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حركة األسهم الصين تتعهد بمزيد من االنفتاح 
االقتصادي

إضافة أوزبكستان إلى زبائن النفط 
اإليراني في آسيا الوسطى

مصر: ارتفاع إيرادات السياحة %212

اإلمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري 
مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية

أستراليا تتخلى عن خطة التحول 
إلى مصادر الطاقة المتجددة

اأك��د الرئي�س ال�ش��يني �ش��ي جينبين��غ يف خطاب 
اأم��ام املوؤمت��ر الع��ام للحزب ال�ش��يوعي يف بكني، 
الأربع��اء، اأن اقت�ش��اد ب��اده "ل��ن يغل��ق اأبوابه" 
اأم��ام الع��امل ب��ل على العك���س من ذلك "�ش��ينفتح 
اأكرث"، متعهدا اأي�ش��ا مبعاملة ال�رشكات الأجنبية 

ب�"اإن�شاف".
وقال �شي يف خطابه اإن النظام "�شيحمي احلقوق 
وامل�ش��الح امل�رشوعة للم�شتثمرين الأجانب، وكل 
ال�رشكات الأجنبية امل�ش��ّجلة يف ال�ش��ني �شُتعامل 
على قدم امل�ش��اواة وباإن�ش��اف"، وف��ق ما اأوردت 

"فران�س بر�س".
وج��اءت تلك الت�رشيح��ات يف الوقت الذي تواجه 
فيه بكني اتهامات من قب��ل �رشكائها التجاريني 
مبمار�ش��ة احلمائية واعتم��اد �شيا�ش��ات متييزية 

بحق ال�رشكات الأجنبية.

ويف يناير 2017، فاجاأ �شي جينبينغ العامل حني 
دع��ا اإىل العوملة عار�ش��ا فوائدها اأم��ام املنتدى 
اأن  موؤك��دا  دافو���س،  يف  العامل��ي  القت�ش��ادي 
ال�شني "�ش��تبقي اأبوابها م�رشعة" اإزاء التوجهات 
احلمائي��ة التي تبديها الولي��ات املتحدة يف عهد 

الرئي�س دونالد ترامب.
واأعلنت غرف��ة التجارة التابعة لاحتاد الأوروبي 
ال���رشكات الأوروبي��ة  اأن  يف بك��ني يف �ش��بتمرب 
"�ش��ئمت ه��ذه الوع��ود، وهي تعرف جي��دا لزمة 
التعه��دات ه��ذه )..( الت��ي ل تتحقق اأب��دا"، داعية 
النظام ال�شيوعي اإىل القيام ب�"اأفعال ملمو�شة بدل 

الكلمات"، وفق "فران�س بر�س".
يف  العم��ل  الأجنبي��ة  ال���رشكات  عل��ى  ويحظ��ر 
قطاع��ات ع��دة، فيم��ا تل��زم يف قطاع��ات اأخرى 
باإقامة �رشاكات مع �رشكات حملية، ترغمها على 
القي��ام بنقل التكنولوجيا حت��ى تتمكن من العمل 

يف ال�شني.

�ش��ادرات النف��ط الي��راين والتي كان��ت تقت�رش 
قبل رفع احلظر، ايل الدول اخلم�س ال�شني والهند 
والياب��ان وكوري��ا اجلنوبي��ة وتركي��ا، تعدته��ا 
بع��د دخ��ول التف��اق النووي حي��ز التنفي��ذ، ايل 
العدي��د م��ن ال��دول الخري. اي��ران وف�ش��ا عن 
زيادة �ش��ادراتها م��ن النفط اخل��ام ايل الزبائن 
ال�ش��يويني، متكنت اي�شا من ا�ش��تعادة ا�شواقها 
القدمية والت��ي فقدتها يف فرتة احلظر، يف اوربا 
تدريجي��ا . �ش��ادرات النفط واملكثف��ات الغازية 
اليرانية، تبلغ حالي��ا نحو مليونني و600 الف 
برميل يوميا، ت�ش��در ربع ه��ذه الكمية ايل الدول 

الوربية. 
بع��د التوقيع علي التفاق الن��ووي ودخوله حيز 
التنفيذ، ا�ش��يفت دول اخ��ري ايل قائمة الزبائن 

اليراني��ني ومنه��ا ايطالي��ا واليون��ان ورو�ش��يا 
وفرن�شا وا�شبانيا ورومانيا واندوني�شيا وبولندا 
وهولن��دا. و بالطب��ع قائم��ة الزبائ��ن اليرانيني 
لتقت���رش عل��ي ال��دول املذك��ورة اع��اه، حديثا 
اوزباك�ش��تان ان�ش��مت ايل ه��ذه القائمة وقدمت 

طلبا ل�رشاء النفط اليراين. 
واأعل��ن وزي��ر النف��ط بيج��ن زنكن��ه ع��ن رغب��ة 
اوزباك�ش��تان ب���رشاء النف��ط الي��راين، وق��ال ان 

املفاو�شات حول هذا املو�شوع م�شتمرة. 
بيج��ن زنكن��ه وخ��ال لقائه م�ش��اء ام���س وزير 
اخلارجية الوزباك�ش��تاين عبدالعزي��ز كاملوف، 
ق��ال ان اوزباك�ش��تان ترغ��ب ب���رشاء النف��ط من 
ايران، ووفد رفيع امل�ش��توي من كبار امل�شوؤولني 
يف القط��اع النفط��ي، يجرون حاليا مفاو�ش��ات 
مع م�شوؤويل ال�شوؤون الدولية يف ال�رشكة الوطنية 

اليرانية للنفط

ق��ال م�ش��وؤول حكومي م���رشي رفيع امل�ش��توى، 
الأربع��اء، اإن اإي��رادات باده من قطاع ال�ش��ياحة 
دولر  ملي��ار   5.3 نح��و  اإىل   211.8% قف��زت 
يف اأول ت�ش��عة اأ�ش��هر من هذا العام، وزادت اأعداد 

ال�شياح الوافدين اإىل الباد 55.3 %.
وق��ال امل�ش��وؤول املطلع عل��ى ملف ال�ش��ياحة اإن 
5.3 مليار  "اإي��رادات ال�ش��ياحة قفزت اإىل نح��و 
دولر يف اأول ت�شعة اأ�شهر من 2017 مقابل 1.7 
ملي��ار قبل عام، التح�ش��ن يف الأرق��ام جاء بدعم 
م��ن زيادة معدل اإنفاق ال�ش��ائح اإىل 88.2 دولر 

يف الليلة الواحدة".

واأو�ش��ح اأن "التح�ش��ن اأي�ش��ًا كان نتيج��ة زيادة 
اأع��داد ال�ش��ائحني الوافدي��ن من اأوروب��ا اإىل 3.2 
مليون �شائح بزيادة ب� %85 عن الفرتة املقابلة 

من العام املا�شي".
وميثل قطاع ال�ش��ياحة ركيزة اأ�شا�ش��ية لقت�شاد 
م�رش، وم�ش��در رزق ملايني املواطنني، ومورداً 

رئي�شيًا للعملة ال�شعبة.
لكن ال�ش��ياحة ت�رشرت ب�ش��دة ب�ش��بب ال�شطراب 
ال�شيا�ش��ي بعد النتفا�ش��ة ال�ش��عبية يف 2011، 

والعمليات الإرهابية التي ا�شتهدفت القطاع.
وتلق��ت ال�ش��ياحة امل�رشي��ة �رشبة قا�ش��مة عند 
حتطم طائرة ركاب رو�ش��ية يف �ش��يناء يف اأواخر 
اأكتوبر )ت�رشين الأول( 2015، ومقتل جميع من 

 
بحث وفد الإم��ارات التجاري الذي 
يزور ال�ش��ني حاليًا، برئا�ش��ة جمعة 
حمم��د الكيت الوكيل امل�ش��اعد ل�ش��وؤون 
القت�ش��اد  ب��وزارة  اخلارجي��ة  التج��ارة 
م�ش��وؤويل  م��ع  املو�ش��ع  اجتماع��ه  خ��ال 
حكومة مقاطع��ة غوانغدونغ جنوب ال�ش��ني، 
�ش��بل تعزيز التعاون التجاري، وتبادل اخلربات 

يف جمال امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
ج��اء اللق��اء عل��ى هام���س الزي��ارة التي يق��وم بها 
وفد الإمارات ملعر�س ال�ش��ني الدويل ل�ش��لع الواردات 
وال�ش��ادرات »كانتون 2017« يف دورته 122 بتنظيم 
م��ن وزارة القت�ش��اد بالتع��اون م��ع الربنام��ج الوطن��ي 
ومب�ش��اركة  واملتو�ش��طة،  ال�ش��غرية  واملن�ش��اآت  للم�ش��اريع 
اأكرث من 53 من رواد الأعمال واأ�ش��حاب امل�ش��اريع ال�ش��غرية 

واملتو�شطة.
وق��دم جمعة حممد الكي��ت يف بداية اللقاء دعوة ر�ش��مية ل�»زهينغ 
جياون��غ« مدير ع��ام دائ��رة التجارة بحكوم��ة مقاطع��ة غوانغدونغ 
للم�ش��اركة يف ملتقى ال�شتثمار ال�ش��نوي الذي يعقد يف اأبريل املقبل 

بدبي.
واأك��د جمع��ة الكيت خال الجتماع، اأن العاق��ات الثنائية بني دولة 
الإمارات وال�شني تعد منوذجًا ناجحًا على جميع ال�شعد، خا�شة على 
ال�ش��عيد القت�شادي، اإذ يبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين 46 
مليار دولر ما و�ش��ع ال�شني ال�رشيك التجاري الأول لدولة الإمارات 
لعام 2016، وهذا انعكا�س للعاقات ال�شيا�شية املميزة بني البلدين، 
التي مهدت ل�رشاكة ا�ش��رتاتيجية على امل�ش��توى القت�شادي، وعززت 
من منو التبادل التجاري بني البلدين ال�شديقني يف ال�شنوات الأخرية.
واأ�ش��ار اإىل اأن الدولة حري�ش��ة على تعزيز جمالت التعاون التجاري 
والقت�ش��ادي مع خمتلف املقاطعات ال�شينية ومقاطعة غوانغدونغ، 
ل �شيما يف امل�شاريع ال�شينية التي لها الأثر الإيجابي على املنطقة، 
ومن �ش��منها مبادرة »احلزام والطريق« التي من �ش��اأنها اإحداث نقلة 

نوعية يف حجم التبادل التجاري بني خمتلف دول املنطقة.
م��ن جانبه، قال زهين��غ جياونغ مدير عام دائ��رة التجارة مبقاطعة 
غوانغدون��غ: ن�ش��ع دولة الإم��ارات على �ش��لم اأولوياتن��ا ويف مكانة 
مميزة يف منطقة ال�رشق الأو�شط ملا تتمتع به من مميزات ا�شتثمارية 
وجتاري��ة ومقوم��ات اقت�ش��ادية كب��رية، حي��ث بل��غ حج��م التبادل 
التج��اري ب��ني غوانغدون��غ والإم��ارات 10 ملي��ارات دولر، ونتطلع 
لنمو حجم التبادل خال ال�شنوات القادمة، حيث تعد الإمارات مركزاً 

جتاريًا مهمًا على طريق التجارة العاملية.

 

تخل��ت احلكوم��ة الأ�ش��رتالية، عن خط��ة للتحول مل�ش��ادر الطاق��ة املتجددة، 
مثل الرياح والطاقة ال�شم�ش��ية، وف�ش��لت بدًل من ذلك خطة ل�ش��تخدام اأدنى 
كمي��ة من الفح��م والغاز وتولي��د الطاق��ة الكهرومائية. وقال رئي���س الوزراء 
مالكوم ترينبول: »اإن ال�شيا�ش��ة اجلديدة للطاقة، التي تعرف با�شم »نا�شونال 
انرج��ي جارنت��ي« )ال�ش��مان الوطن��ي للطاقة(، �ش��وف جتعل الكهرب��اء اأقل 
تكلف��ة، وموثوق��ًا به��ا ب�ش��ورة اأكرب، م��ع ال�ش��تمرار يف الإيف��اء بالتزامات 
اتفاقي��ة باري���س للتغري املناخي«. وقال ترينبول: »م��ا لدينا اليوم هو تغيري 
يف ال�شيا�ش��ة«، م�ش��يفًا: »هذا �ش��مان وطني للطاقة �شوف ي�ش��من اأن تكون 
لدينا طاقة ميكن حتمل تكلفتها، وميكن الوثوق با�شتمرارها. ونحن ن�شتطيع 
حتم��ل تكلفة ا�ش��تمرار الطاق��ة والإيف��اء بالتزاماتنا الدولي��ة«. وكانت خطة 
»كل��ري انرجي تارجت« )ه��دف الطاقة النظيفة ( امللغاة، التي و�ش��عها كبري 
العلم��اء الأ�ش��رتاليني الن فينكيل، قد اأو�ش��ت باأن يتم اإجب��ار �رشكات توفري 
الكهرب��اء بتق��دمي كمية حمددة من الطاقة، من خال م�ش��ادر طاقة متجددة 
وذات انبعاث��ات منخف�ش��ة. ووفقًا لل�شيا�ش��ة اجلديدة، فاإنه �ش��وف يطلب من 
ال���رشكات التي توفر الطاقة اأن تكون لديه��ا اإمدادات كافية من طاقة الوقود 
احلف��ري والطاق��ة الكهرومائية، م��ع احلد م��ن النبعاثات يف الوقت نف�ش��ه. 
وتقول احلكومة: »اإنه وفقًا لهذه اخلطة، �شوف تنخف�س قيمة فواتري الكهرباء 

بنحو 110 دولرات اأ�شرتالية )86.34 دولر اأمريكي( �شنويًا،

رئيس طاجيكستان يقترح إنشاء صندوق استثمار مع اإلمارات

 بحث معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري، وزير 
القت�شاد، مع الرئي�س اإمام علي رحمن رئي�س جمهورية 
طاجيك�ش��تان �ش��بل تعزي��ز العاق��ات القت�ش��ادية بني 
البلدي��ن، وتطوي��ر اآلي��ات ت�ش��من دف��ع جه��ود التعاون 
خمتل��ف  يف  التنموي��ة  امل�ش��اعي  وا�ش��تدامة  امل�ش��رتك 
املج��الت القت�ش��ادية ذات الهتم��ام امل�ش��رتك خال 

الفرتة املقبلة.
واأع��رب رئي���س طاجيك�ش��تان عن �ش��كره حلكوم��ة دولة 
الإمارات على تلبية دعوة باده وح�شور املوؤمتر، موؤكداً 
الرواب��ط التاريخية والثقافية الوثيقة بني طاجيك�ش��تان 
ودول��ة الإمارات و�ش��ائر الدول العربي��ة، ومبديًا اهتمام 

باده بالتعاون مع دولة الإمارات يف خمتلف املجالت 
احليوية �شمن اهتمامات البلدين.

واقرتح خال اللقاء اإن�ش��اء �ش��ندوق ا�ش��تثمار م�ش��رتك، 
والتع��اون يف املج��الت امل�رشفية والط��ريان والتجارة 
وال�ش��تثمار. ج��اء ذل��ك خال لق��اء ثنائي عل��ى هام�س 
اآ�ش��يا  العرب��ي م��ع دول  القت�ش��اد والتع��اون  منت��دى 
الو�ش��طى وجمهورية اأذربيجان على امل�ش��توى الوزاري، 
وال��ذي عق��د يف العا�ش��مة الطاجيكي��ة دو�ش��نبه. والذي 
�ش��اركت فيه دولة الإمارات بوفد ر�ش��مي رفيع امل�شتوى 

تراأ�شه وزير القت�شاد.
�ش��م وف��د الدول��ة كًا م��ن املهند���س حمم��د اأحم��د ب��ن 
عب��د العزي��ز ال�ش��حي، وكي��ل وزارة القت�ش��اد لل�ش��وؤون 
القت�ش��ادية، وحمم��د �ش��الح �ش��لواح، م�شت�ش��ار وزي��ر 

القت�ش��اد، وهاين بن هويدن، م�شوؤول ال�شوؤون ال�شيا�شية 
باملندوبي��ة الدائم��ة لدولة الإمارات ل��دى جامعة الدول 
العربي��ة، وعم��ار الربيكي، دبلوما�ش��ي يف �ش��فارة دولة 
الإم��ارات يف العا�ش��مة الكازاخية اأ�ش��تانا، اإ�ش��افة اإىل 
ع��دد من الدبلوما�ش��يني م��ن وزارة اخلارجية وموظفني 

من وزارة القت�شاد.
واأثنى املن�شوري على ح�شن ا�شت�شافة وتنظيم فعاليات 
املنت��دى يف دو�ش��نبه، موؤك��داً اأن دولة الإم��ارات تتمتع 
بعاق��ات ثنائي��ة متين��ة م��ع جمهوري��ة طاجيك�ش��تان، 
وتنظر اإليه��ا باعتبارها من الوجه��ات الإقليمية املهمة 
على خريطة التعاون القت�ش��ادي الت��ي تتبناها الدولة. 
واأو�ش��ح معاليه اأن ه��ذه العاقات والرواب��ط التاريخية 
توفر اأر�ش��ية خ�شبة لرتجمتها اإىل �رشاكة تخدم م�شاعي 

التنمي��ة امل�ش��تدامة للطرف��ني، وتع��زز قنوات التوا�ش��ل 
والتن�ش��يق بني البلدين لتحديد اأطر التع��اون وفق اأجندة 

وا�شحة تخدم م�شالح البلدين ال�شديقني.
واأو�ش��ح وج��ود فر���س وا�ش��عة للتع��اون القت�ش��ادي 
والتج��اري وال�ش��تثماري م��ع جمهوري��ة طاجيك�ش��تان 
الطاق��ة  اأبرزه��ا  وم��ن  القطاع��ات،  م��ن  العدي��د  يف 
املتجددة والبنى التحتية والتعدين وال�ش��ياحة والزراعة 
وال�ش��ناعات اخلفيف��ة، ف�ش��ًا ع��ن التع��اون يف جم��ال 
ب��ني  املوقع��ة  التفاقي��ة  وا�ش��تكمال  امل��دين  الط��ريان 
البلدي��ن يف ه��ذا اجلانب واإ�ش��افة رح��ات جديدة تدعم 
التب��ادل التج��اري بينهم��ا، والذي بلغ يف ع��ام 2016 
نحو 40 مليون دولر، م�ش��رياً اإىل اأهمية تطوير ال�رشاكة 
ب��ني جمتمع��ي الأعم��ال وبحث اإقام��ة م�ش��اريع تنموية 

تلب��ي تطلعات اجلانبني. و�ش��ارك يف منتدى القت�ش��اد 
والتع��اون العرب��ي م��ع دول اآ�ش��يا الو�ش��طى وجمهورية 
اأذربيج��ان، الذي يعقد حتت مظلة جامعة الدول العربية، 
ع��دد م��ن وزراء اخلارجية والقت�ش��اد واملالية من عدد 
من ال��دول العربية، اإ�ش��افة اإىل وزراء اجلانب الآ�ش��يوي 
الذي �ش��مل اأوزبك�ش��تان وتركمان�ش��تان وطاجيك�ش��تان 
جمهوري��ة  جان��ب  اإىل  وكازاخ�ش��تان،  وقريغيز�ش��تان 
اأذربيج��ان. ويه��دف املنت��دى اإىل تعمي��ق العاقات بني 
الدول العربية ودول اآ�شيا الو�شطى واأذربيجان، ومناق�شة 
امل�شتجدات ال�شيا�ش��ية الدولية والإقليمية ورفع م�شتوى 
التن�ش��يق اإزاءها مبا يحقق امل�ش��الح امل�شرتكة لاأطراف 
امل�ش��اركة يف املنتدى، ف�ش��ًا عن تعزيز اآف��اق التعاون 
القت�ش��ادي والتج��اري وال�ش��تثماري بينه��ا مبا يدعم 

جهودها التنموية ويعود عليها باملنفعة املتبادلة. ويف 
تعليقه على فعاليات املنتدى، قال املهند�س �ش��لطان بن 
�ش��عيد املن�ش��وري اإن العاقات بني الدول العربية ودول 
اآ�شيا الو�شطى واأذربيجان هي عاقات قوية على خمتلف 
ال�ش��عد، وهي مبنية على روابط تاريخية وثقافية متينة 
اأ�ش��همت يف توفري منوذج مهم للعمل امل�شرتك الذي يفتح 
اآفاقًا وا�ش��عة للتعاون يف املج��الت ذات الأولوية خال 
املرحل��ة املقبل��ة. واأ�ش��اف املن�ش��وري اإن املنتدى يف 
دورته الثانية، بعد الدورة الأوىل املثمرة التي مت عقدها 
يف الريا���س ع��ام 2014، وف��ر مظل��ة مهم��ة للت�ش��اور 
والتن�ش��يق ب��ني اجلانب��ني، وتب��ادل الآراء والدعم حيال 
خمتلف الق�شايا، ال�شيا�شية والقت�شادية، ذات الهتمام 

امل�شرتك على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.

توقعات نمو االقتصاد اللبناني في عام 2018

ت�ش��ري التوقع��ات يف لبن��ان اأن عام 2018 �ش��يكون عامًا اقت�ش��اديا 
بامتياز يف ظل ارتفاع ن�شبة النمو القت�شادي اأو على �شعيد و�شعها 
على ال�ش��كة القت�ش��ادية ال�ش��حيحة، اأويف ظل ما يتوقع عن م�شاركة 

لبنان يف ملف اإعادة اإعمار �شوريا والعراق.
واإذا كان م��ن املبك��ر احلديث عن حدوث نهو�س اقت�ش��ادي يف لبنان 
نظراً لانعكا�ش��ات ال�ش��لبية التي �شببتها ال�شيا�ش��ة والتوترات الأمنية 
الإقليمي��ة طيل��ة اخلم���س �ش��نوات املا�ش��ية، ف��اإن الدول��ة واحلكومة 
خ�شو�ش��ا، حت��اول ق��در الإم��كان حت�ش��ني الن�ش��اط القت�ش��ادي مع 
ا�ش��تمرار حالة الرتقب والرتيث ال�ش��ائدة يف اأو�ش��اط امل�شتثمرين وما 

يرافقها من تاأجيل للقرارات ال�شتثمارية الكربى.
ويف هذا ال�شياق، اأعرب رئي�س جتمع رجال و�شيدات الأعمال اللبنانيني 
يف الع��امل الدكت��ور ف��وؤاد زمكح��ل عن ع��دم تفاوؤله بتح�ش��ن الو�ش��ع 
القت�ش��ادي، مراهن��ًا عل��ى املديني الق�ش��ري واملتو�ش��ط، لأن التوافق 

ال�شيا�ش��ي مل يرتجم حت�ش��نا على اأر�س الواقع القت�ش��ادي، 
واملوؤ���رشات القت�ش��ادية ل تزال كما كان��ت حيث ل جديد 

على م�ش��توى ال�ش��تثمار اأو ال�ش��ياحة اأو غريها، مبينًا اأن 
ه��ذا يدل عل��ى اأن التف��اق الداخلي والإقليم��ي مل يغريا 

�ش��يئا يف الواق��ع �ش��واء كان من الناحية القت�ش��ادية 
اأو احلياتي��ة واملعي�ش��ية، وحتت��اج اإىل خط��ة اإنق��اذ 

اقت�شادية اجتماعية.
هذه ال�ش��ورة الت�ش��اوؤمية التي ير�شمها اأحد اأركان 

القط��اع اخلا�س يف لبنان، ل بد اأن تظهر اإيجابا 
ع��ن طري��ق اإطاق خط��ة اقت�ش��ادية اجتماعية 

يعمل عليها رئي�س اجلمهورية العماد مي�ش��ال 
ع��ون واأهمه��ا اإق��رار املوازن��ة وتكبري حجم 

القت�ش��اد ومعاجلة الهدر والف�شاد وغريها 
من الأمور، وخ�شو�ش��ا اإطاق املناق�ش��ة 

املي��اه  م��ن  والغ��از  النف��ط  ل�ش��تخراج 
الإقليمية اللبنانية.

يف ب��ادئ الأم��ر، ل ب��د من الق��ول اإن 
ن�ش��بة النمو القت�ش��ادي م��ن العام 

2017 قد ت�شل اإىل 2،5 %، بينما 
كان��ت هذه الن�ش��بة ل تتع��دى ال� 

املا�ش��ي  الع��ام  يف   %  1،5
وذلك نتيجة حت�ش��ن الو�شاع 

عل��ى  والرتكي��ز  ال�شيا�ش��ية 
معاجلة امللف القت�ش��ادي 

كون القت�شاد يعمل اليوم 
النتاجي��ة  طاقت��ه  دون 

احلقيقي��ة، مم��ا اأوج���د 
الن��اجت  ب��ني  ه��وة 

الإجم��ايل  املحل��ي 
والن��اجت  امل�ش��جل 

املمكن حتقيقه.
�ش��جلت  و

ف  ر مل�ش��ا ا
اأداء  اللبنانية 

نتيجة  جيدا 

حت�شن الأو�ش��اع القت�شادية وال�ش��تقرار الأمني وتداعيات الهند�شة 
املالي��ة التي اأطلقها م���رشف لبنان يف الع��ام 2016، وبقي القطاع 
امل���رشيف العم��ود الفق��ري لاقت�ش��اد والرائ��د ال�شا�ش��ي ملختل��ف 
القطاعات القت�ش��ادية يف زمن الركود القت�ش��ادي، م�شجا الرباح 
يف حمفظت��ه رغ��م ال�رشائب الت��ي و�ش��عت لتاأمني كلف��ة يف القطاع 
الع��ام، ويع��د بع���س امل�رشفي��ني اأن اأداء القطاع م��ا زال مقبول وقد 

ارتفعت موجوداته بن�شبة 6 %، كما ازدادت القرو�س بن�شبة 7 %.
يف املقاب��ل ل ت��زال التدفق��ات املالي��ة ت�ش��جل من��وا ايجابيا بن�ش��بة 
9 % خ��ال الن�ش��ف الأول من العام احلايل، ف�ش��هد الع��ام ارتفاعا 
يف املوج��ودات اخلارجي��ة مل���رشف لبن��ان وجت��اوزت الحتياطات 
الجنبية املوجودة يف امل�رشف املركزي ال� 53 مليار دولر اأمريكي.
ويف املقاب��ل، ف��اإن ما يقلق القت�ش��اد هو ارتفاع اأرق��ام الدين العام 
وو�ش��وله اإىل م�شتويات قيا�ش��ية، وقد يتجاوز ال� 85 مليار دولر يف 
نهاية العام، فيما تكلف خدمة الدين اأكرث من ثلث موازنة الدولة حيث 

تخطت ن�شبة الناجت املحلي على الدين العام ن�شبة 145 %.
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