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 ليرة تحتضرالدوالر َعِصّي على الخفض.. وال

 ايفا ابي حيدر
ليرة رغم دخول بعض العمالت األجنبية، ومصدرها  8300و 8000حافَظ سعر صرف الليرة مقابل الدوالر على استقراره خالل فترة األعياد، وتراَوح بين 

بعض األَسر لتصريف الدوالر لالستهالك االضافي خالل موسم األعياد. فما أسباب هذا االستقرار؟ وهل من نان، أو من حاجة ذين قدموا الى لبالمغتربين ال
 توقعات لفترة ما بين األعياد؟

سبق وأعلن  ن الثاني، وفق مانتهاء نهاية كانو تَبَرع السلطة في سياسة شراء الوقت، وبعدما كان من المتوّقع أن ُيشارف مخزون االحتياطي االلزامي على اال
مليار دوالر،  2و حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، برزت عالمات استفهام عدة حول ما َطرأ ليعود ويعّدل في رأيه ويكشف اّن االحتياطي االلزامي الُمتبّقي ه

حسان دياب هذا الرقم، ليعلن انه مع اعتماد ة تصريف االعمال تلّقف رئيس حكوم بما يعني أنه ال يزال الوقت سانحًا لمزيد من الَصرف بهدف تغذية الدعم. وقد
 أشهر. 6الترشيد سيكفي هذا المبلغ 

م ة مقابل الليرة ما ان يتفهل شراء الوقت في هذه المرحلة أبعَد َشبح َتوّجه الليرة الى مزيد من التدهور، حيث كان من المرّجح ان يسّجل الدوالر مستويات قياسي 
 مين الدوالر لالستيراد؟قف المركزي عن تأرفع الدعم ويتو 

االستشاري مايك عازار اّن هناك أسبابًا عدة تحول دون تراجع سعر الدوالر مقابل  Johns Hopkinsفي السياق، يقول أستاذ االقتصاد السابق في جامعة  
الحقيقي لليرة، أضف الى ذلك انه في حال أدَخَل  قد ال تعكس السعرهل التالعب بها و الليرة في السوق السوداء، منها اّن السوق اللبنانية صغيرة ومن الس

ض المغتربين المغتربون، خالل وجودهم في لبنان في فترة األعياد، عمالت صعبة فإّن حجمها أقّل من حجم الطلب على الدوالر في لبنان، خصوصًا اّن لبع
 رات جديدة.َبدل إدخال دوال ارتأوا استعمالهاحسابات عاِلقة في المصارف اللبنانية وربما 

لتدهور في سعر ورأى عازار اّن إدخال دوالرات جديدة الى لبنان خالل هذه الفترة ربما ساَهم في خفض سعر الدوالر مقابل الليرة، ما حال دون مزيد من ا 
 كورونا. لعام الماضي بسببالصرف. ولفت الى اّن الحركة السياحية هذا العام أَتت أقل بكثير مقارنة مع ا

طالما هناك قيود )كابيتال كونترول( على السحب بالليرة »يعكس سعرها الحقيقي، يقول:  8000وعّما اذا كان استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدوالر قرب الـ  
زي ال يزال ُيلّبي أكثرية الطلب اّن المصرف المركهدئة السعر بحيث وبالدوالر فهذا يعني اّن هذا ليس ِسعر الليرة الحقيقي. ُيضاف الى ذلك التدابير المتخذة لت
لمعرفة السعر الحقيقي لليرة يجب السماح للمودعين »وشرَح انه «. على الدوالر، لكن في حال تّم رفع القيود ووقف الدعم فإّن سعر الليرة سيكون أقّل بكثير

 «.لدوالر أن يشتريه من السوق، وعندها فلنراقب كم سيبلغ سعر الليرةَمن يريد شراء امدعوم، والسماح لِ بسحب ودائعهم بالليرة من دون قيود، وَوقف الدوالر ال
اّن هذه الخطوة ستزيد في »، الفتًا الى «اليوم، ومع كل التدابير المتخذة، نالحظ اّن بعض المتاجر ترفض ان تتقاضى ثمن البضائع بالليرة اللبنانية»وتابع:  

 «.ة اللبنانية كعملة تجارية ألنها ستصبح من دون قيمة اذا بقَي لبنان في هذا المسار االنحداري للتعامل باللير لة، وسنالحظ رفضاً المرحلة المقب
من اين أتت  ال احد يعلم»وباالنتقال الى الحديث عن تصريح حاكم مصرف لبنان األخير من اّن االحتياطي القاِبل لالستعمال يبلغ ملياري دوالر، يقول عازار:  

 «.مليون دوالر فقط 800و أسبوعين أعلن النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين اّن المتبّقي هو األموال، فمنذ نحهذه 
لم  2020 منذ مطلع العام حتى شهر تشرين األول»أّما عن فرضية تراجع حجم االحتياطي االلزامي َتوازيًا مع تراجع حجم الودائع في المصارف، فيوضح:  

وكانون األول الحالي،  2020، مستبعدًا في الوقت عينه ان يكون هذا التراجع تحّقق في الفترة الممتدة بين تشرين األول «الودائع راجع كبير في حجميسّجل ت
ل إخراج ر، فيجب ان ُيسجّ مليار دوال 1.2ة مليون دوالر الى ملياري دوالر، أي بزياد 800الفتًا الى انه حتى يرتفع حجم األموال القابلة لالستعمال من نحو 

 مبالغ كبيرة من الودائع من المصارف، وهذا االمر لم يحصل.
 مجلس النقد 

التسويق لمجلس النقد هو إضاعة للوقت، وال »وعن جدوى إنشاء مجلس النقد كأحد الحلول المطروحة لتثبيت سعر الصرف والحد من التضّخم، اعتبر عازار اّن 
فالس الدولة...إذ ال يمكن تطبيقتماده في لبنان، َيصُلح اع وشرَح اّن مجلس «. ه في بلد يعاني مجموعة أزمات، هي: األزمة المصرفية والمالية واالقتصادية وا 

 ت مجتمعة: األزمةالنقد ليس الحل اليوم في لبنان ألّن عمله يقوم على ضبط األسعار في دولة َتصرف أكثر من مدخولها بينما نعاني في لبنان عدة أزما
ئع، ئع التي ما عادت موجودة وتحويلها الى ليرة... لذلك لن يحل مجلس النقد المشكلة، بل يجب أواًل حل األزمة المصرفية، معرفة مصير الوداالمصرفية والودا

عادة هيكلة المصارف ثم يأتي إنشاء مجلس النقد، لكّن المفارقة انه عندها يكون االقت  اليه.فستنتفي الحاجة  صاد بدأ بالتعافيتوزيع الخسائر وا 
عادة هيكلة ا  لمصارف او بعده ولفَت الى اّن مجلس النقد يطلب تثبيت سعر صرف الليرة على قيمة جديدة، واذا تّم تطبيق هذه الخطوة قبل توزيع الخسائر وا 

خم قبل ان تستقر األسعار، ونخشى ر وزيادة في التضع كبير في األسعافي المئة. وقد يؤّدي إنشاء مجلس النقد الى ارتفا 80فوق  haircutفستؤدي الى فرض 
 ان تستقر على معدالت مرتفعة خصوصًا اذا أنشأ قبل إعادة هيكلة المصارف وتوزيع عادل للخسائر.

  
آلن على تمويل عجز الدولة، وشرَح اّن إنشاء مجلس النقد يتطّلب أواًل َخفض العجز في ميزانية الدولة الى الصفر ألّن المصرف المركزي لن يكون قادرًا بعد ا

سرعة بسبب التأثير السلبي على ق هاتين الخطوتين بوهذه الخطوة ال يمكن ان تتحّقق بسرعة ألّن ذلك يتطّلب زيادة الضريبة وخفض النفقات، وال يمكن تحقي
 يه في بلغاريا عندما أنشأت مجلس النقد.مرات مّما كان عل 5االقتصاد، خصوصًا اّن العجز في لبنان من األعلى في العالم، ويساوي اكثر من 



  
عادة هيكلة المصارف.  وختم عازار: ال فعالية ألّي حلول مقترحة من دون المرور باإلصالحات وا 

 
 

 


