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تساعد الهيئات التنظيمية للقطاع املايل الدويل على ضمان سالمة
وصحة النظم املالية املتنوعة
توبياس أدريان وأديتيا نارين
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تقييم الوضع

الحظ املشاركون يف السوق وبعض صناع السياسات
بعض اآلثار غير املقصودة للقواعد التنظيمية الالحقة

الصورةSHUTTERSTOCK / IMAGEFLOW; ENSUPER :

األزمة املالية لعام  2008إىل ظهور
حاجة ملحة إىل جهود متعددة
األطراف إلنشاء نظام مايل عاملي أكثر
سالمة وقوة .ومنذ ذلك احلين ،جنح
صناع السياسات إىل حد كبير يف مهمة ضمان زيادة قدرة
البنوك الدولية الكبيرة على الصمود أمام الصدمات السلبية،
مما يحد من خماطر وقوع أزمة مالية أخرى بنفس شدة األزمة
األخيرة .ولكن يواجه صناع السياسات حتديا جديدا :مقاومة
ضغوط التراجع عن اإلصالحات.
واآلن بعد أن وصل النظام الالحق لألزمة إىل املرحلة
األخيرة من التنفيذ ،بدأ صناع السياسات يف تقييم اآلثار غير
املقصودة لإلصالحات .وسيتمثل التركيز الرئيسي يف
ضمان عدم تقويض الزيادة الكبيرة يف رؤوس األموال
وسيولة البنوك الكبرى حول العامل .وإذا كان باإلمكان
تكييف املعايير التنظيمية الدولية لتكون قابلة للتطبيق على
عدد كبير من البنوك والنظم املصرفية ،فإنها ستساعد أيضا
يف زيادة القوة اجلاذبة لإلصالحات ودعمها.
وقد أدت املعايير التنظيمية املعززة إىل زيادة قدرة البنوك
الدولية على الصمود من خالل مطالبتها بزيادة قدرتها

االستيعابية للخسائر — املزيد من رأس املال — واملزيد من
األصول الشبيهة بالنقود للوفاء بااللتزامات املالية — املزيد
من السيولة .وتخضع البنوك أيضا إىل املزيد من الرقابة
الشديدة ،وعليها أن تكون يف وضع جيد يسمح لها بإدارة
اخملاطر بما يحقق مصاحلها (مثال يف حالة ركود) ،ويتوقع
منها أن تتسم بحوكمة عالية اجلودة.
وإذا ما واجهت البنوك أي مشكالت ،هناك اآلن اتفاقات
دولية بشأن كيفية إعادة هيكلتها أو إغالقها (حلها باللغة
التنظيمية) ومن الذي يتعين أن يتحمل خسائر اإلخفاق
وبأي طريقة .وقد ُأحرز تقدم أيضا يف االتفاق على كيفية
التعامل مع اخملاطر التي تواجه النظام املايل األوسع
نطاقا ،مثل تلك التي تفرضها ما تسمى بنوك الظل ،التي
ال تكون خاضعة للتنظيم مثل البنوك ،ولكنها تنخرط يف
أنشطة كثيرة شبيهة بأنشطة البنوك ،مثل جمع األموال
وتقديم القروض.

التعاون العاملي

لألزمة .واستجابة لذلك ،تقوم العديد من املنظمات متعددة
األطراف بتقييم األثر االقتصادي لإلصالحات املالية .ويف
معظم احلاالت ،تتجاوز املنافع التكاليف بكثير .غير أنه
يف بعض احلاالت ،قد تؤدي عمليات تعديل اإلصالحات
التنظيمية إىل خفض التكاليف دون تقليل املنافع.
ومن بين املؤسسات التي تقوم بتقييم أثر اإلصالحات
هو جملس االستقرار املايل ،الذي يتابع النظام املايل
العاملي ويقدم توصيات عن التدابير الالزمة للحفاظ على
استقراره .ويضم جملس االستقرار املايل وزراء مالية
وحمافظي بنوك مركزية من  25بلدا ومؤسسة مالية
دولية مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدويل
والبنك الدويل.
وعلى الهيئات التي تعزز التعاون الدويل وتضع
معايير يف جمال التنظيم املايل — مثل جملس االستقرار
املايل وجلنة بازل للرقابة املصرفية ،املكونة من
اجلهات التنظيمية للبنوك — أن تهتم أيضا بقابلية
التطبيق واسع النطاق للمعايير التي تضعها .وتأتي هذه
املعايير يف أشكال متنوعة — معايير دنيا ،وإرشادات،
ومبادئ ،ومدونات وممارسات جيدة ،على سبيل املثال
ال احلصر .ويمثل أعضاء اجملموعتين اقتصادات —
معظمها متقدمة وبعضها صاعدة — تكون فيها البنوك
مؤثرة ولكنها ليست إال جزءا من نظام مايل معقد .ولكن
تكون اإلرشادات املتعلقة بالرقابة املصرفية والقواعد
التنظيمية الصادرة عن جملس االستقرار املايل وجلنة
بازل ذات أهمية مماثلة للكثير من االقتصادات الصاعدة
والبلدان النامية حيث تقوم االقتصادات إىل حد كبير
على البنوك.

األهمية على الصعيد العاملي

صممت املعايير الرقابية والتنظيمية املصرفية التفاقية
ُ
بازل أساسا للبنوك النشطة ذات املعامالت الدولية وكانت
تهدف إىل حتقيق تكافؤ الفرص عن طريق وضع معايير دنيا
لكل بلد عضو .وعكست هذه املعايير أفضل املمارسات يف
البلدان األعضاء يف ذلك احلين وسعت إىل توفير درجة من
الطمأنينة عن فعالية نظم الرقابة الوطنية وصحة النظم
املصرفية الوطنية.
وعقب األزمة املالية ،ركزت هذه املعايير بشكل خاص
على املؤسسات التي تعتبر مؤثرة على النظام املايل
العاملي والتي قد يكون لفشلها تأثيرات مربكة يف بلدان
كثيرة .واستهدف جزء كبير من جدول أعمال إصالحات
ما بعد األزمة احلد من احتمالية فشل تلك املؤسسات
املؤثرة على النظام املايل العاملي وخفض اخلسائر التي
يتحملها دافعو الضرائب إىل أدنى حد يف حالة فشلها.
وكان جزء كبير من هذه اجلهود يتمثل يف تعزيز التعاون
بين السلطات الرقابية للمساعدة يف تنسيق اإلجراءات يف
األوقات العادية وأوقات األزمات.

وبالنظر إىل أن معظم بلدان العامل ليست ممثلة يف
املناقشات املتعلقة بتصميم هذه املعايير ،يشكك بعض
صناع السياسات وغيرهم يف األهمية العاملية لهذه
املعايير املرجعية .وباإلضافة إىل ذلك ،بالنظر إىل أن هذه
املعايير تركز على املؤسسات العاملة على الصعيد الدويل
واملؤثرة على النظام املايل الدويل ،هناك شكوك حول مدى
مالءمتها للنظم املالية األقل تطورا ،أو حتى للمؤسسات
األقل تأثيرا يف النظام املايل يف االقتصادات األكثر
تقدما .وأدى هذا النقد إىل مناقشات حامية حول احلاجة
إىل التناسبية يف تطبيق القواعد التنظيمية املالية — أي
احلاجة إىل ضمان أن املعايير مناسبة للنظام املايل
و/أو املؤسسة املالية.
وقد قامت الهيئات املعنية بوضع املعايير ببذل عدة
جهود لتعزيز األهمية العاملية لتلك القواعد وقبولها على
جميع مستويات الرقابة والتنظيم.

عقب األزمة املالية ،ركزت هذه املعايير بشكل
خاص على املؤسسات التي تعتبر مؤثرة على
النظام املايل العاملي.
أوال ،وسع جملس االستقرار املايل وجلنة بازل
عضويتهما عقب األزمة لتشمل العديد من اقتصادات
األسواق الصاعدة إلدراج جمموعة من اخلبرات يف عملهما.
وهما يقومان أيضا بدعوة ممثلي التجمعات اإلقليمية
للهيئات الرقابية حلضور اجتماعاتهما .وتستعين جلنة
بازل (التي يطلق عليها اسم املدينة السويسرية التي يوجد
بها مقرها) بشكل متزايد بمجموعة استشارية من الهيئات
الرقابية من البلدان غير األعضاء ،واجملموعات اإلقليمية
واملواضيعية ،واملنظمات الدولية ذات العضوية الواسعة
(مثل صندوق النقد الدويل) لتشكيل جملس قوي لبعض
مبادراتها.
وثانيا ،تقدم بعض املعايير الرئيسية قائمة بمناهج
تختلف من حيث درجة تعقيدها ،مما يسمح للبلدان
باختيار املنهج الذي تطبقه على بنوكها أو جمموعات
بنوكها .وأفضل مثال على ذلك هو املعيار املعروف
باسم اتفاقية بازل الثانية التي تنص على احلد األدنى
من رأس املال .ويستند مستوى رأس املال إىل حجم
اخملاطر التي يواجهها البنك .ويتيح معيار اتفاقية بازل
الثانية أربعة مناهج لرأسمال خماطر االئتمان — املبسط،
والقياسي ،واألساسي ،واملتطور .ويتيح ثالثة مناهج
للمخاطر التشغيلية ومنهجين خملاطر السوق .ويستند هذا
املعيار إىل فكرة أن النظم واملؤسسات البسيطة يمكن
أن تنتقل إىل مناهج أكثر تعقيدا مع تطور عملياتها.
وباإلضافة إىل ذلك ،تسمح الكثير من عناصر اتفاقية بازل
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الثانية للبلدان باختيار إعفائها من املعيار أو استخدام
طريقة أبسط.

املبادئ األساسية

ثالثا ،وضعت مبادئ بازل األساسية للرقابة املصرفية
الفعالة يف وقت األزمة املالية اآلسيوية تقريبا ،والتي بدأت
يف عام  ،1997باعتبارها معيارا عامليا للتنظيم االحترازي
للبنوك والرقابة عليها .وأيدها اجملتمع املايل الدويل خالل
االجتماع السنوي للصندوق والبنك الدويل يف أكتوبر من ذلك
العام .وحتدد املبادئ التي جرت مراجعتها مرتين التوقعات
القائمة على املمارسات اجليدة واملعايير الدنيا املقبولة
دوليا .وهي تغطي جمموعة من املوضوعات املترابطة،
بما يف ذلك شروط دخول البنوك وخروجها وعملياتها؛
وصالحيات الهيئات الرقابية ومسؤولياتها واستقاللها
ومساءلتها؛ واإلرشادات املتعلقة باملعايير االحترازية
وإدارة األنواع اخملتلفة من اخملاطر التي تواجهها البنوك.
وصممت هذه املبادئ لتكون قابلة للتطبيق على جمموعة
ُ

نظم أقل تعقيدا ،باحلاجة إىل أن يكون هناك معنى إلدخال
معايير جديدة ومراجعات على املعايير القديمة بشكل
مستمر .وقد أدى التركيز على املؤسسات املؤثرة على
النظام املايل العاملي منذ األزمة املالية إىل تفاقم هذه
اخملاوف .وتشعر البنوك التي ال تعتبر مؤثرة بالقلق من أن
هذه القواعد التنظيمية قد تنطبق عليها ،على الرغم من أن
هذه القواعد التنظيمية ليست دائما مناسبة لنماذج األعمال
الصغيرة والبسيطة لهذه املؤسسات األصغر حجما .وقد
أدى ذلك إىل دعوات إىل تنفيذ القواعد التنظيمية األساسية
بطريقة متناسبة مع اخملاطر التي تفرضها البنوك غير
املؤثرة على النظام املايل ،ولكن ال يوجد منهج متفق عليه
دوليا للقيام بذلك.
ويف بعض البلدان ،مثل الواليات املتحدة ،وضعت
الهيئات الرقابية نظما تدريجية تستخدم حجم األصول
ومدى تعقيدها لتحديد صرامة كل من املناهج الرقابية
والتنظيمية .وتهدف االقتراحات األخرى قيد املناقشة إىل
خفض األعباء التنظيمية من على عاتق البنوك اجملتمعية

ُبذلت جهود لتكييف إرشادات اتفاقية بازل بما يناسب مع يطلق عليها
مؤسسات التمويل األصغر التي تتخصص يف تقديم القروض الصغيرة
إىل األشخاص احملرومين من اخلدمات املالية.
من البلدان وتمثل عنصرا أساسيا من التقييمات التي
يجريها الصندوق والبنك الدويل يف املراجعات الدورية
للقطاعات املالية للبلدان.
ورابعاُ ،بذلت جهود لتكييف إرشادات اتفاقية بازل بما
يناسب مع يطلق عليها مؤسسات التمويل األصغر التي
تتخصص يف تقديم القروض الصغيرة إىل األشخاص
احملرومين من اخلدمات املالية .وهذه األنشطة جزء من
جهد أوسع نطاقا يهدف إىل تعميم اخلدمات املالية — دخول
األشخاص والشركات الذين مل يكن لديهم سبل للحصول
على اخلدمات املالية ،بما فيها اخلدمات املصرفية ،يف
النظام املايل.
وأخيرا ،كانت هناك حماوالت جادة يف السنوات األخيرة
لتبسيط اإلطار التنظيمي ،استنادا إىل اخلبرة الناجمة عن
األزمة والتي تفيد بأن القواعد املعقدة تكون صعبة من
حيث التنفيذ والرقابة .وكان يمكن أن يؤدي هذا التبسيط
إىل تطبيق أوسع نطاقا ولكن على حساب فقدان بعض
احلساسية إزاء اخملاطر .وجتعل هذه املفاضلة ،إىل جانب
الطابع املعقد لبعض األنشطة املالية ،منهج احلل الواحد
الذي يناسب اجلميع صعب التحقيق.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة جلعل املعايير ذات
الصلة بمختلف املؤسسات والنظم املالية املتنوعة ،تشعر
الهيئات الرقابية الوطنية ،وخاصة تلك التي تتعامل مع
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يف الواليات املتحدة .وجتري أيضا مناقشة مسألة
التناسبية يف أوروبا ،حيث تشتكي بنوك االدخار والبنوك
اإلقليمية الصغيرة من التكاليف املفرطة لالمتثال التي
تتكبدها يف ظل هذه النظم — لكل من الهيئات الرقابية
وللجمهور — على الرغم من أنها ليست مؤسسات مؤثرة
على النظام املايل .ويف الوقت نفسه ،تتحرك الهيئات
الرقابية يف القارتين بعناية ،مدركة أن الصعوبات يف
املؤسسات الصغيرة يمكن أن تؤدي معا إىل مشاكل يف
النظام املايل ككل .وهذا هو ما حدث يف أزمة االدخار
والقروض يف الواليات املتحدة يف ثمانينات القرن
املاضي .وتشعر بعض الهيئات الرقابية بالقلق أيضا
من أنها قد ال تستطيع متابعة الشركات الصغيرة كما
فعلت يف املاضي بسبب تركيز مواردها اآلن على البنوك
املؤثرة على النظام املايل.

التناسبية

تطرح مسألة التناسبية قضايا أيضا عبر البلدان .فمن ناحية،
تريد االقتصادات النامية ذات النظم املالية األقل تعقيدا أن
ترى بعضا من هذه العوامل على أنها طموحة — أي أنها
معايير يمكن أن يفي بها نظامها املايل يف نهاية املطاف.
وبناء على ذلك ،فإنها تريد أن تصمم املعايير بشكل أفضل
لكي تكون ذات صلة بوضعها الوطني .ومن الناحية األخرى،

التعاون العاملي

يخشى املسؤولون يف االقتصادات النامية من أنهم إذا مل يفوا
بهذه املعايير على النحو املنصوص عليه ،يمكن أن يقوم
املستثمرون بتكوين نظرة خاطئة عن سالمة مؤسساتهم —
مما سيزيد من تكاليف الوصول إىل األسواق الدولية .وحتقيقا
لهذه الغاية ،يلتمس املسؤولون يف االقتصادات النامية
مشورة بشأن حتديد املعايير واملمارسات اجليدة املهمة
بالنسبة لهم لتوفير املزيد من الطمأنينة عن االستقرار املايل.
ويريدون أيضا معرفة كيفية ترتيب أولويات التنفيذ يف ضوء
احلدود على مواردهم .ويسعى هؤالء املسؤولون إىل وضع
استراتيجية ومسار وجدول زمني ملساعدتهم على تنفيذ
املعايير تنفيذا كامال مع زيادة تعقيد وتطور نظمهم املالية.
وهنا ،يؤدي الصندوق دورا مهما عن طريق توفير
املساعدة الفنية بشأن استقرار القطاع املايل وتنمية
األسواق ألكثر من  100بلد كل عام من خالل املستشارين
املقيمين لفترات طويلة وزيارات اخلبراء قصيرة املدى.
ويركز حوايل نصف املساعدة يف القطاع املايل على
تعزيز الرقابة املصرفية والتنظيم املصريف — عن
طريق مساعدة البلدان على اعتماد ممارسات جيدة
ومعايير دولية قابلة للتطبيق ،ويف بعض األحيان عن
طريق تكييفها وفقا لألوضاع احمللية .ويقدم الصندوق

والبنك الدويل أيضا مساعدة للبلدان بشأن اإلصالحات
التشريعية واملؤسسية ،وشبكات األمان ،واحملاسبة
ومراجعة احلسابات ،وأطر حوكمة الشركات ملساعدتها
على تنفيذ معايير أكثر تعقيدا.
ومع إكمال اإلصالحات التنظيمية الالحقة لألزمة
إىل حد كبير ،ينبغي اآلن وضع مسألة توفير املزيد من
الوضوح بشأن إمكانية تطبيقها بشكل متناسب على
البنوك غير املؤثرة يف النظام املايل على جدول أعمال
الهيئات املعنية بوضع املعايير واملنتديات الدولية .فمن
شأن توفير املزيد من الوضوح أن يزيد اجلاذبية العاملية
لإلصالحات وأن يحد من الدعوات املطالبة بالتراجع
عنها .ويتطلب هذا اجلهد ،إىل جانب توفير إرشادات جيدة
القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
بشأن كيفية حتديد وتطبيق أنسب املعايير واملمارسات
لسياقها الوطني ،اهتماما جديا ومشاركة جدية من
اجملتمع العاملي.

توبياس أدريان استشاري مايل ومدير وأديتيا نارين

نائب مدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية يف صندوق
النقد الدويل.

مكتبة الصندوق
اإللكترونية
لالستعراض اجملاين جملموعة خمتارة
من منشورات الصندوق التي تغطي
االقتصاد العاملي وعدم املساواة
والنمو وآسيا والطاقة واملوارد
الطبيعية ،يرجى زيارة املوقع التايل
على شبكة اإلنترنت:
elibrary.imf.org/fd917

استعراض جماين

ص ــندوق النقـ ــد الـ ــدويل
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