
ال�ضوء على  االقت�ضادية  الن�ضرة  العدد هذا من  وي�ضلط   .2010 عام 

بلدان  اأن�ضاأت في  التي  ال�ضيادية  الثروة  نماذج مختلفة من �ضناديق 

الخبرات  من  الم�ضتفادة  الدرو�س  ا�ضتخال�س  بهدف  وذلك  عدة، 

تفاديها،  الممكن  من  التي  العوائق  بع�س  اإلى  والتنبه  ال�ضلة،  ذات 

اإن�ضاء  على  لبنان  ت�ضاعد  قد  التي  االأولية  التو�ضيات  وا�ضتخراج 

ال�ضندوق المذكور اآنفًا. ومن اأهم التو�ضيات التي يمكن اعتبارها في 

مرحلة الت�ضميم: )اأ( دمج متكامل مع الموازنة؛ )ب( بع�س المرونة 

تخ�ضي�س  من(  الحد  )اأو  تفادي  )ج(  التنفيذية؛  االإجراءات  في 

اال�ضتراتيجية  مع  التكامل  )د(  الموازنة؛  خارج  من  اإ�ضافية  نفقات 

الوطنية لال�ضتثمار؛ و)هـ( اعتماد ال�ضفافية والم�ضاءلة. 

   

�أمام  عائقاً  ي�شكل  لبنان   في  �لبيانات  قاعدة  �شعف  �إن   .6

�إعد�د �لتحليالت �القت�شادية، مّما ي�ؤثر �شلباً على �شناعة �لقر�ر. 

ب��شع  �لدولي  �لبنك  خبر�ء  قام  لقد  �الأمر،  معالجة  وبهدف 

وموؤ�ضر  تزامني  موؤ�ضر  لبنان:  في  �القت�شادي  للن�شاط  م�ؤ�ِشَرين 

ا�ضتباقي. وقد ك�ضف هذان الموؤ�ضران، اللذان يرتكزان على المنهجية 

 )NBER( المتبعة من قبل مكتب الدرا�ضات االقت�ضادية االأميركية

 ،)Conference Board( و�ضركة الدرا�ضات االقت�ضادية االأميركية

تزامنية  موؤ�ضرات  اإلى  تتحول  قد  واعدة  اإح�ضائية  خ�ضائ�س  عن 

وا�ضتباقية لالقت�ضاد اللبناني )بموجب �ضنة م�ضبقة(. وبناًء على هذه 

الموؤ�ضرات، من المتوقع اأن ي�ضجل نمو الناتج المحلي االإجمالي ن�ضبة 

2.2 بالمئة في العام 2012، و0.9 بالمئة في 2013. اأما ن�ضبة النمو 

اإلى  وباالإ�ضافة  بالمئة.   1.5 تبلغ  اأن  المتوقع  فمن   2014 العام  في 

درجة كبيرة من الدقة، يتميز هذان الموؤ�ضران بترددية عالية )على 

نحو �ضهري( وهما متوفران بفارق زمني �ضغير ن�ضبيًا )من 2 اإلى 3 

اأ�ضهر(، مما يجعلهما منا�ضبين للتحليل االإقت�ضادي، وللم�ضتثمرين، 

الم�ضرف  موؤ�ضر  مع  وبالمقارنة  �ضواء.  حد  على  القرار  ول�ضانعي 

في  تباطوؤ  عن  الدولي  البنك  موؤ�ضر  يك�ضف  التزامني،  المركزي 

 ،2013 الن�ضاط االقت�ضادي خالل االأ�ضهر الع�ضرة االأولى من العام 

واإذا ما ا�ضتمر الو�ضع على حاله خالل االأ�ضهر الباقية، �ضوف يتطلب 

الموؤ�ضر  على  ترتكز  التي  النقدية  ال�ضيا�ضة  في  مختلفًا  موقفًا  ذلك 

الملحة  ال�ضرورة  المثال  هذا  ويبرز  المركزي.  للم�ضرف  التزامني 

والجودة،  الزمنية،  الدقة  ت�ضمن  التي  المنا�ضبة  الموؤ�ضرات  لو�ضع 

والترددية العالية في تطبيق ال�ضيا�ضات النقدية.  

The World Bank

الملخ�س التنفيذي  |  6



ي��جه لبنان تحدّيات جدية ب�شبب �الأو�شاع �الأمنية غير   .1

�لم�شتقرة وتد�عيات �ل�شر�ع �لم�شتمر في �ش�ريا �لتي عر�شت �لبلد 

�لذي  �لد�خلي  �ل�شيا�شي  �ل��شع  �إن�شحبت على  �لى مخاطر حاّدة 

�ل�شائد  بال��شع  �لمتعلقة  �أ�شاًل من بع�ض �ال�شر�بات  كان يعاني 

في �لمنطقة. فقد تزايدت الحوادث االأمنية على نطاق وا�ضع واأّدى 

الو�ضع االأمني غير المطمئن اإلى اإ�ضعاف ثقة الم�ضتهلك والم�ضتثمر 

على حد �ضواء، مّما انعك�س �ضلبًا على قطاع ال�ضياحة الذي ُيعتبر من 

اأهم العوامل الم�ضاهمة في النمو االقت�ضادي وخلق فر�س العمل. كما 

ي�ضتمر تدفق الالجئين ال�ضوريين اإلى لبنان، حيث بلغ عدد الالجئين 

21.6 بالمئة من اإجمالي  الم�ضجلين ر�ضميًا ما يقارب المليون )اأي 

مّما يفر�س تحدّيات هائلة على  االأزمة(،  لبنان ما قبل  �ضكان  عدد 

القطاع المالي وال�ضحي والتربوي.  

�إن تلك �لتد�عيات، �إ�شافة �إلى �لجم�د �ل�شيا�شي �لط�يل،   .2

في  �القت�شادي  �لن�شاط  على  �شلباً  �أثرت  ثقيلة  �أعباء  �لى  �أف�شت 

بالمئة   0.9 بـِ  الحقيقي  المحلي  االإجمالي  الناتج  نمو  ُيقدر  لبنان. 

اال�ضتباقي  والموؤ�ضر  التزامني  الموؤ�ضر  على  )بناًء   2013 العام  في 

اللذين اأعدهما البنك الدولي موؤخرًا(. ُي�ضار اإلى اأن هذه الن�ضبة هي 

2006 )اأي خالل فترة ال�ضراع  اأدنى من ن�ضبة النمو الم�ضجلة عام 

الن�ضاط  �ضجل  كما  اآنذاك.  بالمئة   1.6 بلغت  والتي  اإ�ضرائيل(  مع 

1999. كما  2013 االأداء االأ�ضواأ له منذ العام  االقت�ضادي في العام 

اأ�ضهر   10 ا�ضتمر  الذي  الحكومي  بالفراغ  االقت�ضادي  الو�ضع  تاأثر 

عقب ا�ضتقالة رئي�س الوزراء نجيب ميقاتي، مّما انعك�س ب�ضكل �ضلبي 

على ثقة الحكومة وقدرتها على معالجة التحديات المّلحة. اأما ن�ضبة 

زيادة  قرار  عن  الناتج  التاأثير  تراجع  ب�ضبب  فانح�ضرت  الت�ضخم 

الرواتب لموظفي القطاع العام �ضنة 2012، باالإ�ضافة اإلى انخفا�س 

عجزه  على  المدفوعات  ميزان  وبقي  الكلي.  الطلب  على  ال�ضغط 

لل�ضنة الثالثة على التوالي )2.5 بالمئة من الناتج المحلي االإجمالي 

اإيرادات قطاع  اإلى تقلي�س  اأّدى التدهور االأمني  2013(، حيث  عام 

ال�ضياحة واال�ضتثمارات ب�ضكل كبير. 

تعقيد  �إلى  و�الأمنية  �ل�شيا�شية  �لبيئة  �شع�بة  �أدت   .3

�لقطاع  لكن  �لكلي،  �القت�شاد  �شعيد  على  �لقر�ر�ت  و�شع  عملية 

�لم�شرفي حافظ على �شالبته. فمن الناحية النقدية، ات�ضع العجز 

اإلى ن�ضبة 9.5 بالمئة من الناتج االإجمالي المحلي في العام 2013، 

ويعود ذلك باالأغلب اإلى اإنخفا�س حاد في االإيرادات )بن�ضبة نقطة 

مئوية واحدة(، وقد انخف�ضت النفقات بن�ضبة متوا�ضعة )0.2 نقطة 

مئوية(. اأما تدني ن�ضبة النفقات فهو ناتج عن ال�ضعف الحا�ضل في 

الرواتب  على  المفرو�ضة  ال�ضرائب  )وباالأخ�س  ال�ضرائب  جباية 

التبغ( واالإيرادات غير  الم�ضافة، ور�ضوم  القيمة  واالأرباح، و�ضريبة 

ال�ضرائبية. كما �ضهدت النفقات انخفا�ضًا ملحوظًا في معدل االإنفاق 

بها  بادرت  التي  المعي�ضية  الكلفة  ت�ضوية  اأثر  ت�ضاءل  الجاري )حيث 

الحكومة عام 2012(. اأما ارتفاع االإنفاق الراأ�ضمالي ف�ضاعد جزئيًا 

في اإعادة التوازن. من المتوقع اأن يوؤدي االت�ضاع الحا�ضل في العجز، 

بالتزامن مع �ضعف في النمو، اإلى دفع ن�ضبة الدين العام اإلى الناتج 

المحلي االإجمالي نحو االأعلى في العامين 2013 و2014. ومن الجانب 

النقدي، تبّنى م�ضرف لبنان المركزي �ضيا�ضات نقدية تو�ضعية لدعم 

االقت�ضاد، وقد نجح في الحفاظ على الثقة في الليرة اللبنانية. فقد 

مئوية،  نقطة   1.3 بن�ضبة  اأي  �ضئيل،  ب�ضكل  الدولرة  ن�ضبة  ارتفعت 

القطاع  اأنظمة  في  المحافظ  الموقف  و�ضاعد   .2013 العام  خالل 

المالي، والنهج المتبع في ما يخ�س القطاع الم�ضرفي الخا�س، في 

الحفاظ على ر�ضملة  ومرونة القطاع الم�ضرفي المحلي، على الرغم 

للم�ضارف  االإئتماني  الت�ضنيف  م�ضتوى  وانخفا�س  النمو  تباطوؤ  من 

من قبل وكاالت الت�ضنيف الدولية. ووا�ضل التفاوت الكبير بين اأ�ضعار 

القطاع  اإلى  الودائع  تدفقات  تحفيز  على  والدولية  المحلية  الفائدة 

الم�ضرفي، مّما اأدى اإلى ات�ضاع حجم الودائع في الم�ضارف اللبنانية 

وخلق عازل متين للحد من ال�ضدمات.     

�لم�شت�ى  على  �الإيجابية  �لتط�ر�ت  بع�ض  من  بالرغم   .4

و�ل��شع  �ش�ريا،  في  �ل�شر�ع  تد�عيات  ت�شكل  لبنان،  في  �ل�شيا�شي 

تحديات  �الأمنية  �الأو�شاع  في  و�لتده�ر  �لم�شتقر،  غير  �ل�شيا�شي 

ج�شيمة وتدفع بميز�ن �لمخاطر �إلى �لتدني. يعتبر ت�ضكيل حكومة 

جديدة في �ضباط/ فبراير 2014 تطور اإيجابي لالقت�ضاد اللبناني. 

التي  اال�ضتحقاقات  من  والبرلمانية  الرئا�ضية  االنتخابات  وتبقى 

�ضوف يواجهها لبنان خالل العام الحالي، بيد اأن الغمو�س ي�ضود حول 

تداعيات  اأن  كما  المحدد.  الوقت  في  المذكورة  االنتخابات  اإجراء 

المتوقع  من  الذي  النمو  على  عبئها  بفر�س  ت�ضتمر  ال�ضورية  االأزمة 

اأن ي�ضجل ن�ضبة دون م�ضتوى قدرات لبنان على المدى القريب. ومن 

المتوقع اأن يبلغ النمو ن�ضبة 1.5 بالمئة في العام 2014، ذلك في ظل 

اإيجاد الحلول ال�ضريعة لتحقيق اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي وبروز  افترا�س 

بوادر تح�ضٍن، ولو �ضئيل، في الو�ضع االأمني. اإن ميزان المخاطر في 

هذا  وفي  التدني.  نحو  يتجه  النمو  اإلى  بالن�ضبة  توقعاتنا  يخ�س  ما 

ال�ضياق، تتباطاأ المبادرات االإ�ضالحية في ما يخ�س اإعداة ت�ضويب 

التحتية،  بالبنى  المتعلقة  العوائق  ومعالجة  المالية،  اال�ضتمرارية 

وتطوير القطاع الخا�س، وخلق فر�س العمل.

من  و��شعة  حق�ل  ��شتك�شاف  �إلى  يتطلع  لبنان  �أن  وبما   .5

�لمعنية  �لجهات  بد�أت  و�لغاز(، فقد  )�لنفط  �لهيدروكرب�ن  مادة 

بت�شميم �إطار م�ؤ�ش�شاتي الإد�رة تلك �لم��رد، منها �إن�شاء �شندوق 

�لثروة �ل�شيادية تطبيقاً ل�شروط قان�ن �لنفط و�لغاز �لذي و�شع 

الملخ�ص التنفيذي.
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