بیستوپنجمین کنگره جهانی مؤسسه بانکهای پسانداز ()WSBI
مجمع عمومی مؤسسه جهانی بانکهای پسانداز ( )WSBIچهاردهم نوامبر سال  8102میالدی در دهلی نو برگزار شد .این
نشست به بهانه 82امین کنگره جهانی بانکهای پسانداز با موضوع "خرده بانکداری پایدار ،کمک به جهانیسازی
فراگیر برای همه" که در روزهای  02و  01نوامبر برپا بود برگزار شد و طی آن ایسیدرو فاینه 0به عنوان جانشین هاینریش
هاسیس 8به سمت مدیر دورهای  WSBIانتخاب شد.
کنگره مذکور با تمرکز بر مباحث خرده بانکداری ،شمول مالی و ظرفیتهای آن برای کمک به جهانیسازی ،کاهش فقر و
توسعه اقتصادی کشورها برگزارشد و درطول آن نمایندگان اعضای  WSBIو سیاستگذاران حوزه بانکداری به تبادل اطالعات
و تجربیات خود در این زمینه پرداختند .در ادامه خالصهای از گزارش کنگره و مباحث مطروحه آمده است.
وزیر مالیه هندوستان 82امین کنگره جهانی بانکهای پسانداز را در تاریخ  02نوامبر سال  8102در دهلی نو افتتاح نمود.
سخنرانی وی در حضور سیاستگزاران و کارشناسان بانکی و درخصوص چالشهای پیشروی آنها برای ارائه خدمات بهتر به
جوامع بود .مراسم افتتاحیه همچنین شامل سخنرانی مدیران بانک دولتی هند ( )SBIو بانک ملی ،کشاورزی و توسعه روستائی
( )NABARDنیز بود.
در مراسم تودیع و معارفه مدیر  ،WSBIهاسیس گزارشی از دستاوردهای دوره شش ساله مدیریت خود ارائه داد و در همین
رابطه از پروژه "هر نفر یک حساب" به عنوان یکی از پروژههای موفق این دوره یاد کرد .سپس مدیرجدید  WSBIایسیدرو
فاینه ،که روز قبل از شروع کنگره برای یک دوره سه ساله به سمت خود انتخاب شده بود ،سخنرانی خود را ارائه نمود .پس
از او ،خاویر سواالنا ،نماینده عالی سابق سیاست امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا و دبیر کل سابق ناتو به ایراد سخنرانی
پرداخت.
در این کنگره ،محورهای زیر برای بحثها تعیین شده بود .نخست ،جهانیسازی .این بحث در واقع به این موضوع میپردازد
که اعضای  WSBIبه عنوان مؤسسات مالی که فعالیت خود را بر اجتماعات و نهادهای محلی متمرکز ساختهاند ،چگونه
میتوانند جوامع هدف خود را از فواید جهانیسازی منتفع سازند .محور دوم ،به رشد هماهنگ توسعه روستایی و محلی پرداخته
و در این رابطه به چگونگی کیفیت ترکیب جهانیسازی و دیجیتالی کردن خردهبانکداری توجه نموده تا از این طریق از منافع
حاصله برای مردم و سیاره زمین به طور همزمان اطمینان حاصل شود .محور سوم نیز به خردهبانکداری محلی و اقتصاد
دیجیتال پرداخت .در همین رابطه محور بعدی با عنوان دیجیتالی کردن به عنوان ابزاری برای شمول مالی مورد بحث واقع
شد.
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مدیرسابق ،هاینریش هاسیس ،در سخنرانیهای خود عنوان کرد" :سیاستگزاران تأیید نمودهاند که اعضای  WSBIبنگاههای
متوسط و خرد را تغذیه میکنند و خانهداران را از طریق وامهای محلی حمایت میکنند .لذا میتوان گفت الگوی خردهبانکداری
به شمول جهانیسازی برای همه مردم کمک میکند".
ترقی هندوستان :شمول مالی وسیعتر ،زندگی بهتر
در سال  8100حدود 10درصد از خانوارهای هندی به خدمات بانکی دسترسی نداشتند .برنامه شمول مالی هند با هدف
گسترش خدمات بانکی و ایجاد دسترسی همگانی به این خدمات ،موفق شد درطول  1سال  091میلیون خانواده را تحت
پوشش این خدمات قراردهد.
 :NABARDتوانمندسازی  011میلیون زن روستائی در هندوستان
الگوی شمول مالی که در هندوستان اجرایی شد ،کمک شایانی به رشد فراگیر و استقرار زیرساختهای دیجیتال در این کشور
نموده است؛ به طوری که این روند منافع مختلفی را به جمعیت فقیر این کشور عرضه داشته است NABARD .همچنین
موفق شده تا بیش از  011میلیون زن روستایی را با همکاری  110111شعبه بانکی و حدود  2111نهاد اجتماعی شهری توانمند
سازد .در این رابطه باید گفت پساندازها نقش بسیار حیاتی در تمام روشهای شمول مالی  NABARDایفا میکند .وزیر
مالیه هندوستان در همین راستا ادعا میکند که شمول مالی دیجیتال ،موضوعی با اهمیت بسیار باال برای کشوری مانند هند
است؛ چرا که سرعت توسعه و پیشرفت کشور را به شدت افزایش داده است .این امر نهایتاً بر گسترهی وسیعی از جنبههای
زندگی روزمره جمعیت فقیر و روستایی هندوستان تأثیر بسزایی داشته است و حتی امکانات بهداشتی و درمانی آنها را نیز ارتقاء
داده است.
کنگره جهانی WSBI؛ فرصتی برای نشان دادن موفقیت بینظیر شمول مالی
همایشها و کنگرهها فرصت بسیار مناسبی برای یادگیری و استفاده از تجربیات سایر کشورها میباشند .در همین رابطه ،از
آنجا هندوستان را میتوان نمونه بسیار موفقی از تجربه اجرای شمول مالی دانست ،سه عضو هندی SBI, ( WSBI
 )NABARD, NSIدر این کنگره تجربیات خود را به شرکتکنندگان منتقل کردند .این مؤسسات مالی طی چند سال اخیر
تالش زیادی را در رابطه با شمول مالی در دومین کشور پرجمعیت جهان داشتهاند ،به طوری که صدها میلیون نفر جزو بخش
رسمی مالی کشور شدهاند و میتوانند از خدمات بانکی و دسترسی به منابع مالی استفاده نمایند.
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