


ق رونتامین مالی گروهی؛ الگویی جهت 

بخش تولید
قلیچوهاب 

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی



.  عدم دسترسی کافی فقرا به خدمات مالی از جمله تامین مالی یکی از دالیل فقر ایشان قلمداد می شود

:دالیل

.فقرا عموما فاقد وثایق معتبر و کافی موردنیاز نظام بانکی هستند: وثایق معتبر و کافیفقدان -

ایشان ندارند؛فقرا عموما برای نظام بانکی از ریسک باالیی برخوردار هستند و لذا تمایلی به ارائه خدمات به: باالریسک -

امورانجامازناتوانالزماقتصادیاطالعاتودانشسطحازبرخورداریعدمدلیلبهعمومافقرا:باالمبادله یهزینه-

است؛مالیمؤسساتسویاززمانووقتصرفمستلزمآن هابهخدماتارائهوهستندبانکی

هستند؛مالی متنوعخدمات کامل از استفاده یا کم انگیزه به ناتوان مالی، فقرا عموما به دلیل کم  سوادی : مالیکم سوادی -

ور دارند، بانک ها و مؤسسات مالی عموماً در مراکز و نواحی برخوردار از لحاظ مالی و تجاری حض: شعب بانکیمکان یابی -

درحالی که فقرا در مناطقی هستند که دسترسی به نهادهای مالی برای ایشان میسر نیست؛



( Group Lending)گروهی مالی تامین 

. وم جامعه استطبقه محرنزد ابداع تامین مالی گروهی از جمله نوآوری هایی در کاهش مشکل در اختیار نداشتن وثایق معتبر وکافی 

ام و. کنندمالی مراجعه تشکیل داده و به بانک یا موسسه ( نفره۲۰نفره و حداکثر ۵حداقل )گروه هایی را داوطلبانه، افراد باید به طور 

.اعطا می شود( عضو گروه)به گروه ( یا انفرادی)گروهی مالی به طور از سوی بانک یا موسسه 

ر اعضای گروه، این حالت کلیه ی اعضای گروه، بازپرداخت وام یکدیگر را تضمین کرده و متعهد می شوند که در صورت نکول سایدر 

.نمایندتعهدات وی را تقبل 





:می  گیردقراراستفادهموردشایعالگویدوقالبدرعمومااماداردمختلفیالگوهایجهاندرگروهیمالیتامین

اولالگوی

اعضایاز یکهیچالگو،ایندر.کندارائهمالیخدماتآنهابهتامی کنندمنعقدقراردادگروهیشکلبهبانکیکباافرادازعده ای

تقسیمنحوه.می شوددادهگروهبهتسهیالتواستطرفبانکباگروهکلبلکهنیستندمرتبطبانکبامنفرداگروه

.هستندتسهیالتبازپرداختمسئولگروهتمام.داردبستگیگروهصالحدیدبهاعضابینتسهیالت

دومالگوی

گروهاعضایروشایندر.کندارائهمالیخدماتآنهابهتامی کنندمنعقدقراردادگروهیشکلبهبانکیکباافرادازعده ای

مسئول(فردخودبرعالوه)گروهتماماما،می شوددادهفردبهتسهیالتگروه،پشتوانهبهوهستندمرتبطبانکبامنفردا

.هستندتسهیالتبازپرداخت



:شودفراهممحلسهازمی تواندگروهیمالیتامینمنابع

.دولتینهادهایحتیو(خیّرین)خیراموربانیانازاعمهدایاوکمکقالبدر(عمومیوخصوصی)مالیحامیانمنابع:اولمحل

.می شودجمع آوریآنانازتدریجیصورتبهکهگروهاعضایخودپس اندازهای:دوممحل

انک هایبدرخصوصا).گیردقراراستفادهموردمسیرایندرمی تواندکهاستبانکیسپرده گذارانعمومیسپرده های:سوممحل

(قرض الحسنه ای



موجب قارن وجود اطالعات نامتاین در حالیست که . استفعالیت  های بخش تولید بخشی مهم از ملزومات رونق مالی تامین 

.روبرو باشد« خطرات اخالقی»و « انتخاب نامساعد»دو چالش مهم با می شود سازوکار اعطای تسهیالت بانکی 

نامتقارننقش تامین مالی گروهی در کاهش چالش های اطالعات 
چالش های اطالعات 

نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالش هاروش های متعارف کاهش چالش هانامتقارن

انتخاب نامساعد
یان ارزیابی و رتبه بندی اعتباری متقاض

انتخاب همسان ها مبتنی بر شناخت از قبلتسهیالت

اخذ وثایق معتبر و کافی.1خطرات اخالقی
دهبر فعالیت تسهیالت گیرننظارت .2

تینظارت گروهی بر استفاده صحیح از منابع تسهیال.1
تعهدات مشترکو همکاری در ایفای مساعدت .2

گروهی بر عدم نکول تسهیالتفشار .3



ادالتینامتقارن و هزینه های مبتحقیقات اثبات کننده نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالش های اطالعات 

نتیجه تحقیقمحققین

.تامین مالی گروهی ابزار موثری جهت کاهش هزینه های مبادالتی موسسات تامین مالی خرد است(2۰1۷)شارما و همکاران 1

.تامین مالی گروهی با استفاده از ساختار سرمایه اجتماعی موجب انتخاب افراد معتبر شده و به کاهش ریسک کمک می نماید(2۰1۵)دلین و همکاران 2

(2۰13)کودونگو و کندی 3
هبود تامین مالی گروهی از نرخ بازپرداخت بهتری در مقایسه با تامین مالی فردی برخوردار است و ریسک اعتباری را تا حد خوبی ب

.می بخشد

.در صورت تعهد مشترک و داشتن اطالعات کامل و محلی از همدیگر افراد هم جور و هم نوع در یک گروه قرار می گیرند(2۰۰۰و 1999)قتاک ۴

.مل کندشکل گیری درون زای گروه و انتخاب توسط خود اعضا، منجر می شود که قرارداد تعهد مشترک به عنوان ابزار غربال مشتریان ع(1999)وان تسل ۵

(1999)هولیس و سوئیت من ۶
ی از نمونه های موفق تعاونی های اعتباری قرن نوزدهم در کشورهای اروپائی، بر نظارت همسانان تأکید زیادی داشته اند؛ از این رو، یک
.تندشروط فعالیت آنها این بوده که تنها در یک منطقه خاص که اعضای گروه از یکدیگر شناخت کامل دارند، مجاز به فعالیت هس

.تعهد مشترک در تامین مالی گروهی می تواند غربال، نظارت و اعمال قراردادها را بهبود بخشد(:1999)قتاک و گوئینن ۷

(1999)آرمندریز دی آقیون ۸
ال تعهد مشترک از طریق نظارت همسانان زمانی که همسانان از هم اطالعات کامل دارند و می توانند بر همدیگر تنبیه اجتماعی اعم

.کنند، موجب کاهش تمایل به عدم بازپرداخت می شود

(1999)اوتارا و همکاران 9
تایج استفاده از روش های تامین مالی گروهی قادر است با تقویت نظارت گروهی و فشار همسانان از سواری مجانی جلوگیری کرده و ن

.مطلوبی را ایجاد نماید

.تعهد مشترک با ایجاد فشار همسانان موجب از بین رفتن عدم تمایل به بازپرداخت می شود(199۵)بزلی و کواته 1۰

.انتخاب اعضای گروه توسط همدیگر سبب کاهش عدم بازپرداخت شده و تعهد مشترک نیز موجب نظارت گروهی می شود(199۰)واریان 11

.در تامین مالی گروهی به واسطه وجود تعهد مشترک، همسانان بر یکدیگر نظارت خواهند داشت(199۰)استیگلیتز 12

(199۰)هوپی و فدر 13
ل داده و یا الگوهای تامین مالی گروهی در شرایطی بیشتر موفق بوده اند که افراد متعلق به یک روستا، خودشان گروه یا تعاونی را شک

.افرادی که گروه یا تعاونی را شکل داده اند در موقعیت اقتصادی و اجتماعی یکسانی قرار گرفته باشند



الگوی پیشنهادی تامین مالی گروهی در نظام بانکی ایران

مالی گروهی در تجربه سایر کشورها و وضعیت نظام بانکی ایران می توان الگویی را جهت استفاده مناسب از روش تامینمطالعه با 

:دادپیشنهاد نظام بانکی 

منابع تامین مالی 

گروهاعضایسپردههای•

(قرضالحسنه)بانکیمنابع•

وخیریهنهادهایکمکهای•
سازمانامداد،کمیته)عمومی

خیریهموسساتوبهزیستی
(خصوصی

محورها

پساندازگروهیواستقالل•
یتدریجیمال

استفادهازسرمایهاجتماعیجهت•
یپوششکمبودسرمایهاقتصاد

ی،اشتغالزاییازمسیرکارآفرین•
آموزشوتقویتاستعدادها

مسئولیتپذیریبانک•

هدف

تتسهیالشدهتمامهزینهکاهش•
مینتادرتسهیلبهمنظوربانکی
جامعهفقیرومحرومطبقهمالی
بسترهایفعالسازیباتوام

بانیکارآفریوتولیدواشتغالزایی
خردمالیتامینرویکرد



سازوکار اجرایی الگو

تعلق و محوری، سرمایه اجتماعی، وضعیت اقتصادی، مشارکت پذیری، احساستقاضا )بررسی و انتخاب منطقه هدف ( الف

(اندازه جمعیت

اطالع رسانی و تشریح طرح ( ب

گروهاعضای تشکیل گروه ها و افتتاح حساب پس انداز ( ج

یک هر خانواده فقط یک نفر حق عضویت دراز ./ باشنداجرای طرح محل افراد داوطلبِ عضویت در گروه ها بایستی ساکن همه 

روه یک گاعضای ./ سال و افراد دارای بدهی معوق یا چک برگشتی نمی توانند عضو گروه باشند۱۸افراد زیر همچنین ./ داردگروه را 

بهتر است روه ها سرگ. می نمایندبرمی گزینند و به بانک معرفی ( جهت مدیریت امور داخلی گروه)نفر را از میان خود به عنوان سرگروه 

.از افراد دارای اعتبار محلی باشند



برگزاری دوره های آموزشی( د

جهت بهبود روند اجرایی طرح، برگزاری دو دسته دوره آموزشی ضروری به نظر می رسد

.  ضااعبا عالقه، تجربه، دارایی ها و شرایط محل سکونت متناسب و توانمندسازی اعضای گروه کارآموزی : اولدسته 

نحوه دریافت و ، شبکه ایبرقراری ارتباط گروه، شیوه های تامین مالی گروهی، نحوه تعامل اعضا با قواعد توضیح : دومدسته 

.بازپرداخت تسهیالت و سایر مقررات و ضوابط تامین مالی گروهی بانک

ین مالی خرد برنامه تأم»مشارکت سازمان بهزیستی در تشکیل دوره های آموزشی و تامین هزینه های آن در استفاده از تجربه 

۱۳۸۵سال از « مشترك سازمان بهزیستی، بانک کشاورزی و مؤسسه تاك

ن را به تنهایی برنامه ای گروهی و بین نهادی است که یک بانک نمی تواند آگروهی، اجرای تامین مالی : بانکداری پیوندی

.خودیار محلی و سازمان های مرتبطنیاز به همکاری بانک با گروه های . به ثمر و نتیجه برساند

تسهیالتتایید ناظر بر آمادگی گروه مبنی بر دریافت ( ه



:تسهیالتپرداخت ( و

.توجه به الگوهای تامین مالی اسالمی، تسهیالت در این الگو در قالب عقد قرض الحسنه یا مرابحه می باشدبا ❖

ده میلیون به طور مثال با تعیین سرانه. به هر گروه به نحو سرانه مبلغی اختصاص خواهد داشتدوره این سازوکار، در هر در ❖

.میلیون تومان به گروه اختصاص می یابد۱۰۰نفری، معادل ۱۰تومان به یک گروه 

میزان.کرداهدخومنعقدجداگانه ایقراردادبانکباعضوهروبودهتسهیالت گیرندهعضوبانکیحساببهتسهیالتواریز❖

وموجودشرایطبهگروهاطالعاتیاِشرافبنابرو(می دهداجازهمقررسهمیهکهسقفیتا)عضوهربهاعطاییتسهیالت

.شدخواهداعالمبانکبهوتعیینگروهتوسطآنبازپرداختزمانمدتعضوهرفعالیتظرفیت
.باشدگروهاراختیدرکامالمنابعتقسیمنحوهوشودواریزگروهحساببهگروههرتسهیالتسهمیهکهبودآندیگرروش❖

مختلفایسررسیدهومبالغباومتفاوتزمانیفواصلدرهمآنمشترك،حسابیکازاعضابینمنابعتوزیعآنجاکهاز
(استجامعههمانمحرومطبقهازعضویکه)سرگروهبرایآنحسابداریامورانجاممی شود،انجام

تسهیالتیزواروعضوهرباجداگانهقراردادهایانعقادپایهبرابتدایی،پیشنهاداین رواز.می رسدبه نظردشوار
.استشدهاستواراوانفرادیحساببه



تسهیالتبازپرداخت(ز

اعطای.سازددوارتسهیالت  گیرندهدوشبرمتعادلیفشارکه شودتنظیمگونه ایبهمی تواندتسهیالتاقساطبازپرداختدوره

.می شودشنهادپیمسیرایندراشتغال زاطرح هایازبازدهیحصولوسرمایهافتادنجریانبهبرایتنفسفرصت

هم اندیشیونظارتهدفبادوره ایجلساتبرگزاری(ح

(یکدیگرباگروههرمنتخبنمایندگانوسرگروهانبین)بین گروهیو(گروههراعضایبین)درون گروهیشکلدوبهجلسات

بررسیمشکل،ایجادابتداییمراحلدراعضامشکالترفعوبررسیوجوه،مصرفروندازگزارشدریافتونظارتجهت

.می شودبرگزارمستمرودوره اینحوبهنوایده هایتقویتوکشفبرایهمفکریوجدیددرخواست های



گروهی براساس تجارب جهانیعوامل موثر در تامین مالی 



جمع بندی

«یاخالقخطرات»و«نامساعدانتخاب»مهمچالشدوبابانکیتسهیالتاعطایسازوکارمی شودموجبنامتقارناطالعات❖

تسهیالتشدهمامقیمت ترفتنباالنتیجهدرونظارتیهزینه هایافزایشتسهیالت،نکولاحتمالافزایشبهچالشدواین.باشدروبرو

.می انجامداعطایی

:مذکورچالش  هایتخفیفجهتبانکیمتعارفروش❖

.استمتقاضیاناعتباریرتبه بندیوارزیابیسازوکارازاستفاده:نامساعدانتخابرخدادازجلوگیریبرای

.تاستسهیالت گیرندهفعالیتبربیرونینظارتوکافیومعتبروثایقاخذ:اخالقیخطراترخدادازجلوگیریبرای

ایندویرهانجامدرکافی،ومعتبروثایقوداراییازبرخورداریعدموکوچکاعتباراتبهنیازدلیلبهجامعه،ضعیفومحرومطبقه❖

ووممحرمناطقکارآفرینانوفعاالندسترسیکاهشرویداداینثمره.هستندمواجهمشکالتیوموانعبافرآیندها

.است(بانکیشمولکاهش)بانکیتسهیالتبهکم برخوردار



جمع بندی

وتركمشتعهدویژگیدوبا«گروهیمالیتامین»روش هایازاستفادهکهآنستنشانگرتحقیقاتنتایج❖

.می شودپیش گفتهچالش  هایکاهشموجبگروه،اعضایخودتوسطانتخاب

آموزشی،)الزمزمینه هایپیشلحاظوگروهیمالیتامینالگویدوترکیبباعملیاتیالگوییپیشنهادوطراحی❖

.ایرانبانکینظامبامتناسب(کارکردیپشتیبانی،



با تشکر از شما


