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الليرة اللبنانية وكلفة تثبيتها
يكرث الحديث كلام تدهورت االوضاع السياسية يف البالد عن خطر هذه 
تساؤالت  مجددا  الناس  ويطرح  اللبناين،  املايل  النظام  عىل  االحداث 

حول امكان ان تفقد اللرية اللبنانية جزءا من قوتها الرشائية.
لفهم املخاطر املحتملة عىل النظام النقدي، ينبغي علينا االجابة عن 

بعض االسئلة االساسية: 
االجنبية،  العمالت  مقابل  يف  اللرية  ثبات سعر رصف  اهمية  ما  اوال، 

وخصوصا الدوالر؟ 
ثانيا، كيف ميكن ان تفقد اللرية قيمتها؟ 

ثالثا، ما دور الحكومة ومرصف لبنان والقطاع املرصيف املحيل يف دعم 
النقد؟

غياب  يف  االستهالكية.  حاجاته  من   %80 من  اكرث  يستورد  بلد  لبنان 
مثن  لندفع  اجنبية  عمالت  تأمني  علينا  ينبغي  الكايف،  املحيل  االنتاج 
باللرية  نشرتيها  العمالت  هذه  نستوردها.  التي  والخدمات  البضائع 
اللبنانية، او نحصل عليها من خالل تصدير بضائعنا وخدماتنا )السياحة 
مثال تدخل عمالت اجنبية عرب الزوار االجانب(، او عرب تحويالت مالية 
تحويالت  استثامرات،  للدولة،  )قروض  لبنان  اىل  اجنبية  عمالت  من 
نجد  سوف  مثال،  الدوالر  امام  اللرية  قيمة  تدهورت  اذا  مرصفية(. 
رفاهيته  تعتمد  بلد  يف  املستوردة.  للبضائع  اغىل  قيمة  ندفع  انفسنا 
اساسيا،  اقتصاديا  الرصف مكونا  االجنبي، يصبح سعر  االستهالك  عىل 

خصوصا وان معظم املداخيل واالجور تدفع باللرية.
ميكن ان يتغري سعر رصف اللرية امام العمالت االجنبية بشكل اسايس 
انخفاض  مثال  القطع.  اسواق  يف  والطلب  العرض  ظروف  تغريت  اذا 
اعداد السياح وتراجع الصادرات )مثلام يحدث االن نظرا اىل االوضاع 
ان  ميكن  كام  االجنبية.  العمالت  يف  نقصا  يولد  واالقليمية(  املحلية 
املودعون  قرر  اذا  االجنبية  بالعمالت  املرصفية  املوجودات  تنخفض 
سحب اموالهم. ينتج من ذلك ضغط عىل قيمة اللرية، خصوصا يف حالة 
اذا قيمة  الواردات والحاجة اىل رشاء عمالت اجنبية. تنخفض  ارتفاع 
العملة املحلية يف حالة شح العمالت االجنبية وازدياد الطلب عليها، اال 
يف حال تدخل طرف ثالث يف سوق القطع. هنا تكمن اهمية مرصف 

لبنان الذي يتدخل بائعا عمالت اجنبية يف حوزته، بغية الحفاظ عىل 
سعر متدن لتلك العمالت امام اللرية.

غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يف العام 2005 مثال، خرس املرصف 
املركزي 1,5 مليار دوالر عندما تدخل يف سوق القطع لحامية اللرية. 
قدرة تدخل مرصف لبنان يف سوق القطع تعتمد اذا عىل موجوداته من 
العمالت االجنبية التي ارتفعت بشكل ملحوظ يف العقدين االخريين.

موجودات مرصف لبنان تعتمد بشكل اسايس عىل ايداعات املصارف 
لدى  موجوداتها  من  جزء  وضع  عىل  القانون  يجربها  التي  اللبنانية 
املرصف املركزي. لذا كلام ارتفعت موجودات املصارف يحصل تلقائيا 
مرصف لبنان عىل جزء منها. موجودات القطاع املرصيف اللبناين تزيد 
املحيل  الناتج  مرات  اربع  يوازي  ما  اي  دوالر،  مليار   220 حاليا عىل 
من  صغرية  حفنة  ايدي  يف  لبنان  يف  الودائع  ترتكز  للبنان.  االجاميل 
االثرياء. يستفيد الذين يحولون اموالهم اىل لبنان من الرسية املرصفية، 
عىل  للحفاظ  اذا،  اللرية.  عىل  خصوصا  مرتفعة  فوائد  معدالت  ومن 
اللرية  رصف  سعر  نثبت  ان  اوال  علينا  كان  البالد  اىل  االموال  تدفق 
)ليتسنى للمودعني االستثامر باللرية وتحويل ارباحهم من دون خسارة 
الطريقة  االموال.  هذه  لجذب  عالية  فوائد  نؤمن  وان  الدوالر(،  اىل 
الوحيدة التي يتسنى من خاللها للمصارف دفع فوائد مرتفعة، تكون 
دور  هنا  عالية.  مدينة  وفوائد  مداخيل  عىل  هي  حصولها  حالة  يف 
املرتفعة  والفوائد  الخزينة  سندات  من خالل  التي  العتيدة  حكومتنا 

عىل الدين العام شكلت منجم ذهب.
املعادلة سهلة: ما دام هناك عجز يف خزينة الدولة وحاجة اىل االستدانة، 
ان  ومبا  املستثمرين.  لجذب  مرتفعة  الخزينة  سندات  فوائد  بقيت 
االول  املستثمر  هي  لبنان(  مع مرصف  )بالتنسيق  اللبنانية  املصارف 
يف هذه السندات، فهي تضمن لنفسها مداخيل مرتفعة عىل حساب 
مالية الدولة. هذا يسمح للمصارف بدورها بعرض فوائد مرتفعة عىل 

االيداعات التي تغذي موجوداتنا النقدية. 
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