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»النقد الدولي«: انتكاسة في االستقرار المالي مع ظهور المخاطر السيادية األوروبية 
وضرورة المتابعة الحاسمة للسياسات العالمية المعتمدة لمواجهة األزمة

ق���ال صندوق 
الدولي  النق���د 
في تقريره عن 
االستقرار املالي 
العاملي ومس���تجدات األسواق 
املالية انه رغم حتسن األوضاع 
االقتصادي���ة ككل ومرور فترة 
تع���اف طويلة بعد فش���ل بنك 
ليمان براذرز، حدثت انتكاس���ة 
في مسيرة التقدم نحو االستقرار 
املالي العاملي مؤخرا، فقد حتققت 
املخاطر السيادية في أنحاء من 
منطقة اليورو وانتقلت الى القطاع 
املالي هناك، مهددة باالنتشار في 
مناطق أخرى وإعادة تكوين حلقة 
تتفاعل فيها اآلثار املرتدة السلبية 
مع االقتصاد، حيث ينبغي القيام 
مبتابعة حاسمة أخرى للسياسات 
القومية املعتمدة ملواجهة  فوق 
األزمة عن طريق دعم الثقة في 
النظام املالي وضمان اس���تمرار 

التعافي االقتصادي.
انه بالرغم  التقرير  وأضاف 
من ان تعافي االقتصاد العاملي لم 
يتأثر حتى اآلن، فإن التقدم نحو 
االستقرار املالي تعرض النتكاسة 
أبري���ل وأوائل مايو  في أواخر 
املاضي، وأدت اآلثار االنتشارية 
بني الكيانات السيادية والنظام 
املصرفي الى زيادة مخاطر السوق 
والس���يولة، فعادت البنوك الى 
االحجام ع���ن االقراض املتبادل 
بينها، اال بأقصر آجال االستحقاق، 
وخاصة للبنوك الواقعة في بلدان 
منطقة اليورو التي ينظر اليها 
كبلدان تواجه حتديات أكبر على 
مستوى السياسات، وإضافة الى 
ذلك، زاد تقلب اس���عار األصول 
املالية وتراجع اقبال املستثمرين 
على حتمل املخاطر، وتسببت هذه 
املخاطر املالية في زيادة فرص 
اعادة تكوين حلقة تتفاعل فيها 
اآلثار املرتدة السلبية مع االقتصاد، 
وان كانت األدلة على ذلك التزال 
قليلة حتى اآلن. ومنذ ذلك احلني، 
سجلت الضغوط السوقية األشد 
حدة بعض االنحسار على مدار 
او نحوه، وان  الش���هر املاضي 
كانت ثقة األسواق التزال هشة، 
فقد ارتفعت قيمة األصول اآلمنة 
التقليدية مثل سندات اخلزانة 
األميركية والس���ندات األملانية 
والذه���ب، وخس���رت أس���عار 
األصول األكثر خطرا مثل أسهم 
الناضجة والصاعدة  األس���واق 
معظم املكاس���ب الت���ي حققتها 
في أوائل العام، ولم تس���جل اال 
انتعاشا مبدئيا في اآلونة األخيرة، 
وهبطت مجددا أسعار األولية الى 
مستوياتها املسجلة في اخلريف 
املاضي، ورغم ان درجة التقلب 
انخفضت مؤخرا الى حد ما، فهي 
التزال أعلى مما كانت عليه قبل 

مرحلة التشديد املالي.

ازدياد كثافة المخاطر السيادية

وب����ني التقري����ر ان����ه تنبع 

ديناميكية السوق من استمرار 
الضغ����وط املكثفة على بعض 
أسواق سندات الدين السيادية، 
ويرجع جانب من هذه الضغوط 
الى عملية اعادة تقييم جارية 
ملخاطر االئتمان الس����يادي في 
منطقة اليورو، فقد أدت نشأة 
الي����ورو الى اختف����اء مخاطر 
اسعار الصرف بني البلدان داخل 
املنطقة وتوقع حدوث تقارب 
على مس����توى املالي����ة العامة 
الكلي بني األعضاء  واالقتصاد 
فيها، وانعكس ذلك على هيئة 
تقلص شديد في فروق العائد 
السيادي  الدين  على س����ندات 
في املنطقة حت����ى فترة قريبة 
للغاية، وفي أعقاب االضطرابات 
املالية التي شهدتها اليونان، بدأ 
اعادة  املستثمرون اآلن عملية 
تسعير لهذه املخاطر عبر بلدان 
املنطقة، وهو ما يبرز احلاجة الى 
مواصلة سعي صناع السياسات 
الى اتباع خطط موثوقة لضبط 
العامة وتعزيز  املالية  أوضاع 
احلوكمة االقتصادية في منطقة 
اليورو. ومما ساعد على تخفيف 
بعض الضغ����وط التي ازدادت 
حدة في سوق سندات منطقة 
الي����ورو ان البن����ك املرك����زي 
األوروبي أعلن اطالق التسهيل 
والبرنامج األوروبي لالستقرار 
املالي بهدف شراء األوراق املالية، 
وبعد اعالن برنامج شراء األوراق 
أوائل مايو املاضي،  املالية في 
تقلصت فروق العائد على سندات 
الدين اليوناني����ة والبرتغالية 
وااليرلندية في مقابل السندات 
السيادية األملانية، غير ان األثر 
بدأ يتالشى مؤخرا واستمر ضعف 
السيولة السوقية املتأتية من هذا 
الدين، وعلى العكس من ذلك، 
استمرت زيادة الفروق في حالة 
السندات االسبانية وااليطالية 
حتى بلغت اآلن مستويات أوسع 
مما كانت عليه في بداية العام، 
وظهر بعض التمايز في االئتمان 
السيادي أيضا بني أملانيا التي 
استفادت من تدفقات املالذ اآلمن 

وبلجيكا والنمسا وفرنسا.
وأوض����ح التقرير ان بعض 
ضغ����وط أس����واق الس����ندات 
احلكومية يأتي انعكاسا لكثرة 
الديون،  احتياج����ات جتدي����د 
فبلدان منطقة اليورو التي تشهد 
اتساعا كبيرا في فروق العائد 
على سنداتها السيادية مقارنة 
الى  بالسندات األملانية حتتاج 
اعادة متويل ديون بقيمة 300 
مليار يورو تقريبا يحل موعد 
الثالث  الربعني  استحقاقها في 
والرابع من هذا العام ونتيجة 
لذلك، س����تواجه منافس����ة من 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
واليابان وبلدان أخرى في منطقة 
اليورو الت����ي تبلغ احتياجات 
جتديد الديون لديها مستويات 
مرتفعة للغاية يصل مجموعها 

سندات املؤسسات املالية مؤقتا 
على األقل.

المخاطر التي تهدد تعافي االقتصاد

وقال التقرير إنه بالرغم من ان 
انتقال املخاطر السيادية اليزال 
يكتس���ب طابعا ماليا في املقام 
األول، فقد ظهرت إمكانية نشوء 
حلقات من اآلثار املرتدة السلبية 
التي تتفاعل مع االقتصاد، وكما 
اشار عدد يوليو 2010 من تقرير 
مستجدات آفاق االقتصاد العاملي، 
ارتفاع ح���اد في مخاطر  حدث 
التطورات الس���لبية التي تهدد 
تعاف���ي االقتصاد. فق���د تؤدي 
ضغ���وط التمويل املصرفي الى 
تعجيل العملية اجلارية خلفض 
نسب التمويل بالديون، واليزال 
من املبكر احلكم على ما إذا كان 
منو االق���راض املصرفي الفعلي 
سيزداد سوءا في منطقة اليورو 
بعد ان استقر مؤخرا عند معدالت 
موجبة بالكاد، محس���وبة على 
اساس س���نوي مقارن، وتفيد 
املؤش���رات املبكرة بأن االجتاه 
التنازلي ال���ذي اتخذته معايير 
االقراض املصرف���ي في منطقة 
اليورو قد انحس���ر اآلن إلى حد 
ما، حيث بدأت هذه املعايير تزداد 

شدة من جديد.
التأثير السلبي  وإضافة الى 
احملتمل على اإلقراض املصرفي، 
جاءت اضطرابات السوق األخيرة 
واتساع فروق اسعار الفائدة على 
انهيار  بالت���وازي مع  االئتمان 
اصدار السندات من الشركات غير 
املالية في مايو املاضي، وبالرغم 
من االرتداد اإليجابي األخير في 
شهر يونيو املاضي، كان اإلصدار 
من الشركات األوروبية ضعيفا 
للغاي���ة، وأقل مما كان عليه في 
الفت���رة القريبة من إفالس بنك 
ليمان، واذا استمرت شدة األوضاع 
على النحو الراهن، فيمكن أن تبدأ 
في إحداث أثر سلبي كبير على 

توافر االئتمان للشركات.

تأخر الخروج

أنه نش���أت  التقرير  وب���نينّ 
تعقيدات في عملية سحب سياسات 
املالية العامة والسياسات النقدية 
واملالية التي ب���دأ تنفيذها منذ 
بضعة شهور، وذلك نظرا ملخاطر 
التطورات السلبية احملتملة في 
االقتصاد والضغوط في أسواق 
املعامالت بني البنوك واألسواق 
السيادية، وتتوقع االسواق اآلن 
إطالة الفترة املمتدة للسياس���ة 
النقدية عالية التيسير، والواقع ان 
البنك املركزي األوروبي لم يتوقف 
عند إعادة تشغيل بعض العمليات 
االس���تثنائية لتوفير السيولة، 
وإمنا اعلن ايضا برنامجا لشراء 

الديون السيادية.

ازدياد شدة أوضاع التمويل

ولفت الى ان االسواق الصاعدة 

تتأثر حاليا بتكثف املخاطر في 
منطقة اليورو عن طريق انخفاض 
االقبال على حتمل املخاطر بشكل 
عام، مما تسبب في شدة أوضاع 
التمويل فقد حدث تراجع جزئي 
في تدفقات احلافظة الى االسواق 
الكبير  ارتفاعها  الصاعدة، بعد 
مل���دة تقرب من العام بني مارس 
2009 وابريل 2010، كما انخفضت 
تقييمات اسعار االصول. واضافة 
الى ذلك تعطل في ش���هر مايو 
املاضي اصدار س���ندات واسهم 
الش���ركات والكيانات السيادية 
في االس���واق الصاع���دة، وان 
كانت بع���ض املناطق قد تأثرت 
بدرجة اقل من غيرها وقد يكون 
معظم ذلك مبنزلة عرض مؤقت 
فاإلصدارات اآلسيوية لم تتأثر 
التطور، على  تأثرا حادا به���ذا 

سبيل املثال.
وم���ن غي���ر املس���تغرب ان 
تكون اوروبا الصاعدة هي اكثر 
املناطق ش���عورا بانتقال اآلثار 
من اوروبا الناضجة نظرا لقوة 
الروابط املباشرة معها، فقد وقع 
الضرر األكبر على اسواق االسهم 
في رومانيا وهنغاريا ومنطقة 
اوروبا الصاعدة، مقارنة ببلدان 
ومناط���ق االس���واق الصاعدة 
األخ���رى ويالح���ظ ان البنوك 
الناضجة هي األكثر  األوروبية 
انكشافا ألوروبا الصاعدة وتشير 
هذه االنكش���افات الى ان بعض 
االس���واق الصاعدة قد تتعرض 
لضائقة ائتمانية جديدة اذا دفعت 
الضغ���وط التمويلي���ة البنوك 
األوروبية الى س���حب تدفقاتها 

االئتمانية العابرة للحدود.
وقد بدأ انحسار املخاوف األولى 
بشأن اسواق العقارات اآلسيوية 
م���ع تزاي���د اس���تقرار التدابير 
االحترازية، فح���دث انخفاض 
في منو قيم املعامالت العقارية، 
الى جانب التراجع املستمر في 
القروض العقارية كنس���بة من 
االق���راض املصرفي اجلديد وان 
كانت االوضاع الراهنة تدعو الى 

استمرار مراقبة التطورات.

تصاعد مخاطر أسعار الصرف

وذكر التقرير ان انخفاض سعر 
التعويض  اليورو يحقق ميزة 
اجلزئي ملا يسببه ارتفاع املخاطر 
السيادية واملصرفية من اثر سلبي 
على النمو ف���ي منطقة اليورو، 
لكن اجتماع مخاط���ر االئتمان 
الس���يادي والقط���اع املصرفي 
واالقتصاد الكلي أدى ايضا الى 
احتم���ال التصحيح غير املنظم 
ألس���عار الصرف، وقد تعرض 
اليورو لضغوط خافضة كبيرة 
حتى اقترب اآلن مما يعتبر في 
حتليل أساسيات االقتصاد على 
املدى املتوسط مبنزلة مستوى 
مالئم من منظور متعدد األطراف، 
وفي الوقت نفسه اليزال تقلب 

األسواق مستمرا.

ال����ى 4 تريليونات دوالر يحل 
موعد اس����تحقاقها في الربعني 

الثالث والرابع من العام.

انتقال اآلثار إلى البنوك

وبني التقرير ان انعكاس���ات 
تصاعد املخاطر السيادية كانت 
كبيرة على االستقرار املالي، مما 
يعكس انكشاف البنوك األوروبية 
الراهن للديون الس���يادية، فقد 
التحركات املش���تركة  تكثف���ت 
لف���روق العائد عل���ى مبادالت 
مخاطر ائتمان البنوك األوروبية 
مقابل مبادالت مخاطر االئتمان 
السيادي منذ صدرت تقديراتنا 
في عدد ابري���ل 2010 من تقرير 
االستقرار املالي العاملي ويعكس 
هذا ضخامة حيازات البنوك من 
الدين السيادي، كما يعكس ايضا 
تزايد مخاطر حلقات اآلثار املرتدة 
الس���لبية بني القطاع السيادي 
واملالي والتأثي���ر احملتمل على 
امليزانيات العمومية احلكومية، 
في حالة احتياج البنوك الضعيفة 

الى الدعم.
ومع ازدياد عدم اليقني بشأن 
س���المة بعض البنوك، يتزايد 
العائد على  متوس���ط ف���روق 

مبادالت مخاطر االئتمان املصرفي 
في اململك���ة املتحدة والواليات 
املتحدة ومنطقة اليورو، ويرجع 
جانب م���ن تفاق���م الضغوط 
ال���ى تركة العمل  على البنوك 
الذي لم ينج���ز بعد في تنقية 
العمومية املصرفية  امليزانيات 
على الس���نوات الثالث سنوات 
املاضية � وهي عملية س���ارت 
بوتيرة أبطأ في منطقة اليورو 
منها في اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة � مما اسفر عن جيوب 
متبقية للمخاطر، والطاقة الزائدة 
والربحية الضعيفة على األقل 
في بع���ض انواع البنوك، ومما 
يزيد عدم اليقني لدى املستثمرين 
االفتقار الى معلومات تفصيلية 
عن انواع التنظيم املصرفي او 
الرسوم املزمع فرضها واجلدول 

الزمني لتنفيذها.
ومتثل االنكشافات املصرفية 
العابرة للحدود وسيلة النتقال 
املخاطر الس���يادية الى البنوك 
الى اجهزة مصرفية  وامتدادها 
اخرى في املنطق���ة وما عداها، 
فبالرغم من املنافع التي تنطوي 
عليها هذه العالقات في أوقات 
اليسر من حيث تنوع النشاط، 

فهي متثل ايضا قنوات للعدوى 
في أوقات الضغوط.

التقري���ر نش���أت  وتاب���ع 
ضغوط متويلي���ة كبيرة فيما 
بني البنوك بس���بب عدم اليقني 
احمليط بانكشافات البنوك جتاه 
الدين السيادي املستحق على 
البلدان التي تتعرض لتحديات 
على مس���توى السياسة، وادى 
قلق االطراف املقابلة الى اتساع 
جديد ف���ي الفروق بني س���عر 
ليبور والسعر السائد في سوق 
املبادالت األطول اجال ألس���عار 
الفائدة لليلة واحدة، ولتخفيف 
اعاد  التمويلية،  هذه الضغوط 
البنك املركزي األوروبي وبنك 
الفيدرالي االميركي  االحتياطي 
بعض املرونة لعمليات السيولة، 
املركزي االوروبي  البنك  فعلق 
الدين  اشتراطات الضمان على 
السيادي اليوناني واعاد تشغيل 
بعض عملياته الطويلة األجل، 
بينما اعاد االحتياطي الفيدرالي 
النقد  تش���غيل خطوط تبادل 
األجنبي، وبالرغم من هذه اجلهود 
الرامية الى حتسني كفاءة اسواق 
املعامالت بني البنوك، فقد عادت 
بنوك منطقة اليورو الى اختزان 

السيولة ووضع هذه االرصدة 
في تس���هيل االيداع لدى البنك 

املركزي األوروبي.
وف���ي س���وق املعامالت بني 
البنوك، يالح���ظ ارتفاع الطلب 
عل���ى التموي���ل قصي���ر األجل 
املثال،  بالدوالر، فعلى س���بيل 
تواصل صناديق سوق املال في 
الواليات املتحدة تقليص انكشافها 
للمؤسس���ات املالية األوروبية، 
مما خف���ض مص���ادر التمويل 
الدوالري املتاح لهذه املؤسسات، 
وتعززت الثقة مبساعدة خطوط 
تبادل النقد األجنبي لدى البنوك 
املركزية، والتي اعيد تشغيلها 
لدعم الس���وق وإن لم تستخدم 

إال نادرا.
ولفت التقرير الى ان البنوك 
ايضا تواجه ضغوطا متويلية 
كبيرة من ناحية السندات التي 
اقترب موعد اس���تحقاقها، كما 
اكد ع���دد ابريل 2010 من تقرير 
االستقرار املالي العاملي، ان البنوك 
تواجه جدارا من آجال االستحقاق 
املتقاربة في الس���نوات القليلة 
املقبلة، وخاصة منطقة اليورو 
وقد ادت االضطرابات االخيرة الى 
اضعاف السوق األولي إلصدارات 

استبعد حدوث انكماش عالمي جديد

.. ويرفع توقعاته بالنمو العالمي إلى %4.6
استبعد صندوق النقد الدولي أمس احتمال 
انكماش عاملي جدي��د على الرغم من حالة 
عدم االس��تقرار التي مير بها القطاع املالي 
ج��راء ارتفاع الدين الع��ام لدى العديد من 
الدول، وقال الصن��دوق في أحدث تقرير 
له لتوقعات االقتص��اد العاملي على موقعة 
على شبكة االنترنت، ان »االنتعاش العاملي 
سيتواصل رغم املزيد من االضطرابات املالية« 

في أسواق الدين العام.
وأشار الصندوق إلى أن نتائج النصف 
األول من العام احلالي جاءت أفضل مما كان 

متوقعا »عموما بفضل منو متني في آسيا« 
وهو ما دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العاملي 
خالل هذا العام من 4.2% حسب توقعاته في 

أبريل املاضي إلى %4.6.
وأوضح الصن��دوق في أحدث تقاريره 
أن »التق��دم نحو االس��تقرار املالي العاملي 
شهد نكس��ة في اآلونة األخيرة ومخاطر 
الدين العام لدى بعض أطراف منطقة اليورو 
حتققت وتوسعت لتصل إلى القطاع املالي 
في ه��ذه املنطقة مهددة باالنتقال إلى دول 
أخرى وبالتس��بب في دوامة سلبية أخرى 

لالقتصاد«.
وشدد صندوق النقد الدولي مطوال على 
املخاطر التي »ازدادت بقوة« منذ أبريل، كما 
لفت إلى أن هذه التوقعات ستكون متفائلة إن 
تفاقمت االضطرابات في األسواق املالية«.

وأش��ار التقرير أيضا إلى توقعات منو 
مرتفعة بالنسبة ملعظم االقتصادات الكبرى 
مثل الواليات املتحدة إلى 3.3% واليابان %0.5 
والصني 10.5%. لكنه بقي على مستواه في 
منطقة اليورو 1.0% وتراجع بالنسبة لفرنسا 

1.4% وبريطانيا %1.2.

»اينوك« توقف أنشطتها لتموين السفن بميناء 
الفجيرة اإلماراتي

سنغافورة � رويترز: أوقفت شركة بترول اإلمارات الوطنية )اينوك(عمليات 
متوين السفن في ميناء الفجيرة باإلمارات العربية املتحدة نتيجة تزايد املنافسة 
من املوانئ األخرى باملنطقة بعد أقل من عامني من اس��تئناف النشاط. وقال 
خالد هادي مدير اإلعالم والتسويق مبجموعة »اينوك« امس »أوقفنا العمليات 
منذ األول من يوليو« لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال جتار إن شركة النفط 
احلكومية انسحبت من ميناء الفجيرة ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود 
في العالم بعد سنغافورة الرتفاع تكلفته مقارنة مع املوانئ املنافسة. وأضاف 
أن بعض الش��ركات خفضت أو أوقفت عملياتها في الفجيرة بسبب منافسة 
موانئ أخرى في املنطقة.وكانت »اينوك« أوقفت أنش��طتها لتموين الس��فن 

بالوقود في ميناء الفجيرة في 2007 لكنها استأنفتها في 2008.

بنك إنجلترا المركزي 
يبقي على أسعار الفائدة عند %0.5

لندن � رويترز: أبقت جلنة السياس��ة النقدية ببنك اجنلترا 
املركزي على س��عر الفائدة الرئيسي عند مستوى متدن قياسي 
بلغ 0.5% في قرار توقعه محللون على نطاق واسع بسبب مخاطر 
تباطؤ انتعاش االقتصاد البريطاني. وأبقى »املركزي« على أسعار 
الفائدة عند 0.5% منذ وصول الكساد إلى ذروته في مارس 2009 
على الرغم م��ن أن أحد صانعي السياس��ة صوت بصورة غير 
متوقعة الش��هر املاضي لصالح زيادة أس��عار الفائدة إلى %0.75 
نتيجة ارتفاع معدل التضخم الذي اليزال فوق املستوى املستهدف 
والي��زال معدل التضخم في بريطانيا عند 3.4% في ارتفاع كبير 

عن احلد الذي يستهدفه البنك املركزي عند %2.

ضرورة وضع إستراتيجيات أفضل إلدارة الدين العام .. خاصة في أوروبا
ق��ال تقرير صندوق النقد الدولي ان هن��اك احتياجا قائما التخاذ 
إجراء على مس��توى السياسة في جبهات متعددة من أجل دعم الثقة 

ومواصلة العمل على حتقيق االستقرار في األسواق املالية.
ويجب معاجلة أصل املش��كلة، أي املخاطر السيادية، وينطبق هذا 
بش��كل خاص على بلدان منطقة اليورو التي تعاني ضغوطا س��وقية 
مكثفة، حيث يتعني ان حتقق تقدما أكبر ُيعتد به في معاجلة عجز املالية 
العامة، مع وضع استراتيجيات أفضل إلدارة الدين العام، ونظرا لضغوط 
التمويل، كان على هذه البلدان الشروع بالفعل في عملية ضبط عاجل 
ألوضاع املالية العامة، وقد حققت بالفعل تقدما كبيرا في هذا االجتاه، 
وبش��كل أعم، ينبغي ان يأتي تصحيح أوضاع املالية العامة في سياق 
خطط لضب��ط األوضاع على املدى املتوس��ط وينبغي ان تكون هذه 
اخلطط موثوقة حتى تتجنب رد الفعل املعاكس من السوق عند اتخاذ 
اجراءات ضبط مركزة اخرى، وترى األطراف املش��اركة في الس��وق 
ان إعالن خطط لضبط أوضاع املالية العامة أمر ضروري ولكنه ليس 
شرطا كافيا إلبقاء الديون عند مستوى ميكن حتمله، ألنهم اليزالون 
يش��عرون بالقلق من احتم��ال ان جتد احلكومات صعوبة في حتقيق 
منو اسمي كاف في بيئة يغلب عليها االنكماش، ومن هنا ينبغي اجلمع 
بني إعالن خطط موثوقة لضبط أوض��اع املالية العامة واتخاذ تدابير 
هيكلية لدعم إمكانات النمو، ويدور النقاش حاليا بالفعل حول حتركات 

ملموسة في هذا االجتاه في عدد من بلدان منطقة اليورو.

وفي املجال املال��ي، باإلضافة الى اإلج��راءات القوية التي اتخذت 
بالفع��ل، ميكن ان يحدث حتس��ن كبير في ثقة األس��واق إذا اتخذت 

التدابير التالية:
1� ادخال »التس��هيل األوروبي لالس��تقرار املالي« بتمويله البالغ 
440 ملي��ار يورو حيز التنفيذ الكامل بع��د ان مت بالفعل إجناز مهمة 

إنشائه الصعبة.
2 � مواصلة البنك األوروبي تقدمي السيولة الداعمة ألسواق السندات 
الثانوية، فاألسواق لم تقتنع بعد بأن البنك املركزي ملتزم بزيادة املشتريات 

عند الضرورة منعا ملزيد من التدهور في كفاءة عمل السوق.
3 � السعي لزيادة الشفافية واختبار قدرة البنوك األوروبية على 
حتمل الضغوط، وتتمثل القضية األساسية حاليا في عدم اليقني بشأن 
انكش��افات بنوك معينة، مبا في ذلك انكشافها للدين السيادي، األمر 
الذي يدعو الى حتسني مستوى اإلفصاح من جانب البنوك األوروبية، 
وم��ن اخلطوات بالغة األهمية في ه��ذا اخلصوص قيام جلنة مراقبي 
البنوك األوروبية بنشر نتائج االختبارات اجلارية لقياس القدرة على 
حتم��ل الضغوط وتطبيق هذه االختبارات على عدد أكبر من البنوك، 
وفي الوقت نفسه ينبغي وضع خطة حتدد كيفية التعامل مع املؤسسات 
الت��ي تفتقر الى رأس املال الكاف��ي كإجراء مكمل لإلفصاح عن نتائج 
اختبارات حتمل الضغوط لكل بنك على املستوى القومي، وبوجه عام 
ينبغي حتسني معايير اإلبالغ واإلفصاح املصرفي للبنوك التي ال تطرح 

أسهمها للتداول العام والبنوك التي ال تصدر تقارير ربع سنوية.
4 � تنفي��ذ حلول موثوقة للتعامل مع البنوك الضعيفة، فهذه البنوك 
تتسبب في تكثيف الضغوط في أسواق التمويل، ومن الضروري ايجاد 
آلية أكثر شموال لتسوية أوضاع مثل هذه املؤسسات أو إعادة هيكلتها 
أو إعادة رسملتها، ولهذا الغرض، ينبغي املضي دون تأخير في تشغيل 
اآلليات احلكومية القائمة أو آليات جديدة على املستوى القومي، وحيثما 
اقتضى األمر، ينبغي تنفيذ ترتيبات على املستوى فوق القومي ملعاجلة 

املشكالت املصرفية.
ويتعني السعي اجلاد لتنفيذ تدابير السياسات آنفة الذكر حتى تتعزز 
ثقة السوق، وتتراجع املخاوف بشأن الديون السيادية وصحة النظام 
املصرفي، ويتوافر الدعم الالزم لتعافي االقتصاد في منطقة اليورو.

ومن املهم بنفس القدر ان يتجنب صانعو السياسات عثرات السياسة، 
فالتدابير غير املنسقة التي تتخذ ملرة واحدة من أجل إيقاف التداول في 
أسواق معينة ال حتقق إال نقل املخاطر الى أسواق أو مناطق اختصاص 

اخرى وزيادة عدم اليقني بشأن أنواع التدابير اآلتية فيما بعد.
وينبغي ان يكون التركيز في كثير من االقتصادات املتقدمة الواقعة 
في مناطق اخرى على دعم عملية متوسطة األجل لضبط أوضاع املالية 
العامة، وكما ورد بالتحليل في عدد يوليو 2010 من تقرير مستجدات 
آفاق االقتصاد العاملي، تعلق أهمية قصوى على اتباع اس��تراتيجيات 
موثوقة لتخفيض عجز املالية العامة على املديني املتوس��ط والطويل، 

وحتتاج هذه البلدان ايضا الى القيام في الوقت نفسه بطرح سياسات 
هيكلية لرفع إمكانات النمو االقتصادي بغية تخفيف الضغوط الدافعة 
الى ضب��ط األوضاع والتعامل مع اإلنفاق على املس��تحقات املرتبطة 
بتقدم الس��ن، وباملثل اليزال من الضروري في الوقت الراهن تقدمي 
دعم من البنوك املركزية، مبا في ذلك التيسير الكمي أو الدعم الصريح 

ألسواق االئتمان والسندات.
وم��ع انخفاض تدفقات رأس املال الداخلة، تواجه بلدان األس��واق 
الصاع��دة عدم اليقني احمليط مبا إذا كان عدم االس��تقرار في منطقة 
اليورو س��يؤدي باملستثمرين الى االنسحاب بشكل عام من األسواق 
األجنبية، أم ان التدفقات الى األس��واق الصاعدة ستستأنف مع بحث 
املستثمرين عن أسواق بديلة ألس��واق البلدان املتقدمة األكثر تقلبا، 
وتواجه هذه البلدان احتمال زيادة التقلب في تدفقات رؤوس األموال 
الداخل��ة إليه��ا حول اجتاه ع��ام صعودي، ومن ثم فه��ي حتتاج الى 
تعزيز سياس��اتها االقتصادية الكلي��ة واالحترازية من اجل تخفيض 
درج��ة تعرضه��ا لتوقف مفاجئ في النش��اط أو تصاع��د مفرط في 
أس��عار القروض أو األص��ول، وإضافة الى السياس��ات االقتصادية 
الكلية الس��ليمة والسياسات االحترازية احملددة بدقة، من املهم ايضا 
اتخاذ تدابير هيكلية تهدف الى تطوير النظم املالية في بلدان األسواق 
الصاعدة، وميكن ان يساعد حتسن البنية التحتية املالية على الصمود 

في مواجهة التدفقات املتقلبة.

تقرير


