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 ماهر سالمة
. لم يحّدد البنك المصدر المحّفز لهذا 2020في عام  %84.3مقارنة مع  2021في عام  %80أن يسّجل تضّخم األسعار في لبنان  يتوّقع البنك الدولي 

يأتي من دون تعديالت على المسار السابق لتطّور األسعار، ما يشي بأن التضّخم سيبقى  2021و 2020 التماثل في المعدالت بين عاَمي التضّخم، لكنّ 
الدوالر بمستوى ارتفاع سعر صرف الدوالر وبقاء الدعم ولو جزئيًا. بهذا المعنى، إن توقعات البنك الدولي مبنية على تدهور إضافي في قيمة الليرة تجاه زًا بمحفّ 

الخدمات؛ سعر الصرف لسلع و . إذا صّح األمر، سنشهد ارتفاعًا في سعر الصرف وجوالت متتالية من ارتفاع أسعار ا2020مماثل للتدهور المسّجل في عام 
 .رطيشعل تضّخم األسعار، وهذا األخير سيحّفز ارتفاع سعر الصرف. كالهما سيتغّذى على اآلخر، ما يهّدد بحصول تضّخم مف

 

 
 

السبب مرتبط . «الفئة الدنيا للدخل المتوسط»، إلى «الفئة العليا للدخل المتوسط»لى أن تصنيف لبنان االقتصادي سينخفض من تشير توقعات البنك الدولي، إ
 .فقيرة آالف دوالر. وبذلك يصبح لبنان، دولة 4بانخفاض معدل الدخل القومي للفرد الواحد إلى ما دون 

. ففي ظل هذا المسار، ارتفع سعر 2021م لألزمة الذي ظهرت بعض مؤشراته في الفصل األول من عام إذًا، توقعات البنك الدولي مبنية على المسار القائ
م من شهر آذار كان سعر ليرة، علمًا بأنه على مدى بضعة أيا 12000ليرة، ثم بلغ في نهاية آذار  8300ليرة إلى  2100من  2020في عام صرف الدوالر 
 . وبحسب اإلحصاء المركزي،2020مقارنة مع آذار  %154، فقد سّجل ارتفاعًا بنسبة 2021األسعار في نهاية آذار ليرة. أما تضّخم  15000الصرف يوازي 

 :اآلتي جاءت نتائجها على النحو 2021فإن السلع األكثر تأثرًا بارتفاع األسعار في األشهر الثالثة األولى من عام 
 .%643ارها بنسبة األثاث والتجهيزات والصيانة المنزلية تضّخمت أسع -
 .%647المطاعم والفنادق ازدادت أسعارها بنسبة  -
 .%400ألسعار بنسبة المواد الغذائية سّجلت ارتفاعًا في ا -
 .%585األلبسة واألحذية ازدادت بنسبة  -

 ملحوظًا في معّدل التضّخم الذي سّجل زيادة أكبر معدالت التضّخم أصابت الحاجات األساسية مثل السكن والمالبس والغذاء. كذلك، شهد قطاع النقل ارتفاعاً 
ليرة للدوالر، لكن حّصة كلفة  1520سائل النقل ال تزال مدعومة على سعر صرف يوازي ، علمًا بأن كلفة المحروقات المستخدمة في تشغيل و %233بنسبة 

 .ميًا دورًا مهماً الصيانة لآلليات السّيارة أصبحت أكبر بكثير، بينما لعب ارتفاع أسعار المحروقات عال
ليرة، وال سيما في ظل استمرار المسار السابق القائم على تعددّية هكذا يظهر أنه بالنسبة إلى البنك الدولي هناك احتمال كبير في المزيد من تدهور قيمة ال



طفاء ا  3900ليرات وسطيًا وبقيمة  1507.5بقيمة  لخسائر في النظام المالي عبر طباعة المزيد من النقود. حتى اآلن، هناك سعر صرفأسعار الصرف وا 
، بعض مدفوعات الدولة الخارجية...(، وهناك سعر صرف حّر للسلع غير المدعومة يبلغ ليرة أيضًا للسلع المدعومة )غذاء، محروقات، دواء، مستلزمات طبية

ح الباب أمام التوّقعات السلبية، إلى جانب هامش أكبر من انعدام والر. ما بين هذه األسعار، هناك هامش كبير من المضاربة يفتليرة لكل د 12000حاليًا 
 .لى آلية معالجة تحديد الخسائر في النظام المصرفي وتوزيعهااليقين السياسي في تشكيل حكومة لالتفاق ع

ل حصل هذا األمر، قد تصبح توقعات البنك هناك سيناريو أكثر تشاؤمًا لم يعرضه البنك الدولي في توقعاته، وهو يتعلق برفع الدعم بشكل نهائي. ففي حا
م ارتفاعًا أكبر في األسعار من التوقعات، ألن رفع الدعم نهائيًا سينعكس ارتفاعًا في متحّفظة جدًا. قد يسّجل التضخّ  2021الدولي لتضخم األسعار في عام 

 .ي في تمويل السلع المستوردةسعر الدوالر وبالتال
 
 

 


