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في % 516-مقارنة مع نسبة  0202في العام % 2210-اإلقتصاد اللبناني بنسبة  تدّني 0202أعلنت األمم المتحدة في تقريرها عن آفاق الحالة اإلقتصادية في العالم للعام 

 .0222العام 
 

آب زاد الطين بّلة على اإلقتصاد اللبناني المثقل باألزمات  4اإلعتماد اللبناني، أن انفجار مرفأ بيروت في  وأشار التقرير والذي نشر في التقرير اإلقتصادي األسبوعي لبنك
 .أصلا 

 
نقطة مئوية في  215و  0202نقطة مئوية في العام  214للكلفة البشرية الكبيرة لإلنفجار سينتج عن هذه الكارثة كما جاء في التقرير إنخفاض في الناتج المحّلي الحقيقي بـ إضافة
إضافية نتيجة  0202نقطة مئوية في  212و  0202ة في يو نقطة مئ 214نتيجة الخسائر في رصيد رأس المال المادي، مع إمكانية بأن يتراجع هذا الناتج بنسبة  0202سنة 

 .القيود على اإلستيراد
 

 تطبيق اإلصالحات
كتأسيس صندوق تضامن وطني لمعالجة األزمة اإلنسانية في لبنان، مقترحاا في هذا السياق تمويل هذا الصندوق عبر  وفتح التقرير الباب للبنان لتطبيق اإلصلحات المنشودة

يق إلجتماعية وتطبمية، نظراا الى كون نسبة إيرادات لبنان من الناتج المحلي اإلجمالي أدنى بكثير من نظرائه، وتحسين األمن الغذائي والصّحي والحماية ادقضريبة دخل ت
مع توّقع %( 0212) 0202و %( 1412) 0202أما على صعيد التضّخم، فقد ذكر التقرير اإلرتفاع الجنوني في هذه النسبة في األعوام 1 إصلحات حوكمة إقتصادية طارئة

 .0200في العام % 111بأن تبلغ هذه النسبة 
 

 غرب آسيا
وباألرقام، تدّنى النمّو اإلقتصادي في منطقة 1 الدافع األكبر للنمّو واإليرادات الحكومية في المنطقة، لضربة كبيرة وبالنسبة الى منطقة غرب آسيا تعرض قطاعا السياحة والطاقة،

يتعافى الى إال انه من المتوّقع أن يعود النمّو في الناتج المحّلي اإلجمالي و 1 0222في العام % 210مقارنة بنمّو إيجابي بنسبة  0202في العام % 414ا الى نسبة يسغرب آ
-لمصّدري النفط في منطقة غرب آسيا من نحو  يلوتوّقع التقرير أن يتحّسن معّدل نمو الناتج المحّلي اإلجما1 0200في سنة % 214، والى 0202في العام % 214نسبة 
مع انكماش الناتج المحّلي اإلجمالي في المنطقة بنسبة تزامناا مع تحّسن استقرار سياسي  0200في العام % 014، والى 0202في العام % 211الى  0202في العام % 512
 .السنة المقبلة في% 5في العام الجاري و% 4، على أن يرتفع بنسبة 0202في العام % 214

 
 عالميا  

في السنة % 412رة للقتصاد العالمي والذي انكمش بنسبة أما عالمياا فأعلنت األمم المتحدة كما ورد في التقرير أن وباء كورونا انتشر كالنار في الهشيم عالمياا مسّبباا خسائر كبي
ولفتت األمم المتحدة الى أن اإلقتصاد 1 ضرب الواليات المتحدة األميركية صى منذ الكساد الكبير الذيفي العام الماضي وهو التراجع األق% 016الماضية، مقارنة بنمو بنسبة 

مليار دوالر عالمياا مع ترّكز  2011واعتبرت أنه كان يمكن لألمور ان تكون أسوأ لوال حزم التحفيز والتي بلغت 1 0222ام خلل أزمة الع% 211العالمي يكون قد تراجع بنسبة 
من % 42)المياا مليار وظيفة ع 011وأسهب التقرير في شرح آثار الوباء على الوظائف مع تأّثر 1 مانيا واليابان والواليات المتحدة األميركيةمن حزم التحفيز في ال% 62 نسبة

1 0202في شهر نيسان % 414نسبة قتصادي والتنمية وصلت الى باإلغفاالت التامة أو الجزئية، مشيراا الى أن نسبة البطالة في منطقة منّظمة التعاون اإل( عدد عمال العالم
 .0200في سنة % 214في العام الجاري و% 411وتوّقع التقرير بأن يرتفع النمّو ليبلغ نسبة 

لمّتحدة للتجارة ومؤتمر األمم ا UN/DESA دةأعّدته إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية باألمم المتح 0202ارة الى أن تقرير آفاق الحالة اإلقتصادية في العالم للعام إش
 ESCAP وآسيا والمحيط الهادئ ECLAC قة البحر الكاريبيوأميركا اللتينية ومنط ECA وأفريقيا ECE ، فضلا عن خمس لجان إقليمية موّزعة في اوروباUNCTAD والتنمية

 .ESCWA وغربي آسيا
 
 


