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الملخص
هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على أهم الربامج الرقابية املعتمدة من طرف صندوق النقد
الدويل لتعزيز استقرار النظام املايل العاملي ومنع حدوث أزمات مالية فيه والتخفيف من حدة آثارها ،السيما يف
ظل تنامي حدوث األزمات املالية يف العقود األخرية وتكرارها وإنتشارها من بلد آلخر (عدوى األزمات) وتزايد
حجم املخاطر اليت هتدد استقرار النظام املايل العاملي املرتبطة خاصة بالتمويل الرقمي والرفع املايل يف
االقتصاديات الصاعدة وتراجع جودة االئتمان،حيث تسعى هذه الربامج اىل حماولة التنبؤ املسبق حبدوث
األزمات املالية ورصد الصدمات احملتملة الناجتة عنها هبدف التكيف املسبق معها والتخفيف من آثارها.
وخلصت الدراسة اىل أنه بالرغم من التطور احلاصل يف حمتوى وطرق إستخدام هذه الربامج إال أهنا تبق عاجزة
يف بعض األحيان عن إعطاء إشارات دقيقة وحقيقية حول إمكانية حدوث أزمات مالية ،وهو ما يتطلب
إعادة النظر يف الكثري من اجلوانب املرتبطة هبا سواء ما يتعلق بطبيعة املؤشرات املستخدمة أو البيانات املدخلة
وشفافيتها أو بالتزام الدول بإعتماد إجراءات تصحيحية لتجنب حدوث األزمات.
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Abstract
This study aims to high light the most important programs adoptes by the
International Monetary Fund, in order to enhance the stability of the global financial
system, prevente financial crises and decrease its effects, especially in view of the
growing financial crises in recent decades and their recurrence and spread from one
country to another. (Crisis contagion) and the growing threat to the stability of the
global financial system linked to digital finance, financial credit in emerging
economies and declining credit quality. These programs seek to predict in advance
financial crises and monitor potential shocks with the aim of adaptation and mitigation.
The study concluded that despite the evolution in the content and methods of using
these programs, it is still unable sometimes to give accurate and real signals about the
possibility of financial crises, and this requires reconsidering many of the related
aspects.
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 . 1مقدمة:
يعد صندوق النقد الدويل املؤسسة املركزية يف النظام النقدي الدويل ،الذي انشأ على اثر مؤمتر بروتن وودز يف
سنة  5491هبدف تعزيز سالمة النظام وضمان استقراره ،من خالل تثبيت اسعار صرف العمالت ومنعها من التقلب
الشديد ،غري ان اهنيار نظام بروتن وودز يف سنة  5415واالجتاه اىل نظام التعومي احلر القائم على اليات العر
والطلب وبروز ازمات املديونية يف دول العامل الثالث مع بداية مثانينيات القرن املاضي ادى اىل حتول دور الصندوق من
تثبيت أسعار صرف العمالت اىل إدارة أزمة املديونية وضبط عمليات االقرا وإعادة جدولة الديون واإلشراف على
تنفيذ برامج االصالح االقتصادي يف هذه الدول.كما أحدثت املستجدات االقتصادية واملالية اليت شهدها النصف
األول من عقد التسعينيات من القرن املاضي حتوال يف الدور املنوط بصندوق النقد الدويل من خالل تدخله لوضع حد
ألزمات العوملة املالية اليت مست العديد من االقتصاديات ومن ذلك األزمة االسيوية واألمريكية وأزمة الديون السيادية،
وحماولة التقليل من آثارها وتضييق اجملال على فرص اتساعها وامتداد ها حفاظا على استقرار النظام املايل الدويل ،والعمل
على تقويته حىت يكون أقل عرضة لأل زمات املالية وأكثر صالبة وقدرة على التصدي هلا يف حالة وقوعها ال سيما يف
ظل استمرار العديد من املخاطر اليت تؤثر على استقراره وبروز خماطر اخرى ومن ذلك استمرار تداعيات أزمة الديون
السيادية وإرتفاع الرفع املايل وخماطر التمويل الرقمي .ويربز تدخل صندوق النقد الدويل من خالل مراقبته لسياسات
البلدان األعضاء ومتابعته للتطورات االقتصادية واملالية وإجرائه لتقييمات منتظمة للتطورات العاملية ،االقليمية والقطرية
احملتملة  ،خاصة تلك الناجتة عن السياسات االقتصادية واملالية والنقدية لالقتصاديات الكربى املؤثرة على املستوى
العاملي كالو م أ و الصني و دول االحتاد االورويب  ،وذلك عرب برامج تعتمد على مؤشرات حملاولة التنبؤ باملخاطر
احملتملة ،وتقدميه املشورة للبلدان األعضاء وتشجعيها على اعتماد سياسات هتدف إىل تعزيز االستقرار املايل واحلد
من التعر لألزمات اإلقتصادية واملالية.
 1. 1إشكالية الدراسة:
مما سبق تربز اشكالية هذه الدراسة :كيف تساهم برامج صندوق النقد الدولي في ادارة أزمات النظام المالي
العالمي؟
 2. 0أسئلة الدراسة:
 ما هي أهم أسباب حدوث األزمات املالية؟ ما هي أهم املخاطر اليت تواجه إستقرار النظام املايل العاملي؟ كيف ميكن حتسني الدور الرقايب لربامج صندوق النقد الدويل للحد من أزمات النظام املايل العاملي؟ 3. 0فرضيات الدراسة:
لإلجابة على هذا التساؤل ميكن االنطالقة من الفرضيات التالية:
يواجه النظام املايل العاملي جمموعة من املخاطر اليت هتدد استقراره وتدفع اىل حدوث أزمات مالية؛2
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تساهم الربامج الرقابية لصندوق النقد الدويل يف التنبؤ بأزمات النظام املايل العاملي قبل حدوثها؛تساعد حوكمة الربامج الرقابية لصندوق النقد الدويل يف حتسني دورها يف إدارة ازمات النظام املايل العاملي. .1.0منهج الدراسة:

مت يف هذه الدراسة االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي القائم على جتميع البيانات املتعلقة مبخاطر النظام

املايل العاملي وحتليلها وعر
عملها وتقييمها.

اهم الربامج املعتمدة من طرف صندوق النقد الدويل للتنبؤ بوقوع األزمات وشرح اليات

 5.0أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة اىل تسليط الضوء على أ هم الربامج الرقابية اليت يعتمد عليها صندوق النقد الدويل باعتبار
املؤسسة الدولية متعددة االطراف اليت تعىن بتحقيق االستقرار املايل ومنع حدوث األزمات املالية وتكرارها وانتشار
عدواها ،كربامج االنذار املبكر وبرامج اختبارات الضغ ط وبرامج تقييم االستقرار املايل ،واليت تعتمد على جمموعة من
املؤشرات تتسم بالقدرة على التنبؤ باألزمات قبل حدوثها ورصد خمتلف املخاطر اليت هتدد حبدوثها.
 1.0أهمية الدراسة:

يكتسي موضوع األزمات املالية امهية كبرية ،حيث شهدت العقود االخرية حدوث الكثري من األزمات املالية
وتكرارها وسرعة انتشارها السيما يف ظل تنامي اليات التحرير املايل واالعتماد املتبادل بني االقتصاديات ،مما خلف

خسائر جد معتربة وهددت استقرار النظام املايل العاملي ،و هو ما دفع الكثري من املؤسسات املالية و النقدية ومن
ذلك صندوق النقد الدويل اىل البحث عن اليات و طرق تضمن التكيف املسبق مع األزمات قبل حدوثها ،بدل
انتظار وقوعها هبدف حتجيم وتقليص اثارها وتكاليفها ،وذلك باالعتماد على جمموعة من الربامج القائمة على جتميع
البيانات اليت تسهم يف التنبؤ والتحذير باحتمال وقوع األزمات ،مما يساعد اصحاب القرار وواضعي السياسات على
اختاذ السياسات الوقائية والتحوطية الألزمة ملنع وقوع األزمة والسيطرة عليها و احلد من تأثرياهتا.
نموذج الدراسة:
.2مدخل مفاهيمي حول األزمات المالية؛
 2.1تعريف األزمات المالية

يعترب مصطلح األزمة املالية من اكثر املصطلحات تداوال يف االدبيات االقتصادية ،فهي ظاهرة سايرت خمتلف

مراحل التطور االقتصادي ،وتضاعفت مع تطور العوملة املالية واالنفصال الواضح بني االقتصاد احلقيقي واملايل .وقد
وردت عدة تعاريف لألزمة املالية من امهها:
أ-األزمة املالية هي حالة من االضطراب الكبري يف مسار النشاط ومنوه على املستوى االقتصادي الكلي اواجلزئي ،أو
على نطاق املؤسسة الذي ينتقل من املستوى املستقر واملتوازن اىل تلك احلالة املضطربة نتيجة توفر جمموعة من العوامل
اهليكلية الذاتية وعوامل يف البيئة الداخلية واخلارجية ،تؤدي اىل تراجع ملحوظ يف مستوى النمو مث اهنيار يف القدرة
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على حتقيق االهداف املرسومة وهتديد املصاحل وحتقيق خسائر يف قيمة االصول والثروة ومبا ينعكس على هتديد بقاء
املؤسسة واستمرارها.1
ب-األزمة املالية هي تذبذب واضطراب يصيب النظام املايل بأكمله ،يتسبب يف اخنفا اسعار االصول املالية من
اسهم وسندات وقرو وودائع بنكية وسعر الصرف ،ويتزامن ذلك مع افالس الوسطاء املاليني واملدينني ،وهو ما
يدفع املستثمرين اىل البحث عن السيولة من خالل بيع االصول اململوكة واستبداهلا بأصول اخرى و ينتشر هذا
االختالل على شكل تفرعات عرب النظام املايل ،مبطال قدرة االسواق على ختصيص رؤوس االموال يف االقتصاد
بشكل فعال.2
ت-هي عبارة عن منوذج او تغري كبري يف قيم كل او بعض املتغريات املالية كعر االسهم و السندات  ،الطلب على
القرو ...مع ارتفاع شديد و سريع يف الطلب على النقود ألغرا احتياطية3؛
ث-األزمة هي اضطراب حاد يف بعض التوازنات االقتصادية يتبعه اهنيار يف بعض املؤسسات املالية متتد اثاره اىل
القطاعات األخرى او هي اهنيار مفاجئ يف سوق االسهم والعمالت او يف سوق العقار ،اوجمموعة من املؤسسات
املالية لتمتد اثاره اىل باقي مكونات االقتصاد الوطين ،ويرجع سبب حدوث هذا االهنيار املفاجئ يف اسعار االصول
اىل انفجار الفقاعة السعرية.4
ج -تعرف األزمات املالية بأهنا األزمات البنكية النظامية و /أو أزمات العملة ،وحسب كل من Laeven and
) Valencia (2013فاهنم يعرفون األزمة البنكية النظامية على اهنا حالة تتسم بوجود ضائقة مالية على مستوى النظام
البنكي من اهم مؤشراهتا الذعر املايل واخلسائر يف النظام املصريف  ،و  /أو تصفيات البنوك) "كما تشري اىل "تدابري
تدخل السياسة البنكية للحد من اخلسائر الكبرية يف النظام املصريف " .كما اهنم دحددون أزمة العملة بأهنا" اخنفا
امسي للعملة مقابل الدوالر األمريكي مبا ال يقل عن  ،% 03و ما ال يقل عن  % 53من معدل االخنفا

يف العام

السابق.5
مما سبق ميكن القول ان األزمة املالية هي حدوث اهنيار يف النظام املايل يؤثر على متغرياته بشكل كلي اوجزئي ،يكون
مصحوبا بفشل عدد كبري من املؤسسات املصرفية وغري املصرفية مع انكماش يف االقتصاد الكلي ،حيث دحدث تدهور حاد
يف األسواق املالية والقيم السوقية لألسهم والسندات ،وتنخفض أسعار الصرف بشكل كبري ،ومتتد تداعياته لتشمل
االقتصاد احلقيقي ،مما يتسبب يف اهنيار النظام االقتصادي وإحداث تشوهات يف بنيته.
 .2.2أنواع األزمات المالية
ميكن حصر اهم انواع األزمات املالية يف ما يلي:
أ-أزمة مصرفية :تظهر األزمات املصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبرية ومفاجئة ىف طلب سحب الودائع .فبما أن
البنك يقوم بإقرا

أو تشغيل معظم الودائع لديه ودحتفظ بنسبة بسيطة ملواجهة طلبات السحب اليومي ،فلن يستطيع

بطبيعة احلال االستجابة لطلبات املودعني إذا ما ختطت تلك النسبة ،وبالتاىل دحدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك .وإذا
حدثت مشكلة من هذا النوع وإذا إمتدت إىل بنوك أخرى فتسمى ىف تلك احلالة أزمة مصرفية ،وعندما دحدث العكس،
1
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خوفا من عدم قدرهتا على الوفاء بطلبات السحب حتدث

أزمة ىف اإلقرا  ،وهو ما يسمى بأزمة االئتمان.6
ب -أزمة عملة أو "أزمة ميزان المدفوعات" :يعتقد )(HILL, 2003ان أزمة العملة تعد من اكثر األزمات املالية
شيوعا ،وأ هنا حتدث بسبب هجوم املضاربني على قيمة التداول لعملة معينة ،مما يؤدي اىل تراجع حاد يف قيمة العملة،
وقيام السلطات النقدية بالتدخل للحفاظ على قيمة عملتها احمللية من خالل صرف احتياطها من العمالت الدولية،
مما يؤدي اىل اخنفا يف قيمة ذلك االحتياطي وقد ال يتحقق هدف احلفاظ على مستوى مستقر لسعر صرف العملة
احمللية ،وبالتايل حتدث أزمة اهنيار سعر صرف العملة.7
ج -أزمة أسواق المال "حالة الفقاعات" :حتدث األزمات يف األسواق املالية نتيجة "ظاهرة الفقاعة" اليت حتدث
عندما يرتفع سعر األصل بشكل يتجاوز قيمتها العادلة نتيجة شدة املضاربة ،ويكون اهلدف من شراء األصل هو
الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا األصل على توليد الدخل ،ولكن مبجرد عودة أسعار األصول إىل
قيمتها احلقيقية دحدث االهنيار وتصل إىل أدىن مستوياهتا ،ويرافق ذلك حاالت من الذعر واخلوف فيمتد أثرها حنو
أسعار األصول األخرى .
و جتدر االشارة يف هذا االطار اىل انه بني سنيت  5493و 2350وقعت حوايل  933أزمة ومل تشهد الدول املتقدمة
سوى  01أزمة نصفها بعد عام  ،2339يف حني واجهت اقتصاديات االسواق الصاعدة  259أزمة عاملية ،معظمها يف
الثمانينيات والتسعينيات ،و خاصة اثناء األزمة املالية االسوية يف عام  ،5449وكانت ازمات العمالت هي االكثر
انتشارا ،اذ استاثرت بنصف مجيع حلقات األزمات يف حني كانت بقية األزمات مصرفية و ازمات ديون .الشكل
املوايل يربز جانبا من ذلك.
شكل رقم :2تطور عدد األزمات المالية منذ  2891الى غاية 1121

المصدر :مارتن وولف ،تشكيل العولمة ،جملة التمويل و التنمية ،صندوق النقد الدويل ،سبتمرب  ،2359ص.29

-2.1أسباب حدوث األزمات المالية
تتضافر مجلة من العوامل يف احداث األزمات املالية من امهها:
أ-الفقاعات المضاربية :واليت تؤدي اىل االرتفاع املستمر لسعر األصل ،مما يؤدي اىل التباعد بني القيمة األساسية
لذلك األصل مع قيمته السوقية؛

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ب-عدم استقرار االقتصاد الكلي :بسبب تدهور شروط التبادل التجاري الدويل للكثري من الدول السيما الريعية،
حيث تشري بيانات البنك الدويل إىل أن حوايل  %11من الدول النامية اليت حدثت هبا أزمة مالية ،شهدت اخنفاضا يف
شروط التبادل التجاري حبوايل  %53قبل حدوث األزمة ،نظرا لتمركز صادراهتا يف املواد النفطية وقلة تنوعها .اضافة اىل
تقلب أسعار الفائدة العاملية الذي يعد أحد املصادر اخلارجية املسببة لألزمات املالية يف الدول النامية نظرا لتأثريه على
تكلفة االقرتا وعلى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر و معدالت التضخم اليت تؤثر على قدرة القطاع املصريف على
القيام بدور الوساطة املالية و منح االئتمان وتوفري السيولة.8
ج.سياسات سعر الصرف و اسعار الفائدة :نظرا للرتابط احلاصل بني حدوث األزمات املالية والنقدية واملصرفية
فهناك عامالن اساسيان يسهمان يف حدوث األزمات املالية ،و يتعلق االمر بتأثري ختفيض قيمة العملة وارتفاع اسعار
الفائدة ودورمها يف تفسري اسباب حدوث األزمات ،حيث:
ج .5.تأثري ختفيض قيمة العملة يتسبب يف احلاق اضرار كبرية باالقتصاد الوطين من خالل التأثري على االسواق املالية
و مؤسسات الوساطة املالية ال سيما ا لبنوك ،من خالل دفع املستثمرين يف االسواق املالية خاصة االجانب منهم اىل
بيع االصول ايل دحوزون عليها بالعملة احمللية و طلب حتويلها اىل عملة اجنبية مما يؤدي اىل تراجع حاد يف اسعار
االسهم وإحداث مزيد من التدهور يف قيمة العملة ،كما ميتد تاثري ختفيض قيمة العملة اىل قطاع البنوك من خالل رفع
وزيادة عبء الدين اخلارجي املمنوح للقطاع اخلاص و يكون ذلك مقوما بالعملة الوطنية بعد االخنفا  ،مما يؤدي
اىل افالس الكثري من البنوك.
ج.2.تأثري إ رتفاع اسعار الفائدة :يؤدي االفراط يف رفع معدالت الفائدة على الودائع املصرفية اىل إحداث اثار سلبية
على االقتصاد الوطين من خالل التأثري على االسواق املالية والقطاع البنكي .حيث يقوم املستثمرون واصحاب
الفائض املايل بتوجيه استثماراهتم و توظيفاهتم من االسهم اىل الودائع البنكية رغبة يف احلصول على عائد أكرب وخماطر
أقل ،وهو ما يؤدي اىل عر عدد كبري من اوامر البيع دون ان يقابلها اوامر شراء .وكنتيجة منطقة هلذه الزيادة
احلاصلة يف عر االوراق املالية يف السوق املايل ونقص طلبات الشراء املقابلة هلا تنخفض اسعار االسهم مما يتسبب
يف اهنيار البورصة .كما ميتد االثر اىل قطاع البنوك اذ يسهم ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع البنكية يف ارتفاع
تكاليف اعادة التمويل البنكي وبالتايل تعرضها ملخاطر اعادة التمويل  ،وهي املخاطر اليت تتعر هلا البنوك و غريها
من املؤسسات املالية يف حالة ارتفاع تكاليف اعادة التمويل عن العائد الناتج من االستثمارات يف االوراق املالية أو
القرو األمر الذي يؤدي اىل االفالس اذا كان االرتفاع يف اسعار الفائدة مبالغ فيه.9
د-عدم تماثل المعلومات :يشري عدم تناظر املعلومات عن ذلك املوقف الذي يكون فيه أحد األطراف املتعاملني يف
النواحي املالية لديه معلومات أكثر من اآلخرين  ،مما يرتتب على ذلك أن الطرف الثاين لن يستطيع تقييم املخاطر بشكل
سليم وينتج عنه اختاذ قرارات خاطئة ،كما يرتتب عنه تزايد املخاطر املعنوية.
ه-التحرير المالي :بينت دراسة جتريبية أجريت من طرف
بعنوان
1

Graciela L. Kaminsky and Carmen M. Reinhart

The Twin Crises: The causes of banking and balance of Payment Problems

وقدمت هذه
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الدراسة يف شكل ورقة عمل إىل صندوق النقد الدويل على  20دولة من آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا والشرق األوسط من
فرتة الستينات إىل غاية منتصف التسعينات وبينت النتائج التالية:10
ندرة األزمات املالية خالل فرتة الستينات بسبب الرقابة الشديدة املفروضة على اجلهاز املصريف.إثر ظهور موجة التحرر املايل واملصريف يف العامل وخاصة مع بداية سنوات التسعينات تصاعدت بشدة األزمات املصرفية،ومعظمها كان نامجا عن سياسات التحرير املايل واملصريف.
كما أكدت دراسة أخرى قام هبا خبريي صندوق النقد الدويل

Enrica Detragiache & Demirguc.Kunt

بعنوان

التحرير املايل واهلشاشة املالية ،أقيمت على  53دولة خالل الفرتة1995 -5493أن سياسة التحرير املايل تزيد من احتمال
حدوث األزمات املصرفية .وهذا ما مت فعال خالل األزمة املالية واملصرفية لدول جنوب شرق آسيا عام  5441وباملكسيك
وروسيا وغريها من الدول اليت عرفت حدوث أزمات مصرفية نتيجة تطبيق سياسة االنفتاح والتحرير املصريف .11و الشكل
املوايل يربز ذلك.
شكل رقم :1العالقة بين التحرير المالي ووقوع األزمات المالية

Source : Perspectives économiques de l'OCDE, Numéro 1, Volume 89 , mai 2011 , p329

وقد أ شارت دراسة اخرى لصندوق النقد اىل ان االندماج املايل والعمق املايل وزيادة التوجه حنو التنويع االقتصادي تعد
من اهم العوامل اليت ادت اىل وقوع األزمات املالية يف العديد من الدول النامية(Bluedorn et al., 2014) .12
ومن بني أهم العوامل اليت سامهت يف حدوث األزمات املالية واملصرفية هي املنافسة الشديدة بني البنوك واملؤسسات املالية
األخرى بعد مباشرة سياسة التحرير املايل ،األمر الذي أدى إىل اخنفا مردودية العمليات املصرفية التقليدية ،واجتاه البنوك
واملؤسسات املالية إىل املضاربة يف األسواق املالية ويف سوق الصرف األجنيب والتوسع يف العمليات خارج امليزانية ،مما ادى
إىل تدفق كبري يف رؤوس األموال قصرية األجل أسفر عن عدم استقرار االقتصاد الكلي ،وجعله معرضا أكثر للصدمات
اخلارجية ،حيث أن أية صدمة أو إشاعة ميكن أن تؤدي إىل هروب مفاجئ لرؤوس األموال حنو اخلارج واهنيار العمالت
احمللية وينتج عنه أزمة حادة يف السيولة وبالتايل ينتشر الذعر املصريف لدى املودعني ،وهو ما يفسر األزمة املالية واملصرفية.
التعامل بنظام التوريق الذي يؤدي إىل االفراط يف خلق النقود دون غطاء ،وهو ما يؤدي اىل ومهية وشكليةاملعامالت االقتصادية ومنو االقتصاد املايل و النقدي اكرب من االقتصاد احلقيقي؛
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اىل ظهور مشكلة عدم التالؤم واملطابقة بني

اصول وخصوم البنوك خاصة من ناحية عدم االحتفاظ بقدر كاف من السيولة ملواجهة التزاماهتا احلاضرة والعاجلة يف
فرتات تكون فيها معدالت الفائدة العاملية مرتفعة وأكثر جاذبية من معدالت الفائدة احمللية.13
ضعف الوعي بأسباب األزمة وينجم ذلك عن عدم امتالك القاعدة املعلوماتية والتحليلية حول مؤشرات تطوراالنشطة وحمدداهتا االجيابية والسلبية ،باإلضافة اىل ضعف احلكم على هذه املؤشرات وسوء التقدير والتقييم مما يؤدي
اىل صدور قرارات خاطئة14؛
 .2مصادر األزمات التي تواجه استقرار النظام المالي العالمي:
أشار تقرير أ فاق االستقرار املايل العاملي لصندوق النقد الدويل لسنيت  2351و  2359اىل ان النظام املايل العاملي
يشهد العديد من التحوالت اليت حتمل يف طياهتا خماطر هتدد استقراره و سالمته و من أمهها:
 .2.2إنتشار بنوك الظل :قدرحجم عمليات هذه البنوك على املستوى العاملي يف عام  2359حبوايل  93تريليون
دوالر مقارنة ب  11تريليون دوالر يف سنة  2355تتوزع بني  21تريليون يف الواليات املتحدة و 50تريليون دوالر
مبنطقة اليورو 6 ،تريليون دوالر يف اليابان 1 ،تريليون دوالر يف األسواق الصاعدة ،ونتيجة للتهديدات واملخاطر الناجتة
عن النمو املتزايد لبنوك الظل املصريف ،جاءت الدعوات العاملية املطالبة بتشديد الرقابة على هذا القطاع مما افضى اىل
اخنفا

قيمتها إىل حوايل  91.2تريليون يف سنة ، 15 2356لكن رغم ذلك التزال هتدد استقرار النظام املايل .لذا

يسعى الصندوق اىل مراقبة ووضع جمموعة من املعايري االحرتازية فيما خيص املؤسسات املالية الغري مصرفية ،واليت
تتسبب يف حدوث خماطر نظامية وهتدد االستقرار املايل واالقتصادي العاملي.السيما يف ظل اخنفا أسعار الفائدة
لفرتات طويلة مما يدفع بالتغري اجلذري يف طبيعة الوساطة املالية.16
 .1.2تراجع جودة االئتمان و إرتفاع تكلفته:
يتعر

االستقرار املايل والنمو االقتصادي ملخاطر مرتفعة على املدى املتوسط ويأيت هذا انعكاسا ألسعار الفائدة

املنخفضة يف السنوات األخرية اليت مكنت الشركات األقل جدارة إئتمانية من اإلقرتا من األسواق العاملية ،وهوما
ادى ارتفاع قرو الرفع املايل اليت تقدم للشركات األكثر خطرا والشركات املثقلة بأعباء الديون ،حىت سجلت رقما
قياسيا قدره  199مليار دوالر أمريكي يف عام  ، 2351وهناك اجتاهات عامة مماثلة يف أسواق سندات الشركات،
حيث تصدر نسبة متزايدة من السندات عن الشركات األدىن تصنيفا يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو ،مما ادى اىل
خلق بيئة تتسم برتاكم مواطن الضعف ،وميكن أن تؤدي إىل تراجع النمو االقتصادي القادم و تزايد حجم املخاطر
احمليطة به.17
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شكل رقم :2دور أسعار الفائدة المنخفضة في تمكين مصدري السندات األقل جودة من النفاذ الى أسواق
االئتمان الدولية

المصدر :توباياس أدريان ،النظام المالي أقوى ،لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خالل العقد الذي أعقب األزمة ،مدونة
صندوق النقد الدويل 4 ،اكتوبر .2359

و تشري حتليالت صندوق النقد الدويل اىل أ نه إذا ما تكثفت الضغوط على اقتصادات األسواق الصاعدة واتسع
نطاقها ،فسوف تزداد املخاطر اليت هتدد االستقرار املايل بدرجة ملحوظة بنسبة  - %1يف األجل املتوسط  -وتعر
اقتصادات األسواق الصاعدة خلروج استثمارات احلافظة يف سندات الدين مببلغ قدره  533مليار دوالر أو أكثر،
بنفس حجم التدفقات اخلارجة املسجلة عموما أثناء األزمة .ويرتبط ذلك بشكل كبري بزيادة قوة الدوالر األمريكي
وإرتفاع اسعار الفائدة يف الو م أ اليت كانت سببا يف زيادة تكلفة االقرتا اخلارجي على االقتصاديات الصاعدة
خاصة ذات املراتب اإلئتمانية املنخفضة .والشكل املوايل يربز ذلك.
شكل رقم :4التغير في فروق العائد على اإلئتمان بالعمالت األجنبية  ،بنقاط األساس منذ مارس 1129

المصدر :توباياس أدريان ،النظام المالي أقوى ،لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خالل العقد الذي أعقب األزمة ،مدونة
صندوق النقد الدويل 4 ،اكتوبر .2359

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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.2.2إتساع نطاق التوترات التجارية
هناك سبل أخرى قد تؤدي إىل حدوث زيادة حادة يف املخاطر اليت هتدد االستقرار ،ومنها اتساع نطاق التصاعد يف
التوترات التجارية ،وخروج بريطانيا بدون صفقة من االحتاد األورويب ،وجتدد مصادر القلق بشأن سياسة املالية العامة
يف بعض بلدان منطقة اليورو ذات املديونية العالية ،وعودة السياسة النقدية إىل وضعها الطبيعي بأسرع من املتوقع يف
االقتصادات املتقدمة.
.4.2قروض الرفع المالي
يتزايد إحتمال ت عر االستقرار املايل ملخاطر متزايدة بسبب استمرار النمو االئتماين السريع يف الصني والتوسع يف
منتجات صريفة الظل .فالنظام املايل سريع النمو أصبح يزداد ترابطا واعتمادا على الرفع املايل .كما ساعد النمو
الثابت يف الصني وتشديد السياسة املالية خالل سنة  2351على هتيئة القلق بشان تباطؤ النشاط االقتصادي وانتقال
تداعياته السلبية إىل اإلقتصاد العاملي على املدى القصري.إىل جانب أن حجم النظام املايل يف الصني ودرجة تعقده
ووترية منوه،كلها تشري إىل تعر

االستقرار املايل ملخاطر عالية فقد ارتفعت أصول القطاع املصريف من 293إىل

إمجايل الناتج احمللي يف هناية  2352إىل 053من إمجايل الناتج احمللي سنة  .2359والشكل املوايل يوضح تطور
قرو

الرفع املايل.
شكل رقم : :5قروض الرفع المالي.

المصدر :توبياس آدريان" النظام املايل العاملي يواجه طريقا ال خيلو من العثرات" 59 ،أفريل2359متاح على:
http://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/04/19/blog-a-bumpy-road-for-global-financial.system

ففي االقتصادات ذات القطاعات املالية املؤثرة على النظام العاملي ارتفعت ديون احلكومات والشركات واألسر من
حوايل  %233من إمجايل الناتج احمللي منذ عشر سنوات إىل  %213تقريبا يف سنة  .2351وتتزايد قرو

اقتصادات

األسواق الصاعدة من األسواق الدولية مما يعرضها ملخاطر عدم القدرة على إعادة متويل جانب كبري من ديوهنا بالعملة
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المصدر :توباياس أدريان ،النظام المالي أقوى ،لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خالل العقد الذي أعقب األزمة ،مدونة
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وتواجه السلطات مهمة حتقيق توازن دقيق بني تشديد سياسات القطاع املايل وبطء النمو االقتصادي الناتج عن
ذلك.وينبغي أن تعمم السلطات املالية تطبيق اإلجراءات االحرتازية الكلية وأن تنظر يف توسيع حدود هذه األدوات
لكبح الرفع املايل املتزايد واحتواء املخاطر املتزايدة على االستقرار،كما جيب على االقتصاديات الصاعدة االستفادة من
األوضاع اخلارجية الداعمة لتعزيز صالبتها وذلك يف سبيل مواصلة تعزيز مراكزها اخلارجية واحلد من الرفع املايل يف
قطاع الشركات.
.5.2الدين الخارجي في بلدان األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل :ظلت تدفقات رؤوس األموال
األجنبية قوية يف السنوات األخرية ،مع استفادة عدد أكرب من االقتصادات الصاعدة ومنخفضة الدخل من األوضاع
التمويلية املواتية .ولكن مع احنسار السيولة العاملية ،تراجعت التدفقات املوجهة إىل األسواق الصاعدة مبا يصل إىل 63
مليار دوالر سنويا ،أي ما يقارب األحجام الكلية السنوية لربع عام يف الفرتة  .2351-2353ويف مثل هذا االطار
يتعر املقرتضون األقل جدارة ائتمانية إىل خروج تدفقات أكرب نسبيا .وقد تتأثر البلدان منخفضة الدخل ،ألن أكثر
من  %93منها معرضة ملخاطر وصول مديونيتها إىل مستوى حرج.
.6.2تداعيات أزمة الديون السيادية
يف منطقة اليورو ،أبرزت ضغوط السوق أيضا تركة القضايا القائمة منذ مدة ،مما يشري إىل عدم إمكانية إرجاء التوصل
إىل حل أمشل ملشكالت البنوك األوروبية لفرتة أطول .فاحلاجة ماسة ملعاجلة املستوى املرتفع من الديون املتعثرة
باستخدام إسرتاتيجية شاملة ،كما يتعني القيام بعالج تدريج ملشكلة الطاقة الزائدة لدى النظام املصريف يف منطقة
اليورو .ويواجه صناع السياسات يف منطقة اليورو مهمة صعبة تتمثل يف تعجيل وترية تنقية امليزانيات العمومية للبنوك
والشركات.دون التسبب يف اضطراب تعايف السوق .ويف هذا السياق ينبغي على أوروبا اختاذ مزيد من اإلجراءات
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ملعاجلة التحديات اليت تواجه رحبية البنوك واملشكالت املوروثة .18وتتحمل البنوك املسؤولية األوىل عن إجياد إيرادات
قابلة لالستمرار عن طريق معاجلة مشكالت مناذج األعمال من خالل عمليات الدمج وترشيد الفروع املصرفية
واالستثمار يف التكنولوجيا لرفع الكفاءة على املدى املتوسط .ومن املشجع أن األجهزة الرقابية توجه اهتماما متزايدا
يف أطرها الرقابية إىل فحص مناذج عمل البنوك ولتحديد احللقات الضعيفة يف األجهزة املصرفية اليت تواجه حتديات
كبرية فيما يتعلق جبودة األصول ،ميكن النظر يف إجراء مراجعات موجهة جلودة األصول يف البنوك اليت مل ختضع ملثل
هذه املراجعات .ومن مث ينبغي لألجهزة التنظيمية أن حتل املؤسسات اليت ال متتلك مقومات االستمرار بغية التخلص
من الكثافة املصرفية الزائدة.
.2.2شركات التكنولوجيا المالية
حققت االستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية منوا سريعا يف السنوات االخرية ،وتشري التوقعات إىل استمرار منوها
بقوة .فقد ارتفعت قيمة االستثمارات يف التكنولوجيا املالية مبا يزيد على عشرة أضعاف.كما يوضح الشكل أدناه.
شكل رقم :2نشاط االستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية

Source: rapport KPMG, The Pulse of Fintech 2018,31july2018,p.8.

حققت االستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية منوا سريعا يف السنوات املاضية ،وتشري التوقعات إىل استمرار منوها بقوة .
فقد ارتفعت قيمة االستثمارات يف التكنولوجيا املالية مبا يزيد على عشرة أضعاف يف الفرتة بني  2012و  2015وقدرت يف
سنة  2351ب  31مليار دوالر .19ولقد جتاوز النصف األول من عام  2359مجيع األرباع السابقة من حيث قيمة
الصفقة اإلمجالية مقرتبا من  05.1مليار دوالر .ورغم أن دمج املؤسسات العاملة يف قطاع التكنولوجيا املالية يف الواليات
املتحدة أدى إىل حدوث تراجع يف االستثمارات العاملية  ،فقد استمر النمو يف مناطق أخرى من العامل ال سيما دول
االحتاد االورويب.
ومن بني املخاطر اليت تشكلها شركات التكنولوجيا املالية مايلي: 20
أ -خماطر إسرتاجتية :قد يؤثر توسع تقدمي اخلدمات البنكية من قبل املؤسسات الغري البنكية أو شركات التكنولوجيا
املالية الكبرية سلبا على رحبية البنوك ،وقد ختسر املؤسسات املالية القائمة جزءا كبريا من حصتها السوقية أو أرباحها
إذا كان هلذه الشركات قدرة عالية يف استخدام اإلبتكارات التكنولوجية  ،وعلى تقدمي خدمات بتكلفة أقل  ،وتليب
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حاجات العمالء على حنو أفضل ،وتشري بعض التقديرات إىل أن مابني  %93- %53من اإليرادات  ،ومابني 23
 %63-%من أرباح اخلدمات البكية املوجهة لألفراد  ،هي معرضة خلطر الزوال على مدى السنوات العشر املقبلة .
ب-خماطر تشغيلية على مستوى النظام البنكي  :قد يؤدي تطور التكنولوجيا املالية  fintechإىل زيادة الرتابط بني
املتعاملني يف السوق (أي البنوك وشركات التكنولوجيا وغريها ) وإىل تشابك البنية التحتية للسوق ،مما قد يؤدي إىل
حتويل أزمة تكنولوجيا معلومات إىل أزمة نظامية يف القطاع البنكي  ،وال سيما عندما ترتكز اخلدمات يف عدد قليل من
الشركات املسيطرة .
ج -خماطر تشغيلية على مستوى البنك  :قد يزيد إنتشار املنتجات واخلدمات املبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة املخاطر
التشغيلية للبنك ،كما ال تكون نظم تكنولوجيا املعلومات البنكية القدمية قابلة للتكيف بشكل كاف ،والذي ميكن
اإلستعانة مبصادر خارجية ،أو عرب عقد شراكات يف جمال التكنولوجيا ،مما قد يؤدي هذا اإلستخدام املتزايد لألطراف
إىل زيادة خماطر أمن البيانات واخلصوصية وخماطر غسل األموال  ،واجلرائم اإللكرتونية  ،ومحاية العمالء
د-صعوبة يف تلبية متطلبات اإلمتثال ال سيما املتعلقة بإلتزامات مكافحة غسيل األموال ومتويل االرهاب :حيث
ميكن أن يدفع اإلعتماد الكبري على التكنولوجيا وتوزيع املنتج أو اخلدمة بني البنوك وشركات التكنولوجيا املالية إىل
تقليل مستويات الشفافية املتعلقة بكيفية تنفيذ املعامالت وحتديد مسؤوليات االمتثال.
د-املخاطر اجلرمية اإللكرتونية يتوقع أن تؤدي زيادة االعتماد على التكنولوجيا املالية اىل تزايد حجم املخاطر املرتبطة
باجلرمية اإللكرتونية وهو ما يتطلب من البنوك وشركات التكنولوجيا واجلهات الرقابية تعزيز الرقابة على هذا النوع من
املخاطر.
جتدر االشارة اىل ان جملس االستقرار املايل يف تقريره لسنة  ،2351اعترب ان شركات التكنولوجيا املالية)(Fintech
تشكل خطرا على االستقرار املايل رغم االجيابيات اليت تقدمها ،نظرا للتحديات اليت تفرضها أمام مناذج عمل البنوك
التقليدية ،لذا طالب بضرورة وضع قوانني ولوائح تقوم بتنظيم عمل هذه الشركات ودمج عملها مع البنوك التقليدية
لالستفادة من إجيابياهتا والتحكم والسيطرة على خماطرها اليت هتدد النظام املايل .21ويتمثل التحد الذي يواجه
االستقرار املايل العاملي يف كيفية دعم تطور التكنولوجيا املالية وباملقابل ضمان إدارة املخاطر.حيث ينبغي أن تعطي
اجلهات التنظيمية والبنوك املركزية األولوية لرصد املالية الكلية وضمان عدم حتول الوسائل التكنولوجية احلديثة إىل
أدوات لالحتيال وغسيل األموال ،وإعطاء األولوية لتحديد ومعاجلة خماطر التشغيل اليت قد تنشأ من تقدمي طرف
ثالث هلذ ه اخلدمات ،واحلفاظ على صحة أوضاع املؤسسات املالية وسالمة وكفاءة أداء نظم املدفوعات نظرا التساع
دور الشركات غري املالية .وينبغي تعزيز القدرات الرقابية لكي تظل مالئمة وفعالة.
وتشكل اهلجمات اإللكرتونية خطرا نظاميا وينبغي أن يكون منع وقوعها على قمة أولويات اجلهات التنظيمية .فقد
أدى اتساع نطاق الربط من خالل احللول الرقمية إىل زيادة منافذ دخول القراصنة اإللكرتونيني ،مما يزيد من
احتماالت جناح اهلجمات اإللكرتونية .ويتعني وضع أطر لألمن املعلومايت للعمل بصورة شاملة لتوفري خطط للوقاية
من اهلجمات ورصدها وتبادل املعلومات بشأهنا ومتابعتها والتعايف من آثارها.22
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 .9.0العمالت الرقمية او العمالت المشفرة :اصبحت هذه العمالت هتدد االستقرار املايل العاملي وذلك الرتفاع
حجم املعامالت املالية اليت تتم هبذه العمالت الرقمية وعدم مراقبتها من طرف السلطات النقدية ( البنوك املركزية )
حيث وصلت يف عام  2351أعلى معدالت هلا بقيمة  2333333دوالر أمريكي وكانت قيمته السوقية ما يقارب
 194.1مليار دوالر أمريكي ،23ولذلك أوصى بنك التسويات الدولية يف فيفري 2359م البنوك املركزية حبماية القيمة
احلقيقية للمال وضبط احلدود الرقمية وذلك بإمكانية تبين تقنيات جديدة كإقامة بنك مركزي رقمي ملواكبة هذه
التطورات وإمكانية السيطرة عليها ،24واالستفادة من مجلة املزايا اليت حتققها كالشمول املايل ورفع كفاءة عمليات الدفع
والتسوية .كما يرى صندوق النقد الدويل وجود منافع قد حتققها العمالت املشفرة والتكنولوجيات اليت تقوم عليها
ومن ها تشجيع الشمول املايل ورفع كفاءة عمليات الدفع والتسوية  ،لكن هذه العمالت ميكن أن تشكل خماطر كبرية
باعتبارها أدوات حمتملة لغسل األموال ،ومتويل اإلرهاب  ،والتهرب الضرييب واإلحتيال وينبغي أن ختضع إلجراءات
تنظيمية ورقابية مالئمة  ،ومن أهم التحديات اليت ستواحه السلطات يف أي بلد هي كيفية احتواء املخاطر دون خنق
االبتكار  ،وميكن للدول اعتماد مناهج تنظيمية ورقابية حمددة يف التعامل مع العمالت املشفرة بناءا على تقييمها
للمخاطر وسيكون من الضروري يف هذا الصدد زيادة املناقشات وتوثيق التعاون على الصعيد الدويل.
.4اليات تدخل صندوق النقد الدولي للتنبؤ باألزمات المالية و تعزيز استقرار النظام المالي العالمي؛
يعمل صندوق النقد الدويل باعتباره مؤسسة دولية تسعى لتعزيز االستقرار املايل العاملي وإدارة األزمات املالية العاملية
على حتليل املؤشرات االقتصادية للبلدان األعضاء ،رغبة منه يف التنبؤ باألزمات والوقاية منها ومن تداعياهتا .و من
أهم الربامج واآلليات اليت يعتمدها هذا األخري ضمانا لالستقرار املايل االقتصادي العاملي ،وتقليال من املخاطر
النظامية جند ثالث برنامج رئيسية:
 .2.4برنامج اإلنذار

المبكر): Early Warning System (EWS

يف إطار سعي الصندوق الستشعار األزمات والتنبؤ هبا ،جلأ هذا األخري إىل اعتماد مناذج من االقتصاد القياسي تعرف
بنماذج اإلنذار املبكر ،الذي يعتمد يف التحليل والتنبؤ بوقوع األزمات على جمموعة من املتغريات والبيانات التارخيية
(مدة  29-52شهرا)اليت تؤدي إىل إحداث األزمة وأمهها نسبة الدين القصري األجل إىل احتياطيات النقد األجنيب
واالرتفاع يف سعر الصرف احلقيقي بالنسبة لالجتاه السائد يف احلساب اجلاري للمعامالت اخلارجية ،حبيث كلما
ارتفعت قيمة متغري من املتغريات ازداد احتمال وقوع األزمة .وهنا يتدخل الصندوق مبنح مهلة كافية لتبين سياسة
تصحيحية.
أ.مؤشرات استشعار األزمة في برامج االنذار المبكر

تندرج عمليات االنذار املبكر ضمن العمل الرقايب لصندوق النقد الدويل ،وهي جترى مرتني يف السنة بالتعاون بني

الصندوق وجملس االستقرار املايل العاملي هبدف اصدار اراء متكاملة بشان املخاطر ومواطن الضعف .ويقوم يف هذا
االطار الصندوق بدور حموري ال سيما فيما يتعلق بقضايا االقتصاد الكلي واملايل الكلي واملخاطر السيادية يف حني
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يرتكز تدخل جملس االستقرار املايل على القضايا التنظيمية و الرقابية املرتبطة بالنظام املايل .25ويستند الصندوق يف
استشعار األزمة و التنبؤ هبا إىل يف اطار برامج االنذار املبكر اىل جمموعة من املؤشرات أمهها:26
أ .2.وسائل مراقبة السيولة :يعترب صندوق النقد الدويل أن نقص االحتياطي من السيولة يعد من املؤشرات الرئيسية
للتنبؤ باحتمال حدوث أزمة العملة ،كما يؤكد الصندوق يف هذه احلالة على ضرورة وضع التقديرات ختص
:احتياجات البلد من التمويل اخلارجي ،خمتلف املصادر التمويلية املضمونة من طرف االستثمار األجنيب املباشر
واألسواق املالية وكذا الفجوة التمويلية املتبقية.
أ .1.معلومات السوق المالي"نبض السوق" :تقييم قابلية التعر للمخاطر مبين على املعلومات املتعلقة باألسواق
املالية الناشئة.
أ .2.التطلع إلى المستقبل :ليس من املفاجئ أن نالحظ صعوبة التنبؤ باألزمات والسبب يف ذلك أن السلطات
ميكن أن تتخذ إجراءات لتجنب هذه األزمات من خالل مقاومة املخاطر الظاهرة ،لكن هذه األزمات سببها

صدمات غري متوقعة ميكن هلا أن ختل باجملهودات الوقائية عن مسارها الصحيح.
ب .مراحل بناء مؤشرات اإلنذار المبكر

قبل الشروع يف تطبيق برامج اإلنذار املبكر ،هناك عدة نقاط حتتاج إىل تسوية وهي:27
حتديد العينة بدقة وتوضيح مفهوم األزمة؛حتديد املقصود ب"مبكر" يف اإلنذار املبكر؛اختيار قائمة مؤشرات اإلنذار املبكر؛العثور على العالقة بني األزمات واملؤشرات املختارة؛حتديد األمكنة والفرتات الزمنية اليت يكون فيها احتمال حدوث أزمة أعلى من أي مكان آخر أو يف أوقات أخرى.وميكن وصف بناء منوذج إنذار مبكر بأنه عملية متسلسلة تتضمن ثالث خطوات :مرحلة ما قبل النمذجة ،النمذجة،
النمذجة وما بعدها،وتشمل هذه اخلطوات الثالث اختاذ قرارات بشأن أهداف وغايات النموذج ،تقدير وتقييم
النموذج ،التمثيل املناسب إلخراج النموذج.28حيث:

ب .2.النمذجة المسبقة :الهدف والموضوع

نقطة البداية لبناء أي نوع من منوذج اإلنذار املبكر تكمن يف هناية املطاف أي حتديد اهلدف من النموذج .وينطوي

ذلك على اختاذ قرارات بشأن ما إذا كان النموذج يستخدم بشكل أساسي ألغرا
املرغوب  ،والكيانات ذات الصلة  ،ومؤشرات املخاطر وأنواع األحداث لبناء النموذج؛

التوضيح أو التنبؤ  ،وأفق التنبؤ

ب.1.النمذجة :التقدير والتقييم
مبجرد حتديد اهلدف من عملية اإلنذار املبكر  ،فإن اخلطوة التالية هي وضع هنج للنمذجة والتقييم .ويشمل ذلك
خطوات حتديد معيار التقييم  ،وحتديد أسلوب النمذجة  ،واختيار التعقيد األمثل للمقاييس واملواصفات  ،وإجراء
عملية تقييم
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ب.2.النمذجة الالحقة :التحول والتصور
ومبجرد حتديد منوذج مناسب لإلنذار املبكر وتقديره  ،من األمهية مبكان اختاذ قرار بشأن كيفية حتليل أفضل وحتويل
ومتثيل وتصور خمرجات النموذج من أجل دعم تفسري النتائج وإبالغها  .والشكل املوايل يوضح أهم مراحل بناء منوذج
اإلنذار املبكر:
شكل رقم :9مراحل بناء نموذج لإلنذار المبكر.
بعد النمذجة

األبعاد .-التمثيالت البصرية.

النمذجة

معيار التقييم .تقنية النمذجة.اختيار النموذج.-التقييم.

قبل النمذجة

الغرض من النمذجة.التوقعات "األفق".األحداث والمؤشراتوالعينة.

Source : Jan Hannes Lang, Tuomas A. Peltonen, Peter Sarlin,"Working Paper, SeriesA
framework for early-warning modeling with an application to banks", October 2018,p6.

ج .مكونات برامج اإلنذار المبكر

دحتوي نظام االنذار املبكر على أربعة أجزاء متشابكة ،جيب أن يعمل كل جزء بكفاءة لكي ينجح النظام تتمثل يف

كل من املعرفة واملراقبة والقدرة على االستجابة والتحذير ،حيث:29
ج .5.املعرفة باملخاطر :تبين فهم خط األساس للمخاطر (املخاطر وأوجه الضعف) واألولويات على مستوى معني؛
ج 2.املراقبة :هي نشاط متابعة منطقي ملواكبة أحدث املعلومات حول كيفية تغري هذه املخاطر ونقاط الضعف عرب
الوقت؛
ج .0.تصر القدرة على االستجابة على كل مستوى من القدرة على احلد من املخاطر مبجرد اكتشاف االجتاهات
واإلعالن عنها يف الوقت احملدد للتحذير؛
ج.9.دحول اتصال ال تحذير معلومات املراقبة إىل رسائل قابلة للتنفيذ يفهمها من دحتاجون إليها ،وهم مستعدون
لسماعها.
د.معوقات تطبيق برامج اإلنذار المبكر

هناك العديد من املعوقات اليت حتول دون تأدية مؤشرات اإلنذار املبكر لدورها على أكمل وجه نذكر منها:30
ضعف االهتمام باإلنذار املبكر واالستعداد له كونه يتعلق حبدث افرتاضي يف املستقبل ؛القراءة اخلاطئة إلشارات اإلنذار املبكر؛01
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اخلطأ يف اختيار املؤشرات اليت تدخل يف برنامج اإلنذار املبكر؛استخدام مؤشرات سطحية ميكن أن ينتج عنها تأخر وصول اإلشارات بشكل صحيح للجهات املعنية؛ارتفاع التكاليف املادية لتطبيق برنامج اإلنذار املبكر ونقص التمويل.جتدر االشارة يف هذا االطار اىل الدراسة اىل مت اجراؤها من طرف خرباء صندوق النقد الدويل اعتمادا على برامج
االنذار املبكر للتنبؤ باحتمال وقوع أزمة بنكية يف عينة تتكون من  63دولة من الدول منخفضة الدخل يف العامل
تغطي الفرتة  2351-5495اعتمادا على جمموعة من املتغريات الداخلية واخلارجية اليت ميكن ان تؤدي اىل حدوث
أزمة مصرفية نظامية .كما مت تعريفها من طرف كل من ) .(Laeven and Valencia, 2013وقد خلصت نتيجة
الدراسة اىل ان تراجع اسعار املواد االساسية تعد العامل االساسي املؤدي اىل احتمال وقوع أزمة مصرفية يف الدول
منخفضة الدخل ،وميتد االثر عرب عدة قنوات ،حيث يؤدي اىل تراجع عائدات صادرات املؤسسات وقدرهتا على
تسديد التزاماهتا من الديون مما يؤثر سلبا على جودة اصول البنوك وبالتايل قدرهتا على منح القرو  ،31وان تراجع
اسعار املواد االساسية ب  5دوالر سنويا يرفع احتمال وقوع األزمات ب .32% 5.9ويرجع ذلك اىل طبيعة التخصص
التجاري( صادرات النفط) وسياسة سعر الصرف املعتمدة .
.1.4برامج اختبار تحمل الصدمات"اختبارات الضغط" Stress Testing
أ.تعريف برامج اختبارات الضغط :تعترب برامج اختبار اإلجهاد من أهم األدوات املستخدمة يف إدارة املخاطر
واختبار السالمة املالية وتقدير نقاط القوة والضعف للنظم املالية اليت جيرهبا صندوق النقد الدويل بالتعاون مع البنك
الدويل منذ 5444حيث حتاول قياس مدى حساسية جمموعة من املؤسسات والنظام املايل بأكمله لصدمة معينة
.بدراسة وقياس التغري احلاصل يف احملفظة الناتج عن التغريات يف عوامل املخاطرة.
ب.األغراض األساسية الختبارات الضغط :توفر اختبارات الضغط املعرفة الضرورية للبنوك لتقدير خماطر
اإلنكشافات احملتملة يف أوضاع صعبة ،وبالتايل متكني البنوك من التحوط جيدا ملثل هذه األوضاع من خالل تطوير
واختيار االسرتاتيجيات املالئمة لتخفيف تلك املخاطر ،وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها وتطوير
خطط الطوارئ املناسبة ملواجهة تلك األوضاع؛
متكن جمالس اإلدارة واإل دارات العليا يف البنوك من حتديد يف ما إذا كانت خماطر االنكشاف تتماشى مع نزعةاملخاطر لدى هذه البنوك؛
 تدعيم املقاييس اإلحصائية للمخاطر اليت تستخدمها البنوك يف مناذج العمل املختلفة القائمة على االفرتاضاتوالبيانات التارخيية؛
تقييم قدرة البنوك على الصمود يف األوضاع الصعبة ،وذلك بقياس اآلثار على كل من الرحبية ومدى كفاية رأساملال.
وتعىن اختبارات القدرة على حتمل الضغط غالبا بتقييم جانبني من وضع البنك ومها السيولة واملالءة ،باعتبار العالقة
بني إمكانية حدوث أزمة مصرفية ووقوع مشكالت يف أحد اجلانبني السابقني  .حبيث خيتص اختبار املالءة من
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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اختبارات القدرة على حتمل الضغط بتقييم ما إذا كان للمنشأة املعنية رأس مال كاف الستمرار كفاءهتا يف بيئة
مفرتضة من التحديات االقتصادية الكلية واملالية.يف حني يعىن اختبار السيولة بتقييم ما إذا كان للمؤسسة القدرة على
أداء مدفوعاهتا يف ظل أوضاع معاكسة للسوق .
ج .مبادئ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي يقترحها صندوق النقد الدولي :تتمثل يف املبادئ التالية:33
حتديد احمليط املؤسسي لالختبارات بصورة مناسبة؛حتديد مجيع قنوات انتشار املخاطر ذات الصلة؛إدراج مجيع املخاطر وهوامش األمان املهمة؛االستفادة من وجهة نظر املستثمر يف تصميم االختبارات؛ إبالغ نتائج االختبارات بطريقة أذكى وليس بصوت أعلى؛الرتكيز على خماطر طرق املنحىن؛د .تطبيقات اختبارات الضغط :من اهمها:
د.2.اختبارات الصغط للمالءة المالية

يعين تقييم تأثري بعض السيناريوهات االقتصادية الكلية أو اجلزئية على املركز الرأمسايل العام للمؤسسة  ،مبا يف ذلك
على احلد األدىن أو اإلضايف من مواردها اخلاصة  ،عن طريق إسقاط موارد ومتطلبات رأس املال للمؤسسة  ،مع
تسليط الضوء على املؤسسة نقاط الضعف وتقييم قدرهتا على استيعاب اخلسائر وتأثريها على وضع املالءة املالية؛

د.1.اختبارات الضغط للسيولة
تعين تقييم تأثري بعض السيناريوهات االقتصادية الكلية أو االقتصادية اجلزئية أو صدمات التمويل والسيولة على مركز
السيولة اإلمجايل ملؤسسة ما  ،مبا يف ذلك احلد األدىن أو املتطلبات اإلضافية.34
ه.أنواع برامج الضغط

ميكن التمييز بني نوعني من اختبارات الضغط املايل وتتمثل يف :

ه.2.اختبار

Bottom- up

اختبار الضغط من أسفل إىل أعلى يعىن بدراسة االستقرار املايل للمؤسسات املالية كل على حدى  ،وهو اختبار
تستخدم فيه املؤسسة املالية بيانات مستوى القر من عينة من احملفظة لقياس التأثري احملتمل لسيناريو التوتر على
دخل املؤسسة ورأس املال .مبجرد اختيار العينة  -وهي عادة جزء من حمفظة  -تقوم املؤسسة بتطبيق جمموعة من
االفرتاضات لتلك القرو
ه.1.اختبار

ملعرفة كيفية تغري التدفقات النقدية أو خدمة الديون أو القرو

إىل القيمة.35

Top-down

اختبار الضغط من أعلى إىل أسفل خيتص بدراسة استقرار النظام املايل ككل ،36وهو اختبار يفسح اجملال للعديد من
األغرا

والتحليالت.وهو أداة قيمة إلعالم املشرفني وصانعي السياسات حول مرونة البنوك الفردية والنظام املايل

ككل .حيث يقوم به املشرف استنادا إىل البيانات املقدمة من البنوك (خمصصة أو تقارير منتظمة)،كما يستخدم عادة
08
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على مستوى احملفظة  /املعلومات اجملمعة .وتعترباملهمة الرئيسية لنموذج اختبار اإلجهاد من أعلى إىل أسفل هي ترمجة
تأثري سيناريو اإلجهاد على وضع رأس املال يف البنك .وهذا مهم بشكل خاص حيث أن حساسية الضغط على
مصادر اخلطر املختلفة قد ختتلف .وعالوة على ذلك ،فإنه يساعد على فهم العوامل اليت تقوم عليها النتائج بشكل
أفضل  .ويتكون اإلطار من أعلى إىل أسفل من الوحدات الفرعية املختلفة ،اليت متثل وحدات البناء املختلفة للتأثري
النهائي لسيناريو التوتر على نسبة رأس املال والرتكيز على أكرب مكونات املخاطر للبنوك :خماطر االئتمان ،وخماطر
السوق وخماطر التمويل .املخاطر التشغيلية  ،من أجل التبسيط.37
وميكن التطرق ألوجه االختالف بني اختباري الضغط "من أسفل إىل أعلى ومن أعلى إىل أسفل"من خالل اجلدول
التايل:
الجدول رقم:2مقارنة بين »  Bottom-upو«Top down
اختبارات اإلجهاد من أسفل إلى

اختبارات اإلجهاد من أعلى إلى

الجوانب

أعلى

أسفل

من الذي جيري االختبار؟

من قبل املؤسسة نفسها

من قبل السلطات التنظيمية  /البنوك

ما هي االفرتاضات اليت يقوم عليها؟

االفرتاضات أو السيناريوهات
اخلاصة باملؤسسة ،مع وجود قيود

املركزية
االفرتاضات أو السيناريوهات العامة
أوالنظامية (التحليلية الكلية(

حمتملة من قبل السلطات
ما هي دقة البيانات اليت تتطلبها؟

استنادا إىل البيانات اخلاصة
باملؤسسات ومستوى ٍ
عال من دقة

متكن من إطار موحد ومشرتك

البيانات (إمكانية استخدام
البيانات اخلارجية(
كيف ميكن مقارنتها ؟

قد ختتلف قليال املقارنة كما
املنهجيات إىل حد كبري

تقييم مقارن لتأثري ممارسة اختبار
اإلجهاد عرب املؤسسات

Source: European bank authority"EBA/CP/2016/28," Draft Guidelines on stress testing and
supervisory stress testing, 18 December 2015,p 465–497.

و.مراحل اختبارات الضغط :تطبق اختبارات الضغط من خالل مخسة مراحل نشري إليها من خالل ما يلي:38
و.2.المرحلة األولى :يتم فيها حتديد احلساسية اخلاصة أي مكامن احلساسية ،و ذلك من خالل الرتكيز على فهم
بيئة االقتصاد الكلي لدولة ما هبدف املساعدة على فهم مكونات النظام املايل لديها،و بالتايل الوصول إىل املصادر
احلقيقة للصدمات.
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و.1.المرحلة الثانية:يتم يف هذه املرحلة بناء السيناريوهات املختلفة االعتماد على مناذج االقتصاد القياسي اليت تقدم
قاعدة من خالل بيانات تساعد على إجراء اختبارات التايل الوصول إىل رسم رؤية استشرافية للوضع هبدف حتليل
اإلجهاد بشكل دقيق والروابط األساسية بني النظام املايل و االقتصاد احلقيقي؛
و.1.المرحلة الثالثة :ترمجة ملختلف البيانات املستخرجة من حسابات و يتم يف هذه املرحلة القيام بالعمليات
احلسابية و الدخل و البيانات امليزانياتية للمؤسسات املالية.

و.2.المرحلة الرابعة :يتم يف هذه املرحلة حتليل اآلثار الثانوية.
و.4.المرحلة الخامسة :هي مرحلة يتم من خالهلا تلخيص و نشر نتائج اختبارات اإلجهاد.حيث أن اختبارات
اإلجهاد املايل تسمح للمسؤولني مبقارنة اثر نفس الصدمات على املؤسسات املالية املختلفة ،وبقياس أمهية
و اثر كل نوع من الصدمات وكذلك تقييم اثر الصدمات على خمتلف املؤسسات املالية  .كما أن اختبارات
اإلجهاد املايل ممكن أن تسمح بتتبع تطور درجة املخاطر لنظام معني خاصة إذا طبق باستمرار.39
.2.4برنامج تقييم القطاع المالي
أظهرت األزمة املالية العاملية أن صحة القطاع املايل يف البلد وتشغيله له آثار بعيدة املدى على اقتصاده ،ويعد برنامج
تقييم القطاع املايل هو حتليل شامل ومعمق للقطاع املايل للبلد.حيث تقييماته هي املسؤولية املشرتكة بني صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل يف االقتصاديات النامية واألسواق الناشئة وصندوق النقد الدويل فقط يف االقتصاديات
املتقدمة . 40ويف هذا االطار يعكف صندوق النقد الدويل هبدف التأكد من سالمة القطاعات املالية يف الدول
االعضاء اىل اجراء تقييمات الزامية كل  1سنوات يف  24بلدا تعترب قطاعاهتا املالية من القطاعات االكثر تأثريا على
النظام املايل العاملي ،اىل جانب ذلك جتري تقييمات للقطاع املايل يف بعض الدول بصورة طوعية لتحديد املخاطر
القطرية واقرتاح اجراءات لتجنب األزمات املالية.41
ولتقييم استقرار القطاع املايل  ،تدرس فرق  FSAPقوة و ومقدرة البنوك ومكوناهتا األخرى من خالل إجراء اختبارات
اإلجهاد وحتليل الروابط بني املؤسسات املالية  ،مبا يف ذلك عرب احلدود  ،تقدير جودة اإلشراف على البنوك وشركات
التأمني والسوق املالية مقابل املعايري الدولية املعرتف هبا ،وقياس قدرة املشرفني وصانعي السياسات وشبكات األمان
املالية على االستجابة بفعالية ألزمة نظامية .فهم ال يقومون بتقييم صحة املؤسسات املالية املختلفة ،وال ميكنهم التنبؤ
باألزمات املالية أومنعها ،ولكنهم دحددون نقاط الضعف الرئيسية اليت قد تؤدي إىل حدوثها .كما يدخل ضمن تقييم
جوانب تطوير القطاع املايل ،التحقق من جودة اإلطار القانوين والبنية التحتية املالية  ،مثل نظام الدفع والتسديد،
وتسليط الضوء على العوائق اليت حتول دون القدرة التنافسية وفعالية هذا القطاع .ودراسة مسامهته يف النمو االقتصادي
والتنمية ،وتكتسي املسائل املتعلقة بالوصول إىل اخلدمات املصرفية وتطوير أسواق رأس املال الوطنية أمهية خاصة يف
البلدان املنخفضة الدخل.حيث يتضمن برنامج تقييم القطاع املايل مكونني رئيسيني:تقييم االستقرار املايل والذي يعين
صندوق النقد الدويل ،وتقييم للتنمية املالية وهو من مسؤولية البنك الدويل وحىت اآلن خضع أكثر من ثالثة أرباع
البلدان األعضاء يف املؤسسات لتقييمات.
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أ.تقييم االستقرار المالي والتنمية
إن اهلدف من تقييمات برامج االستقرار املايل السريع هو ذو شقني :قياس مدى استقرار وسالمة القطاع املايل وتقييم
املسامهة احملتملة يف النمو والتنمية.
أ.2.تقييم االستقرار المالي:تدرس فرق من برنامج تقييم القطاع املايل مرونة القطاع املصريف وغري املصريف من خالل
إجراء اختبارات اإلجهاد وحتليل املخاطر الشاملة ،مبا ذلك الروابط بني البنوك وغري املصارف والتأثريات الداخلية
واخلارجية عرب احلدود؛دراسة األطر االحرتازية واإلحصائية الكلية؛ مراجعة جودة اإلشراف البنكي وغري البنكي
واإلشراف على البن ية التحتية لألسواق املالية وتقييم قدرة املركزية واهليئات التنظيمية واملشرفني وصانعي السياسات
واخللفيات وشبكات األمان املايل على االستجابة بفعالية يف حالة اإلجهاد النظامي.
أ .1.تقييم جوانب التنمية  :يفحص برنامج تقييم القطاع املايل املؤسسات واألسواق والبنية التحتية والشمولية؛نوعية
اإلطار القانوين ونظم املدفوعات ،العقبات اليت تعرت
التجزئة الرقمية للدفع بالتجزئة.

القدرة التنافسية والكفاءة؛التقدم واإلدماج املايل؛والوصول إىل

ب.دمج برنامج تقييم القطاع المالي في مراقبة صندوق النقد الدولي
توفر نتائج برنامج تقييم القطاع املايل مدخال قيما يف املراقبة الواسعة لصندوق النقد الدويل القتصاديات البلدان،
واملعروفة باسم املشاورات املادة الرابعة .ولقد ظهرت األزمة املالية العاملية احلاجة إىل تكامل أكثر انسيابية بني هذين
اجملالني من عمل الصندوق.حيث يف سبتمرب  2353جعل الصندوق إلزامية اخلضوع لعمليات التقييم يف إطار برنامج
تقييم الربامج كل مخس سنوات بالنسبة ل 21سلطة قضائية ذات قطاعات مالية مهمة.كما ناقش اجمللس التنفيذي يف
 2359اإلجراءات الواجب اختاذها يف برنامج تقييم القطاع املايل لزيادة دمج نتائجها وتوصياهتا يف مراقبة املادة الرابعة،
ويهدف قرار طلب تقييم االستقرار يف إطار برنامج االستقرار املايل السريع غالبا اىل احلفاظ على االستقرار املايل
العاملي إال انه يشكل حتديا من حيث كثافة املوارد والدقة التقنية .42وقد استكمل الصندوق يف عام  2359عمليات
تقييم للنظم املالية يف عشرة بلدان أعضاء ،من أجل حتديد املخاطر اليت تتعر

هلا واقرتاح السياسات الكفيلة بتعزيز

استقرارها املايل .ومشلت ثالثة من هذه التقييمات ببلدان تصنف نظمها املالية ضمن النظم املالية ذات األمهية
النظامية ،وهي بلجيكا والربازيل وبولندا .وباإلضافة إىل ذلك ،اجري خرباء الصندوق تقييما لالستقرار املايل يف منطقة
اليورو ،وتقييمات مماثلة تغطي أرمينيا وجامايكا وناميبيا وبريو ورومانيا وتنزانيا.
الجدول رقم  :1الدول المستفادة من برنامج تقييم القطاع المالي
برنامج تقييم القطاع المالي 1129
ناميبيا-بريو-بولندا-رومانيا-تنزانيا

أرمينيا-بلجيكا-الربازيل-منطقة اليورو-جامايكا

برامج تقييم القطاع المالي المقرر دراستها خالل 1129
اجلزائر-أسرتاليا-النمسا-جزر البهاما-كندا-فرنسا-هونغ كونغ -ايطاليا

كوريا-الكويت-مقدونيا-مالطا-سنغافورة-سويسرا -تايلندا.

المصدر:مدونة صندوق النقد الدويل" ،قطاعات مالية تحت أضواء الصندوق في05 ،"1129جانفي.2359
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وقد وضحت التقييمات اليت استكملت أن البلدان املعنية تعمل على حوكمة واعتماد أساليب أفضل لرصد
ومراقبة مواطن االنكشاف للمخاطر املالية ،كما تعمل على حتسني األطر اليت ترتكز عليها يف اختبار أثر الضغوط
على مالءة البنوك .غري انه وبالرغم من اإلصالحات التنظيمية اليت طبقها واعتمدها صندوق النقد الدويل منذ
األزمة املالية العاملية يف اطار براجمه الرقابية ،اال أن الثغرات وأوجه القصور ال تزال قائمة يف ثالثة جماالت عامة ،هي
حتليل املخاطر االقتصادية الكلية/املالية ،والرقابة على البنوك واملؤسسات غري املصرفية حسب مستوى املخاطر ،وإدارة
األزمات .لذا ظهرت احلاجة إىل ضرورة حوكمة وتنقيـح املنهـج املتبع من طرف الصندوق لتقييم القطاع املايل و الذي
كان قائما على إجراء التقييمات اعتمادا على ثالثة معايري رئيسية للرقابة على البنوك وشركات التأمني وشركات
األوراق املالية وضعتها جلنة بازل للرقابة املصرفية ،والرابطة الدولية ملراقيب التأمني ،واملنظمة الدولية للجان األوراق املالية .
وقد أدت التطورات احلاصلة بعد األزمة املالية وتنامي املخاطر اليت هتدد استقرار النظام املايل العاملي إىل احلاجة إىل
إعادة صياغة منهج منقح ،قائم على:
حتديث املعايري الرقابية وتقويتها بشكل كبري وتوسيع نطاقها وحتسينها ملعرفة أسباب الفجوات؛ ضرورة إجراء مراجعة أكثر تركيزا على اجملاالت اليت تتطلب تغطية أعمق ،متاشيا مع زيادة الرتكيز على املخاطرالنظامية.
ونتيجـة للمشاورات مع جهات وضع املعايري ،مت التوصل إىل تفاهم لتنقيح املنهج املرن املتبع .واتفقت جهات وضع
املعايري مع اخلرباء على استمرار استخدام معايري الرقابة على القطاع املايل بإحدى الطريقتني التاليتني:43
التقييم بالدرجات :نظرا الن خمتلف املبادئ مرتابطة يتم تقييم املعيار بالكامل ،وبعد انتهاء عملية التقييم يتم إعدادتقرير تقييم تفصيلي؛
املراجعة املركزة :يتم استخدام أحد املعايري كمقياس لتحليل فجوات احرتازية أو رقابية حمددة .وال تنطوي املراجعةاملركزة على أي تقييم بالدرجات ،وميكن أن تستند إىل جمموعة فرعية من املبادئ.
.5تحليل النتائج:
توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج من امهها:
 تغري الدور املنوط بصندوق النقد الدويل يف إدارة النظام املايل العاملي من تثبيت اسعار صرف العمالت اىل ادرة أزمةاملديونية مث ادرة ازمات العوملة املالية و احلفاظ على االستقرار املايل العايل؛
تعدد وتنوع حجم املخاطر اليت تواجه استقرار النظام املايل العاملي بعد أزمة الرهن العقاري ،ويرتبط اغلبها باستمرارتداعيات أزمة الديون السيادية وارتفاع الرفع املايل يف االسواق الصاعدة وتنامي موجة التمويل الرقمي؛
 تعدد اوجه رقابة صندوق النقد الدويل للمشهد املايل العاملي ،ورصد ثغراته و نقاط ضعفه اليت ميكن ان تشكلمدخال لوقوع ازمات مالية ،حيث منيز بني الرقابة متعددة االطراف و الرقابة االقليمية و الرقابة القطرية؛
 تنوع الربامج الرقابية لصندوق النقد الدويل اليت تستهدف التنبؤ باألزمات املالية و استشعار امكانية حدوثها هبدفالتكيف املسبق معها؛
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حمدودية النتائج املتعلقة بربامج التنبؤ باألزمات املالية و الدليل على ذلك وقوع الكثري من األزمات املالية وانتقاهلا منقطرية اىل اقليمية و يف احيان اخرى عاملية(عدوى األزمات).
.6الخالصة:
تطرقت الدراسة اىل خمتلف املفاهيم املتعلقة باألزمات املالية وعر املخاطر اليت تواجه استقرار النظام املايل
العاملي ،وخمتلف الربامج املعتمدة من طرف صندوق النقد الدويل اهلادفة اىل ضمان وتعزيز استقرار النظام املايل متعدد
االطراف ،و اكدت الدراسة على انه بالرغم من تنوع هذه الربامج اال اهنا تعد غري كافية ملنع حدوث األزمات
املالية،لذا جيب القيام مبا يلي:
اعادة النظر يف طبيعة الربامج واملؤشرات املعتمد عليها يف التنبؤ وحوكمتها وتطويرها ،حبيث تأخذ بعني االعتباراخلصائص االقتصادية واملالية لكل دولة على حدا و ليس جتميع كل الدول يف سلة واحدة؛
تعميق التحليالت املتعلقة باحتمال وقوع األزمات املالية بإدراج مؤشرات حديثة ودقيقة وتوسيعها لتشمل خمتلفاملتغريات الداخلية واخلارجية اليت ميكن ان تتسبب يف حدوث أزمة ،الن جناح الربامج التنبؤية مرهون بتوفر البيانات
واملعلومات الصحيحة ،فإذا كانت مدخالت الربنامج خاطئة فان هذا يؤثر على جودة خمرجاته و نتائجه؛
 اجبار الدول ذات النظم املالية االكثر تأثريا على النظام املايل العاملي على اعتماد برامج التنبؤ باألزمات واإلسراع يفاتباع االصالحات الألزمة ملنع حدوث األزمات والتقليل من حدة عدواها و انتشارها يف حالة وقوعها(الو م ا ،
الصني ،دول االحتاد األورويب)؛
تعزيز التعاون الدويل يف جمال ادارة األزمات املالية وحماولة التنبؤ هبا ،وذلك بتكثيف الدراسات و التحاليل العلميةالدقيقة بني صندوق النقد الدويل واهليئات املالية االخرى املتخصصة يف هذا اجملال كبنك التسويات الدولية و معهد
االستقرار املايل العاملي...؛
 تدريب وتكوين العنصر البشري يف خمتلف الدول القادر على مجع البيانات وإجراء خمتلف برامج التنبؤ باألزماتاملالية ،وهنا تنبع حتمية تعزيز دور صندوق النقد الدويل يف تنمية القدرات و تقدمي املساعدات الفنية اليت تفتقر اليها
معظم الدول النامية واليت تعد حصتها ضعيفة يف صندوق النقد الدويل.
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