مهار کووید 19با کمک تحول دیجیتالی
نمونه اقدامات در جهت حمایت و تسهیل
فعالیتهای دیجیتالی در دوره همهگیری کرونا
کنیا
بانک مرکزی کنیا ضمن افزایش سقف انتقال پول از طریق تلفن همراه،
هزینههای مرتبط در این حوزه را نیز کاهش داده است .این امر منجر به
عمدتا  10دالر یا کمتر ،شده
ً
افزایش قابل توجه ارزش و تعداد معامالت،
که در راستای حمایت از خانوارهای با بیشترین آسیبپذیری موثر بوده
و ازین روش بیش از  1.6میلیون مشتری جدید را جذب کرده است.

رواندا
در رواندا ،الزام پرداخت هزینههای شارژ در ماه مارس لغو شد .تا پایان آوریل
 ،2020ارزش هفتگی تمامی انواع انتقاالت پول از طریق تلفن همراه ،نسبت
به سطوح پیش از پاندمی کووید ،19-حدود  450درصد رشد کرده است.

چین
گروه آنت ( )Ant Groupطی همکاری با بیش از صد بانک،
سیستمی را برای طرح وامهای بدون تماس ( Contactless
 )Loansبه منظور کمک به بنگاههای کوچک و متوسط برای احیا
پس از مهار کووید ،19-راهاندازی کرده است.

برزیل
در برزیل ،بانک مرکزی در حال راهاندازی یک سیستم پرداخت سریع به نام
 PIXاست که انتظار میرود در ماه نوامبر  2020به طور گسترده در دسترس
قرار گیرد.

هند
در هند ،یک استارتآپ در بمبئی به نام ریسکاوری ( )Riskcovryبرای کسبوکارهایی که میخواهند به کارکنان خود خدمات پوشش هزینه بیمارستان و دستمزد از
دست رفته را ارائه دهند ،سیاست بیمه ویروس کرونا را معرفی کرده است.

توصیه اول

سه توصیه برای اثرگذاری بیشتر دیجیتالیسازی در
راستای مقابله با چالشهای توسعهای جهان

قرار دادن افراد در مرکز سیستم مالی جهان
دیجیتالی کردن باید براساس نیازهای مردم جهان انجام شود و برای آنها کار کند .به عنوان نمونه ،کنیا در سال  2017یک اوراق قرضه دیجیتالی مبتنی بر
تلفن همراه به نام  M-Akibaمعرفی کرده تا از پساندازهای خرد مردم حتی با مقادیر کم حدود  30دالر هم برای تامین مالی دولت استفاده کند .شایان ذکر
است که  85درصد سرمایهگذاران برای اولین بار در بازار اوراق بهادار دولت کنیا شرکت میکردند.

توصیه دوم
اتصال شهروندان به منظور کاهش شکاف دیجیتالی
بیش از  700میلیون نفر از مردم جهان به اینترنت با باند گسترده ،دسترسی ندارند و بیش از یک میلیارد نفر هم فاقد شناسه رسمی هستند .کشورها باید در
زیرساختهای دیجیتالی و هویت دیجیتالی سرمایهگذاری کنند تا شهروندان آنها بتوانند به خدمات آنالین دسترسی پیدا کنند .عالوه بر آن ،باید در زمینه سواد
محاسباتی و مالی نیز سرمایهگذاری صورت گیرد .برای حمایت از این تالشها به همکاری بینالمللی نیاز است .صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سایر
سازمانهای بینالمللی در حال همکاری با بخشهای خصوصی و دولتی در سراسر جهان هستند تا در این زمینه به کشورها کمک کنند.

توصیه سوم
تقویت حکمرانی سیستم عاملهای مالی دیجیتال جهان
اصطالحا بزرگ ( )Big Techتحوالتی را در ارائه خدمات در سطح جهان ،بخصوص در کشورهای در حال توسعه ،ایجاد کردهاند .کووید19-
ً
تکنولوژیهای
نیز از آنجایی که بیشتر در زندگی افراد رخنه کرده ،این روند را تسریع کرده است .با این وجود ،هنگام بحث در مورد حکمرانی این سیستم عاملها ،کشورهای
در حال توسعه اغلب مورد توجه قرار نمیگیرند .یکی از ابتکارات کلیدی برای تقویت حکمرانی تامین مالی دیجیتالی در سطح جهان ،گفت و گو در این
خصوص است تا ازین طریق ضمن تسهیل همکاری اقتصادها ،زمینه برای ایجاد گفتوگویی متوازن و فراگیرتر ،بخصوص با مشارکت کشورهای در حال
توسعه ،به منظور ایجاد همسویی بیشتر میان حکمرانی فناوریهای بزرگ با اهداف توسعه پایدار فراهم شود.
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