عودة �إىل الأ�س�س

ما هي البنوك؟
م�ؤ�س�سات تعمل و�سيطا بني املدخرين واملقرت�ضني فت�ساهم يف تي�سري
�أداء االقت�صاد
جني غوبات

�إذا

كنت متلك مبلغا من املال قدره �ألف دوالر ول�ست بحاجة �إليه
ملدة عام ،مثال ،وكنت ترغب يف ك�سب دخل من هذا املال حتى
يحني ذلك الوقت؛ �أو �إذا كانت لديك رغبة يف �رشاء م�سكن وكنت
بحاجة القرتا�ض مبلغ قدره � 100ألف دوالر على �أن تقوم ب�سداده على مدار
 30عاما؛ ف�إنه من ال�صعب� ،إن مل يكن من امل�ستحيل� ،أن يجد �شخ�ص مبفرده
مقرت�ضا حمتمال يحتاج �إىل �ألف دوالر بالتحديد ملدة عام واحد �أو مقر�ضا
ميكنه اال�ستغناء عن � 100ألف دوالر ملدة  30عاما.
وهنا ي�أتي دور البنوك.
فرغم �أن البنوك تبا�رش العديد من املهام ،ف�إن دورها الرئي�سي يتمثل
يف تلقي الأموال — �أي الودائع — من الذين ميلكون املال ،وجتميعها،
و�إقرا�ضها �إىل من يحتاج �إليها .والبنوك هي جهات الو�ساطة بني املودعني
(الذين يقر�ضون البنوك) واملقرت�ضني (الذين تقر�ضهم البنوك) .و ُتعرف
املبالغ التي تدفعها البنوك عن الودائع وكذلك الدخل الذي حت�صل عليه
البنوك عن قرو�ضها با�سم الفائدة.
وقد يكون املودعون �أفرادا و�أ�رسا معي�شية� ،أو �رشكات مالية وغري
مالية� ،أو حكومات وطنية وحملية .وكذلك الأمر بالن�سبة للمقرت�ضني .وقد
تكون الودائع متاحة عند الطلب (كاحل�ساب اجلاري ،مثال) �أو بقدر معني من
القيود (كاملدخرات والودائع لأجل).

تقدمي القرو�ض

بينما قد يحتاج بع�ض املودعني لأموالهم يف �أي وقت ،ف�إن الغالبية ال
يحتاجون �إليها .وهذا ما ي�سمح للبنوك با�ستخدام الودائع الأق�رص �أجال يف
تقدمي قرو�ض �أطول �أجال .وتنطوي هذه العملية على حتويل �آجال اال�ستحقاق
— �أي حتويل اخل�صوم ق�صرية الأجل (الودائع) �إىل �أ�صول طويلة الأجل
(القرو�ض) .وتدفع البنوك للمودعني �أقل مما حت�صل عليه من املقرت�ضني،
وي�شكل هذا الفرق اجلزء الأكرب من دخل البنوك يف معظم البلدان.
وميكن للبنوك تكملة ودائعها التقليدية امل�ستخدمة كم�صدر للتمويل
عن طريق االقرتا�ض املبا�رش يف �أ�سواق املال ور�ؤو�س الأموال .كذلك ميكن
للبنوك �إ�صدار الأوراق املالية كالأوراق التجارية �أو ال�سندات؛ �أو �إقرا�ض
الأوراق املالية التي متلكها بالفعل �إىل م�ؤ�س�سات �أخرى وب�صفة م�ؤقتة
مقابل احل�صول على النقدية — و ُتعرف هذه املعاملة غالبا باتفاق �إعادة
ال�رشاء ) .(repoكذلك ميكن للبنوك �أن جتمع القرو�ض امل�سجلة يف دفاترها
يف ورقة مالية ُتباع يف ال�سوق (و ُتعرف هذه العملية با�سم حتويل ال�سيولة
والتوريق) من �أجل احل�صول على الأموال التي ميكنها �إقرا�ضها من جديد.
وقد يكون �أهم دور للبنوك هو التوفيق بني الدائنني واملقرت�ضني� ،إال
�أن البنوك �رضورية �أي�ضا لنظم الدفع املحلية والدولية — وتبا�رش بعملية
خلق النقود.
وال تقت�رص حاجة الأفراد ودوائر الأعمال واحلكومات على جهات لإيداع
واقرتا�ض الأموال ،لكنها بحاجة �أي�ضا �إىل نقل الأموال من جهة �إىل �أخرى
— على �سبيل املثال ،من امل�شرتين �إىل البائعني �أو من �أ�صحاب العمل �إىل
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املوظفني �أو من دافعي ال�رضائب �إىل احلكومات .وهنا �أي�ضا ت�ضطلع البنوك
بدور رئي�سي .فهي تقوم مبعاجلة املدفوعات ،من �أ�صغر ال�شيكات ال�شخ�صية
�إىل املدفوعات الإلكرتونية ذات القيمة ال�ضخمة بني البنوك .ونظام الدفع
هو عبارة عن �شبكة مركبة من البنوك املحلية والوطنية والدولية وغالبا
ما ت�ضم البنوك املركزية احلكومية و�رشكات املقا�صة اخلا�صة التي تقوم
مب�ضاهاة الديون فيما بني البنوك .ويف كثري من احلاالت تتم معاجلة
املدفوعات ب�شكل فوري .وي�شمل نظام الدفع كذلك بطاقات االئتمان
وبطاقات ال�سحب .وي�شرتط توافر نظام دفع جيد يف �أي اقت�صاد عايل
الكفاءة ،كما �أن �أي عطل ي�صيب نظام املدفوعات �سي�ؤدي على الأرجح �إىل
ا�ضطراب التجارة — ومن ثم النمو االقت�صادي — بدرجة كبرية.

عملية خلق النقود

تبا�رش البنوك �أي�ضا عملية خلق النقود ،وهي تقوم بهذه املهمة نظرا لأنه
يتعني عليها االحتفاظ بجانب من ودائعها كاحتياطيات — فال تقر�ض
كل ما لديها — �سواء كانت احتياطيات نقدية �أو يف هيئة �أوراق مالية
ميكن حتويلها ب�رسعة �إىل نقدية .ويتوقف مبلغ تلك االحتياطيات على
تقدير البنك ملدى احتياج مودعيه للنقدية وعلى ال�رشوط التي تفر�ضها
جهة التنظيم امل�رصيف ،عادة البنك املركزي ،وهو م�ؤ�س�سة حكومية
يف قلب النظام النقدي وامل�رصيف يف البلد املعني .وحتتفظ البنوك
بهذه االحتياطيات الإلزامية كودائع لدى البنوك املركزية ،مثل بنك
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي ،وبنك اليابان املركزي ،والبنك املركزي
الأوروبي .وتقوم البنوك بعملية خلق النقود عندما ُتقر�ض باقي الأموال
التي تتلقاها من املودعني .ومن املمكن ا�ستخدام هذه النقود يف �رشاء
ال�سلع واخلدمات ،كما ميكن �أن ت�صب مرة �أخرى يف النظام امل�رصيف
كوديعة يف بنك �آخر ،ميكنه عندئذ �إقرا�ض جانب منها .وقد تتكرر عملية
�إعادة الإقرا�ض عدة مرات فيما يعرف با�سم �أثر املُ�ضاعِ ف .ويتوقف
حجم املُ�ضاعِ ف — �أي حجم النقود املخلقة من وديعة مبدئية — على
حجم النقود التي يتعني على البنوك االحتفاظ بها كاحتياطي.
وتقوم البنوك كذلك ب�إقرا�ض و�إعادة تدوير الأموال الزائدة يف النظام
املايل ،كما تقوم ب�إن�شاء الأوراق املالية وتوزيعها وتداولها.
وهناك عدة طرق تلج�أ �إليها البنوك لك�سب املال بجانب احتفاظها
بالفرق (فرق �سعر الفائدة) بني الفائدة التي تدفعها على الودائع
والأموال املقرت�ضة والفائدة التي تقوم بتح�صيلها من املقرت�ضني �أو
على الأوراق املالية يف حيازتها .وت�ستطيع البنوك �أن تك�سب املال من
• الدخل من الأوراق املالية التي تتداولها؛
• والر�سوم على خدمات العمالء ،كاحل�سابات اجلارية ،والأعمال
امل�رصفية املالية واال�ستثمارية ،وخدمة القرو�ض ،و�إن�شاء املنتجات
املالية الأخرى وتوزيعها وبيعها ،ك�صناديق الت�أمني و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتك.

وتك�سب البنوك يف املتو�سط ن�سبة ترتاوح بني  %1و %2من �أ�صولها
(القرو�ض والأوراق املالية) ،وهو ما يعرف بالعائد على �أ�صول البنك.

نقل �آثار ال�سيا�سة النقدية

ت�ضطلع البنوك كذلك بدور �أ�سا�سي يف انتقال �آثار ال�سيا�سة النقدية،
وهي واحدة من �أهم الأدوات التي ت�ستخدمها احلكومات يف حتقيق النمو
االقت�صادي بدون ت�ضخم .فالبنك املركزي يتحكم يف عر�ض النقود على
امل�ستوى القومي ،بينما تقوم البنوك التجارية بت�سهيل تدفق الأموال
يف الأ�سواق التي تعمل من خاللها .وعلى امل�ستوى القومي ،ميكن للبنوك
املركزية تقلي�ص املعرو�ض النقدي �أو زيادته عن طريق زيادة االحتياطي
الإلزامي يف البنوك �أو تخفي�ضه وكذلك عن طريق �رشاء الأوراق املالية
وبيعها يف ال�سوق املفتوحة مع اعتبار البنوك التجارية �أهم الأطراف املقابلة
يف املعامالت .وميكن للبنوك تقلي�ص املعرو�ض النقدي عن طريق �إيداع
قدر �أكرب من الودائع كاحتياطيات يف البنك املركزي �أو بزيادة حيازاتها
من الأ�صول ال�سائلة مبختلف �أ�شكالها – التي ميكن حتويلها ب�سهولة �إىل
نقدية دون �أن يرتتب على ذلك �سوى ت�أثري حمدود على �سعرها .ومن �ش�أن
حدوث زيادة حادة يف احتياطيات البنوك �أو �أ�صولها ال�سائلة — لأي
�سبب كان — �أن ي�سفر عن وقوع “�ضائقة ائتمانية” وذلك بخف�ض مقدار
الأموال املتاحة للبنوك لإقرا�ضها ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل ارتفاع تكاليف
االقرتا�ض فيتحمل العمالء تكلفة �أكرب للح�صول على قدر �أقل من موارد
البنوك .وقد يت�رضر النمو االقت�صادي نتيجة وقوع �أي �ضائقة ائتمانية.

الكايف ،فمن املمكن �أن تتجاوز حجم ر�أ�س املال لدى البنك مما يدفعه �إىل
حالة �إع�سار.
وتقوم الأعمال امل�رصفية �أ�سا�سا على الثقة �أو القناعة — �أي الإميان
ب�أن البنك لديه الأموال الكافية للوفاء بالتزاماته .و�أي �صدع يف هذه الثقة
ميكن �أن يرتتب عليه حدوث �سحب جماعي للأر�صدة واحتمال حدوث ف�شل
م�رصيف ،ورمبا ي�ؤدي حتى �إىل انهيار م�ؤ�س�سات تتمتع باملالءة .وهناك
بلدان كثرية ت�ؤمن على ودائعها �ضد �أي ف�شل م�رصيف ،وقد �أو�ضحت الأزمة
الأخرية �أن زيادة ا�ستخدام البنوك مل�صادر التمويل من الأ�سواق جعلتها
�أكرث عر�ضة ملخاطر موجات ال�سحب اجلماعي للأر�صدة واملدفوعة مب�شاعر
امل�ستثمرين مقارنة مبوجات ال�سحب اجلماعي لأر�صدة املودعني.

�رضورة التنظيم

ميثل �أمان البنوك و�سالمتها م�صدر قلق رئي�سي على م�ستوى ال�سيا�سات
العامة ،وقد ُ�صممت ال�سيا�سات احلكومية للحد من حاالت الف�شل امل�رصيف وما
قد ينجم عنها من حاالت ذعر .ويف معظم البلدان ،حتتاج البنوك �إىل ميثاق
لتنفيذ الأن�شطة امل�رصفية ولكي ت�صبح م�ؤهلة لال�ستفادة من الت�سهيالت
الداعمة — مثل قرو�ض الطوارئ من البنك املركزي وال�ضمانات ال�رصيحة
لت�أمني الودائع امل�رصفية حتى مبلغ معني .وتخ�ضع البنوك للتنظيم مبوجب
القوانني ال�سارية يف بلدانها الأم كما تخ�ضع عادة للرقابة املنتظمة .و�إذا
كانت البنوك متار�س ن�شاطها يف اخلارج ،فقد تخ�ضع كذلك للإجراءات
التنظيمية يف البلد امل�ضيف .وتتمتع اجلهات التنظيمية ب�صالحيات وا�سعة
النطاق ت�سمح لها بالتدخل يف البنوك املتعرثة لتقليل اال�ضطرابات.

�أمان البنوك و�سالمتها هما م�صدر قلق رئي�سي على م�ستوى ال�سيا�سات العامة ،وقد
ُ�صممت ال�سيا�سات احلكومية للحد من حاالت الف�شل امل�رصيف وما قد ينجم عنها
من حاالت ذعر.
وقد تف�شل البنوك ك�أي �رشكات �أخرى ،لكن ف�شلها قد ي�ؤدي �إىل تداعيات
�أو�سع نطاقا — فيلحق ال�رضر بالعمالء ،والبنوك الأخرى ،واملجتمع،
وال�سوق ككل .فمن املمكن جتميد ودائع العمالء ،وانف�صام عالقات القرو�ض،
ومن املحتمل عدم جتديد خطوط االئتمان التي تعتمد عليها دوائر الأعمال
املوردين .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ف�شل
يف دفع الرواتب والأجور �أو الدفع �إىل ِّ
بنك واحد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ف�شل بنوك �أخرى.
وتن�ش�أ مواطن ال�ضعف يف البنوك �أ�سا�سا من ثالثة م�صادر ،هي:
• ارتفاع ن�سبة التمويل ق�صري الأجل كاحل�سابات اجلارية واتفاقات
�إعادة ال�رشاء �إىل جمموع الودائع .وا�ستخدام معظم الودائع لتمويل القرو�ض
الأطول �أجال ،التي ي�صعب حتويلها �إىل نقدية ب�رسعة؛
• وانخفا�ض ن�سبة ال�سيولة النقدية �إىل الأ�صول؛
• وانخفا�ض ن�سبة ر�أ�س املال (الأ�صول مطروحا منها اخل�صوم) �إىل
الأ�صول.
وميكن للمودعني والدائنني الآخرين طلب الدفع من احل�سابات اجلارية
واتفاقات �إعادة ال�رشاء ب�شكل فوري تقريبا .ف�إذا ن�ش�أ ت�صور ،عن حق كان �أو
عن خط�أ ،ب�أن �أحد البنوك يواجه م�شكالت ،فمن املمكن �أن يلج�أ املودعون،
خ�شية �ضياع ودائعهم� ،إىل �سحب �أموالهم ب�رسعة كبرية لدرجة ت�ؤدي �إىل
�رسعة نفاد هذا اجلزء ال�صغري من الأ�صول ال�سائلة لدى البنك .وخالل مثل
هذه املوجات من “موجات ال�سحب اجلماعي للودائع امل�رصفية” قد يتعني
على البنك بيع �أ�صول �أخرى �أطول �أجال و�أقل �سيولة ،حمققا خ�سارة يف �أغلب
الأحيان ،من �أجل تلبية طلبات ال�سحب� .أما �إذا كانت اخل�سائر كبرية بالقدر

وتو�ضع القواعد التنظيمية عموما للحد من تعر�ض البنوك ملخاطر
االئتمان والأ�سواق وال�سيولة وبوجه عام ملخاطر الإع�سار (راجع
املقال بعنوان “حماية النظام ب�أكمله” يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية) .ويتعني على البنوك يف الوقت احلايل حيازة قدر �أكرب من �أ�سهم
ر�أ�س املال وبجودة �أعلى — يف �شكل �أرباح حمتجزة �أو ر�أ�سمال مدفوع،
على �سبيل املثال — بغية الوقاية من اخل�سائر باملقارنة مع الفرتة التي
�سبقت الأزمة املالية .وعلى البنوك العاملية الكبرية �أن حتتفظ بر�ؤو�س
�أموال �أكرب حتى من ذلك لكي تتحمل الآثار املحتملة لف�شلها يف �سياق
ا�ستقرار النظام املايل العاملي (واملعروفة �أي�ضا باملخاطر النظامية).
وت�شرتط القواعد التنظيمية كذلك م�ستويات دنيا من الأ�صول ال�سائلة لدى
البنوك وحتدد م�صادر متويل م�ستقرة و�أطول �أجال.
وت�ستعر�ض اجلهات التنظيمية الأهمية املتزايدة للم�ؤ�س�سات التي
تقوم بوظائف م�شابهة للبنوك لكنها ال تخ�ضع للتنظيم بنف�س الأ�سلوب
كالبنوك — املعروفة ببنوك الظل — كما تنظر يف البدائل املتاحة
لتنظيمها .وقد �أظهرت الأزمة املالية الأخرية الأهمية الن�سبية لهذه
امل�ؤ�س�سات ،التي ت�شمل �رشكات التمويل والبنوك اال�ستثمارية و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتك يف �سوق املال.

■

جني غوبات هي اقت�صادي �أول يف �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية يف
�صندوق النقد الدويل.
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