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الملخ�ص التنفيذي

 / الأ�ل  ت�شرين  في  عون  مي�شال  الرئي�س  انتخاب  اإن   .i
�ما  الرئا�شي،  ال�شغور  �ن�شف من  عامين  نحو  بعد   2016 اأكتوبر 

في  الأمل  �لد  قد  �طنية،  �حدة  حكومة  ت�شكيل  من  ذلك  تبع 

اإنعا�س العملية ال�شيا�شية في لبنان. ومع ذلك، ف�إن النزاع ال�سوري 

ع�ئقً�  ويظل  البلد  �سعف  من  ملحوظ  ب�سكل  يزيد  اأمده  ط�ل  الذي 

الخ�م�سة  لل�سنة  لبن�ن  ويبقى  المحتمل. هذا  النمو  اإلى  العودة  اأم�م 

اأكبر م�سيف للن�زحين ال�سوريين )ن�سبًة اإلى عدد ال�سك�ن(.

�شهد العام 2016 ارتفاعاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي   .ii
الإجمالي الحقيقي ليبلغ 1.8 في المئة، مقارنًة مع 1.3 في المئة 

في العام 2015. يعود هذا النمو اإلى تح�سن في القط�ع العق�ري، مع 

ارتفعت  حيث  الإعتب�ر،  بعين   2015 ع�م  في  ال�سعيف  الأداء  اأخذ 

مق�رنة   2016 ع�م  في  المئة  في   4.4 بن�سبة  الأ�سمنت  ت�سليم�ت 

ب�نكم��ص بن�سبة 8.6 في المئة في ع�م 2015. كم� تعزز نمو الن�تج 

اإلى  الق�دمين  ال�سي�ح  عدد  ب�رتف�ع  الحقيقي  الإجم�لي  المحلي 

لبن�ن وهو موؤ�سر �سجل نموا بن�سبة 11.2 في المئة في ع�م 2016. 

ب�سبب  الإمك�ن�ت  دون  زال  م�  القت�س�دي  الن�س�ط  ف�إن  ذلك،  ومع 

تزال  ل  التي  والأمنية  الجيو�سي��سية  ب�لظروف  المتمثلة  المعوق�ت 

متقلبة.

العجز  ات�شاع  مع  ه�شا�شة  للبنان  المالي  الو�شع  اإزداد   .iii
الإجمالي  المحلي  الناتج  اإلى  الدين  ن�شبة  �تعاظم  العام  المالي 

المرتفعة اأ�شال. ارتفع العجز الم�لي الع�م بنحو 1.8 نقطة مئوية 

لي�سل اإلى 10 في الم�ئة من الن�تج المحلي الإجم�لي، في اأعلى ن�سبٍة 

له منذ ع�م 2006. وفي حين ارتفعت الإيرادات والنفق�ت خالل ع�م 

2016، ف�ق الإرتف�ع في النفق�ت مثيله في الإيرادات. وارتفع الإنف�ق 

مم�  مئوية،  نقطة   1.9 بمقدار  الدين(  خدمة  )ب��ستثن�ء  الأولي 

خف�ص الف�ئ�ص الأولي من 1.3 في المئة من الن�تج المحلي الإجم�لي 

في ع�م 2015 اإلى 0.1 في المئة منه في ع�م 2016. وترافق هذا مع 

زي�دة محدودة في الن�تج المحلي الإجم�لي ال�سمي )مدفوع� ببطء 

نمو الن�تج المحلي الإجم�لي الحقيقي وتغير �سلبي في مخف�ص الن�تج 

الإجم�لي  المحلي  الن�تج  اإلى  الدين  ن�سبة  دفع  الإجم�لي(  المحلي 

اإلى م� يقدر بنحو 157.5 في المئة بحلول نه�ية ع�م 2016، بزي�دة 

قدره� 8.1 نق�ط مئوية عن نه�ية ع�م 2015.

�التي ترافقت  الجاري  الح�شاب  العجز في  زيادة  �شكلت   .iV
مع انخفا�س تدفقات ر�ؤ��س الأموال الداخلة حافزاً لم�شرف لبنان 

للقيام بعمليات المبادلة المالية. ج�ء ارتف�ع الواردات لل�سلع بن�سبة 

الم�لية  التحويالت  ب�نخف��ص  م�سحوبً�   2016 ع�م  المئة  في   3.5

لب�سع �سنوات.  النفط عليه� محدودًا  اأ�سع�ر  اأثر انخف��ص  التي ك�ن 

الج�ري  الح�س�ب  في  اأ�ساًل  المرتفع  العجز  زي�دة  اإلى  ذلك  اأدى 

المقدرة ن�سبته ب21 في المئة من الن�تج المحلي الإجم�لي، بعد اأن 

الإجم�لي  المحلي  الن�تج  من  المئة  في   17 تمثل  الن�سبة  هذه  ك�نت 

في الع�م 2015، وهي من �سمن الأعلى في الع�لم مم� يعر�ص البلد 

روؤو�ص  تدفق�ت  �سعف  لمواجهة  التمويل.  اإع�دة  في  كبيرة  لمخ�طر 

الأموال الداخلة، والتي تعتبر مورد اأ�س��سي لقت�س�د يع�ني من عجز 

ب�لغ في الم�لية الع�مة والح�س�ب الج�ري، ق�م الم�سرف المركزي 

النقد  احتي�ط�ته من  رفع  بموجبه�  ا�ستط�ع  م�لية  بت�سميم هند�سة 

الأجنبي بن�سبة 11.1 في المئة في ع�م 2016 لتبلغ 34 ملي�ر دولر 

في  المئة  في   5.4 بن�سبة  انخف��سً�  �سجلت  بعدم�  وذلك  اأميركي 

ع�م 2015. على الرغم من الإحتي�ج�ت على المدى الق�سير، نظرًا 

لتدخالت  يمكن  الهيكلية،  الإ�سالح�ت  ونق�ص  الح�لية  لالأ�س��سي�ت 

كهذه اأن توؤدي اإلى تف�قم المخ�طر الم�لية-الكلية.

اإلى  تعود  لن  ال�شيا�شية  العملية  اأن  افترا�س  على   .V
للعجلة  التقليدية  المحركات  في  التح�شن  فاإن  الجمود،  حالة 

من  �البناء،  �العقارات  ال�شياحة  بقطاعي  المتمثلة  الإقت�شادية، 

المرجح اأن يظهر اأثره بنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

اأن  نتوقع  اإنن�  المئة.  في   2.5 يكون  اأن  نتوقع  �الذي   ،2017 لعام 

�سنوي�  المئة  المتو�سط في حدود 2.5 في  المدى  النمو على  ي�ستمر 

نظرا اإلى اأن اإدراك النمو المحتمل يتوقف على حل النزاع ال�سوري.

الحاجة  �شوء  �في  ال�شيا�شية،  العملية  ا�شتئناف  بعد   .Vi
اإلى اإجراء اإ�شالحات، نقدم قائمة بالإ�شالحات التي من  الما�شة 

�شاأنها اأن تمكن البلد من طي �شفحة التقاع�س �الإنحدار ب�شرعة 

ال�شاملة  �التنمية  الإزدهار  م�شار  اإلى  �العودة  ملحوظ  �ب�شكل 

)التركيز الخا�س(. تج�ه هذه الغ�ية تم تحديد الأولوي�ت الإ�سالحية 

ال�سلة  وفق اط�رين زمنيين هم� المدى الق�سير والمدى المتو�سط. 

الأولى من الإ�سالح�ت المقترحة تهدف اإلى اإن�س�ء �سجل لالإنج�زات 

في  الفع�لية  اإن  اإذ  ح�ليً�  الغ�ئبة  الحكومة  م�سداقية  وت�أ�سي�ص 

اأن هذه  وا�سح. كم�  بي�ن  �ستم�سي محدودًة دون  ال�سي��س�ت  �سن�عة 

الإ�سالح�ت �ستحدد البرن�مج على المدى المتو�سط ب�سكل منهجي.
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