
 1212-21-12الشرق 
 :عن تحرير سعر صرف الليرة« الشرق»آراء اقتصادية في 3

 يتطّلب تحفيزات استباقية واستكماليةة واعتماده دونه محاذير خطير 
 

 كتبت ریتا شمعون
وفي حین لم یجرؤ أحد حتى اللحظة، .. لقائمة في البلدن العالجات الموجعة لألزمة المالیة والنقدیة ا، عن تحریر سعر صرف اللیرة اللبنانیة، كواحد مكثر الحدیث في الكوالیس

م ھیتداولون؟ وأین یمكن أن یودي بم یجرؤون على مصارحة الناس بما ھا، فكیف بھللخروج منا واآللیات المحتملة ھ، وتفاصیل أسبابعلى مصارحة المواطنین بحجم األزمة
 ر عملته الوطنیة؟یأ لتحریھبنان مل اقتصاد لھصرف؟ وما المقصود بتحریر العملة؟ وتحریر سعر ال

تب ا سریعا خصوصا أن راھم تحسس أثرھویمكنكما خططت له حكومة تصریف االعمال تلبیة لرغبة صندوق األمر األكثر خطورة، أن أي تحریك لسعر الصرف الرسمي 
 .منزل او تأمین لقمة الخبز والدواء المواطن اللبناني الیوم ال یكفي لدفع إیجار

اتف على اساس ھفاتورة ال لیوم یقوم بسد احتیاجاته من مأكل ومشرب ویسددفالبرغم من ارتفاع االسعار الیزال اللبناني اإذا لجأت إلیه الدولة، « موجع»ذا اإلجراء ھنعم إن 
ا اللبناني غیر قادر على متابعة ھح عندر سعر الصرف یصبیجار الموقعة بالدوالر، وعلیه فاذا ما تم تحریبالنسبة للبنزین وعقود اال ھواألمر نفس 0011ر السعر الرسمي للدوال

 «.طرذا مكمن الخھدرة على زیادة الرواتب، والعیش، خصوصا وأن الدولة غیر قا
س فؤاد زمكحل ورئیادارة االعمال في جامعة القدیس یوسف الدكتور  سیدات االعمال اللبنانیین الدولیین وعمید كلیةذا الموضوع على رئیس تجمع رجال و ھطرحت « الشرق»

 .لي سعدالدین حمیدي صقري واالجتماعي وامین عام االتحاد العماالندوة االقتصادیة اللبنانیة رفیق زنتوت ونائب رئیس المجلس االقتصاد
  

 زمكحل
یشیة كارثیة على اللبنانیین، في ات إجتماعیة ومعلرسمي لصرف الدوالر أو تحریره، سیكون له تداعیال شك في أن الحدیث عن إرتفاع السعر ا»: القولل زمكحل حدیثه بھاست

عادة حال لم یقترن بتحفیزات ضروریة لإلقتصا ُیمكن أن ُترتسم للمرحلة المستقبلیة إذا فأي صورة سوداء . ا من الخطواتھالر على اللیرة، وسوایكلة لقروض المواطنین بالدو ھد وا 
 «.الحقة؟ ءات إستباقیة أواإلقدام على تحریر سعر الصرف من دون أي إجرا ما تم  
سعر الصرف، ، ال بد من التحذیر من تحریر مة قاسیة من إرتفاع الدین العام وعجز میزان المدفوعات خصوصا  في ظل إنحدار المؤشرات المالیة، ودخول لبنان في دوا»: وتابع

جتماعيھإذ سیؤسس إلن  .«سلع األساسیة والتي تضم المحروقات، والدواء والقمحرفع الدعم عن الشامل، في ظل عدم تمكن العكس، ُیحكى الیوم عن  یار إقتصادي وا 
كما سبقت راجع القدرة الشرائیة، وترتفع كلفة اإلستیراد نا ، فإن  قیمة األجور ستنخفض، وستحدث مشكلة إجتماعیة، وستتھسعر الصرف رال، في حال تحریر واقع الحا»: وقال

 .«اد نسب التضخمأزمة فعلیة مع إزدی ھاإلشارة، وسنواج
ذا كان المواطن قد إقترض مؤخرا  بالدوالر، كما »: واضاف أن  سداد القسط، بإعتبار ا َمن غیر قادر علىھیة اللبنانیین، ثم تم تحریر سعر الصرف، فیصبح حیني حال غالبھوا 

 .«واء المتحكمین بهھوفق أ الدوالر سُیحلق في السوق المالیة إرتفاعا  
راریة في ظل األزمة م بالكاد یستطیعون اإلستمھلدوالر، ففي حال تحریر سعر صرف اللیرة أمام ام قدرة على اإلستمراریة ھ، لیس لدیعلى صعید أصحاب العمل، كال»: وتابع
 .«جوع؟اإلفالس التام؟ ال: معنیون من لبنان بعد الیومنة، فماذا ینتظر المسؤولون الھالرا

یحصل، كما في حال ر العملة أو لم في حال حصل تحریذه األزمة الكارثیة بمفردنا، ھ ھفي وج( موظفون والعمالأصحاب العمل وال)في المحصلة، ال ُیمكن أن نصمد »: وقال
 .«دیدعم خارجي، بمعنى أننا إقترب إلى خطر الموت الشبقي الدعم على السلع األساسیة أو لم یبق، بل نحتاج إلى د

  
 زنتوت

ذا ھف، وان یتم تحریر سعر الصر  لت للحصول على قروض منهنحن نعرف ان صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة خالل االجتماعات التي حص»: بدوره قال زنتوت
الموظفین والعمال الذین سیتأثرون  لبناني، وخصوصا  الصرف سینعكس على التضخم وسیتأثر كل الشعب ال المطلب له انعكاسات سلبیة كثیرة على الجمیع، الن تحریر سعر

 .«دا القرارھو السعر الذي سیتم اعتماده اذا نفذ ھ ل یمكن ان یتم ضبط سعر الصرف في ظل الوضع الحالي وماھاكثر، بالنتیجة یجب ان نقول 
للجم عملیات المضاربة، مع اننا نعرف ان وضع مصرف لبنان تدخل في السوق كون لدى مصرف لبنان االمكانات التي تتیح له البرأینا ان هذا االمر یتطلب ان ی»: أضاف

دواء، وعملیات الدعم عباء ان لجهة دفع الرواتب للموظفین ودعم قطاع الكهرباء والمشتقات النفطیة ودعم الطحین والحالیا  ال یسمح له القیام بهذا االمر ألن الدولة تحمله كل اال
 .«استمر بهذه العملیات فلن یستمر سوى شهرین او ثالثة أشهر على أبعد تقدیر مصرف لبنان اذاهذه كلفتها عالیة جدا ، و 

ات اجتماعیة ومعیشیة كارثیة على اللبنانیین بكل ما للكلمة من معنى، في حال لم مي لصرف الدوالر او تحریره سیكون له تداعیالحدیث عن ارتفاع السعر الرس»ان   وحذر من
عادة ت ضرورة لالقتصیقترن مع تحفیزا ستقبلیة اذا ما تم فأي صورة سوداء یمكن ان ترتسم للمرحلة الم. ا من الخطواتھیكلة لقروض المواطنین بالدوالر على اللیرة، وسواھاد وا 

یة تحمي العملة الوطنیة ، اء قاعدة انتاجو مطروح الیوم من دون بنھالصرف دون أي إجراءات استباقیة او استكمالیة؟ان تخفیض سعر الصرف كما اإلقدام على تحریر سعر 
 .«(…) ةتداعیات اجتماعیة واقتصادیة على المستویات كاف ھل



  
 حميدي صقر

صرف اللیرة یعني في علم االقتصاد ترك سعر صرف العملة خاضع ا آللیة والطلب على العمالت األجنبیة، وصوال إلى تغیر  ان تحریر سعر»دي صقر حمی  من ناحیته اعتبر
 .«في یوم واحدلسعر مرات عدة ا

، ینتج من خفض سعر صرف العملة المحل ی»: وقال ما یزید من انخفاض سعر الصرف ستصبح المحلی ة المصدر  فمع. ة فوائد كبیرة على الدورة االقتصادیةبشكل عام ونظري 
 .«اھتنافسیة الصادرات في الخارج ویزید الطلب علی

م ناتج ھوبدوره، فإن مع . رة االستیراد وارتفاع كمی ة الصادرات، ستؤد ي إلى تحسین حالة الحساب الجاريأي انخفاض فاتو ذه المعادلة الثنائیة، ھ»واكد ان  ، تضخ  من ذا النمو 
ة، سیحف ز الطلب لصادرات الوطنی  تحس ن الحساب الجاري وازدیاد الطلب على ا. الطلب على التصدیر على ارتفاع قیمة اإلنتاج المحلي  ارتفاع كلفة االستیراد، ومن أثر زیادة 

 .«ق انخفاض القیمة الحقیقی ة لألجورویتراف. الكلي  ویقود الناتج المحلي  اإلجمالي نحو النمو  
یكون أكبر وأكثر األثر السلبي  غم أن تحریر سعر صرف العملة المحل یة، یعد  ركیزة نقدی ة بحتة،لكن المشكلة أنه في اقتصاد یشوبه خلل كبیر، كاالقتصاد اللبناني، فإنانه ر وراى 
 .فداحة
 :اھف على المواطن وعلى اإلقتصاد، فیمكن إیجازأما على صعید تأثیرات عملیة تحریر سعر الصر »: وتابع

 إنخفاض إضافي وضعف ملحوظ في القدرة الشرائیة. 
 08وحیث بات الحد األدنى یساوي ( للدوالر 0111صرف على سعر ال) 01%ا ھم باللیرة، التي تراجعت قیمتھفي لبنان، غالبیة المواطنین اللبنانیین یقبضون رواتب 

ذا المواطن الذي بات ھوبالتالي، فإن . لسلعصف تقریبا، أو أكثر، ومن یحصل على مختلف اأقل بمقدار الن تهكامال، باتت قیم بهض راتوبالتالي، من یقب. دوالرا
الذي  نصف راتب من شركته، علیه تحمل فقدان القسم األكبر من النصف اآلخر. المصرفیةفي المعامالت  ، لن یتحمل سعر الدوالر الجدید، وخاصة«ناقصا»راتبهر 

ذا أمر غیر محمود النتائج في ظل غیاب ھیست بقصیرة للتحكم بالسعر والصرف وأسعار تدخل السوق السوداء لفترة ل یقبضه بالفعل، وذلك بسبب ارتفاع سعر
 .اآللیات القانونیة والضوابط

 التنظیمیة. اول ذوي الدخل المحدوددید كبیر یطھت. 
 الطلب على الدوالرا سیخلق مجال فوضوي اشرس مترافقا بازدیاد فقدان اضافي للثقة باللیرة اللبنانیة، م. 
 دام للقطاع العام وعلى موارده البشریةھإنخفاض إضافي في قیمة الرواتب واألجور، ویعد عامل سلبي و. 
 فقار كافة العاملین في القطاع العام، بمن فیسقوط العملة و  التحریر الیوم یعني  .لعاملین بالقطاع الخاصزة األمنیة، وغالبیة اھم األجھا 
 دخارات المواطنین باللیرة اللبن أنه أن ُیلحق حتما  تحریر اللیرة من ش  .انیةأضرارا  بالغة بالطبقتین الوسطى والفقیرة، ویطیح بالقسم األكبر من رواتب وتعویضات وا 
 الكة في المصارفھلسداد القروض وبالتالي زیادة نسبة الدیون احاب القروض بالدوالر من خالل زیادة ما سیدفعونه باللیرة، وتعث ر العدید عن اق أصھإر. 
 مةایة الخدھضات نانخفاض قیمة الودائع المجمدة باللیرة اللبنانیة وضیاع المدخرات، وانخفاض في قیمة تعویضات الصنادیق الضامنة مثل تعوی. 
 قدرة القطاع التعلیمي الرسمي على صة إلى الرسمي، والتأثیر على نوعیته لضعف ارتفاع فاتورة التعلیم الخاص والتسرب الكبیر من الجامعات والمدارس الخا

 .«ألدویة والقمح بالدوالرفط ومشتقاته وا٪ من فاتورة استیراد الن01تزاز األمن الصحي والغذائي في حال توقف مصرف لبنان عن توفیر ھا• . باالستیعا
 :واكد امكانیة تحریر سعر الصرف بظروف محد دة

  في الوضع، وذلك كي ال نشهد على المزید من التدهور اإلجراء قد یحصل، عندما تعود الثقة بلبنانهذا. 
 ا في ھادفة الى تنشیط االقتصاد، یمكن التفكیر حینھ، والالمالیة العامةیكلیة على صعید ھعندما یتأمن التمویل الخارجي، ونبدأ بدورنا في بتنفیذ االصالحات ال

 .یومو الحال الھن العواقب لن تكون خطیرة، كما تحریر سعر الصرف، أل
 
 
 
 
 
 
 
 

 


