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ما يحدث اليوم في تركيا حدث في شرق آسيا قبل نحو  ٢٥سنة ،وانتهى بأزمة كبيرة عام ١٩٩٧م .جوهر املشكلة ُيعرف
في األدبيات االقتصادية بـ ”الخطيئة األصلية“ ) .(original sinفما هي هذه الخطيئة؟
الخطيئة األصلية هي االختالل بني أصول الشركة والتزاماتها الناتج عن االقتراض قصير األجل في حني أن املال
ُيستثمر في مشاريع عائدها طويل األجل ) .(maturity mismatchingأو االقتراض بعملة أجنبية ،كالدوالر ،في
حني أن اإليرادات تكون بالعملة املحلية كالليرة ) .(currency mismatchingنشأ هذه املصطح بعد أزمة شرق آسيا
في ١٩٩٧م حيث ارتكبت الشركات اآلسيوية كال نوعي الخطيئة في السنوات السابقة الندالع األزمة.
الحكومة التركية ،شأنها شأن دول شرق آسيا ،تبنت منذ فترة مبدأ تشجيع الصادرات لدعم االقتصاد .ولهذا كانت
السياسة النقدية توسعية على مدى سنوات طويلة ،وذلك بهدف دعم النمو وتشجيع صادرات القطاع الخاص .هذا
التوسع النقدي أدى بالضرورة إلى انخفاض مستمر لقيمة الليرة مقابل العمالت األجنبية .في الظروف الطبيعية ،هذا
االنخفاض يخفض أسعار الصادرات التركية في األسواق األجنبية ومن ثم يجعلها أكثر تنافسية .لكن في وجود
الخطيئة األصلية ،فإن النتائج قد تكون مغايرة تماما ً.
الشركات التركية ،رغبة في النمو والتوسع ،صارت تقترض من البنوك األجنبية بالدوالر وباليورو .ملاذا فعلت ذلك؟ بعد
األزمة املالية العاملية عام ٢٠٠٨م انخفض سعر الفائدة على الدوالر وعلى اليورو إلى قريب من الصفر ،في الوقت الذي
ضخ فيه االحتياطي الفيدرالي والبنك املركزي األوربي تريلوينات الدوالرات واليورو )فيما عرف بالتيسير الكمي( إلنقاذ
املؤسسات املالية الغربية .هذه املؤسسات وجدت نفسها تملك سيولة ضخمة في حني أن العائد عليها قريب من الصفر
في أمريكا والدول الغربية .ماذا تفعل؟
اتجهت هذه البنوك إلى االقتصادات الناشئة أو الصاعدة ) (emerging economiesوعلى رأسها تركيا التي كانت
تنمو بمعدالت عالية .وجدت الشركات التركية الصفقة مغرية :فهي تستطيع أن تقترض بفائدة منخفضة لتستمر في
التوسع والنمو الذي يدعم الصادرات التركية إلى الخارج .املفروض أن هذه الصادرات تجلب العملة األجنبية التي
تستطيع من خاللها سداد القروض بالدوالر أو اليورو .حتى اآلن تبدو اللعبة آمنة .من أين جاء الخطر إذن؟
الخطر جاء من جهتني:
ارتفاع معدل الفائدة على الدوالر ،وذلك حينما وجد االحتياطي الفيدرالي أن معدالت التضخم في الغرب بدأت
في الصعود ،وال بد من رفع نسبة الفائدة للسيطرة عليه .وكذلك الشأن في الفائدة على اليورو.
تباطؤ نمو االقتصاد التركي ،حيث ال يمكن لالقتصاد أن يستمر في النمو سنوات طويلة بمعدالت مرتفعة ،وهي
سنّة الحياة في كل ش.ï
ُ
مع تباطؤ النمو وارتفاع الفائدة أصبحت الشركات التركية بني فكي كماشة .فصارت تلجأ للبنوك التركية لكي تقترض
لتمول عملياتها وتسدد ديونها بالدوالر )وهذا يفسر إصرار الحكومة التركية على عدم رفع الفائدة على الليرة ،لكي تتيح
للشركات االقتراض بالليرة( .ولكن هذه العملية ،االقتراض بالليرة لسداد ديون الدوالر ،تؤدي إلى زيادة تدهور قيمة
الليرة أمام الدوالر .مع تدهور قيمة الليرة تصبح الوارادات أكثر كلفة على الشركات التركية .مع ارتفاع التكلفة تجد هذه
الشركات نفسها تختنق من ثالث جهات :ارتفاع الفائدة ،تدهور الليرة ،تباطؤ االقتصاد .فتضطر هذه الشركات ملزيد
من االقتراض الذي يؤدي ملزيد من تدهور الليرة ،وتنشأ بذلك حلقة مشؤومة ).(vicious circle
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الشركات التركية ارتكبت إن صح التعبير كال نوعي الخطيئة :االختالل في اآلجال وفي العمالت .فهي اقترضت بعمالت
أجنبية في حني أن نسبة غير يسيرة من إيراداتها بالعملة التركية .فليست كل الشركات موجهة للتصدير ،بل عدد منها
دخل في مشاريع إنشائية كبيرة محلية .وهذا يقودنا للخطيئة الثانية :أنها اقترضت قروضا ً قصيرة األجل مقابل
مشاريع إنشائية إيراداتها طويلة األجل .هذ الخطيئة تحول دون قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات والتقلبات
االقتصادية.
املخرج؟
إذا استمر الوضع على ما هو عليه ،فإن عددا ً كبيرا ً من الشركات التركية مهدد باإلفالس ،وهو ما ينذر بخسارة غير
يسيرة في الوظائف وانخفاض كبير في أسعار األصول .لتجنب هذه النهاية ال مفر من تخفيف عبء املديونية األجنبية
التي تهدد الشركات التركية .هذا يمكن أن يتم بعدة طرق:
التفاوض مع الدائنني للوصول إلى اتفاق يسمح بتأجيل الديون لفترة يمكن خاللها ترتيب األوضاع الداخلية.
الحصول على تمويل من جهات خارجية لسداد الديون األجنبية.
مجرد رفع الفائدة على الليرة لن يعالج املشكلة من جذورها ،وإن كان على أحسن األحوال قد يخفف من ”الصداع“
الذي يرافقها ،لكنه على أسوأ األحوال قد يقضي على متنفس الشركات التركية لالقتراض املحلي .كما أن التوترات
السياسية ال تجدي نفعا ً في هذا املقام ،بل ينبغي تقليلها إلى أدنى حد لكسب أكبر قدر ممكن من الشركاء ملعالجة
الديون األجنبية.
التمويل اإلسالمي
املشكلة التي تعاني منها تركيا ،وقبلها الدول الغربية ،وقبلها دول شرق آسيا ،و … ،هي في كلمة واحدة :الربا.
االقتراض بفائدة هو الذي يسمح بالفصل التام بني األصول وااللتزامات ،ومن ثم يمثل أسهل طريق الرتكاب الخطيئة
األصلية .مبادئ التمويل اإلسالمي تؤكد على ارتباط التمويل بالنشاط االقتصادي ،ومن ثم ارتباط األصول بااللتزامات.
هذا بدوره يضيق نطاق الخطيئة األصلية إلى أبعد حد .باإلضافة إلى ذلك فإن اقتصاديات املشاركة تسمح للقطاع
الخاص بالتكيف مع التغيرات االقتصادية بطريقة سلسة ومرونة عالية ،بخالف الديون التي تجعل أي تخلف عن السداد
سببا ً لإلفالس.
أتمنى من الباحثني في االقتصاد اإلسالمي التعمق في دراسة هذه املشكالت ،والتخلي عن العواطف و”نظرية
املؤامرة“ ،والتركيز على البحث العلمي ملعرفة املرض وأسبابه وطرق عالجه ،بمنهجية رصينة ومثمرة ،تحتاجها بالدنا
اليوم أكثر من أي وقت مضى.
والحمد هلل رب العاملني.
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