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ميزان المدفوعات :إلى أين؟

المصدر :مصرف لبنان  -تصميم سنان عيسى

08
غسان ديبة

كوابيس الشعبوية
اليمينية

استيراد الديون وتصدير رأس المال
بذريعة التصدي
لمخاطر ارتفاع العجز
في ميزان المدفوعات،
رفعت المصارف أسعار
الفائدة ،ونفذ مصرف
لبنان هندساته المالية
المكلفة جدًا ،وتستعد
الحكومة للذهاب إلى
باريس  4من أجل استجداء
المزيد من القروض
والرساميل األجنبية...
َ
لم كل ذلك؟ ولماذا
ُ َ
تبذل كل هذه الجهود
واألكالف؟ ما هو ميزان
المدفوعات؟

منذ إعالن انتهاء الحرب في لبنان عام ،1990
استمر مـيــزان املــدفــوعــات بتسجيل فوائض
سنوية (ما عدا في  1998و 2000و .)2001بلغ
رصيدها التراكمي (فــي  20سنة) حتى عام
 2010نحو  28.6مليار دوالر ،أي بمتوسط
سنوي قدره  1.4مليار دوالر .وسجلت أعلى
مستوياتها في عــام ( 2009فــي ذروة األزمــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـعــامل ـيــة) ،ع ـنــدمــا ب ـلــغ الـفــائــض
ّ
املسجل نحو  7.9مليارات دوالر .إال أن هذا
امل ـي ــزان انـقـلــب مـنــذ ع ــام  2011إل ــى تسجيل
عـجــوزات متواصلة ،بلغ مجموعها التراكمي
(فــي  7سـنــوات) حتى نهاية عــام  2017نحو
 8.3م ـل ـيــارات دوالر ،مــا ع ــدا فــي ع ــام 2016
عندما ّ
سجل فائضًا بقيمة  1.2مليار دوالر،
مدفوعًا بــأربــاح الهندسة املالية ،التي أجراها
م ـصــرف لـبـنــان م ــع املـ ـص ــارف ،وال ـت ــي كلفت
امل ــال ال ـعــام نـحــو  5.6مـلـيــارات دوالر ،جنتها
املصارف وكبار مودعيها كأرباح استثنائية
(بنسبة  )%40على توظيفاتهم بالدوالر.
فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،سـجــل الـعـجــز فــي مـيــزان
املــدفــوعــات  155.7مليون دوالر ،وهــو العجز
األدن ــى املـسـجــل بــاملـقــارنــة مــع جميع سـنــوات
ـأت
الـعـجــز الـســابـقــة ،إال أن ه ــذه النتيجة لــم تـ ِ
بسبب تدفق املزيد من العمالت الصعبة إلى
لبنان ،بل أتت بسبب عملية تجميل حسابية

قــام بها مـصــرف لبنان ،إذ ق ــرر ،اعـتـبــارًا من
تشرين الثاني  ،2017احتساب نحو  1.7مليار
دوالر في موجوداته الخارجية الصافية ،على
الــرغــم مــن أن هــذا املبلغ يمثل عملية دفترية
جـ ــرت م ــع وزارة امل ـ ــال ،وق ـض ــت بــاس ـت ـبــدال
سندات خزينة بالليرة يحملها مصرف لبنان
بــأخــرى بــالــدوالر ،ولــم ينجم عــن هــذه العملية
انتقال أي أموال نقدية بني الــوزارة واملصرف.
وهذا يعني أن العجز الفعلي املحقق في ميزان
امل ــدف ــوع ــات ه ــو أع ـلــى بـكـثـيــر م ــن امل ـع ـلــن في
اإلحصاءات الرسمية.
ّ
يعرف صندوق النقد الدولي ميزان املدفوعات
بأنه «بيان إحصائي يلخص نتيجة املبادالت
واملـعــامــات التي تنشأ بــن املقيمني فــي البلد
واملقيمني في الخارج خــال فترة معينة» .أي
ّ
إنه يشكل الحساب الخارجي لتعامالت لبنان
مــع ال ــدول األجـنـبـيــة .ف ــإذا ج ــاء ه ــذا الـحـســاب
إيجابيًا (فــائــض) فهو يعني أن هناك تدفقًا
صــاف ـيــا لـلـعـمــات األج ـن ـب ـيــة إل ــى ل ـب ـنــانّ ،أم ــا
إذا جــاء سلبيًا (ع ـجــز) ،فهو يعني أن هناك
تــدفـقــا صــافـيــا لـلـعـمــات األجـنـبـيــة مــن لبنان
إلــى الـخــارج ،ويعني ،بالتالي ،أن هناك نقصًا
مـتــزايـدًا فــي احـتـيــاطــات العملة الصعبة لديه.
وه ــذا األم ــر ،وإن ك ــان يمكن أن يحصل ملــدة
قصيرة ،إال أنــه ال يمكن أن يستمر إلــى ما ال

نهاية ،إذ يهدد فــي حــال اسـتـمــراره استنفاد
االحتياط األجنبي ،نظرًا للحاجات التمويلية
الضخمة بالعمالت األجنبية ،وال سيما تمويل
العجز التجاري الذي يبلغ  20مليار دوالر.
يـشــرح االقـتـصــادي توفيق كسبار (نهوض
ً
ل ـب ـنــان :نـحــو دول ــة اإلنـ ـم ــاء) ،قــائــا إن مـيــزان
املــدفــوعــات الـلـبـنــانــي حــافــظ عـلــى فــائــض في
معظم األحيان ،وذلك بفضل حساب رأس مال
رابح وقوي باستمرار .يقول« :في الواقع ،منذ
االسـتـقــال حـتــى ع ــام  ،2010شـهــدت معظم
األعـ ـ ــوام فــائ ـضــا ،ول ــم ت ـسـ ّـجــل ق ــط ع ـجــوزات
ألكثر من عامني متتاليني .لسوء الحظّ ،
تغير
هذا النموذج إلى حد كبير في اآلونة األخيرة،
مع تسجيل ميزان املدفوعات عجزًا مستمرًا
منذ عام  .2011يعني ذلك ،عند أخذ مختلف
الـعــوامــل فــي األع ـت ـبــار ،أن كمية األم ــوال التي
خرجت من لبنان أكبر من تلك التي دخلت إليه
في كل عام من األعوام األخيرة».
املزيد من األرصدة
حاجة مصرف لبنان إلى ّ
ب ــال ــدوالر ت ــزداد ب ــاط ــراد« ،أقــلــه لـخــدمــة ديــونــه
الخاصة» (كسبار ـ األزمــة املالية في لبنان)،
األجنبية
إذ إن «ودائـ ــع امل ـصــارف بــالـعـمــات ّ
لــدى مصرف لبنان تصل إلــى مــا ال يقل عن
 53مليار دوالر (حتى حزيران  ،)2017يدفع
عليها فــائــدة تـصــل بـحـ ّـدهــا األدن ــى إلــى .%5

وعليه ،بلغ مجموع ما يتكبده مصرف لبنان
عـلــى ال ـفــائــدة الـسـنــويــة الـتــي ّيـقــدمـهــا لـلــودائــع
ب ــال ــدوالر وح ــده ــا ،مــا ال ي ـقــل عــن  2.5مليار
دوالر»!
بـحـســب شــربــل ن ـحــاس (بــرنــامــج اقـتـصــادي
اج ـت ـمــاعــي ألج ــل ل ـب ـنــان ـ ـ  ،)2005إن اآلل ـيــة
فــي لـبـنــان كــانــت تـعـمــل ك ــاآلت ــي« :ي ــؤدي دفــق
الرساميل إلــى تضخيم مطلوبات املصارف،
وال س ـي ـمــا الـ ــودائـ ــع ،ف ـت ـب ــادر املـ ـص ــارف إلــى
اس ـت ـخــدام الــرســامـيــل ال ــواف ــدة محليًا بشكل
قــروض للدولة وللقطاع الـخــاص .ومــن خالل
ق ـن ــوات م ـت ـع ــددة ،يـنـتـهــي هـ ــذان ال ــدف ـق ــان من
القروض إلى تمويل دفق االستهالك ،وبنسبة
أقـ ــل ،دف ــق االس ـت ـث ـم ــار» .إال أن ه ــذه اإلدارة
لـلـنـمــوذج تـعـثــرت بـسـبــب عــوامــل كـثـيــرة ،فلم
يعد دفق الرساميل مستمرًا ،بل صارت كمية
الرساميل الهاربة أكبر مــن ال ــواردة ،كذلك لم
تـعــد امل ـص ــارف املـحـلـيــة قـ ــادرة عـلــى توظيف
املــزيــد مــن ال ــودائ ــع فــي املــزيــد مــن ال ــدي ــن ،وال
سيما أن  %60من موجوداتها باتت موظفة
فــي األدوات الـسـيــاديــة ،و %90مــن قروضها
للقطاع الخاص مربوطة بالعقارات مباشرة أو
عبر الضمانات العقارية ،ما يعني أن الشروط
الستمرار هذا النموذج لم تعد متوافرة.
للتواصلcapital@al-akhbar.com :

