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المستخلص
في ظل التداعيات واآلثار المتالحقة والكبيرة ألزمة الرهن العقاري التيي
أصييابت أمريكييا لتنتقييل بعييد ذلييك لبقييية القطاعييات االقتصييادية والييدول وبييدرجات
متفاوتيية اُقتييرح عييدد ميين الحلييول التييي كانييت و ال تييزال محييل أخييذ ورد ميين قبييل
االقتصاديين وغيرهم .ومن بين تلك الحليول سياسية معيدل الفائيدة الصيفري .هيذه
الورقة تحاول الوقوف على أبعاد هذا اإلجراء من خيالل اإلجابية عين التسياؤالت
التالية :ما حقيقته؟ وما مفعوله؟ ومن المستفيد منه؟ وهل يمثل فيي تطبيقيه الحيالي
ميين خييالل التجربيية اليابانييية خطييوة صييوب االقتييراب ميين مبييدأ إلغيياء الربييا فييي
االقتصاد اإلسالمي؟
الكلمات المفتاحية :السياسة النقدية ،سياسية معيدل الفائيدة الصيفري ،األزميات
المالية ،االقتصاد اإلسالمي ،اليابان.
The Zero Interest Rate Policy and the Prohibition of Riba in Islamic Economics
Abstract
In the aftermath of the far-reaching consequences of the sub-prime mortgage crisis that
hit the heart of the International Financial Centre; the United States, and subsequently
affected in various degrees other economies and economic sectors all over the globe, many
solutions and measures have been proposed to deal with the situation. Among these
measures is the zero interest rate policy (ZIRP). This paper examines the scope of such a
measure by addressing the following questions: what is the reality and effects of this
measure? Who are the beneficiaries from such a measure? And did its implementation
through the Japanese experience represent a step towards the prohibition of Riba in Islamic
?Economics
Key Words: Monetary Policy, ZIRP, Financial Crises, Islamic Economics, Japan.
JEL: B59, E52, G01, Z12.
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المقدمة
إن األزمة المالية التي أصابت قطاع الرهن العقاري في الواليات المتحدة
منذ أواخر عام 2001م ،ثم تفاقمت خالل األعوام التالية تحوليت إليى أزمية ماليية
عالمية كبيرة الحجم واآلثار ليم يسيلم منهيا بليد أو قطياع عليى وجيه التقرييب عليى
مستوى العالم .فآخر التقديرات لصندوق النقد اليدولي تشيير إليى أن معيدالت نميو
االقتصيياد العييالمي ستشييهد تراجعييات كبيييرة هييذا العييام 6وربمييا العييام القييادم ممييا
يتطلييب تبنييي سياسييات ومعالجييات مالييية ونقدييية فردييية وجماعييية جذرييية وغييير
مسبوقة للحيلولة دون طول بقياء هيذه اآلثيار مميا يزييد الوضيع تعقييداً قيد يعيرض
العييالم لكسيياد ربمييا يكييون أكبيير ميين ذاك الييذي شييهده العييالم فييي ثالثينيييات القييرن
الميالدي الماضي.
ومن بين تلك السياسات والحلول سياسة معدل الفائدة الصفري الذي طبق
في اليابان من مارس  2006إلى يونيو 2001م ،وفي ظل األزمة الحالية اتجهت
الدول إلى مستويات قريبة منيه .فيي هيذه الورقية نحياول الوقيوف عليى أبعياد هيذه
السياسة من خالل اإلجابية عليى التسياؤالت التاليية :ميا حقيقية هيذه السياسية؟ وميا
مفعولهييا؟ وميين المسييتفيد منهييا؟ وهييل تمثييل فييي تطبيقهييا الحييالي خطييوة صييوب
االقتراب من تطبيق مبدأ إلغاء الربيا فيي االقتصياد اإلسيالمي؟ وسييتم عيالج هيذه
التساؤالت من خالل خمس فقرات :الفقرة األولى :سياق تاريخي ،نسيتعرض فييه
باختصييار مركييز وشييديد معييدل الفائييدة كييأداة ميين أدوات السياسيية النقدييية التييي
اسييتخدمت منييذ نشييأة أول بنييك مركييزي علييى مسييتوى أوربييا وأمريكييا وهييو بنييك
انجلترا الذي أنشئ عام 6124م وإلى يومنا هذا ،وفي الفقرة الثانية نوضح معيدل
الفائدة المعني باإلجراء ألن الكتابات التيي تناوليت هيذا الموضيوع فيهيا كثيير مين
العمومييات ميع عيدم الدقيية والتمحييص ثيم نتبعيه بإجابيية عين التسياؤل التيالي :ميين
المسييتفيد؟ للوقييوف علييى بعييض الحقييائق فيمييا يتعلييق بالمسييتفيد األكبيير ميين هييذه
السياسة ،وفي الفقرة الثالثة نستعرض تجربة اليابيان ميع معيدل الفائيدة الصيفري،
وفي الفقرة الرابعة نتناول مسألة مبدأ إلغاء الربا في االقتصاد اإلسيالمي وسياسية
معدل الفائدة الصفري ،وأخيراً الخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التيي
توصل إليها البحث.
مشكلة البحث
 6ذكير الصيندوق فيي تقرييره نصيف السينوي عين االسيتقرار الميالي العيالمي الصيادر ييوم  26أبريييل
 2002م ":أنييه يتييرجح أن تميير فتييرة طويليية قبييل أن يتعييافى االقتصيياد" ،وكييان مييدير الصييندوق قييد
صرح في  61أبريل بأن االقتصاد العالمي قد يشهد انكماشا ً حاداً بتحقيق معدل نمو سالب هذا العام.
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أثارت سياسة معدل الفائدة الصفري التيي طبقتهيا اليابيان عليى ميرحلتين؛
األولييى2000- 6222 :م ،والثانييية 2001-2006 :م ،ثييم اتجهييت إليهييا معظييم
اليييدول الكبيييرى فيييي ظيييل تيييداعيات أزمييية اليييرهن العقييياري ،جيييدالً واسيييعا ً بيييين
االقتصييياديين والمحلليييين ،ومييين ذليييك رؤيييية بعيييض المحلليييين المسيييلمين وغيييير
المسلمين لهذه السياسة على أنـها تعني إلغاء الربا أو الميل إلى تحريميه كميا فعيل
اإلسالم مثل األديان التي سبقته قبل أربعية عشير قرنياً .فهيل األمير كميا ييرى هيذا
البعض؟ أم أنه على خالف ذلك؟
هدف البحث
يهييدف البحييث إلييى فحييص فرضييية أن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري ال
تعنييي إلغيياء الربييا بقييدر مييا أنييـها تمثييل إجييرا ًء ت ي َّم اللجييوء إليييه فييي ظييل ظييروف
اسييتثنائية وهييي تخضييع لرؤييية اقتصييادية بعيييدة فييي منطلقاتييـها وتطبيقاتييـها عيين
مبادئ ومقاصد االقتصاد اإلسالمي ،وذلك من خيالل معالجية الجوانيب المرتبطية
بهذه السياسية فيي سيياقها التياريخي ،ومسيتندها النظيري ،وتطبيقهيا الفعليي ،عبير
التجربة اليابانية بغية الوصول إلى تشخيص موضوعي و دقيق لهذه السياسة.
الدراسات السابقة
في حدود المصادر التي استطعنا الوقوف عليهيا ليم نعثير عليى دراسية علميية
شاملة من قبل المختصين أو المهتمين باالقتصاد اإلسالمي حاولت الوقيوف عليى
حقيقة سياسة معدل الفائدة الصفري مع النظر في ميدى قربيـها أو بعيدها مين مبيدأ
تحريم الربا في االقتصاد اإلسالمي .واليذي وقيع بيين أييدينا مين كتابيات أو أقيوال
يمكن تصنيفه كاآلتي:
 .6إطالقييات عاميية صييادرة ميين غييير المختصييين فييي االقتصيياد اإلسييالمي؛
وفيها ربط هؤالء معدل الفائدة الصفري بالنظام االقتصادي السيليم ،6كميا
في اليابيان وألمانييا اليذين وصيلوا ليذلك لييس مين طرييق التيدين ،بيل عين
طريق التجربة والممارسة.2
 .2إشارات عامة تناولت بعض جوانيب المسيألة مين قبيل بعيض المختصيين
في االقتصاد اإلسالمي حيث نبه فيها بعضيهم إليى ضيرورة التفرييق بيين
إلغاء معدل الفائدة وبطالنه أو تعطيليه فيي ظيل ظيروف معينية ،3ومين ثَي ّم

 6أبو السعود ،محمود6211( ،م) ،مسائل اقتصادية معاصرة :الفائدة والربا ،ص.20 .

 2النجار ،زغلول (2001م) ،األزمة االقتصادية العالمية ،قناة األقصى2001-66-61 ،م.
Allais, Maurice (1947), Economie et intérêt, t. 2, p. 558.
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التفريييق بييين تحييريم الربييا ومعييدل فائييدة صييفر ،6ممييا يجعييل القييول ،بييأن
سياسة معدل الفائدة الصفري التي تنتهجها بعيض البنيوك المركزيية تتفيق
ميع اإلسييالم غيير صييحيح ،وفيييه تفصييل .2وأشييار اليبعض اآلخيير إلييى أن
تخفيض فائدة البنك المركزي إلى الصفر يعني أن القرض أصبح مجانياً،
وميين ثييم أداة غييير ربحييية للتمويييل ،فميين غييير المقبييول حينئييذ توجيييه هييذا
القرض المجاني إلى مؤسسات ربحية.3
 .3مقالة من أحد المختصين في االقتصاد اإلسالمي فيها إشارة واضيحة إليى
أن أمريكا واليابان يحاربان األزمة بإلغاء الربا ،وأن سياسة معدل الفائيدة
الصفري اليابانية من أهم األسباب التي أدت إلى نمو الصناعة المصرفية
اإلسالمية في السنوات األخيرة.4
بنيياء علييى مييا سييبق فقييد ارتأينييا فييي هييذا البحييث أن نبييين أن األميير يسييتدعي وقفيية
معرفية جادة تأخذ بعين االعتبار األمور التالية:
• في إطار أي اقتصاد نتكلم :مغلق ،شبه مغلق أو مفتوح؟
• على أي مستوى نتكلم :كلي ،أو بيني ،أو جزئي؟
• في أي سياق يلجأ إلى هذه السياسة؟
• هل هناك اتفاق وتنسيق بين البنوك المركزية بخصوص هذه السياسة؟
• ألي غرض وضعت هذه السياسة؟
منهجية البحث
عنيييد الحيييديث عييين سياسييية معيييدل الفائيييدة الصيييفري يجيييدر التفرييييق بيييين
المستويات الثالث التالية:

 6المصري ،رفيق (6211م) ،مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك،
ص ص21-24 :.؛ المصري ،رفيق (6222م) ،فائدة القرض ونظرياتها الحديثة من وجهة نظر
إسالمية ،ص ص.14-13 :.
 2المصري ،رفيق (2002م) ،األزمة المالية العالمية من يتحمل مسؤوليتها؟ ،ص312 .؛
المصري ،رفيق (2002م) ،األزمة المالية العالمية :أسباب وحلول من منظور إسالمي ،ص.
.311
 3السويلم ،سامي ( ،)2002السياسة االقتصادية تجاه األزمة ،صفحة التمويل اإلسالمي  64محرم
 6430هـ الموافق  66يناير  2002العدد .1116
 4الزامل ،يوسف ( ،)2002أمريكا والعالم يحاربان األزمة بإلغاء الربا :سعر الفائدة = صفر،
صفحة التمويل اإلسالمي  6430 /3/ 24هـ (2002/3/26م).
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• المسييتوى الجزئييي ( :)microالسياسيية التييي تنتهجهييا المؤسسييات المالييية
والبنوك التجارية وبعض الشركات التجارية الكبرى من خيالل القيروض
االستهالكية.
• المستوى البينيي ( :)mesoالسياسية التيي تنتهجهيا السيلطات المحليية مثيل
البلديات أو المحافظات والواليات من خالل القروض الموجهة للشيركات
الصغيرة والمتوسطة.
• المستوى الكلي ( :)macroالسياسة التي تنتهجها البنوك المركزية بتحدييد
معدل الفائدة األساسي بمستوى صفري أو قريب منه.
وسبب هذا التمييز بين هذه المستويات يرجع إلى األمور التالية:
أوال :هناك خلط بين هذه المستويات الثالث عند الحديث عن هذه السياسة
وربطها بمبدأ إلغاء الربا.
ثانيااا :إن فهييم حقيقيية معييدل الفائييدة بأشييكاله المتنوعيية والمتعييددة وأبعيياده
وتداعياته ال يمكن حصرها في أحد هذه المستويات الثالث.
ثالثا :إن فهم أحد المستويات يعضد فهم المستويات األخرى.
رابعااا :إن مييا يصييح علييى المسييتوى الكلييي قييد ال يصييح علييى المسييتوى
الجزئي ،والعكيس صيحيح ،وهيو ميا يعيرف فيي أدبييات االقتصياد الكليي
بخداع التجميع.
وميين هنييا يتضييح أن هييذا البحييث بحكييم طبيعيية الموضييوع يركييز علييى
المستوى الكلي إال أنه ال يهميل المسيتويين البينيي والجزئيي فيي حيدود المعطييات
المتوفرة والمدة المتاحية إلنجيازه .ولتحقييق هدفيه فيإن البحيث يعتميد عليى المينهج
االسييتقرائي التحليلييي مييع اسييتخدام بعييض األدوات الكمييية كمعادليية فيشيير لفهييم
األسييس والمنطلقييات التييي يعتمييد عليهييا راسييمو السياسييات النقدييية علييى مسييتوى
البنوك المركزية على المستوى الكلي وفي إطار اقتصاد مفتوح.
عوائق البحث
من أهم العوائق التي واجهتنا في البحث ما يلي:
 .6صيعوبة الحصيول عليى المعطيييات المفصيلة والكاملية المتعلقية بييالبنوك
اليابانية ،والمؤسسات المالية األخرى ،وبخاصة مؤسسات االئتمان.
 .2عدم توفر بعض المصادر إالّ باللغة اليابانية.
 .3عدم توفر جميع المعطيات التي تغطي السنوات األخيرة ومين المصيدر
نفسه لضمان تجانس البيانات.
 .4سياق تاريخي.
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إن إجراء معدل الفائدة يمثل أحيد أدوات السياسية النقديية التيي يسيتخدمها
محافظو البنوك المركزية (بنوك الحكومة) لتحقيق أهداف اقتصادية محددة؛ مثيل
مسييتوى عييال ميين التشييغيل ،واسييتقرار مسييتوى األسييعار ،أي الحييد ميين التضييخم،
ومستوى معين من النمو االقتصادي ،واستقرار األسيواق الماليية .وقيد اسيتخدمت
هذه األداة بدرجات متفاوتة عبر التاريخ الممتيد مين نشيأة أول بنيك مركيزي عليى
مسييتوى أوروبييا وأمريكييا فييي انجلتييرا عييام 6124م ،6مييروراً بنشييأة آخيير البنييوك
الكبرى أال وهيو بنيك االحتيياط الفيدرالي عيام 6263م وإليى يومنيا هيذا .والجيدير
بالذكر أن غالب هذه المصارف ما نشأ إال في أعقياب أزمية ماليية أصيابت القطير
المعنييي 2مثييل أزميية المصييارف التييي أصييابت أمريكييا عييام 6201م ،فأنشييئ بنييك
االحتياط الفييدرالي عليى إثرهيا فيي عيام 6263م للحيلولية دون تكيرار مثيالتيـها.
وعقيب نشييأة هييذا المصيرف وإلييى غاييية 6220م اسيتخدم نسييبة الحسييم ( Discount
 )Rateكمعدل فائدة أساسي ،أي معدل الفائدة الذي يحدده المصرف المركزي ،وقد
كانت هذه النسبة منخفضة كما يذكر ميشكن ،3كما أنـها كانيت محفوفية بالمخياطر
حيث أنـها ساهمت في ارتفياع معيدالت التضيخم حييث بليغ  ،%64مميا دفيع بنيك
االحتياط إلى االعتراف بفشل هذه السياسية فيي سينوات 6262م و6220م ،وهيو
ما دفعه إلى رفعها مين مسيتوى  %4011إليى  %1فيي ينياير 6220م ثيم أتبعهيا
بزيادة أخرى إلى  %1في يونيو من نفيس العيام ،وأبقيى عليى هيذا المسيتوى لميدة
عييام ممييا أدى إلييى انخفيياض عييرض النقييود أتبعييه ركييود حيياد خييالل  6220و
6226م ،لكيين حصييل فيمييا بعييد انتعييا ونمييو اقتصييادي ممييا حييدا بيياألمريكيين
االقتصاديين مينهم والعامية كميا يقيول ميليتن فرييدمان 4إليى االعتقياد بيأن سينوات
الركييود واألزمييات قييد ولييت ألنييـهم عثييروا أخيييراً علييى "البلسييم الشييافي" لمعالجيية
أدواء األزمات ،فجياءت سينوات الكسياد الكبيير (6233-6222م) لتوجيه ضيربة
قاسية لهيذا االعتقياد ولتعييد كيرة األزميات وبوقيع أشيد ،ولتخبيرهم بمحدوديية هيذا
 6تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن بنك انجلترا أن معدالت الفائدة االسمية الرسمية التي حددها
البنك من تاريخ نشأته وإلى اليوم تراوحت قيمها بين 2002/3/1( %0010م) ،و %61
(6212/66/61م).
 2يذكر هذه الحقيقة تشارلز كيندلبرجر ،في كتابه عن األزمات المالية الذي صدرت أول طبعة منه
عام 6211م ،وآخرها عام 2001م ،وذلك من خالل سرد جملة من األزمات مع ذكر أسباب
وقوعها وتفاقم آثارها ،فيذكر في العديد من تلك الحوادث غياب المسعف األخير ( Lender of Last
 ،)Resortالمتمثل في البنك المركزي ألن هذا اإلجراء يمثل أحد الوظائف األساسية له :
Charles Kindelberger (2005), Panics, Manias, and Crashes: A History of Financial Crises.
Mishkin, Frederic (2003), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, p.464.
Friedman, Milton (1968), The Role of Monetary Policy, p.1.
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"البلسم" في العالج .بعد سنوات الكساد هذه ظهر تيار فكر اقتصادي بقيادة جيون
ماينر كينز ،الذي أتى على كثير من قناعات المدرسة الكالسيكية ،وخاصة تيدخل
الدولة من خيالل بيرامج التحفييز الميالي ( )Fiscal Stimulusإلصيالح الخليل اليذي ال
يمكن لقوى السيوق "ذات الكفياءة العاليية" ،و ال المصيلحة الفرديية "المطلقية" أن
تعيد لالقتصاد توازنه .كما اكتشف كينـز بيأن تخفييض معيدل الفائيدة االسيمي إليى
الصفر أو إلى مستوى قريب منه لين يعييد لالقتصياد نشياطه ألن النياس سيتقع فيي
"فخ السيولة ( ،6")Liquidity Trapأي االحتفاظ بالنقود في حسابات تحت الطليب أو
قصيرة األجل بدل استثمارات طويلة األجل كالسيندات ،2ألن أسيعار الفوائيد غيير
مجزييية لتحريييك دورة اإلقييراض بالشييكل المعتيياد .كمييا وأنييـها تسيياهم فييي تفيياقم
الوضع بزيادة الركود االقتصادي ،وتوجيهه صوب االنكما  ،ومن جهية أخيرى
فييإن ه يذا المعييدل يفقييد السياسيية النقدييية فاعليتهييا ،3كمييا أنييـها تسيياهم فييي ارتفيياع
معييدالت التضييخم كمييا الحييظ الييبعض فييي الفتييرات التييي أعقبييت الحييرب العالمييية
الثانية .4وقد وجهت لنظرية كينز هذه انتقادات مين قبيل كثيير مين االقتصياديين،1
إال أن النتيجة التي توصل إليها صحيحة في تفسير أحد جوانب إحجام المؤسسات
واألفييراد عيين اإلقييراض واالقتييراض فييي فتييرة االضييطرابات المالييية ،والجانييب
اآلخر هو انعدام الثقة بسبب حالية عيدم التأكيد ( )uncertaintyفيميا يتعليق بتطيورات
األحداث في المستقبل ،عالوة على معدالت الفائدة المرتفعة التي يتحملهيا األفيراد
والمؤسسات في ظل هذه السياسة كميا سيتضيح معنيا فيي الفقيرات القادمية .وعليى
الييرغم ميين ظهييور هييذا التيييار الفكييري الكبييير الييذي تبلييور فييي مدرسيية اقتصييادية
عرفت بالكينزية ،وظهور مدارس أخرى كالمدرسة النقديية التيي بيرزت أفكارهيا
1

. Keynes, J.-M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, p.207

ولتجنب هذا الفخ اقترح االقتصادي األمريكي ميلتن فريدمان ،أحد رواد مدرسة شيكاجو ومنظريها،
بأن تعمد السلطات إلى مد الوحدات االقتصادية بالسيولة الالزمة بالطريق المباشر أي بتجنب
وساطة المؤسسات المالية ،كالبنوك .وعندما سئل كيف يمكن ذلك؟ فأجاب بأن تقوم الحكومة بتقديم
هبات لألفراد أو المؤسسات ،وهكذا باتت تعرف "بأموال الهبة" أو" الهيلكوبتر" ،أي إما تقديمها
بشكل مباشر أو رمي الدوالرات من الهيليكوبتر ،كما عبر عنها البعض.
2

Keynes, J.-M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, p.171 & p.207.
Keynes, J.-M., Ibid, p.207; Krugman, Paul (1998), It's Baaack: Japan's Slump and the Return of
the Liquidity Trap, p.137.
4 Friedman, Milton (1968), The Role of Monetary Policy, p.2.
Keynes's Liquidity Trap in Retrospect.
 1انظر على سبيل المثال:
Hukukane Nikaido, (1998),
3

وهناك من اعتبر عامل تفضيل السيولة في نظام اقتصادي رأسمالي خاص بالبنوك مثل هيمان
مينسكي:
Fernando J. Cardim de Carvalho (1999), On Banks’ Liquidity Preference, p.1.
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بشكل كبير منيذ خمسيينيات القيرن المييالدي الماضيي مين جامعية شييكاغو والتيي
كيان ميين أهييم مييا ركييزت عليييه هييو "كمييية النقييود المعروضيية" كييأداة أساسييية فييي
السياسييات النقدييية بييدل االعتميياد علييى معييدل الفائييدة ،6خاصيية فييي ظييل ظييروف
معدالت الفائدة المتدنية ،وما صاحب استخدام معدل الفائدة من انتقاد ،إال أنه ظيل
يُسييتخدم بييدرجات متفاوتيية طييوال العقييود السييابقة وإلييى اآلن .وميين أمثليية ذلييك مييا
مارسه بنك االحتياط الفدرالي في السنين التي سبقت األزمة .فخالل المدة من 21
2
يونيو 2003م إلى  22يونيو 2001م رفع البنك معدالت الفائدة األولية (Primary
 )Ratesمييين واقيييع  %2إليييى مسيييتوى  %1021عليييى  61مرحلييية (أي بمعيييدل 1
زيييادات فييي العييام) كييل زيييادة ب يـ  21نقطيية أساسييية أي  ،%0021وقييد وجهييت
انتقادات عديدة لهذه السياسة التي ابتيدأها آلين غرينسيبان 3وواصيلها بين برنيانكي
( .)Ben Bernankeوعلى اليرغم مين هيذا فيإن اسيتخدام معيدل الفائيدة الصيفري بيرز
بشكل كبير في السنوات األخيرة خاصة بعد الركود الكبير الذي شهده اليابيان فيي
تسع ينيات القرن الميالدي الماضي وبدايية القيرن الحيالي عليى إثير انفجيار فقاعية
القطاع العقاري ثم في ظل األزمة القائمة ،مما ولد نقاشات علمية وعملية واسيعة
حول هذه السياسة؛ مفعولها وأهدافها وآثارها.
 .0عن أي معدل فائدة نتكلم؟ ومن المستفيد؟
إن الفائدة بنظرياتـها ومعدالتـها من المواضييع الشيائكة التيي بيرزت فيهيا
تباينييات كبيييرة فيمييا بييين االقتصيياديين ،وفيمييا بييينهم وبييين محييافظي المصييارف
المركزية ،وفيما بين راسمي السياسات النقدية على مستوى البنوك المركزية ،بل
وحتييى بييين غيييرهم ميين أهييل التخصصييات األخييرى ،وهييو مييا يعضييد أنييه التوجييد
نظرييية شيياملة ومقنعيية للفائييدة ،كمييا ال يوجييد معييدل فائييدة "تييوازني" ميين شييأنه أن
يساهم في عملية النمو االقتصادي دون ظهور إشكاليات تدفع به إليى االرتفياع أو
 6من أهم منظري هذه المدرسة ميلتن فريدمان صاحب التركيز الشديد على "النظرية الكمية
للنقود" ،وكتاب "التاريخ النقدي للواليات المتحدة  ،"6210- 6111والذي ألفه مع آنا شوارتز:
Milton Friedman, and Anna Jacobson Schwartz (1963), A Monetary History of the United States,
1867-1960.
 2إحصائيات مجلس محافظي االحتياط الفدرالي ( Board of Governors of the Federal Reserve
.)System

 3يعتبر البعض أن سياسة معدالت الفائدة المنخفضة التي اتبعها جرينسبان قبل سنوات األزمة غذت
بشكل كبير فقاعة الرهن العقاري ،كما أن تغيير معدالت الفائدة عدة مرات في عام 2000م كان
سببا ً في انفجار فقاعة قطاع تكنولوجيا المعلومات ( )The Burst of the dot-com bubbleفي  2000و
2006م؛ انظر على سبيل المثال المقال التالي:
Subprime mortgages were just the

The Wall Street Journal (2008), Another Bubble Bursts:
beginning, October 24.
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االنخفاض حسبما تمليه الظروف السائدة التي يصعب توقعيـها .يقيول االقتصيادي
الفرنسي موريس آليه ( )Maurice Allaisفي مقدمة كتابه "االقتصاد والفائيدة"": 6إن
كبييار المفكييرين فييي علييم االقتصيياد ،ونييذكر ميينهم فييي المرتبيية األولييى فييون بييوهم
بيافرك  ،Von Bohm-Bawerkوإيرفينيغ فيشير  ،Irving Fisherوجيون مياينر كينيز J. M.
 ، Keynesحيياولوا منييذ أكثييير ميين قيييرنين حييل مشيييكلة الفائييدة .إال أنيييه رغييم تبييياين
األساليب المستعملة ،علينا أن نالحظ أن القليق ميا ييزال فيي األذهيان ،وأن واحيدة
مين النظريييات لييم تيتمكن ميين أن تفييرض نفسييها فرضيا ً قاطعياً .والصييعوبات التييي
تطرحهيا مشيكلة الفائيدة ليم تيزل آخيذة فيي االزديياد ميع ازديياد العميق فيي تحليلهييا
ودراستها [ .]...إن مشكلة الفائدة فيي الواقيع تشيكل بيال رييب واحيدة مين أعيوص
المشييكالت فييي علييم االقتصيياد ،وإن دراسييتها مفيييدة وأساسييية قطع ياً .فعلييى حلهييا
النهائي يتوقف في الحقيقة فهم االقتصاد في مجمله ومعرفية التيدابير العمليية التيي
يجب اتخاذها في كل سياسة رشيدة وعقالنية".
وهذه النتيجة التي توصل إليها آليه بعيد دراسية عميقية للفائيدة ونظرياتيـها
قد تفسر بعض أبعاد قول عمر بين الخطياب  فيميا أخرجيه الشييخان وغيرهميا :
"ثالث وددت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهيدا ننتهيي
إليه :الجد ،والكاللة ،وأبواب من أبواب الربا" .وقول عمير رصيي هللا عنيه دقييق
ومعبر ":أبواب مان أباواب الرباا" ،وليم يقيل "الربيا" وهيو ميا يفنيد ميا ذهيب إلييه
بعض المهتمين باالقتصاد اإلسالمي 2من أن عمر لم يتوصل إليى الفهيم الصيحيح
لكلمة الربا .والمقصود هو أن الربا من الكليات التي يدخل فيها جزئييات ال يمكين
حصرها زمانا ً ومكاناً .ومعلوم أن الخلفاء الراشدين رضيوان هللا علييهم "لهيم فيي
تبليغ كليات الدين ونشر أصوله ما ليس لغيرهم".3
ومما يعضد هيذا اليذي ذهيب إلييه آلييه هيو تحدييد المقصيود بمعيدل الفائيدة
على المستوى النظري وبتحديد مقداره "التوازني" على المسيتوى العمليي .فعليى
المستوى النظري عادة ميا يشيير االقتصياديون إليى معيدل الفائيدة الخيالص ))Pure
وهو سيعر العائيد عليى رأس الميال فيي ظيل سيوق ميال تيام المنافسية ،وفيي إطيار
ظروف يقينيية ( ،4)Zero Riskإال أنيه عنيدما يطليب مينهم تحدييد الميراد بيذلك يثيور
6

المصري ،رفيق (6211م) ،مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة في الربا والفائدة والبنك ،ص
ص.14-13 :.
Benmansour, Hacène (2002), L'Islam et le Riba, p. 174.

3

4

السعدي ،عبد الرحمن (6462هـ) ،طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط
واألصول ،ص.22 .
وهذه شروط غاية في المثالية والتجريد ألنه يستحيل وجودها على أرض الواقع ولهذا انتهى فيشر
إلى تقرير أنه يستحيل إعطاء مفهوم دقيق وعملي لمعدل الفائدة الخالص:

2
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جد ٌل كبي ٌر فيما بينهم .فالكالسييك عليى سيبيل المثيال يعنيون بيه المعيدل التيوازني؛
أي تييوازن مسييتوى االدخييار مييع مسييتوى االسييتثمار فييي ظييل الظييروف السييوقية
المشار إليها آنفاً ،وهو ما يقابله المعدل الطبيعي ( ،)Naturalالذي تحيدث عنيه كيل
مييييين ويكسيييييل ( )Wicksellوبيييييوهم بيييييافرك ( ،)Bohm-Bawerkوالمعيييييدل المحاييييييد
( ،6)Neutralالذي تحدث عنه االقتصاديون في الثالثينييات . 2وقيد تنياول كينيز فيي
كتابييه "النظرييية العاميية" هييذه المفيياهيم فييرفض مفهييوم الكالسيييك ،ووضييع شييرحا ً
لمفهوم الفائيدة الطبيعيي ليدى ويكسيل عليى أنيه المعيدل اليذي يحيافظ عليى تسياوي
معدل االدخار بمعدل االستثمار عند مستوى معيين مين التوظييف .3وانتهيى كينيز
إليييى أنيييه يوجيييد معيييدالت فائيييدة مختلفييية حسيييب مسيييتويات التشيييغيل التيييي تسيييعى
الحكومات إلى تحقيقها؛ بمعنى إذا كانت تريد مسيتوى تشيغيل "كاميل" ،فيإن ذليك
يقابله معدل فائدة "طبيعي" معين ،وهكذا نجد أنه عند كل مستوى توظييف تحقيق
4
يقابله معدل فائدة طبيعي ،وهو ما يعنيي فيي النهايية تحقييق التيوازن االقتصيادي
عند تلك المستويات من التوظيف ومعدل الفائدة .وعلى الرغم من الجهد الذي قيام
به كينز وبعد مرور هذه المدة الزمنية من نشر أعماله الشهيرة ال ييزال الغميوض
سييائداً ،ألن الييذي يتحييدث عنييه كينييز أو ميين جيياء قبلييه أو بعييده ال يعمييل إال علييى
ترسييييخ هيييذا األمييير كميييا ذكييير آلييييه ،وهيييذا مييين المآخيييذ التيييي أشيييار لهيييا بعيييض
االقتصاديين المسلمين فيما يتعلق بالرد على مبررات إباحة الفائدة.1
أميا عليى المسيتوى العمليي فهنياك العديييد مين معيدالت الفائيدة ،مين أهمهييا
معييدل الفائييدة االسييمي ( 1)Nominalالرسييمي أو األساسييي (،)Basic or Official Rate
"While any exact and practical definition of a pure rate of interest is impossible, we may say roughly
that the pure rate is the rate on loans which are practically devoid of chance"; Fisher, Irving (1930),
The Theory of Interest, p.19.
6

وقد أشار كينز في كتابه "النظرية العامة" إلى أن هذا المفهوم يختلف عن مفهوم كل من ويكسل
وبوهم-بافرك لمعدل الفائدة الطبيعي:
Keynes, J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, p.242.
2
Keynes, J. M., ibid, p. 183.
3
Keynes, J. M., ibid, p. 242.

4

لقد انتقد هيمان منسكي مفهوم التوازن االقتصادي بل رفضه ،وهو أحد األوفياء الكبار للفكر
الكينزي ،ألن التوازن الذي يتحدث عنه االقتصاديون ما هو إال أمر نظري مدون في كتبهم أو
يشرحونه لطالبـهم ،أما من حيث الواقع الذي عليه النظام الرأسمالي هو عدم االستقرار ويتخلل ذلك
فترات هدوء ،وهذا الذي ذهب إليه مينسكي بعد نشر قناعاته في كتاب له صدر عام 6211م وأعيد
طباعته عام  2001م بعنوان "إحداث استقرار في اقتصاد غير مستقر" ،ويعني به نظام االقتصاد
الرأسمالي ،ثم المقال الذي نشر عام 6223م بعنوان "فرضية عدم االستقرار المالي" ،وكذلك
رفض هذا المفهوم موريس آليه في كتابه "االقتصاد والفائدة" ،ص.300 .
Belouafi, Ahmed (1993), Asset and Liability Management of an Interest-Free Islamic Bank, p.34.

 1وتعني معدل الفائدة الحقيقي مضافا ً إليه معدل التضخم حسب معادلة فيشر.

5
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وهييو الييذي يحييدده المصييرف المركييزي فييي البلييد كبنييك االحتييياط الفييدرالي فييي
أمريكا ،أو بنك الياب ان ،وتختلف تسميته من بليد آلخير ،فعليى سيبيل المثيال يطليق
بنك االحتياط الفدرالي 6اسم معدل الحسم ( )Discount Rateعلى الفائدة الرسمية فيي
الواليات المتحدة ويحدد لها ثالثة أنواع؛ المعدل األولي ( ،2)Primary Rateوالمعدل
الثانوي ( ،)Secondary Rateثم المعدل الموسمي ( .)Seasonal Rateاألول يطبقه البنيك
على المؤسسات ذات األداء المالي واالئتماني الجيد على القيروض القصييرة جيداً
في العادة لمدة ليلة ( ،)Overnightوهي ما يمكن أن نطلق علييه مؤسسيات "الدرجية
األولى" ،والثاني ويطبق على المؤسسات األقل جدارة مالية من األولى ،وهي ميا
يمكين أن نسيميه "بمؤسسيات الدرجية الثانيية" ،والثاليث ويطبقيه عليى المؤسسييات
المالييية الصييغيرة الحجييم والتييي تعيياني ميين اضييطرابات فييي مقابليية احتياجاتييـها
للسيولة على مدار العام ،وهي "مؤسسات الدرجة الثالثة" .والرسم التالي يوضيح
مستويات النوعين األول والثاني 3خالل الفترة من 2003م إلى 2001م.
معدل الفائدة األولي والثانوي في أمريكا
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معدل الفائدة الثانوي

معدل الفائدة األولي

رسم بياني ( :)4معدل الفائدة األمريكي األولي والثانوي خالل الفترة 0223م
 0222م.المصدرThe Board of the Federal Reserve System, 2009 :
و يوضح الرسيم السيابق ( )6بيأن معيدل الفائيدة الثيانوي أعليى مين معيدل
الفائدة األوليي وإن كيان يقتيرب منيه أو يتطيابق معيه فيي بعيض الفتيرات كميا هيو
حاصل هذه األيام .وفي اليابان يحيدد بنيك اليابيان معيدل فائيدة واحيد ويطليق علييه
معيدل الحسيم األساسيي ( )Basic Discount Rateأو معيدل القيرض األساسيي ( Basic
الفدرالي (.)The Federal Reserve Board

 6مجلس االحتياط
 2وهو أهم األنواع  ،ولهذا فإذا ورد في منشورات االحتياط الفدرالي معدل الحسم (،)Discount rate
فيقصد به هذا النوع .المصدر السابق.
 3أما الثالث فلم تتوفر معطيات بشأنه ربما لقلة استخدامه ألنه موسمي.
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(Discount Rate

 ،)Loan Rateبعييد أن كييان يطلييق عليييه اسييم معييدل الحسييم الرسييمي
 ،)Officialويمثيل هيذا المعيدل الحيد األعليى للنسيبة التيي يفرضيها البنيك المركييزي
عند اإلقراض للمؤسسات المالية للمدد القصيرة جداً ( ،)Overnightوالمعدل الفعليي
الذي تتحمله المؤسسات المالية عند االقتراض يطلق عليه (،6 )Overnight Call Rate
والرسم التالي يوضح مستويات هذا المعدل من عام 6220م إلى 2001م.
معدل الفائدة الرسمي الياباني ()Call Rate
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رسم بياني ( :)0معدل الفائدة األساسي الياباني خالل الفترة 4992م -
0222م.
المصدرThe Bank of Japan :
وكذلك الحال بالنسبة لمعدالت الفوائيد األساسيية ليدى المصيارف الكبيرى
األخييرى مثييل مصييرف انجلتييرا ،والمصييرف المركييزي األوربييي .ويتضييح ميين
المعدالت المختلفة عبر الفترات الممتدة من تاريخ نشأة هذه المصارف وإلى اآلن
أن مسييتويات معييدل الفائييدة تمليهييا الظييروف االقتصييادية والمالييية للبلييد أكثيير ممييا
يحييددها وبشييكل دقيييق وبالمقييدار المطلييوب محييافظو البنييوك المركزييية ميين خييالل
السياسييات النقدييية التييي يريييدون تحقيقهييا ،وهييذا مييا يفسيير لميياذا يتييأخر أو يتقييدم
البعض في اتخياذ القيرار المناسيب وفيي الوقيت المناسيب إلحيداث األثير المرجيو.
وميين جهيية أخييرى هنيياك أميير فييي غاييية األهمييية وهييو يتمثييل فييي التعييارض بييين
السياسات التي يحددها كل بلد في ظل االنفتاح االقتصادي وهي تؤثر على انتقيال
رؤوس األميييوال ومعيييدالت صيييرف العميييالت بيييين البليييدان .فالرسيييمان السيييابقان
يوضحان مدى التباين بين السياسات النقدية في كل من أمريكيا واليابيان .وهيو ميا
يتطلب قدراً من التنسيق بين البنوك المركزية لضمان فعالية السياسة النقدية التيي
يعتميدها بليد ميا وخاصية فيي ظيروف األزميات .وفيي ظيل األزمية الراهنية يعتبيير
البنك المركزي األوربي أن "معدل الفائيدة بنسيبة  %6هيو الحيد األدنيى الممكين"
 6حصل هذا التغيير لالسم ابتداء من  66أغسطس

2001م؛ المصدر.The Bank of Japan :
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على حيد تعبيير إكسيل فيبير ( )Axel Weberمحيافظ البنيك المركيزي األلمياني ،6فيي
حين أن الواليات المتحدة تطالب بتخفيض أكبر.
وبالنظر إلى تطور مستويات معدل الفائيدة عليى مسيتوى البنيك المركيزي
األوربييي منييذ بداييية عملييه فييي عييام 6222م وإلييى اآلن نجييد أنييه قييد خفييض معييدل
الفائدة إليى مسيتوى قياسيي منيذ  61أكتيوبر 2001م إليى  1أبرييل 2002م حييث
انخفيييض المعيييدل مييين  3011إليييى  ،%6021وذليييك نظيييراً لتيييأثر منطقييية الييييورو
باألزمة بشكل كبير ،لكن تلك التخفيضات لم تثن البنك عن تغييير هدفيه األساسيي
أال وهو مكافحة التضخم ،لكن ليس إلى الحد الذي يقود به إلى الوقيوع فيي مشيكل
االنكمييا  .والرسييم البييياني ( )3يوضييح ذلييك ،كمييا ويبييين الرسييم أن البنييك حييافظ
على مستوى معدل فائدة ثابت لفترة طويلة امتيدت مين  2يونييو 2000م إليى 61
أكتوبر 2001م.

معدل الفائدة األساسي للبنك المركزي األوربي
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رسم بياني ( :)3معدل الفائدة األساسي للبنك المركزي األوربي خالل
الفترة 4999م 0229 -م
0
المصدرThe European Central Bank :
نخلييص ممييا سييبق إلييى أن معييدل الفائييدة الصييفري عنييدما يطبييق فييي ظييل
ظييروف معينيية كييالتي يعيشييها العييالم اليييوم فيييراد تطبيييق ذلييك علييى معييدل الفائييدة
االسييمي األساسييي أو الرسييمي الييذي يحييدده المصييرف المركييزي ،وهييو إرشييادي
1

Le Quang, Tân (2009), La baisse des taux de la BCE arrive pratiquement à son terme, AGEFI, 6
avril.

2

البيانات المتوفرة لدى البنك شهرية وتم تحويلها إلى سنوية باستخدام المعدل السنوي لتلك
البيانات.
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غير ملزم ال للمؤسسات المالية وال حتى البنك المركزي تطبيقه ،وهذا ما يبين أن
اإلقيييراض لييييس مجانيييا ً فيييي ظيييل هيييذه السياسييية ،فحتيييى األميييوال التيييي تُقرضيييها
المصارف المركزية للمؤسسات المالية تفرض عليها معدالت فائدة كما هيو حالية
الريبييييو ( ،)Repoأو نسييييبة الحسييييم ( )Discount Rateعنييييدما تشييييتري المصييييارف
المركزييية األوراق المالييية الحكومييية مييين المؤسسييات المالييية وتمييدها بالسييييولة
المقابليية لييذلك .وكييذلك الحييال فييي اإلقييراض بييين البنييوك بعضييها لييبعض وهييذا مييا
توضييحه مسييتويات الليبييور ( 6)LIBORالسييائدة حاليياً .والرسييم التييالي ( )4يوضييح
معدالت فائدة الليبور الذي تقيرض وتقتيرض عليى أساسيه البنيوك فيميا بينهيا فيي
سوق لندن يوم  1أبريل 2002م:
معدل فائدة الليبور ليوم  7أبريل 2009م
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االسترليني

الدوالر

اليورو

رسم بياني ( :)1معدالت فوائد الليبور على الدوالر واليورو والين
واإلسترليني من يوم إلى  40شهراً
المصدرBritish Bankers Association, April 2009 :
يظهر من الرسم أعاله أن معدالت الفائدة منخفضة حيث ليم تتجياوز %2
على األموال التي تقرض لمدة سنة فيما يتعلق باليدوالر واالسيترليني ،لكين يجيب
االنتباه إلى أن المبالغ المقترضية عبير هيذه القنياة كبييرة فيي أحجامهيا ،مميا يعنيي
دفع فوائد معتبرة .فلو أخذنا على سبيل المثال حالة الين الياباني ( )Yenالتي تعتبر
أدنى المعدالت؛  %0062لمدة يوم ،و %0023لمدة سنة ،وعلى افتراض أن بنكا ً
تجارييا ً اقتيرض مبلغيا ً بقيميية  20ملييون يين ،وهيو مبلييغ ضيئيل جيداً ،فإنيه سيييدفع

 6وهي اختصار لعبارة " ،"London Interbank Offered Rateونسبة هذا المعدل تحدد يوميا ً لعشر
عمالت عالمية من قبل جمعية البنوك البريطانية ( ،)British Bankers Associationوهي مستخدمة على
نطاق واسع كسعر فائدة أو "عائد" لتسعير كثير من المنتجات المالية بما فيها اإلسالمية.
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 310000ين على اقتراضه لمدة يوم 6110000 ،ين كفوائد لمدة سنة .ومع ذليك
فإن هذه المعدالت ال تقارن بحال بما يفرض على األفراد كما سيتضح معنا.
إن هذه الوضعية تزيد المرء حيرة ،هل نحن أمام سياسات لها نصيب من
التطبيق الحرفيي الصيارم أم أننيا أميام مفارقيات ،و"أسياطير" ،ييراد منهيا إرسيال
رسائل "نفسية" ،و"توجيهية" ،وهذا ما يعضد مرة أخرى حقيقة أن الفائيدة كانيت
وال تزال تمثل اللغز الكبير في علم االقتصاد.6
أمييا معييدل الفائييدة الييذي يتحملييه األفييراد فهييو يعبيير عنييه بالمعييدل السيينوي
( )Annual Percentage Rateأو المعيييدل السييينوي الفعليييي (،2)Effective Annual Rate
ويدخل في عملية احتساب هذا المعدل عواميل عيدة منهيا؛ معيدل الفائيدة األساسيي
أو معدل الليبور الذي يعد كلفة بالنسبة للمؤسسة المالية مضافا ً إليه تكاليف أخرى
يختلف أمر إدخالها ومقدارها من مؤسسة ألخرى ،كما أن غرامات الدفع المسيبق
( 3)Early Redemption Chargeتطبييق فييي كثييير ميين الحيياالت وخاصيية نسييب الفوائييد
المتدنييية ،وكييذا المخيياطر التييي تتوقعهييا المؤسسييات المانحيية للقييروض وعييادة مييا
تكييون أسييعار المخيياطر مرتفعيية فييي ظييروف االضييطرابات المالييية .ففييي اليابييان
وعلييى إثيير الركييود الشييديد الييذي عييانى منييه اقتصيياده فييي العشييرية المفقييودة التييي
تسييببت فييي فقييد  3ماليييين وظيفيية ،وانتحييار حييوالي  300000شييخص ،انخفييض
السقف األعلى لمعدالت الفوائد المسموح بهيا قانونيا ً مين  %60201عيام 6224م
إلى  %2202عام 2002م ،ثم إلى مسيتوى  %20فيي عيام 2001م .4وهيذا ييدل
علييى أن معييدالت الفائييدة التييي كانييت تطبقهييا المؤسسييات المانحيية للقييروض فييي
اليابييان لييم تكيين صييفرية وال قريبيية منييه .وفييي ظييل الظييروف الحالييية علييى سييبيل
المثال فإن المعدالت السنوية التي تفرضيها اآلن 1بعيض المحيالت التجاريية التيي
تصدر بطاقات ائتمانية خاصة بيـها فيي بريطانييا تتيراوح قيمهيا بيين  % 6103و
 6المصري ،رفيق (6211م) ،مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة في الربا والفائدة والبنك ،ص.
.13
 2أي الذي يتحمله األفراد فعلياً.
 3أي غرامة التسديد للمبلغ المقترض قبل موعد استحقاقه.
1

Flac News (2008), Global Credit Crisis: How to Protect Households at Risk, Vol.18, No.4, p. 11.
ذكرت صحيفة الفاينشيل تايمز ( )Financial Timesالبريطانية بتاريخ 2002/4/22م أن  21شركة

من الشركات المانحة لبطاقات االئتمان زادت معدالت الفوائد أو الرسوم على بطاقاتـها على الرغم
من معدل الفائدة المنخفض الذي يصل إلى مستوى  .%001وهذا الوضع ال يختلف عن أمريكا حيث
تتجاوز معدالت الفوائد على بطاقات االئتمان نسبة  %61في السنة ،ولهذا السبب فقد طالب بعض
أعضاء الكونجرس من الحكومة التدخل على وجه السرعة بعدم السماح لشركات بطاقات االئتمان
الزيادة في معدالت الفوائد والرسوم ،كإجراء استثنائي يراد تطبيقه مع حلول عام 2060م؛
المصدر.www.creditcards.com :

4
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 ،6%3202وهو ما يعادل أكثر من  10ضعفا ً معدل الفائيدة األساسيي اليذي حيدده
بنك انجلترا في تغييره األخير لهذا المعدل.
وال يختلف هذا الوضع من حيث اتجاهه العام عن أوضاع البالد األخيرى
التيييي خفضيييت معيييدالت الفائيييدة إليييى مسيييتويات قريبييية مييين الصيييفر .ففيييي موقيييع
متخصص بقوانين الربا في أمريكيا 2وضيع السيؤال التيالي ":ميا هيو أعليى معيدل
فائييدة محييدد علييى بطاقتييك االئتمانييية؟" ،3فكييان الجييواب كالتييالي %16 :يييدفعون
معدالت فوائد تتجاوز  %21في السنة ،و %43يدفعون فوائد تتراوح قيمتها بيين
 60و ،%21و %11تفرض عليهم فوائد تتجاوز  %20في السنة ،وهذه األرقيام
توضييح بكييل جييالء أن معييدالت الفائييدة التييي تفييرض علييى بطاقييات االئتمييان فييي
أمريكا اآلن تتجاوز  %61في السنة .وفي سؤال آخر على نفس الموقيع حيول ميا
هي أصعب مشكلة مالية تواجهها اآلن؟ ،4فاحتلت أسعار البنيزين المرتبية األوليى
( ، )%31ثييم أتييت بعييدها بطاقييات االئتمييان بنسييبة  %32ميين الييذين أجييابوا علييى
السؤال .وفي مقابل ذلك فإن معدالت الفوائد التي تدفع مقابل المبالغ المودعة لدى
المؤسسات المالية منخفضة جداً .1وهذه المعطيات مجتمعة تعضد فرضية البحيث
من أن أسعار الفوائد الفعلية التي يتحملها األفراد مرتفعة جداً.
ومما يزيد الصورة ايضاحا ً وجود نيوع مين اإلقيراض يعيرف بياإلقراض
اليومي ( ،)Payday Loanومدد القروض التي تمينح عليى هيذا األسياس قصييرة جيداً
تتيراوح بييين الييوم والشييهور ،كميا أن حجييم المبيالغ صييغير جيداً عييادة ميا يسييتخدم
لمقابلة االحتياجات اليومية من قبل الذين يقترضونـها إال أن معيدالت الفائيدة فيهيا

uk.creditcards.com.
www.usurylaw.com.

 ."What's the highest interest rate you currently have on a credit card?" 3ونظراً لهذا الوضع فقد
عقد الرئيس األمريكي أوباما ( )Obamaيوم الخميس 2002/04/23م اجتماعاً مع المديرين
التنفيذيين لكبار البنوك والشركات المعنية بإصدار البطاقات االئتمانية لحثها على تيسير التعامل
بالبطاقات نظراً لتصاعد الشكاوى من مستخدمي البطاقات االئتمانية من ارتفاع رسومها وسعر
الفائدة الذي تفرضه عليها.
"What's the most difficult financial problem for you right now?".

 1مثال ذلك :تتراوح قيمها حول نسبة  %3على المبالغ المودعة في الحسابات االدخارية لدى العديد
من المؤسسات المالية البريطانية.

1
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كبير ،6وهي موجودة في معظم البالد المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا ،وكنيدا وقيد
انتشر أمر اإلقدام عليها في األزمة األخيرة.2
بعد هذا العرض هل نحن أمام "الفائدة" التي إذا انتقل معدلها إليى الصيفر
تحولت إلى "اإلسالمية"؟ أم أننا أمام أشكال وأنيواع مختلفية تحتياج إليى دراسيات
تفصييييلية لمعرفييية معيييدالت فوائيييدها الفعليييية السييينوية (،)Effective Annual Rate
وشروطها المكتوبة بالحروف الصغيرة ( ،)Small Printsومن ذلك معدالت بعضيها
الخيالية التي يتم الوصل إليها بطرق فيها كثيير مين الغميوض والتعقييد مين خيالل
الغرامات التي ال تدرج ضمن المعدالت المعلن عنها فيي اإلعالنيات الدعائيية ،أو
بالتحايييل علييى قييوانين الربييا –بمفهومييه القييانوني -كمييا هييو الحييال فييي الواليييات
المتحدة .3أما فيما يتعلق باالستفادة المباشرة والكبيرة مين هيذه السياسية فيإن رأس
القائمة يتصدرها البنوك ثم بقية المؤسسيات الماليية األخيرى كميا هيو واضيح مميا
سبق من عرض ،أما األفراد فلهم النصيب األكبر في تحمل الخسائر الناجمة عين
هيذه االضييطرابات لتؤصييل لمبييدأ "خصخصية األربيياح وتييأميم الخسييائر" .يسييجل
هذه المفارقة البالغة بول كروجمان عندما يذكر أن الخسائر الناتجة عن انخفياض
قيم األصول في سوق العقار في أمريكا تقدر بـ  10000ملييار دوالر يقيع حيوالي
 10000مليييار دوالر (أي نسييبة  )%1101علييى العييائالت ،فييي حييين ال تتحمييل

 6ذكر مركز اإلقراض المسؤول ( )Center for Responsible Lendingفي دراسة له عن الموضوع في
Center for
مارس 2002م من أن هذه النسبة وصلت مستوى  %411في بعض الحاالت:
Responsible Lending (2009), Congress Should Cap interest Rates, p.1

 2فعلى سبيل المثال ارتفع حجم هذه القروض في بريطانيا خالل الفترة من أغسطس 2001م إلى
يونيو 2001م بواقع  ،%630وكذلك الحال في الواليات المتحدة قبل وبعد انفجار فقاعة الرهن
العقاري:
The Department of Financial Institutions (2007), Payday Lending Report; Carsey Institute (2006),
Subprime and Predatory Lending in Rural America: Mortgage Lending Practices that can trap
Low-income People.

 3هناك قوانين خاصة بالربا في الواليات المتحدة ،وبعض الدول تدرج ذلك ضمن قوانين العقوبات كما
هو الحال في كندا والتي حددت سقف الربا بـ  ،%10والمقصود بالربا هو النسبة التي تتجاوز تلك
المحددة قانوناً .فقد ذكرنا الحال بالنسبة لكندا ،أما في أمريكا فهناك محاوالت لتحديده بسقف أعلى
بما ال يتجاوز  ، %31إال أن هذا الوضع بعيد المنال الستقاللية كل والية في تحديد ذلك ضمن
حدودها الجغرافية .أما في اليابان فقد كانت هناك محاوالت في أواخر التسعينيات من القرن
الماضي ،أي في ظل تطبيق سياسة معدل الفائدة الصفري بتحديد سقف أعلى لمعدالت فوائد
اإلقراض بما ال يتجاوز  %20في السنة .وهذه األمور وما سبق ذكره في الورقة يعضد الصعوبات
العملية البالغة التي تواجه مثل هذه التشريعات ،مما يفتح المجال الستغالل الفئات الضعيفة.
المصدر.www.responsiblelending.org :
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المؤسسيييات الماليييية سيييوى  60000ملييييار دوالر فقيييط ،وهيييو ميييا يمثيييل نسيييبة
!6%6201
 .3حدود سياسة معدل الفائدة الصفري :تجربة اليابان
للسياسات النقدية أهداف اقتصادية كلية محددة تسعى السلطات النقدية ،كمحافظي
البنوك المركزية إلى تحقيقها من خالل أدوات مختلفة كعملييات السيوق المفتوحية
ومعدل الفائدة ولكي تكون األداة فعالة يجب توافر شروط معينة فيها ومن ذلك:2
 .6ال بد أن تكون األداة قابلة للقياس.
 .2ال بد أن يكون مقدوراً على التحكم فيها.
 .3ال بييد أن يكييون لهييا تييأثي ٌر قاب ي ٌل للتوقييع بالنسييبة للهييدف النهييائي المييراد
تحقيقه .وهذا يمثل أهم معيار للحكم على مدى فعالية األداة من عدمه.
وسياسيية معييدل الفائييدة الصييفري ال تخييرج عيين هييذا اإلطييار حيييث أن اليذين
لجأوا إليها يسعون إلى تحقيق جملة من األهداف منها؛ زيادة مستويات االستثمار
فيييي االقتصييياد بتخفييييض كلفييية رأس الميييال ،محاربييية االنكميييا والحفييياظ عليييى
مسييتويات مسييتقرة لألسييعار لكييي يعيياود االقتصيياد نمييوه ،والتييأثير فييي مسييتويات
الكتلة النقدية .وقد كانت هذه األهداف نصب أعين راسمي السياسات النقدية عليى
مسيييتوى البنيييك المركيييزي اليابييياني عنيييدما دخيييل االقتصييياد فيييي ركيييود حييياد فيييي
تسييعينيات القييرن الماضييي واألعييوام األولييى ميين القييرن الحييالي .وسيينناقش مييدى
فاعلية تحقيق ذلك في الفقرتين التاليتين:
 .4-3اإلطار النظري
من مسلمات الفكر االقتصادي الرأسمالي فيما يتعلق بمعيدل الفائيدة النقياط اليثالث
التالية:
• استحالة وجود اقتصاد من دون بنيوك ،وال بنيوك مين دون فوائيد .يقيول
موريس آليه ":البد من أن نميز بالطبع بين إلغاء الفائيدة وإبطيال معيدلها،
فذانك أمران متميزان تماماً .ففي حين أن األول أمر مسيتحيل تمامياً ،فيإن
الثيياني علييى العكييس ال يبييدو مسييتبعداً ضييمن بعييض الشييروط ،ميين ميييدان
اإلمكانات واالحتماالت" .3أميا بيول سامويلسيون فقيد ذهيب إليى أبعيد مين
ذلك في دفاعه عين الفائيدة حييث ييرى "أنيـها ظياهرة أساسيية ال يمكين أن

Melonio, Thomas (2009), Krugman d'une crise à l'autre, p. 3.
Mishkin, Frederic (2003), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, p.461.

 3المصري رفيق (6211م) ،مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك،
ص.24 .
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تختفي في أي عالم اقتصادي ،مهميا كيان مثاليياً ،وييرى أنيـها ال يمكين أن
تصبح صفراً".6
• العالقة الوثيقة بين االستهالك واالقتراض بالفائيدة ،ومين ثيم فيإن معيدل
الفائدة يعبر عن التفضيالت الزمنية للمستهلكين.
• يسجل االقتصادي الفرنسي جيون بيول فيتوسيي أن معيدل الفائيدة يشيكل
أهم المتغيرات االقتصادية بقوله" :ليس شرطًا أن تكون عال ًما كبيرًا لتفهم
بأن معدل الفائدة يشكل في النظام الرأسمالي متغيرًا حاسًما وربما المتغير
االقتصيييادي األكثييير أهميييية ألن معيييدل الفائيييدة يمكييين أن يكيييون متغييييرًا
اجتماعيًييا أي أكثيير ميين متغييير اقتصييادي .إن مسييتوى معييدل الفائييدة يقييود
التصييور الييذي يكنييه مجتمييع مييا لمسييتقبله ويحييدد فييي نفييس الوقييت توزيييع
الدخول وثمار النمو".2
فعندما تحتاج البنوك في بعيض األحييان إليى سييولة وعليى وجيه السيرعة
فإنـها تقترض مبالغ من البنك المركزي أو من بنك تجاري آخر مين خيالل معيدل
فائييدة يعييرف مسييبقًا .وبمييا أن هييذا القييرض يكلييف البنييوك ميياالً وأنهييا تبحييث عيين
تحقيييق أربيياح فإنييـها تُحمييل هييذه الكلفيية علييى الفيياعلين االقتصيياديين (العييائالت
والشركات ورجال األعميال) اليذين يقترضيون منهيا .ومين هنيا يتضيح أن البنيوك
كوسيط مالي تحدد في كل الحاالت معدل فائدة أعلى من معدل الفائدة الذي تدفعيه
للبنك المركزي .فإذا رفيع البنيك المركيزي معدليه ترفيع البنيوك التجاريية بيدورها
معدلها بمستوى يحقق لها األرباح المنشودة .وإذا غير البنك المركزي معدله فإنيه
يُغير بصفة غير مباشرة معدالت الفائيدة األخيرى .وهيذا يوضيح أن معيدل الفائيدة
األساسي توجيهي وإرشادي يسعى من خالله البنك المركزي إلى تقنين االستثمار
ودفع النشاط االقتصادي في فترات تراجع النشاط االقتصادي والحد مين اإلفيراط
في االستثمار في فترات النشاط الزائد.
ويجييدر التفريييق عنييد الحييديث عيين سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري بييين ثييالث
حاالت إقراضية يغفل عنها الكثير من االقتصاديين ومنهم الباحثون في االقتصياد
اإلسييالمي :ميين البنييك المركييزي إلييى البنييك التجيياري عنييدما يتييوفر لهييذا األخي ير
االحتياط الكافي الذي يمكنه من االقتراض ،ومن البنك التجاري إلى بنيك تجياري
آخير عنييدما ال يتيوفر مييثالً لييألول احتيياط كييافي لالقتييراض مين البنييك المركييزي،

 6المصري رفيق (6223م) ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،ص.263 .
Fitoussi, Jean-Paul (2000), L'avenir de l'Europe: l'ambition d'un autre contrat social, p. 174.
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وميين البنييك التجيياري إلييى الفيياعلين االقتصيياديين .والجييدول التييالي يلخييص هييذه
الحاالت:
قيمة معدل الفائدة
المقترض
المقرض
البنيييييييييييييييييك البنك التجاري قريب مين الصيفر (وهيو مسيتويات وأنيواع ليدى
بعض الدول كما مر معنا)
المركزي
البنيييييييييييييييييك البنك التجاري نسييبة صييغيرة ،لكنهييا أكبيير ميين السييابقة تختلييف
باختالف المدة والعملة
التجاري
البنيييييييييييييييييك الفييييييييييييييييييياعلين نسبة أكبر وبيدرجات متفاوتية يحيددها بنياء عليى
عواميييييل منهيييييا الميييييدة ،الحجيييييم ،حالييييية العيييييون
االقتصاديين
التجاري
االقتصادي
إن النموذج األساسي لفهم السياسة النقدية التي تمارسها البنوك المركزيية
يرتكز على معادلة فيشر التي تفرق بين "معدل الفائيدة االسيمي" و"معيدل الفائيدة
الحقيقي" باعتبار أن هذا األخير يأخذ بعين االعتبار تقلبات قيمة النقود.
من الناحية الرياضية :إن معيدل الفائيدة االسيمي ( )iيسياوي معيدل الفائيدة
الحقيقي ( )rمضافا ً إليه معدل التضخم المتوقع ( )حسب معادلة فيشر (:6)Fisher
i =r+

وهييذا يبييين ميين الناحييية المنهجييية أن تحديييد معييدل الفائييدة الحقيقييي يختلييف حسييب
مؤشر األسعار ( )Price Indexالمستخدم ،والسلع والخدمات التي تيدخل فيي تشيكيلة
السلة المرجعية ،والمستهلك المرجعي.
وعندما يتفق مقترض ومقيرض عليى معيدل فائيدة حقيقيي فأنهميا يجهيالن
كيف سوف يتغير معدل التضخم بين مرحلة إبيرام العقيد واألجيل الخياص بتسيديد
القييرض .وهييذا يييدفع إلييى التفريييق بييين مفهييومين ميرتبطين بمعييدل الفائييدة :معييدل
الفائدة الحقيقي الذي يتوقعيه المقتيرض والمقيرض عنيد إبيرام العقيد واليذي يسيمى
معيدل الفائييدة الحقيقييي المتوقييع ( )ex anteميين جهيية ،ومعييدل الفائييدة الحقيقييي الييذي
 6تجدر المالحظة أن هذه المعادلة ليست إال مقاربة إذ أن المعادلة األصلية هي ما يلي:
)r +  + r + 1 = 1+ i  (1 + ) (1 + r) = (1 + i)  (1 + i) / (1 + ) = (1 + r

إذا كانت قيمة المتغيرات  i ، rو ضئيلة نسبيًا فهذا يجعل قيمة  rال يعتد بها ،وبالتالي فإن المعادلة
السابقة تكتب على النحو اآلتي:
+r≈i
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يتحقق فعليًا بعيد ذليك واليذي يسيمى معيدل الفائيدة الحقيقيي المتحقيق ( )ex postمين
جهة أخرى.
وإذا كان غير ممكن للمقترض والمقرض أن يتوقيع بمنتهيى الدقية بمعيدل
التضخم في المستقبل ،فإنه من صالحهما أن يأخذا تقلباته في عيين الحسيبان .وإذا
سمينا  معدل التضخم المستقبلي الحقيقي و eمعدل التضيخم المسيتقبلي المتوقيع،
فإن معدل الفائدة الحقيقي المتوقع ( )ex anteيكتب على النحو اآلتي:
r = i - e

ومعدل الفائدة الحقيقي المتحقق ( )ex postيكتب كما يلي:
r=i-

ومن هنا يمكن كتابة معادلة فيشر ( )Fisherعلى النحو األتي:
i = r + e

ويفتييرض االقتصيياديون أن تييوازن السييلع والخييدمات فييي السييوق هييو الييذي يحييدد
معييدل الفائييدة الحقيقييي المتوقييع  .rفييي حييين أن تغيييرات معييدل الفائييدة االسييمي i
تتناسييب مييع معييدل التضييخم المتوقييع  .eويحييدد البنييك المركييزي معييدل الفائييدة
االسمي وفق معدل التضخم المتوقع صعودًا أو هبوطًا ،إيجابًا أو سلبًا .وهذا يبيين
أن معدل الفائدة هو عبارة عن رد فعل ينحصر بطبيعته على المدى القصير أكثر
ممييا هييو آلييية إسييتراتجية فعاليية علييى المييدى الطويييل تعييزز الثقيية وتييربط التمويييل
باالقتصاد الحقيقي.
وفي حالة ارتفاع األسعار ( )0 < تحرص البنوك المركزية على أن معدل الفائيدة
االسمي يبقى فوق مستوى التضخم المستهدف الذي ينحصر في منطقية اسيتهداف
( )inflation-targeting zoneبين مستوى تضخم أدنى  ،ومستوى تضخم أعلى  (
.6)   
وفي فترة الركود ( )recessionيظهير خطير تحيول التضيخم المينخفض إليى
انكميا ( ،)0  ( )deflationأي إليى انخفياض سيريع لألسيعار ييؤدي إليى خسيائر
كبيرة قيد تميس حتيى الشيركات المتمييزة وتيؤدي بعضيها إليى اإلفيالس .أميام هيذا

6

مثال ذلك حالة اليابان حيث حدد بنك اليابان وألول مرة منذ مارس 2001م مستويات التضخم
المستهدفة بين  %0و .%2وهذا التحديد بـهذه النسب محل جدل بين االقتصاديين ،حيث يرى البعض
مثل أولفيي بالنشار ( )Olivier Blanchardأن تكون المستويات بين  %3و %1لتتيح مجاالً واسعاً
للمناورة في إطار السياسة النقدية ،في حين ترى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية رفع قيمة
المستوى األدنى ألعلى من الصفر لتفادي خطر االنكما :
Blanchard, Olivier (1998), Plaidoyer pour l'inflation?, 23 novembre; OCDE (2006), Etude économique
du Japon, pp. 1-4.
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الخطر يضطر البنك المركزي إلى تخفيض معيدل الفائيدة االسيمي لتجنيب الكسياد
(.)depression
 .0-3حدود سياسة معدل الفائدة الصفري :تجربة اليابان
طبِقت سياسة معدل الفائدة الصفري أو شيبة الصيفري إيجابًيا وسيلبًا فيي الوالييات
المتحدة عندما خفّض البنك الفيدرالي معدل فائدته األساسي من  %1فيي 6222م
إلى  001في 6232م .وتظل التجربة اليابانية األكثر امتدادًا في هذا المجال حيث
داميييت خميييس سييينوات وثيييالث أشيييهر بالتحدييييد مييين ميييارس 2006م إليييى يونييييو
2001م .وبعييد اشييتداد وطييأة األزميية الحالييية لجييأت معظييم البنييوك المركزييية فييي
الدول الكبرى إلى خفيض معيدالت الفوائيد لمسيتويات قياسيية خيالل فتيرة قصييرة
جداً ،والجدول التالي يلخص ذلك:
كندا

الواليات الوحدة اليابان بريطان
يا
المتحدة األوروبية
%1205 %525 %225 %1 %1201

السويد

سويسرا

%1

-%0205
%3205

في
نـهاية
0227م
-%2 %225 %2205 %225 %224 %4205 -%2
مايو
%2275
0229م %2205

وقييد دخييل االقتصيياد اليابيياني منييذ بداييية التسييعينيات ميين القييرن الميييالدي
الماضي في فترة ركود حيث انخفض مؤشر سوق المال اليابياني نيكياي ()Nikkei
بعييد انفجييار الفقاعيية المالييية ميين ( 310261ينيياير 6220م) نقطيية إلييى 10224
نقطة (2002/4/20م) .وبعد دخول االقتصاد الياباني فيي مرحلية االنكميا مين
عييام 6221م كمييا يوضييح الرسييم البييياني التييالي (رقييم  ،)1قييرر البنييك المركييزي
اليابيياني خفييض معييدل الفائييدة األساسييي تييدريجيًا ليصييل إلييى  %0بييين مييارس
6222م ويوليو 2000م ،وهذا يبين أن اآلليات التوقعية لم تمكن السلطات النقدية
اليابانية من الكشف عن االنكما من خالل التوقع ( .)ex anteولعل ميا يؤكيد هيذا
االضطراب رفع البنك المركزي الياباني معدل الفائدة إلى  %0021من أغسطس
2000م إلى يناير 2006م .وعند إعالن هذه الزيادة خيالل لقياء صيحافي صيرح
ماسرو حيامي ( ،)Masaru Hayamiمحافظ بنك اليابيان المركيزي ،أن سياسية معيدل
الفائدة الصفري تمثل ترتيبًا غير عاديًا لتفادي أزمة مالية وأن مثيل هيذا اإلجيراء
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يجييب أن ينتهييي فييي أييية لحظيية .6لكيين البنييك المركييزي اليابيياني خفييض بعييد ذلييك
معييدل الفائييدة إلييى  %0061فييي فبراييير 2006م ليصييل فييي النهاييية إلييى %0ميين
مارس 2006م إلى يونييو 2001م .وهكيذا أعلين البنيك المركيزي اليابياني  -بعيد
حصوله على استقالله عن السلطة التنفيذية (الحكومية) فيي بدايية عيام 6222م –
عن سياسة معيدل الفائيدة الصيفري التيي ُعلقيت عليهيا فيي ظيل العشيرية الضيائعة
آميال كبيييرة و ُسييميت آنييذاك بييـ"السياسة النقدييية اليابانييية الجديييدة" علييى حييد تعبييير
محييافظ البنييك المركيييزي اليابيياني .2وفييي يونييييو 2001م أكييد توشيييهيكو فيييوكي
( ،)Toshihiko Fukiمحييافظ البنييك المركييزي اليابيياني الجديييد ،قييول ميين سييبقه حييين
صيرّح أنييه سييوف يسييتأنف سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري ،لكيين البنييك المركييزي
سوف يضطر ربميا إليى إنيـهاء هيذه السياسية المسيتمرة منيذ فتيرة طويلية ويتوجيه
تدريجيًا نحو رفع معدل الفائدة األساسي.3
معدل الفائدة الرسمي ( )Call Rateومعدل التضخم
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رسم بياني ( :)5معدالت الفائدة الرسمي ومعدل التضخم في اليابان -4994 :
0222م.
المصدرThe Bank of Japan :
وفييي ميييارس  2006م تبنيييى البنيييك المركيييزي اليابييياني سياسييية "التلييييين الكميييي"
( ،4)quantitative easingوالتييي اعتبرهييا البنييك إجييرا ًء مؤقتيا ً اتخيذ فييي ظييل ظييروف
استثنائية وهي تسعى إلى رفع السيولة وتسهيل اللجوء إلى االئتمان فيي االقتصياد
بإبقيياء معييدل الفائييدة القصييير األجييل إلييى مسييتوى الصييفر ومعييدل الفائييدة الطويييل
1

Lopez, Joe (2000), La Banque du Japon augmente le taux d'intérêt, 22 août, www.wsws.org.
Masaru, Hayani (1999), La nouvelle politique monétaire japonaise, pp. 47-52.
3
Foreign Press Center (2004), Japan Brief No0423, June 8, www.fr.emb.go.jp
2

 4تعتبر هذه السياسة إجراء جديداً أضافه البنك المركزي الياباني إلى سياسة معدل الفائدة الصفري في
هذه المرحلة ،بعد أن كان قد اقتصر على األخير ،في المرحلة األولى6222 :م – 2000م.
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األجل إلى مستوى منخفض جداً (الرسيم البيياني ( .))1وذليك بزييادة احتياطييات
البنوك التجارية لدى البنك المركزي بـهدف ضخ مزيد من السيولة فيي االقتصياد
(زيادة الكتلة النقدية) مما ييؤدي إليى ارتفياع مسيتوى األسيعار ،ثيم بعيد ذليك يقيوم
البنيييك المركيييزي بشيييراء سيييندات الحكومييية اليابانيييية الطويلييية األجيييل واألدوات
األخرى قصيرة األجل لدى المصارف التجارية ،وبالقيام بيـهذا اإلجيراء ميع بقياء
معدالت فوائد اإلقراض بين البنوك قريبة من الصفر مما يشيجع عليى اإلقيراض.
إن عملييية "التليييين الكمييي" أدت إلييى زيييادة االحتياطييات المصييرفية لييدى البنييك
المركزي من  1تريليون يَن في مارس 2006م إلى  31تريليون ين فيي ديسيمبر
2004م ،6وهييو مييا سيياهم فييي انخفيياض مسييتوى األسييعار مقاسيا ً بأسييعار التجزئيية
( ،) CPIومع استمرار هذا الوضع قام البنك المركزي اليابياني برفيع هيذه السياسية
2
في مارس 2001م مع التخلي عن سياسة معدل الفائدة الصفري بعد ثالثة أشهر
 ،ومع ذلك ظل مستوى أسعار التجزئة منخفضيا ً عليى اليرغم مين تحسين مسيتوى
كل من اإلنتاج واإلنفاق.
معدالت الفائدة الطويلة وقصيرة األجل في اليابان
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رسم بياني ( :)6معدالت الفائدة الطويلة وقصيرة األجل في اليابان من
4999م إلى 0227م.
المصدرBCE & OECD 2009 :
وبعد ثماني سنوات ونصف من إعالن سياسة معدل الفائدة الصفري ،بالتحديد
في  64يونيو 2001م ،قرر البنك المركزي الياباني رفيع معيدل الفائيدة األساسيي
بنسبة  ،%0021وهو يبعيث بيذلك رسيالة مؤداهيا أن حالية االقتصياد اليابياني فيي
تحسن ويحاول إلحاق معدل الفائدة الياباني األساسي بمستويات الوالييات المتحيدة
Spiegel, Mark (2006), Did Quantitative Easing by the Bank of Japan "Work"?, p.1.

 2وهذا ما يعضد أن هذه السياسات كانت مؤقتة وفي ظل ظروف استثنائية ،وليست مبنية على قناعة
أن للفائدة (أحد أبرز صور الربا) أضراراً اقتصادية توصل اليابانيون إليها بالممارسة.

1
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وأوروبا .لكن أزمية اليرهن العقياري التيي انيدلعت فيي الوالييات المتحيدة أجبيرت
البنييك المركييزي اليابيياني أن يخفييض مجييددًا معييدل فائدتييه األساسييي ميين %0010
(بين فبراير 2001م وسبتمبر 2002م) إلى ( %0030مين أكتيوبر 2001م إليى
نوفمبر 2001م) ليصل في النهاية إلى ( %0060منذ ديسمبر 2001م).
ويعاني اليابان من مديونية عامية مفرطية حتيى أضيحت "قنبلية موقوتية" عليى
حد تعبير االقتصاديين اليابانيين أكيو أوجاوا ( )Akio Ogawaوتكايوشيي إيجاراشيي
( )Takayoshi Igarashiحييييث وصيييلت فيييي عيييام 6222م إليييى  1100ملييييار دوالر
أمريكي ،أي ما يعادل  %630من الناتج القومي .6وقد تجياوزت هيذه النسيبة منيذ
عييام 2001م نسييبة ، %610الرسييم البييياني ( )1يوضييح تطييور حجييم المديونييية
منسوبا ً إلى الناتج المحليي اإلجميالي ،وهيو ميا يؤكيد أن الحكومية اليابانيية أقيدمت
علييى برنييامج تحفيييز مييالي كبييير لتقصييير مييدة الركييود الييذي عييانى منييه االقتصيياد
الياباني فيي العشيرية الضيائعة .وهيذا األمير بيدوره يؤكيد محدوديية سياسية معيدل
الفائدة الصفري في تحريك النشاط االقتصادي:
نسبة ديون الحكومة اليابانية للناتج المحلي اإلجمالي ()GDP
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رسم بياني ( :)7نسبة ديون الحكومة اليابانية العامة إلى الناتج المحلي
االجمالي 0222-4994م.
المصدرOECD, Factbook 2009 :
ومما يعضد ما سيبق أنيه أميام هيذه المديونيية المفرطية الناتجية عين مخططيات
النهوض المتتالية لدفع عجلة النشاط االقتصادي تضغط الحكومية مين حيين آلخير
على البنك المركزي إلبقاء معدل الفائدة بمستويات منخفضة جدًا.
وهنيياك مؤشيير آخيير يييدل علييى محدودييية سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري لمسيياعدة
مخططييات اإلنعييا والبييرامج المرافقيية أال وهييو دفييع عجليية النشيياط االقتصييادي
بزييييادة مسيييتويات االسيييتثمار والرسيييم البيييياني ( )1يوضيييح ذليييك .وحسيييب آخييير
Solidarité et Progrès (2000), Japon: Récession et endettement record, 17 février, p. 1.

1
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المعطييات تراجعيت اسيتثمارات الشيركات فيي اليابيان بنسيبة  %6103فيي الربيع
الرابع ( )Fourth Quarterلعيام 2001م ،وهيي أعليى نسيبة تسيجل منيذ الربيع الثاليث
( )Third Quarterلعام 2002م .6كما تراجع معدل االدخار السيما منذ عيام 2000م
لعييدة أسييباب لعييل ميين أبرزهييا مييا يلييي :انخفيياض األجييور ،وزيييادة عييدد السييكان
المسنين الذين يميلون إلى االستهالك أكثر مين االدخيار ،وانخفياض معيدل الفائيدة
إلى الصفر اليذي ال ييدفع عليى إييداع األميوال فيي البنيوك التجاريية ،عيالوة عليى
توجه العائالت إلى اقتناء المساكن نظرًا النخفاض أسعار العقار .ولعيل العيائالت
اليابانية وقعت ضحية للوهم النقدي بمعنى أنـها بنت قراراتـها عليى معيدل الفائيدة
االسمي وليس على معدل الفائدة الحقيقي.
نسب النمو االقتصادي واالستثمار واإلدخار
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رسم بياني ( :)2نسب النمو االقتصادي واالستثمار واالدخار في اليابان
0227-4994م.
المصدرOECD, Factbook 2009 :
وهكذا يتضح أن سياسة معدل الفائدة الصفري لم تكن كافيية فيي تخفييف وطيأة
الركييود االقتصييادي الييذي عييانى منييه االقتصيياد اليابيياني ،فلقييد أضيييف لهييا سياسيية
"التليين الكمي" والتي ال تزال محل دراسة ونقيا عليى مسيتوى أوربيا وأمريكيا
من قبل البنوك المركزية .وقيد اعتيرف محيافظ البنيك المركيزي اليابياني ماسياكي
شيراكاوا ( )Masaaki Shirakawaفي مايو 2001م بيـهذه المحدوديية ،حيين قيال ":إن
اإل ستراتيجية كانيت جيد فعالية فيي تحقييق اسيتقرار أسيواق الميال ،إال أن مفعولهيا
كان محدوداً في معالجة ركود االقتصاد الياباني ،ألن البنوك لم تكن تقرض ،كميا
أن الشيييركات أحجميييت عييين االقتيييراض" .2باإلضيييافة إليييى هيييذا لجيييأت الحكومييية
اليابانية إلى الطرق التقليدية التي استخدمت من أيام كينز كالتحفيز المالي ،والذي
1

Kajimoto, Tetsushi (2009), Plongeon de l'investissement des entreprises au Japon, Usine Nouvelle,
5 mars.
2
Lanman, Scott (2008), 'Bernanke-san' Signals Policy Shift, Evoking Japan Comparison, p.1.
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يبييدو أن الحكوميية اليابانييية اسييتخدمته بشييكل كبييير ممييا انعكييس سييلبا ً علييى زيييادة
االقتراض لتمويل العجز فيي نفقاتيـها ،والرسيم البيياني ( )2يوضيح كييف تحوليت
الحكومة اليابانية من مقرض في السنوات األولى من تسيعينيات القيرن الماضيي،
إلى مقترض بعد تلك السنوات وإلى اليوم.
نسبة صافي اإلقراض  /االقتراض الحكومي للناتج المحلي اإلجمالي ()GDP
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رسم بياني ( :)9نسب االقراض واالقتراض من قبل الحكومة اليابانية -4992
0227م.
المصدرOECD, Factbook 2009 :
وختاما ً نشير إلى أن لالقتصاديين تحفظيات عليى هيذه السياسية لميا يرونيه مين
آثار سلبية قد تنجم عنهيا مميا يقليل مين فعاليتهيا لتحقييق األهيداف المرجيوة .فعليى
سييبيل المثييال علييى إثيير خفييض بنييك انجلتييرا لمعييدل الفائييدة إلييى مسييتوى  %6فييي
فبرايير الماضيي كتيب االقتصيادي روس ألتميان ( )Ros Altmanإليى خمسية أسيباب
تجعله يعتقد أن هذا اإلجراء خاطئ ولخص ذلك كما يلي:6
 .6هذا اإلجراء يضر بثقة المواطنين في صانعي القرار السياسي ،حيث
أنـهم سيحجمون عن اإلنفاق إذا شعروا أن المسؤولين عن تسيير أمورهم
مرتبكون.
 .2أن عمليات خفيض معيدل الفائيدة السيابقة ليم يخصيص لهيا الوقيت الكيافي
لمعرفة نتيجتها بل استمر البنك في إقرار مزيد من التخفيضات.
 .3أن هذا الخفض يضر بالمدخرين وأصحاب المعاشات حيث يؤدي إلى
تقليص أرباحهم مما يدفعهم إلى اإلحجام عن االستهالك بدل اإلقدام عليه.
 .4ال يمكن لهذا اإلجراء أن ينجح ألن معدالت فائدة أكثير انخفاضيا ال تعيزز
بالضيييرورة اإلنفييياق إذ إن اليييدائنين سييييزيدون هيييامش ربحهيييم ويرفعيييون
Altman, Ros (2009), Five Reasons Why a Rate Cut Is Wrong, The Guardian, February, 5 th .

1

58

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،61العدد2

الرسوم على القروض نظرا لكون المشكلة هي فيي تيوفر االئتميان ولييس
في السعر.
 .1هناك مخياطر بحيدوث تضيخم كبيير ،إذ إن خفيض معيدالت الفائيدة بشيكل
كبير وطباعة مزيد من األوراق المالية للتعويض عن القروض المعدومة
وضخ مليارات الدوالرات في البنوك ،إنميا يمهيد لتضيخم ميالي كبيير فيي
المستقبل ،مما يعني مزييدا مين اإلضيرار بالميدخرين بسيبب تراجيع قيمية
مدخراتـهم نتيجة التضخم.
ومن جانب آخر يخلص السقا في تحليله لهذه السياسة إلى أن "العيالم اآلن
 ...يواجه معضلة خطيرة في ظل معدالت الفائيدة الصيفرية ،حييث إن أ ّ
ي تيدهور
في األداء االقتصادي الكلي سوف يؤدي إلى ميل معدل التضخم نحو االنخفياض،
وهو ما سوف يتبعيه تيدهور فيي األداء عبير دورة الكسياد ،ومين ثيم تيزداد فيرص
احتمييال انتشييار الكسيياد العييالمي الحيياد ،أي أنييه فييي ظييل هييذه األوضيياع ليييس ميين
المتوقييع إذن أن ينحسيير الكسيياد العييالمي بسييرعة ،وميين الممكيين أن يسييتمر لفتييرة
طويلة خصوصا مع تراجع معدالت التضخم".6
وخالصة القول بشأن هذه السياسة أنـها ال زالت محل أخذ ورد لييس فقيط
على المستوى النظري من قبل االقتصاديين بيل حتيى عليى المسيتوى العمليي مين
قبل المجالس المسؤولة عن رسم السياسات النقدية على مسيتوى محيافظي البنيوك
المركزييية الكبييرى ،وقييد أشييرنا لييبعض ذلييك ميين خييالل تحفظييات البنييك المركييزي
األوربييي علييى التخفيييض إلييى مسييتويات قريبيية ميين الصييفر فييي ظييل الظييروف
الحالية ،وذلك ألن فعالية هذه السياسة عند هذه المستويات تكون جد محدودة ،كما
وقد يترتب عليها مثالب أخرى فيي إطيار المنظومية الماليية القائمية ،وحتيى اليذين
لجأوا إليها يعتبرون ذلك إجيرا ًء اسيتثنائيا ً اسيتجابة لظيروف قياهرة يجيب العيدول
عنها متى ما سنحت الظروف لذلك.
 .1سياسة معدل الفائدة الصفري و مبدأ إلغاء الربا.
في عام 6216م نقل عن الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون قوليه ":إننيا
اآلن جميعا ً كينزيون ( ،")We are all Keynesians nowمجياراة لهيذا القيول وعليى إثير
انتهاج سياسة معدل الفائدة الصفري في السنتين األخيرتين ،أعلين المحليل الميالي
وليام بيسك (": )William Pesekيمكن أننا تحولنا إلى مصرفيين إسيالميين (We may
.2 )all be Islamic bankers
 6السقا ،محمد إبراهيم ( ،)2002االقتصاد العالمي بمعدل فائدة صفري ،القبس الكويتية 1 ،يناير.
Pesek, William (2008), Fed, BoJ We Are All Islamic Bankers, 7 December, p. 1.

2

سياسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا /بلوافي وبلعباس

12

ومن جهة أخرى أشار بعيض المسيلمين أن اليابيانيين اكتشيفوا بالممارسية
العملية الضرر البالغ الذي تسببه القروض بالفائدة للنشاط االقتصيادي فيي اليبالد.
ومن ثم تبنت اليابان سياسة معدل الفائدة الصفري ووصلت إلى النتيجة التيي أمير
بـها اإلسالم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا ً حين حرّم الربا.6
واعتبيير أحييد المختصييين فييي االقتصيياد اإلسييالمي سياسيية معييدل الفائييدة
الصفري اليابانية مين أهيم األسيباب التيي أدت إليى نميو المصيرفية اإلسيالمية فيي
العقد األخيير .2وأصيدر أحيد اليدعاة فتيوى يعتبير فيهيا البنيوك اليابانيية بنو ًكيا ذات
طبيعة إسالمية من تصيور أن نسيبة الفائيدة عليى الوادئيع فيي المصيارف اليابانيية
تبلغ صفرًا في المائة.3
وفي ظل األزمة الماليية العالميية أشيار العدييد مين اليدعاة والفقهياء والمفكيرين
والمختصين فيي االقتصياد اإلسيالمي إليى أن النظيام االقتصيادي السيليم هيو اليذي
تكون فيه الفائدة صفر ،4وأن سياسة معدل الفائيدة الصيفري التيي انتهجتهيا بعيض
البنوك المركزية تعني إلغاء الربا 1أو اعتماد "معدل فائدة إسالمي".1
فهييل حق يا ً تتطييابق هييذه السياسيية مييع مبييدأ تحييريم الربييا الييذي يعييد ميين المبييادئ
األساسييية التييي يقييوم عليهييا التمويييل اإلسييالمي؟ أم األميير علييى خييالف ذلييك؟ إن
فحص ما كتب حول هذه المسألة يشير إلى أن في األمر اسيتعجاالً وعيدم تيدقيق،
وذلك ألسباب عديدة منها ما يلي:
• إن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري إجييراء وقييائي واسييتثنائي يسييتخدم لتفييادي
االنكميييا أي االنخفييياض شيييبه العيييام للنشييياط االقتصيييادي وألسيييعار السيييلع
والخدمات عليى ميدار شيهور أو سينوات عدييدة .وقيد أوضيحنا ذليك مين خيالل
الدراسييات التييي تناولييت تجربيية اليابييان ،وخاصيية تلييك التييي صييدرت ميين بنييك
اليابان أو على لسان مسؤوليه.

 6ملتقى حضرموت للحوار العربي (2006م) ،اليابان ..وتحريم الربا 62 ،أبريل
.www.hdrmut.net:
 2رزق ،حمدي (2001م) ،المصارف اليابانية أسلمت ،المصري اليوم 61 ،أبريل؛ حرب ،شرين
(2001م) ،فوائد تساوي صفر ..بنوك يابانية على الطريقة اإلسالمية ،محيط 26 ،يونيو.
 3الغزالي ،عبد الحميد (2001م) ،التنمية االقتصادية بين التمويل الربوي والتمويل اإلسالمي ،ص
.661
 4النجار ،زغلول (2001م) ،األزمة االقتصادية العالمية ،قناة األقصى 61 ،ديسمبر.
Traouli, Khaled (2008), Osons la solution islamique: Un taux d'intérêt nul... et rapidement.
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La FED adopte un taux d'intérêt islamique, 18 décembre 2008, www.agoravox.fr.
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الزامل ،يوسف (2002م) ،أمريكا والعالم يحاربان األزمة بإلغاء الربا 21 ،مارس.
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• إن سياسة معدل الفائدة الصفري تبقى محل أخذ ورد من طرف االقتصاديين
ألن السياسيية النقدييية فييي فتييرات االنكمييا عنييدما تصييل معييدالت الفائييدة إلييى
الصفر تخسر كل فعاليتها أو أنيه يصيبح مين الصيعب تطبيقهيا عليى األقيل ألن
القواعيييد المعتيييادة لقييييادة السياسييية النقديييية ليييم يعيييد باإلمكيييان تطبيقهيييا .يقيييول
االقتصادي السويسري ميشال سانتي" :إن سياسة معدل الفائيدة الصيفري التيي
تكمن في إغراق الجميع وبسرعة بأقصى كمية من السيولة تحميل فيي طياتيـها
بذور التخصيص غير الفعال ألنـها ال تأخذ بعين االعتبار اختالف الموارد مع
تشجيع كل أشكال التصيرفات غيير المنطقيية وربميا غيير المسيؤولة" .6وتبقيى
هذه السياسة أيضًا محل جدل من قبيل المعنييين األولييين بياألمر وهيم محيافظو
البنوك المركزية .يقيول جيون كليود تريشيي أن سياسية معيدل فائيدة الصيفري،
على غرار ما يحصل في اليابان ،ليست مالئمية للوضيع األوروبيي .2وصيرح
جيمس بوالرد ( ،)James Bullardرئيس فرع البنك المركيزي األمريكيي بمنطقية
سييان لييويي ،فييي لقيياء مييع قنيياة بلييومبرج (" :)Bloombergعنييد هييذه المسييتويات
المنخفضة جيدًا إننيي قليق مين حيدوث نتيجية عليى الطريقية اليابانيية" ،قبيل أن
يضييف" :يصيبح االنكمييا آليية تغيذي نفسييها بنفسيها بحييث تجييد نفسيك مقييدًا
بمستوى الصفر".3
• إن معييدل الفائييدة الصييفري أو شييبه الصييفري يخييص القييروض التييي يمنحهييا
البنييك المركييزي للبنييوك التجارييية لتقرضييها لبنييوك تجارييية أخييرى أو لفيياعلين
اقتصيياديين (عييائالت ،رجييال أعمييال ،مضيياربين ،شييركات) بمعييدالت أعلييى.
وهذا يتناقض مع مبدأ إلغاء الربا الذي جاء به اإلسالم "فيإن تبيتم فلكيم رؤوس
أميوالكم ال تَظلميون وال تُظلميون" ،وهيو فيي ذلييك ليم يفيرق حتيى بيين ميا يقييدم
لالستهالك وبين ما يقدم لإلنتاج أو االستثمار كما حاول البعض لتبريير الفائيدة
على العنصر األخير ،فمن باب أولى أنه ال يقر ألبته في أن تُقيرض مؤسسيات
الوسيياطة المالييية بمعييدالت شييبه مجانييية لتميينح بعييد ذلييك إقييراض الوحييدات
االقتصييادية بالمعييدالت التييي تراهييا مناسييبة .وهييذا مييا يتماشييى مييع مبييدأ حفييظ
األموال والعدل فيها.

1

Santi, Michel (2009), La politique du taux d'intérêt zéro: une grenade en mains des Banques
Centrales, p. 2.
2
Trichet, Jean-Claude (2009), Une politique de taux zéro n'est pas appropriée au cas européen,
RTLinfo, 18 avril.
3
Triès, Philippe (2008), Taux d'intérêt zéro: le scepticisme d'un gouverneur de la Fed.
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• إن الواقع يبين أنه بالرغم من أن البنوك المركزية تحدد معدل فائيدة صيفري
فييإن مسييتويات معييدل الفائييدة لييدى المؤسسييات المالييية والبنييوك التجارييية تظييل
مرتفعة بنسب مختلفة.
• إن تحريم الربا في اإلسيالم ينبغيي أن ييربط بأصيل العيدل أي وضيع الشييء
في موضعه الالئيق بيه حييث ييتم اإلقيراض بيدون فائيدة فيي الحياالت الخاصية
التي تستدعي القيرض الحسين والمشياركة فيي اليربح والخسيارة فيي المشياريع
المربحيية نسييبيًا .فليييس ميين العييدل أن يييدعى المييرء لتقييديم قييرض حسيين فييي
مشروع ربحي بدعوى األخوة اإلسالمية بدال من أن يُش َرك في المشيروع مين
خالل طرق التمويل اإلسالمية المالئمة.6
• إن سياسة معدل الفائدة الصفري قد تساهم فيما يلي:
 .6تغذيييية ميييا يسيييمى بيييـ" "carry-tradeوهيييي ممارسييية مضييياربية تتمثيييل فيييي
االقتراض في بالد يكون فيها معدل الفائدة مينخفض واسيتثمار هيذا الميال
في بالد يكون معدل الفائدة فيها بنسبة أعلى .وقد يلجأ إليى هيذه الممارسية
كييل ميين الشييركات ،والمضيياربين وصييناديق التحييوط .وقييد حصييل هييذا
الوضع في اليدول اآلسييوية عنيدما اقتيرض القطياع الخياص مبيالغ كبييرة
بالييدوالر عنييدما كانييت فوائييد الييدوالر منخفضيية ،ومييا إن حصييلت األزميية
المعروفيية فييي أواخيير التسييعينيات إال وطييارت تلييك األمييوال ممييا عييرض
اقتصيياديات تلييك الييبالد لصييعوبات بالغيية ل َّمييا يتعييافى الييبعض منهييا بشييكل
نـهائي إلى اآلن ،وفي خضيم األزمية الحاليية أشيار صيندوق النقيد اليدولي
في بعض دراسياته إليى أن بعيض دول أوربيا الشيرقية قيد تتعيرض لينفس
المصير ،ألن ديون الشركات فيها كانت باليورو بشكل رئيس.2
 .2خفض قيمة العملة الوطنية أمام العمالت الدولية األخرى ألن الطلب على
العملة التي يكون معدل فائدتيـها مينخفض يقيل مقارنية بيالعمالت األجنبيية
التي يكون فيها معدل الفائيدة بمسيتوى أعليى .وهيذا ميا حصيل فيي اليابيان
ميؤخراً ،فبعيد تفيياقم أزمية اليرهن العقيياري فيي صييف 2001م اضييطرت
أمريكييا والييدول الكبييرى األخييرى إلييى خفييض معييدالت فائدتييـها ،بعييد أن
كانت مرتفعة مقارنة بالين .ومن هنيا شيهد اليابيان عيودة رؤوس األميوال
مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين مقابيل العميالت األخيرى .ففيي ظيرف سينة
ونصف ارتفع الين بنسبة  ،%40وهذا ميا انعكيس سيلبا ً عليى الصيادرات
 6المصري ،رفيق (2002م) ،األزمة المالية العالمية من يتحمل مسؤوليتها؟ ،ص.312 .
The Financial Times (2009), IMF backs euro for eastern Europe: report, April, 9.
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فسييجل اليابييان فييي ينيياير 2002م عجييزاً تجاري يا ً قياسيييا ً مقييداره 21202
مليار ين ( 102مليار يورو) .6
وحتى لو افترضنا أن البنوك التجارية تعرض قروضًا ذات المعدل الصيفري
في إطار مبادرات حكومية كما يحصل أحيانًا في بعض اليدول مثيل فرنسيا ليذوي
الدخل المحدود أو ل بعض الفئات مثل األسياتذة القتنياء مسيكن ال تعنيي أنيـها تخليو
من الفائدة (الربا) نظرًا لما يلي:2
 .6إن قييرض المعييدل الصييفري المعليين يجييب أن ال يتجيياوز فييي أقصييى حييد
نسيييبة  %30مييين المبليييغ اإلجميييالي لقيمييية المنيييزل حسيييب آخييير المعطييييات،
وبالتييالي يجييب أن يرفييق بنييوع ميين أنييواع القييرض بفائييدة المتاحيية فييي سييوق
االئتمان.
 .2إن قييرض المعييدل الصييفري ليييس فييي الحقيقيية مجاني يا ً ألن الدوليية تتحمييل
نسبة الفائدة التيي يتعاميل بيـها البنيك المقيرض أثنياء إبيرام العقيد ويسيترجعها
على شكل خضم ضريبي.
 .5الخاتمة :النتائج والتوصيات
 4-5النتائج :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 .6إن الفائدة والسياسات النقدية المرتبطة بـها كانت و ال تزال من أعقد المسيائل
في علم االقتصاد .إنـها تمثل لغيزاً يحتياج إليى تفكييك الكثيير مين "شيفراته" و
"رموزه".
 .2إن استخدام سياسة معدالت فائيدة صيفرية ليسيت بالجدييدة فقيد اسيتخدمها بنيك
االحتياط الفيدرالي في أزمة الكساد الكبير ،والجديد في التجربة اليابانية أنيـها
األطول كما صاحبها استخدام أدوات أخرى "غير تقليدية" مثل سياسة التليين
الكمي .وهذا ما جعل التجربة اليابانية محل دراسة وتحليل على نطاق واسع.
 .3لقد وقع البعض في فخ "اليوهم النقيدي" اليذي جيرهم فيي تحلييلهم للسياسييات
النقدية في االقتصاديات الرأسمالية إلى عدم التفريق الدقيق بيين معيدل الفائيدة
االسمي ومعدل الفائيدة الحقيقيي .وهيذا يفتيرض مين الناحيية النظريية -اسيتنادًا
لمعادلة فيشر -وجود توازن تلقائي بين معدل الفائدة الحقيقي ومعيدل التضيخم
1

Saeki, Yuzo (2009), Les exportations chutent au Japon déficit commercial record, Reuters, 25
février.
2
Pagny, Aurélie (2009), Un prêt à taux zéro pour les enseignants, Le Figaro, 27 mars.
وقد نشر هذه المقالة موقع "ربح" االلكتروني ( )ribh.wordpress.comالمختص في التمويل اإلسالمي

بخلفية أن هذا اإلجراء يتوافق مع تحريم اإلسالم للربا.
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المتوقييع بحيييث يبقييى حاصييل الجمييع بييين المتغيييرين صييفريًا باسييتمرار .وهييذا
األميير ليييس متحققيا ً فييي الواقييع ،فعنييدما يشييهد االقتصيياد انكماشيا ً يكييون معييدل
الفائييدة الحقيقييي موجب ياً ،وعلييى هييذا األسيياس ال يصييح أن نقييول أنييه فييي ظييل
االقتصاد اإلسالمي يكون معدل الفائدة االسيمي مسياويا ً للصيفر ،بيل األدق أن
نقييول أن الفائييدة (الرب يا) غييير مشييروعة بكييل أشييكالها ومستوياتييـها وفييي كييل
الحاالت وبخاصة في فترات األزمات.
وقع البعض اآلخر في خداع التجزئة اليذي يجير إليى االعتقياد بيأن ميا يصيح
على المستوى الكلي يصح على المستوى الجزئي .ففيي الحالية التيي درسيناها
يفترض البعض أن تحديد معيدل الفائيدة بصيفر عليى المسيتوى الكليي يينعكس
بشكل تلقائي على المستوى الجزئي ،وهذا غير صحيح كما بينا.
هناك عدم تمييز بيين إلغياء –أي تحيريم -الفائيدة وتعطييل معيدلها فيي فتيرات
استثنائية كما هو حاصل اليوم في عدد من اليدول الرأسيمالية فيي ظيل األزمية
المالييية العالمييية ،وكمييا حصييل فييي اليابييان ميين قبييل .إن سياسيية معييدل الفائييدة
الصييفري إجييراء الحتييواء آثييار األزمييات والحييد ميين تفاقمهييا وليييس قناعيية
بضرورة إلغاء الفائدة لما فيها من ظلم وأضرار اقتصادية واجتماعية.
إن سياسة معدل الفائدة الصفري كما أوضحنا فيما سبق ليست مين االقتصياد
اإلسالمي في شيء ،حيث أنـها تساهم فيي تكيريس الواقيع كميا هيو مين خيالل
التصرفات والسياسات الخاطئة والتي كان السيبب فيهيا ذات المؤسسيات التيي
يييراد تقييديم األمييوال "مجانيياً" لهييا لتقييرض الوحييدات االقتصييادية بأضييعاف
مضاعفة من معدالت الفوائد والرسوم تحت دعوى ارتفاع المخاطر وغيرهيا
فييي الفتييرات التييي تعقييب األزمييات .وميين أبييرز مقاصييد الشييريعة فييي األمييوال
العدل فيها وفي طرق نقلها وتداولها بين الناس ،وهذا اإلجراء يكرس تكيديس
األموال ويوجهها في يد القلة لتصبح "دولة بين األغنياء".
إن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري تؤكييد أن الربييا ال يمكيين أن يشييكل المبييدأ
األساسييي للنظييام االقتصييادي اإلسييالمي بمعييزل عين غيييره ميين المبييادئ التييي
يقوم عليها وعن الواقع الذي يعمل فيه ،وبالتالي فإن مجرد العيدول عين الربيا
ال يحل المشاكل بصفة آلية بمنأى عن الواقيع السياسيي واالجتمياعي والثقيافي
والضغوطات الجيواسترتيجية الخارجية.
ضرورة تقصي حقائق األمور ومدلوالت السياسيات عليى حقيقتهيا الفعليية ال
كما نحب لها أن تكون أو كما يراد منا أن نراها .
يتضييح ميين خييالل مييا سييبق أن سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري وغيرهييا ميين
الحلول األخرى مكلفية و عيادة ميا يكيون اسيتعمالها متيأخراً ولهيا آثيار جانبيية
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ومضيياعفات .وهييذا مييا أدى إلييى نقييا وجييدل كبييير علييى مسييتوى االقتصيياد
الكلي حول مفعول هذه السياسات على المتغيرات االقتصادية.
 .60إن هييذا اإلجييراء أعيياد للواجهيية مفيياهيم كييادت تنييدثر ليبقييى الحييديث عنهييا
رهين يا ً فييي بطييون الكتييب ،وميين أهييم هييذه المفيياهيم التييي عييادت للواجهيية فييخ
السيولة الذي تحدث عنه كينز.6
 .66إن هذه السياسة تمثل آخر ما لدى السيلطات النقديية مين وسيائل فيي سيبيل
الحد من آثيار األزميات الماليية ،كميا أن تحقييق األهيداف المرجيوة منهيا لييس
مقدوراً على التحكم فييه دون مسياعدة اإلجيراءات األخيرى ،كيالتحفيز الميالي
و"التليين الكمي".
 .62مييين خيييالل بحثنيييا وفحصييينا لميييا وقيييع بيييين أييييدينا مييين مصيييادر لكبيييار
االقتصاديين مثل كينز لم نعثر على قول واضح لهم يشير إلى ضرورة إلغياء
الفائيدة لميا لهيا مين أضيرار ،بيل كييل اليذي تحيدثوا عنيه هيو معيدالت الفائييدة،
ومستوياتييـها "التوازنييية" وتلييك المرتفعيية منهييا التييي تييؤدي إلييى التييأثير علييى
مستويات النمو االقتصادي ،وهيذا ليم يمنيع اليبعض مينهم إليى القيول بإمكانيية
اللجوء إلى معدالت الفائدة االسمية الصفرية كإجراء لمواجهة األزمات.
 .63للتنسييييق بيييين البنيييوك المركزيييية أهميييية قصيييوى فيييي تحقييييق األهيييداف
االقتصادية والمالية من السياسيات النقديية التيي تتخيذها ،وهيو ميا يبيين أهميية
التعاون اإلقليمي وغيره بالنسيبة لليدول اإلسيالمية إذا أرادت تطبييق سياسيات
مرتبطة بخصوص يتها الثقافية حتى يكون لتلك السياسات فعاليية وإيجابيية فيي
ظل النظام المعولم القائم على التكتالت المحلية واإلقليمية.
 .64إن الممارسات التي تتم من خالل هذه السياسات وغيرها والتي "تحيابي"
مؤسسييات الوسيياطة المالييية تطييرح وبشييكل ملييح ضييرورة اإلسييراع فييي تقييديم
نموذج للوساطة مسيتمد مين قواعيد الشيريعة ومسترشيد بالتطبيقيات اإلنسيانية
الجيدة أنى وجدت لتشيييد نظيام ميالي عيادل ومسيتقر .فلقيد أوضيحت الدراسية
على سبيل المثال أنه كلما كانيت الوضيعية االئتمانيية للمقتيرض غيير جييدة –

 6ذكر االقتصادي األمريكي بول كروجمان أنه ضمن مجموع األبحاث التي حوتها قاعدة المعلومات
البحثية ( )EconLitمنذ عام 6211م لم يرد ذكر عبارة "فخ السيولة" في عناوين أو مستخلصات أو
موضوعات األوراق العلمية لالقتصاديين إال في  26موضعاً ،مما عزز قناعة أن هذه الحالة ولم
تقع وال يمكن أن تقع؛ يراجع المصدر التالي:
Krugman, Paul (1998), It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap,
p.138.
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ويييدخل فييي هييذا المحتيياج والمعييدم -كلمييا كانييت معييدالت الفوائييد والغرامييات
األخرى مرتفعة.
 .61إن المسيتفيد الكبيير إن لييم نقيل النهييائي مين هيذه السياسييات هيي مؤسسييات
الوسييياطة الماليييية ،وخاصييية البنيييوك "االبييين الميييدلل" للنظيييام القيييائم .فهيييذه
المؤسسيات كانيت و ال تيزال مين المتسيببين الرئيسييين فيي حيدوث األزميات،
ومع ذلك ال يعمل شيئا ً ذي بال من أجيل إعيادة النظير فيي طبيعية العميل اليذي
تقيييوم بيييه ،بيييل يطليييب مييين الجمييييع اإلسيييراع إليييى نجدتيييـها مهميييا كليييف هيييذا
المجتمعات اإلنسانية .لقد أدت هذه القناعة بالحكوميات إليى االقتيراض بصيفة
مفرطة في ظيل بيرامج التحفييز الميالي ،وهيذا ميا سييترك إرثيا ً ثقييالً لألجييال
القادمة .وقد دلت التجربة اليابانية على ذلك.
 .0-5التوصيات :من األمور التي توصي الدراسة ببحثها ما يلي:
 .6القيام بدراسة على مستوى االقتصاد الجزئي تلقيي الضيوء عليى تفاصييل
وشييروط معييدالت الفائييدة التييي فرضييتها المؤسسييات االئتمانييية والبنييوك
التجارييية اليابانييية فييي ظييل سياسيية معييدل الفائييدة الصييفري ميين مييارس
2006م إلى يونيو 2001م.
 .2القيييام بمراجعيية نقدييية تحليلييية للدراسييات التييي تناولييت السياسيية النقدييية
القتصاد قائم على غيير الفائيدة فيي ضيوء التطيورات والنقاشيات المتعلقية
بالسياسات النقدية الحالية.
 .3دراسة موضوعات محددة مثل أمثلية سياسة معدل الفائدة الصيفري كيأداة
للسياسييية النقديييية ،وكفاءاتيييـها فيييي توزييييع الميييوارد الماليييية عليييى ضيييوء
التطبيقات الحالية لهذه السياسة في بعض البالد.
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