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ف
ملخص وا ٍ

يتزايــد حاليــا إقــرار صنــاع السياســات يف خمتلــف أنحــاء العــامل بأهميــة الشــمول املــايل .وتعــد
إمكانيــة احلصــول علــى خدمــات ماليــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،بالتحديــد ،عنصــرا
أساســيا يف التحديــات التــي تواجــه العديــد مــن البلــدان يف تنويــع اقتصاداتهــا وحتقيــق النمــو
االقتصــادي .فاملشــروعات الصغيــرة واملتوســطة تشــكل نســبة كبيــرة مــن الشــركات يف منطقتــي
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى (أي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى) ،لكــن املنطقتيــن متأخرتــان عــن معظــم املناطــق
األخــرى مــن حيــث ســهولة حصــول هــذه املشــروعات علــى التمويــل.
ومــن املمكــن أن يســاهم حتســين الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف زيــادة
النمو االقتصادي ،وخلق فرص العمل ،وتعزيز فعالية السياسات املالية العامة والنقدية ،وقد
يســاهم أيضــا يف حتقيــق االســتقرار املــايل .وهنــاك منافــع حمتملــة كبيــرة علــى وجــه اخلصــوص
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى :فقــد يرتفــع معــدل النمــو االقتصــادي الســنوي ،يف بعــض احلــاالت ،بنســبة تصــل إىل
 ،%1ممــا يــؤدي إىل توفيــر حــوايل  16مليــون وظيفــة جديــدة يف املنطقتيــن بحلــول عــام .2025
وتشــير التجــارب الدوليــة إىل وجــود عوامــل كثيــرة بإمكانهــا املســاعدة يف زيــادة االئتمــان
املصــريف املتــاح للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ومنهــا مــا يلــي:
·األساســيات االقتصاديــة وخصائــص القطــاع املــايل ،مثــل االســتقرار االقتصــادي الكلــي،
وتقليــص حجــم القطــاع العــام (لتجنــب مزاحمــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف
احلصــول علــى االئتمــان) ،وســامة القطــاع املــايل ،وتوفيــر نظــام مصــريف تنافســي ،وبصــورة
أعــم ،اقتصــاد تنافســي ومفتــوح قــادر علــى إعطــاء دفعــة الســتثمارات املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة وزيــادة طلبهــا علــى االئتمــان.
·العوامــل املؤسســية ،مثــل نظــم احلوكمــة والقــدرات التنظيميــة والرقابيــة املاليــة القويــة،
وتوافــر املعلومــات االئتمانيــة ،وبيئــة األعمــال املواتيــة ،بمــا يف ذلــك أطــر الضمــان واإلعســار
احلديثــة ،والنظــم القانونيــة التــي تســمح باحتــرام حقــوق امللكيــة وإنفــاذ العقــود.
وباإلضافــة لذلــك ،هنــاك قنــوات بديلــة يمكنهــا تيســير زيــادة فــرص حصــول املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة علــى التمويــل ،بعــدة ســبل منهــا دعــم املعــروض مــن االئتمــان املصــريف.
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ومنطقة CCA
MENAP
منطقة
واملتوسطة يف
للمشروعاتinالصغيرة
Financial Inclusion
of Small
and
Medium-Sized
Enterprises
املايل MENAP and
الشمول CCA

وتشــير التجــارب القُطْريــة املقارنــة إىل إمــكان قيــام أســواق رأس املــال بمثــل هــذا الــدور يف
خمتلــف مراحــل تطــور املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .وباملثــل ،بإمــكان التكنولوجيــا املاليــة
العمــل علــى خفــض القيــود علــى االئتمــان املصــريف (علــى ســبيل املثــال ،املعلومــات االئتمانيــة
أو التنافــس االئتمــاين) وفتــح قنــوات جديــدة لتمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ولكــن
أســواق رأس املــال والتكنولوجيــا املاليــة ال تــزال وليــدة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.
غيــر أن هنــاك جمموعــة مــن السياســات واإلصالحــات تــم تنفيذهــا بالفعــل يف خمتلــف بلــدان
املنطقتيــن لدعــم الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ومنهــا إجــراءات التدخــل
املباشــر لتعزيــز االئتمــان املصــريف ،مثلمــا يجــري مــن خــال البنــوك اململوكــة للدولــة اخملصصة
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ونظــم الضمــان االئتمــاين ،والقواعــد التنظيميــة ألســعار
الفائــدة .ويف الســنوات األخيــرة ،يعكــف عــدد متزايــد مــن البلــدان كذلــك علــى وضــع اســتراتيجيات
وطنيــة للتصــدي للعقبــات الرئيســية أمــام حتقيــق الشــمول املــايل لألســر املعيشــية والشــركات.
ومــن أهــم االســتنتاجات يف هــذا الشــأن أن املناهــج اجلزئيــة ،كالسياســات التــي تركــز فقــط علــى
توفيــر التمويــل أو الضمانــات العامــة املباشــرة ،ال يرجــح أن حتقــق منافــع كبيــرة .ويف املقابــل،
جنــد أن تيســير حصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى التمويــل بســبل جمديــة وآمنــة
وقابلــة لالســتمرار يقتضــي اعتمــاد منهــج شــامل يغطــي لبنــات البنــاء األساســية آنفــة الذكــر،
مــن اجلوانــب االقتصاديــة الكليــة إىل اجلوانــب القانونيــة والتنظيميــة .ومــن املمكــن أن يتســبب
هــذا املنهــج كذلــك يف خلــق دائــرة إيجابيــة تتعاقــب فيهــا مزايــا شــفافية املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة وانخفاض الطابع غير الرســمي لالقتصاد ،مما يؤدي إىل منافع أوســع نطاقا على
االقتصــاد وطلــب أكثــر قــوة علــى االئتمــان .وأخيــرا ،يلــزم توفيــر أطــر حمــددة للسياســات والقواعــد
التنظيميــة لتشــجيع تطويــر التمويــل املقــدم للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مــن خــال زيــادة
االعتمــاد علــى أســواق رأس املــال والتكنولوجيــا احلديثــة.
ومــن شــأن إطــار السياســات املقتــرح يف هــذه الدراســة مســاعدة صانعــي السياســات يف
صياغــة وتنفيــذ اســتراتيجيات اإلصــاح ذات اخلصوصيــة القُطْريــة بغيــة تعزيــز الشــمول املــايل
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويضطلــع صنــدوق النقــد الــدويل وغيــره مــن املنظمــات
الدولية بدور مؤثر يف تقديم املســاهمات التحليلية واملشــورة املؤثرة على مســتوى السياســات
والتــي تقــوم علــى أســاس خمتلــف جوانــب هــذا اإلطــار ،وذلــك بالبنــاء علــى الــدروس املســتخلصة
مــن التجــارب الدوليــة.
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مقدمة

يحتــل الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة موقــع الصــدارة يف حتديــات التنــوع
االقتصــادي وحتقيــق النمــو وخلــق فــرص العمــل أمــام منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ( )MENAPومنطقة القوقاز وآســيا الوســطى ( ١.)CCAويشــغل الشــمول
املــايل حاليــا مكانــة عاليــة يف أولويــات العديــد مــن البلــدان وعلــى جــدول أعمــال السياســات
الدوليــة ،مثــل «خطــة عمــل الشــمول املــايل» التــي اعتمدتهــا قمــة جمموعــة العشــرين يف ســول
يف عــام  .2010وهنــاك حتديــات عصيبــة تعتــرض العديــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقة القوقاز وآســيا الوســطى يف ســبيل حتقيق نمو
أقــوى وأكثــر احتــواء جلميــع شــرائح اجملتمــع وزيــادة حيويــة القطــاع اخلــاص ٢.فمتوســط حصــة
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف إجمــايل اإلقــراض املصــريف يف املنطقتيــن ال يتعــدى ،%7
وهــو األقــل يف أنحــاء العــامل .وبالتــايل ،يضطلــع صنــدوق النقــد الــدويل وغيــره مــن املؤسســات
الدوليــة بــدور رئيســي يف دعــم إعطــاء األولويــة لإلصالحــات وتصميــم اســتراتيجيات السياســات
علــى نحــو يعــزز الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة الــذي يتســم بخصوصيتــه
القُطْريــة ويقــوم علــى أســاس التجــارب الدوليــة.
وتبرز هذه الدراســة األهمية النســبية على مســتوى االقتصاد الكلي للشــمول املايل للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وتطــرح االعتبــارات ذات الصلــة بالسياســات مــن أجــل زيــادة
فــرص املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة .وينصــب تركيــز
الدراســة أساســا علــى اجلوانــب االقتصاديــة الكليــة واملتعلقــة بالسياســات يف الشــمول املــايل
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،لكنها ال تغطي كل القضايا ذات الصلة بتمويل املشروعات
هــذه الدراســة مــن سلســلة دراســات إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى هــي مــن إعــداد فريــق مــن اخلبــراء بإشــراف عاصــم حســين وقيــادة نيكــوال
بالنشــيه ،وضــم ماكــس أبيندينــو ،آيــدن بيبولــوف ،جياويــه يل ،أنتــا نــدوي ،ألكســندرا بانايوتاكوبولــو ،وي شــي ،تاتيانــا ســيدورينكو (مــن إدارة الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى)؛ و آرمــان فوجيــو (مــن اإلدارة األوروبيــة)؛ وميشــيل غاصــب وســمير الصــادق (متدربيــن خــال فصــل الصيــف) .وتتضمــن
الدراســة مســاهمات مــن اخلبــراء يف إدارات الصنــدوق األخــرى ،إىل جانــب اخلبــراء مــن البنــك الــدويل ،ومؤسســة التمويــل الدوليــة ،وبنــك التنميــة
اآلســيوي ،واملنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املاليــة ،عــن طريــق عــدة ســبل بمــا فيهــا جلســة اســتثارة األفــكار يف «خمتبــر االبتــكار».
 1منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تشير إىل  31بلدا من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ( )MENAPومنطقة
القوقاز وآسيا الوسطى ( .)CCAويُعرَّف الشمول املايل بأنه إمكانية احلصول على اخلدمات املالية الرسمية واستخدامها.
 ٢بيــان صنــدوق النقــد الــدويل والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي وصنــدوق النقــد العربــي يف ختــام مؤتمــر «االزدهــار للجميــع:
تعزيــز الوظائــف والنمــو الشــامل يف العــامل العربــي 30 ،ينايــر .2018
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

الصغيــرة واملتوســطة ٣.وتُقسَّــم هــذه الدراســة علــى النحــو التــايل :يعــرض القســم األول فجــوة
الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واملنافــع املاليــة الكليــة احملتملــة مــن
تقليــص هــذه الفجــوة .ويبنــي القســم التــايل علــى التحليــات التجريبيــة لتحديــد أهــم الدوافــع
لتوفيــر فــرص احلصــول علــى التمويــل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وخاصــة يف بلــدان
املنطقتين .ويلي ذلك استعراض دور القنوات البديلة لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
كأســواق رأس املــال والتكنولوجيــا املاليــة ،بالبنــاء علــى التجــارب الدوليــة .ويقــدم القســم األخيــر
حصــرا للجهــود املبذولــة حاليــا لدعــم الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ويقتــرح
مناهــج السياســات التــي تتســم بشــموليتها إىل جانــب توافقهــا مــع االحتياجــات احملــددة لبلــدان
املنطقتيــن.

 ٣علــى وجــه التحديــد ،ال تتضمــن الدراســة معاجلــة متعمقــة لقضايــا التمويــل اإلســامي ،وعالقــات املراســلة املصرفيــة ،والتأجيــر املــايل وشــراء
الديــون التجاريــة ،والتمويــل األصغــر ،والتمويــل غيــر الرســمي ،وذلــك إمــا لقصــور البيانــات أو ألن أهميتهــا االقتصاديــة الكليــة أقــل وضوحــا أو ألنهــا
تعالج بصفة مســتقلة يف أعمال حتليلية متعمقة وذات صلة بالسياســات .على ســبيل املثال راجع الدراســتين الصادرتين عن صندوق النقد الدويل
يف  Ensuring Financial Stability in Countries with Islamic Banking, IMF 2017, :2017و“Recent Trends in Correspondent Banking Relationships:

”).Further Considerations, IMF 2017 (2017a, 2017e
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الفصل

1

ملاذا النظر إىل الشمول املايل للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة؟

هناك جمال واســع أمام زيادة فرص حصول املشــروعات الصغيرة واملتوســطة على التمويل
يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،وقــد تتحقــق مــن وراء ذلــك منافــع هائلــة علــى
املســتوى املــايل الكلــي :فقــد تــؤدي إىل زيــادة النمــو االقتصــادي الســنوي بنســبة تصــل إىل
 ،%1وازديــاد فعاليــة السياســات االقتصاديــة الكليــة وتعزيــز اســتقرار األوضــاع املاليــة الكليــة.

فجوة الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
تشــكل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة نســبة كبيــرة مــن الشــركات ومــن فــرص توظيــف
العمالــة يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى .وتماشــيا مــع املتوســطات العامليــة ،تمثــل
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة حــوايل  %96مــن كل الشــركات املســجلة يف املنطقــة وتقــوم
بتوظيــف حــوايل نصــف إجمــايل القــوة العاملــة (الشــكل البيــاين  .)1ولكــن نســبة كبيــرة مــن هــذه
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف املنطقــة تعمــل ضمــن القطــاع غيــر الرســمي.
ومــن املالحــظ أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقاز وآســيا الوســطى متأخرتان عن ركب معظم املناطق األخرى من حيث إمكانية حصول
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى اخلدمــات املاليــة مــن خــال النظــام املصــريف .فمتوســط
حصــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف إجمــايل اإلقــراض املصــريف يف املنطقتيــن يبلــغ
حــوايل  ،%7وينخفــض أكثــر إىل  %2يف بعــض دول جملــس التعــاون اخلليجــي .ووفقــا ملــا ورد
يف مســح املؤسســات الصــادر عــن البنــك الــدويل ،فــإن نســبة كبيــرة مــن الشــركات يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان ،مقارنة بســواها( ،حوايل  )%32تعتبر
إمكانيــة احلصــول علــى االئتمــان مــن أهــم القيــود أمــام مزاولــة األعمــال (مقارنــة باملتوســط
العاملــي البالــغ  .)%26وتنخفــض هــذه النســبة أكثــر يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (.)%18
وتعاين املشــروعات الصغيرة واملتوســطة يف الشــرق األوســط من أكبر فجوة يف الشــمول املايل
علــى مســتوى العــامل .ويف هــذا الشــأن ،أعددنــا مؤشــرا مركّبــا يرصــد حــاالت حصــول املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة علــى اخلدمــات املاليــة واســتخدامها مــع االســتعانة بأســلوب حتليــل
العناصــر الرئيســية والبيانــات علــى مســتوى الشــركات املســتمدة مــن مســح املؤسســات الصــادر
عن البنك الدويل (الشكل البياين  ،2املرفق األول) .ويشير هذا املؤشر للشمول املايل إىل تأخر
بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان عــن ركــب بقيــة العــامل يف
هــذا اجملــال ،بينمــا يأتــي أداء منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أفضــل قليــا وإن كانــت متأخــرة
عــن ركــب أوروبــا وآســيا وأمريــكا الالتينيــة (الشــكل البيــاين .)3
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 -١ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ إﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت
)(٪

 -٢ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ إﺟﻤﺎﱄ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
)(٪
ﻛﺒﻴﺮة ) ١٠٠وأﻛﺜﺮ(

١٠٠

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )(٩٩–٢٠

١٠٠

ﺻﻐﻴﺮة )>(٢٠

٩٩

٩٠

٩٨

٨٠
٧٠

٩٧

٦٠

٩٦

٥٠

٩٥

٤٠

٩٤

٣٠

٩٣

٢٠

٩٢

١٠
ﺻﻔﺮ

آﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻨﻄﻘﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق أوروﺑﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

آﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻷﺳﻮاق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدات إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﻨﻄﻘﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

أوروﺑﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻨﻔﺎذ

اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻮك ﰲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻮك ﰲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ

ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻤﻮل
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻮك

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺟﺎرﻳﺔ أو ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺮوض/
ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺼﺮﰲ

اﳌﺼﺪر :ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﳌﺆﻟﻒ.

وتتســم إمكانيــة حصــول املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة علــى التمويــل يف
منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى
بانخفاضهــا مقارنــة بالبلــدان األخــرى
ذات مســتويات التنميــة االقتصاديــة
املماثلــة .وتشــير االنحرافــات الكبيــرة يف
مؤشرات الشمول املايل املشاهدة مقارنة
بالقيــم املتنبــأ بهــا بنــاء علــى األساســيات
االقتصاديــة إىل إمكانيــة حتقيــق املنطقــة
مســتويات أعلــى مــن الشــمول املــايل
حتــى يف ظــل البيئــة االقتصاديــة الكليــة
الســائدة .وإضافــة إىل ذلــك ،ال يــزال تركــز
االئتمــان آخــذا يف االرتفــاع مــع تراجــع
حصــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة،
علــى املســتوى العاملــي ومســتوى منطقــة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،علــى حــد
ســواء
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٩١

لماذا الشمول المالي للمشروعات الصغيرة

والمتوسطة؟

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
)أﻋﻠﻰ = أﻓﻀﻞ ﺷﻤﻮﻻ(

–٠٫٤٥
–٠٫٤
–٠٫٣٥
–٠٫٣
–٠٫٢٥
–٠٫٢
–٠٫١٥
–٠٫١
–٠٫٠٥
ﺻﻔﺮ

 -٢اﻟﻔﺠﻮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺌﻴﻦ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ
)اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ(

 -١ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻗﺘﺼﺎدات  MENAPو ١ CCA
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
٠٫٩
اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
٠٫٨
٠٫٧
WHD
APD CCA
اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ٠٫٦
ﻟﻜﻞ
EUR
ﺑﻠﺪاناﻟﺼﺎﻋﺪة ٠٫٥
 AFRاﻷﺳﻮاق
٠٫٤
٠٫٣
MENAP
٠٫٢
اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻄﻘﺘﻲ MENAP
٠٫١
و CCA
ﺻﻔﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
ﺟﻨﻮب اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
وﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻟﺼﺤﺮاء إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

 -٣إﻗﺮاض اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻹﻗﺮاض(

 -٤اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ٪) ١٠٫٢ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻹﻗﺮاض(
١٠
٩٫٨
٩٫٦
٩٫٤
٩٫٢
٩

٢٠١٦–٢٠١٢

٢٠١١–٢٠٠٨

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠٠٧–٢٠٠٤

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻓﺠﻮة اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻫﻲ اﻟﻔﺮق ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )اﳌﺮﻓﻖ اﻷول( ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳌﺌﻴﻦ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ= MENAP .
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن؛  = CCAاﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ؛  = SSAإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء؛  = APDآﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ؛  = EURأوروﺑﺎ؛  = WHDﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ؛  = LACأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ؛  = SMEاﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 ١ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻤﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﺘﺮك إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

منافع زيادة الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
يوضــح هــذا القســم طبيعــة وحجــم املنافــع املاليــة الكليــة مــن زيــادة الشــمول املــايل للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة .ومــن خــال تكملــة النتائــج املســتخلصة مــن األدبيــات االقتصاديــة ذات
الصلــة والتوســع فيهــا يعــرض هــذا القســم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا بمختلــف الســبل
املنهجيــة يف االقتصــاد الكلــي (التحليــات التجريبيــة عبــر خمتلــف البلــدان ولــكل بلــد علــى حــدة،
وعلــى مســتوى الشــركات ،والقائمــة علــى البيانــات علــى املســتوى االقتصــادي الكلــي) التــي
اس ـتُخدمت لقيــاس تأثيــر زيــادة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى النمــو
االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل وفعاليــة السياســة االقتصاديــة الكليــة واســتقرار األوضــاع
املاليــة الكليــة.
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

النمو االقتصادي
مــن شــأن ســد فجــوة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة أن يســاعد علــى زيــادة النمــو االقتصــادي الســنوي يف بعــض
بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى بنســبة تصــل إىل  .%1وتأتــي التحليــات الــواردة يف املرافــق مــن  3إىل  5مكملــة
لألدبيــات االقتصاديــة احلاليــة بشــأن الشــمول املــايل (اإلطــار  )1وذلــك مــن خــال تقديــم األدلــة
علــى املكاســب املتحققــة مــن الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بالتحديــد.
وتشــير أطــر االنحــدار الســاكنة والديناميكيــة القائمــة علــى البيانــات علــى املســتوى االقتصــادي
الكلــي يف خمتلــف البلــدان إىل أن ســد فجــوة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
فيمــا يتعلــق باقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يمكــن أن يتســبب يف زيــادة
النمــو بمتوســط قــدره  0.3نقطــة مئويــة ســنويا (الشــكل البيــاين  .)4وتشــير تقديــرات املكاســب
احملتملــة يف توظيــف العمالــة وإنتاجيــة القــوى العاملــة علــى أســاس البيانــات املســتمدة علــى
مســتوى الشــركات واملقترنــة بحســابات حماســبة النمــو إىل احتمــال حتقيــق مكاســب زيــادة نمــو
إجمــايل النــاجت احمللــي (بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة) .وأخيــرا ،تشــير املناهــج القائمــة علــى أســاس
كل بلــد علــى حــدة والتــي تســتخدم أســاليب معايــرة نمــاذج التــوازن العــام الديناميكــي العشــوائي
إىل أن تخفيــف القيــود أمــام حصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى التمويــل قــد يــؤدي
إىل حتقيــق منافــع علــى مســتوى النمــو التراكمــي طويــل األجــل بنحــو  %5يف بلــدان معينــة مــن
بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى1.

خلق فرص العمل
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة دور رئيســي يف تعزيــز توظيــف العمالــة ،ال ســيما يف
االقتصــادات الناميــة ،وهــي املســاهم األكبــر يف توظيــف العمالــة علــى مســتوى جميــع جمموعــات
الدخــل يف خمتلــف البلــدان .وتعــد املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة كذلــك مــن كبــار املســاهمين
يف نمــو توظيــف العمالــة (دراســة  .)Kumar 2017وتشــير النتائــج التــي خلصــت إليهــا دراســة
”) “Ayyagari, Demirguc-Kunt, and Maksimovic (2014إىل أن املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة (أقــل مــن  100موظــف) تمثــل نصــف القــوة العاملــة تقريبــا يف البلــد املتوســط وأن
الشــركات الصغيــرة (أقــل مــن  20موظفــا) هــي املســاهم األكبــر يف نمــو توظيــف العمالــة .وقــد
خلصــت الدراســة كذلــك إىل أن الشــركات الشــابة هــي صاحبــة أعلــى معــدالت نمــو التوظيــف.
ومــن شــأن زيــادة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أن تســاهم يف رفــع
معــدالت توظيــف العمالــة ،ممــا يحتمــل أن يخلــق حــوايل  16مليــون وظيفــة بحلــول عــام 2.2025
وتشــير التحليــات علــى مســتوى الشــركات إىل أن توفيــر فــرص احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة
الرسمية للشركات يؤدي إىل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة يف نمو معدلها السنوي لتوظيف
العمالــة و 2.4نقطــة مئويــة يف معــدل نمــو إنتاجيــة القــوى العاملــة فيهــا ،وهــو مــا يتماشــى
مــع النتائــج املســتخلصة مــن األدبيــات االقتصاديــة ذات الصلــة .ويالحــظ أن هــذه املكاســب
التقديرية أكبر كثيرا يف حالة املشــروعات الصغيرة واملتوســطة ( 1.3نقطة مئوية و 2.3نقطة
مئويــة ،علــى الترتيــب) مقارنــة بالشــركات الكبيــرة ( 0.8نقطــة مئويــة و 1.8نقطــة مئويــة).
 1مــن هــذه القيــود ،التــي قــد جتبــر املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى العمــل دون املســتوى األمثــل نتيجــة قلــة فــرص احلصــول علــى االئتمــان،
عــدم تماثــل املعلومــات ،وارتفــاع تكاليــف توفيــر اخلدمــات للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وضعــف الوعــي املــايل ،وعــدم كفايــة أطــر شــروط
الضمــان واالســترداد.
 2يف منطقة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،تســجل البلدان العربية أعلى مســتويات بطالة الشــباب يف العامل ( %25يف املتوســط) ،وســيدخل ســوق
العمــل يف هــذه البلــدان أكثــر مــن  27مليــون شــاب وشــابة يف الســنوات اخلمــس القادمــة .راجــع دراســة ”).“Baduel and others (2018
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لماذا الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ

 -١ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺳﺪ ﻓﺠﻮات اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ
)اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

 -٢ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ٢٠٢٥١ - ٢٠١٠ ،
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ(
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ

٣٤٠
٣٢٠

ﺗﻮﻗﻌﺎت

٣٠٠

٣٫٥
٣
٢٫٥

٢٨٠

٢

 ١٦٫٦ ٢٦٠وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،٢٠٢٥
 ٢٤٠ﻣﻨﻬﺎ  ١٤٫٣ﰲ ﺑﻠﺪان  MENAPو  ٢٫٣ﰲ
ﺑﻠﺪان CCA
٢٢٠

١٫٥

٢٠٠

٢٠٢٤

٢٠٢٢

٢٠٢٠

٢٠١٨

١

٢٠١٦

٢٠١٤

٢٠١٢

AFG IRQ YEM PAK EGY PSE TJK KAZ AZE KGZ UZB MRT DJI

٠٫٥
ﺻﻔﺮ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت

 -٤ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
١
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(
٢٫٥

 -٣ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
١
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

١٫٤
١٫٢

٢

١

١٫٥

٠٫٨

١

٠٫٦
٠٫٤

٠٫٥
ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

٠٫٢
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ= MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = CCA ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ؛  = AFGأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن = IRQ ،اﻟﻌﺮاق = YEM ،اﻟﻴﻤﻦ= PAK ،
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = EGY ،ﻣﺼﺮ = PSE ،اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ = TJK،ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن = KAZ ،ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن = AZE ،أذرﺑﻴﺠﺎن = KGZ ،ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن = UZB ،أوزﺑﻜﺴﺘﺎن = MRT ،ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎDJI ،
= ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ.
١ﻳﻌﺮض اﳌﺮﻓﻖ اﳋﺎﻣﺲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.

وعلــى مســتوى املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،جنــد أن مكاســب توظيــف العمالــة هــي األكبــر
يف الشــركات الصغيــرة ( 1.7نقطــة مئويــة) ،وهــي األكثــر تعرضــا للقيــود االئتمانيــة ،بينمــا
تســجل الشــركات املتوســطة أكبــر املكاســب يف اإلنتاجيــة ( 2.5نقطــة مئويــة) ،وهــو مــا قــد يرجــع
لتحقيقهــا مكاســب أكبــر نســبيا عــن طريــق زيــادة كثافــة رأس مــال إنتاجهــا .وتشــير التحليــات
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي إىل أن أي زيــادة قدرهــا  %1يف االئتمــان املقــدم للمشــروعات
الصغيرة واملتوسطة يؤدي إىل انخفاض بنحو  %0.1يف معدل البطالة يف عينة من اقتصادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،وبنســبة تصــل إىل  %0.2يف بلــدان منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.

فعالية السياسات االقتصادية الكلية
تقترن زيادة الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بازدياد فعالية السياسة املالية
الكليــة ،بمــا يف ذلــك مــن خــال حتســين التحصيــل الضريبــي .ويشــير منهــج االنحــدار الذاتــي
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
 -٣اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ
)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﰲ ﻓﺠﻮة اﻟﻨﺎﰋ
واﻟﺘﻀﺨﻢ(

٠٫٠٥

 -٢اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﺠﻮة اﻟﻨﺎﰋ إﱃ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻮاﻗﻊ  ١٠٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
)(٪

 -١اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ ﻻﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮة اﻟﻨﺎﰋ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١
)(٪
٠٫٥

ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
٠٫٤
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

٠٫٨
ﺻﻔﺮ

٠٫٧
٠٫٦

٠٫٣

–٠٫٠٥

٠٫٥

٠٫٢

٠٫٤

–٠٫١

٠٫٣
٠٫٢

–٠٫١٥

ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

–٠٫٢

٠٫١

ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

٠٫١
ﺻﻔﺮ

١

٨

٦

ﺳﻨﻮات

٤

٢

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

٨

٦

٤
ﺳﻨﻮات

٢

–٠٫١
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ  ،Haver Analyticsوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳﻌﺮض اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺴﺎدس ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.

للمتجهــات إىل أن أي صدمــة موجبــة يف فجــوة النــاجت يعقبهــا زيــادة فعاليــة تعبئــة اإليــرادات
الضريبية يف البلدان التي تســجل مرتبة عالية يف مؤشــر الشــمول املايل للمشــروعات الصغيرة
واملتوســطة ضمــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقاز وآســيا الوســطى (الشــكل البياين  ،5واملرفق الســادس) .كذلك تفيد دراســة صندوق النقد
الــدويل «) »IMF (2018bأن زيــادة الشــمول املــايل تقتــرن بارتفــاع اإليــرادات واملصروفــات
كحصــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.
ويبــدو كذلــك أن التحســن يلحــق بإمكانيــة انتقــال آثــار السياســة النقديــة واســتقرار األســعار يف
البلــدان التــي تشــهد درجــات أعلــى مــن الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .فمــع
ازديــاد عــدد املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة التــي تتــاح لهــا فرصــة احلصــول علــى خدمــات
اإلقــراض الرســمية ،يمكــن أن يــزداد دور ســعر الفائــدة يف االقتصــاد ،ممــا يحســن مــن انتقــال
آثــار السياســة النقديــة ويســمح للســلطات النقديــة بالعمــل بصــورة أفضــل علــى ضمــان اســتقرار
األســعار .فاالســتجابة النبضيــة يف فجــوة النــاجت إزاء صدمــة أســعار الفائــدة االســمية غالبــا مــا
تكــون أقــوى يف البلــدان التــي تســجل درجــات مرتفعــة مــن الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة .وباملثــل ،جنــد أن عــزوف البنــوك املركزيــة عــن التضخــم (املقيــس بنســبة التبايــن
يف فجــوة النــاجت والتضخــم) يــؤدي إىل زيــادة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.

االستقرار املايل
مــن شــأن الشــمول املــايل دعــم االســتقرار املــايل شــريطة توافــر األطــر القويــة إلدارة اخملاطــر
والرقابــة املاليــة .ويمكــن لزيــادة توفيــر االئتمــان للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة أن يســاهم

8

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

?Why SME Financial Inclusion

ملاذا الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة؟

اإلطار  :1األدبيات االقتصادية ذات الصلة — املنافع من زيادة الشمول املايل
من شــأن ســد فجوة الشــمول املايل للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة أن يجلب مكاســب كبيرة على مســتوى
إمكانــات النمــو .وقــد أنشــأت دراســة ”) “Bhattacharya & Wolde (2010عالقــة ســلبية بيــن النســبة املئويــة
للشــركات التــي تذكــر أن فــرص احلصــول علــى التمويــل هــي مــن أهــم القيــود التــي تواجههــا ومعــدالت نمــو
نصيــب الفــرد مــن الدخــل .ويشــير تقديرهــم بالنقــاط إىل أن ســد الفجــوة بيــن املســتوى املتوســط للحصــول
علــى التمويــل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان واملتوســط العاملــي يقتــرن
بزيــادة قدرهــا  %0.1يف معــدل النمــو الســنوي (مــع تســاوي كل العوامــل األخــرى) .وتتراجــع منافــع النمــو
الهامشــي نتيجــة الشــمول املــايل يف ظــل ازديــاد التطــور والشــمول املالييــن (دراســة (Sahay and others
 ،2015التــي تتماشــى مــع دراســة  Arcand, Berkes, and Panizza 2015ودراســةde la Torre, Ize, and
) .Schmukler 2011ويشــير االنخفــاض البالــغ يف درجــة الشــمول املــايل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إىل توافــر إمكانــات كبيــرة غيــر مســتغلة
لتحقيــق النمــو مــن خــال زيــادة فــرص املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة للحصــول علــى التمويــل.
أمــا مكاســب اإلنتاجيــة وتوظيــف العمالــة مــن زيــادة فــرص احلصــول علــى التمويــل فهــي أكبــر للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة منهــا بالنســبة للشــركات الكبيــرة .وتشــير دراســة ”) “Beck and others (2008إىل أن
حتســين أنشــطة الوســاطة املاليــة يخلــف تأثيــرا إيجابيــا كبيــرا جــدا علــى النمــو يف الصناعــات التــي تمثــل
الشــركات الصغيــرة فيهــا حصــة كبيــرة .وتوضــح دراســة ”) “Ayyagari and others (2016أن التأثيــر علــى
توظيــف العمالــة أكبــر بيــن املشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة واملتوســطة منــه بيــن الشــركات الكبيــرة.
وقــد أخــذت الدراســة اســتحداث مكاتــب االســتعالم االئتمــاين يف عينــة مــن  70اقتصــادا ناميــا لتكــون بمثابــة
صدمــة ائتمانيــة إيجابيــة ،وخلصــت إىل أن حتســين فــرص احلصــول علــى التمويــل زادت معــدل نمــو توظيــف
العمالــة بنحــو  3.5نقــاط مئويــة بيــن املشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة واملتوســطة ،مقارنــة بنســبة ال
تتجاوز %1.2يف الشركات الكبيرة .أما دراسة ”) “Chodorow-Reich (2014ودراسة “Popov and Rocholl
”) (2016فتشيران إىل أن زيادة قيود التمويل خالل فترات الركود تفرض ضغطا خافضا لتوظيف العمالة
مــن جانــب املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة أكثــر مــن الشــركات الكبيــرة .وأخيــرا ،تخلــص دراســة “Berton
”) and others (2018إىل أن أثــر القيــود االئتمانيــة علــى توظيــف العمالــة يتركــز يف الشــركات الصغيــرة.
ويدعــم الشــمول املــايل لألســر املعيشــية زيــادة فعاليــة أطــر السياســة االقتصاديــة الكليــة .وتخلــص دراســة
صنــدوق النقــد الــدويل ”) “IMF (2018bإىل مــا يلــي )1( :أن الشــمول املــايل لألســر املعيشــية يقتــرن بارتفــاع
اإليــرادات واملصروفــات كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،وبإمكانــه كذلــك تضخيــم حجــم مضاعِــف املاليــة
العامــة؛ ( )2أن مرونــة النــاجت إىل أســعار الفائــدة أعلــى يف البلــدان التــي تتســم بزيــادة الشــمول املــايل لألســر
املعيشــية .وباملثل ،تتنبأ دراســة بأن نســبة تقلب الناجت إىل تقلب التضخم تزيد من الشــمول املايل لألســر
املعيشــية عندمــا تكــون السياســة النقديــة يف وضعهــا األمثــل .وتؤكــد نتائــج هــذه الدراســة فرضيــة حتســن
انتقــال آثــار السياســة النقديــة واســتقرار األســعار يف االقتصــادات التــي تتمتــع بنســبة أعلــى مــن املســتهلكين
املشــمولين ماليــا.
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يف االســتقرار املــايل ألنــه يســمح للبنــوك بتنويــع حافظاتهــا االئتمانيــة ودرجــة انكشــافها
للمخاطــر .غيــر أن االئتمــان املقــدم للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة هــو مــن فئــات األصــول
اخلطــرة نســبيا ،وإذا مــا حققــت نمــوا ســريعا فقــد تــؤدي إىل تراكــم االنكشــاف االئتمــاين غيــر
احلميــد .ويقتضــي التعامــل مــع هــذه املفاضلــة علــى مســتوى السياســات اتخــاذ االحتياطيــات
الوقائيــة املؤسســية املالئمــة ،بمــا فيهــا أطــر الرقابــة املاليــة الســليمة ،لضمــان قــوة معاييــر
االنضبــاط االئتمــاين وإدارة اخملاطــر3.

 3دراسة ).Sahay and others (2015
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الفصل

2

زيادة االئتمان املصريف املتاح للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة

يســاعد حتليــل حمــددات االئتمــان املقــدم للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف اقتصــادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف حتديد أهم القيود التي تعوق دخول املشروعات
الصغيــرة واملتوســطة حتــت مظلــة الشــمول املــايل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 1.وتتضمــن هــذه احملــددات مســتوى
التنميــة االقتصاديــة الكلــي ،واحلوكمــة ،وتوافــر املعلومــات االئتمانيــة ،ومســتوى املنافســة،
وجــودة بيئــة األعمــال.

اجلوانب املالية الكلية
يوضــح هــذا القســم أن األســس االقتصاديــة وخصائــص القطــاع املــايل مــن أهــم احملــددات التــي
تؤثر على دخول املشــروعات الصغيرة واملتوســطة حتت مظلة الشــمول املايل .وقد تمت دراســة
جمموعــة كبيــرة مــن املتغيــرات املاليــة الكليــة وجــد أن بعضهــا ،كمــا يتضــح الحقــا ،لــه دور كبيــر
يف تيســير أو إعاقة حصول املشــروعات الصغيرة واملتوســطة على االئتمان (املرفق الســابع).

دور القطاع العام يف االقتصاد
يؤثــر حجــم القطــاع العــام وكفاءتــه تأثيــرا كبيــرا علــى حصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
علــى االئتمــان (الشــكل البيــاين  6والشــكل البيــاين :)7

 1راجــع املرفــق الســادس .يغطــي التحليــل التجريبــي عينــة كبيــرة مــن البلــدان ،بمــا يف ذلــك مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .ونظــرا لنقــص البيانــات املتاحــة ،يمكــن حتديــد أوجــه االرتبــاط فقــط وليــس املســببات .وبينمــا تركــز هــذه
الدراســة يف األســاس علــى حمــددات االئتمــان املصــريف يف جانبــي العــرض والطلــب ،قــد يعكــس انخفــاض االئتمــان املتــاح للمشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة خصائــص االقتصــاد األوســع نطاقــا التــي تعــوق طلــب املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى االئتمــان ،مثــل العمــل يف القطــاع غيــر
الرســمي ،وحمدوديــة الوعــي املــايل ،والتنظيــم الســوقي ،أو املشــكالت املرتبطــة بالتركــز الســوقي التــي تؤثــر علــى اســتثمارات املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة .ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن دور هــذه العوامــل علــى جانبــي العــرض والطلــب يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،راجــع
دراســة ).IMF (2018c
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم

١

ترتبــط زيــادة االســتثمارات العامــة كنســبة
•
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،اﳌﺘﻮﺳﻂ ،أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم (١٩٩٥
مــن جممــوع االســتثمارات ارتباطــا ســالبا بدخــول
٤٠
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة حتــت مظلــة الشــمول
املايل 2.وحتديدا ،قد تؤدي زيادة االستثمارات العامة
٣٥
بنســبة  %1يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
٣٠
وأفغانســتان وباكســتان إىل تراجــع يف الشــمول املــايل
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بنسبة ( %0.7مقابل
٢٥
 %0.2يف املتوســط يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة) .وتمثــل االســتثمارات العامــة
٢٠
 %34يف املتوســط مــن جممــوع االســتثمارات يف بلــدان
١٥
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان (مقابل  %24يف باقي اقتصادات األســواق
١٠
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة).
٥
فضــا عــن ذلــك ،يرتبــط حتســن فعاليــة احلكومــة
•
بزيــادة قــدرة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى
ﺻﻔﺮ
الوصــول إىل التمويــل .ويــزداد هــذا االرتبــاط يف
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
أوروﺑﺎ
اﻟﻬﺎدئ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻲ
بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وباكســتان (ويف بلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى أيضــا
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ولكــن بدرجــة أقــل) مقارنــة باملناطــق األخــرى.
ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻠﺪان اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ومــن املمكــن أيضــا أن تــؤدي االحتياجــات
•
التمويليــة الكبيــرة للحكومــة والشــركات اململوكــة
للدولــة إىل مزاحمــة االئتمــان املتــاح للقطــاع اخلــاص،
بمــا يف ذلــك املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ال ســيما يف احلــاالت التــي يتــم فيهــا التعامــل
مــع الشــركات اململوكــة للدولــة معاملــة ضريبيــة أو تنظيميــة تفضيليــة ويتــاح لهــا احلصــول علــى
االئتمــان املصــريف بصــورة أيســر .وبوجــه أعــم ،فــإن اضطــاع الدولــة بــدور كبيــر يف االقتصــاد
غالبــا مــا يــؤدي إىل معاملــة غيــر متكافئــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ممــا يعرضهــا إىل
منافســة أكثــر حــدة أو صعوبــة أكبــر يف جــذب العامليــن .ويف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،يــزداد حجــم االئتمــان املقــدم إىل احلكومــة والشــركات اململوكــة
للدولــة (كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي) عنــه يف املناطــق األخــرى ،بينمــا يقــل يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى .وتشــير البيانــات املتاحــة أيضــا إىل أن اقتصــادات األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة التــي تمتلــك أســواقا ائتمانيــة أكثــر عمقــا (جممــوع االئتمــان كنســبة مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي) عــادة مــا يكــون االئتمــان املوجــه إىل القطــاع العــام أكبــر قليــا نســبيا
مــن ائتمــان القطــاع اخلــاص ،ولكــن هــذا التأثيــر أوضــح كثيــرا يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان .ويتضــح مــن ذلــك أن مزاحمــة الدولــة للقطــاع اخلــاص قــد تمثــل
مشــكلة أكبر يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان عنها يف املناطق
األخــرى ،ال ســيما يف اقتصــادات املنطقــة التــي تمتلــك أســواقا ائتمانيــة أكثــر عمقــا.
١

االستقرار االقتصادي الكلي
يؤثــر اســتقرار األســعار تأثيــرا إيجابيــا علــى وصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة إىل
التمويــل .فانخفــاض التضخــم يعــد إشــارة مهمــة علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي ،ويترتــب
عليــه تراجــع التصــورات بشــأن اخملاطــر ،وزيــادة ثقــة القطــاع اخلــاص والطلــب علــى االئتمــان،
وبالتــايل زيــادة عــرض االئتمــان علــى املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويؤكــد حتليلنــا علــى
وجــود عالقــة ســالبة بيــن التضخــم والشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
 2تســتخدم نســبة االســتثمارات احلكوميــة كمؤشــر بديــل حلجــم القطــاع العــام يف االقتصــاد .وال يوجــد ارتبــاط كبيــر بيــن ميــزان املاليــة العامــة ،وهــو
مؤشــر بديــل آخــر ملزاحمــة القطــاع اخلــاص ،والشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
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زيادة االئتمان املصريف املتاح للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
 – ١اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
) ٢٠١٧أو أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

 – ٢ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻹزاﺣﺔ
١٠٠
٩٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

اﻟﻌﺎﱂ

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

١٠٠
٩٠

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٨٠

٨٠

٧٠

٧٠

٦٠

٦٠

٥٠

٥٠

٤٠

٤٠

٣٠

٣٠

٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ
١٠٠

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺴﺎو ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن
اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

ﺻﻔﺮ

أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﺼــﺎدر :اﻹﺣﺼــﺎءات اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،وﺗﻘﺪﻳــﺮات إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ وﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

خصائص القطاع املايل
ترتبط سالمة القطاع املايل ارتباطا موجبا بالشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ومــن شــأن اســتقرار القطــاع املــايل دعــم الشــمول املــايل مــن خــال تعزيــز الثقــة يف النظــام املــايل
وزيــادة احتماليــة التوفيــر لــدى القطــاع الرســمي 3.وتوصلنــا إىل أن صالبــة القطــاع املصــريف،
مقيســة علــى ســبيل املثــال بالدرجــات املعياريــة للبنــوك ( )Z-scoresواعتمادهــا علــى التمويــل
األساســي (مــن الودائــع املصرفيــة) ،تعــزز مــن فــرص وصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
إىل التمويــل ،بينمــا يــؤدي ضعــف جــودة األصــول إىل تراجعهــا .ويبــدو تأثيــر هــذه العوامــل علــى
الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة أكبــر يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان منــه يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
األخــرى .ويف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،يبــدو أن ضعــف جــودة األصــول يف أذربيجــان
وكازاخســتان (حيــث تصــل نســبة القــروض غيــر املنتظمــة إىل حــوايل  )%20علــى ســبيل املثــال
حتــد مــن مســاهمة القطــاع املــايل يف النمــو االقتصــادي.
كذلك فإن انعدام املنافسة بين البنوك يحد من قدرة وصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة
إىل التمويــل .واتســاقا مــع نتائــج الدراســات الســابقة ،توصلنــا إىل أن املنافســة بيــن البنــوك لهــا
تأثيــر إيجابــي علــى وصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة إىل التمويــل 4.ومقارنــة باملناطــق
األخــرى ،تأتــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان — ال ســيما
 3راجع دراسة ).Cihak and others (2016
 4راجع دراسة ).Love and Martinez Peria (2015
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ
أوروﺑﺎ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﺼﺮ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻋﻤﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

اﳉﺰاﺋﺮ

اﳌﻐﺮب

ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﺴﻮدان

اﻹﻣﺎرات

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

أوروﺑﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

ﻟﺒﻨﺎن

اﳌﻐﺮب

اﻷردن

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻗﻄﺮ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻹﻣﺎرات

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

 – ٣ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل
)اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ إﱃ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﻠﻴﺔ(٪ ،

 – ٤اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل )(٪

١
٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٤
٠٫٣
٠٫٢
٠٫١
ﺻﻔﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ
أوروﺑﺎ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن

ﺳﻮرﻳﺎ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﺼﺮ
اﳌﻐﺮب
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﺒﻨﺎن
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻋﻤﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷردن
اﻹﻣﺎرات
إﻳﺮان
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

أوروﺑﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

اﻹﻣﺎرات

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳉﺰاﺋﺮ

٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

 – ٢اﻟﺘﺮﻛﺰ اﳌﺼﺮﰲ )(٪
) – ٣ﺗﺮﻛﺰ اﻷﺻﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ(

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

 – ١اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك
)ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻴﺮﻧﺮ – ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١اﻟﺮﻗﻢ  ١ﻳﺸﻴﺮ إﱃ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة اﻹﺣﺼــﺎءات اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ،وﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﺎم  ٢٠١٦أو أﺣــﺪث ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺘﺎﺣــﺔ ،وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ،وﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺴــﻠﻄﺎت،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي — يف مرتبــة متأخــرة مــن حيــث مســتويات املنافســة بيــن
البنــوك (الشــكل البيــاين  .)8لذلــك فــإن تيســير دخــول الســوق قــد يكــون مــن شــأنه حتســين فــرص
حصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى االئتمــان .ويف الســياق ذاتــه ،غالبــا مــا يرتبــط
تركــز القطــاع املصــريف ،الــذي يبلــغ مســتويات مرتفعــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،بارتفــاع هوامــش أســعار الفائــدة وربحيــة البنــوك ،ممــا قــد
يؤثــر تأثيــرا ســلبيا علــى إقــراض الشــركات األصغــر حجمــا.

املنافسة االقتصادية
يمكــن أن يكــون لزيــادة املنافســة والتنــوع يف الســوق دور مهــم يف تعزيــز الشــمول املــايل
للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة وإنتاجيتها يف بلدان منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى .وتتضمن أهم اخلصائص االقتصادية
التــي توفــر بيئــة مواتيــة للشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة واســتثماراتها كفايــة
البنيــة التحتيــة والتنــوع االقتصــادي واملنافســة داخــل القطاعــات وفيمــا بينهــا .وعلــى العكــس،
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عــادة مــا تواجــه االقتصــادات التــي يــزداد فيهــا حجــم القطاعــات غيــر الرســمية قيــودا أكثــر حــدة
علــى اســتفادة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مــن خدمــات القطــاع املــايل الرســمي .ويشــير
حتليلنــا إىل أن املنافســة تمثــل عامــا مهمــا للغايــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مقارنــة باملناطــق األخــرى نظــرا ألن
جانبــا كبيــرا مــن النشــاط االقتصــادي يتركــز غالبــا يف القطــاع العــام أو يف عــدد حمــدود مــن
الشــركات الكبيــرة ،ممــا يرجــح أن يــؤدي إىل فــرض حواجــز علــى دخــول املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة إىل الســوق وتقليــل إنتاجيتهــا .ويعــد التنــوع االقتصــادي عامــا مهمــا أيضــا يف
بلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى.

اجلوانب املؤسسية
بالرغــم مــن أن العوامــل املاليــة الكليــة املشــار إليهــا آنفــا تعــد شــروطا أساســية للشــمول املــايل
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،فــإن العوامــل املؤسســية لهــا دور كبيــر أيضــا يف هــذا الصــدد.
ويتضــح مــن دراســة جمموعــة كبيــرة مــن املتغيــرات ذات الصلــة أن عــددا منهــا لــه دور كبيــر يف
تيســير أو تقييــد وصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة إىل االئتمــان وحتقيــق إمكاناتهــا
اإلنتاجية ،ال ســيما يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقة
القوقــاز وآســيا الوســطى.

احلوكمة
تدعــم احلوكمــة القويــة واملؤسســات املســتقرة بوجــه عــام وصــول املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة إىل اخلدمــات املاليــة الرســمية .أمــا النظــم التــي تفتقــر إىل الشــفافية ،فعــادة مــا تفيــد
الشــركات الكبيرة التي تتمتع بصلة أقوى بالنظام مقارنة باملشــروعات الصغيرة واملتوســطة.
وتوصلــت دراســة ) Faccio (2006إىل أن الشــركات الكبيــرة عــادة مــا تكــون لهــا عالقــات أقــوى
بالدوائــر السياســية يف البلــدان ذات اجلــودة املؤسســية الضعيفــة (أي املؤسســات ذات األصــوات
وقواعد املســاءلة الضعيفة التي يشــوبها فســاد كبير) وتتمتع بالتايل بقدرة أكبر على الوصول
إىل التمويــل املصــريف .وينتــج عــن ذلــك مزاحمــة الشــركات األصغــر حجمــا ،كمــا قــد يفــرض
خماطــر علــى االســتقرار املــايل بســبب تــدين معاييــر إدارة اخملاطــر 5.ويشــير حتليلنــا التجريبــي
إىل وجــود ارتبــاط موجــب بيــن الســيطرة علــى الفســاد والتعبيــر عــن الــرأي واملســاءلة (وهــي
عوامــل تعكــس تصــورات املواطنيــن بشــأن درجــة مشــاركتهم يف اختيــار حكومتهــم ،وحريــة
التعبيــر والتنظيــم ،وحريــة وســائل اإلعــام) — واالســتقرار السياســي أيضــا — والشــمول املــايل
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .وتعــد خماطــر الفســاد واخملاطــر السياســية مــن العوامــل
املهمــة للغايــة بالنســبة لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان.

التنظيم واإلشراف يف القطاع املايل
تساعد أطر التنظيم واإلشراف السليمة يف القطاع املايل يف تعزيز الشمول املايل للمشروعات
الصغيــرة واملتوســطة .وكمــا أشــرنا آنفــا ،تعــد هــذه األطــر ذات أهميــة كبيــرة للغايــة يف مراقبــة
ومعاجلــة اخملاطــر احملتملــة ودعــم برامــج التعميــق والشــمول يف القطــاع املــايل .ويؤكــد حتليلنــا
علــى أن قــدرات اإلشــراف املــايل تســهم بشــكل فعــال يف الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة
 5يتســق ذلــك أيضــا مــع مبــادئ بــازل األساســية للرقابــة املصرفيــة الفعالــة ،ال ســيما املبــدأ رقــم  20الــذي يركــز علــى االســتغالل والتضــارب احملتمــل
يف املصالــح الناجتيــن عــن املعامــات بيــن األطــراف ذات الصلــة التــي قــد ال تلتــزم بقواعــد العنايــة الواجبــة أو الشــروط الســوقية املعتــادة.
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٩ﻣﻜﺎﺳــﺐ اﻟﻨﻤــﻮ ﰲ ﻣﻌــﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴــﻒ
اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺑﻠــﻮغ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﺴــﺘﻮى ﺗﻐﻄﻴــﺔ ﻣﻜﺎﺗــﺐ
اﻻﺳــﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤــﺎﱐ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة
١
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

واملتوسطة ،ال سيما يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان .فضــا عــن ذلــك ،قــد
يوجــد ارتبــاط إيجابــي متبــادل بيــن الشــمول املــايل
ومكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب ،بما يف ذلك
بســبب اســتخدام اخلدمــات املاليــة الرســمية الــذي يزيــد
مــن إمكانيــة رصــد املعامــات املاليــة ومراقبتهــا6.

)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

١٫٢٥
١٫٢٠

االستعالم االئتماين

١٫١٥

١٫١٠
يعــد االســتعالم االئتمــاين مــن العوامــل املهمــة لوصــول
املشروعات الصغيرة واملتوسطة إىل التمويل الرسمي،
١٫٠٥
بمــا يف ذلــك مــن خــال تخفيــض متطلبــات الضمانــات
وتكلفــة االقتــراض .ومــن شــأن حتســين جــودة خدمــات
١٫٠٠
االســتعالم االئتمــاين وزيــادة توافرهــا حتقيــق منافــع
٠٫٩٥
كبيــرة فيمــا يتعلــق بمعــدالت الشــمول املــايل وتوظيــف
العمالة والنمو ،ال سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة
٠٫٩٠
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واملتوســطة .وحتديــدا ،فــإن زيــادة تغطيــة مكاتــب
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
االســتعالم االئتماين يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال
اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺴــﻮح اﻟﺸــﺮﻛﺎت وﻣﺆﺷــﺮات ﳑﺎرﺳــﺔ أﻧﺸــﻄﺔ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ
اﻟﺪوﱄ ،وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
ﻳﻌﺮض اﳌﺮﻓﻖ اﳋﺎﻣﺲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وآســيا الوســطى إىل متوســط مســتواها يف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يمكــن أن
تــؤدي إىل رفــع معــدالت التوظيــف بمقــدار نقطــة مئويــة
واحــدة يف جميــع الشــركات وبمقــدار  1.2نقطــة مئويــة يف املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
(الشــكل البيــاين  .)9كذلــك تشــير حتليــات فــرادى البلــدان إىل إمكانيــة حتقيــق مكاســب أكبــر يف
البلدان التي تقل فيها تغطية سجل االئتمان .ويف البلدان التي تبلغ فيها متطلبات الضمانات
مســتويات مرتفعــة للغايــة (مثــل أرمينيــا وأذربيجــان وتونــس حيــث يمكــن أن تصــل متطلبــات
الضمــان  %250يف املتوســط مــن قيمــة القــرض) ،يمكــن أن يســاعد حتســين خدمــات االســتعالم
االئتمــاين يف تخفيــف هــذه القيــود وفتــح بــاب التمويــل أمــام املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
وتشــهد جمهوريــة قيرغيزســتان معوقــات كبيــرة للغايــة حتــول دون مراقبــة االئتمــان وتقتــرن
بارتفــاع كبيــر للغايــة يف هوامــش أســعار الفائــدة ( %20تقريبــا).
١

بيئة األعمال
تعــد األطــر القانونيــة واملؤسســية املرتبطــة بحقــوق امللكيــة وإنفــاذ العقــود ونظــم اإلعســار مــن
املتطلبــات األساســية للشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويوجــد ارتبــاط ســلبي
بيــن الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة والقيــود املفروضــة علــى إنفــاذ العقــود
وحقــوق امللكيــة والتســجيل ،وارتفــاع تكلفــة بــدء التشــغيل وعــدم فعاليــة نظــم اإلعســار .ويتيــح
تطــور ســجالت امللكيــة وقــوة إنفــاذ حقــوق امللكيــة إمكانيــة أكبــر بالفعــل للتصــرف يف األصــول
التــي يمكــن نقــل ملكيتهــا وبيعهــا وتقديمهــا كضمانــات بصــورة أيســر ،ممــا يســهل معــه احلصــول
علــى التمويــل .وإىل جانــب ارتفــاع معــدالت الضريبــة املفروضــة علــى املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة ،فــإن أوجــه القصــور يف هــذه اجملــاالت تدفــع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
 6راجع دراسة ).Lyman and Noor (2014
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١١ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ – اﻷوﻟﻮﻳﺎت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ
٣ ،٢ ،١
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠ﻗﻮة ﻣﺆﺷﺮ اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
)ﺻﻔﺮ –  ،١٢اﻟﺮﻗﻢ  ١٢ﻳﺸﻴﺮ إﱃ أﻓﻀﻞ أداء(

٩
٨

إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

٧
٦

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺸﺮﻛﺎت(
ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﺠﻞ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

٤
٣
٢
١
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ
اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي

آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺻﻔﺮ
اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳﻮﺿــﺢ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻔﺴــﺮ ﻓﺠــﻮة اﻟﺸــﻤﻮل اﳌــﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸــﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﳌﺌﻴــﻦ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻦ ﰲ ﻋﻴﻨــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
 ٢ﱂ ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻔﺠﻮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
 ٣ﺑﻠــﺪان اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺪرﺟــﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳــﻂ :أﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن وﺟﻴﺒﻮﺗــﻲ
وﻣﺼــﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨــﺎن واﳌﻐــﺮب وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن واﻟﻴﻤــﻦ وأرﻣﻴﻨﻴــﺎ وأذرﺑﻴﺠــﺎن وﺟﻮرﺟﻴــﺎ
وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن.

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

إىل البقــاء يف القطــاع غيــر الرســمي ممــا يحــد مــن فــرص حصولهــا علــى التمويــل .والعديــد مــن
هــذه اجملــاالت تمثــل نقــاط ضعــف يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين .)10

أهم األولويات بالنسبة لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
تســاعد التحليــات التــي تــم إجراؤهــا علــى حتديــد اإلصالحــات ذات األولويــة الالزمــة لتعزيــز
الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين .)11
واســتخدمت هــذه التحليــات يف اختبــار العالقــات بيــن جمموعــة كبيــرة مــن العوامــل االقتصاديــة
الكليــة واملاليــة واملؤسســية والشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وهــي تتســق
مــع النتائــج الــواردة يف الدراســات األوســع نطاقــا (اإلطــار  ،)2وتســاعد يف حتديــد أهــم جمــاالت
اإلصــاح االقتصــادي التــي قــد حتــد مــن فجــوة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
بيــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى مــن ناحيــة والبلــدان األفضــل أداء مــن ناحيــة أخــرى:
·التنميــة االقتصاديــة (نصيــب الفــرد مــن الدخــل) ،التــي تعكــس اخلصائــص القطريــة مثــل جــودة
البنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة ،وتفســر اجلــزء األكبــر مــن فجــوة الشــمول املــايل يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقة القوقاز وآســيا الوســطى.
·احلوكمــة (الســيطرة علــى الفســاد) ،وهــي ثــاين أهــم حمــدد لتــدين قــدرة املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة علــى الوصــول إىل التمويــل الرســمي يف املنطقتيــن الفرعيتيــن.
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·توافر خدمات االستعالم االئتماين (نطاق تغطية سجالت االئتمان) ،وهو عامل مهم أيضا.
·املنافســة االقتصاديــة (مقيســة بمؤشــر بديــل يتمثــل يف نســبة الشــركات الصغيــرة يف القطــاع
اخلــاص) ،والتــي يتضــح منهــا أن التشــوهات الســوقية تعــوق نمــو املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة ،والطلــب علــى االئتمــان ،واحلصــول علــى التمويــل.
·بيئــة األعمــال ،بمــا يف ذلــك األطــر القانونيــة واملؤسســية التــي تيســر إنفــاذ حقــوق امللكيــة
والعقــود ،حتــد مــن حجــم أنشــطة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وقدرتهــا علــى احلصــول
علــى التمويــل بســبب ارتفــاع تكلفــة ممارســة أنشــطة األعمــال.
ويوجــد دور كبيــر أيضــا لنظــم اإلعســار وخدمــات االســتعالم االئتمــاين وأطــر الضمانــات .إذ
تشــير الدراســات القطريــة املقارنــة ،مثــل دراســة ) Djankov, McLiesh, and Shleifer (2007إىل
أن حمايــة الدائنيــن وســجالت االئتمــان مــن احملــددات املهمــة لالئتمــان اخلــاص .وباســتخدام
مؤشــر يقيــس جــودة بيانــات مكاتــب االســتعالم االئتمــاين يف بلــدان أوروبــا الشــرقية واالحتــاد
الســوفييتي الســابق (بمــا يف ذلــك بلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى) ،توصلــت دراســة Brown,
) Jappelli, and Pagano (2009إىل أن حتســن املؤشــر يســهم يف زيــادة توافــر االئتمــان وخفــض
تكلفتــه .ويف حيــن تشــير الشــواهد القطريــة املقارنــة إىل أن تبــادل املعلومــات يســهم يف زيــادة
حجــم االئتمــان ،توضــع بعــض الدراســات التــي تســتند إىل بيانــات القــروض أن التبــادل اإللزامــي
للمعلومــات يحــد مــن عــدد القــروض وقيمتهــا (راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة Bos, De Haas,
 .)and Millone 2016كذلــك توصلــت دراســة ) Love, Martinez Peria, and Singh (2016إىل
أن إنشــاء ســجالت للضمانــات املنقولــة مــن شــأنه زيــادة احتمــاالت حصــول الشــركات علــى
التمويــل املصــريف بمقــدار  10نقــاط مئويــة ،إىل جانــب احلــد مــن أســعار الفائــدة علــى اإلقــراض
وزيــادة آجــال اســتحقاق القــروض .وتوضــح دراســة ) Dabla-Norris and others (2015bأن
التخفيــف مــن القيــود املفروضــة علــى الضمانــات لــه تأثيــر إيجابــي علــى إجمــايل النــاجت احمللــي
يف جميــع البلــدان .وغالبــا مــا تكــون نظــم اإلعســار يف البلــدان متوســطة الدخــل مكلفــة للغايــة
وتفتقــر للكفــاءة وتســتهلك وقتــا كبيــرا ،ال ســيما يف البلــدان التــي يســتند نظامهــا القانــوين إىل
القانــون الفرنســي .وأكــدت دراســة ) Djankov and others (2008هــذه النتيجــة بالنســبة ملنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مــن
خــال حتليــل يســتند إىل مســح لنظــم اإلعســار يف  88بلــدا ( 14منهــا يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى).
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اإلطار  :2الدراسات ذات الصلة — احملددات االقتصادية الكلية واملؤسسية للشمول املايل
تعــد أســس االقتصــاد مــن احملــددات األساســية للشــمول املــايل .إذ يســهم ارتفــاع الدخــل وحتســين البنيــة
التحتيــة املاديــة يف زيــادة املدخــرات واألمــوال املتاحــة ،وبالتــايل يف زيــادة فــرص احلصــول علــى التمويــل
(راجــع دراســة  .)Dabla-Norris and others 2015aوتوضــح دراســة ) Allen and others (2012أن التعليــم
مــن احملــددات املهمــة أيضــا مللكيــة األســر واســتخدامها حســابات يف النظــام املــايل الرســمي .ومــن شــأن
تعزيــز آليــات احلوكمــة املســاعدة يف إنفــاذ العقــود املاليــة املبرمــة مــع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة،
ممــا ييســر حصولهــا علــى التمويــل (راجــع دراســة  .)Rojas- Suárez and Amado 2014ويمكــن أن تؤثــر حالــة
عــدم االســتقرار املــايل الكلــي تأثيــرا حــادا علــى االئتمــان وغيــره مــن اخلدمــات املاليــة املقدمــة للمشــروعات
الصغيرة واملتوسطة — نظرا ألن البنوك تستعيد نسب رأس املال إىل مستواها السابق من خالل احلد من
حجــم االئتمــان ،ال ســيما االئتمــان املوجــه إىل املقترضيــن األكثــر خطــرا (راجــع دراســة .)Rojas- Suárez 2016
وتســاعد املنافســة املصرفية القوية واالتســاق الكبير يف املعلومات على تيســير الشــمول املايل للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة .وقــد توصلــت دراســة ) Love and Martinez Peria (2015إىل أن زيــادة املنافســة
املصرفيــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى وصــول الشــركات إىل االئتمــان ،وأن هــذا التأثيــر يعتمــد علــى نطــاق تغطيــة
مكاتــب االســتعالم االئتمــاين .كذلــك توصلــت دراســة ) Anzoategui, Mertinez Peria, and Rocha (2010إىل
أن القطاعــات املصرفيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان أقــل تنافســية
منهــا يف معظــم االقتصــادات الناميــة األخــرى .وال تــزال الشــواهد التجريبيــة متباينــة بشــأن تأثيــر دخــول
البنــوك األجنبيــة يف الســوق .وأخيــرا ،أشــارت دراســة ) World Bank (2016إىل ضعــف املنافســة وارتفــاع
التركــز وشــيوع امللكيــة العامــة كأهــم القيــود املفروضــة علــى وصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســط إىل
التمويــل يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي.
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الفصل
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الدور احملتمل لقنوات التمويل البديلة

القنــوات البديلــة ،ال ســيما أســواق رأس املــال والتكنولوجيــات املاليــة ،قــد تســهم يف تيســير
زيــادة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،إمــا مــن خــال دعــم عــرض االئتمــان
املصــريف أو إتاحــة قنــوات تمويــل جديــدة .وتوضــح التجــارب القطريــة أن تطويــر هــذه القنــوات
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى يســتلزم جمموعــة مــن الشــروط علــى مســتوى السياســات واملؤسســات.

أسواق رأس املال
يتضــح مــن التجــارب الدوليــة أن أســواق رأس املــال يمكنهــا االضطــاع بــدور كبيــر يف تلبيــة
االحتياجــات التمويليــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويمكــن أن يكــون هــذا الــدور مباشــرا،
ولكــن قــد يتــم بشــكل غيــر مباشــر أيضــا (ويكــون أهــم ربمــا يف هــذه احلالــة) مــن خــال املســاعدة
يف إتاحــة التمويــل عبــر جهــات الوســاطة التــي تمكنــت مــن معاجلــة التحديــات االقتصاديــة
اجلزئيــة التــي ينطــوي عليهــا إقــراض الشــركات الصغيــرة .وتتضمــن جهــات الوســاطة تلــك البنــوك
التــي جتمــع األمــوال يف أســواق رأس املــال وقــد تتدخــل يف خمتلــف املراحــل التــي تمــر بهــا
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة (الشــكل البيــاين  1.)12ففــي املراحــل األوىل عندمــا حتقــق
الشركات إيرادات بسيطة وتنطوي معلوماتها على تباينات عديدة ،تكون فرصها يف الوصول
إىل معظــم مصــادر التمويــل الرســمي حمــدودة ،ويعتمــد أصحــاب املشــروعات علــى مدخراتهــم
اخلاصــة أو رأس املــال األويل .ويمكــن للشــركات املنشــأة حديثــا ذات اخملاطــر املرتفعــة التــي
تتمتــع باإلمكانــات الالزمــة للنمــو أن جتــذب رأس املــال اخملاطــر والصناديــق املتخصصــة
(مثــل حصــص امللكيــة اخلاصــة) .وعندمــا تنمــو املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بمــرور الوقــت
ويصبــح لهــا ســجل أداء ،قــد تصبــح مصــادر االئتمــان ،كالقــروض املصرفيــة أو اإلقــراض القائــم
علــى األصــول ،أكثــر توافــرا ،كمــا يمكــن أن يســاعد توريــق القــروض علــى تعبئــة مصــادر تمويــل
جديدة .وأخيرا ،يمكن للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة املتطورة أن تصدر ســندات وأســهم من
خــال األســواق غيــر الرســمية أو أســواق الصــرف.
ويمثــل ضعــف تعبئــة املدخــرات مــن خــال النظــام املــايل الرســمي أحــد املعوقــات أمــام تنميــة
ســوق رأســمال املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين  .)13إذ تعــد معــدالت
ادخــار األســر يف النظــام املــايل الرســمي منخفضــة قياســا باملعاييــر الدوليــة (الشــكل البيــاين
 1راجع ) IOSCO (2015و).OECD (2015
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٢ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ – أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

• أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل
واﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ

• اﳌﺪﺧﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
• اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺪاﻋﻤﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮو رأس اﳌﺎل
ا�ﺎﻃﺮ
• ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
)اﻹﻗﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮاء ،واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(

• رأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ
• رأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ
وﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
وﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ
اﳋﺎﺻﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻲ
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ
اﳌﺼﺪر :ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٣ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وأﺳﻮاق رأس اﳌﺎل
ﻣﺼﺎدر اﻻدﺧﺎر
اﻷﺳﺮ

اﻟﻘﻨﻮات

دورة ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

رأس اﳌﺎل اﻷوﱄ
واﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﻤﻮﻟﻮن
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ،
ورأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ

ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن
واﻷﺻﻮل

اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﰲ
ﺻﻮرة أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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 .)14كذلــك فــإن حجــم املؤسســات االســتثمارية ،بمــا يف ذلــك صناديــق االســتثمار وشــركات
التأميــن وصناديــق معاشــات التقاعــد ،حمــدود نســبيا ،بالرغــم مــن أن بعــض بلــدان املنطقــة (ال
ســيما البلــدان املصــدرة للنفــط) تســتثمر مبالــغ طائلــة مــن املدخــرات احملليــة يف صناديــق الثــروة
الســيادية .ويعــد رأس املــال اخملاطــر املتــاح حمــدودا أيضــا (راجــع .)IMF 2017d
ويعــد عــدم التطــور الــكايف لألســواق الرأســمالية األوســع نطاقــا عقبــة أمــام تطــور ســوق رأســمال
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .فمقارنــة باملناطــق األخــرى ،تعــد أســواق رأس
املــال يف املنطقــة ،بمــا يف ذلــك أســواق االئتمــان واألســهم ،حمــدودة .ويقتصــر إصــدار الســندات
يف اجلــزء األكبــر منــه علــى احلكومــات والشــركات الكبيــرة.
ويتعيــن وجــود نظــام اقتصــادي شــامل وكامــل لدعــم تنميــة خمتلــف شــرائح وأدوات ســوق
رأس املــال التــي تلبــي احتياجــات املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة 2.وتتضمــن متطلبــات هــذ
النظــام توافــر األســس الالزمــة مثــل كفــاءة أطــر السياســة االقتصاديــة الكليــة واســتقرار االقتصــاد
الكلــي وكذلــك كمــا أشــرنا آنفــا وجــود قاعــدة كبيــرة ومتنوعــة مــن املســتثمرين وتطــور تدريجــي
يف أســواق رأس املــال األوســع نطاقــا .فضــا عــن ذلــك ،يتعيــن أيضــا حتقــق جمموعــة مــن
الشــروط املؤسســية ،بمــا يف ذلــك البنيــة التحتيــة املاليــة ،واألطــر القانونيــة ،واألطــر التنظيميــة
واإلشــرافية املالئمــة الحتياجــات املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويعــرض اجلــدول  1قائمــة
بأهــم القضايــا املؤسســية ،وأمثلــة علــى التجــارب القطريــة الناجحــة (بمــا يف ذلــك يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى).
ويعــرض اإلطــار الثالــث مثــاال قطريــا يوضــح دور األوراق املاليــة املضمونــة بأصــول يف تعميــق
أســواق االئتمــان وزيــادة القــدرة علــى إقــراض املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،بمــا يف ذلــك
مــن خــال جــذب جمموعــة أكبــر مــن املســتثمرين لالســتثمار يف هــذه األصــول .ويعــرض اإلطــار
الرابــع نموذجــا لتطبيــق سياســات ناجحــة ومرونــة تنظيميــة بغــرض تيســير وصــول املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة إىل أســواق األســهم مــن خــال الطــرح اخلــاص يف األســواق غيــر الرســمية
أو أســواق الصــرف املنظمــة.

التكنولوجيا املالية
تســهم التكنولوجيــا املاليــة يف تغييــر طــرق تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وتلقــى
اهتماما متزايدا من صناع السياســات 3.وتتضح من التطورات التي شــهدتها الســنوات األخيرة
إمكانية اســتخدام التكنولوجيا املالية كمصدر بديل للتمويل .ففي اململكة املتحدة على ســبيل
املثــال ،شــكلت أربعــة بنــوك  %80مــن إقــراض املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة قبــل األزمــة
املاليــة العامليــة ،وتراجــع عــرض االئتمــان املصــريف املتــاح للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
تراجعــا حــادا خــال األزمــة .ونتيجــة لذلــك ،ألزمــت الســلطات البنــوك التــي رفضــت تقديــم
االئتمــان للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بإحالــة املشــروعات إىل جهــات إقــراض بديلــة ،ممــا
أدى إىل نمــو ســريع يف اإلقــراض بيــن النظــراء ،مــن أقــل مــن  %1مــن القــروض اجلديــدة املقدمــة
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف عــام  2014إىل أكثــر مــن  %3بحلــول عــام  .2017ومــن
 2راجع ) World Bank, IMF and OECD (2015و).World Bank (2018
 3يعــرف جملــس االســتقرار املــايل التكنولوجيــا املاليــة علــى النحــو التــايل« :ابتــكارات ماليــة تدعمهــا التكنولوجيــا يمكــن أن تنشــأ عنهــا نمــاذج عمــل
وتطبيقــات وعمليــات ومنتجــات جديــدة لهــا تأثيــر ملمــوس علــى األســواق املاليــة واملؤسســات املاليــة وتوفيــر اخلدمــات املاليــة» (راجــع .)FSB, 2017
راجــع أيضــا دراســة Mills and McCarthy (2017).
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٤اﻷﺳﻮاق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
 – ٢أﺻﻮل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
٢
٢٠١٦-٢٠١٢
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

٢٥٠

 – ١ﻣﺪﺧﺮات اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ٢٠١٧ ،
)(٪
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

٢٠٠

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

أوروﺑﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ
و CCA
MENAP

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

أوروﺑﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٠٠

ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ
و CCA

٥٠٠

 – ٤ﳎﻤﻮع أﺻﻮل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ٢٠١٧-٢٠١٢ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ ٧٠
٦٠

١٥٠

٥٠

١٠٠

٤٠

٥٠
ﺻﻔﺮ

٣٠

MENAP

أﺻﻮل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(

أﺻﻮل ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٢٠

ﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 – ٣أﺻﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ٢٠١٦-٢٠١٢ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٣

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وآﺳﻴﺎ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢

٣٠
٢٥
٢٠

٣٠٠

١٥

٢٠٠

١٠

١٠٠

٥
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﻗﻄﺮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻋﻤﺎن

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أﺧﺮى

 – ٦إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع٢٠١٧-٢٠١٣ ،
)(٪
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﻛﺰة

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﱂ
)ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻠﺪان ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ(
٢٤٫١

اﳉﺰاﺋﺮ

ﺻﻔﺮ

١

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أوروﺑﺎ

أﺻﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 – ٥رأﺳﻤﺎل ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٦-٢٠١٢
٢

٤

اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ – اﳊﻜﻮﻣﺔ

١٥٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﻛﺒﺮ  ١٠ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٠٠

٦٫٠

١٤٫٩

٥٠
٥٤٫٥

٣٩٫٦
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻹﻣﺎرات

ﺗﻮﻧﺲ

ﻗﻄﺮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻋﻤﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

اﳌﻐﺮب

اﻷردن

ﻣﺼﺮ

إﻳﺮان

أﺧﺮى

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٦١٫٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺆﺷــﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺸــﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﰲ ﻋﺎم  ،(Global Findex) ٢٠١٧واﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،(Finstats) ٢٠١٨وﻣﻌﻬﺪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ ،وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
 ،Dealogicوﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻠﻮﺣﺘﺎن  ٤و ٥ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎن اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ.
 ١اﳌﺘﻮﺳــﻂ ﳏﺴــﻮب ﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﰲ ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺆﺷــﺮ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟﻠﺸــﻤﻮل اﳌــﺎﱄ ﰲ ﻋــﺎم  .(Global Findex) ٢٠١٧اﳌﺪﺧــﺮات اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻫــﻲ
اﳌﺪﺧﺮات اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 ٢اﳌﺘﻮﺳﻂ ﳏﺴﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﻠﻔﺘﺮة .٢٠١٦-٢٠١٢
 ٣ﳏﺪث ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  .٢٠١٨اﳌﺘﻮﺳﻂ ﳏﺴﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.
 ٤اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﻛﺰة :اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ،واﻻﺗﺼﺎﻻت ،واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻔﺤﻢ واﻟﻐﺎز ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
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اﳉﺪول  :١اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﺳﻮاق رأس ﻣﺎل اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ – اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻷدوات

رأس اﳌﺎل اﻷوﱄ – اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺪاﻋﻤﻮن
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ – رأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ –
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ

• اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺣﺎﺿﻨﺎت وﻣﺴﺮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
• اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن واﻷﺻﻮل

• اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:
إﺻﺪار اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،أو اﻟﺴﻮق
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،أو أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف(
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻧﻘﻞ ا�ﺎﻃﺮ )اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ رأس اﳌﺎل(
• وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
• اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎن
• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﶈﺎﻓﻆ(

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ

• ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﺻﺪار
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
• ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
)ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ(
• اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
• اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة :اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
رأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ
• ﻛﻮرﻳﺎ :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات رأس اﳌﺎل
ا�ﺎﻃﺮ )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(
• ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ :رأس اﳌﺎل ا�ﺎﻃﺮ
• اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن :اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
• أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ :اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻐﻄﺎة اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
• ﺑﻴﺮو :ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺗﺶ إم ﺳﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ،وﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
• ﺑﻴﺮو :ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻣﺒﺎس – ﺗﻮرﻳﻖ
اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
• اﻟﺼﻴﻦ :اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ )اﻹﻃﺎر (٣
• اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة :ﺳﻮق ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺳﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ(
• اﻟﺼﻴﻦ :ﺑﻮرﺻﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺘﺴﻌﻴﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
• ﺑﻮﻟﻨﺪا :ﻧﻈﺎم ) NewConnectاﻹﻃﺎر (٤
• ﻣﺼﺮ :ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
• اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :ﺳﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
• ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن :اﻟﺒﻮرﺻﺔ/ﳎﻠﺲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اإلطار  :3شركة علي بابا يف الصين — إقراض املشروعات الصغيرة واملتوسطة واألوراق
املالية املضمونة باألصول
تعكــف شــركة علــي بابــا الصينيــة التــي تمــارس نشــاطها عبــر شــبكة اإلنترنــت علــى توريــق حمفظــة قروضهــا
اســتنادا إىل خبرتهــا الطويلــة يف إقــراض املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وبياناتــه احلصريــة ذات الصلــة.
وقــد قدمــت جمموعــة علــي بابــا منــذ نشــأتها يف عــام  1999جمموعــة مــن اخلدمــات للمشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة عبــر اإلنترنــت ملســاعدتها علــى املنافســة والنمــو .ويعــد اإلقــراض إحــدى هــذه اخلدمــات ،ونشــأت
عنــه حمفظــة قــروض تتجــاوز قيمتهــا  200مليــار رينمنبــي وتشــمل أكثــر مــن  800ألــف مشــروع صغيــر
ومتوســط (راجــع  .)IOSCO 2014وقــد حققــت منصــة اإلقــراض تلــك جناحــا أتــاح للشــركة إنشــاء قاعــدة
بيانــات كبيــرة ملراقبــة األداء االئتمــاين للمقترضيــن احلالييــن وكذلــك مراقبــة املقترضيــن احملتمليــن بفعاليــة
أكبــر .وأدى ذلــك بــدوره إىل تراجــع كبيــر يف تكلفــة تقديــم القــروض ومراقبــة احملفظــة ،وأتــاح لشــركة علــي
بابــا دمــج هــذه القــروض يف صــورة أوراق ماليــة مضمونــة بأصــول وبيــع أوراق ماليــة مــن الدرجــة األوىل
جملموعــة كبيــرة مــن املســتثمرين يف بورصــة شــنزن .ويف عــام  ،2015توســعت جمموعــة علــي بابــا يف
استخدام هذه التكنولوجيا ،وشاركت يف إنشاء بنك  ،MYbankوهو بنك متخصص يف إقراض املشروعات
الصغيرة واملتوســطة يمارس نشــاطه عبر اإلنترنت ،وبلغت القروض املقدمة منه إىل املشــروعات الصغيرة
واملتوســطة  441.3مليــار رينمنبــي بحلــول عــام ( 2017راجــع .)Reuters 2018

25

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اإلطار  :4نظام  NewConnectيف بولندا — بورصة املشروعات الصغيرة واملتوسطة
نظــام  NewConnectهــو نظــام متاجــرة بديــل
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف بورصــة
وارســو .وتعــزى حــوايل نصــف القيمــة املضافــة
التــي يحققهــا االقتصــاد البولنــدي إىل املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة (راجــع  ،)PARP 2014لذلــك تــم
إيــاء أولويــة لتطويــر خيــارات التمويــل طويــل األجــل
املتاحــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ال ســيما
بعدمــا أدى خفــض القــروض املصرفيــة التمويليــة
عقــب األزمــة املاليــة العامليــة إىل احلــد مــن بعــض
هــذه اخليــارات .وقــد تــم إنشــاء نظــام NewConnect
يف عــام  2007كنظــام متاجــرة بديــل يف بورصــة
وارســو ،ويهدف إىل تيســير إصدار أســهم املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة (راجــع .)World Bank 2015
ويســهم هــذا النظــام يف احلــد مــن متطلبــات وتكلفــة
املشــاركة يف ســوق األســهم ،ويتضمــن آليــة للطــرح
اخلــاص تســتخدمها معظــم الشــركات املصــدرة.
ويســاعد وجــود مستشــارين معتمديــن يعملــون حتــت
إشــراف بورصــة وارســو يف ضمــان امتثــال الشــركات
املصــدرة للقواعــد التنظيميــة واحلــد مــن تبايــن
املعلومــات املتاحــة للمســتثمرين .وقــد شــهد عــدد
الشــركات املدرجــة وقيمتهــا الســوقية نمــوا مطــردا
حتــى عــام  2012ولكنــه توقــف منــذ ذلــك احليــن،
ويف نهايــة عــام  2017تــم شــطب عــدد مــن الشــركات
املدرجــة يف النظــام وحتــول ربعهــا علــى األقــل إىل
الســوق الرئيســية.

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم
 NewConnectوﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،
٢٠١٧-٢٠٠٧

)ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن زﻟﻮﺗﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪي(
١٢,٠٠٠
١٠,٠٠٠

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﻄﻮﺑﺔ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ( ٥٠٠
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
٤٥٠
٤٠٠
٣٥٠

٨,٠٠٠

٣٠٠
٢٥٠

٦,٠٠٠

٢٠٠

٤,٠٠٠

١٥٠
١٠٠

٢,٠٠٠
ﺻﻔﺮ

٥٠
٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧
٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٧

اﳌﺼﺎدر :اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم  ،NewConnectوﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

شــأن االبتــكارات التكنولوجيــة املاليــة دعــم تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،بمــا يف
ذلك توفير االئتمان ورأس املال املســاهم ،من خالل تيســير عرض االئتمان املصريف وإتاحة
قنــوات إقــراض جديــدة4.

تعزيز قنوات التمويل التقليدية املتاحة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
يمكــن اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة يف احلــد مــن عــدد مــن القيــود املشــار إليهــا آنفــا التــي
تعــوق الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .وكمــا أشــرنا آنفــا ،فــإن هــذه القيــود،
ال ســيما يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،تتضمــن عــدم توافــر املعلومــات االئتمانيــة ،وحمدوديــة املنافســة ،والتكلفــة
املرتفعــة نســبيا لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بوجــه أعــم.
 4راجع ).IMF (2018a
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٥ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

ويعــد االســتعالم االئتمــاين
مــن اجملــاالت التــي تدعــم
التكنولوجيــا املاليــة مــن
اﻻﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ
خاللهــا تمويــل املشــروعات
ﺗﺴــﻬﻞ ﻧﻈــﻢ ﲢﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻜﺒﻴــﺮة
واﳊﻮﺳــﺒﺔ اﻟﺴــﺤﺎﺑﻴﺔ ﺟﻤــﻊ وﻣﻌﺎﳉــﺔ
الصغيــرة واملتوســطة (الشــكل
ﳎﻤﻮﻋــﺎت ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳋﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻷداء اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ.
البيــاين  .)15فالتكنولوجيــات
اجلديــدة ،مثــل حتليــل البيانــات
الكبيــرة واحلوســبة الســحابية،
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ
تســهل جمــع ومعاجلــة
ﻧﻈــﻢ اﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ واﻟﺘﻌﻠــﻢ اﻵﱄ اﻟﺘــﻲ ﲡﻤــﻊ
ﺑﻴــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ واﶈﺎﺳــﺒﺔ اﳋﺎﺻــﺔ
جمموعات كبيرة من البيانات
ﺑﺎﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ .وﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻫــﺬه
اخلاصــة بــاألداء االئتمــاين
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب درﺟــﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻻﺋﺘﻤــﺎﱐ
وﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
للمســتهلكين وســلوكهم (مــن
وســائل التواصــل االجتماعــي
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
واملعلومــات الســيكومترية
ﻣﻨﺼــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة )ﺳــﻮق اﳌــﺎل( ﺗﺘﻴــﺢ
وإيصــاالت مشــتريات التجزئــة
ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﻴــﻦ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻄﺎﻗــﺎت اﻻﺋﺘﻤــﺎن
وﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ واﻟﺘﺄﺟﻴــﺮ وﻏﻴﺮﻫــﺎ
علــى ســبيل املثــال) .وبالنســبة
ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳌﺘﺎﺣــﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
الصغيــرة
للمشــروعات
واملتوســطة ،يمكــن أن يعتمــد
التحليــل االئتمــاين علــى نظــم
اﳌﺼﺪر :ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
الــذكاء االصطناعــي والتعلــم
اآليل التي جتمع بين معلومات
التســجيل واحملاســبة اخلاصــة
الصغيــرة
باملشــروعات
واملتوســطة واملعلومــات اجلغرافيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة .وتســاعد هــذه البيانــات علــى
حســاب درجــات تقييــم االئتمــاين وحتديــد خصائــص املقترضيــن يف الوقــت احلقيقــي ،ويعتمــد
عليها بالتايل يف تعزيز إدارة خماطر االئتمان 5.وباملثل ،من شأن تقنية البلوك تشين حتسين
إدارة املعلومــات ذات الصلــة بســجالت الضمانــات وامللكيــة ،وضمــان األمــن واخلصوصيــة
والشــفافية يف املنصــات الالمركزيــة ذات املصــدر املفتــوح.
ويمكن أن يكون للتكنولوجيا املالية أيضا دور كبير يف تعزيز املنافسة بين مقدمي اخلدمات
املاليــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ففــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،تتيــح منصــة جديــدة
للمقترضيــن (ســوق املــال) مقارنــة بطاقــات االئتمــان ومنتجــات التأميــن والتأجيــر وغيرهــا
مــن املنتجــات املصرفيــة املتاحــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ومــن اجملــاالت الواعــدة
األخــرى إنشــاء منصــات الصيرفــة املفتوحــة التــي تتيــح ملقدمــي اخلدمــات االطــاع علــى بيانــات
عمــاء البنــوك بنــاء علــى موافقتهــم بغــرض تقديــم منتجــات مالئمــة لهــم .ويف اململكــة املتحــدة،

 5تُســتخدم أســاليب التقييــم االئتمــاين املســتندة إىل التكنولوجيــا املاليــة يف نشــاط اإلقــراض القائــم علــى بيانــات الهاتــف احملمــول يف إفريقيــا
( ،)Zoonaوبرامــج اإلقــراض بيــن النظــراء التــي تمــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف جنــوب إفريقيــا ( ،)Rainfinوالقــروض املقدمــة مــن شــركات
التجــارة اإللكترونيــة يف الصيــن ( .)Credit Zhimaويســتخدم تطبيــق  ShoBadgeتكنولوجيــا البلــوك تشــين للتحقــق مــن هويــة الشــركات ،وهــو نظــام
اقتصــادي الغــرض منــه إدارة بيانــات املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٦أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻹﻗﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮاء/إﻗﺮاض اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻮاق

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض إﱃ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد أو اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت

أﻣﺜﻠﺔ:
) Lending Clubاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(،
و) Beehiveاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

أﻣﺜﻠﺔ:
) Crowdfinanceاﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة(،
و) Eureecaاﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة(

إﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت/اﳌﻜﺎﻓﺂت
ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﻮال ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻏﻴﺮ
ﻧﻘﺪﻳﺔ/ﻣﻨﺘﺠﺎت/دواﻓﻊ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﻣﺜﻠﺔ:
) Kickstarterاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(،
و) Zoomaalﻟﺒﻨﺎن(
FREE

ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻗﺮوﺿﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة
أﻣﺜﻠﺔ:
) OnDeckاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(،
و) Can Capitalاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﰲ
ﺻﻮرة ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت )ﳐﺼﻮﻣﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
أﻣﺜﻠﺔ:
) BlueVineاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(،
و) MarketInvoiceاﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة(

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎر
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ اﻹﻗﺮاض أﺣﺪ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻣﺜﻠﺔ:
أﻣﺎزون )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(،
و) Alipay Financialاﻟﺼﻴﻦ(

اﳌﺼﺪر :ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تــم إلــزام البنــوك التســعة الكبــرى بإطــاع أطــراف خارجيــة علــى بيانــات املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة للمســاعدة يف تعزيــز قنــوات اإلقــراض البديلــة6.

فتح قنوات جديدة لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة
تتيــح التكنولوجيــا املاليــة توفيــر بدائــل لقنــوات اإلقــراض (املصــريف) التقليــدي للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة .وقــد ظهــرت منصــات إلكترونيــة جديــدة ســاهمت يف زيــادة التمويــل
اجلماعــي عبــر اإلنترنــت ،واإلقــراض بيــن النظــراء ،والقنــوات األخــرى (الشــكل البيــاين .)16

التكنولوجيا التنظيمية
يمكــن أن تســاعد التكنولوجيــات اجلديــدة يف احلــد مــن تكلفــة االمتثــال التنظيمــي التــي تعــد أحــد
أهــم املعوقــات أمــام توفيــر االئتمــان للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويتعيــن علــى بنــوك
عديــدة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى إخضــاع احلســابات اجلديــدة إلجــراءات العنايــة الواجبــة اخلاصــة بمكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ممــا يزيــد مــن تكلفــة إدارة حســابات املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة .ومــن شــأن حلــول التكنولوجيــا املاليــة التــي تقدمهــا شــركات مثــل شــركة Suede
 6راجع .U.K. Government, SME finance: help to match SMEs rejected for finance with alternative lenders, 2014
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وشــركة ) BearingPoint (Abacusاحلــد مــن تكلفــة االمتثــال تلــك وغيرهــا مــن خــال دمــج
املتطلبــات التنظيميــة يف جمموعــة مــن بروتوكــوالت تكنولوجيــا املعلومــات والســماح بمراقبــة
االمتثال يف الوقت احلقيقي 7.كذلك يمكن زيادة كفاءة إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن خــال حتليــل بيانــات املعامــات الرقميــة بيــن العمــاء وشــركائهم
وتســجيل العقود يف دفاتر احلســابات الرقمية املوزعة (شــركة .)Trulioo

التكنولوجيا املالية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى8
تعــد التكنولوجيــا املاليــة مــن اجملــاالت الوليــدة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،ولكنهــا تطــور بوتيــرة ســريعة يف
الســنوات األخيــرة .وال تــزال االســتثمارات يف هــذا اجملــال منخفضــة يف املنطقتيــن مقارنــة
باملستويات العاملية ،ولكنها تتزايد سريعا يف بعض البلدان .فثالثة أرباع الشركات املبتدئة
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان تقــع يف اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ولبنــان واألردن ومصــر ،كمــا أنشــأت هــذه البلــدان عــددا مــن مســرعات التكنولوجيــا
املاليــة الكبيــرة 9.ويف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،تطــورت التكنولوجيــا املاليــة بالدرجــة
األكبــر يف كازاخســتان .وانصــب التركيــز األساســي لشــركات التكنولوجيــا املاليــة يف املنطقتيــن
علــى حلــول املدفوعــات ،واإلقــراض مــن خــال الســوق ،والتمويــل اجلماعــي عبــر اإلنترنــت ،بمــا
يف ذلــك تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
وتوجــد جمموعــة مــن العوامــل احلكوميــة والقطريــة التــي كان لهــا دور يف نمــو التكنولوجيــا
املاليــة .فــإىل جانــب توافــر رأس املــال اخلــاص ،تطــورت التكنولوجيــا املاليــة بدعــم مــن تدابيــر
حكوميــة خمتلفــة بــدءا مــن تقديــم الدعــم التمويلــي وانتهــاء بوضــع إطــار تنظيمــي وقانــوين
جــاذب ملســرعات وحاضنــات األعمــال واملســتثمرين األجانــب (اإلمــارات العربيــة واملتحــدة
وكازاخســتان) .كذلــك أدى عــدم الثقــة يف النظــم املصرفيــة التقليديــة يف بعــض البلــدان إىل
تطــور حلــول املدفوعــات عبــر الهاتــف احملمــول (مثــل أفغانســتان والصومــال وطاجيكســتان).
وســوف تســتفيد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى مــن زيــادة حجــم قطــاع التكنولوجيــا املاليــة وحتســين القواعــد املنظمــة
له .وتتســم املنطقتان بارتفاع نســبة الشــباب واملهاجرين ضمن الســكان ،واالســتخدام املتزايد
حللــول التجــارة الرقميــة ،وقطــاع غيــر رســمي كبيــر ،واحلاجــة الكبيــرة إىل التنويــع االقتصــادي
واملــايل .ويف هــذا الســياق ،يمكــن للتكنولوجيــا املاليــة دعــم تعزيــز الشــمول املــايل للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة وجمموعــات الســكان التــي ال تتعامــل مــع اجلهــاز املصــريف .غيــر أن جــزءا
كبيــرا مــن طلــب املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى التمويــل باســتخدام حلــول التكنولوجيــا
املاليــة مل تتــم تلبيتــه بعــد ،وتتضمــن القيــود التــي أشــارت إليهــا الشــركات يف هــذا الصــدد:
صعوبــة تعييــن ذوي املهــارات واالحتفــاظ بهــم ،وحمدوديــة رأس املــال اخلــاص ،وتــدين الوعــي
املــايل .ويمكــن املســاعدة يف تعزيــز االبتــكار والشــمول املــايل يف املنطقتيــن مــن خــال وضــع
أطــر قانونيــة وتنظيميــة ملعاجلــة هــذه القيــود مــع احلفــاظ يف الوقــت نفســه علــى االســتقرار املــايل
وحمايــة املســتهلك.
 7راجع ).Toronto Center (2017
 8راجع دراسة ).Lukonga (2018
 9تتضمــن الشــركات املبتدئــة يف هــذا اجملــال شــركة  PayTabsيف البحريــن ،وشــركة  ProgressSoftوشــركة  eFAWATEERcomيف األردن اللتيــن
تقدمــان حلــول املدفوعــات الرقميــة للبنــوك واملشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .وتتوفــر خدمــات التمويــل اجلماعــي عبــر اإلنترنــت واإلقــراض بيــن
النظــراء يف املنطقــة مــن خــال شــركة  Beehiveوشــركة  Eureecaيف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وشــركة  Zoomaalيف لبنــان ،وشــركة  Liwwaيف
األردن.
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اخملاطر ومبادرات السياسات
تنشــأ خماطــر جديــدة عــن التكنولوجيــا املاليــة يف ســياق األنشــطة االئتمانيــة 10.فاملنصــات
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت جتمــع كميــات كبيــرة مــن البيانــات ،ممــا يشــكل خطــرا علــى خصوصيــة
البيانــات واألمــن اإللكتــروين .وتزايــدت اخملــاوف بشــأن حمايــة املســتهلك واألنشــطة االحتياليــة
يف ظــل اخلســائر الكبيــرة التــي واجههــا بعــض املســتثمرين بالفعــل .كذلــك فــإن صالبــة
التكنولوجيــات لــدى شــركات اإلقــراض التــي تســتخدم التكنولوجيــا املاليــة مل تختبــر بعــد علــى
مــدار دورة اقتصاديــة كاملــة ،كمــا يعتمــد العديــد مــن منصــات اإلقــراض علــى التمويــل قصيــر
األجــل ،ممــا قــد يزيــد مــن النزعــة الدوريــة يف نشــاط مؤسســات االئتمــان التــي تســتخدم حلــول
التكنولوجيــا املاليــة خــال فتــرات عجــز الســيولة.
وال يوجــد نهــج موحــد لتنظيــم جمــال التكنولوجيــا املاليــة ،بمــا يف ذلــك لدعــم تمويــل املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة ،ولكــن توجــد جهــود جاريــة يف الوقــت احلــايل لدعــم التنســيق عبــر احلــدود.
وتتبايــن االســتجابات التنظيميــة مــا بيــن اســتخدام نفــس املعاييــر املطبقــة علــى املؤسســات
املاليــة األخــرى وتطبيــق قواعــد تنظيميــة خاصــة بالقطــاع ،ولكــن مل يتــم اعتمــاد إطــار تنظيمــي
خــاص حتــى اآلن يف العديــد مــن البلــدان .وتــم إنشــاء حاضنــات يف بعــض البلــدان (ســنغافورة
واإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة املتحــدة وغيرهــا) — مثــل اخملتبــرات التنظيميــة ومراكــز
االبتــكار ومســرعات األعمــال — حيــث تســتطيع شــركات التكنولوجيــا املاليــة اختبــار نماذجهــا
علــى نطــاق حمــدود 11.والعديــد مــن هــذه التجــارب ال تــزال حديثــة العهــد وقيــد التنفيــذ .ويف
اململكــة املتحــدة ،تــم إنشــاء شــبكة االبتــكارات املاليــة العامليــة بمبــادرة مــن هيئــة الرقابــة
املاليــة اســتهدفت إنشــاء خمتبــر عاملــي للتشــجيع علــى تنســيق القواعــد التنظيميــة ودعــم تطبيــق
التكنولوجيــات اجلديــدة عبــر احلــدود12.
ويســتلزم إنشــاء النظــم االقتصاديــة للتكنولوجيــا املاليــة توافــر عــدد مــن الشــروط علــى مســتوى
السياســات واملؤسســات (الشــكل البيــاين  .)17وستســاعد املبــادرات املشــار إليهــا هنــا يف حتديــد
أفضــل املمارســات ،بمــا يف ذلــك بالنســبة للبنيــة التحتيــة واألطــر القانونيــة والبيئــة التنظيميــة
والسياســات األخــرى .فعلــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون مــن األفضــل تنظيــم فئــات اخلدمــات املاليــة
املقدمــة بــدال مــن تنظيــم أنــواع الكيانــات التــي تقــدم خدمــات التكنولوجيــا املاليــة لضمــان
التغطيــة الشــاملة جلميــع املشــاركين ومعاملــة تنظيميــة متكافئــة للجميــع 13.وقــد جنحــت بعــض
البلــدان يف إنشــاء شــركات تكنولوجيــا ماليــة تقــدم خدمــات التمويــل للمشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة (اإلطــار .)5

 10راجع ) FSB (2017و) BIS (2018لالطالع على مناقشة شاملة عن االئتمان القائم على حلول التكنولوجيا املالية واخملاطر الناجتة عنه.
 11علــى ســبيل املثــال ،تعمــل املنطقــة املاليــة احلــرة التابعــة لســوق أبــو ظبــي العاملــي باإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع الشــركات املبتدئــة ملــدة عاميــن
بترخيــص حمــدود قبــل أن تســتطيع هــذه الشــركات التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيــص كامــل.
 12اعتبــارا مــن أغســطس  ،2018أصبحــت شــبكة االبتــكارات املاليــة العامليــة تتضمــن  12جهــازا تنظيميــا علــى مســتوى العــامل ،بمــا يف ذلــك ســوق
أبــو ظبــي العاملــي ،ومصــرف البحريــن املركــزي ،وســلطة دبــي للخدمــات املاليــة.
 13راجع ).IMF (2017b
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٧اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

إﺗﺎﺣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﳊﺎﺿﻨﺎت واﳌﺴﺮﻋﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻧﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺮة

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻗﻄﺎع إﻗﺮاض
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

اﳌﺼﺪر :ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اإلطار  :5مركز دبي املايل العاملي وتنمية قطاع التكنولوجيا املالية
تقــود ســلطة دبــي للخدمــات املاليــة ،بوصفهــا هيئــة التنظيــم املــايل للمنطقــة االقتصاديــة اخلاصــة «مركــز
دبــي املــايل العاملــي» ،اجلهــود الهادفــة إىل تطويــر وتنظيــم قطــاع التكنولوجيــا املاليــة يف املنطقــة .وكان
مركــز دبــي املــايل العاملــي قــد أنشــأ مســرع التكنولوجيــا املاليــة «فينتــك هايــف» يف عــام  ،2017وأطلقــت
ســلطة اخلدمــات املاليــة ترخيــص اختبــار االبتــكارات للســماح لشــركات التكنولوجيــا املاليــة املبتدئــة
بتطويــر واختبــار منتجاتهــا يف بيئــة تنظيميــة مالئمــة .وبعــض املشــاركين يف «فينتــك هايــف» يحصلــون
بالفعــل علــى التراخيــص مــن ســلطة اخلدمــات املاليــة.
وتعكــف ســلطة دبــي للخدمــات املاليــة علــى وضــع القواعــد التنظيميــة ،مثــل قواعــد التمويــل اجلماعــي
عبــر اإلنترنــت ،اســتنادا إىل املشــاورات مــع األســواق املفتوحــة .ويف عــام  ،2018انضمــت ســلطة دبــي
للخدمــات املاليــة إىل مبــادرة الشــبكة العامليــة لالبتــكارات املاليــة .ونتيجــة لهــذه اجلهــود ،تتخــذ جمموعــة
من شــركات التكنولوجيا املالية املتخصصة يف تمويل املشــروعات الصغيرة واملتوســطة من مركز دبي
املــايل العاملــي مقــرا لهــا ،مثــل شــركة ( Eureecaالتمويــل مــن خــال حصــص امللكيــة) وشــركة Beehive
(منصــة للتمويــل اجلماعــي عبــر اإلنترنــت).
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4

الفصل

استراتيجيات السياسات — إطالق العنان للشمول
املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

يأتي الشمول املايل يف مقدمة جدول أعمال السياسات يف عدد متزايد من البلدان .ويف ضوء
التجارب الدولية يف اآلونة األخيرة والتحليالت الواردة يف هذه الدراسة ،يمكن حتديد أهم
عناصر استراتيجيات اإلصالح التي من شأنها مساعدة املشروعات الصغيرة واملتوسطة على
الوصول إىل التمويل على نحو فعال وآمن ومستمر بدرجة أكبر مقارنة بمناهج السياسات
اجلزئية .ومن شأن هذه املناهج الشاملة أيضا التشجيع على مزيد من الشفافية بشأن
املشروعات الصغيرة واملتوسطة واحلد من عدد املشروعات العاملة يف القطاع غير الرسمي،
مما ستترتب عليه منافع اقتصادية أوسع نطاقا.

املبادرات احلالية على مستوى السياسات
التدخل املباشر
اعتمدت البلدان غالبا على التدخل احلكومي املباشر لتعزيز الشمول املايل للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،بما يف ذلك يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وتفاوتت هذه املمارسات ما بين اإلقراض املوجه إىل املشروعات الصغيرة واملتوسطة من
جانب البنوك اململوكة للدولة وضمان القروض املقدمة إىل املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وتنظيم أسعار الفائدة املفروضة على هذه القروض.
وقد اضطلعت البنوك اململوكة للدولة املكلفة بدعم الشمول املايل للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة بدور كبير ،ولكن ينبغي إخضاعها لرقابة قوية .ويمكن للبنوك اململوكة للدولة
تعزيز فرص احلصول على االئتمان واالضطالع بدور مضاد لالجتاهات الدورية يف أوقات
الضغوط .غير أن هذه البنوك عادة ما تتسم بكفاءة قليلة ،وخماطر تركز ،ودرجة كبيرة من
الترابط فيما بينها ،وضعف احلوكمة وجودة األصول ،والتساهل التنظيمي ،كما أن القروض
التي تقدمها عادة ما تكون موجهة سياسيا .لذلك فإن جناحها يتوقف يف األساس على
تطبيق نفس القواعد التنظيمية والرقابية السارية على البنوك اخلاصة وضمان عدم مزاحمتها
لالئتمان اخلاص.
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وقد اتسع نطاق برامج ضمان القروض منذ األزمة املالية العاملية ،ووضع البنك الدويل
جمموعة من املبادئ لالسترشاد بها يف تصميم هذه البرامج 1.وتوجد بعض الشواهد على
أن برامج ضمان االئتمان تسهم يف تعزيز الشمول املايل يف اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية وتمكين وصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة إىل االئتمان حتى
يف فترات التحديات 2.غير أن هذه البرامج قد تنشأ عنها تكلفة أيضا عندما تؤثر سلبا على
االنضباط يف قطاع االئتمان أو تؤدي إىل مزاحمة القروض غير املضمونة .كذلك فإن هذه
البرامج قد ال حتقق دائما الغرض منها واملتمثل يف توفير ائتمان إضايف أو قابل لالستمرار
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 3.وإحدى القضايا املهمة يف هذا الشأن تتمثل يف ضمان
حفاظ هذه البرامج على االنضباط السوقي يف توزيع االئتمان .لذلك ينبغي إنشاء هذه البرامج
ككيانات مستقلة ذات أهداف حمددة وموارد تمويلية كافية ،وأن يكون لها هيكل حوكمة سليم،
وأن تلتزم بممارسات إدارة خماطر االئتمان السليمة ،وأن تخضع لرقابة قوية .وأخيرا ،ينبغي
تقييم أداء برامج ضمان القروض ،من حيث نطاق تغطيتها وما حققته من إضافة واستمرارية
مالية ،واإلفصاح عنه للجمهور4.
1

2

3

4

وبالرغم من أن احلدود القصوى ألسعار الفائدة ال تزال تستخدم على نطاق واسع ،فغالبا
ما تكون لها آثار جانبية غير مقصودة .وتستخدم احلدود القصوى ألسعار الفائدة عادة يف
تخفيض التكلفة الكلية لالئتمان وحماية املستهلكين من اإلقراض اجلائر .ولكنها تؤدي
كذلك إىل آثار غير مقصودة ربما تؤثر بالسلب على اإلنتاجية (مما يبرر احلاجة إىل النظر يف
إجراءات بديلة للحد من تكلفة االئتمان) .فعلى سبيل املثال ،تعرض دراسة Ferrari, Masetti,
) and Ren (2018دراسات حالة تشير إىل أن احلدود القصوى ألسعار الفائدة غالبا ما تؤدي
إىل تراجع عرض االئتمان ومعدالت املوافقة على القروض بالنسبة لصغار املقترضين
ذوي اخملاطر ،وارتفاع رسوم وعموالت اإلقراض ،وتراجع شفافية األسعار ،وانخفاض عدد
املؤسسات وتراجع كثافة الفروع ،إىل جانب التأثير السلبي على ربحية البنوك.

استراتيجيات الشمول املايل
طبق عدد متزايد من البلدان استراتيجيات الشمول املايل يف السنوات األخيرة .وغالبا ما
تكون هذه االستراتيجيات جزءا من استراتيجيات التنمية املالية األوسع نطاقا ،وقد تشترك
يف تنفيذها جمموعة خمتلفة من الهيئات احلكومية .ووفقا للمسح العاملي للشمول املايل
وحماية املستهلك لعام  2017الصادر عن البنك الدويل ،وضع ربع البلدان هذه االستراتيجيات
يف السنوات األخيرة ،ويعكف ربع آخر على إعداد استراتيجيات جديدة .وقد وجد أن بعض
استراتيجيات القطاع املايل الوطنية قد ساهمت مساهمة كبيرة عموما يف تعزيز تعميق القطاع
 1راجع دراسة ).Harwood and Konidaris (2015
 2راجع دراسة ) Calice (2016ودراسة ) .Chatzouz and others (2017وتتضمن دراسة ) OECD (2017مسحا شامال
11,

,2

للدراسات التجريبية ،وتوصلت إىل أن برامج ضمان القروض لها تأثير إضايف إيجابي على تمويل الشركات ومعدالت التوظيف ،وإن
كان تأثيرها على أداء الشركات خمتلطا ،إىل جانب تزايد خماطر عدم السداد.
 3راجع دراسة ).Abraham and Schmukler (2017
 4يقيس نطاق التغطية قدرة برامج ضمان االئتمان على تلبية طلب املشروعات الصغيرة واملتوسطة على القروض املضمونة.
ويجب قياس نطاق التغطية على أساس عدد الضمانات املصدرة وجمموع قيمة الضمانات القائمة على األقل .ويقصد باإلضافة
اإلضافة املالية (االئتمان اإلضايف املقدم) واإلضافة االقتصادية (الزيادة يف مستوى التوظيف وحجم االستثمار والنمو) .ويصعب
قياس اإلضافة يف املمارسة العملية .ويقصد باالستمرارية املالية قدرة برامج ضمان االئتمان على االحتفاظ بقاعدة رأسمالية
كافية مقارنة بحجم التزاماتها.
,3

,4
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املايل والشمول واالستقرار .وتشير التجارب إىل أن أهم عوامل النجاح تتضمن التنسيق الكايف
بين الهيئات احلكومية ،وقيام الهيئة احلكومة الرئيسية (البنك املركزي يف معظم احلاالت)
بالتشاور مع القطاع اخلاص ،واإلصالحات التنظيمية الالزمة للتشجيع على تبادل املعلومات
بشكل أكبر وإنفاذ العقود ووضع نظم اإلعسار5.
5

وشهدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا
الوسطى تسارعا يف معدالت تنفيذ استراتيجيات الشمول املايل يف اآلونة األخيرة .ويوجد
عدد قليل من بلدان املنطقتين التي أجابت على املسح الذي أجراه البنك الدويل يف عام 2017
كانت قد طبقت استراتيجيات شمول مايل يف عام  .2016-2015ولكن يف السنوات القليلة
املاضية ،بدأت بلدان عديدة يف استخدام هذه االستراتيجيات ،كما أطلقت مبادرات مهمة
بغرض حتسين اإلطار التنظيمي اخلاص بتوفير اخلدمات املالية6 :
6

·يف عام  ،2016أطلقت جورجيا استراتيجية «جورجيا  ،»2020وهي استراتيجية إنمائية
تدعم النمو الشامل ،بما يف ذلك زيادة اخلدمات املالية املتاحة للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة .وأنشأت احلكومة سجال ائتمانيا شامال ،وطورت املعايير احملاسبية وإجراءات
اإلعسار ،ودعمت تطوير سوق رأس املال احمللية .وبالتوازي مع ذلك ،نفذ البنك املركزي
وغيره من مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص استراتيجية للتوعية املالية .ويف اآلونة
األخيرة ،أعلنت السلطات عن خطط لتيسير وصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة إىل
التمويل من خالل برنامج لضمان القروض.
·قامت باكستان بجهود على مدار عدة سنوات بغرض تعزيز الشمول املايل ،بما يف ذلك
مؤخرا كجزء من االستراتيجية الوطنية للشمول املايل  2020-2016التي يتمثل أحد
أهدافها يف الوصول بحجم القروض املقدمة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة كنسبة من
القروض املصرفية املوجهة للقطاع اخلاص إىل  %15بحلول عام  ٧. 2020وعلى سبيل
املثال ،تم وضع نظام لضمان القروض لصالح صغار املزارعين بدعم تمويلي من احلكومة،
كما تم التوسع يف أنشطة مكتب االستعالم االئتماين اإللكتروين وتطويره ،إىل جانب تعديل
القواعد االحترازية املنظمة لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وتطبيق تكنولوجيا
موحدة لدعم التوسع يف توفير حسابات املعامالت الرقمية يف املناطق الريفية.
7

·أصدر البنك املركزي األردين يف عام  2017االستراتيجية الوطنية للشمول املايل -2018
 2020التي تهدف إىل تعزيز الشمول املايل ،بما يف ذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة ومن خالل خدمات التمويل األصغر واخلدمات املالية الرقمية ،وإىل تشجيع
التوعية املالية وتعزيز حماية مستهلكي اخلدمات املالية .ويف يناير  ،2016بدأ مكتب
جديد لالستعالم االئتماين يف جمع املعلومات االئتمانية ،بما يف ذلك عن املشروعات
الصغيرة واملتوسطة .وحتى اآلن ،قام املكتب بجمع بيانات تاريخية عن ثالثة أعوام ،لذلك
من املفترض أن يتمكن قريبا من تقييم اجلدارة االئتمانية للمقترضين من املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،مما سيساعد يف تسريع وتيرة إعداد تقييمات خماطر االئتمان.
 5راجع دراسة ) .Melecky and Podpiera (2018ويف ماليزيا على سبيل املثال ،تم إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
ذات صالحيات تنسيق واسعة تمكنت من التواصل مع خمتلف البلدان للتوافق بشأن أولويات السياسات.
 6راجع ).OECD (2018
 7راجع ).IMF (2017e
,5

,6

,7

35
©International Monetary Fund. Not for Redistribution

الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

احلاجة إىل مناهج شاملة على
مستوى السياسات

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٨إﻃﺎر اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
يعتمد الشمول املايل للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة على جمموعة معقدة ومترابطة من
العوامل ،مما يستلزم تطبيق استراتيجيات شاملة
اﻻﺳﺘﻘﺮار
على مستوى السياسات .وتشير األقسام السابقة
اﻟﻜﻠﻲ
يف هذه الدراسة إىل ضرورة حتقق جمموعة
كبيرة من املتطلبات لدعم تمويل املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،بما يف ذلك مالءمة
اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ
األطر االقتصادية الكلية وأطر السياسة املالية
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
املطبقة ،إىل جانب عدد من الشروط القانونية
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ
والتنظيمية الضرورية لتعزيز ثقافة ائتمان
ﺳﻮق رأس اﳌﺎل
املشروعات الصغيرة واملتوسطة وممارسات
ﺑﻴﺌﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﺆﺳﺴﺎت
إدارة اخملاطر .لذلك ينبغي أن تكون جهود
اﻷﻋﻤﺎل
تشجيع الشمول املايل للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة على أساس آمن ومستمر جزءا من
اﳌﺼﺪر :اﳌﺆﻟﻔﻮن.
استراتيجيات السياسات الشاملة املصممة
حسب الظروف القطرية لكل بلد .وقد يكون من
شأن هذه االستراتيجيات أيضا تشجيع زيادة
الشفافية بشأن املشروعات الصغيرة واملتوسطة واحلد من عدد املشروعات العاملة يف القطاع
غير الرسمي ،مما يحقق منافع اقتصادية أوسع نطاقا .ويف املقابل ،فإن مناهج السياسات
اجلزئية ،كاالستراتيجيات التي تركز على تقديم القروض والضمانات العامة املباشرة فقط،
ال يترتب عليها على األرجح أي منافع كبيرة أو دائمة.

ومن شأن اإلطار املقترح يف هذه الدراسة املساعدة يف تصميم استراتيجيات إصالح حسب
ظروف كل بلد من أجل تعزيز وصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة إىل التمويل .وينبغي
النظر إىل عناصره األساسية التي يعرضها الشكل البياين  18بإيجاز على أنها داعمة لبعضها
البعض وليس جمرد عناصر متسلسلة .ومن املمكن تنفيذ عدد من اإلصالحات بالتوازي ،ال
سيما إذا كانت تعكس األولويات االستراتيجية احملددة على أساس مواطن قوة وضعف كل بلد
يف خمتلف جماالت السياسات األساسية .ويمكن االستمرار يف حتسين هذا اإلطار للمساعدة
يف قياس التقدم احملرز وحتديد أولويات اإلصالح يف فرادى البلدان .فعلى سبيل املثال،
قد تتضمن اجملاالت التي تستلزم مزيدا من اجلهود تأثير خمتلف الهياكل االقتصادية (مثل
االقتصادات املصدرة للسلع األساسية مقابل االقتصادات الزراعية أو اخلدمية) ،واملشروعات
الصغيرة واملتوسطة العاملة يف القطاع غير الرسمي ،والتنسيق بين الهيئات (ألغراض اتساق
السياسات وجتنب التداعيات غير املقصودة) ،واملمارسات الرقابية وأطر اإلفالس.
·تتضمن املتطلبات املالية الكلية واملؤسسية الالزمة لتعزيز وصول املشروعات الصغيرة
واملتوسطة إىل االئتمان املصريف احلد من احلجم النسبي للقطاع العام (لتجنب مزاحمة
ائتمان املشروعات الصغيرة واملتوسطة) ،واالستقرار االقتصادي الكلي ،وسالمة وتنافسية
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األجهزة املصرفية ،وتنافسية االقتصاد بوجه أعم ،وقوة املؤسسات واستقرارها ،بما يف
ذلك تراجع الفساد واخملاطر السياسية ،وسالمة أطر تنظيم القطاع املايل والرقابة عليه
مع توفير حوافز كافية للتشجيع على تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وتوافر
املعلومات االئتمانية ،وقوة األطر القانونية (اخلاصة بحقوق امللكية وإنفاذ العقود وقبول
الضمانات واإلعسار على سبيل املثال).
·وتتضمن السياسات الالزمة إلطالق قنوات إضافية بديلة لتمويل املشروعات الصغيرة
واملتوسطة تطوير أدوات سوق رأس املال لتعبئة املدخرات واستخدامها يف تمويل املشروعات
الصغيرة واملتوسطة (مباشرة أو من خالل الوسطاء املاليين) ،وإنشاء قاعدة كبيرة ومتنوعة
من املستثمرين وتطوير سوق رأس املال بوجه أعم ،وكفاية أطر البنية التحية املالية واألطر
القانونية ،ووجود أطر تنظيمية ورقابية داعمة للتطوير اآلمن ألسواق رأس املال واحلفاظ
على نزاهتها وتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة باستخدام التكنولوجيا املالية.
ويمكن لهذا اإلطار املساعدة أيضا يف تنسيق الدعم املقدم من املنظمات اإلقليمية والدولية
لتعزيز الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة (اإلطار  .)6ويتمثل الشركاء الرئيسيون
يف بنوك التنمية متعددة األطراف ،واملنظمات احلكومية الدولية ،ومؤسسات وضع املعايير،
والكيانات املمثلة للقطاع اخلاص .ويف حين أن بعض هذه املؤسسات تمول مباشرة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة أو تدعم تمويلها ،تساهم جميعها يف تعميم االستفادة من
الدروس املستمدة من التجارب الدولية وحتديد أهم التحديات واألوليات املتصلة بالشمول
املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة عبر البلدان.
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اإلطــار  :6الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة — أهــم املنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة
صنــدوق النقــد العربــي أطلــق يف عــام  2016تســهيل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بغــرض تقديــم
املســاعدة املاليــة والفنيــة .ويشــترك يف رعايــة مبــادرة الشــمول املــايل يف املنطقــة العربيــة التــي تدعــم
تنفيــذ اســتراتيجيات الشــمول املــايل يف البلــدان العربيــة.
بنــك التنميــة اآلســيوي يقــدم املســاعدة الفنيــة واملاليــة لدعــم تنميــة قطــاع املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة يف بلدانــه األعضــاء .وأطلــق برناجمــا إقليميــا «برنامــج إتاحــة التمويــل» يقــدم التمويــل
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف كازاخســتان وأوزبكســتان مــن خــال البنــوك الشــريكة.
البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر يقــدم املشــورة والقــروض إىل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
مــن خــال مبــادرة الشــركات التجاريــة الصغيــرة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،وعــادة مــا يكــون ذلــك مــن خــال شــراكات مــع مؤسســات
ماليــة حمليــة ،وأصبــح عــدد متزايــد مــن القــروض يتــم تقديمــه بالعملــة احملليــة.
بنــك االســتثمار األوروبــي يعــد مــن كبــرى اجلهــات املمولــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مــن خــال
صنــدوق االســتثمار األوروبــي ومبــادرة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة التابعيــن لــه ،بمــا يف ذلــك يف
منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى.
مؤسســة التمويــل الدوليــة تقــدم خدمــات استشــارية لدعــم جهــات الوســاطة املاليــة وتقديــم التمويــل
باألســهم والقــروض والتمويــل التحضيــري للمؤسســات التــي تقــرض املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
وقــد خصصــت املؤسســة موقعــا إلكترونيــا عــن تنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة (http://www.
).smefinanceforum.org
املنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املاليــة تدعــم تنميــة ســوق رأس املــال ،بمــا يف ذلــك ألغــراض
تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وتنبثــق عنهــا جمموعــة عمــل منــذ عــام  2012تختــص بشــؤون
تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وتضطلــع بتحليــل أســواق رأس املــال وغيرهــا مــن مصــادر تمويــل
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
البنــك اإلســامي للتنميــة أطلــق مؤخــرا صنــدوق التحــول الــذي يقــدم رأس املــال األويل للشــركات
االبتكاريــة املبتدئــة .وأبــرم شــراكة أيضــا مــع بنــك التنميــة اإلفريقــي للتعــاون معــا يف تمويــل املشــروعات،
بمــا يف ذلــك املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويضطلــع جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية بنشــر
أفضــل املمارســات ذات الصلــة بتقديــم القــروض املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية للمشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة ،بمــا يف ذلــك مــن خــال البنــوك والتمويــل اجلماعــي عبــر اإلنترنــت.
الوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار تقــدم ضمانــات معــززة جلــودة االئتمــان لدعــم صناديــق حصــص
امللكيــة اخلاصــة وتنميــة أســواق رأس املــال .وييســر برنامــج التمويــل الصغيــر التابــع لهــا تقديــم القــروض
متوســطة األجــل وطويلــة األجــل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
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اإلطــار  :6الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة — أهــم املنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة (تتمــة)
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي تدعــم تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
من خالل شبكة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتمويل املشروعات يف منطقة الشرق
األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــال توفيــر منصــة مشــتركة ألصحــاب املشــروعات واملموليــن والباحثيــن
واجلهــات التنظيميــة .وتنشــر املنظمــة مراجعــات قطريــة بصفــة منتظمــة عــن أوضــاع ريــادة املشــروعات
وتنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
احتــاد املصــارف العربيــة يســتضيف املنتــدى العربــي الســنوي للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
الــذي يشــارك فيــه صنــاع السياســات وممثلــو القطــاع اخلــاص مــن بلــدان املنطقــة .كذلــك يتعــاون االحتــاد
مــع البنــك الــدويل يف إعــداد مســح وصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة إىل التمويــل.
البنــك الــدويل يقــدم اخلدمــات االستشــارية واإلقراضيــة بغــرض تنميــة البنيــة التحتيــة للقطــاع املــايل
وقطــاع إقــراض املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .ويــرأس البنــك اجملموعــة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء
التــي تشــارك فيهــا جمموعــة مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة لدعــم الشــمول املــايل ،بمــا يف ذلــك بالنســبة
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .وبوجــه أعــم ،يعــد البنــك الــدويل أحــد أهــم مصــادر البحــوث والتحليــات
املرتبطــة بتنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وشــمولها املــايل.
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املرفق األول :منهجية حساب مؤشر الشمول
املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

مؤشــر الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يختصــر البيانــات متعــددة األبعــاد
املأخــوذة مــن مســح املؤسســات الــذي يجريــه البنــك الــدويل إىل مؤشــر موجــز باســتخدام
اخلطــوات التاليــة )1( :عــودة املتغيــرات إىل وضعهــا الطبيعــي ،و( )2جتميــع املتغيــرات يف
وضعهــا الطبيعــي ضمــن مؤشــرات فرعيــة حســب حتليــل العناصــر الرئيســية ،وباســتخدام العنصــر
األول ،و( )3جتميــع املؤشــرات الفرعيــة ضمــن مؤشــر نهائــي .ويتعيــن االختيــار بيــن أمــور عــدة
عنــد تركيــب املؤشــر .ويحتــوي مســح املؤسســات للبنــك الــدويل علــى عــدة أســئلة مصممــة لتقييــم
األوضــاع املاليــة للشــركات .وبنــاء عليهــا ،وقــع االختيــار علــى أكثــر املتغيــرات صلــة بأوضــاع
التمويــل املصــريف (واردة أدنــاه) وتُقَسَّــم إىل فئــات حســب إمكانيــة االطــاع عليهــا واســتخدامها.
ويتوافــر هــذا املؤشــر لبلــدان يبلــغ عددهــا  119بلــدا مــن خمتلــف أنحــاء العــامل ،منهــا  20بلــدا
مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى .ويرصــد املؤشــر الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة املشــاهد والــذي
يعكــس تــوازن العــرض والطلــب علــى اخلدمــات املاليــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .وكمــا
يتضــح مــن الشــكلين البيانييــن أدنــاه ،توجــد عالقــة ارتبــاط قويــة مــع مقاييــس الشــمول املــايل
البديلــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،مــع بيــان نســبة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
التــي تواجــه قيــودا جزئيــة أو كاملــة يف احلصــول علــى ائتمــان (دراســة Kuntchev and others,
 ،)2014ونســبة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة التــي رُفِضــت طلباتهــا للحصــول علــى قــرض
(ممــا يلقــي الضــوء علــى أهميــة دور القيــود علــى جانــب العــرض وهــي موضــع التركيــز الرئيســي
يف هــذه الدراســة).
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١-١ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ٪ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض /ﺧﻂ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺼﺮﰲ

)(٠٫٤٢

 ٪ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري أو ﺣﺴﺎب ادﺧﺎر

)(٠٫٣٠

 ٪ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮك

)(٠٫٤١

٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٤

 ٪ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮك )(٠٫٤٥

ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻤﻮﻟﻪ اﻟﺒﻨﻮك )(٪

)(٠٫٤٤

٠٫٢
٠٫١
ﻟﺒﻨﺎن
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻮدان
اﻷراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻌﺮاق
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك )(٪

)(٠٫٤٢

٠٫٣

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٢-١ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻘﺮوض اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ
 -١ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳌﺆﺷﺮ ﰲ دراﺳﺔ )Kutchet et al. (2014

 -٢ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ رُﻓِﻀﺖ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض

٤
٣
٢
١

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

٥

٥

ﺻﻔﺮ
–١
–٢
–٣
–٤
١٠٠

١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠
 ٪ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻴﻮدا ﺟﺰﺋﻴﺔ/ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻤﺎن
)دراﺳﺔ (Kuntchev et al, 2014

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

٦

٦

–٥
ﺻﻔﺮ

٤
٣
٢
١

ﺻﻔﺮ
–١
–٢
–٣
–٤
–٥
٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

 ٪ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ رُﻓِﻀﺖ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ) ، Kuntchev and others (2014وﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
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ﺻﻔﺮ

املرفق الثاين :فجوة الشمول املايل للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة

احملــرك الرئيســي للشــمول املــايل هــو األساســيات االقتصاديــة الكليــة واملؤسســية .ويربــط
اجلــدول التــايل بيــن الشــمول املــايل وهــذه األساســيات1:
·التنميــة االقتصاديــة (نصيــب الفــرد مــن الدخــل) ،التــي ترصــد اخلصائــص القُطْريــة مثــل جودة
البنية التحتية والتعليم والصحة
·احلوكمة (السيطرة على الفساد)
·توافر املعلومات االئتمانية (نطاق تغطية سجالت االئتمان)
·املنافسة االقتصادية (واملتغير البديل لها هو نسبة املشروعات الصغيرة يف القطاع اخلاص)
·بيئة األعمال ،بما فيها إنفاذ العقود
وتُســب فجــوات الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى أســاس الفــرق بيــن
املســتوى الفعلــي للشــمول املــايل يف البلــدان ومســتوى الشــمول يف البلــد يف املئيــن التســعين.
اجلدول  1-2يف املرفق :مؤشر املشروعات الصغيرة
واملتوسطة

()١
النموذج 1

املتغيرات

لوغاريتم نصيب الفرد من إجمايل الناجت
احمللي على أساس تعادل القوى الشرائية
الوقت الالزم إلنفاذ العقود (يوم)
نسبة الشركات الصغيرة إىل جمموع الشركات
السيطرة على الفساد :تقديرات
نطاق تغطية سجل املعلومات االئتمانية العام
( ٪من البالغين)
املشاهدات
معامل التحديد R
املصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :األخطاء املعيارية بين أقواس.

***0.0773
()0.00951
***0.000130()0.00004
**0.207()0.09470
***0.0709
()0.02450
***0.00429
()0.00143
119
0.912

.***p  0.01; **p  0.05; *p  0.1

 1ينبغــي توخــي احلــذر عنــد تفســير مؤشــرات احلوكمــة (ســيادة القانــون) لالنفتــاح املــايل نتيجــة حملدوديــة عــدد اجمليبيــن ،وحمدوديــة
نطــاق التغطيــة اجلغرافيــة ،والفرضيــات املوحــدة حــول القيــود علــى األعمــال وتوافــر املعلومــات .وقــد ال تعكــس هــذه املؤشــرات كذلــك
أحــدث التغيــرات الهيكليــة.
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املرفــق الثالــث :منافــع النمــو وتوظيــف العمالــة
املتولــدة عــن زيــادة إمكانــات التمويــل للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة

تخضــع العالقــات بيــن إمكانيــة حصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى تمويــل والبطالــة
والنمو للفحص باســتخدام أطر ســاكنة وديناميكية للسالســل الزمنية املقطعية.
ويرتبط نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بالشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
(مؤشــر الشــمول املــايل والقــروض املصرفيــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة) مــع حتييــد أثــر
العوامل األخرى التي من املرجح أن تؤثر على النمو ورأس املال البشري والبيئة االقتصادية
الكلية وجودة املؤسســات .ويُقَدَّر تأثير الشــمول املايل على البطالة باســتخدام إطار مشــابه.
وتُقَدَّر املعادالت التالية:
)(1

Growthit 5  1 FIit 1 Xit 1 i 1 t 1 it

)(2

Unemplit 5  1 FIit 1 Xit 1 i 1 t 1 it

حيــث  Growthهــو إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي ،و  Unemplالبطالــة ،و  FIمقيــاس
الشــمول املايل للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة (مؤشــر الشــمول املايل أو القروض املصرفية
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة) 1،و  Xمتجــه متغيــرات الضبــط و  iو  tاآلثــار القُطْريــة
والزمنيــة الثابتــة ،و  itحــد اخلطــأ .وتشــير كل مــن  iو tإىل البلــد والســنة علــى التــوايل.
وقُ ـدِّرت املعادلتــان ( )1و( )2بدايــة باســتخدام مق ـدِّرات اآلثــار الثابتــة للسالســل الزمنيــة
املقطعيــة بطريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة واملربعــات الصغــرى املعممــة .وطريقــة املربعــات
الصغــرة املعممــة مــع تصحيــح نمــوذج االنحــدار الذاتــي مــن الدرجــة األوىل ) AR(1تأخــذ يف
االعتبــار احتمــال وجــود ارتبــاط ذاتــي قــوي بيــن بيانــات البطالــة ونمــو إجمــايل النــاجت احمللــي.
يمكــن االطــاع علــى مناقشــة أكثــر تفصيــا يف دراســة ( Appendino and othersورقــة عمــل مــن إعــداد صنــدوق النقــد الــدويل ،قيــد
اإلصــدار).
 1بيانــات القــروض للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة تتيــح سالســل زمنيــة أطــول (مقارنــة بمؤشــر الشــمول املــايل) ،ممــا يســمح
بتطبيــق طريقــة العــزوم املعممــة الديناميكيــة.
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وللتغلــب علــى التحيــز احملتمــل نحــو النشــأة الداخليــة الــذي يؤثــر علــى هــذه التقديــرات ،أُعِــدت
كذلــك التقديــرات باســتخدام طريقــة العــزوم املعممــة الديناميكيــة (دراســة Arellano and Bond
 ،1991ودراســة  .)Blundell and Bond 1998ونظــرا حملدوديــة األدوات اخلارجيــة املتوافــرة،
تعتمــد طريقــة التقديــر املذكــورة علــى منهــج اســتخدام األدوات املســاعدة داخليــا حيــث تُســتخدم
املتغيــرات خارجيــة النشــأة مــع فتــرات تأخرهــا .ومــن أجــل مزيــد مــن التحقــق مــن ثبــات النتائــج،
تتضمــن بعــض املواصفــات نســبة ائتمــان القطــاع اخلــاص إىل إجمــايل النــاجت احمللــي كمتغيــر
ضابــط إضــايف .ويســاعد هــذا األمــر علــى الفصــل بصــورة أدق بيــن تأثيــر إقــراض املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة وتأثيــر إقــراض القطــاع اخلــاص األوســع.
اجلدول  1-3يف املرفق :منافع الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة على الوظائف
()1
اآلثار
الثابتة

املتغيرات

القروض للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة (لوغاريتم)
التعليم (لوغاريتم)
إجمايل الناجت احمللي (لوغاريتم)
السكان (لوغاريتم)
التضخم (لوغاريتم)
معدل البطالة بفاصل زمني
(لوغاريتم)
االئتمان كنسبة من إجمايل الناجت
احمللي (لوغاريتم)
قيمة ثابتة

املتغير التابع :معدل البطالة (لوغاريتم)
()4
()3
()2
طريقة
املربعات
املربعات
العزوم
الصُغرى
الصُغرى
املعممة
املعممة
املعممة

***0.0700-

0.0169
()0.0222
0.212()0.241
***0.448()0.0633
***0.810
()0.278
***0.0394()0.0130

()0.0140
*0.226
()0.125
0.00755
()0.0345
0.00976
()0.0335
0.00763()0.00838

**8.863-

***1.768

***0.045-

()0.014
**0.279
()0.131
0.012()0.034
0.006
()0.034
0.008()0.008

***0.094-

()4.462

()0.639

***0.136-

()0.0472
0.162()0.205
**0.230()0.106
0.297
()0.225
**0.0144()0.00717
***0.269
()0.0283

()0.034

***1.972

()0.650

***0.131-

()0.042
0.278()0.185
***0.234()0.072
0.350
()0.226
***0.021()0.005
***0.274
()0.042
0.084
()0.053

قيمة  Pيف اختبار هانسن
املشاهدات
معامل التحديد R
37
37
37
37
عدد البلدان
املصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة :األخطــاء املعياريــة بيــن أقــواس .اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة مدرجــة ولكنهــا غيــر واردة يف هــذا اجلــدول .وتقديــرات املربعــات الصُغــرى املعممــة تتضمــن
تصحيــح نمــوذج االنحــدار الذاتــي مــن الدرجــة األوىل .وتقتصــر قائمــة األدوات يف طريقــة العــزوم املعممــة علــى أربعــة فواصــل زمنيــة بحــد أقصــى لتجنــب اســتخدام عــدد
كبيــر مــن األدوات دونمــا داع .ويبيــن اجلــدول قيمــة  Pيف اختبــار هانســن لضوابــط املبالغــة يف حتديــد القيــود (الختبــار فرضيــة العــدم بــأن األدوات ســليمة).
326
0.349
38

325

324

0.232
273

()5
طريقة
العزوم
املعممة

.***p  0.01; **p  0.05; *p  0.1
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0.250
273

املرفق الثالث :منافع النمو وتوظيف العمالة املتولدة عن زيادة إمكانات التمويل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

اجلدول  2-3يف املرفق :منافع الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة على النمو

املتغيرات

القروض لتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة
مؤشر الشمول املايل للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة (لوغاريتم)
نمو تكوين رأس املال الثابت
اإلجمايل
الصحة والتعليم
التعبير عن الرأي واملساءلة
االستقرار السياسي
التضخم
نمو النقود
التنافسية العاملية
األزمة املالية العاملية
2009-2007
شريحة الدخل املنخفض
الشريحة األدنى من فئة الدخل
املتوسط
الشريحة األعلى من فئة الدخل
املتوسط
ائتمان القطاع اخلاص (لوغاريتم)
نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
بفاصل زمني
قيمة ثابتة

املتغير التابع :نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
املربعات
طريقة العزوم
طريقة العزوم
الصُغرى
املعممة
املعممة
املعممة
اآلثار الثابتة
()4
()3
()2
()1

0.00516
()0.005

***0.01067

()0.003

***0.08298

***0.00035

***0.00039

0.00028
()0.001
**0.00130
()0.001
0.01819()0.020
0.00121
()0.021
0.00066
()0.001
0.00062
()0.001
0.00147()0.001
***0.03729()0.009
0.05051()0.076
0.06293()0.051
0.06221()0.041

()0.000
0.00013
()0.000
***0.05089
()0.018
0.00623
()0.010
***0.00067()0.000
***0.00190
()0.000
***0.00117()0.000
***0.03242()0.005
*0.04194
()0.023
***0.04354
()0.015
**0.02215
()0.010

()0.023

()0.000
**0.00022
()0.000
0.00262()0.003
0.00174
()0.002
***0.00052()0.000
***0.00125
()0.000
***0.00041()0.000
***0.02836()0.004
***0.04049
()0.009
***0.04067
()0.008
***0.01809
()0.006

***0.76060
***0.07976

()0.260
0.04838
()0.051
302

***0.02693

()0.004
300

***0.05193

()0.007

0.00026
()0.000
**0.01416
()0.006
0.00500()0.005
*0.00049
()0.000
***0.00166
()0.000
***0.00081()0.000
***0.03635()0.002
***0.09595
()0.013
***0.06238
()0.010
***0.03459
()0.009
0.00016()0.002
***0.20632
()0.032
0.01672
()0.019
316

إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي (لوغاريتم)

اآلثار
الثابتة
()5
**0.056

()0.023
0.001()0.001
***0.124
()0.044
***0.368
()0.095
0.018()0.052
0.001
()0.002
***0.009
()0.002
***0.003()0.001
***0.167()0.019
***0.148
()0.047
***0.189
()0.029
***0.235
()0.016

***6.626

()0.290
104
0.986
89

اآلثار
الثابتة
()٦
**0.060

()0.024

**0.103

()0.043

***0.361

()0.111
0.034()0.055
0.001
()0.004

0.003()0.002
*0.114()0.062
0.084
()0.066
***0.119
()0.036
***0.148
()0.026
0.051
()0.093
***6.499

()0.024
302
املشاهدات
0.259
معامل التحديد R
48
46
44
46
عدد البلدان
0
0
.
.
قيمة  Pيف اختبار والد
0.691
0.244
.
.
قيمة  Pيف اختبار هانسن
املصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة :األخطــاء املعياريــة بيــن أقــواس .اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة مدرجــة ولكنهــا غيــر واردة يف هــذا اجلــدول .وتقديــرات املربعــات الصُغــرى املعممــة تتضمــن
تصحيــح نمــوذج االنحــدار الذاتــي مــن الدرجــة األوىل .وتقتصــر قائمــة األدوات يف طريقــة العــزوم املعممــة علــى أربعــة فواصــل زمنيــة بحــد أقصــى لتجنــب اســتخدام عــدد
كبيــر مــن األدوات دونمــا داع .ويبيــن اجلــدول قيمــة  Pيف اختبــار هانســن لضوابــط املبالغــة يف حتديــد القيــود (الختبــار فرضيــة العــدم بــأن األدوات ســليمة).
.***p  0.01; **p  0.05; *p  0.1
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()0.748
103
0.985
89
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املرفــق الرابــع :منافــع تخفيــف القيــود على الشــمول
املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة :حتليــل
قُطْري

اسـ�تخدمنا نمـ�وذج التـ�وازن العـ�ام العشـ�وائي الديناميكـ�ي ) (DSGEالــوارد يف دراســة �Dab
) la-Norris and others (2015bبغــرض حتليــل القيــود احملــددة علــى الشــمول املــايل التــي تواجــه

كل بلــد علــى حــدة والتأثيــر احملتمــل مــن تخفيــف هــذه القيــود علــى االقتصــاد

الكلــي1.

العينــة :بنــاء علــى بيانــات مســح املؤسســات للبنــك الــدويل ،تغطــي العينــة ســتة بلــدان مــن
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مصر واألردن ولبنان واملغرب
وباكســتان وتونــس) وســبعة بلــدان مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (أرمينيــا وأذربيجــان
وجورجيــا وكازاخســتان وجمهوريــة قيرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان).
نظــرة عامــة علــى نتائــج احملــاكاة :حمدوديــة الشــمول املــايل يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى
االنتعــاش االقتصــادي بتثبيــط الشــركات املنتجــة أو دفعهــا إىل العمــل يف مســتوى دون احلجــم
األمثــل نتيجــة لعــدم كفايــة التمويــل .وهــذه هــي املتغيــرات الرئيســية املســتخدمة يف تقييــم
القيــود التــي تعــوق حصــول املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة علــى تمويــل:
·التكلفــة الثابتــة للحصــول علــى التمويــل ( )ψتتضمــن عــدة عوامــل حتــول دون حصــول
أصحــاب املشــروعات علــى االئتمــان ،ومنهــا عــدم اتســاق املعلومــات ،وارتفــاع تكاليــف خدمــة
قطــاع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وضعــف الوعــي باملســائل املاليــة ،ممــا يؤثــر علــى
طلــب املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة لالئتمــان .وتخفيــف أوجــه القصــور املذكــورة يمكــن
أن يرفــع كثيــرا نســبة الشــركات التــي حتصــل علــى ائتمــان وأن يزيــد اإلمكانــات االقتصاديــة.
ويف استطاعة بلدان مثل مصر وباكستان وأوزبكستان أن حتسن الناجت على املدى الطويل
بمقــدار عــدة نقــاط مئويــة مــن خــال تخفيــف أوجــه القصــور املُشــار إليهــا.
·شــروط الضمــان ( )λحتــد مــن اخلطــر األخالقــي مــن املقتــرض وتســهم يف االســتقرار املــايل.
ومــع هــذا ،قــد تدفــع كذلــك صغــار أصحــاب املشــروعات (الذيــن يمتلكــون مــوارد قليلــة خاصــة
 1ينبغــي توخــي احلــذر يف تفســير نتائــج النمــوذج .علــى ســبيل املثــال ،يطبــق النمــوذج نفــس احتماليــة الفشــل ( )pعلــى جميــع أصحــاب
املشــروعات ،بصــرف النظــر عــن مهاراتهــم أو أحجــام شــركاتهم .ونتيجــة لذلــك ،ال تــؤدي زيــادة الشــمول املــايل إىل زيــادة اخملاطــر يف
حمافــظ االئتمــان ،وقــد ال تكــون هــذه الفرضيــة واقعيــة يف بعــض احلــاالت.
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

بهــم الســتخدامها كضمــان) للخــروج مــن الســوق أو العمــل بمســتوى دون األمثــل .ويف بلــدان
مثــل أرمينيــا وجورجيــا ،مــن شــأن سياســات تخفيــف قيــود فــرض الضمانــات أن تســاعد علــى
حتقيــق منافــع جمــة مــن زيــادة الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
·مراقبة التكلفة ( )χترصد مدى كفاءة البنوك يف تقييم خماطر االئتمان (بما فيها استرداد
الضمــان) ،التــي تســهم يف الهامــش بيــن أســعار الفائــدة املطبقــة علــى املقترضيــن شــديدي
االعتمــاد علــى الرفــع املــايل وتكلفــة التمويــل (ســعر الفائــدة علــى املدخــرات) .وانخفــاض
هوامــش أســعار الفائــدة يشــجع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة عاليــة اإلنتاجيــة علــى
توســيع إنتاجهــا نحــو احلجــم األمثــل .ومــع هــذا ،فربمــا أدت كذلــك إىل اإلفــراط يف اإلقــدام
علــى اخملاطــر وارتفــاع القــروض املتعثــرة .ويبــدو أن لهــذه القنــاة تأثيــرا صغيــرا نســبيا علــى
االقتصــاد الكلــي للبلــدان املشــمولة يف العينــة.
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املرفق الرابع :منافع تخفيف القيود على الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة :حتليل قُطْري

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١-٤ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺒﺴﻄﺔ وﻧﻤﻮذج اﶈﺎﻛﺎة
اﳉﺰء اﻷول :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ

١

 -١اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض/ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺸﺮﻛﺎت(

 -٢ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻼزم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
) ٪ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض(
٣٠٠ ٦٠
٢٥٠ ٥٠
٢٠٠ ٤٠
١٥٠ ٣٠
١٠٠ ٢٠
١٠

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

اﻷردن

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﻟﻌﺎﱂ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﳌﻐﺮب

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﺒﻨﺎن

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻟﻌﺎﱂ

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﳌﻐﺮب

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

اﻷردن

 -٣ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض واﻟﻮداﺋﻊ
)(٪

٥٠

ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ

 -٤اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﳏﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض(

٢٥ ٢٥
٢٠ ٢٠
١٥ ١٥
١٠ ١٠
٥

٥
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

أذرﺑﻴﺠﺎن

اﻟﻌﺎﱂ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻷردن

اﳌﻐﺮب

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﻐﺮب

اﻟﻌﺎﱂ

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

١٫١٠

اﻷردن

 -٥إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
) ٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺷﺪ اﳊﺎﻻت ﻗﻴﻮدا(

٣،٢

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد اﻟﻀﻤﺎن

١٫١٠ ١٫١٥

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ :ﻧﻤﻮذج ﳏﺎﻛﺎة إﺣﺼﺎءات ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

 -٦اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
) ٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺷﺪ اﳊﺎﻻت ﻗﻴﻮدا(

١٫٠٥

١٫٠٥
١٫٠٠
ﺻﻔﺮ ٠٫١

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

٠٫٨

٠٫٩

١٫٠٠

٠٫٩٥ ٠٫٩٥
ﺻﻔﺮ ٠٫١
١٫٠

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

٠٫٨

٠٫٩

١٫٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳُﺤﺴﺐ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﺳﻨﺔ ﻣﻌﺎ أُﺟﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت .وﻳﻐﻄﻲ اﳌﺴﺢ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
 ٢ﻳُﺮَﻛﱠــﺐ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻧﻤــﻮذج ﳏــﺎﻛﺎة إﺣﺼــﺎءات ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺳــﺘﺔ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪان ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن )ﻣﺼــﺮ واﻷردن
وﻟﺒﻨــﺎن واﳌﻐــﺮب وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن وﺗﻮﻧــﺲ( وﺳــﺒﻌﺔ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪان ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻘﻮﻗــﺎز وآﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ )أرﻣﻴﻨﻴــﺎ وأذرﺑﻴﺠــﺎن وﺟﻮرﺟﻴــﺎ وﻛﺎزاﺧﺴــﺘﺎن وﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳــﺘﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴــﺘﺎن وأوزﺑﻜﺴــﺘﺎن( .وﲡُــﺮى اﶈــﺎﻛﺎة
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أﺣــﺪث ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ ﻣﺴــﺢ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟــﺬي ﻳﺠﺮﻳــﻪ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ .وﺗُﺮَﺟﱠــﺢ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻛﻞ ﺑﻠــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة ﺑﺤﺼﺘــﻪ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﰲ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ وﲢُﺘﺴــﺐ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻻﺳــﻤﻲ
ﰲ  ٢٠١٣ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
 ٣اﶈــﻮر اﻷﻓﻘــﻲ ﻳﻌــﺮض ﺣﺠــﻢ ﺛﻼﺛــﺔ اﺣﺘــﻜﺎﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ ،ﻣﺴــﺘﻌﺪﻟﺔ ﻟﺘﺘــﺮاوح ﺑﻴــﻦ ﺻﻔــﺮ )أﺧــﻒ اﳊــﺎﻻت ﻗﻴــﻮدا( و) ١أﺷــﺪ اﳊــﺎﻻت ﻗﻴــﻮدا( .وﺗﺘــﺮاوح ﻣَﻌﻠﻤــﺔ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ) (xﺑﻴــﻦ ) ٠٫٥ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻓــﺮوق
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  ٪٦٠ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان( وﺻﻔﺮ )ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق ﺗﺼﻞ إﱃ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( .وﺗُﺮﺻﺪ ﺷﺮوط اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ) (λﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻀﻤــﺎن اﻟــﺬي ﻳﺘــﺮاوح ﺑﻴــﻦ ) ١ﻻ اﻗﺘــﺮاض( و) ٢اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺎﻻﻗﺘــﺮاض ﺣﺘــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺼــﻞ إﱃ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﻀﻤــﺎن( .وﺗﺘــﺮاوح ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ) (ψﺑﻴــﻦ ) ٣ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳊﺎﺻﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺋﺘﻤــﺎن ﻳــﻜﺎد
ﻳﺼﻞ إﱃ ﺻﻔﺮ (٪وﺻﻔﺮ )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻤﺎن ﻳﻜﺎد ﻳﺼﻞ إﱃ .(٪١٠٠
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املرفق اخلامس :احلصول على تمويل وتوظيف العمالة
واملبيعات ونمو اإلنتاجية على مستوى الشركات

نســتخدم املواصفــة التاليــة ،كمــا يف دراســة ) ،Ayyagari and others (2016لتقييــم التأثيــر
الــذي حتدثــه إمكانــات احلصــول علــى تمويــل يف التوظيــف ونمــو إنتاجيــة العمالــة علــى مســتوى
الشــركات يف بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ،مســتفيدين مــن بيانــات مســوح املؤسســات للبنــك الــدويل1:
Eijt 5 Fijt 1 BXijt 1 Zjt 1 Cj 1 Yt 1 ijt ,
Fijt
 ∆ Eijtالنمــو الســنوي للتوظيــف (أو إنتاجيــة العمالــة) للشــركة iيف البلــد jوالســنةt؛ و   
حيــث  

مؤشــر يرصــد مــا إذا كانــت شــركة معينــة يف بلــدن معيــن أُجــرى عليهــا املســح يف ســنة معينــة
كان عليهــا قــرض رســمي قائــم ،و    Xijtو    Zjtضوابــط علــى مســتوى الشــركات ومســتوى البلــدان،
علــى التــوايل؛ و    Cjو    Ytهــي اآلثــار القُطريــة وآثــار الســنوات الثابتــة .ووضعنــا تقديــرات منفصلــة
لــكل مــن ( )1املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة والشــركات الكبيــرة لنختبــر مــا إذا كانــت زيــادة
توظيــف العمالــة الناجتــة عــن احلصــول علــى تمويــل أعلــى يف حالــة الشــركات األصغــر ،و()2
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وحســب .وتتســق النتائــج مــع فرضياتنــا .والتقديــرات بالنقــط
فيمــا يخــص αموجبــة وذات داللــة إحصائيــة بينمــا  p-valuesأقــل مــن  %10لــكل منهــا ،وتتســق
أحجامهــا النســبية مــع فرضياتنــا املتعلقــة بحجــم الشــركة كذلــك (راجــع الشــكل البيــاين .)3
واســتخدمنا طريقــة ال تق ديــرات بالنقــاط يف حالــة الشــركات الصغيــرة وا مل ت و س ـ ـ ط ة ل ت ق د ي ـ ـ ر
املكاســب االقتصاديــة الكليــة مــن الشــمول املــايل لهــذه املشــروعات مــن خــال تمريــن بســيط
حملاســبة النمــو .ويشــير ذلــك إىل نســبة إضافيــة هــي  %1.3لنمــو الوظائــف يف املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة ،التــي أضافــت إىل مكاســب الزيــادة يف إنتاجيــة العمالــة البالغــة %2.3
(حصــة العمالــة منهــا هــي الثلثــان) تنطــوي علــى زيــادة مقدارهــا  %1يف نمــو إجمــايل النــاجت
احمللــي .ويمثــل هــذا االرتفــاع يف توظيــف العمالــة حــوايل  16.5مليــون وظيفــة جديــدة يف
ال مــن أرمينيــا وأذربيجــان وجيبوتــي ومصــر وجورجيــا والعــراق واألردن وكازاخســتان وجمهوريــة قيرغيزســتان
 1تغطــي البيانــات ك ً
ولبنــان واملغــرب وطاجيكســتان وتونــس وأوزبكســتان واليمــن ،لســنوات خمتلفــة مــن  2008إىل .2016
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الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى ( 14.3مليــون وظيفــة يف املنطقــة األوىل و 2.3مليــون وظيفــة يف الثانيــة) بحلــول عــام
 2025وذلــك أعلــى مــن توقعــات الوظائــف يف الســيناريو األساســي القائمــة علــى متوســط معــدل
النمــو الســنوي مــن  2012إىل ( 2017باســتخدام بيانــات الوظائــف مــن منظمــة العمــل الدوليــة).
وأخيــرا ،نستكشــف فتــح مكاتــب املعلومــات االئتمانيــة كتغيــر يف السياســات علــى جانــب
العــرض علــى نحــو مــا جــاء يف دراســة ) .Ayyagari and others (2016ولهــا الغــرض ،نســتبدل
  Fijtيف املعادلــة أعــاه لتحــل حملهــا   ،C Bjtكمتغيــر بديــل لنطــاق تغطيــة مكاتــب املعلومــات
االئتمانيــة املعنيــة باملشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بنــاء علــى نســبة البالغيــن يف تغطيــة
مكاتــب املعلومــات االئتمانيــة (باســتخدام بيانــات مــن مؤشــر ممارســة األعمــال مــن إعــداد
البنــك ال ـ ـدويل) .وتتســق النتائــج مــع النتيجــة املُســتخلصة وتفيــد ب ــأن للشــمول املــايل تأث ي ــرا
إيجابيــا علــى نمــو الوظائــف ،بينمــا املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة هــي احملــرك الرئيســي لــه2.
واســتخدمنا طريقة التقدير بالنقاط فيما يخص αحلســاب متوســط املكاســب من نمو الوظائف
والتــي حتققــت مـ ـن س ـ ـد الف ج ــوة يف نطــاق تغطيــة مكاتـ ـب املعلومــات االئتمانيــة بيــن متوســط
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،ومتوســط االقتصــادات املتقدمــة بيــن البلــدان املدرجــة
يف العينــة ويقــل مســتواها عــن كل حــد مــن هــذه احلــدود الفاصلــة (راجــع الشــكل البيــاين .)8

 2طريقــة التقديــر بالنقــاط فيمــا يخــص αيف حالــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة تتشــابه مــع التقديــر يف العينــة ككل ،مــع داللــة
إحصائيــة مماثلــة.
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املرفق السادس :الشمول املايل للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة وسياسة االقتصاد الكلي

لكــي نفحــص الرابــط بيــن السياســات االقتصاديــة الكليــة والشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة
واملتوسطة ،نُقَسِّم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة
القوقــاز وآســيا الوســطى علــى أســاس ارتفــاع وانخفــاض مســتوى الشــمول املــايل للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة ،ونُقَ ـدِّر اثنيــن مــن نمــاذج االنحــدار الذاتــي للمتجهــات يف السالســل
الزمنيــة املقطعيــة علــى املســتوى القُطْــري ،ونفحــص مــا إذا كانــت تقديــرات املســتويات األعلــى
مــن الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة تقــدم ديناميكيــات متســقة مــع السياســة
األكثــر فعاليــة .ونــدرج البلــدان التــي تتوافــر لديهــا السالســل الزمنيــة للبيانــات االقتصاديــة الكليــة
السنوية بشأنها من  1990إىل  ،2017وباستخدام بيانات مؤسسة  Haver Analyticsومؤشر
الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة كمــا يف املرفــق األول1.
ويف حالة سياسة املالية العامة ،نستكشف الرابط بين الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
والكفاءة يف حتصيل الضرائب .ونقدر نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات يف السالسل الزمنية املقطعية
التايل للشركات يف الرُبيع األعلى والرُبيع األدنى من الشمول املايل لهذه املشروعات:
Yit 5 AYit21 1 ui 1 vt 1 eit
حيــث Tax   ,   output gap,   inflation
 ،Y = {GDP,وهــو مــا يقــرر الترتيــب املتواتــر لتحديــد
_____ 
}
الصدمــات الهيكليــة .ونحــن نقيــس كف ــاءة حتصيــل الضرائــب علــى أســاس االســتجابة النبضيــة
مــن  Tax
____
  GDPإزاء صدمــة هيكليــة موجبــة يف فجــوة النــاجت .وتؤكــد النتيجــة فرضيــة ارتفــاع مســتوى
الكفــاءة يف حتصيــل الضرائــب يف ظــل الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة :البلــدان
ذات املسـ ـتوى املرت فـ ـع مــن ال ش ـ ـمول املــايل تصــدر أول اســتجابة متأخــرة ذات داللــة إحصائيــة
(عنــد مســتوى  ،)%10لكــن هــذه املَعلمــة ذاتهــا ليســت لهــا داللــة إحصائيــة يف البلــدان ذات املســتوى
املنخفــض مــن الشــمول املــايل2.

 1البلــدان املشــمولة هــي أرمينيــا وأذربيجــان ومصــر وجورجيــا والعــراق واألردن وكازاخســتان وجمهوريــة قيرغيزســتان ولبنــان
واملغــرب وطاجيكســتان وتونــس وأوزبكســتان واليمــن.
 2مل يقدم النصف األعلى أو النصف األدنى نتائج ذات داللة إحصائية.
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ونختبــر قــوة انتقــال آثــار السياســة النقديــة بتقديــر نفــس نمــوذج االنحــدار الذاتــي للمتجهــات يف
السالســل الزمنيــة كمــا يف دراســة ) Mehrotra and Yetman (2014ودراســة )،IMF (2018a
واســتخدام نفــس املعادلــة أعــاه لكــن }Y = {output gap,   inflation,   nominal interest rate
ويف هــذه احلالــة ،يســمح لنــا الترتيــب التواتــري لتحديــد الصدمــات الهيكليــة بقيــاس قــوة انتقــال
آثــار السياســة النقديــة علــى أســاس حجــم االســتجابة النبضيــة لفجــوة النــاجت إزاء صدمــة هيكليــة
مقدارهــا  100نقطــة أســاس يف ســعر الفائــدة االســمي وهــي ،كمــا يف حالــة سياســة املاليــة
العامــة ،ال تكــون ذات داللــة إحصائيــة إال عنــد مســتوى  %10يف البلــدان التــي لديهــا مســتوى
مرتفــع مــن الشــمول املــايل .ونســبة تبايــن فجــوة النــاجت إىل التضخــم أعلــى يف جمموعــة البلــدان
ذات املســتوى األعلــى مــن الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،ممــا يوفــر أدلــة
تدعــم فرضيــة زيــادة فعاليــة السياســة النقديــة يف ظــل الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة (راجــع الشــكل البيــاين .)4
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يهدف هذا التحليل إىل ( )1حتديد العوامل الرئيسية التي يتقرر بناء عليها حصول املشروعات
الصغيــرة واملتوســطة علــى اخلدمــات املاليــة الرســمية (املصرفيــة) ،و( )2تقديــم أدلــة علــى أبــرز
القيــود التــي تعــوق الشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف بلــدان منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى حتديــدا.
وتعتمــد االختبــارات التجريبيــة علــى املعادلتيــن التاليتيــن:
)(1

FIit 5  1 Xit 1 region_dummy 1 zit 1 it

)(2

FIit 5  1 Xit 1 region_dummy 1 region_dummy∗zit 1 zit 1 it

حيــث املتغيــر التابــع ( )FIهــو املؤشــر املركــب للشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة .و X

متجــه املتغيــرات الضابطــة التــي تتضمــن جممــوع االســتثمار ( %مــن إجمــايل النــاجت احمللــي) والتضخــم
وحصــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مــن الوظائــف (كنســبة مئويــة مــن جممــوع الوظائــف) ،ومســتوى
التنميــة االقتصاديــة .واملتغيــر الصــوري للمنطقــة هــو إمــا متغيــر صــوري ملنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
أو منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،وقيمتــه  1يف حالــة أي مــن املنطقتيــن
وقيمتــه صفــر بخــاف ذلــك .وتُقَ ـدَّر املعادلتــان باســتخدام املتغيريــن الصورييــن ملنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان علــى نحــو منفصــل .وتمتــد
املواصفــة يف الســيناريو األساســي لتحييــد أثــر اخلصائــص اإلضافيــة ( )zعلــى التــوايل ورصــد1
·البيئــة االقتصاديــة الكليــة األوســع :تنويــع النشــاط االقتصــادي ،والطبيعــة غيــر
الرســمية ،واملنافســة ،وجــودة البنيــة التحتيــة ،وســلوك االدخــار ،والقيــود علــى أســعار الفائــدة،
واالســتثمارات العامــة (كنســبة مئويــة مــن جممــوع االســتثمارات) ،ورصيــد املاليــة العامــة،
ومتغيــر صــوري لبلــد مصــدر للنفــط2.
يمكن االطالع على مناقشة أكثر تفصيال يف دراسة ( Ndoye and othersورقة عمل من إعداد صندوق النقد الدويل ،قيد اإلصدار).
 1خضعــت جمموعــة أكبــر مــن الضوابــط لالختبــار .ويقتصــر هــذا املرفــق علــى تنــاول املتغيــرات التــي وُجِــد أن لهــا عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بالشــمول املــايل للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة.
 2املتغيــر الصــوري للتنويــع هــو مؤشــر التعقيــد االقتصــادي (منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي) ،ومتغيــر البنيــة التحتيــة هــو نســبة
اخلطــوط الهاتفيــة لــدى الســكان ،ومتغيــر الطبيعــة غيــر الرســمية هــو نســبة اقتصــاد الظــل (كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي الكلــي).
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·جودة املؤسسات :التعبير عن الرأي واملساءلة ،واالستقرار السياسي ،وفعالية احلوكمة،
والسيطرة على الفساد.
·خصائــص القطــاع املصــريف :العائــد علــى حصــص امللكيــة (نســب القــروض املتعثــرة)،
والودائــع املصرفيــة ،واســتقرار القطــاع املصــريف ،ودرجــة التركــز يف القطــاع املصــريف.
·بيئة األعمال :الضرائب (كنسبة من األرباح) ،وتكاليف بدء مشروع أعمال جديد وتسجيل
املمتلــكات ،والوقــت الــذي يســتغرقه إنفــاذ العقــود ،ونطــاق تغطيــة الســجل العــام للمعلومــات
االئتمانيــة ،وحقــوق امللكيــة.
وتصــف املعادلــة ( )1عالقــة خطيــة بيــن الشــمول املــايل وحمدداتــه ،بينمــا تستكشــف املعادلــة
( )2العالقــات الالخطيــة احملتملــة ،خاصــة مــا يتعلــق بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان .وتُقَ ـدَّر املعادلتــان باســتخدام املربعــات الصُغــرى العاديــة .ويعــرض
الشــكل البيــاين  1-7يف املرفــق بعــض احلقائــق املبســطة عــن احلوكمــة واخلصائــص الهيكليــة
علــى مســتوى املنطقتيــن .واألداء ضعيــف عامـ ًـة يف كل مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مقارنــة نظرائهمــا .ويعــرض
الشــكالن البيانيــان  2-7و 3-7يف املرفــق املعامــات التقديريــة (ذات الداللــة اإلحصائيــة عنــد
مســتوى  %10أو أقــل) للعينــة بأكملهــا وكذلــك لكلتــا املنطقتيــن حتديــدا.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١-٧ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ واﳌﺆﺷﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
 -١اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﳌﺴﺎءﻟﺔ

 -٢ ١اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﻌﺪام اﻟﻌﻨﻒ/اﻹرﻫﺎب

١٫٥
١

٠٫٥

٠٫٥
ﺻﻔﺮ
–٠٫٥

ﺻﻔﺮ
–٠٫٥
–١

–١
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ –١٫٥– ١٫٥
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

 -٣اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

 -٤ ٤٥اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

٢

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

 -٥اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

٤٠
١٫٥
٣٥
١
٣٠
٢٥
٠٫٥
٢٠
ﺻﻔﺮ ١٥
١٠
–٠٫٥
٥
– ١ﺻﻔﺮ

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

٥
ﺻﻔﺮ
أوروﺑﺎ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﻬﺎدئ

٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤
٠٫٢
ﺻﻔﺮ
–٠٫٢
–٠٫٤
–٠٫٦
–٠٫٨
–١
–١٫٢

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

 -٦ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي— أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ.
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ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

أوروﺑﺎ

الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة  MENAPومنطقة CCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٢-٧ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻴﻨﺔ

اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة
اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك

٠٫٢٧٩

اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٠٫١٥٣

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ

٠٫١٤١

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ٪ﻣﻦ ا�ﻤﻮع(
اﻟﺘﻀﺨﻢ

٠٫٣٥١

٠٫٢٢٢

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

٠٫٠٨٦
٠٫٠٨٦
٠٫٠٩٣

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

٠٫٠٦٧

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺻﻔﺮ

٠٫٠٣

–٠٫٠١

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٣-٧ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻴﻨﺔ

اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ) ٪ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح(

٠٫٠٧
٠٫٠٧
٠٫٠٧١

ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺟﺮاءات ﺑﺪء ﻣﺸﺮوع أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﻗﺪرات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ

٠٫٠٤٧
٠٫٢٣٩

٠٫٠٤٧

٠٫١٢٩
٠٫١١٩
٠٫١٢٢
٠٫١١٦
٠٫١٠٢
٠٫١٠٢
٠٫٠٣٧

ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﺠﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم
٠٫٠٦٤

٠٫٠٢٧

اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

٠٫٠٤١
٠٫٠١٧

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﳌﺴﺎءﻟﺔ
–٠٫٠٠٣

٠٫٠٠٧

–٠٫٠١٣

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌُﻌﺎﻣِﻼت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺘﻴﻦ ) (١و) ،(٢ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ .واﳌُﻌﺎﻣِﻼت ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ٪١٠ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ،ﻣﻊ ﺛﺒﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ.
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