
مقرضو األموال الجدد: هل يتعرض الفقراء 
لالستغالل بفعل أسعار الفائدة المرتفعة على 

القروض الصغرى ؟

يشير اصطالح ״التمويل األصغر״ عادة إلى تقديم خدمات مالية للعمالء الفقراء وذوي الدخل المنخفض الذين ال يمكنهم الوصول إلى البنوك التقليدية أو يكون هذا الوصول   1
محدودا. وكثيرا ما يستخدم االصطالح بمعنى أكثر تحديدا، فيشير إلى المؤسسات التي تستخدم أساليب جديدة طورت على مدى الثالثين سنة الماضية لتقديم القروض 

الصغرى إلى أصحاب المشروعات الصغرى غير الرسمية. ويمكن أن يشمل نطاق الخدمات ليس القروض الصغرى فحسب وإنما أيضا االدخار والتأمين والتحويالت النقدية. 
وتركز هذه الدراسة على أسعار الفائدة التي يتم تقاضيها على القروض الصغرى؛ وال تتناول خدمات التمويل األصغر األخرى.

تحصل أغلبية المقترضين الحاصلين على قروض من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل األصغر الخاصة على هذه الخدمات من مؤسسات مستدامة ماليا.   2
)جونزاليس وروزنبرغ 2006( 
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مدى العشرين سنة الماضية، ركزت المؤسسات التي تقدم على 
في  المنخفض  الدخل  ذوي  للمقترضين  صغرى  قروضا 
البلدان النامية والبلدان التي تجتاز مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق 
عن  ماليا  مستدامة  اإلقراضية  عملياتها  جعل  على  متزايدا  تركيزا 
طريق تقاضي أسعار فائدة مرتفعة بما يكفي لتغطية جميع تكاليفها. 
وتؤكد هذه المؤسسات أن ما تفعله سيضمن على أفضل نحو استمرار 
األصغر  التمويل  مقدمي  وبوسع  تقدمها.  التي  الخدمات  وتوسيع 
الحاجة  دون  عمالئهم  خدمة  في  االستمرار  المربح(  )أي  المستدام 
إلى تدفقات مستمرة من اإلعانات، ويمكنهم تمويل النمو المطرد في 
الخدمات المقدمة للعمالء الجدد عن طريق استغالل المصادر التجارية، 

بما في ذلك تلقي الودائع من الجمهور.

للقروض  بالنسبة  حتما  أعلى  اإلدارية  التكاليف  أن  هي  والمشكلة 
الصغرى منها بالنسبة لقروض المصارف العادية. فعلى سبيل المثال، 
من الواضح أن إقراض مبلغ 100 ألف دوالر في شكل 1000 قرض 
قيمة كل منها 100 دوالر يتطلب قدرا أكبر كثيرا من رواتب الموظفين 
من تقديم قرض واحد قيمته 100 ألف دوالر. وعليه، يتعين أن تكون 
أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر المستدامة 
أعلى كثيرا من أسعار الفائدة التي تفرض على القروض المصرفية 

العادية.

ونتيجة لذلك، فإن مؤسسات التمويل األصغر التي تدعي أنها تساعد 
فائدة أعلى كثيرا من أسعار  تتقاضي منهم مع ذلك أسعار  الفقراء 
الفائدة التي يدفعها المقترضون األكثر ثراء عند االقتراض من البنوك. 
ال  الذين  المراقبين  نظر  في  غير سليم  أمرا  ذلك  يبدو  أن  وال عجب 
يفهمون، أو ال يتفقون مع، الحجة القائلة إن مؤسسات التمويل األصغر 
العمل  طريق  عن  نحو  أفضل  على  عمالءها  تخدم  أن  عادة  يمكنها 
بصورة مستدامة، أكثر مما تفعل عندما تتكبد خسائر تتطلب تدفقات 

مستمرة من اإلعانات التي ال يمكن االعتماد عليها. 

في إطار صناعة التمويل األصغر في الوقت الحالي، ال يزال يدور قدر 
من النقاش بشأن ما إذا كانت اإلعانات الطويلة األمد وفي أي وقت 
العمالء  من  إلى مجموعات  الوصول  أجل  من  مبررة  تكون  أن  يمكن 
تشكل تحديات خاصة. ولكن هناك اآلن توافقًا في اآلراء واسع النطاق، 
التمويل  مؤسسات  على  يتعين  أنه  على  األقل،  على  الصناعة  داخل 
األصغر في معظم األوضاع السعي إلى تحقيق االستدامة المالية عن 

طريق العمل بأكفأ ما يمكن وعن طريق تقاضي أسعار فائدة ورسوم 
مرتفعة بما يكفي لتغطية خدماتها اإلقراضية وخدماتها األخرى.2،1

ومع ذلك، فإن القبول بأهمية االستدامة المالية ال ينهي مناقشة أسعار 
الفائدة، ويمثل وضع الحد الفاصل قضية معقدة. فرسم الفائدة يمثل 
ماال يؤخذ من جيوب العمالء، ويكون غير معقول عندما ال يتوقف عند 
تغطية تكاليف اإلقراض وإنما يضع أيضا أرباحا ״مفرطة״ في جيوب 
الذي  الفائدة  سعر  وحتى  الخاصة.  األصغر  التمويل  مؤسسة  مالك 
التكاليف فقط وال يتضمن أي أرباح قد يظل غير معقول إذا  يغطي 
كانت التكاليف مرتفعة بصورة مفرطة بسبب مظاهر عدم الكفاءة التي 

يمكن تفاديها. 

وقد تعرضت أسعار الفائدة المرتفعة على القروض الصغرى لالنتقاد 
منذ بداية حركة التمويل األصغر الحديثة في أواخر السبعينيات. ولكن 
االنتقاد اشتد في السنوات القليلة الماضية، ويدور النقاش حول سن 
تشريعات تفرض حدودا قصوى على أسعار الفائدة في عدد متزايد من 
البلدان. ويرجع جانب من السبب في القلق بشأن أسعار الفائدة إلى 
مجرد أن التمويل األصغر يجتذب قدرا متزايدا باستمرار من االهتمام 
العام، بما في ذلك االهتمام السياسي. وثمة عامل آخر هو أنه يجري 
حاليا تحويل عدد ال يستهان به من مؤسسات التمويل األصغر إلى 

شركات تجارية خاصة.

في السنوات األولى، كانت معظم مؤسسات التمويل األصغر جمعيات 
ال مالك لها وال تستهدف الربح، وكثيرا ما كان يشار إليها باعتبارها 
الحكومية  غير  المنظمات  إحدى  حققت  وإذا  حكومية.  غير  منظمات 
ربحا، فإن الربح يبقى عادة داخل المؤسسة ويستخدم لتمويل خدمات 
اتخذت  التي  األصغر  التمويل  مؤسسات  من  كثيرا  ولكن  إضافية. 
شكل منظمات غير حكومية أرادت في نهاية المطاف أن تضيف تلقي 
القيمة  بالغة  االدخار  خدمات  اعتبرت  ألنها  أنشطتها،  إلى  الودائع 
قروضها  زيادة  تمويل  لها  يتيح  الودائع  تلقي  وألن  لعمالئها  بالنسبة 
الصغرى. وعندما تتقدم المنظمات غير الحكومية إلى هيئة مصرفية 
حكومية للحصول على ترخيص لتلقي الودائع، يطلب منها عادة إعادة 
تنظيم أنفسها على شكل شركات تستهدف الربح ويمتلكها مساهمون. 
المساهمين  إلى جيوب  تنتهي األرباح  أن  يمكن  وحالما يحدث هذا، 
التابعين للقطاع الخاص، مما يثير حتما احتمال أن يحقق أولئك المالك 
عوائد مفرطة من استثماراتهم عن طريق تقاضي أسعار فائدة فاحشة 
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من ناحية أخرى، يرى بعض المدافعين عن مؤسسة كومبارتاموس أن مثالها – بما في ذلك أرباحها المرتفعة – أفاد مقترضين محتملين عن طريق توفير حوافز عالية لزيادة   3
خدمات القروض الصغرى في المكسيك.

تعريفنا ل ״مؤسسة التمويل األصغر״ هنا عام إلى حد ما: ״مؤسسة تصف نفسها بأنها تقدم ״تمويال أصغر״. وتستخدم جميع هذه المؤسسات تقريبا طرق القروض   4
الصغرى الجديدة التي طورت على مدى الثالثين سنة الماضية. ومن األهمية بمكان إدراك أن العمالء الفقراء وذوي الدخل المنخفض يحصلون على الخدمات المالية من 

مؤسسات أخرى كثيرة ال تصف نفسها عادة، وال يصفها اآلخرون، بأنها تزاول أنشطة التمويل األصغر. أنظر كريستن، روزنبرغ، وجاياديفا )2004(. 

من المقترضين الفقراء الذين ال يملكون قدرة تذكر على المساومة ألن 
خياراتهم االئتمانية األخرى محدودة.

باع  عندما   2007 أبريل/نيسان  في  الجدل  من  عاصفة  ثارت  وقد 
وهي   ،)Compartamos( كومبارتاموس  مؤسسة  في  المساهمون 
مؤسسة تمويل أصغر مكسيكية حاصلة على ترخيص بمزاولة أنشطة 
بصورة  مرتفع  بسعر  عام  اكتتاب  في  أسهمهم  من  جزءًا  مصرفية، 
البائعين األفراد مليونيرات على  مثيرة للدهشة، مما جعل عددا من 
الفور. وكان من بين األسباب الهامة الرتفاع السعر أن هذه المؤسسة 
كانت تتقاضى من عمالئها أسعار فائدة مرتفعة جدا وتحقق أرباحا 
كبيرة. فقد بلغ سعر الفائدة السنوي على القروض أكثر من 85 في 
العمالء(،  يدفعها  المائة  في   15 قدرها  ضريبة  شامل  )غير  المائة 
55 في المائة على حقوق المساهمين  مما حقق عائدا سنويا قدره 

)روزنبرغ 2007(. 

والواقع أن معظم مؤسسات التمويل األصغر تتقاضى أسعار فائدة 
تقل كثيرا عن تلك التي أثارت الجدل في حالة مؤسسة كومبارتاموس. 
أسعار  بشأن  الشديد  القلق  وتر  على  ضربت  القصة  هذه  أن  غير 
الفائدة المرتفعة على القروض الصغرى واالتجاه نحو تحويل التمويل 

األصغر إلى نشاط تجاري.

وتطرح هذه الدراسة سؤاال بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة على 
القروض الصغرى مرتفعة بصورة فاحشة. ومن الواضح أنه ال يمكن 
أن تكون هناك إجابة عن هذا السؤال تالئم جميع الحاالت، ليس فقط 
ألنه توجد اختالفات هائلة في أسعار الفائدة واألوضاع ذات الصلة 
لمؤسسات التمويل األصغر الفردية في مختلف أنحاء العالم، وإنما 
أيضا ألنه ال يوجد معيار متفق عليه لما يمكن اعتباره أسعارا فاحشة. 
ارتفاع  إليه  يصل  أن  يمكن  الذي  المدى  بشأن  شديد  جدل  ويدور 
أسعار الفائدة واألرباح حتى يمكن وصفها بأنها مفرطة، وبالتأكيد 
بشأن ما إذا كان لهذا النوع من االصطالحات أي معنى مفيد، على 

األقل في مجال التمويل األصغر الذي يستهدف الربح. 

معيار  أو  نظري  إطار  أي  المؤلفون  يستخدم  ال  الدراسة،  هذه  في 
قياسي يقيسون على أساسه ماهية األسعار المفرطة أو غير المفرطة. 
بأنه  نعترف  الذي  حكمنا  نصدر  ثم  المتاحة،  البيانات  نقدم  فنحن 
تخميني بشأن معقولية الصورة العامة التي تتضح من تلك البيانات. 
أو تخمينهم  الخاصة  للقراء تطبيق معاييرهم  الحال، يمكن  وبطبيعة 
أسعار  كانت  إذا  بما  حكما  يصدرون  عندما  البيانات  على  الخاص 
الفائدة أو األرباح تعتبر في رأيهم ״فاحشة״ أو ״استغاللية״ أو ״مفرطة״ 

أو ״غير معقولة״، الخ.

تتقاضى بعض مؤسسات التمويل األصغر من عمالئها أسعار فائدة 
يبدو من الصعب تبريرها من منظور التنمية. ويرى روزنبرغ )2007( 
أن هذا كان الحال بالنسبة لمؤسسة كومبارتاموس، على األقل بعد 
أن أصبحت قادرة على تمويل زيادة خدماتها من مصادر أخرى إلى 
جانب األرباح المحتجزة.3 ولكن هل هذه استثناءات نادرة، أم أنها 

تمثل مشكلة واسعة االنتشار في الصناعة؟

إننا نتناول المسألة من منظورات عدة. في القسم األول، نقدم تقريرا 
عن مدى االرتفاع الفعلي ألسعار الفائدة على القروض الصغرى في 
القروض  أشكال  بتكلفة  األسعار  تلك  نقارن  ثم  العالم.  أنحاء  كافة 
األخرى التي كثيرا ما تكون متاحة لذوي الدخل المنخفض، بما في 
ذلك القروض االستهالكية، واالتحادات االئتمانية، ومقرضو األموال 
االتجاهات:  على  نظرة  بإلقاء  القسم  هذا  ونختتم  الرسميين.  غير 
أم  االرتفاع  في  آخذة  الصغرى  القروض  على  الفائدة  أسعار  هل 

االنخفاض؟

في القسم الثاني، ״نحلل״ أسعار الفائدة عن طريق دراسة ما تموله. 
رياضيا، يساوي عائد الفائدة الذي تحققه مؤسسة التمويل األصغر 
ويتفق  قروضها.  بمحفظة  المرتبطة  واألرباح  التكاليف  حاصل جمع 
التي  الفائدة  أسعار  انتقاد  المنصف  من  أنه  على  الناس  معظم 
معقولة  غير  باعتبارها  األصغر  التمويل  مؤسسات  إحدى  تتقاضاها 
السيطرة  يمكن  التي  تكاليفها  عناصر  أحد  أو  أرباحها  كانت  إذا 
األموال  تكاليف  نحلل  األرباح،  إلى  وباإلضافة  معقولة.  غير  عليها 
التي تتحملها مؤسسات التمويل األصغر، ومصاريف تغطية خسائر 
القروض، وتكاليف التشغيل )أي التكاليف اإلدارية(. ويبحث القسم 
المنافسة  على  االعتماد  بوسعنا  كان  إذا  ما  مسألة  بإيجاز  الثالث 

لتخفيض أسعار الفائدة واألرباح.

إليها  توصلنا  التي  والخالصة  االستنتاجات  األخير  القسم  ويلخص 
وهي أنه على الرغم من وجود استثناءات عارضة، فإن أسعار الفائدة 
التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر تبدو معقولة جدا بشكل عام 

وأنه ال يوجد دليل على وجود نمط واسع االنتشار من االستغالل.

األصغر.  التمويل  بمؤسسات  الخاصة  البيانات  بشأن  مالحظة 
المعلومات المالية عن مؤسسات التمويل األصغر مستمدة من قواعد 
بيانات مركز تبادل المعلومات حول التمويل األصغر )MIX(. وال ترسل 
ولكن  المركز،  هذا  إلى  بياناتها  األصغر  التمويل  مؤسسات  جميع 
المؤسسات التي تفعل ذلك )أكثر من 1400 مؤسسة تمويل أصغر في 
الوقت الحالي( تقدم خدماتها ألكثر من 58 مليون مقترض في 98 بلدا 
في كافة أنحاء العالم.4 ويحتفظ مركز تبادل المعلومات بقاعدتي بيانات 
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في الجزء المتبقي من الدراسة، يتضمن اصطالح ״مؤسسات التمويل األصغر المدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات״ مؤسسات التمويل األصغر التي ترسل   5
بياناتها لنشرة العمليات المصرفية االصغرى أو مركز تبادل المعلومات، أو االثنين معا.

صنفت مؤسسات التمويل األصغر باعتبارها مستدامة إذا كان عائدها المعدل من األصول، أو عائدها غير المعدل عندما لم يكن العائد المعدل متاحا، إيجابيا.  6
تشمل جميع البلدان التي لديها ثالث مؤسسات تمويل أصغر أو أكثر تبلغ عن بياناتها.  7

تستند الدراسة إلى بيانات مركز تبادل المعلومات حتى عام 2006، والتي تم تحديثها حتى أبريل/نيسان 2008. بيانات المركز لعام 2007 أصبحت متاحة في أكتوبر/  8
تشرين األول 2008، ولذلك لم يكن ممكنا إدراجها في هذه الدراسة.

المتوسطات المرجحة مألوفة لمعظم القراء، ولكن ربما ال تكون التوزيعات المرجحة مألوفة لهم. ويتمثل المفهوم في أن جميع مؤسسات التمويل األصغر توزع على امتداد   9
خط، حسب ترتيب عائدها من الفائدة )على سبيل المثال(. في توزيع عادي غير مرجح، تحتل كل مؤسسة تمويل أصغر نفس المساحة على امتداد الخط، بغض النظر عن 
حجمها. أما في التوزيع المرجح، فإن كل مؤسسة تمويل أصغر تحتل مساحة تتناسب مع حجم محفظة قروضها )على سبيل المثال(. وحالما يتم تجميع هذا الخط، يكون 

المعدل الوسيط هو نقطة في المنتصف على امتداده، ويكون المئين التسعين )على سبيل المثال( عبارة عن نقطة أدنى بمقدار العشر من الطرف األعلى للخط.

األصغر.  التمويل  مؤسسات  عن  متداخلتين،  كانتا  وإن  مختلفتين، 
فقاعدة بيانات نشرة العمليات المصرفية الصغرى )MBB( تضم حاليا 
العمليات  بياناتها بصورة سرية. وتعدل نشرة  890 مؤسسة ترسل 

المؤسسات  بهذه  الخاصة  المالية  المعلومات  الصغرى  المصرفية 
لتعويض آثار أي إعانات تحصل عليها، وبالتالي تحاول تقديم صورة 
تدفع  أن  عليها  كان  إذا  الصناعة  صورة  عليه  تكون  أن  يمكن  لما 
العمليات  نشرة  وتنظم  مواردها.  جميع  مقابل  السوقية  التكاليف 
المصرفية الصغرى مؤسسات التمويل األصغر في ״مجموعات نظيرة״ 
من المؤسسات ذات الخصائص المتشابهة وتقدم تقريرا عن األداء 
العام للمجموعات النظيرة. أما قاعدة البيانات األخرى فهي مركز تبادل 
المعلومات )www.mixmarket.org(، التي تقدم تقريرا علنيا عن 
األداء الفردي ألكثر من 1300 مؤسسة تمويل أصغر، ولكنها ال تعدل 
البيانات المرسلة لها.5 ومعظم مؤسسات التمويل األصغر مدرجة في 

قاعدتي البيانات.

ترسل  التي  األصغر  التمويل  مؤسسات  إلى  ضمانات  تقديم  ويتم 
بياناتها لنشرة العمليات المصرفية الصغرى ولكن ليس لمركز تبادل 
المعلومات، بحيث ال يتم اإلفصاح عن البيانات التي يمكن أن تدلل 
على هويتها للجمهور. ولذلك فإننا نورد نتائج إجمالية فقط، وال يمكننا 

بشكل عام أن نناقش ما يحدث في مؤسسات تمويل أصغر بعينها.

عند تحليل اإليرادات والتكاليف واألرباح، نستخدم عادة قاعدة بيانات 
كبيرة تضم مؤسسات التمويل األصغر المستدامة البالغ عددها 555 
مؤسسة والتي أرسلت بياناتها لعام 2006 لمركز تبادل المعلومات.6 
لماذا مؤسسات التمويل األصغر المستدامة وحدها؟ السبب هو أن 
معظم التحليل في هذه الدراسة يعتمد على العالقات بين أسعار الفائدة 
والتكاليف. ونستبعد عادة مؤسسات التمويل األصغر غير المستدامة 
ألن أسعار الفائدة التي تتقاضاها غير مقيدة بالتكاليف – أي أنه يمكن 
لمؤسسة تمويل أصغر غير مستدامة أن تحدد أسعار فائدة منخفضة 
بقدر ما تريد مهما كانت تكاليفها مرتفعة، طالما أن هناك مانحا أو 
حكومة على استعداد لتقديم اإلعانة الضرورية لتغطية الخسائر. ولذلك 
ليس من المستغرب أن تتقاضى مؤسسات التمويل األصغر المستدامة 
في العادة أسعار فائدة أعلى من تلك التي تتقاضاها مؤسسات التمويل 
)المرجح  الفائدة  عائد  متوسط  بلغ  وقد  المستدامة.  غير  األصغر 
بلغت  التي  األصغر  التمويل  بمؤسسات  الخاص  القروض(  بمحفظة 
المائة  في   28.1  ،2006 عام  في  المعلومات  تبادل  لمركز  بياناتها 

بالنسبة  المائة  في   20.5 مقابل  المستدامة،  للمؤسسات  بالنسبة 
للمؤسسات غير المستدامة.7 ولذلك فإننا لو كنا قد أدرجنا مؤسسات 
الفائدة  أسعار  لكانت  تحليلنا،  في  المستدامة  غير  األصغر  التمويل 

الواردة في الدراسة أدنى بكثير. 

وربما يفترض المرء أن مؤسسات التمويل األصغر المستدامة )أي 
الربح، ولكن الوضع  الرابحة( تكون عادة شركات تجارية تستهدف 
األصغر  التمويل  مؤسسات  ثلثي  حوالي  أن  فالواقع  كذلك.  ليس 
غير  منظمات  عن  عبارة  مؤسسة   555 عددها  البالغ  المستدامة 
أو منظمات أخرى ال  عامة،  بنوك  أو  تعاونية،  أو جمعيات  حكومية، 

تستهدف الربح. 

تعين  إلى أخرى في اآلونة األخيرة،  تتبع االتجاهات من سنة  وعند 
علينا استخدام قاعدة بيانات أصغر حجما: جميع مؤسسات التمويل 
األصغر المستدامة البالغ عددها 175 مؤسسة والتي أرسلت بياناتها 
لعامي 2003 و 2006. وتمثل هذه المؤسسات المستدامة أقلية من 
مؤسسات التمويل األصغر التي ترسل بياناتها لمركز تبادل المعلومات، 
ولكنها تخدم حوالي نصف المقترضين ونصف مبالغ محافظ القروض 
الصغرى لمؤسسات التمويل األصغر )العامة والخاصة( المشتركة في 
مركز تبادل المعلومات كل سنة. ونعتقد أن هذه القاعدة من البيانات 
كبيرة بما يكفي وممثلة بما يكفي لرسم صورة ذات داللة لالتجاهات 
العالم.  مستوى  على  األخيرة  اآلونة  في  الصناعة  على  طرأت  التي 
معينة،  زمنية  نقطة  عند  للمستويات  مصغرة  صورة  على  وللحصول 
البيانات  قاعدة  على  أكبر  بدرجة  االعتماد  يمكن  أنه  الواضح  فمن 
التي تضم جميع مؤسسات التمويل األصغر البالغ عددها  األكبر – 

555 مؤسسة والتي أرسلت بياناتها في عام 8.2006

متوسطات  نستخدم  ال  القاعدتين،  هاتين  من  بيانات  عرض  عند 
الصناعة عن  ذلك تشويه صورة  توزيعات، ألن من شأن  أو  بسيطة 
طريق إعطاء مؤسسة تمويل أصغر صغيرة يبلغ عدد عمالئها 1000 
عميل نفس الوزن المرجح الممنوح لمؤسسة هائلة الحجم يبلغ عدد 
عمالئها مليون عميل. وبدال عن ذلك، فإننا نعطى وزنا مرجحا أكبر 
للمؤسسات األكبر. وعادة ما نرجح بحجم محفظة القروض اإلجمالية 
والتكاليف  الدخل  معظم  ألن  األصغر،  التمويل  بمؤسسة  الخاصة 
نرجح  وأحيانا  القروض.  محفظة  من  مئوية  كنسب  تحلل  واألرباح 

أيضا بعدد العمالء.9
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تقدم بعض مؤسسات التمويل األصغر أدوات قروض متعددة ربما تنطوي على مستويات متفاوتة من التكاليف واألرباح. ويمثل عائد الفائدة الذي يحسبه مركز تبادل   10
المعلومات في تلك الحاالت مجموع الدخل من الفائدة والرسوم مقسوما على مجموع المحفظة.

عندما ترجح عوائد الفائدة التي تحققها مؤسسات التمويل األصغر الفردية بعدد المقترضين، فإن عائد الفائدة الوسيط يبلغ 28.7 في المائة. وجدير بالذكر أن متوسط   11
العائد المرجح بمحفظة القروض اإلجمالية يبلغ 28.4 في المائة.

محفظة  إجمالي  على  العائد  نستخدم  الفائدة،  أسعار  دراسة  عند 
المقترضون  يدفعه  الذي  للنقد  الكلي  المبلغ  يمثل  الذي  القروض، 
على  ورسوم  كفائدة  معينة  فترة  أثناء  األصغر  التمويل  لمؤسسة 
القائمة  القروض  محفظة  إجمالي  متوسط  على  مقسومًا  القروض 
هذا  يعتبر  فعال،  العمالء  يدفعه  لما  وكمقياس  نفسها.  الفترة  خالل 
المقياس أكثر داللة من سعر الفائدة المعلن الذي تتقاضاه مؤسسة 

التمويل األصغر.10

على سبيل   – البيانات  في  تفاوتا  أحيانا  القراء  يالحظ  قد  وأخيرا، 
المثال قد تكون عوائد الفائدة، أو التكاليف، أو األرباح مختلفة إلى 
حد ما أحيانا في الرسوم البيانية أو الجداول المختلفة. وهناك عدة 

أسباب لهذه االختالفات:

•بيانات نقطة زمنية معينة تستند عادة إلى جميع مؤسسات التمويل  	
األصغر المستدامة البالغ عددها 555 مؤسسة والتي بلغت بياناتها 
االتجاه  خط  بيانات  بينما  المعلومات،  تبادل  لمركز   2006 لعام 
تستند إلى مجموعة مختلفة – مؤسسات التمويل األصغر المستدامة 
البالغ عددها 175 مؤسسة والمدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل 

المعلومات والتي بلغت بياناتها لعامي 2003 و 2006.
المعدل  عن  تختلف  وهي  متوسطة،  قيما  تمثل  األشكال  •بعض  	

الوسيط المعروض في رسم بياني يورد توزيع القيم الفردية.
المثال،  على سبيل  مختلفة.  مقاماتها  تكون  قد  ترد  التي  •النسب  	
تبدو التكاليف اإلدارية كنسبة مئوية من عوائد الفائدة أعلى كثيرا 
إجمالي  مئوية من  المحسوبة كنسبة  اإلدارية  التكاليف  نفس  من 

محفظة القروض.

ما مدى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض 
الصغرى؟ وفي أي اتجاه تتحرك؟

مستويات أسعار الفائدة في عام 2006

تتقاضى معظم مؤسسات التمويل األصغر أسعار فائدة أدنى كثيرا 
من تلك التي أثارت جدال في حالة مؤسسة كومبارتاموس. ففي عام 
الوسيط  الدخل  بلغ  بيانات،  عنها  تتوفر  سنة  أحدث  وهي   ،2006

من الفائدة بالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر المستدامة المدرجة 
في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات، مرجحا بمحفظة القروض 
 1 الشكل  يبين  القائمة.11  القروض  من  المائة  في   26.4 اإلجمالية، 
توزيع عوائد الفائدة، في كافة أنحاء العالم وحسب المنطقة، مقارنا 
بعائد الفائدة الخاص بمؤسسة كومبارتاموس. يتكون التوزيع حسب 
أوروبا  ومنطقة  الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  من  المناطق 

الشرقية وآسيا الوسطى، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة جنوب آسيا، ومنطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كبيرا  قدرا  وأثارت  للنظر  الفتة  كانت  كومبارتاموس  مؤسسة  حالة 
الفائدة  أسعار  أن  افتراض  الجسيم  الخطأ  من  ولكن  النقاش.  من 
السائد  النمط  كانت  كومبارتاموس  مؤسسة  تقاضتها  التي  الخاصة 
في الصناعة، أو حتى في جزء كبير من الصناعة. فالواقع أن أقل من 
1 في المائة من المقترضين من مؤسسات التمويل األصغر في كافة 
التي  األسعار  مثل  مرتفعة  فائدة  يدفعون أسعار  كانوا  العالم  أنحاء 

كانت تتقاضاها مؤسسة كومبارتاموس.

وضع  المقترضين  على  األصغر  التمويل  مؤسسات  بعض  تشترط 
ودائع إجبارية قبل أن يكون بإمكانهم الحصول على قرض؛ ويتعين 
القرض.  عمر  طوال  الودائع  بهذه  االحتفاظ  المقترضين  على  عادة 
وأسعار الفائدة التي يحصل عليها المقترضون على هذه الودائع أدنى 
قروضهم.  على  المقترضون  يدفعها  التي  الفائدة  أسعار  من  بكثير 
تخفيض  هو  بالودائع  الخاصة  االشتراطات  تلك  عن  الناجم  واألثر 
حجم النقد اإلضافي الذي يحققه المقترضون من قروضهم، وبالتالي 
زيادة التكلفة الفعلية للقرض المقدم لهم. وقد اشترطت حوالي ثلث 
لعام  بياناتها  بلغت  التي  المستدامة  األصغر  التمويل  مؤسسات 
2006 لمركز تبادل المعلومات وجود هذه الودائع االدخارية، وكانت 

هذه المؤسسات في المتوسط أصغر حجما من المؤسسات التي لم 
تستخدم نظام االدخار اإلجباري. وتمنعنا القيود المفروضة حفاظا 
على سرية البيانات من حساب التكلفة اإلضافية الناجمة عن االدخار 

اإلجباري في المؤسسات الفردية.

من األهمية بمكان إبقاء أسعار الفائدة والرسوم التي تدفع لمؤسسات 
التكاليف  التمويل األصغر في سياقها: فهي ال تمثل سوى جزء من 
القروض.  على  الحصول  مقابل  المقترضون  يتحملها  التي  الكلية 
فتكاليف إجراء المعامالت يمكن أن تكون كبيرة، بما في ذلك على سبيل 
المثال الوقت الذي يتعين على المقترضين تمضيته بعيدا عن أعمالهم، 
على  الحصول  في  للتأخيرات  السلبي  واألثر  انتقالهم،  ومصاريف 
أموال القروض. وألنه يمكن بسهولة التحديد الكمي لرسوم الفائدة، 
فإنها تحظى عادة بقدر من االهتمام يفوق كثيرا ما تحظى به تكاليف 
المعامالت التي يتحملها المقترضون. والواقع أن تكاليف المعامالت 
هذه كثيرا ما تمثل للمقترض تكلفة أكبر من الفائدة التي تفرض على 
إقراضية  خيارات  لديهم  الذين  المقترضون  يكون  وأحيانا  القرض. 
أخرى على استعداد لدفع سعر فائدة أعلى إلحدى مؤسسات التمويل 
األصغر ألن تكاليف المعامالت المرتبطة بقروض هذه المؤسسة تكون 
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الشكل 1: الدخل من الفائدة كنسبة مئوية من محفظة القروض اإلجمالية، 2006

مالحظة: 555 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة أرسلت بياناتها لمركز تبادل المعلومات؛ التوزيع مرجح بمحفظة القروض اإلجمالية. األعمدة األفقية السميكة تمثل أرقاما وسيطة؛ 
أعلى وأسفل المستطيالت البيضاء يمثالن المئين الخامس والسبعين والمئين الخامس والعشرين، على التوالي؛ واألعمدة القصيرة العليا والسفلى تمثل المئين الخامس والتسعين 

والمئين الخامس، على التوالي.
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أتاحت البيانات مقارنة أسعار الفائدة على القروض الصغرى على األقل بشكل واحد من أشكال االقراض البديل في 36 بلدا: كمبوديا، إندونيسيا، الفلبين، وتايلند )منطقة   12
شرق آسيا والمحيط الهادئ(؛ أرمينيا، البوسنة والهرسك، قرغيزستان، منغوليا، رومانيا، جمهورية الصرب/الجبل السود، طاجيكستان، وأوزبكستان )منطقة أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى(؛ بوليفيا، كولومبيا، إكوادور، المكسيك، بيرو، ونيكاراغوا )منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(؛ المغرب، األردن، ومصر )منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا(؛ نيبال، بنغالديش، سري النكا، الهند، وباكستان )منطقة جنوب آسيا(؛ والكاميرون، الكونغو، غانا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، السنغال، تنزانيا، توغو، وزامبيا )منطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(.
خاصة  قد تكون بعض أسعار الفائدة على االقراض االستهالكي التي ُبلغت لنا أدنى من التكلفة الفعلية الحقيقية للقروض حالما يؤخذ في االعتبار توقيت الدفع والرسوم –   13
الرسوم السنوية. أسعار الفائدة المستخدمة لمؤسسات التمويل األصغر هي عائد الفائدة الفعلي من المحفظة، وهو مؤشر يمكن االعتماد عليه بدرجة أكبر لحساب التكلفة 

النقدية الفعلية التي يتحملها العميل. وال يتضمن أي من األسعار التي حللناها تكاليف المعامالت التي يتحملها العمالء، مثل الوقت أو مصاريف االنتقال.

 )Adams, Graham, and von Pischke 1984; Meyer أدنى
 and Cuevas 1992; Robinson 2001; Tran 1998; and

.Cuevas 1989(

أسعار الفائدة على القروض الصغرى مقابل 
األسعار على القروض الصغيرة األخرى

القروض  بأنواع  مقارنة  الصغرى  القروض  تكلفة  ارتفاع  مدى  ما 
األخرى المتاحة للمقترضين الفقراء وذوي الدخل المنخفض؟ تشكل 
تبادل  مركز  من  بالبيانات.  تتعلق  تحديات  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 
بأسعار  خاصة  بلد  كل  عن  جيدة  معلومات  على  نحصل  المعلومات 
الفائدة التي تتقاضاها مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل األصغر 
)باستخدام آخر سنة بلغت بياناتها، حتى مارس/آذار 2008(. ولكن 
الخاصة  الفائدة  معلومات عن أسعار  كثيرا جمع  كان من األصعب 
التحديات  أن  بل  االئتمانية؛  االتحادات  أو  االستهالكي  باالقراض 
المتعلقة بتحديد أسعار الفائدة التي يتقاضاها مقرضو األموال غير 

الرسميين أشد صعوبة.

وجدنا قدرًا قلياًل من البيانات القطرية المنشورة وأكملناها عن طريق 
استطالع آراء مصادر معلوماتنا في بلدان مختلفة.12 وليس بوسعنا 
ضمان دقة كل معلومة من المعلومات التي حصلنا عليها. ومن الصعب 
في بعض الحاالت ضمان دقة سعر الفائدة السنوي الفعلي المستند 
إلى تلك المعلومات. غير أننا نعتقد أن لدينا ما يكفي من المعلومات 
للشروع في رسم صورة تقريبية عامة، على األقل فيما يتعلق بأسعار 

االقراض االستهالكي واالقراض غير الرسمي.

على  الفائدة  أسعار   1 الجدول  يقارن  االستهالكي.  االقراض 
القروض في مؤسسات التمويل األصغر المستدامة بأسعار االقراض 
االستهالكي في 36 بلدا توفرت لدينا تقارير عنها. يشمل االقراض 
األثاث  لشراء  بالتقسيط  والقروض  االئتمان،  بطاقات  االستهالكي 
واألجهزة الكهربائية، وأدوات القروض األخرى المماثلة. تبدو أسعار 
الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر أدنى من أسعار 
الفائدة على االقراض االستهالكي في غالبية هذه البلدان؛ وهي أعلى 
ُخمس  من  أقل  في  االستهالكي  االقراض  على  الفائدة  أسعار  من 

البلدان.13
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أدنى من أسعار الفائدة على بطاقات 
االئتمان/االقراض االستهالكي

قريبة من أسعار الفائدة على بطاقات 
االئتمان/االقراض االستهالكي

أعلى من أسعار الفائدة على بطاقات 
االئتمان/االقراض االستهالكي

الكاميرون
المغرب

بيرو
السنغال
تنزانيا 

أوزبكستان
زامبيا

أرمينيا
البوسنة والهرسك

كولومبيا
إكوادور

مصر
غانا

مدغشقر
المكسيك
رومانيا

طاجيكستان

بنغالديش
بوليفيا

كمبوديا
الكونغو
إثيوبيا
الهند

إندونيسيا
األردن
كينيا

قرغيزستان
منغوليا

نيبال
نيكاراغوا
باكستان

الفلبين
جمهورية الصرب/الجبل األسود

سري النكا
توغو
تايلند

الجدول 1: أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر مقابل أسعار اإلقراض االستهالكي

مالحظة: آخر سنة متاحة؛ وبيانات مركز تبادل المعلومات بالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر المستدامة؛ وبحوث المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء بالنسبة ألسعار الفائدة 
على اإلقراض االستهالكي.

أنظر، على سبيل المثال، روبينسون )2001(.  14

في مجال اإلقراض االستهالكي، يكون المقترضون عادة من أصحاب 
الرواتب، ولذلك يمكن عادة تقييم األهلية االئتمانية تلقائيا، باستخدام 
 computerized( لوغاريتمات تحديد الدرجات المدخلة في الكمبيوتر
scoring algorithms(. وعلى نقيض ذلك، تتطلب القروض الصغرى 

عادة عالقة أكثر تكثيفا، وتتطلب الكثير من الوقت والعمل، بين موظف 
القروض والعميل. وفي ضوء هذه التكلفة األعلى، يمكن أن يتوقع المرء 
أن يكون متوسط أسعار الفائدة على القروض الصغرى أعلى من أسعار 
الفائدة على االقراض االستهالكي، وليس أدنى منها، كما يبدو أنه واقع 
الحال. ومن ناحية أخرى، قد تتطلب بطاقات االئتمان معامالت أكثر 
تواترا من القروض الصغرى، مما يوازن ميزة التكاليف الخاصة بها 
من حيث تقييم المقترضين. وال يبدو أن تمويل شراء السلع بالتقسيط 
أكثر تكثيفا للمعامالت من القروض الصغرى، وعادة ما يحصل هؤالء 
المقرضون بنظام ״الشراء التأجيري״ )بالتقسيط( على ضمان عيني 
ووسائل تتيح لهم بيعه عند استرداده. وعلى الرغم من هذه العوامل، 
توحي الصورة العامة بأن أسعار الفائدة على القروض الصغرى أدنى 

في المتوسط من أسعار الفائدة على االقراض االستهالكي.

االقراض غير الرسمي. وجدنا 34 تقريرا عن أسعار الفائدة بالنسبة 
لإلقراض غير الرسمي )بصورة رئيسية مقرضي األموال غير المسجلين 
ومحالت الرهن( في 21 بلدا واالتحاد النقدي لغرب أفريقيا. في جميع 

تلك البلدان باستثناء غانا، كانت أسعار الفائدة على القروض الصغرى 
من أسعار الفائدة على االقراض غير  وعادة أدنى كثيرا –  أدنى – 
الرسمي. حيث بلغ السعر غير الرسمي الوسيط المبلغ عنه 10–25 
في المائة شهريا. وُبلغ في خمسة بلدان عن أسعار يومية بلغت 5–20 

في المائة.

يمنح االقراض غير الرسمي والقروض الصغرى عادة بدون ضمانات 
فروقا  هناك  أن  غير  دخال.  األدنى  المقترضون  ويستخدمهما  عينية 
تكون  الرسمية  غير  القروض  أن  العميل  منظور  من  أهمها  كبيرة، 
الفائدة  افتراض أن أسعار  الشائع  بالغة. ومن  عادة متاحة بسرعة 
الفلكية الموجودة في اإلقراض غير الرسمي تعكس استغالل مقرضي 
قدرتهم  وضعف  الخيارات  إلى  الفقراء  المقترضين  الفتقار  األموال 
على المساومة. غير أن مجموعة من البحوث توحي بأن هذا الوصف 
ال يكون دقيقا إال في بعض األحيان. وعادة ما يكون المحرك األكبر 
الرتفاع أسعار الفائدة على االقراض غير الرسمي هو ارتفاع تكلفة 

هذا النوع من اإلقراض.14

االتحادات االئتمانية. تمكنا من مقارنة أسعار الفائدة التي تتقاضها 
مؤسسات التمويل األصغر بأسعار الفائدة التي تتقاضاها االتحادات 
التي  الفائدة  أسعار  متوسط  كان  فقط.  بلدان   10 في  االئتمانية 
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الجدول 2: أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل 
األصغر مقابل أسعار الفائدة التي تتقاضاها االتحادات 

االئتمانية
أدوات القروض الصغرى المتخصصة 

التي تقدمها االتحادات االئتمانية
أدوات القروض العادية التي 

تقدمها االتحادات االئتمانية

= بوليفيا = بوليفيا

– كولومبيا + كولومبيا

=, – إكوادور + إكوادور

= بيرو + إثيوبيا

= الفلبين + الهند

= كينيا

+ المكسيك

= نيبال

+ بيرو

+ الفلبين

مالحظات:
من  عام  بشكل  أعلى  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتقاضاها  التي  الفائدة  +  أسعار 

األسعار التي تتقاضاها االتحادات االئتمانية.
من  عام  بشكل  أدنى  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتقاضاها  التي  الفائدة  –  أسعار 

األسعار التي تتقاضاها االتحادات االئتمانية.
=  أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر واالتحادات االئتمانية في 

نفس النطاق بشكل عام.

يورد Grace )2007( بيانات من 11 اتحادا ائتمانيا في إكوادور منتسبة إلى المجلس العالمي لالتحادات االئتمانية. وكان متوسط دخل الفرد ألعضاء هذه االتحادات في   15
الُربيع األدنى من التوزيع الوطني للدخول. وقد عّرف ثلث القروض بأنها قروض لمؤسسات األعمال الصغرى. ولم تمثل أرصدة القروض األدنى من 1000 دوالر سوى نسبة 

7.7 في المائة من حافظة القروض القائمة، إال أنها مثلت نسبة 36.1 في المائة من عدد المقترضين النشطين. 

عادة  أعلى  البلدان  هذه  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتقاضاها 
تقدمها  التي  العادية  للقروض  بالنسبة  لنا  بلغت  التي  األسعار  من 
االتحادات االئتمانية )الجدول 2(. غير أنه في خمس حاالت كان فيها 
لدى االتحادات االئتمانية أداة خاصة موجهة لعمالء القروض الصغرى 
األدنى دخال، كانت أسعار مؤسسات التمويل األصغر مماثلة تقريبا 

ألسعار االتحادات االئتمانية أو أدنى منها.

من الصعب استخالص نتائج من هذه المقارنات باالتحادات االئتمانية، 
ألسباب تتجاوز صغر حجم العينة. فكثيرا ما تدعي مؤسسات التمويل 
األصغر أنها تصل إلى العمالء األفقر أكثر مما تصل إليهم االتحادات 
االئتمانية، على الرغم من عدم وجود أدلة إحصائية تذكر على أن هذا 
هو واقع الحال.15 كما أن أبعاد المقارنة األخرى غير واضحة – على 
سبيل المثال، يمضي موظفو القروض في كثير من مؤسسات التمويل 
إلى  الخدمات  ويجلبون  السكنية  األحياء  في  وقتهم  معظم  األصغر 
العمالء حيث يعيشون ويعملون، بينما هذا األمر أقل شيوعا بكثير في 

االتحادات االئتمانية. كما أنه ليس واضحا داللة المقارنة بين أسعار 
الفائدة  وأسعار  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتقاضاها  التي  الفائدة 
التي تتقاضاها االتحادات االئتمانية مقابل برامج القروض الصغرى 
الخاصة التي تقدمها، ألن كثيرا من هذه البرامج موجهة إلى عمالء 
البنوك القروية األدنى دخال الذين قد يكونون في واقع األمر أشد فقرا 
من متوسط عمالء مؤسسات التمويل األصغر في البلد المعني. وأخيرا، 
االئتمانية من مجموعات صغيرة  بياناتنا عن االتحادات  تأتي معظم 
نسبيا من االتحادات االئتمانية التي تتلقى مساعدات فنية من المجلس 
العالمي لالتحادات االئتمانية، وقد ال تكون نموذجا ممثال لالتحادات 

االئتمانية في بلدها.

ما برحت االتحادات االئتمانية تقدم الخدمات لعدد كبير من العمالء 
من  وسيكون  عديدة.  سنوات  منذ  المنخفض  الدخل  وذوي  الفقراء 
المفيد للغاية أن تتوفر بحوث تقدم صورة أوضح عن كيفية مقارنتها 
القروض،  وأدوات  االنتشار،  حيث  من  األصغر  التمويل  بمؤسسات 

والتكاليف، ورسوم الفائدة.

هل أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل 
األصغر آخذة في االرتفاع أم االنخفاض؟

أساليب القروض الصغرى والمؤسسات التي تستخدمها جديدة نسبيا، 
حيث ظهرت على مدى العشرين إلى الثالثين سنة الماضية. وال تزال 
النظرية  وتقودنا  البلدان.  معظم  في  النشوء  بمرحلة  تمر  الصناعة 
القياسية إلى توقع حدوث تخفيضات في التكاليف )مدفوعة بمنحنى 
بالمنافسة(. فهل حدثت  التعلم ووفورات الحجم( واألسعار )مدفوعة 
تلك التخفيضات بالفعل؟ بوليفيا من الحاالت التي يستشهد بها كثيرا 
للتدليل على أن اإلجابة بوضوح هي نعم: فخالل الفترة من عام 1992 
الصغرى  القروض  على  الفائدة  أسعار  انخفضت   ،2007 عام  إلى 
بنسبة 43 في المائة، من حوالي 60 في المائة إلى حوالي 17 في 
المائة )الشكل 2(. وخالل الفترة نفسها، لم تنخفض أسعار الفائدة 

التي تتقاضاها البنوك إال بنسبة 12 في المائة تقريبا.

ولكن هل تعتبر حالة بوليفيا ممثلة للوضع؟ في بنغالديش، وهي رائد 
آخر من رواد القروض الصغرى، لم تنخفض أسعار الفائدة بدرجة 
كبيرة )وإن كانت األسعار هناك قد بدأت منخفضة للغاية(. ماذا كان 

النمط السائد عالميا في السنوات األخيرة؟

بيانات من مجموعة مؤسسات  األسئلة، استخدمنا  لإلجابة عن هذه 
التمويل األصغر المستدامة البالغ عددها 175 مؤسسة والتي أرسلت 
يبين   .2006 و   2003 عامي  في  المعلومات  تبادل  لمركز  بياناتها 
انخفض  قروضها  محفظة  إجمالي  على  الفائدة  عائد  أن   3 الشكل 
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إذا حسب عائد الفائدة فرديا لكل مؤسسة من مؤسسات التمويل األصغر ثم تم ترجيحه بعدد المقترضين، فإن المتوسط العالمي لعام 2003 بلغ 33 في المائة، حيث انخفض   16
بنسبة 1.2 في المائة سنويا في المتوسط ليصل إلى 29.3 في عام 2006.

محسوبة من اإلحصاءات المالية الدولية )صندوق النقد الدولي(.  17
״مصاريف التشغيل״ هو االصطالح الذي يستخدمه مركز تبادل المعلومات لوصف تكاليف الموظفين والتكاليف اإلدارية، مثل الرواتب واإلهالك والصيانة، الخ.  18

المعادلة الكاملة هي كالتالي:   19

الدخل من القروض + أنواع الدخل األخرى = تكلفة األموال + مصاريف تغطية خسائر القروض + مصاريف التشغيل + الضرائب + األرباح
نود أن ننظر إلى التكاليف واألرباح باعتبارها نسبا مئوية من محفظة القروض، ولكن الضرائب وأنواع الدخل األخرى ال ترتبط مباشرة بالمحفظة. إضافة إلى ذلك، ال يتيح لنا 

الهيكل الحالي للتقارير الخاص بمركز تبادل المعلومات استخالص الضرائب وأنواع الدخل األخرى كبنود منفصلة: إذ ال يمكننا حسابها إال كرقم صاف واحد )أي أنواع الدخل 
األخرى - الضرائب(. لحل هذه المشاكل ألغراض الشكل 6 أدناه، طرحنا الضرائب مقابل أنواع الدخل األخرى في الطرف األيمن من المعادلة، مما أسفر عن المعادلة التالية:

الضرائب( = تكلفة األموال + مصاريف تغطية خسائر القروض + مصاريف التشغيل + األرباح الدخل من القروض + )أنواع الدخل األخرى – 

الشكل 2: تطور أسعار الفائدة على القروض الصغرى في بوليفيا، 1992–2007
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المصادر: )Gonzalez-Vega, Claudio, and Villafani-Ibarnegaray )2007 وبيانات إدارة الرقابة المصرفية.

بسرعة كبيرة خالل تلك الفترة في كل المناطق ما عدا منطقة جنوب 
آسيا، وبلغ في المتوسط 2.3 في المائة سنويا.16

وأظهر تحليل منفصل لبيانات الفترة 2000–2005، باستخدام قاعدة 
بيانات أكبر من مؤسسات التمويل األصغر، ولكن باستخدام منهاج 
تحليل أقل تدقيقا إلى حد ما، حدوث تخفيضات أكبر – 3.4 في المائة 
سنويا. وخالل الفترة نفسها، انخفضت أسعار الفائدة على القروض 
بالنسبة للبنوك التجارية في البلدان النامية والبلدان التي تجتاز مرحلة 

التحول إلى اقتصاد السوق بنسبة 0.8 في المائة تقريبا سنويا.17

على  تفحصا  أكثر  نظرة  الدراسة، سنلقي  وفي قسم الحق من هذه 
مسألة ما إذا كانت المنافسة هي القوة الدافعة لالنخفاض في أسعار 
النظر عن كيفية تفسير االنخفاض، فإن اتجاه  الفائدة. ولكن بغض 

األسعار نحو االنخفاض يعتبر بالتأكيد أمرا مشجعا.

لي
فع

 ال
ئدة

لفا
ر ا

سع

مؤسسات التمويل األصغر

البنوك

السنة

مكونات أسعار الفائدة الخاصة بالقروض الصغرى

يعكس سعر الفائدة الذي تتقاضاه مؤسسات التمويل األصغر أربعة 
مكونات: تكلفة األموال، ومصاريف تغطية خسائر القروض، ومصاريف 
التشغيل، واألرباح. وفي هذا القسم، سنقسم هذه المكونات ونناقش 

الكيفية التي يمكن أن تعكس بها اتجاهات أسعار الفائدة.

الفائدة  تحققه من  الذي  الدخل  التمويل األصغر  تستخدم مؤسسات 
)أو  األرباح  والتكاليف  الدخل  بين  الفرق  ويمثل  التكاليف،  لتغطية 

الخسائر(. وفيما يلي نسخة مبسطة من المعادلة الخاصة بذلك: 

الدخل من القروض = تكاليف األموال + مصاريف تغطية خسائر 
القروض + مصاريف التشغيل + األرباح 19،18
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الشكل 3: اتجاهات عائد الفائدة، 2003–2006
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مالحظة: مجموع الدخل من الفائدة والرسوم/متوسط مجموع إجمالي محفظة القروض: متوسط 175 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات، 
مرجحا بمحفظة القروض.

حسبة البنوك التجارية أجراها كريتستوفر نيدينغ استنادا إلى أحدث بيانات في قاعدة بيانات BankScope بالنسبة للبلدان التي تطبق نظام إرسال بيانات مؤسسات التمويل   20
األصغر لمركز تبادل المعلومات، مرجحة بالخصوم. 

األربعة  المكونات  الفائدة تخفيض واحد من  يتطلب تخفيض أسعار 
في الطرف األيسر من المعادلة. وإذا أردنا أن نصدر حكما بما إذا 
كانت أسعار الفائدة معقولة، فإن أكثر نهج مباشر لذلك هو بحث ما 
إذا كان كل مكون من هذه المكونات التي تمول من الدخل من الفائدة 

يقف عند مستوى معقول.

يبين الشكل 4 األهمية النسبية لكل من هذه العناصر، محسوبة كنسبة 
مئوية من الدخل بعد خصم الضرائب. على المستوى العالمي، تستهلك 
مصاريف التشغيل أكثر من نصف الدخل، تليها مصاريف التمويل، 

واألرباح، وخسائر القروض.

تكلفة األموال

االرتفاع النسبي للسعر الذي يتعين على مؤسسات التمويل األصغر 
دفعه مقابل األموال التي تقترضها يسهم بدرجة كبيرة في تحديد سعر 
الفائدة الذي تتقاضاه من المقترضين. وحتى عام 2006، كان مجموع 
أصغر  تمويل  لمؤسسات  بالنسبة  الفائدة(  )مصاريف  التمويل  تكلفة 
مستدامة بلغ عددها 554 مؤسسة يعادل 8.3 في المائة من متوسط 

مجموع محفظة القروض اإلجمالية للسنة المذكورة )الشكل 5(.
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ال يبين الشكل 6 حدوث اتجاه هبوطي في تكلفة األموال )التي تحسب 
هنا كنسبة مصاريف الفائدة إلى محفظة القروض( بالنسبة لمؤسسات 

التمويل األصغر في كافة أنحاء العالم.

عادة  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتحمل  التجارية،  بالبنوك  مقارنة 
وأصولها  محفظتها  من  أقل  نسبة  أن  أي   – الديون  من  أقل  قدرا 
ويقارن  فائدة.  عليها  تدفع  أن  عليها  يتعين  بخصوم  تمول  األخرى 
الشكل 7 مصاريف الفائدة التي تتحملها مؤسسات التمويل األصغر 
كانت  اقتراضاتها  أن  ويبين  قروضها،  بمحفظة  وليس  بخصومها 
حيث بلغت في المتوسط 5.1 في المائة في  باهظة التكلفة نسبيا – 
عام 2006، مقابل حوالي 3 في المائة بالنسبة للبنوك التجارية في 

نفس البلدان.20

المقترضين  بمصالح  األصغر  التمويل  مؤسسات  مديرو  يضر  هل 
عام،  بشكل  داع؟  بال  مرتفعة  تمويل  تكاليف  تحمل  طريق  عن  منها 
األصغر  التمويل  مؤسسات  مديري  انتقاد  المنصف  غير  من  يبدو 
على  السيطرة  على  قدرتهم  من  الرغم  على  ألنه  السبب،  لهذا  كثيرا 
عمليات مؤسساتهم، فليست لديهم سيطرة تذكر على سعر االقتراض/

التمويل الذي يتحملونه. فمعظمهم يحصلون على التمويل حيث يجدونه 
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الشكل 4: التكاليف واألرباح كنسبة مئوية من الدخل، 2006

مالحظة: 554 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة أرسلت بياناتها لعام 2006 لمركز تبادل المعلومات، مرجحة بمحفظة القروض اإلجمالية. استبعد نظام وحدات الخدمات المصرفية 
القروية التابع لبنك الشعب اإلندونيسي من هذه الحسبة ألن تكلفة األموال التي أرسلت من قبلهم تعكس ترتيبات تسعير مصطنعة بين وحدات الخدمات المصرفية القروية وبقية البنك. 

علمًا بأن الدخل الذي استندت إليه النسب المئوية عبارة عن عائد الفائدة زائد أنواع الدخل األخرى ناقص الضرائب.
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الشكل 5: متوسط تكلفة األموال ) مصاريف الفائدة( كنسبة مئوية من إجمالي محفظة القروض، 2006

مالحظة: 554 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة )غير شاملة بنك الشعب اإلندونيسي( أرسلت بياناتها لمركز تبادل المعلومات، مرجحة بإجمالي محفظة القروض.

ويكونون عادة قابلين للسعر وليسوا محددين للسعر عندما يتعلق األمر 
بأسعار الفائدة التي يدفعونها. ومن شأن زيادة االعتماد على التمويل 
بالودائع أن يخفض التكاليف على المدى األطول، كلما رخصت الهيئات 
التنظيمية لعدد أكبر من مؤسسات التمويل األصغر بتلقي المدخرات. 
غير أن هذا الخيار ليس متاحا لمديري مؤسسات التمويل األصغر إذا 
لم تتوفر في بلدانهم اللوائح التنظيمية التي تمكنهم من ذلك، أو إذا 
لم يصبح نشاطهم قويا بعد بما يكفي للتغلب على عقبة الحصول على 

ترخيص بتلقي الودائع. 

مصاريف تغطية خسائر القروض

تأثير  السداد  المقترضين عن  تخلف  الناجمة عن  القروض  لخسائر 
ضئيل نسبيا على أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل 
األصغر لسبب بسيط هو أن هذه الخسائر منخفضة للغاية في معظم 
مؤسسات التمويل األصغر، خاصة المؤسسات الكبيرة التي تغطي 
أنشطتها معظم السوق. ويبين الشكل 8 المعدالت الوسيطة العالمية 

واإلقليمية لخسائر القروض، مرجحة بالمحفظة. 
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الشكل 6: اتجاه تكاليف التمويل )مصاريف الفائدة كنسبة مئوية من إجمالي محفظة القروض(، 2003–2006

مالحظة: بيانات مركز تبادل المعلومات الخاصة بمائة وخمس وسبعين مؤسسة تمويل أصغر مستدامة أرسلت بياناتها للمركز في السنتين. استبعد بنك الشعب اإلندونيسي ألن 
تكلفة األموال التي أرسلت من قبلهم مصطنعة.
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الشكل 7: مصاريف الفائدة التي تتحملها مؤسسات التمويل األصغر كنسبة مئوية من الخصوم، 2006

مالحظة: 554 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات، مرجحة بالخصوم.

كنقطة مرجعية، القاعدة العامة المجربة في القروض الصغرى هي أن 
خسائر القروض السنوية التي تزيد على حوالي 5 في المائة تصبح 
أما  الطويل(.  المدى  على  تحملها  يمكن  ال  )أي  غير مستدامة  عادة 
إذا زادت على هذا المستوى، فيجب تحسين نظام تحصيل القروض 
على  السيطرة  المعنية  المؤسسة  فقدت  وإال  كبيرة  وبدرجة  بسرعة 
التأخر في السداد والتخلف عن  الوضع. وعادة ما تكون مستويات 

كثيرا  أدنى  األصغر  التمويل  مؤسسات  لقروض  بالنسبة  السداد 
المثير  )ومن  بلدانها.  في  التجارية  بالبنوك  الخاصة  المستويات  من 
لالهتمام أن األدلة اآلخذة في الظهور تشير أيضا إلى أن مؤسسات 
التمويل األصغر أكثر استقرارا من البنوك عندما يتعلق األمر بتأثير 
للقروض  تحصــيلها  معدالت  على  العامــة  االقتصــادية  الضــغوط 

]جوانزاليس 2007[.( 
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21  كان توزيع خسائر القروض في عام 2006، مرجحة بإجمالي محفظة القروض كما يلي:

95% 75% المعدل الوسيط 25% 5% المنطقة

22.4 3.9 2.3 0.7 0.3 أفريقيا

1.1 0.9 0.9 0.9 0.1 شرق آسيا والمحيط الهادئ

2.7 2.0 1.6 0.8 0.3 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

10.0 3.6 2.2 1.2 0.8 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2.0 1.8 1.8 0.2 0.0 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2.7 2.4 1.7 0.4 0.0 جنوب آسيا
5.7 2.7 1.6 0.9 0.2 على مستوى العالم
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الشكل 8: خسائر القروض العالمية واإلقليمية كنسبة مئوية من إجمالي محفظة القروض، متوسطات عام 2006

مالحظة: بيانات من 554 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة أرسلت بياناتها لعام 2006 لمركز تبادل المعلومات، مرجحة بإجمالي محفظة القروض.

أفريقيا  منطقة  في  القروض  لخسائر  المرتفع  المتوسط  المعدل  أما 
)4.9 في المائة( فإنه مدفوع بعدد من العوامل االستثنائية المختلفة.21

يبين الشكل 9 اتجاهات خسائر القروض في السنوات 2003–2006. 
تتفاوت االتجاهات اإلقليمية، ولكن خسائر القروض المحسوبة عالميا 
انخفضت بنسبة طفيفة. ربما يكون باإلمكان تحقيق مزيد من التحسن، 
غير أنه ال يبدو أن هناك مجاال يذكر إلدخال تحسين كبير بما يكفي 
إلحداث تأثير كبير على أسعار الفائدة التي يتعين على العمالء دفعها. 
والواقع أن معدالت خسائر القروض يمكن أن تنخفض أكثر من الالزم. 
فمؤسسة التمويل األصغر التي ال تتكبد أي خسائر في القروض يرجح 
اختيارها  في  المخاطر  تحمل  عن  الالزم  من  أكثر  عازفة  تكون  أن 
للمقترضين، مما يضر ليس فحسب بزيادة إمكانية حصول الفقراء على 
التمويل وإنما أيضا بربحية المؤسسة نفسها. وإذا كان هناك حاليا 
أي استغالل واسع النطاق بالنسبة ألسعار الفائدة الخاصة بالقروض 
الصغرى، فمن المؤكد أنه ال يمكن أن يعزى إلى المصاريف المفرطة 

الناجمة عن خسائر القروض.
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مصاريف التشغيل )الكفاءة(

إذا  ما  تحليل  فإن  الدراسة،  بالموضوعات األخرى في هذه  ]مقارنة 
كانت مصاريف تشغيل مؤسسات التمويل األصغر ״معقولة״ أمر أكثر 
تعقيدا نسبيا. وفيما يلي ملخص موجز. على القراء الذين يرغبون في 
االطالع على مناقشة أكثر تفصيال، بما في ذلك البيانات والمصادر، 
الرجوع إلى الملحق الوارد في آخر هذه الدراسة، ثم العودة إلى القسم 

الخاص باألرباح الذي يبدأ من الصفحة 15.[

يذهب معظم الدخل الذي تحققه مؤسسات التمويل األصغر من الفائدة 
التي  األخرى(،  اإلدارية  والتكاليف  )الرواتب  التشغيل  تكاليف  لدفع 
التمويل  المائة من مجموع تكاليف مؤسسات  60 في  تشكل حوالي 
األصغر. بلغ المعدل الوسيط العالمي لمصاريف التشغيل 11.4 في 
المائة من إجمالي محفظة القروض في عام 2006. وتقع نسبة تسعين 
في المائة من القيم فيما بين 7.9 في المائة و 33.7 في المائة. ويصبح 

النطاق أضيق كثيرا إذا استبعدت منطقة أفريقيا. 
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مالحظة: بيانات 175 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات.
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الشكل 9: خسائر القروض السنوية كنسبة مئوية من إجمالي محفظة القروض، 2003–2006

هل تتمتع مؤسسات التمويل األصغر بقدر معقول من الكفاءة، أم أن 
مصاريف تشغيلها تتضمن قدرا كبيرا من الهدر؟ لسوء الحظ، ال يمكن 
للمرء حساب إجابة عن هذا السؤال من إحصائيات األداء المتاحة، ذلك 
أن مؤسسات التمويل األصغر تتفاوت تفاوتا كبيرا في مجموعة متنوعة 
من العوامل التي تؤثر على تكاليف التشغيل، بما في ذلك ليس فحسب 
أحجام القروض وإنما أيضا العمر، والنطاق، وموقع وكثافة العمالء، 
ونوع القروض المقدمة )على سبيل المثال، اإلقراض الجماعي مقابل 
اإلقراض الفردي(، ومدى استقرار العمالء، والبنية التحتية لالتصاالت 
والنقل، ومستويات الرواتب، والموقع الريفي مقابل الموقع الحضري. 
ويصنف مركز تبادل المعلومات مؤسسات التمويل األصغر في مجموعات 
نظيرة ألغراض المقارنة التقريبية، ولكن كل مجموعة نظيرة تتضمن 
نطاقا واسعا جدا من األوضاع ال يتيح للمرء أن يحكم بثقة على كفاءة 
إحدى مؤسسات التمويل األصغر بمجرد مقارنة مؤشراتها بمؤشرات 
المؤسسات المدرجة في مجموعتها النظيرة، ناهيك عن إصدار حكم بما 

إذا كانت المجموعة النظيرة ككل تتمتع بقدر معقول من الكفاءة.

حاليا على األقل، تقتصر الطريقة الوحيدة لتقرير ما إذا كانت تكاليف 
التشغيل الخاصة بإحدى مؤسسات التمويل األصغر مالئمة هي إجراء 
دراسة على أرض الواقع لوضعها الفردي وعملياتها الفردية، بما في 
ذلك كثير من العوامل التي ال تشكل جزءًا من قاعدة البيانات العلنية. 
على  الضوء  تلقي  التي  االعتبارات  من  عددا  هناك  فإن  ذلك،  ومع 

القضايا التي تحيط بتكاليف التشغيل.

الرتفاع  يقدم  الذي  الرئيسي  المبرر  القروض.  أحجام  تأثير صغر 
المصاريف  بأن  االدعاء  هو  الصغرى  القروض  على  الفائدة  أسعار 
قروض  عدة  إلى  معين  مبلغ  تقسيم  عند  أعلى  حتما  تكون  اإلدارية 
ويبدو هذا االدعاء  الكبيرة.  القروض  قليل من  بدال عن عدد  صغيرة 

ض
رو

الق
ظة 

حف
ي م

مال
إج

ن 
ة م

ئوي
الم

بة 
نس
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على مستوى 
العالم

أفريقيا شرق آسيا 
والمحيط 
الهادئ

أوروبا 
الشرقية وآسيا 

الوسطى

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 
الكاريبي

الشرق 
األوسط 

وشمال أفريقيا

جنوب آسيا

التكلفة  انخفاض  حركة  تحليل  يبين  البيانات.  وتؤكده  نظريا  معقوال 
وجود عالقة عكسية قوية بين حجم القروض ومصاريف التشغيل، حتى 
بعد استبعاد آثار المتغيرات األخرى، مثل العمر، والنطاق، واإلنتاجية، 
والوضع القانوني، وتعبئة المدخرات، والمنطقة، وبيئة االقتصاد الكلي، 

وبعض المتغيرات البديلة للبنية األساسية المادية.

وفورات الحجم )economy of scale(. على الرغم من أن تكاليف 
الكبيرة،  القروض  إدارة  تكاليف  من  أكبر  الصغيرة  القروض  إدارة 
فبوسعنا التطلع إلى تخفيض تلك التكاليف عن طريق وفورات الحجم 
مع نمو حجم مؤسسات التمويل األصغر. ويعرب بعض المراقبين عن 
خيبة األمل ألن نمو حجم مؤسسات التمويل األصغر لم يحسن كفاءتها 
بالقدر المتوقع: أال يفترض في مؤسسة التمويل األصغر التي تستطيع 
توزيع تكاليف تشغيلها الثابتة على مليون مقترض أن تكون تكاليفها 
أقل كثيرا لكل قرض، وأن تكون قادرة على تقاضي أسعار فائدة أدنى، 

مما تفعل مؤسسة تمويل أصغر لديها بضعة آالف من العمالء فقط؟

يبدو  الدهشة:  باعثة على  ينتج إجابة  التكلفة  انخفاض  تحليل حركة 
الحجم  وفورات  مزايا  معظم  تحقق  األصغر  التمويل  مؤسسات  أن 
عندما يصل عدد عمالئها إلى حوالي 2000 عميل. وال تحقق مكاسب 
تذكر من وفورات الحجم بعد أن تصل إلى هذه النقطة المبكرة جدا. 
لأليدي  جدًا  المكثف  االستخدام  إلى  ذلك  في  السبب  يرجع  وربما 
مصاريف  معظم  تشكل  فالرواتب   : الصغرى  القروض  في  العاملة 
الثابتة  والتكاليف  األصغر،  التمويل  بمؤسسات  الخاصة  التشغيل 
التمويل  ومؤسسات  المتغيرة.  بالتكاليف  مقارنة  نسبيا  منخفضة 
كبيرة من  لتحقيق مكاسب  يكفي  بما  تزال صغيرة  التي ال  األصغر 
وفورات الحجم ال تمثل سوى نسبة مئوية ضئيلة من قروض وعمالء 
تفيد  أن  الحجم  لوفورات  يمكن  ال  باختصار،  الصغرى.  القروض 
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يفسر بعض المراقبين النمو في متوسط أحجام القروض على أنه عالمة على ״التحول عن الرسالة״ بعيدا عن العمالء الفقراء، غير أنه ليس واضحا على اإلطالق عدد المرات   22
التي يكون فيها هذا القول صحيحا. ذلك أن الصلة بين حجم القروض وفقر العمالء ليست سوى صلة تقريبية جدا في أحسن األحوال. فلدى معظم مؤسسات التمويل األصغر 
سلم متسلسل من أحجام القروض المقدمة للعمالء، والقروض الصغيرة جدا في بداية ذلك السلم كثيرا ما تعكس سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالمؤسسة وليس الحاجات 

الفعلية للمقترضين أو قدرتهم على السداد. وعندما ينتقل المقترضون إلى قروض الحقة وأكبر حجما، أو عندما تخفف مؤسسة التمويل األصغر القيود على الحجم بالنسبة 
للقروض األولى، فإن متوسط حجم قروضها يزيد حتى وإن لم يحدث تغير في نوعية العمالء الذين تقدم إليهم خدماتها. وحتى عندما تضيف المؤسسة عمالء أكثر ثراء )أي 

أصحاب المشاريع الصغيرة( مع استمرار نموها، فإن هذا ال يعني بالضرورة تقليل تقديم الخدمة للعمالء األكثر فقرا. وثمة طريقة يمكن االعتماد عليها بدرجة أكبر للحكم على 
مدى التحول عن الرسالة وهي النظر إلى مستوى فقر القرى والبلدات واألحياء التي تفتح فيها المؤسسة فروعها الجديدة.  

كثيرا في موازنة المصاريف اإلضافية التي تنشأ عن تقديم قروض 
صغرى للغاية.

التمويل  مؤسسات  مجموعة  تحليل  يكشف  التشغيل.  تكاليف  اتجاه 
األصغر المستدامة البالغ عددها 175 مؤسسة والتي أرسلت بياناتها 
لعامي 2003 و 2006 لمركز تبادل المعلومات عن أنباء سارة. فعلى 
مستوى العالم، هبطت نسبة مصاريف التشغيل إلى محفظة القروض 
بحوالي 1 في المائة سنويا، من 15.6 في المائة في عام 2003 إلى 
12.7 في المائة في عام 2006. وقد صمد هذا النمط بالنسبة لجميع 

التشغيل  تكاليف  كانت  حيث  آسيا،  جنوب  منطقة  عدا  ما  المناطق 
منخفضة جدا بالفعل في عام 2003. ما السبب في هذا التحسن في 

الكفاءة، وهل يمكننا أن نتوقع استمراره؟

وربما   – المحركة  العوامل  أحد  أن  يبدو  التعلم والمنافسة.  منحنى 
أهم هذه العوامل – لتحسن كفاءة مؤسسات التمويل األصغر هو تقدم 
عمر المؤسسات الكبيرة مع تطور صناعة التمويل األصغر. فمع بلوغ 
المؤسسات مرحلة النضج، فإنها تتعلم مزاولة نشاطها بصورة أفضل 
وتتمكن من السيطرة على التكاليف بصورة أكثر فعالية. ويبين تحليل 
حركة انخفاض التكلفة أن عمر مؤسسة التمويل األصغر يرتبط بقوة 
بانخفاض تكاليف التشغيل، حتى بعد استبعاد آثار حجم القروض، 
والنطاق، والمتغيرات األخرى ذات الصلة. ولذلك فليس من المستغرب 
أن يضعف هذا األثر بمرور الوقت، ولكنه يظل مستمرا لفترة طويلة 
جدا. وعادة ما تنخفض تكاليف التشغيل كجزء من محفظة القروض 
بنسبة 2–8 في المائة لكل سنة من السنوات الست األولى من عمر 
الخمس  السنوات  من  سنة  لكل  المائة  في   2–1 وبنسبة  المؤسسة، 

التالية، ثم بنسبة تقل عن 1 في المائة لكل سنة بعد ذلك. 

وليس لدينا مؤشر إحصائي جيد على مدى تنافسية أسواق مؤسسات 
التمويل األصغر، ولذلك ال نستطيع أن نحدد كم من هذا األثر المتعلق 
بالعمر يمكن أن يعزى إلى المنافسة. غير أنه من المحتمل أن يكون 
معظم األثر راجعا إلى منحنى التعلم، ألن عددا قليال نسبيا من أسواق 

مؤسسات التمويل األصغر هي التي أصبحت حتى اآلن تنافسية. 

األصغر  القروض  ألن  نظرا  الرسالة.  عن  والتحول  القروض  حجم 
حجما ترتبط بارتفاع مصاريف التشغيل، فإن بوسع مؤسسات التمويل 
األصغر تخفيض نسبة مصاريف تشغيلها بمجرد تقديم قروض أكبر 
حجما. فلو أن مؤسسة تمويل أصغر يدين جميع مقترضيها بقروض 
قيمة كل منها 100 دوالر سمحت فجأة لهؤالء المقترضين بمضاعفة 
على  الحصول  يريدون  جدد  مقترضين  وجدت  أو  قروضهم،  حجم 

قروض أكبر حجما، فإنها لن تحتاج إلى مضاعفة مصاريف موظفيها 
أو المصاريف اإلدارية األخرى. فهل االتجاه الهبوطي في التكاليف 
التي تتحملها مؤسسات التمويل األصغر ال يزيد عن كونه نتيجة لزيادة 
األكثر  العمالء  خدمة  نحو  تحركا  يعكس  قد  مما  القروض،  أحجام 

ثراء؟22

محفظة  على  مقسومة  التشغيل  مصاريف  حللنا  النقطة،  هذه  حتى 
القروض. من بين مؤسستي تمويل أصغر تتمتعان بجهاز إدارة على 
نفس القدر من الكفاءة، ستبدو المؤسسة التي تقدم قروضا أكبر حجما 
أفضل تلقائيا من األخرى باستخدام هذا المقياس. وبوسعنا تفادي 
النظر إلى مصاريف التشغيل مقسومة على  التشويه عن طريق  هذا 
عدد المقترضين، مما يستبعد حجم القروض من الحسبة. وتبين هذه 
״التكلفة لكل مقترض״ نفس االتجاه الهبوطي فيما بين عامي 2003 و 
2006. ولذلك فإن ما نراه هو تحسن حقيقي في الكفاءة، وليس مجرد 

نتيجة إحصائية تنتجها القروض األكبر حجما.

يمكن  الذي  ״التضخم״  التحليالت حجم  لنا هذه  تشرح  ذلك، ال  ومع 
تفاديه والمتأصل في مصاريف التشغيل الخاصة بمؤسسات التمويل 
وألن  العهد  حديثة  األصغر  التمويل  أسواق  معظم  وألن  األصغر. 
أن  الواقعي  غير  فمن  المنافسة،  على  قادرة  بعد  تصبح  لم  معظمها 
أن  األسواق  تلك  في  العاملة  األصغر  التمويل  مؤسسات  من  نتوقع 
الناضجة  غير  فالصناعات  كفاءة.  الممكنة  المستويات  بأكثر  تعمل 
تتسم دائما بقدر من عدم الكفاءة القابل لإلصالح، وليس من السهل 
التفكير في سبب يجعل صناعة التمويل األصغر مختلفة عن ذلك. وال 
نعرف عن وجود أدلة توحي بأن مؤسسات التمويل األصغر بشكل عام 
خارجة عن نطاق التطور المعتاد للكفاءة بالنسبة للمؤسسات العاملة 
في  الواضح  الهبوطي  االتجاه  ويعتبر  الناضجة.  غير  األسواق  في 

التكاليف مشجعا للغاية.

األرباح

الصغرى،  القروض  على  الفائدة  ألسعار  األربعة  المكونات  بين  من 
لسيطرة  أنه يخضع  تماما  الواضح  من  الذي  المكون  األرباح  تعتبر 
جهاز اإلدارة. كما أنه أكثر المكونات إثارة للجدل. وال يشعر بعض 
المراقبين باالرتياح لفكرة قيام أطراف تابعين للقطاع الخاص بتحقيق 
أي أرباح من القروض الصغرى، الذي يعتبرونه خدمة للفقراء، وليس 
فرصة لنشاط تجاري. ويقبل آخرون فكرة تحقيق أرباح خاصة في 
بالقلق من أن مؤسسات  القروض الصغرى، ولكنهم يشعرون  مجال 
المساومة  على  المقترضين  قدرة  ضعف  ستستغل  األصغر  التمويل 
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الشكل 10: العوائد على متوسط األصول وحقوق الملكية – مؤسسات التمويل األصغر مقابل البنوك

مالحظة: المتوسطات مرجحة باألصول لجميع مؤسسات التمويل األصغر المدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات والتي تتوفر بياناتها عن عام 2006، ما عدا نظام وحدات 
الخدمات المصرفية القروية التابع لبنك الشعب اإلندونيسي الذي تعتبر حقوق الملكيه الواردة في تقاربره منخفضة بصورة مصطنعة بسبب عالقته مع البنك األكبر. معظم مؤسسات 
التمويل األصغر المدرجة في العينة ترسل بياناتها لنشرة العمليات المصرفية الصغرى، حيث تعدل عوائدها للتعويض عن آثار اإلعانات. البيانات عن البنوك من إعداد كريتستوفر 

نيدينغ، استنادا إلى أحدث سنة متاحة في قاعدة بيانات BankScope، بالنسبة للبلدان التي لديها مؤسسات تمويل أصغر ترسل بياناتها لمركز تبادل المعلومات.

إدراج مؤسسات التمويل األصغر غير الرابحة هنا ال يؤثر على النتائج بالقدر الذي قد يظنه المرء. وجدير بالذكر أن أكثر من نصف مؤسسات التمويل األصغر المدرجة في   23
قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات غير رابحة، ولكنها ال تشكل إال حوالي خمس محفظة القروض العالمية أو األصول العالمية، مما يخفض تأثيرها في متوسط أو توزيع 

مرجح بتلك المتغيرات. 
رقم 127 في المائة هنا ال يمثل نسبة الخمسة في المائة األكثر ربحا من مؤسسات التمويل األصغر في منطقة جنوب آسيا، وإنما يمثل الخمسة في المائة األكثر ربحا من   24
محافظ القروض في منطقة جنوب آسيا. مع مالحظة أن الخسائر الكبيرة في المئينات الدنيا في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مدفوعة بخسائر مؤسسة تمويل أصغر 

حكومية واحدة هائلة الحجم - وهي البنك الفييتنامي للسياسات االجتماعية.

تحقيق  أن  يظنون  آخرون  وهناك  فاحشة.  أرباح  مستويات  لتحقيق 
العوائد  ألن  إيجابيا،  أمرا  يعتبر  األولى  المراحل  في  مرتفعة  أرباح 
المرتفعة ستجتذب مزيدا من االستثمار وستحقق مزيدا من وصول 
الخدمات إلى األشخاص الذين يحتاجون إليها، وألنهم على ثقة من أن 

المنافسة ستؤدي في نهاية المطاف إلى اعتدال تلك األرباح. 

ما مدى ارتفاع أرباح مؤسسات التمويل األصغر؟ في معظم البلدان، 
تغلغل  مستوى  حيث  ناضج،  غير  الصغرى  القروض  سوق  يزال  ال 
وحيث  منخفض  المحتملين  العمالء  بين  األصغر  التمويل  مؤسسات 
المنافسة حتى اآلن ضئيلة. وتتنبأ النظرية االقتصادية القياسية بأن 
األرباح تكون أعلى في تلك األسواق مما هي في األسواق األكثر تطورا 
حيث تؤدي المنافسة إلى تقييد األسعار. ويقارن الشكل 10 ربحية 
مؤسسات التمويل األصغر بربحية البنوك، باستخدام مقياسي العائد 
على األصول والعائد على حقوق الملكية. وحين تقاس األرباح مقابل 
األصول، ال يبدو أن متوسطها يكون أعلى بالنسبة لمؤسسات التمويل 
األصغر مما هو بالنسبة للبنوك، التي يواجه معظمها قدرا من المنافسة 

أكبر مما يواجه مؤسسات التمويل األصغر في بلدانها.

رفع  تحقيق  للبنوك  يمكن  األصغر،  التمويل  بمؤسسات  مقارنة  ولكن 
مالي بدرجة أكبر: أي أنها تمول قدرا أكبر من أصولها بأموال أناس 
ملكيتها.  بحقوق  وليس   – األخرى  واالقتراضات  الودائع   – آخرين 
أن  من  الرغم  على  األصغر،  التمويل  مؤسسات  فإن  لذلك،  ونتيجة 
عائدها على األصول أعلى، فإنها تفعل أقل كثيرا من البنوك من حيث 

تحقيق عوائد لمالكها. ولذلك فإن متوسط العائد على حقوق الملكية 
تقريبا  المائة  5 في  بنسبة  أقل  التمويل األصغر  لمؤسسات  بالنسبة 
من العائد الذي تحققه البنوك. )الحظ أننا ندرج هنا جميع مؤسسات 
المعلومات،  تبادل  بيانات مركز  المدرجة في قاعدة  التمويل األصغر 
وليس فقط المؤسسات الرابحة، ألن الربحية هي العامل المتغير الذي 
يجري فحصه، وتقارن مؤسسات التمويل األصغر بجميع البنوك، بما 

فيها البنوك غير الرابحة(.23

لجميع  بالنسبة  الملكية  حقوق  على  العائد  توزيع   11 الشكل  يبين 
تبادل  مركز  بيانات  قاعدة  في  المدرجة  األصغر  التمويل  مؤسسات 
المعلومات. العوائد معتدلة بشكل عام، على األقل على أساس المعايير 
التجارية. غير أن بعض األرباح تبدو مرتفعة جدا في المئينات العليا. 
ويلقي مزيد من التحليل لهذه المؤسسات التي تعتبر أكثر مؤسسات 

التمويل األصغر ربحا بعضا من الضوء. 

بداية، يبدو أن الخمسة في المائة العليا من التوزيع في منطقة جنوب 
للعائد  المبين هناك  المرتفع جدا  الرقم  آسيا رابحة جدا.24 غير أن 
على حقوق الملكية مدفوع بقلة من مؤسسات التمويل األصغر الهندية 
التي لديها ميزانيات عمومية غريبة جدا: فال توجد حقوق ملكية تقريبا 
وبالتالي فإن مستوى المديونية مرتفع جدا. مع اقتراب مقام النسبة 
حتى  جدا،  عالية  أرقاما  الحسبة  تنتج  الصفر،  من  الملكية(  )حقوق 
وإن كانت األرباح بالنسبة لمحفظة القروض أو األصول معتدلة. يبلغ 
العائد على األصول عند المئين الخامس والتسعين في منطقة جنوب 

وية
لمئ

ة ا
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الن

مؤسسات التمويل األصغر
البنوك

العائد على متوسط األصول العائد على متوسط حقوق الملكية
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الشكل 11: توزيع عوائد مؤسسات التمويل األصغر على متوسط حقوق الملكية، 2006

مالحظة: جميع مؤسسات التمويل األصغر المدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات وتتوفر عنها بيانات لعام 2006، ما عدا نظام وحدات الخدمات المصرفية القروية التابع 
لبنك الشعب اإلندونيسي، مرجحة بإجمالي محفظة القروض. األعمدة األفقية السميكة تمثل أرقاما وسيطة؛ أعلى وأسفل المستطيالت البيضاء يمثالن المئين الخامس والسبعين 

والمئين الخامس والعشرين، على التوالي؛ واألعمدة القصيرة العليا والسفلى تمثل المئين الخامس والتسعين والمئين الخامس، على التوالي.

للمناطق  بالنسبة  المقارن  للرقم  مماثل  وهو  المائة،  في   11.2 آسيا 
األخرى.

وإذ ننتقل من منطقة جنوب آسيا عائدين إلى التوزيع العالمي الملخص 
في الشكل 11، فإننا نجد أن العشرة في المائة األكثر ربحا من محافظ 
القروض العالمية )أي عند أو أعلى من المئين التسعين، غير المبين 
في الشكل( أنتجت عائدا على حقوق الملكية في عام 2006 تجاوز 
نسبة 35 في المائة. وجدير بالذكر أن أكثر من ثلثي مؤسسات التمويل 
األصغر التي حققت هذه العوائد المرتفعة كانت منظمات ال تستهدف 
أرباح  صافي  يذهب  ال  قانوني،  غير  تالعب  حدوث  وبدون  الربح. 
المنظمات غير الحكومية إلى جيوب خاصة، وإنما يظل في المنظمات 
لتمويل مزيد من التوسع في الخدمات المالية والخدمات األخرى التي 
تقدمها لعمالئها المستهدفين. ومن بين مؤسسات التمويل األصغر التي 
حققت أرباحا مرتفعة جدا مؤسسة حكومية كبيرة. وأرباح مؤسسات 
لتمويل  أو  الوصول  نطاق  لتوسيع  متاحة  الحكومية  األصغر  التمويل 
األولويات الحكومية األخرى. وال تدخل تلك األرباح جيوبا خاصة إال 
األرباح  بأن  االعتقاد  إلى  يدعو  نعرف سببا  الفساد، وال  في حاالت 
المتحققة من التمويل األصغر يمكن أن تكون أكثر عرضة للفساد من 

أي إيرادات حكومية أخرى. 

الثلث الباقي من مؤسسات التمويل األصغر األكثر ربحا هذه منظم 
في شكل شركات تجارية تستهدف الربح. وقد بدأ معظمها كمنظمات 
غير حكومية ال تستهدف الربح وتحولت لتصبح مؤهلة للحصول على 
ترخيص بتلقي الودائع أو لسبب آخر. وفي مثل هذه الحاالت، تحتفظ 
الحكومية عادة بجزء كبير من األسهم، وتبقى األرباح  المنظمة غير 
عملها.  لتمويل  الحكومية  غير  المنظمة  في  األسهم  تلك  تحققها  التي 
وأخيرا، يمتلك أفراد أو شركات تابعون للقطاع الخاص جزءًا كبيرا من 
األسهم في مؤسسات التمويل األصغر التي تستهدف الربح. واألرباح 
المتحققة من هذه األسهم المملوكة ملكية خاصة - وتلك األرباح وحدها 
الخاصة.  الجيوب  إلى  أو آجال  تأخذ طريقها إن عاجال  التي  هي   –
ومرة أخرى، تعتبر األرباح المرتفعة المتحققة للمالك التابعين للقطاع 
الخاص أصحاب مؤسسات التمويل األصغر األكثر ربحا في الخمسة 
وليس  األرباح هي االستثناء  توزيع  العليا من  المائة  العشرة في  أو 
ليست صغيرة  ولكنها  التمويل األصغر.  النمطية في صناعة  القاعدة 

الحجم، وتثير تساؤال حول مدى مالءمتها. 

يعتقد بعض المراقبين أنه من غير األخالقي أن يأخذ أطراف تابعون 
من  ضئيلة،  أرباح  عدا  ما  شيء  أي  أو  أرباحا،  الخاص  للقطاع 
الفائز  يونس  عنه محمد  )وهو رأي عبر  للفقراء  تقدم  التي  الخدمات 
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بجائزة نوبل(. وبالنسبة لهم، تعتبر هذه األرباح المرتفعة التي تذهب 
إلى أطراف تابعة للقطاع الخاص أرباحا فاحشة بحكم تعريفها، مثلها 
مثل معظم األرباح األدنى التي أوردناها في بياناتنا، على األقل بقدر 

ما تتحقق ألطراف تابعين للقطاع الخاص.

ويعتقد مراقبون آخرون أن االستثمار التجاري، الذي يتطلب تحقيق 
عوائد مرتفعة تعادل على األقل ما يتحقق في البنوك العادية، سيتيح 
بمعدالت  الفقراء  أكبر من  إلى عدد  التمويل األصغر  وصول خدمات 
أسرع. ومن هذا المنظور، ال يمكن تناول مدى مالءمة األرباح المرتفعة 
في هذه األقلية من الحاالت إال بفحص الظروف الفردية، ومن بينها 
رؤوس  يقدمون  عندما  المستثمرون  يتحملها  التي  المخاطر  وأهمها 
أموالهم دون أن يعرفوا ماذا ستكون النتائج. وقد نشرت المجموعة 
االستشارية لمساعدة الفقراء مثل هذا االستعراض بالنسبة لمؤسسة 

كومبارتاموس )روزنبرغ 2007(. 

في السنوات القليلة الماضية، حدث تزايد كبير لصناديق االستثمار 
تقرض  التي  األصغر(  التمويل  في  االستثمار  أدوات  )وهي  الدولية 
أو تستثمر في أسهمها. وتغطي أهداف  التمويل األصغر  مؤسسات 
المستثمرين في أدوات االستثمار في التمويل األصغر نطاقا كامال. في 
أحد طرفي النطاق توجد مؤسسات التمويل اإلنمائي العامة التي يتمثل 
هدفها األساسي في تحقيق التنمية، والتي تكون عادة على استعداد 
لتقبل قدر أكبر من المخاطر أو قدر أقل من العوائد مما يقبله المستثمر 
ربما  الذين  التجاريون  الفاعلون  يوجد  اآلخر  الطرف  وفي  التجاري. 
تعجبهم عالمة التمويل األصغر المميزة ولكنهم ال ينوون االستثمار في 
أي مؤسسة تمويل أصغر ال تكون صورة المخاطر- العوائد الخاصة 
دراسة  وجدت  وقد  البحتة.  التجارية  نظرهم  وجهة  من  تنافسية  بها 
غير منشورة أعدتها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء في عام 
2008 أن تركيبة التمويل من أدوات االستثمار في التمويل األصغر 

األموال  معظم  اآلن  تأتي  إذ  األخيرة.  السنوات  في  تتغير  برحت  ما 
التي توفرها أدوات االستثمار في التمويل األصغر من مستثمرين عند 
أو قرب الطرف التجاري تماما من هذا النطاق. وتتركز استثمارات 
أدوات االستثمار في التمويل األصغر بشدة في أكبر مؤسسات التمويل 
التمويل  في  االستثمار  أدوات  أموال  أرباع  ثالثة  وتذهب  األصغر. 
األصغر إلى قروض مقدمة لمؤسسات التمويل األصغر، وتعتبر بطبيعة 

الحال أقل خطرا من الربع اآلخر الذي يستثمر في حقوق الملكية. 

ما نوع األرباح التي تحققها مؤسسات التمويل األصغر؟ جمع البيانات 
االستشارية  المجموعة  أجرتها  التي  الدراسة  ولكن  سهال،  ليس 
من  بمجموعة  الخاصة  العوائد  تحليل  من  تمكنت  الفقراء  لمساعدة 
 .2002 عام  في  نظمت  التي  األصغر  التمويل  في  االستثمار  أدوات 
التقارير لالستثمارات في  بلغ متوسط العائد السنوي الذي ورد في 
في  االستثمارات  من  عنه  المبلغ  العائد  وبلغ  المائة.  في   6.3 الدين 
حقوق الملكية األكثر خطرا 12.5 في المائة. ويعكس الرقمان العوائد 

اإلجمالية؛ وال يشمالن تأثير التكاليف اإلدارية للصناديق، التي تتراوح 
الطرف  نحو  األحيان  أغلب  في  وتتجه  المائة،  في   6 و   2 بين  عادة 
األدنى. وتعتبر هذه العوائد محترمة ولكنها ليست رائعة على اإلطالق، 
خاصة إذا أخذنا في االعتبار السجل الثابت القصير نسبيا لمؤسسات 
التمويل األصغر في معظم البلدان، وأن معظم االستثمارات في أدوات 
االستثمار في التمويل األصغر تواجه مخاطر قطرية كبيرة، بما في 

ذلك مخاطر العمالت والمخاطر السياسية.

أم  االرتفاع  في  آخذة  األصغر  التمويل  مؤسسات  أرباح  هل 
االنخفاض؟ يعرض الشكل 12 المتوسط المرجح لألرباح بعد خصم 
 – المصاريف   - األخرى  الدخل  أنواع   + الفائدة  )عائد  الضرائب 
تكاليف  السابقة  األشكال  بها  بينت  التي  الطريقة  بنفس  الضرائب( 
مئوية  كنسبة  أي   - التشغيل  وتكاليف  القروض،  وخسائر  التمويل، 
من محفظة القروض الخاصة بمؤسسات التمويل األصغر المستدامة 
لمركز  أدائها  تقارير عن  أرسلت  والتي  175 مؤسسة  البالغ عددها 
تبادل المعلومات/نشرة العمليات المصرفية الصغرى لعامي 2003 و 
2006. وقد حدث اتجاه هبوطي كبير – 0.6 في المائة )حوالي ُعشر 

قيمتها( في كل سنة.

قررت  لو  أنه  البديهي  من  الفائدة؟  أسعار  على  األرباح  تأثير  ما 
مؤسسات التمويل األصغر أن تقلص أرباحها، فإن بوسعها تخفيض 
أسعار الفائدة التي تتقاضاها من عمالئها. ولكن كم يبلغ حجم هذا 
التخفيض؟ يبين الشكل 13 صافي أرباح مؤسسات التمويل األصغر 
اإلقراض(  جانب  إلى  األخرى  األنشطة  من  األرباح  ذلك  في  )بما 
بالنسبة للفائدة التي تحصلها من المقترضين. ويوضح الشكل حجم 
التخفيض الذي يمكن أن تجريه المؤسسات في أسعار الفائدة التي 
تصور  الحال،  بطبيعة  وهذا،  تماما.  األرباح  ألغت  إذا  تتقاضاها 
متطرف وغير واقعي. ومن شأنه أن تتخلى المؤسسات ليس فحسب 
عن العوائد التي تتحقق لمالكها وإنما أيضا نمو رأس المال/حقوق 

الملكية الالزم لتوسيع نشاطها.

المعدل  تحقق  التي  األصغر  التمويل  أن مؤسسات   13 الشكل  يبين 
الوسيط لألرباح يمكنها تخفيض سعر الفائدة الذي تتقاضاه بنسبة 
17 في المائة من سعر الفائدة )وليس 17 في المائة من مبلغ القرض(. 

بعبارة أخرى، فإن إزالة جميع األرباح تماما من شأنه تخفيض سعر 
الفائدة الوسيط لمؤسسات التمويل األصغر بحوالي السدس فقط، وهو 
تأثير أصغر مما يمكن أن يتوقعه كثيرون. وعلى سبيل المقارنة، فإن 
التخفيض االفتراضي في سعر الفائدة عن طريق إزالة جميع األرباح 
أقل من االنخفاض في أسعار الفائدة الذي حدث بالفعل فيما بين عامي 
2003 و 2006. ولو أن جميع مؤسسات التمويل األصغر المستدامة 

تخلت غدا عن جميع أرباحها، فسيظل عليها أن تتقاضى أسعار فائدة 
قد تبدو فاحشة في نظر أولئك الذين ال يفهمون التكاليف المرتفعة التي 

تتطلبها حتما القروض الصغرى.
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الشكل 12: األرباح بعد خصم الضرائب كنسبة مئوية من متوسط إجمالي محفظة القروض 

مالحظة: المتوسط المرجح ل إجمالي محفظة القروض لمؤسسات التمويل األصغر المستدامة البالغ عددها 175 مؤسسة والمدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات.

المئينات  تأثيرات أكبر عند  إزالة األرباح تماما من شأنه أن يحدث 
العليا، خاصة في الخمسة في المائة العليا، حيث يمكن تخفيض أسعار 
الفائدة بحوالي الثلثين. وأحد األمور التي تحدث هنا هو أن مؤسسات 
التمويل األصغر التي تكون أعلى من المئين الخامس والسبعين تحصل 
اإلقراض.  غير  أخرى  مصادر  من  دخلها  من  كثيرا  أكبر  جزء  على 
غير  األنشطة  من  دخلها  من  المائة  في   20 تتجاوز  نسبة  تأتي  إذ 
والعوائد من  األخرى  المالية  الخدمات  رئيسية  ) بصورة  اإلقراضية 
االستثمارات(، مقابل 7.5 في المائة بالنسبة للُربيعات الثالثة األخرى. 
وتخفيض أسعار الفائدة بما يكفي إلزالة جميع األرباح سيعني أن هذه 
المؤسسات ستدعم الخسائر في محفظة قروضها من صافي الدخل 

المتحقق من األنشطة األخرى.

المنافسة

تجاري  إلى نشاط  التمويل األصغر  لتحويل  المتحمسون  األشخاص 
يعتقدون أحيانا أن من المسلمات أن تصل األسواق في نهاية المطاف 
إلى نقطة التشبع، وعندها ستفرض المنافسة ضغوطا هبوطية على 
أسعار الفائدة، مما سيجبر مؤسسات التمويل األصغر على تخفيض 
أن  المضمون  من  ليس  ولكن  كفاءة.  أكثر  تصبح  أن  وعلى  أرباحها 
تحدث دائما تلك اآلثار. فعلى سبيل المثال، أثبتت أسعار الفائدة على 
المفرط  بالتشبع  تتسم  التي  األمريكية  السوق  في  االئتمان  بطاقات 
األخرى،  االئتمان  أنواع  على  الفائدة  أسعار  من  ثباتا  أكثر  أنها 

وربما يكون ذلك راجعا في جزء كبير منه إلى االستثمار الكبير في 
الوقت الذي يحتاجه العميل للبحث عن بطاقة ائتمانية جديدة بشروط 
 )Calem and Meser 1995 and Ausubel أفضل والتحول إليها
)1991. كما أن المقرضين يمكن أن يتنافسوا على العمالء عن طريق 

زيادة إعالناتهم الدعائية، أو تحسين جودة الخدمة، بدال من تخفيض 
 )Bertrand et al 2005 and يتقاضونها  التي  الفائدة  أسعار 

.Wright and Alamgir 2004(

ليسوا  الصغرى  القروض  عمالء  أن  واسع  نطاق  على  المعتقد  من 
للتغيرات في أسعار الفائدة. وإذا صدق هذا القول،  حساسين جدا 
الفائدة  أسعار  على  للمنافسة  الهبوطي  األثر  تقليل  هذا  شأن  فمن 
واألرباح والتكاليف. ولكن دراستين أجريتا في اآلونة األخيرة وجدتا 
القروض  جهات  إحدى  عمالء  أوساط  في  لألسعار  كبيرة  حساسية 
الصغرى في بنغالديش ومقدم للتمويل االستهالكي في جنوب أفريقيا 
 )Dehejia, Montgomery, and Morduch 2005 and Karlan

)and Zinman 2007. وتختبر ثالث دراسات أخرى أجريت بتكليف 

من المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء مدى الحساسية للتغيرات 
في أسعار الفائدة في أسواق أخرى. كما أن مؤسسة غيتس الخيرية 

تستثمر في مثل هذه البحوث.

الصغرى  القروض  في  المنافسة   )2006( بورتيوس  ديفيد  حلل 
وآثارها في بوليفيا وأوغندا وبنغالديش. في الوقت الذي أجرى فيه 
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الشكل 13: صافي دخل مؤسسات التمويل األصغر كنسبة 
مئوية من عائد الفائدة، 2006

مالحظة: 555 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل 
وسيطة؛  أرقاما  يمثل  السميك  األفقي  العمود  القروض.  بمحفظة  مرجحا  المعلومات، 
أعلى وأسفل المستطيالت البيضاء يمثالن المئين الخامس والسبعين والمئين الخامس 
الخامس  المئين  تمثل  والسفلى  العليا  القصيرة  واألعمدة  التوالي؛  على  والعشرين، 

والتسعين والمئين الخامس، على التوالي.

في عام 2006، بلغ العائد من متوسط حقوق المساهمين 26.1 في المائة في مؤسسة إ إس إ )ASA(، و 23.3 في المائة في مؤسسة براك )BRAC(، و 22.2 في المائة في   25
بنك غرامين. وبلغ العائد من متوسط األصول 14.4 في المائة في مؤسسة إ إس إ، و 6.9 في المائة في مؤسسة براك، و 2.4 في المائة في بنك غرامين الذي يحصل على 

مساندة أكبر )بيانات مركز تبادل المعلومات(. وتبذل مؤسستا إ إس إ وبراك جهودا كبيرة لنقل نشاطهما إلى بلدان أخرى، ونخمن أنهما على األرجح تستخدمان أرباحهما 
لتمويل هذا التوسع الكبير في الخدمات. 

وفقا لبيانات غير مرجحة من مركز تبادل المعلومات، انخفضت أسعار الفائدة الوسيطة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر في كمبوديا من 42 في المائة في عام   26
2003 إلى 32 في المائة في عام 2006.

بدرجة  بعد  انخفضت  قد  الفائدة  أسعار  تكن  لم   ،)2005( دراسته 
كبيرة في أوغندا، ولكن بورتيوس رأى أن صناعة القروض الصغرى 
كانت ال تزال تجتاز مرحلة تدعيم هناك وبالتالي فإن نظرية المنافسة 
التقليدية لم تكن لتتنبأ بعد بحدوث منافسة في األسعار. أما األسواق 
أسعار  وكانت  بكثير.  تشبعا  أكثر  فكانت  وبنغالديش  بوليفيا  في 
انخفضت  ولكنها  بوليفيا،  في  بالفعل  بشدة  انخفضت  قد  الفائدة 
انخفاض  بأن  بورتيوس  وأفاد  بنغالديش.  في  كثيرا  أقل  بدرجة 
مما  أكثر  السياسية  الضغوط  عن  نجم  هناك  حدث  الذي  األسعار 

نجم عن المنافسة.

في  كثيرا  أدنى  التشغيل  وتكاليف  واألرباح  الفائدة  أسعار  بدأت 
بنغالديش مما كان معتادا في بلدان أخرى في العالم، وربما يرجع 
السبب الرئيسي في ذلك إلى مواقف الرواد هناك نحو هذا النشاط. 
ولذلك كان المجال المتاح إلجراء تخفيضات أقل مما هو في بعض 
األماكن األخرى. ومع ذلك، تحقق بعض مؤسسات التمويل األصغر 

الكبيرة في بنغالديش اآلن أرباحا مرتفعة بما يكفي لإليحاء بوجود 
مجال لمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة.25

وليس من الواضح ما هوالسبب في أن المنافسة ال تؤدي إلى تخفيض 
أن  هو  االحتماالت  أحد  بنغالديش.  في  جدية  أكثر  بصورة  األرباح 
كثيرين من المقترضين بل حتى معظمهم ممن لديهم أكثر من خيار 
ربما يرغبون في اقتراض مبالغ أكبر مما تقرضهم أي مؤسسة واحدة 
من مؤسسات التمويل األصغر، ولذلك يحصلون على قروض متعددة 
على  الفائدة  أسعار  كانت  وإن  حتى  عليها،  الحصول  يمكنهم  أينما 
القروض التي تقدمها إحدى المؤسسات المقدمة للقروض أعلى من 
أسعار مؤسسة أخرى. وقد بلغ مديرو مؤسسات التمويل األصغر في 
وثمة  المتعددة.  المديونية  من  عالية  مستويات  وجود  عن  بنغالديش 
تفسير نظري آخر وهو وجود تواطؤ ضمني بين القلة من مؤسسات 

التمويل األصغر التي تحتل معظم السوق.

السنوات  فترة  في  االتجاهات   )2007( ستيفينز  بالين  استعرض 
2003–2005 في أربع أسواق تنافسية للقروض الصغرى – بوليفيا، 

ومصاريف  الفائدة  أسعار  أن  ووجد   – وبيرو  والمغرب،  والبوسنة، 
التشغيل انخفضت في كل سنة بالتوازي في األسواق األربع جميعها. 
أسعار  انخفضت  تنافسية،  أكثر  كمبوديا  في  السوق  أصبحت  وإذ 
وفقا   ،2007 و   2000 عامي  بين  النصف  بحوالي  هناك  الفائدة 
لما أورده إيريك بوفلوس، وهو محلل تمويل أصغرمتقّدم ينتمي إلى 
المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء.26 ويبين تقرير معايير قياسية 
بدأت  التي  المكسيك،  عن  المعلومات  تبادل  مركز  قريبا  سيصدره 
متواضعة  انخفاضات  حدوث  جدا،  قريب  عهد  في  فيها  المنافسة 
لنا المراقبون  الفائدة واألرباح خالل عام 2007. ويقول  في أسعار 
المطلّعون إن التمويل األصغر بدأ يصبح تنافسيا في أسواق هامة في 
الهند وإن ذلك أسفر عن حدوث ضغوط هبوطية على أسعار الفائدة. 

وإذا أخذت نقاط توفير البيانات هذه مجتمعة فإنها توحي بأن المنافسة 
قد ال تؤدي حتما إلى انخفاض أسعار الفائدة واألرباح ومصاريف 
التشغيل في جميع األسواق، ولكن يبدو أن هذه اآلثار تحدث بالفعل 
في معظم األسواق التي تعتبر اآلن تنافسية. وتوحي البيانات المتاحة 
حاليا بصورة متفائلة، ولكن ال يزال من السابق ألوانه كثيرا وضع 
توقع دقيق عن مدى عالمية تصور انخفاض أسعار الفائدة من خالل 
المنافسة. وربما كانت الحقيقة األهم هي االنخفاض الكبير في أسعار 
أنحاء  كافة  في  الحظناه  الذي  واألرباح  اإلدارية  والتكاليف  الفائدة 
عناصر  يمثل  هذا  وكل  الدراسة.  هذه  من  سابقة  أقسام  في  العالم 
إذا كنا  بما  يهتمون كثيرا  الذين قد ال  للمقترضين  إيجابية واضحة 

نعزوها إلى المنافسة أو إلى أي عامل آخر. 
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الملخص واالستنتاجات

القروض  إذا كان مقترضو  نبحثها هي ما  التي حاولنا أن  المسألة 
الصغرى يتعرضون لالستغالل بفعل أسعار الفائدة المرتفعة بصورة 
التي  لألدلة  البارزة  المالمح  نعتبره  ما  يلي  وفيما  معقولة.  غير 

جمعناها. 

مستوى أسعار الفائدة

الوسيط  الفائدة  سعر  بلغ  المتاحة،  البيانات  أفضل  •باستخدام  	
الرابحة(  )أي  المستدامة  األصغر  التمويل  بمؤسسات  الخاص 
حوالي 26 في المائة في عام 2006. أما أسعار الفائدة التي بلغت 
85 في المائة والتي اجتذبت كثيرا من االنتباه إلى مؤسسة التمويل 

األصغر المكسيكية كومبارتاموس فقد كانت استثنائية )غير مألوفة( 
حقا، وليست ممثلة للصناعة.

•ما برحت أسعار الفائدة التي تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر  	
تنخفض بنسبة 2.3 في المائة سنويا منذ عام 2003، وهو معدل 
تتقاضاها  التي  الفائدة  أسعار  انخفاض  معدل  من  كثيرا  أسرع 

البنوك.

ذوو  المقترضون  يدفعها  التي  األخرى  الفائدة  بأسعار  المقارنة 
الدخل المنخفض 

أدنى  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتقاضاها  التي  الفائدة  •أسعار  	
كثيرا من أسعار الفائدة على القروض االستهالكية وعلى بطاقات 
لدينا  توفرت  التي  والثالثين  الستة  البلدان  معظم  في  االئتمان 
مؤشرات على أسعار الفائدة فيها، وأعلى كثيرا من تلك األسعار 

في ُخمس هذه البلدان فقط.
• بلدا، كانت أسعار الفائدة التي  	21 34 تقريرا من  استنادا إلى 
وأدنى  تتقاضاها مؤسسات التمويل األصغر أدنى دائما تقريبا – 
غير  المقرضون  يتقاضاها  التي  األسعار  من   – عادة  كثيرا 

الرسميين.
أعلى  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتقاضاها  التي  األسعار  •كانت  	
عادة من األسعار التي تتقاضاها االتحادات االئتمانية في البلدان 
التي قدمت فيها  بيانات عنها. وفي الحاالت  التي وجدنا  العشرة 
االتحادات االئتمانية أداة ائتمان أصغر خاصة، كانت األسعار التي 
تتقاضاها عادة مماثلة لألسعار السائدة التي تتقاضاها مؤسسات 
التمويل األصغر، أو أعلى منها. غير أنه من الصعب استنباط الكثير 
من االستنتاجات من هذه المعلومات، ليس فحسب ألن حجم العينة 
صغير جدا، ولكن أيضا ألننا ال نعرف شيئا يذكر عن مدى تماثل 

العمالء واألدوات.

 تكاليف األموال

•يتعين على مؤسسات التمويل األصغر دفع أكثر مما تدفعه البنوك  	
عند تحقيق رفع مالي لحقوق ملكيتها بخصوم )عن طريق االستدانة(، 
ولم توجد دالئل على أن تكاليف األموال التي تتحملها كنسبة مئوية 
من محفظة القروض انخفضت في فترة السنوات 2003–2006. 
ولكن مديري مؤسسات التمويل األصغر ال يملكون عادة قدرا كبيرا 

من السيطرة على هذه التكاليف، على األقل في األمد المتوسط. 

خسائر القروض

التمويل  مؤسسات  تتقاضاها  التي  الفائدة  أسعار  تتضخم  •ال  	
األصغر بفعل وجود خسائر قروض غير معقولة. فالواقع أن معدالت 
المائة في  1.9 في  السداد منخفضة جدا - حوالي  التخلف عن 

عام 2006.

المصاريف اإلدارية

•تتطلب القروض الصغيرة مصاريف إدارية أكبر، وهي مصاريف  	
ال توازنها بدرجة كبيرة وفورات الحجم. ومن ناحية أخرى، يحقق 
منحنى التعلم الخاص بمؤسسات التمويل األصغر مع تقدم عمرها 

تخفيضات كبيرة.
•التكاليف اإلدارية هي أكبر عامل مساهم واحد في أسعار الفائدة،  	
ولكنها ما برحت تنخفض بنسبة 1 في المائة سنويا منذ عام 2003. 
ويبدو أن هذا االنخفاض يمثل تحسنا حقيقيا في تكلفة خدمة كل 

مقترض، وليس مجرد نتيجة لزيادة أحجام القروض.
•ليست لدينا طريقة إحصائية نحدد بها كميا حجم التضخم الذي  	
يمكن تفاديه والذي ال يزال باإلمكان تخفيضه في تكاليف التشغيل 
بأن  لالستنتاج  ونظرا  األصغر.  التمويل  تتحملها مؤسسات  التي 
مستوى هذه التكاليف يرتبط بقوة بعمر مؤسسات التمويل األصغر، 
فسيكون من غير الواقعي عدم توقع قدر كبير من عدم الكفاءة في 
وقت ال تزال فيه أعمار معظم مؤسسات التمويل األصغر صغيرة 
غير  الوطنية  األصغر  التمويل  أسواق  معظم  تكون  وحين  نسبيا، 
تنافسية. وال نعرف أي دليل يوحي بأن مؤسسات  ناضجة وغير 
التمويل األصغر بشكل عام خارجة عن إطار التطور العادي للكفاءة 

بالنسبة لمؤسسات األعمال العاملة في تلك األسواق.

األرباح

•تحقق مؤسسات التمويل األصغر في المتوسط عوائد على األصول  	
تحقق  المؤسسات  هذه  ولكن  التجارية،  البنوك  تحققه  مما  أعلى 
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عوائد أدنى كثيرا لمالكها على حقوق الملكية. كان متوسط العائد 
على حقوق الملكية الخاصة بمالك مؤسسات التمويل األصغر في 
المائة  في   17.7 مقابل  المائة،  في   12.3  – معتدال   2006 عام 
بالنسبة للبنوك. أما األرباح المرتفعة جدا التي جذبت الكثير من 
)غير  استثنائية  كانت  فإنها  كومبارتاموس  مؤسسة  إلى  االنتباه 

مألوفة(، وال تعتبر نمطية في هذه الصناعة.
•في الوقت نفسه، حققت نسبة العشرة في المائة األعلى ربحية من  	
محفظة القروض الصغرى على مستوى العالم عوائد على حقوق 
2006، وهو مستوى ال  عام  المائة في  في   34 تجاوزت  الملكية 
شك في أنه مرتفع بما يكفي إلثارة القلق بشأن المالءمة لدى بعض 
المراقبين. وتحقق معظم هذه األرباح منظمات غير حكومية وال تصل 
أبدا إلى جيوب خاصة. ولكن بعضها يصل إلى مستثمرين تابعين 
للقطاع الخاص. ويتوقف الحكم بما إذا كانت هذه األرباح ״فاحشة״ 
ليس فحسب على معيار المراقب بشأن ما يمثل ربحا معقوال وإنما 
أيضا على فحص ظروف مؤسسات التمويل األصغر كل على حدة، 
بما في ذلك مستويات المخاطر التي واجهها المستثمرون عندما 

قاموا بتقديم أموالهم.
•الحجم المتزايد لألموال التي تمر عبر صناديق االستثمار الدولية  	
في التمويل األصغر يأتي بصورة رئيسية من مستثمرين ليسوا على 
استعداد لقبول مخاطر أعلى أو عوائد أدنى من أجل خاطر األهداف 
االجتماعية. ومع ذلك فإن األرباح المتحققة من هذه الصناديق تبدو 

عادية حتى اآلن.
كنسبة  المحسوبة  المستدامة،  األصغر  التمويل  مؤسسات  •أرباح  	
العشر  بحوالي  تنخفض  برحت  ما  القروض،  حافظة  من  مئوية 

)0.6 في المائة( سنويا منذ عام 2003.
•األرباح ليست محركا مهيمنا ألسعار الفائدة. إذ بالنسبة لمؤسسة  	
وغير  المتطرف  التصور  شأن  من  الوسيطة،  األصغر  التمويل 
الواقعي وهو اإللغاء التام لألرباح أن يخفض سعر الفائدة الذي 
في  االنخفاض  هذا  يكون  ولن  فقط.  السدس  بحوالي  تتقاضاه 
سعر الفائدة صغيرا، ولكنه سيبقي أسعار الفائدة على القروض 
الصغرى مرتفعة عند مستويات قد تبدو فاحشة في نظر السياسيين 
والجمهور، اللذين ال يدركون عادة التكاليف المرتفعة التي يتطلبها 

حتما اإلقراض الصغير.

المنافسة

إلى تخفيض  المنافسة ستؤدي دائما  افتراض أن  المرء  •ال يسع  	
انخفضت في األسواق  الفائدة  أن أسعار  ويبدو  الفائدة.  أسعار 
عدا  ما  بالفعل،  تنافسية  الصغرى  القروض  فيها  أصبحت  التي 
في بنغالديش. ولكن ال يزال من السابق ألوانه كثيرا وضع توقع 
الفائدة من خالل  انخفاض أسعار  عالمية تصور  دقيق عن مدى 

المنافسة.
أن  هي  الهامة  فالحقيقة  المنافسة،  تلعبه  الذي  الدور  كان  •مهما  	
أسعار الفائدة واألرباح والتكاليف اإلدارية أظهرت اتجاها هبوطيا 

ملحوظا في السنوات األخيرة.

قارئ.  لكل  البعض متروكة  المعلومات مع بعضها  كيفية وضع هذه 
الرئيسي  االهتمام  حيث  التنمية،  منظور  من  القضية  نتناول  ونحن 
بما في ذلك،  ال يتمثل في النتائج المالية ولكن في منفعة العمالء – 
الخدمات  على  سيحصلون  الذين  المستقبل  عمالء  الحال،  بطبيعة 
المالية مع قيام االستثمارات الجديدة بتوسيع نطاق وصول مؤسسات 
التمويل األصغر. وقد تقاضت قلة من مؤسسات التمويل األصغر من 
المقترضين منها أسعار فائدة قد تكون أعلى كثيرا مما يمكن أن يكون 
له معنى من هذا المنظور. والواقع أنه سيكون مستغربًا أال يكون األمر 

كذلك، نظرا لتنوع الصناعة وشحة األسواق التنافسية.

المعقولة  غير  اإلقراض  أسعار  كانت  إذا  ما  هو  الحقيقي  السؤال 
التمويل األصغر ال تزيد عن كونها مجرد  التي تتقاضاها مؤسسات 
النطاق  واسع  نمط  بوجود  توحي  أدلة  نجد  وال  عارضة.  استثناءات 
الستغالل المقترضين بسبب تقاضي مؤسسات التمويل األصغر أسعار 
فائدة فاحشة منهم. ولكننا نجد بالفعل مساندة عملية قوية الفتراض أن 
تكاليف التشغيل أعلى كثيرا بالنسبة للتمويل األصغر الصغير الحجم 
منها بالنسبة للقروض المصرفية العادية، ولذلك يجب أن تكون أسعار 
الفائدة المستدامة على القروض الصغرى أعلى كثيرا من أسعار الفائدة 
االنخفاض  بسبب  بالتفاؤل  ونشعر  البنوك.  تتقاضاها  التي  العادية 
السنوات  واألرباح في  التشغيل  وتكاليف  الفائدة  السريع في أسعار 
األخيرة، ونتوقع أن يستمر هذا االتجاه في األمد المتوسط مستقبال. 
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الشكل ألف-1: توزيع نسبة مصاريف التشغيل، 2006

مالحظة: 555 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات، مرجحة بإجمالي محفظة القروض. األعمدة األفقية السميكة تمثل أرقاما وسيطة؛ 
أعلى وأسفل المستطيالت البيضاء يمثالن المئين الخامس والسبعين والمئين الخامس والعشرين، على التوالي؛ واألعمدة القصيرة العليا والسفلى تمثل المئين الخامس والتسعين 

والمئين الخامس، على التوالي.

ملحق. مصاريف التشغيل

مؤسسات  تتحملها  التي  التكاليف  معظم  التشغيل  تشكل مصاريف 
الوسيطة  النسبة  أن  ألف-1  الملحق  شكل  ويبين  األصغر.  التمويل 
لمصاريف التشغيل في العالم )الرواتب والتكاليف اإلدارية األخرى 
مقسومة على إجمالي محفظة القروض( بلغت 11.4 في المائة لعام 

27.2006

الرتفاع  يقدم  الذي  الرئيسي  المبرر  القروض.  أحجام  تأثير صغر 
التكاليف  بأن  اإلدعاء  هو  الصغرى  القروض  على  الفائدة  أسعار 
اإلدارية تكون أعلى حتما عند تقسيم مبلغ معين إلى قروض صغيرة 
ويبدو هذا  الحجم.  الكبيرة  القروض  قليل من  إلى عدد  وليس  كثيرة 
ألف-2  الملحق  شكل  ويوحي  نظريا.  كافية  بدرجة  معقوال  االدعاء 
بأن االدعاء قائم على أرض الواقع كذلك. إذ يبين هذا الشكل نتائج 
تحليل االنحدار الذي يختبر العالقة بين متوسط حجم القروض ونسبة 
متوسط  من  مئوية  كنسبة  قياسهما  تم  اللذين  التشغيل،  مصاريف 
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي. وقد استبعد تحليل االنحدار 

والوضع  واإلنتاجية  والنطاق  العمر  مثل  األخرى،  المتغيرات  تأثير 
وبعض  الكلي  االقتصاد  وبيئة  والمنطقة  المدخرات  وتعبئة  القانوني 

المتغيرات البديلة للبنية األساسية المادية.

األصغر  التمويل  مؤسسات  تكلف  القروض  إدارة  أن  الواضح  ومن 
هل  ولكن  كثيرا.  أكبر  قروضا  تقدم  التي  البنوك  تكلف  مما  أكثر 
مؤسسات  معظم  تتحملها  التي  التشغيل  لتكاليف  الفعلي  المستوى 
التمويل األصغر هو النتيجة الحتمية لحجم القروض، أم أنه يعكس عدم 
كفاءة غير معقولة؟ ال يمكن للمرء حساب إجابة عن هذا السؤال من 
اإلحصائيات المتاحة عن األداء. إذ تتفاوت مؤسسات التمويل األصغر 
بشدة في مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على تكاليف التشغيل، 
والنطاق  العمر  أيضا  وإنما  القروض  أحجام  فقط  ليس  ذلك  في  بما 
المثال،  سبيل  )على  المقدمة  القروض  ونوع  العمالء  وكثافة  وموقع 
اإلقراض الجماعي مقابل اإلقراض الفردي( واستقرار العمالء والبنية 
التحتية لالتصاالت والنقل ومستويات الرواتب والموقع الريفي مقابل 
الموقع الحضري. ويصنف مركز تبادل المعلومات مؤسسات التمويل 
األصغر في مجموعات نظيرة مختلفة ألغراض المقارنة التقريبية، ولكن 
كل مجموعة نظيرة تتضمن نطاقا واسعا جدا من الظروف بحيث ال 
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الشكل ألف-2: التغير المتوقع في نسبة مصاريف التشغيل/ إجمالي محفظة القروض، حسب حجم القروض

مالحظة: نتائج تحليل حركة انخفاض التكلفة تستند إلى 1,144 مؤسسة تمويل أصغر مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات/نشرة العمليات المصرفية الصغرى وأرسلت 
المطلقة. )جونزاليس،  التشغيل  تكاليف  يقابل مستويات  ولكنه ال  النسبي  التغير  الشكل  المبين على يسار  المئوية  النسب  مقياس  ويقيس   .2006–1999 السنوات  بياناتها عن 

سيصدر قريبا(.
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الشكل ألف-3: التغير المتوقع في نسبة مصاريف التشغيل/ إجمالي محفظة القروض، حسب النطاق

مالحظة: نتائج تحليل حركة انخفاض التكلفة تستند إلى 1144 مؤسسة تمويل أصغر مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات/نشرة العمليات المصرفية الصغرى وأرسلت 
بياناتها عن السنوات 1999–2006. )جونزاليس، سيصدر قريبا(. النسب المئوية المبينة على يسار الشكل تبين التكاليف النسبية ولكنها ال تقابل مستويات التكاليف الفعلية. 

يمكن للمرء بثقة أن يصدر حكما على كفاءة إحدى مؤسسات التمويل 
األصغر بمجرد مقارنة مؤشراتها بمؤشرات مجموعتها النظيرة، ناهيك 
بقدر  تتمتع  ككل  النظيرة  المجموعة  كانت  إذا  بما  عن إصدار حكم 

معقول من الكفاءة.

كانت  إذا  ما  لتحديد  عليها  االعتماد  يمكن  التي  الوحيدة  الطريقة 
مصاريف تشغيل إحدى مؤسسات التمويل األصغر مالئمة هي إجراء 
لهذه  الفردية  والعمليات  الفردي  للوضع  الواقع  أرض  على  دراسة 
قاعدة  أي  من  جزءًا  تشكل  ال  كثيرة  عوامل  ذلك  في  بما  المؤسسة، 
بيانات علنية. ومع ذلك، هناك عدد من االعتبارات التي تلقي الضوء 

على القضايا المحيطة بتكاليف التشغيل.
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حجم القروض/متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

الصغرى  القروض  إدارة  تكلفة  أن  من  الرغم  على  الحجم.  وفورات 
أكبر من تكلفة إدارة القروض الكبيرة، فيمكننا أن نتطلع إلى تخفيض 
تلك التكاليف عن طريق وفورات الحجم مع استمرار نمو مؤسسات 
التمويل األصغر. ولكن بعض المراقبين يعربون عن خيبة األمل ألن 
نمو حجم مؤسسات التمويل األصغر لم يحسن الكفاءة بالقدر الذي 
كانوا يتوقعونه: أال يفترض في مؤسسة التمويل األصغر التي تستطيع 
توزيع تكاليف تشغيلها الثابتة على مليون مقترض أن تكون التكاليف 
التي تتحملها لكل قرض أدنى كثيرا، وأن تتمكن من تقاضي أسعار 
فائدة أدنى من مؤسسة التمويل األصغر التي لديها بضعة آالف من 
العمالء فقط؟ وتثير نتيجة تحليل حركة انخفاض التكلفة في الشكل 3 
قدرًا من الدهشة. إذ يبدو أن مؤسسات التمويل األصغر تحقق معظم 
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الشكل ألف-4: مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من إجمالي محفظة القروض، 2003–2006

مالحظة: 175 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة أرسلت بياناتها عن عامي 2003 و 2006 إلى مركز تبادل المعلومات. 

مزايا وفورات الحجم بحلول الوقت الذي يصل فيه عدد عمالئها إلى 
حوالي 2000 عميل؛ ويبدو أنها ال تحقق مكاسب تذكر من وفورات 
الحجم بعد بلوغ هذه النقطة المبكرة جدا. وربما يكون السبب في هذا 
الصغرى:  القروض  في  العاملة  لأليدي  جدًا  المكثف  االستخدام  هو 
التمويل  مؤسسات  في  التشغيل  مصاريف  معظم  تشكل  فالرواتب 
األصغر، والتكاليف الثابتة منخفضة نسبيا مقارنة بالتكاليف المتغيرة. 
وال تمثل مؤسسات التمويل األصغر التي ال تزال صغيرة بما يكفي 
قروض  من  صغيرة  مئوية  نسبة  سوى  كبيرة  حجم  وفورات  لحصد 
أن  الحجم  لوفورات  يمكن  ال  باختصار،  الصغرى.  القروض  وعمالء 
تفعل الكثير لموازنة المصاريف اإلضافية التي تنشأ عن تقديم قروض 

صغرى للغاية. 

اتجاه تكاليف التشغيل. يحمل الشكل ألف-4 أنباء سارة. فقد تحسنت 
تكاليف  أن  أي   – كبيرة  بدرجة  األصغر  التمويل  مؤسسات  كفاءة 
التشغيل قد انخفضت - في السنوات األخيرة في جميع المناطق ما 
عدا منطقة جنوب آسيا، حيث كانت تكاليف التشغيل منخفضة للغاية 

أصاًل.

لماذا تنخفض نسب تكاليف التشغيل: منحنى التعلم، أو حجم القروض، 
أو المنافسة؟ يمثل االنخفاض في تكاليف التشغيل عامال مساهما رئيسيا 
في االنخفاض في أسعار الفائدة التي يدفعها المقترضون. ما السبب في 

هذا التحسن في الكفاءة، وهل يمكن أن نتوقع استمراره؟

منحنى التعلم. يبدو أن أحد العوامل المحركة - وربما أهم هذه العوامل 
- في تحسن كفاءة مؤسسات التمويل األصغر هو تقدم عمر المؤسسات 

الكبيرة مع استمرار تطور الصناعة. فمع نضج المؤسسات، تتعلم كيفية 
مزاولة نشاطها على نحو أفضل وتتمكن من السيطرة على التكاليف 
بقدر أكبر من الفعالية. ويبين تحليل حركة انخفاض التكلفة )الشكل 
ألف-5( أن عمر مؤسسة التمويل األصغر يرتبط بقوة بانخفاض تكاليف 
التشغيل، حتى بعد استبعاد آثار حجم القروض، والنطاق، والمتغيرات 
األثر  يضعف  أن  المستغرب  من  فليس  ولذلك  الصلة.  ذات  األخرى 
بمرور الوقت، ولكنه يستمر لفترة طويلة جدا. وتنخفض نسبة مصاريف 
الست  السنوات  من  لكل سنة  المائة  في   8–2 بنسبة  عادة  التشغيل 
األولى، وبنسبة 1–2 في المائة لكل سنة من السنوات الخمس التالية، 

وبنسبة تقل عن 1 في المائة لكل سنة بعد ذلك.

وليس لدينا مؤشر إحصائي جيد على مدى تنافسية أسواق مؤسسات 
التمويل األصغر، ولذلك ال نستطيع أن نحدد كم من هذا األثر المتعلق 
بالعمر يمكن أن يعزى إلى المنافسة. غير أنه من المحتمل أن يكون 
معظم األثر راجعا إلى منحنى التعلم، ألن عددا قليال نسبيا من أسواق 

مؤسسات التمويل األصغر هي التي أصبحت حتى اآلن تنافسية.

حجم القروض والتحول عن الرسالة. نظرا ألن القروض األصغر حجما 
تقترن بمصاريف تشغيل أعلى، فإن بوسع مؤسسات التمويل األصغر 
تخفيض نسبة مصاريف تشغيلها بمجرد تقديم قروض أكبر حجما. 
قيمة  بقروض  مقترضيها  جميع  يدين  أصغر  تمويل  مؤسسة  أن  فلو 
كل منها 100 دوالر سمحت فجأة لهؤالء المقترضين بمضاعفة حجم 
قروضهم، أو وجدت مقترضين جدد يريدون الحصول على قروض أكبر 
حجما، فإنها لن تحتاج إلى مضاعفة مصاريف موظفيها أو المصاريف 
اإلدارية األخرى. فهل التحسينات في الكفاءة المبينة في الشكل ألف-4 
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الشكل ألف-5: التغير المتوقع في نسبة مصاريف التشغيل/ إجمالي محفظة القروض، حسب عمر مؤسسة التمويل األصغر

مالحظة: نتائج تحليل حركة انخفاض التكلفة تستند إلى 1144 مؤسسة تمويل أصغر مدرجة في قاعدة بيانات مركز تبادل المعلومات/نشرة العمليات المصرفية الصغرى وأرسلت 
بياناتها عن السنوات 1999–2006. )جونزاليس، سيصدر قريبا(. مقياس النسب المئوية المبين على يسار الشكل يقيس التغير النسبي المتوقع، ولكنه ال يقابل مستويات تكاليف 

التشغيل الفعلية.

يفسر بعض المراقبين النمو في متوسط أحجام القروض على أنه عالمة على ״التحول عن الرسالة״ بعيدا عن العمالء الفقراء، غير أنه ليس واضحا على اإلطالق عدد المرات   28
التي يكون فيها هذا القول صحيحا. ذلك أن الصلة بين حجم القروض وفقر العمالء ليست سوى صلة تقريبية جدا في أحسن األحوال. فلدى معظم مؤسسات التمويل األصغر 
سلم متسلسل من أحجام القروض المقدمة للعمالء، والقروض الصغيرة جدا في بداية ذلك السلم كثيرا ما تعكس سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالمؤسسة وليس الحاجات 

الفعلية للمقترضين أو قدرتهم على السداد. وعندما ينتقل المقترضون إلى قروض الحقة وأكبر حجما، أو عندما تخفف مؤسسة التمويل األصغر القيود على الحجم بالنسبة 
للقروض األولى، فإن متوسط حجم قروضها يزيد حتى وإن لم يحدث تغير في نوعية العمالء الذين تقدم إليهم خدماتها. وحتى عندما تضيف المؤسسة عمالء أكثر ثراء )أي 

أصحاب المشاريع الصغيرة( مع استمرار نموها، فإن هذا ال يعني بالضرورة تقليل تقديم الخدمة للعمالء األكثر فقرا. وثمة طريقة يمكن االعتماد عليها بدرجة أكبر للحكم على 
مدى التحول عن الرسالة وهي النظر إلى مستوى فقر القرى والبلدات واألحياء التي تفتح فيها المؤسسة فروعها الجديدة. 

ال تزيد عن كونها نتيجة لزيادة أحجام القروض، مما قد يعكس تحركا 
نحو خدمة العمالء األكثر ثراء؟28

نسبة مصاريف  شيوعا:  الكفاءة  مقاييس  أكثر  ألف-4  الشكل  أورد 
مبالغ  على  مقسومة  اإلدارية  التكاليف  عن  عبارة  وهي  التشغيل، 
تجعل  التشغيل  بمصاريف  الخاصة  النسبة  وهذه  القروض.  محفظة 
مؤسسات التمويل التي لديها أحجام قروض أكبر تبدو أفضل كفاءة 

بصورة تلقائية.

أما المقياس األفيد لغرضنا الفوري فهو التكلفة اإلدارية مقسومة على 
عدد المقترضين. وإضفاء الشكل العادي على ״التكلفة لكل مقترض״ 
الناتجة عن ذلك عن طريق حسابها كنسبة مئوية من متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القومي ينتج مؤشرا أفضل لوصف أوضاع مؤسسات 
التمويل األصغر من بلدان مختلفة دون منح ميزة تلقائية للمؤسسات 
التي تقدم قروضا أكبر حجما، أو التي تكون تكاليف األيدي العاملة 

أدنى في بلدها.

السنوات في  الكفاءة  اتجاه  يبين  الذي  ألف-6،  الشكل   يوحي 
بأن  مقترض،  لكل  للتكلفة  العادي  الشكل  باستخدام   2006–2003

حجما،  األكبر  للقروض  نتيجة  مجرد  ليست  الكفاءة  في  التحسينات 
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عمر مؤسسة التمويل األصغر

ويمكن  عميل.  كل  خدمة  تكلفة  في  حقيقيا  تحسنا  تعكس  ولكنها 
استخالص نفس النتيجة من تحليل حركة انخفاض التكلفة في الشكل 
في  قوي  تحسن  تحقيق  يدفع  التعلم  منحنى  أن  يبين  الذي  ألف-5، 

الكفاءة حتى بعد استبعاد تأثير حجم القروض.

هل تنبؤنا التكلفة لكل مقترض من هم المديرون األكفاء ومن هم الذين 
الشكل  باستخدام  مقترض  لكل  التكلفة  قياس  إن  األموال؟  يهدرون 
العادي، وليس التكلفة لكل دوالر يتم إقراضه، هي التي تستبعد تأثير 
حجم القروض، وإلى درجة أقل، الفروق القطرية في تكاليف األيدي 
العاملة والمستلزمات األخرى. ولكن هذا المقياس ال يستبعد تأثير كثير 
من المتغيرات األخرى التي تؤثر على التكلفة التي تتحملها مؤسسات 
التمويل األصغر، مثل الكثافة الجغرافية للعمالء، أو البنية التحتية للنقل 

واالتصاالت، أو مرونة وتعقيد األدوات التي تقدم للعمالء.

كما أن مؤسسات التمويل األصغر ترفع تقارير عن مجموع مصاريفها 
عن  باإلقراض  المرتبطة  التكاليف  فصل  من  تتمكن  وقلما  اإلدارية. 
إذا  فإنه  ولذلك  االدخار.  مثل  األخرى،  باألدوات  المرتبطة  التكاليف 
لكل  التكلفة  فإن  االدخار،  خدمات  أصغر  تمويل  مؤسسة  أضافت 
تدهور  إلى  يشير  ولكن هذا ال  ترتفع،  التقارير  في  الواردة  مقترض 

في الكفاءة.
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الشكل ألف-6: مصاريف التشغيل لكل مقترض كنسبة مئوية من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي

مالحظة: 175 مؤسسة تمويل أصغر مستدامة أرسلت بياناتها عن العامين إلى مركز تبادل المعلومات، مرجحة بإجمالي محفظة القروض. 

وفي النهاية، وعند مستوى معين، تتحول القروض األكبر حجما إلى 
سبب لزيادة المصاريف اإلدارية لكل مقترض – على سبيل المثال، 
تعقيدا  أكثر  تحليال  الصغيرة  للمؤسسات  المقدمة  القروض  تتطلب 
تكلفة  المرء أن يرى  يتوقع  ولذلك ال  القروض الصغرى،  وتكلفة من 
لكل مقترض منخفضة في منطقة أوروبا الشرقية مثلما هي في منطقة 
جنوب آسيا. ونتيجة لجميع هذه العوامل، ال يمكن أن يستنتج المرء 
األصغر  التمويل  مؤسسات  مديري  أن  المثال،  سبيل  على  تلقائيا، 
أمريكا  منطقة  في  المديرين  من  كفاءة  أكثر  آسيا  منطقة شرق  في 
أقل في مؤسسات منطقة  لكل مقترض  التكلفة  أن  لمجرد  الالتينية، 

شرق آسيا.

بصور  مقترض  لكل  التكلفة  على  تؤثر  التي  المختلفة  العوامل  تؤثر 
مختلفة على مؤسسات التمويل األصغر. غير أنها تظل متماثلة تقريبا 
بالنسبة ألي مؤسسة تمويل أصغر معينة من سنة إلى أخرى، ولذلك 
فإن من األرجح تماما أن االنخفاض العام في التكلفة لكل مقترض 

المبين في الشكل ألف-6 يعكس تحسنا حقيقيا في الكفاءة.

ونحن ال نعلم شيئا عن وجود نهج إحصائي يمكن أن يقيس مباشرة ما 
إذا كانت التكاليف اإلدارية إلحدى مؤسسات التمويل األصغر مرتفعة 
بصورة فاحشة اليوم. ولكن البيانات أتاحت لنا إبداء بعض المالحظات 
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ذات الصلة. إن الحجة المعقولة القائلة إن التكاليف يتعين أن تكون 
االنحدار  تحليل  يساندها  حجما  أصغر  قروض  تقدم  عندما  أكبر 
لمجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل األصغر. وقد انخفضت بشدة 
السنوات  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  تشغيل  تكاليف  مستويات 
األخيرة، ورأينا أن هذا يمثل تحسينات حقيقية في التشغيل، وليس 
مجرد تأثير زيادة أحجام القروض. ويوحي تحليل االنحدار بأن معظم 
التمويل  مؤسسات  اكتساب  مع  التعلم  منحنى  يعكس  التحسن  هذا 

األصغر مزيدا من الخبرة.

ولكن هذا ال يشرح لنا حجم ״التضخم״ الذي يمكن تفاديه والمتأصل 
وألن  األصغر.  التمويل  بمؤسسات  الخاصة  التشغيل  مصاريف  في 
لم  السن جدا وألن معظمها  التمويل األصغر صغيرة  معظم أسواق 
تصبح بعد تنافسية، فمن غير الواقعي أن نتوقع من مؤسسات التمويل 
األصغر العاملة في تلك األسواق أن تعمل بأكثر المستويات الممكنة 
كفاءة. فالصناعات غير الناضجة تتسم دائما بقدر من عدم الكفاءة 
القابل لإلصالح. وال نعرف عن وجود أدلة توحي بأن مؤسسات التمويل 
األصغر بشكل عام خارجة عن نطاق التطور المعتاد للكفاءة بالنسبة 
الناضجة. وأخيرا فإن  العاملة في األسواق غير  لمؤسسات األعمال 
تكلفة مصاريف التشغيل من سنة إلى أخرى تظهر انخفاضا مشجعا، 

مهما كانت الطريقة التي نقيسها بها.
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