
ل ميزان المدفوعات حالة خاصة في عالم 
ّ
ُيشك

ل نقطة الوصل بين 
ّ
اإلقتصاد من ناحية أنه ُيشك

البيئة اإلقتصادية )النشاط اإلقتصادي(، البيئة 
المالية )مالية الدّولة( والبيئة النقدية )العملة(. 
المدفوعات  ميزان  إحتساب  يتّم  المطلق  في 
الميزان  إقتصادية:  معطيات  ثالثة  خالل  من 
التجاري، حساب المداخيل )ديون وإستثمارات(، 
المعادلة  إختصار  وُيمكن  التحاويل.  وحساب 
التجاري + حساب  الميزان  التالي:  على الشكل 
صفر   = التحاويل  حساب   + األموال  رؤوس 
 
ً
إن عجزا الواقع  للعمليات(. في  )كتابة مزدوجة 

يعيش  البلد  أّن  يعني  المدفوعات  ميزان  في 
الفائض  أن  حين  في  قدراته،  مستوى  فوق 

يعني أن البلد يعيش تحت مستوى قدراته. 
 يظهر مّما سبق أن كل بلد له قدرة أو حاجة 

ً
إذا

 في ميزان المدفوعات الذي 
ً
للتمويل تظهر جليا

السياسات  عليها  ترجم 
ُ
ت التي  المساحة   

ّ
ُيمثل

الُمّتبعة في البيئات الثالث اآلنفة الذكر. فمثاًل، 
ذات  لدولة  اإلقتصادية  الماكينة  كانت  إذا 
إقتصاد مفتوح )حالة لبنان( ضعيفة، فهذا يعني 
أّن البلد يستورد أكثر مّما ُيصّدر أي بمعنى أخر 
التجارة  )عملة  األميركي  الدوالر  على  الطلب  أّن 
ية 

ّ
المحل العملة  على  الطلب  من  أعلى  الدّولية( 

ما يعني زيادة الضغط على العملة المحلية. وال 
 ُيعاني من عجز كبير في 

ً
يخفى على أحد أن بلدا

ميزان المدفوعات مدعّو بشكل جّدي إلى فرض 
حمائية  )سياسة  اإلستيراد  من  للحّد  إجراءات 
- ترامب( وتحفيز بقاء رؤوس األموال فيه )رفع 

الفوائد - سالمة(.

في  الُمزمن  العجز  من  حالة  لبنان  يعيش 
األولى  بالدرجة  السبب  ويعود  ميزان مدفوعاته 
ُيسّجل  والذي  التجاري  الميزان  في  العجز  إلى 
 على الكيان 

ً
ل خطرا

ّ
شك

ُ
 قياسية أصبحت ت

ً
أرقاما

اللبناني برّمته. نعم عجز الميزان التجاري أصبح 
إّن  أعاله  قلنا  كما  ألنه   

ً
كيانيا  

ً
خطرا ل 

ّ
ُيشك

المالية  السياسة  ُملتقى  هو  المدفوعات  ميزان 
وكاالت  وتعتمده  عليهما  ر 

ّ
ويؤث والنقدية 

التصنيف في تقييمها التصنيفي للدول، كما 
 على اإلستثمارات، والفوائد والليرة 

ً
أّن له تأثيرا

الذي  األول  المعيار  إنه  الواقع  في  اللبنانية. 
والنقد  العامة  والمالية  اإلقتصاد  متانة  ُيظهر 

في البلد المعني.
 
ً
 مزمنا

ً
ُيسّجل الميزان التجاري في لبنان عجزا

العام  ففي  اللبنانية.  الدولة  نشأة  من  وذلك 
من   %51.2 ل 

ّ
شك

ُ
ت الصادرات  كانت   ،1962

 1973 العام  في   %60.7 إلى  لتصل  الواردات 
 من 20% أيام 

ّ
وتعاود معها اإلنخفاض إلى أقل
 حول %18.

ً
الحرب وتستقّر حاليا

التجاري  الميزان  لعجز  تكن  لم  الواقع  في 
إلى   

ً
الحالية تداعيات كارثية نظرا األلفية  قبل 

هذا  واّن  والتصدير،  لإلستيراد  الصغير  الحجم 
العجز كان يتّم تصفيره من خالل حساب رؤوس 
التي  األبعاد  أّن   

ّ
إال التحاويل.  وحساب  األموال 

عدوان  تلت  التي  األعوام  في  اإلستيراد  أخذها 
تّموز أصبح تأثيرها على ميزان المدفوعات أكثر 
بدء  منذ  كارثية  مستويات  إلى  لترتفع   

ً
ظهورا

األزمة السورية. 
النظرية اإلقتصادية تنّص على أّن البلد الذي 
)ميزان تجاري  الجاري   في حسابه 

ً
ُيسّجل عجزا

 
ً
+ مداخيل اإلستثمارات + تحاويل( يؤّدي حكما
إلى ارتفاع دينه العام أو ازدياد ملكية األجانب 
على  يؤكّد  الباحثين  بعض  كان  وإذا  ألصوله. 
أّن عجز ميزان المدفوعات ال يجب أن يؤّدي إلى 
ترى  الغالبية  أّن   

ّ
إال حمائية  سياسات  إعتماد 

إلى  )نسبة  كبير  مدفوعات  ميزان  عجز  أّن  في 
وُيبّرر  اإلجمالي( هو خطر فعلي  ي 

ّ
المحل الناتج 

أّي سياسية بما فيها الحمائية.
الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان 
أموال  رؤوس  جذب  إلى  أّدت   2016 العام  في 
العمالت األجنبية  المصرف من  وزيادة إحتياط 
بّدلت  التي  الهندسة  هذه  الرسم(.  إلى  )أنظر 
المدفوعات من عجز بقيمة  3.35  قيمة ميزان 
إلى   2015 العام  في  أميركي  دوالر  مليارات 

في  أميركي  دوالر  مليار   1.15 بقيمة  فائض 
العام 2016، سمحت للبنان بتفادي كارثة مالية 
ونقدية بإعتراف صندوق النقد الدولي. لكن هذه 
اًل 

ّ
خل صّحح 

ُ
ت وال  جراحية  عملية  هي  الهندسة 

اإلقتصادية  السياسة  عجز  من  باألساس   
ً
آتيا

شّجع ولم تؤّسس إلقتصاد 
ُ
للحكومة والتي لم ت

منتج يعتمد فيه على القطاع األولي والثانوي. 
حتى إّن البنك الدولي في تقريره في 15 تشرين 
األول شّدد على أّن الحكومة اللبنانية عجزت عن 
قطاعات  في  لإلستثمار  الخاص  القطاع  توجيه 
خالل  اإلقتصاد  في  عالية  مضافة  قيمة  ذات 

أعوام المجد أي 2007 إلى 2010.

الجواب  مدفوعات؟  ميزان  أزمة  دخلنا  هل 
ثالثة  هناك  أّن  بحكم  وذلك  كال  بساطة   

ّ
بكل

أمور يجب أن تحصل لتصنيف أزمة بأزمة ميزان 
إستيراده  دفع  عن  البلد  عجز   )1( مدفوعات: 
دفع  عن  البلد  عجز   )2( األجنبية،  بالعمالت 
سحب  و)3(  الخارجي،  العام  دينه  إستحقاقات 
يخشون  الذين  األجانب  الُمستثمرين  إيداعات 
مستوى الدين العام. توافر هذه الشروط الثالثة 
يعني أّن البلد تعصف به أزمة ميزان مدفوعات 
 بساطة »أزمة عّملة«! لكن في حالة لبنان 

ّ
أي بكل

 إلى 
ً
رة حتى الساعة نظرا

ّ
هذه الشروط غير متوف

خذها مصرف لبنان. هذا األخير 
ّ
اإلجراءات التي إت

إستنزف الكثير من قواه في دعم خزينة الدولة 
إلى  إلى دعوته  الدولي  النقد  ما دفع بصندوق 

االنسحاب من سوق سندات الخزينة اللبنانية.
تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات يعتمد 
على طرق عّدة وعلى رأسها السياسة الحمائية 
الدولية  التجارية  المعاهدات  حتى  التي 
ميزان  في  ُمزمن  خلل  وجود  عند  فيها  تسمح 
المدفوعات. في الواقع بعض من أصحاب النفوذ 
والُمستفدين من غياب الرسوم على اإلستيراد، 
والموازنة  المال  لجنة  على  الضغط  إستطاعوا 
على  خّياط  إقتراح  بإنتظار  البند  قت 

ّ
عل التي 

الحائط  بعرض  ضاربين  النفوذ  أصحاب  قياس 
ومتحّججين  اللبناني  للكيان  العليا  المصلحة 
مثل الكثير من الذين يّدعون المعرفة، أّن رسم 

2% على اإلستيراد هو ضريبة على المواطن!
باعتقادنا أن ّعدم إقرار رسم على اإلستيراد 
التاريخ  وسُيحّمل  فعلية  كوارث  إلى  سيؤّدي 
ألّن  والحكومة،  األّمة  لنواب  المسؤولية  هذه 
الدخول في أزمة ميزان مدفوعات يعني ضرب 
 750 من  أكثر  مع  إجتماعية  كارثة  أي  العملة، 
ف يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية 

ّ
ألف موظ

لبنان وسحب  من  الشركات   هروب 
ً
أيضا ولكن 

رؤوس األموال من المصارف... سيناريو كارثي.

11 اقتصاد

إستمّر الركود في النشاط العقاري في لبنان 
لشهٍر آخر على التوالي، بحيث إنخفض عدد 
 %11٫07 بنسبة  العقارّية  المبيع  معامالت 
 2,933 إلى   2019 حزيران  شهر  خالل 
المعامالت  قيمة  وانكمشت  كما  معاملة، 
مليار   0٫29 إلى   %23٫34 بنسبة  العقارّية 
ط قيمة المعاملة  دوالر، ليتراجع بذلك متوسِّ
إلى   13٫80% بنسبة  الواحدة  العقارّية 
 في السياق عينه. على صعيٍد 

ً
98,338 دوالرا

العقارّية  المعامالت  عدد  إنخفض  تراكمّي، 
خالل   21,957 إلى   

ً
سنوّيا  %20٫07 بنسبة 

النصف األّول من العام الحالي، كما وتدّنت 
بنسبة  العقارّية  المبيع  معامالت  قيمة 
 
ً
ونتيجة دوالر.  مليار   2,73 إلى   %29,60

المعاملة  قيمة  متوّسط  ص 
َّ
تقل لذلك، 

 إلى 
ً
العقارّية الواحدة بنسبة 11,92% سنوّيا

 حّتى شهر حزيران 2019، من 
ً
124,163 دوالرا

العام  الفترة ذاتها من   في 
ً
140,971 دوالرا

األجانب من عملّيات  أّن حّصة   
ّ

إال المنصرم. 
في   %2,11 إلى  زادت  قد  العقارّية  المبيع 
النصف األّول من العام الجاري، من 2% في 

نهاية العام 2018.
المعاملة  قيمة  متوّسط  إرتفع   ،

ً
جغرافّيا

بنسبة  بيروت  مدينة  في  الواحدة  العقارّية 
نهاية  في  دوالر   530,101 إلى   %5,01

النصف األّول من العام 2019، من 509,659 
ن  العام 2018، كما وتحسَّ  في نهاية 

ً
دوالرا

متوّسط قيمة المعاملة العقارّية الواحدة في 
منطقة المتن بنسبة 7,67% إلى  218,948 
متوّسط  إنكمش  أخرى،  ناحيٍة  من   .

ً
دوالرا

قيمة المعاملة العقارّية الواحدة في منطقتي 
كسروان وبعبدا بنسبة 16,93% و %14,30 
 و115,908 دوالرات على 

ً
إلى 125,757 دوالرا

التوالي. )نشرة بنك االعتماد اللبناني(.

 إلغاء رسم 2% على اإلستيراد سيؤّدي
 إلى إنفجار أزمة عملة

تراُجع قيمة المبيعات العقارّية 29,60% سنوياً

أظهر بحث مشروع موازنة العام 2019، أّن 
تخفيض العجز الذي حققّته الحكومة اللبنانية 

ناتج بالدرجة األولى عن ثالثة بنود من بينها رسم 
الـ 2 في المئة على االستيراد. وإلغاء هذا البند هو 
بمثابة خلق أزمة ميزان مدفوعات ستؤّدي حكماً 

إلى ضرب الليرة اللبنانية.

 »إّن عدم إقرار رسم 
 على اإلستيراد سيؤّدي 

إلى كوارث فعلية« 

العدد 2452 | اإلثنين 8 تموز 2019
www.aljoumhouria.com | @aljoumhouria

بروفسور 
جاسم عجاقة

التغيير حزيران 2019ايار 2019حركة المعامالت العقارية
الشهري

-11.07%32982933عدد المعامالت العقارية

-23.34%0.380.29قيمة المعامالت العقارية )مليار دوالر(

-13.80%114.08098.338متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة )$(

»الدخول في أزمة ميزان 
مدفوعات يعني ضرب 

العملة«
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