ا�صرتاكاتهم وتركيب عدادات جديدة.

ال�صمال  يف  اأق�صاها   ،%37،5 لبنان  يف  الفني(  وغري  )الفني  العام  الهدر  اإجمايل  ن�صبة  بلغت   ●

)68،1%( واأدناها يف بريوت وجبل لبنان )%24(.

● اإعداد درا�صة بالتعاون بني الوزارة واملوؤ�ص�صة ملعاجلة م�صاألة عدم امل�صاواة يف توزيع �صاعات التغذية 

على الدوائر.

3-2( م�رشوع »مقّدمي خدمات التوزيع« )SP(: ا�صتحوذ هذا امل�رشوع على املوافقة القانونية من 

اجلهات املخت�صة )ديوان املحا�صبة وجمل�ص �صورى الدولة والتفتي�ص املركزي(. كما مت تعيني ا�صت�صاري 

اإدارة وتنفيذ امل�رشوع بعد �صدور قرار جمل�ص الوزراء رقم 41 تاريخ  ملعاونة موؤ�ص�صة كهرباء لبنان يف 
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31/ 1/ 2012 باملوافقة على ال�رشاع يف تنفيذ هذا امل�رشوع. وقد مت اإطالق م�رشوع مقدمي اخلدمات 

فعليًا وتعاقديًا بتاريخ 2012/4/2 وبو�رش ال�صتالم الفعلي يف حزيران 2012.

تقدمت  �رشكات  ت�صع  عرو�ص  تقييم  عملية   2012 حزيران  يف  انطلقت  املراقبة:  مركز   )3-3

للمناق�صة.

ثانيًا- امل�شـادر والطـلب

1ــ م�سادر الطاقة،  تعمل الوزارة يف هذا املجال على ما يلي:

1ـ1( تركيب وحتويل معامل الإنتاج على الغاز الطبيعي تدريجياً: تخطط الوزارة لرتكيب معمل  

ميغاواط(،   450( عمار  دير  التالية:  املعامل  من  كل  الطبيعي يف  الغاز  على  يعمل  املركبة  الدارة  على 

�صور  اإىل  بعلبك  معمل  لنقل  التح�صري  يتم  كذلك  ميغاواط(.   80( واجلّية  ميغاواط(،   180( الذوق 

وحتويله اإىل الدارة املركبة لت�صغيله على الغاز الطبيعي، بالإ�صافة اإىل تاأهيل وتو�صيع معمل احلري�صة.

 Poten & Partners اأجنز ال�صت�صاري :)LNG( اإطالق بناء حمطة ا�صتقبال الغاز ال�صائل )1ـ2

املرحلة الأوىل من درا�صة اجلدوى لإقامة حمطة تغويز عائمة واأوفر كلفة لتاأمني الغاز الطبيعي. وقد بو�رش 

باإعداد دفرت ال�رشوط عرب ال�صت�صاري نف�صه، وعلى اأ�صا�صه مت تاأهيل حوايل 13 �رشكة خمت�صة باإن�صاء مثل 

جار  والعمل  املذكور.  ال�صت�صاري  واإطالقها  بتح�صريها  يقوم  مناق�صة  يف  للم�صاركة  املحطات،  هذه 

وفني لإطالق  تقني  �رشوط  دفرت  اإعداد  الثانية. وهي  املرحلة  لتح�صري  والإعمار  الإمناء  مب�صاعدة جمل�ص 

املناق�صة قبل انتهاء العام 2012.

1ـ3( بناء خطوط الغاز الطبيعي على طول ال�صاحل اللبناين: اإن مبا�رشة العمل يف اإن�صاء خط الغاز 

ال�صاحلي من البداوي حتى �صور ينتظر اإقرار م�رشوع قانون الربنامج اخلا�ص به بقيمة 685 مليار لرية، 

مع العلم اأن بع�ص ال�رشكات املتقدمة تعر�ص اإن�صاء ومتويل هذا اخلط بال�رشاكة مع الدولة.

2ــ الطاقة املتجددة:

من الأعمال على هذا ال�صعيد ما يلي:

يجري  الوطني  الرياح  اأطل�ص  اإجناز  بعد  الهواء:  مزارع  واطالق  الرياح  اأطل�س  ا�صتكمال  2ـ1( 

العمل على درا�صة اإمكانية تركيب مراوح هوائية لإنتاج طاقة الرياح.

2ـ2( متابعة درا�صتي جدوى تقنية واقت�صادية لإقامة مزارع �صم�صية وطاقة �صم�صية األكرتو�صوئية.
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التفكك احلراري للنفايات: اأعلنت نتائج امل�صح الوطني للطاقة احليوية يف 5 اآذار 2011.

3ــ اإدارة الطلب/ تر�سيد الطاقة:

من الإجراءات يف هذا املجال ما يلي:

3ـ1( قانون حفظ الطاقة واخلطة الوطنية لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة: مل يقّر جمل�ص الوزراء حتى تاريخه 

م�رشوع القانون اخلا�ص بحفظ الطاقة، يف حني مت اإقرار »اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة« يف ت�رشين الثاين 

2011. وقد بو�رش بتنفيذ عدد من املبادرات التي تت�صمنها اخلطة.

اإطار م�رشوع  األف ملبة توفري, مبعدل 3 ملبات لكل منزل يف  3ـ2( جرى توزيع مليونني و�صتمائة 

.»)CFL( الإنارة املنزلية الفاعلة«

بال�صخانات  اخلا�صة  القرو�ص  دعم  خالل  من  منزل«:  لكل  �صم�صي  »�صخان  �صعار  حتقيق  3ـ3( 

ال�صم�صية بقيمة 200 دولر منحة من الوزارة كت�صهيالت ائتمانية.

3ـ4( ت�صجيع ا�صتعمال الإ�صاءة العامة املوفرة للطاقة: من قبل البلديات طبقًا لقرار جمل�ص الوزراء 

رقم 59 تاريخ 10 اآذار 2010، حيث ا�صتفادت 292 بلدية من اأجهزة ال�صت�صعار ال�صوئية.

والبنية  املتجددة  والطاقات  الطاقة  كفاءة  م�صاريع  لتمويل  الوطنية  بالآلية  العمل  مبا�رشة  3ـ5( 

مع  وبالتعاون   2010 الأول  ت�رشين  يف  لبنان  م�رشف  عن   236 رقم  التعميم  �صدور  مع  اخل�رشاء: 

UNDP والحتاد الأوروبي.

التعرفة:

اإن رفع التعرفة الر�صمية للكهرباء ينتظر ا�صتكمال بع�ص م�صاريع  الإنتاج مبا ي�صمح بزيادة �صاعات 

يف  الوزارة  ت�صتمر  والتي  اخلا�صة،  املولدات  من  التغذية  �صاعات  انخفا�ص  وبالتايل  الر�صمية،  التغذية 

ا�صدار الت�صعرية اخلا�صة بها �صهريًا. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن خطة الكهرباء تن�ص على اإعادة هيكلة للتعرفة 

املايل عن  العبء  لبنان وتخفيف  موؤ�ص�صة كهرباء  ميزانية  العجز يف  ل�صد  تدريجيًا  الكهربائية وزيادتها 

اإىل املولّدات اخلا�صة، وذلك بالتزامن مع زيادة التغذية الكهربائية و�صوًل اإىل  املواطنني لإلغاء احلاجة 

الدخل  املحدودة  للطبقات  خم�ص�صة  ور�صوم  �صطور  اعتماد  اأ�صا�ص  وعلى   ،24/24 م�صتدامة  خدمة 

والقطاعات الإنتاجية.
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ثالثًا، الإطار القـانوين:

1ـ المتيـازات: اأ�صدر جمل�ص الوزراء بتاريخ 2012/1/10 قراراً ق�صى بتوحيد ورفع تعرفة مبيع 

الطاقة من موؤ�ص�صة كهرباء لبنان اإىل �رشكات امتياز التوزيع اإىل 95 ل.ل لكل ك.و.�ص على الأقل. اإل اأن 

اعرتا�ص هذه ال�رشكات اأمام جمل�ص �صورى الدولة اأدى اإىل اإ�صداره اأربعة قرارات بوقف تنفيذ قرار جمل�ص 

الوزراء. غري اأن املديرية العامة لال�صتثمار عملت خالل هذه الفرتة على اإعادة تنظيم ملفات المتيازات، 

طالبة من ال�رشكات املذكورة اإر�صال ح�صاباتها بال�صيغة القانونية والفنية املطلوبة حتى يتم التدقيق فيها، 

لكنها مل تتجاوب مع هذا الطلب.

وم�صاألة  الطريق  خارطة  هما:  مو�صوعني  الأمر  هذا  ويتناول  لبنان:  كهرباء  موؤ�ص�صة  ت�رشكة  2ـ 

التوظيف. 

فمن ناحية خارطة الطريق لت�رشكة موؤ�ص�صة كهرباء لبنان اأطلقت وزارة الطاقة واملياه يف 2012/1/16 

والقواعد  للقوانني  وفقًا  تعمل  �رشكة  اإىل  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  لتحويل  اأوىل  كمرحلة  الطريق  خارطة 

املعمول بها يف القطاع اخلا�ص، على اأن تبقى ملكيتها بالكامل للدولة اللبنانية. ومبوجب هذه الت�رشكة 

والنقل  والتوزيع  التوليد  قطاعات  من  كل  ت�صبح  بحيث  الإدارية،  الناحية  من  املوؤ�ص�صة  تفكيك  �صيتم 

م�صتقلة اإداريًا وماليًا وفنيًا.

اأما املرحلة الثانية املتعلقة بتنفيذ هذه الت�رشكة عمليًا فهي متوقفة على اإجناز الهيكلية اجلديدة وتوفري 

امل�صتلزمات املالية والإدارية والفنية املطلوبة. اإل اأن م�رشوع تثبيت املياومني يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان اأثر 

�صلبًا على هذه العملية.

ومن ناحية التوظيف يف املوؤ�ص�صة، فقد وافق جمل�ص الوزراء بتاريخ 2011/1/2 على م�رشوع وزارة 

الطاقة حلل ق�صية التوظيف يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان. وهذا امل�رشوع مكّون من اأربع خطوات هي: 

● مباراة مفتوحة لـ200 مهند�ص وفني واإداري يف املوؤ�ص�صة، مل يبا�رش جمل�ص اخلدمة الإعالن عنها 

لغاية الآن.

● مباراة حم�صورة مللء 700 مركز �صاغر، منهم 600 لعمال غّب الطلب و100 جُلباة الإكراء. 

اإل اأن هذه املباراة ا�صتبدلت باقرتاح قانون يف جمل�ص النواب لتثبيت جمموع املياومني. مما اأّدى اإىل �صلل 

املوؤ�ص�صة وتكبيدها خ�صائر مالية ف�صاًل عن تاأخري املباراة املذكورة.

● توظيف عمال غّب الطلب من �صمن م�رشوع مقّدمي اخلدمات.

ف�ص  مت  وقد  اأق�صى.  كحد  عامل   400 عددها  �صة  متخ�صّ عاملة  يد  لتقدمي  عرو�ص  ا�صتدراج   ●

عرو�ص املناق�صة بانتظار موافقة جمل�ص اإدارة كهرباء لبنان وت�صديق وزارتي الو�صاية.
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الطاقة  وزير  من  موؤلفة  جلنة  مبوافقة  حمددة  تقييم  معايري  على  واعتماداً  اأي�صًا،  التوظيف  اإطار  ويف 

ورئي�ص جمل�ص اخلدمة املدنية ووزارة التنمية الإدارية، تنتظر الوزارة مبا�رشة جمل�ص اخلدمة املدنية ووزارة 

لعر�صها على جمل�ص  لل�رشوط متهيداً  امل�صتوفية  الطلبات  اأ�صحاب  املقابالت مع  باإجراء  الإدارية  التنمية 

الوزراء.

3ــ  تعــديل القانـون 462:

اأجنزت وزارة الطاقة م�صّودة م�رشوع القانون الرامي اإىل تعديل القانون 462 على �صوء مالحظات 

اأع�صاء اللجنة الوزارية املكلفة بتعديل هذا القانون. وقد اأحالت ن�صخة من هذه امل�صودة اإىل رئي�ص جمل�ص 

الوزراء  جمل�ص  على  التعديل  مل�رشوع  النهائية  ال�صيغة  بعر�ص  تقوم  اأن  قبل  �صباط 2012،   الوزراء يف 

قبل  من  التعديل  قانون  م�رشوع  اإقرار  يف  احلا�صل  التاأخري  اأن  الوزارة  وتعترب  نف�صه.  العام  من  اآذار  يف 

جمل�ص النواب يوجب املوافقة على ال�صري باقرتاح الوزارة حول م�رشوع القانون ال�صتثنائي الذي كانت 

رفعته بتاريخ 27/ 12/ 2010 لإنتاج الكهرباء بالتعاون مع القطاع اخلا�ص )IPP( وكذلك ال�رشاكة 

)PPP(، خا�صة يف جمال الطاقة املتجددة كمرحلة انتقالية.
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رات اإح�شائّية لالقت�شاد الكّلي الوطني موؤ�شّ

2005 ــ 2010

الف�شل ال�شاد�ص



68



69

1ــ ح�شاب ال�شلع واخلدمات )املوارد وال�شتخدامات(

جدول رقم )4(: ح�صاب ال�صلع واخلدمات  لالأعوام 2010-2005.

ال�صتهالك

تكوين 

الراأ�صمال 

الثابت

الت�صدير

جمموع ال�صتعمالت 

= جمموع املوارد 

)ماليني اللريات(

الناجت املحلي 

الإجمايل
ال�صترياد

2005%69.6%15.4%15.046996%70.1%29.9

2006%69.0%16.1%15.048082%70.4%29.6

2007%66.0%18.8%15.355746%67.7%32.3

2008%64.1%19.9%16.069378%65.0%35.0

2009%63.0%23.2%13.877834%67.6%32.4

2010%62.7%22.6%14.884067%66.6%33.4

امل�صدر: رئا�صة جمل�س الوزراء, وحدة احل�صابات الوطنية, احل�صابات القومية اللبنانية التابعة لالعوام: 2007, 2008, 2009 و 2010.

يو�صح هذا اجلدول تطور املوارد )اجلانب الأي�رش من اجلدول( وال�صتخدامات )اجلانب الأمين من 

اجلدول( يف القت�صاد اللبناين خالل الفرتة 2005-2010. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ال�صترياد والت�صدير 

يف احل�صابات الوطنية ي�صّم ال�صلع املادية واخلدمات ول يقت�رش على التجارة ال�صلعية، التي �صناأتي على 

ذكرها يف الفقرة التالية حول العجز التجاري. ويالحظ اأن تغطية ال�صتعمالت بالناجت املحلي الإجمايل 

قد تراجعت من 70.1% �صنة 2005 اإىل 66.6% �صنة 2010، مقابل ارتفاع هذه التغطية بال�صترياد 

من 29.9% اإىل 33.4% خالل الفرتة ذاتها. مما يعك�ص تدهور القدرات الإنتاجية للقت�صاد الوطني من 

جهة، وتزايد العجز يف امليزان التجاري من جهة اأخرى. اإل اأنه يبدو اأن هذا القت�صاد عمل خالل الفرتة 

الثابت، الذي ارتفع من 15% �صنة  اإعادة بناء هذه القدرات، من خالل زيادة تكوين راأ�ص املال  على 

2005 اإىل 22.6% �صنة 2010.

2ــ منّو الناجت املحّلي الإجمايل

يت�صح من الر�صم البياين اأدناه اأن الناجت املحلي الإجمايل �صهد منواً قويًا بعد العام 2006 بلغ ذروته 

عام 2008 قبل اأن يعاود النخفا�ص عام 2010 اإىل ما دون م�صتواه عام 2007. وكما اأ�صلفنا فاإن 

ا�صتعادت  للن�صاط القت�صادي. فقد  الن�صبي �صّكال حافزاً  اإعادة الإعمار وال�صتقرار الأمني وال�صيا�صي 

معّدلت النمّو زخمها مع اإجناز الق�صم الأكرب من م�صاريع اإعادة اإعمار ال�صاحية اجلنوبية لبريوت حتديداً، 

قبل اأن يعاود من�صوب التوتر الأمني وال�صيا�صي ارتفاعه عام 2010. 
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الر�صم البياين رقم)2(, منو الناجت املحلي الإجمايل للفرتة 2010-2005

امل�صدر نف�صه

3ــ م�شاهمة القطاعات القت�شادية يف الناجت املحلي الإجمايل

جدول رقم)5(: م�صاهمة خمتلف القطاعات يف الناجت املحلي الإجمايل للفرتة 2010-2005

القطاعات الأخرىاخلدماتالتجارةالبناءال�صناعةالزراعة 

2005%5.3%10.7%8.1%23.2%34.6%18.1

2006%6.1%9.7%8.7%22.4%35.7%17.4

2007%6.2%9.5%10.7%22.7%34.5%16.4

2008%5.6%8.8%13.0%26.6%33.2%12.8

2009%5.1%7.6%13.4%28.1%31.5%14.3

2010%4.7%7.2%15.2%27.5%33.5%11.9

امل�صدر نف�صه

مل تتجاوز م�صاهمة قطاعي الزراعة وال�صناعة جمتمعني اأكرث من 16% من الناجت املحلي الإجمايل عام 

2005 بينما �صّكلت م�صاهمة قطاع اخلدمات وحدها 34.6% من الناجت. وخالل الفرتة املمتدة من 

2005 وحتى 2010 انخف�صت م�صاهمة القطاعات الإنتاجية ب�صكل متوا�صل لتبلغ 11.9% فقط �صنة 

2010. واملالحظ اأن م�صتوى الرتاجع يف ح�صة ال�صناعة اأكرب منه يف ح�صة الزراعة. يف حني حافظ 

قطاع اخلدمات على ن�صبة م�صاهمته مع ارتفاع ملحوظ لقطاعات خدمية اأخرى كالتجارة والبناء التي 

ارتفعت ح�صتها من الناجت املحلي الإجمايل من 23.2 % و8.1% واىل اأكرث من27.5% و 15% على 

التوايل خالل الفرتة ذاتها.



71

هذا التطّور يف ح�صة القطاعات القت�صادية من الناجت املحلي يعك�صه الر�صم البياين التايل:

الر�صم البياين رقم )3(: م�صاهمة القطاعات الرئي�صية يف الناجت املحلي الإجمايل

امل�صدر نف�صه

4ــ العجز التجاري ون�شبته اإىل الناجت املحلي

ارتفعت ن�صبة العجز التجاري قيا�صًا للناجت املحلي من 34.2% عام 2005 اإىل 37% عام 2010، 

النمو  وترية  تراجع  عن  ناجمة  الن�صبة  هذه  ارتفاع  اأن  اإل   .%42.2 بن�صبة   2008 عام  ذروته  وبلغ 

القت�صادي ولي�ص ات�صاع الهوة يف امليزان التجاري، بدليل ارتفاع ن�صبة تغطية ال�صادرات للم�صتوردات 

من 20.1% وؤىل 23.7% خالل الفرتة ذاتها، وذلك ح�صب اجلدول التايل:

 جدول رقم )6(: العجز التجاري ون�صبة تغطية ال�صترياد بالت�صدير لالأعوام 2010-2005.

ال�صنة
ال�صادرات 

)مليار ل.ل(

الواردات )مليار 

ل.ل(

الناجت املحلي

)مليار ل.ل(

العجز التجاري/ 

الناجت

ال�صادرات/ 

ال�صترياد

20052838.414103.132955%34.2%20.1

20063446.614190.433826%31.8%24.3

20074252.617841.237774%36%23.8

20085252.324366.445346%42.2%21.6

20095261.424524.952235%36.9%21.5

20106421.827125.455965%37%23.7

 امل�صدر: وزارة القت�صاد والتجارة, اجلمارك اللبنانية, ورئا�صة الوزراء ـ بعثة احل�صابات القت�صادية.
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has led to severe social disorders all over the world including Lebanon. 
These challenges that the job market and real wage levels all over the world 
confront and their impacts on the 

Proceeding from the interest of the development report periodical to 
investigate the developments of the electricity sector and the implemented 
steps of the electricity plan adopted by the Cabinet on 21 June 2010, we 
present –in chapter five- the most prominent issues of the periodical report 
presented by the minister of Energy and Water to the Cabinet on July 18, 
2012. 

Nevertheless, chapter six  the last includes statistical data on the Lebanese 
macroeconomic indices evolution particularly the account of goods and 
services including various economic activities be consumption, investment, 
production, import, export and the commercial balance from 2005 until 2010, 
in addition to the GDP and the economic sectors contribution therein.  

8
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The volume introduction

The release of the tenth volume of the development report coincides 
with passing year and meeting another, seems to have the assignment of  
terminating various thorny security, political and economic affairs that had 
no more place for them last year amidst the conflict of interests and priorities.

Forefront these affairs comes the continuance of the international economic 
and financial crisis repercussions including their potential impacts on the 
financial flows to Lebanon, which forms the most important funding sources 
of the state public deficiencies including the budget, public debt maturities, 
trade deficit and balance of payment. 

Therefore, chapter one of this report tries to shed the light on the status of 
these flows in an attempt to respond to questions about the required pattern 
to achieve sustainable growth through changing the management rules of 
these flows and finding the adequate environment to direct them towards the 
useful direct investment channels.

In addition to other conditions, this goal requires to work on enhancing the 
competency of investment in human resources, imposing a must to address 
distortions of education sector in Lebanon and develop it in a way that makes 
its outputs pour into the service of the national economy. This issue is a 
multi-levels section to be addressed in chapter two.

Starting from the role of oil as a variable that has direct and indirect impacts 
on the economic activity for both producing and importing countries, it was a 
must to mention, in chapter three of this report, the results of the International 
Monetary Fund- study about the impacts of oil price fluctuations on the 
Lebanese economy being a country that widely consummates this material.

By the way, the international crisis has generally left effective negative 
consequences on job market especially wage levels that have witnessed a 
decrease of the overall income due to wage freeze policies from a part and 
an erosion in their real value due inflation from the other part. This matter 

7
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