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 وزيادة في تكاليف الخدمات الحكوميةيكبح مؤقتًا انهيار الليرة...« المركزي

 معدل للتضخم في العالملبنان يسابق زيمبابوي إلى أعلى 
 

 بيروت: علي زين الدين
لالنهيارات المتوالية لسعر « مؤقت»ألف ليرة، بكبح  70عارضًا بيع الدوالر النقدي عبر المنصة التي يديرها بسعر « مصرف لبنان»تكّفل التدخل األخير لـ

ألف ليرة لكل دوالر، بعدما المس حاجز  82و 80ليرة إزاء الدوالر، حيث هبطت الهوامش السعرية للتداوالت النقدية في األسواق الموازية إلى ما بين صرف ال
 .الخميس -ألف ليرة قبل دقائق من صدور القرار، ليل األربعاء  100

أكالف الخدمات والرسوم الحكومية التي يجري استيفاؤها سندًا إلى تسعير الدوالر على منصة  وغّيبت مفاجأة التحرك التقني المتجدد، النتائج التي طرأت على
ألف ليرة، وال سيما فواتير الكهرباء العامة واالتصاالت وسواها، علمًا بأن هذه  70ألف إلى  45في المائة من نحو  55، الذي زاد فجأة بنسبة تناهز «صيرفة»

 .ألف ليرة 15ألف ليرة للدوالر، ارتفاعًا من  45د من المباشرة باستيفاء الرسوم الجمركية بسعر االرتفاعات تأتي عقب يوم واح
دمًا النتزاع مركز وتتجمع العوامل الضاغطة بحدة على أسواق االستهالك في لبنان، منذرة بارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم، يمكن أن تدفع البالد ق

ابوي في مؤشرات الغالء المحّققة على جبهتي أسعار الغذاء خصوصًا، وكلفة المعيشة عمومًا، في حين تتوسع مساحة الفراغات التي الصدارة العالمي من زيمب
 .تعّمق واقع غياب الدولة بسلطاتها وبمؤسساتها العامة

صدار التعليمات  ، تعكف المصارف على إعادة برمجة شبكاتها المعلوماتية لاللتزام«الشرق األوسط»ووفق رصد أجرته  بتطبيقات القرار الجديد للبنك المركزي وا 
وتحديد مصدر السيولة « اعرف عميلك»الالزمة لمديري الفروع والموظفين، إنما لوحظ أن كثيرًا بينها عمد إلى وضع معايير خاصة تفرض التزام مقتضيات 

ل للعمالت مع الصرافين، على منوال التدخل المفتوح أواخر أيام العام الماضي، الذي بالليرة، توخيًا لعدم االستغالل وتسخين المضاربات عبر عمليات استبدا
 .عن األسواق، ما ترك الحبل على غاربه لصالح المضاربين وتجار العمالت« المركزي»أفضى إلى فشل مشهود، تاله انكفاء صريح للبنك 

صدار حزمة  وما لم تطرأ تطورات داخلية إيجابية، تخالف المناخات والتوقعات القائمة، وتتصل خصوصًا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وا 
لمقبل، فإن التقديرات القوانين )الشروط( لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الذي يعكف على إجراء تقييم ميداني جديد عبر فريق يوفده إلى بيروت األسبوع ا

في المائة بحصيلة العام الماضي، لن يحتاج  2200إلى  990ن المجموع التراكمي لمؤشر التضخم الذي تضاعف من نحو لدى الخبراء والمحّللين تجمع على أ
 .واقعيًا إلى أكثر من نصف الفترة الزمنية، أي منتصف العام الحالي، لتحقيق قفزة مضاعفة جديدة

في المائة، المسجلة بنهاية الشهر األول من العام الحالي، ال تعدو كونها  9البالغة نحو أن نسبة الغالء « الشرق األوسط»ويؤكد تجار ومتعاملون في األسواق لـ
ر الليرة تنعكس رأس جبل الجليد التضخمي الذي تتربص تحته مؤشرات قاتمة يرّجح أن تظهر بعض معطياتها بنهاية الفصل األول. فاالنهيارات المستمرة في سع

أسعار السلع الغذائية والمحروقات، ثم تلحقها تباعًا المصاريف المترتبة على أبواب إنفاق أساسية كالتزود بالكهرباء من تلقائيًا على األسعار، وفي مقدمها 
 .المولدات الخاصة والنقل والمياه وسواها من ضرورات الحياة اليومية

ألف ليرة، أي ما يماثل  45القائمة على احتساب دوالر المستوردات بسعر وفي الوقت ذاته، باشرت وزارة المال استيفاء الرسوم الجمركية وفق التسعيرة المحدثة، 
في المائة، على أسعار  15و 5ألف ليرة للدوالر، وسط تقديرات أولية بزيادات تلقائية، تراوح نسبها بين  15أضعاف السعر المعّدل قبل أشهر قليلة، والبالغ  3

ائح المعفاة التي تشمل السلع الغذائية والدواء ومستلزمات طبية ومجموعات من المواد األساسية، علمًا بأن شعف السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، وباستثناء اللو 
 .الرقابة الرسمية يترك قرارات التسعير بأيدي المستوردين والموزعين والتجار

ألفًا من موظفي القطاع العام، إلى إدخال تعديالت  330لنحو وترجح التقديرات أن تلجأ الحكومة، تحت ضغط تلبية زيادات األجور والبدالت والمساعدات 
، أي السعر الفعلي في التداوالت لدى شركات الصرافة، ما «األسود»إضافية في احتساب أكالف الخدمات العامة والرسوم، لتصبح أقرب إلى سعر الدوالر 

 .ف االحتياطيات النقدية المتبقية لدى المواطنين والمقيمينسيكون قوة دفع استثنائية لمتوسطات كلفة المعيشة تتكفل بزيادة استنزا
بشكل جزئي أو كّلي للخدمات التي تقدمها، وهو ما « الفريش»وبالفعل، لجأت المؤّسسات التعليمّية واالستشفائّية وشركات االتصاالت إلى التسعير بالدوالر 

المائة خالل النصف الثاني من العام الماضي، وبالمثل ارتفعت كلفة المؤشر الصحي  في 331ترجمه االرتفاع غير المسبوق في أسعار االتصاالت بنسبة 
في المائة، علمًا بأن التقديمات االجتماعية والصحية تقلصت إلى  191في المائة. كما زادت أكالف التعليم بنسبة تعّدت  176)طبابة واستشفاء وأدوية( بنسبة 

في المائة من الكلفة الحقيقية التي يتكبدها المنتسبون إليها من  20و 5لمتاحة من قبل الصناديق العامة تراوح بين أدنى الحدود، وأصبحت التغطية الصحية ا
 .موظفي القطاعين العام والخاص

 


