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  خالصه اجرایی   
رد1  یا دامنه  وســیعی از خدمات مالی نظیر سپرده ها، وام، خدمات پرداختی، 

ُ
تأمین مالی خ

انتقال پــول و بیمه به فقرا و خانوارهــای کم درآمد و کارگاه های کوچک آنهــا2، راهکاری موثر 

جهت تســریع دسترســی گروه های پائین درآمدی به خدمات پولی، بانکی و اعتباری با هدف 

خوداشــتغالی به شمار می رود؛ این نوشتار در صدد است ضمن بیان تاریخچه ای از شکل گیری 

آن )بخش اول(، اهم مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد )بخش سوم( را از دل نمونه های 

موفق بین المللی )بخش دوم( اســتخراج نمایــد؛در بخش نهایی و پس از طرح اهم برنامه های 

تأمین مالی خرد در کشور )بخش چهارم(، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد گردید. 

مخاطبان گزارش 
    معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور نهاد ریاست جمهوری؛ معاونت های 
تعاون و نیز توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ کمیته امداد امام 

خمینی )ره( و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

پیام های کلیدی گزارش
    عدم تحقق اهداف مهم شکل گیری نهادهای تأمین مالی خرد در کشور

    وجود شــکاف بسیار میان نهادهای تأمین مالی خرد کشــور با مولفه های الگوی اصیل 

تأمین مالی خرد

گزینه های سیاستی موجود
    لزوم بازنگری و اصالح ساختار نهادهای تأمین مالی خرد کشور

    الزام ارتباط گیری نهادهای تأمین مالی خرد کشور با مراکز دانشگاهی و پژوهشی 

    تشکیل زنجیره ارتباطی میان نهادهای تأمین مالی خرد 

    اجتناب دولت از ارائه برنامه های ناگهانی در حوزه تأمین مالی صرفا با اهداف پوپولیستی

    حذف پایین ترین و باالترین دهک های جامعه از برنامه های تأمین مالی خرد 

    فرهنگ سازی میان فقرا در راستای بازپرداخت وام

1 - Microfinance
2-  بر اساس تعریف بانک توسعه آسیایی در سال2000.
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جنبش تأمین مالی خرد در اوایل دهه 1970 در بنگالدش در پی مواجهه با پدیده شکســت 
بازار و شکســت دولت در اعطای اعتبارات به فقرا و افراد کم درآمد توسط محمد یونس با انتقاد 
از نظام اقتصادی و بانکداری رایج شکل گرفته است؛ او که مؤسس بانک گرامین1 بنگالدش در 
سال 1983 و برجســته ترین مرّوج تأمین مالی خرد در جهان است، توانست به دلیل فقرزدایی 
گسترده از کشورش طی سه دهه و نشر مفاهیم و اصول تأمین مالی خرد به سراسر جهان، جایزه 
صلح نوبل را در ســال 2006 به خود اختصاص دهد؛ بنا بر اعتقاد وی قوانین تجارت جهانی 
باید به گونه ای باشــند که ثروتمندان نتوانند شرایط را به راحتی به نفع خود تغییر دهند و از منافع 

فقرا نیز حمایت شود.
ایده محمد یونس، خالق و ایده پرداز شــیوه نوی کارآفرینی های اجتماعی، پس از بنگالدش 
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر اندونزی، هند، نپال، چین، تایلند، بولیوی، مصر، 
الجزایر و برخی کشــورهای توســعه یافته نظیر امریکا، کانادا و نیز بســیاری از کشورهای حوزه 
امریکای التین، افریقا و آســیا بکار گرفته شده به نحوی که بر اساس مطالعه زلر و الپینو2 تعداد 

این مؤسسات ظرف ربع قرن در پایان هزاره دوم به 1500 مؤسسه در 85 کشور رسید.
خاطرنشان می ســازد بر اســاس آخرین گزارش کمپین اعتبار خرد3، تعداد مؤسسات تأمین 
مالی خرد دنیا در ســال 2012، 3718 و با پوشــش بیش از 203 میلیون مشــتری، به ویژه در 
مناطق آسیا و اقیانوس آرام )حدود80 درصد( بوده است؛ در میان مشتریان منطقه آسیا دو کشور 

هندوستان و بنگالدش به ترتیب با 56.5 و 16.3 در صدر قرار داشته اند. 

 1 - Larence, L. Y., 1998
2 -  Schreiner and Yaron

بخش دوم: برخی نمونه های موفق بین المللِی تأمین مالی خرد بخش دوم: برخی نمونه های موفق بین المللِی تأمین مالی خرد 

بر اســاس مســتندات، تاکنون میلیون ها نفر از فقرا به واســطه نهادهای تأمین مالی خرد و 
برنامه های اجراشده از ســوی آنان توانسته اند نسبت به حل مشــکالت خود اقدام نمایند؛ این 

بخش به معرفی چهار نهاد موفق بین المللی در عرصه تأمین مالی خرد خواهد پرداخت: 

1.بنیاد گرامین واقع در کشور بنگالدش
گرامین اگرچه فعالیت خود را در آغاز و در قالب یک مؤسسه تأمین مالی خرد آغاز نمود لیکن 
در حال حاضر مجموعه ای از بنگاه های خدماتی اســت که مبارزه با فقر به ویژه در میان زنان در 
ســطح بین المللی را پیگیری می کند و به تأمین مالی خرد به چشــم یک ابزار جزئی از یک نظام 
بزرگ خدمات رسانی به فقرا می نگرد. به گونه ای که برخی پژوهشگران، آثار اجتماعی این سبک 
از تأمین مالی خرد را برابر یا حتی بیشتر از آثار اقتصادی آن می دانند1 . مطالعات شرینر و یارون2 
)2011( نیز از ثمربخشــی باالی سرمایه گذاری اجتماعی گرامین در سال های 1983 تا 1997 
حکایــت می کند بدین صورت که گرامین برای ایجاد یک دالر قدرت خرید، 0.22 دالر هزینه 
کرده اســت. خاطرنشان می سازد بر اساس گزارشات این بانک، این بنیاد از سال 1995خودکفا 
شــده و ضمن اینکه در اغلب ســال ها سوددهی داشته اســت، از پذیرش هرگونه یارانه و کمک 
بالعــوض خودداری می کند. این بنیاد در حال حاضر بیــش از 7.5 میلیون وام گیرنده دارد که 
بیش از 90 درصد آنان، زنان هستند؛ این در حالی است که 94 درصد سهم بنیاد به وام گیرندگان 
و 6 درصد مابقی به دولت بنگالدش تعلق دارد. مهم ترین سازمان های مرتبط با گرامین عبارتند 
از: بانک گرامین، بنیاد گرامین هند، شــرکت تأمین مالی خرد گرامین جمیل )مســتقر در دبی(، 
صندوق ســرمایه گرامین هند و گرامین آمریکا. همچنین مؤسسات پرشماری در حوزه خدمات 
فناوری اطالعات، ســالمت، بازاریابی، مشاوره مالی، کشــاورزی، تلفن، اینترنت، آموزش و 

تعالی سازمانی هم راستا با مأموریت این بنیاد در حال فعالیت هستند.

  1 - Grameen Bank
  2 - Zeller & Lapenu
  3 - The State of the Microcredit Summit Campaign Report
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 1 - SKS, 2015
2 -  Egypt's National Development Bank )NDB(
 3 - U.S.Agency for International Development( USAID(

    ِاس ِکی ِاس همچنین بیمه خرد و خدمات مالی مناســب برای تأمین ملزومات دیگِر مبارزه 
با فقر نیز به روستاییان ارائه می دهد و چشم انداز آن این است که بتواند در حالت آرمانی به 50 
میلیون خانه دار ســاکن در هند و یا سایر نقاط جهان خدمت رســانی کند1 . این مؤسسه ضمن 
جذب حمایت از مؤسســات خیریه بین المللی، اســتفاده از فناوری هــای روز به ویژه فناوری 
اطالعات را پیشــران مهمی برای موفقیت خود می داند و با شــرکت های مهم در این عرصه در 

سطح بین المللی همکاری دارد.   

4. بانک ملی توسعه2  واقع در کشور مصر
بانک ملی توسعه در سال 1980 با مسئولیت محدود و سرمایه 15 میلیون دالر شکل گرفت؛ 
این بانک تنها بانک تجاری خصوصی در مصر اســت که در قیاس با سایر بانک های این کشور 
برای تأمین مالی خرد، بخش جداگانه ای در آن تعبیه شــده اســت. این بانک در ســال 1987 
تصمیــم گرفت تا نقش بالقــوه بنگاه های خرد و کوچک را در اقتصاد مصر شناســایی کند؛ در 
پی این شناســایی، مشخص شــد اعطای وام به این نوع وام گیرندگان نه تنها مبارزه با فقر است، 
بلکه اشتغال زایی برای بخشی از جمعیت از چشم افتاده این کشور محسوب می شود. در همان 
ســال بانک ملی توسعه با همکاری آژانس امریکایی توسعه بین المللی3  مبادرت به ایجاد واحد 
بنگاه های خرد و کوچک کرد و اعطای وام های خرد در چهار شعبه اش را در دستور کار خود قرار 

داد و با گذشت زمان و به مرور تعداد شعب خود را گسترش داد.  
هدف نهایی بانک ملی توســعه، ارائه خدمات آموزشــی و بهبود کیفیت زندگی وام گیرندگان 
کوچک، صنعت گران و ســایر کارآفرینانی که بانک های دیگر آنها را نادیده گرفته ند و نیز افزایش 
کنترل منابع مالی آنها اعالم شــده اســت؛ این بانــک همچنین اعتبارات خــود را به گروه ها و 

بنگاه های غیررسمی که مدرک ثبت ندارند، اعطا می کند. 
خاطرنشان می سازد این بانک برای اعطای وام هیچ وثیقه ای مطالبه نمی کند لیکن وام گیرندگان 
می بایســت با امضای یک سفته ملزم به بازپرداخت وام شوند و به شدت بر بازپرداخت به موقع 
کید می شود؛ دوام پذیری اقتصادی بنگاه اقتصادی، درستی و امانتداری وام گیرنده از جمله  وام تأ

مهم ترین عوامل جهت اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیالت است. 

2. بانک راکیات1  واقع در کشور اندونزي
این بانک که یکی از ســه بانک اصلی دولتی در اندونزی به شمار می رود، بر اساس قوانین و 
معیارهــای بانک های تجاری غیردولتی عمل می کند و وظیفه اصلی آن، ارائه خدمات بانکی به 
جامعه روستایی و شهری از طریق جذب پس انداز و اعطای اعتبار به رشته فعالیت های متوسط، 
کوچک و خرد است و سهم مشارکت زنان در آن بسیار کمتر از بنیاد گرامین و حدود 25 درصد 
اســت. نکته قابل توجه اینکه جامعه هدف بانک راکیات بر خالف بنیاد گرامین، طبقه متوســط 
جامعه را عالوه بر فقرا دربر می گیرد. همچنین در زمان پرداخت وام، از وام گیرندگان وثیقه کامل 

دریافت می شود و اطمینان به معرف های محلی از ریسک عدم بازپرداخت آن می کاهد.
بانک راکیات از سال 1988 از دریافت یارانه بی نیاز و اصطالحا به لحاظ مالی به خودکفایی 
رسیده است؛ این بانک در حال حاضر، نزدیک به 45 درصد از سهم بازار اندونزی را در اختیار 

دارد. 
خاطرنشــان می سازد این بانک در ســال 2015 و به انتخاب مؤسسه بانکدار آسیایی، برنده 
جایزه برترین کسب و کار تأمین مالی خرد در سال 2015 شناخته و پایبندی به سه اصل سادگی، 

دسترسی2  و پایداری3  به عنوان اهم دالیل موفقیت آن در سطح راهبردی، بیان شده است.
 

3. مؤسسه ِاس ِکي ِاس4  واقع در کشور هندوستان
این مؤسســه یک شرکت مالی غیربانکی است که از سال 1998 و با در اختیارگذاردن وام به 
زنان فقیر جهت راه اندازی کسب و کارهای بسیار کوچک روستایی آغاز به فعالیت نموده است. 
مدل اعطای وام این مؤسســه مدل اعتبار گروهی بوده که به مسئولیت گروهی مشترک5  معروف 
اســت و به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه وام گیرندگان، در همان مناطق روســتایی انجام 

می پذیرد6 .

1 - The Asian Banker, 2015, p1.  
2 - Availability
3 - Sastainability
4 - Swayam Krishi Sangam )SKS(
5 -  Joint Liability Group )JLG(
6 -  SKS, 2015
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در ادامه نهادهای موفق مذکور در قالب جدولی جهت مقایســه راحت تر به نمایش گذاشته 

شده است:

جدول شماره 1: مقایسه 4 نهاد موفق بین المللی تأمین مالی خرد

بخش سوم: اهم مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خردبخش سوم: اهم مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد

با عنایت به تجربه های موفق نهادها و برنامه های موفق بین المللی تأمین مالی خرد، در ادامه 
اهم مولفه های مشترک میان آنها، مورد اشاره قرار خواهد گرفت:  

شناسایی دقیق گروه های هدف؛   •
بنا بر اعتقاد رایت )2004( در جوامع به صورت کلی، چهار گروه متقاضی تسهیالت هستند: 
گروه اول آنها که توانایی پرداخت اصل اعتبارات را هم ندارند که اصطالحا فقیرترین فقرا هستند؛ 
گروه دوم قادر به بازگرداندن اصل اعتبار هســتند لیکن قادر به پرداخت سود اعتبار نیستند. گروه 
ســوم قادر به بازپرداخت اصل و سود اعتبارات هســتند، ولی غالبا وثیقه مناسب ندارند؛ گروه 
چهارم افرادی هســتند که می توانند از خدمات بانکداری متعارف اســتفاده کنند لیکن چنانچه 
شــرایط توزیع اعتبار خرد به صورت رانتی باشــد و به راحتی در دسترس قرار گیرد، متقاضی آن 
خواهند شــد؛ گروه های هدف برنامه های تأمین مالی خرد، در بهترین شــرایط گروه های دوم و 

سوم هستند. 
 مؤسســات تأمین مالی خرد به گروه اول توجهی نمی کنند؛ توجیه این کار آن اســت 

ً
معموال

که عرضه تأمین مالی خرد به گروه های به شــدت فقیر، نه تنها باعث نجات آنها نمی شود، بلکه 
به علت ناتوانی در بازپرداخت باعث هرچه بیشــتر مدیون و در آینده فقیرترشــدن آنها می شود 

)حبیب، 2002(.
کید صرف بر ارائه تسهیالت  کید بر خدمات سپرده ای و جمع آوری پس انداز بجای تأ تأ  •

و تکیه کامل بر کمک ها و منابع دولتی؛
تحقیقات رابیل و پاروســیب )1998( و مرداك )1999( نشــان می دهــد پس اندازکردن از 
جملــه نیازهای طبقات فقیر جامعه به حســاب می آید؛ خانواده های فقیــر هم تمایل زیادی به 

پس اندازکردن دارند و هم ظرفیت قابل توجهی برای پس اندازکردن دارند.
ارائه خدمات آموزشــی خصوصا در عرصه های کارآفرینی و بازاریابی به موازات ارائه   •

تسهیالت به متقاضیان؛ 
لزوم بازپرداخت وام در فاصله های زمانی بســیار کوتاه پس از دریافت تســهیالت در   •

راستای ارتباط گیری بیشتر با وام گیرندگان؛
بهره گیری از ســازوکارهای اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی فقرا بجای اخذ وثیقه1   •

به منظور تضمین و نظارت بر بازپرداخت وام ها و نیز کاهش هزینه ها؛ 
1 -  اعجاز احمدخان و دیگران، 1391، ص6.
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محققان دلیل اصلی موفقیت و توســعه تأمین مالی خرد را دو رکن اساســی وام دهی گروهی 

و ایجاد فشــار درونی عنوان می کنند )مک ایســاک، 1975(. جالب توجه است، اعضای گروه 

مســئول بازپرداخت معوقات اقساط هم گروهی خود نیستند لیکن به گروهی که یکی از اعضای 

آن بدهکار باشد، اعتبار مجدد اعطا نمی شود. 

حجم مناسب و بهینه تسهیالت پرداختی؛   •

گادکوئین )2004( معتقد اســت اندازه تسهیالت بایستی متناسب با نیاز و توان فقرا باشد و 

انــدازه بزرگ وام ها، کاهش نرخ بازپرداخت آنها را در پی خواهد داشــت؛ از طرفی اندازه وام ها 

باید متناسب با هزینه های راه  اندازی کسب و کار خرد برای وام گیرنده بدهد. در راستای دستیابی 

 از روش وام دهی صعودی استفاده می کنند؛ 
ً
به اهداف مذکور، مؤسســات تأمین مالی خرد غالبا

در این روش، در صــورت بازپرداخت به موقع وام گیرنده، در نوبت بعدی مبلغ بیشــتری برای 

توسعه کسب وکار به وی پرداخت خواهد شد. 

عدم محدودیت مصرف تســهیالت اخذشــده در حوزه ای مشــخص و به تشخیص   •

دریافت¬کننده تسهیالت؛

تفکیک کامل فعالیت های تأمین مالی خرد از دیگر بخش های بانک به لحاظ ساختار   •

سازمانی، نیروی انسانی، شعب ارائه دهنده خدمات و منابع و مصارف؛ 

این امر ضمن برجسته کردن فعالیت های تأمین مالی خرد در عملیات بانک ها، امکان ارزیابی 

صحیح شاخص های عملکرد آنها را فراهم می آورد.

پیگیری امکان و توانمندی بازپرداخت واِم دریافت کنندگان تسهیالت توسط مؤسسات   •

تأمین مالی خرد و توجه به اهمیت ارتقای توانمندسازی آنها در عرصه های اجتماعی؛

تشویق سازماني کارمندان مؤسسات تأمین مالی خرد بر اساس موفقیت آنها در فراهم   •

آوردن کیفیت برتر خدمات اجتماعی برای دریافت کنندگان تسهیالت؛

تعبیه صندوقی خاص در مؤسســات تأمین مالی خــرد در صورت مرگ دریافت کننده   •

تسهیالت.

بخش چهارم: اهم طرح ها و برنامه هاي تأمین مالي خرد در ایرانبخش چهارم: اهم طرح ها و برنامه هاي تأمین مالي خرد در ایران

در این قســمت برخی نهادها و برنامه های اجراشــده در زمینه خدمات تأمین مالی خرد در 
کشور، معرفی و ارائه خواهد گردید:

1.وام های قرض الحسنه
به صورت کلی وام های قرض الحســنه در ایران در قالب ســه نوع سازماندهی نهادی تاکنون 

بکار گرفته شده اند:
   الف( صندوق های قرض الحسنه خانوادگی؛ 

این صندوق ها در قالب نهادهای غیررسمی مشغول به فعالیت هستند.
   ب( صندوق های قرض الحسنه؛ 

این صندوق ها در قالب نهادی شبه رسمی و مردم نهاد، فعالیت می کنند و عهده دار اختیارات 
و وظایف نظارتی بر آنها، با بانک مرکزی اســت؛ خاطرنشان می سازد سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران که اصوال اهداف خود را بر اســاس همکاری با صندوق های مذکور به انجام می رســاند، 
فعالیت خود را از اوایل انقالب در راســتای کمک به تأمین نیازهای مصرفی افراد کم درآمد نظیر 

هزینه های درمان، ازدواج و ... آغاز نموده است.  
بر اســاس برآورد مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، میــزان نقدینگی در اختیار 

صندوق های قرض الحسنه کمتر از 5 درصد کل نقدینگی کشور بوده است .
   ج( اعطای وام های قرض الحسنه از سوی نظام بانکی و به صورت رسمی؛

در ایران، مســتندات حاکی از آن اســت که آمــار و اطالعات در حــوزه عملکرد نهادهای 
قرض الحســنه بسیار محدود و ناقص بوده و علیرغم ظرفیت باالی نظام بانکی رسمی کشور در 
تجهیز و تخصیص منابع، بخش عظیمی از منابع به دلیل سیاست گذاری های نامناسب، صرف 
پرداخت تسهیالت قرض الحســنه نشده و یا بدون ضابطه و به صورت ســلیقه ای به نیازمندان 
غیرواقعی پرداخت شــده اســت2.  بر اســاس شــواهد جهانی، اندازه بخش تأمین مالی خرد 
پیشروترین کشورها در زمینه اعتبارات خرد نظیر بنگالدش، بولیوی، هند و اندونزی هنوز به 10 

درصد نظام بانکی رسمی نمی رسد )هونوهان،2004(.

1 -    مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي، نقش صندوق هاي قرض الحســنه در بازار غیرمتشکل پولي و نحوه نظارت بر 
آنها،1394 ، ص34.  

2 - مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اســالمي، آسیب شناسي نظام بانکي ســاماندهي تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه 
بانك ها و مؤسسات   اعتباري غیربانکي،1394 ،ص5.
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2 . طرح هاي اعتبارات خرد بانك كشاورزي
بانک کشاورزی در قیاس با سایر بانک ها، بیش از همه و به ویژه پس از انقالب تاکنون درگیر 
اعطای تسهیالت به اقشــار کم درآمد به ویژه در مناطق روستایی بوده )هر چند که به منظور ارائه 
خدمات به روســتاییان و فقرا در این بانک، تمهیدات متفاوتی با ســایرین در نظر گرفته نشــده 
است.( و عمدتا تالش هایش در قالب اجرای طرح هایی خاص نظیر طرح حضرت زینب )س(، 
طرح ایران، طرح اشــتغال زندانیان آزادشده و صندوق اشــتغال روستایی برای گروه های خاص 
بوده که از میان آنها دو طرح حضرت زینب )س( و ایران نسبت به سایر طرح ها، هدف گذاریشان 
برای دسترســی به گروه هدف دقیق تر و بهتر بوده اســت. این در حالی اســت که علیرغم اینکه 
بســیاری از نمونه های موفق اعتبارات خرد، سررسید اعتباراتشان حداکثر یک سال است لیکن 
هیــچ از یک از طرح های مذکور به لحاظ مدت بازپرداخت تســهیالت، سررســیدی کمتر از 
یکســال ندارند؛ همچنین زمانبندی اقســاط تسهیالت همانند سیســتم متعارف نظام بانکی، 
ماهیانه بوده و از ویژگی تعدد بازپرداخت اقســاط در یک ماه برخوردار نیست. سازوکار اعطای 
وام نیز در بانک کشــاورزی به صورت انفرادی بوده و در قالب اخــذ وثایق معمول نظام بانکی 
انجام یا به عبارتی وظایف نظارتی بر وام گیرندگان توســط بانک یا نمایندگانش انجام می پذیرد. 
فلذا می توان اینطور عنوان نمود که ویژگی های طرح های بانک کشــاورزی منطبق با مولفه های 

الگوی اصیل تأمین مالی خرد نیست. 
3.تعاوني هاي اعتبار

با تصویب اساسنامه نمونه تعاونی در سال1370، افتتاح حساب سپرده، پس انداز و جمع آوری 
قرض الحســنه توسط تعاونی ها مجاز دانسته شد و در بازه زمانی 12 ساله )تا سال 1382( تعداد 
صندوق های قرض الحسنه تأسیس شده توسط تعاونی های روستایی 10، سپرده های اعضا حدود 
300 و تعداد وام های پرداختی بیش از 15 برابر شــد؛ ضمن آنکه متوسط وام پرداختی از محل 
منابع صندوق ها 5 برابر متوســط وام پرداختی از محل اعتبارات تبصرهای و دولتی بوده است. 
این شواهد حاکی از آن اســت که پس انداز ضمن ایجاد خودگرانی مالی برای مؤسسات تأمین 

مالی خرد، توان ارائه خدمات مالی  و گسترش فعالیت آنها را موجب می شود. 

        در شــهریورماه 1386، تصویب دســتورالعمل اجرایی تأســیس، فعالیت و نظارت بر 

شــرکت های تعاونی اعتبار، منجر به تحولی مهم در زمینه تأمین مالی تعاونی ها شد و بر اساس 
آن برای نخســتین بار انجام فعالیت های مالی و اعتباری به شکل تخصصی و در قالب تعاونی ها 

به رسمیت شناخته شد. 
4.طرح هاي اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره(

طرح های اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد امام خمینی )ره( زیر نظر معاونت اشــتغال و 
خودکفایی آن نهاد و در راســتای افزایش شــأن و منزلت مددجویان تحت پوشش، کاهش نرخ 

بیکاری و افزایش توانمدسازی آنان با محوریت اشتغال صورت می پذیرد. 
 دفتر امور زنان روستايی وزارت جهاد كشاورزي

ِ
5.طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي

طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی توسط امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی 
از ســال1378  و با هدف طراحی یک الگوی بومی از تأمین مالی خرد در روســتاهای ایران به 
مرحله اجرا درآمده اســت؛ در سال های شروع این طرح، بخشی از منابع مالی آن توسط وزارت 
جهاد کشاورزی تأمین می شــد، اما در حال حاضر تمامی منابع این صندوق از محل پس انداز 

اعضا و در موارد محدودی با کمک خیرین تأمین می شود.
علیرغم اینکه این طرح از گستردگی جغرافیایی بسیاری برخوردار و اغلب مولفه های الگوی 
اصیــل تأمین مالی خرد نظیر وام دهی گروهی )شــکل گیری و انتخاب وام گیرنده توســط خود 
اعضای گروه( و اســتفاده از روش های تعهد مشــترك )نظارت و فشــار همسانان و ایجاد وثیقه 

اجتماعی( را در خود دارد، لیکن روند موفقیت و توسعه آن نسبتا کند بوده است. 
6.برنامه تأمين مالي خرد مشترك سازمان بهزيستي، بانك كشاورزي و مؤسسه تاك1 

طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، در  سال 1382 با حمایت ایفاد )صندوق 
بین المللی توسعه کشاورزی ســازمان ملل متحد2( ، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاك 
آغاز شده و از سال 1385، سازمان بهزیستی نیز به حامیان آن پیوسته است؛ در میان کشورهای 
غرب آسیا، ایران نخستین کشوری اســت که از طریق طرح مشترك ایفاد و بانک کشاورزی، به 

آزمون و پیاده سازی این روش پرداخته است.

1 -  ت.ا.ك )توانمندســازي، اشــتغال، کارآفریني( این بخش از گزارش از منابع زیر استخراج شــده است: مؤسسه بین المللي 
خدمات مالي خرد )تاك(، برنامه تأمین مالي با رویکرد بانکداري پیوندي، اسفند 1394. 

2 -  International Fund for Agricultural Development )IFAD(
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رویکرد بانکداری پیوندی، یکی از ســازوکارهای آزمون شده و موفقی است که برای گسترش 
خدمات مالی خرد ابداع گشــته و اکنون در 9 کشور آســیایی از جمله هندوستان )قریب به40 
میلیون نفر از افراد فقیر و کم درآمد روســتایی(، فیلیپین و تایلند با نتایج بســیار امیدوارکننده ای 
در حال اجراســت؛ این رویکرد بر اساس ایجاد پیوند مالی بین بانک و مؤسسات کوچک مالی 
محلی و مردمی شــکل گرفته، متعلق به اعضا بوده و توســط خود آنها اداره می شــود؛ این گونه 
مؤسســات پس از بهره مندی از آموزش های الزم و ظرفیت ســازی مکفی، کار خود را نخست 
با انباشــت پس اندازهای اعضا و درآمدهای ناشــی از فعالیت های مالی و تولیدی گروه، آغاز 
می کنند؛ در ادامه پس از اثبات کفایت خود )از طریق ارزیابی رســمی توســط بانک( با اتکا به 
ســرمایه اجتماعی و بر اساس کفایت سازمانی و مالی گروه، طبق مقررات جاری بانک از بانک 
وام دریافــت می کنند. بازپرداخت وام مذکور بر عهده گروه بــوده و تخصیص آن میان اعضا با 

توجه به قدرت کارآفرینی وام گیرنده خواهد بود. 

7.طرح ده هزار صندوق تأمين مالي خرد روستايي
در آذرماه ســال 1392 طی تفاهم نامه ای میان پســت بانک ایران و مرکز توســعه روستایی و 
مناطق محروم ریاســت جمهوری مقرر گردید که در طول مدت دو سال، ده هزار صندوق تأمین 
مالی خرد روســتایی ایجاد گردد1. در این تفاهم نامه پســت بانک، متعهد به طراحی ساختار و 
تصدی عملیات بانکی صندوق ها، و مرکز توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
موظف به هماهنگی تعامالت الزم با دســتگاه های اجرایی و اســتانداری ها جهت شکل گیری 
فعالیت صندوق ها و نظارت بر روند اجرایی آنها شد؛ اجرای این طرح در اواسط سال 1394 به 

دلیل کمبود منابع مالی متوقف گردید.
خاطرنشــان می سازد پســت بانک ایران یازدهمین بانک دولتی کشور بوده که از سال 1375 
فعالیت خود را به طور رســمی آغاز کرده و توسعه خدمات مالی خرد روستایی یکی از مهم ترین 

اهداف و مأموریت های آن، در نظر گرفته شده است.

8. طرح اقتصاد مقاومتي سازمان بسيج سازندگي
به واســطه طرح اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج ســازندگی از سال 1391 و با همکاری بانک 
مهر اقتصاد، تســهیالتی با حداقل مبلغ 30 و حداکثر300 میلیون ریال در عرصه های مختلف 
کشــاورزی، صنایع دســتی و صنایع تبدیلی به متقاضیان واجد شــرایط با هدف ایجاد امنیت 

غذایی، مردمی سازی اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار اعطا می شود.
در این طرح، تســهیالت به صورت فردی و با معرفی ضامن و ارائه چک یا سفته به متقاضیان 
داده می شود و نظارت هایی توسط سازمان بسیج سازندگی پیش از شروع و در حین اجرای طرح 
صورت می پذیرد؛ در کنار تأمین مالی، برای ســایر نیازهای ایجاد کســب  و کارهای خرد نظیر 

آموزش و بازاریابی نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
يني اميد 9. برنامه تأمين مالي خرد صندوق كارآفر

صندوق مهر امام رضا )ع( در اســفندماه ســال 1393 به نام صنــدوق کارآفرینی امید تغییر 
نــام داد؛ این صندوق از آن زمان تاکنون رویکرد حمایتی از کســب و کارهای خرد و کوچک را 

به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.  

1 -  تفاهمنامه با شماره 1311/190/ با مورخ 1392/9/13.
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 طوالنی کشور در تأمین مالی خرد، لیکن مقایسه دقیق ساختار 
ً
علیرغم تجارب متعدد و سابقه نسبتا

و عملکرد نهادهای تأمین مالی خرد کشــور با مولفه های الگوی اصیــل تأمین مالی خرد حاکی از آن 
اســت که در ایران برخالف تجارب موفق بین المللی، در اغلب مــوارد از اعطای وام با مبالغ کوچک، 
همســو با نظام بانکی متعارف و بدون در نظر داشــتن هرگونه ابعاد اجتماعی به تأمین مالی خرد تعبیر 

شده است.
از طرفــی رویکرد غالب حمایتی دولت از این نهادها )فراتر از نقش ترویجی و سیاســت گذاری( و 
عدم توجه مکفی به شناسایی گروه های هدف، افزایش عدم انگیزه برای بازپرداخت تسهیالت را در پی 
داشــته اســت؛ فلذا می توان اینگونه عنوان نمود که با توجه به شکاف بسیار، میان عمده نهادهای تأمین 
مالی خرد کشــور با مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد، وصول اهداف بهینه متصور شکل گیری 
آنها، یعنی کاهش نرخ بیکاری و فقر محقق نشــده اســت. بر این اســاس پیشنهاد می شود توصیه های 

سیاستی زیر در دستور کار مسئوالن و برنامه ریزان قرار گیرد:
    لــزوم بازنگری و اصالح ســاختار نهادهای تأمین مالی خرد کشــور؛ در این راســتا پیشــنهاد 

می گردد ضمن فراهم سازی بســترهای الزم، الزامات قانونی مکفی جهت بهره گیری نهادهای قدیمی و 
جدیدالتاسیس تأمین مالی خرد از مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد تعبیه گردد. 

    الزام ارتباط گیری نهادهای تأمین مالی خرد کشــور با مراکز دانشــگاهی و پژوهشی در راستای 

هدایت و سوق دریافت کنندگان تســهیالت به سمت نیازهای بازار؛ با توجه به فضای رقابتی و واردات 
بی رویه کنونی، نمی توان از نهادهای تأمین مالی خرد بدون تعیین اســتراتژی و هدایت کسب وکارهای 

خرد انتظار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سطح درآمدی فقرا را داشت.
    تشکیل زنجیره  ارتباطی میان نهادهای تأمین مالی خرد و امکان به روزرسانی آن در صورت آغاز 

به کار نهادی جدید در این حوزه به منظور انتقال تجربیات و کاهش هزینه ها؛
    اجتناب دولت از ارائه و اجرای برنامه های ناگهانی در حوزه تأمین مالی خرد بدون بررسی جامع 

و مانع مقدمات و بسترهای الزم آن صرفا با اهداف پوپولیستی؛
    حذف پایین ترین و باالترین دهک های جامعه از برنامه های تأمین مالی خرد با هدف شناســایی 

موفق تــر و دقیق تــر گروه های هدف نهادهای تأمیــن مالی خرد؛ در این راســتا بهره گیری از اطالعات 
معتمدان بر اساس تفکیک سازی منطقه ای پیشنهاد می گردد. 

    فرهنگ سازی میان فقرا در راستای بازپرداخت وام؛ عمدتا برخی فقرا با توجه به تعدد کمک های 

خیرخواهانه به آنها، اینگونه بار آمده اند که گویی بازپرداخت وام حق آنها نیست. 

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
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