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 سعارإستحقاقات تنتظرنا بعد تحرير كل األ

 بيار الخوري أكاديمي وخبير اقتصادي. د
 

َرفع طبعًا، هناك . اآلن أقّله األدوية المزمنة والطحين خاضعة للدعم عند السعر الرسمي لصرف الليرة اللبنانية محروقات في لبنان، وتبقى حتىتتساَرع خطى رفع الدعم عن ال
 .ساعة يوميًا في كافة أنحاء البالد 22غير معلن للدعم عن فاتورة الكهرباء عبر قطع الكهرباء ألكثر من 

  
ة، والتي ير الخدمات العامة، وهي اضافة للكهرباء، الهاتف، الرسوم الثابتة للمعامالت الحكومية وتسعير الرسوم الجمركيهائي لالسعار عند حٍل لتسعفي الواقع يقف التحرير الن

لتفادي آثار رفع  البطاقة مَصّممة. ًا تقريباً دوالر  07من العائالت مبلغ %  07يتوقع تحريرها بالتدّرج خصوصًا بعد بداية االستفادة من البطاقة التمويلية التي يفترض أن تعطي 
وّقع، باإلضافة الى الشكوك الواسعة حول قدرة هذا التمويل على االستمرار لفترة الدعم واالنهيار االقتصادي الواسع رغم محدودية أثرها، مقارنة بحجم التضخم الحاصل والمت

 .األجنبي في البالدد طويلة في ظل شح مصادر النق
  

مقارنة %  0777يعادل  لمحروقات ستشهد ارتفاعاً فا. السعار معضلة أخرى هي مدى قدرة السيولة المتوفرة بالليرة اللبنانية على تمويل مستوى االسعار الجديدحرير ايطرح ت
ات هي َعصب أي اقتصاد، وتدخل في احتساب كلفتي بالعام الماضي، وهذا وحده كفيل بإطالق دينامية جهنمية الرتفاع مستوى االسعار لكافة السلع والخدمات، كون المحروق

 .القتصادالخدمات المتنوعة في ا النقل واإلنتاج والتوزيع، كما تعتبر مؤشرًا للسعر العادل لتقديم
  

فيد أصحاب الحسابات الخاضعة كأحد منافذ خلق سيولة إضافية في السوق تلّبي المستويات الجديدة لألسعار، حيث سيست 051يمكن النظر إلى تعميم مصرف لبنان رقم 
 .ماليين ليرة شهريًا تقريبًا وفقًا لسعر منصة صيرفة الحالي 0للتعميم من مبلغ 

  
ودائع كذلك تواترت معلومات غير مؤكدة عن رفع سعر التحويل من ال. حد األدنى لألجور، وهو حاليًا أقل من ِعشر هذا المبلغبعة هو المرشح ليصبح الّننفس رقم الماليين السإ

 .آالف ليرة للدوالر 07777للدوالر إلى  0077من  051الدوالرية غير المستفيدة من التعميم 
اللبنانية تتناّسب مع مستويات التضخم المتوقعة مع إنجاز رفع الدعم، ولكن في ظل تعّطل النمو االقتصادي  ين سيولة واسعة بالليرةجراءات الجديدة على تأموسوف تعمل اإل 

 يمكن أن تشكله زيادة السيولة بهذا الحجم على المستويات المتوقعة للتضخم؟ما الذي 
 :مصادر فقط 0حالية يمكن ذلك من وكيف سيتم التوسع في السيولة ومن اية مصادر؟ في الظروف ال 
  
 القطع الحتواء التضخمالمطبوع وتمويل سوق ميات النقد اإلضافي إستخدام السيولة الدوالرية لحّصة لبنان من مخصصات صندوق النقد الدولي لسحب ك - 0
عادة تسعير الدوالر الجمركي - 2  .رفع الرسوم وا 
 .نقديةطبع المزيد من العملة وتوسيع القاعدة ال - 0
  

ة االجل سرعان ما سيتبّخر أثرها نظرًا المصدر االول يشكل استعادة لسياسات التفريط بالنقد االجنبي، وهي المسؤول االول عّما وصلنا اليه باإلضافة الى كونها أداة قصير 
 .لضغط العناصر والتضخمية

  
ط بزيادة الرسوم أقل أثرًا من طباعة النقد، رغم اّن األخير هو االكثر قدرة واحتمااًل للتوّسع في زء المرتبوعلى رغم أّن للمصدرين االخيرين آثارًا تضخمية واسعة، يبقى ذلك الج

 .السيولة
السيولة وجة تضخم جديدة يصعب السيطرة عليها، بل قد تؤّسس لدينامية ارتفاع أسعار مستقلة عن رفع الدعم، وتتطلب المزيد من طبع ّسع، سوف تنطلق مونتيجة لهذا التو  
 .تمويل مستويات تضخم مرتفعة باضطرادل

لذي يتحّول من خيار مضبوط في اإلجراءات النقدية إلى مسار المبرد، ا التي لم تدخلها دولة ااّل من خالل طريقة لحس( الجامح)هكذا ندخل في دّوامة التضخم المفرط 
 .اضطراري ُيشبه القطار الذي فقد مكابحه في طريٍق منحدر

 .ة للهلع من أّن النماذج الحديثة للتضخم المفرط، مثل فنزويال وزيمبابوي، قد تصبح على ألسنة التشبيه قريباً اع كثير هناك دو  
 

 


