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كان

�ضعف التنظيم املايل يف
االقت�صادات املتقدمة �أحد العنا�رص
امل�ساهمة بقدر كبري يف وقوع �أ�سو�أ
�أزمة اقت�صادية عاملية منذ «الك�ساد الكبري» – فكان
ت�صميم التنظيم املايل م�شوبا بال�ضعف ،وغري عملي،
وافتقر �إىل االت�ساق عرب امل�ؤ�س�سات وقطاعات ال�سوق،
ناهيك عن عدم ات�ساقه على م�ستوى البلدان.
وكان الت�صور ال�سائد هو �شدة تراخي هذا التنظيم،
حيث تلبي ال�سلطات احلكومية متطلبات القطاع
اخلا�ص ب�صورة مفرطة للحد من التكاليف الباهظة
التي ترتتب على االلتزام بالقواعد� .إذن لي�س من
امل�ستغرب بدء الرتكيز منذ عام  2009على �إ�صالح
التنظيم املايل عند و�ضع جدول �أعمال ال�سيا�سة
االقت�صادية لقادة جمموعة الع�رشين لالقت�صادات
املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة من �أجل
الإ�سهام يف الت�صدي للمخاطر على م�ستوى النظام
ب�أكمله ،والتي ك�شفت عنها الأزمة ،ودرء انت�شار
تداعياتها �إىل امل�ؤ�س�سات والبلدان الأخرى ،و�إىل
االقت�صاد احلقيقي.
وحتقق تغري ملمو�س منذ عام  2009نتيجة
لل�ضغط على “جمل�س اال�ستقرار املايل” متعدد
اجلن�سيات لتح�سني م�ستوى تن�سيق التنظيم املايل
العاملي وكذلك اتخاذ بع�ض �إجراءات الإ�صالح
التنظيمي ال�شامل يف الواليات املتحدة و�أوروبا.
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ولكن بعد مرور خم�س �سنوات على ظهور
�أوىل بوادر الأزمة يف �سوق الرهون العقارية يف
الواليات املتحدة ،ال يزال هناك �شعور بتباط�ؤ موجة
الإ�صالح التنظيمي املبدئية ،ويرجع ذلك جزئيا
�إىل الإرهاق الذي حل على دعاة الإ�صالح وتزايد
م�شاعر عدم االكرتاث بني مواطنني �أكرث قلقا �إزاء
الآثار االقت�صادية الالحقة لتباط�ؤ النمو وارتفاع
البطالة يفوق اهتمامهم بالتنظيم املايل .كذلك
�أبدت ال�صناعة املالية العاملية مقاومة ،حيث يت�سق
موقفها يف ذلك مع الدرا�سات التي ت�شدد على تكلفة
التنظيم املفرط وخماطر العواقب غري املق�صودة التي
ترتتب على التغيري التنظيمي .وال�سلطات الوطنية
حما�رصة مب�ؤ�س�ساتها املالية التي ي�ساورها قلق من
الآثار املحلية التي ترتتب على التدابري التي تتخذها
بلدان �أخرى .كذلك ي�ساور �صناع ال�سيا�سات قلق من
تراجع مكا�سب العوملة املالية مدفوعا بالتباين يف
تنفيذ جدول �أعمال الإ�صالح على امل�ستوى الوطني.
وعلى هذه اخللفية ،ي�ستعر�ض هذا املقال ما حتقق
من �إجنازات يف هذا ال�صدد واجلوانب التي ال يزال
يتعني معاجلتها.

التقدم املتحقق

حتقق قدر كبري من التقدم حتى الآن .وحتظى عملية
التنظيم بزخم �أقوى من �أي وقت م�ضى يف ظل ما
يوليه قادة جمموعة الع�رشين من اهتمام مبا�رش

بالإ�صالح املايل يف خ�ضم الأزمة الراهنة .وتعزز البنيان الدويل من
خالل تفوي�ض «جمل�س اال�ستقرار املايل» �صالحية تن�سيق اال�ستجابة
التنظيمية على م�ستوى العامل .و�أعيدت كتابة قواعد اللعبة على نحو
كامل �إىل حد رمبا ي�سمح ب�أن نطلق على عملية الإ�صالح احلالية عملية
«�إعادة التنظيم».
ومتثل اتفاقية بازل الثالثة �إحدى الإجنازات الرئي�سية نحو تعزيز
ر�أ�س املال من حيث اجلودة واحلجم .وت�ضع هذه االتفاقية �أي�ضا �رشوطا
لل�سيولة ُمتفق عليها دوليا (النقد والأوراق املالية التي ميكن بيعها
ب�رسعة و�سهولة مقابل نقدية) .وعند تنفيذ االتفاقية بالكامل يف نهاية
عام � ،2017ستتوافر لدى البنوك احتياطيات وقائية �أكرب ملواجهة �أي
�ضغوط مفاجئة من النوع الذي �شهدته يف  ،2008حينما كاد الإقرا�ض
بني البنوك يتوقف متاما وارتفعت تكاليف التمويل ارتفاعا بالغا.

وكان نظام الظل من العنا�رص الرئي�سية التي �ساهمت يف عر�ض
وطلب املنتجات املورقة غري النمطية والتي تنطوي على خماطر ،مما
�أف�ضى �إىل االنهيار املايل يف الواليات املتحدة .ويعمد منفذو عمليات
التوريق �إىل جمع القرو�ض (مثل الرهون العقارية ،و�أر�صدة بطاقات
االئتمان ،وقرو�ض ال�سيارات) التي ت�ضمن الأوراق املالية املُباعة
للم�ستثمرين .و ُت�ستخدم مدفوعات املبالغ الأ�صلية للقرو�ض وفوائدها
يف �سداد م�ستحقات مالكي الأوراق املالية – وذلك عادة من خالل
اتفاق ب�ش�أن ال�رشائح االئتمانية مينح �أولويات خمتلفة فيما يخ�ص �أداء
مدفوعات امل�ستثمرين يف الفئات املختلفة .و�أعطى انخفا�ض �أ�سعار
الفائدة دفعة للم�ستثمرين للح�صول على العائد الإ�ضايف ال�ضئيل الذي
حققته هذه الأوراق املالية.
وعاجلت القواعد التنظيمية عددا كبريا من العيوب التي اك ُت�شِ فت يف

ال�سلطات الوطنية حما�رصة مب�ؤ�س�ساتها املالية التي ي�ساورها قلق من الآثار املحلية
للتدابري التي تتخذها بلدان �أخرى.
وميثل الر�سم الإ�ضايف اجلديد على ر�أ�س املال  -الذي ُيفر�ض على ما
ُي�سمى بامل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام العاملي -رد فعل دويل
وليد حيال خماطر الرتابط� ،أي الآثار التي ُيحتمل �أن تحُ ْ دِثها �إحدى
امل�ؤ�س�سات يف امل�ؤ�س�سات الأخرى نتيجة لت�شابك عالقاتها وترابط
مراكزها املالية.
والفكرة من �صدور “قانون دود -فرانك” الأمريكي هي �أن البنوك
“الأهم من �أن تف�شل” ينبغي �أن تخطط لنهايتها كبادرة على التعامل
بجدية يف الوقت احلا�رض مع تعقيداتها الداخلية وما يقرتن بها من �آثار
ثانوية ناجتة عن الرتابط .وتهدف هذه اخلطط – وهي مبثابة و�صايا
الأحياء من امل�ؤ�س�سات املالية – �إىل �ضمان قدرة �أي م�ؤ�س�سة تتعر�ض
للف�شل على ت�صفية عملياتها دون �أن تت�سبب يف ا�ضطراب النظام املايل.
وحتقق تقدم �أي�ضا على �صعيد ما كان ُيعد يوما �آخر التخوم :وهي
املعايري الدولية لأطر ت�سوية �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات والتي ت�سهل �إغالق
امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف �أكرث من بلد.

عملية التوريق لتجعلها �أكرث �أمانا .فعلى �سبيل املثال ،يجب �أن حتتفظ
اجلهة املن�شئة للمنتجات بعدد �أكرب منها (�أو �أن تكون لديها م�صلحة
حتر�ص عليها) ،مما ي�ضطرها �إىل توخي مزيد من العناية يف تفح�ص
م�ستوى املخاطر يف القرو�ض الأ�سا�سية .وت�ضع القواعد املحا�سبية
الدولية اجلديدة حدا لقدرة امل�ؤ�س�سات املالية على حيازة الأ�صول
املورقة �ضمن كيانات خارج ميزانياتها العمومية نظرا الحتمال عدم
حيازة قدر كاف من ر�أ�س املال يف املقابل .ويقت�ضي قانون «دود
– فرانك» زيادة م�ستوى ال�شفافية من جانب اجلهات املُن�شئة حول
حمتوى الأ�صول يف هذه املنتجات .وتقت�ضي القواعد التنظيمية ال�سارية
الآن يف الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �أن تويل هيئات الت�صنيف
االئتماين قدرا �أكرب من العناية لطريقة الت�صنيف االئتماين للمنتجات.
وتخ�ضع الأ�شكال الأخرى من بنوك الظل كذلك لفح�ص جمل�س
اال�ستقرار املايل وكيانات �أخرى للنظر فيما �إذا كانت تنطوي على نف�س
خماطر التمويل بالديون وخماطر �أخرى ت�رض بالنظام املايل.

�أ�سا�س الأزمة

م�ساهمة غري مبا�رشة

الغر�ض من �إعادة التنظيم كذلك هو حتقيق هدف مبا�رش على م�ستوى
�أنواع معينة من الأن�شطة التي كانت �أ�سا�س الأزمة.
والآن �أ�صبح ما ُيطلق عليه نظام الظل امل�رصيف – حيث متار�س
امل�ؤ�س�سات املالية �أن�شطة ترتبط عموما بالأعمال امل�رصفية ولكنها
ال تخ�ضع للقواعد التنظيمية للبنوك – يت�صدر عملية معنية مبراجعة
الأن�شطة وامل�ؤ�س�سات التي رمبا يتعني �أن ي�شملها نطاق التنظيم –
وهو ما ُيطلق عليه املحيط التنظيمي .وممار�سة كثري من الأن�شطة التي
كانت �أ�سا�س الأزمة العاملية جتري بني نظام الظل واجلهاز امل�رصيف
ذي الطبيعة املنهجية الأكرب .ويف الواليات املتحدة� ،أدى التفاعل
بني ال�سما�رسة الو�سطاء ،و�رشكات اال�ستثمار ذات الغر�ض اخلا�ص
والكيانات الو�سطية التي ترعاها البنوك ،و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتك
يف �أ�سواق املال ،و�صناديق التحوط ،وجمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات
املالية� ،إىل �إفراز حالة من عدم االت�ساق النظامي املتزايد بني الأ�صول
الأطول �أجال واخل�صوم ق�صرية الأجل التي كانت متولها .واعتمدت
بع�ض امل�ؤ�س�سات ب�صورة غري �صحية على �أدوات �أق�رص �أجال �شبيهة
بالودائع ومتداولة يف �أ�سواق املال بدال من اعتمادها على الودائع
التقليدية( .راجع املقال بعنوان «ما هي �أ�سواق املال؟» يف هذا العدد
من جملة التمويل والتنمية»).

حتى �أن�شطة البنوك التي �ساهمت ب�صورة غري مبا�رشة يف وقوع هذه
الأزمة – مثل تداول الأوراق املالية حل�سابها (ولي�س حل�ساب عمالئها)
و�صناديق التحوط التي ترعاها البنوك – تعترب عالية املخاطر بالن�سبة
لتلك التي تتلقى دعما من احلكومة (�أي من دافعي ال�رضائب) مل�ساندتها.
وينادي ما ُيطلق عليه «قاعدة فولكر» ( )Volker ruleيف الواليات
املتحدة و”تقرير فيكرز” ( )Vickers reportيف اململكة املتحدة
بف�صل �أن�شطة البنوك التقليدية اخلا�صة بالعمالء – جمع الودائع وتقدمي
القرو�ض – عن �أن�شطة البنوك التي تنطوي على خماطر �أعلى والتي رمبا
تعر�ض البنك ملخاطر احل�صول على دعم من دافعي ال�رضائب .وت�صدى
معظم البنوك املت�رضرة ،حيث �إن هذه املبادرات �إذا مت تنفيذها ب�شكل
كامل �سي�ؤدي على الأرجح �إىل انخفا�ض عائدات امل�ساهمني.
وبينما تهدف معظم القواعد التنظيمية �إىل �ضمان �صحة امل�ؤ�س�سات،
تعالج القواعد الأخرى االختالل الوظيفي يف الأ�سواق املالية ككل.
وتت�ضمن جهود نقل عملية ت�سوية عقود امل�شتقات املتداولة على
م�ستوى ثنائي خارج املق�صورة �إىل �أطراف مقابلة مركزية .فعندما تتم
كاف من هذه العقود عن طريق طرف مقابل مركزي ،بدال
ت�سوية قدر ٍ
من ت�سويتها مبا�رشة بني طريف التداول ،ترتاجع املخاطر لأن يف و�سع
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الطرف املقابل املركزي موازنة التدفقات النقدية من العقود املتعددة
�إىل البائعني وامل�شرتين .وبطبيعة احلال� ،إذا نه�ضت الأطراف املقابلة
املركزية املتعددة فج�أة (كما هو احلال الآن) تنخف�ض مزايا املقا�صة
متعددة الأطراف ويتعني توفري مزيد من املوارد ل�ضمان �سالمة هذا
العن�رص الرئي�سي يف البنية التحتية املالية.
وتلقى �سوق �إعادة ال�رشاء (“الريبو”) اهتماما �أي�ضا – حيث تبيع
امل�ؤ�س�سات �أوراقا مالية متلكها للح�صول على �أموال ق�صرية الأجل
مع �إعطاء وعد ب�رشائها جمددا يف امل�ستقبل القريب .و�إذا ن�ضبت هذه
الآليات التمويلية فج�أة� ،أو �أ�صبحت باهظة التكلفة ،قد تعاين بع�ض
امل�ؤ�س�سات التي تعتمد عليها من نق�ص ُمق َِّو�ض يف النقدية الالزمة.
�أما جمع ون�رش املعلومات عن تكلفة اتفاقات �إعادة ال�رشاء (مثل
هوام�ش ال�ضمان املطبقة على القيمة اال�سمية لل�ضمان املقدم) و�أنواع
ال�ضمانات املقبولة ،ف ُيتوقع �أن ي�ساعد على دعم �أو�ضاع ال�سوق .وبرغم
القدر الكبري من االهتمام الذي حتظى به �سوق �إعادة ال�رشاء ،مل يت�سن
ملجموعات العمل الأخرية �أن تدفع الإ�صالحات ذات ال�صلة ُق ُدما (مثل
املجموعة التي ين�سق عملها بنك الت�سويات الدولية وبنك االحتياطي
الفيدرايل يف نيويورك).
وحتقق �أي�ضا تقدم يف معاجلة املخاطر النظامية من خالل �سيا�سات
ال�سالمة االحرتازية الكلية التي تقر ب�أن احلفاظ على �صحة امل�ؤ�س�سات
املالية املنفردة ال يكفي ل�ضمان �سالمة النظام ككل (راجع املقال
بعنوان “حماية الكل” يف عدد مار�س  2012من جملة «التمويل
والتنمية») .وتعالج مناهج ال�سالمة االحرتازية الكلية الأ�شمل بع�ض
الظواهر الأ�سا�سية التي ت�سفر عن ت�ضخيم تقلبات الدورة االقت�صادية
ب�سبب االئتمان والتمويل بالديون .وحتدد هذه املناهج �أي�ضا �أوجه
الرتابط بني امل�ؤ�س�سات والأ�سواق لتف�سري ال�سبب وراء �إمكانية انتقال
الت�أثري الذي تحُ ْ دثه م�شكلة تواجه م�ؤ�س�سة �أو �سوق ما ب�رسعة �إىل
م�ؤ�س�سة �أو �سوق �أخرى .ومن اجلهود املبكرة ملعاجلة امل�شكالت الأكرث
ت�أثريا على النظام و�ضع �رشوط ر�أ�س املال الوقائي امل�ضاد لالجتاهات
الدورية يف اتفاقية بازل الثالثة – التي تن�ص على قيام امل�ؤ�س�سات
برفع ر�ؤو�س �أموالها يف �أوقات ال ُي�رس لكي تتمكن من التعامل ب�شكل
�أف�ضل مع امل�شكالت يف �أوقات ال ُع�رس – وفر�ض الر�سم الإ�ضايف على
ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام العاملي الذي ا ُتفِق عليه
يف الآونة الأخرية.

مزيد من العمل

بينما فكر املعنيون مليا فيما يتعني القيام به ،ال تزال الغاية النهائية
بعيدة بع�ض ال�شيء .وبالفعل ،كانت حركة التغيري بطيئة يف بع�ض
املجاالت مثل دمج املعايري املحا�سبية عرب الأطلنطي يف معيار
عاملي واحد .ف�ضال على ذلك ،وبعد مرور ثالث �سنوات على تعهد قادة
العامل بااللتزام بجدول �أعمال الإ�صالح ،ال يزال يتعني �أن تبد�أ البلدان
يف تنفيذ بع�ض عنا�رصه الرئي�سية – مثل �سيا�سات الت�صدي ملخاطر
ال�سيولة النظامية.
وهذا �أمر طبيعي �إىل حد ما نظرا ل�رضورة التنفيذ على مراحل
لتخفيف الأثر الذي يقع على ال�صناعة املالية واالقت�صاد ككل .ومع
هذا ،فالت�أخر يف التنفيذ يعني �أن العامل ال يزال معر�ضا لتكرار نف�س
املخاطر التي جمدت الأ�سواق املالية منذ ما ال يزيد من ثالثة �أعوام
م�ضت.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تواجه الإ�صالحات عقبتني رئي�ستني  -الإحجام
عن تنفيذ ما مت االتفاق عليه بالفعل وعدم كفاية التنفيذ.
فكان �أول من �أحجم عن تنفيذ الإ�صالحات املتفق عليها مع انح�سار
املرحلة الأوىل من الأزمة هو ال�صناعة املالية ،ولكن هناك مقاومة
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حاليا من بع�ض ال�سلطات الوطنية التي تكافح ملواجهة بطء التعايف
يف املرحلة الثانية من الأزمة .وال يزال يتعني تفعيل �رشوط تعزيز ر�أ�س
املال وال�سيولة التي اتفقت ب�ش�أنها جلنة ت�ألفت من جهات تنظيمية
من خمتلف �أنحاء العامل – اتفاقية بازل  – 3و�إن كانت اتفاقية بازل
 5-2قد ن�صت على بع�ض التح�سينات الب�سيطة .ومع هذاُ ،يلقى باللوم
على قواعد اتفاقية بازل  3ب�سبب التخفي�ض اجلاري للتمويل بالديون
(تخفي�ض الأ�صول) وبطء منو االئتمان .كذلك بد�أ توجيه �أ�صابع االتهام
بني البلدان ،وهناك ادعاءات تزعم مب�شاركة بع�ضها يف التالعب
بالتناف�سية – بو�سائل منها على �سبيل املثال عدم االلتزام بالأطر
الزمنية املتفق عليها.
وميكن ر�ؤية نتائج عدم كفاية التنفيذ يف عدة جماالت .فلم يلق
توفري املوارد الالزمة لتعزيز الرقابة على �إنفاذ القواعد التنظيمية
ال�سليمة �سوى اهتمام حمدود .وبد�أت املراجحة التنظيمية متثل م�شكلة
– وتعني ا�ستغالل امل�ستثمرين الختالف الأ�سعار يف الأ�سواق املختلفة
والناجت عن اختالف القواعد �أو الأنظمة .ومل يبد�أ االهتمام �إال م�ؤخرا
بتحديد �سبل تعزيز القدرات الرقابية ب�صفة عامة ،وا�ستقالليتها
ونطاقها ومواردها و�سلطتها و�أ�ساليب تنفيذها ب�صفة خا�صة ،من
�أجل �ضمان التنفيذ العادل على م�ستوى امل�ؤ�س�سات والأ�سواق والبلدان.
ومع هذا ،فمن غري املرجح �أن ترقى اال�ستقاللية الرقابية �إىل م�ستوى
ا�ستقاللية البنك املركزي قريبا ب�أي حال ،و�ستظل الأجهزة الرقابية
تواجه كل من جماعات ال�ضغط يف ال�صناعة املالية وال�ضغط احلكومي
يف خ�ضم مكافحتها من �أجل تقلي�ص احلوافز املتاحة للم�ؤ�س�سات الأهم
من �أن تف�شل – والتي ال تبدي ميال ُيذكر نحو تقلي�ص حجمها �أو نطاق
ن�شاطها.

امل�سار ال�صعب

قد تتباط�أ وترية جهود الإ�صالح التنظيمي� ،إال �أنها �أحرزت تقدما.
وت�سنى جني الثمرة القريبة ن�سبيا ،بينما ال يزال �أمامنا العمل الأ�صعب
الذي يتطلب جهودا �أكرب ملعاجلة م�شكالت �أ�شد .وتت�ضمن قائمة الأعمال
التي ال يزال يتعني القيام بها ما يلي:
• حتديد وبناء �أدوات – ال تزال يف مراحلها الأوىل من التطوير-
لتخفيف املخاطر امل�ؤثرة على النظام؛
• حت�سني قدرة ال�سلطات على التعامل مع تبعات الأزمات يف حالة
�إخفاق الأدوات امل�صممة ملنع وقوع �أحداث م�ؤثرة على النظام؛
• توفري �إطار للو�ساطة املالية (حتويل املدخرات �إىل ا�ستثمارات)
للم�ساعدة يف حتقيق منو اقت�صادي قوي وم�ستقر ،دون و�ضع تنظيم
مفرط يف التحديد.
وميثل ا�ستمرار الع�رس املايل يف بع�ض �أنحاء العامل ،و�أبرزها �أوروبا،
عائقا �أمام التقدم ،مما يرجع ب�صفة خا�صة �إىل ما ي�ضيفه من م�شكالت
ت�ؤثر على �إ�صالح القواعد التنظيمية �إذا كان هناك احتمال بالت�أثري �سلبا
على قدرة احلكومة ال�سيادية على م�ساندة النظام املايل.
ومع هذا ،ال ي�سعنا �أن ن�ضيع زخم التقدم ،لأن الإخفاق يف معاجلة
�أ�صعب الأ�سئلة �سي�ؤثر بال �شك على اال�ستقرار املايل العاملي يف
امل�ستقبل .والو�ضوح ب�ش�أن نقطة النهاية �رضوري من �أجل بناء الثقة
ب�ش�أن امل�ستقبل – الثقة التي نفتقر �إليها ب�شدة يف البيئة احلالية■.
لورا كودري�س ،مدير م�ساعد ،و�أديتيا ناراين ،رئي�س ق�سم يف �إدارة
الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية ب�صندوق النقد الدويل.

