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 ماذا يبقى من األجور بعد تحرير سعر الصرف؟

  
 جمد سلماجم األ 

ربسالخط ساوكجماسكانسجمتوّقعًاسلمستق«.سخّط سالتعافيسالجمالي»لبناني سيومسالخجميسسالجماضيسبع سألابيعسجمنسالنقاشات،سوبع ستلريبسجمدجموع سجمنسالجملّو ات،سأقّرتسالحكوجم سال
نانيينسبنتائجسرةساألولىسالتيسنشه سفيهاسده ًاسحكوجمّيًاسيصارحساللبًاسبأنهاسالجمتصحيحسالخللساالقتصا ي،سولكّنهاسشّرحتسالوضعينسالجماليسوالنق ي،سواقترحتسحلواًلسلتقويجمهجما.سعلجم

 سي ّلسعلىسنتائجسكارثّي ،سلواءسعلىسجملتوىسالجمالي سالعاجم سلل ول سأوساالقتصا سأوسأدورسالنق ي سوالجمالي سالتيساتُّبعتسفيسالعقو سالثماث ساألخيرة.سوجماسعرضتهسالخطّسسالليالات
 .ي .سوجمنسالجمفي سحاليًاسالتركيزسعلىسأدورساللبنانيينسوق رتهمسعلىسااللتهماكهمسااللتهماكاللبنانيينسوق رت

لعرسصرفسالليرةسسبجمعنىسآخر،ستحرير«.سإلغاءسربطسالليرةسلتقليلسالضغوطسعلىسجميزانسالجم فوعاتسوتحلينسالق رةسالتنافلي »أولسركيزة،سضجمنسأه افسالبرناجمجسالذيستقّ جمهسالخّط س
تق سأنسلتيسكانتسُتلتخ مسفيستجمويلسعدزسالحلابسالداري.سكذلكستعبأنسإعا ةسلعرسصرفسالليرةسإلىسجملتواهساللابقسجملتحيلسفيسظّلستوقفسالت فقاتساوالخط ستقّرساللبناني .س

 .صرفسالجمز وجس)اللعرسالرلجميسواللعرساللوقي(،سكجماسهوسالحالساآلن،سليسسأجمرًاسقابمًاسلمالت اجم اعتجما سلعرسال
رسالصرفسدنبي سغيرسجمتاح .سأصمًاسالليال ساللابق سأّ تسإلىستضّخمسلعلعرسصرفسالليرةساللبناني سب اًلسجمنسالتثبيتسالذيسيتطلبست فقاتسبالعجمل ساألسالخّط ستحريرلذاساعتجم تس

رسإلىسأنسلعرس يراتسلبعضسالخبراءستشيزجم ،سبرزتستقالذيسيحّ  سجمنسخمالسجمقارن سبينسألعارسلّل سالتهماكي سفيسبلَ يسالعجملتينساللتينستخضعانسللجمقارن .سقبلساألالحقيقيس
صوصًاسإلضرارسبالقطاعاتسالجمنتد سفيسلبنان،سوخثماث سأضعافسلعرسالصرفسالرلجمّي.سهذاسالورمسالجمخفيسكانساللببساأللاليسوراءساالصرفسالحقيقيسلليرةساللبنانّي سيوازيس

 .ائي سوهجمي سلليرةساللبناني ضفاءسقّوةسشرسالصناع ،سوهوسالذيسشّدعسعلىسالتهماكسالللعسالجملتور ةسبلببسإ
 

 لماذا التعويم؟
ئ سكبيرةسعلىسال ورةساالقتصا ي .سفجمعسانخفاضسلعرسالصرفسلتصبحسالوار اتسأغلىسجماسليقّلصسفاتورةسلعرسصرفسالعجمل سالجمحّلي سفواسبشكلسعامسونظرّي،سينتجسجمنسخفض

 .ارجسويزي سالطلبسعليهالخاألدورسوالجموا ساألولي سالجمحلّي سالجمص رسجماسيزي سجمنستنافلي سالصا راتسفيساسبست ّنيسقيجم االلتيرا .سفيسالجمقابلسلتصبحسالجمنتداتسالجمحّلي سأرخصسبلب
ىسيا سالطلبسعلّلنسالحلابسالداريسواز هذهسالجمعا ل سالثنائي ،سأيسانخفاضسفاتورةسااللتيرا سوارتفاعسكجمّي سالصا رات،سلتؤّ يسإلىستحلينسحال سالحلابسالداري.سوب وره،سفإنستح

رسزيا ةسالطلبسعلىسجمنسأثحوسالنجمّو.سويترافقسجمعسهذاسالنجمّو،ستضّخمسناتجسجمنسارتفاعسكلف سااللتيرا ،سوسالصا راتسالوطنّي ،سليحّفزسالطلبسالكلّيسويقو سالناتجسالجمحلّيساإلدجماليسن
 .التص يرسعلىسارتفاعسقيجم ساإلنتاجسالجمحليّس

 
 

 
 

 .روسالتيسانخفضتسبانخفاضسقيجم سالعجمل (سليؤّ يسإلىسانخفاضسالقيجم سالحقيقّي سلألد ةساألدورس)وسلكنسلهذهسال ورةسجمخاطر،سألنسزيا ةسجمعّ التسالتضخمسأكثرسجمنسجمعّ التسزيا
بيسجمنهس ستطالسحياةسالجمواطنينسبشكلسجمباشرسويجمكنهمستحّلسسأثرهاسلريعًا،سلواءسالللرغمسأنستحريرسلعرسصرفسالعجمل سالجمحّلي ،سيعّ سركيزةسنق ّي سبحت ،سإاّلسأنستبعاتهاساالقتصا ي

د سفيسلللبيسيكونسأكبرسوأكثرسف اح .سوبلببسال جمارسالذيسلحقسبالقطاعاتسالجمنتكنسالجمشكل سأنهسفيساقتصا سيشوبهسخللسكبير،سكاالقتصا ساللبناني،سفإنساألثرساإليدابّي.سولأوسا
لصرفسعلىسالقيجم سيكونسالتركيزسعلىست اعياتسلعرساب يهيًاسأنسسضي ،سق سيكونسصعبًاسااللتفا ةسجمنسانخفاضسلعرسالصرفسلتحفيزسال ورةساإلنتادي ،سبلسيصبحالعقو سالثماث سالجما

 .القّوةسالشرائي سالحقيقّي سلألدورسوأثرهسعلى
 من جيوب الفقراء إلى جيوب األغنياء

نسنلب سارتفاعساألدورسبيسال خل.سالفرقسوتسبينسالطبقات.سوجمنسالنتائجساألكثرسشيوعًاسالنخفاضسلعرسصرفسالعجمل ،سهيسإعا ةستوزيعسالق رةسعلىسااللتهماكسلتتضّررسبشكلسجمتفا
ورةس إلىسباقيسقطاعاتسالسلتتحّققسعلىسحلابساألدور،سعبرستحويلسال خلسجمنسأصحابسال خلسالثابتسوالجمح و سونلب سارتفاعسكلف سااللتهماكسيعنيسأنسهناكسأرباحاًس

،سوالجميلسالحّ يس(Average Propensity to Consume) لمالتهماكجمعّ لسالجميلساالقتصا ي .سيجمكنسقياسسهذهسالعجملي سجمنسخمالسجمراقب سعاجملين:سالجميلسلمالتهماكسأوس
 .(Marginal Propensity to Consume) لمالتهماك
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كسللزيا ةسيسااللتهمافستهماك،سأجّماسجماسيتبّقىسفهوسجماسُيّ خر.سأجّماسالجميلسالحّ يسلمالتهماكسفهوسنلب سالزيا ةجمعّ لسالجميلسلمالتهماكسي ّلسعلىسنلب سال خلسالتيسُتلتعجملسفيساالل
ساللتهماكسقصيرجموذجسان»حصري،سبلسيرتبطانسبللوكياتسالجمدتجمعسااللتهماكي سأيضًا،سإالسأنهسفيسحال سسعلىسال خل.سعا ة،سهذانسالعاجممانسالسيرتبطانسبكلف سااللتهماكسبشكل

حلبانسةسالفر سجمنستداربهسااللتهماكي ساللابق سجمنس ونسأنسيأخذسفيسال سإلىسالتفا يلتن«سنجموذجسااللتهماكسقصيرسالنظر»،سيرتبطسالعاجملينسبكلف سااللتهماكسحصرًا.سو«النظر
 .كاللتهماكسجمنس ونسأيساعتبارسللقيجم سالجملتقبلي سلمالتهماىسزيا ةسجموازي سفيساضرهسااللتهماكيسعلىسق راتهسالجملتقبلي .سبجمعنىسآخر،سإنسزيا ةسال خلستؤّ يسإلتأثيرسحا

نسالزيا ةسفاتورةسااللتهماك،سأيسإنسالنلب ساألكبرسجميرتفعسالجميلسالحّ يسلمالتهماك،سألنسدزءًاسأكبرسجمنسال خلسليذهبسلل ا سزيا ةسل سالجمحلّي سلذاسحينسينخفضسلعرسصرفسالعجم
لنسيتأثرواسسخلألعلىسجمنسال حهاسلتجمّولسااللتهماك.سلكنسهذاسينطبقسعلىسأصحابسال خلسالجمح و ،سبينجماسأصحابسالفئاتساجمي سلألدورسبع ستصحيالتيسلتلحقسبالقجمي ساالل

نانسااللتهماكسفيسلبسوذج،سبأنسنجم«االلتهماكسقصيرسالنظرسوزيا ةساألدور:سحال سلبنان»رسب را،سفيسبحثهسبشكلسكبيرسبلببسانخفاضسقيجم سااللتهماكسجمنس خلهم.سويلتنتجسناص
ويسيسلمالتهماكسفيس رال سأعّ هاسبنكسلبنانسوالجمهدرسخلصتسإلىسأنهسيلااسالجميلسالح ّسقصيرسالنظر.سوهذاسيوصلناسإلىسالجميلسالحّ يسلمالتهماك.سفعلىسلبيلسالجمثال،سيظهرسهذ

 .د اًسسك؛سوهذهسنلب سجمرتفع  والرسلمالتهماس0,74،سأيسإنهسجمنسكّلس والرسزيا ةسفيسال خلسيتحولس2013يسعامسفس0,74
 إنتاج مدمر: ال استفادة

 سد ًاسنلب سإلىسعقيقيسالجمتضّخمسبشكلسرهيب،سوجميلسجمرتفعسلمالتهماكسي ّلسعلىسكلف سالتهماكسجمرتفعرسالصرفسالحإذاسدجّمعناسهذهسالجمعطياتسلنكونسأجمامسجمشه سيدجمعسبينسل
سجمّي .سففيسجمنتصفسالتلعينياتسقّ جمتسحكوجماتسالراحلسرفيقسالحريريسجماسيجمكنستلجميتهيرةسعلىساألدورسااللال خل.سبهذاسالجمعنى،سيجمكنستفليرسانعكاسستثبيتسلعرسصرفسالل

 .يا اتسعلىساألدرستخ مسفاتورةسااللتهماكينطويسعلىسأدورسجمرتفع سنلبيًاسجمعسفاتورةسالتهماكسجمتعاظجم سحتىسأصبحتسكلسالزسسألنه«سدجماعي رشوةس»
لىستغطي ،سولوسليسسقا رًاسعتاج،سلواءسالزراعيسأوسالصناعي،سالسيجمكنسالتعويلسعلىسجمنافعسانخفاضساألكماف.سفاإلنتاجسعجمليًا،سالوضعسألوأ.سففيسظّلسع مسودو سبني ستحتي سلإلن

غناءسعنسزسااللتجمنسأنسيحفّسسرةسااللتيرا سليأتيسعلىسحلابسق رةسجمح و يسال خلسعلىسالتهماكسهذهسالللعسب الًسدزئيًا،سحاداتساللوقسالجمحلي ،سبينجماسالترادعسالجمرتقبسفيسفاتوس
 .الللعسالجملتور ةسوالتب الهاسبللعسجمحلي 

ين،سباألخصسذويسكونسبجمق ورسجمعظمساللبنانينانيينسبالجمنفع ،سبلسليكونسأثرهسللبيًاسعلىسالقيجم سالحقيقّي سلألدور.سولنسيلىسجمعظمساللبلذا،سق سالسيعو سانخفاضسلعرسالصرفسع
القتصا ،سوالذيسالسالرهيبسفيسسنوعًا.سفيسالواقع،سانتهىسجمفعولسالرشوةسالتيسُقّ جمتسلهمسفيسجمقابلسلكوتهمسعنساالختمااللابق،سالسكجمًاسوالسال خلسالجمح و ،سااللتهماكسبالجملتوىس

 .يعو سلضربسالقطاعاتسالجمنتد 
 سعر الصرف الثابت الوهمي

.سمسيع سقا رًاسعلىستثبيتسلعرسالصرفسجمنذسأيلولسجمنسالعامسالجماضيالسجمصلح سللبنانيينسبتعويمسلعرسالصرف؟ساإلداب سالب يهي سهيسال.سلكنسالجمشكل سأنسجمصرفسلبنانسل،سإذاًس
لسارسصرفسجمتحّرك ستغطيسالجمصارف،سوجمؤللاتستحويلعرسالصرفسبالجمجمارل سلمسيع سثابتًا.سكجماسأنسالتح اثسجمصرفسلبنانسلجمدجموع سألعجموازي ،سفإنسفبجمدّر سنشوءساللوقسال

س.بحسلاريًاسعلىسكلسالقطاعاتساالقتصا ي سوالجمالّي سفيسالبما مسثباتسلعرسالصرفسأصاألجموالسوالصيارف ،سيعنيسأنسع 
 

 تمويل فاتورة استهالك تعكس القيمة الحقيقّية لليرةأكثر فأكثر لأجور اللبنانيين ستتآكل 
 يستتح ثسعنهسالخّط ؟أينسثباتسلعرسالصرفسالذ

لخليويساسوهيسالطحينسوالجمحروقاتسواأل وي ،سوبعضسالخ جماتسالتيستلّعرهاسال ول سبال والر،سكقطاعسفيسالواقع،سإنسلعرسالصرفسالسيزالسثابتًاسعلىسفاتورةسالتيرا سثماثسللعسفقط،
خاضع سأللعارسستألالّي سفيسحياةسالجمواطنين.سأجّماسباقيسفاتورةسالتهماكساللبنانيينسفق سأصبحس.سوهذاسالتثبيتسهوسبجمثاب س عمسحكوجمّيسجمباشرسلهذهسالللع،سوهيسالللعساألكثرجمثماًس

 .جمتعّ  ة،سوجمعظجمهاسخاضعسللعرسصرفساللوقساللو اءصرفس
يبسفيسبني سألخصسفيسظّلساالختمالسالرهالسيجمكنسالتوّهمسبأنسالعو ةسإلىسلعرسالصرفسالثابتسخيارسحقيقّيسأوسجمفي ،سباسصرفسجمتحّرك.سهنالكسجمصلح سأكي ةسباالنتقالسإلىسلعر
ليرة.ساأليامسالجمقبل سلحقيقّي سلاسفعولسالرشوة،سوأدورساللبنانيينسلتتآكلسأكثرسفأكثرسلتجمويلسفاتورةسالتهماكستعكسسالقيجم الداري.سفق سانتهىسجماالقتصا سوالخلائرسالفا ح سفيسالحلابس

سخل اءسجمصلح سذويسال لنقاشسيدبسأنسيكونسحولسأفضلسالطرقسلتحريرسلعرسالصرف.سفإذاسأرا تسالحكوجم سإبلتحجملسثجمنساللكوتسعجّماسارتكبتهسحكوجماتسالحريري،سلكنسا
بلسويدبسأنستضيفسإليهاسجمدجموع سأخرىسجمنسالللعسالتيسيجمّكنسس سالثماث،سالالجمح و ،سيدبسأنستحّررسلعرسالصرفسبطريق ستأخذسفيساالعتبارسضرورةس عمسالللعساأللاليّس

اتسخّط ساقتصا ي ستعكسسجمفاعيلسارتكاباتسالتلعينيوجم سالحالي سأنستضعسجمنسوطأةسفق انسذويسال خلسالجمح و سلقيجم سأدورهمسالحقيقّي .سكجماسيدبسعلىسالحك عجمهاسجمنسالتخفيفس
اّلسلتكونسجمعاتيرا ،سلمالتفا ةسبألرعسوقتسجمجمكنسجمنسأّيسإيدابّياتسجمحتجمل سالنخفاضسلعرسصرفسعجملّي سااللسوتعّززسوتبنيسالقطاعاتسالجمنتد سوتضبط ناةسذويسال خلسالليرة.سوا 

 .جمنس ونسأّيسجمنفع سجملتقبلّي رسالصرفسالذيسنشه هسالجمح و سجمنساللبنانيينسإثرسانهيارسلع
 

 


