عودة إلى األسس

ما هو
نظام الظل املصريف؟
كثير من املؤسسات املالية التي تتصرف كالبنوك ال تخضع
للرقابة التي تخضع لها البنوك
لورا كودريس

يقول

املثل ما ترجمته« :إذا كانت تشبه البطة ،وصوتها
كصوت البطة ،وتتصرف كالبطة ،فهي إذن بطة».
ولكن ماذا بشأن املؤسسة التي تشبه البنك وتتصرف
كبنك؟ يف كثير من احلاالت ال تكون املؤسسة بنكا ،وإنما بنك ظل.
يرمز نظام الظل املصريف (الظلي) يف الواقع إىل واحد من
اإلخفاقات الكثيرة التي شابت النظام املايل وأفضت إىل األزمة
العاملية .وقد ابتكر االقتصادي بول مكايل عبارة «بنوك الظل» يف
كلمة ألقاها يف عام  2007يف املنتدى املايل السنوي الذي استضافه
بنك االحتياطي الفيدرايل يف كانساس سيتي يف جاكسون هول بوالية
وايومينغ .وقال مكايل يف خطابه إن نظام الظل املصريف له بؤرة
أمريكية بصفة متمايزة ويُشار إليه بشكل رئيسي كمؤسسات مالية
غير مصرفية التي تعمل فيما يسميه االقتصاديون حتويل آجال
االستحقاق .وتعمل البنوك التجارية يف حتويل آجال االستحقاق عندما
تستخدم الودائع ،التي عادة ما تكون قصيرة األجل ،لتمويل قروض
تكون أطول أجال .وتقوم بنوك الظل بشيء مماثل .فهي تقوم بتجميع
أموال قصيرة األجل (أي تقترضها يف أغلب احلاالت) يف أسواق املال
وتستخدم تلك األموال لشراء أصول ذات آجال استحقاق أطول .ولكن
نظرا ألنها ال تخضع للتنظيم املصريف التقليدي ،فإنها ال تستطيع —
كالبنوك — أن تقترض يف أي حالة طارئة من االحتياطي الفيدرايل
(البنك املركزي األمريكي) وال يوجد لديها مودعون تقليديون بغطاء
تأميني على أموالهم؛ فهي تعمل يف «الظل».

قروض الرهن العقاري

لفتت بنوك الظل العاملة يف جمال قروض الرهن العقاري انتباه كثير
من اخلبراء إليها للمرة األوىل بسبب دورها املتنامي يف حتويل قروض
الرهن العقاري إىل أوراق مالية .وبدأت «سلسلة التوريق» بإنشاء قرض
عقاري ،يقوم بعد ذلك كيان مايل أو أكثر بشرائه وبيعه إىل أن ينهي جزءا
من حزمة قروض عقارية مستخدمة لضمان ورقة مالية جرى بيعها
ملستثمرين .وتتصل قيمة الورقة املالية بقيمة القروض العقارية يف
احلزمة ،ويتم دفع الفائدة على الورقة املالية املضمونة بالرهن العقاري
من أموال الفائدة واألصل التي يسددها مالك املساكن على قروضهم
العقارية .وكانت كل خطوة تقريبا ،بدءا بإنشاء القرض العقاري وانتهاء
ببيع الورقة املالية ،خارج الرؤية املباشرة للجهات التنظيمية.
وقد قام جملس االستقرار املايل ،وهو منظمة مؤلفة من السلطات
املالية والرقابية من اقتصادات ومؤسسات مالية دولية كبرى ،بوضع
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تعريف أوسع لبنوك الظل يشمل جميع الكيانات التي تقع خارج نطاق
النظام املصريف اخلاضع للتنظيم وتؤدي الوظيفة الرئيسية التي تقوم بها
البنوك ،وهي الوساطة االئتمانية (أي أخذ أموال من املدخرين وإقراضها
ملقترضين) .وتتمثل اجلوانب الرئيسية األربعة للوساطة فيما يلي:
حتويل آجال االستحقاق :احلصول على أموال قصيرة األجل
لالستثمار يف أصول أطول أجال؛
حتويل السيولة :مفهوم مشابه لتحويل آجال االستحقاق يعني
ضمنا استخدام خصوم شبه نقدية لشراء أصول يكون بيعها أصعب
مثل القروض؛
الرفع املايل :استخدام أساليب مثل اقتراض أموال لشراء أصول
ثابتة لتعظيم املكاسب (أو اخلسائر) احملتملة ألي استثمار؛
نقل خماطر االئتمان :حتمل خماطر عجز أحد املقترضين على
السداد ونقلها من منشئ القرض إىل طرف آخر.
وحسب هذا التعريف تتضمن بنوك الظل شركات السمسرة التي
تقوم بتمويل أصولها باستخدام اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) .وطبقا
التفاق إعادة الشراء ،يقوم الكيان احملتاج إىل أموال ببيع ورقة مالية
جلمع تلك األموال ويعد بشراء الورقة املالية مرة أخرى (أي يسدد املال
املقترض) بسعر حمدد ويف تاريخ حمدد.
وينظر أيضا لصناديق االستثمار املشترك يف سوق املال التي تقوم
بتجميع أموال املستثمرين لشراء أوراق جتارية (كسندات دين الشركات)
أو ألوراق مالية مضمونة برهن عقاري على أنها بنوك ظل .وتشمل
بنوك الظل أيضا الكيانات املالية التي تبيع أوراقا جتارية وتستخدم
حصائل بيعها لتقديم ائتمان لألسر املعيشية (تسمى شركات تمويل
يف عدد كبير من البلدان).

ملاذا توجد مشكلة؟

ما دام املستثمرون يفهمون ما يحدث ،وما دامت هذه األنشطة ال تمثل
خماطر غير مبررة للنظام املايل ،فليس هناك شيء ظلي متأصل يف
احلصول على أموال من خمتلف املستثمرين الذين قد يريدون استعادة
أموالهم يف غضون فترة قصيرة واستثمار تلك األموال يف أصول ذات
آجال استحقاق أطول .إال أن املشكالت نشأت أثناء األزمة املالية العاملية
األخيرة ،حين أصبح املستثمرون قلقين بشأن القيمة احلقيقية لتلك
األصول األطول أجال وقرر عدد كبير منهم سحب أموالهم فورا .وحتى
يتسنى لبنوك الظل سداد أموال املستثمرين ،اضطرت إىل بيع أصول .وأدى
ذلك البيع البخس بوجه عام إىل خفض قيمة تلك األصول ،مما أرغم عددا

آخر من كيانات نظام الظل املصريف (وبعض البنوك) التي لديها أصول
مشابهة على خفض قيمة تلك األصول على دفاترها لتبين السعر السوقي
األدنى ،مما خلق حالة أكبر من عدم اليقين بشأن سالمتها .ويف ذروة
األزمة ،كان عدد املستثمرين الذين قاموا بسحب أموالهم أو رفض تمديدها
(إعادة استثمارها) كبيرا إىل احلد الذي أوقع عددا كبيرا من املؤسسات
املالية — بنوك ومؤسسات غير مصرفية — يف مشكالت خطيرة.
ولو كان ذلك قد حدث خارج النظام املصريف ،لربما أمكن عزله
وإغالق تلك الكيانات بطريقة منظمة .إال أن البنوك احلقيقية طالتها
الظالل هي أيضا .فقد كانت بعض بنوك الظل حتت سيطرة بنوك جتارية،
وألسباب تتعلق بالسمعة ،جرى إنقاذها من قبل البنك األم األقوى .ويف
حاالت أخرى ،كانت الصالت حمكومة بآلية السوق احلرة ،ولكن نظرا ألنه
كان يتعين على بنوك الظل االنسحاب من األسواق األخرى — بما يف ذلك
األسواق التي كانت البنوك تبيع فيها األوراق التجارية والديون األخرى
قصيرة األجل — تعرضت مصادر تمويل البنوك هذه أيضا للضعف.
ونظرا النعدام شفافية هذه البنوك بصورة شبه كلية ،مل يكن من الواضح
يف حاالت كثيرة من يدين بماذا (أو سيدين فيما بعد) ملن.
وبإيجاز ،كانت كيانات نظام الظل املصريف تتسم بنقص يف اإلفصاح
واملعلومات عن قيمة أصولها (أو أحيانا حتى ماهية األصول)؛ وانعدام
الشفافية فيما يتعلق باحلوكمة وهياكل امللكية بين البنوك وبنوك الظل؛
وعدم خضوعها إال يف حدود ضيقة إلشراف اجلهات التنظيمية أو الرقابية
من النوع املرتبط بالبنوك التقليدية؛ وافتقارها بصورة شبه تامة إىل رأس
املال الستيعاب اخلسائر أو النقد الالزم للتعويض؛ وانعدام القدرة على
احلصول على دعم رسمي لتوفير السيولة بما يساعد على احليلولة دون
بيع األصول اضطراريا بثمن بخس.

استمرار املشكالت

يمكن أن تبعث الظالل على اخلوف من حيث أنها تخفي أشكال األشياء
املوجودة بداخلها وأحجامها .ويصدق الشيء نفسه على بنوك الظل .فتقدير
حجم نظام الظل املصريف ينطوي على صعوبة بالغة لعدم قيام عدد كبير
من كياناته بإبالغ بياناته إىل الهيئات التنظيمية احلكومية .ويبدو أن
نظام الظل املصريف أكبر ما يكون يف الواليات املتحدة األمريكية ،إال أن
الوساطة االئتمانية غير املصرفية موجودة يف بلدان أخرى — وآخذة يف
النمو .ويف مايو  ،2010بدأ االحتياطي الفيدرايل يف جمع ونشر بيانات عن
اجلزء الواقع يف نظام الظل املصريف الذي يتعامل يف بعض أنواع إقراض
الريبو .ويف عام  ،2012أجرى جملس االستقرار املايل ثاين عملية مراقبة
«عاملية» له لفحص جميع عمليات الوساطة االئتمانية غير املصرفية يف
 25منطقة اختصاص ومنطقة اليورو ،بتكليف من االقتصادات املتقدمة
الكبرى واقتصادات األسواق الصاعدة التابعة جملموعة العشرين .وعلى
الرغم من عمومية النتائج بسبب استخدامها فئة جتمع فيها كل «املؤسسات
املالية األخرى »،فإنها تبين بالتأكيد أن نظام الظل املصريف يف الواليات
املتحدة األمريكية ال يزال هو األكبر ،برغم تراجعه من  %44من جمموع
البلدان املشمولة بالعينة إىل  .%35ويف كل مناطق االختصاص التي
أسهمت يف عملية جملس االستقرار املايل ،بلغ نظام الظل العاملي ذروة
عند مستوى  62تريليون دوالر أمريكي يف عام  ،2007وتراجع إىل 59
تريليون دوالر أمريكي أثناء األزمة ،وشهد ارتدادة إيجابية ليصل إىل 67
تريليون دوالر أمريكي يف نهاية عام  .2011وكانت حصة نظام الظل
املصريف يف جمموع الوساطة املالية يف حدود  %25يف الفترة -2009
 ،2011هبوطا من نسبة  %27يف عام .2007
إال أن العملية التي قام بها جملس االستقرار العاملي ،التي تستند إىل
مقاييس بشأن مصادر األموال ووجهاتها ،ال تقيس اخملاطر التي يفرضها

نظام الظل املصريف على النظام املايل .وال يقيس اجمللس كذلك مقدار الديون
املستخدمة لشراء األصول (املسمى غالبا «الرفع املايل») ،وال الدرجة التي
يمكن عندها أن يعظم النظام املشكالت ،وال القنوات التي تنتقل من خاللها
املشكالت من قطاع إىل آخر .وثمة خطط لدمج العملية األصلية «للتخطيط
الكلي» مع املعلومات التي يتم جمعها من التقارير الصادرة عن الهيئات

لفتت بنوك الظل العاملة يف جمال قروض
الرهن العقاري انتباه كثير من اخلبراء إليها
للمرة األوىل بسبب دورها املتنامي يف حتويل
قروض الرهن العقاري إىل أوراق مالية.
التنظيمية والرقابية واملعلومات التي يتم جتميعها تدريجيا من األسواق بشأن
االجتاهات العامة واألدوات والصالت اجلديدة .ويعتزم اجمللس استخدام أي
معلومات يعرفها عن بنوك الظل وربط تلك املعلومات باألنشطة األربعة التي
يقوم بها نظام الظل املصريف ( حتويل آجال االستحقاق والسيولة ،ونقل
خماطر االئتمان ،والرفع املايل) لوضع «خطة للمخاطر النظامية» لتحديد
األنشطة التي يمكن أن تفرض خماطر نظامية ،إن وجدت.
وأشار املسح األول الذي قام به اجمللس إىل أن األنشطة احمللية
لنظام الظل املصريف ليست مؤثرة يف معظم مناطق االختصاص،
وإن كان مل يأخذ يف االعتبار األنشطة املنفذة عبر احلدود .ومل يتمكن
املسح كذلك من بيان كيفية ارتباط هذه األنشطة عبر أنواع خمتلفة من
الكيانات .وعلى سبيل املثال ،تقوم شركات التمويل يف بعض البلدان
فيما يبدو بتوسيع نطاق عملها ودورها يف جمال الوساطة االئتمانية.
وحتى اآلن مل تتحدد اخملاطر احلقيقية التي تنطوي عليها هذه األنشطة
وما إذا كانت مؤثرة على النظام املايل.

تدخل السلطات

يقوم القطاع الرسمي يف الوقت الراهن بجمع قدر أكبر وأفضل من
املعلومات والبحث عن مواطن الضعف اخلفية .وتقوم هيئات الرقابة
املصرفية حاليا أيضا بفحص انكشاف البنوك التقليدية لبنوك الظل
وحتاول احتواءه بسبل مثل وضع قواعد تنظيمية تتعلق برأس املال
والسيولة  -ذلك أن هذا االنكشاف أتاح لبنوك الظل التأثير على القطاع
املايل التقليدي واالقتصاد بوجه أعم .وعالوة على ذلك ،فنظرا ألن عددا
كبيرا من الكيانات املنتسبة لنظام الظل املصريف كانت إما خاضعة
لرقابة خفيفة أو خارج اختصاص الهيئات التنظيمية ،تفكر السلطات
يف الوقت الراهن يف توسيع نطاق إبالغ املعلومات والقواعد التنظيمية
— لكل من الكيانات واألسواق التي تستخدمها .وتقوم السلطات حاليا
بوضع تدابير تكفل خضوع جميع الكيانات أو األنشطة التي يحتمل أن
تكون جزءا من نظام الظل املصريف لإلشراف بطريقة تثبط بنوك الظل
عن تفصيل سلوكها بحيث تخضع لرقابة أضعف الهيئات التنظيمية
(أو ال تخضع ألي رقابة) — على الصعيد احمللي أو العاملي.
وحترز السلطات تقدما ،إال أنها تعمل يف الظل هي ذاتها — إذ
حتاول جتميع بيانات غير متجانسة وال مكتملة ملعرفة ما إذا كانت
هناك خماطر نظامية مرتبطة باألنشطة والكيانات واألدوات اخملتلفة
التي تشكل نظام الظل املصريف ،وحتديد تلك اخملاطر.

■

لورا كودريس مساعد مدير يف إدارة األسواق النقدية والرأسمالية يف
صندوق النقد الدويل.
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