
 

[quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà                001_ 

 

 

Telefonia mòbil al servei dels més 
pobres: L'experiència del Grameen 
Phone a Bangla Desh 
 

Jaime de Aguinaga García 
Comité per a la Cooperació i la Solidaritat de la Universitat Politècnica de Madrid 

Descripció del programa Village Phone  

Origen i desenvolupament del Grameen Phone 
En 1994 la companyia nord-americana Gonofone Development Corporation es va posar en contacte amb el 
Grameen Bank per a analitzar les possibilitats d'inversió en el sector de les telecomunicacions a Bangla Desh. 
Gonofone va proposar desenvolupar un servei de telefonia en les àrees rurals a partir dels principis i els 
sistemes de finançament establerts pel Grameen Bank.  

Grameen Bank va crear llavors Grameen TELECOM, una organització sense ànim de lucre amb l'objectiu 
exprés de desenvolupar aquesta iniciativa. 

Sota l'assessorament de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), al novembre de 1995 Grameen 
TELECOM i Gonofone van formar un consorci amb la companyia noruega Telenor Mobile Communications, en 
qualitat de soci tècnic i inversor. Uns mesos més tard, la japonesa Marubeni Corporation es va sumar al 
consorci també com inversor. 

A l'octubre de 1996, els quatre socis van crear la companyia GrameenPhone Limited, una organització privada 
que optava a aconseguir una llicència de treball com a operadora de telefonia mòbil a Bangla Desh. Al mes 
següent, el govern bengalí resolia l'adjudicació de les tres llicències que havia anunciat, concedint una d'elles 
a GrameenPhone. 

Grups accionistes de GrameenPhone
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Figura 1: Participació dels distints grups 
accionistes en GrameenPhone 

 

L'any 1997, la situació en el sector de les telecomunicacions en el país no era molt encoratjadora. Bangla 
Desh era un dels països que presentava pitjors indicadors en l'àmbit de les telecomunicacions, amb una 
teledensidad de 0,26 i un índex d'error de trucada del 80%. El temps d'espera per a la instal·lació d'una línia 



 

[quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà                002_ 

 

 

nova solia superar els 10 anys i tenia un cost equivalent a 450 dòlars, un dels més alts del món. L'elevat preu 
del servei telefònic convencional impossibilitava que se'l pogués permetre la major part de la població, i per a 
una gran part d'aquesta ni tan sols existia la possibilitat física d'utilitzar aquest servei, ja que les 
infraestructures es concentraven en les àrees urbanes.  

No obstant, la liberalització del sector de les telecomunicacions a finals de 1996, fins aquell moment dominat 
per l'operador públic Bangla Desh Telegraph and Telephone Board (BTTB), havia obert noves possibilitats a 
l'increment de l'accés a aquest servei en les àrees rurals.  

Grameen TELECOM va llançar el programa Village Phone al març de 1997, combinant l'última tecnologia 
digital sense fil proporcionada per Telenor i l'experiència del Grameen Bank en la creació de microempreses 
rurals a través de la concessió de microcrèdits. El seu objectiu era incrementar l'accés a les comunicacions de 
la població amb menors ingressos en les àrees no urbanes, per mitjà de la introducció de terminals de 
telefonia mòbil gestionats per operadors rurals, preferiblement dones. 

Per a això, Grameen TELECOM compra temps de transmissió telefònica a l'engròs a GrameenPhone, que pot 
oferir un bon descompte donat que s’estalvia la càrrega de treball que suposa el cobrament dels diners. 
aquest estalvi es trasllada a les operadores rurals de Village Phone, que entreguen les seves quotes de 
recaptació en les oficines de l'extensa xarxa del Grameen Bank (1.229 sucursals en 44.636 aldees). 

A causa de l'alt cost del servei de telefonia mòbil, les restants companyies telefòniques es van centrar en les 
zones de major concentració de demanda, de manera que la major part dels 100.000 usuaris que van accedir 
al servei en els primers quatre anys van ser urbans. 

Mentrestant, el desplegament de la xarxa de GrameenPhone es va anar estenent per les zones rurals, primer 
per les àrees no massa allunyades de les grans ciutats, i després pels corredors amb cobertura que 
connectaven aquestes. La xarxa s'ampliava a poc a poc, sufragant-se una part important dels costos amb els 
ingressos obtinguts per Grameen TELECOM.  

Igual que altres iniciatives del Grameen Bank, el programa Village Phone no sols és beneficiós socialment, 
sinó que a més resulta rendible. En aquest sentit, poques organitzacions de desenvolupament social han 
tingut l'èxit del Grameen Bank a una escala tan gran i han creat les condicions apropiades perquè es donen 
canvis estructurals profunds en la societat. 

Des que va començar el programa, Grameen TELECOM ha instal·lat més de 58.000 telèfons comunitaris en 
33.000 aldees que quedaven fora de la cobertura de la xarxa telefònica fixa. Encara que els objectius inicials 
del programa eren potser una miqueta més ambiciosos (40.000 telèfons per a l'any 2002), els resultats de 
l'expansió posterior del servei no van deixar de ser  sorprenents; GrameenPhone, amb la seva fórmula 
adaptada de franquícia, compte en l'actualitat amb més d'1,8 milions d'abonats, amb la qual cosa s'ha 
consolidat com la companyia de telefonia mòbil de major creixement en el Sud d'Àsia. 

El programa Village Phone ha sorgit com un model pioner en l'ús de les tecnologies de telefonia mòbil al 
servei de la població rural en països en via de desenvolupament, abordant-se a més, potser per primera 
vegada, la importància de la perspectiva de gènere en el desenvolupament de la telecomunicació rural. També 
suposa una fita la vinculació dels microcrèdits a les tecnologies de la comunicació, constituint microempreses 
de telefonia rural. Aquest programa ha suposat així mateix la primera iniciativa de telecomunicació del sector 
privat que té el propòsit explícit de reduir la pobresa rural. 

Per tot això, el programa Village Phone està rebent un gran reconeixement internacional: ha resultat premiat 
en concursos de reconegut prestigi i és objecte de nombrosos estudis. 

Funcionament del programa Village Phone 
Per a iniciar el procés d'implementació de telèfons comunitaris en una nova àrea, Grameen TELECOM 
analitza la informació sobre les aldees que estan cobertes per la xarxa de torres de transmissió de telefonia 
mòbil de Grameen Phone (la cobertura actual és a través de cables de fibra òptica estesos al llarg de la xarxa 
ferroviària de Bangla Desh). Funcionaris de Grameen TELECOM visiten llavors les sucursals del Grameen 
Bank per a preparar una llista de les aldees on la cobertura telefònica és prou bona com per a proveir el servei 
de Village Phone. 

Per a la instal·lació d'un telèfon mòbil en una aldea, l'operadora rural compra un equip bàsic de telefonia 
recolzant-se en el finançament del Grameen Bank, que li permet assumir el pagament del mateix amb els 
beneficis que vaja obtenint al proveir el s ervei telefònic a l'aldea en què viu.  

El mòdul bàsic del telèfon comunitari costa uns 310 dòlars, i inclou un terminal telefònic, la seva bateria, el 
carregador, un rètol, una calculadora, un cronòmetre, el manual d'utilització en bengalí i una llista de preus de 
trucades a diferents llocs.  
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A canvi d'una tarifa assequible, les propietàries del telèfon posen el servei a disposició de la resta dels 
habitants del nucli de població on viuen. Les operadores rurals han d'ingressar en el Grameen Bank unes 
quantitats setmanals en concepte de retorn del crèdit concedit i de pagament pel servei telefònic. El guany net 
d'una operadora de telèfon comunitari pot ser d'uns 50 dòlars al mes. 

El programa intenta fomentar la participació de la dona en les activitats econòm iques locals, per la qual cosa el 
75% dels operadors rurals són dones. Els criteris establerts en la selecció d'aquestes operadores són els 
següents: 

• Ser una clienta del Grameen Bank que hagi demostrat la seva gran solvència per mitjà d'un bon historial 
en el retorn dels seus anteriors crèdits. 

• Tindre un bon negoci (preferiblement un comerç) i disposar de temps per a treballar com a operadora rural. 

• Saber llegir i escriure de forma bàsica (o almenys un familiar pròxim). 

• Disposar d'una connexió elèctrica en la vivenda. 

• Viure prop del centre de l'aldea. 

Una vegada seleccionada l'operadora, un tècnic garanteix que el senyal es rebi correctament en la casa on 
s'instal·larà el telèfon. Si el senyal és dèbil, es pot millorar la recepció amb una antena muntada sobre un pal 
de bambú de 4 a 5 metres d'altura; aquest sistema converteix al telèfon mòbil en un telèfon "fix-mòbil", de 
manera que, si cal, l'antena pot ser traslladada d'un lloc a un altre de l'aldea. Aquestes antenes han resultat 
ser un eficaç element publicitari per a anunciar la disponibilitat del servei telefònic al públic. 

Cada operadora del programa Village Phone és responsable de cobrar els imports de les trucades, enviar a 
Grameen TELECOM la seva part corresponent dels ingressos obtinguts, assegurar la conservació i el 
manteniment adequats del telèfon, i oferir el servei als seus veïns tant per a trucades entrants com sortints. 

Quan una persona vol realitzar una trucada, ha d'acudir a la casa o negoci de l'operadora rural. Si és un veí 
qui rep una trucada, és aquesta qui ha de buscar aquella persona. L'operadora rural té un incentiu econòmic 
per a garantir l'èxit de les comunicacions entrants i per això fa un esforç suplementari per a trobar les 
persones que reben trucades. 

El preu de les trucades per als usuaris finals és superior al que tindria una trucada per mitjà de la xarxa 
telefònica fixa si aquesta arribés fins a les zones rurals. Aquest cost es redueix al compartir la infraestructura 
(en aquest cas el telèfon mòbil) entre molts usuaris, que no han de fer front a la gran despesa que suposa 
adquirir un terminal. 

Els ingressos de l'operadora rural provenen de la diferència entre el que cobra als seus clients i el que ha de 
pagar a Grameen TELECOM, que fa servir l'estructura del Grameen Bank per a facilitar el cobrament.  

Grameen TELECOM compra de Grameen Phone una subscripció de telèfon mòbil a nom de l'operadora, 
estableix la connexió i subministra la capacitació i l'equip necessaris per a operar amb el telèfon. Per la seva 
banda, Grameen Phone s'encarrega de gestionar la xarxa de telefonia i de redactar i administrar les factures 
mensuals. 

El programa Village Phone s'ha marcat com a objectiu instal·lar un telèfon a menys de deu minuts de totes les 
llars rurals de Bangla Desh, en la línia de la definició de l'accés universal a les telecomunicacions que es 
reclama en els Objectius del Mil·lenni. Generalment, cada telèfon cobreix una població pròxima a les 2.500 
persones. 

Impactes del programa Village Phone  

Impacte econòmic 

El programa Village Phone ha suposat un apreciable increment de l'activitat econòmica en les comunitats 
pobres i rurals de Bangla Desh, ha fomentat els intercanvis comercials i ha creat noves fonts d'ingressos 
addicionals. 

Els telèfons s'usen principalment per a trucades relacionades  amb assumptes financers, en molts casos 
vinculats a les remeses de diners de familiars, que suposen una de les majors fonts d'ingressos d'aquestes 
comunitats. Així mateix, les trucades socials a la família i als amics acostumen a acompanyar-se d'intercanvis 
d'informació sobre preus i tendències del mercat, i fan del telèfon comunitari una eina important perquè les 
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empreses familiars puguin aprofitar aquella informació per a augmentar els seus beneficis i reduir els seus 
costos de producció. 

D'esta manera, la connectivitat oferida pel servei telefònic ha desenvolupat els negocis locals i ha permés la 
coordinació de diferents activitats amb una major eficàcia. La fiabilitat que aporta la comunicació permet als 
petits productors i comerciants especialitzar-se per a incrementar la productivitat, la qual cosa al seu torn els 
permet pagar l'ús del telèfon. 

D'altra banda, gràcies al telèfon comunitari, les persones que es dediquen a l'artesania, l'agricultura i la 
ramaderia poden evitar ser enganyades pels compradors, ja que abans de vendre els seus productes 
s'informen telefònicament sobre els preus de venda en els mercats. Així mateix, poden establir contacte 
directe amb els majoristes de les grans poblacions, prescindint d'intermediaris i obtenint així un major benefici 
per la venda dels seus productes. 

Encara que el poder adquisitiu de la persona que realitza la trucada és un factor d'influència en la utilització 
del servei telefònic, el preu de la trucada no és un factor tan determinant com a priori cabria pensar. Un estudi 
desenvolupat per l'organització TeleCommons Development Group va posar en relleu que era mínima la 
proporció de persones que no usaven el servei adduint un elevat preu de la trucada. De fet, un 54% dels 
usuaris entrevistats va afirmar estar disposat a pagar entre 2 i 6 dòlars per una trucada de 3 minuts per a 
tractar un assumpte econòmic amb un familiar que visqués en l'estranger; i un 27% va dir que invertiria fins al 
doble pel mateix tipus de trucada. 

Considerant que el salari mensual mitjà dels enquestats és de 102 dòlars, el cost d'una trucada des d'una 
població rural a Dhaka, la capital, representaria una porció significativa (entre el 3% i el 10%) de l'ingrés 
mensual familiar. No obstant, aquesta trucada estalvia un viatge que costaria entre 2 i 8 vegades més (a 
banda del temps invertit a realitzar-ho), la qual cosa suposa un estalvi net d'entre 2,7 i 10 dòlars per cada 
trucada realitzada.  

L'impacte econòmic també és rellevant en la persona que gestiona el servei de telefonia; les operadores rurals 
solen ser dones de classe econòmica local mitja-baixa i, gràcies al servei que ofereixen, poden aportar al 
voltant del 25% dels ingressos de la llar (uns 2 dòlars diaris).  

Sota la premissa “un bon desenvolupament és un bon negoci”, GrameenPhone tampoc renuncia a obtenir una 
rendibilitat de la inversió que realitza. D'esta manera, el model també resulta altament rendible per a les grans 
companyies operadores de telefonia, ja que ofereix un guany d'uns 100 dòlars al mes per cada telèfon mòbil 
rural, davant dels 30 dòlars al mes que s'obtenen per un telèfon mòbil situat en l'àmbit urbà.  

Impacte social 

Arrels culturals i afectives 
Les ocupacions dels habitants en les zones rurals de Bangla Desh s'han diversificat molt en els últims anys; 
els desplaçaments a la recerca de treball s'han multiplicat; i ja són milions els bengalins que treballen lluny de 
les seves aldees i fins i tot en l'estranger. Aquesta mobilitat de la població és un indicador important de la 
demanda de serveis telefònics, perquè quan les persones es traslladen per a establir-se en un altre lloc, 
augmenta la necessitat comunicar-se amb la família i els amics.  
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Principals motivacions de les trucades

Remeses de diners de 
familiars; 42%

Trucades exclusivament 
socials (familia i amics); 

44%

Temes exclusivament de 
negocis; 7%

Cuestions educatives; 1%
Malaties i defuncions; 4%

Organització de viatges i 
visats; 2%

 

Figura 2: Finalitat de les trucades efectuades. 

 

Tal com indica la figura 2, el telèfon comunitari és un vincle molt important que permet a les persones que se'n 
van anar de les seves aldees mantindre's en contacte amb la família. De fet, s'ha constatat que el factor més 
determinant a l'hora d'utilitzar el servei telefònic és la presència d'algun membre de la família en l'estranger.  

Qüestions de gènere 
Des del començament del programa, la meta d'aquesta iniciativa va ser ajudar les poblacions rurals més 
desfavorides, i en especial a les dones, que representen el 94% de la clientela del Grameen Bank. 

El 75% dels operadors rurals són dones, la majoria casades (90%), que la mitat de les vegades no han rebut 
cap tipus d'educació formal. El 36% s'identifica com a mestresses de casa i només el 6% té una ocupació 
formal (en el govern o en una empresa).  

Implicar aquestes dones en una activitat econòmica local és una important forma d'educació, en la mesura 
que s'introdueixen en els coneixements econòmics i tècnics que necessiten per a gestionar la seva pròpia 
microempresa de telefonia. Com és lògic, les persones amb escassos recursos assimilen molt més 
ràpidament els coneixements quan es tracta d'una formació que millora els seus ingressos. De fet, les dones 
que venen el servei generalment no necessiten més de dos dies (la majoria d'elles només un) per a aprendre 
a usar els telèfons mòbils.  

D'altra banda, gràcies al servei que presten, les operadores rurals han aconseguit un important empoderament 
econòmic i social dins de les seves comunitats i llars. Com resultat de ser operadora telefònica, els veïns més 
acomodats arriben a llars que regularment no freqüentarien, amb la qual cosa eleven l'estatus social de 
l'operadora. Així mateix, la important aportació d'ingressos eleva la posició de les operadores en les seves 
pròpies llars, i per tant entren a participar en la presa de decisions domèstiques. 

El fet que la major part dels operadors rurals siguen dones promou al seu torn la utilització del telèfon per part 
d'aquestes, ja que se senten més còmodes fent negocis en privat amb una altra dona, sense necessitat anar a 
un lloc públic. Així , les dones tendeixen a utilitzar molt més el telèfon quan l'operadora és una altra dona, 
reduint molt significativament el seu ús quan l'operador rural és un home. 

D'aquesta manera, els telèfons comunitaris rurals han convertit les dones en clients de telefonia i operadores 
d'empreses de telefonia. Han creat una “cultura telefònica” entre les dones permetent-les l'accés a instruments 
de comunicació els quals, d'una altra manera, podrien quedar excloses. 
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La major comunicació de les dones suposa l'obertura del nucli familiar i l'augment de la informació a què tenen 
accés; s'exposen a noves idees, guanyen en autoconfiança, i a més tenen l'oportunitat de construir la seva 
pròpia identitat i incrementar la seva consciència sobre temes socials, econòmics i sanitaris. Això es reflecteix 
en aspectes com la disminució de la violència domèstica i l'augment de l'adopció de mètodes de planificació 
familiar. 

També s'han aconseguit canvis importants en altres àmbits com la política. La major independència de les 
dones està influint en gran manera en les eleccions; en un país tan conservador com Bangla Desh, els 
programes de promoció de la dona com el de Grameen TELECOM han aconseguit que les dones tinguen 
major poder econòmic, i per tant polític, i ho exercixen en contra de la cultura integrista que els prohibeix els 
mateixos drets que als homes.  

D'altra banda, el fet que una trucada pugui evitar un desplaçament té especial rellevància en les dones, ja que, 
per motius de seguretat, una dona no pot realitzar un viatge sola per Bangla Desh i necessita ser 
acompanyada per un home. Però les dones viudes, les divorciades o aquelles el marit de les quals es trobi 
treballant fora, normalment tenen moltes dificultats per a aconseguir que un home deixi el seu treball i les 
acompanyi, per la qual cosa es veuen molt beneficiades al disposar d'un mitjà de comunicació directe que eviti 
el seu desplaçament. 

Possibilitat d'accés a serveis addicionals 
L'extensió de les comunicacions és una porta al desenvolupament que possibilita l'accés real a molts altres 
serveis: col·loca a disposició de la població un mitjà per a posar-se en contacte amb centres de salut, 
comissaries de policia, estacions de bombers, oficines d'assessorament agrícola, centres de planificació 
familiar, etc. 

També és especialment important la disminució de la vulnerabilitat davant d'emergències com a catàstrofes 
naturals o epidèmies. La possibilitat de comunicació amb les zones aïllades fa possible el desenvolupament 
de plans coordinats d'emergència, amb la qual cosa es redueixen sensiblement els efectes provocats per 
aquestes situacions. 

Principals dificultades trobades 
La iniciativa Village Phone posa de manifest que la telefonia mòbil rural a hores d'ara pot ser una alternativa 
especialment viable en zones rurals a què encara no arriba la telefonia fixa, on no hi ha telèfons públics o 
aquests són molt pocs i es troben dispersos. La majoria dels telèfons comunitaris que es van proporcionar 
representen el primer servei de telecomunicacions de l'aldea. No obstant, les companyies telefòniques 
competidores tenen previst instal·lar en alguns pobles telèfons de targeta prepagada, que poden presentar 
una important competència per als telèfons comunitaris de GrameenPhone. Les tarifes dels telèfons de targeta 
solen ser més barates, per la qual cosa podria produir-se una caiguda en la demanda de trucades sortints a 
través dels telèfons comunitaris, en la mesura que l'ús d'estos telèfons de targeta prepagada s'estengui en els 
pobles. 

D'altra banda, la tecnologia GSM no és una alternativa especialment barata per a proporcionar un accés 
universal a les telecomunicacions en les zones rurals. La cobertura mòbil actual en les àrees rurals només 
podria ser viable sota les aparatoses condicions reglamentàries actuals, ja que la tecnologia GSM determina 
tarifes prou altes per als usuaris rurals, a diferència de les tecnologies de xarxa local sense fil (WLL).  

No obstant, a pesar de la imminent competència i de la possible disponibilitat de serveis de telefonia sense fil 
fixa en les zones rurals de Bangla Desh, els observadors pensen que els telèfons comunitaris de 
GrameenPhone continuaran sent un negoci viable perquè, d'una banda, el desenvolupament de la telefonia 
sense fil fixa estarà dirigit principalment a les àrees densament poblades i, d'altra banda, una gran part de les 
dones serà client lleial a les dones operadores rurals. 

En tot cas, la telefonia mòbil no és una alternativa massa viable en les zones urbanes per a fomentar la 
comunicació de la població de menors ingressos, perquè en aquests llocs l'accessible telefonia pública fixa 
continua sent més barata. 

Un altre problema que es presenta a vegades és la fluctuació en la recepció del senyal telefònic, que es 
produeix pel fet que la major part de les aldees on s'han instal·lat els telèfons  comunitaris es troben en zones 
limítrofes de cobertura. Aquest fet comporta la interrupció de trucades, la pèrdua d'ingressos i la consegüent 
insatisfacció dels usuaris. Com a solució es van instal·lar antenes en les vivendes de les operadores rurals, 
que van millorar considerablement la qualitat de recepció de l'ona; amb això es va poder ampliar la cobertura a 
altres àrees més aïllades. 
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La necessitat de recarregar les bateries per a l'alimentació dels equips també va suposar un altre inconvenient 
a l'expansió del servei. Moltes de les aldees amb cobertura telefònica no tenien accés a la xarxa elèctrica, per 
la qual cosa va caldre desenvolupar panells solars i bateries adaptades de corrent continu. 

Algunes d'aquestes solucions (antenes, panells solars, bateries...) augmenten el cost d'instal·lació dels 
telèfons comunitaris, la qual cosa repercuteix directament sobre la càrrega econòmica que ha d'afrontar 
l'operadora rural, que necessita un major finançament del Grameen Bank. El desenvolupament d'altres 
tecnologies de transmissió telefònica podria ser una solució alternativa, però els encara elevats costos 
impedeixen la seva extensió a gran escala. 

També cal tenir present les fortes inversions que precisa la instal·lació de la infraestructura bàsica per a 
l'extensió de la cobertura telefònica, la qual cosa pot representar la principal dificultat per a la introducció 
d'aquest servei en països en vies de desenvolupament. En el cas del GrameenPhone, va portar cinc anys 
reunir un capital extern de 120 milions de dòlars, al llarg dels quals va ser necessari solucionar diversos 
problemes addicionals causats per la burocràcia de les entitats reguladores. Aquest tipus de dificultats es 
poden afrontar si els actors implicats en el programa tenen un grans mides. Per aques ta raó, els accionistes i 
finançadors de GrameenPhone tendeixen a ser importants, encara que no s'ha d'oblidar que el verdader 
desenvolupament local es produeix quan s'activa als empresaris de menor envergadura; quant menor és la 
grandària i major el seu número, major és l'impacte i més efectiu és el desenvolupament.  

Este panorama podria ser menys descoratjador en el context de la tecnologia Wi-Fi, al ser menors els costos 
que comporta. Una primera instal·lació es pot realitzar amb uns pocs milers de dòlars i les successives 
ampliacions resulten més senzilles. D'altra banda, al no requerir llicències l'espectre necessari per al Wi-Fi, es 
facilita més que petits empresaris puguin participar en l'extensió del servei.  

La tecnologia ara utilitzada tampoc és una opció viable per a possibilitar la connectivitat de baix cost a Internet 
i al servei de correu electrònic. No obstant, s'espera que les actuals operadores de telèfons comunitaris puguin 
arribar a convertir-se en les gerents dels serveis de telecomunicacions avançats (missatgeria, fax i Internet) 
que Grameen Communications està impulsant recentment en el seu programa Village Computers & Internet. 

Principals lliçons apreses 
• Es pot crear una eficaç sinergia entre objectius econòmics i fins socials.  

• L'associació creativa entre diferents actors pot expandir un servei més enllà de les àrees de major 
rendibilitat. 

• Un aspecte crític és la fortalesa i el lideratge dels actors locals implicats. 

• Les associacions de microcrèdit poden aportar l'estructura social i econòmica a petita escala (cobraments), 
mentres que les companyies operadores de telecomunicacions poden aportar l'estructura tècnica i 
econòmica a gran escala (inversions). 

• És fonamental realitzar un detallat estudi de mercat en les zones amb un servei de comunicacions 
deficitari. 

• L'accés a un telèfon pot influir en la producció i venda de productes, fomentant el desenvolupament 
econòmic rural. 

• La falta d'accés a la informació és una de les principals causes que sostenen la marginalitat i la desigualtat 
d'oportunitats. 

• Perquè la tecnologia sigui realment un instrument al servei del desenvolupament rural i la reducció de la 
pobresa, ha d'estar en mans dels més necessitats. 

• Si una persona no pot permetre's la compra d'un telèfon, almenys hauria de tenir la possibilitat d'accedir a 
aquest servei quan ho necessiti. 

• El factor de major influència en la utilització del servei de telefonia ha resultat ser el marcat perfil migratori 
de la població del país. 

• És fonamental considerar les implicacions que nombrosos factors de gènere poden tenir en el 
desenvolupament de les telecomunicacions. 

• Són fonamentals mesures polítiques com la liberalització del sector, la reforma tarifària, els acords de 
bones interconnexions i el dret de revenda dels serveis telefònics. 
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Replicabilitat de l'experiència 

MTN Village Phone a Uganda  
Nombroses organitzacions han visitat Grameen TELECOM per a analitzar la replicabilitat de l'experiència del 
programa Village Phone. No obstant, Uganda és l'únic país on actualment s'està reproduint el model. 

Encara que la cobertura de la xarxa de telefonia mòbil s'estén per gran part de les zones rurals en aquest 
país, molt poques persones poden permetre's la compra d'un telèfon mòbil. De fet, Uganda disposa d'1,72 
terminals per cada 1.000 persones, un nivell molt baix de teledensitat en comparació amb altres països del 
seu entorn. aquest indicador és més significatiu si es té en compte que, a pesar que el 86% de la població viu 
en les àrees rurals, aquests telèfons es concentren molt significativament en les àrees urbanes, que ofereixen 
una major concentració de demanda i un poder adquisitiu més elevat. 

A finals de 2003, el Centre de Tecnologia Grameen de la Fundació Grameen USA es va associar amb MTN 
Uganda, la companyia de telecomunicacions majoritària en el país, creant una nova companyia anomenada 
MTN Village Phone. En els primers deu mesos de funcionament aquesta organització ha desplegat més de mil 
terminals de telefonia en cooperació amb sis associacions de microcrèdit, amb l'objectiu d'arribar a les cinc mil 
operadores rurals en cinc anys. 

Segons les últimes previsions, la utilització del servei es preveu que sigui un 25% més alta de l'inicialment 
estimat, amb la qual cosa es cobririen els gastos d'inversió folgadament A diferència del programa 
desenvolupat a Bangla Desh, el programa ugandés aplica la tarifa prepagament, de manera que s'eviten gran 
part dels costos administratius. 

Per a la rèplica del model bengalí, el Banc Mundial va concedir un crèdit a la Fundació Grameen per al 
finançament de la investigació inicial i la cobertura de part de la inversió necessària. Així mateix, la 
International Finance Corporation (IFC) va proporcionar una subvenció a través del seu programa de suport a 
la transferència de petits negocis de desenvolupament entre països. Cap d'aquestes aportacions s'ha destinat 
directament a MTN, a les associacions de microcrèdit o a les operadores rurals, perquè la sostenibilitat del 
model no es vegi compromesa. 

Estudis recents revelen que el benefici obtingut en aquest programa per una operadora rural és de l'orde de 
30 dòlars al mes, en la seva major part procedents de les trucades locals. 

En el següent requadre es mostren les principals diferències entre els dos programes Village Phone: 

 

 

Bangla Desh Uganda 

Pagament després de trucada Targetes prepagament 

Participa una única institució de microcrèdit Participen diverses associacions de microcrèdit 

És una iniciativa del grup Grameen Té el suport inicial de la Fundació Grameen USA 

Els préstecs són de 2 anys Els préstecs són de 6 a 24 mesos 

Al principi es manté un monopoli per aldea Es manté una distància de 2 km. entre terminals 

Major densitat de població Menor densitat de població 

Es cobra tant per trucades sortints com per entrants Només es cobren les trucades sortints 

Estructura tarifària amb múltiples casos Estructura tarifària simplificada 

S'està desenvolupant una atenció procés de seguiment i avaluació contínua de l'experiència ugandesa, a fi 
d'extraure una directrius bàsiques que serveixin de referència per a la implantació d'esta iniciativa en altres 
llocs. De forma periòdica s'arrepleguen indicadors que reflectixen l'evolució socioeconòmica de les aldees, 
analitzant-se en el terreny els impactes reals que suposa en cada cas la utilització del servei telefònic. Aquest 

estudi requerix un esforç conjunt de MTN Village Phone i les associacions de microcrèdit. 

Algunes claus per a la implantació del model en altres països 
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Per a poder reproduir el model bengalí en altres països, és necessari identificar possibles socis locals en el 
sector de les telecomunicacions que tinguin capacitat per a construir la infraestructura necessària per a 
l'extensió de la telefonia mòbil en zones rurals, i puguen proporcionar un descompte en la tarifa de transmissió 
per venda a l'engròs. 

Prèviament, caldrà realitzar una anàlisi de la cobertura telefònica en el país i un adequat estudi de mercat, 
valorant la demanda del servei en les zones rurals. 

També serà necessari implicar a les associacions de microcrèdit locals, mostrant la rendibilitat de l'escenari a 
què pot donar lloc la implantació del servei de telefonia. 

Així mateix, caldrà analitzar en detall el marc regulador del sector de les telecomunicacions en el país, perquè 
en alguns casos pot representar un important problema, especialment en aquells  mercats que no estiguen 
liberalitzats. 
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