ت�أمل معي

اال�ستفادة من

اخلدمات امل�رصفية

تبي وجود ثغرات يف طرق الأ�شخا�ص يف اال�ستثمار واالقرتا�ض
قواعد البيانات اجلديدة نِّ
و�أداء املدفوعات و�إدارة املخاطر

تبلغ

ن�سبة الأ�شخا�ص الكبار الذين ال ميلكون ح�سابا يف م�ؤ�س�سة مالية ر�سمية — بنك� ،أو احتاد
ائتماين� ،أو جمعية تعاونية� ،أو مكتب بريد� ،أو م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر —  %50على م�ستوى
العامل .ويفتقر ه�ؤالء الكبار غري املرتبطني ببنوك ،وعددهم  2.5مليار �شخ�ص� ،إىل مكان �آمن
ويرجح �أن تكون �إمكانية ح�صولهم على ائتمان حمدودة .وبدون امتالك الأ�شخا�ص حل�ساب يف م�ؤ�س�سة
لالدخار َّ
مالية ،يكون من الأ�صعب عليهم تلقي �أجور وحتويالت ومدفوعات حكومية.
ولكن حتى الآن تفتقر معظم االقت�صادات �إىل م�ؤ�رشات على املمار�سات امل�رصفية للفقراء والن�ساء وال�شباب.
وملعاجلة هذه الثغرة� ،أجرى البنك الدويل وم�ؤ�س�سة غوالب م�سحا يف  148اقت�صادا خالل عام  2011للوقوف
على الطريقة التي يقوم بها الكبار باالدخار واالقرتا�ض و�أداء املدفوعات و�إدارة املخاطر داخل القطاع املايل
الر�سمي وكذلك خارجه.

فروق �شا�سعة

تك�شف البيانات ،مثلما هو متوقع ،عن تفاوت حاد بني املناطق والبلدان
واخل�صائ�ص الفردية (مثل نوع اجلن�س والتعليم والعمر) .وت�شري قاعدة
بيانات البنك الدويل � Global Findexإىل �أن  %89من الكبار يف
االقت�صادات املتقدمة ميلكون ح�سابا م�رصفيا ،مقارنة بن�سبة  %41من
الكبار يف البلدان النامية .ومن بني �أفقر الأ�شخا�ص ،تبلغ ن�سبة الذين
PT, 7/11/2012
.%23
يعي�شون على �أقل من دوالرين يومني وميلكون ح�سابا م�رصفيا
وعلى ال�صعيد العاملي ،تبلغ ن�سبة الرجال الذين ميلكون ح�سابا م�رصفيا
 ،%55مقابل ن�سبة  %47للن�ساء.

والأ�سباب الأكرث �شيوعا لعدم امتالك ح�ساب م�رصيف هي عدم
امتالك ما يكفي من النقود ال�ستخدام ح�ساب م�رصيف (ذكره  %65من
املجيبني) ،وارتفاع تكاليف البنوك �أو احل�سابات امل�رصفية ب�صورة
مفرطة� ،أو بعد امل�سافة ب�صورة مفرطة (ذكره  %25و  %20على الرتتيب)،
وعدم امتالك امل�ستندات الالزمة ( .)%18وت�شري هذه الأ�سباب �إىل �أن �إزالة
احلواجز املادية والبريوقراطية واملالية ميكن �أن يو�سع نطاق ا�ستخدام
احل�سابات امل�رصفية واملزايا املالية امل�صاحبة لها.
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%

من الن�ساء

55

ميلكون ح�سابا م�رصفيا

%

من الرجال

PT, 7/11/2012

جمعيات االدخار والأ�صدقاء

على ال�صعيد العالمي ،يقول  %36من الكبار �إنهم ادخروا بع�ض
النقود خالل االثني ع�شر �شهرا الما�ضية� ،إال �أن  %22من الكبار
فقط هم الذين يذكرون �أنهم ادخروا نقودهم في بنك �أو في �أي
م�ؤ�س�سة مالية ر�سمية �أخرى .واقتر�ض نحو  %9من الكبار في
مختلف بلدان العالم من بنك خالل االثني ع�شر �شهرا الما�ضية،
مقارنة بن�سبة  %23اقتر�ضوا من �أ�صدقاء �أو من �أفراد �أ�سرهم.
وفي البلدان النامية ،تمثل الجمعيات االدخارية التي ُتن�ش�أ
على م�ستوى المجتمعات المحلية بديال �شائعا (�أو تكميليا) �آخر
لالدخار في البنك .وتعمل هذه الجمعية — المعروفة با�سم
«�سو�سو» في غرب �إفريقيا و«باندرو» في بيرو — بوجه عام
بتجميع �إيداعات �أ�سبوعية لأع�ضائها و�صرف المبلغ الكامل
لع�ضو مختلف كل �أ�سبوع.
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ثورة الأجهزة املحمولة

توجد نقطة م�ضيئة يف تو�سع اخلدمات املالية يف العامل النامي،
وهي ا�ستحداث تداول النقود م�ؤخرا عن طريق الهاتف املحمول.
ورغم �أن نظام حتويل النقود  M-PESAامل�ستخدم يف كينيا
ألوف لدى كثريين ،ف�إن البيانات تو�ضح جناح تداول النقود
م� ٌ
با�ستخدام الهاتف املحمول يف خمتلف �أجزاء منطقة �إفريقيا
جنوب ال�صحراء ،حيث يذكر  %16من الكبار �أنهم ا�ستخدموا
هاتفا حمموال ل�سداد فواتري �أو لإر�سال نقود �أو تلقيها خالل
االثني ع�رش �شهرا املا�ضية .وبخالف ذلك ،ف�إن ن�صف ه�ؤالء
الكبار غري مرتبط ب�أي بنك� .إال �أن املتو�سط العاملي ال�ستخدام
النقود عن طريق الهاتف املحمول يف البلدان النامية يقت�رص
على  ،%5مما ي�شري �إىل �أنه ال تزال هناك حواجز تنظيمية وعقبات
�أخرى حتول دون ا�ستحداث تداول النقود عن طريق الهاتف
املحمول يف مناطق �أخرى.
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حركة الم�شاة في طوكيو ،اليابان

م�شهد لأحد �شوارع نيروبي في كينيا

9

%

من الكبار هم الذين
اقرت�ضوا من بنك يف
العام املا�ضي

�سيدة يف مكتب فرع ت�شامروين للتمويل الأ�صغر
يف بوت�شينتوغ ،كمبوديا

�أعدته �أ�سلي دميريجوك-كونت وليورا كالبر من �شبكة التنمية املالية وتنمية القطاع اخلا�ص التابعة للبنك الدويل .والبيانات م�أخوذة من
قاعدة بيانات  ،Global Findexامل�ستمدة من �أكرث من � 150ألف مقابلة �أجريت يف  148اقت�صادا وميكن االطالع عيها يف املوقع الإلكرتوين
www.worldbank.org/globalfindex
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