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التوظيف ھو الحل وليس التمويل األصغر
أنيل كرناني
كلية روس إلدارة األعمال بجامعة ميتشجن

ُمنحت جائزة نوبل للسالم  2006لبنك جرامين في البنجالديش و ُمؤسسه محم د ي ونس ،ال ذي يع د رائ د التموي ل األص غر ،حي ث أك دت لجن ة
نوبل أن التمويل بالغ الصغر ينبغي أن يلعب "دوراً محوريا ً" في القضاء على الفقر .وأعلنت األمم المتحدة على موقعھا اإلليكتروني ،بعد أن
خصصت عام  2005ليكون عام التمويل األصغر ،أن "حالياً ،يستخدم رواد التمويل ب الغ الص غر قروض ا ً ص غيرة يص ل مق دارھا إل ى 100
دوالر لتنمي ة مش روعاتھم الرائع ة ،وبالت الي يتمكن ون م ن اإلنف اق عل ى أس رھم ،مم ا ي ؤدي إل ى وج ود اقتص اديات محلي ة تتمي ز ب القوة
واالزدھار" .ويخطط البنك الھندي  ICICIلمنح عمالئه من سكان الريف قروضا ً بحد أدن ى  100دوالر أمريك ي وبح د أقص ى  25ملي ون
دوالر خالل الخمس سنوات القادمة .كما يدعم وزير المالية شيدامبارام كذلك مبادرات التمويل األصغر.

وإذا أخذنا في االعتبار حجم الفوائد في التمويل بالغ الصغر ،فمن المعقول أن نسأل عما إذا كان التمويل بالغ الصغر أداة فعالة للقض اء عل ى
الفقر أم ال .فغالبا ُ ما يحقق التمويل بالغ الصغر فوائد غير اقتصادية مثل زيادة الثقة بالنفس والتماسك االجتماعي وتمكين الم رأة .كم ا يس اعد
الفقراء في تيسير االستھالك طوال فترات األزمات الدورية أو غير المتوقعة .ولقد استخلص ت مجل ة "اإليكونوميس ت" أن ه عل ى ال رغم م ن
الزيادة المضطردة في دراسات الحال ة الت ي ت ثلج القل ب ،إال أن ه ين در وج ود تحل يالت تطبيقي ة أو عملي ة" .كم ا أظھ رت بض عة دراس ات أن
التمويل بالغ الصغر يؤثر تأثيرا سلبيا ً على الفقر ،ألنه ببساطة ستصبح األسر الفقيرة أكثر فقرا ُ بسبب عبء الديون .ومع ذلك ،وجدت معظم
الدراسات أن ھذا النوع من التمويل مفيد ولكن ضمن نطاق محدود فقط .ولألسف الشديد فإن الواقع أقل روعة من ھذا الوعد.

لماذا أصبح التمويل بالغ الصغر أقل فاعلية؟ إن المشكلة ال تكمن في التمويل األصغر فحسب ،بل في المشروع متناھي الصغر في حد ذات ه.
لذلك ،فإن إعالن األمم المتحدة ب أن أص حاب المش روعات متناھي ة الص غير يس تخدمون الق روض لتنمي ة مش روعاتھم الواع دة مم ا يق ود إل ى
وجود اقتصاديات مزدھرة ،ھو إعالن زائف .ألن عميل ة التموي ل ب الغ الص غر ھ ي ص احبة مش روع ب المعنى الحرف ي للكلم ة ،حي ث تجم ع
رأس المال وتدير العمل وھي من تحصل على األرباح.

ولك ن ،االس تخدام الح الي لكلم ة "ص احب مش روع" أو  entrepreneurيتطل ب أكث ر م ن التعري ف الحرف ي .وكلم ة
 Enterpreneurshipھ ي مح رك ديناميكي ة جوزي ف س كامبيتر الت ي يطل ق عليھ ا "الت دمير الخ الق" .فص احب المش روع أو

 entrepreneurھو شخص يمتلك الرؤية واإلبداع ويحول األفكار الجديدة إلى إبداع ناجح ،ونموذج أعمال جديد .وبالطبع ،بعض عمالء
التمويل بالغ الصغر ينطبق عليھم ھذا التعريف ،فلقد أنشئوا مشروعات رائعة – وھذه ھي القصص التي تثلج القلب .ولك ن الغالبي ة العظم ى
منھم علقوا في أنشطة تدر عليھم قوت يومھم دون أي مستقبل في تحقيق ميزة تنافسية.

وفي مسح متميز حول الحياة االقتصادية للفقراء ،كتب أبھيجيت بانيرجي أن الفقراء الذين يعملون لحسابھم غالب ا ُ م ا يفتق رون إل ى المھ ارات
المتخصصة ،وفي معظم األحيان يمارسون أكثر من عمل .والعديد من ھذه المشروعات تعمل على نطاق محدود للغاية .ويشير بانيرجي إلى
أن المشروعات المتوسطة التي يديرھا الفقراء ليس بھ ا عمال ة مدفوع ة األج ر ،ومعظ م ھ ذه المش روعات تمتل ك ع دد مح دود م ن األص ول.
ونظراً لغياب المھارات ،وقلة رأس المال وعدم وجود اقتصاديات الوفرة ،تعمل ھذه المشروعات في مج االت تتمي ز بقل ة الح واجز الخاص ة
ببدء العمل وحيث الكثير من المنافسة ،لذلك ،تتسم ھذه المشروعات بقلة إنتاجيتھا مما يؤدي إلى تحقيق أرباح زھيدة وبالت الي ل ن ت تمكن م ن
إخراج ماليكيھا من دائرة الفقر\ .
وال يج ب أن تش كل ھ ذه الحقيق ة مفاج أة لن ا .ألن معظ م األش خاص يفتق رون إل ى المھ ارات والرؤي ة واإلب داع والمث ابرة ك ي يص بحوا م ن
أصحاب المشروعات .وحتى في البلدان المتقدمة التي ترتفع فيھا مس تويات التعل يم والبني ة األساس ية ،ھن اك م ا يزي د عل ى  %90م ن الق وى
العاملة يعملون كموظفين بدال ُ من أصحاب مشروعات .وحتى وإن كان ت الخ دمات المالي ة مت وفرة بش كل أكب ر ف ي البل دان المتقدم ة ،فطائف ة
ص غيرة ھ ي م ن اس تخدمت الق روض ف ي أغ راض ب دء المش روعات .إن الغالبي ة العظم ى م ن عم الء التموي ل ب الغ الص غر أص بحوا م ن
أصحاب المشروعات متناھية الصغر ليس ألنھم اختاروا ذلك ،فھم س يكونوا أكث ر س عادة إن تمكن وا م ن الحص ول عل ى وظيف ة ف ي مص نع
مقابل أجر معقول إن أمكن .وينبغي أال نضفي صبغة رومانسية على فكرة "الفقراء كأصحاب مشروعات" .وفي ھذا الصدد ،تستخدم منظمة
العمل الدولية مصطلح أفضل وھو "من يعملون لحسابھم".

التوظيف
إن خلق فرص عمل ثابتة ب أجور معقول ة ھ و أفض ل طريق ة لرف ع الم واطنين م ن الفق ر .ولق د ص رحت منظم ة العم ل الدولي ة "أن ه ال يوج د
طريقة أكثر فعالية لتخفيض حدة الفقر مثل التوظيف" .وف ي اقتص اد التنمي ة ،ھن اك الكثي ر م ن ال دعم النظ ري والعمل ي لزي ادة ف رص العم ل
مقابل أجر في االقتصاديات النامية.

ومن المفيد أن نلقي بنظرة على اتجاھات الفقر والتوظي ف بم رور الوق ت ف ي الص ين والھن د وأفريقي ا )ال ذين يش كلون مع ا ً ثالث ة أرب اع ع دد
الفقراء في العالم( ،وذلك باستخدام بيانات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
نس بة الس كان ال ذي يق ل دخلھ م ع ن  2دوالر ف ي
اليوم
أواخر الثمانينيات
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نس بة الس كان ال ذي يق ل دخلھ م ع ن  2دوالر ف ي
اليوم
أواخر التسعينيات

الصين

%67.4

%50.1

الھند

%83.2

%78.8

أفريقيا

%76.1

%76.1

التوظيف/السكان
أواخر الثمانينيات

التوظيف/السكان
أواخر التسعينيات

الصين

51.0%

58.7%

الھند

29.5%

35.8%

أفريقيا

33.4%

30.1%

في الصين ،حيث انخفضت نسبة الفقر انخفاضا ً ملحوظاً ،يوجد شريحة كبيرة ومتزاي دة م ن الس كان الع املين  .وف ي أفريقي ا ،حي ث ل م تتغي ر
نسبة الفقر ،يوجد بھا شريحة صغيرة ومتناقصة من السكان العاملين .أما أداء الھند فھ و يتوس ط االثن ين .فلق د تعرقل ت مجھ ودات الھن د للح د
م ن الفق ر بس بب األداء الض عيف عل ى ص عيد خل ق ف رص العم ل .وأرجع ت ورق ة عم ل ص ادرة ع ن ص ندوق النق د ال دولي س بب انكم اش
التوظيف في الھند إلى التأكيد المشوه على طريق التنمي ة ال ذي يعتم د اعتم اداً كبي راً عل ى تكثي ف رأس الم ال والمھ ارات .فالقطاع ات الت ي
تعتمد على كثافة رأس المال مثل الصناعات الثقيلة ،والقطاعات القائمة على كثافة المھارات مثل تكنولوجيا المعلومات ،لن تحل مشكلة الفقر
في الھند .وذلك ألن آثار النمو االقتصادي العام قليلة جداً وبطيئة جداً .وبالتالي ،تحت اج الھن د إل ى التركي ز عل ى نم و القطاع ات القائم ة عل ى
كثافة العمال والمھارات المنخفضة مثل الصناعات الخفيفة وصناعة المالبس والسياحة .إن وجود سبعة  ITTsلن يعوض عن نس بة األمي ة
التي تصل إلى  %40من إجمالي عدد السكان .ومدينة بنجالور لن تعوض عن الفقر المتفشي في مدينة بيھار.

اقتصاديات الوفرة
وال يزال العديد من السكان العاملين عالقين تحت خط الفقر – ويطلق عليھم الفقراء العاملين .وسواء كانت الموظفة فقيرة أم ال ،ف ذلك يعتم د
على مقدار ما تتقاضاه من أجر ،وحجم األسرة ،والدخل الذي يحققه أفراد األسرة اآلخرين .وليس من الكاف خلق فرص عم ل جدي دة ،ولك ن
من الضروري زيادة اإلنتاجية حتى ترتفع األجور بصورة تكفي لتمكن الموظفات من الخروج من دائرة الفقر.
العاملون الفقراء /التوظيف
أواخر الثمانينيات

العاملون الفقراء/التوظيف
أواخر التسعينيات

الصين

79.6%

35.2%

الھند

75.0%

62.0%

أفريقيا

63.4%

65.4%
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وفي إطار ھذا البعد أيضاً ،يأتي أداء الھند متوسطا ً .ويتمثل أحد أسباب ضعف نمو اإلنتاجية بالھند في غياب اقتصاديات الوفرة المناسبة في
المش روعات .وأظھ رت دراس ة أجراھ ا ص ندوق النق د ال دولي أن متوس ط حج م الش ركات ف ي الھن د أق ل م ن عش ر األحج ام المقارن ة ف ي
االقتصاديات الناشئة .ومن شأن التركيز على التمويل األصغر أن يسھم في تفاقم ھذه المشكلة.

وبدالً من إقراض  500سيدة كل منھا  200دوالر كي تشتري ماكينة حياكة وتبدأ مشروعا ُ متن اھي الص غر لتص نيع المالب س ،فم ن األفض ل
بمكان إقراض إحدى سيدات أعمال ممن لديھن القدرات اإلدارية و البصيرة العملية  100ألف دوالر ومس اعدتھا ف ي إنش اء مص نع للمالب س
الجاھزة يسھم في توظيف  500سيدة .ويمكن لألخير أن يس تغل اقتص اديات ال وفرة ،وتوظي ف عناص ر متخصص ة واس تخدام تقني ات العم ل
الحديثة لتحقيق قيمة لكل من المالك والعاملين.
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