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 مذكرة مناقشة مركزة  
   

 رقم 10 
 

  بنوك التنمية المملوكة للدولة والعاملة في مجال التمويل األصغر
Joyita Mukherjee المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، سكرتارية 

 
 

 أشد الناس فقرا  اعترافا متزايدا باعتباره وسيلة فعالة لتحسين نوعية حياةاألصغرفي السنوات األخيرة، اكتسب التمويل 
وقد أثار هذا االعتراف حماس المسؤولين الحكوميين في بلدان عديدة إلصالح مؤسسات التمويل . ومستويات معيشتهم

للقيام بعمليات التمويل ) فييتنام(أو لخلق مؤسسات جديدة ) البرازيل والهند وتنزانيا(اإلنمائي القائمة المملوكة للدولة 
 وهو واحد من ،(Bank Rakyat Indonesia)ران هذا الحماس كون بنك راكيات إندونيسيا وكثير ما يذكي ني. األصغر

 غير أنه من األهمية بمكان التنويه إلى أن نجاح بنك راكيات .بنكا مملوكا للدولة  في العالم،األصغرأبرز مؤسسات التمويل 
 عبارة عن كيانات األصغرمن مؤسسات التمويل ى العظمفالغالبية .  يعتبر استثناء من القاعدةاألصغركوسيط في التمويل 

  .خاصة غير حكومية تسير على مبادئ النشاط االقتصادي السليمة
  

 وهو الوصول إلى أشد الناس احتياجا –ر لمؤسسات التمويل اإلنمائي المملوكة للدولة في أحيان كثيرة، يخضع الهدف الخّي
وتؤدي . ة تركيزا غير مبرر على تدفقات االئتمان وليس على استردادهاسوتضع التفويضات المسّي.   للتأثيرات السياسية-

ممارسات اإلقراض السيئة، مثل ضعف معايير اختيار المقترضين، وضعف أو انعدام الرقابة والمتابعة، وأسعار الفائدة 
حكومة أو المانحين  إلى إضعاف المؤسسات المملوكة للدولة ماليا وجعلها معتمدة باستمرار على أموال ال،المدعومة
 تستمر في تقديم تدفق من الخدمات للفقراء على يجاد مؤسسة مالية مستدامةيكون الهدف هو إ باختصار، ال. الخارجيين

  . المدى الطويل، وإنما خلق قنوات لصرف االئتمان
  

مكنت من التغلب على المشاكل ويعتبر بنك راكيات إندونيسيا واحدا من القلة القليلة من المؤسسات المملوكة للدولة التي ت
فقد مر بتغييرات كبيرة بتكلفة كبيرة لكي يصبح مؤسسة مستقلة سياسيا، وموجهة . التي تعاني منها عادة تلك المؤسسات

 من أعلى المستويات في االلتزام التام ملت عملية التغييروش. نحو خدمة العمالء، وتدار إدارة حسنة، ومحققة للربح
وشملت التسليم بفشل خطط االئتمان المدعومة التي . سية، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزيالحكومة اإلندوني

كل واألهم من . يمارسهاالبنك  وتغيير معظم جوانب العمليات المصرفية القروية التي كان ،تستهدف كسب التأييد الشعبي
  .طرة الدولة على الجهاز المصرفييسل للقطاع المالي أزاصالح أشمل ذلك أن التغيير حدث ضمن إطار إ
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 unit desaتغيير نظام عملية وتسعى هذه المذكرة إلى إطالع واضعي السياسات وغيرهم من المسؤولين الحكوميين على 
تمويل ناجحة للبنك راكيات، وتحديد العوامل الرئيسية التي أدت إلى ميالد مؤسسة الخاص ب  )ة القروييةالمصرف الخدمات(

   .وتجادل بأنه في غياب هذه العوامل، سيكون إصالح مؤسسات التمويل اإلنمائي المملوكة للدولة مقيدا بشدة. األصغر
  

 (BRI) بنك راكيات إندونيسيا
  

وكة للدولة، خمسة بنوك تجارية مملاإلندونيسية ، أنشأت الحكومة 1946بعد أن حصلت إندونيسيا على استقاللها في عام 
 بدمج بنكين أقدم نشأة مملوكين للدولة 1950وخرج بنك راكيات إلى حيز الوجود في عام . منفصللكل واحد منها تفويض 

الذي أنشئ في عام  (Algemeene Volkscredietbankوبنك ) 1895الذي أنشئ في عام (هما بنك بريكريديتان راكيات 
ادخار كانتا تقدمان خدماتهما لإلندونيسيين وكان البنكان اللذان خلفهما بنك راكيات عبارة عن مؤسستي ائتمان و ).1934

وفي ظل الحكومة الجديدة، كان هدف بنك راكيات هو تقديم . من أبناء الطبقة المتوسطة، خاصة في المناطق الريفية
  .الخدمات المصرفية الريفية مع التركيز على تشجيع التنمية الزراعية

  

؛ طي كافة أنحاء البالدتغ مكتبا فرعيا 325تضم ي إندونيسيا ولديه شبكة واليوم، يعتبر بنك راكيات واحدا من أكبر البنوك ف
المؤسسة األلمانية للمساعدة (1996 بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 12 وحدة مصرفية قروية؛ وبلغت أصوله 3,595و

، والخدمات المصرفية الخدمات المصرفية للشركات: ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات). 1997الفنية، 
 التابعة للبنك، والتي تعرف أيضا األصغروفي السنوات األخيرة، اجتذبت عمليات التمويل . األصغرالتجارية، والتمويل 

لتمويل  من المؤسسات  البارزة المقدمة ل االنتباه وحازت على الثناء باعتبار البنك واحدا،باسم الوحدات المصرفية القروية
  .لم يكن كذلك دائماولكنه . األصغر

  

  ...اإلرشاد الجماهيري من 
  

 أن تحقيق االكتفاء الذاتي في إنتاج األرز سيكون واحدا ، أعلنت الحكومة اإلندونيسية)من القرن الماضي(في السبعينيات 
وفي . وردمن األهداف الوطنية كوسيلة لتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية وتقليل االعتماد على األرز المست

ائتمان زراعي لتشجيع برنامج خدمات إرشاد و ، وهو(BIMAS)، أدخلت الحكومة نظام اإلرشاد الجماهيري 1973عام 
رشاد الجماهيري  اإل وقد وجه نظام1.المزارعين على استخدام التكنولوجيات ومستلزمات اإلنتاج الجديدة في إنتاج األرز

واألسمدة والمبيدات، لمزارعي المحّسنة ء مستلزمات إنتاج مختلفة، مثل التقاوي ، المرتبط بشرااالئتمان الحكومي المدعوم
  .األرز في المناطق الريفية في إندونيسيا

 

وقد . مان في إطار نظام  اإلرشاد الجماهيريتوبالنظر إلى التفويض الممنوح لبنك راكيات، فقد اضطلع بتنفيذ برنامج االئ
بنك تجزئة تابعة للمكاتب الفرعية التابعة لل" نوافذ"على مستوى القرى لتعمل  بمثابة أنشئت الوحدات المصرفية القروية 

رئيس :  أربعة موظفينوسط وتضم قرية في المت18وكانت كل وحدة مصرفية قروية تخدم . على مستوى المقاطعات
  .دة، ومسؤول ائتمان، وكاتب حسابات، وصرافالوح

  

                                                 
 أعقبت جهودا فاشلة أخرى لتكثيف إنتاج األرز أثناء الستينيات وكانت 1973في عام  يجب التنويه إلى أن خطة اإلرشاد الجماهيري التي أدخلت  1

لالطالع على مناقشة أشمل بشأن جهود اإلرشاد الجماهيري األسبق وإنشاء الوحدات المصرفية القروية، . تعرف أيضا باسم اإلرشاد الجماهيري
  ).دراسة غير مطبوعة (Marguerite Robinsonتأليف رفية المستدامة للفقراء، الخدمات المص: األصغرثورة التمويل أنظر الفصل السابع في 
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 فشل برنامج االئتمان الخاص بنظام اإلرشاد الجماهيري، فإن ثالث خصائص  أسهمت فيلعواموعلى الرغم من أن عدة 
  .حددت مصيره منذ البداية

  

فعلى سبيل المثال، على الرغم . دات المصرفية القروية سيطرة تذكر على عملياتهملم يكن لموظفي الوح.  انعدام االستقالل
لم تكن لهم سلطة على عملية اختيار المقترضين ساط،  األقونمن أن موظفي الوحدات كانوا يقدمون القروض ويحصلّ

وقام بهذه المهمة المسؤولون في وزارة الزراعة وهيئات الحكم المحلي األخرى، بموجب أوامر بتحقيق . والموافقة عليهم
 الموافقة على القروض وتحصيل القروض موكولة إلى أشخاص بعبارة أخرى، كانت مسؤوليات. معينةأهداف سنوية 

ترنا بالضغط من وهذا الوضع، مق 2. القروض المقدمة أو السدادمسؤوال عن نوعيةيعتبر لفين، وبالتالي لم يكن أحد مخت
لة للبنك، أدت إلى مشاكل تتعلق بالمتأخرات، وقد أصبحت المشكلة حادة جدا بعد سلسلة من األهداف الموكتحقيق أجل 

  ).1الجدول (مواسم ضعف المحاصيل 
 

  ات اإلقراض بموجب برنامج اإلرشاد الجماهيري، سنوات مختارة   عملي1الجدول 
*المبلغ المقرض الفترة  

بالقيمة األمريكية ماليين الدوالرات (
)االسمية  

عدد القروض 
)بالماليين(  

 معدل المتأخرات
المبلغ المقرض/المبلغ غير المسترد(  

1973 42.4 2.3 5.28% 
1976 186.7 3.4 10.57% 
1980 80.6 1.6 14.54% 
1983 61.9 1.2 33.28% 

  .مجموع اإلقراض للمواسم الممطرة والجافة*
  .Robinson ،1996: المصدر

  
 دكانت أسعار الفائدة على قروض نظام اإلرشاد الجماهيري، الثابتة عن.  أسعار الفائدة المنخفضة على القروض والودائع

 في المائة في 40 و 1973 في المائة في عام 32(لك الوقت  في المائة سنويا، أدنى كثيرا من معدل التضخم في ذ12سعر 
وكان النخفاض أسعار الفائدة وصغر الهامش بين .  في المائة15وكان سعر اإليداع على خطة االدخار ). 1974عام 

اهيري أوال، القروض الرخيصة جذبت المزارعين األغنياء إلى برنامج اإلرشاد الجم. سعري اإلقراض واإليداع ثالث نتائج
ثانيا، لم يحقق نشاط اإلقراض واإليداع إيرادات كافية لتغطية . مما أعاق فعال اشتراك المزارعين األفقر وشجع على الفساد

. مصاريف التشغيل، وبدأ نظام الوحدات المصرفية القروية يحقق عجوزات تشغيلية كبيرة تعين على الحكومة تغطيتها
 إلى 1976 ماليين دوالر أمريكي في عام 4ي المقدم للوحدات المصرفية القروية من فعلى سبيل المثال، زاد الدعم اإلدار

وأخيرا، أخفقت أسعار الفائدة المنخفضة على المدخرات ). Robinson) ،1996 1983 مليون دوالر أمريكي في عام 24
 معتمدة على المخصصات وضعف تصميم خطة االدخار في جذب ما يكفي من الودائع وأبقت الوحدات المصرفية القروية

   .الحكومية للحصول على األموال المتاحة لإلقراض عاما بعد عام
  

للمكتب الفرعي على مستوى " نافذة"ألن الوحدات المصرفية القروية كانت تعمل بمثابة .  انعدام المسؤولية المالية
حتفظت بسجالت جزئية كانت تدرج في القوائم وبدال عن ذلك، ا. مالية كاملة) بيانات(فإنها لم تحتفظ بقوائم المقاطعات، 

 الفردية إلى افتقار النظام إلى  رصد أداء الوحداتوأدى عدم القدرة على. ى المقاطعاتالمالية للمكاتب الفرعية على مستو
  .كافة جوانب المساءلة المالية

                                                 
  . في المائة من المخاطر المرتبطة بقروض نظام اإلرشاد الجماهيري75 وعالوة على ذلك، تحملت الحكومة اإلندونيسية  2
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نوح له واالتجاه إلى متفويض الم إدارة بنك راكيات محاولة لالبتعاد عن اإلقراض بموجب ال، بذل جهاز1974وفي عام 
فتم إدخال أداتين جديدتين للقروض غير الزراعية هما االئتمان الصغير واالئتمان . تقديم خدمة أكثر توجها نحو العمالء

ولم يكونا مرتبطين بأي برامج لشراء مستلزمات اإلنتاج؛ وعالوة على ذلك، أصبح لموظفي الوحدات المصرفية . المتوسط
ولكن هذه القروض كانت ال تزال لها سقوف إقراض، ومعايير تحددها . وضفي الموافقة على القرأكبر ر  دوالقروية

وقد تمتعت هاتان األداتان بشعبية أكثر .  في المائة سنويا12، وأسعار فائدة مفروضة قدرها المقترضينالحكومة الختيار 
نهما لم تتمكنا من تعويض االنخفاض الشديد في به قروض اإلرشاد الجماهيري وبسجل سداد أفضل، ولك مما حظيت

  ). 1الشكل (قروض اإلرشاد الجماهيري 
  

  مجموع اإلقراض بموجب نظام اإلرشاد الجماهيري واالئتمان الصغير واالئتمان المتوسط، سنوات مختارة: 1الشكل 
  

F ig u r e  1 :  T o ta l  le n d in g  u n d e r  B IM A S  a n d  K r e d it  M in i  a n d  M id i ,  s e le c te d  y e a r s

-
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S o u r c e :  P a t te n  a n d  R o s e n g a r d  ( 1 9 9 1 )    
  ).Patten and Rosengard) 1991: المصدر                                 

  
ومن غير المدهش أن اجتماع انخفاض نشاط اإلقراض، وعدم استرداد أكثر من ثلث األموال المقرضة، وانخفاض  

وخالل أوائل الثمانينيات، . اإليرادات، أدى إلى خسائر متزايدة جعلت نظام الوحدات المصرفية القروية مثقال بأعباء متزايدة
ض مصدر رئيسي لألموال التي جعلت عمليات الوحدات المصرفية تخفيات من الصادرات النفطية إلى أدى انخفاض العائد

  . القروية تستمر حتى ذلك الحين
 

  إلى الوحدات المصرفية القروية الجديدة...
  

ففي يونيو . حدث التغيير في نظام الوحدات المصرفية القروية في إطار تخفيف اللوائح التنظيمية للقطاع المالي بشكل عام
القروض على ابط على أسعار الفائدة للودائع وحكومة اإلندونيسية العمل بسقوف القروض، وأزالت الضو، أوقفت ال1983

إدارة بنك راكيات  الستطالع إمكانية جهاز وأتاحت هذه التغييرات فرصة ل. حد سواء، ومنحت أولوية لتعبئة المدخرات
  . تقديم خدمات وأدوات جديدة

  

 إدارة بنك راكيات تماما عمليات الوحدات  المركزي اإلندونيسي، أصلح جهازوبمساندة كاملة من وزارة المالية والبنك
  .المصرفية القروية، بما في ذلك الخدمات التي كانت تقدمها
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وية، المدير، المسؤول وحده عن نظام الوحدات المصرفية القر-على المستوى التنظيمي، تم إنشاء منصب الرئيس •
ئيسي رى هذا النظام على مستوى المقر اللوقد أضفى هذا التعيين أهمية واهتماما ع. داخل المقر الرئيسي لبنك راكيات

الوحدات المصرفية القروية كما أزال الطابع السياسي عن عملية اتخاذ القرارات ووضع مسؤولية إصالح . للبنك
 .تإدارة بنك راكياجهاز  فيما بعد في أيدي وأداءها

  

صبحت مقاطعات وأعلى المستوى الهيكلي، انفصلت الوحدات المصرفية القروية عن المكاتب الفرعية على مستوى ال •
جهاز اإلدارة أن  مما أتاح لوأصبحت كل وحدة منها اآلن تعد قوائمها المالية الخاصة بها. وحدات مالية مستقلة ذاتيا

وأعادت صياغة نظامها المحاسبي  ح منفصالوحدة مركز ربوأصبحت كل . ية للوحدةحدد بوضوح السالمة المالي
فعلى سبيل المثال، أعدت كل وحدة ميزانية عمومية فردية عكست وجود . ونظام مسك الدفاتر ليعكس هذا التغيير
ف المتوقع عن السداد، ونسبة من المنح  القروض استنادا إلى عمليات التخلمخصص احتياطي لمواجهة خسائر

 . حصلت عليها كمساهمة في رأس المالالحكومية التي
  

وكانت تحصل مقابل (أصبحت المكاتب الفرعية على مستوى المقاطعات تشرف اآلن على الوحدات المصرفية القروية  •
وسجل بيان الدخل الخاص . وتدير السيولة بين الوحدات الواقعة في نطاق اختصاصها) ذلك على رسم من الوحدات
 ائدة المدفوعة على األموال الفائضة المقترضة من المكتب الفرعي على مستوى المقاطعاتبالوحدات معامالت مثل الف

 .لتلبية االحتياجات إلى السيولة، والفائدة المحّصلة على أي سيولة فائضة يحتفظ بها كودائع لدى المكتب الفرعي
  

 مسؤولية الموافقة على القروض فقد حملت. أصبحت مساءلة الموظفين أوثق صلة بأداء الوحدات المصرفية القروية •
واسترشد تعيين . وتحصيل األقساط مباشرة لموظفي هذه الوحدات، خاصة الموظفين المسؤولين عن القروض

 في 10 نسبة تم إدخال نظام مكافآت تشجيعية توزع بموجبهفعلى سبيل المثال، . الموظفين وحوافزهم بأداء الوحدة
 . موظفيهاالمائة من أرباح الوحدة السنوية على

  

جعين الداخليين من واحد لكل ست وحدات امرال/فزاد عدد المشرفين. خليةوية قدرات اإلشراف والمراجعة الداكما تم تق •
ووفر دليل مراجعة معياري إرشادات بسيطة وواضحة بشأن قواعد . مصرفية قروية إلى واحد لكل أربع وحدات

ن والمراجعين ومديري الوحدات المصرفية القروية وموظفيها وربما كان األهم من كل ذلك أن المشرفي. اإلشراف
زيادة  وأدت.  أساليب إعداد التقارير واإلشرافب دوري، على مدى ثالث سنوات، علىانخرطوا في برنامج تدري

 .اإلشراف إلى الكشف المبكر عن المشاكل وعالجها في وقت مبكر
  

فقد صممت أدوات جديدة . ير الذي طرأ على هيكلها وتنظيمهايلتغتغيرت أدوات الوحدات المصرفية القروية إلى جانب ا
هيري أنها كانت وأهم مشكلة في قروض اإلرشاد الجماإذ كانت أول . لتلبية احتياجات العمالء وتشجيع تحقيق الربح

تجت عنه وقد أعاق انخفاض أسعار الفائدة وصول هذه الخدمات إلى الفقراء، وأدى إلى الفساد، ون. أرخص من الالزم
  .خسائر تشغيلية هائلة

  

ض رأس المال العامل  قرو– أدخلت الوحدات المصرفية القروية أداتي إقراض جديدتين ،1984اعتبارا من عام  •
وتراوح . (KUPEDES) في إطار خطة إقراض جديدة أطلق عليها اسم كيوبيديس –وقروض رأس المال االستثماري 

. ة أشهر وسنتين، بينما بلغ أقصى أجل للقروض االستثمارية ثالث سنواتض رأس المال العامل بين ثالثوأجل قر
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على ) سعر موحد( في المائة شهريا 1شهريا و ) سعر موحد( في المائة 1.5 كانت أسعار الفائدة االسمية تساويو
 . أخرة في المائة شهريا من مبلغ القرض على كافة أقساط السداد المت0.5وفرض مبلغ جزائي قدره  3.التوالي

  

أدى رفع سعر الفائدة على قروض كيوبيديس إلى استبعاد المزارعين األكثر ثراء الذين كان بوسعهم الحصول على  •
وأتيحت للمقترضين مرونة استخدام القروض ألغراضهم الخاصة طالما استطاعوا . قروض أرخص من أماكن أخرى
في غضون عام واحد، بحلول ف. يديس شعبية للغايةة قروض كيوبوجعلت هذه السم. إثبات قدرتهم على سداد القرض

 مليون دوالر أمريكي 166 قرض من هذا النوع، بلغ مجموعها 639,000، كانت الوحدات قد قدمت 1984ديسمبر 
)Patten and Rosengard ،1991.( 

  

 في حالة ورخيصا نسبيا( أن االدخار كان مصدرا محتمال أدرك الموظفون وجهاز اإلدارةفي جانب االدخار،  •
وقت هذه وقد ّس. عتماد الوحدات المصرفية القروية على كرم الحكومة لألموال من شأنه أن يقلل فعليا ا)إندونيسيا

، وجربت خطة ادخار جديدة، عرفت باسم TABANASالوحدات بقوة خطة االدخار القائمة، المعروفة باسم تاباناس 
اجات المدخرين في المناطق الريفية في إندونيسيا، من يوقد حددت احت. 1984، في عام SIMPEDESسيمبيديس 

وبعد . حيث المالءمة والسيولة والعوائد، الشروط ومدى سهولة السحب وأسعار الفائدة الخاصة بأدوات سيمبيديس
 .دوات سيمبيديس في كافة أنحاء البالد من التصميم والتجريب، تم إدخال أحوالي عامين

  

، تحول برنامج الوحدات المصرفية القروية 1986فبحلول عام . ة نتائج باهرةح الجريئوقد حققت خطوات جهود اإلصال
، بلغ صافي الدخل 1996ففي عام . من نظام خاسر مزمن إلى كيان محقق للربح؛ وهو أداء أمكن الحفاظ عليه حتى اليوم

وفي .  في المائة5.5 نسبة  - العائد المعدل من األصول -قبل الضرائب كنسبة من متوسط األصول المحققة للدخل 
 بليون 1.7ها  قيمتبلغ مجموع) غير مسدد( مليون قرض قائم 2.5، كان لدى الوحدات المصرفية القروية 1996ديسمبر 

ويمثل .  بليون دوالر أمريكي2.6 مليون حساب ادخار بلغ مجموعها 16والي الوحدات حلدى كما كان . ر أمريكيدوال
 في المائة من متوسط دخل الفرد السنوي ومتوسط رصيد 65)  مليون دوالر أمريكي680(ة متوسط رصيد القروض القائم

 في المائة، مما يعني أن الوحدات المصرفية القروية تخدم األسر 16حوالي  ) مليون دوالر أمريكي163(المدخرات 
، حيث يبلغ الحد (BKDs)الفرعية وباإلضافة إلى ذلك، يشرف بنك راكيات على الوحدات القروية . اإلندونيسية الفقيرة

  . دوالرا أمريكيا20األدنى لحجم القرض 
  

  الخالصة
  

  :ما هي العوامل التي أحدثت الفرق الحاسم األهمية بين جهد التغيير الناجح والجهد الفاشل؟ هذه العوامل، بشكل عام، هي
  

  بيئة االقتصاد الكلي المستقرة؛  . 1
   إندونيسيا لتوجيه جهود اإلصالح بمساندة سياسية حازمة من الحكومة اإلندونيسية؛ القيادة القوية داخل بنك راكيات  .2
  .دعم كبير ومطول في شكل موارد مالية وبشرية من الحكومة ووكاالت خارجية  .3

                                                 
 في المائة سنويا على قروض 20.4لمال العامل و  في المائة سنويا على قروض رأس ا31.2 على أساس رصيد متناقص، تعادل هذه األسعار  3

 في المائة منذ ذلك 10 وهبط إلى أقل من 1984 في المائة في عام 10وقد بلغ معدل التضخم . رأس المال االستثماري لقرض مدته سنة واحدة
  ).Patten and Rosengard ،1991(الحين 
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سياسة متحررة للقطاع المالي أتاحت لبنك راكيات تصميم أدواته الخاصة وتسعيرها حسب مبادئ استرداد   .4
  التكاليف؛

أهداف "االستقالل التشغيلي الكامل للوحدات المصرفية القروية دون أي تكليفات حكومية بشأن الوصول إلى   .5
  أو مجموعات سكانية؛" إقراضية

استثمار كبير في إضفاء الصبغة االحترافية على قاعدة الموارد البشرية من خالل تدريب الموظفين، والتعيين   .6
  داء؛ ووافز األ إلى الكفاءة، وحالمستند

 . إعداد التقارير والمساءلة المالية بطريقة واضحة وشفافة  .7
 

المساندة الحكومية القوية ورأس المال المالي : هناك عنصران حاسما األهمية من بين العناصر المذكورة أعاله، وهما
ونتيجة .  القطاع الماليفي حالة بنك راكيات، حدث التغيير في اإلطار األوسع لنقل السيطرة الحكومية على. والبشري

أما في بلدان أخرى، فإن المعارضة السياسية إلصالح بنوك التنمية المملوكة . لذلك، لم يواجه البنك صعوبات سياسية تذكر
كمستفيدين، مجموعات سكانية معينة سعار الفائدة واالستهداف الصارم ل خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل إلغاء دعم أللدولة،

  . عقبة كأداءشكليمكن أن ت
  

إلى أن (يستهان بها لتغطية عجوزات التشغيل في الوحدات المصرفية القروية  كما استثمرت الحكومة اإلندونيسية موارد ال
وتكاليف تدريب الموظفين، والمستشارين الخارجيين، واألشكال األخرى من المساعدات الفنية خالل ) أصبحت محققة للربح

  . على ذلك، حصلت أيضا على مساندة كبيرة من وكاالت خارجيةوعالوة. الفترة االنتقالية
  

توضح حالة الوحدات المصرفية القروية التابعة لبنك راكيات أنه يمكن لبنك مملوك للدولة، مثله مثل مؤسسات التمويل 
بادئ أفضل بموجب نفس م الناجحة األخرى، تحقيق هدف الوصول إلى الفقراء بصورة مستدامة، طالما أنه يعمل األصغر

ويجب على المسؤولين الحكوميين في البلدان األخرى التي تفكر في عمليات تغيير مماثلة أن يطمئنوا أنفسهم . الممارسات
واألهم من كل ذلك أنه يجب عليهم أال يغفلوا الدور . إلى أن باإلمكان تطبيق هذه المبادئ قبل بدء جهد إصالحي شامل

 سياسات سليمة للقطاع المالي تخلق بيئة مؤاتية ومجاال تنافسيا عادال لجميع القطاعات الحاسم األهمية للدولة في صياغة
لكي تقدم خدمات ) المنظمات غير الحكومية، والبنوك القروية، واالتحادات االئتمانية، والتعاونيات، والبنوك الحكومية(

  .األصغرالتمويل 
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