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الفصل الثاني

الصيرفة الدولية بعد األزمة :هل تتوسع محلياً وتصبح أكثر أماناً؟

ملخص
هناك تطوران بارزان بين التغيرات التي شهدتها الصيرفة الدولية منذ األزمة المالية العالمية .أوال ،انخفض اإلقراض
المباشر عبر الحدود كنسبة من مجموع األصول المصرفية ،مما يرجع في معظمه إلى تقليص نشاط البنوك األوروبية.

ثانيا ،ظلت نسبة اإلقراض المحلي الذي تقدمه فروع البنوك األجنبية ثابتة دون تغيير .فقد اتجهت البنوك العالمية بوجه

خاص إلى تركيز نشاطها في بعض األسواق الرئيسية ،تاركة للبنوك األخرى فرصة التوسع .ونتيجة لذلك ،زاد ُعمق

الروابط المالية داخل المناطق المختلفة ،وال سيما في آسيا.

وبالرغم من أن انخفاض اإلقراض عبر الحدود كان َم َرّده إلى األزمة في األساس ،فإن التغييرات التنظيمية ومواطن
الضعف في الميزانيات العمومية المصرفية ساهمت بدور كبير فيما أعقب ذلك من تقليص النشاط .فكانت البنوك ذات
الرسملة األفضل هي األرجح أن تحتفظ بأنشطة اإلقراض عبر الحدود .وقد ساهمت عوامل االقتصاد الكلي بدور في هذا

الصدد أيضا.

ويتأثر االستقرار المالي في البلدان المضيفة تأث ار إيجابيا بالتحول النسبي في أنشطة البنوك األجنبية من اإلقراض عبر

الحدود إلى مزيد من اإلقراض المحلي عن طريق الفروع التابعة لها .ذلك أن اإلقراض عبر الحدود يزيد من تفاقم

الصدمات المحلية والعالمية المعاكسة .أما الفروع ذات الملكية األجنبية ،وال سيما التابعة لبنوك عالية الرسملة ،فيغلب

عليها االبتعاد عن مسايرة التقلبات الدورية في أوقات األزمات المحلية ،إذا ما قورنت بسلوك البنوك المحلية.

وتتميز الصيرفة الدولية ،مبدئيا ،بعدد من المزايا التي لن نتطرق إليها في هذا الفصل .فعلى سبيل المثال ،تساهم البنوك
العالمية في توزيع المدخرات العالمية على مختلف البلدان ،مما يعود بآثار إيجابية على االستثمار والنمو .وقد يتسبب

انخفاض اإلقراض عبر الحدود في تخفيف هذه المزايا.

ولذلك ينبغي أن يسعى صناع السياسات إلى تعظيم مزايا الصيرفة الدولية مع العمل على تخفيف المخاطر المصاحبة

في نفس الوقت .ويخلص هذا الفصل إلى نتائج مؤيدة لما تم من إصالحات مالية مؤخ ار لتعزيز صالبة البنوك العالمية،

كما أنها تؤكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي للتعامل مع الصدمات اإلقليمية أو العالمية.
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الفصل الثالث
صناعة إدارة األصول واالستقرار المالي
ملخص
هناك منافع كثيرة تتيحها الوساطة المالية من خالل شركات إدارة األصول .فهي تساعد المستثمرين على تنويع األصول

بسهولة أكبر ويمكن أن تقدم التمويل لالقتصاد العيني بحيث يكون أداة احتياطية يمكن االستعانة بها حتى إذا تعثرت

البنوك .ومن منظور االستقرار المالي ،تتميز هذه الصناعة بعدد من المزايا المتنوعة التي تتفوق فيها على البنوك.

ومع ذلك ،زاد القلق في اآلونة األخيرة من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها االستقرار المالي بسبب النمو في قطاع
إدارة األصول باإلضافة إلى التغييرات الهيكلية في النظم المالية .فقد شهدت صناديق االستثمار في السندات نموا كبي ار،

وزادت االستثمارات في األصول األقل سيولة ،وحدث توسع كبير في حمم المنتمات االستثمارية التي تطر للممهور العام
في االقتصادات المتقدمة .وهناك إدراك واسع النطاق بالفعل لمخاطر بعض القطاعات في هذه الصناعة – صناديق

التحوط وصناديق سوق المال التي تعتمد على الرفع المالي.

غير أن هناك آراء متباينة حول طبيعة وحمم أي مخاطر مصاحبة تنشأ عن المنتمات االستثمارية النمطية البسيطة
) (plain vanillaاألقل اعتمادا على الرفع المالي ،مثل صناديق االستثمار المشترك والصناديق االستثمارية المتداولة في

البورصة .ويبحث هذا الفصل المخاطر النظامية المرتبطة بهذه المنتمات من الومهتين النظرية والتمريبية.

ومن حيث المبدأ ،يمكن أن تكون هذه الصناديق النمطية البسيطة مصد ار للمخاطر التي تهدد االستقرار المالي .فتفويض

مهمة اإلدارة اليومية للمحافظ االستثمارية ينشئ مشكالت تتعلق بالحافز لدى المستثمرين النهائيين ومديري المحافظ ،مما
يمكن أن يشمع السلوك المخل باالستقرار ويتسبب في تضخيم الصدمات .ويمكن أن تؤدي خيارات االسترداد السهلة

والميزة التي يستفيد بها "المبادر األول" إلى نشأة مخاطر السحب المماعي ،كما يمكن أن تنتشر ديناميكية األسعار الناتمة

عن ذلك لتصل إلى أمزاء أخرى في النظام المالي عن طريق أسواق التمويل وقناتي الميزانية العمومية والضمان
اإلضافي.

ويشير التحليل التمريبي إلى أدلة على ومود كثير من هذه اآلليات المنشئة للمخاطر ،رغم اختالف أهميتها تبعا الختالف

أسواق األصول .ويبدو أن استثمارات الصناديق المشتركة تؤثر على ديناميكية أسعار األصول ،على األقل في األسواق
األقل سيولة .وهناك عوامل متنوعة تنشئ ميزة " ِ
المبادر األول" ،مثل قواعد تسعير األسهم في بعض الصناديق

االستثمارية ،والسيما الصناديق التي تتسم بدرمة عالية من عدم االتساق في تدفقات السيولة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتبر

مشكالت الحافز عامال مؤث ار ،حيث نمد ازدحام التداول أم ار شائعا ومتزايدا بين مديري المحافظ االستثمارية.

وال يهدف هذا الفصل إلى الخروج بحكم نهائي على مدى األهمية النظامية الكلية التي تُ َعلَّق على المخاطر المحتملة أو
يسعى لإلمابة عما إذا كان ينبغي تصنيف بعض شركات إدارة األصول باعتبارها شركات ذات أهمية نظامية .غير أن
التحليل يوضح أن الصناديق األكبر والصناديق التي تدير أصولها شركات أكبر ال تساهم مساهمة أكبر بالضرورة في

زيادة المخاطر النظامية؛ ذلك أن موضع تركيز االستثمار يبدو عامال أهم نسبيا من حيث المساهمة في زيادتها.

وينبغي تعزيز اإلشراف على هذه الصناعة بتحسين المراقبة االحت ارزية للمخاطر على مستوى االقتصاد المزئي ،وباعتماد

منهج للسالمة االحت ارزية على مستوى االقتصاد الكلي .فينبغي أن تتحول أمهزة الرقابة على األوراق المالية إلى نموذج

رقابي أكثر اعتمادا على األساليب العملية ،تدعم معايير رقابية عالمية وبيانات ومؤشرات أفضل للمخاطر .كذلك ينبغي
إعادة النظر في األدوار التي تؤديها أدوات إدارة المخاطر الحالية ومدى مالءمتها ،بما في ذلك متطلبات السيولة
اإللزامية ،والرسوم ،وقواعد تسعير أسهم الصناديق االستثمارية ،مع النظر بعين االعتبار إلى دور هذه الصناعة في

المخاطر النظامية ومدى تنوع منتماتها.

