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حرًا ّ
بسبب إصرار مصرف لبنان على ترك سوق الصرافين ّ
بحجة االقتصاد
ّ
الحر ّوالمفتوح .سعيه للحفاظ على هذه الحرية لم يوقفه عن
أسعار الفائدة على الودائع
التدخل لحماية أرباح المصارف عبر خفض ّ
إلى  %4على الدوالر و %8.5على الليرة ،ولم تحفزه هذه الرغبة في

بات واضحًا أن النتيجة المحققة من وجود سعرين لصرف الليرة
مقابل الدوالر ،تآكل القدرة الشرائية لألجور في لبنان وذوبان قسم
اآلن ،فقدت الودائع
مهم من الودائع بالليرة وبالدوالر أيضًا .حتى ّ
واألجور أكثر من  %47من القيمة الفعلية المرشحة لمزيد من التآكل

تخفيف أعباء الدين السياسي عبر خفض الفوائد على توظيفات
المصارف في مصرف لبنان وفي سندات الخزينة .هذه الحرية
ّ
االستنسابية التي يمارسها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ستعمق
ّ
هوة انعدام المساواة بين شرائح المجتمع ،وستزيد سوء توزيع
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الدخل .آليات مصرف لبنان لتسعير الليرة هي أيضًا استنسابية وستسحب
خطوط الفقر من دون أن يتمكن أحد
أكثر من نصف اللبنانيين إلى
ّ
من وقف هذا الجنون الذي يدمر المجتمع ويدفع أبناؤه إلى الهجرة
بحثًا عن العمل.

مصرف لبنان يستنسب تسعير الـليرة :من يوقف هذا الجنون؟
في خدمة
رأس المال الوهمي
األمجد سالمة
غلب هاجس ّ
تتبع سعر صرف الليرة
اللبنانية مقابل الــدوالر على يوميات
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخـ ـي ــرة،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ش ـهــدت
ّ
تقلبات سريعة كانت نتيجتها تدهور
ّ
ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــانــيــة ف ــي ال ـس ــوق
املوازية .املفاجئ ،أنه خالل أشهر انتقل
الـلـبـنــانـيــون م ــن ج ـمــود شــديــد لسعر
الليرة ّ
امتد لعقدين على أساس 1507.5
ليرات وسطيًا مقابل الدوالر ،إلى حالة
إرباك ناتجة من ثالثة أمور :تطمينات
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن
مواصلة سياسة تثبيت سعر الصرف،
صعوبة االستحصال على الدوالر من
املـصــارف بالسعر املـحـ ّـدد مــن مصرف
لبنان ،وارتفاع أسعار الصرف يوميًا
ّ
عند الـصـ ّـرافــن .فــي ظــل هــذا الضياع،
لم يعد ممكنًا فهم حقيقة ما يحصل؛
فالسلطة املسؤولة عن النقد في لبنان،
قامت بتغيير نظام
أي مصرف لبنان،
سعر الصرف بشكل ُأحـ ّ
ـادي ومن دون
إعالن ،تاركة انتقال املجتمع اللبناني
من نظام سعر صــرف ثابت إلــى نظام
س ـعــر مـ ـ ــزدوج ل ـت ـ ّ
ـدب ــر أم ـ ــره ع ـلــى غير
هدى.

العملة المربوطة
نـظــام سـعــر ال ـصــرف الـثــابــت هــو الــذي
ي ــرب ــط فـ ـي ــه امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي سـعــر
أجنبية ّ
ّ
ّ
محددة.
املحلية بعملة
العملة
فــي ال ـعــادة ،تـهــدف هــذه السياسة إلى
تـكــريــس االس ـت ـق ــرار وتـسـهـيــل التنبؤ
بسعر الصرف في املستقبل ما ّ
يسهل
ّ
ّ
املستقبلية،
التخطيط لألعمال
نظريًاّ ّ ،
واألهـ ــم أن ــه يـحــافــظ عـلــى سـعــر صــرف
مـ ـفـ ـي ــد ل ـ ـك ـ ـبـ ــار املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردي ـ ــن الـ ــذيـ ــن
يـسـتـفـيــدون م ــن اس ـت ـق ــرار ع ـلــى امل ــدى
ال ـطــويــل ف ــي ال ـع ــاق ــات م ــع شــركــائـهــم

التجاريني في الخارج.
النظام ،على املصرف املركزي
وفي هذا ّ
أن يدير ّالتدفقات النقدية بما يتالءم
مـ ــع تـ ـج ــن ــب الـ ـ ــزيـ ـ ــادة فـ ــي الـ ـطـ ـل ــب أو
العرض .يمكن أن تـ ّ
ـؤدي هذه الطفرات
ّ
إلى خروج العملة عن سعرها املحدد،
ما يعني أن املصارف املركزية ستحتاج
إلـ ــى االح ـت ـف ــاظ ب ـك ـم ـيــات ض ـخ ـمــة من
االحتياطات بالعملة األجنبية لتفادي
الشراء أو البيع املفرط للعملة املحلية
ّ
التي ّ
تعد متقلبة .وهذه العملية توقف
ّ
ال ـت ـق ــل ـب ــات ف ــي س ـع ــر الـ ـص ــرف بـشـكــل
مصطنع.
ه ــذا األم ــر ك ــان واض ـحــا ل ــدى رودي ـغــر
دورنـ ُـبــش وستانلي فيشر وريتشارد
س ـ ـتـ ــارتـ ــز ،ف ـ ــي ك ـ ّت ــاب ـه ــم «االقـ ـتـ ـص ــاد
الـ ـكـ ـل ـ ّـي» .ي ـق ــول إن ـ ــه ف ــي اق ـت ـص ــاد حـ ّـر
اللبناني) ال ّ
ّ
يعبر سعر
(كــاالقـتـصــاد
ّ
الـ ـص ــرف امل ـع ـلــن لـلـعـمـلــة امل ـح ـلــيــة عن
ّ
الحقيقي ،فالطلب على
تــوازن السوق
ّ
ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـبـ ّـيــة ي ـتــولــد م ــن الـطـلــب
ّ
امل ـح ــل ــي ع ـل ــى ال ـب ـض ــائ ــع وال ـخ ــدم ــات
ّ
ّ
واألصول املالية األجنبية .وكذلك األمر
بالنسبة إلــى الـعــرض ،فعرض العملة
ّ
الخارجي
األجنبية يعتمد على الطلب
عـلــى الـبـضــائــع وال ـخــدمــات واألص ــول
ّ
ّ
املالية
املحليةّ .
ّ
هـنــا يـتـبــن لـنــا أن ــه إذا أردن ــا الحفاظ
ّ
مثالي ،يجب
على تثبيت سعر صرف
أن ي ـع ـ ّـب ــر ت ـ ـ ــوازن الـ ـس ــوق ع ــن ت ـ ــوازن
ّ
تنافسي ،أي أن الطلب على البضائع
األج ـن ـب ـ ّـي ــة يـ ـس ــاوي عـ ــرض ال ـب ـضــائــع
ّ
املحلية أو الطلب عليها مــن الـخــارج.
ّ
املحلي على
ولكن في حال ازداد الطلب
البضائع األجنبية عن عرض البضائع
ّ
املحلية في الخارج سيزداد الطلب على
ـدوالر)
العملة األجنبية (في
حالتنا الـ ّ
وع ـل ــى املـ ـص ــرف املـ ــركـ ـ ّ
ـزي أن ي ـتــدخــل
عبر بيع ال ــدوالرات فــي أس ــواق صرف
ّ
األجنبية .وعند بيع الــدوالر
العمالت
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مأساة لبنان «الفريدة»

ينتقل لبنان إلى نظام
سعر صرف ّمزدوج
من دون أي إعالن
رسمي .وعلى ّما
يبدو من دون أي
االنتقال
اعتبار لتبعات
االقتصاد الكليّ
على

ال ـص ــرف ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى خـفــض قيمة
ّ
املحلية.
العملة
ّأم ـ ــا ف ــي حـ ــال فـ ــاق ال ـط ـلــب ال ـخــارجــي
ّ
ّ
املحلي
املحلية ،الطلب
على البضائع
على البضائع األجـنـبـيــة ،فستنعكس
اآليـ ــة وي ـج ــد امل ـص ــرف امل ــرك ــزي نفسه
مـضـطـرًا ل ـشــراء ال ـ ــدوالرات مــن أس ــواق
صــرف الـعـمــات األجـنـبـ ّـيــة للمحافظة
ّ
املحدد مسبقًا .وإذا
على سعر الصرف
ّ
استمر تــوازن السوق ملصلحة الطلب
ّ
ّ
الـ ـخ ــارج ــي ع ـل ــى ال ـب ـض ــائ ــع امل ـح ـلــيــة،
سيراكم املصرف املركزي االحتياطات
ّ
سيؤدي إلى رفع
بما يفوق حاجته ،ما
ّ
املحلية.
سعر صرف العملة

ّ
ازدواجية تحفز المضاربات
ّ
س ـي ـت ـقــلــص ح ـك ـمــا اح ـت ـي ــاط امل ـص ــرف
ّ
املركزي بالعمالت األجنبية ،وال سيما
إذا اسـتـمـ ّـر ت ــوازن ال ـســوق عـلــى شكله
ُ
ه ــذا ،فــتـسـتـنــزف احـتـيــاطــات املـصــرف
املــركــزي في سبيل الحفاظ على سعر

في املقابل ،نظامّ سعر الصرف املزدوج
ه ــو ن ـظ ــام ت ـت ـبــنــاه ال ـس ـل ـطــات لـيـكــون
لـعـمـلـتـهــا س ـعــر صـ ــرف رس ـم ــي ثــابــت
فــي مـقــابــل سـعــر عــائــم منفصل .ويـتـ ّـم
ت ـح ــدي ــد س ـع ــر الـ ـص ــرف ال ـع ــائ ــم تـبـعــا
لسوق الـعــرض والطلب بــالـتــوازي مع
سعر الصرف الرسمي الثابت .الهدف

م ــن تـطـبـيــق هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ،اسـتـعـمــالــه
كــوسـيـلــة لـلـمـســاعــدة فــي حـفــظ ت ــوازن
العملة خــال عملية ضرورية لخفض
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـ ّـراء هـ ــذا
ال ـن ـظــام ُيـسـتـعـمــل ك ــإج ــراء م ــؤق ــت في
ّ
ظ ـ ــل األزم ـ ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـ ـحـ ـ ّـادة.
ُفيستعمل سعر الـصــرف الرسمي في
عمليات كــاالسـتـيــراد (مـمـكــن تطبيقه
ّ
لكل ال ــواردات أو بعض مختار منها)
وال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر ومـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات الـ ـحـ ـس ــاب
الجاري ،بينما ُيستعمل سعر الصرف
ال ـس ــوق ـ ّـي ف ــي م ـعــامــات ح ـس ــاب رأس
املال.
ّاملؤيدون الستعمال هذا النظام ،يرون
أنه يساعد السلطات على الحفاظ على
مستويات مثلى لإلنتاج وللصادرات،
م ــع م ـن ــع امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــدولـ ـي ــن مــن
خفض قيمة العملة بسرعة فــي حالة
مـ ــن الـ ــذعـ ــر .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ث ـم ــة خ ـب ـ ّـراء
ّ
بحجة أن تدخل
ينتقدون هذا النظام
ّ
ّ
دينامية األسواق إل
السلطات لن يزيد
ّ
تقلبًا ،ألن الكثير من ّالجهات الفاعلة
ّ
فــي االقـتـصــاد قــد تـتــدخــل لـلـتــربــح من
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ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر وﺗﺼﺒﺢ  eﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪ

ال ـف ــرق ب ــن ال ـس ـعـ َـريــن .بــاإلضــافــة إلــى
ذلـ ــك ،ف ــإن ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي اخـتــارتـهــا
الـسـلـطــة لتستفيد م ــن سـعــر الـصــرف
الرسمي ستدفع باتجاه الحفاظ ّعلى
ه ــذا الـنـظــام بـعــد انـتـهــاء امل ـ ّـدة املــؤقـتــة
لــاسـتـفــادة م ـنــه .وكــذلــك وج ــدت أكثر
ّ
م ــن دراس ـ ــة أن ه ــذا ال ـن ـظــام ال يحمي
األس ـعــار املـحـلـ ّـيــة حـمــايــة تــامــة بسبب
تـ ـح ــوي ــل ع ـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن املـ ـع ــام ــات
ً
إلـ ــى س ـعــر الـ ـص ــرف امل ـ ـ ــوازي ب ـ ــدال من
ً
الرسمي ،فضال عن استمرار انخفاض
سعر الصرف املــوازي مقارنة بالسعر
الرسمي.
ومن املفيد التذكير بتجربة األرجنتني
مع نظام سعر الصرف امل ــزدوج ،الذي
ُ
طـ ّـبــق عــام  2001بـهــدف رفــع تنافسية
ال ـص ــادرات األرجـنـتـيـنـ ّـيــة ،إذ واصـلــت
ّ
العملة املحلية تقلباتها مــا أدى إلى
انـخـفــاض ح ــاد فــي قيمتها ثــم تطور
األم ــر إل ــى ع ــدة أس ـع ــار ص ــرف عــوضــا
عــن اثـنــن فـقــط ون ـشــأت س ــوق عمالت
س ــوداء أسهمت فــي انـعــدام االستقرار
لفترة طويلة.
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ّ
محليًا ،ينتقل لبنان إلــى نـظــام سعر
صـ ـ ــرف م ـ ـ ـ ــزدوج مـ ــن دون أي إعـ ــان
رسـ ـ ـم ـ ــي .وع ـ ـلـ ــى م ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو م ـ ــن دون
أي اعـ ـتـ ـب ــار ل ـت ـب ـع ــات االنـ ـتـ ـق ــال عـلــى
االقـتـصــاد الـكـلـ ّـي .فكل مــا سبق ذكــره
عن نظامي سعر الصرف ،وكل أنظمة
س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،يعتمد
على مـخــرجــات االقـتـصــاد الـكـلـ ّـي رغم
ّ
أن ظ ــاه ــره ي ـت ـعــلــق بـ ـ ـ ــاإلدارة املــال ـيــة.
فالحساب األســاســي يجب أن يتعلق
بـ ـ ـق ـ ــدرة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عـ ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر
واملنافسة ،فــي مقابل حصر النفقات
االستيرادية قدر اإلمكان.
ولـكــن مــا ن ــراه إلــى اآلن ،مــن سياسات
ّ
مــتـبـعــة ف ــي االن ـت ـق ــال إل ــى ن ـظــام سعر
ال ـ ـص ـ ــرف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج ،ال يـ ـش ــي ب ــأخ ــذ
االق ـت ـص ــاد ال ـك ـل ـ ّـي ب ـعــن االعـ ـتـ ـب ــار ،ال
ب ــل الـ ـش ــيء ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ــؤخ ــذ في
االعتبار حاليًا هو حساب رأس املــال،
ّ
ثنائية
إذ أن الـنـظــام ُيـطـ ّـبــق مــن خــال
ّ
املصارف والصرافني على كل الزبائن
ّ
يتحرك املصرف
من دون استثناء .ولم
ُ ّ
املركزي لتحديد السلع التي سيغطى
ّ
استيرادها بسعر الـصــرف الثابت إل
بـعــد ارت ـف ــاع ال ـصــرخــة الـشـعـبـيــة على
س ـلــع أس ــاس ـ ّـي ــة (املـ ـح ــروق ــات والـقـمــح
وال ــدواء) .وبعد ذلك لم ُيكمل املصرف
امل ــرك ــزي الئ ـّح ــة ال ـس ـلــع امل ــدع ــوم ــة ،ما
يشير إل ــى أن ــه ال نـ ّـيــة ل ــدى املـســؤولــن
ّ
يتوجه
لدعم املزيد من السلع .بينما لم
في الوقت عينه صوب إصدار تعاميم
ت ــدع ــم اإلن ـ ـتـ ــاج املـ ـحـ ـل ـ ّـي واسـ ـتـ ـي ــراده
ً
مثال ،ما ّ
ّ
يعبر عن عدم
األولية،
للمواد
تـقــديــر دور االق ـت ـصــاد الـكـلــي فــي آلية
ّ
السوقي.
تحديد سعر الصرف
وب ـي ـن ـمــا يـمـكــن تـفـسـيــر ه ــذا ال ـع ــزوف
عــن الـتــوجــه نحو تصحيح مخرجات
االق ـت ـصــاد الـكـلـ ّـي ب ـعــدم وج ــود إنـتــاج
ّ
ُي ـ ـعـ ــتـ ــد ب ـ ــه أسـ ـ ــاسـ ـ ــا ،ال ب ـ ـ ـ ّـد أن ي ـق ــرأ
ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن إرسـ ــاء
ال ـن ـظ ــام االقـ ـتـ ـص ــادي عـ ــام  ،1992أي
م ــع وصـ ــول الــرئ ـيــس رف ـيــق الـحــريــري
إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة .أداء ح ـك ــوم ــات ب ــداي ــة
وم ـن ـت ـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ع ـم ــد إل ــى
ّ
ّ
األساسية
اإلنتاجية
تدمير القطاعات
ّ
في البالد ،فلم يبق منها إل ما صمد
بـسـبــب ن ــدرة أو صـعــوبــة إن ـتــاجــه في
للبنان .وسياسات
املحيط اإلقليمي ُ ّ
ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــات نـ ــفـ ــذت ع ـل ــى أي ــدي

مـجـمــوعــة م ــن املــديــريــن ال ــذي ــن ُعـ ّـيـنــوا
في تلك الفترة ،كعنوان ملرحلة ازدهار
ّ
جديدة ،إال أنه ّ
تبي الحقًا أنــه ازدهــار
ّ
وهمي قائم على قدرة استهالك عالية
ّ
مبنية عـلــى االس ـت ــدان ــة .ل ـســوء حظنا
ال ـي ــوم ،إن الـكـثـيــر مــن ه ــؤالء املــديــريــن
ال يزالون يضطلعون بمهامهم اليوم،
وهم يواظبون على تطبيق السياسات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــات األولـ ـ ـ ــى
للرئيس رفيق الحريري (مــا يصطلح
عـلـيــه بــال ـحــريـ ّ
ـريــة االق ـت ـص ــادي ــة) ،في
م ـش ـهــد ي ـب ــدو أق ـ ــرب إلـ ــى اإلمـ ـع ــان في
الحفاظ على السياسات التي ّ
سببت
األزمة.
هذا املشهد يثير الحيرة بني تشخيص
ّ
ما يجري على أنه تصرفات مجموعة
أش ـ ـخـ ــاص مـ ــؤدل ـ ـجـ ــن ،أو م ـج ـمــوعــة
أشخاص ذوي كفاءة منخفضة ّ
تأمنت
لهم الحماية مــن املحاسبة عبر نظام
م ـحــاص ـصــة ي ـح ـمــي األزالم ،وت ــواف ــق
دولـ ـ ـ ّـي م ـت ـك ـ ّـرر ع ـلــى مـ ـ ّـد األم ـ ـ ــوال ملنع
ّ
املشوه في
انهيار النظام االقتصادي
لبنان.
الـيــوم ،الثابت الوحيد ّأن جــزءًا كبيرًا
ّ
عملية
مــن أم ــوال املــودعــن تـبــخــر فــي
دع ـ ــم االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك امل ـ ــدول ـ ــر وت ـث ـب ـيــت
سعر الـصــرف على مــدى ثــاثــة عقود.
االقتصاد
منذ بضعة أي ــام ق ـ ّـدر وزي ــر
ّ
م ـن ـص ــور ب ـط ـيــش م ـج ـم ــوع م ــا تـبــخــر
بنحو  40مليار دوالر .علمًا بأن الكثير
ُمن الودائع هو عبارة عن أموال وهمية
وتمويله،
خلقت في إطار عملية الدين
ّ
ّ ّ
ً
إل أن ه ـنــاك أم ـ ــواال حـقـيـقـ ّـيــة تـبــخــرت

ودائع المغتربين هي
األموال الحقيقية
التي ال نعرف كم
ّ
والتي
منها
ر
تبخ
ّ
كان يمكن أن ّتشكل
ركن بناء أساسيًا في
اقتصاد منتج وعادل

هــي أم ــوال املغتربني الــذيــن استأمنوا
عـلـيـهــا امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة والـنـظــام
املالي اللبناني بقيادة مصرف لبنان.
ُ ّ
هذه األمــوال التي كان يمكن أن تشكل
ركــن بـنــاء أســاسـ ّـيــا فــي اقتصاد منتج
وعــادلُ ،بـ ّـدد جــزء كبير منها ال نعرف
كــم يبلغ .الـيــوم يجب أن نــرفــض ،كما
لم نرفض عام  ،1992إجراءات مصرف
ّ
يخص التعامل مع نظام
لبنان في ما
سـعــر ال ـصــرف .فـهــذه اإلجـ ـ ــراءات ،غير
امل ـع ـل ـنــة ب ـش ـفــافـ ّـيــة والـ ـت ــي نـتـلـ ّـمـسـهــا
تباعًا على شكل تعاميم على طريقة
الـ ـص ــدم ــة ،هـ ــي فـ ــي أحـ ـس ــن أح ــوال ـه ــا
مؤدلجة بما ال يخدم االقتصاد الكلي،
ب ــل ت ـخ ــدم رأس املـ ــال ال ــوه ـم ــي ،حيث
ت ـعـ ّـبــر ع ــن رفـ ــض ل ــاع ـت ــراف بــالـخـلــل
ّ
ّ
اللبناني .أما
البنيوي فــي االقـتـصــاد
ّ
ف ــي أسـ ـ ــوأ أح ــوالـ ـه ــا ،ف ـه ــي ت ـع ــب ــر عــن
ّ
قلة درايــة بارتباط السياسات املالية
بــاالقـتـصــاد الـكـلـ ّـي وضـ ــرورة معالجة
الخلل فيه باإلضافة إلى محاولة إدارة
تدهور سعر صرف الليرة.
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ّ
 2250ليرة هو سعر مبيع الدوالر الواحد لدى الصرافني ،وهو أقل من املستوى األقصى الذي بلغه في  13كانون الثاني الجاري
ُ
حني ّ
سجل  2525ليرة .بني هذين التاريخني ،وتحديدًا يوم األربعاء املاضي ،عقد لقاء بني نقابة الصرافني وحاكم مصرف لبنان
ُّ
رياض سالمة اتفق فيه على أن يعمل الصرافون على خفض سعر مبيع الدوالر الواحد إلى  2000ليرة ،وتزامنت هذه الخطوة
ّمع أنباء إيجابية عن قرب تأليف الحكومة ،ما دفع سعر مبيع الدوالر لدى الصرافني ليصبح يوم الخميس املاضي  2150ليرة،
إل أن هذه األجواء سرعان ما ّ
تبددت يوم الجمعة ليعود سعر مبيع الدوالر إلى  2250ليرة.

َ
ِّ
سياسة السعرين
منير راشد
ّ
إن ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع سـ ـع ــري ــن ل ـ ـصـ ــرف ال ـل ـي ــرة
اللبنانية مقابل الــدوالر ينطوي على
م ـض ــار ع ــدي ــدة لــاق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي،
باإلضافة إلى تقويض الثقة بالجهاز
ّ
امل ـص ــرف ــي .ويــت ـصــف ال ــوض ــع الـســائــد
ّ
ح ــال ـي ــا بـ ــوجـ ــود س ـع ــر ص ـ ــرف ُمـ ـع ــوم
وس ـع ــر ص ــرف ث ــاب ــت ل ـل ـيــرة م ــع قـيــود
ع ـل ــى ال ـس ـح ــب الـ ـنـ ـق ــدي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
قيود على تمويل املعامالت التجارية
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي ال ـس ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات،
وك ــذل ــك ف ــي املـ ـع ــام ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة،
ً
ف ـضــا ع ــن االسـتـنـســابـيــة ف ــي تطبيق
هذه اإلجراءات التي نتج منها اآلتي:
ـ ـ زي ــادة وف ــرة ال ــدوالر عند الصيارفة،
وهــي فاقت مثيلتها في املـصــارف من
خ ــال إق ـبــال املــواطـنــن عـلــى اسـتـبــدال
الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي يـمـلـكــونـهــا بــالـسـعــر
ّ
الصراف مصدرًا
األفضل ،فيما أصبح
ً
لتمويل التجارة بدال من املصارف.
ـ ـ ـ ب ـ ــدأت م ـي ــزان ـي ــات املـ ـص ــارف تتقلص
بسبب الـتـحـ ّـول نـحــو الـتـعــامــل النقدي
املباشر .كذلك نتج عن هذا األمر ارتفاع
ف ــي ك ـل ـفــة إنـ ـج ــاز املـ ـع ــام ــات ،وأص ـب ــح
ّ
االقتصاد أقــل ُفعالية من الوضع الذي
ّ
يسوده السعر املوحد.
ّ
ـ اتجه املواطن نحو سحب ما استطاع
ب ــال ــدوالر مــن امل ـصــارف لتحويلها إلــى
لـيــرات على السعر األفـضــل فــي السوق
املــوازيــة ثــم إيــداعـهــا فــي امل ـصــارف مـ ّـرة
ً
ثــانـيــة ،م ـح ــاوال تـحــويـلـهــا إل ـ ّـى ال ــدوالر
ع ـل ــى ال ـس ـع ــر ال ــرس ـم ــي ل ـي ـحــقــق رب ـحــا
يعادل الفرق بني السعرين .وهذا الربح
ّ
امل ـح ــق ــق ال بـ ـ ّـد أن ي ـك ــون ع ـل ــى ح ـســاب
خـســائــر لـفـئــات أخـ ــرى .ب ـع ـبــارة أخ ــرى،
ت ـح ـ ّـول ال ــدخ ــل م ــن ف ـئــة إل ــى أخـ ــرى من
دون إن ـتــاج ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد .ل ــذا فــإن
ت ـعـ ّـدد األس ـع ــار يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى املـضــاربــات
واسـ ـتـ ـنـ ـف ــاد ال ـس ـي ــول ــة ل ـ ــدى املـ ـص ــارف
ّ
وتغذية ّ
مؤسسات الصيرفة ما يقلص
االح ـت ـيــاطــات ل ــدى امل ـص ــارف ومـصــرف
لبنان ودورهما في الدورة االقتصادية.
ّ
ـ ـ تـجــلــى ه ــذا الــوضــع بــوجــود طــوابـيــر
يـ ــوم ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
الـ ـشـ ـه ــري ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ب ـ ـهـ ــدف سـحــب
الدوالرات والليرات أيضًا لتمويل شراء
السلع .الدفع يكون بالليرة .أسفر هذا

األمر عن سحب نحو  50مليار ليرة (35
مليون دوالر) يوميًا.
ّ
ـ ّأدى الوضع السائد إلى إحجام تدفق
رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج بـسـبــب
الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى اس ـت ـع ـم ــال ال ـت ـح ــوي ــات
ب ـ ـ ـغ ـ ــرض االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــراد وامل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
الخارجية األخرى والسحب النقدي.
َ
سعرين للدوالر في األسواق
ـ إن وجود
يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـسـ ـل ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة ع ـلــى
أســاس السعر الرسمي أصبحت سلعًا
ّ
يشجع على اسـتـيــرادهــا.
مــدعــومــة ،مــا
ك ــذل ــك ي ـس ـت ـف ـيــد املـ ـسـ ـت ــورد ف ــي ال ـ ــدول
األخــرى مــن السعر املــدعــوم للصادرات
الــوطـنـيــة ،وفــي الحالتني ُيلحق ضــررًا
بامليزان التجاري الخارجي.
ـ إضافة إلــى ذلــك ،إن السلع املستوردة
ذات ال ـ ـس ـ ـعـ ــر امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـدد م ـ ـ ــن وزارات
االق ـت ـص ــاد وال ـص ـحــة وال ـط ــاق ــة ،ت ــؤدي
إل ــى خـســائــر كـبـيــرة لـلـمـسـتــورديــن في
ح ــال اض ـطــرارهــم إل ــى ش ــراء الـ ــدوالرات
م ــن ال ـس ــوق امل ــوازي ــة لـتــوفـيــر الـتـمــويــل
الــازم للسلع املستوردة البديلة .وكما
رأينا نتج عن ذلك تقنني في التسليف
بالدوالر لتلك السلع.
ّ ّ
ـ ـ إن ات ـب ــاع سـعـ َـريــن لـسـعــر ال ـصــرف لن
يكون له سوى أثر جزئي لتفادي ارتفاع
األسعار في السوق املحلية .فرغم التزام
املـ ـص ــارف بــالـسـعــر ال ــرس ـم ــي ،ارتـفـعــت
األس ـع ــار بـنـسـبــة تـعـكــس ارت ـف ــاع سعر
الـ ـص ــرف امل ـ ـ ــوازي ل ـل ـص ـيــارفــة .وتـشـيــر
ّ
الحر
الدراسات امليدانية إلى أن السعر
ل ـل ـصــرف ي ـك ــون ل ــه األث ـ ــر ال ـغ ــال ــب على
األسعار مقابل السعر الرسمي .كما أن
االنـخـفــاض فــي سـعــر ال ـصــرف االسـمــي
امل ـ ـ ـ ــوازي يـ ـك ــون ل ــه األثـ ـ ــر ال ـف ــائ ــق عـلــى
توقعات ارتفاع األسعار.
ـ ـ ال ـفــائــدة مــن ازدواجـ ـي ــة سـعــر الـصــرف
م ـن ــوط ــة حـ ـصـ ـرًا ب ـت ـح ــدي ــد ال ـ ـفـ ــرق بــن
َ
السعرين بغرض تعديل سعر الصرف
ّ
الرسمي واتباع سعر مثبت آخر ،إذ أن
السعر املوازي يشير إلى السعر الفعلي
ال ـ ــذي ي ـع ـكــس ال ـ ـعـ ــرض والـ ـطـ ـل ــب عـلــى
ال ـ ــدوالر مـقــابــل الـعـمـلــة املـحـلـيــة وق ــدرة
االقتصاد التنافسية.
لـ ــذا ،م ــن الـ ـض ــرورة ال ـق ـصــوى أن تعمد
ال ـس ـل ـط ــات ال ـن ـق ــدي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة إل ــى
تــوح ـيــد س ـعــر الـ ـص ــرف .ل ـه ــذا اإلج ـ ــراء
فــوائــد ع ـ ّـدة مـغــايــرة لــأضــرار املــذكــورة

سابقًا ،إذ ستنفي الرغبة فــي التعامل
ُ
الـنـقــدي وســتـسـتـعــاد الـثـقــة بــاملـصــارف
وسـتـسـ ّـهــل ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة .وال يـ ُـعــدّ
ّ
واملحبذ سحب النقد من
من الـضــرورة
امل ـص ــارف .كــذلــك ستستعيد امل ـصــارف
قــدرت ـهــا ع ـلــى ُج ـلــب األمـ ـ ــوال األجـنـبـيــة
ّ
واملحلية التي أخرجت منها.
ّ
إن معظم الدول التي اعتمدت عدة أسعار
للصرف نتجت بــاألســاس عــن سياسة
ربـ ــط س ـعــر ال ـع ـم ـلــة بـعـمـلــة احـتـيــاطـيــة
ل ـ ــم ت ـس ـت ـط ــع الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـه ــا ،ك ــان ــت
ّ
نتيجتها تـقــلــص الـنـشــاط االقـتـصــادي
لفقدان االحتياطي ال ــازم مــن العمالت
األجنبية لتمويل التجارة واالستثمار.
ّ
تحديات
إن سعر الصرف الثابت يواجه
عـ ـ ّـدة أهـمـهــا ف ـق ــدان ال ـق ــدرة التنافسية
وارتفاع العجز في ميزان املدفوعات إذا
لــم تحافظ الــدولــة على تــوازنــات مالية
ونقدية ،باإلضافة إلى قــدرات إنتاجية
ّ
التطور في الشركاء التجاريني.
تــوازي
ً
ان ـه ـي ــار س ـعــر الـ ـص ــرف س ـي ـكــون دل ـيــا
ّ
السياسات املتبعة.
قاطعًا على
سوء ّ
ّ
وال بـ ّـد فــي ظــل تــدنــي الـثـقــة بــاملـصــارف
وبــالـسـيــاســات عــامــة أن يسبق توحيد
سـ ـع ــر الـ ـ ـص ـ ــرف إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إص ــاح ـي ــة
ج ــري ـئ ــة ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى خ ـف ــض ف ـع ـلــي فــي
العجز املالي ومنها:
• توطيد الدين للقطاع العام ،وخفض
الـفــوائــد على ش ـهــادات اإلي ــداع وودائ ــع
املـ ـص ــارف لـ ــدى ّ م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،وه ــذا
ب ـ ـ ـ ــدوره س ـي ـخ ــف ــض ال ـ ـفـ ــوائـ ــد ال ــدائـ ـن ــة
وامل ــديـ ـن ــة ب ـم ــا ف ـي ـهــا ف ــوائ ــد ال ـس ـن ــدات
بــال ـل ـيــرة وال ـ ـ ـ ــدوالر .ك ـمــا سـ ـي ــؤدي إلــى
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
الجديدة.
• خـفــض الـعـجــز املــالــي لـكــي ي ــوازي أو
يكون أقل من ذلك لدولة الربط.
• خـفــض الــدعــم والـحـفــاظ عـلــى الـقــدرة
التنافسية لالقتصاد.
• ل ـج ــم ال ـت ـض ـ ّـخ ــم والـ ـت ـ ّ
ـوس ــع ال ـن ـقــدي
واالس ـت ـن ــاد إل ــى األدوات ال ـن ـقـ ّ
ـديــة غير
املباشرة.
يجب أن تكفل اإلجــراءات خفض العجز
إل ــى م ــا دون ال ـ ــ %2م ــن ال ـنــاتــج املحلي
إلع ــادة الـثـقــة مــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى دم ــج سعر
ال ـص ــرف حـســب سـعــر ال ـس ــوق م ــن دون
ال ـت ـعـ ّـرض الن ـه ـيــار م ـتــواصــل ف ــي سعر
الليرة.

