هل بدأت بوادر بازل  4تظهر في األفق؟
د /سليمان ناصر
خبير مصرفي  -الجزائر

قد يكون من السابق ألوانه احلديث عن شيء إمسه "اتفاقية بازل  "4فيما يتعلق باإلشراف
والرقابة على البنوك ،لكن بدأت اخلالفات تظهر بالفعل حول تصميم وتفسري ،وتوقيت تنفيذ بعض
بنود بازل  ،3وقد بدأت بعض الدول بالفعل ختطو بعض اخلطوات االنفرادية اجتاه جتاوز االتفاقية
السابقة ،واختاذ بعض اإلجراءات األحادية واليت ميكن اعتبارها خطوة باجتاه بازل .4
فاتفاقية بازل  3اليت صدرت يف هناية سنة  0202وبدأ تطبيقها سنة  ،0203ال يزال أجل
تطبيقها املتدرج ساري املفعول إىل غاية سنة  ،0202لكن مع ذلك فقد بدأت دول تفرض على
بنوكها شروطاً تتجاوز بازل  ،3خاصة يف أوروبا وأيضاً الواليات املتحدة ،حيث وضعت هذه األخرية
وكذلك بريطانيا حداً أدىن لنسبة الرافعة املالية  Leverage Ratioيتجاوز  3باملائة ،كما
أصبحت هاتان الدولتان تصران على معايري أكثر صرامة فيما خيص السيولة ،رغم أن اتفاقية بازل 3
أعطت للسيولة حقها كامالً بوضع معيارين هلا ،يف األجل القصري والطويل ،وهو ما مل يرد يف
االتفاقيات السابقة وهبذا الشكل.
وعموماً ،يُتوقع أن تركز اتفاقية بازل  4املرتقبة على ثالثة تغيريات:

أوالً -ميكن أن تفرض قيوداً حول مدى االعتماد يف أوزان املخاطر على النماذج الداخلية يف حال
اختالفها عن أوزان املخاطر يف النموذج املعياري أو املقاربة املوحدة ،أي التشدد أكثر يف تقييم رأس
املال ،ونتيجة لذلك جيب اتباع هنج أكثر صرامة فيما خيص اختبارات التحمل Stress
.Testing
إن اهلدف من هذه القيود املقرتحة هو منع البنوك الكربى من االحنراف بعيداً عن أوزان املخاطر
املطلوبة يف النموذج املوحد ،أي تلك اليت تستخدم منوذج التقييم الداخلي  ،IRBحيث دعا اخلرباء
إىل ردع البنوك اليت تسعى إىل خفض متطلبات رأس املال عن طريق استخدام النماذج الداخلية،
ومعىن ذلك أن متطلبات رأس املال ال ميكن أن تنخفض بنسبة معينة عن املنهج املوحد.
ثانياً -العمل على رفع احلد األدىن لنسبة الرافعة املالية ،أي رفعها فوق الـ  3باملائة املعمول هبا يف
االتفاقية احلالية .فعلى سبيل املثال ،ويف الواليات املتحدة األمريكية فإن جملس االحتياطي الفدرايل
يقرتح رفع هذه النسبة إىل معدل يرتاوح بني  5و  6باملائة حسب نوعية البنوك ،ويقرتح تطبيقها
ابتداءً من سنة .0202

ثالثاً -زيادة يف متطلبات اإلفصاح من قِبل البنوك إذا ُمسح هلا باستخدام النماذج الداخلية يف حساب
كفاية رأس املال (منهج  IRBبنوعيه األساسي واملتقدم) ،والتشديد على مزايا البنوك يف استخدام
النماذج الداخلية حلساب متطلبات رأس املال ،إذ أن هذه البنوك مطلوب منها مستقبالً شرح وتربير
ملاذا أوزان املخاطرة استناداً إىل النماذج الداخلية ختتلف عن املنهج املوحد ،مما قد يؤدي مرة أخرى
إىل رفع متطلبات رأس املال ككل.
وتكملة للمقرتحات السابقة ،فقد دعا اخلرباء أيضاً إىل احلد من االعتماد على التصنيفات
االئتمانية اخلارجية وزيادة حساسية التعرض للمخاطر بالنسبة للبنوك ،مبعىن أهنم يدعون إىل وضع حد
ملمارسة الرتجيح للمخاطر بالرجوع إىل التصنيفات االئتمانية اخلارجية ويقرتحون بدالً من ذلك
استخدام تدابري أصيلة يف حساب كفاية رأس املال تعتمد على جودة األصول .كما عاد احلديث مرة
أخرى عن نسبة الدين الذي ميكن أن يلعبه يف متطلبات رأس املال ،مع العلم أن بازل  3ألغت
الشرحية الثالثة لرأس املال واليت تعتمد أساساً على الدين.
ويبقى السؤال :هل ميكن أن تتحول هذه املقرتحات إىل اتفاقية جديدة ضمن املعايري العاملية
للرقابة على البنوك ،وبالتايل تأخذ مكاهنا يف إطار تطوير اتفاقيات بازل ؟ األيام والشهور القادمة
كفيلة باإلجابة.

