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  شكر وتقدير
  

 هوشارك في تأليف ،ھذا التقريربإعداد وجمع  EA Consultants الخبراء االستشاريون قامت مؤسسة
  تان أن تتوجھاتباود الكتو. كريكسل يزابيلإبمساعدة  باورز،وجنيفر ماغنوني  باربراكل من 

 كاف( مؤسسة تنمية األنديز: ھذا البحث في إنجاز لمساعدتھممات التالية كر إلدارة وموظفي المنظبالش
CAF ( ، أكسيونمؤسسةACCION   )لإلقراض والتمويل األصغر، مؤسسة  الدولية) العمل

ASOFIN  مؤسسة ، )بوليفيا( رابطة الكيانات المالية المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرةأو
البنك األلماني ،  Calvertاألزرق لالستثمار، مؤسسة كالفرتالبستان  للتمويل، مؤسسةاألزرق البستان 

/ مؤسسة استثمارات إليفار لحقوق الملكيةتطوير األسواق العالمية، مؤسسة ولالستثمارات االجتماعية، 
المؤسسات المالية للفقراء، ( الدولية فينكاومؤسسة ، Unitus/ Elevar صندوق يونيتاس لحقوق الملكية

لالستثمار في التمويل األصغر (ومؤسسة رأسمال القاعدة مؤسسة غرامين، ووالشراكات العالمية، ، )كندا
بي مورغان  يجومجموعة ، ومؤسسة التمويل الدولية، تينكياألمربنك التنمية ، )العالمي لحقوق الملكية
ف إكي ( Kreditanstalt für Wiederaufbau بنك التنمية األلمانيو، ألبحاث األسواق الناشئة

، MicroRate وھيئة تقييم التمويل األصغر ،للتمويل LocFund وصندوق ،)دبليو
وھي مبادرة خاصة لحقوق الملكية تعنى بتطوير الشراكات المالية مع مؤسسات (  MicroVenturesو

لالستثمار في التمويل األصغر وإدارة رأس المال، ومؤسسة  MicroVestمؤسسة ،)التمويل األصغر
لتمويل قطاع  Oikocreditومؤسسة  دارة األصول، وشركة مورغان ستانلي،إل Minlamمينالم 

 ومؤسسة ،ومؤسسة بالنيت العالمية لتقييم التمويل األصغر، لالستثمار ميدياروشبكة أو، التمويل األصغر
responsAbility  وبنك ، االجتماعيةلالستثماراتShoreBank   

للخدمات ) الوثبة الثالثية( Triple Jumpومؤسسة تثمارات، دارة االسإلتريودوس ومؤسسة الدولي، 
مشروع حصول المشاريع األصغر على الخدمات العالمية، و النسائية المؤسسة المصرفيةو، المالية

  ). الفلبين( MABSكية للتنمية يلوكالة األمرالمصرفية التابع ل
 ً صغر التالية إلتاحة الوقت للتحدث مويل األلتالا لمساھمات منظمات ھمتقديرعن  كما تعبر الكاتبتان أيضا

  : التحديات التي تواجھھا منظماتھمعن بصراحة معھما 
، )كمبوديا(الرائدة للتمويل األصغر AMRET ومؤسسة ،)مصر(جمعية رجال أعمال اإلسكندرية 

نمية جمعية رجال األعمال للت ، و)كمبوديا( CEBوشركة أصحاب المشاريع الكمبودية للبناء المحدودة 
والمؤسسة  ،)بيرو( لالئتمان المالي EDPYME Confianzaمؤسسة،)مصر(الدقھلية في المجتمعية 

 ،)بيرو(للتمويل  Financiera Edyficar مؤسسةو ،)البوسنة والھرسك( EKIاالقتصادية لالئتمان 
      لخدمات تمويل المجتمع المحلي    FinCommun ، ومؤسسة)نيكاراغوا(للتمويل   ومؤسسة فاما

ومنظمة االرتقاء فوق مستوى ، )وادورإك( للخدمات المصرفية المحلية ، ومؤسسة إسبوار)المكسيك(
 ومؤسسة ،)البوسنة والھرسك(للتمويل األصغر  LOKmicroومؤسسة ، )نيجيريا(الفقر 

MIKROFIN  الفلبين(من أجل الغد،  الزنجية المرأةومؤسسة ، )البوسنة والھرسك(بانيا لوكا(،    
بنك كاراغا ، )السنغال( PAMECASالسنغال في   االدخار واالئتمان المشتركة مج دعم إجراءاتبرنا

لالئتمان  وتعاونية تشوما، )الھند(صغر تمويل األلل SHAREمؤسسة ، و)الفلبين(خضر الريفي األ
 Zeneو ،)موزامبيق( Tchuma Cooperativa de crédito e Poupançaواالدخار 

Zene za البوسنة والھرسك(نساء للنساء الدولية  شريك مؤسسة .(  
  

   .هودعم هوتوجيھ توماس ديباس من الوكالة األمريكية للتنمية، بمساھماتاإلقرار  بتانتاالك ، تودأخيراً 
  
  
  



  الجداول واألشكال
  

  الجداول
  

      43.  ...................... تدفق التحويالت كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي: 1جدول رقم 
  

المحفظة في خطر بالنسبة لمقرضي المشاريع المتوسطة والصغيرة واألصغر : نيكاراغوا: 2جدول رقم 
                             73  ........................................................... الخاضعة للرقابة الرسمية

  
  األشكال

  8.   ..........................................حليل أثر األزمةإطار لت: 1الشكل رقم  :1الشكل رقم 
      

  9......................................   أثر األزمة على مؤسسات التمويل األصغر: 2الشكل رقم 
  

12........................................   أصول أوعية االستثمار األصغر المدارة: 3الشكل رقم   
  

13.........................    اتجاھات الميزانية العمومية لمؤسسات التمويل األصغر: 4الشكل رقم   
  

14............................    اتجاھات تكوين الخصوم في قطاع التمويل األصغر: 5الشكل رقم   
  

15   )2007(إلجمالي خصوم االستثمار في المحفظة كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا: 6الشكل رقم   
  

16..................................    12/2007أداء مؤشر سوق األوراق المالية : 7الشكل رقم   
  

  18.....................     مصفوفة المستثمرين حسب النوع والسمات المميزة للعائد: 8الشكل رقم 
  

  األسواق الناشئة لسندات  JP Morganمؤشر مورغان العالمي : 9الشكل رقم 
 23.....................................................................     مؤشر السندات العالمية

  
  25.............................     إجمالي محفظة قروض قطاع التمويل األصغر: 10الشكل رقم 

  
  32.......................................      ةمؤشرات األسعار العالمية للسلع األساسي: 11الشكل رقم 

  
  36.....................       الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي: 12الشكل رقم 

  
  39..........................        قلق مؤسسات التمويل األصغر إزاء المحفظة في خطر: 13الشكل رقم 

  
  40........      حساسية قطاع التمويل األصغر تجاه األزمات المالية واالقتصادية: 41الشكل رقم 

  



  قائمة باألسماء واالختصارات
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 موجز تنفيذي
  

التي تعتمد على  في األصول المضاربة اتمخططفقد انتشرت  .النظام المالي العالمي في االنھيار بدأ ر األخيرة،وفي الشھ
في  المتقدمةمن البلدان  في الواليات المتحدة وغيرھا كيةوالقروض االستھال مجال اإلسكان في عوامل غير مستقرة

 االعتبار قدرة المقترضدون األخذ في  تصدرأ بممتلكات مبالغ في قيمتھا ةالمكفول القروض كما تدھورت. األغلب األعم
الحكومات اتخذت وقد  .العالم في جميع أنحاء تآكل قيمة استثمارات البنوك والشركات واألفرادكما أدت إلى ؛ سدادعلى ال

في و .المستھلكينثقة اآلثار االنكماشية لألزمة واستعادة  وموازنة المالية المؤسسات دعم  ىلإتھدف  صارمةجراءات إ
 ھدد التقدممما يتحفيز معدالت البطالة، في  االئتمان وانخفاض الصادرات بالفعل بدأت إجراءات تضييقالبلدان النامية، 

كثير من  تطوير مفيدة لمواجھة التقلبات التي يمكن فيأداة  كان التمويل الصغير .األخيرةآلونة الذي أحرز في ااالقتصادي 
 ھذه الورقة تسعى. الذين يعانون بالفعل من الفقرعلى المواطنين  النكماش االقتصاديل حقاسالثر األتعوض أن األحيان 

 حصول تقطع سبل لناألزمة  يم توصيات لضمان أنتقدإلى قطاع التمويل األصغر، و آثار األزمة على إلى فھم وقياس
  .إليھا في أشد الحاجة نونكويعلى الخدمات المالية عندما  الفقراء

  
قروض  بما في ذلك ،األصغر الماضية زيادة كبيرة في مصادر التمويل المتاحة لمؤسسات التمويل الثمانِ  السنواتشھدت 

منذ  .المانحين عن أموال القطاع الخاص فضالً التي يمولھا صغر األ التمويلوأوعية االستثمار في المصارف التجارية 
ذلك  عوقيوسوف . األصغرتمويل الالتجاري المتاح لمؤسسات  رأس المال االئتمان أزمةخفضت ، 2008منتصف عام 

تمويل محفظة قروض الأن من المقدر ، 2010 و 2009خالل عامي . ات التمويل األصغرمؤسسحقائب قروض نمو 
ً  مليار دوالر أقل مما كان 28نمو بنسبة حوالي ت سوفصغر للقطاع برمته األ االئتمان  قبل األزمة، نتيجة لندرة متوقعا

أما مؤسسات التمويل . التمويل األصغر مؤسسات ھامشيقوض ارتفاع تكاليف االقتراض من شأنه أن  إن .الخاص
وسوف تساعد أموال الطوارئ السائلة من . ألزمةكون في وضع أفضل لتحمل اوف تسفودائع  تستقبل التي ألصغرا

فاقم التعرض ؤدي إلى ت، مما يالصعبة العملةبروض ق شكل صرف فييوكاالت التنمية الدولية، ولكن معظمھا سوف 
دعم مؤسسات  سيكون من الضروريو. صغرلبعض مؤسسات التمويل األبالنسبة الصرف األجنبي  لمخاطر أسعار

الحصول على  أمينعالوة على ت ،مقابل تمويل الديونحقوق الملكية أفضل بمزيج ز ميزانياتھا صغر في تعزيالتمويل األ
  .المحلية األموال بالعملة المحلية بما في ذلك الودائع والقروض المصرفية

  
ً ومن المرجح أن تؤثر األ صاد القتغير المسبوق للتكامل ل نظراً ف. صغرصول مؤسسات التمويل األأعلى نوعية  زمة أيضا

 الصادراتإيرادات االئتمان وانخفاض  وسوف يؤدي تضييق. من المعاناةمن البلدان سوف تكون بمنأى  قليالً فإن العالمي، 
البلدان التي وقد تقيد . يمكن أن يرفع معدالت التضخم في بعض البلدان ، كماوالتحويالت المالية إلى البطالة وضعف العملة

 ً تقييمنا ھو أن العديد من مؤسسات  .ن اتخاذ قرارات صعبةعالسياسات  صانعي سيمن عدم استقرار سيا تعاني أيضا
 السيولة التخلف عن السداد نتيجة لذلك، السيما تلك التي استفادت من أكثر من حاالت سوف تشھد األصغر التمويل
القروض  في تالسياسات االئتمانية وتوسعفي  تتراخومع ذلك  معدالت نمو سريعة جداً  ، محققةاألخيرة

. ايد منظماتھطزيادة التركيز على تولصغر محفظة فرصة لمؤسسات التمويل األالتباطؤ نمو  حيوسوف يت.االستھالكية
ً  قلأ بيئةمع  التكيف إلى على المدى الطويل األصغر سوف تحتاج مؤسسات التمويلو  عسيرةتحديات  إلى مواجھةو كرما

وسوف .تنافسيةمواصلة الربحية والمن أجل ا ع التمويليخدمة العمالء وتنووتحسين  الكفاءة خفض التكاليف وزيادةخاصة ب
ضمان استدامة تلك ولبناء القدرات  مدعم احتياجاتھ فيھام ألصحاب المصلحة في صناعة التمويل األصغر  دورب يحتفظ

الطلب على  لمواجھة أكثر استعداداً وھو من األزمة  القطاعخروج ضمان  طول العمر، وكذلكالتي ترغب في المؤسسات 
  .المالية للفقراء على المدى الطويل الخدمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مقدمة

  
التي تعتمد على  في األصول المضاربة اتمخططفقد انتشرت  .النظام المالي العالمي في االنھيار بدأ ر األخيرة،وفي الشھ

في  المتقدمةمن البلدان  متحدة وغيرھافي الواليات ال والقروض االستھالكية مجال اإلسكان في عوامل غير مستقرة
االعتبار قدرة دون األخذ في  ةصدرالم، وبممتلكات مبالغ في قيمتھا ةالمكفول القروض كما تدھورت. األغلب األعم

فقد أثار . العالم في جميع أنحاء تآكل قيمة استثمارات البنوك والشركات واألفرادكما أدت إلى ؛ سدادعلى ال المقترض
 يكيمرألا يمن قبل بنك االحتياط الفيدرال مالية مختلفة مؤسساتوإنقاذ  Lehman Brothersليمان براذرز بنكإفالس 

 ً النزعة المتدنية بالفعل تفاقم أدى إلى و ،مستقبل اقتصاد الواليات المتحدةب عامة الناس فيما يتعلقأذھان خوف في ال ،الحقا
ً  البلدان األكثرتلك  االتجاھات مماثلة، خاصة فيكانت  لدوليوعلى المستوى ا. انخفاض اإلنفاق االستھالكي نحو  اندماجا
تخفيض  عمليةانتھاج  فيالبنوك والشركات واألفراد في جميع أنحاء العالم وبينما تستمر . النظام المالي العالمي في

 ىلإن والمستثمر حولوت عن اإلقراض؛ جميع البنوك وتوقفت .المالي الستثمارعلى المستثمرين اطلب انخفض الديون، 
ً سلع ھاالتي قدمت العديد من البلدان النامية،وبدأت . النقد في وجه العاصفةأمان   وخدمات إلى البلدان األعضاء في منظمة ا

، على نطاق واسع البطالة، مما دفع إلى الطلب العالمي على منتجاتھا ثار انخفاضآتشعر ب التعاون االقتصادي والتنمية
  . .2009على مدار عام  زداد سوءاً يمن المرجح أن  يبدواألمر الذي 

  
اآلثار االنكماشية لألزمة  وموازنة المالية المؤسسات دعم ىلإتھدف  صارمةجراءات إالحكومات اتخذت ھذا السياق،  في

البلدان  في. قتبمرور الو ،ذينفينتظر الت كثير منھاالتي مازال الالتدابير،  تلكآثار وسوف تظھر . المستھلكينثقة واستعادة 
ثر األتعوض أن األحيان  مفيدة لمواجھة التقلبات الدورية التي يمكن في كثير منأداة تنموية صغر التمويل األكان النامية، 

 بدأت ،العديد من األسواق الناشئةوجود  معو. الذين يعانون بالفعل من الفقر النكماش االقتصادي على المواطنينلساحق ال
قطاع التمويل  فھم وقياس آثار األزمة علىمما يجعل من المھم االقتصاد العالمي،  انكماش عاني منبالفعل ت البلدان

كونون في أمس الحاجة على الخدمات المالية عندما ي الفقراء حصولالسبيل إلى األزمة ال تقطع  صغر، وضمان أناأل
   .إليھا

  
 المالية في كثير من األحيان أن االستثمار في المؤسسات يقترحونالتمويل األصغر  في مجال الدوليون نولمستثمركان ا

وبخدمة . األصول السيادية في البلدان نفسھاالشركات التقليدية وأصول ستثمارات في باالبط تري الالتي تخدم الفقراء 
ً  التمويل األصغر مؤسسات االقتصاد غير الرسمي، فإن ً ترتضي تقدم قروضا توفر و رشاقة وأكثر لشركات أصغر حجما

ً سلع من االنكماش ستفيد أصحاب المشاريع الصغيرة حتى يفي بعض الحاالت، قد و. أسفل الھرم وخدمات لقطاع في ا
من محالت السوبر ماركت  شراء بقالة من األسواق المحلية بدالً  فين والمتسوقبدأ  إذا ،االقتصادي، على سبيل المثال

في البلدان  السابقةاألزمات  ھذه األزمة المالية مختلفة عنذلك، ف معو .االقتصاديةتتعسر الحالة عندما  ةتكلفاألعلى 
 ھذه المرة، ليس من المؤكد أنو. بكثير إلى الجنوب في وضع عالمي أكثر تكامالً وانتقلت الشمال  فيولدت تالنامية، ألنھا 

 قطاعات التمويل الفعل إلىب تقد انتشر، فآثارھا الخارجية عن الصدماتعزل الھرم سوف تكون بم األنشطة في أسفل
  . ستمر في االنتشاركثير من البلدان، ومن المرجح أن ت في األصغر

  
العالم،  قطاع التمويل الصغير في جميع أنحاء األزمة إلى النتقالالقنوات الرئيسية  الغرض من ھذه الورقة ھو دراسة

ً  تليسإال أنھا لورقة، نطاق ھذه اوبينما يتسع . تلك األزمة على ھذا القطاعتأثير وتقييم  ً  عرضا عوضاً عن . حاسماً ونھائيا
 تطورمع الصناعة لمراقبة اإلطار ويمكن تطبيق ھذا . األزمة على القطاع لتقييم تأثير شامالً  اً طارنضع إذلك، فإننا 

األزمة على تأثير  نركز. صغرالتمويل األ البلدان أو مؤسسات وأللمناطق أكثر تعمقاً تحليالت عالوة على القيام باألزمة، 
 واكان ذينأصحاب المصلحة ال الحالية تطلع العميل، لضمان أن الورقة على ھامن تأثير دالً مؤسسة التمويل األصغر ب

ً  افي تقديم الدعم لھ ونرغبيالمؤسسات أو  ھذه وندعمي بشكل عام من يستفيدون  عمالءالن أالفتراض ھو ا. للمضي قدما
أي تأثير سوف يتفاقم وأنه بدون ھذه الخدمات،  ،األصغر تمويلالمؤسسات  التي تقدمھاالحصول على الخدمات المالية 

ً لتلطيف ضربة األزمة علىكون كافيي لن وحده نحن نفھم أن الحصول على التمويل. ھامنازلأعمالھا وألزمة على ل  ا
ً تحدتواجه  سوفوكاالت التنمية الدولية الحكومات وف. الصغيرة أصحاب المشاريع  مجموعة واسعة منل لالستجابةيا

  . ارتفاع معدالت البطالة في جميع أنحاء العالممع االحتياجات 
  

ثار اآل ، حيث نقوم بتحليلاألزمة التمويل األصغر لفھم تأثير اتمؤسسالميزانية العمومية ل يجانبفي االعتبار نھجنا يأخذ 
على  خطرالمحفظة ونمو ال( األصولو) خاطر الماليةالمو الحصول على التمويل وتكلفة التمويل( خصومال جانبيعلى 

بعض استجابات السياسات  تطويرو األصغر تمويلالمؤسسات من أجل تحديد مدى تأثر ) ونوعية المحفظة المحفظة
  .الموصى بھا

  



  
  إطار لتحليل أثر األزمة: 1 رقم الشكل

  
  

  
  
  

 بدرجاتولكن  مؤسسات التمويل األصغرؤثر على جانبي الموازنة العامة لن تالمرجح أ مناألزمة  نخلص إلى أن
ً ل ً الالبلدان فقد تحقق . كل مؤسسةل فرديةقوة اللعوامل الداخلية والخارجية في كل بلد وكذلك المتفاوتة، تبعا  معزولة نسبيا

المندمجة بشكل كبير في المنظومة  اديةالنظم االقتصنتائج أفضل من  ،أو بنغالديش اإثيوبيإ مثل عن األزمة العالمية،
 ختالفات في استجابات السياسات المحليةوسوف تؤثر اال. البوسنة والھرسك جنوب أفريقيا أو مثل االقتصادية العالمية،

برامج تسارعت ال سبيل المثال، على في المكسيكف. لمحليا األصغر تمويلالطاع ق زمةالذي تضرب به األمدى ال على
المخاطر في  إدارةإلى استجابة السلطات إلى زيادة المخصصات وأدت  في الھند،و. سيولةكفاية الضمان ة ليالحكوم

وسوف . صغرالتمويل األ التمويل المتاح لمؤسساتانخفاض مزيد من إلى وبالتالي  أكثر صرامة،على نحو المصارف 
ضغوطاً  )وإكوادور ونيكاراغوا وجورجيا فريقياجنوب أأي (على السياسة العامة ضخمة قيود  البلدان التي لديھاتواجه 

وقد تستثير أزمة خطيرة في . قطاعات التمويل األصغر بھاإلى تدھور حاد في أداء  قد تؤدي كبيرة وسياسية اقتصادية
مخاوف إلشعال بما يكفي حادة إذا كانت  برمتھا الصناعةداخل  اتجولة ثانية من األزمما  بلد قطاع بأكمله داخل

  .كلك مرين بشأن القطاعالمستث
  

، قصيرة ومتوسطة األجلمشكلة  باعتبارهونتنبأ ذلك . رغصخصوم مؤسسات التمويل األ ىلعالتأثير المباشر لألزمة وقع 
توقعات المستقبلية لتجديد كما أن ال مازالت في حاجة إلى التدفق،صغر العديد من القروض لمؤسسات التمويل األحيث أن 

ً  القطاعات المالية أكثركانت  ماحيثو. غير مؤكد المازھذه االستثمارات  العالمية، انتشر  في األسواق المالية اندماجا
ً  أن ھذا يحدث ومن المفارقات. أكثر قطاع التمويل األصغرالضغط إلى  ً تقدم"أكثر  في بلدان غالبا تكون مؤسسات  حيث" ا
اآلن في حاجة إلى مزيد من  ھا تجد نفسھاكنمحلية، ول لى قروض مصرفيةعصول حالقادرة على صغر التمويل األ

ً قل واأل األكثر فقراً من بعض الدول المجاورة لھا  وكاالت التنمية الدولية المساعدة من االستثمار وقد انخفض . اندماجا
 أن ويوحي ذلك. المستثمرين على إعادة تقييم محافظھم قبالإع ، مالمؤسسات وأ قبل األفراد الخاص الخارجي، سواء من

اآلخذة في  تكلفة التمويل ألعلىدفع يمما  ،لحصول على أموال أقللتتنافس  صغر سوفتمويل األالمؤسسات من  ربأكعدداً 
من بدرجات متفاوتة، ومؤسسات التمويل األصغر ربحية  ثار في نھاية المطافاآل ھذهوسوف تضغط . التزايد بالفعل

وعلى . على تمويل ل قطاعات مستبعدة من سكان البلدان الناميةحصوإمكانية التأثير على  بعضلھا المرجح أن يكون 
 ال يمكن التقليل من شأن األثرالتمويل األصغر حتى اآلن، ولكن محافظ محدود على  ھناك تأثيرجانب األصول، كان 

عام لصغر ل األعظم مؤسسات التمويحافظ مبالنسبة لم مستقاة من المالحظة والقياسفبينما ال تتوفر بعد بيانات . المحتمل
، قد 2010- 2009 عاميخالل و. البلدان تدھور تدريجي في نوعية األصول في بعض عن مروية، ھناك أدلة 2008
ً أكثر تكلفة تسديد قروض لالعمالء مع صعوبة الضغوط على  أكثرمحفظة النوعية  تتدھور  . الدخولمع تضاؤل  نسبيا
القيود  كل من على اإلطالق، بسبب بعضھا وبينما لن ينمل عدوانية، بصورة أق صغرمؤسسات التمويل األأن تنمو ونتوقع 

وتكلفة األموال ورصد المخاطر قد  تخصيص أكبر، في حين أن األكثر صرامةالمفروضة على التمويل ومعايير اإلقراض 
  .كذلك تكلفة تقديم القروض زيد مني
  
  
  
  
  

صولاأل  الخصوم 
 

 
 الربحية



  
  أثر األزمة على مؤسسات التمويل األصغر: 2 رقم الشكل

  

 

  
  
  

على  األصغر تمويلالمؤسسات مع تركيز نتوقع بعض اآلثار الجانبية اإليجابية لألزمة  ،على الرغم من ھذه النتائج السلبية
طريق ن ع( تمويلتنويع مصادر الو ،)التكلفة عن كثب ورصدالمكتسبات، ج وادمنخالل عمليات اال من( ةتحسين الكفاء

دارة إ(ة االئتمان جودومراقبة ) ودائعال عن طريق جمع(تكاليف التمويل  فيض، وتخ)عالقات جديدةإنشاء ودائع أو ال
حد سواء دعم مؤسسات التمويل  والمستثمرين على ويمكن لوكاالت التنمية الدولية). أكثر صرامة وضوابط مخاطر

ة العالمية في العديد من لألزمالمحلية القائمة استجابات السياسة وقد ركزت . لھذه المھام الصعبة ھاتصديأثناء األصغر 
 ھامؤسسات التمويل األصغر، بما في وقد تم استثناء. ضوابطال توشدد سيولة تضخ، حيث القطاع المصرفي لىعالبلدان 
 على صولللحالبنوك التقليدية  ھالى األدوات التي تستخدمعصول حمن ال بالفعل، المؤسسات الخاضعة للتنظيممعظم 

 الثنائية(المؤسسات المانحة  إلى دعم إضافي من بعضمن المرجح أنھا ستحتاج المفتوحة، و السيولة، مثل عمليات السوق
لمستثمرين ويمكن لوكاالت التنمية الدولية ا. األزمة الناجمة عنبعض الضغوط  وطأة لتخفيف) والمتعددة األطراف

لضمان ھيكلتھا يمكن وللتعديل قابلة مؤقتة وعن طريق تسھيالت تساعد في سد فجوة السيولة  القطاع أنأمام  ينملتزمال
معنوي تجنب الخطر ال وينبغي أن يكون. تمويل أكثر استدامة مزاحمة مصادر لتمويل دونعلى اصول المستمر حال

ً مفتاح واألخالقي مؤسسات  طول، سوف تحتاج إلىعلى المدى األ. مخاطر بشكل مناسبالسعر السوق يضمان أن ل ا
الكفاءة، وتحسين  وتواجه تحديات صعبة لخفض التكاليف، وزيادة ھدوءا جواء اقلأع على التكيف م التمويل األصغر
ألصحاب المصلحة  سيكون ھناك دورا ھاما بالنسبة .تنافسية ع مصادر التمويل من أجل البقاء ومربحةيوتنو خدمة العمالء

لك المؤسسات مستعدة لطول العمر، لضمان استدامة ت دعم احتياجاتھا لبناء القدرات، في صناعة التمويل األصغر إلى
على  لفقراءصالح االطلب على الخدمات المالية ل تغطيةل أكثر استعداداً  وھو القطاع من األزمةيخرج وكذلك لضمان أن 

   .المدى الطويل
 

ا القسمين أم. المستخدمة في ھذا التقرير لمنھجيةاالثالث ، حيث يصف القسم خمسة أقسام نقسم إلىيما تبقى من ھذه الورقة 
قسم السادس يناقش وال. صغرقطاع التمويل األفي  الخصوم واألصولجانبي تأثير األزمة على فيناقشان الرابع والخامس 

الخطوط العريضة لبعض التوصيات المتعلقة  السابع يضع القسمو ،ھذا القطاعبالنسبة للألزمة  العامة الضمنية اآلثار
على الصمود التمويل األصغر  أصحاب المصلحة لمساعدة مؤسسات نم ولية وغيرھالھيئات التنمية الدبالسياسة العامة 

  . لذلك نتيجةأقوى  منھا اآلثار السلبية لألزمة والخروجأمام 
  

 ً   المنھجية: ثالثا
  

ة و الطاحنة التأثير المحتمل ألزمة االئتمان فحصإلى من خالل ھذه الدراسة سعينا لقد  ةاألزم ى صناعة التموي المالي ل عل
ي قنوات البحث عن األصغر من خالل  ى  ثرؤسوف تنقل األزمة الت ةعل ات العمومي ل األصغر ل الميزاني مؤسسات التموي

انبي ى ج وم عل ول والخص د . األص ق وق ام فري ه ق ين وقوام ار المحلل ن كب ين م دئاثن ث مبت ن  باح ةم راء  مؤسس الخب
اريون التنتس  االستش إجراء  EA Consultantsإي أي كونس ثب ات  بح ةھاتفومحادث ابالت ي ية ومق ح ، وشخص مس
تثمرين لل ر للمس رةتقري ي الفت وفمبر ف ين ن اني/ ب رين الث رو 2008 تش باط / فبراي ك،  . 2009ش ى ذل افة إل ا باإلض قمن

اتوحضب ة ر فعالي ناعة مختلف ىت للص ة عل ر األزم دين درس أث ي م ل األصغر ف ناعة التموي نطن تيص ورك وواش  نيوي
  . العاصمة

  
  

 الخصوم
 

 األصول



  
فرعية لتقييم االتجاھات العامة في نمو مؤشرات الوال رصغتمويل األالتحليل مؤشر قطاع بالتقرير إعداد ي شرعنا ف

 استخدمنا. ھذه الصناعة تكوين ھيكل رأسمالالصناعة وأنماط التمويل والتغيرات في صناعة التمويل األصغر في 
للصناعة ككل، وكذلك مؤشرات ؤشر ملتحليل  2007 ى عامحتو 2003 من عام لسنويةا MixMarketمؤشرات 

كما . قانوني والمنطقةالھيكل الحجم والج وومؤسسات التمويل األصغر مثل النضخصائص تستند إلى فرعية مختلفة 
ممارس الالمستثمر والمقابالت الشخصية مع و ينمسح المستثمر علىاعتماداً التجاھات التاريخية لتعديالت استخدمت 
تحديد مقدار االنخفاض المحتمل في نمو صناعة لحفظة في المستقبل، وو المملن وضع تصورل التمويل األصغر مؤسسة

  . ألزمةلنتيجة 
  

ً نھجنا كان  مؤسسات  فيھا تنشطالتي  النظم االقتصاديةتأثير األزمة على تلك بخاصة بصفة  ينعنيم، ومع ذلك كنا رحبا
لمؤسسات  ركزالتي لديھا أكبر ت) التمويل األصغربلدان بھنا  يشار إليھا( بلداً  42عينة من وقد فحصنا . صغرالتمويل األ
خاضعة المؤسسات المالية غير المصرفية المنظمة وغير ال المنظمات غير الحكومية، ومن خالل ( األصغر التمويل

  .ات ھذه البلدانيألزمة على اقتصادلالتأثير المحتمل وتقييم  1)للمراقبة والتعاونيات والمصارف
  

  :نھجنا ما يلييشمل ، في الميزانيات العامة لمؤسسات التمويل األصغر الخصومتأثير على جانب ھذا الھم فومن أجل 
  
وقد . في قطاع التمويل األصغر لمستثمرين لتقييم تأثير األزمة على بعض المستثمرين الرئيسيينل دراسة استقصائية. 1

في  تعيينهألزمة على قدرة المستثمرين على زيادة رأس المال وا ريأثتستقصائية إلى فھم االدراسة ھذه المن خالل سعينا 
؛ والتغييرات في استراتيجية 2009جمع األموال ومستويات االستثمار في عام وعلى  على أسعار الفائدة؛و؛  2008عام 
آلثار لرين المستثم من قبل ةموضوعي اتتقييمبلبت الدراسة االستقصائية اباإلضافة إلى ذلك، ط. معايير االستثمارو

الجھات المانحة والجھات المعنية  تقدمھاالتي يمكن أن  المساعدة التقنية الرئيسية لھذه األزمة على الصناعة وعلى نوع
  الصناديق االستثمارية الخاصة من مديري مدير 18وقد ُطلب إلى . لتخفيف بعض ھذه اآلثارفي تلك الصناعة  األخرى

 مدير 11وقد أكمل ؛ عدم الكشف عن ھويتھاعلى أساس الدراسة االستقصائية  ة فيلمشاركاتمويل التنمية لؤسسات م 4و
و أوعية االستثمار األصغر ٪ من األصول المدارة في  30حوالي  ونمثلي صناديق االستثمارية الخاصة،ال من مديري

 9إلى  2008 انون األولك/ ديسمبر 1في الفترة من  ت الدراسة االستقصائيةأجريوقد . التنميةمؤسسة واحدة لتمويل 
  .2009 كانون الثاني/ يناير

  
النتائج األولية للدراسة  لتعميق ھذه الصناعة صين في مجالصختمخبراء مع مستثمرين و شخصية أجرينا مقابالت. 2

 ٪ 55التي تمثل ( صغرتمويل األالصناديق استثمار  من مديري مدير 17متعمقة مع شخصية مقابالت بقمنا . االستقصائية
شبكات  4و، ھيئات التنمية الدوليةنمائي ولتمويل اإللمؤسسات  5و، أوعية االستثمار األصغرمن األصول المدارة في 

  .واحد من صناعة أخرى وممارسالتمويل األصغر تصنيف ل ينوكالتودولية، 
  
ين وكمبوديا والھند مصر والفلب في تمويل أصغر مؤسسة 19من  كبار مع مديرين تنفيذيين شخصية أجرينا مقابالت .3

ر األزمة يأثت ونيجيريا، من أجل تقييم وموزنبيقالبوسنة والھرسك والسنغال وكوادور والمكسيك ونيكاراغوا إوبيرو و
 خاضعة للرقابة الرسمية منظمات غير حكومية ومؤسسات ھذه المؤسساتوتمثل . 2صغرالتمويل األعلى مؤسسات بالفعل 

  .التمويل األصغر مصارفو
  

  :نھجنا ثالثة محاورشمل فھم اآلثار المحتملة على أصول مؤسسات التمويل األصغر، ل من أج
  
1 . ً على اقتصاديات  أكثر العوامل االقتصادية التي سوف تؤثر بيانات االقتصاد الكلي والتقارير لفھمل أجرينا استعراضا
محافظ على  ةالمحتمل تأثيراتھااتھا ويعلى اقتصاد القنوات الرئيسية لنقل العدوى االقتصادية وتعتبران التمويل األصغر، بلد

  .مؤسسات التمويل األصغر
األزمة على  ريأثتإلى فھم ) مذكورة أعاله( تمويل أصغر مؤسسة 19التي أجريناھا مع  الشخصية المقابالتسعت . 2

  .وتوقعات النمو ءسداد العمالمن أجل التمويل األصغر، والضغط مؤسسات نوعية محفظة 

                                                 
دان   1 ل األصغر تعرف بل ل التموي ديھا أنشطة تموي ي ل دان الت ا البل رأبأنھ ل من خالل حسب ألغروت. ةصغر كبي ذا التحلي  محفظةالخذ أاض ھ

ا لمؤسسات التمويل الصغير  اإلجمالية القائمة لبلد ما ى التي ترفع بھ ر إل ك  )MixMarket )http://www.mixmarket.orgتقري وإضافة تل
ً كثيرة بنوك ديھا البلدان التي ل    .للفقراء تقدم قروضا

  .  على االتصال بھا من أجل ھذا التقرير 19مؤسسة تمويل أصغر، وافقت  55بين عينتنا األصلية المكونة من من   2



  
البنك المركزي على شبكة اإلنترنت ومواقع المحلية مواقع اإلشراف و MixMarketلمؤشرات ينا بحوث مكتبية أجر. 3

  .تقييم نوعية المحفظةعالوة على التمويل األصغر، مؤسسات فظ الفھم اتجاھات النمو في مح
  

  المالي  لالندماج ةمواجھة اآلثار السلبي: الخصوم جانب. رابعا
  

  التاريخية في مجال التمويل األصغرت التمويل التجاھاعامة نظرة 
 الزيادة تعكس ،األصغرتمويل الالماضية زيادة كبيرة في مصادر التمويل المتاحة لمؤسسات  السنوات الثمانِ شھدت 
. ةإلى األزم فضىأمما القطاع المالي العالمي  االستثمارية المتاحة في جميع أنحاء عيةفي السيولة النقدية واألو البالغة

تمولھا الجھات المانحة والحكومات  منظمات غير حكوميةكالعديد من مؤسسات التمويل األصغر، التي بدأت وتمكنت 
 مصادر ھاالمصادر الجديدة لرأس المال، بما فيھذه  الوصول إلى من القطاع الخاص، من االجتماعيون نووالمستثمر
مما  األصغر المتخصصة،التمويل  أوعية استثماريةمتزايد من من خالل عدد ذلك يسر وت التجارية والخاصة، رأس المال
  .التقليدية للتمويل ھامصادر اً عن طريقكان ممكنفيما وراء الحد الذي لتوسع والنمو با اسمح لھ

  
 2001،3في نھاية عام  ةمليارات دوالر في شكل قروض إجمالي 4قطاع التمويل األصغر من  ، نماعلى الصعيد العالمي

وكاالت التنمية الدولية على الرغم من أن و .20074قروض في نھاية عام شكل  مليار دوالر في 36قدر بمبلغ ما يإلى 
 الغالبية العظمى من التمويل المتاح ما زالت تشكل الحكومة المحليةوكاالت الحاالت،  في بعضتنمية ومؤسسات تمويل الو

 اعتباراً و. حصة متزايدةيمثالن  رأس مال القطاع الخاصو جديدلاتجاري إال أن رأس المال اللمؤسسات التمويل األصغر، 
 5.4تبلغ قيمتھا  مدارةأصول وعاءاً الستثمار التمويل األصغر ب 91 ، كان ھناك أكثر من2007كانون األول /من ديسمبر

ونحن نقدر  5 5200في  فقط مليار دوالر 1.8 ، بزيادة2007عام  كانون األول/ من شھر ديسمبر مليار دوالر اعتباراً 
كانون / ديسمبر بدءاً من دوالر على األقلمليار  6.5لى لتصل إ األصول المدارة في أوعية االستثمار األصغر زادت أن

لتمويل االھتمام المتزايد باإلى حد كبير إلى  ھذا النمو يمكن أن يعزىو 6).3الشكل (على الرغم من األزمة  ،2008األول 
أول كانت مؤسسات التمويل اإلنمائي والمؤسسات والمستثمرين األفراد . المؤسسيين األصغر من قبل المستثمرين

السنوات الثالث إلى األربع الماضية، بنت أوعية ولكن في  ؛لى حد كبيرأوعية االستثمار األصغر إالمستثمرين في 
والعائد الخاصة بالمستثمرين  مالتقيي تفي بمتطلباتمبتكرة أوعية ھياكل  توخلق حافلة الت أداءاالستثمار األصغر سج

ً المؤسسيين ذوي التوجه التجاري والمسؤولين  ٪ من  18.8نمائي اآلن سوى مؤسسات التمويل اإلال تشمل  .اجتماعيا
في بينما ارتفعت مشاركة المستثمرين المؤسسيين ، 2005عام  في٪  36من  ، نزوالً أموال أوعية االستثمار األصغر

   7.٪ 41٪ إلى  14من أوعية االستثمار األصغر 
  
  

                                                 
3  Dickmann, R. Microfinance: An emerging investment opportunity, Deutsche Bank Research, December 2007 
  2007إلى  MixMarket 2003عايير استناداً إلى مؤشر قطاع التمويل األصغر المستقى من  م  4
   2008النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية ألوعية االستثمار األصغر التي قامت بھا المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء عام   5
ديري استثمار صفوة مؤسسات وھي دراسة بحثية لم EAيستند التقدير إلى ردود فعل للدراسة االستقصائية للمستثمرين التي قامت بھا مؤسسة   6

ومؤسسة تريودوس  Triple Jumpومؤسسة  responsibilityومؤسسة أويكو لالئتمان ومؤسسة  األزرقمؤسسة البستان التمويل األصغر، منھا  
  .ومؤسسة تنمية األسواق العالمية ومؤسسة تريودوس ومؤسسة مايكروفست، والصناديق المقيدة في بورصة لوكسمبورغ

  2008ج الرئيسية للدراسة االستقصائية ألوعية االستثمار األصغر النتائ  7



  
  
  
  

المصارف  من(المحلية  رأس المال الوصول إلى مصادر بدرجة أكبر منالعديد من مؤسسات التمويل الصغير كما تمتعت 
 الممنوحة لقروضل جزئيةالكاملة أو الضمانات وقد ساعدت ال. السنوات الثالث الماضيةخالل ) في المقام األول التجارية

إقامة في التمويل األصغر  مؤسساتوالمستثمرين، التي تقدمھا الجھات المانحة الدولية يل األصغر، لمؤسسات التمو
خالل  وقد بدأت الشركات المحلية التابعة لھا إقراض ھذا القطاع، من. مصداقية لدى البنوك المحلية عالقات واكتساب

أسواق رأس  إلى األصغر  تمويلالمؤسسات من وصل عدد قليل منتقى كما . BBVAجھود البنوك الدولية الكبرى مثل 
توافر وقد أفضت . العامة الدولية واالكتتابات واألوراق الماليةالمال العام من خالل األوراق التجارية وإصدار السندات 

لكثير من مؤسسات التمويل وتشكيل الخصوم بالنسبة  رأس المالجديدة لھياكل إلى جديدة لرأس المال المصادر ھذه ال
  . صغراأل
  

في  عن طريق الدين ھامحافظالنمو المبھر في  األصغر تمويلالمؤسسات مولت على مدى السنوات الخمس الماضية، 
نسب وقد ارتفعت . خصومھافي ة حاد ةنسبي مما قاد إلى زيادة، حتجزةأو األرباح المفي مقابل حقوق الملكية ، المقام األول

إلى  وصوالً  ،2007عام  5.1xإلى  2003عام   2.0xصغر الكبيرة من متوسط الرافعة المالية لمؤسسات التمويل األ
أدناه ھذه الزيادة الحادة في  4الشكل يوضح  8).في الھند مثال(في بعض األسواق ضعف  15إلى  10مستويات من 

 . 2003عام  المحفظة منذ لتمويل نموالخصوم 
  

                                                 
  2007إلى  MixMarket 2003بناءاً على المؤشر الفرعي لقطاع التمويل األصغر المستقاة من معايير   8

أصول أوعية االستثمار األصغر المدارة: 3 رقم الشكل  
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م   

النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية ألوعية االستثمار األصغر التي قامت بھا المجموعة االستشارية لمساعدة : المصدر
ساعدة الفقراء، ومؤشر أوعية االستثمار األصغر للمجموعة االستشارية لم2008عام  الفقراء  



  

  
ً تلك  الزيادة الحادة في الخصوم خاللإلى ي دفع ذتمويل الديون الالمتزايد ل فراتوكما أدى ال ض كبير اخفانإلى  الفترة أيضا

مؤسسات  كان توزيع نسبة خصوم، 2004أنه في عام  5الشكل ويوضح . ةجماليالخصوم اإلفي أھمية الودائع كنسبة من 
 فقط من الودائع ٪ 45لتوزيع كان ا 2007بحلول عام لكن الديون، ومن ٪  8والودائع تقريباً من ٪  92التمويل األصغر 

وقد تركت . 2004المدخرات منذ عام  المسموح لھا بحشدتمويل الديون، على الرغم من زيادة عدد المؤسسات ل٪  55و 
من البلدان  رأس المال تدفقتقلبات عرضة ل األصغرتمويل الھذه التغييرات في ھياكل رأس المال بعض مؤسسات 

العديد من مؤسسات التمويل وقد أفادت . بالنسبة للتمويل األصغرفي أفضليات المستثمرين  لتغييرات المحتملةلالمتقدمة و
أو  التي تعھدوا بھاعن التسھيالت االئتمانية  مصارف محلية ودائنين خارجيين على حد سواء بالفعل تراجع صغراأل

   .بين عشية وضحاھا٪  4 ىلإ 2من أسعار الفائدة قيامھم بزيادة 
  

ً  التجاه نحو مصادر تمويل تجاريةا وقد اعتبر ً  تطوراً  بصفة عامة أكثر تنوعا األصغر  تمويلاللمؤسسات بالنسبة  إيجابيا
في صناعة ألصحاب المصلحة طلقت أجراس إنذار إلى أاألخيرة األزمة المالية واالئتمانية ومع ذلك، فإن . والصناعة ككل

التعرض في إمكانية أكبر وزيادة  اً خطر يجلب في األسواق الماليةندماج مزيد من االأن اليذكرنا مما  التمويل األصغر،
ً األمؤسسات التمويل األصغر في البلدان وتكون . للصدمات تأثر أكثر عرضة لل العالمية في القطاعات المالية كثر اندماجا

مؤسسات التمويل تجد ومن المرجح أن . المصرفية المحلية ھامن خالل قطاعاتنتقال األزمة ضافية الاإلقنوات البسبب 
استعادة مع االقتصاد الكلي أنه حتى عالية في ضعيفة أو مخاطر أصغر األصغر في البلدان التي لديھا قطاعات تمويل 

التي تعتمد بدرجة مرتفعة  القطاعاتوتواجه . مزيد من التدقيقباستثماراتھم يتعاملون مع المستثمرين سوف فإن  ،السيولة
البلدان التي تدرس تمويل وسوف نفحص أدناه . تحديات أكبر من المؤسسات التي تقبل الودائع خارجيةتمويل مصادر على 

ً حيرجواألكثر تاألزمة المالية و نتقالالمشاريع الصغيرة قد تكون األكثر عرضة ال  مشاكل سيولة واسعةتظھر فيھا أن  ا
  .صغرلتمويل األل العامة موازنةفي ال نب الخصومجاعن التأثير المحتمل لألزمة على  فضالً  النطاق في البالد بأكملھا،
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  إجمالي رأسمال القطاع             إجمالي خصوم القطاع               إجمالي أصول القطاع           

اتجاھات الميزانية العمومية لمؤسسات التمويل األصغر: 4كل رقم الش  



  
  
  
  

  انتقال األزمة المالية إلى الدول اآلخذة في النمو
  

ھدد ي مما، اآلخذة في النمواالنھيار المالي إلى توقف مفاجئ في تدفقات رؤوس األموال إلى البلدان الناشئة وترجم "... 
 األعظم- المقترضالواليات المتحدة لقد أصبحت ... ةيالحكوم االمالية وحساباتھ ھانظميتھدد بزعزعة استقرار نموھا، و

بينما  مسجلة ديون بمعدالت منخفضة في شكلآالف المليارات من الدوالرات  إصدار قادرة علىوھي ، المتبقِ الوحيد 
كولومبيا ومثل البرازيل كبير، بشكل جيد إلى حد  تصرفتخسرت البلدان التي الوقت نفسه،  وفي... لدوالريتعزز موقف ا

ً إ والمكسيك وبيرو وجنوب   ."الحصول على تمويل خارجيالقدرة على  فريقيا وتركيا أساسا
  .2008 كانون األول /ديسمبر 12 ريكاردو ھوسمان ، فايننشال تايمز،

  
ً  الطلبازدياد أسواق االئتمان، ونضوب مع  ً اندماألكثر تلك البلدان لمست على النقد،  عالميا  في النظام المالي الدولي اجا

رأس  ، وانخفاض فرص الحصول علىالمثيرة للقلقزمة، إما عن طريق التعرض المباشر لفئات األصول األ ريأثت بالفعل
تمويل عجز كبير ب قامتو ةمتكاملة ماليالتي لديھا أسواق  تلك البلدانأما . المال الدولي، أو الضغط على الودائع المحلية

أثناء كل خاص فھي عرضة للتأثر بشاألجلين القصير والمتوسط عن طريق تدفقات رأس المال على لجاري في الحساب ا
إلقراض عملي لر من خالل تجميد يأثرؤية التيمكن فالبلدان، صغر في ھذه لمؤسسات التمويل األأما بالنسبة . األزمة

من خالل (إلى أسواق رأس المال المحلية من الوصول  ما تمكنت مؤسسات التمويل األصغرالمصرفي المحلي، وحيث
ً معامالت مخطط بتعليق أية) في المقام األول بعض السنداتوق تجارية اورإصدار أ اثنين مؤشرين اخترنا لقد . ة سلفا
والتي شھدت  العالمي درجة عالية في القطاع الماليالمندمجة ب التمويل األصغر الستخالص بلدان ينطين وبسيتوضيحي

ً سحب ً فوري ا ھو مستوى خصوم ) 6الشكل (المؤشر األول . لى النقدإالمستثمرون  فرلرؤوس األموال قصيرة األجل حيث  ا
" الساخن"رأس المال االستثماري  المالي ومقدار لالندماجالناتج المحلي اإلجمالي، وھو مؤشر محفظة كنسبة مئوية من ال

  على المصارف والمستثمرين المحليين،  اً مباشر اً تأثير األمرھذا ويؤثر . البالدخارج  السحب خطرل المعرض
وتبدي . مقرضين آخرين ضمنصغر، ن مؤسسات التمويل األععملية تخفيض الديون وقطع التمويل  يفرض عنوةمما 

ن ندونيسيا وجمھورية الدومينيكان مستويات مذھلة موإكثير من البلدان، بما فيھا فيتنام وبيرو والبرازيل ونيجيريا والفلبين 
القطاعات قد تأثرت و ،المحلي اإلجمالي ھا، كنسبة مئوية من ناتجافي بلدانھاستثمارات محفظة األوراق المالية األجنبية 

ً البلدان  لمصرفية في العديد من ھذها   .من الواليات المتحدة وأوروبا األزمة عدوىانتقال من جراء  بالفعل سلبا
  

 

اتجاھات تكوين الخصوم في قطاع التمويل األصغر: 5الشكل رقم   
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ً لقد قمنا  للتحقق من أن تلك البلدان التي لديھا  تمويل أصغر منتقاة لدانفي ب حقوق الملكيةي مؤشر التغير فبدراسة  أيضا
العدوى  من اً أكبرظھرت قدرأفظ المالية احممن االستثمار في ال مرتفعةفي الحساب الجاري ومستويات  أكبر عجز
كما و. باكستان وكينيا إلى ضافةباإلورة أعاله المالية تلك المذكالعدوى من  أعلى مستوٍ  بديالبلدان التي توتعكس . 9المالية

عدوى األزمة عرضة للتأثر من انتقال  مؤخراً األوراق المالية سوق بعض البلدان األكثر انفتاحاً في  أداءيظھر  ھو متوقع،
 يل األصغرنطاق من بلدان التموفي  استثمار رأس المال أسواقأداء  7الشكل ويوضح . التمويل األصغر ھذهالمالية لبلدان 

 ً استثمار أسواق وقد انخفضت . بما فيھا فيتنام والبرازيل وبيرو ونيجيريا والفلبين التي لديھا أسواق مالية مفتوحة نسبيا
٪ فقط في تشيلي، وھو بلد  22٪ في الواليات المتحدة و  37مقابل (البلدان،  ٪ في ھذه 65٪ و  40ين رأس المال ب
روسيا، واندونيسيا  إضافة إلىكثير من ھذه البلدان، لدى ). المحفظةستثمار في اال فيمستويات منخفضة يعاني من 
استثمار  في أسواق وننشطيوأفراد مستثمرين استثمارية ، مصارف محلية وصناديق تقاعد وشركات بدرجة أقل وباكستان
 استثمار رأس المال، حيث وقتأثير كبير على أداء س مان لھكھؤالء المستثمرين المحليين ومن المرجح أن . رأس المال

منظمة التعاون بلدان ات يمن خسائر كبيرة في األصول من اقتصاد واوعانعالمياً،  ينمتنوع الكثيرون من بينھم كان
استثمار رأس المال  لقد تعرضت أسواق. والخروج من أسواقھاتخفيض الديون الحاجة إلى أشعل شرارة والتنمية، مما 

 ثر تخفيض، ومن المرجح أن يكون ألمن آثار األزمة ةوسريع إلى ضربة قويةالعملة سواق أوكذلك الديون المحلية و
                                                 

   9تم استبعاد البلدان األصغر أو تلك التي لديھا مؤشرات صغيرة أو غير سائلة من الشكل   9

 

)2007(خصوم االستثمار في المحفظة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي : 6 رقم الشكل  

البنك الدولي  : المصدر   
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المصرفي التمويل توافر عالوة على  لھذه البلدان ةالحقيقي ياتاالقتصادعلى ر مضاعف يأثتالديون والھروب إلى النوعية 
 ً تمويل الالتي أجريناھا مع مؤسسات  لشخصيةا المقابالتوأثناء . مؤسسات التمويل األصغرصالح ل وتمويل الديون محليا

، أفادت مؤسسات التمويل بيرو ونيجيريا واندونيسيا والفلبين وروسيا ھاوالشبكات في مختلف البلدان، بما في األصغر
   . األصغر عن صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف وأسواق المال المحلية

  
 
 

 
  
  

  علوماتلخدمات الم Bloombergبلومبرغ  :المصدر
  
  صغرقطاع التمويل األ ر األزمة المالية على تمويليأثت
  

فقد  .ةتوترم كونالخصوم في الموازنات العامة لمؤسسات التمويل األصغر ھو أنھا لن ت جانب علىتوقعات لتقييمنا لإن 
ً الخا األموال الخارجيةبينما لم تخرج و نادراً تمويل الديون المحلية  أصبح ً و تطايراً  أكثرفإنھا من السوق، صة تماما  تقلبا

ً ال ھاتمولالتي  المؤسساتوتبدو . ال يمكن التنبؤ بھاو ھيئات التنمية الدولية والتنمية مؤسسات تمويل  بيد أن، ودائع أكثر ثباتا
 ت، عادى األقلفي المراتب العليا عل صغرتمويل بعض مؤسسات التمويل األ عن مرحلة االنفصالبداية في التي كانت 
  .بقوة إلى السوق

  
قطاعات التمويل  اعتمادسنمعن النظر في مؤسسات التمويل األصغر، فإننا خصوم  ىلعتقييم أثر األزمة العالمية من أجل 
مختلفة استجابة األنماط ال يةكيفعالوة على مقابل الدين الخارجي، تمويل الدين المحلي في في مختلف البلدان على األصغر 
 تمويلالمحلي لمؤسسات اللتمويل لالمصادر الرئيسية فإن  أعاله، ناقشناكما. مستثمرين بصورة مختلفة لألزمةمن ال

 متدعمھذين الأو المقرضين بالجملة  المحلية مصارف التنميةو، لبنوك المحليةل ودائع والتسھيالت االئتمانيةال األصغر ھي
 ونوفرالذين يالمستثمرين الخارجيين وقد اتسع عالم . ن محدوديتھاعلى الرغم م رأس المال المحليةوأسواق الحكومة، 

ً ) أوعية االستثمار األصغر أو من خاللاألصغر  تمويلالمؤسسات  إما مباشرة إلى(األصغر  لتمويللرأس المال   اتساعا
  :المستثمرين الخارجيين على النحو التاليؤالء ھ ناصنفوقد . في السنوات األخيرة مذھالً 

  
  
  

12/2007أداء مؤشر سوق األوراق المالية : 7 رقم الشكل  
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  :تثمرون األفرادالمس
  

 ً الذين يستثمرون  ذوي الدخل الصافي عالي القيمةاألفراد مقصوراً على  صغراالستثمار في مجال التمويل األ، كان تقليديا
وصول إلى ھذه الفئة من الذين تمكنوا من ال إلى حد كبير ألسباب اجتماعية، على الرغم من تزايد مستثمري التجزئة

وصندوق التمويل  للحصة العادلة Triodos ريودوسصندوق تالمدرجة مثل مويلية المشتركة التاألصول عبر الصناديق ا
أوراق استثمار مثل  ينري األوراق المالية المسجلصدِ ، عن طريق مُ reponsAbilityاألصغر العالمي التابع لمؤسسة
  PlaceMicro و Kiva، وعبر مواقع االنترنت مثل Calvert كالفيرتالمجتمع المحلي لمؤسسة 

  .MyC4و
  

ً والمسؤول المؤسسيون نوالمستثمر   : ن اجتماعيا
  

ً وھؤالء المستثمريقوم  المالي العائد ( ضعفين أو ثالثة أضعاف على استثماراتھمالخالصة بمقدار تقييم اب ن عموما
ً وقد كانوا على استعداد ). يواالجتماعي والبيئ وقد شملت . اجتماعية قدر من العائد المالي لتحقيق أھدافبللتضحية  تقليديا
  تسبتن اً ماكثير التيذات التوجه االجتماعي وصناديق المعاشات  اتاألوقاف أو الجامع اتمؤسسھذه الفئة عادة 

ً ر بنشاط يالمؤسسات الدينية أو مؤسسات الدولة وتدإلى    . صناديق المستثمرين المسؤولين اجتماعيا
  
  :التجارية ن من المؤسساتولمستثمرا
   

األمثلة حتى اآلن لمستثمرين من صغر، ھناك عدد قليل تمويل األقطاع اللتمويل  النزعة التجاريةعن  ةعظيمال القورغم األ
فضاء استثمار رأسمال المستثمرين في  ربما باستثناء بوصفه لعبة تجارية بحتة، األصغرتمويل ينظرون إلى ال ينتجاري

على األقل، جزئياً ، واألوعية المھيكلة المھيأة االستثمار األصغرمن أوعية  متزايدعدد ومع ذلك، ھناك . القطاع الخاص
معظم المستثمرين التجاريين، وحتى المستثمرين من المؤسسات الكبيرة، وال يزال لدى . التجاريين نيالمستثمرمن أجل 

القبول  ،ئتمانيةاب سبا، ربما ألواستطيعوإن لم ي، حتى األصغر تمويلالعندما يستثمرون في  ةمزدوج أھداف استثمارية
صناديق مؤسسات مالية ومديري األصول و ھذه الفئةوقد تتضمن . االجتماعيبالعائد أھداف العائد المالي باستبدال 

والتزامات القروض / التزامات الدين المكفولة ن في الشرائح العليا منيالمستثمرالمعاشات المتجھة نحو القطاع الخاص و
  . تمويل األصغرالالمكفولة بضمانات لقطاع 

  
  : مؤسسات تمويل التنمية

  
بنك التنمية و ومصرف تنمية البلدان األمريكيةشمل المنظمات الثنائية والمتعددة األطراف، مثل مؤسسة التمويل الدولية تو

  .شركة تمويل التنمية الھولنديةو األلماني
   

  : الجھات المانحة
  
عالوة على ، نشأتھاالصناعة منذ ، التي أيدت الدولية مريكية للتنميةشمل وكاالت التنمية الدولية مثل الوكالة األتو

  .والمؤسسات) في كثير من األحيانأصول الشبكة (المنظمات غير الحكومية 
  



 
 

  
الخاص،  عزيادة المستثمرين في القطاھو  صغرالدوافع الرئيسية لزيادة التمويل الخارجي المتاح لقطاع التمويل األ إن أحد

ً ومستثمري المستثمرينبما في ذلك األفراد ومؤسسات   أس المالروقد ارتفع . المؤسسات التجارية المسؤولين اجتماعيا
مليار دوالر  3.8إلى ما يقرب من  2005من أقل من مليار دوالر عام أوعية االستثمار األصغر الخاص المستثمر في 

استثمار ة جراء ھبوط أسواق يدشد ھم لضربةمحافظالذين تعرضت ثمرين، أن المستفي الخطر اآلن ويكمن . 200710في 
لتوقف عن االستثمار ا البيع أو إلىإما  ونضطري، سوف تھاقيم واالستثمارات في المنتجات المھيكلة التي فقدترأس المال 

قادرة على غير تكون  سيولة مؤسسات التمويل األصغر، التي قديعتصر  ھذا من شأنه أنو. المتعافيةفي األصول حتى 
حثنا إجراء تضمن بتقييم ھذه المخاطر، ومن أجل . االستثمارية القائمة امحافظھ أو حتى الحفاظ على امحافظھنمو تمويل 

٪ من  55حوالي  ونمثلوھم ي( األصغر تمويلالمديري االستثمار من  17شخصية مع  مقابالتدراسة استقصائية و
عدد من المقابالت المتعمقة مع عالوة على ، )2008كانون األول  /ءاً من ديسمبرأوعية االستثمار األصغر بدأصول 

  . التنمية في العديد من مؤسسات تمويل مديري االستثمار
  

سجل األداء القوي لقطاع التمويل  النقد على الرغم منإلى الخاص الخارجي رأس المال ھروب  .1
  األصغر

 
 وتصاعدت في 2007الواليات المتحدة في منتصف عام  لضخ الفرعي فيا أزمةأزمة االئتمان، التي بدأت مع قللت 

ة مؤسسات حياوخالل . المتاح للصناعة على المدى المتوسطو المتوقع التمويل الخارجي، 2008النصف الثاني من عام 
ً التمويل األصغر ال ً بالنسبة، قصيرة نسبيا نتيجة التجاري المال  يتراجع رأسومع ذلك،  .لمخاطر االئتمان أبلت بالءاً حسنا

  .مخاطريتزايد النفور من الالنقد و، حيث ينضب ل أساسيةلعوامتقنية وليس لعوامل 
  

  ون يبحرون في مياه عاصفةالمستثمرون المؤسسي
  

ً  أوعية االستثمار األصغرالمستثمر في المؤسسي رأس المال ارتفع ،  007و  2005بين عامي    من اً كبير ارتفاعا
إدارة  في إطار ،مليار دوالر أمريكي 5.4 إجمالياً بحوالي من أصل يقدر ،بليون دوالر 2.2دوالر إلى مليون  250حوالي 

ھذه  وال يمكن إنكار أن لمؤسساتلمستثمري اتحديات قاسية  2008مثل عام ومع ذلك، . 11أوعية االستثمار األصغر
 الذين كانوا االستثمار ومديرأُجبر ، 2008ي عام ف. األصغر تمويلباستثمارات ال اھتمامھمو مالتحديات أثرت على قدرتھ

                                                 
 CGAPوالتقرير المعياري ألوعية االستثمار األصغر  CGAP 2008للدراسة االستقصائية ألوعية االستثمار األصغر عام  النتائج الرئيسية  10

2007    
  2008لعام  CGAPالنتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية ألوعية االستثمار األصغر   11
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البنك الدولي  : المصدر  المستثمرون الخارجيون      

  مصفوفة المستثمرين حسب النوع والسمات المميزة للعائد : 8الشكل رقم 

   العائد المالي

العائد االجتماعي 
  والمالي المزدوج

   العائد االجتماعي

 العائد

 مصادر التمويل المحلية  

نوع 
المستثمر



إما أجبروا أوعية مھيكلة، مثل التزامات الدين المكفولة،  من خالل األصغر تمويلصالح اللزيادة رأس المال ل ونخططي
 اللتزامات) غير التمويل األصغر(، حيث أن األسواق الرئيسية إلى أجل غير مسمىعن خططھم أو تأجيلھا  على التخلي

توافر رأس عن انخفاض ضخم في  حوار مع مديري الصناديقوكشف ال. الدين والتزامات القروض المكفولة أغلقت أبوابھا
   القطاع،ھذا  المال الخاص من أجل

  فقط ٪  15- 10 بنسبة أن تنمو 2009محافظھم االستثمارية لعام كان من المتوقع ل
    باإلضافة . 200712ي عام ٪ ف 80و  2008٪ في عام 40بنسبةمقارنة  ،2009في 

  من المتوقع أن تدخل  التي كان جديدةالستثمار االالعديد من صناديق فإن  إلى ذلك،
  غير  كانت في ضوء الظروف الحالية للسوق، أو تإما تأخر ،2008ي عام ف السوق

ً متوقع كانرؤوس أموال كبيرة كما  جمعقادرة على    .ا
  

حيث  التمويل األصغر االستثمار في قطاع ون عنوقفسيت ينبحتال ينتجارين المن أن المستثمرياألولية إن المخاوف 
 حجمف. إلى حد كبير لھا ما يبررھا) ، الخيةخزائن الحكومال ،النقد(الجودة العالية األصول اآلمنة ذات نحو  سيتسابقون

ن والمستثمر فيھا ستثمري األسواق التيمن بالمقارنة مع غيرھا  ھاصغير نسبيا وتعقيدال صناعة التمويل األصغر
اآلثار االجتماعية مع شخصية الذي ال توجد لديه ألفة الستثمار التجاري مدير البالنسبة جعل من الصعب ين والمؤسساتي

في حين أن ھؤالء و. ھاوتقييمصغر منتجات التمويل األب في اكتساب معرفةالكثير من الوقت  يقضاألصغر أن يلتمويل ل
المنتجات  تلكزمة لالستثمار في األ وقت ھم فيديالوقت المتاح لإال أن ھذا القطاع، بمھتمين  الونالمستثمرين قد ال يز

ً خروجھم ليس إن . بشكل عام نقد محدودةغير القدرتھم على شراء أي شيء تكون ، واً مقيديكون   ممشاركتھحيث أن  ،ماسا
  . وليةأال تزال في مرحلة كانت في السوق 

  
 تمكنت منإال أن بعض أوعية االستثمار األصغر عن ھذا القطاع،  العديد من المستثمرين التجاريين على الرغم من تراجع

ً عليمت واتلقحيث أنھم حد كبير إلٮ من المستثمرين المؤسساتيين 2008زمة في أكتوبر األ ايةرأس المال منذ بد جمع عن  ا
عوائد االجتماعية والمالية التي يقدمھا وا في االنجذاب للمرستوقد ا. استثمارات سابقة واالتمويل األصغر قبل األزمة وحقق

ً ال يرتبط صغر الحجة ھي أن التمويل األكانت  منھم لبعضبالنسبة لالتمويل الصغير، و وقد أغلقت   .السوق بقيةب عموما
MicroVest ل ً مستثمرين م أما 2008في الربع األخير من عام  أمريكي مليون دوالر 50قيمته  حقوق الملكيةصندوقا

األسواق  ، كما جمعت مؤسسة تنميةمحافظھم االستثمارية تنويع ىلإ ونتطلعكانوا يفي الواليات المتحدة  ممؤسساتيين مقرھ
في  لخدمة الشبكة االجتماعية التابعة لھا الثاني المؤسسي صغرصندوق التمويل األمن أجل  يورو مليون 117.8العالمية 
الصناديق الذين  مناقشات مع مديرووقد كشفت ال. لمؤسساتيين في ھولنداان المستثمرين م 2008 كانون الثاني/ نوفمبر

المستثمرين األمريكيين  بينحد فاصل عن وجود  خالل األشھر الستة األخيرةبنشاط كانوا يجمعون رأس المال 
ً في ا. واألوربيين  ات،لمؤسسات وأوقاف الجامعايھم ن فلواليات المتحدة، بمفالمستثمرون التجاريون المسؤولون اجتماعيا

  خاصة في ھولندا (المستثمرين األوروبيين بعض بينما يستطيع ، تقيداً  كانوا أكثر
    حتى وإن  الستثمار،أكثر، بل ويرغبون في ا) والبلدان االسكندنافية

  .من ذي قبل حذراً أكثر  واكان
  

   التي انسحب بھالدرجة باصناديق المعاشات من السوق لم تنسحب 
  أن  إلىكبير  ويرجع ذلك إلى حد ،المؤسسيون اآلخرون نوالمستثمر

  شبه راستثمھم بوجوب االومتطلبات لديھم أطول مدىٍ  االستثمار أفق
  كاداراس من  جيم ويسلط ).النقديةاالحتفاظ بمن  بدالً ( الكامل

  صندوق الثانيالنجاح  الضوء على أن األسواق العالميةمؤسسة تنمية  
ً  ة االجتماعيةلخدمة الشبك    المعاشات؛ صندوق  بفائدة كان مدفوعا
  طويلة األجل  ذات الخصوم لصناديق المعاشات فرصةلقد وفرت "
  
مؤسسة البستان األزرق للتمويل من  Zappia زابيا تيريزا مارياوأكدت . ة األمداألصول طويلالخصوم مع تلك ضاھاة لم

/ فبراير أنه بحلول تإال أنھا الحظ. ھا األطولزمة بسبب آفاق استثماراأل عندما تكشفتبقاء صناديق المعاشات  على قوة
ً بل و، فحسب صغرفي مجال التمويل األ بنشاط ستثمرتالمعاشات صناديق تزل لم " ،2009 شباط شركات  بعض أيضا

لبعض صناديق  الدقيقةمستقرة والللعوائد  نظراً  صغرإدارة األصول بدأت تبحث عن فرص استثمارية في مجال التمويل األ
  ".صغر األكثر رسوخا التمويل األ

  
  ينھون السباقالمستثمرون األفراد 

                                                 
من أصول أوعية االستثمار األصغر بدءاً من % 32األصغر يمثلون حوالي  مدير لالستثمار في التمويل 11استناداً إلى دراسة استقصائية على   12

    2007ديسمبر 

 ھو أنه األشھر الستة إلى الثمانية الماضيةما حدث على مدى "
 ھملم يكن لديالذين  نوالمستثمرلم يتمكن األزمة، تفاقم  مع

 مناجتماعي فضاء صغر أو التمويل األبمن قبل  التزام
ومن ثم،  .الستثمار في ھذا الفضاءل تمامالوقت واالھ تكريس

لم يروا بالفعل ھذا االلتزام، ولديھم مستثمرين ھو لنا بقى ا تم
ً إلى ھذا الحد جراء األزمة األخيرة مأوضاعھ ... تتدھور سلبا

كبيرة ال تزال مؤسسات خاصة  10- 5وربما ھناك بين 
 بول. "القيام باستثماراتتھتم بو أمام األعمال التجاريةمفتوحة 
  Grassroots Capital ديليو

من ( triple Aيبل أيشرائح تر قبل أزمة النقد، كانت"
نقطة أساسية  150تبادل ) التزامات الدين المكفولة

نقطة  500أما اآلن فھي في نطاق  LIBORأعلى من 
أسعد محمود، صناديق ". LIBORأساسية أعلى من 

 Deutscheاالستثمار االجتماعي للبنك األلماني 
Bank 



  
ن فيھم بم(البقاء المستثمرين األفراد على  نتائج متفاوتة من حيث قدرة أوعية االستثمار األصغراديق صنأورد مديرو 

 هإلى أن ناھاالتي أجري الشخصية ابالتوالمقوتشير الدراسة االستقصائية . التمويل األصغر في سوق) التجزئة مستثمري
 بعضولم يسترد . تغيراً ذا مغزىٍ  التمويل األصغرقطاع إلى المستثمرين  ھؤالءصافي تدفقات لم يتغير مجموع، الفي 

ً ، جزماستثماراتھ ھم،أصولتفتتت ، الذين الثروات الكبيرةاألفراد أصحاب  التي أوعية االستثمار األصغر العديد من ألن  ئيا
 ومع ذلك، حتى بين. الصندوق سحب النقد أثناء عمرال تسمح للمستثمرين ب الكبيرة ألفراد أصحاب الثرواتتثمر فيھا ايس
ً  ضئيالً  االستردادكان سيولة،  الصناديق المدرجة أكثر  نيالمستثمروجود بعض القدرة على البقاء بين ، مما يوحي بنسبيا

 أن مؤسسة على سبيل المثال، في حين. إلى القطاع، وإن كان بمعدل أبطأأموال جديدة من المستثمرين تدخل . األفراد
responsAbility وتعتبر . يجابيةإكانت ال تزال غال أن تلك التدفقات تدفقات بعد الربع الثاني، الفي  تباطؤاً  تشھد

، أن responsAbility في االستثمارات االجتماعية لمؤسسة، رئيس قسم البحوث Cecile Kollerسيسيل كولرالسيدة 
على المدى المستثمرين ذوي التوجه االجتماعي الصندوق ويستھدف ". األزمة وبسببھا على الرغم من" يحدث ھذا

ً صبح جاذبه أالطويل، ولكن   . يجابيةاالو عوائدھا الثابتةبسبب  ينللمستثمرين الرئيسي اً أيضا
  
صافية ال ةقيمال المستثمرين المؤسسيين أصحاب الثروات الكبيرة بلفراد مقالقوة النسبية للتمويل من المستثمرين األل اً نظرو

 ةريلمؤسسات التمويل األصغر الصغبالنسبة لرأس المال  صبديال اً قنوات التجزئة مصدرتوفر األزمة الحالية، قد أثناء 
 Kiva.org، Microplace.comاالنترنت مثل  وقد اكتسبت منابر شبكة. أو العامين المقبلينخالل العام المقبل 

كبير من  من عدد الصغر متناھية استثماراتت في حشد على مدى العامين الماضيين، وساعدقوة جذب  MyC4.comو
مليون دوالر منذ  60أكثر من بين الشبكات الثالث،  من ى التي أطلقتولوھي الشبكة األKiva فقد جمعت . األفراد
ً تلم  كانون األول وحتى اآلن،/ برشھر ديسمبدءاً من ، و2005 تشرين الثاني/ نوفمبر ومع . في نمط التمويل شھد انخفاضا

 واتسن 10-3 التمويل على مدى لقدرة على استبدالإلى ا، ويفتقر للغايةقصير األجل  وعيةذلك، فإن التمويل من ھذه األ
لن تستطيع تلك الية، مع ظروف السوق الحالقريب و ألجلاعالوة على ذلك، في . الذي تقدمه أوعية االستثمار األصغر

   .13ينخرالقطاع الخاص اآلمستثمري تمويل من الالحجم الالزم لتعويض تباطؤ المنابر أن تصل إلى 
  
  

  رأس المال الخاص الخارجي  آلفاق حذراالستشراف ال
  

ال فھناك بالتأكيد رأسم. فحسب على المدى القصيرظاھرة نعتبر أن التباطؤ في التمويل الخارجي الخاص لن يكون 
ن األفراد ھذه والمستثمر ، وليس من المرجح أن يسدفي المدى المتوسط القادمعن المتوقع دخل القطاع يأقل مؤسسي جديد 

ً  يمثلن أالمدى القريب ال نعتقد  بينما في. الفجوة  مؤسسات التمويل األصغر، إال أن قضايا تمويلفي  كبيراً ذلك مكونا
أوعية االستثمار األصغر استحقاق مع بدء لمؤسسات التمويل األصغر بالنسبة تنشأ السيولة يمكن أن ب خاصةإضافية وأكبر 

وھناك ما يقرب من . عادة تمويل قروضھااألصغر إلى إتمويل المؤسسات سعي ، و2010و  2009 األكبر فيالمغلقة 
وُيتوقَّع أن يتم . 2009في عام  تستحقمحفظة المستثمرين المشاركين في دراستنا االستقصائية ٪ من القروض في  20

٪  3ما يقرب من  وبينما يعادل ذلك. ٪ من القروض 15حوالي لن يتم ذلك بالنسبة لعند االستحقاق، ولكن تجديد معظمھا 
. الدراسة االستقصائية، سوف تستحق عدة أوعية استثمارية أصغر في القريبمن إجمالي محفظة ديون المشاركين في فقط 

م إلى أوعية استثمار ن استثماراتھوالمستثمريرحل  الكثير من أوعية االستثمار األصغر أن مديريات بالنسبة لتوقعكانت ال
ً وسوف يعتمد ھذا ال. عند االستحقاقأصغر جديدة  استعادة السيولة في النظام رشاقة عملية على سرعة و ترحيل جزئيا

أموالھم من القطاع  ونسحبيالسيولة، قد ن من أجل مطوقي مازالوا ، الذينالمستثمرين حيث أن الكثير منالمالي العالمي، 
د تمويل يعأن تالسيولة ويجعل من الصعب على مؤسسات التمويل األصغر فجوة  تفاقممما سوف يؤدي إلى ، برمته

  . قروضھا
  

 لن تعاني كل أوعية االستثمارالحصول على تمويل، إمكانية وطأة من حيث الصغر بمؤسسات التمويل األبينما ستشعر 
أوعية  نحو أوعية االستثمار األصغر المستثمرين في صناعةلدى  ةفضلالخيارات المفي يحدث  تحوالً يبدو أن . األصغر

ً  السجالتاديق أصحاب الصنمديري و االستثمار األصغر  مؤسسة التمويل الدوليةوقد اختارت . الحافلة األكثر رسوخا
ً ديق الصنا يمديرثالثة من أكثر  بنك التنمية األلمانيو مؤسسة (للتمويل األصغر  سيولةال مرفق تعزيز إلدارة رسوخا

تحلت أوعية االدخار األصغر التي باإلضافة إلى ذلك، ). إلدارةلسيرانو و responsAbilityو الماليةالبستان األزرق 
ً بقدر  ن التدفقات أ للحصص العادلةتريودوس ويفيد صندوق . أكبر من المرونةتتمتع بقواعد مستثمرين أكثر تنوعا

ً مع توقعات اإلدارة قبل حلول األزمة؛ كان معدل  Q4نمو كان طوال األزمة، ووبالقوة نفسھا استمرت  النمو لھذه متسقا

                                                 
 Powers, J., Magnoni, B., Knapp, S., P2P Lending, is Financial Democracy just a click away? 

Accelerated Microenterprise Advancement Project - USAID, September 2008. 13  )قراطية المالية على ھل الديم
  2008أيلول، / بعد نقرة زر؟ مشروع التقدم المتسارع للمشاريع األصغر، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، سبتمبر



الرصين ا ادارة االستثمارات نجاحھا النسبي لسجل أدائھإلمن تريودوس   SteppelFrankوقد عزا السيد. ٪ 61السنة 
 الصناديق، لم تِصب وفي الوقت نفسه. سيما بالمقارنة مع بنوك كبرى أخرىواألداء القوي لبنك تريودوس نفسه، ال

ً  توزيع راسخة وقنوات فيھا بالفعل ليس لديھا وجود قويالموجھة نحو األفراد والمؤسسات، والتي  األحدث عھداً   نجاحا
 ً   .أيضا

  
  
على رأس  غرمؤسسات التمويل األص حصولإمكانية  االضطراب على الشواطئ المحلية يقلل من. 2

  المال المحلي
  

مؤسسات التمويل  صولوعدم  ھو ءالحاجة إلى مصادر خارجية لرأس المال الخاص في البدكان الدافع الرئيسي وراء 
ولم تكن البنوك المحلية غير مستعدة إلقراض القطاع؛ كانت  التقليدية، حيثالمحلية  رأس المال مصادر إلى األصغر

 المال رأس كانت أسواقكما  ؛الودائعبحشد  لھا مسموحلم يكن وة للرقابة الرسمية، خاضع صغرتمويل األالمؤسسات 
ً  ن مصدراً ون الخارجيوالمستثمر بينما ال يزالومع ذلك، . غير موجودة إلى حد كبير المحلية التمويل  من مصادر ھاما
الرئيسية في التمويل األصغر أسواق العديد من األصغر، إال أن مؤسسات التمويل األصغر في  تمويلاللمؤسسات بالنسبة 

حتى البنوك المحلية و المفروضة على تمويل القيود أن تحطمعلى نحو متزايد استطاعت  البلدان ذات األسواق المتوسطة
   .أسواق رأس المالعلى 

 
يمكن صرفية وتمثل عالقات م عادة تكون القروض بالعملة المحلية. ومتعددة مزايا اإلقراض المصرفي المحلي كثيرةإن 
ً أن  إمكانية تقديم خدمات مالية بفي بعض الحاالت  مع المصارف التجارية تحالفاتوتِعد ال. مع مرور الوقت تزداد عمقا

 ھافي كثير من األحيان، بما فيمن تقديمھا  صغرمؤسسات التمويل األالتي ال تتمكن لعمالء مؤسسات التمويل األصغر 
الواليات المتحدة وأوروبا الغربية،  األزمة المالية منومع انتشار ذلك، بالرغم من و. الصراف اآللي االدخار وماكينات

ً مضغوطة مما كثر األالبنوك في العديد من ھذه األسواق كانت  ر على قدرة مؤسسات التمويل األصغر على أثَّ اندماجا
ً اإلقراض المصر تأثير األزمة علىويطرح . االستمرار في الحصول على قروض مصرفية  كبيراً  في المحلي تحديا

جون يقول السيد . األموال لتلك المدي قصيربالنظر إلى الطبيعة صغر، السيما لكثير من مؤسسات التمويل األ مباشراً◌ً و
ي تلك فأكثر صعوبة ] في اإلقراض[حاد التباطؤ لتجنب قد يكون : " ليبسكي النائب األول لمدير عام صندوق النقد الدولي

البنوك المحلية فى وسط وشرق أوروبا على ف. لحدودافيھا النظام المصرفي المحلي على تمويل عبر تمد عالحاالت التي ي
  ةالصافي ةلسلبيمن المواقف األجنبية ا اً كبيرقدراً سبيل المثال، راكمت 

  ة األم إلى البنوك األجنبيمن عبر الحدود  عن طريق اإلقراضنمو االئتمان يتم تمويل تجاه المقرضين الدوليين ، حيث 
  .14"التحصن البنوك المحلية في إعادةتبدأ  ضغوط التمويل،بر البنوك األم وشعومع . محليةالفروع ال
  

ً البلدان تكون تلك  األصغر على المصارف المحلية  مؤسسات التمويلحيث تعتمد و ذات األسواق المالية األكثر اندماجا
ً ل على سبيل  في البوسنة،ف. واندونيسيا والھند وسنة والھرسك وبيروالب كما ھو الحال فيللخطر،  لتمويل أكثر تعرضا

  خسائر كبيرة في  )بنوك أوروبية كبيرة(مصارفھا األم  تكبدت التحصن، حيثعادة في إالمصارف المحلية  المثال، بدأت
  الموافقة يث انتقلتالقروض أطول بكثير، ح ىلعالموافقة  كما أصبحت األوقات التي تستغرقھا .األسواق المالية الدولية

في البوسنة أن  األربع التي أجرينا معھا مقابالت األصغر التمويلمؤسسات  وقد أفادت. لمقرإلى امن الفرع المحلي 
   مؤسسات   تنقطة أساس، وحذر 400 راقدمالتسھيالت ب ھذهتكلفة  رفعتالتسھيالت االئتمانية القائمة و تقلل المصارف
   .15تمديد قروضھاعلى  ن قادرةلن تكوأنھا  األصغر التمويل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تمويلالمؤسسات  ومن المفارقات أن بعض أكبر وأقوى

                                                 
ية النائب األول لمدير عام صندوق النقد الدولي أمام الجمع John Lipskyالتحديات التي تواجه االقتصاد العالمي، مالحظات السيد جون ليبسكي   14

  .  2008تشرين األول، / أكتوبر 7الوطنية القتصاديات األعمال، 
  . شھراً، يتم تجديدھا كل سنة بصفة عامة 12تقدم معظم المصارف المحلية في البوسنة تسھيالت للقروض قصيرة األجل، بحد أقصى   15

مع مؤسسات التمويل األصغر تعزز التمويل  الھندية المصارف
  الكبري

 نتائج أفضل من األصغر الھندية تمويلالمؤسسات قد يكون من المتوقع أن تحقق 
ً  كونھال نظراً  ،من منظور السيولةغيرھا من البلدان  ن األسواق ع معزولة نسبيا

 اقتراضعلى  اً دويضع قالمصرف المركزي في الھند ييقيد ( المالية األجنبية
زل اسيولة في المن توفر عدمفإن ع ذلك، وم. )من الخارج مؤسسات التمويل األصغر

السيولة  استجابة لقيودشروط االئتمان  ةالبنوك الھنديفقد شددت . ر عليھايثأتفي ال أبد
قروض لمؤسسات التوافر مما أدى إلى تقليل ، بھا والنفور من المخاطر لخاصةا

القطاعات "وقد حالت متطلبات . ٪ 3-2وزيادة أسعار الفائدة بنسبة التمويل األصغر 
ً  دون انسحابالحكومة التي وضعتھا " ذات األولوية  من القطاع، ولكن البنوك تماما

ت التمويل ة من مؤسسامؤسس20إلى  10أفضل على  ھاالمصارف ركزت إقراض
 ً ذلك إلى تحديات أفضى وقد . إلى التحول إلى رأس المال األصغر التي تميل نسبيا

األصغكبيرة التمويل لمؤسسات أسرعبالنسبة من وھي الھند، في الصغيرة ر



   ات في جمعصعوبالأكثر في الواقع تواجه التي ھي صغر األ
   األكثر تأھالً  ھي المؤسساتتلك  .كافٍ  مال محلي رأس

   ، بيد أنھا أكثر عرضةمحليةمصادر تجارية لالقتراض من 
   ألنھا تجاوزتو كبيرةال يةالتمويل ھاحتياجاتال نظراً  للتأثر

  .لمصارف المحليةل اآلن بالنسبة خفضتالتي ان الكشفحدود 
  مشاكل في  بعد البنوكلم تواجه فيھا البلدان التي  حتى فيو

ً االئتمان  لمصارفتقلص ا السيولة،   سيولة في  مشاكلل تحسبا
  .االنكماش االقتصادي أو/المستقبل و

  
ً أشد  رأس المال المحلية أسواق األزمة علىتأثير لقد كان    ففي. سحقا

  التمويل األصغر من مؤسسات  من قليلة العدد فقط" نخبة"تتمكن ين ح
  فإنھا تعد بتقديم تمويل بالعملة ، ھذه األموال الوصول إلى مصادر

   لقد أجبرت مؤسسات التمويل . التكاليف خفضتنويع وبالو المحلية
  لجمع األموال في أسواق رأس المال المحليةتخطط  تصغر التي كاناأل
  إصدارات األوراق التجارية والسندات وإصدارات األوراق تأجيل ىلع

   ومن ثم، توقف بل؛ المؤجل التجارية والسندات واالكتتاب العام الدولي
  .رأس المال المحليلموثوق بھا  صادرالمحرز نحو موعكس التقدم 

  
  
  أسواق أخرىذاة في محاتكلفة األموال تبدأ . 3
  

من المرجح  لكنوعلى المدى القصير التي تؤثر ألسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم تقييم ضخمة لمخاطر إعادة حدثت 
ً أن يكون لھا ضرر ع مؤسسات التمويل ل الميزانيات العمومية الخصوم في ھيكل جانب علىلى المدى الطويل أيضا

. خيةى مستويات دنيا تاريلإألسواق الناشئة الوة سعر الفائدة على صكوك دين اانخفضت ع، 2007أيار/مايوفي . األصغر
 ً ً وعميقوكان السعي وراء العائد في السنوات األخيرة ضخما الھروب إلى " من أجل لمعاكسأصبح السعي ا ، واليوما

ً " النوعية ن والمؤسسات والبنوك والمستھلكتحتفظ حيث  ،"ھروب إلى النقد"في الممارسة العملية، كان ھناك . ذھالً وم قويا
عالوة سعر الفائدة في سندات محصنة، كما يتضح من اتساع  الناميةالبلدان تكن ولم . االئتمانمن ثم نضب النقد وب

  ).9انظر الشكل ( 2008في الربع األخير من عام  األسواق الناشئة
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



  ر سندات األسواق الناشئة، بإذن من مؤسسة جي بي مورغانجي بي مورغان، بيانات مؤش: المصدر
  

 تمويل الودائع ي جميع أنحاء العالم، ونسبةفألصول قييم لمخاطر ابإعادة تمصحوبة الندرة النسبية لألموال، وسوف ُتزيد 
ً ال دي بدوره إلى تآكل ؤيس ممالمؤسسات التمويل األصغر، التمويل بالنسبة في العديد من المؤسسات، تكلفة  منخفضة نسبيا

على سبيل المثال، في  ؛ھذه الضغوط أكثر من كبيرة بمنأى مدخراتقواعد  التي لديھاالمؤسسات وسوف تكون . ربحيتھا
ا من ٪ من محافظھ 82 من مؤسسات التمويل األصغر التي تخضع للرقابة الرسمية بتمويل عدد صغير وقوي يقومبوليفيا 

ً و ،"ھلعب تصاب ال" ھي الودائع و . ASOFINالمحلية  مؤسسات التمويل األصغر فرناندو برادو، مدير شبكةللسيد  فقا
قييم عادة تمدخرات كبيرة، كان إلقاعدة أن تعول على  ستطيعتال تي صغر التمويل األالمؤسسات  ومع ذلك، بالنسبة لغالبية

ً ولم يكن . المخاطر بالفعل تأثير على تكاليف التمويل ً للطبيعة ال اً جميع المجاالت، نظرفي  ھذا التأثير ثابتا  مسؤولة اجتماعيا
  .التمويل األصغر تمويل قطاع بعضل

  
  

 فئات معتتناسب رفع أسعار الفائدة إلى مستويات يحجمون عن  ينالتقليدي التمويل األصغر العديد من مستثمرييبدو أن 
 /أغسطس نقطة أساس منذ 500ر اقدمب اشئةارتفعت عالوات سعر الفائدة في مؤشر سندات األسواق الن( األخرى األصول

 700 بمقدار Credit Suisse First Boston High Yieldمؤشر ل" السندات الرخيصة"كما ارتفعت قيمة  آب،
ً ). آب /أغسطس نقطة أساس منذ على . أكثر الفائدة سعارأن ترتفع أيجب "، MicroVest مؤسسة كروفورد من لجيل وفقا
التي صغر أكبر بكثير من قروض مؤسسات التمويل األ اً عائد في الواليات المتحدةالرخيصة ت سنداتدر السبيل المثال، 

  وقد ارتفعت. على العائدالحصول صراع من  تخرج
  مؤسسات التمويل األصغرعلى قروض  معدالت الفائدة

  نقطة أساس في عام 250و 50بين  بالدوالر واليورو
2008  ً   ع معظماالستقصائية، ويتوق لدراستنا وفقا
  نقطة  100أخرى بمقدار مرة ترتفع  ن أنيالمستثمر
  وقد كان تسعير القروض بالعملة. 2009في عام  أساس
ً  المحلية   انھيار عمالت األسواق النامية، مع أكثر تقلبا

  للمخاطرة بين المؤسسات المالية الشھية كما جعل فقدان
  القروض بالعملة الصعبة باھظة في كثير شديدت تكلفة 

  .البلدانمن 
  

حيث كانت ترغب في حشد أكبر ارتفاع أسعار الفائدة، بصفة متزايدة  األصغرتمويل المؤسسات قبلت زمة، ومع انتشار األ
ً فرض ھذا وسوف ي. ، بغض النظر عن السعر2009عام لالسيولة قدر ممكن من  يضر المالية و ھاھوامش على ضغوطا

واسعة بما  في كونھافي معظم البلدان  األصغرتمويل الھوامش تستمر  لك،ومع ذ. في نھاية المطاف ربحيتھا واستدامتھاب

أيلول / سبتمبر من % 15انخفضت قيمة العملة في كولومبيا بنسبة 
حزيران، / يونيوبداية  ٪ منذ 27و  ،2008 كانون األول/ يسمبرإلى د

مؤسسات بالنسبة لصفوة  لعملة المحليةأثرھا على القروض با يمتدو
 فيو. نقطة أساس 500لى إ 200من  تارتفع، والتي التمويل األصغر

الجملة بين ب يالحكومالتمويل على  ارتفعت النسب المتساوية المكسيك،
تقدمھا ، كما ارتفعت معدالت الفائدة التي نقطة أساس 600إلى  200

ً لتمويل األا مؤسسات  400 يصل إلى بمقدار صغر على الودائع أيضا
  .نقطة أساس

 .ينممارسوال ينالمستثمرمعلومات مستقاة من المقابالت الشخصية مع 
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لبحث عن وفورات األصغر على اتمويل المؤسسات  ، ومن المأمول أن تجبرزيادة في تكاليف التمويلال يكفي لدعم بعض
  .في التكاليف في أماكن أخرى

  
مؤسسات على نحو أكبر، قد تتعرض  لعملة المحليةالقروض باندرة مع تفاقم أزمة السيولة و أنهفي خطر أكبر يكمن و

بنفسھا العملة مخاطر  تتحملوالسيولة في حاالت الطوارئ صناديق ض بالعملة الصعبة من اقرإلغراء اإلالتمويل األصغر 
تسعى و. األسواق الماليةإلى معدالت بمجرد عودة السيولة ال متابعة ما ستنتھي إليهبقى تكما ي. من أجل تمويل عملياتھا

من تلك  ىأعلفرض أسعار فائدة  ىلإلألزمة  التنمية استجابةبرعاية مؤسسات تمويل تسھيالت السيولة قصيرة المدى 
يتوج من شأنه أن للحيلولة دون كمصدر تمويل طويل األمد  ألصغرتمويل االمؤسسات على  "باھظة"وفي السوق السائدة 

بمجرد أن يتم إعادة تسعير عن كثب  أسعار السوق تراقبأن ھذه المرافق وسيكون من المھم بالنسبة ل. التجاري رأس المال
أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل األزمة، وليس من المرجح أن تنخفض . من قئات األصول فئةبصفته  صغرالتمويل األ

ً أكبرباينتنتوقع  ونحن بمجرد أن يستقر  المؤسسات د ونوعالبالفي المخاطر المتصورة استناداً إلى الفائدة  أسعارفي  ا
  .السوق

  
  
  
  صغر التمويل األنمو محفظة الموارد و ندرة. 4
  

صغر مع مؤسسات التمويل األ الشخصية مقابالتالللمستثمرين، والدراسة االستقصائية ، والذي قمنا به إلى البحث استناداً 
محفظة القروض بالنسبة لقطاع التمويل  نمو يبلغ إجمالمن المرجح أن ي أنه نتيجة لألزمةفإن تقديرنا ھو والممارسين، 

ً ذلك  يعنيو. 2010بحلول نھاية عام عليه خالف ذلك ٪ أو أقل مما كان يمكن أن يكون  50 األصغر يقدر  مام اً نمو ضمنا
ما يقرب من ببالمقارنة التمويل األصغر  في قروض فقط مليار دوالر 70إلى  2008ليار دوالر في نھاية عام خمسين مب

صناعة ل محفظة قروض التمويل األصغر أن ذلك يفترضو). 10انظر الشكل (لم يكن ھناك أزمة إن مليار دوالر  95
من أجل تحقيق مثل ھذا النمو دون و. 2010و  2009في تقريباً ٪  38 كان من الممكن أن تنمو بنسبةالتمويل األصغر 

غير الودائع بنسبة  خصومھا مننمو األصغر في حاجة إلى  صناعة التمويل، ستكون تغييراً كبيراً رأس مالھا ھيكل تغيير 
40  ً  و صناديق أوعية االستثمار األصغرمدير الذي أفاد بهمع النمو  بما يتماشى( 2010و  2009في عامي  ٪ سنويا

ً  35بنسبة  ودائعھا قاعدةو16)2008لعام  -2003٪ خالل الفترة  35مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة تماشياً ( ٪ سنويا
ويفترض . التمويل األصغر لقطاعقائمة مطلقة والقدرات الالللزيادة  نظراً ضخمة تحديات  وھما أمران يشكالن، )2007

 2010و  2009عامي فقط في ٪  15٪ و  13 بنسبةنمو تمويل أوعية االستثمار األصغر ي أن" األثر المتوقع"سيناريو 
في  وتحدث بھا طفرة طفيفة، 2009٪ في  20بنسبة تنخفض محلية من البنوك التجارية الالتمويل أن و؛ 17على التوالي

ً فترض وي. ٪ سنويا 20 بنسبة وأن الودائع تنمو ؛2010عام  ً أن أنواعھذا السيناريو أيضا  غير الخصوم أخرى من ا
تقريباً ٪  20بة مو بنستن) القطاع العامأو / و الحكومةصناديق و ووكاالت التنمية الدولية التنميةمؤسسات تمويل (الودائع 
 حفظة قروضم٪ في  15.6بلغ ينمو سنوي مركب ويؤدي ذلك إلى . 18سنتينمليارات دوالر على مدى  5أو سنوياً، 

  . 2010و  2008بين  التمويل األصغر
  
  

وھو  "أموال عامةأموال د ووجعدم "يشير إلى سيناريو كما  اً،بياني ھذين السيناريوھينأدناه  10رقم ويرسم الشكل 
ً  اريوسين القطاع أو /و والحكومة التنمية ووكاالت التنمية الدوليةمؤسسات تمويل تمويل يرى أي زيادة في ال  أكثر تشاؤما
ً . ، ربما بسبب ضغوط كبيرة في أماكن أخرى2010و  2009في عامي  العام محفظة سوف تنمو ھذا السيناريو، ل وفقا
سيناريو التأثير تطابق جميع االفتراضات األخرى (فقط ٪  710. تمويل األصغر على مستوى القطاع بأكمله بنسبةال

المدى  يساعد على بيانن السيناريو إال أ غير وارد إلى حد كبير،ھذا التمويل ثبات ل احتما على الرغم من أنو .)المتوقع
القطاع خالل السنوات  ستثمار في ھذالالالحكومات تنمية ووكاالت التنمية الدولية ومؤسسات تمويل الالذي قد تحتاج إليه 

  .لنمورغوب فيه لتحقيق المستوى الممن أجل المقبلة 

                                                 
مستثمراً، بناء على االستجابات من أواخر  11ة شارك فيھا من دراسة استقصائي 2008المتوسط المرجح المتوقع لألصول الخاضعة لإلدارة لعام   16

  . 2009كانون الثاني / إلى يناير 2008تشرين الثاني / نوفمبر
  .، المستقاة من الدراسة االستقصائية للمستثمرين2009استناداً إلى المتوسط المرجح لتوقعات مديري صندوق أوعية االستثمار األصغر لعام   17
من المصارف المحلية % 30من أوعية االستثمار األصغر، و% 30: ع الخصوم من غير الودائع بالنسبة للصناعة كالتالييفترض أن توزي  18
  .  من مؤسسات تمويل التنمية، والجھات المانحة والحكومات والصناديق العامة% 40و



  
  MixMarket 2003-2007مستقاة من مؤشرات بيانات تاريخية : المصدر

  
  
  

   تنمية على العودةتمويل التزاحم مؤسسات 
  

وكاالت التنمية الدولية ونمية تمؤسسات تمويل المخاوف من أن تقلل  ھناكت في بداية األزمة كان هعلى الرغم من أن
ً  البشرية الحتياجاتل أصغر توجه ميزانياتللجوء إلى للقطاع، ربما با ھاتمويل ، قيةالمياه الن مثل الصحة أو األكثر إلحاحا
صناعة وسد اللدعم تنمية ومؤسسات تمويل اللقد تدخلت وكاالت التنمية الدولية و. وفاخمھذا ال لم تتحقق حتى اآلنلكن و

  . مصادر تجارية للتمويل لىإ لجأتالتي صغر مؤسسات التمويل األلالسيولة قصيرة األجل  اجاتاحتي
  

السيولة المتوقعة من مستثمري القطاع الخاص سوف  لالستثمار أناً مدير 11 تقترح دراستنا االستقصائية التي شملت
 ً ً ، ولكنھا تقترح 19٪  70أكثر من  تسجل انخفاضا جھود  عن طريق تكمل تسذه السيولة سوف من ھ ةكبير حصةأن  أيضا

جھد الالمؤسسات لتوفير سيولة إضافية للسوق، مثل لقد تقدمت تلك . تنمية ووكاالت التنمية الدوليةمؤسسات تمويل ال
مرفق تعزيز سيولة التمويل األصغر الذي بلغت  لدعم بنك التنمية األلمانيمشترك من جانب مؤسسة التمويل الدولية وال

الخاص  أمريكا الالتينيةفي  دعم مصرف تنمية البلدان األمريكية لمرفق دعم األزماتمليون دوالر أمريكي، و 500قيمته 
ال  على نحو المرافق تلكجل تصميم أمن  تنمية قصارى جھدھامؤسسات تمويل القد بذلت و. الطوارئ سيولة صندوقب

مفتوحة لجميع  المرافقھذه وسوف تكون . المعنوية المخاطر لتجنبيزاحم استثمارات القطاع الخاص في المستقبل و
ً تبع األصغر تمويلالمؤسسات  سوف توفر قروضاً قصيرة و المنتقون ثالثالطرف تمويل ال ومديريضعھا  ختيارمعايير ال ا

ح ومن المرج. 20"إمكانية الحصول على سيولة بأي ثمن اليس لديھ" التيمؤسسات التمويل األصغر ل األجل بفائدة مرتفعة

                                                 
، مقارنة بمتوسط معدل نمو متوقع لعام %38بلغ  2008عام أفاد المشاركون في الدراسة االستقصائية أن معدل نمو األصول الخاضعة لإلدارة   19

  .   2009، استناداً إلى متوسط مرجح بناءاً على حجم الحقيبة قبل التدفق الجديد لرأس مال مؤسسات تمويل التنمية المعلن لعام %10بلغ  2010
 Global Financial Marketsالعالمية للتمويل األصغر  مقتبس من مقابلة شخصية مع  السيد مارك بيريمان، من مجموعة األسواق المالية  20
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  قروض قطاع التمويل األصغرإجمالي محفظة : 10الشكل رقم 
  

االنخفاض 
 المتوقع في

إجمالي محفظة 
: القروض

$28BN  

   2006               2007               2008تقديرات            2009تقديرات               2010  تقديرات      

  ال توجد أزمات                          األثر المتوقع                    دون أموال عامة 



بالفعل، تماماً  القائمةمحفظة عمالء الوكاالت لى إ األصغر لتمويللأموال أخرى من الوكاالت المانحة تخصص أن توجه 
   .تھم القائمة بالفعلبيقحمحدودة إلى ال متوجيه سيولتھبلقطاع الخاص التمويل في امعظم مديري مثلما يقوم 

  
االنخراط في اللعبة من (ھا التي تقوم بتشغيللشراء أسھم في الشركة  في الداخل موالاألاستخدام 
  )الداخل

  
 على مزيد من االھتمام في السنوات األخيرة من جانب مؤسساتاألصغر تمويل الفي حقوق الملكية االستثمار في استحوذ 

 24، كان ھناك 2008 كانون األول/ من ديسمبر اعتباراً و. على حد سواء القطاع الخاصصناديق و تمويل التنمية
ً لحقوق الملكية في قطاع  ً متخصصا ومع ذلك،  .21دوالرمليار  1.5 المدارة ھامجموع أصولبلغ  صغالتمويل األصندوقا

ً  عند مستوٍ تمويل الديون على تكاليف خيرة فائض السيولة في السنوات األفقد حافظ  . اوتقييمات مبالغ فيھ منخفض نسبيا
  ،2008و 2007 عامي في جديدة لحقوق الملكيةعدة صناديق وقد دخلت 

   التجاري الخاص، برعاية استغلت مصادر رأس المالقد وكانت 
   البستان األزرق مثل استثمارات وادمديري االستثمار الر

  رأس مال القاعدة العريضة ارد، كبلو أور
Grassroots Capital إليفار لحقوق الملكيةو   

 Elevar Equity  )صندوقي حقوق الملكية األول  مدير  
  ال تزال لدىو. MicroVestصندوق و) Unitusالثاني و

أنه في  ومن المشجع. القطاع األزمة، رؤوس أموال لالستثمار بدءرأس المال قبل  جمع  بإمكانھا التي كانالصناديق،  تلك
ھم، صندوق حقوق ملكية المدرسين ومعاشجمعية التأمين على ( CREF-TIAA جمعية ، استثمرت2009شباط  /فبراير

صندوق حقوق الملكية في قطاع التمويل األصغر التابع لمؤسسة  طويرت ون دوالر أمريكي فيملي 40) قاعد من الكلياتالت
التقليدية فإن المؤسسات االستثمارية ومع ذلك، . القطاع فيھو االستثمار الثالث الكبير الذي قامت به أسواق العالم، وتنمية 

والنصف األول من  2007لكبيرة في عام تعامالت التجارية اأغلقت العديد من الھذا القطاع وتھتم بالخاصة، التي كانت 
لديون وارتفاع تكلفة ل أقل تمويلتوافر معو. لظروف األسواق صغر نظراً مرة أخرى من التمويل األ سحبتان، 2008عام 

حقوق تنافس لتمويل تنفسھا األصغر مؤسسات التمويل التنظيمية، قد تجد بتشديد المعايير المنظمين إمكانية قيام والتمويل 
  .ھارأس مالھياكل وتعزيز  ھافجوات تمويل الملكية لسد

  
  
  

   فقراء أن يسدوا الفجوة؟ھل يمكن لل: صغرالمدخرات األ
  

ً الحظنا  بدرجة كبيرة  تانخفض MixMarketمؤشر معايير  أن نسبة التمويل من ودائع مؤسسات التمويل األصغر في آنفا
صدمات أكثر عرضة للتأثر بالصناعة التمويل األصغر ذلك جعل يساھم و. 2007و  2004عامي  خالل الفترة بين

األزمة ضرراً من أقل ت التي تتلقى ودائع صغرمؤسسات التمويل األوقد تكون . ةالحاليلألزمة المالية العالمية الخارجية و
عنصر استقراراً توفر المدخرات يمكن أن " حيث أن، الديونالمؤسسات غير المتلقية للودائع والمعتمدة على  الحالية من

بات على نطاق وسح المتلقية للودائع صغرالتمويل األولم تشھد مؤسسات  . 22"الصدمات على جانب إعادة التمويليقي من 
في الودائع خالل األشھر الثالثة الماضية، ربما بسبب انعدام الثقة في  اً نمو منھا البعضشھد واسع حتى اآلن، بل 
 حركة رأس المال إلى مالذ آمن في فترات "(الھروب إلى استثمار آمن"، وأثناء األزماتالمصارف التقليدية 

حوصر سبيل المثال،  ىعلف. بعض االستثناءات كانت ھناكوقد . )لاالضطرابات في السوق لتجنب خسارة رأس الما
ً على ل األسود في الجبمصرف يمول المشاريع المتوسطة إلى الصغيرة الحجم واألصغر  في عملية تكالب أوسع نطاقا

 ةمقابلأجريت معھا  أخرى تمويل أصغر مؤسسةوأفادت . بيعه في نھاية المطاف إلى مؤسسة أخرىتم الودائع المصرفية و
تشرين /لى نوفمبرإ أيلول/ ٪ في معدل نمو الودائع خالل الفترة من سبتمبر 85في أمريكا الالتينية حدوث انخفاض بنسبة 

ي يستدل فكما و. في المستقبل في الودائع الجھود الستقطاب الودائع للحيلولة دون انخفاض مطلق تضاعفأنھا و ثانيال
في حماية المصارف ومؤسسات التمويل  ي فعاالً إلشراف الحكوم، يمكن أن يكون اسواء حد البلدان النامية والمتقدمة على

بالفعل و. المالية مقطاعاتھفي و من في مؤسساتھوالمدخر ينبغي أن يثقو. ودائع في أوقات األزماتال التصغر من مشكاأل
في لمبالغ الودائع التي يمكن التأمين عليھا فيدرالياً  زيادة الحد األقصىسارعت المصارف الخطى من أجل األزمة بدء منذ 

                                                 
21  O’Donohoe, Nicholas P., Frederic Rozeira de Mariz, Elizabeth Littlefield, Xavier Reille, 
and Christoph Kneiding. Shedding Light on Microfinance Equity Valuations: Past and 
Present. Occasional Paper 14. Washington, D.C.: CGAP and J.P. Morgan, February 2009. 

وال يعكس قوله بالضرورة اآلراء . من مقابلة شخصية مع ماثياس أدلر، خبير اقتصادي في القطاع المالي الرئيسي في بنك التنمية األلماني  22
  . الرسمية لبنك التنمية األلماني

مجال حقوق  فيسوف تقل حقوق الملكية بكثير عما توقعه الناس " 
فالمشاريع العامة السائدة تنسحب  .األصغرالتمويل  الملكية في قطاع

على للغاية كانت حريصة  شركة 12إلى  10بأن  نا على علمك. للوراء
رأس المال استثمارات فأكثر من  مليون دوالر 100إلى  50تحقيق 

لحقوق  رأس المالھذا . اآلن ولتولكنھا كبيرة الحجم المباشرة، 
ً  جميعالملكية يفوق    " ...أوعية االستثمار األصغر معا

 مؤسسة إليفار لحقوق الملكيةكريس بروكفيلد، 



ظيم المناسب وتوافر تأمين على التنويعتبر . على سبيل المثال ودائع، في البوسنةال طلب متزايد علىعرضة لالمالبلدان 
  .المنھجية مودعين وتقليل المخاطرالعلى قاعدة اإلبقاء نحو  تينمھم تينالودائع خطو

  
ً وھي تالتمويل األصغر مؤسسات مدخرات قد يعتمد أداء مستويات  ً جز مضي قدما التي تجمعھا تلك ھ على نوع الودائع ئيا

أصحاب  الودائع من قاعدة واسعة من حشداألصغر والتمويل  مؤسساتإقراض فمن المحتمل أن يشھد . المؤسسات
عدد قليل من المدخرين األكبر ودائع من مؤسسات التمويل األصغر التي تتلقى أقل من  اً تأثير واألصغر الصغيرة المشاريع

 صغر عامالً ألأصحاب المشاريع اإلى الحقيقي  امتداد آثار االقتصادمدى كما سيكون "). الطبقة المتوسطة"وأكثر من (
خالل األشھر  يتھاأو حتى تنمقواعد ودائعھا  على الحفاظ على ةقادر األصغرتمويل الما إذا كانت مؤسسات ل كبيراً  محدداً 
عملية شرعت في وليس من المرجح أن تشھد مؤسسات التمويل األصغر التي . قادمةثني عشر إلى الثمانية عشر الاإل

في البنية التحتية  استثمار باھظ التكاليفيتطلب ، حيث أن تلقي المدخرات لبعض الوقت راً يأثتودائع من أجل تلقي الالتنظيم 
ودائع مسؤولية أكبر وتتحمل المؤسسات المتلقية لل. لى النھايةإمن البداية عامين حوالي  التقنية، مما قد يستغرق والخبرات

 التحدِ عاتقھا  أن تأخذ علىنبغي لھا وي، فقراءمؤسسات التمويل األصغر األخرى من حيث حماية أصول المن  بكثير
السيما مخاطر مخاطر الخزينة، إلدارة  صارمة إجراءات وسياساتتنفيذ ذلك ويشمل . شديدبمسؤولية بالغة وحذر 

والبلدان قطاعات اللرغم من المشاكل في على امنخفض،   على نطاق واسعسحوبات الودائع خطر ويبدو أن . السيولة
  .التمويل األصغر ولكن ينبغي أن تظل على رادار قطاع ؛، مثل أوكرانياالتمويل األصغر المحدود ذاتعزلة نمال
  
  

  التمويل األصغرنضج قطاع لقياس اختبار 
  

 القطاع، منإلى  الخاصتدفق رأس المال لناجمة عن التباطؤ المتوقع في اعامين، خالل التمويل  المحتملة في فجوةلل نظراً 
إلى البحث عن مصادر بديلة للسيولة في  صغرتمويل األالمؤسسات ضطر حلية والخارجية، سوف تالمصادر الم كل من

خفض بمن مؤسسات التمويل األصغر شھد قيام العديد ن نأنتوقع و. إلى حد كبير تھانمو محفظ تقليصأو  ىخرأكن امأ
ً  نموھا ً قبل مقدم األوقات األكثر صرام طوعا صناعة تسعى الومع ذلك، حتى لو كانت ة؛ بينما تعيد تحصين أنفسھا مقدما
. 23في شكل تمويل بديلمليار دوالر  10٪ خالل العامين القادمين، سوف تتطلب  20 بنسبة نمومن أجل تحقيق فقط 

 بيد أنه بالنسبة. جديداللتمويل لفي السنوات األخيرة، أحد المصادر المحتملة كثيراً ما أغفلت الودائع، التي وتعتبر 
سوى القليل  تحققاستراتيجية طويلة األجل لن  غير المتلقية للودائع والتي لم تخضع بعد للرقابة الرسمية، تلكللمؤسسات 

مؤسسات تمويل يتم حث سوف المدى القصير، وعلى . القادمةلديھا خالل العامين أو الثالثة أعوام  لملء فجوة السيولة
 الماآلأن تخفف نبغي في حين أن ھذه األموال يو. فجوةسد ھذه ال علىة لدولية والحكومات المحليالتنمية ووكاالت التنمية ا

و  2009المتوقع لعامي  سد الفجوة بين التمويلتأنه من المستبعد أن إال ، القطاع الخاص استثمار تباطؤالناجمة عن 
دعم مؤسسات بالفعل بتحظى التي األصغر  تمويلالمؤسسات وسوف تكون . بالكامل واقع اليوموقبل وقوع األزمة  2010
األخرى، وينبغي أن تكون قادرة على الحصول  األصغر تمويلالمؤسسات غيرھا من أفضل من في وضع  تنميةتمويل ال

إلى في حاجة سوف تكون  صغرفإن مؤسسات التمويل األوبصفة عامة، . النمو معين من على تمويل مستمر لدعم مستوى
 فيالضغط على جانب األصول فإن صف في القسم الخامس أدناه، سنن كما ولك لتكيف مع ندرة الموارد،لخفض نموھا 

ً  في إثارة قلق مة بدأازانة العوالم وينبغي أن يحث . تعقالً أكثر وأبطأ  على نمو مؤسسات التمويل األصغر وسيشجع أيضا
 الداخليلمستوى من ضغوط نوعية األصول على ا، سواء بدافع من ضغوط التمويل الخارجي أو ءاً بطالنمو األكثر 

في السنوات اتھا وكفاء الخاصة بھا إدارة المخاطرنظم التركيز على تحسين على التضافر على نحو ما وعلى المؤسسات 
ً  اختباراً األصغر  تمويلالمؤسسات وسوف تواجه . المقبلة أنھا ستحتاج إلى  ، كمابيئةال هفي ھذ ھانضجلمستوى  حقيقيا

التوفير في من  على المدى الطويل بدالً  ةفعاليالتنوع القدر أكبر من التركيز على  مع ھاوتمويل مالھاھيكل رأسفحص 
رأس ھيكل في ھذه العملية، مما يزيد من الحاجة إلى إيجاد  للتوترھوامش وسوف تتعرض ال. على المدى القصيرالتكلفة 

  .المال المناسب
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                 
  %20وسيناريو نمو المحفظة بنسبة % 10.7، والذي ينجم عنه نمو في المحفظة بنسبة 10الفارق بين سيناريو عدم وجود أموال عامة في الشكل   23



 ً   على قطاع التمويل األصغر آثار االقتصاد الحقيقي لألزمة: جانب األصول: خامسا
  

  انتقال عدوى األزمة في عالم يتسطح
  

تتسم  األزمة الحاليةبيد أن . في التاريخ الحديث مختلفة البلدان النامية في جميع أنحاء العالم أزمات محلية ودوليةعاشت 
شرة لتخفيض ديون اآلثار المباوتعتبر . خصائص تختلف عن األزمات السابقة من حيث عمقھا وتأثيرھا العالميب

ً  القنوات العالم أكثرحول المؤسسات المالية والشركات واألفراد و الحكومات   ھاوأكثر وضوحا
فقد أثرت . صغر في ھذا الوقتاألزمة على البلدان النامية، وعلى وجه التحديد، مؤسسات التمويل األحيث تأثير صلة من 

وسوف تفرض تحديات ؤسسات التمويل األصغر لم ت العموميةعلى جانب الخصوم في الميزانيابالفعل تلك المؤسسات 
في تأثير األزمة على جانب األصول إن . خصومھا بل وربما إعادة ھيكلة مكوناتكبيرة على القطاع إلعادة تمويل 

ً إن لم يكأقل قابلية للتنبؤ، ولكن يمكن ويل مؤسسات التمالميزانيات العمومية ل   راً أكثر ضر نأن يحدث ضرراً مساويا
 . بعيدالمتوسط وال ىعلى المدللقطاع 

 
  

االقتصاديات على انتقال األزمة التي تؤثر قنوات سوف يكون ل، 2010عام  خاللعلى مدى الشھور المقبلة، وكذلك 
بصفة رئيسية مؤسسات التمويل األصغر، في الميزانيات العمومية ل األصوللدول النامية تأثير ھام على جانب ل ةالحقيقي
النظم االقتصادية ، السيما الناشئة ات السوقيكثير من اقتصادوقد حسنت ال. ل تأثيرھا السلبي على نوعية المحفظةمن خال

 ً  ھامعدالت ادخار رفعت، والخاصة بھا في آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية، معدالت التبادل التجاري األكثر نضجا
اليوم لمواجھة العاصفة في وضع أفضل ھي و سابقة،لألزمات الكرد فعل ة السياسات المالية والنقدي توعزز الداخلي،

لكثير من  جديداً  الشمال قوية وتشكل تھديداً  ومع ذلك، فإن الرياح التي تھب من. عليه في أي وقت مضىت مما كانأكثر 
التمويل فيھا  واً التي ازدھرأما البلدان األقل نم. االقتصادي ھاھدد تقدممما يالموارد المحدودة واضعي السياسات ذوي 

. في العودة إلى الوطنن والمھاجربدأ الصادرات وأت المصارف وتباطتراجع إقراض  الكثير، حيث عانتفقد  األصغر
 المالية، مثل السياسات النقدية والقائمة في اتجاه معاكس السياسات تحريكحكوماتھم تحديات ھامة قد تتطلب وتواجه 

 نخفضليلنمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يتباطأ ا. النظم االقتصاديةديد من العقيدت الصارمة التي 
 األصغرقطاع التمويل وسوف ُيختَبر  .200924٪ في عام  0.5إلى  2007٪ في  5.2و  2008٪ في عام  3.4ن م
ھذا وقد تتفاقم آثار . التي تعمل فيھابلدان لصغر في مأمن من تباطؤ االقتصاديات الحقيقية لن مؤسسات التمويل األأثبات إل

على اتخاذ تدابير  ةغير قادرحيث أنھا  أكثر،لبلدان ذات الحكومات الضعيفة أو البيئات السياسية المتوترة األزمة في ا
  .اآلثار تلكمناسبة لمواجھة 

  
صغر وأداء مؤسسات التمويل األحافظ مأداء ترابط ضعيفة بين عالقة وجود من األزمات السابقة بالمستقاة األدلة وتوحي 
األزمات االقتصادية كانت أوائل األلفية الثالثة، بوليفيا في حالة في بعض الحاالت، على سبيل المثال ف. عينبلد ماقتصاد 

رق بين المخاطر االفو. 25خرجت سالمة من تلك األزماتصغر مؤسسات التمويل األلكن و ،على البنوك ةوالمالية صعب
الثمانينات من  منتصف مثل أزمة ديون أمريكا الالتينية في ،في أزمات سابقةواليوم التمويل األصغر ه بلدان التي تواج

مخاطر ، ھو أن نفسھا الفترة بوليفيا المالية فيأزمة و التسعينات، اآلسيوية والروسية في أواخر انزمتواأل القرن الماضي،
ات يإلى حد كبير على أداء وانتعاش الواليات المتحدة واقتصادتعتمد ة، استثناء المخاطر السياسيبربما  الوقت الراھن،
اليوم على األسواق  ؤثرحيث يمما كان عليه في األزمات السابقة، أطول يداً  األزمة عدوىانتقال عمق إن . السوق المتقدمة

قتصادي توماس الخبير اال ما يشيركو. 26التحويالتتدفق والتضخم و توظيفالمالية والسيولة والتدفقات التجارية والنمو وال
ً ت"أكثر العالم أصبح فريدمان،  التجارة مستويات لم يسبق وسجلت . 2000ما كان عليه في فترة ما قبل عام عاليوم " سطحا
تعتمد العديد من بلدان و. في الماضيعليه الحال مما كان  أكثر سھولةبعبر الحدود يتم تحويل رأس المال و لھا مثيل،

وتمويل السلع  ھاقادرة على أداء مھامھا لتمويل شركاتعلى منظومة مالية عالمية البلدان المتقدمة، و التمويل األصغر على
إن . لمھاجرينلوالخدمات، وتوفير وظائف  الزراعي، واالستثمار في بنيتھا التحتية، وشراء السلعاإلنتاج األساسية و

على سبيل المثال، مراكز ( الناميةمن البلدان ن بمصادر خارجية يستعتئت في الواليات المتحدة وأوروبا الوظائف التي أنش
في األزمة و). بناء أو الزراعةفي الللعمل ( من حدودھوالمھاجربينما تتطلب وظائف أخرى أن يعبر ، )االتصال في الھند

ً  والوظائف من ھذه المھامتوقفت العديد ، راھنةال   .ھاتشغيل يعادواضح متى سمن ال وليس ،تقريبا
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تؤدي أداًء أفضل من البنوك في ظل صغر مؤسسات التمويل األ إلى أنتشير التي على الرغم من السوابق التاريخية و

استقرار االقتصاد الكلي في أي بلد في  في النمو االقتصادي وتدھور ممتدؤدي إلى انخفاض تإذا كانت األزمة ف، الضغوط
قطاعات التمويل فإن باإلضافة إلى ذلك،  27دفع ھذه المرةال العمالء على تتأثر قدرة ن، ھناك احتمال قوي أنمن البلدا
وأصبحت بشكل كبير وإنھا نمت بل  ؛أزمات سابقة ما كانت عليه أثناءم أعمق وأكثر شموالً  في كثير من البلداناألصغر 

 ً ھذه األثر المحتمل لدراسة ومن أجل . إلى المزيد من العائالتل انتشرت لتصفي النشاط المالي الرسمي، و أكثر اندماجا
ن أالعوامل المترابطة التالية التي يمكن نقوم بفحص ، سدادعلى ال التمويل األصغر عمالءعلى قدرة األعراض من األزمة 

  :قروضھمداد على س العمالء قدرةتقلل من و األسواق الناشئةبلدان تدھور االقتصاديات الحقيقية في تؤدي إلى 
  تشديد االئتمان• 
  تقلب أسعار السلع األساسية• 
  تدفقات المھاجرين والتحويالت المالية• 
  ةالجاري اتضغوط الحساب• 
  المخاطر السياسية• 
  

 أثر األزمة على بلدانتحليل  من ثم، فإنو. تمويل أصغر على نحو مختلف بلدوسوف تؤثر على كل األزمة وقد أثرت 
. إلى آخر سوف تختلف من بلدالمناظرة  تأثير واستجابات السياساتال أنأخذ بعين االعتبار ييجب أن التمويل األصغر 

ً  إطاراً  البحثية ھذه الورقةوتقدم  بمزيد من التعمق في الدراسات اإلقليمية أو استكشافه يمكن أالذي  لھذا التحليل، مبدئيا
  .الخاصة ببلدان محددة في المستقبل

  
  اد الكليأھم مخاطر االقتص

  
 فيمماثلة غير مسبوقة عدوى إلى  لم يسبق له مثيل، مما أدى مستوىٍ  ىلإاألسواق المالية اندماج العولمة ولقد وصلت 

عدد قليل من وسوف يخرج . في الواليات المتحدة محليةالماضي أزمة مما كان من الممكن اعتباره في جميع أنحاء العالم، 
ً ات النامية ياالقتصاد ت تدير وكان ةالتجاري تھاتبادالشروط التي حسنت  النظم االقتصاديةفقد تعرضت . األزمةمن سالما

 ً ھبطت حيث  2008النتكاسات حادة في عام  ،2007في عام  ات الجاريةفي الحسابصغيراً  اً أو عجزإما فائضا
المساعدة اإلنمائية  من استقلتالبلدان متوسطة الدخل التي ووجدت . بسبب انخفاض الطلب العالميالصادرات بسرعة 

 بكثافةقطاعات الشركات بھا و على مصارفھا العالمية عملية تخفيض الديون للتأثر، حيث ضغطت عرضة افسھنالدولية 
 التمويل األصغر بلدانعلى في مجموعة متنوعة من اآلثار االقتصادية الكلية والسياسية لألزمة  أدناهونمعن النظر . أكبر
 موازناتھا في األصول جانب صغر لتحديد المخاطر علىمؤسسات التمويل األ محافظ قروض ىالمحتملة عل ھاوآثار

  .العمومية
  
 تشديد السياسة االئتمانية  .1
  

الشركات العاملين بالسيادة وتراجع المستثمرون ذوو ، 2006و  2003بعد فترة من التوسع في االئتمان بين عامي 
من المحتمل أن تحشد و.التمويل األصغر في العديد من بلدان" العائد للوصول إلىيسعون "في السابق واألفراد الذين كانوا 

في أسواق السندات خالل عامي ضخمة التي تخطط لجمع مبالغ  المتقدمة األخرى األسواقوغيرھا من المتحدة  الواليات
 المبذولة في جھودقدم الوت. األسواق لبعض الوقتخارج ، مقترضي القطاع الخاص من البلدان النامية 2010و  2009

من  ، ولكنواإلنقاذ إلغاثةفي ا أوباما المقبلة أمالً  قبل إدارة من ضخمةودخال حزمة حافزة سريعة الواليات المتحدة إل
في كما نناقش و. لبعض الوقت ينأسواق رأس المال في الواليات المتحدة متقلب و ياإلقراض المصرفالمرجح أن يظل 

، على المدى المتوسطبيد أنه . خصومھا صغر علىمؤسسات التمويل األعلى ر المباشر يثتأالركز تأعاله، قسم الرابع ال
ً  الحقيقيةنظمھا االقتصادية  للتأثير على التمويل األصغر نتوقع تشديد شروط االئتمان المحلية في بلدان وسوف يمثل . أيضا

لحصول على قروض مصرفية لتمويل على ادرة الشركات غير قاحيث تكون نتيجة ھامة ضياع فرص العمل والوظائف 
ى لإفي الواليات المتحدة  وقد وصلت خسارة الوظائف. ا التجاريةالستثمار في أعمالھاالعامل أو  ھااحتياجات رأس مال
ً  43 مؤشر قياسي بلغ تشھد بلدان التمويل ومن المرجح أن  .200828عام  مليون 2.6، حيث سجل خسارة بلغت عاما

. ھاالسلع والخدمات وطلبعرض كل من تقليل تشديد شروط االئتمان التي من شأنھا يحث عليھا ت مماثلة اتجاھا األصغر
في جميع مليون  51و  18بين الذين يعانون من البطالة قد ترتفع إلى أن صفوف منظمة العمل الدولية وتشير تقديرات 
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كما يحتمل أن  .29مدة األزمة وطول اتلسياساستجابة اويتوقف ذلك على ، 2009و  2007أنحاء العالم بين عامي 
ً  الفقراءعدد الفقراء العاملين رتفع ي ً لما أوردته منظمة . والبطالة المقنعة أيضا منطقة آسيا قد تمثل العمل الدولية، وطبقا

 ٪ من ھذه 50في مجال التوظيف الرسمي في السنوات األخيرة، حوالي  ، التي حققت مكاسب ھامةيوالمحيط الھاد
ً . 30زيادةال مليون وظيفة بحلول  10ض نحو يخففي الھند تن والمصدر منظمات التصدير الھندية، يتوقع التحاد ووفقا

  .31"أسوأ عام في التاريخ" 2009عام  كما سيكون 2009آذار /مارس
  

توريد  زيادةمما يؤدي إلى القطاع غير الرسمي، إلى مزيد من العمال ذوي الدخل المنخفض بالبطالة من المرجح أن تدفع 
 قدرة تعتبر وبينما. بالضرورة السلع والخدمات التي ينتجھا ھذا القطاع دون زيادة الطلب على ھذه السلع والخدمات

. التجاريةربحية أعمالھم من المرجح أن تتأثر  ،بطولية على أقل تقديرعلى التكيف والمرونة  صغرأصحاب المشاريع األ
، 2008بشكل كبير خالل عام ات التمويل األصغر مؤسسانخفضت جودة أصول يث سبيل المثال، حففي نيكاراغوا على 

 15صغر بنسبة مبيعات أصحاب المشاريع األأعلن مجلس المشاريع التجارية الكلية والصغيرة والمتوسطة عن انخفاض 
 حيثثر من ذلك، أكوقد تعاني األعمال التجارية النسائية . 2008ول عام كانون األ /ساس سنوي في ديسمبرأ٪ على 

، وبالتالي قد المملوكة للرجال األعمال التجاريةأقل من عائدات تدر قد األعمال التجارية النسائية أدلة جديدة إلى أن تشير 
وف سو. 32أكثر ندرة االئتمانأصبح عائدات أو إذا انخفضت ال لرجال إذال األعمال التجارية منتتعرض لضغوط أكثر 

جدا  ضخمةض والقر سديداتتحيث من المحتمل أن تصبح أكثر عرضة للخطر  يل األصغرمحافظ مؤسسات التمو كونت
  . التجارية عائدات أعمالھم اً أكثر فيانخفاضالذين يواجھون بالنسبة للمقترضين 

  
أنشطة متعلقة إلى يوجھه القطاع و أيضاً عن بعض أصحاب المصلحة انتباه توظيفالنمو وال كما يمكن أن يصرف انكماش

ً فيلحكومات والمنظمات المانحة وسوف تواجه ا. درجة أعلى من األولويةتحظى ب" ألزمةبا" توفير شبكات أمان  تحديا
ً التمويل األ فبينما وفر. ف واسع من احتياجات الفقراءيلط صالح التدفقات النقدية لشبكة األمان تلك، حيث سھل  صغر تقليديا
ً ليس كافي إال أنه م،يادة عائداتھفرصا لزوصغيرة أعماًل تجارية لفقراء ووفر ا العمال في القطاع ف. الفقراء لتلبية احتياجات ا

لنقل ومياه صالحة للشرب وغيرھا من وسائل ل باإلضافة إلىخدمات تقاعد، صحية ويحتاجون إلى خدمات غير الرسمي 
 ً وقد لجأ ھؤالء في . ھموأسر التجارية لطابع غير الرسمي ألعمالھمون منھا نظراً لستبعديما  الخدمات البلدية التي غالبا

عائد التحويالت  تلك االحتياجات منتمويل إلى الخدمات، و تلكلتوفير  في كثير من األحيان بق إلى القطاع الخاصاسال
إلى الفقراء يلجأ قد و. لإلجھاد ھذه لتمويلامصادر من المرجح أن تتعرض عمال التجارية الصغيرة، ولكن يرادات األإو

لجودة محفظة  الخدمات، ولكن مثل ھذه القروض تشكل تھديداً  تلكللمساعدة في تمويل  األصغر تمويللامؤسسات 
أولويات مواردھا على نحو تحدياً من أجل ترتيب الجھات المانحة والحكومات وسوف تواجه . مؤسسات التمويل األصغر

  .المحلية دعم ھذه المجتمعاتمن أجل فعال 
  
  يةتقلب أسعار السلع األساس .2

  
متزايد األھمية على مؤسسات بشكل تأثير ال فيارتفاع أسعار المواد الغذائية بدأ ، 2008و  2007على مدار عامي 

، حيث 33فقراأل البلدانوقد كانت . لسداد القروضللمقترضين  خفض الدخل المتاحمما صغر وعمالئھا، التمويل األ
 مؤسساتحيث أفادت ، األكثر تضرراً  ،التمويل األصغرعمالء مؤسسات  في إنفاق أسر كبرأنسبة ب يساھم الغذاء

في  مع بدء العمالءاآلثار الضارة المحتملة على األسر عالوة على السداد  ت فيمشكال التمويل األصغر وجود
 2008انخفاض في أسعار السلع األساسية في النصف الثاني من عام وينبغي أن يوفر . ك كمية أقل من الطعامستھالا

وسوف يكون األثر العام  .وإذا حدث ذلك بالفعل سواق المحليةسعار في األولكن فقط عندما تنخفض األ فيسبعض التن
ً سلع األساسية سلبيالنخفاض أسعار ال التمويل بلدان في العديد من عائدات التصدير بيضر بيد أنه في ذلك سوف ، ا

  . األصغر
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الديش غصغر في بلدان مثل ھايتي ونيكاراغوا وبنويل األالدراسات أن بعض مؤسسات التماقترحت ، 2008في عام 

استجابت بعض مؤسسات وقد  .34الرتفاع أسعار المواد الغذائيةأكبر في السداد كنتيجة مباشرة  تأخراً  تشھدكانت 
تقليل زيادة التعرض لألعمال التجارية الزراعية ومن أجل االستثمارية  امحافظھ عن طريق تنويعصغر التمويل األ

البوسنة مثل ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، لتأثر جراء أكثر عرضة لتكون تعرض لألعمال التجارية الحضرية التي ال
ات التمويل محافظ مؤسس تحتاج مع التحول الذي حدث في أسعار السلع األساسية، قدو. ىوبعض بلدان أمريكا الوسط

  .أثر تراجع األسعارب ئيةغذامواد الال يزارع مع شعور، بطريقة ماإلى إعادة معايرة  األصغر
  

البلدان النامية الكبيرة مثل الصين والبلدان المتقدمة  في) والطلب المتوقع(تراجع الطلب أدى ، 2008منذ منتصف عام 
 أشھر 6٪ خالل  55 نسبةأسعار المواد الغذائية، ب ھاأسعار السلع األساسية بما فيإلى انخفاض ، على حد سواء والھند

وسوف ). 11الشكل ( 2008الذروة التي بلغتھا في منتصف عام  عن 2008 كانون األول/ إلى ديسمبر وصوالً 
في أمريكا و. إلى زيادة البطالة والضغوط المالية يديؤ، مما للسلع المصدرةتتضرر العديد من بلدان التمويل األصغر 

، )شيلي وبيروت(عائدات الصادرات من المعادن لتعامل مع انخفاض تحٍد في ا واضعي السياساتيواجه  الالتينية، سوف
بوليفيا والبرازيل واكوادور (والوقود ) كوادور والمكسيكإاألرجنتين والبرازيل وكولومبيا و(والصادرات الزراعية 

ً كانت القطاعات المالية في البالد في أفريقيا، حيث و). وفنزويال والمكسيك بمنأى عن األزمة بسبب صغر حجمھا  نسبيا
النمو بسبب االعتماد في تباطؤ أسعار السلع األساسية يتسبب انخفاض  ،محدود في األسواق المالية العالميةندماجھا الاو

ً بالفعل إثيوبيا ومالوي وكينيا وساحل العاج منھا  بلدانوقد شھدت  . على الصادرات الزراعية في عائدات  انخفاضا
ً  آفاقأن  يةقتصادااللتلك النظم محدود التنوع ويوحي ال. التصدير ً  النمو سترتبط ارتباطا الصادرات من السلع ب وثيقا

  .األساسية في السنوات المقبلة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
34  Rahman, Ray . MF Analytics. A Study Analyzing The Effects of Food and Fuel Inflation on Microfinance 
Institutions and Borrowers. USAID Microreport. January, 2009. 

التقرير األصغر . دراسة لتحليل آثار تضخم أسعار الغذاء والوقود على مؤسسات التمويل األصغر والمقترضين: تحليالت مؤسسات التمويل األصغر
  2009كانون الثاني / لھيئة المعونة الدولية األمريكية، يناير

في باآلثار بالفعل نشعر  لتھديد خطير و نتعرض" 
، مثل الصادراتعائدات تنخفض بلداننا حيث  بعض

السيد  - ". اب والفول السودانيالكاكاو والبن واألخش
 ، محافظ البنك المركزييتابل ھنري فيليب داكورى

 دول غرب أفريقيال



  

  
  
  

  )CIAمع بيانات من كتاب حقائق العالم الصادر عن ( www.indexmunid.com: المصدر
  
  

ً إال أن ھناك ، التمويل األصغر التضخم في بلدانإلى الحد من فاض أسعار المواد الغذائية انخبينما يمكن أن يؤدي   غالبا
ذا على اإلطالق إ ھي ال تصل إلى األسواق المحليةو. أسعار السوق العالمية إلى األسواق المحليةتصل قبل أن  فارق زمني

تشديد السياسة ب التمويل األصغربلدان  صانعي السياسات فيمن  وبينما قام العديد. مواتيةغير كانت السياسة االقتصادية 
في قام الكثير من محافظي البنوك المركزية بقلب ھذا االتجاه ، 2007و  2006النقدية لكبح جماح التضخم في عامي 

لسياسة من جدوى اذلك  حدوقد . السياسة النقدية لمواجھة اآلثار االنكماشية لألزمةومن ثم تراخت ، 2008نھاية عام 
ام بعد ٪ ع 11.2ك ستھالاالالتضخم في  ت نسبةفي بنغالديش على سبيل المثال، بلغف. النقدية كأداة للسيطرة على التضخم

ً بمقدار الذي ، 2008من عام  تشرين الثاني/ نوفمبر يف عام ً  17سجل ارتفاعا ، على الرغم من انخفاض أسعار عاما
 ً ، ماستھالكھ النسبة األكبر منالمواد الغذائية والسلع األساسية مثل ، حيث تاألكثر فقراً بالنسبة للمقترضين أما . الغذاء عالميا
وقد سلطت . 35مزيد من التخلف عن السداد ىلإيؤدي من المرجح أن حمل وفي التصعب أالفائدة يكون سداد فإن عبء 

أن حقيقة مؤداھا الضوء على  2008آب /أغسطسفي ) سيجاب(لمساعدة الفقراء  ةستشارياال المجموعةھا تأجردراسة 
أسعار  خطر نتيجة الرتفاع في المحفظة فيعن زيادة أبلغت  االستقصائية شملتھا الدراسةة مؤسس 45 أصل من 25

                                                 
35  Helayel, Tanir. Coping with Price Spikes: The Impact of Food & Fuel Inflation on MFIs. 
MF Analytics. February 11, 2009 

تحليالت . أثر التضخم في السلع الغذائية والوقود على مؤسسات التمويل األصغر: مواجھة االرتفاع المفاجئ في األسعار
  2009شباط /فبراير 11التمويل األصغر، 

مؤشرلا  
  مؤشرات األسعار العالمية للسلع األساسية: 11 رقم الشكل
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    المعادن        مواد خام زراعية  المشروبات أسعار الغذاء   )الطاقة(الوقود   



تآكل قيمة سداد ديونھم قد توفر فإن ، أكبر يمكنھم االستغناء عنه دخلبالنسبة للمقترضين الذين لديھم  .36المواد الغذائية
السيما على القروض إلى حد ما،  مؤسسات التمويل األصغر من ربحيةسوف تحد بدورھا  ، ولكنحاالرتياالمزيد من 
  .أسعار الفائدة لبعض الوقتتحبس التي جل قروض طويلة األبالنسبة لل

  
  تدفقات المھاجرين والتحويالت المالية  .3
  

في المقام وھي تدفقات دفع إليھا األخيرة،  في تدفقات المھاجرين في السنوات سريعة كثير من البلدان النامية زيادةشھدت 
مع و. منخفضة األجورالعمالة على األول الطلب المتزايد في منظمة التعاون والتنمية وأجزاء من منطقة الشرق األوسط 

البناء كعادة فيھا ن يالمھاجريتم توظيف في القطاعات التي على العمالة الطلب انخفاض تراجع النمو االقتصادي و
 ثروانصب األ. بعض البلدانويبدو أنھا بدأت في التحرك في االتجاه المعاكس في تدفقات المھاجرين تباطأت اعة، والزر
على سبيل المثال، تشير تقديرات البنك المركزي أن نمو التحويالت ففي الفلبين . على التحويالت الماليةلھذا االتجاه  الرئيس
 - 2008عام تقديرات ٪ في  13.5رب من انخفاض من ما يقب 2009ئة في الى ستة في المإصل لييتباطأ وف المالية س

من و الدوالر التعامل االقتصادي على أساسفي إكوادور، حيث و. السبعينات من القرن الماضي ھو أدنى معدل للنمو منذو
في  من عام لعام ٪ 22بنسبة تحويالت العاملين في الخارج ، انخفضت على تدفقات رؤوس األموالثم يعتمد االقتصاد 

ً 2008من عام  األخير الربع  التمويل األصغر بلدانأدناه الضوء على اعتماد  1الجدول ويسلط . للبنك المركزي ، وفقا
  . 2008النمو في تدفق التحويالت المالية لعام تقديرات على التحويالت المالية، ويعرض  ةالرئيسياالثنين وأربعين 

  
ً انخفاض تدفق التحوسوف يمارس  على ھذه التدفقات من النظم االقتصادية  تعتمدحيثما على العمالت  ويالت ضغطا

 تيال ىمنخفضة الدخل والوسطالطبقات بين أسر الذي يمكن االستغناء عنه خفض الدخل سيؤدي إلى العمالت األجنبية و
عمالء مؤسسات ن المرجح أن يشكل بيد أنه ليس م. مالية من عائالتھم في الخارج لتغطية نفقاتھمالتحويالت العلى تعتمد 

انخفاض التحويالت المالية في فإن ، وبالتالي 37الرئيسي للتحويالت  الذين لديھم أعماالً تجارية المتلقيالتمويل األصغر 
ومن المرجح أن يكون تأثير . على أغلبية عمالء مؤسسات التمويل األصغر مباشراً  ؤثر تأثيراً يمعظم البلدان ال ينبغي أن 

لمؤسسات التمويل بالنسبة أھمية الذي يمكن التصرف فيه ھو قناة انتقال العدوى األكثر على الدخل ستوى الميداني الم
صغر، أصحاب المشاريع األ بھا عمليالتي النظم االقتصادية ثر في يؤ سوفف. انخفاض التحويالت الماليةجراء األصغر 

يمارس صغر وأصحاب المشاريع األيؤثر أكثر على ھوامش أن كما يمكن . مما يحتمل أن يقلل الطلب على منتجاتھا
ً على مقترضي مؤسسات التمويل األصغر أنه قد  وھومحتمل النخفاض تدفق التحويالت المالية  آخر أثروھناك . ضغوطا

على  على االستھالك، السيما نفقمن التحويالت ي اً كبير اً جزءحيث أن الفقراء،  بينعلى القروض  أوسع طلب ىلإيؤدي 
 أن تتوخى الحذرعلى ھذا الطلب الجديد  االستحواذإلى األصغر التي تسعى  تمويلالمؤسسات بيد أنه ينبغي ل. المواد الغذائية

  .ھذه القروض غير المنتجةالخاصة باالئتمان نوعية ضارة محتملة على  اً أن ھناك آثارحيث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
36  Siu, Peter. The Impact of Food & Fuel Inflation on MFIs. The Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP). The World Bank. August, 2008. 

آب / المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، البنك الدولي، أغسطس. أثر التضخم في المواد الغذائية والوقود على مؤسسات التمويل األصغر
2008  

صغر في ٪ فقط من أصحاب المشاريع األ 8أن إلى شبكة التنمية العالمية بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية،  تهولمسح في نيكاراغوا م شارأ 37 
 متلقينوليس مرسلين وفي واقع األمر، يمثل ھؤالء . ٪ من إجمالي عدد السكان 17تحويالت مالية من الخارج في مقابل  ونتلقيلحضر ا

ً  160٪ من المشاركين  18ا يقرب من موقد حول . الماليةللتحويالت  .  ألفراد األسرة أو األصدقاء في نيكاراغوا في المتوسط مليون دوالر شھريا
ماغنوني وبين ماترانغا  الحرة في نيكاراغوا بقلم باربراالعمل في المشاريع والتحويالت المالية و التمويل األصغر: يد ألعلىمن يد للخارج أم 

  .2007 تشرين الثاني/ نوفمبرإي أي كونسالتنتس ، ستشاريون الخبراء اال مؤسسةيكا ثورنتون، ورب



  
  

  ن الناتج المحلي اإلجماليتدفق التحويالت كنسبة مئوية م: 1جدول رقم 
 

أعلى بلدان التمويل 
  األصغر

التحويالت 
كحصة من 

الناتج اإلجمالي 
(%) المحلي 
2007  

النسبة المئوية 
المتوقعة في التغير 

  2008لعام 

أعلى بلدان التمويل 
  األصغر

التحويالت كحصة 
من الناتج اإلجمالي 

  2007(%) المحلي 

النسبة المئوية 
المتوقعة في التغير 

  2008لعام 

    %0.24  كزاخستان -22    %10.13  ألبانيا -1
    %5.45  كينيا  -23    %4.41  أذربيجان -2
جمھورية  -24    %9.55  بنغالديش -3

  كرجيستان 
19.01%    

    %2.77  المكسيك  -25    %6.63  بوليفيا -4
البوسنة  -5

  والھرسك
    %4.98  منغوليا  -26    16.64%

    %10.88  ألسود الجبل ا -27    %0.31  البرازيل -6
    %9.04  المغرب  -28    %4.24  كمبوديا -7
    %12.11  نيكاراغوا  -29    %0.00  تشيلي -8
    %6.66  نيجيريا  -30    %2.96  كولومبيا -9

جمھورية  -10
  الدومينكان

    %4.20  باكستان  -31    9.32%

    %3.23  باراغواي  -32    %6.90  إكوادور -11
    %1.95  بيرو  -33    %6.01  مصر -12
    %11.62  الفلبين  -34    %18.36  السلفادور -13
    %5.62  رومانيا  -35    %2.01  إثيوبيا -14
روسيا  -36    %6.79  جورجيا -15

  االتحادية 
0.32%    

    %8.53  السنغال  -37    %10.60  غواتيماال -16
    %0.30  جنوب أفريقيا  -38    %20.00  ھايتي -17
    %45.54  طاجيكستان  -39    %24.48  ھندوراس -18
    %0.09  تنزانيا  -40    %2.37  الھند -19
    %7.23  أوغندا  -41    %1.46  إندونيسيا -20
    %30.0  المتحدةالمملكة  -42    %0.24  كازاخستان -21
الواليات  -43      

  المتحدة 
0.02%    

    %7.90  فيتنام -44      
  .2010-8200توقعات تدفق التحويالت : 8البنك الدولي، بيان موجز رقم : المصدر

  
  
 الحساب الجاري ضغوط  .4

  
المالية وتغيير ھيكل ميزان  يطةفي البلدان النامية خالل العقدين الماضيين على فرض الحالسابقة  ألزمات الماليةاساعدت 

الحسابات  12رقم ويفحص الشكل . تراكم مستويات غير مسبوقة من االحتياطيات الدوليةب اسمح لھمما مدفوعاتھا، 
تقوم في بعض الحاالت و. 2007في عام  التمويل األصغر في بلدان) بة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليكنس(الجارية 
  للنظم  في الحساب الجاري وتوفير تمويل صافٍ  صغيرة ل فوائضيتشغب) شيلي وإندونيسيا وبيرو والفلبينتمثل (البلدان 

  
  
  



في األسواق المالية المتسق بطأ ولكن اندماجھا األ كسيع ليإجمافريقيا بصفة عامة فائض لدى إ. المتقدمة يةقتصاداإل
وفي الوقت نفسه، شھدت . 38)فريقيا الوسطى لديھا عجزالنظم االقتصادية في إالعديد من أن على الرغم من (العالمية 

ئة من االم في أوروبا الشرقية والقوقاز تضاعف متوسط عجز الحساب الجاري من أقل من أربعة في رابطة الدول المستقلة
  .200739ئة في عام اإلى ما يزيد على ثمانية في الم 2003الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

  
البلدان العديد من تلك كما أن ، 2007في الحساب الجاري في عام  اً كبيراً عجزالبلدان في عينتنا تدير بالفعل  غالبيةكانت 

ملحوظ في أسعار السلع النخفاض ويقترح اال. ط وصادرات الغازارتفاع أسعار النفعن تجة انفكانت التي لديھا فائض 
ً األساسية  مما ، 2008ع العجز في عام ااتس) 11(كما رأينا أعاله في الشكل ( 2008في النصف الثاني من عام عالميا

وتباطؤ الواردات انخفاض التحويالت المالية  وينبغي أن يساعد. 40للعامصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعم تقديرات 
ختبار من عرضون السوف يتواضعي السياسات بيد أن . 2009في عام  إضافي اتساعأي  احتواءبسبب تباطؤ النمو في 

كثير من البلدان بالفعل وقد استنفدت . أجل الدفاع عن أنظمة العمالت أو للتخفيف من حدة تقلبات العمالت العائمة
ھندوراس في المركزي فقد استخدم البنك . وحده لتثبيت أسعار عمالتھا 2008عام الربع األخير من  في ةكبير اتاحتياطي

في روسيا، و. 200841تشرين الثاني /نوفمبرحزيران و/يونيومن احتياطه للحفاظ على سعر الصرف بين  %16.6
. 200842آب  /أغسطس تشرين الثاني من الذروة التي بلغتھا في/نوفمبر٪ في نھاية  25انخفضت االحتياطيات بنسبة 

عجز،  ىلإ في االتجاه المعاكس وتحوله الحساب الجاريإلى تحرك في نيجيريا، حيث أدى انخفاض حاد في أسعار النفط و
في قيمة  لدرء ضغوط العمالت بعد انخفاض 2009شباط /فبرايرالصرف في أسعار فرض البنك المركزي رقابة على 

  .٪ 20بنسبة  العملة
  

ما يقرب ويمول . صغر في خطر كبيرقيمة العملة مؤسسات التمويل األفي محتملة خفيضات الھذه والتضعف الط انقتضع 
ويسلط .43بالعملة األجنبيةالكثير منھا حيث يتم تسمية عن طريق الديون،  ات التمويل األصغر٪ من محافظ مؤسس 38من 
تطوق حالياً ] تكان[دة فقط مؤسسة واح"الضوء على أن  2005صغر في عام ن مؤسسات التمويل األلسٍت م تحليل

ممارسات إدارة المخاطر لمراقبة وإدارة مخاطر يطبق ] كان[ قليالً  اً ، وعدداخاطر أسعار الصرف األجنبي في مجملھم
مما المخاطر،  على إبعاد تلك 2007إلى  2003النامية خالل الفترة عمالت األسواق تعزيز وقد ساعد . 44"النقد األجنبي 

في إطار السيناريو الحالي و. النقد األجنبيفي مكاسب مؤسسات التمويل األصغر ت لتحقيق في بعض الحاالسمح 
ما ال يمكن تطويق سعر حيثو. األجنبيالصرف في خسائر من المتوقع أن تحدث  ،إلضعاف عمالت البلدان النامية

أو االقتراض بالعملة التطويق وأينما ال يتوفر . بعض الحمايةاألصغر  تمويلالمؤسسات سوف تتوفر لالصرف األجنبي، 
المدى القصير، قد وعلى . مؤشرات التضخم أو العملةبربط قروضھا بصغر بعض مؤسسات التمويل األقامت المحلية، 

إلى ھذه المؤسسات في مخاطر االئتمان بدفع ين أأن تخفيض قيمة العملة يمكن بيد مخاطر الصرف األجنبي، يحد ذلك من 
ذين صغر القع على عاتق أصحاب المشاريع األيعبء سداد القروض المفھرسة حيث أن  مستويات مرتفعة للغاية،

ً بالفعل ظروف ونواجھي   .أكثر صعوبة اقتصادية ا
  

                                                 
38  Shelburne, R. Current Account Deficits in European Emerging Markets. United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE) No. 2. June 2008. 
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  مخاطر سياسية . 5
  

ط العملة والبطالة وانخفاض النمو وصعبة، بما في ذلك ضغتعرض لظروف اقتصادية ان التي تدد من البلدسوف يواجه ع
ً . زمةستجابة لأللال تحدياتوالتضخم،  من حيث  سياسية معقدة أكثر تقيداً  البلدان التي توجد في أوضاع وستكون أيضا

في اآلونة األخيرة لدان التي يدور بھا نزاعات بعض البكون تفيما يتعلق بالسياسة االقتصادية، س. سياساتھا ةاستجابمرونة 
ً لوجه األزمةكي تتلقى المتاح لورأس المال السياسي الموارد مقيدة من حيث مثل جورجيا  البيئة السياسية كما أن . وجھا

. لخارجمن االقادمة للضغوط االقتصادية  شكل كافٍ ب االستجابةأيضاً عن صانعي السياسات قد تعوق  المتقلبة في باكستان
شمل تدابير ال تحظى بشعبية يي قد ذالدوالر، والالذي يتعامل بفي إكوادور يجب توخي الحذر لضمان استقرار النظام و

ً  في البلدان التي تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري وتعملو. سياسية مثل القيود المالية تحت ظروف سياسية  أيضا
  . عف العملة ومخاطر تأجيج الضغوط التضخميةبضلسماح ة لصعب لضغوطالسياسات  وواضع ، سوف يتعرضصعبة

  
 جنوب أفريقيا وروسيا وغواتيماالومن بينھا في البلدان التي ترتفع فيھا مستويات الجريمة وانعدام األمن في الشوارع، و

في البلدان ذات ف. اعملياتھألزمة االقتصادية تأثير مباشر على عمالء مؤسسات التمويل األصغر وقد يكون لوالمكسيك، 
 ردة فعل الحكومةيكمن الخطر في مؤسسات التمويل األصغر،  المقترضين من من المديونية بينمرتفعة المستويات ال

الممتنعة "المجموعات المدينة في نيكاراغوا على سبيل المثال، دعت الحكومة ف. التمويل األصغر قطاعالشعبية العنيفة ضد 
منذ ذلك الحين  ھاولكن ،2008صغر عام على ارتفاع أسعار الفائدة في مؤسسات التمويل األالحتجاج إلى ا" عن السداد

ھا أثر أكبر مخاطر فيصعوبات االقتصادية التي من المرجح أن يكون للالبلدان وقد تواجه . اتخذت نھجا أكثر شموالً 
ً حميدة سياسية المخاطرة البدو تاليوم و. على المدى األطولقيدھا أكثر يمما قد مرور الوقت بسياسية جديدة  ولكن  نسبيا

  .ثار المترتبة على األزمةمع استمرار اآليجب أن يتم رصدھا 
  
  
  
  
  
  

رقم اإلجمالي:12الشكل المحلي الناتج من مئوية كنسبة الجاري  اإلجمالي من الناتج المحلي%       الحساب
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  أثر جانب األصول على مؤسسات التمويل األصغر 

  
ستويات لما من المستدام للتقاربتمھيد الطريق مع االستمرار في ، لطفالھبوط ب ةسياسة ھو كيفية ھندستحِد الإن "... 

  .45التوقعات االقتصادية العالميةتقرير صندوق النقد الدولي،  - ". ة في أوروبا الغربيةيلمعيشا
  

 التمويل األصغر،سداد قروض  تاألزمة تأثير محدود على مشكال جراءلتباطؤ في النمو االقتصادي كان لحتى اآلن، 
وقد . منذ عقود العديد من البلدانشھدتھا اقتصادية عمق تأثير ما يمكن أن يكون أسوأ أزمة بولكن من السابق ألوانه التنبؤ 

ضغوط العملة وارتفاع معدالت البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وبطء النمو ، متضمنة من العواملمزيجاً اقترحنا أن 
 األصغر تمويلالمؤسسات فبينما تكون . غير مسبوقةدرجة ب سوف تؤثر على بلدان التمويل األصغروالتوتر السياسي 

بين  المتبادلة تشير إلى أن العالقةالتي ھا في وضع جيد لمواجھة العاصفة، ھناك ما يكفي من األدلة المروية ؤوعمال
األسر فقد يكون لدى . سابقفي الكون أكبر مما كان يعتقد تونوعية المحفظة قد االقتصادية اآلخذة في التدھور  الظروف

 ، والتضخمالمتلقاة ، وانخفاض التحويالت الماليةةالرسمي وظيفةال حد أفراد األسرةأ فقدانلجة يأقل نت دخل قابل للتصرف
شك إلى بال اآلثار االنكماشية لألزمة وسوف تؤدي . واالنخفاض العام في الطلب على منتجاتھا وخدماتھاصعب المراس، 

مرتفعة رأس المال التكلفة ا سيرفع مموزيادة المخصصات،  محافظ التمويل األصغرارتفاع حاالت التخلف عن السداد في 
فالبلدان . تباينثار سوف تبيد أن اآل. الربحية زيد من الضغط على الھوامشيو لمؤسسات التمويل األصغربالنسبة بالفعل 

 لتطويقإلدارة المخاطر وعمليات أدوات تطبيق تكون قادرة على س وجيدة اإلدارةقوية التي لديھا قطاعات تمويل أصغر 
 عمال التجاريةصغر على تقديم قروض لأللتمويل األالتجارية ل فيھا األعمالركز البلدان التي تأما . المخاطرتلك بعض 

قطاعات  التي تتعرض فيھانحن نعتبر أن البلدان و. كون أفضل حاالً تسفشراء األصول غير المنتجة بدالً من المنتجة 
ً  التي شھدت نمواً  لبلدانا لخطر كبير من تدھور األصول تشمل تلكاألصغر  التمويل عن محفظة، الللغاية في حجم  سريعا

إلى  2005بما في ذلك القروض االستھالكية في الفترة من ، في بعض الحاالتطريق طرح بعض المنتجات الجديدة 
سجلت وقد . وتشمل ھذه البلدان البوسنة والمغرب ونيكاراغوا وھندوراس والمكسيك وجنوب أفريقيا والفلبين. 2007
 رضتق تخضع للرقابة الرسمية مؤسسات مالية ثالثةفقد شھدت . محفظة حتى اآلنالتدھور في نوعية  أكبروا ربما غنيكارا

على لھيئة الرقابة  ذكر، حسبما خطرالمحفظة في في  كبيراً  تدھوراً  المشاريع المتوسطة والصغيرة واألصغرفقط عمالء 
  . أدناه 2ول رف خالل سنة واحدة كما ھو موضح في الجدامصال
  
  

للرقابة  ضعةلمقرضي المشاريع المتوسطة والصغيرة واألصغر الخابالنسبة المحفظة في خطر : نيكاراغوا: 2جدول رقم 
  الرسمية

  2007تشرين الثاني / نوفمبر  2008تشرين الثاني / نوفمبر  
Banex بانيكس Findesa   ً   %2.7  %7.6  فينديزا سابقا
FAMA 1.1  %4.5  فاما%  

ProCréditoBanco  1.2  %4.0  بنك االئتمان%  
  

  2008، نيكاراغوا الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية األخرىھيئة : المصدر
  

ً يبدو أن  ألزمة أدى إلى ارتفاع نسب تي سبقت افي السنوات الخمس المرتفعة والسيولة ال توافر رأس المال الرخيص نسبيا
وإجراءات  الحفاظ على سياساتمع لى النمو عسسات التمويل األصغر بعض مؤقدرة للمحفظة تجاوزت  ةنمو سريع
في بلدان من بينھا نيكاراغوا والمكسيك والبوسنة والمغرب، ھناك بعض األدلة على أن ھذا األمر تأثير . مةيإقراض حك

القتصاد الحقيقي، قد مباشر على نوعية محفظة من مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، والتي تقترن اآلثار المترتبة على ا
البيانات العامة للمؤسسة على نوعية  لسوء الحظ، فإن ھناك محدودية توافر. تؤدي إلى تفاقم االتجاھات تزداد سوءا

، حيث معظم مؤسسات التمويل الصغير ال يبلغن عن ھذه البيانات بصورة منتظمة ،  2008سبتمبر / األصول منذ أيلول 
 19من مؤسسات التمويل األصغر . مع تأخيرا كبيرانشر البيانات  MixMarketالدولية مثل واألجھزة الرقابية والمنابر 

مديري مؤسسات التمويل . ان نوعية محفظة سوف تتدھور نتيجة لألزمة 18مقابلتھم لھذا التقرير، كانت قلقة 
بسھولة العاصمة أدت بعض  والمستثمرين من مختلف مقابلتھم لھذا التقرير إلى أن تحقيق معدالت نمو عالية ومتاحة
مؤسسات تمويل المشاريع . مؤسسات التمويل الصغير لالسترخاء السياسات االئتمانية وإجراءات لصالح النمو السريع

قراض المستھلكين باالضافة الى القروض التجارية معرضون لخطر المزيد من التدھور في إالصغيرة تلك التي صعدت 
  . نوعية األصول

  

                                                 
  . 2009كانون الثاني / يناير 28صندوق النقد الدولي، تقرير التوقعات االقتصادية العالمية، سياسات تحديات الركود االقتصادي العالمي،   45



  
              
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل مخاطر الصرف األجنبي والتضخم  يؤثر كل من وفي الوقت نفسه، سوف ة مؤسسات التموي ى ربحي اق  عل األصغر وآف
ً  تداع وإنحتى على أنه ھناك توافق في اآلراء و. المخاطرمالمح النمو و بيا الي بشكل سريع نس ى النظام الم  ،السيولة إل

دان  هدوقتھذا التباطؤ سأن على الرغم من و. 2009قتصادي العالمي بشكل كبير في عام النمو االفمن المتوقع أن يتباطأ  بل
وب، من المرجح أن تتأثر الشمال،  دان الجن انبي األصول والخصوممؤسسات التمويل األصغر العاملة في بل  من خالل ج

ذه مؤسسات التمويل األصغر التسعة عشر التي أبالفعل وقد أوضحت . في معظم الحاالت ابالت من أجل ھ جريت معھا مق
ر2010و  2009أنھا قد خفضت توقعات النمو لعامي الورقة البحثية  ا ، وبشكل كبي اطؤ وف. في بعض منھ ي حين أن تب

د  و ق ون يالنم تراتيجية حإك بة وضرورية صيفة س لاللمؤسسات بالنس ن أن األصغر،  تموي ونتيمك ً  ك ا ة  أيض ة واقع حقيق
ار سليأثتسيكون لھا  ةقسري ل األصغر . بي على قاعدة عمالئھ د لفت قطاع التموي ى معدالت السدادوق اه إل ة االنتب  المذھل

وم على عكس العديد من ف. لمقترضين الفقراءل ةأعمال اإلقراض األخرى، تق ال التجاري ل األصغر األعم  لمؤسسات التموي
ةسداد مرتفعة افتراض معدالت على بصفة عامة  ؤثر . للغاي ى الضغوط اوسوف ت ؤدي إل ي ت ى العمالء الت القتصادية عل

ا  على ربحية مؤسسات التمويل األصغرمحافظ التدھور  تدامةتوربم ل األصغر تحدي اس ي تعمل في  مؤسسات التموي الت
   .على المدى الطويل بيئات صعبة

  
  صغر التمويل األ علىزمة الضمنية لألاآلثار . سادسا

  
ة ال شك من بمؤسسات التمويل األصغر في الميزانيات العمومية ل األصول والخصوم جانبيالضغط على سوف يحد  ربحي

ن المؤسسات خالل د م وام  العدي ة أع ى الثالث امين إل ل األصغرالع ر شكل صناعة التموي رجح أن يغي ن الم ة، وم . القادم
د يساعد سيكون ھناك رابحون وخاسرون،  ا ق ى نضوج المع مرور الوقت مم ً سوق، ولكن سيكون مھمعل  مان أنلض ا

ة  ي النھاي رين ف وا الخاس ة ليس ذه العملي ي ھ ى الالف درتھم عل راء وق ول حفق ةعص دمات المالي ى الخ   . ل
  

زيادة المحفظة في خطر  وضغوط االقتصاد الحقيقي إلى الساحقة أزمة االئتمانمن المرجح أن تؤدي جانب األصول، على 
ادة ، وامؤسسات التمويل األصغر في محافظعثر ورفع معدالت الت ان وزي ايير االئتم ى تشديد مع لذي سوف يؤدي بدوره إل

ر انخفاض  على جانبو. النموتقليل أھداف المخصصات ووضع  ل، سواء من الخصوم، سوف يجب وافر مصادر التموي ت
ل أھداف و البحث عن مصادر بديلة للتمويلعلى صغر المحلية، مؤسسات التمويل األ وأالمصادر الدولية  وتقلي ً  النم  .أيضا

ادت  ةالتسع عشرمؤسسات التمويل األصغر ومن بين  ذا البحث، أف ابالت ألغراض ھ ا مق ا معھ ي أجرين تخفيض  15الت
ا ٪ لتصل  30المتوقع بنسبة  ھامعدالت نمو ى في بعض منھ د كل من . ٪ 80إل ا أك تثمرين وكم ً الالمس أن  شبكات أيضا

ة لھ يھمالجزء األكبر من مستثمر دار تو تخفض موالشركات التابع ً  50قعات النمو بمق ا أ النمو بسبب ف. ٪ تقريب إذا تباط
ى ، يمكن للضغوط الناجمة في المجتمعات المحلية الفقيرة، التي االسيولة وحدھالتي تفرضھا القيود  ر بالفعل إل مصادر تفتق

ة  ل، أن مالئم د أن ال. ةكون ضارتللتموي اطؤبي وم تب دان المحت ي النمو االقتصادي في بل ل ا ف ادة عدد ألصغر التموي وزي
ً  ينقادر وا غيركونيأو يحتمل أن غير القادرين العمالء   من. في تباطؤ نمو الصناعة على سداد القروض سوف يسھم أيضا

ا ٪  73أفادت ھذا البحث، تي أجرينا معھا مقابالت ألغراض ال التسع عشرة مؤسسات التمويل األصغر بين شھد ا تأنھمنھ
دھور اً من بالفعل قدر ةمحالت تك فظة نتيجة لألزم ا أعرب ا ٪  47 م ة منھ ا إزاء نوعي ام العن قلقھ مع  2009محفظة لع

  ).13الشكل (في بلدانھا أو توقفه  النمو االقتصادي باطؤت
  

على الرغم من محدودية المعلومات المتاحة عالنية ، ھناك بعض األدلة 
األولية القصصية مشيرا الى الضغوط القائمة على نوعية محفظة مثل 

المكسيك ، وتشير  في. وبراك المذكورة أعاله Fonkozeذلك من 
عن عام  2008الجنوح بين نھاية عام  تقارير تتحدث عن مضاعفة

باإلضافة إلى ذلك ، ألن من المكسيك في اآلونة األخيرة التمويل . 2007
االستھالكي االزدھار ، ومؤسسات التمويل الصغير التقرير ان مشاكل 

بطاقات  السداد يرجع بدرجة كبيرة إلى العميل المديونية المفرطة مع
البوسنة في وسط القطاع قد بدأ . االئتمان والقروض االستھالكية األخرى

في االستفادة من مكتب االئتمان المحلي للحد من ممارسة اإلقراض 
للعمالء الذين يستخدمون األموال لتسديد قرض إلى مؤسسة أخرى رفع 

       مستويات تقييم األداء نتيجة لذلك



 
  
  
  
  

 نوسددأنھم يالئتمان ولجيدة  اً مستقبليةآفاقلديھم  الفقراء أنفقد أثبت . لعالمالدمار النھائي لھذا القطاع نحو ال يتجه 
تعرف . مع أزمة السوق بمرونةواؤم قادرة على التھي مرنة و األصغر أعماالً تجارية المشاريعيمكن أن تكون . ھمقروض

على مدى سنوات  شديدة التأثيرذلك على الرغم من القيود قامت بقرض ھؤالء العمالء، وتصغر كيف مؤسسات التمويل األ
ً تالتوقعات المذكورة أعاله سوف بيد أن . عديدة ً و. على ھذه الصناعة شكل ضغطا ؤدي إلى بعض تأن  من المرجح أيضا

ً بدا بعض الوقت ولكن إليھا لالتغييرات اإليجابية التي كانت ھناك حاجة   لمعدالت نمو نظراً . حميدةفي بيئة  ذلك أقل إلحاحا
النمو الماضي واستخدام توطيد إلى تباطؤ في النمو المؤسسات ال ، قد يدفعسريعة خالل السنوات الست الماضيةال المحفظة

، ھافي تقديم ائتمان أكثر ، واالبتكارھا التجاريةمزيد من الكفاءة في نماذج أعمالنحو ھذا الوقت لتعزيز مؤسساتھا ، والسعي 
   . غير المرئية لعامة الناس عملياتالسيما ال

  
  

تحليل لرمة عملية صايز على ضمان االنغالق على الذات وإعادة التركإلى  بعض المؤسساتمن قبل تحول  الحظنا
 بيئات تنافسية  وسوف تتعرض مؤسسات التمويل األصغر لتحديات في. دارة المخاطرصلبة إل وأنظمة عملياتاالئتمان و

المرجح أن ومن . أكثر دفاعية يةلعمالء في بيئة سوقعلى أفضل االمنافسة مع ازدياد ، العمالءبالحتفاظ ا بالفعل من أجل
على و. العمالءمنتجات وخدمات تركز أكثر على إلى تطوير  يدفعى جھود لتحسين خدمة العمالء وينبغي أن إل ذلك ؤديي

 األجنبية ادرھاكل من مصإلى توسيع  مؤسسات التمويل األصغر السيولة، سوف تسعىمع ازدياد إحكام جانب التمويل، 
وفي  التنمية؛مؤسسات تمويل صغر القائمة بالفعل وأوعية االستثمار األفي التفاوض مع وقد بدأت . للتمويلالمحلية و

تلك وتعزز . جدد والبحث عن عالقات مع مقرضينمن مواقع إقراض التجزئة من شخص إلى شخص  استغالل التمويل
دت في المكسيك،ف. ستراتيجيتھا لجذب المدخراتإلودائع المتلقية لالمؤسسات  جھودھا لتأمين وبناء  FinComún صعَّ
ً  LAPO حولت نيجيريا،في ، خاصة منتجات االدخار محدد المدة، وھاعقاعدة ودائ كمصدر رئيسي  ھاقاعدة ودائع أيضا

بيد أن إعادة النظر في المسألة،  تتلقى فيالتي ال  األصغرتمويل المؤسسات وتبدأ . لتمويل المحفظة على سبيل المثال
تكون تلك ، ذات الحجم األصغر ؤسسات التمويل األصغروبالنسبة لم ،تلقي الودائع كبيرةإلى مؤسسة لتحول التكاليف 

 توطيدو ينستراتيجيإعن شركاء تسعى للبحث  األصغر تمويلالنرى مؤسسات قد ، النماذجفي ھذه و. باھظةالتكاليف 
  . لتحولا من أجل عملياتھا لتحقيق حجم يبرر االستثمار

  
  

قلق مؤسسات التمويل األصغر إزاء المحفظة في خطر : 13 رقم الشكل  

قلق بشأن المشكالت 
المستقبلية

ني من بعض المشكالتتعا  ال توجد مشكالت في المحفظة 



ھا و اميز نفسھسوف ت ةقو أكثرتلك المؤسسات التي تكون قادرة على الخروج من األزمة  ھا داخل الصناعة نفس تضع نفس
تقبل ضخملنمو  جيد قففي مو ذاب ر. في بيئة اقتصادية أكثر ايجابية في المس ا ستكون في وضع أفضل الجت ا أنھ  أسكم

ن نرى أ ونتوقع ،ذلكب في القيام صغرجميع مؤسسات التمويل األتنجح من غير المرجح أن بيد أنه . المال لتمويل ھذا النمو
ً وفشالً ) األخيرة بصفة خاصة( امتالكو دمجفي الصناعة، بما في ذلك عمليات التضافر المزيد من  في بعض البلدان   ذريعا

ع والعناية الواجبة،  في عملياتأن يكونوا أكثر فطنة إلى المستثمرون حتاج يسوف . ذات المخاطر العاليةوالبيئات  في تنوي
راض من الخارج عندصغر مؤسسات التمويل األتطويق كشف عملة ضمان البحث عن سبل لفي محافظھم، و كانت . االقت

تثمار األصغر و ھناك بعض المؤشرات األولية ة االس ين أوعي تثمرين ب ديري الصناديقلتمييز المس د عكست . م  بعضوق
. قيداأساس خصائص الصنى التفضيالت علبدالً من  مختلف الصناديق للمستثمرين لمختلفة المالمح ال جوانب ھذا التمييز

وى للصناديق في الماضيزيادة تفضيل المستثمرين ألعلى  ھناك أدلة أوليةبيد أن  تثمار األصغر ذات أداء أق ة االس ، وعي
ح  اطر مالم تقرار المخ افح . المتصورواالس د ك دة لوق ناديق الجدي ديري الص ن م ر م تثمار األصغر كثي ة االس دفع أوعي

ل األازدياد صرامة االستثمار ومع . الخاصة بھا لألمام ذه العقب ر صغفي مجال التموي و ھ رة في نم ى  الصناديقطف عل
رى الثالثة إلى األربع الماضية السنواتار مد ع أن ن ا نتوق دراً من ، فإنن ائم صناعةق د دع تثمار األصغر توطي ة االس  أوعي

  .االستثمار نكبر مديريفي أيدي أصول لأل اً أكبروتركيز
  

تثمرين وصانعي صنوسوف تكون  االت المانحة والمس ل الوك ألف من أصحاب المصلحة مث ي تت اعة التمويل األصغر الت
ً  األصغر السياسات ومؤسسات التمويل ا ر ملي ى التفكي ز القطاع  ذاتھا في حاجة إل وارد محدودة لتعزي ة استخدام م في كيفي

ة ا تضع و. والتخفيف من حدة اآلثار المترتبة على األزم ذه الوركم ةھ ة كخطوط عريضة، ق اوت سوف ي البحثي أثير تف الت
 ً ً ال من حيث كبيراً  تفاوتا ي ولالق درجة تبعا ة تصاد الكل يالبيئ ذي تعمل  ةالسياس ا ال ل األفيھ دماج انصغر، ومؤسسات التموي

دى  المي، وم الي الع اع الم ي القط ناعتھم ف ا ارتباص ةبط تمويلھ ة الدولي واق المالي   .األس
  

ى جانبعطر اخمباستخدام تقييمنا لل ة ل األصول ل ات العمومي ل األصغر في الميزاني اتجاھات االقتصاد (مؤسسات التموي
بلدان لمخاطر حساسية الأدناه تحليلنا ل 14الشكل ويوضح  .)تهتكلفالتمويل و الوصول إلى( خصوم، وعلى جانب ال)الحقيقي

يمستوى من  أعلى ذات إبراز البلدانمع األصول والخصوم،  وي األيمن المخاطر ف ع العل ك . الرب ا وتواجه تل دان، بم البل
ود ا قي دة  صعبة اقتصادية اً فيھا جورجيا ، ونيكاراغوا ، وروسيا وجنوب أفريقي اقم من جراء األوضاع السياسية المعق تتف

ز النمو االقتصاديحشد اتخاذ إجراءات مناسبة لعن تقيد صانعي السياسات  التي قد ر. النظم المالية وتعزي  التعرض ويعتب
ويمكن .لمخاطرا عالية بين البلدان قاسماً مشتركاً آخرلعملة للمخاطر الصرف األجنبي أو الحفاظ على نظم  على نحو أكبر
  .في الملحق الخصوماألصول ومخاطر  يجانبتحديد المخاطر على  مزيد من التفاصيل حول كيفية االطالع على

  

 
  

 مويل األصغر تجاه األزمات المالية واالقتصاديةحساسية قطاع الت: 14الشكل رقم 

منخفضة مخاطر  
 آثار نوعية األصول

 مخاطر عالية
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كبيرة، مثل نيكاراغوا، سوف يكون المستثمرون حذرين  تثمار األصغر للكشف بدرجةت أوعية االسالبلدان التي تعرضفي 
بلدان مثل البوسنة والمكسيك والمغرب بالفعل بعض اآلثار وتظھر . سوءاً  المخاطرمع ازدياد تقديم مزيد من القروض في 

 ؛في السنوات األخيرة االستھالكي ضقرااإلنفاذ محفظة نتيجة لفرط المديونية الحالية للعمالء والالسلبية على نوعية 
القطاع  خفض نفقاتزاد في البوسنة، ف. النمو االقتصادي ؤوسوف تواجه المزيد من التحديات على جانب األصول مع تباط

قد توفر المكسيك والبرازيل وباكستان وبيرو،  ھاي بعض البلدان، بما فيوف. الخصوم على نحو كبير طراخم المصرفي
المؤسسات من بعض اآلثار لتلك  لمشاريع المتوسطة والصغيرة واألصغر مالذاً ية لضمان السيولة المتاحة للبرامج الحكوما

ً أن تظل األموال منخفضة التكلفة وضمان  الطاحنة المترتبة على أزمة االئتمان مؤسسات التمويل وقد تشھد . متاحة نسبيا
ً ھام اً تدھور ،إثيوبيا والسنغالفيھا  ، بماللسلع كبير ھي مصدرواألصغر في البلدان األفريقية    تواجه في األصول، حيث ا

بالفعل محافظ التمويل  ع أسعار المواد الغذائيةاارتفأجھد في ھايتي، حيث و. جولة جديدة من الضغوط على النمو والعمالة
 ھمتحويالتانخفاض حدة أو الواليات المت منقطاع البناء من المھاجرين األصغر، يمكن أن تزداد النتائج سوءاً مع عودة 

  . المالية
  
  

ة سوف . الحمايةتتمتع بقدر أكبر من تلك البلدان في المربع أسفل اليسار  ؤثر على سبيل المثال، على الرغم من أن األزم ت
دان ھي شيلي، وتلبرازيل وبوليفيا وافي  التمويل األصغر على قطاع ر ثالثة بل راً مصدرتعتب  دينبغي أن تساعللسلع،  اً كبي

ة واالتمويل األصغر مؤسسات متانة قطاع  اناللبيئ ى التخفيف من مخاطر االئتم ة عل د محصن . تنظيمي اك بل يس ھن من ل
ةمنھجيةطر أقل اخمولكن عندما يكون ھناك الخسائر، ى األزم ة عل ار المترتب واء اآلث ي . ، من األسھل احت افف ى  بوليفي عل

بالد مستعدة ل، التسعينات األصغر في أعقاب أزمة عميقة في أواخرسبيل المثال، التي أعادت ھيكلة قطاع التمويل  اء ال لبق
ً ودائع في القطاع، الفي ظل مستوى عال من تمويل  ا ة ينبغي ودارة المخاطر إل صلبة  ممارساتب مقترن ة تنظيمي أن رقاب

  .مفاجئ في نوعية األصول اً تجنب تدھورت
  
  

 ً   : 46"رھيب لكي يضيع سدىٍ األزمة شيء . "سابعا
   عنيةالماألطراف لمانحين واتدخالت 

  
ة  في حين أن د تخرج من األزم ل األصغر ق وى صناعة التموي ن تكون أق ل، ل د الطوي ى األم ة عل رات بصفة عام التغيي

 واقوميأن أصحاب المصالح اآلخرين لجھات المانحة ويمكن ل ھناك دور ھام. من السھولة بمكانالمطلوبة لدفع ھذه العملية 
ة محدودة و الخسائر جراء به لضمان أن ائيين أن اھذه األزم ل األالخدمات للمستخدمين النھ تبعدن يصغر لتموي رة  واس م

ة مجاالت رئيسية ھيإلى لدعم قمنا بتقسيم ا. أخرى من الحصول على التمويل ل: ثالث ة ؛السيولة والتموي  ؛المساعدة التقني
يم دعوة والتنظ ف . وال وف نص دوس دخالت المح ض الت اه بع ثالثأدن ات ال ذه الفئ ت ھ درج تح ي تن   . دة الت

  
  
  

   السيولة والتمويل
  

  : حقوق الملكيةتمويل 
  

 التنمية مؤسسات تمويلقبل من االھتمام في السنوات األخيرة من  اً مزيداألصغر تمويل حقوق الملكية في الاستثمار اجتذب 
 تمويلالوقدر أكبر من المشاركة في مؤسسات  أطول أجالً  على أمل الحصول على دعم والصناديق الخاصة على السواء 

بالنسبة غير جذابة  سبباً في جعل حقوق الملكيةفي الماضي كان انخفاض أسعار الفائدة على الديون بينما و. األصغر
 صغربعض مؤسسات التمويل األبندرة رأس المال أدى ارتفاع أسعار الفائدة واليوم فصغر، لبعض مؤسسات التمويل األ

المنظمين تشديد و التمويل وارتفاع تكلفةللديون أقل توافر تمويل مع و. مالك جددجتذاب ة التفكير في استعدادھا الإعاد إلى
تتجه نحو تمويل حقوق الملكية بشكل متزايد لسد نفسھا  رصغتمويل األالمؤسسات قد تجد لمعايير التنظيمية، لحتمل لما

، األصغرتمويل البعض مؤسسات انخفضت تقديرات وباإلضافة إلى ذلك، . رأسمالھاوتعزيز ھياكل فجوات التمويل لديھا 
قد انخفض منذ الجديد  تمويلاً، كما أن نمو المنخفضحقوق الملكية مويل حقوق تتوافر يظل الرغم من ھذه الفرصة، بولكن 

 ھذه الفجوة سدحاجة لو فرصةلديھا كون يسمؤسسات تمويل التنمية وغيرھا من الھيئات  أنذلك إلى  يشيرو. بداية األزمة
  . مؤسسات التمويل األصغر القويةلحقوق الملكية في وتوفير تمويل 

                                                 
  يمكن أن نعزو عنوان ھذا القسم للخبير االقتصادي من جامعة ستانفورد السيد بول رومر  46



  
   :آليات الضمان في وسع الت
  

راض  ل األالالمصرفي لمؤسسات تعرض اإلق ر جراء صغرتموي اع للضرر األكب ى ارتف ا أدى إل ى اآلن، مم ة حت   األزم
راض في مجاالت أخرىلدان وتجميد شامل أسعار الفائدة وتخفيض خطوط االئتمان في بعض البل مصارف وتشتھر . إلق

ا عن األزمة قد ساھمت ، وبكونھا محافظة للغايةالبلدان النامية  راض في تفاقم إحجامھ ل إق د . األصغرمؤسسات التموي وق
لالبرامج ضمان القروض لمؤسسات أظھرت  ا فياألصغر تموي ا ضمانات، بم و لمؤسسة غرامين  ھ  سلطة ضماناتولنم

ة االئتمان من أجل التنمية التابعة ل ة للتنمي ةلوكالة األميركي ةال، أن ضمانات الدولي ة تحظى قروض من أطراف ثالث  بمرتب
ة يمكن  د عالي ي فوائ رة ف دأن تحدث طف ي قطاع جدي ي . المصارف ف اً ف د أحرزت نجاح روق ان  كثي ي من األحي ديمف  تق

ل المؤسسات  ةاألصغر تموي وك المحلي اللبن ا س ى تأسيس عدھا ، مم اريخ عل انت ل واالنفصال وسجل  يائتم ة حاف في نھاي
ة ىفي البيئة الحالية، في البلدان التي تتوافر لدو. المصارفن ضمانات عالمطاف  وك المحلي ا  البن تحجم عن سيولة ولكنھ

راض، اإل ىق اعد عل تطيع الضمانات أن تس د تس ة  ق ان المحلي ري أسواق االئتم ذي يعت ود ال بة بالكسر الجم لمؤسسات نس
ةمزيد من الإلى بيد أن تلك الھياكل سوف تحتاج  .التمويل األصغر ال، ف. مرون ى سبيل المث درت مؤسسة غرامين عل في ق

لا تتطلب معامالتھتكرار الماضي أن  ة ضمانات أق ة، لكن و). ٪ من األصل 46حوالي ( بصفة عام دأت األزم ذ أن ب من
ب يا  تطال وب شرق آس ة جن ي منطق ة المصارف ف ا الالتيني ى ضمانات بوأمريك امالت أعل ي المع ررالمف ة و؛ ةتك ي حال ف

د يكون . ٪ 100 بنسبة ضماناتبالمصارف تطالب إندونيسيا،  تثمروق ل الوالمس ةن ومؤسسات تموي ة و تنمي ات التنمي ھيئ
تدانة في المدى القصير لضمانات االسبالنسبة  اخفض توقعاتھالدولية التي لديھا أمكانية إعادة ھيكلة الضمانات في حاجة ل

ر لمؤسسات ر يوفي الوقت نفسه توف بتقاسم المخاطر امشترك تسمح لھوراء آليات ضمان أو السعي  ل ضمانات أكب التموي
  .لألزمة استجابةاألصغر 

  
   :السيولة تتسھيال

سد فجوة السيولة ى إلھدف تسھيالت تتطوير  ھيصغر مجتمع التمويل األقبل لألزمة من  ةمبكرالاالستجابات كانت إحدى 
انخفاض و المحلية عن تشديد االئتمان في األسواق المصرفيةبصفة رئيسة  تنجم التي ، تلك الفجوةعلى المدى القصير

بعض لدى سيولة في ال لتجنب أزمةأھمية التسھيالت  وبينما سوف تكتسي تلك. لدى أوعية االستثمار األصغرالسيولة 
 دائمةمصادر تمويل فجوة السيولة مع خطر أن تصبح إلى سد وازن بين الحاجة صغر، يجب أن تمؤسسات التمويل األ

  . مؤقتة وليست
  
  

ة أسعار فائدة ب األجللتقديم قروض قصيرة ى تنظيمھا رھذه جالسيولة  تسھيالتعلى الرغم من أن  ً مرتفع بيا ظلت إذا  ،نس
صناديق السيولة قد تصبح ممتدة، زمنية لفترة مشدداً ن االئتمااستمر أسعار الفائدة في األسواق المصرفية المحلية مرتفعة و

تدامةعن  الطارئة بديالً  ر اس ة األكث م . الصناديق المحلي ذه التسھيالت بالنسبة لوسيكون من المھ تجنب الضغط أن ت) 1ھ
وال ل ع األم وراً وأن ترصد صرف جمي ب ف بالاعن كث توى ال ى مس ات عل ل األصغر لتالتجاھ بد ومؤسسات التموي  جن
ة أسعار رصد أن ت) 2رأس المال الخاص؛ زاحمة م دمھا مصادر بديل ي تق دة الت وك(الفائ تثمار األصغر   ،البن ة االس أوعي
ً تقدم بشكل ثابت تكلفة أعلى لألموال من عن كثب لضمان أن تسھيالت السيولة ) .لخا ا ر دوام ت) 3؛ مصادر أكث ھدف أن تس

ات  وقادرة على توفير النقدة حخالف ذلك مؤسسات صحي راض صلبة وھياكل على المدى الطويل ولديھا منھجي  تشغيل إق
ا يجعل الحرص الواجب اً األزمة ضغوطومن المرجح أن تمارس . تعمل بكفاءة ومخاطر جديدة على ھذه المؤسسات، مم

 ً ما راً حاس د لسيو أم ى فوائ وء عل رانط الض ھيالت بلا اقت ةتس اعدة التقني   . المس
  

   المساعدة التقنية
  

  : مؤسسات التمويل األصغر دراتبناء ق
و إصناعة التمويل األصغر ل انعيسراستلزم النمو والتطور ال ة نم ة لمواكب صناعة التباع نھج ثابت ومبتكر للمساعدة التقني

زداد الحاجة لمزالتمويل األصغر،  ھوامش مؤسسات زمةوكلما اعتصرت األ. مستوى مھنيتھاو ود ت د من الجھ من أجل ي
ار وا زالبتك ات  تعزي ل المؤسس ه  إن. األصغرتموي و أن ا ھ بب التقييمن م وبس ذين حج ار الل احققاالنتش ل  ھم اع التموي قط

ة سوف تزيد احتياجات األصغر،  ابقةعن لقطاع لالمساعدة التقني ة س ذه الصناعة من مراحل أي مرحل  وسوف. تطور ھ
ة ة الدولي ات التنمي ون ھيئ دھا  تك ا وح ذه االودون غيرھ ة ھ ى تلبي ادرة عل اتق تان و. حتياج ل باكس دان مث ي بعض البل ف

ى أما في البلدان التي وصلت فيھا . الحكومية دوراً ھيئات القد تلعب والمكسيك   ر أو مؤسسات التمويل األصغر إل حجم كبي
ً نجاح حققت ً تجاري ا تثمار  األصغر مؤسسات التمويلسوف تحتاج ، ا ى اس ا إل دريب بعض من ذاتھ ة في الت ا الذاتي مواردھ
  :بناء القدراتمن أجل التالية األولويات سلط الضوء على وسوف ن. اء القدراتوبن
  



 ينصرف إلىالمدى القصير ينبغي أن على للمساعدة التقنية  الرئيسيإلى أن التركيز  تحليالتنا تشير: إدارة المخاطر◄
وسف تحتاج باإلضافة إلى ذلك، . روإدارة المخاطالتعثر تحسين تحليل االئتمان وإدارة عن طريق محفظة، التعزيز نوعية 

 كثيروقد يسعى ال. إلى دعم في مجال إدارة المخاطر الماليةھا تنويع مصادر تمويلاألصغر الساعية إلى  تمويلالمؤسسات 
المتاح  أس المال المحلير تخضع للرقابة الرسمية لكي تتمكن من استغاللودائع مؤسسات متلقية للإلى التحول إلى  منھا
  . صرامةبنوع جديد من الوف تحتاج إلى إدارة سيولتھا سمن ثم و

  
ً كما سيتطلب تضييق ال: غير المرئيةالتنفيذية والعمليات ◄ تنظيم وتشغيل االستثمار في تحسين الكفاءة، مثل  ھوامش أيضا

  . كن ذلكأمتعزيز الحلول المصرفية اإللكترونية حيثما اإلجراءات غير المرئية تلقائياً و
  
 التي ال يمكنھا بمفردھا صغرالمتناھية الاألصغر قد تحتاج مؤسسات التمويل : ج والتملك والتحالفاتادمنعمليات اال ◄
ً  العملياتفي تشغيل ستثمر الموارد أن ت حافظ موربما شراء أو بيع بل ج ادمناالوتحالفات جديدة، إقامة إلى النظر في  تلقائيا

ومشورة موارد وستكون ھناك حاجة ل. مؤسسات التمويل األصغربين الء عمتفكيك ال وھفالبديل غير السار أما . قروضھا
  . ممتلكاتھا األصغر على استيعاب ودمج تمويلاللمساعدة مؤسسات  يتينخارج

  
 المنتج تطويريحتاج كل من ، السيما في األسواق التنافسية، قوية صغرأمؤسسات تمويل مع وجود : تطوير المنتج ◄
االحتفاظ تثمين أھمية في  صغرتمويل األالمؤسسات حيث ستشرع ، أيضاً إلى تعزيزمة العمالء وتحسين خد فيه بتكاراالو
  . اكتساب عمالء جددأمر أقل تكلفة بشكل عام من  ، وھودعمالء جدب

  
األسواق في السيما ، وھاومديرات التمويل األصغر مؤسستحتاج مجالس إدارات : والتخطيط االستراتيجي ةكموالح ◄

نماذج  إمعان التفكير في جدوىاستراتيجياتھا و النظر فيالنمو السريع إلى إعادة لمتسمة بأسلوب عمل يعتمد على االجديدة 
ومن المھم  قادمةالصعبة ستراتيجية الخيارات اإلإن . الظروف الجديدة العائد المنشود في ظلو ھاالتجارية وأھداف ھاأعمال

ً دالحوافز أن تنظم  يمكن أن تشمل  يةإبداعحلول تطوير من أجل اإلدارة ومجالس الل مع لعماجھود ويمكن ل. اخليا
ؤدي إلى مخاطر رئيسية وتلحق الضرر بسمعة قد تنتائج أكثر عدائية  أن تتجنباستراتيجيات الخروج أو االندماج 

 سات تمويلمؤسو ويمكن أن يلعب كل من المستثمرين في حقوق الملكية عالوة على ھيئات االستثمار الدولية. الصناعة
ً  دوراً التنمية    .الجھود تلكفي دعم  ھاما

  
   :قليميةالجھود الوطنية واإل

ً المساعدة التقنية لمؤسسات التمويل األيمكن أن تستھلك  وقد . في البيئة الحالية نادر، وكالھما كبيرةوموارد  صغر وقتا
مؤسسات التمويل قيود لتعامل مع من أجل امي القطري أو اإلقليالمستويين  علىالمبادرة الجھود الرامية إلى دعم تكون 

دعم مكاتب االئتمان يمكن أن يكون لعلى سبيل المثال، . األصغر فعالة من حيث التكلفة ومستدامة على المدى الطويل
بالنسبة لكل ، التمويل األصغر الوكاالت تأثير ھام على ربحية مؤسساتتلك  جمعتھا وأوردتھاوالتوسع في المعلومات التي 

جھود التدريب وبناء كما يمكن ل. االئتمانيالسجل جھود مثل  عن طريقوتبسيط عملية تحليل المخاطر  من تقليل التعثر
 ً   . ألرقاماقوة توظيف أن تكون فعالة في  القدرات من خالل الشبكات المحلية واإلقليمية أيضا

  
   :العميلالدعم على مستوى 

على  متزايد نه سيكون ھناك ضغطالتمويل األصغر إلى أ لى صناعةول عصجانب األزمة على األتقييمنا لضغوط خلص 
ارتفاع األسعار فسوف يضغط . ى مستوى العميلالضمنية ھي علالمشكلة بيد أن . صغر والعوائدنوعية محفظة التمويل األ

عل من جيأصحاب المشاريع الصغيرة وعلى ھوامش أسعار الصرف على ضغوط محتملة مصحوبان بوانخفاض الطلب، 
أصحاب  تحل مشكالعبء  اصغر على عاتقھسسات التمويل األوال يمكن أن تأخذ مؤ. إعالة أسرھمعليھم الصعب 

مبتكرة الرامية إلى بناء شراكات مع المؤسسات الخالقة وتحتاج الجھود المن ذلك، سوف  بدالً . صغر وحدھاالمشاريع األ
اإلبحار في ساعد العمالء على تشاف لضمان أن الموارد المحدودة استكة إلى والخاص ةالحكومية وغير الحكومية والعام

  ذو شقينھدف ھذا الدعم وينبغي أن يكون . المياه الھائجة القادمة
  
روابط : الوصول إلى شبكات األمان ◄ ل األصغر مؤسسيمكن ل وفر ات التموي دعم ت ة والخاصة أن ت االت العام مع الوك

ان ألصحاب المشاريع األ ر الرسميصغر شبكات أم املين في القطاع غي د و. والع ك شمل يق وفير روابط من خالل ذل ت
ات  ل المؤسس ا في األصغرتموي ة بم دمات االجتماعي ى الخ رامج للحصول عل ا ب ادراتھ ة ومب ويالت النقدي  الصحة  التح

ذإمكانية دون و. التدريبو د هالوصول ھ ل األصغر صعوبة في  جدي، ق ار مقترضو التموي رتسديد اختي دالً من ض والق ب
ة  يمكن أن تكون جھود تتوفر الخدمات، الحيث و. تھاوتغذيعائالتھم  على صحةاإلنفاق  ل األصغر الرامي مؤسسات التموي

  .تأمين أو غيرھا من منتجات تخفيف المخاطر ذات قيمةتقديم منتجات منخفضة أو التكلفة اليارات مع خإلى توفير روابط 



   
صغر في أصحاب المشاريع األللتأثر باألزمة ھم  العمالء األكثر عرضةكان تي أجريناھا، خالل المقابالت ال :الربحية ◄

عھامش قطاعات ذات في  تعمل ھذه األعمال التجارية بصفة عامة. المشاريع التجارية الصغيرةذوي الحضر  حجم و مرتف
دل دوران مكبير و ل مع ع مث ً مبيعات رتف ي تتطلب قروضا ة والمالبس الت يو. ة ومتكررةصغير األغذي االنكماش  ظل ف

افس االقتصادي، يمكن أن يؤدي تباطؤ الطلب  ر من إلى تن ى عدد كبي ة عل ال التجاري باألعم نخفض طل ا  م ى منتجاتھ عل
د . ، السيما في مجال التجارةرصغمحدودة لدعم ابتكار أصحاب المشاريع األوقد ُبذلَت جھود . وبالتالي خفض ربحيتھا وق

ةوسالسل الصغيرة عمال التجارية األ بين ربطالنتاج والزراعة خطوات ھامة في اإل طاعيقبعض الجھود في خطت   القيم
ة إنتاج اوتحسين عملي ىوينبغي . ھ ل في  السعي إل راأل "التجارة"قطاع دعم مماث ود ويمكن أن تساعد . صعب بكثي الجھ

ة وتمويل التعاونية وتمويل عمليات التدخل  دريب، االت، في بعض الحولتجارة اسالسل قيم ادة الت د إع ى تولي آت عل مكاف
  .اليوم احتياجات إدارة أزمة طويلة األجل سوف تتجاوز

  
  تنظيمالدعوة وال

  
  : الدعوة في بلدان لديھا بيئات سياسية معقدة

، اصغر اليوم في بلدانھأكبر المخاطر التي تواجه مؤسسات التمويل األأحد ضغط الحكومات والجھات التنظيمية يعتبر 
فيھا تشتد ، السيما في البلدان التي األصغر مرتفع الحدةتمويل تجاه السياسي الفعل الرد ف. يس األزمة المالية في حد ذاتھاول

في أصحاب المصلحة وقد قام . مرتفعةمؤسسات التمويل األصغر أسعار فائدة التي تتقاضى فيھا التوترات السياسية أو 
عادلة  ضمان أسعار فائدةل(صغر نيابة عن العمالء مؤسسات التمويل األھة إلى الموجلدعوة لجھود مھمة بالصناعة قطاع 
ً  نعوافديفي حين ) على سبيل المثال وشفافة وسوف . األصغر وعمالئھا تمويلالصالح مؤسسات عن داخل البلدان  أيضا
 من أجل تسديد توترلل العديد من العمالءسيتعرض العامين القادمين حيث ار على مد أكبر ھذه الجھود أھميةتكتسي 
 ھا فية وينبغي دعمودعللفعالة جھات المحلية أن تكون والمؤسسات لشبكات ويمكن ل. تعثر النمو االقتصاديم مع قروضھ

  . ھذه الجھودبذل 
  
  

   :وتقاسم المعلومات مؤسسات التمويل األصغر شفافية
في جميع و. اآلن أكثر من أي وقت مضى فالھار إغصغمؤسسات التمويل األلاألصول التي ال يمكن  منلمعلومات تعد ا
صغر على حد سواء، خلصنا إلى أن العديد من كبار مديري مع المستثمرين ومؤسسات التمويل األ التي أجريناھا مقابالتال

ً ودركي مؤسسات التمويل األصغر ال مؤسسات من فالعديد . تھمامؤسسعلى ألحداث العالمية الضمنية ل آلثارا ن تماما
عن األسواق المالية  ةمعزولھي نفسھا بلدانھا أو ألن من األزمة، إما  تتعرض بعد لضرر كبيرلم  يل األصغر ھذهالتمو

ً  الركود االقتصاديبيد أنه كلما ازداد . المضطربة ليس ، في التباطؤالطلب العالمي استمر معدالت البطالة و توارتفع عمقا
  .األزمة ريأثبته ھذمن المرجح أن تشعر مؤسسات التمويل األصغر 

  
لمؤسسات وكذلك الحلول الممكنة وتقنيات لنشر بحوث وبيانات ومعلومات تسلط الضوء على التھديدات المحتملة إن 

شبكات دولية مثل المؤسسة المصرفية العالمية وقد عملت . األزمة الحاليةظل قدر بثمن في يالتخفيف من المخاطر ال 
 على األحداث اعھطالفتقوم بإمنذ أن بدأت األزمة المالية، يل األصغر التابعة لھا مع مؤسسات التموالنسائية وأكسيون 

المشورة بشأن لھا على إدارة السيولة، وتقدم  امل معھتعفي األسواق الدولية وكيف يمكن أن تؤثر عليھا، و المستجدة
   .و استراتيجيات إدارة مخاطر االئتمان واألحداث غير المتوقعة التخطيط للطوارئ

  
من ) مباشرة(صغر ال تنتمي إلى شبكات دولية من ھذا القبيل وال تستفيد الغالبية العظمى من مؤسسات التمويل األبيد أن 

صغر في دمج المزيد من مؤسسات التمويل األفي  ةساعدتقديم المصحاب المصلحة ويمكن أل. ھذا التبادل للمعلومات
اإلقليمية التي لديھا قاعدة القطرية أو المعلومات من خالل الشبكات  نشر على تشجيعالزمة والخطاب العالمي حول األ

ً كما . مؤسسات التمويل األصغر من الطبقة األولى والثانية والثالثة والرابعة ھا، بما فيأوسع عضوية دعم تأن  يمكنھا أيضا
وسوف . بانتظامنشر المؤشرات المالية وإقليم ما لد أو الخاصة ببخلق وتوزيع المعلومات الرامية إلى المبادرات اإلقليمية 

على التخطيط لآلثار المحتملة صغر ساعد مؤسسات التمويل األتالمدى القصير وتحسن ھذه الجھود الشفافية المالية على 
من جاذبية المشاركة في الشبكات  ھذه الجھود المدى الطويل ينبغي أن تزيدأما على . لألزمة ومواجھتھا بشكل أفضل

  . أقوى لمناطق ذات شفافية أكبر وأداءإلى اجذب رؤوس األموال  وة علىعالالمحلية 
  
  
  
  

  : المستثمر وتقاسم المعلوماتشفافية 



 واألفراد اتالمؤسس( تلك األوعيةفي  النموذجيين نيوالمستثمر أوعية االستثمار األصغروتنوع  نظرا لحداثة ھذه الصناعة
فقد كانت ھناك جھود محدودة . إلى حد كبير يفي فراغ معلومات تعملفقد  ،)تنميةومؤسسات تمويل ال الشأن المرتفعذوو 

 أوتقريباً أي تضافر في أداء المحافظ  وجديلتعزيز وتوحيد اإلبالغ عن المعلومات التي تحدد استراتيجيات االستثمار وال 
غير المفتوحة لصناديق االستثمار  ةبالنسب ھذا من غير المألوفبينما ال يعتبر ). باستثناء الصناديق المذكورة( العوائد

 كما في مخطط استثمار(المتواضعة  للمستثمرين األفراد، فإن األزمة األخيرة سلطت الضوء على بعض مخاطر الشفافية
في أيدي مديري الصناديق غير منھجية ھذا االفتقار إلى اإلشراف و الشفافية الكثير من المخاطر الويضع ). برنارد مادوف

   .إلشراف والرقابة الرسميةخاضعة لال
  

أوعية شمل يأن من المرجح على الشفافية والمعلومات في القطاع المالي الرسمي، والذي  شديدمن الت نحن نتوقع مزيداً 
ً ويعتبر . استثمار التمويل األصغر التمويل  استثمار على استحياء في قطاعفقط بدأت خطوة أولى،  التنظيم الذاتي دائما

الصناعة ككل من يستفيد كل من أصحاب المصالح في ھيئات التنمية الدولية ومؤسسات تمويل التنمية ووسوف . صغراأل
 الصناديقإدارة ن فيھم المستثمرين القائمين على بم(لمستثمرين والمستثمرين المحتملين ضمان توفير معلومات كافية ل

استثمارية ألوعية االستثمار األصغر قبل الشروع في  رومعاييألداء الصناديق مؤشرات قياسية وضع لتمكينھم من ) العامة
إنشاء الممكنة وھو  الضغوط التنظيميةقبل تطويره يمكن وبرمتھا  خدم الصناعةيمجال آخر يمكن أن وھناك . االستثمار

لعمليات االجتھاد مستقل  وتضع قائمة بأوعية االستثمار األصغر وتقوم بتقييميتم تحديثھا بانتظام لألداء العام قاعدة بيانات 
  .مديري الصناديق االستثمارية واألداء الواجبين من قبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البلدانمخاطر سجالت : ملحق



  
 ةطر النسبياخمقياس مستوى الوھما يحاوالن . 42في صفحة بلدان الموجودة مصفوفة مخاطر ال انن التاليالجدواليدعم 

 التي تشملھا ن وأربعينيالتمويل األصغر االثن ي بلدانالتمويل األصغر فبالنسبة لقطاعات كمياً الية ألزمة المالتي تشكلھا ا
في الميزانية  خصوم أو جانب األصولجانب العلى وامل خطر رئيسية تؤثر إما خمسة عجدول كل يحدد و. راستناد

مثالً،  على سبيل الحصر؛ملة، كما أنھا ليست نحن نقر بأن ھذه العوامل ليست شاو. مؤسسة التمويل األصغرالعمومية ل
مؤسسات التمويل األصول والخصوم في الميزانيات العمومية لعلى كل من الحساسية تجاه سعر الصرف يمكن أن تؤثر 

إلى مستوى منخفض من المخاطر التي  1تشير النقطة و. 5إلى  1من سجل نقاط لكل عامل خطر وقد خصصنا . األصغر
شير إلى أعلى مستوى من فت 5أما النقطة . في بلد معينھذا خطر اليعزى إلى عامل التمويل األصغر  يتعرض لھا قطاع

 عن طريقاألصول نقاط ومجموع  الخصوممجموع نقاط قد تحدد و. في ذلك البلد ھذا عامل الخطر اشكلھي تيطر الاخمال
وفي ما يلي مزيد من . الميزانية العموميةخمسة التي تؤثر على ھذا الجانب من عوامل الخطر الأخذ متوسط بسيط ل

  : من عوامل الخطركل عامل لوصف ال
  
  
  

    عوامل الخطر على جانب الخصوم 
  

األزمة المالية جراء د البال في النظام المالي المحلي له  ي يتعرضذال الخطريعكس  :السوق الماليةانتقال العدوى إلى 
 لديھا أعلى من تلك التيعلى درجة عالية من التكامل بنقاط نظم مالية ب ي تتمتعالتالبلدان ومن المرجح أن تحظى . العالمية

ً ظمن ً عين االعتبار ونأخذ في . أقل تكامالً  ا  بفضل سالمة مؤسساتهالعدوى على مواجھة قدرة النظام المالي المحلي أيضا
  .المالية أو استجابة ونضج بيئته الرقابية

   
 صول مؤسسات التمويلحإمكانية درجة تقييد  ھذا العامل عكسي: األصغر تمويلال المصرفي لمؤسسات اإلقراضانخفاض 
عين االعتبار أيضاً نأخذ في كما . أو أسواق رأس المال نتيجة لألزمة/ و المحلية مصارفال على قروض من األصغر

  . القروض المصرفية المحلية قبل وقوع األزمةاألصغر على  تمويلالمؤسسات مدى اعتماد 
  
 يعكسو. مؤسسات التمويل األصغرالخارجي لعلى التمويل ر األزمة يأثتيعكس مدى : عتماد على التمويل الخارجياال

ً  بعد شھدتصغر لم أن مؤسسات التمويل األالنقاط  تدني يمثل ال التمويل الخارجي أو أن التمويل الخارجي في  انخفاضا
  . من إجمالي التمويل جداً  ضئيالً  اً سوى جزء

  
كمصدر المدخرات األصغر  ي بلد ما على تعبئةاالئتمان األصغر ف منظماتمدى قدرة يعكس : لى المدخراتإ صولوال

 قبل نالمدخرات مالوصول إلى على حدودة أو منعدمة قدرة معلى وتعكس النقاط األ. بديل لتمويل محافظھم االستثمارية
  . ى الودائععلالتسابق والتكالب مخاطر وجود مؤسسات التمويل األصغر، أو 

  
عن  ةمحتملة في السيولة الناجمالفجوة الة وجھات مقرضة لسد ييعكس توافر برامج حكوم: األموال العامة ىلإصول وال
على درة الحكومة عالوة على ق إلى األموال العامةالتمويل األصغر  قطاع وصولمدى  في االعتبارونأخذ . زمة الماليةاأل

  . دعم القطاعالمبادرة بأو  ھاأو الحفاظ على دعم/ زيادة و
  
  

  األصول عوامل الخطر على جانب 
  

 إفراط العميل في المديونية؛تأخذ في االعتبار عوامل مثل المنافسة و: التمويل األصغر قطاع نقاط الضعف الموجودة في
أو / االستھالكي و ضاإلقرا؛ وانتشار غير دقيقةائتمان معايير التي قد تكون أدت إلى والھامة  معدالت النمو السريعةو

  .دعم في الصناعة المحليةالوھياكل التشبيك، والتنظيم عن  فضالً  ؛ضعف ثقافة االئتمان
  

البالد بسبب ھبوط أسعار السلع وتدھور شروط عملة يعكس الضغوط المحتملة على : الحساسية تجاه سعر الصرف
 لمانحة، فضالً من الجھات المالية وتدفقات العملة  التحويالت ميزان المدفوعات وانخفاضمواطن ضعف التبادل التجاري و

  .من الخارج االقتراض سعر الصرف من خالللمخاطر التمويل األصغر  قطاعتعرض  عن مدى
  

ً يؤأن مما يمكن زيادة في التضخم،  أن تشھد البالدعكس مخاطر ت: مخاطر التضخم ھوامش مؤسسات التمويل على  ثر سلبا
  .صغرحاب المشاريع األأعمال أص عالوة على األصغر



  
جراء التباطؤ  التوظيفالنمو االقتصادي المحلي وتضرر يعكس مدى : التوظيف مخاطر/ اإلجمالي الناتج المحلى

االئتمان وانخفاض الطلب المحلي واألجنبي  ، بما فيھا تضييقمن القنواتمتنوعة االقتصادي العالمي من خالل مجموعة 
 عينفي ھذا ويأخذ . صغرأصحاب المشاريع األ منتجات طلب ذلك علىطر الذي يشكله وانخفاض التحويالت المالية والخ

 ؛اعتماده على التجارةو؛ يةالغربأوربا الواليات المتحدة و باقتصاديات هطابترمدى اھيكل االقتصاد المحلي، و عتباراال
  .من الخارج واعتماده على التحويالت المالية

  
مواجھة اآلثار السلبية المترتبة على التباطؤ و الماليالقطاع حكومة على التدخل لدعم عكس قدرة الت: اتسياساستجابة ال

  .الحقيقي االقتصاد االقتصادي العالمي على
  
  
  

  جانب الخصوم
االنتشار   اسم البلد

إلى ) االنتقال(
  السوق المالية

انخفاض اإلقراض 
المصرفي لمؤسسات 

  التمويل األصغر

االعتماد على 
  جيالتمويل الخار

الحصول على 
  المدخرات

الحصول 
على أموال 

  عامة

إجمالي سجل 
  الخصوم

  4  4  4  3  4  5  ألبانيا
  4  4  4  5  3  4  أذربيجان
  2  3  2  1  2  2  بنغالديش
  2.6  3  2  2  3  3  بوليفيا
  4.2  3  4  4  5  5  البوسنة
  2.2  1  3  1  2  4  البرازيل
  3.6  5  3  5  3  2  كمبوديا
  2  2  2  1  2  3  تشيلي

  3.6  3  3  4  4  4  كولومبيا
  3.8  5  2  3  4  5  جمھورية الدومينيكان

  3.6  4  3  4  4  3  إكوادور
  2  2  3  2  2  1  مصر

  4  4  3  4  4  5  السلفادور
  2  3  2  2  2  1  إثيوبيا

  4.4  5  5  5  3  4  جورجيا
  3.4  4  4  3  3  3  غواتيماال
  3.4  5  3  4  3  2  ھايتي

  4.2  5  3  5  4  4  ھندوراس
  3.6  2  4  2  5  5  الھند

  3.6  3  2  3  5  5  إندونيسيا
  4.6  4  4  5  5  5  كازاخستان

  2.6  3  2  3  2  3  كينيا
  4.2  4  4  4  5  4  كوسوفو

  4.2  5  4  4  4  4  كيرجيستان
  2.6  1  3  2  3  4  المكسيك
  3.4  4  2  4  4  3  منغوليا

  4  4  4  3  5  4  الجبل األسود
  3.6  4  4  3  4  3  المغرب
  4  4  4  5  4  3  نيكاراغوا
  3.2  4  2  3  3  4  نيجيريا
  3.4  3  3  3  4  4  باكستان
  2.6  3  2  3  2  3  باراغواي

  3.4  2  3  4  4  4  بيرو



  2.8  2  2  3  3  4  الفلبين
  4  3  4  4  5  4  رومانيا
  4.4  4  4  4  5  5  روسيا

  3.8  3  4  3  4  5  جنوب أفريقيا
  3  5  2  3  3  2  السنغال

  4  4  4  5  3  4  طاجيكستان
  2.8  4  3  3  2  2  تنزانيا
  3.2  4  2  3  4  3  أوغندا
  2  2  1  1  3  3  فيتنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جانب األصول
الضعف القائم   اسم البلد

في قطاع 
 التمويل األصغر

ھشاشة صرف العملة 
  األجنبية

مخاطر الناتج   مخاطر التضخم
المحلي 
/ اإلجمالي
  التوظيف

استجابة 
  السياسات

إجمالي سجل 
  األصول

  3.4  3  4  3  4  3  ألبانيا
  4  3  5  5  4  3  أذربيجان
  3  4  3  4  2  2  بنغالديش
  3  4  4  3  2  2  بوليفيا
  3.8  3  4  4  4  4  البوسنة
  3  2  4  3  3  3  البرازيل
  2.8  3  3  3  3  2  كمبوديا
  2.4  2  3  3  2  2  تشيلي

  3.4  3  4  3  4  3  كولومبيا
  3.6  3  4  4  4  3  جمھورية الدومينيكان

  3.8  5  5  3  3  3  إكوادور
  3  3  3  3  2  4  مصر

  3.4  5  5  2  2  3  السلفادور
  3.6  4  4  4  3  3  إثيوبيا

  4.2  5  4  4  5  3  جورجيا
  3.8  3  4  4  4  4  غواتيماال
  4.4  5  5  5  4  3  ھايتي

  4  4  4  4  5  3  ھندوراس
  3.2  4  4  3  3  2  الھند

  3.2  3  4  3  3  3  إندونيسيا
  4.2  4  4  4  4  5  كازاخستان

  3.6  4  4  4  3  3  كينيا
  3.8  4  5  4  3  3  كوسوفو

  4.2  4  4  5  4  4  كيرجيستان
  4.2  3  5  4  4  5  المكسيك
  3.2  3  4  3  3  3  منغوليا

  3.8  4  4  4  4  3  الجبل األسود
  3.8  3  4  4  3  5  المغرب
  4.6  5  5  5  4  4  نيكاراغوا
  3.6  4  4  3  4  3  نيجيريا
  3.6  3  4  5  3  3  باكستان
  3.6  3  4  4  3  4  باراغواي

  2.8  2  4  3  3  2  بيرو
  3.6  3  4  4  3  4  الفلبين
  4.2  4  4  5  5  3  رومانيا
  4.6  4  5  5  4  5  روسيا

  4.2  4  4  4  4  5  جنوب أفريقيا
  3.8  4  4  4  3  4  السنغال

  4  4  4  5  3  4  طاجيكستان
  3.6  3  4  4  4  3  تنزانيا
  3.4  3  4  4  3  3  أوغندا
  3.4  2  4  4  4  3  فيتنام

  
 


