أوروبا

حتوالت
جذرية
نيكوال فيرون

منحوتة لليورو يظهر انعكاسها يف بركة ماء أمام مقر البنك املركزي األوروبي يف فرانكفورت ،أملانيا.

يف

 29يونيــو  ،2012أعطــى قــادة بلــدان
منطقــة اليــورو الضــوء األخضــر إلنشــاء مــا
أصبــح يُعــرف عامليــا باالحتــاد املصــريف
األوروبــي ،أو لتحويــل السياســة املصرفيــة مــن
املســتوى الوطنــي إىل املســتوى األوروبــي .واالحتمــال
كبيــر بــأن يكلِّــل النجــاح اخلطــوة األوىل املتمثلــة يف
تخويــل البنــك املركــزي األوروبــي مهمــة املراقــب
اجلديــد ملعظــم النظــام املصــريف األوروبــي ،فيتســنى
مــع نهايــة  2014أو أوائــل  2015حتقيــق هدفهــا
املعلــن بمعاجلــة مظاهــر الهشاشــة التــي تشــوب
النظــام املصــريف األوروبــي منــذ وقــت طويــل .ولكــن
االحتــاد املصــريف لــن يتوقــف عنــد ذلــك احلــد ،وســوف
تتداعــى انعكاســاته الهيكليــة إىل مــا هــو أبعــد بكثيــر
مــن التحــول إىل الرقابــة املركزيــة.

مشكلة النظام املصريف األوروبي

أُنشــئ االحتــاد املصــريف ليحــل مشــكلة ملحــة .فقــد
ســلطت أزمــة منطقــة اليــورو الضــوء علــى احللقــة
الســلبية التــي يتعاقــب فيهــا ضعــف امليزانيــات
العموميــة احلكوميــة ،الــذي أضــر بســامة البنــوك
كمــا حــدث يف اليونــان ،وضعــف البنــوك ،الــذي أضــر
باالئتمــان احلكومــي كمــا حــدث يف آيرلنــدا .ويف

منتصــف عــام  ،2011أصبــح هــذا االرتبــاط خطــرا
يهــدد منطقــة اليــورو بأسْــرها كمــا يهــدد نظامهــا
املــايل ،ممــا تطلــب حتــركا علــى مســتوى السياســات
يف عــام  .2012إال أن جــذور مشــكلة الهشاشــة يف
النظــام املصــريف ترجــع إىل وقــت طويــل ســابق علــى
تفشــي أزمــة الديــن الســيادي يف منطقــة اليــورو بيــن
عامــي  2009و .2010
وقــد ظلــت هــذه املشــكلة مغلفــة باإلنــكار طــوال
اخلمــس ســنوات األوىل مــن األزمــة .ففــي بــادئ األمــر،
زعــم عــدد كبيــر مــن صنــاع السياســات أن ســوق
القــروض العقاريــة األمريكيــة منخفضــة اجلــودة هــي
امللومــة يف مواطــن الضعــف التــي يعانيهــا النظــام
املصــريف ،ثــم نحــوا باللــوم علــى ســوء إدارة املاليــة
العامــة يف بلــدان مثــل اليونــان .وكان هــذا التصــور هو
الفكــر الســائد حتــى عــام  ،2012ال ســيما يف أملانيــا
وفرنســا ،حيــث كان صنــاع السياســات يســتخدمونه
لتبريــر مصــادر الضعــف املــايل الناشــئة يف الداخــل.
غيــر أن جــذور مشــكلة النظــام املصــريف األوروبــي
أعمــق مــن ذلــك بكثيــر .فقــد كان جوهــر املشــكلة
هــو عــدم االتســاق يف احلوافــز املقدمــة مــن أجهــزة
الرقابــة املصرفيــة األوروبيــة .وعقــب إنشــاء االحتــاد
األوروبــي يف التســعينات ،حــددت بلــدان ومؤسســات

االحتاد املصريف
عملية طويلة
األجل سوف حتْدِث
حتوال هائال يف
شكل النظام املايل
يف أوروبا
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االحتــاد األوروبــي أهدافــا طموحــة إلزالــة احلواجــز القائمــة بيــن البلــدان
فيمــا يتعلــق بأنشــطة التمويــل األوروبيــة .وردا علــى ذلــك ،بــادرت معظــم
الســلطات الوطنيــة بحمايــة وتشــجيع بنوكهــا الوطنيــة لكــي تكتســب ميــزة
تنافســية يف بيئــة تتزايــد فيهــا املنافســة ،حتــى وإن اقتــرن ذلــك بزيــادة
اخملاطــرة.
وبالفعــل ،أدت هــذه «النزعــة القوميــة املصرفيــة» إىل التهويــن مــن
اخملــاوف االحترازيــة املتعلقــة بتراكــم اخملاطــر .ومــن األمثلــة البــارزة
يف هــذا اخلصــوص موافقــة املســؤولين علــى قــرار مشــؤوم يصــرح
باالســتحواذ علــى البنــك الهولنــدي ”إيــه بــي إن أمــرو“ ()ABN AMRO
وتقســيمه يف عــام  ،2007ممــا ســاهم يف الصعوبــات التــي واجهــت
بنــوكا أخــرى يف وقــت الحــق ،ومنهــا بنــك فورتيــس ( ،)Fortisورويــال
بنــك أوف ســكوتالند ( ،)Royal Bank of Scotlandوبانــكا مونتــي دي
باشــي دي ســيينا ( .)Banca Monte dei Paschi di Siennaوبوجــه أعــم،
تمثــل النزعــة القوميــة املصرفيــة تفســيرا جلانــب كبيــر مــن التراكــم الهائــل
لعمليــات التمويــل بالديــون واخملاطــر التــي تتعــرض لهــا امليزانيــات
العموميــة لــدى البنــوك األوروبيــة يف العقــد الســابق علــى األزمــة املاليــة
العامليــة.
كذلــك فــإن عــدم التوافــق بيــن نطــاق الرقابــة الوطنــي والبُعد األوروبي
يف النظــام املــايل يفســر اإلخفــاق يف معاجلــة هشاشــة النظــام املصــريف
منــذ تفشــي األزمــة وحتــى عــام .2012
ومل يكــن هــذا الفشــل ناجمــا عــن عــدم صــدور حتذيــرات كافيــة يف هــذا
اخلصــوص ،بمــا يف ذلــك مــا صــدر عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،وإنمــا كان
أســاس املشــكلة هــو االفتقــار إىل العمــل اجلماعــي .فمعظــم البلــدان كانــت
شــديدة التــردد يف حتديــد البنــوك الضعيفــة خشــية أن تبــدو قطاعاتهــا
املصرفيــة أضعــف مــن مثيالتهــا يف البلــدان اجملــاورة ،ال ســيما يف
منطقــة اليــورو .وتَسَــبب عــدم وجــود ســلطة مركزيــة قويــة يف حالــة مــن
الشــلل أو التحــرك القاصــر .وفشــلت حمــاوالت اســتعادة الثقــة عندمــا
أجريــت اختبــارات متتابعــة علــى مســتوى البنــوك األوروبيــة يف ســبتمبر
 2009ويوليــو  2010ويوليــو  2011وســرعان مــا ثبــت أن نتائجهــا ال
يمكن التعويل عليها.

تطورات فارقة

بعــد ذلــك أصبحــت مشــكلة الصيرفــة غيــر احمللولــة يف أوروبــا عامــا مــن
العوامــل املتســببة يف تداعــي أزمــة الديــون الســيادية يف منطقــة اليــورو.
وكان انكشــاف البنــوك يف منطقــة اليــورو ،وخاصــة يف فرنســا
وأملانيــا ،للمخاطــر اليونانيــة ســببا رئيســيا وراء عــدم التعجيــل بإعــادة
هيكلــة الديــن احلكومــي اليونــاين يف أوائــل عــام  .2010ويف وقــت الحــق
مــن العــام نفســه ،أدت عوامــل مماثلــة إىل منــع آيرلنــدا مــن فــرض خســائر
علــى كبــار الدائنيــن للبنــوك الفاشــلة ،ممــا تســبب يف زيــادة تدهــور
ماليتهــا العامــة .وبحلــول منتصــف عــام  ،2011كانــت العــدوى التــي
غــزت ســوق الســندات احلكوميــة قــد وصلــت إىل اقتصاديــن مــن أكبــر أربعــة
اقتصــادات يف منطقــة اليــورو ،وهمــا إيطاليــا وإســبانيا .ويف أغســطس
 ،2011مُنعــت ســبل احلصــول علــى الســيولة الدوالريــة بشــروط الســوق
العاديــة حتــى عــن البنــوك الفرنســية.
وبــدأ عــدد متزايــد مــن املســتثمرين وصنــاع السياســات يف التحســب
الحتمــال تفــكك منطقــة اليــورو ،ممــا أثــار إمكانيــة وقــوع كارثــة بســبب
هــذه النبــوءة التــي قــد تصبــح حمققــة لذاتهــا .وأدت الضغــوط املتولــدة
عــن هــذه البيئــة العامــة إىل عــدد مــن التغيــرات الرئيســية يف سياســات
أهــم الــدول األعضــاء ويف االحتــاد األوروبــي ككل ،وكلهــا ظهــر يف الفتــرة
بيــن منتصــف عــام  2011ومنتصــف عــام .2012
ففــي اململكــة املتحــدة ،أدى تدفــق األخبــار الســيئة مــن منطقــة اليــورو
إىل ترســيخ االعتقــاد بأنــه ينبغــي للمملكــة أن تعــزل نفســها عــن القــارة
وال تشــارك يف أي تعزيــزات مؤسســية أخرى .وقــد وصــف وزي ـرُ املاليــة
جــورج أوزبــورن هــذا التحــول عندمــا علــق بإيجــاز يف يوليــو 2011
علــى «املنطــق القاســي» الــذي يرتكــز عليــه حتقيــق التكامــل السياســي يف
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منطقة اليورو ،والذي قال إن بريطانيا ســترفض املشــاركة فيه .وكانت
هــذه عالمــة واضحــة علــى حتــول جــذري يف املشــاركة البريطانيــة يف
مبــادرات االحتــاد األوروبــي والتــي اســتمرت عقــودا متعــددة ،حتــى وهــي
حتــاول الوصــول بهــذه املبــادرات إىل صيغــة متوســطة — وكان آخرهــا
إنشــاء الهيئــة املصرفيــة األوروبيــة ومقرهــا لنــدن يف عــام .2010
ويف فرنســا ،أدت صعوبــات التمويــل التــي واجهتهــا البنــوك يف
أغســطس  2011إىل التأثيــر علــى ثقــة اجملتمــع املــايل يف نفســه
واعتقــاده يف سياســة مصرفيــة وطنيــة مســتقلة .وتســاعد نقطــة التحــول

معظم البلدان كانت شديدة التردد
يف حتديد البنوك الضعيفة خشية أن
تبدو قطاعاتها املصرفية أضعف من
مثيالتها يف البلدان اجملاورة.
الســيكولوجية هــذه علــى تفســير حمــاس فرنســا الشــديد يف تشــجيع قيــام
احتــاد مصــريف يف عــام  ،2012رغــم أنهــا كانــت مــن أشــد املعارضيــن
للرقابــة املصرفيــة فــوق الوطنيــة خــال املراحــل األوىل مــن التفــاوض
علــى معاهــدات االحتــاد األوروبــي ،بمــا يف ذلــك معاهــدة ماســتريخت يف
عــام  1992ونيــس يف عــام .2001
ويف أملانيــا ،أدت االضطرابــات احلادثــة يف منطقــة اليــورو إىل
إرغــام البنــك املركــزي األوروبــي علــى اتخــاذ مبــادرات غيــر مســبوقة يف
سياســاته مثلــت خروجــا عــن اخلــط الراســخ لسياســات البنــك املركــزي
األملــاين وأفضــت إىل انفصــال بيــن منهجــي املؤسســتين .وقــد كان هنــاك
تصــور دام لفتــرة طويلــة بــأن البنــك املركــزي األوروبــي يخضــع لشــكل
مــن أشــكال الوصايــة مــن البنــك املركــزي األملــاين .غيــر أنــه اكتســب مكانة
أفضــل كمؤسســة مســتقلة تتبــع سياســات ذات هويــة مميــزة بعــد أن أدت
اســتجابته لألزمــة إىل اســتقالتين متعاقبتيــن الثنيــن مــن حمافظــي البنك
املركــزي األملــاين همــا أكســيل فيبــر ويورغيــن شــتارك ،ولكنهــا أُقِ ـرَّت
مــن مستشــارة أملانيــا أنغيــا ميــركل رغــم عــدم موافقــة البنــك املركــزي
األملــاين .ويمكــن القــول بــأن هــذا التحــول يمثــل أساســا لقبــول جميــع
بلــدان االحتــاد األوروبــي تمديــد ســلطته لتشــمل الرقابــة املصرفيــة.
ويف جميــع بلــدان االحتــاد األوروبــي ،حــدث حتــول مفاجــئ فيمــا
كان يعتقــد ســابقا مــن أن البنــوك ال ينبغــي الســماح بإخفاقهــا أبــدا ،وهــو
التعهــد الواضــح الــذي أعلنــه القــادة األوروبيــون يف منتصــف أكتوبــر
 .2008وحتــى أوائــل عــام  ،2012كانــت اإلجــراءات احلكوميــة توفــر
احلمايــة مــن أي خســائر حتــى لصغــار دائنــي البنــوك الفاشــلة يف كل
دول االحتــاد األوروبــي تقريبــا ،مهمــا كان البنــك صغيــرا .ولكــن بحلــول
ذلــك الوقــت ،كانــت قــد اتضــح بشــكل متزايــد أن حمايــة جميــع الدائنيــن
تهــدد امليزانيــات العموميــة للحكومــات وأنهــا غيــر قابلــة لالســتمرار
مــن الناحيــة السياســية .ويف أوائــل يونيــو  ،2012اقترحــت املفوضيــة
األوروبيــة ســن تشــريع لالحتــاد األوروبــي يقــوم علــى مبــدأ حتمل الدائنين
للخســائر قبــل النظــر يف أي عمليــات إنقــاذ يمولهــا دافعــو الضرائــب .ويف
الوقــت نفســه ،بــدأت ذراع املفوضيــة املعنيــة باملنافســة تفــرض خســائر
علــى صغــار الدائنيــن كشــرط ضــروري لتقديــم مســاعدات مــن الدولــة إىل
البنــوك ،وهــو مــا حــدث يف إســبانيا يف عــام  2012ثــم أصبــح قاعــدة
واجبــة التطبيــق بشــكل عــام يف أغســطس .2013
ويف ضــوء هــذه التطــورات ،يتضــح أن إنشــاء االحتــاد املصــريف
األوروبــي يف أواخــر يونيــو  2012مل يــأت مــن فــراغ .وأفضــل مــا يوصــف
بــه هــو أنــه التحــول األوضــح يف سلســلة مــن التحــوالت اجلذريــة ولَّدتهــا
املشــكلة غيــر احمللولــة للنظــام املصــريف األوروبــي ومــا تالهــا مــن
تدهــور يف منطقــة اليــورو .وقــد وُصــف هــو نفســه بأنــه شــرط إلعــان
البنــك املركــزي األوروبــي الالحــق بشــأن برنامــج املعامــات النقديــة

املباشــرة الــذي اســتحدثه لشــراء الســندات احلكوميــة .وقــد أســفر اقتــران
هــذه التحــوالت عــن تراجــع كبيــر يف اخلطــر املتصــور منــذ منتصــف عــام
 2012والــذي يهــدد بتفــكك منطقــة اليــورو.

آفاق التسوية يف عام 2014

وحتــى مــع ذلــك ،ال تــزال مشــكلة النظــام املصــريف األوروبــي قائمــة
حتــى —أوائــل عــام  — 2014وإن كان الوضــع قــد يتغيــر يف األشــهر
القادمــة .ويَتَوقــع تشــريع االحتــاد األوروبــي املعنــي بإنشــاء إطــار
متكامــل للرقابــة املصرفيــة ،والــذي أصبــح ســاريا بالفعــل ،أن تُنقــل
إىل البنــك املركــزي األوروبــي يف نوفمبــر  2014الســلطة الرقابيــة
علــى معظــم النظــام املصــريف يف منطقــة اليــورو .وينــص التشــريع يف
نفــس الوقــت علــى أن يجــري البنــك املركــزي األوروبــي تقييمــا شــامال
لهــذه البنــوك ،وهــي عمليــة بــدأت يف عــام  2013وتَشــيع تســميتها باســم
«اســتعراض جــودة األصــول» .وتتضمــن هــذه العمليــة ،إضافـ ًـة إىل تقييــم
امليزانيــات العموميــة ،تقييمــا رقابيــا للمخاطــر واختبــارات للقــدرة علــى
حتمــل الضغــوط جتــرى علــى مســتوى االحتــاد األوروبــي وتتــوىل تنســيقها
الهيئــة املصرفيــة األوروبيــة.
وقــد رأى كثيــرون يف بــادئ األمــر أن «اســتعراض جــودة األصــول»
شــرط فنــي ثانــوي نســبيا؛ فليــس هنــاك إلــزام بإجرائــه إال يف مــادة
فرعيــة يف القســم اخلتامــي مــن التشــريع بشــأن الترتيبــات االنتقاليــة.
لكــن أثــره العملــي هــو القيــام بإجــراءات مركــزة يف البدايــة لتنفيــذ عمليــة
حمفوفــة بالتحديــات السياســية يتــم فيهــا فــرز البنــوك وإعــادة رســملتها
وإعــادة هيكلتهــا .وتشــير جتربــة األزمــات املصرفيــة الســابقة إىل أن هــذه
العمليــة ال غنــى عنهــا حلــل األزمــة بنجــاح .وقــد تتضمــن آثارهــا الكشــف
عــن مزيــد مــن اإلخفاقــات الســابقة لهيئــات الرقابــة املصرفيــة الوطنيــة؛
وتوجيــه ضربــة للمســاهمين وممــويل الضرائــب والدائنيــن؛ ووضــع نهايــة
لإلقــراض القائــم علــى «التغافــل واإلقــراض» ملقترضيــن مشــكوك يف
جدارتهــم االئتمانيــة ،وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إىل إطــاق عمليــة إعــادة
هيكلــة واســعة النطــاق للشــركات غيــر املاليــة .ولذلــك ،ســرعان مــا أصبــح
«االســتعراض» يف ترتيــب متقــدم علــى جــدول أعمــال السياســة األوروبيــة
ومــن املرجــح أن يصبــح مــادة لعناويــن الصحــف طــوال عــام .2014
ومــن ســمات عمليــة االســتعراض هــذه أنهــا طموحــة وال تخلــو مــن
اخملاطــر كمــا أنهــا غيــر مســبوقة .فالبنــك املركــزي األوروبــي ال يملــك إال
خبــرة ســابقة حمــدودة يف الرقابــة علــى البنــوك ،ولكنــه خصــص مــوارد
كبيــرة لهــذه املهمــة .وهــو يــدرك تمــام اإلدراك أن مصداقيتــه علــى احملــك
كهيئــة رقابيــة يف املســتقبل وكمؤسســة رســمية بشــكل أعــم .ورغــم أن
البنــك املركــزي األوروبــي هــو املســؤول عــن عمليــة التقييــم هــذه ،فــإن
نتائجهــا ســتمتد أيضــا إىل احلكومــات التــي ســيكون عليهــا إعــادة هيكلــة
البنــوك التــي يراهــا االســتعراض ضعيفــة .وقــد تــؤدي إعــادة الهيكلــة إىل
حالــة مــن االرتبــاك املــايل والسياســي لفــرادى البلــدان ،وخاصــة ألن
التضامــن يف توزيــع اخملاطــر ســيكون غائبــا علــى املســتوى األوروبــي،
علــى األقــل مــا مل يحــدث تدهــور حــاد يف األوضــاع الســوقية .ويف هــذه
املرحلــة املبكــرة مــن عمليــة التقييــم ،ال يــزال مــن الســابق ألوانــه حتديــد
البنــوك والبلــدان األكثــر عرضــة للمخاطــر.
ويشــير ذلــك إىل أن العالقــة التفاعليــة بيــن احلكومــات والســلطات
الوطنيــة التــي أشــرفت علــى البنــوك حتــى اآلن وبيــن البنــك املركــزي
األوروبــي ســوف تــزداد توتــرا مــع قــرب االنتهــاء مــن االســتعراض.
وســتتأثر احلكومــات الوطنيــة بالنزعــة القوميــة املصرفيــة وبعــدد ال
يحصــى مــن الصــات التــي تربــط كال منهــا بنظامــه املصــريف .ويف يوليو
 ،2011أســفرت هــذه العوامــل عــن إخفــاق اختبــارات حتمــل الضغــوط يف
القطــاع املصــريف ،ممــا أحلــق ضــررا فادحــا بمصداقيــة الهيئــة املصرفيــة
األوروبيــة .إال أن تــوازن املصالــح خمتلــف هــذه املــرة .فجميــع بلــدان
منطقــة اليــورو لهــا مصلحــة يف مصداقيــة البنــك املركــزي األوروبــي
باعتبــاره الركيــزة احملوريــة التــي تقــوم عليهــا اســتمرارية اليــورو.

وســيظل هــذا االســتعراض حماطــا بعــدم اليقيــن ،واالحتمــال كبيــر
أيضــا بــأن يظــل مصحوبــا بتقلبــات يف األســواق ،إىل حيــن اســتكماله
ربمــا يف أواخــر  .2014وســيكون تنســيق عمليــة إعــادة هيكلــة البنــوك
جانبا أساســيا يف هذا الســياق ،بما يف ذلك إمكانية إنشــاء أداة أوروبية
مشــتركة إلدارة األصــول ،أو «بنــك لألصــول الرديئــة» ،حتــى وإن ظلــت
اخملاطــر املاليــة موزعــة علــى فــرادى الــدول األعضــاء .ومــع أخــذ كل
األمــور يف االعتبــار ،يبــدو الســيناريو األرجــح هــو أن ينجــح االســتعراض
إىل حــد كبيــر يف حتقيــق هــدف صنــاع السياســات الســتعادة الثقــة يف
القطــاع املصــريف األوروبــي ،وبالتــايل حــل مشــكلة النظــام املصــريف
األوروبــي قصيــرة األجــل.

آفاق األجل الطويل

إذا جنــح االســتعراض وحتققــت إعــادة هيكلــة البنــوك التــي يتَبيَّــن ضعفهــا
الشــديد ،يمكــن أن يبــدأ النظــام املصــريف األوروبــي يف مرحلــة التعــايف
التدريجــي .ويف تلــك احلالــة ،يمكــن أن تعــود أوضــاع التمويــل املصــريف
إىل طبيعتهــا يف غضــون عــام  ،2015ممــا يتيــح للبنــك املركــزي
األوروبــي أن يقــوم تدريجيــا بســحب أدوات تدخلــه االســتثنائي املطبقــة
منــذ عــام  .2008وقــد يــؤدي االســتعراض يف نهايــة املطــاف أيضــا إىل
موجــة مــن الدمــج واالســتحواذ يف القطــاع املصــريف يتــم جانــب كبيــر
منهــا علــى أســاس عابــر للحــدود ،وهــو مــا يمكــن أن يعيــد تشــكيل املشــهد
املصريف األوروبي.
ولــن يكــون االســتعراض إيذانــا بالفصــل التــام بيــن امليزانيــات
العموميــة للبنــوك واحلكومــات وال إجنــاز االحتــاد املصــريف .فتحقيــق
ذلــك يتطلــب خطــوات أوســع نطاقــا ،بمــا يف ذلــك زيــادة التكامــل بيــن
أطــر سياســة املاليــة العامــة واملســاءلة السياســية يف االحتــاد األوروبــي،
والتــي غالبــا مــا يشــار إليهــا بعبــارة الوحــدة املاليــة والسياســية .ومــن
شــأن ذلــك االحتــاد أن يمهــد الطريــق إلنشــاء نظــام متكامــل بالفعــل حلــل
األزمــات املصرفيــة ونظــام لتأميــن الودائــع علــى املســتوى األوروبــي
مــن شــأنه أن يــؤدي يف النهايــة إىل قطــع الصلــة املاليــة بيــن البنــوك
واحلكومــات .أمــا توقيــت تلــك اخلطــوات ،إذا حدثــت ،فمــن املســتحيل
التنبــؤ بــه.
ومــع ذلــك ،يمكــن أن يتســبب وجــود هيئــة وحيــدة للرقابــة املصرفيــة
يف إحــداث عــدد مــن التحــوالت الهيكليــة علــى مــدى العقــد القــادم ،حســبما
يقــرره البنــك املركــزي األوروبــي بشــأن سياســاته املســتقبلية .وقــد
يتأثــر بذلــك عــدد كبيــر مــن نمــاذج احلوكمــة لــدى البنــوك ،والتــي تتشــكل
حاليــا حســب الســياقات السياســية والقانونيــة الوطنيــة أو دون الوطنيــة.
ويمكــن أن تدخــل بنــوك غيــر أوروبيــة ســوق صيرفــة التجزئــة والصيرفــة
التجاريــة األوروبيــة .وقــد يصبــح النظــام املــايل يف أوروبــا أكثــر تنوعــا
وأقــل اعتمــادا علــى الوســاطة املصرفيــة ممــا هــو اآلن .ويمكــن أن تتغيــر
جغرافيــة األنشــطة الســوقية واملراكــز املاليــة التــي تعمــل علــى أســاس
اجلملــة يف أوروبــا .ولــن يصبــح يف مقــدور احلكومــات أن تمــول نفســها
باســتخدام البنــوك احملليــة ،ومــن ثــم يكــون عليهــا أن تتوخــى مزيــدا مــن
االنضبــاط.
وكمــا توضــح هــذه القائمــة األوليــة ،فقــد بــدأت أوروبــا لتوهــا رحلــة
اكتشــاف طويلــة .فاالحتــاد املصــريف يعــادل تغييــرا لنظــام التمويــل
األوروبــي .ورغــم وجــود مســتوى معقــول مــن التوقعــات املشــجعة بشــأن
اخلطــوة األوىل ،فســوف يمضــي وقــت طويــل قبــل أن يتســنى إجــراء
تقييــم شــامل لالنعكاســات علــى االســتقرار املــايل وآفــاق االقتصــاد يف
أوروبــا.

■

نيكــوال فيــرون ،زميــل أول يف جممــع فكــر «برويغــل» الــذي يقــع مقــره يف
بروكســل ،وزميــل زائــر يف معهــد بيترســن لالقتصــاد الــدويل يف واشــنطن
العاصمــة.
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