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مؤشر

مليار دوالر عجز ميزان المدفوعات حتى تموز
ّ
سجل مـيــزان املــدفــوعــات عجزًا تراكميًا
بقيمة مـلـيــار دوالر حـتــى نـهــايــة تموز
 ،2017بسبب اسـتـمــرار خ ــروج االم ــوال
من لبنان بكميات أكبر من الداخلة إليه.
وه ــذا الـعـجــز يــأتــي رغ ــم كــل اإلجـ ــراءات
امل ــال ـي ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذت خ ـ ــال الـسـنـتــن
املاضيتني بذريعة وقــف نــزف العمالت
األجنبية التي يحتاجها لبنان لتمويل
عـجــزه ال ـت ـجــاري ،ال بــل تـبـ ّـن أن الـقــدرة
ع ـل ــى االحـ ـتـ ـف ــاظ بــال ـك ـم ـيــات امل ـج ـتــذبــة
لـيـســت ثــابـتــة بــالـقــدر املــائــم ملتطلبات
االقتصاد اللبناني ،ما يخلق قلقًا مبررًا
مــن إمكانية االسـتـمــرار فــي هــذا املسار
االنحداري .وبحسب إحصاءات مصرف
لبنان ،فإن ميزان املدفوعات ّ
سجل عجزًا
فــي ثــاثــة أشـهــر مــن أصــل سبعة أشهر
فــي عــام  .2017ففي شهر نيسان بلغت
قـيـمــة الـعـجــز  320.9مـلـيــون دوالر ،ثم
ّ
سجل عجزًا بقيمة  591.5مليون دوالر
في أيار أيضًا ،وعجزًا بقيمة  758مليون
دوالر ف ــي ح ــزي ــران .أم ــا ال ــوف ــر املـحـقــق
فــي األشـهــر األربـعــة الباقية مــن السنة،
فهو ال يكفي لتغطية العجز الحاصل
في االشهر الثالثة املذكورة ،فأصبحت
النتيجة عـجـزًا تراكميًا بقيمة 1015.4
مليون دوالر.
ويـكـشــف م ـيــزان املــدفــوعــات عــن مصدر
النزف بالعمالت األجنبية .ففي األشهر
األولى من السنة كان مصرف لبنان هو
مصدر النزف ،ثم أصبحت املصارف هي
مصدر النزف .وتشير اإلحـصــاءات إلى
أن قـيـمــة الـعـجــز املـسـجــل عـلــى مـصــرف
ل ـب ـن ــان ف ــي ش ـه ــر آذار ب ـل ـغــت 1158.1

م ـل ـيــون دوالر ،ث ــم ع ـجــز بـقـيـمــة 443.5
مـلـيــون دوالر فــي شـهــر نـيـســان ،وعجز
بقيمة  675.7مليون دوالر في شهر أيار.
وف ــي امل ـقــابــل ،سـ ّـجـلــت امل ـص ــارف عـجـزًا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ش ـهــري ح ــزي ــران وت ـم ــوز ،إذ
تشير اإلح ـص ــاءات إل ــى نتيجة سلبية
بقيمة  2523.4مليون دوالر في حزيران
و 1470.7مليون دوالر في تموز.
ت ـ ـع ـ ـ ّـد ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة م ـ ــؤشـ ـ ـرًا ع ـل ــى
ال ـص ـع ــوب ــات امل ــال ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،إذ أن
الحاجة ماسة للحصول على العمالت
األجنبية لتمويل العجز التجاري الذي
بلغ  15.7مليار دوالر في عام  ،2016وبلغ
 9.34مليار دوالر حتى نهاية تموز من
عــام  .2017كذلك ،يتوجب النظر بشكل
دقـيــق إلــى مـصــدر الـنــزف ،فــاملـعــروف أن
األزمـ ــة تـصـبــح أع ـمــق كـلـمــا ك ــان الـنــزف
يعبر عن هروب أموال من لبنان ،أي أنه
يظهر في ميزانيات املصارف .العمالت
األجنبية التي تدخل إلى مصرف لبنان
تخرج منه إلى املصارف وقد تهرب من
النظام بكامله وقــد تبقى فيه ،أمــا تلك
التي تخرج من املصارف فهي تهرب إلى
خــارج البالد وهنا مكمن الخطورة .إذا
كانت الكميات الخارجة كبيرة وتفوق
الكميات الواردة إلى لبنان ،فإن الحاجة
ل ـل ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة س ـ ـتـ ــزداد وت ــؤث ــر
سلبًا على عامل «الثقة» الذي ُيستعمل
ومع
الستقطاب التدفقات من الـخــارجّ .
ضعف هــذا العامل ،فــإن املشكلة تغذي
نفسها وتستجر زيــادة في الطلب على
الدوالرات ونزفًا ال يمكن وقفه بسهولة.
ع ـلــى أي ح ـ ــال ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـسـيـنــاريــو
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«األسـ ـ ـ ـ ـ ــوأ» ،ف ـ ــإن مـ ــا ي ـظ ـه ــر فـ ــي م ـي ــزان
املدفوعات هو أن اإلجراءات التي اتخذت
خ ــال األش ـه ــر املــاض ـيــة ل ــوق ــف ال ـن ــزف،
على ضخامتها وكلفتها الباهظة ،تبدو
غير قادرة على وقف النزف ،بل تعالجه
بشكل سطحي في عملية توصف بأنها
«شــراء الوقت» ،وهو أمر أملح إليه بيان
صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي
خ ــال زيــارت ـه ــم ل ـب ـنــان ف ــي إطـ ــار مهمة
«البعثة الــراب ـعــة» ،إذ قــال رئـيــس فريق
البعثة كريس جارفيس« :ال يــزال نظام
ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية
مالئمة .ويتعني أن يكون مصرف لبنان
عـلــى اس ـت ـعــداد ل ــزي ــادة أس ـعــار الـفــائــدة
في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع

العجز التجاري بلغ  9.34مليار
دوالر حتى تموز 2017
الداخلة بعد انتهاء آخر جوالت عمليات
الهندسة املــالـيــة .ومــن ال ـضــروري كذلك
أن يواصل مصرف لبنان رصد املخاطر
وتخفيفها في القطاع املصرفي» .علمًا
أن جارفيس لم يخف قلقه من املخاطر
ف ــي ال ـق ـطــاع امل ـص ــرف ــي ،وال سـيـمــا بعد
التقييم املــالــي ال ــذي ق ــام بــه الـصـنــدوق
خـ ــال األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،والـ ـ ــذي أظـهــر
انكشافًا كبيرًا مليزانيات املصارف على
الــديــن السيادي فــي توظيفاتها ،وعلى
العقارات في قروضها للقطاع الخاص.
(األخبار)
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