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امللخص

مقدمة

قام نظام بشار بطباعة نقود من فئة األلف لرية السورية بتاريخ  1تموز  2015بدون غطاء من انلقد األجنيب والعمالت الصعبة بهدف توفري السيولة

ً
يتم طباعة انلقود وفقا للمخزون االحتيايط لدلولة من اذلهب وانلقد األجنيب يف املصارف ادلويلة بما يعادل قيمة انلقود املطبوع ،ويف حال طبعت

الالزمة لسد عجز املوازنة العامة يف تلبية متطلبات املوالني هل من الشبيحة والعاملني يف مناطق سيطرته ،مما سيؤدي إىل اخنفاض القيمة الرشائية

كمية كبرية من العمالت دون رصيد اكف انهارت العملة وضعفت قيمتها الرشائية ،وهو ما يسىم يف علم االقتصاد باتلضخم انلقدي ،أي اإلفراط

للرية السورية بصورة كبرية إىل أدىن مستوياته ،وارتفاع األسعار بصورة غري مسبوقة ،وارتفاع نسبة اتلضخم بدرجة اعيلة ،وانهيار االقتصاد.

ً
يف إصدار العملة انلقدية وهو يشلك سببا ًرئيسيا لالنهيار االقتصادي يف أي بدل.

هدفنا من هذا ابلحث توضيح آيلات طباعة انلقود ،وعرض اآلثار السلبية لطباعة انلقود بدون تغطية ،وتقديم سيناريوهات اتلعامل مع هذه
انلقود املطبوعة بدون تغطية.

مشلكة ابلحث

توصلنا إىل أن نظام بشار جلأ إىل ما يسىم "اتلمويل بالعجز" أي إصدار كميات نقدية جديدة من

قام نظام بشار بطباعة نقود بدون غطاء من انلقد األجنيب والعمالت الصعبة بهدف توفري السيولة الالزمة لسد عجز املوازنة العامة تللبية

فئة الـ  1000ل.س بهدف توفري السيولة الالزمة لسد عجز املوازنة ،وخاصة دفع رواتب املوالني هل من الشبيحة والعاملني يف مناطق سيطرته

متطلبات املوالني هل من الشبيحة والعاملني يف مناطق سيطرته ،مما سيؤدي إىل اخنفاض القيمة الرشائية للرية السورية بصورة كبرية إىل أدىن

ورشاء الوالءات .وسيؤدي هذا رفع نسبة اتلضخم واتلحليق بشلك كبري لألسعار ،وانهيار قيمة اللرية السورية إىل أدىن مستوياتها ،ويعد هذا سببا
ً
رئيسيا لالنهيار االقتصادي يف سورية .وخاصة عندما فقد الشعب السوري ثقته بالعملة السورية نتيجة اإلفراط يف إصدار انلقود اجلديدة من
ً
فئة الـ  500ل.س وحايلا الـ  1000ل.س بدون رصيد ،وبدؤا باتلخلص مما دليهم من هذه العملة ورشاء عمالت أجنبية ،مما يؤدي إىل مزيد من
انهيار قيمتها.
يويص املنتدى االقتصادي السوري يف هذه ادلراسة إدارة ابلنك املركزي بوقف طرح الفئة انلقدية اجلديدة فئة الـ  1000وسحبها من السوق أو
السيع باستيعابها بزيادة اإلنتاجية يف السوق ،تلخفيف آثارها السلبية ىلع االقتصاد السوري بشلك اعم .وينصح املودعني يف املصارف السورية

ً

مستوياته ،وارتفاع األسعار بصورة غري مسبوقة ،وارتفاع نسبة اتلضخم بدرجة اعيلة ،وانهيار االقتصاد السوري.

هدف ابلحث

توضيح آيلات طباعة انلقود ،وعرض اآلثار السلبية لطباعة انلقود بدون تغطية ،وتقديم سيناريوهات اتلعامل مع هذه انلقود املطبوعة بدون تغطية.

مىت تلجأ ادلول لطباعة انلقود؟

سحب ودائعهم للمحافظة ىلع ما بيق من قيمتها ،قبل تآلكها بشلك اكمل .ويويص الشعب السوري عدم قبول اتلعامل بالفئة اجلديدة الـ 1000

ً
إن طباعة انلقود ترتبط بعدة معايري وضوابط ،فقديما اكن اذلهب والعمالت األجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع انلقود ،ثم أصبحت أذون

ً
ل.س ،وعدم االحتفاظ بها ،وختزين مدخراتهم باذلهب أو بعمالت أكرث استقرارا منها تلخفيف خسائرهم انلاجتة عن اتلدهور الكبري يف قيمتها.

وسندات احلكومة غطاء لعمليات الطبع ،واآلن أصبحت عمليات طبع انلقود مرتبطة بشلك األداء االقتصادي ،حجم اإلنتاج من السلع واخلدمات
ً
ونمو انلاتج املحىل اإلمجايل لدلولة ،موضحا أن احلكومة تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط االقتصادي وىلع أساسها تتم عمليات
طبع انلقود الالزمة ،وال تستطيع احلكومة طباعة أوراق نقدية زائدة ىلع احلد ،ألن متخذ قرار الطبع تكون دليه آيلات حمددة تعتمد ىلع األسعار
يف السوق ومستويات التشغيل والسيولة املطلوب توفريها ،وبذلك ال يمكن طباعة نقود زائدة ىلع احلد ،حىت ال ترتفع معدالت اتلضخم وارتفاع
األسعار يف السوق .من وجهة نظر اقتصادية تلجأ ادلول لطرح فئات جديدة من العملة انلقدية يف احلاالت اتلايلة:
ً
احلالة األوىل :إن ادلول تلجأ دوريا إىل طباعة العملة ،وهذا قول حق يف سياق انلمو واتلطور االقتصادي ذلك أنه يفرتض أن تتوازن الكتلة انلقدية
من جهة مع كمية اإلنتاج من جهة أخرى .لكن حجم الكتلة انلقدية املطروح يف أي سوق من أسواق ادلول ينبيغ أن يأيت اكرتفاع لإلنتاج
السليع واملادي املوجود يف سوق هذه ادلولة ،وبشلك طبييع فإنه مع تطور إنتاج ادلول جيب أن يزتايد حجم العملة املناسبة تلغطية اتلطور يف
اإلنتاج املادي العيين وانلقدي ،وهذا هو السياق الطبييع إلنتاج العملة من وجهة نظر اقتصادية.
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احلالة اثلانية :يه تقنية حبتة ،بمعىن أن ما حيدث يه عملية استبدال العملة املهرتئة بعملة أخرى حتل حملها .اذ ال معىن من وجهة نظر اقتصادية ونقدية
هلذا اتلغيري ىلع اإلطالق أي إنه لن يرتتب ىلع هذا اإلجراء أي معطيات نقدية أو مايلة أو ىلع الصعيد املركزي.

مربرات نظام األسد لطباعة نقود بدون تغطية

أوضح حاكم املرصف املركزي السوري ادلكتور أديب ميالة بأن ما حيدث من طرح فئات نقدية جديد من فئة  500ل.س أو  1000ل.س هو عملية حتسني

احلالة اثلاثلة :تسىم التسهيل الكيم وهو املصطلح ملا يسىم “اتلمويل بالعج ″ز أي إصدار كميات نقدية إضافية من أجل تغطية انلفقات العامة لدلولة

مستمر ملمزيات األوراق انلقدية املطروحة للتداول ،بما يعكس املظهر احلضاري واتلارييخ لسورية ،ويساهم يف احلفاظ ىلع سالمة األوراق انلقدية ومحايتها

حيث ال يتوافر لدلولة إيرادات ومصادر اكفية تقوم بطباعة العملة من أجل تمويل نفقاتها .هذه احلالة يه الوجه األكرث إثارة للخوف ،أي إن هذه الطباعة إذا

من اتلعرض للتلف ،وقد راىع املرصف يف اإلصدارات اجلديدة وجود مزايا أمنية متعددة وحديثة يف األوراق انلقدية.

ً
ً
اكنت من أجل اتلمويل بالعجز وليس استبدال عملة بعملة أخرى ،فسيكون دلينا كتلة كبرية من انلقد سوف تطارد حجما حمدودا من السلع واخلدمات ما

ورصح ميالة ان األوراق انلقدية املطروحة يه عملية استبدال وإحالل لفئات موجودة بفئات أخرى ،أي أخذ كتلة نقدية معينة وسحبها من اتلداول ووضع

سيؤدي مبارشة إىل ارتفاع أسعار السلع واخلدمات ،أي أنه يمكن علينا انتظار موجة تضخمية ىلع شلك ارتفااعت يف األسعار.

ً
كتلة أخرى حملها ،فلن يكون هناك أي تأثري تضخيم أو تأثري ىلع اتلوازن القائم وفق املعادلة الكمية يف انلقود ،موضحا أن قيمة اتلالف املسحوب من

خماطر طباعة انلقود بدون تغطية
حيذر خرباء املال ابلنك املركزي من طباعة نقود دون تغطية بهدف توفري السيولة الالزمة لسد عجز املوازنة العامة ألن ذلك سيؤدي إىل نتيجة أساسية
واحدة ،يه :ارتفاع معدالت اتلضخم وباتلايل ارتفاع األسعار ،حيث يزيد املعروض انلقدي دون أن يقابله زيادة موازية يف السلع واخلدمات هذه يه
انلتيجة األساسية .ويوجد آثار سلبية أخرى ىلع االقتصاد كلك قد تؤدي إىل انهيار العملة باللكية ومن ثم انهيار االقتصاد كلك ،وذلك عندما يفقد انلاس
ثقتهم يف العملة ،يقومون باتلخلص مما دليهم من هذه العملة ورشاء عمالت أجنبية ،مما يؤدي إىل مزيد من اخنفاض قيمتها ،واذلي يؤدي يف انلهاية إىل انهيار
قيمتها ومن ثم االنهيار االقتصادي.

ّ
اتلداول جتاوزت  75مليار لرية بينما قيمة املطروح من فئة الـ  1000ل.س جديدة يف املرحلة األوىل يقدر بنحو  10مليار ل.س.
كما كشف ميالة حاكم مرصف سورية املركزي رصح بأن العملة اجلديدة تمت طباعتها يف روسيا ،وفيها لك املزايا املوجودة يف العملة الروسية ،وهذه املزيات
ً
ألول مرة تندرج يف العملة السورية ،وأوضح أن إصدار طبعات جديدة من العمالت السورية ،بدأت من فئة  200 ،100 ،50وتنتيه بـ  ،500مشريا إىل أنه
بعد إصدار فئة  500لرية سيتم إصدار فئة  1000لرية .وختم ميالة أن املرصف املركزي يستمر بادلفاع عن اللرية السورية واستقرارها ،واختاذ لك ما يكفل
تلبية احتياجات السوق من أوراق نقدية من خمتلف الفئات ،ىلع الرغم من احلرب الرشسة اليت تشن ضد سورية واقتصادها ولريتها ،وما قيام مرصف سورية
املركزي بطباعة وشحن وإصدار األوراق اجلديدة من فئة الـ  1000ل.س إال تأكيد ىلع قوة وصمود االقتصاد السوري وقدرته ىلع مواجهة اكفة اتلحديات
ً

والصعوبات والعقبات اليت وضعت اعئقا يف وجهه وىلع رأسها العقوبات األوروبية واألمريكية اليت حظرت طباعة العملة السورية وشحنها.

ً
أحيانا يتم اللجوء إىل طباعة املزيد من انلقود كأحد أدوات السياسة االقتصادية إلنعاش االقتصاد واحلث ىلع زيادة اإلنتاج ،وذلك فقط عندما يكون

ما يه اآلثار املرتتبة ىلع طباعة الفئات اجلديد من انلقود
يف سورية؟

االقتصاد يف حالة نمو وليس يف حالة ركود ،فتكون انلقود بمثابة دماء جديدة تضخ يف رشايني االقتصاد القويم مما تؤدي إىل انتعاشه ،واخنفاض األسعار ،ومن

إن اإلدارة السيئة للبنك املركزي السوري عند نظام األسد اذلي قام بطباعة نقود جديدة من فئة الـ  1000ل.س أوصلت العملة السورية إىل هذه احلالة املرتدية

ً
ثم إقبال أصحاب رؤوس األموال ىلع االستثمار يف هذا ابلدل لرخص أسعاره ،فزييد اإلنتاج تبعا ذللك ،وبزيادة اإلنتاج يزيد املعروض من السلع واخلدمات،

يف ظل االرتفاع املستمر للعمالت األجنبية مقابل اللرية السورية ،وإن وجه اخلطورة يف املوضوع يأيت يف سياق ضخ كتلة نقدية جديدة دون وجود كتلة مقابلة

مما يؤدي إىل اخنفاض األسعار مرة أخرى .ومن هنا فإن الغطاء للعملة ال يعين بالرضورة غطاء من املعادن انلفيسة فقط كما اكن متبع يف املايض ،ولكن

هلا من السلع واخلدمات يف السوق ،وسيؤدي إىل حدوث موجة تضخمية ىلع شلك ارتفااعت يف األسعار.

ً
يعين أيضا غطاء من زيادة اإلنتاج.

إن اجتاه ابلنك املركزي السوري إىل طباعة انلقود بدون غطاء ينذر بكارثة اقتصادية تهدد سورية يف الفرتة املقبلة ،وتقود إىل انهيار االقتصاد السوري نتيجة

أكد وزير االقتصاد السابق ادلكتور نضال شعار يف صفحته ىلع الفيس بوك أنه يف اعم  2011وافقت الوزارة ىلع طباعة انلقود يف روسيا االحتادية ،واكن اهلدف

ً
لقلة اإلنتاج خالل اثلورة وما صاحبها من اضطرابات أمنية واقتصادية وإجياد سيولة نقدية ال تقابلها زيادة يف السلع خصوصا االستهالكية ،ألنه يؤدى

ً
تعزيز انلقد املطبوع واذلي اكن ال يتجاوز الـ  ٦٥٠مليار لرية سورية ( 13مليار دوالر) ،واكن ذلك مفيدا لعملية انلمو االقتصادي يف ابلدل ،وباتلايل اكن البد

ً
إىل اخنفاض القيمة الرشائية للرية السورية بصورة كبرية ،وارتفاع األسعار بصورة غري مسبوقة ،مما يؤدى إىل ارتفاع نسبة اتلضخم بدرجة اعيلة ،فضال عن

من زيادة الكتلة انلقدية الستيعاب انلمو "املتوقع حينها" ،وجتنب ادلخول يف موضوع ازدياد قيمة معدل اتلبادل بني العملة السورية والعمالت األجنبية،

انهيار قيمة اللرية السورية اذلي سيهوي إىل أدىن مستوياته .إن طبع العملة يف األوضاع الطبيعية ليس مشلكة ،وخاصة إذا اكنت بهدف استبدال العملة

وتسبب األذى يف قيم اتلصدير.

اتلالفة ،ولكن طباعة العملة يف الوضع السوري احلايل يزيد مأساة السوريني  ،خاصة مع انعدام اثلقة باالقتصاد السوري ،وعدم وجود احتياطيات بالعملة

مىت يلجأ ابلنك املركزي لطباعة نقود بدون تغطية؟

 | 8املنتدى االقتصادي السوري

األجنبية ،واستزناف املوارد الطبيعية هلا ،حيث توقف االنتاج واالسترياد واتلصدير ،وال يتوفر دلى نظام بشار إيرادات ومصادر اكفية نتيجة العقوبات
االقتصادية العاملية إضافة لسيطرة داعش وقوات احلماية الكردية ىلع موارد انلفط يف ابلالد ،فلجأ إىل عملية اتلمويل بالعجز ،أي إصدار كميات نقدية
إضافية من أجل تغطية انلفقات العامة لدلولة.
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اتلوصيات
ىلع ضوء انلتائج السابقة يويص املنتدى االقتصادي السوري بما ييل:
 ننصح إدارة ابلنك املركزي بوقف طرح الفئة انلقدية اجلديدة فئة الـ  1000وسحبها من السوق ،تلخفيف من آثارها السلبية ىلع االقتصاد السوري بشلكاعم.
 ننصح املودعني يف املصارف السورية سحب ودائعهم للمحافظة ىلع ما بيق من قيمتها ،قبل تآلكها بشلك اكمل.ً
 -ننصح الشعب السوري عدم قبول اتلعامل بالفئة اجلديدة الـ  1000ل.س ،وعدم االحتفاظ بها ،وختزين مدخراتهم باذلهب أو بعمالت أكرث استقرارا منها

انلتائج
فيما ييل أهم انلتائج اليت توصلنا إيلها يف هذه ادلراسة:
 جلأ نظام بشار ملا يسىم "اتلمويل بالعجز" أي إصدار كميات نقدية جديدة من فئة الـ  1000ل.س بهدف توفري السيولة الالزمة لسد عجز املوازنة ،وخاصةدفع رواتب املوالني هل من الشبيحة والعاملني يف مناطق سيطرته ورشاء الوالءات.
 إن اإلصدار انلقدي اجلديد من فئة الـ  1000ل.س سزييد يف رفع نسبة اتلضخم واتلحليق بشلك كبري لألسعار. -إصدار فئة الـ  1000ل.س من انلقود بدون تغطية سزييد يف انهيارات قيمة اللرية السورية إىل أدىن مستوياتها ،واخنفاض قيمتها الرشائية ،وهو ما سيؤدي

تلخفيف خسائرهم انلاجتة عن اتلدهور الكبري يف قيمتها.
 ننصح املواطنني السوريني اذلين مازالوا يقبضون رواتبهم من نظام األسد أن يقوموا برصف مرتباتهم يف مناطق سيطرة األسد وحتويلها إىل سلع وحاجياتأساسية نلقلها إىل مناطقهم.
 ننصح الشعب السوري يف املناطق املحررة عدم اتلعامل بالفئات انلقدية اجلديدة من فئة الـ  500ل.س وفئة الـ  1000ل.س ألنها أوراق ليست ذات قيمةوال يمكن االحتفاظ بها.
ً
 القيام حبملة إعالمية كبرية يف املناطق املحررة تدعوا إىل وقف اتلعامل بالفئات انلقدية اجلديدة خاصة وباللرية السورية عموما ،للتدهور املستمر يفً

قيمتها ،واتلعامل بعملة أكرث استقرا للمحافظة ىلع قيمة ممتلاكتهم.

ً
ً
ً
 -إن اإلفراط يف إصدار انلقود اجلديدة من فئة الـ  500ل.س وحايلا الـ  1000ل.س يعد سببا رئيسيا لالنهيار االقتصادي يف سورية.

املراجع

ً
 -فقد الشعب السوري ثقته بالعملة السورية نتيجة اإلفراط يف إصدار انلقود اجلديدة من فئة الـ  500ل.س وحايلا الـ  1000ل.س بدون رصيد ،وبدؤا

 -سامر حالس 30/06/2015- ،فئة الـ  1000لرية اجلديدة ،ابلعث ،العدد  ،15347دمشق.

باتلخلص مما دليهم من هذه العملة ورشاء عمالت أجنبية ،مما يؤدي إىل مزيد من انهيار قيمتها.

 -ريتا قاجو 1/7/2015- ،الـ  1000لرية اجلديدة يف الرصافات ،مؤتمر صحيف ،باسم "حضارة وانفتاح وتطور" ،دمشق.

إىل تآلك ودائع العمالء يف املصارف السورية.
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