النشاط المصرفي
العالمي

يستجمع قواه
من جديد
فرع ألحد البنوك الدولية يف
بوينس أيريس ،األرجنتين.

لديها نقص يف رؤوس األموال بخفض ميزانياتها
العمومية .إال أن بعض التغيرات التي أدخلت على
القواعد التنظيمية احمللية زادت من الرغبة يف
التراجع إىل القواعد األصلية.
ويدل هذا التراجع جزئيا على أوجه القصور
التي شابت البنيان املايل العاملي — تلك اآلليات
التي تيسر االستقرار املايل العاملي والتدفق السلس
للخدمات املالية ورأس املال بين البلدان .وبينت
األزمة كيف يمكن أن تنتقل املشكالت التي تنشأ
يف بلد واحد بصورة واسعة إىل بلدان أخرى ،وكيف
تؤدي حمدودية التنسيق بين الهيئات التنظيمية
املالية إىل تعقيد إدارة األزمة وتسوية أوضاع
اجملموعات املصرفية اخملفقة التي تزاول عملها
وعالوة على ذلك ،يمكن أن تختلف
يف أكثر من بلد.
ً
احلوافز ملراقبة ودعم البنوك واملؤسسات األجنبية
املنتسبة لها بين سلطات البلد األم وسلطات البلد
املضيف .ويف عدد كبير من بلدان وسط وشرق
وجنوب شرق أوروبا ،على سبيل املثال ،كانت
املؤسسات املنتسبة لبنوك من أوروبا الغربية مؤثرة
على النظام املايل يف البلد املضيف ،وإن كانت
صغيرة مقارنة بالعمليات العاملية التي يقوم بها
البنك األم .وكان التنسيق الدويل الوثيق فقط — من
خالل ما يسمى بمبادرة فيينا — هو الذي حال
دون وقوع مشكالت كبيرة يف البلدان املضيفة حين
تعرضت البنوك األجنبية لصدمات يف الوطن أو يف
عملياتها العاملية .ويف بعض احلاالت األخرى ،حين
كانت أنشطة البنك املعني كبيرة مقارنة باقتصاد
البلد األم ،مل يكن ذلك البلد يف جميع احلاالت يف
وضع يتيح له دعم البنك األم ،أو على استعداد للقيام
بذلك ،دع عنك املؤسسات املنتسبة له.

النمو يف العوملة

ستين كاليسنس،
وان ماركيتي

أدت األزمة المالية
العالمية إلى
زيادة التدقيق في
المخاطر والمزايا
التي تنطوي عليها
الخدمات المالية
الدولية ،وخاصة
أعمال الصيرفة
الدولية
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أدت

األزمة املالية العاملية إىل إعادة
تقييم املنافع واخملاطر املتصلة
بالتمويل — بما يف ذلك اخلدمات
املالية الدولية — التي يعتقد كثير من املراقبين
أنها قد نمت إىل درجة مفرطة من حيث احلجم
والتعقيد وبدت منتجاتها ،مثل عمليات التوريق
واملشتقات املعقدة ،تعرض قيمة مضافة حمدودة
ولكن ولدت خماطر كثيرة.
وليس هناك جمال أوضح من الصيرفة الدولية
لرصد عملية إعادة التقييم هذه .فبعد عقدين من
التوسع السريع عبر احلدود ،تشهد الصيرفة العاملية
تراجعا .وبعد أن بلغ إجمايل القروض املقدمة من
بنوك أجنبية ذروته يف األشهر الثالثة األوىل من
عام  2008شهد تراجعا حادا .وكان التراجع كبيرا
بوجه خاص يف القروض املباشرة عبر احلدود؛
أما القروض املقدمة من خالل كيانات منتسبة
أجنبية فكانت أكثر استقرارا .وقد حدث هذا التراجع
بدفع كبير من قوى السوق ،مع قيام البنوك التي
ديسمبر 2013

خالل العقدين اللذين سبقا األزمة املالية العاملية،
زادت العوملة املالية بصورة ملموسة ،على نحو دل
بشكل رئيسي على ما يلي:
•حدوث زيادة كبيرة يف اإلقراض املصريف
املباشر عبر احلدود ،واالستثمار األجنبي املباشر،
وغير ذلك من أشكال تدفقات رأس املال ،مثل
استثمارات حافظة األسهم والسندات؛
•املؤسسات املالية اململوكة لكيانات أجنبية،
وخصوصا البنوك ،التي تقيم فروعا لها يف بلدان
أخرى وتزاول أعمالها فيها.
وقد حدثت الزيادة احلادة يف التدفقات املالية
املصرفية وغيرها من التدفقات املالية املنشئة
للديون يف طائفة واسعة من البلدان .فبين عامي
 2002و  ،2007ارتفع إجمايل التدفقات الرأسمالية
من نحو  %8إىل ما يقرب من  %25من إجمايل
الناجت احمللي يف االقتصادات املتقدمة ،ومن نحو
 %2.5إىل أكثر من  %12من إجمايل الناجت احمللي
يف اقتصادات األسواق الصاعدة .ويف حين ساعدت
العوملة املالية على نشر اخملاطر بين البلدان ،فقد
زادت أيضا من احتماالت انتقال صدمة سلبية تقع
يف أحد املراكز املالية الكبرى إىل بلدان أخرى.
وهذا هو ما حدث بالفعل .فبعد أن بلغت التدفقات

التجارة
الرأسمالية اإلجمالية العاملية ذروة يف أوائل عام  ،2008انخفضت
بصورة حادة إىل  %1.3من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام
 ،2009على نحو أثر على االقتصادات املتقدمة بنفس قدر تأثيره
على اقتصادات األسواق الصاعدة .وتعافت التدفقات بدرجة ما يف
عام  ،2010إال أنها هبطت مرة أخرى مع اشتداد أزمة الدين السيادي
األوروبي .ويف عام  ،2012مل تزد التدفقات على  %3.6من إجمايل
الناجت احمللي العاملي.
وباملثل ،كانت هناك زيادة كبيرة يف الوجود احمللي للبنوك
األجنبية واملؤسسات املالية األخرى قبل األزمة .ففي العقدين
السابقين ،قامت البنوك بتوسيع وجودها العاملي بإنشاء عمليات
يف كثير من البلدان من خالل الفروع (امتدادات مباشرة للبنك)
واملؤسسات التابعة لها (املؤسسة واملرسملة حمليا) .وعلى مدى الفترة
 ،2005-1995بلغ عدد االستثمارات يف البنوك األجنبية نحو 560
بنكا أجنبيا ،مما زاد متوسط عدد البنوك األجنبية من  %20من جمموع
البنوك العاملة يف األسواق احمللية إىل ( %34راجع الرسم البياين).
ومع وجود عقد تأسيس حملي ووجود مادي ،يمكن للبنوك جمع أموال
حمليا وإقراضها للشركات واألسر املعيشية يف البلد املضيف بسهولة
أكبر؛ ويمكنها أيضا أن تستخدم رأس املال من البنك األم الذي تنتمي
إليه أو تمول نفسها يف األسواق الرأسمالية الدولية .وتتيح زيادة قرب
البنوك وغيرها من الشركات املقدمة للخدمات املالية من املستهلك
النهائي مزايا مهمة ،أبرزها التقييم األفضل لفرص النمو واخملاطر.
ويف بعض البلدان ،ال سيما كثير من اقتصادات األسواق الصاعدة
يف أمريكا الالتينية ويف وسط وشرق أوروبا ،تهيمن البنوك األجنبية
اآلن على النظام املصريف بكامله ،وأحيانا تكون عنصره شبه
الوحيد .ويف بلدان أخرى ،بما يف ذلك كثير من االقتصادات املتقدمة
واالقتصادات اآلسيوية ،تضطلع البنوك األجنبية بأدوار أصغر .وتعزى
الفروق يف األهمية إىل عوامل كثيرة — مثل اإلصالحات املالية بوجه
عام ،بما يف ذلك درجة االنفتاح أمام املنافسة األجنبية؛ وخصخصة
مرحلة
البنوك اململوكة للدولة التي حدثت أثناء فترة التحول من
Claessens, corrected, renamed (was Chart 2. Chart 1 killeld) 11/1/13
االقتصادات اخملططة مركزيا يف أوروبا الشرقية؛ وحتى األزمات
املالية السابقة ،التي أسفرت يف حاالت كثيرة عن بيع بنوك متعثرة

اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ

ﻧﻤﺖ ﺣﺼﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٥و  ،٢٠٠٩وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

)ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ(٪ ،
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اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Claessens and Van Horenﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = OECD :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ = OHI .اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺧﺮى ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان
اﻻﻗﺘﺼﺎدي = EM .ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ Emerging Market and Frontier Markets
ﻟﺴﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮر ﰲ ﻋﺎم  = DEV .٢٠٠٠اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺧﺮىEAP .
= ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ = ECA .أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ = LAC .أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ = MENA .اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ = SA .ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ = SSA .إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء .وﺗﺘﺒﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

لكيانات أجنبية .ولكن منذ األزمة األخيرة ،بطأت وتيرة االستثمارات
اجلديدة يف البنوك األجنبية ،وحتول مسارها يف بعض احلاالت مع بيع
العمليات اململوكة لكيانات أجنبية إىل مؤسسات مالية حملية.
ورغم أن األزمة املالية العاملية أدت إىل إعادة تقييم اخملاطر
واملنافع املصاحبة للصيرفة الدولية وتشديد التنظيم املايل احمللي،
فإنها مل تثن البلدان ،وال سيما اقتصادات األسواق الصاعدة ،عن
التوسع يف فتح قطاعاتها املالية .ويف الواقع تراجعت القيود
املفروضة على النفاذ إىل األسواق والتدابير التمييزية (التي كانت
تعطي األفضلية للشركات احمللية على الشركات األجنبية) يف جماالت
الصيرفة واألوراق املالية وأسواق التأمين ،وجرى تعزيز اجلهود
السابقة يف جمال اإلصالح (راجع اجلدول) .وإضافة إىل ذلك ،واصلت
البلدان دخول اتفاقات جتارة تفضيلية ،تعطي للمؤسسات املالية يف
تلك البلدان القدرة على النفاذ بسهولة إىل األسواق املوجودة يف البلدان
األخرى .وقد أصبح نحو  52من هذه االتفاقات ساريا منذ بداية األزمة،
بزيادة اتفاقين مقارنة بالفترة من عام  2000إىل سبتمبر .2008
ورغم أن ما يسمى بجولة الدوحة للمفاوضات التجارية العاملية مل
حترز سوى تقدم حمدود يف زيادة إمكانية النفاذ إىل األسواق وخفض
احلواجز أمام التجارة يف اخلدمات املالية ،فقد ظهرت يف اآلونة
األخيرة عدة مبادرات تدعم التجارة احلرة يف اخلدمات املالية .وتَعِد
ثالث من تلك املبادرات بزيادة التحرير ،وربما بدرجة كبيرة؛ وهذه
املبادرات هي :شراكة دول احمليط الهادئ ،التي تضم  13بلدا؛ وشراكة
التجارة واالستثمار لدول احمليط األطلسي بين االحتاد األوروبي
والواليات املتحدة؛ واتفاق التجارة يف اخلدمات ،الذي يضم 21
اقتصادا واالحتاد األوروبي.

جانبان من جوانب التجارة يف اخلدمات املالية
ثمة منافع وخماطر تترتب على التجارة يف اخلدمات املالية
بوجه عام وعلى وجود املؤسسات املالية األجنبية بصفة حمددة.
وتشير البحوث التجريبية إىل أن وجود بنوك مملوكة ألجانب
يرتبط عموما بزيادة الكفاءة واملنافسة يف القطاعات املصرفية
احمللية ،مع انخفاض كل من هوامش الفائدة الصافية واألرباح
الزائدة ونسب التكلفة (دراسات Cull and Martinez Peria, 2010؛
و WTO, 2011؛ و  .)Claessens and Van Horen 2013إال أن هذه
املكاسب تختلف فيما يبدو باختالف حجم وجود البنوك األجنبية.
فقد كانت هناك مكاسب كبيرة ناشئة عن التنافسية يف أمريكا
الالتينية وأوروبا الشرقية ،على سبيل املثال ،حيث تكثر البنوك
األجنبية ،ومكاسب أقل وضوحا يف آسيا ،حيث البنوك األجنبية
أقل عددا .أما آثار الوجود األجنبي على إتاحة التمويل — سواء
من حيث االئتمان الكلي ،أو القروض املقدمة للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة ،أو إتاحة خدمات الودائع واملدفوعات — فأقل
وضوحا .وهي تختلف باختالف البلدان ،حسب مدى مشاركة
البنوك األجنبية ،ودرجة التنافس يف القطاع املصريف احمللي،
ومستوى تنمية البلد ،وقدرة البنوك األجنبية على تعويض نقص
املعلومات من خالل أساليب اإلقراض التي تشمل يف جملة أمور
الضمانات وتعتمد على الدرجات االئتمانية.
ومن حيث االستقرار املايل ،تشير البحوث األخيرة إىل فروق يف
مدى تأثر البلدان بالصدمات ،حسب احلجم النسبي لوجود البنوك
األجنبية ،واملسافة بين البنوك املنتسبة والبنوك األم التي تتبعها،
ومدى حجم األموال التي جتمعها البنوك األجنبية حمليا وليس من
مصادر أجنبية .وقد خلصت هذه البحوث إىل وجود أثرين متضادين
بدرجة ما ،على النحو التايل:
التمويل والتنمية
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تغير معدالت التبادل التجاري

تشهد معظم البلدان منذ عام  2006انفتاحا أكبر يف اخلدمات املالية
البلد
شيلي
الصين

كولومبيا
الهند
إسرائيل
ماليزيا
نيبال
نيجيريا
باكستان
روسيا
ساموا
السعودية
تايلند

أوكرانيا
اإلمارات
فييت نام

السنة
اإلجراء
القطاع
التأمين
سمحت للشركات األجنبية بفتح فروع مباشرة 2007
ســمحت للشــركات األجنبيــة بتوفيــر تأميــن ســيارات 2012
التأمين
إجبــاري مــن طــرف ثالــث
األوراق املالية وســعت نطــاق األنشــطة التــي يســمح القانــون بــأن 2012
تكــون جمــاال إلقامــة مشــاريع مشــتركة
األوراق املالية أرخــت القــود علــى حــدود ملكيــة األجانــب لشــركات 2012
األوراق املاليــة
2012
ألغت القيود على االستثمار األجنبي
التأجير
التمويلي
2009
ألغت القيود على فتح فروع مباشرة
الصيرفة
والتأمين
ســمحت بامللكيــة األجنبيــة الكاملــة للشــركات املاليــة 2010
التمويل
غيــر املصرفيــة
املشورة املالية ســمحت بوجــود مستشــارين اســتثماريين ومديــري 2010
حافظــة أجانــب
ســمحت للشــركات األجنبيــة بــأن يكــون لهــا وجــود 2009
التأمين
مــادي يف الداخــل
2009
أرخت القيود املفروضة على األسهم األجنبية
الصيرفة
والتأمين
2010
سمحت بفتح فروع مباشرة يف الصيرفة باجلملة
الصيرفة
ســمحت ملؤسســات أجنبيــة باالســتحواذ علــى بنــوك 2010
الصيرفة
حمليــة
2006
سمحت بامللكية األجنبية الكاملة
التأمين
2012
زادت القيود على امتالك األجانب ألسهم
التأمين
ألغــت اختبــار االحتياجــات االقتصاديــة قبــل إصــدار 2007
التأمين
الترخيــص
أرخــت القيــود علــى األســهم األجنبيــة لسماســرة 2011
التأمين
ا لتأ ميــن
األوراق املالية ســمحت لألجانــب غيــر املقيميــن بشــراء وبيــع أمــوال 2010
متداولــة يف البورصــة
2006
سمحت للبنوك األجنبية بفتح فروع مباشرة
الصيرفة
أرخــت القيــود علــى عــدد الفــروع غيــر الرئيســية التــي 2010
الصيرفة
تفتحهــا فــروع البنــوك األجنبيــة
أرخــت القيــود علــى عــدد الفــروع التــي تفتحهــا 2012
الصيرفة
الكيانــات التابعــة للبنــوك األجنبيــة
2006
سمحت للبنوك األجنبية بفتح فروع
الصيرفة
2010
قيدت عدد فروع البنوك األجنبية
الصيرفة
ســمحت بامللكيــة األجنبيــة الكاملــة وســمحت للبنــوك 2007
الصيرفة
األجنبيــة بفتــح فــروع مباشــرة

املصدر.World Trade Organization/World Bank Integrated Trade Intelligence Portal Services :

•كان اإلقراض املقدم من شركات منتسبة حملية ،جتمع جزءا
كبيرا من األموال حمليا ،يتسم عموما بدرجة أكبر من االستقرار من
اإلقراض عبر احلدود .فقد خفضت البنوك األجنبية اإلقراض بدرجة
أكبر مما فعلت البنوك احمللية يف أوروبا الشرقية ،ولكن يف بلدان
أمريكا الالتينية األكبر ،مل يتبين وجود فروق كبيرة .ويف أمريكا
الالتينية ،كان عدد الفروع أقل وعدد الشركات املنتسبة املؤسسة
حمليا أكبر منه يف أوربا الشرقية ،لسبب جزئي هو تفضيالت الهيئات
التنظيمية يف أمريكا الالتينية.
•كان تعرض البنوك العاملية لصدمات يدفعها يف الغالب إىل
إعادة موازنة حافظاتها باالبتعاد عن األسواق الدولية .ورغم أن
البنوك العاملية نقلت الصدمات من االقتصادات املتقدمة إىل األسواق
الصاعدة (مع قيامها بإعادة توزيع السيولة داخل املؤسسة) ،فقد
قامت البنوك األجنبية العاملة يف االقتصادات املتقدمة املتضررة
من األزمة أيضا بخفض إقراضها احمللي ،وإعادة األموال إىل الوطن
للمساعدة على استيعاب الصدمات يف الوطن.

استجابات الهيئات التنظيمية

كان رد الفعل العام للهيئات التنظيمية بعد وقوع األزمة املالية
خليطا من السياسات الوطنية واملنسقة دوليا يهدف إىل خفض
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خماطر انتقال الصدمات عبر احلدود وتخفيف حدة آثار تلك
الصدمات .وتشمل هذه اجلهود حتسين طرق تعامل الهيئات التنظيمية
مع املؤسسات العاملية املتعثرة — سواء باستعادة سالمتها أو
إرشادها إىل عملية إنهاء أنشطتها .وتم االتفاق على معايير دولية
جديدة للبنوك ،مثل املعايير التي تلزم البنوك باالحتفاظ بمستويات
أعلى من رأس املال وحتسين إدارة السيولة (ما يسمى اتفاق بازل
 ،3األخير بين الهيئات التنظيمية الرئيسية) .وأقيمت جمموعات من
الهيئات التنظيمية لتنسيق الرقابة على البنوك املؤثرة على النظام
العاملي .وأدخلت بعض التحسينات فيما يتعلق بتبادل املعلومات
بين مناطق االختصاص واإلفصاح عن االنكشافات املالية ،التي
ربما تساعد الهيئات الرقابية على الكشف عن اخملاطر يف مرحلة
مبكرة وإتاحة قدر أكبر من االنضباط السوقي .وجترى تقييمات للنظم
املالية املؤثرة بتواتر أكبر ،وتم حتسين الرقابة املالية ،وخصوصا
فيما يتعلق باآلثار االنتشارية الدولية من بلد واحد إىل بلدان أخرى
(دراسة  .)IMF, 2012ونفذت إصالحات مهمة أخرى تتعلق بالقواعد
لهيئات تصنيف االئتمان وأسواق املشتقات املالية خارج البورصة
ونظام الظل املصريف (راجع مقال «ما هو نظام الظل املصريف؟» يف
عدد يونيو  2013من جملة التمويل والتنمية ،رغم أن التقدم كان أبطأ
(دراسة .)FSB, 2013
وعلى الرغم من حتسن عمل النظام املايل الدويل واستقراره —
واحلفاظ على نظام عاملي ومفتوح تزاول فيه جتارة غير مقيدة إىل
حد كبيرة يف اخلدمات املالية — ظلت الهيئات الرقابية يف كل من
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات املتقدمة تخضع األنشطة
احمللية للبنوك األجنبية لقدر أكبر من الفحص والتنظيم .وعلى سبيل
املثال ،ظلت الهيئات التنظيمية يف البلدان املضيفة تشجع البنوك
على االحتفاظ بمستويات أعلى من رأس املال والسيولة حمليا و/
أو حتويل فروع البنوك األجنبية إىل شركات تابعة حتى يكون من
الصعب على البنوك نقل رأس املال والسيولة بحرية ضمن عملياتها
العاملية ويكون أسهل على السلطات احلد من مشاركة البنوك احمللية
يف األنشطة الدولية .وقد ركزت الهيئات الرقابية بدرجة أكبر يف
كيفية اقتسام السيولة ورأس املال بين البنوك والشركات األجنبية
املنتسبة لها.
وتسعى أيضا بعض التنظيمات اجلديدة الصادرة عن البلد الوطن
إىل احلد من أنشطة التداول احملمية بحقوق ملكية (عندما تقوم البنوك
بشراء وبيع أوراق مالية على حسابها اخلاص ،مما يعرض املؤسسات
لتقلبات األسواق) وفصل تلك األنشطة عن أخذ الودائع بالتجزئة وغير
ذلك من األنشطة .ويمكن أن تؤدي هذه التدابير االحترازية إىل احلد
من مقدار انكشاف عملية واحدة يف جمموعة مصرفية لعمليات
أخرى داخل نفس اجملموعة مع انفصال العمليات احمللية واألجنبية
للكيانات املنتسبة قانونا ،وإن كان من املمكن أن تؤدي إىل حاالت
من انعدام الكفاءة يف العمليات الداخلية للبنوك الدولية.

اخلطوات التالية

حتى يتسنى حماية االقتصادات احمللية واملمولين الضريبيين
وخفض ،إن مل يكن استئصال ،اآلثار السلبية التي يمكن أن تنشأ
عن االعتماد املتبادل للنظم املالية ،يتعين حتسين األطر التنظيمية
والرقابية املعنية باألنشطة املالية الدولية .وعلى الرغم من حتسن
التنسيق يف التنظيم خالل األيام األوىل من األزمة ،فال يزال الطابع
الوطني السمة الغالبة على التنظيم والرقابة املاليين .وللحفاظ على
املنافع وخفض اخملاطر املترتبة على االندماج العاملي لألسواق
املالية ينبغي بذل جهود إضافية على مستوى السياسات — بما يف
ذلك التعامل مع تسوية أوضاع املؤسسات املالية املتعثرة واجلانب
األهم منها ،وهو حتديد البلد الذي سيتحمل فيه ممولو الضرائب هذه
املدفوعات فضال عن مقدار تلك املدفوعات.

ويف نهاية املطاف ،فإن اخلوف من التكاليف املتضمنة يف
تسوية أوضاع املؤسسات اخملفقة (والتعامل مع الشركات التابعة
لها وفروعها يف اخلارج) هو الذي عزز من التركيز الوطني للهيئات
التنظيمية .وعلى سبيل املثال ،اقترحت السلطات التنظيمية
السويسرية مؤخرا منهجا يعتمد على الدرجات لتحديد ما إذا كانت

مشكالت التعامل مع املؤسسات اخملفقة
ليست هي العائق الوحيد الذي يحول دون
زيادة التنسيق بين السلطات الوطنية.
البنوك السويسرية التي تنفذ عمليات أجنبية والبنوك األجنبية
العاملة يف سويسرا منظمة بطريقة تيسر تسوية أوضاعها يف حال
وقوع أزمة دون اإلضرار باملهام املؤثرة على النظام للبنوك العاملة
يف سويسرا.
ومن املهم وضع ترتيبات حتدد طريقة مشاركة احلكومات
ومساهماتها يف التمويل الالزم للتعامل مع املؤسسات الضعيفة
التي تعمل خارج احلدود وطريقة تخصيص اخلصوم واألصول
يف حالة تسوية أوضاع مؤسسة أو تصفيتها ،وطريقة تقاسم أي
تكاليف نهائية (بما يف ذلك التأمين على الودائع والضمانات
للخصوم بخالف الودائع املؤمن عليها ،وغير ذلك من أشكال الدعم
احلكومي) بين مناطق االختصاص .ورغم أن االحتاد املصريف يف
االحتاد األوروبي ال يزال عمال قيد اإلجناز ،فإنه يمثل ،بإصالحاته
الداعمة ،حماولة لوضع تلك الترتيبات وتقنينها وإضفاء طابع
مؤسسي عليها.
ومشكالت التعامل مع املؤسسات اخملفقة ليست هي العائق
الوحيد الذي يحول دون زيادة التنسيق بين السلطات الوطنية.
فالتضارب يمكن أن ينشأ بين السلطات الرقابية التي تخضع لها
املؤسسات املالية العابرة للحدود يف البلد الوطن ويف البلد املضيف
عندما يمر البنك املعني أو الكيان املنتسب له ،بضائقة مالية
وتسعى السلطات إىل االحتفاظ بمستويات رأس املال والسيولة
حمليا — أو عندما تكون الدورة املالية يف حالة انتعاش يف بلد
ما ولكن يف حالة كساد يف بلد آخر ،مما ينشئ ضرورة تنسيق
وعالوة على
األدوات وتطبيقها عبر مناطق االختصاص اخملتلفة.
ً
ذلك ،يمكن أن تترتب على انعدام اإلجراءات الوطنية آثار انتشارية
سلبية على بلدان أخرى .وتعنى بعض اآلليات التي جرى االتفاق
عليها مؤخرا — يف جملس االستقرار املايل بين الهيئات التنظيمية
يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة — بمعاجلة هذه
املشكلة جزئيا .إال أن عددا كبيرا من املسائل ال يزال دون معاجلة.
وعلى سبيل املثال ،سيكون من الصعب ضمان عدم قيام البنوك
واملؤسسات املالية األخرى يف مناطق االختصاص التي ال تسري
عليها تلك القواعد بنفي التأثيرات التخفيفية الحتياطيات رأس املال
الوقائي املعاكسة للدورة االقتصادية ،وهي عنصر يف اتفاق بازل
 3يحث البنوك على رفع مستويات رأس املال يف أوقات الرخاء
وخفضها يف أوقات الشدة.
ويف الوضع األمثل ،ينبغي أن يكون لكل بلد إطار تنظيمي يحكم
دخول وعمل املؤسسات املالية األجنبية دون أي اعتبار ملسألة
املنشأ — بشرط أن تكون لدى البلد األم أطر تنظيمية ورقابية
كافية والقدرة على دعم مؤسساته عند الضرورة .إال أن انتشار
مفاوضات التجارة التفضيلية يعني أنه يمكن إتاحة فرص ومزايا
خاصة ملؤسسات مالية أجنبية من بلدان معينة .ويمكن أن يؤدي
ذلك إىل زيادة تركيز اخلدمات املالية واملوردين املاليين من عدد
حمدود من مناطق االختصاص .ويمكن أن يشجع على ظهور حاالت

مثل تلك التي شهدتها بعض بلدان شرق آسيا يف عام  1997حيث
كانت البنوك اليابانية مؤسسات إقراض كبيرة ،أو مؤخرا يف بلدان
وسط وشرق أوروبا حيث أصبح وجود البنوك من بضع بلدان من
أوروبا الغربية مؤثرا على النظام املايل .ويف تلك احلاالت أدى
وجود مشكالت يف البلد األم إىل تقليص إمداد االئتمان يف البلدان
املضيفة وزيادة املشكالت يف هذا اجملال .ويمكن أن يساعد حترير
التجارة متعددة األطراف على منع مشكلة التركيز بالسماح بدخول
بنوك أجنبية سليمة من أكبر عدد ممكن من البلدان .وعندما تسمح
الهيئات التنظيمية بحدوث منافسة خالية من التشوهات وتدعمها
أطر تنظيمية ورقابية سليمة ،فلن يكون بمقدورها فقط ضمان أعلى
مستوى ممكن من السالمة والكفاءة للبنوك األجنبية الداخلة ،وإنما
أيضا خفض خماطر الصدمات التي يمكن أن حتدث يف البلد األم
وتؤثر سلبا على جممل سوق البلد املضيف.
وعلى وجه العموم ،يعود االندماج املايل العاملي بالنفع على
البلدان املضيفة من خالل زيادة الكفاءة واملنافسة وتوافر املنتجات
ونقل الدراية الفنية والتكنولوجيا .إال أن األزمة األخيرة بينت أنها
يمكن أيضا أن تعرض البلدان خملاطر وحتديات جديدة .ويف حين
ظلت املؤسسات األجنبية يف الغالب مصادر مستقرة لتقديم التمويل
اخلارجي خالل فترات االضطراب املايل احمللي ،فإن زيادة انفتاح
القطاع املايل يمكن أن تعظم اآلثار التي حتدثها الضغوط املالية يف
أجزاء أخرى من العامل على النظم املالية احمللية .ويمكن أن يسبب
ذلك مشكلة ليس فقط لألسواق الصاعدة فحسب وإنما أيضا للنظم
واالقتصادات املالية األكثر تطورا.
وهذه املسائل ال تنقض مبررات االندماج املايل الدويل .ولكنها
بالتأكيد تدعو إىل زيادة الوعي واجلمع احلصيف بين استجابات
السياسات الوطنية والدولية لضمان أن يتخذ االندماج املايل
أشكاال حتد من اخملاطر وتعظم من املنافع جلميع البلدان .وتمثل
احلدود املالية املفتوحة جانبا مهما من هذا املنهج .فإىل جانب
تكثيف اجلهود الداعمة ،يمكن أن تكفل احلدود املفتوحة كفاءة تقديم
اخلدمات املالية على املستوى الدويل وكذلك انخفاض اخملاطر
املرتبطة بها.

■

ستين كاليسنس مساعد مدير يف إدارة البحوث بصندوق النقد
الدويل ،ووان ماركيتي مستشار يف شعبة التجارة يف اخلدمات يف
منظمة التجارة العاملية.
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