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ّ
مقدمة العدد
تزامن ا�ستمرار الركود االقت�صادي يف لبنان والعديد من دول املنطقة خالل الأ�شهر الأوىل من عام
 ،2013مع ت�سارع كبري يف تفاقم عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني .وهو ما دفع العديد من اجلهات
املعنية بالأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية واالمنائية عموم ًا �إىل حماولة ا�ست�رشاف �آفاق املرحلة يف هذا
املجال ،و�إن كان ذلك بكثري من الت�شا�ؤم .وي�أتي يف مقدمة هذه اجلهات البنك الدويل الذي ن�رش العديد
من الدرا�سات ذات ال�صلة مطلع العام احلايل .2013
وبالتزامن مع هذا التوجه ،ال يزال واقع احلال يفر�ض نف�سه يف موا�ضيع حياتية ال تقل �ش�أن ًا .ففي
ظل نق�ص وغالء م�صادر الطاقة الأحفورية والتقنني الكهربائي يف لبنان ي�ستمر التفتي�ش عن م�صادر طاقة
الهوة يف الإمناء
بديلة متجددة و�صديقة للبيئة .كما ي�ؤ ّدي يّ
التدن املزمن يف فعالية الإنفاق العام وتعاظم ّ

املناطقي حملي ًا �إىل البحث يف الأبعاد الطائفية لتوزيع الأموال العامة يف لبنان.

هذه املوا�ضيع جمتمعة ت�شكل م�ضمون التقرير الإمنائي احلادي ع�رش ،بحيث ي�ستعر�ض اجلزء الأول
منه �آخر امل�ؤ�رشات امل�سجلة على �صعيد بيئة الأعمال يف لبنان ،والإ�صالحات املطلوبة ال�ستعادة الثقة يف
املديني القريب والبعيد� ،أما اجلزء الثاين فيتناول واقع الطاقة املتجددة يف لبنان والعوائق التي حتول دون
تطوير هذا القطاع ،يف حني يبينّ اجلزء الثالث البعد الطائفي للإنفاق العام يف لبنان �أي�ض ًا ومن خالل
متعددة.
م�ؤ�رشات �إح�صائية ّ
وبينما ي�ستحوذ واقع �أ�سواق العمل يف دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا واخليارات
املتاحة يف هذا املجال على اهتمام اجلزء الرابع  ،ف�إن اجلزء اخلام�س يحاول ر�سم �صورة م�ستقبلية لآفاق
اقت�صاديات هذه الدول ،انطالق ًا من الواقع الراهن وباال�ستناد �إىل درا�سات ميدانية للبنك الدويل.
فيت�ضمن م�ؤ�شرّ ات �إقت�صادية و�إح�صائية رئي�سية تطال خمتلف �أوجه
�أما الف�صل اخلتامي لهذا العدد،
ّ

الن�شاط االقت�صادي و�أو�ضاع املالية العامة والدين العام وامليزان التجاري والقرو�ض وامل�ساعدات
اخلارجية.
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