
© 2001 International Monetary Fund         WP/01/160 
 

 ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي
 

  إدارة شؤون النقد والصرف
 

قضايا ومدلوالت السياسات بشأن البلدان النامية وتلك السائرة على طريق التحول : التنمية المالية والحد من الفقر
 القتصاد السوق

 
 Vassili Prokopenko١ وPaul Holden: إعداد 

 
  Patricia Brennerمصرح بتوزيعها من 

 ٢٠٠١تشرين األول /أكتوبر
 
 ملخص

إن وجهـات النظـر الواردة في ورقة العمل هذه ال تمثل إال أصحابها فقط، وال تمثل بالضرورة                  

وجهات نظر صندوق النقد الدولي أو سياسته، حيث إن أوراق العمل عادة تكون توصيفا لبحوث               

 .جارية، ويكون الهدف من نشرها استنباط التعليقات وتعزيز المناقشات بخصوصها
 

 وهو موضوع زادت أهميته     -تـستعرض ورقة العمل هذه الفكر الحالي بشأن العالقة بين التنمية المالية والحد من الفقر              

ة الدولية األخرى خالل    فـي توصـيات الـسياسات االقتـصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالي              

ورغـم أن العمل في هذا الموضوع ال يزال أمامه وقت طويل قبل االنتهاء منه، إال أنه باإلمكان                  . الـسنوات األخيـرة   

االسـتفادة مـن بعـض الدروس المهمة من الشواهد الحالية حتى اآلن، حيث تظهرها ورقة العمل هذه وتتناول بعض                    

 .اصة بهذه التحاليلالمدلوالت المتعلقة بالسياسات الخ
 

 JEL :(G20, O10(أرقام تصنيفات مجلة األدبيات االقتصادية 
 

 .التنمية المالية؛ الحد من الفقر: الكلمات الرئيسية 
 

 org.imf@vprokopenkoو org.la-eri@ph: عناوين البريد اإللكتروني للمؤلفين

                                                 
١ Paul Holden          هـو مدير معهد بحوث مؤسسات األعمال في واشنطن العاصمة  .Vassili Prokopenko        يعمل اقتصادياً لدى إدارة شؤون النقد والصرف 

 Marco Arnone ,Patricia Brenner ,Andrei Kirilenko ,Paul: ويعرب المؤلفان عن شكرهما لألشخاص التالية أسماؤهم      . بـصندوق الـنقد الدولـي     

Kupiec ,Ian McCarthy ,DeLisle Worell و Mary Zephirinعلى ما قدموه من مالحظات مفيدة بشأن المسودات السابقة لهذه الورقة . 
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 المحتويات
 صفحة 

 
 ٤  مقدمة. أوالً

 
 ٤ مسح لألدبيات المتاحة: التنمية المالية والنمو االقتصادي والحد من الفقر. ثانياً

 ٤ التنمية المالية والنمو االقتصادي. أ
 ٨ النمو االقتصادي والحد من الفقر. ب
 ١١  من الفقرالصالت المباشرة بين التنمية المالية والحد. ج

 
 ١٢ الشواهد على التأخر المالي وأسبابه. ثالثاً

 ١٢ مؤشرات التنمية المالية. أ
 ١٤ أسباب التأخر المالي. ب

 
 ١٩ أدوات السياسات االقتصادية لتعزيز التنمية المالية. رابعاً

 ٢٠ استقرار االقتصاد الكلي. أ
 ٢٠ نطاق تدخل البلد في عمل المؤسسات المالية. ب
 ٢٢  تنظيم المؤسسات المالية واإلشراف عليهادور. ج
 ٢٤ دور المؤسسات المالية المتخصصة. د

 ٢٤ تحسين سجالت المحاسبة. هـ
 ٢٥ تشجيع نماذج التسجيل االئتماني. و
 ٢٦ تأسيس مكاتب المعلومات االئتمانية. ز
 ٢٧ تعزيز حقوق الملكية. ح
 ٢٨ دور مؤسسات التمويل األصغر. ط

 
 ٢٩ مليات صندوق النقد الدوليمدلوالت ع. خامساً

 
 ٣١ االستنتاج. سادساً

 
 ٣٧ ثبت المراجع

 
 األشكال

 ٣٣  للقطاع الخاصالمخصصاالئتمان . ١
 ٣٤ ييداع النقداإل للقطاع الخاص من بنوك المخصصاالئتمان . ٢
 ٣٥ أسعار الفائدةالفارق في . أ٣
 ٣٦ المحلي أسعار الفائدة ونصيب الفرد من إجمالي الناتج الفارق في. ب٣
 



 ٣

 األطر
 ٦ مشاكل قياس التنمية المالية. ١
 ٩ مشاكل قياس الفقر والتفاوت في الدخل. ٢
 ١٦ الفقرو المباشرة للتضخم على توزيع الدخل التأثيرات. ٣
 ٢١ الفقراءمن أجل تسهيالت االدخار . ٤
 ٢٥ المؤسسات المالية المتخصصة. ٥
 



 ٤

 مقدمة. أوالً
 

ر في البلدان النامية وتلك السائرة على طريق التحول القتصاد السوق اهتماماً متزايداً             القـت القـضايا المتعلقة بالفق     
فقد تزايد قلق واضعي السياسات باختالف خلفياتهم األيديولوجية نتيجة لإلخفاق في           . خـالل العقـد الماضي من السنين      

 الدولية أيضاً في تقديم مزيد من المساندات        وفي الوقت نفسه، بدأت المؤسسات المالية     . تخفيض أعداد الفقراء في بلدانهم    

 .للجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر في عدد كبير من البلدان النامية التي يجسد الفقر أحد سماتها األساسية
 

وكذلك استقصاء الفكر الحالي بشأن العالقة بين التنمية         وتهـدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض القضايا،         
األدبيات الخاصة بالمرتكزات    يحدد الفصل الثاني القضايا ويتحرى    . وفيما يلي هيكل الدراسة   .  والحد من الفقر   المالـية 

النظـرية المتعلقة بالصالت بين التنمية المالية والنمو االقتصادي والحد من الفقر، حيث يؤكد على أهمية التنمية المالية                  

اقش الفصل الثالث المؤشرات المختلفة للتنمية المالية ويوثق الشواهد على          وين. لتحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر     

يسعى هذا الفصل لتحديد أسباب استمرار تأخر األسواق         ثم. التأخـر المالـي فـي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل         

سات االقتصادية التي   ومن ناحية أخرى، يناقش الفصل الرابع أدوات السيا       . المالـية علـى نطاق واسع في تلك البلدان        

ويلقي الفصل الخامس نظرة . تعـزز الخدمات المالية، مع توجيه تركيز خاص على الخدمات المالية المقدمة إلى الفقراء         

على بعض انعكاسات السياسات الخاصة بتحليل عمليات صندوق النقد الدولي، وأخيرا، يأتي الفصل السادس باالستنتاج               

 .والخاتمة
 

 مسح لألدبيات المتاحة : المالية والنمو االقتصادي والحد من الفقرالتنمية. ثانياً
 

يـستطلع هذا الفصل التطورات في تحليل الصالت بين التنمية المالية والنمو االقتصادي والحد من الفقر ويسعى لتحديد                  

قدر  ية وال يتطرق إلى   ولغرض اإليجاز، ُيلخِّص هذا الفصل المرتكزات النظرية األساس       . الوضع الراهن لهذه التطورات   

 ٢.كبير من التفاصيل
 

 التنمية المالية والنمو االقتصادي . أ
 

 الكلية التقليدية الصلة بين النمو والتمويل في االقتصادات
 

افترضـت معظـم األدبـيات وفقاً للنظرية االقتصادية لجون ماينارد كينيز والنظرية النقدية أن األنظمة المالية تعمل                  
  على دور مجموع النقد المتداول     IS-LM  وقد ركز نموذج   .معقول ومن ثم يمكن تركها كما هي      بـسالسة إلـى حـد       

ومن هذا المنطلق، يرى    . فعوامل مثل وضع القطاع المالي ال تلعب أي دور في التأثير على االستثمار            . وأسـعار الفائدة  

Robinson) الترتيبات المالية وأن النظام المالي     أن التنمـية االقتـصادية تخلق الطلب على أنواع معينة من            ) ١٩٥٢

ولذلك، فإن المشروعات هي التي تقود بينما يتبعها التمويل، بحيث تظهر األسواق            . يـستجيب تلقائـياً لهـذه الطلـبات       

 .والمؤسسات المالية حينما تكون هناك حاجة إليها

                                                 
، )١٩٩٣( Bernanke، )١٩٨٨( Gertlerبالصالت بين التنمية المالية والنمو االقتصادي، انظر على سبيل المثال   المتعلقة  مناقشة  تفاصيل ال  على   لالطـالع  ٢

Levine )١٩٩٧ (وKhan )٢٠٠٠ .(لمـزيد مـن المعلـومات عن الصلة بين النمو والفقر، انظر على سبيل المثال    لوLindert و Williamson) ١٩٨٥ (

 ).٢٠٠١(والبنك الدولي 



 ٥

على سبيل  ) ١٩٥٥ (Shaw و   Gurley فيرى   .ومع ذلك، فقد اعترض البعض بشدة على وجهة النظر القياسية هذه          

لهـا أهمية وذلك لقيامها بالمساعدة في تخفيف االحتكاكات بين المقترضين            المـثال أن مؤسـسات الوسـاطة المالـية        

بشكل رئيسي على الدور التحويلي للبنوك في تخفيف العيوب الناشئة           Shaw و Gurleyوقد تركز عمل    . والمقرضين

 ٣. لم يكتمل منهجها نظراً الفتراض وجود تكاليف المعامالت بدالً من استنباطهاولكن. عن تفاوت آجال استحقاق الديون
 

 الصلة بين التمويل والنمو في اقتصاديات المعلومات غير الكاملة
 

في اقتصاديات المعلومات منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي إمكانية ظهور عدم الكفاءة             " المبتكر"أظهـر العمل    
 وفي مثل   .األطراف المتعاملة لمعلومات بقدر أكبر من األطراف األخرى فيما يتعلق بقيمة أية معاملة            عـند حيازة أحد     

و ) ١٩٨١ (Weiss و Stiglitzو) ١٩٧٠ (Akerlofوقد قام   . تلـك الظـروف، تلعب مؤسسات الوساطة دوراً هاماً        

Bernanke) ١٩٨٣ (وDiamond) ١٩٨٤ (وFama) للوساطة المالية   بوضـع أسـاس النظرية الحديثة     ) ١٩٨٥ 

وذلـك بـناء علـى قدرة البنوك والمؤسسات المالية األخرى على حل المشاكل الناشئة عن عدم تماثل المعلومات بين                    

 .األطراف المتعاملة
 

 فمؤسسات الوساطة   .وفـي غـياب الوسـاطة المالية، يصبح تقييم نوعية المؤسسات وأدائها مكلفاً على المستثمرين              

 فعال على تحديد أصحاب مشروعات العمل الحر الذين يمتلكون أفضل فرص النجاح في طرح               المالـية قادرون بشكل   

ونظراً لقيام العديد من المؤسسات وأصحاب مشروعات العمل الحر بطلب رأس المال،            . منتجات وعمليات إنتاج جديدة   

لة تتعلق بربحية المؤسسات    يمكن لمؤسسات الوساطة المالية تحقيق وفورات الحجم نتيجة حصولهم على معلومات مفص           

ومع حصول أكثر المؤسسات والمديرين     . وآفـاق االسـتثمار، ومـن ثم تخفيض تكاليف التحقق والرصد إلى حد كبير             

وبالرغم من أن   . الـواعدين علـى األمـوال الالزمة، تتسارع خطى النمو بفعل تزايد الكفاءة في تخصيص رأس المال                

، إال أن   ٤يعتنقون وجهة النظر القائلة بعدم أهمية التمويل للتنمية االقتصادية        بعـض االقتـصاديين الـبارزين ما زالوا         

معظمهـم يـتفق اآلن علـى األسواق المالية تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو، وأن النظام المالي يؤثر على سلوك                     

 .المؤسسات واألفراد
 

                                                 
االقتصادي في إنجلترا الذي نشأ      على أهمية دور التنمية المالية للنمو        Walter Bagehot، أكد   ١٨٧٣ ومـن الجدير بالذكر أنه في وقت مبكر يعود إلى عام             ٣

. عـن الـسهولة النسبية التي تمكنت من خاللها األسواق المالية من تعبئة المدخرات لتمويل سلسلة متنوعة من الفرص االستثمارية طويلة األجل وغير السائلة                       

  لوجيات جديدة في إنجلترافحصول أصحاب مشروعات العمل الحر على التمويل الخارجي كان حاسم األهمية لتسهيل تطبيق تكنو
الكثير من  حتى في    في المناقشات العامة و    زائد وعلى نحو سيء    المالية تم التأكيد عليها بشكل       األمور أهمية "أنعلـى سبيل المثال     ) ١٩٨٨( Lucasأعلـن    ٤

 . إليهاجة  المالية الالزمة سوف تتطور مع ظهور الحااألسواق أنمع التأكيد على ) ٦صفحة " (المناقشات المهنية



 ٦

 
 مشاكل قياس التنمية المالية) ١(اإلطار 

 
 :تعلق بقياس التنمية المالية، منها ما يليتوجد عدة صعوبات ت

 
أوالً، ال يـوجد مؤشـر واحـد للتنمية المالية يقيس بشكل شامل الدرجة التي تقوم بموجبها أسواق االئتمان        •

بتمويل النمو االقتصادي والمساهمة في تخفيف حدة الفقر، وذلك نظرا إلمكانية تقديم األسواق المالية العديد               

 . قنوات متعددة يمكن من خاللها تشجيع النمومن الخدمات، ووجود
 

 مثل نسبة المجاميع النقدية المختلفة إلى       -ثانياً، يمكن إلحصائيات المؤشرات التقليدية لنطاق التنمية المالية          •

 أن تقدم مؤشرات مضللة بخصوص وضع القطاع المالي وأثاره على النشاط            -إجمالـي الـناتج المحلـي       

لمثال، إذا عبرت النسبة المرتفعة نسبياً للكتلة النقدية بمعناها الواسع إلى إجمالي            فعلى سبيل ا  . االقتـصادي 

الـناتج المحلـي عن تمويل كبير للقطاع العام من جانب النظام المالي، مع تمويل مصرفي قليل فقط موجه                  

ى، إذا  ومن ناحية أخر  . إلى القطاع الخاص، يصعب عندئذ وصف هذا الوضع بأنه معزز للنمو االقتصادي           

اقتـرنت النـسبة المرتفعة للكتلة النقدية بمعناها الواسع مقابل إجمالي الناتج المحلي بوضع متوازن للمالية                

العامـة وعـدد كبيـر مـن الحـسابات المصرفية، فقد يعني ذلك احتمال تقديم النظام المالي لخدمات إلى                    

 .*القطاعات األفقر من السكان
 

فهي .  الممكن قياس بعض المؤشرات المهمة للتنمية المالية قياساً كمياً         ثالـثاً، لـيس من السهل أو حتى من         •

.  النظام المالي لتخفيض تكاليف المعلومات والمعامالت على العمالء        كفاءةبشكل رئيسي مؤشرات تدل على      

عايير كما أنه ينطوي في العادة على تقييم لاللتزام بم        . ويعتبر تقييم هذه الكفاءة ممارسة نوعية بشكل رئيسي       

وقوانـين القطـاع المالـي ذات الصلة وممارساته الجيدة و تنفيذها وتحليل البيئة االئتمانية ونوعية مديري                 

وبدون تحليل شامل للبيئة المؤسسية وهيكل الحوافز الذي        . ومـشرفي البنوك ونظام اإلدارة المؤسسية، الخ      

 وضع استنتاجات بخصوص    يعمـل مديـرو ومـشرفو البنوك والمراجعون والمودعون في ظله، يصعب           

 .مستوى التنمية المالية في البلد المعني
 

وفـي الـنهاية، فإن البيانات الخاصة بالمؤشرات القابلة للقياس قياساً كميا قد ال تتوفر بسهولة عبر البلدان،                  •

ومات مثل المعل (وقـد يصعب أحياناً تجميع المعلومات المتوفرة بأسلوب متناسق وقابل للمقارنة بين البلدان              

والتي قد ال تكون قابلة للمقارنة بين البلدان بسبب مختلف          ) المتعثرة(الخاصة بمستوى القروض غير العاملة      

 .)المنهجيات المستخدمة في حساب عدم الوفاء بااللتزامات
 
 إلى النظام المصرفي، تشتمل المؤشرات      - وخاصة الفقيرة منها   –وبـشكل عـام، عند قياس درجة وصول األسر        *

سية على عدد الحسابات المصرفية وخاصة في المناطق الريفية وعدد القروض األصغر الممنوحة من البنوك               الرئي

 .وال تتوفر هذه البيانات بسهولة في غالبية البلدان النامية. ومؤسسات التمويل األصغر
 

 الشواهد العملية للعالقة بين األسواق المالية والنمو
 



 ٧

 فعدد .والمطرد بشأن العالقة بين التنمية المالية والنمو االقتصادي بالدراسات العمليةاقتـرن التحليل النظري المفصل      

كبيـر مـن هذه الدراسات تم القيام به على كافة المستويات، بما في ذلك التحليل المقارن بين البلدان، والتحليالت التي                     

 الفترات الممتدة التي تؤثر من خاللها -ئقالبلدان والصناعات والمؤسسات وما يتعلق بذلك من وثا     تجـرى على مستوى   

 صفحة  ١٩٩٧ Levine( بشكل حاسم على سرعة ونمط التنمية االقتصادية         - أو نقص هذه التنمية      - التنمـية المالـية   

٦٨٩.( 
 

 فقد قام هذا المؤلف بفحص الصلة بين        ).١٩٦٩ (Goldsmithومـن بين أولى الدراسات العملية تلك التي قام بها           

باستخدام نسبة األصول المالية لدى كافة      ) ١٩٦٣-١٨٦٠( سنوات   ١٠٣ بلـداً على مدى      ٣٥لـنمو فـي     الـتمويل وا  

لالطالع على مناقشة   ) ١(انظر اإلطار   (مؤسـسات الوسـاطة المالية إلى إجمالي الناتج المحلي كمقياس للتنمية المالية             

لى أن التنمية المالية والتنمية االقتصادية تحدثان       وقد خلص هذا المؤلف إ    ). بشأن المشاكل الخاصة بقياس التنمية المالية     

 األنظمة المالية في البلدان     نطاق في االعتبار إال     لم يأخذ  Goldsmithومع ذلك، فإن مقياس     . فـيما يـبدو بالتـزامن     

 ٥. الخدمات الماليةكفاءةوتجاهل 
 

ة من خالل إثراء قياس      التحليلي Goldsmith بتوسيع نطاق دراسة     )١٩٩٣ (Levineو Kingوقـد قام كل من      
نسبة االلتزامات السائلة للنظام المالي إلى ) ألف( : فعـالوة على قياس نطاق التنمية المالية من خالل       .التنمـية المالـية   

من كل من بنوك القطاع الخاص (نسبة االئتمان المقدم إلى مشروعات القطاع الخاص       ) باء(إجمالـي الـناتج المحلي و       

حصة ) أ: ( التنمية المالية من خالل    كفاءة إجمالي الناتج المحلي، قام هذان المؤلفان بقياس         إلـى ) والبـنوك المركـزية   

حصة االئتمان  ) ب(مجمـوع االئـتمان المقـدم من بنوك القطاع الخاص بالنسبة لالئتمان المقدم من البنك المركزي و                

وبناء على هذه التحسينات، أكدا على      . نالمخصص إلى مؤسسات القطاع الخاص غير المالية بالنسبة إلى مجموع االئتما          

 و Kingوباإلضافة إلى ذلك، وجد     . الـصالت العملـية القـوية بـين تنمـية األسـواق المالـية والنمو االقتصادي               

LevineLevin            بلداً مختلفاً مع معدل متوسط      ٨٠ في   ١٩٦٠ أيضاً أن هناك ارتباطاً بين مستوى التنمية المالية في عام 

 .ادي خالل السنوات التسع والعشرين التالية في تلك البلدانالحق للنمو االقتص
 

 اتجاه السببّية
 

 بأن التنمية المالية والنمو االقتصادي ال       Levine و Kingعلـى اسـتنتاج     ) ١٩٩٨ (Zingales و Rajanأكـد   
مويل مسبباً للنمو،    وقد افترض هذان المؤلفان أنه إذا كان الت        .يتحـركان معا فحسب ولكن األولى قد تتنبأ أيضا باألخير         

يتحـتم علـى التنمية المالية ـ وبشكل غير متجانس ـ مساعدة المشروعات أو الصناعات التي تعتمد بشكل أكبر على     

 ولكن على الجانب اآلخر، في حالة تطور        ٦.الـتمويل الخارجـي لالستثمار، وذلك على العكس من األرباح المحتجزة          

وقد . ن هناك تباين بين قطاعات االقتصاد التي تتطلب كميات مختلفة من التمويل           الـنمو والتمويل معاً، ال يتعين أن يكو       

 .قدمت استنتاجاتهما العملية شواهد قاطعة على أن التنمية المالية تتنبأ بالنمو االقتصادي
                                                 

 كفاءةوتشير  .  المالية واألسواق الخدمات المقدمة من الوسطاء      إلى بسهولة   الوصول القادرة على     المعيشية  النظام المالي نسبة المؤسسات واألسر     نطاق يصف   ٥

 عمالئهم بخصوصالمعامالت جراء إالمعلومات والحصول على  في تخفيض تكلفة ومؤسسات الوساطة المالية األسواقالـنظام المالـي الـى مدى فاعلية هذه         

  ).٢٠٠٠ Khan انظر(
 والمستحضرات الصيدالنية التي تتطلب     األدوية فإن صناعة مثل صناعة      من الناحية المالية،    تطوراً  األكثر  في البلدان  أنه  ضمناً ، يعني ذلك  بعـبارة أخـرى    ٦

 أكثروضمن نطاق هذه الصناعات، تكون التنمية المالية        . طلب تمويالً خارجياً أقل   تت التي التبغ    صناعة  بشكل نسبي أسرع من    تنمو أنالكثير من التمويل يجب     

 . لديها أرباح محتجزة غير كافية لتمويل النموتكون للشركات الناشئة التي أهمية



 ٨

 
 على دليل مثير لالهتمام وغير مباشر على أن التنمية المالية تسبق النمو         ) ١٩٩٧(وآخرون   LaPortaوقـد حصل    
فوجدوا أن التباينات في .  فقـد قـام هؤالء المؤلفين بدراسة العالقة بين النمو االقتصادي والنظام القانوني     .االقتـصادي 

المستثمرين وإجراءات حمايتهم في مختلف البلدان ال يمكن تفسيرها على ضوء االختالفات في نصيب الفرد من                 حقوق

ونظرا ألن  . يضا بشكل منهجي باالختالفات في األعراف القانونية      إجمالـي الـناتج المحلـي فحسب، بل إنها مرتبطة أ          

درجـة حمايـة المـستثمر تؤثر على درجة اجتذاب التمويل الخارجي وألن المبادئ القانونية للبلد المعني تكون مستقلة     

زل ذلك الجزء بـشكل أساسـي عن مستوى التنمية االقتصادي الحالي لديه، لذا يمكن استخدام هذه األعراف القانونية لع      

ويساند ذلك الفرضية القائلة بأن التنمية المالية       . بوضعه االقتصادي  مـن التنمـية المالية الكلية لالقتصاد الذي ال يرتبط         

 ٧.تشجع النمو االقتصادي وليس العكس
 

 النمو االقتصادي والحد من الفقر. ب
 

ع العالقة بين األسواق المالية والفقر بقدر من        لـم يقـم إال عـدد قليل من االقتصاديين حتى اآلونة األخيرة باستطال             
 وقـد تجاهل النقاش بشكل جوهري القضايا المتعلقة بالفقر وتركز على الصلة األوسع نطاقاً بين التنمية المالية              .العمـق 

النظرية ومن الناحية . ومع ذلك، فقد ال يصح اعتبار النمو االقتصادي شرطاً كافياً للحد من الفقر          . والـنمو االقتـصادي   

يصبح من المحتمل أن يتمتع أي بلد بنمو اقتصادي ايجابي بدون أن يعود ذلك بأية                علـى األقل، إذا زاد تفاوت الدخل،      

ولذلك، .  فاألثرياء يزداد ثراؤهم بينما تظل دخول الفقراء كما هي أو تنخفض           –فائـدة على األسر المعيشية األشّد فقراً        

 .وتوزيع الدخل هي أمر حاسم األهميةفإن العالقة بين النمو االقتصادي 
 

 Kuznetsفرضية 
 

 ففي أحد أبحاثه . رائداً لألبحاث الخاصة بكيفية تأثير النمو االقتصادي على توزيع الدخلSimon Kuznetsكـان  

، يرى أن آثار النمو االقتصادي على توزيع الدخل تتغير عند مراحل مختلفة من التنمية،               )١٩٥٥ Kuznets(المؤثرة  

عند انتقال قوة العمل من القطاع      (ث تتـسع فجـوة التفاوت في الدخل في المراحل المبكرة من التنمية االقتصادية               حـي 

الزراعـي الذي يتسم بانخفاض الدخل ولكنه موزع بشكل متساو نسبياً إلى القطاعات الصناعية الحضرية التي تتصف                 

؛ وتبقى هذه الفجوة مستقرة لفترة ما، قبل أن تضيق في           )بارتفـاع الـدخل ولكنه أقل نسبيا من حيث التوزيع بالتساوي          

األشد فقراً في     أن النمو يحقق اإلفادة للفئات     Kuznetsوتعني فرضية   . المـراحل المتأخرة عندما تنضج االقتصادات     

 .فيما بعد وأكثر من ذلك ٨)الصناعية(في المرحلة المبكرة من التنمية  المجتمع، وذلك بأقل من واحد إلى واحد
 

                                                 
، أوال.  يحدد النمو االقتصادي   أنهالستنتاج   التمويل يتنبأ بالنمو االقتصادي      الشواهد على أن   ولكن هناك مصدرين محتملين للخطأ يمنعان الباحثين من استخدام           ٧

).  للتوفيراألسر المعيشية ميل ،على سبيل المثال(من خالل عامل متغير مشترك محذوف مدفوعاً  كـل من التنمية المالية والنمو االقتصادي   أن يكـون  يمكـن   

(Zingales و   Rajanانظر  . طة مؤشراً رئيسياً بدال من كونها عامالً عرضياً        تكون ببسا  وأن  المستقبلي  المالية التنبؤ بالنمو االقتصادي    لألسواق، يمكن   وثانـياً 

١٩٩٨(. 
 .ال يعني ذلك تدهور أحوال الكثير من الفقراء، ولكن تنخفض مستويات الرفاهة لديهم نسبياً ٨



 ٩

 مشاكل قياس الفقر وتفاوت الدخول) ٢(اإلطار 
 

ومع ذلك، فإن هذه البيانات     . يـستخدم المنهج القياسي لقياس الفقر وعدم المساواة البيانات الخاصة بالدخل السنوي للفرد            

 Williamson و Lindertللمزيد من التفاصيل انظر     (تحـتوي علـى أوجه قصور نظراً لتجاهلها ألبعاد أخرى للفقر            

أو بين الفقر وأي    ( بين الفقر والنمو     - إن وجدت  –ونتيجة لذلك، فإن قياس الفقر والعالقة التي تمت مالحظتها          ). ١٩٨٥

 :وتتضمن أوجه القصور ما يلي. قد ال تكون صحيحة بشكل دقيق) عامل متغير آخر
 
ومن الوجهة المثالية،   ". رغعلى أساس التف  "أوالً، ال تقـيس البـيانات الخاصة بالدخل السنوي للفرد دخل العاملين              •

يجب تعديل الدخل لكي يشمل وقت المنزل الذي يكون له بعض تكلفة الفرصة البديلة، مثل أجر الفرد في السوق أو                

 .أقل منه
 

ثانـياً، ال تشتمل البيانات الخاصة بالدخل السنوي للفرد على بنود صعبة أو مستحيلة التقييم نظراً لعدم تداولها في                    •

ففي . فعلى سبيل المثال، ال يأخذ قياس التفاوت في الدخل في الحسبان التفاوت في متوسط العمر              . يديالـسوق التقل  

، كما كان في القرون السابقة بالنسبة لكافة البلدان أو في البلدان            ]عند الميالد [حالـة قـصر متوسط العمر المتوقع        

وفى حالة طول هذا المتوسط، يكون موزعا       . األشـد فقـراً الـيوم، يكـون أيضاً موزعاً بشكل غير متساو للغاية             

ولذلك، فإن التحسن الهائل في متوسط العمر المتوقع خالل القرن الماضي كانت لصالح             . بالتـساوي فـي الغالب    

 .الفقراء أكثر منه لألغنياء، بالرغم من صعوبة قياس مقدار ذلك
 

ك الذين يعملون بشكل غير نظامي حيث يكون        ثالـثاً، ال تقيس بيانات الدخل السنوي للفرد بشكل صحيح دخل أولئ            •

ولكن من الثابت أن البلدان األشد فقراً تكون لديها عادة قطاعات           . التـباين حتى بين أفضل التقديرات مرتفعاً عادةً       

 .غير نظامية كبيرة
 

يد بين إحصاءات   فعلى سبيل المثال، هناك اختالف متزا     . وأخيراً، قد ال تكون اإلحصاءات ذاتها قابلة للتعويل عليها         •

وباإلضافة إلى ذلك، فإن القيمة . مـستوى دخـل الفـرد وفقر األسر المعيشية والدراسات اإلحصائية للمصروفات           

 عاماً بدون   ٣٠المنـسوبة لالسـتهالك فـي إحصاءات الحسابات الوطنية في بعض البلدان مضى عليها أكثر من                 

 .ثوقة في البلدان األشد فقراًولألسف، فإن اإلحصاءات غالباً ما تكون غير مو. تغيير

 
 بالرغم من أنها قد اعتمدت بشكل رئيسي        Kuznetsوقـد قبل العديد من االقتصاديين في مجال التنمية على نظرية            

 في المائة من  ٥ربما يعتمد هذا البحث على      " نفسه،   Kuznets ووفقا لرأي    .علـى التفكيـر التحليلي بدالً من البيانات       

 وبالرغم من   ٩." في المائة من المعلومات النظرية، وبعضها أعتقد في صحته من قبيل التمني            ٩٥ و المعلومات التجريبية 

بين المساواة في الدخل ونصيب الفرد من إجمالي الناتج  )U(أن البعض قد وجد تأكيداً لعالقة على شكل حدوة الحصان 

قرار بوجهة النظر القائلة بأن توزيع الدخل       ، إال أن البحوث األحدث رفضت اإل      Kuznetsالمحلي، وذلك دعما لنظرية     

 .ومراحل النمو مرتبطان
 

                                                 
٩ Kuzents) ٢٦صفحة ) ١٩٥٥ . 



 ١٠

 التحليل الحديث للعالقة بين النمو والفقر
 

 نظريا  –فـي اآلونـة األخيـرة، تحـدت أعداد متزايدة من الدراسات بشأن آثار النمو االقتصادي على توزيع الدخل                    
 وقد تضمنت سلسلة    ١٠.ي الكسب سواء بشكل نسبي أو مطلق       وجهة النظر التقليدية بأن الفقراء يخفقون ف       -وتجريبيا

المعامالت  ، وخلصت إلى أن هذه    ١١ مع مرور الوقت وفي مختلف البلدان      ١٠ Giniأداء معـامالت     مـن الدراسـات   

 و Liفعلى سبيل المثال، خلص     . مـستقرة نـسبيا مع مرور الوقت وضمن نطاق كل بلد ولكنها تختلف فيما بين البلدان               

Squire و Zou )إلى هذه النتائج من خالل استخدام البيانات الواردة في معامالت           ) ١٩٩٨Gini    بلداً  ١١٢ التي تغطي 

وُيستدل من ذلك أن العوامل التي تحدد عدم المساواة بشكل كبير ال            . ١٩٩٤ إلى   ١٩٤٧متقدماً ونامياً لفترة السنوات من      

  .البلدانتتغّير إال ببطء ضمن نطاق كل بلد ولكنها تختلف فيما بين 
 

بعـض المناقـشات النظـرية بشأن سبب عدم تأثر عدم المساواة بشكل قوي بالنمو               ) ١٩٩٨ (Tanziوقـد قـدم     
 وقـال إنه باإلضافة إلى التغييرات االقتصادية الواسعة والنشاط الحكومي، فإن عدم المساواة يتأثر بشكل                .االقتـصادي 

ات التقليدية واألشد فقراً حيث يكون تدخل القطاع العام محدوداً،          ففي المجتمع . كبيـر بالعـادات والسلوكيات االجتماعية     

وتميل هذه العادات إلى أن تكون مستقرة نسبيا مع مرور الوقت في بلدان             . تكـون العـادات االجتماعـية بالغة األهمية       

. ائم للدخل والثروة  ولذلك، يكون لها تأثير قوي في الحفاظ على التوزيع الق         . محـددة بالـرغم من اختالفها عبر البلدان       

 مستقرة نسبياً داخل    Gini، فإن ذلك هو السبب وراء اكتشاف العديد من الدراسات أن معامالت             Tanziووفقاً لما يراه    

يكون دور الحكومة وأثر القوى      وفي المجتمعات األكثر انفتاحا وتطورا،    . نطـاق كـل بلـد ولكنها مختلفة عبر البلدان         

 .ثر أهميةاالقتصادية الكبيرة هما األك
 

 .بإجراء تحقيق تجريبي للعالقة بين النمو والفقر      ) ٢٠٠١ (Kraay و Dollarوفـي دراسـة هامـة أخـرى، قام          
 بلداً لمدة تتجاوز أربعة عقود من السنين، حيث قاما بدراسة العالقة بين تأثير النمو               ٨٠وباسـتخدام عيـنة تـتكون من        

السكان ووجدا أن دخل هذه الفئة يتمتع بمرونة متكاملة فيما يخص           االقتصادي على دخل العشرين في المائة األدنى من         

كما وجدا . فإن النمو االقتصادي ال يحرم الفقراء من خالل استثنائهم من االزدهار المدفوع بالنمو            وبعبارة أخرى، . النمو

أي أن دخول الفقراء ال     (ابي  أيـضا أن العالقة بين الفقر والنمو ال تتغير في حاالت النمو السلبي أو فترات النمو اإليج                

وعالوة على ذلك، فإن العالقة بين النمو والدخل على األقل          ). تـنخفض أكثر مما هو تناسبي أثناء الكوارث االقتصادية        

 .لدى الخميس األدنى من السكان يبدو أنها تستمر دون تغير بغض النظر عن مستويات تطور البلدان التي تمت دراستها
 أيضا إلى عدم وجود آثار منتظمة للنمو االقتصادي على التفاوت           ٢٠٠١التنمية في العالم لعام     كما خلص تقرير عن     

ويمكن لالختالفات عند معدل نمو محدد أن تعكس حقيقة أن مزيج السياسات والمؤسسات              ١٢.في الدخل فيما بين البلدان    

في السياسات تعتبر ذات أهمية فيما يخص       الـذي أفـضى إلـى هذا النمو يختلف فيما بين البلدان وأن هذه االختالفات                

 .توزيع الدخل
 

                                                 
.  أخذه في االعتبار في كافة الدراسات التجريبية للفقر وعدم المساواة في الدخل            كمـا هـو الحـال في التنمية المالية، يعتبر القياس موضوع هام يحتاج الى               ١٠

 . بعض من المشاكل المتعلقة بقياس الفقر) ٢(ويتناول المربع 
لدخل الذي   الذي يحدد حصة السكان مقابل حصة ا       Lorenzوهو يعتمد على منحنى     .  لقياس التفاوت في الدخل    شيوعاً المؤشرات    أكثر  هو أحد  Gini معامل   ١١

 .Gini استخدام مؤشر ومساوئ محاسن على مناقشة لإلطالع) ١٩٩٦( Squire و Deiningerانظر . يتم الحصول عليه
 . الفصل الثالث) ٢٠٠١(البنك الدولي  ١٢



 ١١

 أو لإلدعاء المعارض األكثر حداثة بأن النمو ال يفيد إال األغنياء أو             Kuznets وفـى ذلـك تأيـيد ضعيف لفرضية       
 في   وتظهر العديد من الدراسات الحديثة أن النمو االقتصادي ال يؤثر بشكل منتظم            .الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات   

 .فالنمو االقتصادي يزيد من دخل الفقراء بنفس قدر زيادة الدخول المتوسطة. المتوسط على توزيع الدخل
 

 الصالت المباشرة بين التنمية المالية والحد من الفقر. ج
 

 من  باإلضـافة إلـى الصالت غير المباشرة لالقتصاد الكلي بين التنمية المالية والحد من الفقر، الذي تم التوسط فيه                  
 وتنتج هذه الصالت عن توفر األدوات والخدمات        .خالل النمو االقتصادي، توجد صالت اقتصاد كلي مباشرة بقدر أكبر         

وحتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، كانت األدبيات        . والمؤسسات المالية التي يمكن لألسر الفقيرة الوصول إليها       

 .جودة تقريباالمعنية بصالت االقتصاد الكلي هذه غير مو
 

وفـي العديد من البلدان النامية والبلدان االشتراكية، تأسست وجهة النظر السائدة على االعتقاد بأن البنوك المملوكة                 
 .يمكن أن تعمل بشكل كبير على تخفيض أعداد الفقراء للدولـة، بما في ذلك بنوك التنمية الخاصة واإلقراض المدعَّم،      

لى مفهوم أن القطاع الخاص لم تكن لديه القدرة أو االستعداد لتقديم الخدمات المالية              وقـد اسـتندت وجهـة النظر هذه إ        

 ومع ذلك، أعاقت    ١٣.الالزمـة إلـى القطاعـات االقتصادية الرئيسية، كما أنه لم يكن لديه أي اهتمام بإقراض الفقراء                

م يكن لها في الغالب أي دور إال تدمير         المؤسـسات المالـية المملـوكة للدولة تنمية األسواق المالية األكثر عمومية، ول            

ولم تصل كثير من مبادرات التنمية التي        ١٤.المدخرات، كما أخفقت في تقديم خدمات مالية قابلة لالستمرار إلى الفقراء          

 سـاعدت تلـك المؤسسات إال إلى نسبة ضئيلة من السكان الفقراء، وغالباً ما كانت تفضل المقترضين األكبر اقتراضا                  

 .ن بصالت سياسية، وذلك كطريقة لتعزيز المصلحة السياسية وتخفيض التكاليف اإلداريةالمتمتعي
 

 ونتيجة  .ففـي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، واجه هذا المنهج اعتقاداً بان انسحاب الدولة سوف يكون كافياً                

مج التعديل الُمساندة من صندوق النقد لـذلك، أصـبح إغـالق المؤسسات المالية المملوكة للدولة ذا أولوية هامة في برا        

ومع ذلك، فإن التوقع بأن مؤسسات القطاع الخاص سوف تقوم على نحو            . الدولـي والمؤسسات المالية الدولية األخرى     

سريع بالحلول محل البنوك المملوكة للدولة وتحسين تقديم الخدمات المالية إلى الفقراء لم يحدث في معظم األحوال على                  

 ).الفصل الرابع(ع أرض الواق
 

وتعكـس المناقـشات التي تمت في اآلونة األخيرة فيما يخص الخدمات المالية المقدمة للفقراء عموما ما يطلق عليه         
 Rutherford و Matin ،Hulme أو  ١٩٩٨ Ledgerwoodانظر على سبيل المثال      ("حـركة الـتمويل األصغر    "

وغالباً ما يتم   . اديميين والجهات المانحة والعاملين في مجال التنمية      وقد نتج عن ذلك حماس كبير فيما بين األك        ). ١٩٩٩

النظـر حاليا إلى تقديم االئتمان من جانب مؤسسات التمويل األصغر الشبه نظامية باإلضافة إلى مقدمي الخدمات غير                  

 مما ينطوي   النظاميـين علـى أنـه عنصر هام يمكن أن ينتج عنه فرص عمل لدى الشركات الصغيرة غير النظامية،                  

 .أو العمل على زيادة دخولهم/بالتالي على احتمال تخفيف قابلية اإلضرار بالفقراء و
 

                                                 
بتمويل ومساعدة من بنوك التنمية     ) وخاصة في أفريقيا  (، تم تأسيس بنوك التنمية في عدد من البلدان           من القرن الماضي    خـالل فترة الستينيات والسبعينيات     ١٣

 . المتعددة األطراف
 . المؤسسات المالية شؤون فيالدولةتدخل المعنية بمناقشة لالطالع على ال انظر الفصل الثالث ١٤



 ١٢

 ويرجع ذلك جزئيا إلى أن      ".التمويل األصغر " لظاهرة"ومـع ذلـك، كانت هناك محاوالت قليلة إلجراء دراسة تحليلية            

ويتم سد هذه الفجوة ببطء،      . البيانات بعـض دوائر التمويل األصغر أحرزت وضعا شبه أسطوري وجزئيا بسبب ندرة           

وعموماً، بالرغم من أن عدد مؤسسات التمويل األصغر قد نما على نحو            . ولكـن ال يزال يتعين القيام بكثير من العمل        

سريع وظلت موضوعاً محورياً في العديد من البرامج المناهضة للفقر، إال أن بعض المراقبين أخذوا يتساءلون إذا كان                  

 ١٥.األصغر يمثل حال قابالً لالستمرار لمعالجة الفقرالتمويل 
 

 الشواهد على التأخر المالي وأسبابه. ثالثاً
 

أوال، سوف ينظر إلى بعض مؤشرات الوساطة المالية فيما بين البلدان التي تتباين             . يـتألف هدف هذا الفصل من شقين      

باب عدم تقّدم األسواق المالية إلى حد بعيد في البلدان          وثانيا، سوف يحاول تحديد أس    . مـستويات التنمية االقتصادية فيها    

 .الفقيرة
 

 مؤشرات التنمية المالية  .أ
 

ذُكر أن  ) ٢(ففي اإلطار   . هناك عدد من الصعوبات التي تواجه قياس التنمية المالية كما تمت مناقشته في الفصل الثاني              

 قد ال تمثل قياساً دقيقاً      -انية العمومية للنظام المالي    أي جانب االلتزامات من الميز     –نـسبة المجامـيع النقدية المختلفة       

بما في ذلك االئتمان (ولهذا السبب، سوف يركز هذا القسم على تطور االئتمان الممنوح للقطاع الخاص          . للتنمـية المالية  

 مؤشراً  كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الذي يعتبر       ) المـصرفي وغيـر المصرفي الممنوح إلى القطاع الخاص        

 المؤشرات  أما١٧. بلداً فقط٤٧ ونظـراً للقيود على البيانات، فسوف تقتصر المناقشة على      ١٦.لـنطاق التنمـية المالـية     

األخرى الخاصة بكفاءة الوساطة المالية التي تمت دراستها في هذا القسم فهي تتعلق بهوامش أسعار الفائدة أو االختالف                  

 الفائدة على أنه    هامش سعر ونظرياَ، يمكن النظر إلى     . ان وتلك الخاصة بالودائع   بـين متوسط أسعار الفائدة على االئتم      

تكلفـة الوساطة المالية، التي تعكس بشكل رئيسي الكفاءة التي تتمكن مؤسسات الوساطة المالية بموجبها من حل مشاكل               

 .عدم تماثل المعلومات
 

 مدى التنمية المالية
 

تطور االئتمان المقدم إلى القطاع     ) ١( يبين الشكل    .من كافة المؤسسات المالية   االئـتمان المقـدم إلى القطاع الخاص        

 ٤٧الخـاص من بنوك إيداع النقد والمؤسسات المالية األخرى كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي لعينة تتكون من                   

ومن أكثر الخصائص   . ت الدخل وقد تم تقسيم البلدان إلى أربع فئات من فئا        . ٢٠٠٠ - ١٩٩٥بلداً خالل فترة السنوات     

                                                 
ذهب بعيداً عن   قد   األرباحلذي يعد بالحد من الفقر مع تحقيق        تعبير مكاسب ترضى جميع األطراف ا     " أن    إلى لتمويل األصغر  العهد عن ا    حديث مسح خلص ١٥

وقد تمت مناقشة مؤسسات التمويل األصغر ودورها       ). ١٦٠٩، صفحة   ١٩٩٩ Morduch" (بعض االدعاءات الجوهرية بقيت بدون تأييد     حتى   وأنه،  الـشواهد 

 .في الحد من الفقر بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع
الئتمان امستوى  ارتفاع   لم تكن لوائح تصنيف القروض كافية، عندئذ فإن          إذايل المثال،   على سب .  االنتقاد إلى هذا المؤشر قد يخضع      ه حتى  ومـع ذلـك، فإن     ١٦

وعلى نفس الغرار، إذا كانت القدرة على تقييم االئتمان لدى .  المقترضين من النوعية الفقيرةإلىالممنوح إلى القطاع الخاص قد يغطي ببساطة القروض المقدمة 

 كارثة شديدة بدال من وتتلوها غير العاملة األصول القطاع الخاص زيادة في    إلى عن النمو السريع في االئتمان الممنوح        تنتجالمؤسـسات المالية غير كافية، قد       

 .١٩٩٧التوسع االقتصادي، كما حدث على سيبل المثال في عدد من بلدان جنوب شرق أسيا قبل كارثة عام 
 المعلومات الخاصة باالئتمان غير     أن إال القطاع الخاص تتوفر لدى عدد كبير من البلدان،          إلىالمقدم  بالـرغم من أن البيانات الخاصة باالئتمان المصرفي         و ١٧

 . فقطاً بلد٤٧ في  إال تتوفر الالمصرفي المقدم إلى القطاع الخاص



 ١٣

الالفـتة للنظر المتعلقة بالبيانات، النسبة المرتفعة للغاية الئتمان القطاع الخاص مقابل إجمالي الناتج المحلي المقدم إلى                 

فئة البلدان المرتفعة الدخل والنسب المنخفضة للفئات الثالث األخرى من البلدان، وخاصة فئتي البلدان المنخفضة الدخل                

وبالرغم من ضرورة التأكيد بأنه وفقاً لهذا الوضع، ال تعني هذه البيانات            . ريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل     والـش 

أن التنمية المالية تؤدي إلى تحقيق معدالت أعلى من النمو، فإن االرتباط بين ارتفاع الدخل والتنمية الجوهرية لألسواق                  

االيجابي نوعا ما، يجب المالحظة أن االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص تزايد            وعلى الجانب   . المالـية جدير بالمالحظة   

 في المائة من إجمالي الناتج      ٣٠طفيف في البلدان المنخفضة الدخل خالل السنوات الخمس األخيرة، من حوالي             بـشكل 

 .٢٠٠٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ٤٠ إلى أكثر من ١٩٩٥المحلي في عام 
 

للبلدان   من خالل استخدام البيانات المتوفرة     .االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص من المؤسسات المالية غير المصرفية         

تطور االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص من بنوك إيداع األموال كحصة من إجمالي             ) ٢( نفسها، يوضح الشكل رقم      ٤٧

 المالية بزيادة أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية وبالتالي حصة أقل           وتقترن التنمية . االئـتمان إلى القطاع الخاص    

( وبالحكم من هذا المنظور، يؤكد الشكل رقم         ١٨.من بنوك إيداع األموال في إجمالي االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص          

 .على أن األنظمة المالية تبدو أكثر تطورا في البلدان المرتفعة الدخل) ٢
 

 اطة الماليةكفاءة الوس
 

 ١١٢هامش أسعار الفائدة بالنظام المصرفي في عينة تتكون من          " ب٣"و" أ٣" يوضح الشكل    .الفـارق في أسعار الفائدة    

ويـتم تعـريف هامش أسعار الفائدة بأنه فرق بسيط بين متوسط سعر اإلقراض االسمي ومتوسط سعر اإليداع                  . بلـداً 

 في البلدان التي تم تقسيمها حسب نفس فئات         ٢٠٠٠ و ١٩٩٥بين عام   تطور هذا الهامش    " أ٣"ويظهر الشكل   . االسـمي 

وهو يبين االختالف الكبير بين تكلفة الوساطة المالية لدى البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة              . الـدخل األربـع   

، ٢٠٠٠ بنهاية عام     نقاط مئوية  ٤وبالرغم من أن متوسط ذلك الهامش في البلدان المرتفعة الدخل كان أقل من              . الـدخل 

 نقطة مئوية لدى فئة البلدان المنخفضة الدخل، مما يظهر الزيادة التي يتعين على المستثمرين               ١٥إال أنـه كان أكثر من       

وعالوة على ذلك، فإن البيانات تعكس القروض المقدمة إلى معظم المقترضين           . تعويضها مقابل المخاطر األكثر ارتفاعاً    

وبالرغم من أن جزءاً من     . معدالت اإلقراض إلى المشروعات األصغر حجما عادة أعلى بكثير        المضمونين، بينما تكون    

هـذا الهامش قد يعكس الزيادة المطلوب تعويضها مقابل المخاطر األعلى، وهو ال يشير إلى نظام مالي غير كفء ألن                    

. عكس بشكل رئيسي عدم كفاءة الوساطة     سعر الفائدة يجب أن يعكس المخاطر، إال أن الهامش الكبير في أسعار الفائدة ي             

 .وإجماالً، يبدو أن األنظمة المالية في العديد من البلدان النامية تنقصها الكفاءة
 

 أسباب التأخر المالي . ب
 

لكي يتم الوقوف على أسباب التأخر المالي، ينظر هذا القسم في وضع األنظمة المالية في البلدان النامية والبلدان السائرة                   

وقد تم تجميع   .  طـريق التحول القتصاد السوق من خالل تقييم العالقات الثنائية بين المؤسسات المالية ونظرائها              علـى 

. وهيئات وضع اللوائح التنظيمية   ) د(المقترضين و   ) ج(المودعين،  ) ب(المالكين،  ) أ: (هـؤالء النظراء في أربع فئات     

 الوساطة المالية األخرى لحل المشاكل الناشئة عن عدم تماثل          وفـي ضوء الدور المهم الذي تقوم به البنوك ومؤسسات         

                                                 
 .مناقشة هذه النقطةالطالع على  انظر الفصل الرابع، ل١٨



 ١٤

المعلومات الذي تم إلقاء الضوء عليه في الفصل الثاني، تم إيالء اهتمام خاص لتلك العوامل التي المرجح أن تؤثر على                    

 .قدرة مؤسسات الوساطة المالية على حل المشاكل المتعلقة بنقص المعلومات
 

 ل ملكية المؤسسات الماليةالقضايا المرتبطة بهيك
 

لعبت المؤسسات المالية المملوكة للدولة بشكل تقليدي دورا هاما في العديد من البلدان النامية والبلدان السائرة على                 
 وفي العديد من هذه البلدان، استمرت هذه المؤسسات في السيطرة على القطاع المالي              .طـريق التحول القتصاد السوق    

وبالرغم من أن البحث المتعلق بالدور الصحيح        ١٩.كيد على أدائها الضعيف من خالل عدة دراسات       بغض النظر عن التأ   

للبـنوك الحكومـية لـم يكتمل بعد، إال أن ملكية القطاع العام أثبتت عموما أنها أدنى مستوى من ملكية القطاع الخاص          

يزيد من حدة مشكلة االختيار غير المالئم و        السلوك االنتهازي من جانب السياسيين، الذي       ) أ(لـسببين رئيـسيين وهما      

 .اإلخفاق في نظام اإلدارة المؤسسية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة المخاطر األخالقية والمعنوية) ب(
 

 قد يحدث عندما يقوم السياسيون باستخدام البنوك المملوكة للدولة لمنح           السلوك االنتهازي من جانب السياسيين     •

بموجب شروط تفضيلية، وأحيانا يكون     ) عادة مؤيدين لسياساتهم  " (مفضلين"ترضين  قروض إلى قطاعات أو مق    

وفي الحاالت الشديدة، قد يقوم بعض السياسيين       . مـع تفاهم ضمني بأن القروض ليست بحاجة لتسديدها مطلقا         

لسياسيون كما قد يقوم ا   . بالحصول ألنفسهم على موارد المؤسسات المالية المملوكة للدولة        الفاسـدين ببـساطة   

أيـضا باالعـتماد على المؤسسات المالية المملوكة للدولة للقيام باستثمارات مفرطة في أفرع تعاني من سوء                 

 .موقعها أو تعاني من الزيادة في عدد الموظفين
 

 قد ينتج عن التوقع بأن المؤسسات الضعيفة األداء سوف تتم مساعدتها            اإلخفـاق فـي نظام اإلدارة المؤسسية       •

ويجد السياسيون غالبا صعوبة أكبر في تحسين االمتيازات المقدمة إلى مديري           . ج من المأزق  علـى الخـرو   

ويعكس هذا الوضع مشكلة    . المؤسـسات المالية المملوكة للدولة أو إغالق مؤسسة معسرة مالياً مملوكة للدولة           

 .الهيئة المرتبطة بالفصل بين الملكية واإلدارة
 

 تكون شركات الوساطة المالية المملوكة للدولة جهات تتميز بالكفاءة في تقديم            ونتـيجة لـذلك، ليس من المرجح أن       
، كما أن النظام المالي     )المتعثرة( وتحتوي محافظهم عادة على أعداد كبيرة من القروض غير العاملة            .الخـدمات المالية  

فيز نمو القطاع الخاص، وخاصة الـذي تسيطر عليه المؤسسات المملوكة للدولة من المرجح أن يكون أقل فاعلية في تح       

 وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم استخدام هذه البنوك كأدوات لسياسات التنمية            ٢٠.نمـو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم     

وعلى المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى ضعف شديد في         . وليس فقط إلنفاذ تسديد القروض التي تجاوزت تاريخ استحقاقها        

 .هيكلها المالي
 

                                                 
 ).١٩٩٦ (Turnerو Goldstein انظر على سبيل المثال ١٩
 على  أنشطتها تركيز   إلى تميل   فإنها فئة معينة من العمالء،      إلىن كانـت المؤسسات المالية المملوكة للدولة قد تأسست لتقديم خدمات مالية خاصة              إ حتـى و   ٢٠

ـ بقدر كافـ  الصغيرة والمتوسطة الحجم بدون الحصول  شركات األعمال الكبيرة من األغلبية، وترك المؤسسات الكبرى  األمثلةومن .  المالية على الخدمات 

 بدال عن   تقليص أنشطتها  إلىوتميل هذه البنوك    .  في عدة بلدان نامية واشتراكية سابقة      إنشاؤهاالتقلـيدية لـذلك بنوك التنمية الزراعية المملوكة للدولة التي تم            

 . صغار المزارعين في العديد من البلدانإلى تقديم خدماتها توسيعها في مجال
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 ووفقاً لنظرية الوكيل    . ال تنحصر مشكلة الهيئة التي تمت مناقشتها أعاله في المؤسسات المالية المملوكة للدولة             ولكن

من رصد ) المساهمون والمودعون من القطاعين الخاص أو العام      " (األطراف الخارجية "الرئيـسي، ففي حالة عدم تمكن       

األطراف "إدارة مؤسسة مالية معينة على نحو فعال، فإن هذه       الذين يقومون ب  ) المديرين" (األطـراف الداخلية  "تـصرف   

. قـد ال تكـون لديها حوافز كافية للتصرف بحصافة وضمان هيكل مخاطر مالئم ألصول مؤسستهم المالية                " الداخلـية 

ويقدم هذا الوضع األساس    . وكنتـيجة لـذلك، فـإن تصرف المديرين قد يؤثر بشكل سلبي على أداء المؤسسات المالية               

 ).انظر أدناه(المؤسسات المالية واإلشراف عليها  منطقي لتنظيمال
 

 قضايا تتعلق بالمودعين
 

نتجت أحد أسباب انخفاض الوساطة المالية في العديد من البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد                 
 وينبع ذلك من عدة عوامل      .نحو فعال الـسوق عن عدم قدرة المؤسسات المالية على تحصيل المدخرات الخاصة على             

 .تؤثر على كل من الطلب على تسهيالت االدخار وتقديمها
 

فعدم استقرار االقتصاد الكلي وأوجه القصور في التنظيم واإلشراف على المؤسسات المالية يشكالن عاملين رئيسيين               
التي تتسم بعدم االستقرار وعدم القدرة على        كما أن المعدالت المرتفعة للتضخم       .النخفاض الطلب على تسهيالت اإليداع    

ويترتب على ذلك انخفاض في الطلب على المال في ظل قيام           . التنـبؤ بهـا تـزيد من تكلفة فرصة االحتفاظ باألموال          

فقد ينتج عن سوء التنظيم     ). عملة أجنبية، ذهب، عقارات، الخ    (الـوكالء االقتـصاديين بوضع أصولهم في صور بديلة          

ان الـثقة مـن جانب الجمهور في المؤسسات المالية ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الحيازات النقدية مقابل                 واإلشـراف فقـد   

 .الودائع
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 التأثيرات المباشرة للتضخم على توزيع الدخل والفقر) : ٣(اإلطار 
 

 عن السياسة   الناتجة) أو بمعنى آخر، أكثرها تسبباً في الفقر      (يعتبـر التـضخم من أكثر ظواهر االقتصاد الكلي ضرراً           

ولقد اتضح ذلك من حاالت زيادة التضخم التي ميزت معظم البلدان في أمريكا الالتينية              . غيـر الحكيمة لألسواق المالية    

وقد . فـي الثمانينيات من القرن الماضي وبلدان أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي السابق بعد انهيار االتحاد السوفيتي               

وقد . م بالعالقة بين التضخم والفقر الذي نتج عنه كم متزايد من األدبيات النظرية والتجريبية             كانت النتيجة بروز االهتما   

وجـدت هذه األدبيات دائماً أن مستوى التضخم ومدى تغير وتقلب التضخم لهما أثر سلبي على المساواة في الدخل ككل                  

  ).١٩٩٧ Sarel أو ١٩٩٥ Gulde و Bulirانظر على سبيل المثال (والحد من الفقر 
 

ونظراً ألن  . من خالل األجور الحقيقية   ) ومسببا بذلك فقرها  (ويبدو أكبر تأثير مباشر للتضخم على دخل األسر المعيشية          

األجـور غالـبا ما يتم التعبير عنها في إطار اسمي، ومن النادر أن تزداد بنفس معدل زيادة األسعار، لذلك فإن قيمتها                      

لغرار، فإن التضخم يقلل من القيمة الحقيقية لكافة الدخول من غير األجور والتي يتم              وعلى نفس ا  . الحقيقـية قد تنخفض   

 مثل مقايسة األسعار أو  -وفي غياب الحصول على األدوات المالية       ). المعاشات، المنح، الخ  (تحديـدها في إطار اسمي      

 . لمخاطر التضخم فإن قطاعات المجتمع التي يتحدد دخلها في إطار اسمي تكون أكثر عرضة-التحوط 
 

وتمثل هذه الضريبة تحويالً    ". ضريبة التضخم "ومـن التأثيـرات الهامة والمباشرة األخرى للتضخم على الدخل والفقر            

. للمـوارد مـن مالكي العمالت والودائع التي ال تستحق فائدة إلى الحكومة، ويحدث ذلك نتيجة لفقدانها لقيمتها الحقيقية                  

فالزيادات الناتجة .  المكتملة للنظام الضريبي قناة أخرى محتملة لتأثير التضخم على الدخلوتعتبـر مقايسة األسعار غير  

 يتم نقل   - عندما تكون الشرائح الضريبية غير متماشية بالكامل مع التضخم         –عن التضخم في ضرائب الدخل الهامشية       

 حصائل الفوائد االسمية عندما يطلب      وقد يتسبب التضخم أيضا في زيادة     . المـوارد مـن دافعي الضرائب إلى الحكومة       

ولكن، نظراً ألن العوائد االسمية خاضعة للضرائب       . المـستثمرون الـتعويض عن االنخفاض في القوة الشرائية للنقود         

باعتـبارها من الدخول، يعمل التضخم على تخفيض العائد بعد الضريبة إلى ادخار وتحويل الموارد من المدخرين إلى                  

 .الحكومة
 

أنـه من المرجح أن تعمل التأثيرات المباشرة للتضخم على التأثير على الفئات المتوسطة              ) ١٩٩٢( Cardosoويـرى 

فشرائح السكان الذين يتحدد دخلهم اسميا هم عادة من الفئات المتوسطة           . الدخل بشكل أقوى من الفئات المنخفضة الدخل      

ي قطاع الزراعة والقطاعات غير النظامية ويحصلون على        الـدخل أكثر من الفقراء في البلدان النامية الذين يتركزون ف          

إن (وعلى النقيض من الفئات المتوسطة الدخل، فإن األفراد تحت خط الفقر ال يملكون إال مدخرات قليلة                 . دخـل عيني  

لتضخم ومع احتمال أن يؤدي ا    . وقدراً ضئيالً من النقد مما يسمح لهم بتجنب التأثيرات القوية المباشرة للتضخم           ) وجدت

إلـى محـو مدخـرات الطـبقات المتوسطة الدخل وتخفيض دخلهم الحقيقي، فقد تزداد أعداد الفقراء وتتسع هوة عدم                    

 .المساواة
 

وبالـرغم مـن أن تحلـيل تأثيرات التضخم على الطبقة المتوسطة صحيح، إال أن الزعم بأن الفقراء قادرون على نحو        

ومع أن األشخاص شديدي الفقر يتركزون في       .  ال يزال مشكوكا فيه    أفـضل علـى الـتأقلم مع فترات التضخم المرتفع         

وعالوة . المناطق الريفية والقطاع غير النظامي، إال أن العديد منهم يعتمد على مساندة أقارب لهم في المناطق الحضرية                

وبذلك .  إجمالي أصولهم  على ذلك، وبالرغم من أن األرصدة النقدية للفقراء ضئيلة، فقد يشكل النقد نسبة مئوية أكبر من               

 .ال تتاح لهم سوى خيارات قليلة فيما يخص التدابير التحوطية الخاصة باألصول أثناء فترات التضخم المرتفع
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 ففي العديد من البلدان النامية والبلدان السائرة على        .وقـد تكـون تـسهيالت االدخار التي يتم تقديمها غير كافية أيضا            

ق، ال تتمتع المؤسسات المالية النظامية بالقدرة التكنولوجية للتعامل مع صغار العمالء،            طـريق الـتحول القتصاد السو     

كما أن ارتفاع التكاليف الثابتة ومحدودية وفورات الحجم غالبا ما يثبطا عزم المؤسسات             . وخاصـة في المناطق الريفية    

 .المالية على فتح فروع لها في المناطق الريفية
 

 ينقضايا تتعلق بالمقترض
 

نظراً لعدم قدرتها على تعبئة الودائع بشكل فعال، ال تقوم المؤسسات المالية في البلدان النامية والبلدان السائرة على                  
 وتنتج الحوافر المنخفضة لإلقراض     .طـريق الـتحول القتصاد السوق إال بتقديم قدٍر ضئيل من القروض إلى االقتصاد             

فالمؤسسات المالية في هذه البلدان غالباً ما تعاني        . ة بنقص المعلومات  عـن الـصعوبات الخاصة بحل المشاكل المتعلق       

 .ضعفاً في قدرات تقييم االئتمان ويعوزها القدرات الفعالة لرصد أداء مقترضيها
 

 وقد  .وتحـول أوجه القصور في قدرات تقييم االئتمان دون تقديم الحل الفعال للمشاكل المتعلقة باالختيار غير المالئم                

 عدم استقرار االقتصاد الكلي – تشمل على سبيل المثال ال الحصر–وجه القصور المذكورة عن عوامل مختلفة  نـتجت أ  

 .وسوء السجالت المحاسبية الخاصة بالمقترضين ونقص المديرين المؤهلين في المؤسسات المالية
 

فعدم  ٢١ئتمانية للمقترضين  قدرة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر اال       عدم استقرار االقتصاد الكلي   يعـوق    •

وعلى . القدرة على القيام بتقييم ائتماني دقيق ينتج عنه إما ازدياد القروض غير العاملة أو الضوائق االئتمانية               

 ٢٢.قد تكون بالغة الضرر أية حال، فإن تأثيراته على االقتصاد الحقيقي
 

ع المالي للشركات وتعقيد التقييم      إلى تشويه الصورة الحقيقية للوض     ضـعف السجالت المحاسبية   قـد يـؤدي      •

 .االئتماني من جانب المؤسسات االقتصادية
 

وال تتعلق  .  هي السبب الرئيسي وراء صعوبات المؤسسة المالية       تكون اإلدارة الضعيفة للمؤسسات المالية    قد   •

المستقلين هـذه المشكلة فقط بمديري المكاتب الرئيسية للمؤسسات المالية ولكنها تخص أيضاً مديري الفروع                

 . إلى خسائر كبيرة للمؤسسة ككل- في حالة عدم السيطرة عليها على نحو صحيح-الذين قد تؤدي أعمالهم
 

 ففي اقتصادات البلدان    .ويشكل ضعف قدرة الرصد لدى المؤسسات المالية سبباً أخر لمحدودية اإلقراض إلى االقتصاد            

 خالل مطالبة المقترضين برهن أصولهم كضمان ضد التقصير في          المـتقدمة، غالباً ما يتم التعامل مع هذه المشكلة من         

 وخاصة فيما يتعلق    -النامية ومع ذلك، تعمل حقوق الملكية التي يتم تحديدها بشكل ضعيف في اقتصادات البلدان            . السداد

ى ذلك، فإن   وباإلضافة إل .  على تقييد قدرة المقترضين على رهن األصول كضمان مقابل القروض          -بالممتلكات المنقولة 

. األنظمـة القضائية غير المالئمة ال تسمح للمقرضين بمتابعة التدابير القانونية بغرض تسريع السداد من خالل المحاكم                

                                                 
 خالل  االئتمانية المرتفعة قد ال يقدم معلومات كافية تتعلق بالجدارة          األسعار التاريخ االئتماني للشركة المسجل في فترات تقلبات         أن أيضاً    ويجـب المالحظة   ٢١

 .الفترات التي تتسم بقدر أكبر من االستقرار
 من التأثيرات المباشرة تمت مناقشتها في قدر أكبرمالي، هناك  عـالوة علـى التأثيرات غير المباشرة للتضخم على نمو االقتصاد والفقر من خالل القطاع ال   ٢٢

 ).٣(اإلطار 
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ونتـيجة لـذلك، تمـيل البـنوك إلى االكتفاء بإقراض كبار المقترضين الذين يتمتعون بسمعة راسخة وطيبة أو أولئك                    

 ).نك، أو الشركات ذات الصلة بالبنكمالكي أو موظفي الب(بهم " المرتبطين"
 

 يتمـتع عدد قليل من البلدان النامية بحقوق ملكية تسمح على نحو فعال لألسر،   .حقـوق الملكـية الـضعيفة      •

 De Soto(وخاصـة الفقيـرة منها، بالحصول على وثائق ملكية مسجلة ومضمونة لمساكنهم أو أراضيهم   

 . إما غير متوفرة أو قصيرة األجل ومكلفةفالقروض الخاصة بشراء العقارات تكون). ٢٠٠٠
 

 اإلفالس هو إحدى العمليات التي يتم بموجبها نقل الموارد المستخدمة بغير كفاءة             .صعوبات إجراءات اإلفالس   •

. كما أنه أيضا عملية يقوم من خاللها الدائنون غير المضمونين باسترداد ديونهم. إلـى استخدامات أكثر كفاءة   

، كان المورد الذي    )تكلفة إجراءات اإلفالس  (يف المعامالت الخاصة بالقيام بهذا اإلجراء       وكلمـا ارتفعت تكال   

ففي العديد من البلدان النامية، تسترد      . يـتم تحـويله أقـل كفاءة، واشتدت خطورة اإلقراض بدون ضمانات           

 .التفليسات بشكل معتاد نسبة ضئيلة من قيمة أصول المشروع المفلس
 

 المؤسسات المالية واإلشراف عليهاقضايا تتعلق بتنظيم 
 

هـناك عـدة مـواطن ضعف تتعلق بتنظيم المؤسسات المالية واإلشراف عليها في العديد من البلدان النامية والبلدان     
.  وتمثل مواطن الضعف المذكورة عائقاً خطيراً أمام تنمية األسواق المالية          .السائرة على طريق التحول القتصاد السوق     

 - وهما الهيكل واإلدارة   –ون النوعان األساسيان للتنظيم واللذان يستخدمان لتوفير االستقرار لألنظمة المالية           وغالباً ما يك  

 ٢٣.غير مالئمين
 

وفـيما يخـص التنظيم الهيكلي، غالباً ما تكون متطلبات الدخول إلى السوق غير مالئمة في البلدان النامية والبلدان                   
 فقد تكون لدى بعض البلدان سياسات تعنى بإصدار الترخيص تتسم           .السوقالـسائرة علـى طـريق التحول القتصاد         

بالتحـرر الشديد مما ينتج عنه عدد كبير من المؤسسات الضعيفة القادرة على الحصول على تراخيص للقيام باألعمال                  

بات البالغة  وفي بلدان أخرى، تنشأ عن المتطل     .  وتقـوض ذلـك ثقـة الجمهور كما يعوق التنمية المالية           ٢٤.المـصرفية 

الصرامة الستصدار التراخيص حواجز صعبة أمام الدخول إلى األسواق، وبذلك تتم زيادة قوة المؤسسات المالية القائمة                

وتخفـيض المنافـسة، مما ينتج عنه اتساع الهامش بين المعدالت على الودائع واإلقراض، ويعمق من المشاكل المتعلقة                  

ينشأ األمر األول عن استطاعة الشركات األقل كفاءة والقادرة ـ  . خالقية والمعنويةباالختيار غير المالئم والمخاطر األ

. رغم ذلك ـ على الحصول على رأس المال، أن تطرد الشركات األكثر كفاءة غير القادرة على الحصول على التمويل 

 ٢٥. بمشكلة كون الشركة أكبر من أن تتعرض لإلخفاقيبينما يتعلق األمر الثان
 

                                                 
وتأمين ) مثل الفصل بين البنوك التجارية والبنوك االستثمارية والتأمين       ( والفصل الوظيفي للمؤسسات      إلى األسواق   متطلبات الدخول  إلى يشير تنظيم الهيكل     ٢٣

أسعار  أو واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتسعير   ،  اإلفصاح و المتحوط اللوائح المتعلقة بالسلوك     اإلدارةتنظيم  ويمثل  . األخيرمقرض  الالودائـع ووجـود تسهيالت      

 .الفائدة

ت ومنذ ذلك الحين، تم   . تفكك االتحاد السوفيتي   سنوات بعد    ٦-٣ أول أثناء كان هذا الموضوع ذا صلة خاصة تقريبا في كافة دول االتحاد السوفيتي السابق               ٢٤

تعاني من األعباء التي تفرضها ومع ذلك، ال تزال بعض البلدان     . اللوائح التنظيمية القطاع المالي لدى العديد من تلك البلدان، وتم ذلك جزئيا نتيجة لتدعيم             ة  تقوي

 .المؤسسات المالية الصغيرة والضعيفة
وهو عادة  ( بنك تجاري    أكبر، تتجاوز حصة    )ثيوبياإ أو أذربيجانمثل  (سوق   فـي العديـد من البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد ال              ٢٥

 . أصول النظام الماليإجمالي في المائة من ٥٠  من السوق)مملوك للبلد



 ١٩

 مثل  –يخص تنظيم اإلدارة، فإن تدخل الدولة بصيغة االعتماد المكثف على األدوات المباشرة للسياسات النقدية               وفيما  
من الممكن أن تكون قد عملت بفاعلية على         ضـوابط أسـعار الفائدة والسقوف االئتمانية واالئتمانات الموجهة، الخ،         

ذه األدوات المباشرة للتحكم النقدي تعمل عموماً على تشويه          فه .القطـاع المالـي في العديد من البلدان النامية        " كـبح "

ففي ). ١٩٧٣ McKinnon(تخـصيص المـوارد المالـية وتؤدي إلى االستغناء عن الوساطة المالية وفقدان الفاعلية               

مثل (دية  العقـدين األخيرين من السنين، انتقلت عدة بلدان نحو االعتماد الكامل على األدوات غير المباشرة للسياسة النق                

ومع ذلك، استمر استخدام األدوات المباشرة للسياسة       ). عمليات السوق المفتوح والتسهيالت الدائمة ومتطلبات االحتياطي      

 ٢٦.النقدية بشكل نشط في بعض البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق
 

نامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق        وعـالوة علـى ذلـك، تقوم حكومات العديد من البلدان ال           
باسـتخدام اإلقـناع األخالقي لتوجيه اإلقراض مما يسبب مشاكل للمؤسسات المالية المملوكة للقطاع الخاص ويعوق                

 ففي العديد من بلدان جنوب آسيا، شكلت القروض المتعلقة بالسياسات والتي تم             .تطـورها ويـضعف سـالمتها المالية      

ـ  من السلطات الحكومية حصة كبيرة من مجموع االئتمان المحلي قبل كارثة عام            " اقتراح"نحها مـن البنوك بناء على       م

، شكلت قروض السياسات المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية تقريبا نصف            )١٩٩٣ (Namووفقا لما يراه    . ١٩٩٧

بغض النظر عن خصخصة العديد من البنوك       ) ١٢٧حة  صف(االئـتمان المحلي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي          

 .الكورية في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين
 

وعـندما ال يكـون الـتدخل المفـرط للدولـة ذا شأن، فإن التنظيم غير المالئم لإلدارة قد يسمح للمؤسسات المالية                      
 ويتم غالباً منح القروض إلى      .االئتمانمما يعرضها إلى مخاطر     ) أو الداخلي (بالمـشاركة فـي اإلقـراض المـرتبط         

الـشركات ذات الـصلة بدون ضمان بأن المؤسسة المالية سوف تقوم بشكل قوي باستخدام العقوبات فيما بعد في حالة                    

 .اكتشافها لمشاكل مالية مع الشركات التي تتبعها
 

 أدوات السياسات االقتصادية لتعزيز التنمية المالية. رابعاً
 

ل في بعض أدوات السياسات االقتصادية التي قد يتم استخدامها لتصحيح أوجه القصور في الوساطة               يـبحث هـذا الفص    

كما إنه يناقش أيضاً كيفية التوسع في الخدمات المالية وجعلها أكثر توفراً            . المالـية والتي تم تحديدها في الفصل السابق       

 :من هذه المناقشة المجاالت التاليةوسوف تتض. في الحال إلى كافة قطاعات المجتمع وخاصة الفقراء
 
 استقرار االقتصاد الكلي •
 نطاق تدخل البلد في المؤسسات المالية •
 دور تنظيم المؤسسات المالية واإلشراف عليها •
 دور المؤسسات المالية المتخصصة •
 تحسين سجالت المحاسبة •
 تعزيز نماذج التسجيل االئتماني  •
 تأسيس مكاتب المعلومات االئتمانية •

                                                 
 بلدان  ىإل باإلضافة ، المختلفة للسياسة النقدية   األدوات ومساوئ لمحاسن على مناقشة مفصلة     لالطـالع ) ١٩٩٥ (Enoch و   Alexander  ،Balino انظـر    ٢٦

 . غير المباشرة للسياسة النقديةاألدواتمختارة لديها تجارب في اعتماد 



 ٢٠

  حقوق الملكيةتدعيم •
 دور مؤسسات التمويل األصغر •
 

 استقرار االقتصاد الكلي. أ
 

 ويزيد تقلب االقتصاد الكلي من مشاكل عدم        .يعتبـر استقرار االقتصاد الكلي شرطاً ضرورياً الزدهار األسواق المالية         

م المعدالت المنخفضة   ومن المرجح أن تساه    ٢٧ .تماثـل المعلومات كما يصبح مصدراً لتعرض النظام المالي للمخاطر         

 .في التنمية المالية والنمو االقتصادي والحد من الفقر - والممكن التنبؤ بها-للتضخم 
 

 ففي فترة الثمانينيات    .ومـع ذلـك، فـإن اسـتقرار االقتـصاد الكلي ال يعتبر الشرط الوحيد للتنمية المالية الناجحة                 

 والحقاً بعض البلدان السائرة على طريق التحول       –ن النامية   والتـسعينيات مـن القرن الماضي، شهدت العديد من البلدا         

إصالحات جذرية في مجال االقتصاد الكلي التي نتجت عنها معدالت أقل من التضخم، ومع ذلك ظلت                 -القتصاد السوق 

سواق وتظهر إجراءات االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص من النظام المصرفي أن األ           . األسـواق المالية غير متطورة    

فقطاعات كبيرة من المجتمع في تلك البلدان بما في ذلك كافة الفقراء            . المالـية ال يـزال عليها أن تستجيب لإلصالحات        

األمر الذي يترتب عليه انخفاض معدالت النمو       . مـن مزايا النظام المالي الذي يعمل بشكل صحيح         تقـريباً محـرومة   

 .االقتصادي وديمومة الفقر
 

  المؤسسات الماليةعملي نطاق تدخل البلد ف  .ب
 

مـنذ أواخـر الثمانينيات من القرن الماضي، انخفضت حصة المؤسسات المالية المملوكة للدولة في األسواق في أغلبية                  

بناء على توصية صادرة في الغالب من       –وقد كان تخفيض األعمال المصرفية الحكومية       . الـبلدان علـى مستوى العالم     

 على أشده في البلدان االشتراكية السابقة، حيث كان التخطيط          -مالية دولية أخرى  صـندوق الـنقد الدولـي ومؤسسات        

 ٢٨. المركزي يتطلب في السابق السيطرة الكاملة للدولة على المؤسسات المالية
 

                                                 
 كانت القروض غير العاملة     إذاعلى سبيل المثال،    .  سياسات االقتصاد الكلي ال تؤثر فقط ولكن قد تتأثر أيضا بوضع النظام المالي             إدارة أن يجـب مالحظة     ٢٧

  . البنك المركزي صعوبة في تشديد السياسة النقدية المصرفية، قد يجداألصولتمثل حصة كبيرة من 
دخول مؤسسات خاصة   ) ب(تخصيص المؤسسات المالية القائمة و      ) أ( : يمكن استخدام خيارين لتخفيض حصة المؤسسات المالية المملوكة للدولة في السوق           ٢٨

 تكون الخصخصة   أن من المرجح وعموما،  .) من هذا الفصل  " ج "القسمانظر  ( القيام بدور هام     األجنبيةوفـي كلـتا الحالتين، يمكن للمؤسسات المالية         . جديـدة 

  المؤسسات الخاصة المنشأة حديثاً بحاجة لتأسيس سمعة طيبة لكي تتنافس          أنوهذا يرجع إلى    .  القطاع المالي ككل    كفاءة تحسينسرعة   ل حاسمة األهمية الناجحة  

 . من السنين حتى عقودآوبالتالي عدة سنوات فتأسيس السمعة الطيبة قد يتطلب .  العمالءعلى استقطاب



 ٢١

 
 تسهيالت االدخار من أجل الفقراء) ٤(اإلطار 

 
ومع ذلك، فقد أظهرت األبحاث     . تسهيالت االئتمان يتركز تحليل األسواق المالية كأداة للحد من الفقر عموماً على تقديم            

. التـي أجريت في العديد من البلدان أن االئتمان ليس سوى واحدة فقط من بين الخدمات المالية التي يحتاج إليها الفقراء                    

فعلى سبيل المثال، يتعين على     . فهـم يحـتاجون أيـضا إلى خدمات أخرى كالحسابات المصرفية أو تسهيالت االدخار             

ألشـخاص الـذين يحصلون على دخلهم من الزراعة بشكل رئيسي بناء أصول مادية بعد عمليات الحصاد لكي يعولوا                   ا

وفي حال غياب تسهيالت االدخار، يتعين االحتفاظ بهذه األصول المادية في شكل نقود مما              . أنفـسهم حتى نهاية السنة    

خرين إلى أنواع أخرى من     المعامالت ويعرض المد  يـنطوي علـى مخاطـر السرقة، أو عينياً، مما يزيد من تكاليف              

 .المخاطر
 

تـى أفقـر األسـر المعيشية ترحب باالدخار في حال تمكنها من الحصول على أسعار فائدة حقيقية إيجابية ووجود                    فـح 

وقد تأكدت هذه النقطة من خالل التجربة في بنغالدش وإندونيسيا          . تـسهيالت تحـصيل ودائـع فـي األماكن المناسبة         

بالطبع ليس االئتمان هو ما ينتشل الفقراء من        "إلى أبعد من ذلك عندما قال       ) ١٩٩٧ (Buckleyويـذهب   . مكـسيك وال

ويتمثل ). ١٠٨٥صفحة  ( "براثن الفقر، ولكنه قدرتهم على االدخار من الدخل الذي يحصلون عليه من استخدام االئتمان             

، فإن البرامج التي    "معادلة الوساطة المالية  "انب من   المدلـول الواضـح مـن هـذا النص في أنه بدون مراعاة هذا الج              

تـستهدف تدعيم الخدمات المالية للفقراء والتي تركز فقط على جانب اإلقراض، من المرجح أن تضيع فرصة مساعدة                  

وبشكل إجمالي، فإن تعبئة    ."* الفقـراء الـذين قـد يـرغبون في االدخار ولكنهم ال يرغبون في االقتراض بالضرورة               

 :ات له ثالث ميزات هامة للفقراءالمدخر
 

الذي تتم حمايته من السرقة وسائر المخاطر األخرى التي تتعرض لها         (أوال، العمـل علـى بـناء االحتياطي          •

 .**للتعامل مع التقلبات غير المتوقعة في الدخل) الثروة العينية
 

 .ثانياً، خلق فرصة إلعادة إقراض األموال التي تم تحصيلها إلى المجتمع •
 

ثالـثاً، تعريف األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض بوظيفة الجهاز المصرفي مما قد تنشأ عنه قاعدة عمالء                  •

 .في المستقبل لالقتراض وهو أمر مهم لتوليد الطلب على القروض
 
ديم عند تق "نقطة مشابهة بالنسبة للشركات األصغر حجماً في البلدان النامية حيث يرى أنه             ) ١٩٩١ (McKinnonقدم  *

سيولة حقيقية إلى هؤالء المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم االعتماد على التمويل الذاتي، يصبح جانب اإليداع في            

 ).٢٥صفحة " (الميزانية العمومية للبنك أكثر أهمية من جانب القروض
 

نطو** د ت بارية ق ار إج تمويل األصغر خطط ادخ دى بعض مؤسسات ال وجد ل ال، ي ة ح ى أي ى وعل يلة عل يود ثق ى ق ي عل
ات فعالة للصدمات في حاالت الطوارئ                  ثابة مخفف ى ال تكون بم سحب، حت يات ال على سبيل المثال، البنك األلماني في (عمل

  ).بنغالديش
 
 
 



 ٢٢

وبالرغم من كون الدوافع الجوهرية وراء هذا االتجاه الخاص بتخفيض نطاق ملكية والتزام الدولة للمؤسسات المالية                
بدون شك، إال أن الحجم األكبر المتوقع لإلقراض من المؤسسات المالية المملوكة للقطاع الخاص والذي قد                صـحيحاً   

 ففي كثير من البلدان مثل االتحاد السوفيتي السابق، لم          .يـؤدي إلـى أنظمة مالية أكثر نجاحاً وديناميكية لم يتحقق بعد           

ومن أحد أسباب نقص االستجابة أن بيع مؤسسات القطاع  . تنـتج عـن التحرير المالي الحقاَ زيادة في االئتمان الخاص          

 .العام إلى القطاع الخاص لم يقترن بتنمية األسس المؤسسية لألنظمة المالية المملوكة للقطاع الخاص
 

، ففـي الحـاالت التـي ال يـرجح فيها أن يتم استبدال حصة المؤسسات المالية المملوكة للدولة في السوق                     ولـذلك 
بمؤسـسات مالية خاصة، قد يكون هناك نطاقاً معيناً الستمرار المؤسسات المالية المملوكة للدولة في تقديم الخدمات                 

سبقة للعمليات الناجحة للمؤسسات المملوكة للدولة تجنب        وفي هذه الحالة، تتطلب الشروط الم      .أثـناء الفتـرة االنتقالية    

وعلى وجه التحديد، يتعين أن     . العـوامل التي تمت مناقشتها في الفصل الثالث والتي غالباً ما تعوق أداء تلك المؤسسات              

هيكلة الشاملة،  تخـضع المؤسسات المالية المملوكة للدولة التي تحقق خسائر إلى برامج إعادة تنظيم اإلفالس أو إعادة ال                

وتحديداً، . كمـا يتعـين على السلطات الحكومية تجنب التدخل في اإلدارة المؤسسية للمؤسسات المالية المملوكة للدولة               

 .يتعين منع المؤسسات المالية من إقراض الشركات التي تكون تحت رعاية شخصيات سياسية ذات نفوذ
 

لمالية المملوكة للدولة ليس دائماً أسوأ من أداء المؤسسات      وفـي هذا الخصوص، يجب مالحظة أن أداء المؤسسات ا         
 Landesbanken ففي ألمانيا على سبيل المثال، تشكل حصة البنوك المملوكة للدولة من السوق مثل بنك                .الخاصـة 

لد وتعمل هذه البنوك وفقاً للمعايير التجارية، حيث يكون للب        . وبـنوك االدخـار حوالي ثلث مجموع األصول المصرفية        

دور محـدود فقط في إدارتها المؤسسية، ويقوم الجهاز المصرفي األلماني، والذي يعتبر من أكفأ األجهزة المصرفية في            

 ٢٩ .بالوساطة في األموال بغرض استثمارها بفاعلية العالم،
 

 دور تنظيم المؤسسات المالية واإلشراف عليها. ج
 

 فالتنظيم هو .وريا في تحديد استقرارها ومدى الخدمات المقدمة    يلعـب تنظـيم النظام المالي واإلشراف عليه دورا مح         

أما اإلشراف فهو األسلوب    . مجمـوعة مـن اللوائح التي تفرضها السلطات على أعمال المشاركين في األسواق المالية             

راف في العادة   ويهدف التنظيم واإلش  . الذي تتأكد السلطات بموجبه من االلتزام بمتطلبات إطار العمل التنظيمي وتنفيذها          

لدى البنوك  ) المالكين أو المديرين  " (األطراف الداخلية "إلـى حماية المودعين من السلوك االنتهازي المحتمل من جانب           

ونتيجة ألن المؤسسات التي تقبل الودائع تتعامل مع حقوق أسهم محدودة، فإنها            . ومؤسـسات الوسـاطة المالية األخرى     

ولوال القيود  . لها من خالل أموال المودعين التي يتم إقراضها إلى المقترضين         تعمـل بـشكل كبيـر على زيادة رأسما        

حوافز كافية للتصرف بتحوط وضمان هيكل مخاطر مالئم ألصول         " األطراف الداخلية "التنظيمـية، لمـا كـان لـدى         

مالي فيما بين المودعين    ولذلك فإن التنظيم المتحوط واإلشراف يعمالن على تدعيم الثقة في النظام ال           . المؤسسات المالية 

 ٣٠.الماليوتعتبر العمليتان شرطين ضروريين للتدعيم . المحتملين
 

                                                 
فمسائل نظام اإلدارة التي نوقشت أعاله تجعل       . وعلى أية حالة تظل مسألة ما إذا كان النظام المصرفي األلماني يمثل نموذجاً يمكن محاكاته أمراً محل جدل                  ٢٩

ل التركيز على تنمية األسواق المالية وإزالة الحواجز من أمامها أهم األساليب            ويظ. مـن غير المرجح تكرار هذا النجاح في البلدان النامية على األمد القصير            

 .الواعدة الرامية إلى تشجيع التمويل في البلدان النامية
 متحوطال عمل تصوري وقوي للتنظيم      إطارال يزال يتم تطوير     إذ   - ومـع ذلـك، فـإن الحد المطلوب لتنظيم المؤسسات المختلفة لم يتم تحديده بشكل جيد                ٣٠

 . التنمية االقتصادية والخدمات المالية للفقراءتشجيع ضمن نطاق واإلشراف



 ٢٣

ويمكـن القول بأن التنظيم واإلشراف المالي الفعال يعتبر أكثر أهمية في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق                  
اجة أكبر لبناء الثقة العامة في نوعية       الـتحول القتـصاد الـسوق مقارنـة بالـبلدان المتقدمة وذلك نتيجة لوجود ح              

 وفي هذا الخصوص، أظهرت البحوث في العديد من البلدان أن ضمان الحصول على              .المؤسـسات المالـية وسالمتها    

 ).٤اإلطار (حسابات مصرفية أو تسهيالت االدخار يعتبر من أكثر الخدمات المالية التي يحتاج إليها الفقراء 
 

الخاضعة  القيود على المؤسسات     مجموعة من  قد ينشأ عنه     واإلشرافيةلمتطلبات التنظيمية    با التقيدومـع ذلـك، فإن      
 فغالـباً مـا تقوم السلطات التنظيمية واإلشرافية بتقييد المؤسسات المالية فيما يخص بعض أنواع                .للـوائح التنظيمـية   

خرى مثل  األتنظيمية  باللوائح ال  تقيداًكما أنها قد تطلب أيضاً      . الخـدمات والمـشاركة فـي أنواع معينة من المعامالت         

ـ   ومتطلبات موقع فرع معين والحد األدنى من مؤهالت الموظفين أو مؤهالت معينة              لـبدء العمـل    ساعات المحـددة  ال

 الخدمات المالية في المناطق الفقيرة، مما        نطاق  التحيز ضد توسع   إلى النفقات التنظيمية    يؤدي ارتفاع وقـد   . للموظفـين 

 . الخدمات المالية للفقراءتشجيع تقديمل يخفض من احتما
 

 الخدمات في المناطق الفقيرة  تقديم من المهم ضمان عدم وجود تحيز ضد         ، نظـام تنظيمـي    وضـع وأثـناء عملـية     
 تمنع البنوك والمؤسسات    أن متطلبات الفروع ال يجب      اللوائح التنظيمية التي تحكم    وعلى وجه التحديد، فإن      .والـريفية 

 في معظم البلدان     التنظيمية وعالوة على ذلك، تمنع اللوائح     ٣١. مـن فتح مرافق في المناطق الفقيرة      المالـية األخـرى     

 .دائمةمصرفية  مرافق   ال توجد فيها   المناطق التي    تقوم بنوك منقولة متحركة بزيارة     المصرفية المتنقلة، حيث     األعمـال 

 شرط  أنكما  .  األعمال المصرفية المتنقلة   -اللها يكون الفرع مفتوحاً خ    أن التي يجب    -  العمل وتمـنع لـوائح ساعات    

، على الرغم من أن التقدم       يمنع هذه األنواع من الخدمات المالية      أنإغـالق كافـة أمـاكن المعـامالت كل يوم يمكن            

وتعتبر هذه  . التكنولوجـي المتمـثل في استخدام االتصاالت الالسلكية يجب أن يجعل هذا القيد أقل إلزاماً في المستقبل                

 لدى  تكنوأخيراً، ما لم    .  يعوق حصول الفقراء على الخدمات المالية      أنللـوائح مـثاالً علـى نوع التنظيم الذي يمكن           ا

 . الفائدةتصبح هذه اللوائح قليلة حتى إغالق المؤسسات غير الملتزمة، أو السلطة لعقاب التنظيمية جهات وضع اللوائح
 

                                                 
 التي يتعين على البنوك المكسيكية االحتفاظ بها في الخزانة حجم ووزن تنظمفهناك الئحة :  تقدم المكسيك مثاالً للقيود التي يتم فرضها على المؤسسات المالية٣١

 البنوك لفتح   أمامعتبر عقبة كبيرة    هذه البنية األساسية ي   ، إال إن النفقات المطلوبة لتركيب       عديمة القيمة  قد تبدو غامضة و     هذه الالئحة  أنوبالرغم من   . كـل فرع  

 .فروع في المناطق الفقيرة



 ٢٤

 دور المؤسسات المالية المتخصصة. د
 

رنـة األنظمـة المالية في البلدان النامية أو البلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق مع األنظمة        عـند مقا  
ففي ). ٥انظر اإلطار    (المالية بالبلدان المتقدمة يتضح عدم وجود مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية المتخصصة           

 في  ٥٠ القطاع الخاص إلى     إلى المصرفيةمالية غير   الـبلدان الـصناعية، غالبا ما يصل إقراض مؤسسات الوساطة ال          

ومع ذلك، ففي معظم البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد            . المائـة مـن إجمالـي الناتج المحلي       

ائية  ال تزال بد   األسهم فأسواق   ٣٢ .الـسوق تساوي هذه النسبة عموماً أقل من واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي              

وعالوة على ذلك، فإن البنوك التجارية المسيطرة في القطاعات المالية في           . أو غيـر موجودة في معظم البلدان النامية       

 الكبيرة  الشركات إلىأغلبـية الـبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق تتجه لإلقراض فقط                

 .الراسخة
 

سسات المالية المتخصصة بشكل كبير في التنمية المالية والنمو االقتصادي والحد من             تساهم المؤ  يمكن أن ومع ذلك،   
 تقيم المخططات المالية    أن فمـن خـالل معرفة المجال الذي تقوم بتمويله يمكن للمؤسسات المالية المتخصصة               .الفقـر 

 في وضع أفضل    -س في حالة اإلفال   –وعالوة على ذلك، تكون تلك المؤسسات       . واالسـتثمارية علـى نحـو أفـضل       

التأجير وخاصة شركات   (وتتكون الميزات الهامة األخرى لهذه المؤسسات       . للتـصرف فـي أصـول المشروع المفلس       

. مـن اعـتمادها المحدود على التاريخ االئتماني للعمالء واألصول أو قاعدة رأس المال أو سجالت المحاسبة                ) المالـي 

روعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية والبلدان السائرة         ويـساعد هـذا الوضع األغلبية الساحقة من المش        

 . لديها بيانات مالية تاريخيةتكونعلى طريق التحول القتصاد السوق التي ال 
 

ولكـي يـتم تعزيز التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على نحو أفضل، يتعين على البلدان النامية                  
ـ      ى طريق التحول القتصاد السوق إزالة العوائق ووضع اإلطار الالزم لعمل المؤسسات المالية             والـبلدان الـسائرة عل

أصغر أو أفقر من أن يتم تقديم هذه الخدمات المتخصصة لها من قبل جهات                فقد تكون بعض االقتصادات    .المتخصصة

 المالية القائمة، ففي العديد من البلدان       وفي هذه الحالة، يمكن تقديم هذه األنواع من الخدمات من قبل المؤسسات           . مستقلة

 .المتقدمة تقوم البنوك التجارية بتقديمها بالتنافس مع الوسطاء المتخصصين
 

 تحسين سجالت المحاسبة. هـ
 

 .يتعين تحسين السجالت المحاسبية في العديد من البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق               
ففي العديد من البلدان النامية     .  تقدم مؤشراً عن أداء الشركة إلى مستثمريها ومالكيها وشركائها         الدقيقةسبة  فسجالت المحا 

والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق، تكون معايير التدقيق والمحاسبة منخفضة مع وجود عدد قليل من                 

 ، تقريباً،  الصغر ومعظم الشركات الصغيرة في تلك البلدان       لغةالبا لدى كافة المشروعات     وتكون. المحاسـبين المدربين  

 اتتنفيذ برامج المساعد   ومن الجدير بالذكر أنه يتم    .  لديها سجالت على اإلطالق    تكونسجالت محاسبة ضعيفة أو قد ال       

إذا لم تقم المؤسسات   وعالوة على ذلك، ف   . يتسم بالبطء فيها  الُمحرز  الفنـية لتحسين األداء في بعض البلدان إال أن التقدم           

 تحسين  حوافز، فإن   قائمة على الجشع واالستغالل    كانت الضرائب    إذاأو  /، و مؤسسات أنشطة األعمال  المالـية بإقراض    

 .يصيبها الضعف والوهناالحتفاظ بسجالت المحاسبة 
                                                 

 .ها التي تتوفر البيانات بخصوصالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلفهو يبين فقط : بحذر) ٢(شكل ال في هذا الخصوص، يتعين تفسير ٣٢



 ٢٥

 
 المؤسسات المالية المتخصصة) ٥(اإلطار 

 
لتي تقوم باإلقراض العام، هناك عدد كبير من المؤسسات المالية           البنوك التجارية ا   إضافة إلى فـي الـبلدان الصناعية،      

وفيما يلي  . المتخصـصة التـي تركز على أنواع خاصة من اإلقراض، الذي يتم تقديمه في الغالب إلى مجاالت محددة                 

 :بعض األمثلة
 

ولى عملية تحصيل    التجارية المدينة والتي غالبا ما تت      الذمممقابل   التي تقوم باإلقراض      الديون شراءشـركات    •

وفي حالة تقصير  - المدينة نفسها كضمان للقرضالذمموتقدم . الديـون لصالح الشركات التي تستخدم خدماتها     

 . الديونمشتري إلى المدينة الذممالشركة يتم انتقال ملكية 
 

 التي المعدات    التي تقوم باإلقراض لشراء المعدات الرأسمالية وتسمح للمستأجر باستالم         التأجير المالي شركات   •

 . لعقد التأجيرإضافي بمثابة ضمان يبالتالتكون 
 

 الذين يقومون بتمويل المشتريات من المواد الخام ويستخدمون مخزون المواد الخام            مـوردو االئتمان التجاري    •

 .كضمان
 

 .ات التي تتخصص في تمويل الرهوناتشركات تمويل الرهون •
 

 أيا  -يوياً من حيث السماح للمشروعات بالنمو وذلك ألن معظم المشروعات         تلعب المؤسسات المالية المتخصصة دوراً ح     

وبالفعل، فإن أكثر المشروعات نجاحا واألسرع من       .  ال تدر أرباحاً محتجزة كافية لتمويل نموها       -كانـت درجة نجاحها   

ة شائعة في   وتعتبر المؤسسات المالية المتخصص   . حـيث الـنمو هـي تلـك التـي تتطلب عادة أكبر قدر من التمويل               

ففي مدينة نيويورك على سبيل المثال، هناك مؤسسات مالية تقوم          . االقتـصادات المتقدمة، وخاصة في الواليات المتحدة      

وفي معظم البلدان النامية ال توجد هيئات       . ومؤسسات التنظيف الجاف  " التاكسي"فقـط بتمويل عمليات سيارات األجرة       

 .كما أن إطار العمل المالي والقضائي الالزم لها غير موجود. ي أو لالئتمان التجارالتمويلي للتأجير

 
 تشجيع نماذج تقدير التصنيفات االئتمانية. و

 
تمـنع سـجالت المحاسـبة الـضعيفة البنوك والمؤسسات المالية األخرى من إتباع الطرق التقليدية لتقييم الجدارة                  

من المشروعات الريفية البالغة الصغر ال يمكن فصلها عن          كما أن مصلحة العديد      .االئتمانـية للمقترضـين المحتملين    

ونتيجة لذلك، يتم غالبا    .  المشروع، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم        هذا مصلحة رب األسرة المعيشية التي تعتبر أساس      

مثل وبناء على ذلك، فإن هناك عوامل أخرى        . اتخـاذ القـرارات الخاصـة بإنـتاج األسرة واستهالكها بشكل مشترك           

المعلـومات المحلية المتعلقة بسلوكيات العمل ومصروفات األسرة وأنماط الصرف، قد تكون أكثر دقة عند تقييم احتمال             

 ٣٣.سداد القروض
 

                                                 
 ومع ذلك، فإن إمكانية تحويل الموارد المالية من أحد بنود في            ."التمويل األصغر الحقيقي  "و" ائتمان المستهلك " التمويل األصغر بين     ممارسي يميـز بعـض      ٣٣

 . هذا التمييز عديم المعنىيجعال والعائلة أنشطة األعمالوالصلة الوثيقة بين   بند آخرإلىالموازنة 



 ٢٦

 غير المعقدة وذلك بناء على      ية االئتمان تقدير التصنيفات ولكـي يتم تقييم احتمال السداد، يمكن استخدام بعض نماذج           
 ـ المحدودة حتى اآلن ـ بأن هذه النماذج يمكن   الشواهد وهناك بعض .قترضين المحتملينالمالمعلومات المتوفرة عن 

وكمثال على ذلك، ناقش    . أن تعمـل بفاعلـية فـي البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق               

Chaves   و Sanchez) المعيشية  األسر تقصاءاتاسحالة المكسيك حيث تتوفر في بعض مناطقها ومن خالل          ) ١٩٩٩  

 متغيراً ثبتت أهميتها    ٤٠ يتضمن أكثر من     إحصائيوباستخدام هذه البيانات، تم تطوير نموذج       . كمية كبيرة من البيانات   

. ة االئتماني تقدير التصنيفات  السماح بتنفيذ    إلى االستقصاءاتوقد أدى توافر بيانات     . فـي التنبؤ باحتمال تسديد القروض     

 الخاصة بفاعلية   األولية يؤتي ثماره بالكامل، إال أن النتائج        أنإنهاء هذا البرنامج ألسباب سياسية قبل       وبغض النظر عن    

 .النموذج وقدرته على التنبؤ بمعدالت السداد كانت مشجعة للغاية
 
 ظاميةالن المذكورة بنجاح من جانب كل من المؤسسات المالية          ة االئتماني تقييم التصنيفات  يمكـن اسـتخدام نماذج       و

 وعلى وجه التحديد، يمكن استخدامها من جانب مؤسسات التمويل األصغر التي قد تكون في وضع                .النظامـية وغيـر   

 ).انظر ما يلي(أفضل لهذا الغرض 
 

 تأسيس مكاتب المعلومات االئتمانية. ز
 

تب المعلومات  فـيما يخـص الـشركات األكبر حجما التي تتمتع بسجالت محاسبة كافية، يمكن أن يعمل تأسيس مكا                 
 (علـى الـتغلب على العقبة الرئيسية أمام تنمية األسواق المالية ذات الكفاءة            ) أو سـجالت االئـتمان    (االئتمانـية   

Bredenkamp تمثل قاعدة بيانات    - التي يمكن أن تكون عامة أو خاصة       –فمكاتـب المعلومات االئتمانية     ). ١٩٩٣ 

الميزانية العمومية المدققة، بيانات الربح والخسارة الجارية،       (كات  مركـزية تتـضمن المعلومات المالية الخاصة بالشر       

كما أنها قد   ). خطـط العمل، وبيانات المقترض األخرى مثل سجالت المحكمة ومدفوعات المنافع والوضع الوظيفي الخ             

 ".عةضمان السم"تشمل أيضاً المضمون الثقافي للتقارير االئتمانية بما في ذلك األهمية التي تولى إلى 
 

وفـي العديد من البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق، يتم استخدام مكاتب المعلومات                 
 أحد  ن وقد بيّ  .االئتمانـية بـشكل متـزايد كأسـاس التخـاذ القـرارات بشأن القروض من جانب المؤسسات المالية                 

وجود نمو ) ٢٠٠٠ Miller(ة اإلبالغ عن األوضاع االئتمانية    في اآلونة األخيرة عن أنظم     االستقـصاءات التي أجريت   

، مع تفوق البلدان السائرة      من السنين   خالل العقد الماضي   كل من القطاعين العام والخاص     مكاتب التسجيل في  في   حـاد 

 التي يتم    الجديدة مكاتب التسجيل على طريق التحول القتصاد السوق واقتصادات االتحاد السوفيتي السابق من حيث عدد             

ومن .  الكاريبي لديها أنظمة تقارير ائتمانية     والبحر في أمريكا الالتينية     اً بلد ١٧ أنكمـا تذكر الدراسة أيضا      . تأسيـسها 

من المرجح أن تكون    و ،)نابليون( فرنسية الـنقاط المثيرة أيضا أن البلدان التي تتمتع بأنظمة قانونية تعتمد على قوانين            

 .لديها مكاتب تسجيل عامة
 

 وقد  . لتنمية الوساطة المالية بكفاءة    مفيد مؤخراً أن تأسيس مكاتب المعلومات االئتمانية        أجريتوتؤكد الدراسات التي    

ووجدا أن  .  االئتمانية والتنمية المالية   سجالت األهلية بتحلـيل العالقـة بـين وجود        ) ٢٠٠١ (MillerوGalindo قـام 

يترتب على استخدام : " الشركاتإلى  االئتمانمدى توافرلى حد كبير من   تحسن إ  جيدة األداء  االئتمانية   سـجالت األهلية  

توافر التدفقات  بخصوص   ألية شركة  القرارات االستثمارية    تخفيض كبير في درجة حساسية    )  االئتمانية سجالت األهلية (

 برغم كونها    آنفاً  المذكور فالمكاتب االئتمانية تعتبر ظاهرة حديثة نسبيا، ولذلك فإن نتائج البحث         ). ١٤صفحة  " (الـنقدية 



 ٢٧

أن مكاتب المعلومات االئتمانية يمكن أن تعمل       وتتمثل اآلثار المترتبة على هذا العمل في        . مـشجعة تعتبـر نتائج مؤقتة     

 هذه النتائج من خالل التحليل      مساندةوفي حالة   . المتأخرةعلـى خفـض القـيود المالـية الناجمة عن األسواق المالية             

ـ      ي إمكانية تمويل االستثمار من خالل ائتمان بنسبة أكبر من تلك الممكنة بدون هذه األنواع من                اإلضـافي، فإنهـا تعن

 إلى أيضاً أنه في حالة تحسين نوعية البيانات في أمريكا الالتينية لتصل             Miller و   Galindoكما استنتج   . المؤسـسات 

 .أفضل على الحصول على االئتمانمستويات البيانات في الواليات المتحدة، سوف تتمتع الشركات بمقدرة 
 

 سمعة لها   تكوين االئتمانية يمكن أن تعزز اإلقراض إلى الشركات الحديثة التي لم تقم ب            سجالت األهلية وبالرغم من أن    
 إلى وبدالً من ذلك، يتعين النظر  .خـالل فتـرة ممتدة، إال أنها تعتبر بديالً منقوصاً ألنظمة الضمان اإلضافي المتطورة             

 . باعتبارها مكملة ألنظمة الضمان اإلضافي المطورةيةاالئتمان إلبالغ عن األوضاعاأنظمة 
 

 تعزيز حقوق الملكية. ح
 

توجد ملكية مسجلة له أو يمكن إثبات ملكيته         مادي   تمثل حقوق الملكية كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بأي أصل         
يد أساساً لتكوين الثروة فحسب، ولكنها تشكل أيضاً األساس          وال تعتبر حقوق الملكية المحددة بشكل ج       .بـشكل قانونـي   

ففي البلدان المتقدمة، تشكل حقوق الملكية الفعالة       . للقـروض والـسلف التـي يـتم صرفها من قبل المؤسسات المالية            

 من وعلى وجه التحديد، يتم استخدامها بشكل متكرر. والمـضمونة األسـاس لنسبة كبيرة من اإلقراض الذي يتم تقديمه         

 .الصغيرة للحصول على تمويل لألعمال التجارية الجديدة أو التوسع التجاري مؤسسة األعمالجانب مالكي 
 

 األسواق، مما يسمح بتنمية   األخالقية فاعلة لتخفيض مشاكل االختيار السلبي والمخاطر        آليةوتعتبـر حقـوق الملكية      
الضوء عليه، حيث ) ٢٠٠٠ (Hernando de Sotoاسطة  وهو موضوع ألقت دراسة تم القيام بها مؤخراً بوالمالـية، 

 قد ازدهرت أكثر بكثير من      - المتقدمة في العالم   ٢٥ البلدان  أي -ن الـواليات المتحدة وكندا واليابان وأوروبا      أ "الحـظ 

يث ال  الـبلدان األخـرى التي ال تتمتع بهذا النوع من أنظمة الملكية النظامية والمتكاملة التي يسهل الحصول عليها، بح                  

 ).١٦٥صفحة ." ( تتجاهل الحاجة للملكية النظاميةاقتصاديةيمكن ألي شخص أن يقترح اليوم حلوالً 
 

اآلالت (والممتلكات المنقولة   ) العقارات(أمـا فـي معظم البلدان النامية، فتتم حماية حقوق كل من الممتلكات الثابتة               
 لذلك، فإنها تكون إما عديمة القيمة كضمان إضافي أو يكون            ونتيجة . للغاية سيئبشكل  )  الخ  المدينة والذمموالمخزون  

فاإلقراض . ضـمانها مكلفا للغاية ومحفوفا بالمخاطر بحيث تصبح فائدتها معدومة تقريباً بالنسبة للعديد من المقترضين              

األسواق يعوق تنمية   المضمون بالممتلكات المنقولة نادر بينما تكون أسواق رهن الممتلكات الثابتة غير فعالة ومكلفة مما               

 .المالية
 

 إلى أن هناك ثروة ضخمة متجسدة في ممتلكات الفقراء غير المسجلة التي ال تستغل بسبب De Sotoوقـد أشـار   
لديهم التي  يتم تكوينه من جانب األشخاص الذين تساعدهم أنظمة الملكية          ... رأس المال  ".حقـوق الملكـية غير الفعالة     

فالزيادة الجوهرية في رأس المال في بلدان الغرب خالل العقدين          . لمـزيد من اإلنتاج   التجهيـز   و.... علـى الـتعاون   

 ٣٤."الماضيين نتجت عن التحسن التدريجي ألنظمة الملكية
 

                                                 
٣٤ De Soto )٦٥-٦٤فحة ص) ٢٠٠٠ 
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ولـذلك فقـد ينتج عن إصدار صكوك ملكية لممتلكات الفقراء وتسجيلها ثروة كبيرة مستغلة وتنمية جوهرية للسوق                  
فعلى . قولة من خالل عدد من دراسات الحالة التي ناقشت تجربة التسجيل النظامي للملكية             وقد تم تعزيز هذه الم     .المالي

حالة بيرو حيث تم القيام بإصدار صكوك الملكية المسجلة لمنازل الفقراء في  Holden (2000) سـبيل المثال، ناقش 

تسجيلها وهي تقنيات تتسم بانخفاض     باستخدام تقنيات مبتكرة إلصدار صكوك الملكية و      ) العاصمة الوطنية (ضواحي ليما   

وبالـرغم من أن القيمة األولية لمساكن الفقراء كانت منخفضة، إال أنها كانت تمثل أصالً هاماً تملكه العائالت                  . الـتكلفة 

 ٣٥.فعند إصدار صك الملكية للمسكن وتسجيله، تتضاعف قيمته، مما يؤدي إلى زيادة نسبية في صافى القيمة. الفقيرة
 

نظاماً مستقراً للتعاقد ومؤسسات    )  منقولة  أموال  ثابتة أو  ممتلكاتسواء كانت   (نظام فعال لحقوق الملكية     ي  أويتطلب  
 في العقود ونظاماً لتنفيذ     يبت ونظاماً قضائياً يمكن أن      ات الضمان حقوقومـثل مكاتب التسجيل بغرض تسجيل الملكية        

مؤسسات واألدوات بالملكية الواضحة القابلة للتحديد والقدرة        ويسمح وجود هذه ال    .عول عليه قرارات المحاكم على نحو يُ    

. بشكل فعال بصفة ضمان للقروض والقدرة على استعادة ملكية الضمان في حالة التقصير            المادية  علـى رهن األصول     

ير كافية   أن أوجه القصور المتعددة تجعلها غ      إالوبالرغم من أن بعض تلك المؤسسات متواجد في معظم البلدان النامية،            

 .تسجيل وتوثيق الملكيةفقد قام عدد قليل من البلدان النامية بتنفيذ اإلصالح الشامل ألنظمة . الزدهار القطاعات المالية
 

 دور مؤسسات التمويل األصغر. ط
 

 وقد نتج ذلك جزئيا    ٣٦.مـنذ أواخر الثمانينات، نما عدد مؤسسات التمويل األصغر على نحو سريع في البلدان النامية              

كاسـتجابة النـسحاب الـبلد مـن تقديم الخدمات المالية إلى الفقراء في شكل مؤسسات مالية متخصصة مملوكة للبلد                    

 .واالئتمان المدّعم الممنوح للمزارعين الفقراء
 

 فإن هذه المؤسسات تتمتع .لفقراءالفائدة ل مؤسسات التمويل األصغر     أن تحقق وتـوجد عـدة أسـباب وراء احـتمال          

 الفقيرة تعيش في     المعيشية  وقرب مكاني، وهي ميزة هامة نظرا ألن أغلبية األسر          على المستوى المحلي   بمعرفة أفضل 

وتتجاوز مؤسسات التمويل األصغر المسافة     . مـناطق ريفـية شاسعة ال تحصل على خدمات كافية من البنوك التجارية            

نظامية الشبه   مؤسسات التمويل األصغروعالوة على ذلك، فإن. لتيـسر حـصول فقـراء الريف على الخدمات المالية    

وغيـر النظامـية تكمل النظام المالي الرسمي من خالل تقديم الخدمات المالية إلى األشخاص الذين يتعذر وصولهم إلى               

 والتي تتعلق بإنشاء    توثيقاً جيداً  عدد قصص النجاح الموثقة       مطرد في  دهناك ازديا ونتيجة لذلك،   . الرسميالنظام المالي   

 .ات التمويل األصغرمؤسس
 

 فنوعية محفظة   .ومـع ذلك، فإن التأييد المنتشر للتمويل األصغر كأداة للتخفيف من حدة الفقر يجب التعامل معه بحذر                

 ونتيجة لذلك، ال يصل     ٣٧. سالمة اإلدارة وجودة مراقبة أنشطتها     إلىقـروض مؤسسات التمويل األصغر غالباً ما تفتقر         

                                                 
 ونتج عنه إصدار صكوك الملكية      ١٩٦٠ المستمر في تايلند الذي بدأ في عام         اإلصالح بمناقشته وهو برنامج     )١٩٩٩ (Byamugisha هناك مثال أخر قام      ٣٥

 .لنمو االقتصاديامعدالت رفع  إلىلجزء كبير من الممتلكات الخاصة وتسجيلها وأدى ذلك 
أصحاب  العمالء منخفضي الدخل بما في ذلك        إلى غير نظامية تقدم الخدمات المالية       أو جهات شبة نظامية     بأنهار  غ يمكـن تعـريف مؤسسات التمويل األص       ٣٦

 . بعض مؤسسات التمويل األصغر تقدم خدمات المدخرات والتأمين والسدادأنوتنحصر الخدمات المالية عموما في اإلقراض بالرغم من . المهن الحرة
وقد ال يعكس ذلك فقط مشكلة      . أرباحها عن   اإلعالن أن تقلل من قيمة      المرجح مؤسسات التمويل األصغر من      أنباب لالعتقاد    ومـع ذلك، فهناك بعض األس      ٣٧

. ضرائب مرتفعة وليس لديها حوافز لدفع الضرائب      ذات   العديد من مؤسسات التمويل األصغر قائمة في بلدان          أن ولكن حقيقة    أعالهالوكالة التي تمت مناقشتها     

 . يتعين التعامل معها بحرصاإلبالغ عنها، فإن بيانات ربحية مؤسسات التمويل األصغر التي تم ولذلك
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 من خالل   إالية الالزمة لتغطية النفقات سوى عدد ضئيل، مما يحول دون استمرارها             الفاعل إلىمـن هـذه المؤسسات      

وفي نفس الوقت، وبما أن أسعار الفوائد التي تفرضها مؤسسات التمويل           . الحـصول علـى مزيد من الدعم من مانحيها        

كهم في التوازن الذي يوجد     األصـغر تكون عادة مرتفعة، فإن الفقراء المستحقين لالئتمان مظلومون تماما بسبب اشترا            

 فالصالت بين مؤسسات التمويل األصغر والبنوك التجارية أو المؤسسات          ٣٨.فيه العديد من االئتمانات المنخفضة الجودة     

  معظم البلدان التي يوجد فيها التمويل األصغر بشكل واسع         أنبل  . المالـية النظامـية األخـرى غالباً ما تكون ضعيفة         

 ينجح ونادرا ما . النظامي إلى القطاع    النظامي لالنتقال من القطاع غير      آخذ في الصعود   مسار  ال يـوجد لديها    الـنطاق 

 العثور  في قدرة مؤسسات التمويل األصغر على تمويلها        أنشطة أعمالهم  ت الذين تجاوز  مشروعات العمل الحر  أصحاب  

األصغر الناجحة أثبت استحالته بسبب     وأيضا، فإن تكرار نماذج التمويل      . علـى الـتمويل لـدى مؤسسات مالية تقليدية        

من مؤسسات التمويل     حتى اليوم أي بلد لديه شبكة شاملة       يوجدوأخيرا، ال   . ة أو الثقافي  ة السكاني األطراالخـتالفات في    

 .األصغر
 

  عمليات صندوق النقد الدوليمدلوالت. خامساً
 

 فيه  األعضاء مساعدة البلدان    ، تقليدياً، يصندوق النقد الدول   تـستهدف هـذه المشورة بشأن السياسات الصادرة عن        
واجه بلد ما   ي فعندما   .قابل لالستمرار نمو اقتصادي   تحقيق  علـى اتـباع سياسـات سليمة لالقتصاد الكلي تهدف إلى            

إلى استعادة استقرار   بشأن السياسات   صندوق النقد الدولي    عن  اخـتالالت في االقتصاد الكلي، تهدف المشورة الصادرة         

 ومن بين األمور المهمة أيضاً     ٣٩. النمو االقتصادي والحد من الفقر      تحقيق لكلي لكي يتم تمهيد الطريق نحو     االقتـصاد ا  

 . له أثار مفيدة مباشرة للتخفيف من حدة الفقرالقابل لالستمرارأن إطار االقتصاد الكلي 
 

 بشكل  لدولي تدريجيا من التركيز   ، تم التوسع في نطاق عمل صندوق النقد ا         من القرن الماضي   اتيومنذ أواخر الثمانين  
من هذا المنظور   و ٤٠. االشتمال على النواحي الهيكلية المتعلقة بحالة الفقر       إلى على سياسات االقتصاد الكلي      أساسـي 

 البلدان األعضاء الحاليين    إلىالتي يتم تقديمها    بشأن السياسات   ، فإن محور مشورة صندوق النقد الدولي        األوسـع نطاقاً  

 تخفيض أعداد الفقراء   والذي يقترن بسياسات     )١٩٩٠ Camdessus("  الجودة عالينمو  "تحقيق    تسهيل تـتعلق بكيفـية   

 . الفرصتكافؤوتحسين 
 

والحد من الفقر ، أصبح التحديد النظامي للقيود        "  الجودة العالينمو  لل"ولمـا كانت تنمية السوق المالي شرطاً مسبقاً         
 وقد استدعى ذلك تعاوناً . من أعمال صندوق النقد الدوليمهماًيعي عنصراً التـي تواجه تنمية القطاع المالي بشكل طب    

، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معاً بطرح برنامج لتقييم القطاع المالي             ١٩٩٩ففي عام   . وثيقاً مع البنك الدولي   

ة في إطار أنشطة الرقابة التي يقوم        تقديم المعلومات الخاصة بمواطن القوة والضعف في األنظمة المالي         إلىالذي يرمي   

                                                 
 . يعكس ذلك نوعاً من الدعم االجتماعي اإلجباري٣٨
لدولي المشورة في   ، يقدم صندوق النقد ا    أوال.  البلدان األعضاء في الصندوق    إلى هـناك ثـالث قنوات يقوم صندوق النقد الدولي من خاللها بتقديم المشورة               ٣٩

 المنتظمة وفقا للمادة الرابعة مع كافة البلدان        يةمناقشات االستشار ال فيه، ويتم ذلك بشكل رئيسي من خالل         األعضاء للبلدانللسياسات االقتصادية   " مراقبته"إطار  

 . الفنيةاتوثالثا، يتم تقديم المشورة في إطار المساعد.  لبرامج التعديلة الماليمساندتهوثانيا، يقدم صندوق النقد الدولي المشورة في إطار . األعضاء
تسهيل ال:  متوسط األجلإطار الهيكلية المنصوص عليها في اإلصالحات ركزا على    لإلقراض، تسهيلين   ١٩٨٧-١٩٨٦  عامي فيـ   انشأ صندوق النقد الدولي    ٤٠

وفي عام  . وتوسيع نطاقه ، تم تمديد التسهيل الثاني      ١٩٩٣وفي عام   . )ESAF( التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي    و) SAF( الهيكلي التمويلي للتصحيح 

ـ   إستراتيجية وثيقةالذي تشكل  النمو والحد من الفقر، تـم اسـتبداله بتسهيل   ١٩٩٩  تخفيض أعداد الفقراء ـ التي يلتزم بها البلد المعني التزاماً كامالً وشامالً 

 ).٢٠٠٠ وأخر Guptaمزيد من التفاصيل، انظر لل (أساسهحجر 



 ٣٠

ويتكون برنامج تقييم القطاع المالي من ثالثة مكونات رئيسية وهي           ٤١.بها صندوق النقد الدولي في البلدان األعضاء فيه       

مالي  الجيدة المعنية بالقطاع ال    مارساتتقييم مدى االلتزام بالمعايير والقوانين والم     ) ب(تقييم استقرار النظام المالي     ) أ: (

 ).٢٠٠١ Hilbersمزيد من التفاصيل، انظر لل(تقييم متطلبات إصالح وتنمية النظام المالي ) ج(و 
 

ومـن المـنظور التنموي، يمثل برنامج تقييم القطاع المالي تقييماً مفصالً لمواطن القوة والضعف في األنظمة المالية        
توسيع نطاق   وبالرغم من ضرورة تجنب      . إلى الفقراء  بمـا فـي ذلك تحديد القيود التي تعوق تقديم الخدمات المالية           

فان تقديم المعلومات الخاصة    ،  ٤٢ صندوق النقد الدولي   التي يساندها  في المجاالت الهيكلية في البرامج       مجموعة الشروط 

ي إلى التي قد تؤد المهمةبأوجـه القـصور المؤسسية والنظامية في األنظمة المالية لدى البلدان األعضاء، لمن الوسائل      

وفي هذا الخصوص، يمكن التوقع بأن      .  على الحد من الفقر بشكل خاص      والمساعدةتحفيـز التنمـية االقتصادية عموما       

الـبلدان النامـية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق يمكنها االستفادة بشكل جوهري من برنامج تقييم                  

 ألسواقها  إضافية عنها تنمية    تنتجات المشمولة فيه إلى برامج سياسات       الـنظام المالـي في حالة إمكانية ترجمة التوصي        

 .المالية
 

 إلى التقييم الواسع النطاق ألداء النظام المالي ومتطلبات التنمية في إطار برامج تقييم النظام المالي، يقدم                 وباإلضـافة 
ه وذلك في إطار المساعدة الفنية التي        البلدان األعضاء في   إلى السياسات   المشورة بشأن صـندوق النقد الدولي أيضا      

 المساعدة بتقديم وإدارة إدارة النقد وشؤون الصرف لدى صندوق النقد الدولي       تقوم وعلى وجه التحديد،     .يقـوم بتقديمها  

الفنـية الخاصـة بقـضايا تتعلق باألعمال المصرفية المركزية وسياسات وأدوات النقد والصرف والتنظيم واإلشراف                

وبالرغم من أن تركيز    ). ١٩٩٨ وآخرون Mehranلمزيد من التفاصيل انظر     ل(الخ،   المؤسسات المالية، المتحوط على   

 القاعدة كما هو الحال في برامج تقييم النظام المالي، إال أن هدفها النهائي يتكون               عريضأنـشطة المـساعدة الفنية ليس       

فعال مما يسهل النمو االقتصادي ويساعد على الحد        أيضا من تقديم التوجيهات بخصوص كيفية تدعيم نظام مالي سليم و          

 .من الفقر
 

 االستنتاج. سادساً
 

 تساهم في الحد    التالي، فإنها  وب ، النمو االقتصادي   تشجع  أن التنمية المالية   في االستنتاج األساسي لهذه الدراسة      يتمثل
للفقراء، ولكن توفير خدمات مالية     جديدة   فرص عمل    وتخلق فالتنمية المالية ال تدعم النمو االقتصادي فقط         .مـن الفقر  

 .أيضا للتخفيف من حدة الفقرمهماً نظامية أو غير نظامية لألسر الفقيرة يعتبر شرطاً مسبقاً 
 

 فتقلب االقتصاد الكلي    .ويعتبـر اسـتقرار االقتصاد الكلي أحد الشروط الالزمة للتنمية المالية الفعالة والحد من الفقر              

التنبؤ به يمكن أن    الذي ال يمكن     التضخمارتفع معدل   كما أن   . نقد ويعمل على تعقيد تقييم االئتمان     يقلل من الطلب على ال    

يتـسبب بشكل مباشر في زيادة معدالت الفقر آلن قدرة الفقراء على حماية أنفسهم محدودة، وكذلك قدرتهم على تحمل                   

ستقرار األسعار الذي شهدته اآلونة األخيرة ويسود       ومما الشك فيه أن ا    .  من أعباء التضخم   المتكافئالعبء األكبر غير    

                                                 
 . تمت مناقشة توصيات بعثات برنامج تقييم القطاع المالي مع السلطات في إطار المناقشات االستشارية بموجب المادة الرابعة٤١
محور تركيز    بأن  النطاق ومع ذلك، هناك اتفاق واسع    .  مناقشة حامية  إلى يخـضع مدى وتركيز التكيف المرتبط باستخدام موارد صندوق النقد الدولي حاليا              ٤٢

 . صندوق النقد الدوليالتي يساندها يكون حادا مع ضرورة تحسين ملكية البلدان للبرامج أن يجب مجموعة الشروط
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اآلن العديد من البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق قد ساهم في التخفيف من أثار تقلبات                   

 .االقتصاد الكلي على الفقراء
 

 وبغض النظر عن   .ن حدة الفقر محدودة    على التخفيف مباشرة م     السليمة ومع ذلك، فإن قدرة سياسات االقتصاد الكلي      

عدم جواز التقليل من شأن التقدم الذي تم إحرازه في التخفيف من أثار تقلبات االقتصاد الكلي، إال أن سياسات االقتصاد                    

وبدال من ذلك، يجب توجيه هذه السياسات       . الكلـي ليـست الشرط الوحيد للتنمية المالية الفعالة وللتخفيف من حدة الفقر            

 المباشرة في األسواق    اإلجراءات التدخلية  النمو من خالل التنفيذ المتحوط ألهداف االقتصاد الكلي، وتجنب           تشجيع نحو

 .المالية
 

  آخر لسياسات المالية وذلك كشرط ضروري    اوأدوات  السليمة   المؤسسات   لتشجيعالدراسة الحاجة   هذه  وقـد حـددت     
ومع ذلك، فإن التخلف    . لمؤسسات واألدوات أظهر احتمال الحد من الفقر       فالعمل الفعال لهذه ا    .للتنمـية المالية الناجحة   

المؤسـسي الموجـود فـي العديـد من البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوق يضعف من                    

عادة استقرار االقتصاد   وبالرغم من است  . التأثيرات المفيدة الممكنة لألسواق المالية التي تقوم بوساطة األموال بشكل فعال          

 الفشل المؤسسي قدرة القطاعات المالية وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى الفقراء، كما يعمل أيضا                يعرقلالكلـي،   

 .على إعاقة النمو
 

 كما  . الخدمات المالية  لتشجيع الممكن استخدامها    اتالدراسة أسباب الفشل المؤسسي وأدوات السياس     هذه  وقد ناقشت   

، لعدم تحقيق التنمية المالية   حددت المؤسسات الضعيفة، وخاصة تلك المعنية بحقوق الملكية كأحد األسباب الرئيسية            أنها  

 من شأنها تحفيز    تقييم التصنيفات االئتمانية   وبرامج   االئتمانية المعلومات   وتشجيعموضـحة أن إصـالح حقوق الملكية        

التي تسمح للفقراء   و الودائع   التي تتلقى مؤسسات  ال تشجيع أن   سةترى هذه الدرا  وعالوة على ذلك،    . تسهيالت اإلقراض 

 الفقراءوقد أشارت إلى أن االعتقاد بعدم قدرة . بفـتح حـسابات االدخار يعتبر عامالً هاماً أيضا للتخفيف من حدة الفقر          

راسة الضوء على    الد  هذه وفي هذا الخصوص، ألقت   .  العملية التجارب هو اعتقاد ال تدعمه      الفقرعلـى االدخار بسبب     

الحاجـة لـضمان التنظيم واإلشراف الفعال الذي يمكن أن يساعد على بناء الثقة العامة في نوعية وسالمة المؤسسات                   

 يجعل تنفيذ بعض من هذه الخطوات من الخدمات المالية أداة أكثر قوة للتخفيف من حدة الفقر                 أنومن المحتمل   . المالية

 .البلدان السائرة على طريق التحول القتصاد السوقفي العديد من البلدان النامية و
 

 فأشارت إلى أن مؤسسات التمويل األصغر تلعب دورا هاما          .كما ناقشت الدراسة أيضا دور مؤسسات التمويل األصغر       

ومع ذلك، ال يتعين النظر إلى هذه المؤسسات على أنها الدواء الناجع أو أنها تشكل النهاية بحد                 . فـي الحـد مـن الفقر      

فتقديم خدمات التمويل األصغر يمكن أن يكون فعاالً  فقط في الحد من الفقر في حالة تحسينه لقدرة الفقراء على                  . ذاتهـا 

 .إنتاج دخل أعلى بشكل قابل لالستمرار واالدخار للمستقبل
 

 المهمور   ألقت الضوء على الد    حيث .الدراسة نتائج تحليل أعمال صندوق النقد الدولي      هذه  وفـي الـنهاية، ناقـشت       

التي تتسم   األسواق المالية    لتشجيع إلى البلدان األعضاء فيه       بشأن السياسات   صندوق النقد الدولي   عن لمـشورة الصادرة  

هي على  موارد صندوق النقد الدولي      التي تساندها  البرامجمجموعة الشروط الخاصة ب     فعالية وبما أن . بالقـوة والسالمة  

صندوق النقد الدولي   لة  ينشطة الرقاب األ المنفذة لها، فإن تقديم هذه المشورة في إطار           السياسية للسلطات  اإلرادةنفس قدر   
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