
ل ميزان املدفوعات اللبناني عجزًا بلغت قيمته 250 مليون 
ّ

في تشرين األّول املاضي، سج
دوالر. القضية قد ال تعني شيئًا للكثيرين، لكن هذا العجز هو األّول منذ سنوات عديدة، 
ي القتصاد 

ّ
وخطورته تكمن في اهتزاز ميزان تعامالت لبنان مع الخارج، في ظل ارتهان شبه كل

يعتمد على هذا الخارج: إلى متى تستطيع التحويالت ردم الهّوة التجارية املحلّية؟

املعني من أصول  البلد  في ما يملكه 
إل������ى حساب  ال������خ������ارج، إض�����اف�����ة  ف�����ي 
املركزي  ل����ل����م����ص����رف  االح�����ت�����ي�����اط�����ي 
املعقودة  واالس��ت��ث��م��ارات  وال���ق���روض 
الجاري  الخارج، يسّجل الحساب  مع 
صافي ما يكسبه االقتصاد أو يخسره 
ف��ي ال��ت��ع��ام��ات ال��ح��ال��ّي��ة م��ع الخارج. 
��ل م���ن »امل���ي���زان التجاري« 

ّ
وه���و م��ش��ك

الناتجة من  امل��دف��وع��ات  واإلي������رادات/ 
االستثمارات في الخارج، إضافة إلى 

تحويات األموال. 
االقتصاد  ل عورة 

ّ
تمث التي  والقضية 

التجاري  امل���ي���زان  ه���ي  اآلن  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ال����ذي ي��ع��ي��ش ع��ج��زًا م��زم��ن��ًا م��ن��ذ زمن 
 

ّ
ط��وي��ل. فالحكمة امل��ت��داول��ة )!( ه��ي أن

��ر كثيرًا 
ّ
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال ي��ت��أث االق��ت��ص��اد 

ب���ال���ع���ج���ز ع���ل���ى ه������ذا ال���ص���ع���ي���د نظرًا 
الصادرات،  ع��ل��ى  اع���ت���م���اده  ع����دم  إل����ى 

اقتصاد

حسن شقراني

ه���ن���اك م��ع��ط��ى ي���س���ّوق���ه ال���ب���ع���ض في 
القطاعات  ت���ؤدي  أن  يمكن  ال  ل��ب��ن��ان: 
اإلنتاجّية األساسّية دورًا في موازنة 
والفجوة  ال�������خ�������ارج،  م������ع  ال����ت����ع����ام����ل 
االعتماد  ظ���واه���ر  ت��م��أه��ا  امل���وج���ودة 

على التحويات. 
 ال��ع��ج��ز ال��ه��ائ��ل الذي 

ّ
وي��ع��ن��ي ذل���ك أن

ت��ع��ي��ش��ه ال���ب���اد ع��ل��ى ص��ع��ي��د تصدير 
السلع واستيرادها، تستمّر بالتغطية 

قات األموال األخرى. 
ّ
عليه تدف

التعامات  م��ج��م��ل   
ّ

ف�����إن ل��ل��ت��وض��ي��ح، 
ب���ل���د مع  االق���ت���ص���ادي���ة وامل����ال����ي����ة ألي 
م��ا ُيسّمى ميزان  ف��ي  سّجل 

ُ
ت ال��خ��ارج 

»الحساب  ي���ض���ّم  وه�����و  امل����دف����وع����ات. 
الرأسمالي«.  و»ال���ح���س���اب  ال����ج����اري« 
التغّير  األخ��ي��ر ص��اف��ي  وف��ي��م��ا يشمل 

معضلة االرتهان للخارج ]2/1[
فوائض التحويالت ال تغّطي العجوزات التجارّية األزلّية للبنان

استمرار  م������ن  ب�������أس  ال  وب����ال����ت����ال����ي 
ال��ت��ش��ّوه��ات ألن��ه��ا تحّولت م��ع الوقت 

الى مصدر عيش هذا االقتصاد. 
ق���ال���ت مؤّسسة  ع���ل���ى ه�����ذا األس��������اس، 
ألداء  األخ���ي���ر  ت��ق��وي��م��ه��ا  ف���ي   »BMI«
 

ّ
إن اللبناني في عام 2010،  االقتصاد 

التجاري  العجز  ل 
ّ
يمث  

ّ
أن ع 

ّ
املتوق من 

بنهاية العام الجاري 37% من الناتج 
ي اإلجمالي، أي ما يساوي 13.67 

ّ
املحل

 الناتج 
ّ

مليار دوالر. وُيشار هنا إلى أن
ي اإلجمالي )املعلن عنه رسميا( 

ّ
املحل

ن��ح��و 34.7 مليار  ع���ام 2009  ف��ي  ب��ل��غ 
ع بحسب املؤّسسة 

ّ
دوالر، ومن املتوق

خال   %6.5 بنسبة  ينمو  أن  نفسها 
ال��ع��ام ال��ج��اري. وه��ي نسبة أدن���ى من 
الذي  الدولي  النقد  صندوق  عات 

ّ
توق

 النمّو سيبلغ %8.
ّ

يقول إن
الكبير إجمالي  العجز  النفقات العاّمة املرصودة في مشروع وي��س��اوي ه��ذا 

ذلك  رغ����م  ول���ك���ن  ع����ام 2010!  م����وازن����ة 
ر 

ّ
املؤش ه��ذا   

ّ
أن ال��ى  املؤّسسة  طمئن 

ُ
ت

الوضع  ع����ل����ى  ������ر 
ّ
ي������ؤث ل������ن  ال����س����ل����ب����ي 

العجلة  ال��ع��ام. وستبقى  االق��ت��ص��ادي 
النمّو  خطى  على  تسير  االقتصادّية 
ملخاطر  ال���ت���ع���ّرض  دون  م���ن  ال���ث���اب���ت 
ال��ت��ح��م��ي��ة )خ���اف���ًا مل���ا ك���ان���ت تعتقده 
التي  السابق(،  املؤّسسة في تقريرها 
ت��ع��ك��س وض��ع��ًا ت��ك��ون ف��ي��ه ال���ب���اد قد 
وص��ل��ت إل���ى أع��ل��ى م��س��ت��وي��ات إغاق 

الفجوة اإلنتاجّية. 
املطروحة  التطمينات  وراء  والسبب 
 اع��ت��م��اد ل��ب��ن��ان ع��ل��ى صادراته 

ّ
ه��و أن

»ي��ك��اد ال ُي���ذك���ر«. وف���ي ه���ذا ال��ق��ول ما 
جديًا  للدخول  التناقضات  من  يكفي 
رات املاكرو اقتصادّية 

ّ
في مشكلة املؤش

 
ّ

اإلج���م���ال���ّي���ة. ف��ال��ت��ط��م��ن ي��ع��ن��ي أن كل
شيء سيكون بخير، أّما الحديث عن 
ع���دم االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ص���ادرات فهذا 
اإلنتاجي  االق��ت��ص��اد  ب��ن��ي��ة   

ّ
أن ي��ع��ن��ي 

ال��ق��ط��اع��ات األس���اس���ّي���ة ال تعتمد  ف���ي 
على التجارة الخارجّية ملجموعة من 

األسباب الهيكلّية والسياسّية. 

؟ 
ّ

ه���ل ال���وض���ع خ��ط��ي��ر إل����ى ه����ذا الحد
االق���ت���ص���ادي، األستاذ  ال��خ��ب��ي��ر  ي����رى 
الوضع   

ّ
أن داغ������ر  أل���ب���ي���ر  ال���ج���ام���ع���ي، 

ي����ب����دو م���ش���اب���ه���ًا مل�����ا ك������ان ع���ل���ي���ه منذ 
في  األس��اس��ي  »فاملكّون  تقريبًا!  األزل 
الحساب الجاري بالنسبة إلى الوضع 
اللبناني يبقى تحويات العاملن في 
املسّجل  الفائض  الخارج«. ومن شأن 
 

ّ
إل���ى حد أن يكبح  الصعيد  ه���ذا  ع��ل��ى 

ما العجز املسّجل في جانب التجارة 
الخارجّية. 

ول�����ذل�����ك، ال ُي���ن���ظ���ر إل������ى ال������زي������ادة في 
���ه���ا ظاهرة 

ّ
ال��ع��ج��ز ال���ت���ج���اري ع��ل��ى أن

خ��ط��ي��رة. وق���د ت��رّس��خ ذل���ك ف��ي صميم 
االق��ت��ص��اد ع��ل��ى م����دار ال��س��ن��ن. كيف؟ 
ه في تسعينّيات 

ّ
يوضح ألبير داغر أن

ل 
ّ
ال��ص��ادرات تمث القرن املاضي كانت 

 لبنان كان 
ّ

ال����واردات. أي أن 11/1 من 
 من 10% مّما 

ّ
ر سلعًا تساوي أقل

ّ
يصد

ل 
ّ

 هذا املعد
ّ

يستورده. والخطير هو أن
ى اآلن، ما يعني أن الباد 

ّ
مستمّر حت

لم تفعل شيئًا، خال 20 عامًا، لتحفيز 
يرتفع  ب��ح��ي��ث  وال�����زراع�����ة  ال���ص���ن���اع���ة 
وبالتالي  ال��خ��ارج،  ف��ي  عليها  الطلب 

ق في ميزان املدفوعات في تشرين 
ّ

العجز املحق
األول تزامن مع تباطوء االقتصاد. أسبابه عديدة 

ة هو الخلل النابع من 
ّ
راته األساسي

ّ
وأحد مؤش

ما خروج 
ّ
ق األموال إلى الداخل، أو رب

ّ
تراجع تدف

ة 
ّ
 فعل على األوضاع السياسي

ّ
األموال كرد

املتدهورة، وخفوت نجم لبنان الذي سطع جيدًا 
الت الفوائد 

ّ
ة نظرًا إلى معد

ّ
إثر األزمة املالي

متها مصارفه وخزينته 
ّ

املرتفعة التي قد
العاّمة. وهذا األمر يكّرس أهمية الحديث عن 

استدامة النموذج اللبناني »املزدهر«، وفقًا 
للخطاب الشعبوي، خالل مراحل »أزمات الخارج«، 

ر في املراحل الطبيعية ليبدو مريضًا 
ّ
ويتعث

ة.
ّ
يحتاج إلى حقن موسمي

تقرير

حقن موسمّية

فائض ميزان
ى أيلول 

ّ
املدفوعات حت

املاضي، غير أّن التراجع 
املسّجل في الشهر الالحق 
أّدى إلى تراجعه وفقًا ملا 

أعلنه مصرف لبنان أخيرًا، 
وأّدى إلى تراجع احتياطي 

املصرف من العمالت 
األجنبّية إلى 30.8 مليار 
دوالر في تشرين الثاني 

2.95
مليار دوالر

السياحي« هو  التكامل  »وض��ع رؤي��ة تساعد على 
الهدف الذي جرى التركيز عليه في االجتماع الذي 
عقدته اللجنة الوزارية السورية ��� اللبنانية املشتركة 
ع البلدان على 

ّ
للسياحة في دمشق أمس، بعدما وق

آلّياتها  في  اآلن  القطاع ويبحثان  ه��ذا  اتفاقية في 
 التنسيق على هذا الصعيد مفيدًا 

ّ
التنفيذّية.  وُيعد

����ه ي���ؤّس���س »ملرحلة 
ّ
ج���دًا ل��ل��ب��ل��دي��ن، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن

جديدة للتعاون بن البلدين« وفقًا للوزير السوري 
سعد الله آغا القلعة. كذلك فهو يأتي لرعاية حركة 
االجتماعات  وتمحورت  متنامّية.  بينّية  سياحّية 
حول تنشيط الحركة السياحية والترويج والدعاية 
واإلع����ان ال��س��ي��اح��ي وال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل وتبادل 

الخبرات لاستثمار السياحي املشترك.
االت���ج���اه الصحيح،  ف���ي  ت��س��ي��ر  األم������ور   

ّ
أن وي���ب���دو 

 إل��ى ت��واف��ق على 
ً
فنتيجة االج��ت��م��اع ك��ان��ت ت��وّص��ا

ع عليه خال الشهر املقبل قبل االجتماع 
ّ
نص سيوق

الرباعي الذي يجمع وزراء لبنان وسوريا وتركيا 
واألردن في بيروت في العاشر من الشهر املقبل. 

وقد أوض��ح وزي��ر السياحة اللبناني، ف��ادي عبود، 

 االجتماع تضّمن التحضير لاجتماع الرباعي، 
ّ

أن
»وس��ن��ح��ض��ر م���س���ّودة ب��غ��ي��ة ع��رض��ه��ا ع��ل��ى الدول 

األخرى«.
وعن أهم الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها في 
 

ّ
قطاع السياحة ب��ن لبنان وس��وري��ا، ق��ال ع��ّب��ود إن

البحث جار »في مشروع تنفيذي حيث ليس هناك 
أي لجنة إال بمشاركة القطاع الخاص، ودورنا هو 

تسهيل فتح األبواب للقطاع الخاص«. 
��رض��ت بعد االج��ت��م��اع، دخل 

ُ
ووف��ق��ًا ل��أرق��ام ال��ت��ي ع

��ى ن��ه��اي��ة ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي املاضي، 
ّ
إل���ى س��وري��ا ح��ت

2.8 مليون لبناني، 64% منهم سّياح لليلة واحدة، 
و36% منهم زوار لليلة واحدة أو عابرون إلى دولة 
أخرى. لتكون الحركة قد نمت بنسبة 63% مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي. 
وشارك في االجتماع األمن العام للمجلس األعلى 
السوري اللبناني نصري خوري وسفير لبنان في 
لن عن القطاع 

ّ
سوريا ميشال خوري، بحضور ممث

الخاص اللبناني. 
)األخبار(

قطاعات

 املعمعة 
ّ

ال���ل���ب���ن���ان���ّي���ن ف����ي ظ������ل ل����م ي���ن���ق���ص  ����ه 
ّ
ك����أن

جديد  ارتفاع  سوى  الحكومي  والشلل  السياسّية 
ف���ي أس���ع���ار امل���ح���روق���ات، وت��ح��دي��دًا ال��ب��ن��زي��ن الذي 
العبء  راف��ع��ًا حجم  أم���س،  قياسيًا  س��ّج��ل مستوى 
على املهّمشن في املجتمع الخاضعن لسياسات 
مالّية ظاملة. فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين، وهو 
الوقود األساسّي املستخدم للمواصات في لبنان 
)وبعده امل��ازوت(، بواقع 300 ليرة ليصبح 34100 
ل��ي��رة ل��ن��وع »95 أوك��ت��ان« و34800 ل��ي��رة ل��ن��وع »98 

ة. 
ّ
أوكتان«، وهو أعلى سعر »تاريخي« لهذه املاد

��ف نحو 
ّ
 ال���رس���وم وال��ض��رائ��ب ت��ؤل

ّ
ال��خ��ط��ي��ر ه��و أن

 امل��واط��ن أصبح 
ّ

37% م��ن ه��ذا السعر، م��ا يعني أن
ل��دى شراء  أيضًا  قياسّية  د رسومًا وضرائب 

ّ
يسد

.
ً
ال

ّ
 صفيحة، بقيمة 12640 ليرة معد

ّ
كل

وك����ان امل��س��ت��وى األع��ل��ى ال��س��اب��ق ه��و ال����ذي سّجله 
ع��ام 2008، حيث وص��ل السعر  ت��ّم��وز  ف��ي  البنزين 
إلى 33200 ليرة للنوع األّول و34 ألف ليرة للنوع 
قد  ال��خ��ام عامليًا  النفط  ك��ان سعر  ال��ث��ان��ي. حينها 

قارب 150 دوالرًا للبرميل. 

ى بعد تراجع النفط عن مستوياته العليا 
ّ
لكن حت

ال��ب��ن��زي��ن إل���ى االرتفاع  بسبب األزم����ة امل��ال��ي��ة، ع���اد 
ل���ي���رة على  ال����رس����وم ع��ن��د 9600  ل��ت��ث��ب��ي��ت  ن��ت��ي��ج��ة 
���ض���اف إل��ي��ه��ا ال��ض��ري��ب��ة ع��ل��ى القيمة 

ُ
ال��ص��ف��ي��ح��ة ت

ال��ت��ث��ب��ي��ت يكون  امل��ض��اف��ة ون��س��ب��ت��ه��ا 10%. وم���ن���ذ 
ال��س��ع��ر ق���د ارت���ف���ع ب���واق���ع 11300 ل���ي���رة، ب��وت��ي��رة ال 

تتناسب أبدًا مع االرتفاعات العاملّية.
ال��ب��ن��زي��ن )95 أوك���ت���ان( في  اآلن أص��ب��ح س��ع��ر ليتر 
لبنان 1705 ليرات، فيما سعر برميل النفط عند 88 
إل��ى 100 دوالر بعد نحو  دوالرًا، ومرّجح وصوله 

ثاثة أشهر.
االرتفاع املسّجل أمس، انسحب أيضًا على املازوت 
ليصبح سعر  ليرة،  ليرة و200   100 بواقع  والكاز 
الصفيحة 22700 ليرة و23 ألف ليرة على التوالي. 
 ال��غ��از س��ّج��ل ارت��ف��اع��ًا بقيمة 400 

ّ
واألخ��ط��ر ه��و أن

ل����ق����ارورة زنة  ل���ي���رة، ل��ي��ص��ب��ح س��ع��ره 20100 ل��ي��رة 
 12.5 زن��ة  ل��ق��ارورة  ليرة  و24500  كيلوغرامات   10

كيلوغرامًا. 
)األخبار(

سعر قياسي للبنزين: ليتر واحد بـ1700 ليرةمرحلة سياحّية جديدة بني لبنان وسوريا

محروقاتسياحة

ة )أرشيف ــ مروان طحطح(
ّ

وتيرة العجز التجاري للبنان تزداد حد

الخميس  9  كانون األول  2010  العدد  141287


