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 أن ينخفض الى النصف يجب 49أكد أن عدد المصارف الـ

 وزني : مستعدون لتعويم الليرة... بعد الدعم
 

في المرحلة  جي، على أن ُيعتمدأعلن وزير المال غازي وزني أمس، أن بالده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيها الدعم الخار 
 .المقبلة سعر صرف مرن 

 
التفاوض رسميًا مع صندوق النقد الدولي، بعد إقرارها خطة إصالحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقّدر بأكثر من ء أولى جلسات ومة يوم األربعاوكانت بدأت الحك

هم رة. ئمًا بتحرير سعر صرف الليمليار دوالر للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وقال وزني "يطالب صندوق النقد دا 20
 ."يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمّر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم

 ."عويمننتقل إلى التصلنا الدعم المالي من الخارج وأضاف: "علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين ي
 

 تبعات التعويم
لسوق السوداء، ابل الدوالر في اوتخشى الحكومة، وفق وزني، من تبعات عدة للتعويم الفوري بينها "التدهور الكبير في سعر صرف الليرة" الذي تجاوز عتبة األربعة آالف مق

 .ت لبنانيةليرا 1507بينما السعر الرسمي مثبت على 
. وعقدت "الصرف المرن، وفق ما يشرح وزني، "على ارتفاع تدريجي لسعر الدوالر" مقابل الليرة، في خطوة تستوجب "التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنانوتقوم سياسة سعر 

 .وفق وزني ة والنفقات واإليرادات"،تقنية تتعّلق بالمالية العام أول جلسات التفاوض الرسمية يوم األربعاء، وعقد أمس "أول اجتماع بين تقنيين من الطرفين لبحث مواضيع
مليون دوالر، ويأمل أن يصل إلى مستوى أعلى، حوالى عشرة أضعاف هذا المبلغ، أي تقريبًا تسعة مليارات  870وأوضح وزني أن "حصة لبنان في صندوق النقد هي حوالى 

 ."يقةدوالر، وذلك بدعم أيضًا من الدول الشقيقة والصد
 

مليار دوالر إضافية تعّهد المجتمع الدولي بتقديمها على شكل هبات وقروض في مؤتمر "سيدر" الذي  11ه اإلصالحات الواردة في الخطة الحصول على وينتظر لبنان أن تخّول
ن ل "كلما أسرعنا في االنتهاء من المفاوضات في أسرع وقت. وقا، مقابل إجراء إصالحات بنيوية وخفض النفقات العامة. وأمل وزني االنتهاء م2018انعقد في باريس في عام 

لدولية ن أمام مؤتمرات الدعم اموضوع المفاوضات كلما كان ذلك أفضل للبنان"، مشيرًا إلى أن "االتفاق مع صندوق النقد يعطي مصداقية لبرنامج الحكومة، ويفتح أفق لبنا
 ."ويسهل التفاوض بين لبنان والدائنين

 
 .بل أسبوعين، من دون إضافة أي تفاصيل. وتعاقدت الحكومة مع شركة "الزار" لالستشارات المالية لتتولى عملية التفاوض مع الدائنينصال مع الدائنين حصل قأول ات وقال إن

 
 هيكلة المصارف

 ."وهو أمر طبيعيطروحة للمعالجة بينها الدمج، وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها "ستتم خطوة خطوة"، متحدثًا عن "خيارات عدة م
لة مشروع بمصرفًا تجاريًا، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة". كما رّجح أن يقّر مجلس النواب خالل األسابيع المق 49وقال "في لبنان هناك 

عد ن. وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العالقة بين المصارف وزبائنها بير هذا المشروع مخاوف المودعي"كابيتال كونترول" )اقتطاعات في الودائع المصرفية(، ويث
ن "النموذج أ ملة الخضراء. وأكد وزنيأشهر من قيود متشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تمامًا عن إعطاء الدوالر حتى من الودائع بالع

 ف ب( أن يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية واالستثمار إلى اقتصاد أكثر إنتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل". )االقتصادي في لبنا
 

 
 


