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باز حا�شر حول »الأزمة النقدية يف لبنان« يف الي�شوعية

باز محاضرًا في اليسوعية

النقدّية قال باز ان »اجليل األول بدأ في أيار الـ2016 
ألن في هــذا التاريخ اطلق البنك املركزي هندساته 
املالية.  الصعوبات  على  مــؤشــرا  املالية ممــا شكل 
لــكــن قــبــل ذلـــك فــي الــــــ2011 مــع احلـــرب فــي سوريا 
والــتــشــنــجــات اإلقــلــيــمــيــة فـــي ظـــل انــخــفــاض سعر 

جامعة  في  اإلقتصادّية  العلوم  كلّية  من  بدعوة 
القّديس يوسف، حاضر اخلبير اإلقتصادي واملالي 
الدكتور فريدي بــاز حــول »األزمــة النقدية في لبنان 
مــن نقطة اإلنــعــطــاف الـــى النقطة احلــاســمــة«، في 
ــتــوريــوم فــرانــســوا بــاســيــل، فــي حــرم اإلبتكار  أودي
والرياضة، طريق الشام، بحضور حشد من االساتذة 

والطاّلب ومسؤولي اجلامعة ومهتمني.
احلادة  النقدية  األزمـــة  عــن  بــاز حديثه  استهل 
ان  على  بالتشديد  لبنان  بها  ميــر  الــتــي  والشائكة 
الكثير ممــا يــقــال حــول هــذا املــوضــوع فيه نــوع من 
اإلثـــــارة، لــذلــك ركـــز عــلــى اإلطــــار الــعــلــمــي والتقني 
واألكــادميــي« ، واشــار بــاز الــى انــه »مــن البديهي ان 
نالحظ ان هكذا ازمـــات حصلت وميكن ان حتصل 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان. لكن مــن املــتــوقــع ان تكون 
األزمــة اكثر حــدة في لبنان ألنها حتصل في سياق 
إقتطاع وتضخم ومعدل بطالة قارب الـ40% وتوزيع 
غير عادل للدخل وبنية حتتية ضعيفة والتقدميات 
اإلجتماعية معدومة تقريبا.« واردف » منذ سنة 1992 
شرعنا ببناء اقتصاد منحرف ومختل، أخذ ينتج دين 
وليس  واستيراد  استهالك  اقتصاد  وخارجي.  داخلي 
انتاج، اي أن اإلستهالك على مدى 27 سنة شغل 88% من 
الناجت، اي اكثر من قدرتنا على اإلنتاج وبالتالي خلقنا 
تبعية للخارج. مقابل ذلك ماذا انتجنا؟ اقتصاد خدمات 
ذو انتاجية متدنية جدا واستهالكه لليد العاملة املاهرة 

قليل.« 
بالعودة الى موضوع األجيال املتعاقبة لالزمات 

املنطقة  الــى  املالية  التحويالت  تراجعت  البترول، 
ــى شبه توقفها مع  ومــن ضمنها لــبــنــان، وصـــوال ال
حتــويــل 3 مــلــيــارات دوالر فقط الــى لبنان فــي اول 
ــى عجز تراكمي  ــك ال 7 أشــهــر مــن الــــــ2019. ادى ذل
في ميزان املدفوعات وصل الى 18 مليار. في نفس 
السياق تفاقم العجز في املالية العامة، أي منو نسبة 
ــاق اســـرع مــن نسبة منــو اإليــــــرادات،  وحقق  ــف اإلن
لبنان عجز بامليزانية قــارب الـــ37 مليار دوالر.  كما 
الــلــيــرة خلقت منذ  أن سياسة تثبيت سعر صــرف 
اطالقها سنة 1997 وحشا هو كناية عن موجودات 
في البنوك هي اكبر 4 مرات من حجم اإلقتصاد، وهو 
ما ليس موجودا ال في هونكونغ وال في سنغافورة. 

خلق ذلك دولرة لإلقتصاد.«       
وحذر باز من أن »تأثير الهبوط الصعب أمر مكلف 
يطلب  أن  عليه  لبنان سيتعني  إن  وحــذر  للغاية؟؟، 
مساعدة مالية دولية ال مفر منها ؛ اكان من صندوق 
النقد الدولي او من مجموعة أصدقاء لبنان أو من 
واملتطلبات  وغــيــرهــا،  اخلليجي  الــتــعــاون  مجلس 

ستكون هي نفسها تقريبا:
• تنفيذ اإلصالحات الهيكلية في غضون 12 شهرا 

كحد أقصى
واملصرفية  النقدية  السياسات  ضبط  إعـــادة   •

الحتواء مشاكل املالءة احملتملة
• حتديد أهداف العجز والديون بحد أقصى 100 
% على مدى 5 سنوات )6 % النمو احلقيقي و 6 % قاعدة 

الفائض األولي(...




