
  ٢٠٠٤-١٩٩٤" إلنهاض لبنان"دراسة مقارنة في أرقام خطة الحكومة 
  شربل نحاس

  

   مليار دوالر الفارق في عشر سنوات بين ما لحظنه الحكومة وما تحقق١١٨
  الدين العام والناتج باألسعار الثابتة مع تصحيح سلة االستهالك  في مستويي

  )نُشرت في مجلة اإلعمار واالقتصاد(

  

"  االقتـصاد  إلنهـاض "طرحت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس رفيق الحريـري خطتهـا           قبل عشر سنوات    
  . بها قوانين البرامجوألحقت ١٩٩٥ في موازنة أدخلتها قانون بعدما  إلىوحولتها

 ٢٠٠٤ يكون الناتج المحلـي لعـام        أنفريق رئيس الحكومة توقع وبشكل رسمي ومكتوب قبل عشر سنوات           
ـ  ه الرسمية ان  األرقام الجارية، فيما اليوم تدل      باألسعار أميركي مليار دوالر    ٣٣حوالي    أفـضل يبلغ فـي    س
 بتة الثا باألسعار أخذنا إذا    في المئة مما جرى توقعه، فيما      ٤٥ بفارق حوالي    أي العام،   آخر ا مليار ١٨ األحوال

  .أميركي مليارات دوالر ة، فيصبح الناتج المحلي حوالي عشر١٩٩٤لعام 

 – ١٩٩٤ فـي المئـة بـين    ٨ تكون نسبة النمو الفعلي السنوي الوسطية هي    أنالمشروع   أصحابكما توقع   
 في المئة، بينما النسبة المحققة وفـق        ٣المعتمدة هي   ) ١٩٦٦( فيما النسبة المسجلة وفق سلة استهالك        ٢٠٠٤

  .المصححة هي صفر في المئة) ١٩٩٧(سلة استهالك 

 أواخـر  أميركـي  مليار دوالر    ٢٠ يكون الدين حوالي     أن اللبنانية   اما بالنسبة للدين العام فقد توقعت الحكومة      
 هذا العام، علما    أواخر أميركي مليار دوالر    ٣٦ـ الرسمية على تجاوزه ال    اإلحصاءات، فيما تدل    ٢٠٠٤العام  

 في المئة، بينمـا النـسبة       ٦٧ هذا العام هي     أواخر، آنذاك،   ان نسبة الدين من الناتج الذي بشرت به الحكومة        
  .  في المئة١٩٧، هي إياها الرسمية األرقاممحققة، ووفق ال

 الثابتة مع   باألسعارم والناتج المحلي    ا تقدير الفوارق بين الملحوظ والمحقق على مستوى الدين الع         أخذنا إذا   أما
 الفارق التراكمي وهو الذي يمثل قيمة المداخيل التي فاتت على           أن األهمتصحيح سلة االستهالك فيظهر، وهو      

 قياسها بالقيمة الـشرائية     أردنا وإذا ١٩٩٤ مليار ليرة بأسعار     ألف ٨٥ن خالل العقد المنصرم تقارب      ياللبناني
 بزيادة الدين العام    المتمثلة المداخيل الفائتة    إليها  مليار ليرة، تضاف      ألف ١٥٥ اليوم تربو على     اللبنانية  لليرة  

، بـين المحقـق     واألعبـاء  المـداخيل    انحراف مدى    مليار ليرة، فان   ألف ٢٢ الملحوظ وهي تقدر بـ      لىع
  .أميركي مليار دوالر ١١٨ حوالي أي مليار ليرة ألف ١٧٨ خالل السنوات العشرة يناهز لحوظوالم

 وأجـرت ،  ١٩٩٥ والمقرة في قانون الموازنة للعام       ،بأرقامها الخطة الرسمية     إلى عادت"  واالقتصاد اإلعمار"
 الرسمية، لتدلل على حجم الفوارق الهائلة بين الوعود         األرقام  إلى حققة استنادا  الم األرقام مع   بسنةمقارنة سنة   
وصدرت "  لبنان إنهاض" والواقع وهو ما سيظهر في الخالصة االقتصادية التي كتبها معدو خطة             واالستشراف

 ان اسـتخفو   بعض من كالم المسؤولين عنها الـذي        إلى إضافة،  لإلفادةباسم الحكومة اللبنانية وننشرها حرفيا      
 مسؤولون ونواب وخبراء وهيئات مدنية حول المخاطر الناجمة  عن مثل            أطلقهاباالنتقادات والتحذيرات التي    

  .ور لمستقبل لبنانصهذا الت

لتدليل على حجم الفارق الفعلي المحقق فـي حـال          لفي الجزء الثاني بمحاولة     "  واالقتصاد األعمار"كما قامت   
 المركـزي   لإلحـصاء  سلة دراسة المديرية العامة       إلى  المصحح استنادا  سعاراأل وفق مؤشر    األرقاماحتساب  

 وهو ما يظهر حجم الخلل الحقيقي وكذلك عمق المأزق االقتصادي الذي ادخل فيه لبنان تحـت                 ١٩٩٧العام  
 ١٩٦٦ في المئة وفق سلة استهالك       ٤٠ االستهالك تراكميا قد ارتفعت بنسبة       أسعار أنفيتبين  . إنهاضهشعار  



 ٢٠٠٤-١٩٩٤" إلنهاض لبنان"مقارنة في أرقام خطة الحكومة 

  ٢  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

 االسـتهالك فـي الواليـات    أسعار، وجرت مقارنة ارتفاع ١٩٩٧ في المئة وفق السلة المصححة لعام   ٨٠ و
  . في المئة٢٤ في الفترة نفسها وبلغت األميركيةالمتحدة 

   تطور الدين العام بين الملحوظ والمحقق
 اتن العام بمليارعن تطور الدي لبنان إنهاض  خطةهما لحظت أولى بين الجدول والرسم البياني من جهةي

  .  ومن جهة ثانية ما تحقق من تطور للدين العام٢٠٠٤ -١٩٩٤الليرات اللبنانية بين عامي 

 مقابل دينا عاما فيمليار ليرة  ألف ٨،٣٢ بحدود ٢٠٠٤ دينا عاما بنهاية عام تتبين أن الخطة قد لحظيو
  .مليار ليرة ألف ٥٥ بلغ امحقق

 004 2 003 2 002 2 001 2 000 2 999 1 998 1 997 1 996 1 995 1 994 1 مليارات الليرات الجارية
811 61832 54032 97931 91029 37727 36825 04722 55319 98715 61911 10 الدين العام الملحوظ
000 23555 32250 67046 99742 72637 83333 06928 40024 14120 61914 10 الدين العام المحقق

831 88148 43343 10839 25735 88231 87227 96224 28121 78219 99216 14 اتج الملحوظالن
871 19827 06827 11526 72125 94524 63924 03424 41723 77520 99217 14 الناتج المحقق
 %67 %74 %80 %85 %89 %91 %90 %87 %81 %71  الناتج الملحوظة/نسبة الدين

 %197 %185 %178 %170 %154 %135 %117 %104 %100 %80 %71 الناتج المحققة/الديننسبة 
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  : المحلي بين الملحوظ والمحقق ونسبة الدين العام إليهجالنات

 ٩٤ عام  ليرةمليار ألف ١٥ الجارية من حوالي سعارتوقعت خطة إنهاض لبنان ارتفاعا للناتج المحلي باأل
 ألف ٢٨يتعد في نهاية هذه السنة لم  في مقابل واقع أن الناتج المحلي ٢٠٠٤  فيامليار ألف ٤٩حوالي إلى 

 ١٩٩٨ الجارية شهد ارتفاعا حتى عام سعار في الرسم البياني أن الناتج المحقق باألرمليار ويظهر من النظ
  .وكاد أن يبقى مستقرا على مستواه منذ ذلك الحين

 ١٩٩٤في عام % ٧١ ارتفاعها تدريجيا من  لبنان خطة إنهاضالناتج التي لحظت  إلى وعليه فان نسبة الدين
، أتت الوقائع لتبين ٢٠٠٤في عام % ٦٧نسبة  إلى  انخفاضهاثم) ٩٩– ٩٨(في عامي % ٩٠ذروة تبلغ إلى 

   إلى  وصوال٢٠٠٣ نهاية %١٨٣ إلى ٩٤في نهاية % ٧١أنها شهدت ارتفاعا مستمرا ومتواصال نقلها من 
 رقام األ أساس هذا كله على.  الموازنة وحسابات الخزينة للسنة الجاريةرقامقا أل وف٢٠٠٤في نهاية % ١٩٧

 الرسمية، رقاموغير مضمنة في هذه األلة على الدومتوجبة الرسمية المبينة ودون احتساب مبالغ كبيرة 
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  ٣  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

 بتاتايحصل الناتج لم  إلى ل عليه من انعطاف في نسبة الدينوعالرسم البياني أن ما  إلى ويظهر من النظر
تفاؤال كما أشار نائب  الرسمية  التوقعاتأكثروال مؤشرات على إمكانية حصوله في األمد المنظور حتى وفق 

  .٢رئيس صندوق النقد خالل اجتماعات مؤتمر باريس
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  ٤  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

  تقدير الفوارق بين الملحوظ والمحقق
  : الجاريةسعارعلى مستوى الدين العام والناتج المحلي باأل

 الجارية، اي دون اخذ ظواهر سعار الملحوظة والمحققة لكل من الدين العام والناتج باألرقاممدت األ اعتإذا
حوظ والمقدر من جهة لتساب الفارق السنوي في حجم الدين العام بين المحالتضخم والغالء باالعتبار، يمكن ا

ن رقم الدين أ غير .من جهة ثانيةمقدر الملحوظ والمحلي بين ال في الناتج السنوي ولى، واحتساب الفارق أ
 الفارق في الناتج يمثل فارقا في دفق المداخيل المتاحة للمقيمين في لبنان أنيمثل مخزونا متراكما في حين 

 في الناتج تراكميا للحصول على تمثيل صحيح ة وعليه يجدر جمع الفوارق السنويت،خالل كل من السنوا
  .الماضية ١٠ خالل السنوات يناني فاتت على اللبنالتيلقيمة المداخيل 

 األولى السنة الفوارق السنوية في حجم الدين العام بدأت سلبية منذ أن المرفقينتبين من الجدول والرسم يو
 ألف ٢٢وسوف يفوق الفارق في الدين العام بين الملحوظ والمحقق )  الدين المحقق فاق الدين الملحوظأن أي(

  .٢٠٠٤مليار ليرة في نهاية 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 يارات الليرات الجاريةمل

22189-17617-14782-12691-10087- 8349- 6465- 5022- 4847- 2154- 0 الفارق السنوي في الدين العام

20960-16683-13366- 9993- 6536- 2937- 233- 1072 1136 993 0 الفارق السنوي في الناتج المحلي

37643-30048-23358-16529- 9473- 3170- 840 2209 2129 993  الفارق التراكمي في الناتج 

59832-47666-38141-29220-19560-11519- 5626- 2813- 2719- 1161-  مجموع الفارق التراكمي سنويا

  

والالفت في هذا المجال تسارع 
الفوارق في حجم الدين العام 

اية المرحلة من جهة، في بد
مما يعبر عن التوسع الهائل 

 حينها وعودة اإلنفاقفي 
توسع في نهاية ال  إلىالفارق

،  مما أخرىالمرحلة من جهة 
 في تفاؤل اإلفراطيعبر عن 

 وازدياد  اإلنهاض خطة 
 على األمور عن واقع انحرافها

الرغم من زيادة حجم 
 اإلنفاقالضرائب والتشدد في 
 ٢باريسونتائج مؤتمر 
 المختلفة والهندسات المالية 

 الفارق وأما أعقبتهاالتي 
 المحلي، الناتجالتراكمي في 

 سيبلغ انه  ثم انقلب سلبيا وراح يتصاعد بوتيرة شديدة حتى األولى األربعفقد بدا ايجابيا خالل السنوات 
  .٢٠٠٤مليار ليرة في نهاية  ألف ٣٨حوالي 
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  ٥  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

 الفارق السلبي المتراكم أنبما 
ي الناتج المحلي يمثل مداخيل ف

 بينما ين على اللبنانيفاتت
 ينالفارق السلبي في حجم الد

 تترتب إضافية يمثل أعباء
 لذا يصح ،عليهم وان مؤجلة

جمع الفارقين لتقدير مدى 
 ما تحقق عما لحظ انحراف
 على مستوى مداخيل حصوله
 خالل هذه الحقبة يناللبناني

 أوسواء بتقليص دخلهم خاللها 
 في إضافية أعباءب يترتب

 هذا أن رقامنهايتها وتظهر األ
االنحراف سوف يبلغ قرابة 

مليار ليرة بنهاية عام  ألف ٦٠
٢٠٠٤.  
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  ٦  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

   :سعارمسألة األ

تم  إذا إالت عليهم خالل سنوات مختلفة ال يصح  المفوأو ين الدخل المحقق للبنانيرقام مقارنة ألأيةان 
  .تفويتهاقدرة الشرائية لهذه المداخيل في كل من سنوات تحققها او  كي تعبر عن الرقامتصحيح هذه األ

  . توازي بخطورتها مسألتي تفجر الدين وتعطيل النموسعاروتكاد مسألة األ

 االستهالك اما في لبنان فان مديرية أسعار مؤشرات أبرزها سعارتقوم الدول باحتساب مؤشرات عدة لأل
 تنشر واستمرت ١٩٦٦االستهالك في بيروت وضواحيها عام  المركزي قد قامت بدراسة سلة اإلحصاء
، وقامت مؤسسة ١٩٧٥ حتى اندالع الحرب ، سلة االستهالك هذه أساس االستهالك علىسعارمؤشرا أل
 وإنماتى اليوم مع بعض التصحيحات ح ١٩٧٨ واالستشارات بمعاودة نشر المؤشر ذاته بدءا من عام البحوث

  .١٩٦٦ما كانت في عام  كاألسرباعتماد سلة استهالك 

 عدد من السلع وبروز اندثار االستهالك قد تغيرت كثيرا منذ ذلك الحين سواء بسبب أنماطوال يخفى ان 
 الشديدة في نسبية نتيجة التقلبات الاألسر جديدة، او بسبب تبدل حصص بعض السلع من استهالك أخرى
 أواسطحصاء التي استعادت نشاطها في لعامة لإل ااإلدارةالواقع عن بال  ولم يفت هذا .  هذه وتلكأسعار

 دراسة جديدة عن سلة بإجراء ١٩٩٧التسعينات بعد تأخر بالغ وضمن صعوبات جمة فقامت خالل سنة 
تساب ح اإعادة لم تعط التسهيالت الالزمة كي تتمكن من اإلدارةاالستهالك ونشرت نتائجها في حينه، لكن 

ستهالك قد شهدت تغيرات جذرية خالل السنوات الثالثين التي تفصل بين  تركيبة االأنالمؤشر دوريا، وتبين 
   ويكفي يهاتقدير

 ١٩٦٦في سلة عام % ٦٠ حصة المواد الغذائية والمشروبات كانت حوالي أن  إلىشيرن أنللداللة على ذلك 
ن  مأكثر   إلى%٣،٥صة مصاريف السكن من ح، بينما ارتفعت ١٩٩٧في سلة % ٢٥حوالي   إلىوتدنت
وضمنها (وارتفعت حصة االنتقال % ١١  إلى%٢من اقل من التعليم وارتفعت حصة تكاليف %. ١٥

  %.١٤  إلى%٧من )  الهاتفوأهمها(واالتصاالت ) المحروقات

 أسعار سلة االستهالك ان يتم تصحيح لمؤشرات بنية وحجم الفوارق في سعار فداحة مسألة األأمامكان ال بد 
 المركزي لإلحصاء العامة اإلدارة دراسة بينتها كمانسجم مع سلة االستهالك الفعلية االستهالك بما يجعلها ت

  .٩٧عام 

 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 
مؤشر أسعار االستهالك 

 1.531 1.472 1.415 1.361 1.308 1.258 1.210 1.163 1.113 1.060 1.000)١٩٦٦سلة (الملحوظة في لبنان 

مؤشر أسعار االستهالك المحققة 
 1.402 1.384 1.366 1.343 1.348 1.352 1.353 1.291 1.198 1.100 1.000 )١٩٦٦سلة (في لبنان 

مؤشر أسعار االستهالك المحققة 
 1.840 1.814 1.755 1.713 1.698 1.715 1.691 1.540 1.306 1.168 1.000 )١٩٩٧سلة (في لبنان مصححا 

ر أسعار االستهالك في مؤش
 1.248 1.241 1.214 1.196 1.165 1.124 1.100 1.083 1.058 1.028 1.000 الواليات المتحدة

  

 االستهالك خالل السنوات العشر  أسعاروعليه يظهر الجدول والرسم البياني المرفقين تطور مؤشرات 
  إلىإضافة األصح ثانيا، وهي ١٩٩٧ استهالك لسلةاوال، وثم وفقا ١٩٦٦المنصرمة وفقا لسلة استهالك 

الثالث  على سبيل المقارنة وهذه المؤشرات األمريكية االستهالك في الواليات المتحدة أسعارمؤشر تطور 
  . أساس  سنة١٩٩٤اعتمد لتظهيرها سنة 
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  ٧  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

 بينما ارتفعت هتبين انوي 
 االستهالك تراكميا أسعار

% ٢٤نسبة بخالل الحقبة كلها 
 األمريكيةواليات المتحدة في ال

فقد شهدت في لبنان ارتفاعا 
 ١٩٦٦وفقا لسلة % ٤٠بنسبة 

 وفقا% ٨٠ يزيد عن وارتفاعا
. ١٩٩٧ المصححة لعام للسلة

وال يخفى على احد من 
اللبنانيين ما ترتب على هذا 

 أسعاراالرتفاع الهائل في 
االستهالك من نتائج على 

مستوى دفعهم الثمان السلع 
الحيوية وما نجم والخدمات 

عن ذلك من ضيقة في القدرة 
 أبقيت التي لألجورالشرائية 

 ومن تعثر في المؤسسات اإلنتاج سنوات وما نجم عن ذلك من ارتفاع لتكاليف ٨ من أكثرعلى مستوياتها منذ 
  . والمصانع ومن تفشي لظاهرتي البطالة والهجرة

 المستحيل على الصناعيين  شبهستهالك جعل من االأسعار هذا االرتفاع الهائل في أنذلك   إلىأضف 
 السلع الزراعية والصناعية أسعار الخارج بينما تبدو   إلى يصدروا منتوجهمأنوالمزارعين اللبنانيين 

 وقد رتب هذا الواقع عجزا مستمرا في الميزان األصناف من مثيالتها المحلية من مختلف أدنىالمستوردة 
 سعار في منأى عن نار األاألصلية في بلدانهم أسرهمللبنانيين الذين يبقون التجاري وتدفقا للعمال غير ا
 في بلدان يبقى فيها بين مداخيل العمل وكلفة المعيشة عالقة وإقامةعمل   إلىاللبنانية بينما يسعى اللبنانيون

  . وتوازن

اروخيا بلغت نسبته  ارتفاعا صشهدت٩٨-٩٤ االستهالك بين عامي أسعار أن المتوافرة رقام األمنويظهر 
وينجم عن هذا التفاوت في .  االرتفاع مستمرا منذ ذلك الحين ولو بوتيرة اقلوبقي  سنوات ٤خالل  %٧٠

 تضخما بينما ما األمر من العقد المنصرم كان في واقع األول ما بدا نموا خالل النصف أن سعار األوتائر 
 سوى تباطؤ في آلية ارتفاع يكنشعار الركود لم  النصف الثاني  من العقد تحت ه خاللدارت الشكوى من

  . وبقي النمو غائبا في المرحلتين سعاراأل
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  ٨  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

  تقدير الفوارق بين الملحوظ والمحقق 
   الثابتة سعار الدين العام والناتج المحلي باألييعلى مستو

  )مع تصحيح سلة االستهالك(

ا أرقام وقد ضمنوا الجداول التي نشروها .سعارأهمية مسألة األ" إنهاض لبنان"لم يخف على واضعي خطة 
  .ةبت الثا١٩٩٤ سنة أسعارللناتج ب

 أوال ثم تطور الناتج المحلي المحقق الثابتة ٩٤ أسعارويبين الجدول التالي تطور الناتج المحلي الملحوظ ب
ا له أن وكان ملحوظ، مليار ليرة ألف ١٥ بحدود ٩٤كان الناتج المحلي عام . ةبت الثا١٩٩٤ أسعارفعليا ب
 وإنما في الواقع فانه قد بقي بجوار رقم ٢٠٠٤ خالل عام ٩٤ أسعارمليار ليرة ب ألف ٣٢حوالي  إلى يرتفع
كان الذي %٥٠تاريخ اليوم أي انه لم يشهد أي نمو واتى عند اقل من حتى مليار طوال الفترة و ألف ١٥

  . له بلوغهاملحوظ

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
الناتج الملحوظ بأسعار 

 31904 29817 149921583217323188822056222164238912580227867)١٩٩٧سلة ( الثابتة ١٩٩٤

الناتج المحقق بأسعار 
 15145 14996 149921521315633149611457514546145591466214853)١٩٩٧سلة ( الثابتة ١٩٩٤

الناتج الفارق السنوي في 
 16759- 14821- 13013-11140- 9332- 7618- 5987- 3921- 1690- 620- 0)١٩٩٧سلة  (١٩٩٤أسعار 

الفارق التراآمي في الناتج 
 84902- 68142- 53322-40308-29168-19836-12218- 6231- 2310- 620- 0)١٩٩٧سلة  (١٩٩٤أسعار 

الفارق التراآمي في الناتج 
156244-123586- 93579-69044-49527-34017-20656- 9593- 3017- 724- 0 اتبأسعار آل من السنو

الفارق السنوي في حجم 
 22189- 17617- 14782-12691-10087- 8349- 6465- 5022- 4847- 2154- 0 الدين العام

مجموع الفارق التراآمي 
178433-141204-108362-81736-59614-42365-27121-14615- 7865- 2878- 0 سنةسنويا بأسعار آل 

مجموع الفارق التراآمي 
سنويا بأسعار آل من 

 )دوالرات(السنوات 
0 -1803 -5067 -9571 -17985-28103-39545-54219-71882 -93668 -118363

 الفارق  هذاأنبين الجدول تاليا الفارق السنوي في الناتج ومن ثم الفارق التراكمي سنة بعد سنة ويتبين يو
مليار ليرة  ألف ٨٥قارب ت  ما على اللبنانيين خالل الحقبةفاتتالتراكمي، وهو يمثل قيمة المداخيل التي 

أي في منتصف ( قياسها بالقيمة الشرائية لليرة اللبنانية اليوم أردنا إذا  وهذه المداخيل الفائتة١٩٩٤ أسعارب
  .مليار ليرة ألف ١٥٥تربو على ) ٢٠٠٤سنة 

مليار  ألف ٢٢، وهي بحدود إليها اإلشارةهذه المداخيل الفائتة الزيادة في الدين العام التي سبقت   إلىتضاف
ت خالل السنوات العشر وحتى اليوم ، بين المحقق والمفوواألعباء وعليه فان مدى انحراف المداخيل رة،لي

  .يركيأم مليار دوالر ١١٨ حوالي أي اليوم أسعارمليار ليرة ب ألف ١٧٨ على تزيد
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  ٩  ٢٠٠٤  شربل نحاس 
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الناتج المحقق بأسعار 1994 الثابتة (سلة 1997)

 األوليظهر الرسم البياني 
 أسعارتطور الناتج المحلي ب

ما كان   بينبتة الثا١٩٩٤سنة 
ويظهر . ملحوظا له وما تحقق

 ما لحظ من ارتفاع أنجليا 
مضطرد في الناتج قد قابله 

 الفعلية بعد ته جمود مطلق لقيم
 ٩٥ارتفاع طفيف خالل سنتي 

 تاله انخفاض خالل ٩٦ –
ار منذ  واستقر٩٨-٩٧سنتي 

  .ذلك الحين

  

  

  

  إلىأدتئ الناجم عن التباس ظاهرتي النمو والتضخم والتي طوهذه الصورة الفعلية تصحح االنطباع الخا
  . وتوقف منذ ذلك الحين١٩٩٨ النمو استمر حتى عام أن مقولة إشاعة

بين الرسم البياني المقابل يو
الوتيرة المتفجرة للفارق 
 المتراكم في الناتج وفي الدين

خالل العقد المنصرم حيث ان 
هذه الفوارق تزداد كل سنة 

.  قدر اكبر من السنة السابقةب
 االستمرار في أنوهذا يعني 

النهج االقتصادي السائد ليس 
 أالزمةتأجيال لالزمة بل هو 

بعينها ويكفي االستدالل على 
  إلىذلك ، ومن دون حاجة

 أي يسأل أن ، والرسومرقاماأل
 أو جيراألبناني سواء كان 

 باحثا عن أورب عمل 
  .وظيفة، عن معاناته اليومية
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  ١٠  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

  تقدير الفوارق بين الملحوظ والمحقق
  ) ١٩٦٦سلة استهالك   (الثابتة سعار الدين العام والناتج المحلي باأليي على مستو

د  من المفيرأينا، ١٩٦٦  القائم على سلة االستهالك عامسعارعلى الرغم من ثبوت عدم تمثيل مؤشر األ
ال  حجم االنحراف يبقى هائأن لتأكيد إال، ال بسبب إليهتساب الفوارق في الناتج والدين العام استنادا حاستعادة ا
 وحاول التشكيك بالنتائج من خالل ١٩٦٦ بعضهم على التغاضي عن عدم صحة مؤشر عام أصرفي حال 
  . شيوعاكثر على استخدامه كونه األاإلصرار

 19941995199619971998199920002001200220032004
 ١٩٩٤الناتج الملحوظ بأسعار 

904 81731 86729 80227 89125 16423 56222 88220 32318 83217 99215 14 )١٩٦٦سلة (الثابتة 

 ١٩٩٤الناتج المحقق بأسعار 
877 65319 07919 70419 34518 44418 21418 84718 04517 16317 99216 14 )١٩٦٦سلة (الثابتة 

الفارق السنوي في الناتج بأسعار 
 10-788 8-098 7-547 5-720 3-347 2-035 1- 278- 330 0 )١٩٦٦سلة  (١٩٩٤

164 
-12 
027 

الفارق التراآمي في الناتج بأسعار
 12-051 7-331 3- 983- 52 330 0 )١٩٦٦سلة  (١٩٩٤

598 
-19 
696 

-28 
484 

-38 
648 

-50 
675 

الفارق التراآمي في الناتج بأسعار
 16-536 9-506 4-269 1- 62 363 0 آل من السنوات

977 
-26 
446 

-38 
918 

-53 
485 

-71 
056 

الفارق السنوي في حجم الدين 
 10-349 8-465 6-022 5-847 4-154 2- 0 العام

087 
-12 
691 

-14 
782 

-17 
617 

-22 
189 

نويا مجموع الفارق التراآمي س
 10-291 6-785 4-790 1- 0 بأسعار آل من السنوات

971 
-17 
885 

-27 
064 

-39 
138 

-53 
700 

-71 
103 

-93 
245 

مجموع الفارق التراآمي سنويا 
بأسعار آل من السنوات 

 )دوالرات(
0 -1 122-3 083-4 120-7 275-11 

864 
-17 
953 

-25 
962 

-35 
622 

-47 
166 

-61 
854 

 باعتماد سلة وأوردناها سبق يالبيانيان المؤشرات ذاتها التان  يبين الجدول والرسمساساألوعلى هذا 
 ١٥ من إال الناتج لم يرتفع خالل عقد من الزمن أن ويتبين ٦٦ سلة استهالك  أساس علىوإنما ٩٧االستهالك 

يكون ) ةبت الثا١٩٩٤ أسعارب(، ٢٠٠٤الف مليار ليرة في عام ١٩،٨    إال ١٩٩٤مليار ليرة في عام ألف 
 ٧١ أو ٩٤مليار ليرة من ليرات سنة  ألف ٥٠ من أكثر) ةبت الثا١٩٩٤ (أسعارالفارق التراكمي في الناتج ب

 ألف ٩٣ مجموع يساوي   إلى الفارق في الدين العام نصلإليه أضيف وإذا.  مليار من ليرات اليومألف 
  .أميركي مليار دوالر ٦٢ حوالي أومليار ليرة 
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  ١٢  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

  : النمو والتضخم مسألتا

 %8 نسبة النمو الفعلي السنوي الوسطية الملحوظة
 سنوات ١٠معامل النمو الفعلي التراكمي على 

 2.1 الملحوظة

نسبة النمو الفعلي السنوي الوسطية المحققة وفقا 
 %3 ١٩٦٦لسلة استهالك 

 سنوات ١٠معامل النمو الفعلي التراكمي على 
 1.3 ١٩٦٦المحققة وفقا لسلة استهالك 

نسبة النمو الفعلي السنوي الوسطية المحققة وفقا 
 %0 ١٩٩٧لسلة استهالك 

 سنوات ١٠معامل النمو الفعلي التراكمي على 
 1.0 ١٩٩٧المحققة وفقا لسلة استهالك 

 معامال للناتج أي ٢٠٠٤ – ١٩٩٤وسطيا بين % ٨نسبة نمو فعلي سنوية قدرها "  لبنانإنهاض"لحظت خطة 
 فان النسبة السنوية الوسطية الواقع في وآما)  مرات٢،١ويبلغ  (وآخرها الفترة أولفين بين الفعلي يفوق الضع

 أسعارة وبقي الناتج بالتالي على مستواه دون تغير، هذا بينما ارتفعت بت الثاسعارلنمو الناتج كانت صفرا باأل
   .%٨٠ بنسبةاالستهالك 

 نسبة النمو الفعلي السنوية الوسطية لم فان  ٦٦الك  على سلة استهالمؤسس سعار مؤشر األوحتى لو اعتمد
 أسعارهذا بينما ارتفعت % ٣٠نسبة ب إال وآخرها الفترة أولان الناتج لم يزدد بينما يعني مما % ٣تتعد 

  %.٤٠نسبة باالستهالك 
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  ١٣  ٢٠٠٤  شربل نحاس 

  :كيف يكون النمو صفرا خالل عشر سنوات

قوله كيف يكون النمو معدوما بينما رأينا حولنا  بعضهم على النتائج التي بينتها هذه الدراسة بيعترضقد 
  ؟اإلنشاءاتخالل العقد المنصرم توسعا في االستهالك وفي 

  إلى ونظرنااألسر من أسرة أخذنا إذا : مثل بسيطإيراد على هذا التساؤل المشروع لإلجابةدخل م أفضللعل 
 وخالفها، فان وإيجارات وأرباح أجورن  مأعمالهمهم لقاء تي من مداخيل تأأعضائهاما يتوافر للعاملين من 

 من الناتج، وهي التي تعبر عن مجاالت عملهم المختلفة وتستطيع هذه األسرةصة حهذه المداخيل تمثل 
 وما يتبقى لها ) غيرهأو مسكن أوشراء تجهيزات ( استخدام مداخيلها لغايات االستهالك واالستثمار األسرة
مداخيلها   إلى خالل السنة وضمتهكبيرا من المال استدانت مبلغا سرةاأل هذه أنلنفترض .   ادخارايعتبر

في هذه الحالة يمكن ان يأتي مجموع .  وإنشاءاتها اواستخدمت المجموع لتغطية استهالكها وتكلفة تجهيزاته
جم  بمثابة دين وال يناألسرةاكبر من مداخيلها لكن الفارق بقي مسجال على ) استهالك تجهيزات(استخداماتها 

ذلك ان مبلغ   إلىأضف.  ألفرادها للدخل  بالنسبة أو للعمل إضافية فرص أيةعن تمويل االستهالك بالدين 
 السلع والخدمات وفي أسعار، يولد ارتفاعا في واإلنتاجكان كبيرا، قياسا على المداخيل  إذا الدين، ال سيما
  .كلفة المعيشة

 بقي مترتبا عليهم دينا إضافي اللبنانيون من استهالك لهفما حصهذا تماما ما حصل خالل الفترة الماضية 
فكانت الخسارة مزدوجة والدين .  من جهة ثانيةشيئافي مداخيلهم، وفرص عملهم ولم يزد  أولى قائما من جهة

على مستوى البلد ال يقتصر على الدين العام، بل يشمل كل الرساميل التي استقطبها البلد وهي مسجلة بشكل 
  . هذه الرساميل مباشرةأصحابسندات الدين التي اكتتب بها   إلىإضافة الجهاز المصرفي، ودائع في

  

  

  

  

  مالحظات

 ١٩٩٥خطة انهاض لبنان كما وردت في فذلكة موازنة   إلى في هذه الجداولنشورة  المرقامتسند األ .١
 من عقد  الرابع لبعثات البندصاءات الرسمية اللبنانية كما اثبتت في التقارير الدورية حوالى اال
 مشروع  أساس على٢٠٠٤سنة ب المتعلقة  التقديرات وبنيتصندوق النقد الدولي    إلىاالنضمام

الموازنة وارتقاب حساب الخزينة للسنة الجارية وعلى استمرار المنحى الذي تحقق خالل النصف 
  .االول من السنة حتى اخرها

لفعلي صحيح في مجال احتساب التطور الفعلي  االستهالك الحتساب النمو اأسعاران تطبيق مؤشر  .٢
تسميته  استخدام مؤشر اخر يمكن  فيجدر كانت الغاية احتساب النمو الفعلي لالنتاج  إذا للمداخيل واما

 محليا ويهمل ما يستهلك المنتجة السلع والخدمات سوى ناب  ال يأخذ بالحس"مخفض الناتج"اصطالحا 
  إلىتنبهواخطة انهاض لبنان قد       واضعي ان   إلىشارةوتجدر اال.  من سلع وخدمات مستوردة

  .عمل آخر  إلىبينما لم ينتبه اليه من جاء بعدهم بعد انتقالهم بين هذين المؤشرين الفارق 

  

  


