تامین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق

بخش تولید
وهاب قلیچ
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

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

دالیل:
فقدان وثایق معتبر و کافی :فقرا عموما فاقد وثایق معتبر و کافی موردنیاز نظام بانکی هستند.ریسک باال :فقرا عموما برای نظام بانکی از ریسک باالیی برخوردار هستند و لذا تمایلی به ارائه خدمات به ایشان ندارند؛هزینه مبادلهی باال :فقرا عموما به دلیل عدم برخورداری از سطح دانش و اطالعات اقتصادی الزم ناتوان از انجام اموربانکی هستند و ارائه خدمات به آنها مستلزم صرف وقت و زمان از سوی مؤسسات مالی است؛

کمسوادی مالی :فقرا عموما به دلیل کمسوادی مالی ،ناتوان یا کم انگیزه به استفاده کامل از خدمات متنوع مالی هستند؛مکانیابی شعب بانکی :بانکها و مؤسسات مالی عموماً در مراکز و نواحی برخوردار از لحاظ مالی و تجاری حضور دارند،درحالیکه فقرا در مناطقی هستند که دسترسی به نهادهای مالی برای ایشان میسر نیست؛

تامین مالی گروهی ()Group Lending
ابداع تامین مالی گروهی از جمله نوآوریهایی در کاهش مشکل در اختیار نداشتن وثایق معتبر وکافی نزد طبقه محروم جامعه است.
افراد باید بهطور داوطلبانه ،گروههایی را (حداقل  ۵نفره و حداکثر  ۲۰نفره) تشکیل داده و به بانک یا موسسه مالی مراجعه کنند .وام
از سوی بانک یا موسسه مالی بهطور گروهی (یا انفرادی) به گروه (عضو گروه) اعطا میشود.
در این حالت کلیهی اعضای گروه ،بازپرداخت وام یکدیگر را تضمین کرده و متعهد میشوند که در صورت نکول سایر اعضای گروه،
تعهدات وی را تقبل نمایند.

تامین مالی گروهی در جهان الگوهای مختلفی دارد اما عموما در قالب دو الگوی شایع مورد استفاده قرار میگیرد:
الگوی اول
عدهای از افراد با یک بانک به شکل گروهی قرارداد منعقد میکنند تا به آنها خدمات مالی ارائه کند .در این الگو ،هیچیک از اعضای
گروه منفردا با بانک مرتبط نیستند بلکه کل گروه با بانک طرف است و تسهیالت به گروه داده میشود .نحوه تقسیم
تسهیالت بین اعضا به صالحدید گروه بستگی دارد .تمام گروه مسئول بازپرداخت تسهیالت هستند.
الگوی دوم
عدهای از افراد با یک بانک به شکل گروهی قرارداد منعقد میکنند تا به آنها خدمات مالی ارائه کند .در این روش اعضای گروه
منفردا با بانک مرتبط هستند و به پشتوانه گروه ،تسهیالت به فرد داده میشود ،اما تمام گروه (عالوه بر خود فرد) مسئول
بازپرداخت تسهیالت هستند.

منابع تامین مالی گروهی میتواند از سه محل فراهم شود:
محل اول :منابع حامیان مالی (خصوصی و عمومی) در قالب کمک و هدایا اعم از بانیان امور خیر (خیّرین) و حتی نهادهای دولتی.
محل دوم :پساندازهای خود اعضای گروه که به صورت تدریجی از آنان جمعآوری میشود.
محل سوم :سپردههای عمومی سپردهگذاران بانکی است که میتواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد( .خصوصا در بانکهای
قرضالحسنهای)

تامین مالی بخشی مهم از ملزومات رونق فعالیتهای بخش تولید است .این در حالیست که وجود اطالعات نامتقارن موجب
میشود سازوکار اعطای تسهیالت بانکی با دو چالش مهم «انتخاب نامساعد» و «خطرات اخالقی» روبرو باشد.
نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالشهای اطالعات نامتقارن
چالشهای اطالعات
نامتقارن

روشهای متعارف کاهش چالشها

نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالشها

انتخاب نامساعد

ارزیابی و رتبهبندی اعتباری متقاضیان
تسهیالت

انتخاب همسانها مبتنی بر شناخت از قبل

خطرات اخالقی

.1اخذ وثایق معتبر و کافی
.2نظارت بر فعالیت تسهیالتگیرنده

.1نظارت گروهی بر استفاده صحیح از منابع تسهیالتی
.2مساعدت و همکاری در ایفای تعهدات مشترک
.3فشار گروهی بر عدم نکول تسهیالت

تحقیقات اثباتکننده نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالشهای اطالعات نامتقارن و هزینههای مبادالتی
محققین

نتیجه تحقیق

1

شارما و همکاران ()2۰1۷

تامین مالی گروهی ابزار موثری جهت کاهش هزینههای مبادالتی موسسات تامین مالی خرد است.

2

دلین و همکاران ()2۰1۵

تامین مالی گروهی با استفاده از ساختار سرمایه اجتماعی موجب انتخاب افراد معتبر شده و به کاهش ریسک کمک مینماید.

3

کودونگو و کندی ()2۰13

تامین مالی گروهی از نرخ بازپرداخت بهتری در مقایسه با تامین مالی فردی برخوردار است و ریسک اعتباری را تا حد خوبی بهبود
میبخشد.

۴

قتاک ( 1999و )2۰۰۰

در صورت تعهد مشترک و داشتن اطالعات کامل و محلی از همدیگر افراد همجور و همنوع در یک گروه قرار میگیرند.

۵

وان تسل ()1999

شکلگیری درونزای گروه و انتخاب توسط خود اعضا ،منجر میشود که قرارداد تعهد مشترک به عنوان ابزار غربال مشتریان عمل کند.

۶

هولیس و سوئیتمن ()1999

نمونههای موفق تعاونیهای اعتباری قرن نوزدهم در کشورهای اروپائی ،بر نظارت همسانان تأکید زیادی داشتهاند؛ از اینرو ،یکی از
شروط فعالیت آنها این بوده که تنها در یک منطقه خاص که اعضای گروه از یکدیگر شناخت کامل دارند ،مجاز به فعالیت هستند.

۷

قتاک و گوئینن (:)1999

۸

آرمندریز دی آقیون ()1999

9

اوتارا و همکاران ()1999

1۰

بزلی و کواته ()199۵

تعهد مشترک با ایجاد فشار همسانان موجب از بین رفتن عدم تمایل به بازپرداخت میشود.

11

واریان ()199۰

انتخاب اعضای گروه توسط همدیگر سبب کاهش عدم بازپرداخت شده و تعهد مشترک نیز موجب نظارت گروهی میشود.

12

استیگلیتز ()199۰

در تامین مالی گروهی بهواسطه وجود تعهد مشترک ،همسانان بر یکدیگر نظارت خواهند داشت.

13

هوپی و فدر ()199۰

الگوهای تامین مالی گروهی در شرایطی بیشتر موفق بودهاند که افراد متعلق به یک روستا ،خودشان گروه یا تعاونی را شکل داده و یا
افرادی که گروه یا تعاونی را شکل دادهاند در موقعیت اقتصادی و اجتماعی یکسانی قرار گرفته باشند.

تعهد مشترک در تامین مالی گروهی میتواند غربال ،نظارت و اعمال قراردادها را بهبود بخشد.
تعهد مشترک از طریق نظارت همسانان زمانی که همسانان از هم اطالعات کامل دارند و میتوانند بر همدیگر تنبیه اجتماعی اعمال
کنند ،موجب کاهش تمایل به عدم بازپرداخت میشود.
استفاده از روشهای تامین مالی گروهی قادر است با تقویت نظارت گروهی و فشار همسانان از سواری مجانی جلوگیری کرده و نتایج
مطلوبی را ایجاد نماید.

الگوی پیشنهادی تامین مالی گروهی در نظام بانکی ایران
با مطالعه تجربه سایر کشورها و وضعیت نظام بانکی ایران میتوان الگویی را جهت استفاده مناسب از روش تامین مالی گروهی در
نظام بانکی پیشنهاد داد:
هدف
• کاهش هزینه تمام شده تسهیالت
بانکی بهمنظور تسهیل در تامین
مالی طبقه محروم و فقیر جامعه
توام با فعالسازی بسترهای
اشتغالزایی و تولید و کارآفرینی با
رویکرد تامین مالی خرد

محورها
• پساندازگروهیواستقالل
تدریجیمالی
• استفادهازسرمایهاجتماعیجهت
پوششکمبودسرمایهاقتصادی
• اشتغالزاییازمسیرکارآفرینی،
آموزشوتقویتاستعدادها
• مسئولیتپذیریبانک

منابع تامین مالی
• سپردههای اعضای گروه
• منابع بانکی (قرضالحسنه)
• کمکهای نهادهای خیریه و
عمومی (کمیته امداد ،سازمان
بهزیستی و موسسات خیریه
خصوصی)

سازوکار اجرایی الگو
الف) بررسی و انتخاب منطقه هدف (تقاضا محوری ،سرمایه اجتماعی ،وضعیت اقتصادی ،مشارکتپذیری ،احساس تعلق و
اندازه جمعیت)
ب) اطالعرسانی و تشریح طرح

ج) تشکیل گروهها و افتتاح حساب پسانداز اعضای گروه
همه افراد داوطلبِ عضویت در گروهها بایستی ساکن محل اجرای طرح باشند /.از هر خانواده فقط یک نفر حق عضویت در یک
گروه را دارد /.همچنین افراد زیر  ۱۸سال و افراد دارای بدهی معوق یا چک برگشتی نمیتوانند عضو گروه باشند /.اعضای گروه یک
نفر را از میان خود به عنوان سرگروه (جهت مدیریت امور داخلی گروه) برمیگزینند و به بانک معرفی مینمایند .سرگروهها بهتر است
از افراد دارای اعتبار محلی باشند.

د) برگزاری دورههای آموزشی

جهت بهبود روند اجرایی طرح ،برگزاری دو دسته دوره آموزشی ضروری به نظر میرسد
دسته اول :کارآموزی و توانمندسازی اعضای گروه متناسب با عالقه ،تجربه ،داراییها و شرایط محل سکونت اعضا.
دسته دوم :توضیح قواعد تامین مالی گروهی ،نحوه تعامل اعضا با گروه ،شیوههای برقراری ارتباط شبکهای ،نحوه دریافت و
بازپرداخت تسهیالت و سایر مقررات و ضوابط تامین مالی گروهی بانک.

استفاده از تجربه مشارکت سازمان بهزیستی در تشکیل دورههای آموزشی و تامین هزینههای آن در «برنامه تأمین مالی خرد

مشترك سازمان بهزیستی ،بانک کشاورزی و مؤسسه تاك» از سال ۱۳۸۵
بانکداری پیوندی :اجرای تامین مالی گروهی ،برنامهای گروهی و بیننهادی است که یک بانک نمیتواند آن را به تنهایی
به ثمر و نتیجه برساند .نیاز به همکاری بانک با گروههای خودیار محلی و سازمانهای مرتبط.
ه) تایید ناظر بر آمادگی گروه مبنی بر دریافت تسهیالت

و) پرداخت تسهیالت:
❖ با توجه به الگوهای تامین مالی اسالمی ،تسهیالت در این الگو در قالب عقد قرضالحسنه یا مرابحه میباشد.
❖ در این سازوکار ،در هر دوره به هر گروه به نحو سرانه مبلغی اختصاص خواهد داشت .به طور مثال با تعیین سرانه ده میلیون
تومان به یک گروه  ۱۰نفری ،معادل  ۱۰۰میلیون تومان به گروه اختصاص مییابد.
❖ واریز تسهیالت به حساب بانکی عضو تسهیالتگیرنده بوده و هر عضو با بانک قرارداد جداگانهای منعقد خواهد کرد .میزان
تسهیالت اعطایی به هر عضو (تا سقفی که سهمیه مقرر اجازه میدهد) و بنابر اِشراف اطالعاتی گروه به شرایط موجود و
ظرفیت فعالیت هر عضو مدت زمان بازپرداخت آن توسط گروه تعیین و به بانک اعالم خواهد شد.
❖ روش دیگر آن بود که سهمیه تسهیالت هر گروه به حساب گروه واریز شود و نحوه تقسیم منابع کامال در اختیار گروه باشد.
از آنجاکه توزیع منابع بین اعضا از یک حساب مشترك ،آن هم در فواصل زمانی متفاوت و با مبالغ و سررسیدهای مختلف
انجام میشود ،انجام امور حسابداری آن برای سرگروه (که عضوی از طبقه محروم همان جامعه است)
دشوار بهنظر میرسد .از اینرو پیشنهاد ابتدایی ،بر پایه انعقاد قراردادهای جداگانه با هر عضو و واریز تسهیالت
به حساب انفرادی او استوار شده است.

ز) بازپرداخت تسهیالت
دوره بازپرداخت اقساط تسهیالت میتواند به گونهای تنظیم شود که فشار متعادلی بر دوش تسهیالتگیرنده وارد سازد .اعطای
فرصت تنفس برای به جریان افتادن سرمایه و حصول بازدهی از طرحهای اشتغالزا در این مسیر پیشنهاد میشود.
ح) برگزاری جلسات دورهای با هدف نظارت و هماندیشی
جلسات به دو شکل درونگروهی (بین اعضای هر گروه) و بینگروهی (بین سرگروهان و نمایندگان منتخب هر گروه با یکدیگر)
جهت نظارت و دریافت گزارش از روند مصرف وجوه ،بررسی و رفع مشکالت اعضا در مراحل ابتدایی ایجاد مشکل ،بررسی
درخواستهای جدید و همفکری برای کشف و تقویت ایدههای نو به نحو دورهای و مستمر برگزار میشود.

عوامل موثر در تامین مالی گروهی براساس تجارب جهانی

جمعبندی
❖ اطالعات نامتقارن موجب میشود سازوکار اعطای تسهیالت بانکی با دو چالش مهم «انتخاب نامساعد» و «خطرات اخالقی»
روبرو باشد .این دو چالش به افزایش احتمال نکول تسهیالت ،افزایش هزینههای نظارتی و در نتیجه باال رفتن قیمتتمام شده تسهیالت
اعطایی میانجامد.
❖ روش متعارف بانکی جهت تخفیف چالشهای مذکور:
برای جلوگیری از رخداد انتخاب نامساعد :استفاده از سازوکار ارزیابی و رتبهبندی اعتباری متقاضیان است.

برای جلوگیری از رخداد خطرات اخالقی :اخذ وثایق معتبر و کافی و نظارت بیرونی بر فعالیت تسهیالتگیرنده است.
❖ طبقه محروم و ضعیف جامعه ،به دلیل نیاز به اعتبارات کوچک و عدم برخورداری از دارایی و وثایق معتبر و کافی ،در انجام هر دوی این
فرآیندها با موانع و مشکالتی مواجه هستند .ثمره این رویداد کاهش دسترسی فعاالن و کارآفرینان مناطق محروم و
کمبرخوردار به تسهیالت بانکی (کاهش شمول بانکی) است.

جمعبندی
❖ نتایج تحقیقات نشانگر آنست که استفاده از روشهای «تامین مالی گروهی» با دو ویژگی تعهد مشترك و
انتخاب توسط خود اعضای گروه ،موجب کاهش چالشهای پیشگفته میشود.
❖ طراحی و پیشنهاد الگویی عملیاتی با ترکیب دو الگوی تامین مالی گروهی و لحاظ پیش زمینههای الزم (آموزشی،
پشتیبانی ،کارکردی) متناسب با نظام بانکی ایران.

با تشکر از شما

