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 مصرف لبنان يحاول لجم انهيار الليرة

 
 رنى سعرتي

سعر صرف الدوالر في السوق السوداء االرتفاع  ة َمَرضية بالنسبة الى الوضع المالي، حيث يواصلباتت الكتلة النقدية الضخمة بالليرة تشّكل ظاهر 
 ؟. فهل ينجح573وطأتها من خالل التعميم المشكلة يحاول مصرف لبنان التخفيف من المضطرد. هذه 

من القرار االساسي رقم  14ة، اضاف فيه الى نّص المادة للمصارف وللمؤسسات المالي 573أصدر مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي تعميمًا وسيطًا رقم 
لى المصرف المعني بالليرة وب تغطيتها وفقًا الحكام هذه المادة ايقوم العميل بتسديد النسبة المطل»ه: دسًا مكّرر التالي نصّ المقطع سا 7/3/1996تاريخ  6116

ليرة لبنانية للدوالر االميركي الواحد(، على ان يقوم المصرف  1507،5ع المصارف )اللبنانية على اساس سعر الصرف المحّدد لتعامالت مصرف لبنان م
 «.عملية االستيرادالعمالت االجنبية الالزمة ل ( في مصرف لبنان، بغية تأمينbanknotesا، اوراقًا نقدية )بإيداعه

ليرة، أو مستودري المواد  1500والقمح، على سعر الصرف الرسمي عند  هذا التعميم فعليًا يطال مستوردي السلع المدعومة إن كان االدوية، المحروقات 
المئة من قيمة السلع المستوردة  في 85هؤالء التجار ملزمون تأمين نسبة ليرة، ألّن  3900ّدده مصرف لبنان عند المدعومة على سعر الصرف الذي حالغذائية 

ات لب منهم مصرف لبنان، من خالل هذا التعميم، تأمين هذه النسبة نقدًا، وليس من خالل الشيكبالليرة اللبنانية على سعر الصرف المدعوم، وبالتالي يط
 جت العادة.المصرفية كما در 

  
 ما الهدف من التعميم؟

لتي ساهمت في زيادة مصرف لبنان من خالل هذا التعميم الى امتصاص االوراق النقدية بالليرة اللبنانية التي ضخها في السوق، نتيجة طبع العملة، وا عىيس
مليار ليرة من  180وف ال 13اعة ما قيمته نسبة التضخم الى مستويات قياسية واّدت الى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة، حيث قام مصرف لبنان بطب

 1977اعته من عملة محلية في الفترة الممتدة من العام االوراق النقدية بالليرة اللبنانية خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي، وهو رقم يفوق ما تّمت طب
 .2019لغاية العام 

رقية بالليرة اللبنانية في السوق، من اجل خفض الضغط على سعر الصرف في لو ا ويؤّكد الخبراء، اّن مصرف لبنان يهدف الى تقليص حجم الكتلة النقدية
لية المطبوعة حديثًا الى زيادة الطلب على الدوالر وخفض سعر صرف الليرة بشكل أكبر. وبالتالي، فإّن السوق السوداء بعد ان أّدى إغراق السوق بالعملة المح

 لتدهور الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية.ا ة،ًا ما، وبنسبة بسيطهذه العملية قد تضبط نوع
طويلة، وسيتراجع عنه مصرف لبنان عاجاًل ام آجاًل، الى حين امتصاص فائض في المقابل، يعتبر المعنّيون اّن هذا التعميم لن يستمر تطبيقه لفترة زمنية  

 كمية المستهدفة من االوراق النقدية، وبسرعة كبيرة.ال ولة بالليرة اللبنانية من السوق، مشيرين الى اّن هذه اآللية ستمتّص السي
  

 تداعيات التعميم
لمستوردين، فإّن المستوردين أنفسهم م، ونتيجة رفض المصارف قبض أي شيكات مصرفية من قبل افي التداعيات السلبية التي سيخلفها تطبيق هذا التعمي

ليمها لهم بالليرة اللبنانية نقدًا، من اجل تأمين النسبة المطلوب تغطيتها، إلتمام عمليات االستيراد تس سيفرضون على التجار تسديد قيمة كافة البضائع التي يتمّ 
ة . وبالتالي، سيبدأ التجار، خصوصا أصحاب محطات المحروقات الذين يملكون الكتلة النقدية االكبر من الليرة اللبنانية، باالضافعلى سعر الصرف المدعوم

 غ النقدية.ائية والصيدليات، رفض كافة طرق الدفع عبر الشيكات المصرفية او البطاقات االئتمانية بالليرة اللبنانية، وحصرها فقط بالمبالغذالالى تجار المواد 
  

كانت تتّم بين التجار ت ال، فإّن ما تبقى من تعامcash moneyبات منذ بدء األزمة، اقتصادًا نقديًا يعتمد فقط على الـ« المدولر»واذا كان االقتصاد اللبناني 
دية. وبالتالي سيصبح هناك، باالضافة الى الدوالر عبر الشيكات المصرفية او البطاقات االئتمانية بالليرة، ستصبح أيضًا تعتمد بشكل كامل على الليرة النق

الوهمية ايضًا، وهي الليرة المحتجزة في المصارف على غرار الدوالرات  رةلي، عملة جديدة هي الالحقيقي والدوالر الوهمي والليرة اللبنانية التي يتّم التداول بها حالياً 
 المحتجزة.

  
التعميم الذي يفرض تسديد المبالغ المطلوبة لفتح اعتمادات من اجل  هذا انّ  الى البراكس، جورجطات في لبنان في هذا االطار، لفت عضو نقابة أصحاب المح

التي ال تتعامل باالموال النقدية، بل حصرًا بالشيكات المصرفية. متسائاًل إن كان لهذا التعميم عالقة بإقفال منشآت ، فطاالستيراد، سيخلق مشكلة لمنشآت الن
 د حّل جذري لألزمة،، اّن موضوع التقنين في تسليم المحروقات سيبقى قائمًا، الى حين ايجا«الجمهورية»طرابلس والزهراني. مؤّكدًا من جهة اخرى لـ النفط في

اّن انقطاع المحروقات  مصرف لبنان قّلص عدد االعتمادات التي يفتحها من اجل استيراد المحروقات، بهدف اطالة مّدة الدعم، مشّددًا في المقابل على نّ أل
 بشكل كامل ليس باالمر الوارد.


