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 الطولى" للمسؤولين عن النظام النقدياليد "سيكّف ستيف هانكي يشرح لـ"النهار" إيجابيات "مجلس النقد":

 
 سلوى بعلبكي

من تحت  الحلول لألزمة االقتصادية والنقدية التي سحبت بساط االستقرارا واقتصاديا، يتلّقى المزيد من النصائح واالقتراحات ومشاريع ال يزال لبنان المأزوم مالي 
 .وف على غد مفقود منه األمل واألمانخورمتهم في أتون الضياع والأقدام اللبنانيين، 

لالستثمار اإلعالمي وحب  ورًا متضادة، تتداخل فيها السياسة مع المصالح الشخصية. بعضهامشاريع حلول وخطط اقتصادية عدة ُتطرح، تارة متناقضة، وط
كنة ودول وأزمنة أخرى، ولكن حتما ليست هي ملح تطبيقاتها أو صلحت في أصل من مدارس اقتصادية قد تصالظهور، وبعضها اآلخر نسخات طبق اال

يكون عجزًا في النمو والعقول والخبرة  نية. فالبالء فينا، سياسة وطائفية ومحسوبيات ومحاصصة، قبل أنالعالج الناجع للمعضلة المالية واالقتصادية اللبنا
فسيجترح اإلبداع اللبناني و"شطارته" حتمًا حلواًل تعيد النمو واالستقرار المالي  ،نا السياسي أو عولجت بحكمةاختفت أمراضنا هذه من نظام واإلمكانات، وتاليا لو

يش وعلبة الدواء لهم ومدخراتهم، وكرامتهم الضائعة بين ذل الحصول على لقمة العى هذا الوطن المكلوم، ويستعيد أبناؤه ما فقدوه من قيمة مداخيوالنقدي ال
 .ليرات ال تغني عن جوع وال تستر آخرةو ورة موّلد من بقايا رواتب وتسديد فات

ر االختصاصيون أن تثبيت سعر من حاجاته. لذا يقد   %90واختفاء العملة الصعبة في بلد يستورد أخطر ما في االزمة االقتصادية هو تدني سعر صرف الليرة 
الى االسواق. وفي حالتنا اللبنانية يمكن "استعارة" تجارب ناجحة  جلة النمو وعودة االستقرارامل اساسي في اعادة تحريك عالعملة على الدوالر االميركي ع
 .وخرجت من أزمتهااعُتمدت في دول عانت كلبنان 

ة االقتصادية المعتمدة وحيته وآليات عمله بما ال يتناقض مع الليبراليروع يمكن أن يعّول عليه في لبنان ويؤخذ بر مجلس النقد" الذي تداوله اإلعالم أخيرا مش"
 .وتحويلها والحفاظ على السرية المصرفيةية استقبال االموال وحر 

لرة حول الدوليين في اختصاص مجالس النقد والدو  ستيف هانكي هو أستاذ االقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، وهو من أهم الخبراء
درته على وقف اإلنهيار النقدي للعملة اللبنانية واعادة تكوين التوازن، أهدافه، وكيفية عمله وقمفهوم مجلس النقد ودوره و  العالم، استصرحته "النهار" الكترونيًا عن

 :ر اآلتيوتاليا االستقرار بحاضنتيه المالية واالقتصادية. فكان الحوا
 أخرى نجح فيها مجلس النقد؟توافر في لبنان الظروف نفسها التي توافرت في دول ما هو دور مجلس النقد؟ وهل ت*
محلّية  يمكننا تعريف مجلس النقد على أنه مؤسسة نقدية، أو مجموعة من القوانين التي تحكم عمل المصرف المركزي. ويسمح مجلس النقد باصدار عملة -

حلية باحتياطات نقدية النقد يتم دعم العملة الم أجنبية بسعر صرف ثابت بكل معنى الكلمة. وفي مجلس ا بالكامل من دون قيود إلى عملة احتياطيمكن تحويله
ّتخاذ سياسات . وتكون لدى مجلس النقد ترتيبات وسياسات متعلقة بسعر الصرف، ولكنه ال يتمتع بالصالحيات التي تخّوله ا%100ن العملة األجنبية بنسبة م

عامًا. وقد شهد  170وال لعالم بسجل نظيف امتد طاحتفظت مجالس النقد حول ا ما يحقق مجلس النقد األرباح من عمليات صرفه، كما نقدية استنسابية. ودائماً 
ا، بما في ذلك األزمات المرتبطة بسعر العالم حتى اآلن قيام أكثر من سبعين مجلس نقد تأسست جميعها في أصعب الفترات االقتصادية التي مرت بها بالده

الصرف على الفور وخلق الثقة وتهيئة الظروف ستقرار لالقتصاد ولسعر ت على الدوام في تحقيق االلصرف وحاالت الركود والتضخم المفرط والحروب، ونجحا
 .المؤاتية لإلصالح والّنموّ 

وحده قد  بنان. وعلى رغم أن االستقرارالنقد اللبناني فور إنشائه على التضّخم ويحقق االستقرار لل وسيكون لبنان بلدًا مثاليًا إلقامة مجلس نقد، إذ سيقضي مجلس
 .ال أن كّل شيء من دون االستقرار ليس شيئاً إ ال يكون كّل شيء،

 المطلوبة؟ كيف يمكن أن ينجح مجلس النقد في غياب االصالحات*
نش - على  الستقرار، ال يمكننا المباشرة في أي إصالحاء ظروف مستقرة في بلد إقامته. وفي حال غياب اتؤدي مجالس النقد إلى القضاء على التضّخم وا 

زمة التي تخّولها المضي قدمًا في ا يقوم به من قضاء على التضخم وخلق لالستقرار، إلى إعطاء الحكومة الصدقية الالمجلس النقد، بم اإلطالق. ويؤدي إنشاء
 .اجحة وتنفيذها على األرضلذا ُتعتبر مجالس النقد شرطًا مسبقًا لتصميم اإلصالحات الن تحقيق اإلصالحات المطلوبة.

 استقرارها؟ س النقد لعودة الليرة الىالفترة التي يتطلبها مجل ام*
في  1997امًا كما حصل مع بلغاريا سنة سيحصل استقرار الليرة على الفور عند إنشاء مجلس النقد، كما ستنخفض معدالت التضخم انخفاضًا شديدًا، تم -

 .شهريا %242وقت وصل تضخمها المفرط إلى ذروته بنسبة 
 الطائفية؟ ن في ظل المحاصصةلس النقد في لبنان ينجح مجهل يمكن أ*
و محكوم بالقواعد بالكامل، كما جلس النقد أفضل انظمة الصرف المتاحة، فهو مصمم خصيصًا لحاالت مثل البيئة السياسية المعقدة في لبنان. وهسيكون م -

ك، تعمل مجالس النقد ه. ونتيجًة لذلنظام النقدي وتالعبهم بّف "يدهم الطولى" عن الوك ال يتبع أي سياسة نقدية استنسابية، ما يؤدي إلى تقييد جميع السياسيين
 .على الحد من الفساد والسيطرة السياسية

 اموالهم من المصارف؟ هل يساعد مجلس النقد المودعين على استعادة*



في نهاية و ما سيؤدي ة لليرة نتيجة التضّخم، وها في تقليل القيمة الحقيقيثمة طريقتان لفك تجميد الودائع المحتجزة في المصارف اللبنانية. وتكمن أوالهم -
تحريك عجلة النمو االقتصادي بحيث ترتفع قيمة الموجودات في المطاف إلى فقدان الناس معظم مدخراتهم وجنى أعمارهم. أّما الّطريقة الثّانية، فتكمن في إعادة 

س نقد إلى تفعيل الطريقة الثانية. فإذا أراد ج من إنشاء مجل، يؤدي االستقرار الناتات والمطلوبات. وبالطبعجودالمصارف وتتقلص فيها الفجوة بين قيمة المو 
 .هم وبقوة التوجه نحو تفضيل حّل مجلس النقد على كل الحلول األخرىاللبنانيون زيادة فرص استرداد ودائعهم المصرفية، سيكون علي

 بنان؟ما هو السعر المناسب للدوالر في ل*
، فأنا أفّضل مراقبة أسعار السوق ومن ثّم وضع سعر الصرف المناسب، تمامًا كما فعلت في الصرف األنسب لّليرةالراهن ما هو سعر ال أدري في الوضع  -

عر لة للبنان حيث يتأرجح سماثعندما كنُت كبير مستشاري الرئيس البلغاري ستويانوف. وستجري العملية على النحو اآلتي: في الحاالت الم 1997بلغاريا سنة 
ضوابط ر الصرف المحقق للتوازن، تكمن الطريقة الفعالة في السماح للسوق بتحديد هذا السعر بنفسه عبر إزالة كل الدون أن نعرف سعالصرف بشكل كبير من 

ل لفترة قصيرة، و  أيّ والقيود عن عملية الصرف وتجميد القاعدة النقدية والسماح بسعر صرف عائم حّر غير مقيَّد من دون  ا، يمكن لتكن ثالثين يومًا. هكذتدخُّ
 .محقق للتوازن عليهباستخدام هذه المعلومات حول سعر الصرف، إجراء تحديد دقيق للمكان الذي ينبغي تثبيت سعر الصرف العادل ال المرء،

ي والمالية ف الج الشافي لألزمة النقديةلية، فهل يمكن أن يكون العانظمة مجلس النقد ُطبقت في دول عانت من تدهور عملتها ونجحت في تخطي ازماتها الما
 لبنان؟

 
 

 


