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امللخص التنفيذي

القطاع غري املنظَّم يف العراق من أبرز القطاعات اليت تعمل على تشغيل األيدي العاملة 	 
)املاهرة وغري املاهرة(؛ ألنَّ شروط التوظيف فيه ال ختضع للشروط نفسها اليت خيضع هلا القطاع 

غري املنظَّم. 

واخلدمات 	  السلع  خمتلف  تنتج  وهي  املنظَّم،  غري  القطاع  يف  إنتاجية كبرية  قاعدة  تتوفَّر 
وعلى اجملاالت واالختصاصات كافَّة، وتُعدُّ هذه القاعدة اإلنتاجية حمفِّزاً لعملية النمو االقتصادي 

للمجتمعات، واألسواق احمللية.

عشرات 	   )Fintech( التمويل  صناعة  على  التكنولوجية  االبتكارات  تطبيق  اجتذب 
املليارات من الدوالرات على هيئة رأس مال يف السنوات األخرية، وعند تطوير هذه اخلدمات جنباً 
إىل جنب مع السياسات احلكومية التكميلية واألطر التنظيمية، فتصبح عندها القدرة على توسيع 
اخلدمات املالية ملئات املاليي من األشخاص الذين يفتقرون حالياً للوصول إىل التمويل ويف إدارة 

التمويل. 

إنَّ اعتماد هنج تنظيمي سريع االستجابة، بداًل من هنج تدخلي مفرط، هو اإلطار األنسب 	 
لتعزيز الشمول املايل وإمكانية حتوُّل اقتصاد الظل إىل حمفٍِّز للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي عن طريق 

االبتكار والتكنولوجيا املالية. 

من الضروري أن تستوعب احلكومة العراقية –عن طريق السياسات االقتصادية– عملية 	 
إدخال العاملي وجذبم يف هذا القطاع، وحتويلهم إىل القطاع الرمسي، واالستفادة منهم يف عملية 

تعزيز النمو االقتصادي املستدام وحتفيزه مبا يقود إىل تطوير القطاع اخلاص يف البالد.

تأثير التكنولوجيا المالية على اقتصاد الظل في العراق 
وإمكانية تعزيز النمو الحقيقي المستدام 

»تجارب دولية مختارة«
علي عبدالكاظم دعدوش  *

*  دكتوراه اقتصاد – كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد
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ما زالت عمليات التحوُّل الرقمي للخدمات املالية يف العراق ضعيفًة، قياساً بعدد الذين 	 
يستخدمون أجهزة اهلاتف احملمول وشبكة األنرتنت، ومن َثَّ ضرورة التوجُّه الفعلي للجهاز املصريف، 
وعلى رأسه البنك املركزي العراقي لتعزيز دور القطاع اخلاص –خصوصاً اقتصاد الظل– عن طريق 
التعاون مع املصارف أو الشركات واملؤسسات املالية األخرى مبا حيقِّق عملية الشمول املايل، حينئٍذ 
حنصل على التكامل الواقعي والفعلي بي العاملي يف اقتصاد الظل، وعملية حتقيق النمو احلقيقي 

املستدام ويف الوقت نفسه تعزيز دور القطاع اخلاص يف عملية تنشيط القطاعات احلقيقية حملياً.

املقدمة

غري  املايل  القطاع  على  التكنولوجي  االبتكار  أتثري  تدرس  ا  أبهنَّ البحثية  الورقة  هذه  تتميز 
املنظَّم على ثالث دول خمتارة، هي: )كينيا، واهلند، والصي( فضاًل عن العراق، إذ إنَّ التكنولوجيا 
التكنولوجيا  قيام  على كيفية  هنا  )Fintech(، وسنركِّز  عموما ابسم  تُعرف  املالية هي صناعة 
املالية  بتوسيع الوصول إىل التمويل ملاليي األشخاص يف االقتصادات النامية، مع اهتمام خاص 
بدور األطر التنظيمية يف تسهيل هذه العملية، وهي حتليل نوعي لثالث دراسات حالة استخدمت 
التكنولوجيا يف السعي لتحقيق التمويل الشامل وتعزيز النمو املستدام القتصادات الدول النامية ، 
إذ إنَّ أنظمة الدفع غري النقدية يف اهلند وكينيا على سبيل املثال، واالقرتاض بي النظراء يف الصي 

قد حقَّقت جناحات مهمة على واقع اقتصادات تلك الدول.

وعن طريق التحقيق االستقرائي يف درجات النجاح املتفاوتة عرب احلاالت، سُتقدَّم احلجة 
القائلة أبنَّ تصميم بنية تنظيمية مناسبة أمر ابلغ األمهية؛ لتعظيم فوائد االبتكار التكنولوجي. وبتعبري 
أدق، هنالك حاجة إىل ملسة تنظيمية خفيفة يف املراحل املبكرة لتشجيع االبتكار والتجريب. مع 
منو القطاعات والشركات الناجحة ال سيَّما يف االقتصاد غري املنظَّم، إذ جيب على املنظَّمي تكييف 
البنية لفرض ضوابط ورقابة أكثر صرامة من دون إثقال كاهل القطاع مبتطلبات االمتثال املرهقة 
للغاية. وميكن أن يؤدِّي تدخُّل الدولة املفرط أو سيِّئ التخطيط يف أيِّ مرحلٍة من العملية إىل نتائج 

عكسية. 

ستبدأ الورقة البحثية -عمومًا- بتعريف املصطلحات الرئيسة، ث تناقش العالقة بي التمويل 
الشامل والنمو االقتصادي املستدام يف البلدان النامية. ث تسلِّط الضوء على إمكاانت االبتكار 
النمو  لتعزيز  الرمسي كأداة  غري  االقتصاد  تنظيم  إمكانية  مع  املايل  الشمول  لزايدة  التكنولوجي 
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 )Fintech( االقتصادي احلقيقي، مع إيالء اهتمام خاص ألمهية اهليكل التنظيمي له. ونظراً ألن
تنطوي على تقاطع كلٍّ من القطاعي املايل والتكنولوجي، فكيف ينبغي تنظيمها )كأداة مالية، أو 
أداة، أو شيء خمتلف متاماً(، والتصميم املناسب للبنية التنظيمية هي ألغاز مهمة لواضعي السياسات 
والباحثي. تشكِّل هذه األلغاز أسئلة البحث األولية اليت نسعى إىل معاجلتها مع الرتكيز الشديد 
الدول املختارة،  الكلية اليت ميكن استخالصها من دراسة جتارب  على آاثر السياسة االقتصادية 
التطبيق على واقع  الدول عند  اليت تعرَّضت هلا تلك  ومدى اإلفادة من اآلاثر اإلجيابية والسلبية 

االقتصاد العراقي.

احملور األول: اإلطار املفاهيمي للبحث

أواًل: نشأة االقتصاد غري املنظَّم )التعريف واخلصائص(:

1- املفهوم العام 

   اْسُتْحِدث مصطلح االقتصاد غري املنظَّم يف بداية السبعينيات من القرن املاضي، وحتديداً 
القطاع  الكالم عن هذا  البطالة يف غاان، ويُعدُّ  تناولت   )J.Keith Hert( يف دراسة أجراها
يف  مهماً  تنامياً  الظاهرة  هذه  تنامت  قد  سيَّما  ال  نفسه،  الوقت  يف  والصعوبة  األمهية  يف  غايًة 
الدول النامية والدول اليت مسَّتها موجات التغريات واألزمات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
)Friedrisch,2019,9(. إذ كان األفراد يف اجملتمعات البدائية يزاولون أنشطتهم االقتصادية 
بصورة يسرية، تتماشى مع احتياجاهتم، لذا مل يكونوا جمربين على التصريح ابألعمال اليت يقومون 
با، لكن بسبب عدم وجود هيئة أو وحدة إدارية تقوم بتنظيم العالقات فيما بينهم من انحية، 
ينظِّم شؤوهنم  َمن  إىل  أصبحوا حباجة  أخرى؛  من انحية  أنفسهم  األفراد  بي  وحلصول خالفات 
بذه  تضطلع  عامة  هيئة  لصاحل  العامة  من حرايهتم  جزٍء  عن  تنازلوا  فقد  لذا  مصاحلهم،  وحيمي 
يسدِّدوا  أن  مقابل  األفراد  لتنظيم شؤون  وتشريعي  إداري  اليت ظهرت كحل  الدولة،  املهمة وهي 
جزءاً من مداخيلهم هلا، وبعد أن تعدَّدت وظائف الدولة وازدادت نفقاهتا العامة كان لزاماً عليها 
أن تبحث عن مصادر متويل ميزانيتها عن طريق االقتطاعات الضريبية، ومن هنا ظهر االقتصاد 
غري املنظَّم الذي بدأ بعد أن فرضت الدولة قيوداً على خمتلف املعامالت االقتصادية ال سيَّما فيما 
يتعلَّق ابلضرائب، أو عدم حصول األفراد على عقد عمل يضمن فيه العيش الكرمي، وقد أُْطِلق 
على هذا القطاع تسميات عديدة وخمتلفة من دولة إىل أخرى؛ ويعود ذلك الختالف ثقافة الدول 
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والسياسات املتبعة فيها، ومن هذا املنطلق توجد حماوالت ِعدَّة استهدفت إعطاء تعريف ملختلف 
تسميات هذا القطاع، منها تسميته يف إنكلرتا ابالقتصاد اخلفي، ويف الوالايت املتحدة األمريكية 
ابالقتصاد حتت األرضي )Souterraine Economic(، أو كما يسمَّى يف فرنسا ابالقتصاد 
األسود )JAKOVAC,2018,284(، وجندها يف املعاجم االقتصادية بتسميات عديدة ال 
ختتلف كثرياً يف جوهر مفهومها منها: ) اقتصاد الظل، واالقتصاد التحيت، واالقتصاد غري الرمسي، 
واالقتصاد املوازي، واالقتصاد غري املنظور، واالقتصاد غري املنظَّم(، وغريها من التسميات األخرى 

املختلفة.

يتألَّف من  القطاع الذي  أنَّه  املنظَّم على  القطاع غري  الدولية  العمل    وقد عرفت منظمة 
مشاريع جتارية خاصة غري منظمَّة بصفة قانونية، وغري مسجَّلة َوْفقاً أليِّ صورة من الصورة احملددة 
لتفادي  يسعى  الذي  املوازي  االقتصاد  من  املنظَّم كاًل  غري  االقتصاد  ويشمل  الوطين،  للتشريع 
)جملس  القانونية  السلع واخلدمات غري  يتعامل مع  الذي  اإلجرامي  والنظم، واالقتصاد  الضرائب 
الذي  االقتصاد  أبنَّه  عرَّفه  فقد   )F. Schneider( أمَّا   ،)6  ،  2012  ، اإلنسان  حقوق 
يشمل مجيع األنشطة االقتصادية غري املسجَّلة، واليت تسهم يف تكوين الناتج القومي اإلمجايل فيما 
لت، ويرى صندوق النقد الدويل أبنَّه جمموعة األنشطة املتعلقة ابإلنتاج على نطاق صغري  لو ُسجِّ
Noi-( )Small Families )واليت توفر فرص عمل، ودخاًل لألفراد، والعائالت الصغرية 

.)seux,2000,18

2- اخلصائص 

  توجد عوامل مشرتكة عديدة بي مكوانت االقتصاد غري املنظَّم متيِّزه عن أنشطة االقتصاد 
)Friedrisch,2019,13( :هي )العام واخلاص )املنظَّم، واملختلط

احلساابت  يف  وخمرجاته  مدخالته  تدخل  وال  احلكومية،  للرقابة  خيضع  ال  اقتصاد  إنَّه  أ- 
القومية، وال يعرتف ابلتشريعات الصادرة لذلك يعتمد السرية يف عمله )بيعاً، وشراًء، وعماًل(، أي: 

يكون بعيداً عن أعي الرقابة، وال ميسك دفاتر نظامية.

أكانت  سواًء  للدولة  عليه كافَّة  املرتتبة  االستحقاقات  أتدية  عن  القطاع  هذا  ميتنع  ب- 
رسوماً، أم ضرائب، أم خططاً، أم تقدمي بياانت، يف حي أنَّه يستفيد من أغلب اخلدمات املقدَّمة 

من القطاع العام )الرمسي( وبكلِّ صوره.
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ج- عدم متتُّع العاملي يف االقتصاد غري املنظَّم ابحلماية االجتماعية، مثل: أتمي الشيخوخة، 
والعجز، والوفاة، واملرض، وإصاابت العمل، وغريها.

د- يسبِّب هذا القطاع عملية التلوث البيئي، أي: يسبِّب يف زايدة مواد، أو طاقة جديدة إىل 
البيئة تعمل على تعريض اإلنسان وصحته وطريقة معيشته ورفاهيته ومصادره الطبيعية للخطر بصورة 
مباشرة أو غري مباشرة، ومن أمثلة ذلك: تراكم القمامة يف األحياء العشوائية، وعدم االتصال بشبكة 

الصرف الصحي واملاء الصايف، والتلوُّث الذي حتدثه املصانع غري الرمسية لعدم خضوعها للرقابة.

الناتج احمللي اإلمجايل ملعظم  و- يشكِّل حجم القطاع غري املنظَّم نسبًة كبريًة ومهمًة من 
الدول، ال سيَّما النامية منها، وِمن َثَّ فهو يتداخل يف أتثرياته مع االقتصاد الرمسي، لكنَّه يف هناية 

ل بصورة رمسية يف الناتج احمللي اإلمجايل للدول. املطاف ال ُيسجِّ

  وهناك مسات أو خصائص خاصة بكلِّ قطاع من االقتصاد غري املنظَّم ففي قطاع العمل 
غري املنظَّم فقد يفتقر إىل التنظيم، مبعىن التحرُّر من قيود العمل الرمسي يف جماالت اإلنتاج والتوزيع 
والتسويق وغريها، فضاًل عن ضالة رأس املال، والتكنولوجيا املستخدمة، إذ يعتمد العمل على اجلهد 
البشري املبذول، مبعىن تكثيف العمالة مقابل رأس املال املستخدم، فضاًل عن تدّنِ مستوى مهارة 
العاملي فهو يتسم بغياب التخصُّص الدقيق، وتقسيم العمل، وسهولة الدخول واخلروج إىل السوق 

فهو ال حيتاج إىل إجراءات ومعامالت لذلك.

إىل  واالفتقار  واحلرمان،  ابلعشوائية،  يتسم  فهو  املنظَّم؛  غري  اإلسكان  قطاع  أمَّا مسات    
اخلدمات احلضرية؛ نتيجة لعدم تسجيل امللكيات، ممَّا يدفع السكان إىل التجاوز على اخلدمات 
العامة اجملاورة، واملخصَّصة للمناطق اجملاورة، ومن َثَّ يولِّد الضغط عليها، واخنفاض حصة الفرد من 
خدمات اليت تقدِّمها احلكومة كخدمات املاء الصايف، والصرف الصحي، والكهرابء، واألسواق، 
والنقل، واملدارس، وغريها، كما ال يدفع السكان املستحقات املرتتبة عليهم من ضرائب أو رسوم 
قيام  إىل  )األجور(  املرتبات  أو  الدخل  اخنفاض  وسيؤدِّي  اخلدمات،  هذه  على  حصوهلم  جرَّاء 
العاملي يف القطاع الرمسي )احلكومي( للعمل يف أوقات معينة يف القطاع غري الرمسي )وهي أعمال 
فردية يف الغالب(، من دون أن يدفعوا أي رسوم أو ضرائب أيضاً، كما أنَّه من املمكن أن يؤدِّي 
إىل التهرُّب من الواجبات امللقاة عليهم أثناء الدوام الرمسي يف القطاع املنظَّم، أو أدائها أبقل كفاءة 

)ايسر ، 2011 ، 51(.
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اثنياً: االبتكارات الرقمية والتكنولوجيا املالية )مدخل حديث لصناعة التمويل(

االبتكارات  تطبِّق  اليت  الشركات  ا  أهنَّ على  تُعرَّف  اليت  املالية  التكنولوجيا  تنتشر شركات   
التكنولوجية لزايدة الكفاءة و/ أو توسيع الوصول إىل صناعة التمويل/ومن َثَّ جتذب اهتماماً متزايداً 
من أصحاب رؤوس األموال. حصلت شركات التكنولوجيا املالية يف عام 2019 على )17.4( 
مليار دوالر من االستثمارات العاملية، بزايدة )11٪( عن عام 2015، ومن املتوقَّع أن يستمر 
هذا الرقم يف االرتفاع. وسنركِّز هنا على ابتكارات التكنولوجيا املالية يف جمالني أساسيني مها 
)املعامالت الرقمية غري النقدية، ومنصات اإلقراض من شخص إىل شخص(. إذ ميثِّل كال اجملالي 
أمثلة على تكنولوجيا )اهلواتف احملمولة، والتطبيقات، والربامج اليت تعمل عليها(، واليت تستخدمها 
الشركات بصورة مبتكرة؛ لتلبية احتياجات السوق اليت مل تُلبَّ من قبل. فضاًل عن ذلك، تُعدُّ أنظمة 
الدفع غري النقدية ومنصات اإلقراض من شخص إىل شخص عند استخدامها استخداماً صحيحاً 
أدوات قوية للتمويل الشامل، ولكل فئات اجملتمع، ال سيَّما العاملي يف القطاع غري املنظَّم. وهذا 
مهم ألنَّ هناك أدلة قوية تربط التكنولوجيا املالية و)الشمول املايل( ابلنمو االقتصادي املستدام. 
يف سياق هذا البحث، يُعرَّف الشمول املايل أبنَّه حتسي نطاق اخلدمات املالية وجودهتا وتوافرها 
للمحرومي واملستبعدين مالياً، والوصول إىل اخلدمات املصرفية، مثل: احلساابت املصرفية، وآليات 

 .)Stein 2010( تسوية املدفوعات، وكذلك االئتمان

إنَّ الدراسات االقتصادية اليت تربط النظم املالية الشاملة ابلنمو االقتصادي ال سيَّما يف الدول 
النامية كثرية. فقد وجدت الدراسات ابستمرار وجود عالقة إجيابية بي الشمول املايل وزايدة متوسط 
العمر املتوقَّع، وحمو األمية ودخل الفرد، وأنَّ هذا منطقي من الناحية االقتصادية حيث مىت ما حيصل 
السكان املهمشون واحملرومون على إمكانية الوصول إىل املوارد املالية اليت كانوا مستبعدين منها يف 
السابق، فإنَّ ذلك من شأنه أن خيلق جمموعة من الفرص اجلديدة، ومييل إىل زايدة الدخل، ومن َثَّ 
تنشيط االقتصاد غري املنظَّم؛ ألنَّ أكثر هؤالء يعملون فيه، وإبدخال التكنولوجيا املالية ميكِّن من 

دجمهم مع اقتصاد السوق الرمسي مبا يعّزِز النشاط االقتصاد العام واملستدام.

 لذا، جيب على صانعي القرار الذين يرغبون يف خلق منو اقتصادي مستدام تصميم 
سياسات تشجع اإلدماج املايل، وتوسيع الوصول إىل اخلدمات املالية على أوسع نطاق ممكن. ومن 
أكثر األدوات فعالية لتحقيق تلك العالقة هو استخدام التكنولوجيا أو تطبيقها، ال سيَّما استخدام 
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اهلواتف احملمولة إلجراء األنشطة املصرفية، يف حي أنَّ التأثري اإلجيايب لتغلغل اهلاتف احملمول على 
توسيع الوصول إىل التمويل أمر راسخ، إال أنَّ كيفية تصميم سياسات فعالة وتنفيذها مل حُيقَّق فيها 
بصورة شاملة، وكان املوضوع الرئيس الذي يُتناول يف سبيل الوصول إىل اهلدف األساسي للبحث. 

مع ربط البنية التنظيمية )اإلدارية( عالية اجلودة ابلنمو الشامل واملستدام، إال أنَّه ال يوجد 
إمجاع واضح على الصورة اليت ينبغي أن تبدو عليه البنية التنظيمية. فحينما يتعلَّق األمر ابلتكنولوجيا 
ا قرارات  والشمول املايل، فإنَّ العوائق الرئيسة أمام التنفيذ الناجح ذات طبيعة تنظيمية أكثر من أهنَّ
اقتصادية، إذ جيب على مسؤويل احلكومة، أو البنك املركزي –اجلهة املعنية ابلقرارات ذات الصلة– 
أن يقّرِروا ما إذا كانوا سينظمون اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول، واإلقراض من شخص إىل 
شخص كأدوات تكنولوجية أو مالية. فضاًل عن ذلك فإنَّ البنك املركزي إبمكانه أن حيفِّز املصارف 
واملؤسسات املالية على تبينِّ سياسات شاملة، إال أنَّ احلوافز هلا آاثر سلبية نوعاً ما على واقع التنمية 

يف بعض األحيان كما ما سنراه يف جتربة اهلند مثاًل.

يف النهاية فإنَّ القدرة على إحداث ثورة يف التمويل العاملي عن طريق جعله أكثر مشواًل وال 
مركزية ومساواة يكمن يف عمليات االبتكار احلديثة يف التكنولوجيا املالية. إذ يقدِّر تقرير صادر 
ع اخلدمات املصرفية الرقمية  عن )McKinsey( أنَّ التقدُّم يف التكنولوجيا املالية إبمكانه أن يوسِّ
إىل )1.6( مليار شخص يف االقتصادات النامية، ويزيد حجم القروض املقدَّمة لألفراد والشركات 
ا  مبقدار )2.1( تريليون دوالر حبلول عام 2025، إذ تتمثَّل أكرب أصول التكنولوجيا املالية يف أهنَّ
ذكية، وميكن نشرها لالستفادة من البنية التحتية، والسياسات احلكومية احلالية؛ جلعل التمويل أكثر 
مشواًل، وهذا مهم ملستقبل التمويل وعمليات اإلقراض، إذ يرتبط التمويل الشامل ارتباطاً وثيقاً ابلنمو 

.)Manyika. 2020( االقتصادي املستدام، وهو غاية الدول النامية
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احملور الثاين : جتارب دولية خمتارة لصناعة التمويل 

)M-PESA( أواًل: جتربة كينيا وجناح

ست يف عام 2007(  تُعدُّ )M-PESA( يف كينيا )وهي خدمة حتويل نقدي رقمي ُأسِّ
مثااًل مفيداً على ابتكار التكنولوجيا املالية الذي يستجيب الحتياجات األفراد والشركات املالية. 
الكينية )Safari com( حتتكر ابلفعل شبكة االتصاالت يف كينيا؛  كانت شركة االتصاالت 
عام  وحبلول  خدماهتا،  إلضافة  الشبكة  مزوِّد  مع  شراكة  يف  بسهولة   )M-PESA( دخلت 
2014 كانت قد تغلغلت يف )90٪( من السوق. كما ارتفع الطلب على اخلدمة اليت يقدِّموهنا 
لتقدمي  الصحيح  التكنولوجي  االبتكار  األمر  تطلَّب  لقد  وكفاءهتا.  لراحتها  املستهلكي  قبل  من 
خدمة ميكن أن تزدهر يف الظروف التالية، )كثري من الناس يف كينيا عندهم هواتف حممولة، ولكن 
ليس لديهم بطاقات خصم، والبنية التحتية املادية السيئة جعلت الذهاب إىل البنك عبئاً ثقياًل ال 
سيَّما سكان الريف(. كانت هناك فرصة ألي شخص ميكنه تصميم تقنية لتسهيل التحويالت 
مثال  هذا  الدور.  هذا   )M-PESA( وتولت  احلالية،  االتصاالت  شبكة  ابستخدام  النقدية 
على كيفية مسامهة صناعة التكنولوجيا املالية يف آفاق جديدة يف التمويل الرقمي، عن طريق تلبية 

.)Billy.2017( احتياجات السوق اليت ال تُلبَّ حالياً عن طريق التطبيق املالئم للتكنولوجيا

إنَّ امليزة اليت تتمتَّع با خدمات التحويل النقدي الرقمية هذه، والسبب يف إمكانية نشرها 
بسرعة وعلى املاليي من العمالء يف مدَّة زمنية قصرية، هو يف احلقيقة التكنولوجيا نفسها. عن طريق 
س  دعم البنية التحتية مثل شبكة اتصاالت )Safari com(، ميكن لـ)M-PESA( أن تؤسِّ
نفسها بسرعة كبرية، مع متطلبات رأس مال منخفضة لبدء التشغيل، وال حتتاج إىل االستثمار أو 
Fin-( ًإنشاء بنية حتتية ابهظة الثمن، وتستغرق وقتاً طويال. وغالباً ما تُعَتمُد التكنولوجيا املالية

tech( بنجاح حينما ُتسلَّم قطعة ذكية من التكنولوجيا إىل السوق احلالية، وتفي ابحتياجات كل 
ع اخلدمات املالية  اجملتمع. كما ميكن أن تكتسب اخرتاقاً واسعاً للسوق بسرعة كبرية، وبذلك توسِّ
ملاليي األشخاص. وإنَّ اجلزء املهم اآلخر من هذه التجربة هو أنَّه مع منو )M-PESA(، أدرك 

البنك املركزي الكيين أنَّه حباجة إىل التدخُّل وتوضيح البيئة التنظيمية–اإلدارية. 

قرَّر البنك املركزي الكيين يف عام 2009 أن يـَُعدَّ خدمات الدفع الرقمية ليست خدمات 
التقيُّد ابللوائح  مصرفية، ممَّا مسح بلمسة تنظيمية أخف، ساعدت على منع اخلدمة املزدهرة من 
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املرهقة. وهذا يسلط الضوء على أمهية حتقيق التوازن التنظيمي الصحيح يف مرحلة مبكرة من التطور. 
ومبجرد أن أصبح واضحاً أنَّ ماليي األشخاص يستخدمون )M-PESA(، قرَّر البنك املركزي 
بسرعة تكييف تنظيمها، وهذا هو التنسيق املالئم بي السياسة النقدية مع خدمات اجملتمع، ومن 
 Central( َثَّ أزال العقبات حول الوضع القانون للخدمة وحتت أي ظروف ميكن أن تعمل

. )Bank of Kenya,2018

يقلِّل مثل هذا التوضيح التنظيمي من عدم اليقي للمستثمرين واملستهلكي، ال سيَّما العاملي 
يف اقتصاد الظل الكيين، وحيدِّد قواعد اللعبة، وتسمح لشركات التكنولوجيا بتطوير إسرتاتيجيات 

شاملة مالياً بثقة، والرسم البيان التايل يدعم هذا التفسري.

الشكل – 1 التحويالت النقدية عرب اهلاتف يف كينيا للسنوات من 2007-2017

كان حجم معامالت الدفع عرب اهلاتف احملمول يف كينيا يف عام 2007 منخفضاً، ومع 
وجود سوق كبرية هلذه اخلدمة، إال أنَّه مع بدء عمل )M-PESA( يف تلبية احتياجات هذه 
السوق. ازداد حجم املعامالت عرب اهلاتف احملمول، وتسارع هذا االجتاه بعد عام 2009 مبجرد أن 
ُحدَِّد اهليكل التنظيمي اجلديد، ونـُفَِّذ من قبل البنك املركزي الكيين. ومنذ عام 2017 كان هناك 
ما يقرب من )150( مليون معاملة عرب اهلاتف احملمول شهرايً، وهو معدل منو كبري جداً على مدار 
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النمو والتوسُّع الكبري يف الوصول إىل اخلدمات املصرفية للعمالء غري  عشر سنوات. أصبح هذا 
املخدومي سابقاً ممكناً؛ بفضل شركة )Fintech( ابستخدام التكنولوجيا لتقدمي خدمة كان هناك 
طلب كبري عليها، ولكن ال توجد وسيلة للوفاء با. فضاًل عن ذلك، اختذ البنك املركزي إجراءات 
تنظيمية مالئمة يف مرحلة مبكرة للسماح لـ)M-PESA( بتطوير هذه اخلدمة وتقدميها من دون 
إثقال كاهلها ابملتطلبات التنظيمية، وحجم املعامالت اليت جيب أن تستوفيها يف سبيل احلصول على 

رخصة العمل. كما أوضحت بسرعة الشروط اليت ميكن أن تعمل با اخلدمة. 

خالصة التجربة الكينية تقودان إىل كيفية وضع التكنولوجيا املالية )Fintech( لتطوير 
أمناط جديدة للتمويل املايل، والدور املهم الذي تلعبه البنية التنظيمية السليمة يف هذه العملية يف 
البالد، خصوصاً فيما يتعلق ابلعاملي يف األنشطة غري الرمسية، ومن َثَّ إمكانية دجمهم يف االقتصاد 

الرمسي مبا حيقِّق النمو االقتصادي احلقيقي املستدام.

اثنياً: جتربة اهلند وحتدايت اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول 

اهلاتف احملمول  املصرفية عرب  للخدمات  إمكاانت كبرية  إذ توجد  أخرى،  اهلند سوقاً  تُعدُّ 
واملعامالت الرقمية، ولكن ال تُقدَّم حالياً اخلدمات الكافية هلا. كما هو احلال يف كينيا، إذ حياول 
املسؤولون احلكوميون صياغة إطار سياسة مناسب ملعاجلة هذا اخللل التنظيمي– اإلداري، ولكن 

النتائج كانت متباينة.

تشري البياانت املأخوذة من مؤشر بياانت الشمول املايل للبنك الدويل إىل أنَّ )53٪( فقط 
البالغي ميتلكون حساابً مصرفياً يف عام 2020، أي: ما يقرب من نصف السكان  من اهلنود 
البالغي يف ذلك الوقت كانوا يسدُّون مجيع املعامالت املالية )خارج السجالت( أي: التعامالت 
يف االقتصاد غري املنظَّم )اقتصاد الظل اهلندي(. أمَّا لدولة حبجم اهلند فيمثِّل ذلك حجماً ضخماً 
من النشاط االقتصادي الذي مل ُيسجَّل مطلقاً يف املقاييس الرمسية مثل الناتج احمللي اإلمجايل، أو 
املالية )Fintech(، جنباً  التكنولوجيا  لشركات  اهلند ظروفاً  االستهالك احمللي. بعدها أوجدت 
النقدية  غري  الدفع  منصات  اجلدد يف  العمالء  ماليي  احلكومية إلشراك  السياسة  مع  إىل جنب 
اليت هتدف إىل تعزيز الشمول املايل )متويل العاملي يف األنشطة غري الرمسية(. وتستهدف شركات 
تعان من نقص اخلدمات، وتقدِّم خدمات  اليت  السكانية  الفئة  اهلند هذه  املالية يف  التكنولوجيا 
مالية رقمية. وإنَّ اخلدمات املالية األكثر شيوعاً هي )Paytm( وهو نظام حمفظة إلكرتونية غري 
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نقدي وصل إىل )200( مليون مستخدم يف شباط 2017. كما ميكن أن يُعزى جزء من جناح 
َم لفتح )200( مليون حساب جديد  )Paytm( إىل الربانمج احلكومي لسنة 2014 الذي ُصمِّ
للفقراء الذين ال يتعاملون مع اجلهاز املصريف . ونظراً حلثِّ احلكومة مزيداً من األشخاص على فتح 
حساابت مصرفية فقد منا سوق خدمة املعامالت الرقمية مثل )Paytm( بصورة متناسبة. أدَّى 
إلغاء التداول )وهو برانمج حكومي شامل لسحب نسبة كبرية من مجيع النقد من التداول( يف 
أواخر عام 2016، إىل توسيع سوق املعامالت غري النقدية وحصلت )Paytm( على التصويت 
 Rai( 2017 يف أاير )Soft bank( مليار دوالر من )ابلثقة يف صورة استثمار بقيمة )1.4
2017(. أمَّا األشخاص الذين قد ال يكون لديهم بطاقات خصم، ولكن لديهم هواتف حممولة، 
د إمكاانت صناعة التكنولوجيا املالية. فحينما  فإنَّ هذا النوع من احللول التكنولوجية املبتكرة جيسِّ
يتعلَّق األمر مبواجهة التحدايت احلديثة للتمويل، فإنَّ االستفادة من التكنولوجيا بذه الطريقة ميكن 
أن تكون فعالة للغاية، ال سيَّما حينما تقرتن بسياسة اقتصادية كلية سليمة وهادفة من قبل اجلهات 

املختصة، كالبنك املركزي على وجه اخلصوص أو احلكومة عموماً.

اليت تشجُّع  املناسبة  السياسات  الصحيح ووضع  التنظيمي  إنشاء اإلطار  فإنَّ  ومع ذلك، 
النمو املستدام من دون حصر االبتكار ميثِّل حتدايً كبرياً. إذ جيب أن يوازن اإلطار التنظيمي بعناية 
ابلنمو  األعمال  رايدة  ملشاريع  السماح  إىل  واحلاجة  االقتصادي  واالستقرار  النظامي  األمن  بي 
والتجربة. وحينما تكمل السياسات بعضها بعضاً –كما يف حالة )M-PESA( والبنك املركزي 
الكيين– ميكن أن تسمح للخدمة املطلوبة ابالزدهار والتقدُّم. من جانب آخر، فحينما تتدخَّل 
احلكومة يف الوقت اخلطأ أو حينما تتدخَّل بسياسة غري مدروسة أو بتجاوز تنظيمي غري مدروس 

فقد يؤدِّي ذلك إىل نتائج عكسية تؤثِّر سلباً على واقع االقتصاد. 

األخرية.  احلالة  على  مثااًل جيداً  عام 2016  هناية  اهلند يف  التداول يف  إلغاء  حالة  تُعدُّ 
ففي تشرين الثان 2016، أعلن رئيس الوزراء اهلندي أنَّه سُتسحب مجيع األوراق النقدية بقيمة 
)500( روبية هندية و)1000( روبية هندية أي: حنو )86٪( من النقد املتداول. وكانت اخلطة 
قيد اإلعداد ألشهر ِعدَّة، لكنَّها اقتصرت على جمموعة صغرية جداً من صانعي السياسات من 
املستوايت العليا، وطُرَِحت مع القليل من التخطيط، أو التشاور بي الوكاالت، ومن َثَّ أُْعِلَن عن 

السياسة وتنفيذها فجأة؛ ممَّا أثر أتثرياً عكسياً على أغلب املواطني.
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لقد كانت عملية التحول الفجائية كالصدمة، إذ شكَّلت حالًة سلبيًة على اجملتمع )ومن 
احملتمل( أن تكون قد أسهمت يف اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل للهند يف هناية عام 2016، كما 
السلبية رمبا مات منها عديد من األشخاص كنتيجة غري مباشرة، فعلى سبيل  الصدمة  أنَّ آاثر 
املثال، حينما رفض سائقو سيارات األجرة نقلهم إىل املستشفى حينما حاولوا الدفع ابستخدام 
الذين احتفظوا  النقدية احملظورة )Banerjee 2019(. كذلك ابلنسبة لألشخاص  األوراق 
ابحتياطيات نقدية كبرية، ال سيَّما فقراء الريف والذين ال يتعاملون مع البنوك والذين ال حيتفظون 
أبمواهلم يف حساابت مصرفية، فقد ُقِضَي على كميات هائلة من صايف الثروة والقيمة. إذ إنَّ اهلدف 
هو استهداف ما يسمى ابلنقود السوداء، والنقود اليت خيزهنا اجملرمي وجتَّار املخدِّرات واملعامالت 
األخرى يف اقتصاد الظل، وأتى رأس املال هذا إىل االقتصاد الرمسي )Kazvin 2020(. ومع 
االنتشار املتزايد خلدمات التمويل الرقمي اليت تقدمها شركات التكنولوجيا املالية، كان للسياسة آاثر 
مفيدة بعد عامي تقريباً. ومن َثَّ لقد كان السحب املفاجئ ملبالغ ضخمة من النقد من التداول 

 .)Paytm( مبنزلة األثر اإلجيايب للخدمات املصرفية الرقمية والتحويالت النقدية مثل

يُدج ماليي األشخاص يف االقتصاد الرمسي عن طريق منصات التمويل الرقمية. لكن العالج 
بطريقة الصدمة ممكن أن يدفع إىل تباطؤ اقتصادي ينعكس على طبيعة األعمال. ابلنتيجة لقد 
ا مل أتخذ يف االعتبار  كانت سياسة صاغتها جمموعة صغرية، ومل تدرسها دراسة صحيحة، ويبدو أهنَّ
االضطراب واسع النطاق الذي قد يسبِّبه لالقتصاد. وهذا يسلِّط الضوء على أمهية التفاعل بي 
االبتكار التكنولوجي يف التمويل وصنع السياسات احلكومية. لكن يف هناية املطاف، فقد ساعدت 
عملية إلغاء التداول على ضم ماليي املستخدمي اجلدد ملنصات التمويل الرقمية. لكنَّها جاءت 
غري  للسياسة  األجل  طويلة  اآلاثر  فإنَّ  ذلك،  عن  فضاًل  حقيقية.  وبشرية  اقتصادية  بتكاليف 
واضحة. لكن بعد الزايدة األولية يف حجم املعامالت الرقمية واخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت، عاد 
عديد من املستهلكي إىل النقد. ُيشري الرسم البيان أدانه إىل اخنفاٍض حادٍّ يف حجم املعامالت 
املصرفية عرب اهلاتف احملمول بعد إلغاء التداول، ومع عودة تدرجيية إىل منو أبطأ وأكثر اعتدااًل يف 

األشهر األخرية من عام التحوُّل.
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الشكل – 2 التحويالت النقدية يف اهلند ابستخدام اهلاتف )ماليني نسمة(

يتزامن هذا االخنفاض مع حجم املعامالت املصرفية عرب اهلاتف احملمول مع إصدار املتطلبات 
التنظيمية اجلديدة يف أوائل عام 2017 للمحافظ اإللكرتونية مثل )Paytm(، مبا يف ذلك معايري 
االمتثال األكثر صرامة واحلد األدىن الحتياطي رأس املال واحلد األقصى للتحويالت إىل احلساابت 
املصرفية )Moray 2018(. وتشري هذه اخلطوات إىل عزم البنك االحتياطي تنظيم خدمات 
احملفظة غري النقدية مثل أداة مالية أكثر من وصفها ابتكاراً تقنياً صارماً. كما هنالك حاجة إىل 
والبنية  اهلندية  السياسات  الدقيق لصنع  التأثري  نتيجة هنائية حول  للتوصُّل إىل  البياانت  مزيد من 
التنظيمية على اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول واملدفوعات غري النقدية يف البالد. ولكن يف 
حي تزامن إلغاء التداول مع زايدة أولية يف اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت؛ اخنفضت األرقام بسرعة 
مرة أخرى، يف حي أدَّت السياسة نفسها إىل تعطيل االقتصاد بشدة. وهذا النوع من النتائج غري 
. إذ نالحظها يف كثرٍي من الدول  احلامسة من السياسات التنظيمية التدخلية يف اهلند ليس اندراً 
النامية اليت تريد التطوُّر، لكن من غري إجراء دراسات اقتصادية للواقع، وعملية التكيُّف مع 

التكنولوجيا اجلديدة.
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اثلثاً: جتربة الصني )منصات اإلقراض من شخص إىل شخص(

منصات  الرمسي عن طريق  االقتصاد غري  ألقسام  فرصاً  أن ختلق  املالية  للتكنولوجيا  ميكن 
اإلقراض من شخص إىل شخص. وتُعدُّ منصات اإلقراض بي األقران واليت تتمثَّل يف التطبيقات 
وبرامج اهلاتف احملمول اليت تطابق املقرتضي مع املقرضي من دون وسيط تقليدي مثل البنك أو 
الوسيط، ومن َثَّ توسُّع الوصول إىل رأس املال ملاليي من أصحاب األعمال الصغرية واملستهلكي 
الذين اضطروا اترخيياً إىل اللجوء إىل مقرضي األموال ذي الفائدة املرتفعة، وأنَّ أنظمة الظل املصرفية 
غري الفعالة ميكن االستغناء عنها بيسر حينما ال يتمكن هؤالء من احلصول على قروض من البنوك 
التقليدية. وتقدِّم منصات اإلقراض بي األقران عموماً قروضاً صغرية للمقرتضي بضماانت قليلة أو 
من دون درجات ائتمانية، وذلك يكون اعتماداً على وضع الشخص يف األسواق ومدى التجارة 
اليت يعمل با. كذلك متيل القروض إىل أن تكون شخصية أو للشركات الصغرية، لكن املبالغ صغرية 
جداً لدرجة شعور البنوك التقليدية يف كثرٍي من األحيان أنَّه ال يستحق جهد االكتتاب أو إصدارها. 
لكن عن طريق جتميع رأس املال من عديٍد من املصادر، فإنَّ أخطار التخلُّف عن السداد تكون 

.)Lenz 2017( موزَّعة نظرايً وال مركزية، بداًل من الرتكيز على امليزانية العمومية لبنك واحد

ا  وقد انطلقت صناعة اإلقراض هذه كما تسمَّى حرفياً يف الصي )االقرتاض بي النظراء(، رمبَّ
ا عاجلت مشكلة هيكلية حادة بصورة خاصة يف االقتصاد الصيين، وهي مطابقة رأس املال مع  ألهنَّ
املقرتضي. فقد واجهت الشركات الصغرية واملتوسطة اترخيياً صعوبة يف احلصول على قروض من 
املصارف الكبرية املرتبطة بقوة الدولة أو اململوكة هلا. فضاًل عن ذلك ومع أنَّ معدل االدخار يف 
الصي مرتفع للغاية، إال أنَّ أسعار الفائدة املدفوعة على احلساابت املصرفية ضعيفة، ممَّا يدفع الناس 

.)Wang 2020( إىل البحث عن طرائق أكثر رحبية الستخدام رؤوس أمواهلم

وهنا تدخَّل مبتكرو التكنولوجيا املالية ملطابقة املشاركي يف السوق من أصحاب األعمال 
الصغرية غري القادرين على أتمي قروض من املصارف التقليدية، وأصحاب رأس املال الذين يبحثون 
عن عائد الئق على مدخراهتم –مع بعضهم بعضاً عن طريق منصات يسرية عرب اإلنرتنت-. وسارعت 
منصات اإلقراض من نظري إىل نظري لالستحواذ على رأس املال هذا، وتوجيهه إىل استخدامات 
أكفأ، إذ بلغت املنصة اإلقراضية للمدة )2017-2007( حنو ما يقرب )2( تريليون، ونظراً ألنَّ 
اإلقراض من نظري إىل نظري يستحوذ على كثري من رأس املال، فقد اضطرت املصارف الكبرية إىل 
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معاجلة بعض أوجه القصور اهليكلية والسعي إىل حتسي جتربة املستهلك حىت يتمكَّنوا من التنافس 
ا خدمت مهمة الوظيفة  مع شركات التكنولوجيا املالية )Economics 2017(. كما أهنَّ
االقتصادية، وهي توفري رأس املال جملموعة واسعة من الفاعلي االقتصاديي الذين لوال ذلك ملا كان 
األعمال  االستهالك، وخيلق  يعّزِز هذا  التخصيص. كما  إليه، وحتسي كفاءة  الوصول  إبمكاهنم 
ن الكفاءة االقتصادية الشاملة. ومن َثَّ قدرت هذه اإلجراءات على إخراج نظام  الصغرية، وحيسِّ

الظل املصريف إىل االقتصاد الرمسي، وتعزيز الناتج احمللي احلقيقي يف البالد. 

وتتمتَّع الصي بتاريخ طويل من نظام الظل املصريف اهلائل، إذ كان املقرتضون الصغار عرضة 
لالحتيال وأسعار الفائدة املرتفعة، وقد ُجِذَب نظام الظل املصريف هذا جذابً متزايداً إىل االقتصاد 
الرمسي عن طريق منصات اإلقراض من نظري إىل نظري، ويؤدِّي هذا إىل إدخال قطاع اقتصاد الظل 
فائدة  للوائح والضرائب، وكلها  الرمسي وإخضاعه  االقتصاد  التمويل يف  إىل حد كبري إىل صناعة 

اقتصادية صافية تتحقق إىل الناتج احمللي اإلمجايل الصيين. 

وقد جتاوزت قيمة سوق اإلقراض من نظري إىل نظري يف الصي عام 2017  )100( مليار 
دوالر،  ومل تعد طريقة صغرية ومبتكرة للمقرتضي الذين ُجِهلوا للحصول على رأس املال الذي 
حيتاجون إليه، ولكنَّها جذبت مستثمري التجزئة الكبار، ووصلت إىل أمهية نظامية. كما تطلب 
منو الصناعة إعادة تقييم البيئة التنظيمية–اإلدارية، واختذت الصي خطوات لتحديث سياساهتا منذ 
عام 2015. ومن ثَّ فإنَّ النهج التنظيمي اجلديد للصني لالقرتاض بني النظراء هو مثال مفيد 
املايل، وإمكانية متويل  الشمول  تعزيز  السليمة يف  التنظيمية  البنية  أن تساعد  إمكان  لكيفية 

العاملني يف االقتصاد غري املنظَّم مبا يؤدِّي إىل النمو احلقيقي املستدام.

مليار   )100( بقيمة  إىل صناعة  االقتصاد  قسم صغري يف  من  اإلقراض  منصات  منو  مع 
ولوائح  قواعد  للصناعة، ووضع  القانون  الوضع  لتوضيح  الصينيُّون بسرعة  املنظَّمون  دوالر، حترَّك 
واضحة– متاماً كما فعل البنك املركزي يف كينيا مع )M- PESA(– إذ قاوم كثري يف صناعة 
التكنولوجيا هذه املبادرات التنظيمية؛ ألنَّ امليزة الرئيسة ملنصات اإلقراض كانت تطابق املقرتضي 
القروض  برأس املال، ومن َثَّ مل يكن عليهم االحتفاظ ابحتياطيات رأس املال اخلاصة بم؛ ألنَّ 
مل تكن حمجوزة يف ميزانياهتم العمومية )Wall Street Journal,2015(. كانت هذه 
احلجة صحيحة إذا ظلت الصناعة صغرية. ولكن مبجرد أن بدأت شركات التكنولوجيا املالية يف 
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الكبار،  التجزئة  جتار  مستثمري  وجذب  الدوالرات  من  املليارات  عشرات  بقيمة  قروض  تسهيل 
انتقلت إىل قطاع مهم من الناحية النظامية من االقتصاد. أدركت جلنة تنظيم البنوك الصينية ذلك يف 
عام 2015 ففرضت متطلبات ترخيص ورأس مال أكثر صرامة، ومنذ فرض اللوائح اجلديدة تباطأ 
معدل النمو املقاس للقروض غري املسدَّدة من )5.7٪( يف عام 2016 إىل حنو )4٪( يف عام 
2019، يف حي ارتفعت القيمة اإلمجالية جلميع القروض إىل ما يقرب )130( مليار دوالر، يشري 
هذا إىل أنَّ املتطلبات التنظيمية األكثر صرامة مل تؤثِّر أتثرياً كبرياً على منو قطاع منصات اإلقراض مع 
.)Lockett 2020( ضمان احلد األدىن من معايري اجلودة، واألمن ألنواع القروض اليت ُتصدر

وقد ُحقَِّق ذلك عن طريق تصميم بنية تنظيمية مالئمة وتنفيذها ال تفرض متطلبات رأس 
مال إلزامية، أو تغلق الكياانت غري املطابقة بطريقة خمصصة، أو مفاجئة، أو غري مدروسة، كما هو 
 )Fintech( احلال مع إلغاء التداول يف اهلند. فضاًل عن تطوير هيكل متدرج يسمح لشركات
ابلعمل يف جماهلا حىت تصل إىل حجم معي بناًء على األصول وحجم املعامالت، وبعد ذلك يُطلب 
منهم الدخول يف شراكة مع مؤسسة مالية أكرب وأكثر رسوخاً تتمتَّع برأس مال كاٍف، واخلضوع 

.)Arner 2019( ملتطلبات االمتثال األكثر صرامة

يتيح هذا اهليكل ملبدعي التكنولوجيا املالية حرية التجربة حينما يكون عندهم أصول حمدودة، 
وإمكانية حمدودة خللق أخطار نظامية. إذا كان منوذج أعماهلم انجحاً، فسيؤدِّي هذا النجاح إىل 
مزيد من التدقيق التنظيمي، وهو أمر معقول يف صناعة التمويل حينما تكون مليارات الدوالرات 
تثبيط االحتيال  إىل  أيضاً  الرتخيص والرقابة األكثر صرامة  على احملك. كذلك هتدف متطلبات 
التدقيق  إنَّه أصبح مشكلة حادة بصورة متزايدة مع منو الصناعة، يف حي أنَّ  انتشاره، إذ  ومنع 
التنظيمي األكثر صرامة قد يعوق األسلوب احلر الذي تفضله شركات التكنولوجيا املالية، إذ حينما 
يتعلَّق األمر بتمويل االبتكار فال ينبغي تركه من دون رادع إىل أجل غري مسمى. وخلقت السلطات 
الصينية بيئة تنظيمية أكثر استقراراً لقطاع اإلقراض )التداول من شخص إىل شخص(، وال يبدو أنَّه 
ر على االقتصاد أو تباطؤ تباطؤاً كبرياً يف معدل النمو يف الصناعة. وهذا مثال  كان لذلك أتثري مدمِّ
ة أثناء تطورها بداًل  آخر على حتقيق التوازن التنظيمي املناسب عن طريق االستجابة للظروف املتغريِّ

من التدخل بقوة من خالل السياسات الصارمة. 
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احملور الثالث: تنشيط القطاع احلقيقي لالقتصاد العراقي– مدخل التكنولوجيا املالية

أواًل: االقتصاد غري املنظَّم يف العراق )نظرة عامة( 

ات املهمة والعميقة َطَوال العقود املاضية، ال سيَّما    مرَّ االقتصاد العراقي بعدد من التغريُّ
هو  النتائج  أبرز  من  إذ كان  احلاضر.  وقتنا  وإىل  بعدها  وما  املاضي،  القرن  من  التسعينيات  يف 
اإلنتاجية  الطاقة  على  مركِّزة  االقتصادية  السياسات  وكانت  وتناميه،  املنظَّم  غري  االقتصاد  صعود 
حتت  بعد  فيما  خفضت  واليت  العام،  القطاع  ضمن  املختلفة  االقتصادية  والقطاعات  لألنشطة 
أتثري العقوابت االقتصادية يف عام 1990 حينما تعثَّر كلٌّ ِمن اإلنتاج الزراعي والصناعي؛ بسبب 
ضعف مسامهتهما، وقد خطَّط االحتالل بعد عام 2003 إىل حتويل االقتصاد العراقي حنو آلية 
السوق، وكجزء من هذه اخلطة كان من املتوقَّع أن تلعب الشركات اخلاصة دوراً أساسياً يف النهوض 
ابالقتصاد العراقي ودفع عجلة التنمية إىل األمام، ومن َثَّ ستقود برامج إعادة اإلعمار، وستكون 
كافية إلقناع موجة كبرية من االستثمارات )املستثمرين( وتشغيل العمالة، لكن حالة العنف، وعدم 
َولََّد بيئة طاردة لالستثمار يف العراق، والنتيجة هي  وضوح املستقبل قوَّضت ثقة املستثمرين؛ ممَّا 
اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة )%35( يف عام 2003، ولكن يف املقابل فإنَّ اجلزء الوحيد 

الذي جنا من تلك التغريات هو االقتصاد )القطاع( غري املنظَّم.

ن العقود الثالثة األخرية، بسبب الضغوط     إنَّ انتشار االقتصاد غري املنظَّم يف العراق إابَّ
املعيشية اليت خلفتها السياسات االقتصادية، واحلروب املفروضة على العراق، وما أعقبها من حصار 
العراق، وارتفاع  الفقراء يف  اقتصادي دام قرابة ثالث عشرة سنة، واليت أسهمت يف زايدة أعداد 
البطالة فيه، إذ ال بدَّ أن يدفع املواطن للتفكري مبصادر دخل جديدة، ممَّا يستدعي عدم  نسب 
مالحقتهم من قبل احلكومة، ال سيَّما يف ظل عدم قدرة النشاط االقتصادي احلايل على استيعاب 
الرؤية  لعدم وضوح  اليوم حالة فوضى؛  العراقي  االقتصاد  يعيش  فيه، كما  العاملة مجيعها  القوى 
العلمية حملددات مساراته أو غيابا، وغياب الرؤية هذا انجم عن ظاهرة أخرى تتمثَّل يف الفساد 
املايل واإلداري املستشري يف كل مفاصله، وعمَّقت هذه الظاهرة من ظاهرة االقتصاد غري املنظَّم، 
وعقَّدت سبل معاجلته، ومن القضااي األخرى اليت هلا عالقة بذا القطاع ومتثِّل وجهاً آخَر له هي 
ا ال ترتك أثراً إجيابياً يف عملية التنمية  عملية انفذة بيع العملة اليت يقوم با البنك املركزي العراقي، ألهنَّ
االقتصادية، فضاًل عن أنَّ االقتصاد غري املنظَّم هو أحد أنشطته كغسيل األموال والتهرُّب الضرييب، 
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إذ يتصف بنشاطه السليب يف عملية التنمية االقتصادية.

  ومع االنتشار الواسع ألنشطة القطاع غري املنظَّم يف العراق؛ إال أنَّنا مل جند بياانت رمسية 
عن هذا القطاع، ويبدو أنَّ السبب يف ذلك هو َعدُّ هذا القطاع جزءاً من االقتصاد اخلاص من 
دون حتديد نسبته، كما أشارت اإلسرتاتيجية الوطنية إىل التخفيف من الفقر يف عام 2009 أبنَّ 
)%38( من الفقراء عاملون يف القطاع اخلاص الذي يتصف ابخنفاض اإلنتاجية، وغلبة العمل غري 
املنظَّم )إسرتاتيجية التخفيف من الفقر،2009،15(، لكن الواقع امليدان ُيشري إىل وجود نسب 
أخطر من ذلك بكثري، ال سيَّما توسُّع ظاهرة االقتصاد غري املنظَّم بعد عام 2003 توسُّعاً كبرياً، 

ومن َثَّ ميكن حتديد القطاع غري املنظَّم يف العراق حالياً َوْفق جماالته إىل ما يلي:

1- انتشار الباعة املتجولي، وصفوف )األكشاك( والعرابت، والبسطات على جانيب معظم 
الشوارع التجارية، واليت تعود إىل أفراد اضطرَّهم الفقر والبطالة للعمل يف هذه األماكن غري الرمسية، 
وقد َغضَِّت الدولة الطرَف عن هذه املمارسات واألعمال َطَوال املدة قبل عام 2003؛ بسبب 
احلصار، وقد حاولت إجياد الساحات واألماكن اخلاصة بؤالء العاملي من دون جدوى؛ نتيجة 
لرفض العمال املعنيِّي من تغيري أماكنهم، ممَّا دعا الدولة إىل أن تعمَد يف بعض األحيان إىل إزالة 

هذه املخالفات، بل واعتقال بعض العاملي يف هذا القطاع غري املنظَّم.

2- وجود كثري من البيوت ذات احليازة غري املنظَّمة على أطراف املدن الرئيسة ووسطها، 
وقد أُنِشئت هذه الدور السكنية على أراٍض تعود ملكيتها للدولة، واليت كانت مستخدمة قبل عام 
2003 كمعسكرات للجيش السابق، أو مواقع للتصنيع العسكري أو غري ذلك، أو على أراٍض 
الفقر  من  اقتصاديي  ويُعدُّ سكاهنا الجئي  رمسية،  موافقات  ِبال  دور سكنية  إىل  ُحّوِلت  زراعية 

والبطالة داخل البالد.

القطاع  بصورة كبرية ضمن  مطلوبة  تُعدُّ خدماهتم  الذين  الرمسي  القطاع  يف  العاملون   -3
غري املنظَّم مثل املدّرِسي )مدّرِسو اخلصوصي(، أو السباك، أو الكهرابئي وغريهم، الذين يقومون 
أبعماهلم خارج الدوام الرمسي مقابل أجور معينة، خيتلف هؤالء يف مدى اضطرارهم للعمل ضمن 
القطاع غري املنظَّم، فمنهم من يدفعه اجلشع، ومنهم املضطر حتت ضغط احلاجة؛ بسبب دخله 

املنخفض.
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اثنياً: قياس أتثري القطاع غري املنظَّم على واقع االقتصاد العراقي  

أصدر صندوق النقد الدويل دراسة يف عام 2010 عن االقتصاد غري املنظَّم، وقد أشار إىل 
حجم االقتصاد غري املنظَّم يف اقتصادات دول جمموعة العشرين، إذ بلغ معدَّل حجم أنشطة هذا 
القطاع يف اجملموعة قرابة )%23-22( من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة )2002-2007 ، 
كما تضمنت الدراسة نفسها حجم االقتصاد غري املنظَّم يف السعودية الذي بلغ حنو  )%19( من 
إمجايل الناتج احمللي، أمَّا يف مصر فقد بلغت النسبة حنو )%40( يف عام 2012، وتشري دراسة 
العاملية عام 2014 إىل أنَّ قطاع جتارة  الظل يف أوراب صدرت من شركة »فيزا«  اقتصاد  بعنوان 
اجلملة، والتجزئة، وقطاع الفندقة، والسياحة، وقطاع النقل، واالتصاالت، تُعدُّ أكرب القطاعات اليت 

حتتضن أنشطة االقتصاد غري املنظَّم.

 ويف العراق فإنِّنا سنعتمد على طريقة الطلب على النقود )النقود السائلة( يف تقدير حجم 
ات يف معدل نشاط االقتصاد غري املنظَّم أن حتتسب عن طريق  االقتصاد غري املنظَّم، إذ ميكن للتغريُّ
ات اليت تطرأ على معدل النقود املتداولة فيما خيص املعروض النقدي، وقد ِصيَغِت العالقات  التغريُّ
DAVIDES-(  اليت تسمح إبجياد حجم االقتصاد غري املنظَّم عن طريق املعادالت اآلتية:

 )CU,2013,35

اجلدول )1(

 معادالت تقدير االقتصاد غري املنظَّم 

IE  =  
 VoKo = Co / DoC = Cu + Co
 VuKu = Cu / DuD = Du + Do

 Source: DAVIDESCU Adriana )2013( Estimating the size of
 Romania shadow economic using Gutmann simple currency
                                                                            .ratio approach, p35

حيث ان : 

C: املخزون الفعلي للنقود السائلة               ،   D: املخزون الفعلي للودائع حتت 
الطلب.
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u: للداللة على االقتصاد غري املنظَّم             ،   o: للداللة على االقتصاد املنظَّم.

Yu: الدخل غري املعلن )املخفي(              ، Yo: الدخل املعلن )املالحظ( .

Ko ، Ku:  نسبة العملة إىل الودائع حتت الطلب يف االقتصاد غري املنظَّم واملنظَّم على 
التوايل.

Vo ، Vu: سرعة دوران النقود يف االقتصاد غري املنظَّم واملنظَّم على التوايل.   

  وتفرتض هذه الطريقة أنَّ سنة األساس هي السنة اليت يكون فيها حجم االقتصاد غري 
املنظَّم معدوماً، أو أقل ما ميكن، ممَّا يعين أنَّ سنة األساس هي السنة اليت يكون فيها الطلب على 
النقود )C( كنسبة إىل الودائع حتت الطلب )D( أقل ما ميكن، وميثِّل اجلدول )2( تطور النقود 

يف االقتصاد العراقي للمدة )2020-2000( وكما يلي:

اجلدول )2(

نسبة العملة يف التداول إىل الودائع حتت الطلب يف العراق للمدة )2000-2020(   
مليار دينار

السنة
العملة يف التداول

)C(
الودائع حتت الطلب 

)D(M1 = C + D         K = C ÷ D
%

2000185471925732.57
2001198783228192.38
20022065109331581.88
20032377114335202.07
20044388197563632.22
200591132286113993.98
2006111494491156402.48
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السنة
العملة يف التداول

)C(
الودائع حتت الطلب 

)D(M1 = C + D         K = C ÷ D
%

2007142327489217211.90
20081849221304397960.86
20092177624169459450.90
20102434227507518490.88
20112828732157604440.87
20123059335784663770.85
20133499540630756250.86
20143607239883759550.90
20153485538585734400.90
20164207545231873060.93
20174034345103854460.89
20184426424019682831.84
20195183427574794081.87
20204932440521898451.21

املصدر: من عمل الباحث معتمداً على البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، 
نشرات سنوية خمتلفة.

الودائع  املصريف، وحجم  اجلهاز  املتداولة خارج  النقود  ميثِّل اجلدول )2( تطور كلٍّ من    
حتت الطلب يف العراق للمدة )2020-2000(، ومها املتغريين اللذان ميثِّالن العناصر األساسية 
يف تقدير حجم االقتصاد غري املنظَّم، ونالحظ أنَّ سلسلة النقود املتداولة وسلسلة الودائع حتت 
الطلب متقاربة يف املدة )2017-2008(، مع ارتفاع العملة يف التداول على الودائع حتت الطلب 
يف سائر األعوام، ويرجع هذا إىل ضعف أداء اجلهاز املصريف يف العراق مع عدم الثقة بي األفراد 
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واملصارف عموماً، وسيؤدِّي زايدة الطلب على النقود السائلة على حساب الودائع حتت الطلب 
إىل تسوية خمتلف املعامالت يف االقتصاد غري املنظَّم. 

أقرَّها )غومتان( واجلدول )2( فإنَّ سنة األساس هي 2012؛  اليت  الفروض  إىل  واستناداً 
ا غري حمتوية على اقتصاد غري  بسبب اإلجراءات اليت من املمكن على أساسها َعدَّ هذه السنة أهنَّ
منظَّم، فضاًل عن أنَّ هذه السنة تُعدُّ من السنوات اليت رافقت ارتفاع أسعار النفط يف األسواق 
العراقي ال سيَّما يف املشاريع االستثمارية، وارتفاع  العاملية؛ ممَّا انعكس ذلك على واقع االقتصاد 
العملة حتت الطلب الذي بلغ حنو )35784( مليار دينار عراقي، وميكن احتساب حجم االقتصاد 
غري املنظَّم، ونسبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي عن طريق اجلدول رقم )3( وكما 

يلي:

اجلدول )3(

تقدير حجم االقتصاد غري املنظَّم يف العراق للمدة )2000-2020(       

مليار دينار

السنة
معدل منو 

االقتصاد غري 
)rK( املنظَّم

M1
NON-
 OIL
GDP

سرعة 
دوران 
النقود 
)V(

حجم 
االقتصاد 
غري املنظَّم 
* )IC(

   نسبة 
IC إىل 
NON-
 OIL

% GDP
20001.72257383633.25602572.0
20011.532819104973.72739170.4
20021.033158119783.79782665.3
20031.22352092132.61620367.3
20041.376363223793.511540168.8
20053.1311399311532.732487879.8
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السنة
معدل منو 

االقتصاد غري 
)rK( املنظَّم

M1
NON-
 OIL
GDP

سرعة 
دوران 
النقود 
)V(

حجم 
االقتصاد 
غري املنظَّم 
* )IC(

   نسبة 
IC إىل 
NON-
 OIL

% GDP
20061.6315640427362.733043671.2
20071.0521721524372.413429965.4
20080.0139796698591.753236146.2
20090.0545945746451.623527747.2
20100.0351849891591.714162446.6
20110.02604441020701.684752246.5
20120.00663771277891.925873846.0
20130.01756251480131.956824046.1
20140.05759551419601.876745447.5
20150.05734401294861.766134447.3
20160.08873061295231.486227148.0
20170.04854461330001.606454848.2
20180.99682831332891.958631464.7
20191.02794081350431.708811765.2
20200.36898451280431.42700400.54

التقارير  القومية،  احلساابت  مديرية  التخطيط،  وزارة  على:  معتمداً  الباحث  إعداد  من  املصدر: 
إىل  استناداً  اجلدول  يف  احلساابت  ُأجريِت   *   .)2000-2020( خمتلفة  ألعوام  االقتصادية 

املعادالت اآلتية:

   K = Kt – Kminn,  V = Non-Oil Gdp – M1   ,  IC = C . V
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  نالحظ أنَّ حجم االقتصاد غري املنظَّم قد لعب دوراً كبرياً يف خمتلف األنشطة االقتصادية، 
كما شهدت   ،)2000-2007( املدة  يف  متقاربة  اإلمجايل  احمللي  الناتج  إىل  نسبته  إذ كانت 
بلغت ما بي )%79-65(، بسبب األوضاع  إذ  الرمسية،  أعلى نسبة لألنشطة غري  املدة  هذه 
عام  قبل  اقتصادية  عقوابت  من  العراقي  الشعب  على  مفروضة  اليت كانت  الصعبة  االقتصادية 
إىل  بعد ذلك  لتنخفض  اإلرهابية ال سيَّما يف عامي )2006-2007(،  والعمليات   ،2003
متوسط نسبة )%46( إىل غاية عام 2017، بفعل حتسُّن األوضاع االقتصادية للبالد؛ ونتيجة 
الرتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية؛ ممَّا انعكس انعكاساً إجيابياً على زايدة الرواتب واألجور 
العراق  يف عام  ِعدَّة من  احتالل »داعش« حملافظات  العام، -فضاًل عن  القطاع  للموظفي يف 
2014 ممَّا خفَّض من األعمال واألنشطة غري املنظَّمة اليت كانت حتصل يف تلك احملافظات–، ممَّا 
دعا إىل اخلفض من اجتاه هؤالء املوظفي –ذوو الدخل املتوسط واملنخفض بصورة أساسية– إىل 
العمل ضمن أنشطة االقتصاد غري املنظَّم، لرتتفع يف األعوام الثالثة األخرية؛ بسبب الفساد املايل 
واإلداري الذي انتشر يف كل مفاصل الدولة، وتعايل أصوات احملتجي يف املناطق الوسطى واجلنوبية 

واليت على أثرها ضعفت األنشطة االقتصادية الرمسية وغري الرمسية يف البالد.

اثلثاً: التكنولوجيا املالية يف العراق، وإمكانية االستفادة من جتارب الدول 

واقع  على  واملهم  الكبري  األثر  هلا  والصي( كان  واهلند  )كينيا  الدول  أنَّ جتارب  ال شكَّ 
النمو  تعزيز  بعملية  مباشرة  غري  أو  مباشرًة  مسامهًة  سامهت  ا  إهنَّ إذ  واخلارجية،  احمللية  اقتصاداهتا 
االقتصادي احلقيقي واملستدام، ال سيَّما يف قطاع األعمال الصغرية، واقتصادات الظل، واليت يعمل 
اإلقراضية،  املنصات  مثل  تطبيقات  فإنَّ  وعليه  املنخفض،  الدخل  وذوي  الفقراء  الغالب  يف  با 
والتعامالت غري النقدية، هلا أتثري مهم يف عملية إدماج القطاع غري املنظَّم إىل االقتصاد الرمسي، ومن 

َثَّ إمكانية مسامهته يف الناتج احمللي للبالد.

وبعض من هذه السياسات أنَّ البنك املركزي العراقي ويف إسرتاتيجيته )2016-2020( 
لتحديث اخلدمات املالية واملصرفية والشمول املايل وتعزيزهم يف عموم البالد مبا يؤدِّي إىل مواكبة 
البنية التحتية لنظام الدفع ابلتجزئة يف العراق الذي يوفِّر خاصية  أُْنِشئت  التطورات العاملية، وقد 
التشغيل املتبادل خلدمات الدفع اليت يقدِّمها املشارك، إذ يكون إبمكان مجيع زابئن املشاركة من 
استخدام خدمات أي مشارك آخر –وهذه اإلسرتاتيجية غري كافية يف حقيقة األمر–، ومن ضمنها 
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كان نظام التشغيل املتبادل للدفع بواسطة اهلاتف النقَّال يف العراق الذي يسمح حبصول الزابئن 
الذين ال ميلكون حساابت مصرفية )ميثِّلون %80 من سكان العراق( على اخلدمات املصرفية عن 

طريق جمموعة واسعة من القنوات مبا يف ذلك اهلواتف النقَّالة واألنرتنت.

كبريًة  ثقًة  العاملية  املعايري  َوفْـق  يعمـل  ابلتجزئة  للدفع  ورصي  متي  نظام  وجـود  يـُْعِطي 
للمستثمرين يف البيئة املخصَّصة لالستثمار يف العراق، إذ يتوىلَّ البنك املركزي العراقي تشغيل نظام 
الدفع ابلتجزئة، ألنَّه اجلهة الراعية غري الرحبية اليت تتصف ابحليادية، وتلتزم مبعايري الشفافية، والوقوف 
على مسافة واحـدة مـن مجيـع اجلهات واملؤسسات العاملة يف اجملـال املـايل واملصريف. إنَّ تطوير نظام 
الدفع ابلتجزئة وحتديثه –واألخذ بنظر االعتبار التجارب الدولية املذكورة آنفًا– له أمهية كبرية يف 

عملية حتقيق التكامل بي االقتصاد غري املنظَّم والنمو احلقيقي املستدام.

إذ تسهم أدوات الدفع ابلتجزئة يف تسهيل التعامالت بي األشخاص من مواطني ووافدين. 
التنافس بي  التعامل ابلنقد، فضاًل عن خلـق جـوٍّ مـن  فضاًل عن تنشيط السوق احمللية، وتقليل 
يف  املصريف  اجلهاز  على  إجياابً  ينعكس  ممَّا  الزابئن  جلذب  جديدة  خدمات  تقدمي  يف  املصارف 
الدفع  خلدمات  الوطنية  املنصة  ابلتجزئة  الدفع  لنظام  التحتية  البنية  سُتهيَّئ  كما  عموماً،  البالد 
اإللكرتون، واملشـاريـع الـيت تليهـا مثـل تـوطي رواتـب منتسيب الـوزارات واملؤسسات احلكومية، واجلباية 
اإللكرتونية، وبذلك تكتمل قيادة التحوُّل من استخدام النقد إىل الدفع اإللكرتون من أجل توجيه 

التنمية االقتصادية ابلصورة الصحيحة. 

1- احملافظ اإللكرتونية يف العراق )کاش زين- وحمفظة العراق، وIraq Wallet ، و– 
Zain Cash( توفِّر شركة حمفظة العراق خدمة )زين كاش( للدفع اإللكرتون عرب اهلاتف النقَّال، 
ست عام 2014 ابلتعاون مع شركة زين العراق لالتصاالت، وإبشراف من البنك املركزي  واليت ُأسِّ
إمكانية حتويل األموال  للمشرتك  يوفِّر  إلكرتون  العراقي، وخدمة )زين كاش( وهي حساب مايل 
النقدية )الكاش( إىل أموال إلكرتونية للقيام بتحويل األموال، وتعبئة رصيد خطوط الدفع املسبق، 

ودفع فواتري خطوط الدفع ابآلجل، وسحب األموال وإيداع. 

عام  َست  وُأسِّ زين(،  )كاش  مشابه حملفظة  وهي   )Asia Hawala( حوالة  آسيا   -2
2014 ابلتعاون مع شركة )آسياسيل( لالتصاالت .



28

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ميكن القيام بكلِّ هذه التحويالت مباشرة من اهلاتف النقَّال، وعن طريق أقرب مركز معتمد 
أوج  الشركتي  هاتي  طريق  عن  التعامالت  إمجايل  بلغ  وقد  البالد.  عموم  يف  املنتشرين  للخدمة 
عطائها يف عام 2018 بنحو )391( مليون دينار، فضاًل عن وجود الشركتي، فإنَّ دخول شركة 
بوابة العراق اإللكرتونية للخدمات املالية –وهي شركة عراقية مسجَّلة يف العراق– قد أسهم إسهاماً 
مهماً حينما أطلقت تطبيقها )switch( عام 2017. ويبيِّ اجلدول رقم )4( عدد مستخدمي 

األنرتنت، واهلاتف احملمول يف العراق لعام 2019 على النحو اآليت:

عدد املستخدمني الفئة
)مليون شخص(

النسبة إىل إمجايل عدد 
السكان

%38.26296مستخدمو أجهزة اهلاتف احملمول

%19.68949مستخدمو األنرتنت

مستخدمو برامج الوسائط االجتماعية 
%19.18048النشطني فعليًا

مستخدمو برامج الوسائط االجتماعية 
%18.07345على أجهزة اهلاتف احملمول

املصدر: النافذة الرقمية للعراق، Digital 2019 متاح على الرابط أدانه: 

 https//:www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-iraq-
january-2019-v01 

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-iraq-january-2019-v01
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-iraq-january-2019-v01
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الذين  بعدد  قياساً  العراق ضعيفًة،  املالية يف  الرقمي للخدمات  التحوُّل  ما زالت عمليات 
يستخدمون أجهزة اهلاتف احملمول، وشبكة األنرتنت، ومن َثَّ ضرورة التوجُّه الفعلي للجهاز املصريف، 
وعلى رأسه البنك املركزي العراقي لتعزيز دور القطاع اخلاص –خصوصاً اقتصاد الظل –  عن طريق 
التعاون مع املصارف أو الشركات واملؤسسات املالية األخرى مبا حيقِّق عملية الشمول املايل اليت 
تسعى إليها السياسة النقدية يف البالد، حينئٍذ حنصل على التكامل الواقعي والفعلي بي العاملي يف 
اقتصاد الظل، وعملية حتقيق النمو احلقيقي املستدام ويف الوقت نفسه تعزيز دور القطاع اخلاص يف 

عملية تنشيط القطاعات احلقيقية حملياً ومنها إىل عمليات التصدير يف املدى البعيد.
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