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ّ
مقدمة العدد
مهمة
يتزامن �إطالق العدد العا�رش من التقرير الإمنائي مع ا�ستقبال عام جديد ،يبدو �أنه قد �أوكلت �إليه ّ

ح�سم الكثري من الق�ضايا االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية ال�شائكة التي �ضاق بها العام ال�سابق ،يف خ�ضم
ت�ضارب امل�صالح والأولويات.
مقدمة هذه الق�ضايا ا�ستمرار م�ضاعفات الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية ،مبا يف ذلك
وي�أتي يف ّ
ت�أثرياتها املحتملة على التدفّقات املالية �إىل لبنان ،والتي ّ
أهم روافد متويل العجوزات العامة
ت�شكل �أحد � ّ

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

ولذلك ،يحاول الف�صل الأول من هذا التقرير ت�سليط ال�ضوء على واقع هذه التدفّقات ،حماو ًال الإجابة
منو م�ستدام ،عرب تغيري قواعد �إدارة هذه التدفّقات
عن الت�سا�ؤالت حول النموذج املطلوب لتحقيق ّ

و�إيجاد البيئة املنا�سبة لتوجيهها نحو قنوات اال�ستثمار املبا�رش املجدي.

غري �أن حتقيق هذا الهدف يتطلب� ،إىل جانب �رشوط �أخرى بالطبع ،العمل على تعزيز كفاءة اال�ستثمار

الت�شوهات يف قطاع التعليم يف لبنان وتطويره مبا
يف املوارد الب�رشية .الأمر الذي يفر�ض حكم ًا معاجلة
ّ
ال يف خدمة االقت�صاد الوطني .وهذا املو�ضوع ّ
يجعل خمرجاته ت�صب فع ً
ي�شكل حموراً للمعاجلة على �أكرث
من م�ستوى يف الف�صل الثاين.
وانطالق ًا من دور النفط كمتغري له ت�أثرياته املبا�رشة وغري املبا�رشة يف الن�شاط االقت�صادي لكل من
تو�صلت �إليها درا�سة ل�صندوق النقد
الدول املنتجة وامل�ستوردة له ،كان ال ّ
بد من �إدراج النتائج التي ّ
الدويل حول ت�أثريات تق ّلبات �أ�سعار النفط على االقت�صاد اللبناين بو�صفه بلداً م�ستهلك ًا ب�شدة لهذه املادة،
وذلك يف الف�صل الثالث من هذا التقرير.
وبطبيعة احلال ،تركت الأزمة العاملية وما زالت تداعيات �سلبية م�ؤثرة يف �أ�سواق العمل عموم ًا ،وال

�سيما م�ستويات الأجور التي �شهدت من جهة انخفا�ض ًا يف ح�صتها من جممل الدخل نتيجة �سيا�سات

جتميد الأجور ،ومن جهة �أخرى ت�آك ً
الت�ضخم .الأمر الذي �أثار ا�ضطرابات
ال يف قيمتها احلقيقية نتيجة
ّ
التحديات التي تواجهها �أ�سواق العمل
اجتماعية حا ّدة يف الكثري من دول العامل ،مبا فيها لبنان .هذه
ّ

وم�ستويات الأجور احلقيقية حول العامل ،وت�أثرياتها على االقت�صاد العاملي ف�ض ً
ال عن النقا�شات اجلارية

ب�ش�أنها ،ت�شكل مو�ضوع الف�صل الرابع من هذا العدد.
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أقرها
وانطالق ًا من اهتمام ن�رشة التقرير الإمنائي ّ
بتق�صي ّ
تطورات �سيا�سة قطاع الكهرباء ،التي كان � ّ

جمل�س الوزراء بتاريخ  ،2010 /6 /21واخلطوات التي قطعتها عملية تنفيذ خطة الكهرباء ،نعر�ض يف
قدمه وزير الطاقة واملياه �إىل جمل�س الوزراء بتاريخ
ت�ضمنه التقرير الدوري الذي ّ
الف�صل اخلام�س �أبرز ما ّ
.2012/7/18

تطور م�ؤ�شرّ ات االقت�صاد الك ّلي
�أما الف�صل ال�ساد�س والأخري،
فيت�ضمن بيانات �إح�صائية ب�ش�أن ّ
ّ
يت�ضمن خمتلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي ،من
اللبناين ،وخ�صو�ص ًا ح�ساب ال�سلع واخلدمات الذي
ّ
ا�ستهالك وا�ستثمار و�إنتاج وت�صدير وا�سترياد ،وذلك خالل الفرتة � ،2010 – 2005إىل جانب الناجت

املح ّلي الإجمايل وم�ساهمة القطاعات االقت�صادية فيه ،وكذلك امليزان التجاري للفرتة ذاتها.
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