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ملخص الفصل الثاني

يصف هذا الفصل النمو والمخاطر واالستجابات التنظيمية المرتبطة بنظام الظل المصرفي  -الوسطاء الماليون أو األنشطة المالية

التي تنطوي عليها الوساطة االئتمانية خارج النظام المصرفي المنظم ،ومن ثم تفتقر إلى شبكة أمان رسمية.

وتوجد أكبر نظم الظل المصرفية في االقتصادات المتقدمة ،حيث تشير مقاييس صيرفة الظل في تعريفها األضيق إلى حالة من
الركود ،بينما تشير المقاييس األوسع نطاقا (التي تضم الصناديق االستثمارية) إلى استمرار النمو منذ األزمة المالية العالمية .وفي

اقتصادات األسواق الصاعدة ،كان نمو نظام الظل المصرفي قويا إلى درجة تجاوزت معدل نمو النظام المصرفي التقليدي.

وعلى الرغم من أن نظام الظل المصرفي يتخذ أشكاال بالغة االختالف عبر البلدان وداخلها ،فإن نموه يرتكز على بعض العوامل

الدافعة الرئيسية التي يشترك فيها الجميع؛ فغالبا ما يكون تشديد التنظيم المصرفي ووفرة السيولة ،باإلضافة إلى الطلب من المؤسسات

االستثمارية ،حاف از لألنشطة غير المصرفية .وال تزال البيئة المالية الحالية في االقتصادات المتقدمة حاف از لنمو صيرفة الظل .وتوضح
مؤشرات عديدة في تلك االقتصادات انتقال بعض األنشطة  -مثل اإلقراض إلى الشركات  -من البنوك التقليدية إلى القطاع غير

المصرفي.

ويمكن أن يقوم نظام الظل المصرفي بدور مفيد كعنصر مكمل للنظام المصرفي التقليدي عن طريق التوسع في إتاحة االئتمان أو

عن طريق دعم السيولة في األسواق ،وتحويل آجال االستحقاق ،وتقاسم المخاطر .لكن هذا النظام كثي ار ما يواجه مخاطر مشابهة
للمخاطر المصرفية ،مثلما حدث أثناء األزمة المالية العالمية في الفترة  .7002-7002وعلى الرغم من أن نقص البيانات يحول دون

إجراء تقييم شامل ل صيرفة الظل ،فإنه يبدو أن مساهمة هذا النظام كبيرة في المخاطر النظامية المحلية التي تتعرض لها الواليات

المتحدة ،بينما تبدو مساهمته أقل بكثير في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد ،يواجه صناع السياسات تحديا يتمثل في االستفادة القصوى من نظام الظل المصرفي مع الوصول بمخاطره النظامية

إلى الحد األدنى .ويحث هذا الفصل صناع السياسات على معالجة التوسع المستمر في التمويل خارج الحدود التنظيمية ،وذلك من

خالل منهج أشمل للتنظيم والرقابة يركز على كل من األنشطة والكيانات ويولي اهتماما أكبر للمخاطر النظامية .غير أن البداية

ينبغي أن تكون بسد الفجوات الكبيرة في البيانات ،ألن هناك ندرة في معظم البلدان حتى في المعلومات اإلجمالية المتعلقة بكثير من
األنشطة.
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هناك توافق عام في اآلراء على أن إفراط البنوك في المخاطرة ساهم في وقوع األزمة المالية العالمية .وبنفس درجة األهمية كانت

ثغرات اإلطار التنظيمي الذي فشل في منع المخاطرة المفرطة .وهناك إصالحات جارية لزيادة تعزيز اإلطار التنظيمي ،واعادة اتساق
الحوافز ،وتشجيع السلوك الحذر من جانب المصرفيين .وتهدف هذه اإلصالحات إلى تعزيز الهوامش الوقائية من رأس المال والسيولة

والتأثير على الحوافز التي تحدو بالمصرفيين إلى اإلفراط في المخاطرة .وفيما يتعلق بهذه الحوافز ،يجري استحداث تدابير لتعزيز
حوكمة المخاطر وضمان ارتباط ممارسات األجور بمستوى المخاطر التي ُي ْق ِدم عليها المصرفيون.

ولضمان فعالية هذه اإلصالحات وتجنب أي نتائج غير مقصودة منها ،يجب أن تكون قائمة على فهم شامل لدوافع المخاطرة في

البنوك .ويهدف هذا الفصل إلى المساهمة في هذا الفهم من خالل استقصاء تجريبي يربط المقاييس المختلفة ألداء البنوك ومخاطرها

بخصائص الحوكمة وادارة المخاطرة وممارسات األجور وهياكل الملكية.

وتوضح النتائج المستخلصة أن البنوك غالبا ما تكون أقل إقداما على المخاطر إذا كان أعضاء مجالس إدارتها مستقلين عن إدارة

البنك التنفيذية .وال يوجد ارتباط دائم بين مستوى التعويضات التي يحصل عليها كبار المسؤولين المصرفيين ومدى إقدامهم على

المخاطرة .وكلما زاد األجر المرتبط باألداء الوظيفي طويل األجل كان اإلقدام على المخاطرة أقل .وباإلضافة إلى ذلك ،يغلب على

البنوك اإلقالل من المخاطرة إذا كانت حصة كبيرة فيها مملوكة لمؤسسات .وكما هو متوقع ،فإن فترات الضغط المالي الشديد تؤدي
إلى تعديل بعض هذه اآلثار ألن الحوافز تتغير عندما يقترب البنك من مرحلة العجز عن السداد.

وفي ضوء هذه النتائج ،يوصي هذا الفصل بتدابير على مستوى السياسات ،بعضها يثيره الحوار الحالي بشأن السياسات ولكنه لم

يخضع للتحقق التجريبي حتى اآلن .وتضم هذه التدابير مزيد من االتساق المالئم بين تعويضات كبار المسؤولين المصرفيين ومستوى

المخاطرة (بما في ذلك تعرض الدائنين المصرفيين للمخاطر) ،وتأجيل دفع بعض التعويضات ،والنص على إمكانية استردادها.

وينبغي أن تكون مجالس إدارات البنوك مستقلة عن إدارتها التنفيذية ،كما ينبغي أن تنشئ لجانا معنية بالمخاطر .وينبغي أن تضمن
األجهزة الرقابية فعالية إشراف مجالس اإلدارة على المخاطرة في البنوك .كذلك ينبغي النظر في تمثيل الدائنين إلى جانب المساهمين

في مجالس اإلدارة .وأخيرا ،تعتبر الشفافية عامال حاسما في تحقيق المساءلة وفعالية االنضباط السوقي.

