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مخاطبان گزارش 
   معاونــت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها و کلیه تعاونی های سراســر 

کشور

پیام های کلیدی گزارش
   سرمایه گذاری گروهی؛ بهترین روش تأمین اعتبار خرد بر اساس تجارب بین المللی

   فراهم سازی بســترهای اجتماعی و اقتصادی پلتفرم های جذب سرمایه گروهی، به عنوان 

پیش نیاز استفاده از روش سرمایه گذاری مذکور

گزینه های سیاستی موجود
   بهره گیری تعاونی ها از ظرفیت های ویژه تأمین مالی سرمایه گذاری گروهی

   طراحی پلتفرم های مناســب جهت جذب سرمایه گذاران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

   معرفی و شناساندن روش تأمین سرمایه گروهی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران

   تقویت نوآوری در فرآیند تولید تعاونی ها به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاران
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 خالصه اجرایی   
رکود اقتصادی و کاهش اشتغال ایجادشــده در کشور، منجر به افزایش ظرفیت نیروی کاری 
که فرصت های شــغلی گذشته خود را از دســت داده، شده اســت؛ این امر می تواند بسترساز 
شــکل گیری انواع کسب وکارها نظیر کسب  و کار خانگی باشد که در صورت مدیریت صحیح، 
می تواند زمینه ساز ســرمایه گذاری گروهی در تعاونی ها باشد؛ چرا که بر اساس اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان، تعاونی ها در شرایط رکود پیش آمده بیش از هر بخش دیگر اقتصادی، می توانند 
پیشــتاز جهش تولید باشــند. بالفعل شــدن چنین امکانی مســتلزم برنامه ریزی جهت تأمین 

اعتبارهای خرد برای تعاونی ها است.
از این روی این نوشــتار در صدد اســت ضمن معرفی انواع روش های تأمین سرمایه و بیان 
برخــی تجارب موفق بین المللی در این زمینه، با ارائــه راهکارهایی مددکار تعاونی ها  در تأمین 

مالی خود باشد.

3



انواع روش های تأمین مالی خردانواع روش های تأمین مالی خرد

روش های تأمین مالی خرد به  لحاظ نظری از تقسیم بندی  خاصی برخوردارند؛ در این بخش 
و در ادامه انواع این روش ها به صورت مختصر تشریح خواهند گردید:

1- مالیه 
روش تأمیــن اعتبار مالیه بــه دو صورت ارزی و ریالــی بوده و غالبا برای ارائه تســهیالت 
بلندمدت در خرید ماشین آالت و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها، سدها و ... که  نیاز 
مالی قابل توجهی دارند، به کار می رود؛ بدین صورت که در مواقعی که فروشــنده کاال حاضر به 
قبول اعتبار اســنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار 
 خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شده 

ً
اسنادی نمی باشد، معموال

 پرداخت کند. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط 
ً
و وجه معامله را به فروشــنده نقدا

اعتباری فعال، میان بانک ایرانــی و خارجی )اعتباردهنده( و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد 
می شود. 

2- غیرقرضی 
این روش که به نام ســرمایه گذاری تأمین کننده منابع مالی )سرمایه گذار( نیز عنوان می شود 
با قبول ریســک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر، برگشت اصل و سود 
منابع سرمایه گذاری شــده را از عملکرد اقتصادی طرح، انتظــار دارد. در زیر انواع گوناگون این 

روش تأمین اعتبار بیان خواهد گردید: 
2-1- سرمایه گذاری مستقیم 

ســرمایه گذاری مستقیم، مشارکت یک یا چند ســرمایه گذار در سهام ثبت شده یک موسسه 
است که حق وحقوقی را برای ســرمایه گذار ایجاد می کند؛ انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی 
نیروی انســانی، مشارکت در سود و زیان، اشــتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب 

تجربه های مدیریتی از جمله مزایای این نوع سرمایه¬گذاری است. 
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    2-2- سرمایه گذاری غیرمستقیم 
سرمایه گذاری غیرمستقیم به این معنی است که سرمایه گذار، از طریق خرید اوراق بهاداری 
نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بین المللی و ... در تأمین مالی پروژه مشارکت 
می نماید. تفاوت این روش با ســرمایه گذاری مســتقیم در این است که در روش سرمایه گذاری 
غیرمستقیم، سرمایه گذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و از نظر مالی تعهداتی نمی سپارد و 
تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، ضرر یا سود دریافت خواهد 

کرد.
2-3- تجارت متقابل 

در ایــن روش، صادرکننده )واردکننده( متعهد می گردد در قبال کاالهایی که به کشــور دیگر 
صادر )وارد( می کند، یا موسسه سرمایه گذار در قبال فراهم سازی منابع نقدی )سرمایه الزم برای 
خریــد تجهیزات و نیروهای تولید( و غیرنقدی )تجهیــزات، فّناوری، دانش فنی و ...( موردنیاز 
برای اجرای پــروژه، کاالی مرتبط یا غیرمرتبط با کاالی اولیــه را وارد )صادر( نماید. مهم ترین 
روش های تجارت متقابل عبارت اند از: معامالت تهاتر ، خرید متقابل ، افســت ، اوراق قرضه  

و جبران .

 3- بدیعه پردازی 
بدیعه پردازی بیشتر در کسب وکارهای نوظهور مورد توجه قرارگرفته و به تولید ایده های جدید 
و درک نویــن نحوه ارتباط میان مفاهیم کمک می نماید. در گذشــته درباره خالقیت، این تصور 
وجود داشت که خالقیت امری ذاتی بوده و قابل آموزش یا انتقال نیست. این در حالی است که 
گوردون  معتقد اســت جریان خالقیت قابل شرح می باشد و امکان مالحظه آن در فعالیت های 
روزانه وجود دارد. در ســال های اخیر تالش های زیادی در کشــور صورت گرفته تا روش های 
کلیشــه ای و سنتی فعالیت های اقتصادی فردی یا تعاونی جای خود را به روش های تازه و بدیع، 
مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی نوپدید دهد. شکل گیری استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در 
کسب وکارهای فردی نیز نشانی بر همین مهم است. تسری این امر به فعالیت  تعاونی ها می تواند 
دریچه های نوینی را در زمینه علم و فّناوری اقتصاد کشور بگشاید؛ چراکه تأمین مالی پروژه هایی 
که برخوردار از ایده های جدید، خالقانه و متمایز هستند همواره یک موضوع هیجان انگیز برای 

محققان کارآفرینی و سرمایه گذاران بوده و هست.
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4- سرمایه گذاری گروهی 
انواع مختلف مدل تأمین ســرمایه گذاری گروهی عبارت اند از: مبتنی بر کمک مالی ، مبتنی 
بر پاداش ، مبتنی بر حقوق صاحبان ســهام ، مبتنی بر وام ، مبتنی بر امتیاز . در ادامه توضیح هر 

یک ارائه خواهد گردید:

1-4- مبتنی بر کمک مالی
در این روش اصل کار برای تأمین سرمایه، اهدا هزینه ها به صاحب طرح بوده و سرمایه گذار 
بدون امید به بازگشــت سود، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد. در این روش ریسک پایین بوده 

و بیشتر در حوزه هنر کاربرد دارد.

2-4- مبتنی بر پاداش
ریســک در این روش پایین است و سرمایه گذار، ســرمایه را به عنوان پاداش به صاحب ایده 

می دهد. این روش بیشتر برای تولید محصوالت پروژه ای کاربرد دارد. 
خاطرنشــان می سازد در هر دو روش مذکور، ســرمایه گذار به دنبال بازگشت سرمایه و سود 

نبوده و سرمایه را به صاحبان طرح اهدا می نماید.

3-4- مبتنی بر حقوق صاحبان سهام
در این روش سرمایه گذاران به اندازه ای که سرمایه گذاری می نمایند، به سود خواهند رسید.

4-4- مبتنی بر وام
در این روش، اجراکننده طرح برای تأمین سرمایه موردنیاز خود وام می گیرد.

5-4- مبتنی بر امتیاز
کاربرد این روش در قیاس با ســایر روش های مذکور، کمتر می باشــد؛ تأمین کنندگان مالی، 
ســهمی از ســود که درصدی از درآمد خواهد بود، را خواهند داشــت به طوری که بیش از یک 
دوره از زمان پرداخت می شــود. پرداخت درآمد دوره ها متفاوت بوده و بیشتر در حوزه فّناوری و 

نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد.
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در نمودار زیر انواع روش های تأمین اعتبار به تصویر کشیده شده است:

نمودار 1: انواع روش های تأمین اعتبار
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مروری بر برخی تجارب بین المللی تأمین مالی خردمروری بر برخی تجارب بین المللی تأمین مالی خرد

تأمیــن مالی خــرد در اقصی نقاط جهان، تجــارب متفاوت و موفقی را ثبت کرده اســت؛ در ادامه 
نمونه هایی از این دست عنوان خواهد گردید:

1- سرمایه گذاری گروهی در چاپ کتاب: تاریخچــه جذب سرمایه های خرد به عنوان 
یک مدل تجاری را می توان در قرن هفدهم و در تأمین سرمایه جمعی به صورت پیش خرید کتاب هایی 

که هنوز روند انتشار آن ها آغاز نشده بود در حالیکه آماده چاپ بودند، جستجو کرد.

2- شورایاری ها: پیشــگام دیگر در این مبحث، جنبش های قرن نوزدهم و بیستم در گسترش 
تعاونی هاســت؛ این مدل کــه بر پایه اجتماعاتی همچون شــوراهای محله یــا گروه های عالقه محور 
شــکل می گرفته از تجمیع بودجه های خود برای پرورش ایده های جدید، تولید و پخش محصوالت نو 

به خصوص در مناطق روستایی اروپای غربی و آمریکای شمالی استفاده می کرده است.

3- سرمایه گذاری گروهی در پروژه های عمرانی: در سال 1۸۸۵، زمانی که دولت 
آمریکا نتوانســت بودجه الزم برای ســاخت پایه مجســمه آزادی را تأمین کند، کمپینی توسط یکی از 
روزنامه ها طراحی شــد که موفق گردید مبلغ قابل توجهی را با کمک های کوچِک صد و شــصت هزار 

اهداکننده جمع آوری نماید.

4- سرمایه گذاری گروهی در حوزه هنری: در سال 1۹۹۷، هواداران یک گروه موسیقی 
راک بریتانیایی به نام ماریلیون ، توانستند ۶۰ هزار دالر برای تور این گروه در آمریکا از طریق یک کمپین 
اینترنتی تأمین نمایند. این کمپین بدون دخالت گروه و تنها توســط هواداران طراحی و اجرا شد. پس  از 
این موفقیت، از سال ۲۰۰1 تاکنون، گروه ماریلیون از روش سرمایه گذاری گروهی برای تولید و انتشار 

آلبوم هایش استفاده کرده است.
در صنعت فیلم سازی نیز، جذب ســرمایه خرد، اولین بار توسط کارگردان مستقل سینمای آمریکا، 
مارک تاپیوکینز ، برای ســاخت اولین فیلم بلندش، »خبرنگاران خارجی« مورداستفاده قرار گرفت. بعد 
از اتمام فیلم برداری، کارگردان و تهیه کننده فیلم به این نتیجه رســیدند که ساخت فیلم با بودجه موجود 
امکان پذیر نیســت. از این روی کینز با ایجاد یک وب سایت برای فیلم خود توانست در طول یک سال 

مبلغ صدوبیست و پنج هزار دالر به عنوان هدیه یا سرمایه گذاری تأمین کند.

5- سرمایه گذاری گروهی در بازار فناوری: در حوزه کامپیوتر و نرم افزار، بلندر  اولین 
شــرکتی بود که توانست برای نرم افزار تصویرسازی خود در سال ۲۰۰1 مبلغ صد هزار دالر جمع آوری 

کند؛ این نرم افزار پس از اتمام کمپین به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت.
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی

اســتفاده از سرمایه های خرد آحاد مردم در زمینه تأمین اعتبار مورد نیاز تعاونی ها که خود نیز 
 مردم نهاد تلقی می گردند، می تواند به عنوان یک راهکار کارآمد توســط آنها به کار گرفته 

ً
ماهیتــا

شود؛ بر همین اساس ضمن بهره گیری از بخش های قبل راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
   بهره گیری تعاونی ها از ظرفیت های ویژه تأمین مالی سرمایه گذاری گروهی

مدیریت کردن جریان نقدینگی و چگونگی معرفی تأمین سرمایه خرد، برای عامه مردم عاملی 
اســت که تأثیر بسزایی در اثربخشی تعاونی ها دارد )گالشــر ، ۲۰1۵(؛ استفاده از تأمین مالی 
مخاطبان )جمعیت( با ســرمایه گذاری اندک لیک با تعداد باال ســبب تشویق صاحبان ایده ها 
به عملی کردن ایده های خود می شــود )بلفــالم و همکاران ، ۲۰14( و حمایت از کارآفرینان و 

تعاونی ها را به دنبال خواهد داشت. 
 از دیگر مزایای این روش تأمین مالی، همکاری صاحبان ســرمایه با صاحبان ایده است که 
موجبات ایجاد همدلی هرچه تمام تر آنها در راســتای ارج نهــادن به تولید ملی را فراهم می آورد 
)همان(. بر اساس مطالعات ژنگ و همکاران  )۲۰14(، مولیک  )۲۰14( انتظار می رود چنین 

مدل هایی که نیازمند همکاری و همدلی افراد جامعه است، تقرب قلوب را منجر شود. 
بهره گیری تعاونی ها از روش سرمایه گذاری گروهی، مستلزم دو بند زیر است: 

الف. طراحی پلتفرم های مناســب جهت جذب ســرمایه گذاران توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

اجرای سیستم تأمین ســرمایه گذاری گروهی نیازمند اکوسیستم مالی مردمی است که خود 
نیازمند اکوسیســتم های حمایتی و عوامل قادر جهت اجراســت؛ نکته اساسی به منظور اجرای 
موفق روش تأمین مالی ســرمایه گذاری گروهی، اعتماد اســت. از ایــن روی وجود چارچوبی 

قانون مند، شفاف، برخوردار از سرعت باال همراه با آخرین فناوری های روز پیشنهاد می گردد.
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1 - Loreta Valančienė, Sima Jegelevičiūtė
 2- World Bank

ب. معرفی و شناساندن روش تأمین سرمایه گروهی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران

از آنجا که روش های تأمین ســرمایه گروهی در میان شعبات مختلف سرمایه گذاری مغفول 
مانده و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، از این روی پیش از بکارگیری این روش و امیدبستن 
به هرگونه حصول نتیجه، می بایست اقدامات مقتضی در راستای معرفی و شناساندن آن به جامعه 

هدف که سرمایه گذاران خرد و تعاونی ها را تشکیل می دهند؛ صورت پذیرد. 
    تقویت نوآوری در فرآیند تولید تعاونی ها به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاران

در زمینــه تأمین اعتبار خرد تعاونی ها، چهار اصل منطقِی محتوای کار، بافت کار، موضوع و 
ارتباطات و سرمایه گذاران، برای دستیابی به هدف مورد توجه قرار می گیرند )ولنسیه1 و همکاران 
، ۲۰14(. در گزارش اطالعات و برنامه های توسعه بانک جهانی۲  )۲۰13( این چنین بیان  شده 
که تأمین ســرمایه گروهی، مبتنی بر سه اصل اساسِی انگیزه، تصمیم گیری و نوآوری است که با 
کمک شــبکه های اجتماعی و فّناوری های ارتباطی کار می کند. از این روی تقویت نوآوری در 
فرآیند تولید تعاونی ها به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران، یکی از راهکارهای مهم در 

ارتقاء جذب سرمایه گذاری های خرد قلمداد می شود. 

1 - Loreta Valančienė, Sima Jegelevičiūtė
     2 - World Bank
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