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»فراگیــری مالــی« به عنــوان یکــی از زیربناهــای اصلــی تحقــق اهــداف 1۷ گانــه  »توســعه  پایــدار« 
ســازمان ملــل متحــد در طــول یــک دهــه  اخیــر، بــه  شــکل قابــل توجهــی در جهــان، پــژواک 
بلنــدی یافتــه اســت. فراگیــری مالــی به  دنبــال افزایــش دسترســی پذیری انواع خدمــات مالی 
بــرای عمــوم شــهروندان و کســب وکارهای فعــال در ســطح جوامــع مختلــف، از طریــق حذف 
ـــ  ــ اعــم از حقیقــی و حقوقی ـ عوامــل محدودکننــده  مشــتریان و مخاطبــان خدمــات مالــی ـ

تغییر مرزهای تکنولوژی برای توسعه  
دسترسی پذیری خدمات مالی در جامعه  

دیجیتال

مژگان رضایی
مدیر روابط عمومی داتین
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در حوزه هــای مختلــف خدمــات بانکــی و پرداخت، بیمه و مدیریت ثروت )و ســرمایه گذاری( 
اســت تا بدین ترتیب »ســالمت مالی« شــهروندان و جامعه ارتقا یابد. 

ســالمت مالــی عبــارت اســت از »دراختیارداشــتن وجــوه نقــد ضــروری بــرای زندگــی روزمــره، 
داشــتن توانایــی مالــی کافــی بــرای پوشــش هزینه هــای بهداشــت و ســالمت، پوشــش 
حمایتــی مالــی مناســب بــرای زمــان بازنشســتگی و امکانــات مالــی بــرای حمایــت از خانــواده 

پــس از مــرگ فــرد؛ به عنــوان مثــال از طریــق خریــد بیمــه  عمــر.«
ناگفتــه پیداســت آنچــه به ویــژه در یــک دهــه  اخیــر، بــرای مــردم ایــن مرزوبــوم، چالش برانگیز 
شــده ، همیــن مســئله  ســالمت مالــی اســت. ســالمت مالــی، فراتــر از مفهــوم اقتصــادی 
ـــ  اخالقــی اســت کــه بــه  دنبــال بهبــود کیفیــت زندگــی  آن، یــک هــدف و رویکــرد اجتماعــی ــ
شــهروندان در جامعه  بدون درنظرداشــتن جایگاه اجتماعی و اقتصادی، دارایی، جنســیت 
و دیگــر عوامــل محدودکننــده و فراهــم آوردن زمینــه  »خودشــکوفایی انســان های جامعــه« 
اســت و می دانیــم کــه »دســتیابی انســان ها بــه خودشــکوفایی« یکــی از اهــداف بلنــد زندگــی 
اجتماعــی در فرهنــگ ایرانــی محســوب می شــود. بنابرایــن اگــر بــه  دنبــال توســعه  »ســالمت 
مالــی« در جامعه مــان بــرای دســتیابی بــه جامعــه  ای ســالم و شــکوفا هســتیم، راه حــل را باید 
در حــل چالش هــای دسترســی عامــه  مــردم بــه خدمــات مالــی و اعتبــاری جســت وجو کنیــم.

ماننــد بســیاری از حوزه هــای دیگــر، فنــاوری راهکارهایــی اثربخــش، کم هزینــه و فراگیــر 
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را بــرای توســعه  ســالمت مالــی در جامعــه ارائــه می کنــد. اینترنــت و خدمــات احــراز هویــت 
الکترونیکــی، چالــش نیــاز بــه مراجعــه  حضــوری و زمــان را بــرای ثبت نــام و دریافــت خدمــات 
( حــل و درنتیجــه دسترســی بــه خدمــات مالــی را  اعتبــاری )و هــر گونــه خدمــت مالــی دیگــر
غ از زمــان و مــکان، فراهــم کــرده اســت. اعتبارســنجی مبتنــی بــر داده هــای  بــرای همــگان فــار
مشــتریان و همچنیــن ســفته  الکترونیکــی، چالــش نیــاز بــه تأمیــن وثیقه یا ضامــن )چالش 

اصلــی بخــش عمــده  وام گیرنــدگان حقیقــی( را رفــع می کنــد.
بــرای مثــال BNPLهــا به نوبــه  خــود در مقایســه بــا بانک هــا، فراینــدی ســریع، کم هزینــه 
همچنیــن  می کننــد.  فراهــم  خریــد  اعتبــار  بــه  مــردم  دسترســی  بــرای  را  کم اصطــکاک  و 
اینشــورتک ها )بازارگاه هــای اینترنتــی بیمــه( امــکان دسترســی و مقایســه  انــواع محصــوالت 
دامنــه   توســعه   آن،  نتیجــه   کــه  می آورنــد  فراهــم  آســان  و  برخــط  به صــورت  را  بیمــه ای 
دسترســی مــردم بــه محصــوالت بیمــه ای اســت تــا هــر کســی بتوانــد متناســب بــا نیــاز و 
بودجــه  خــود، بهتریــن محصــول بیمــه ای را خریــداری کنــد. همین طــور اســتارت آپ های 
حــوزه  ســرمایه گذاری بــا امکان پذیرکــردن پس انــداز ُخــرد و همچنیــن خریــد بیمه هــای عمــر 
و ســرمایه گذاری، امــکان ســرمایه گذاری بــرای تأمیــن آتیــه  خــود و فرزنــدان را بــا هــر گونــه 

بودجــه ای فراهــم می آورنــد.
فهرســت بــاال را می تــوان بــاز هــم ادامــه داد و همیــن بی مرزبــودن نــوآوری در خدمــات مالــی، 

رهــاورد فنــاوری بــرای توســعه  دسترســی جامعــه بــه خدمــات مالــی اســت. 
فنــاوری باعــث می شــود تــا ارائــه  خدمــات مالــی بــه جامعــه، از انحصــار مؤسســات مالــی 
ســنتی بیــرون بیایــد. بدیــن ترتیــب »جامعــه  دیجیتــال« می توانــد بــا بهره گیــری از ارزش هــای 
خلق شــده و ایده هــای نوآورانــه ، بــرای افزایــش کیفیــت زندگی خــود، بدون نیاز به وابســتگی 
بــه خدمات دهنــدگان ســنتی، مســیری تــازه پیــدا کنــد. جالــب اینجاســت کــه امــروزه حتــی 
خدمات دهنــدگان ســنتی ماننــد بانک هــا و بیمه هــا هــم خــود وارد فضــای نــوآوری بــه  کمــک 
ــرای توســعه  بیشــتر فراگیــری و ســالمت  فنــاوری شــده اند و ایــن، نویــد روزهایــی بهتــر را ب

مالــی در جامعــه می دهــد.
در ایــن شــماره  از مجلــه فناوری هــای مالــی تــالش کرده ایــم تــا بــه بررســی اهمیــت و ابعــاد 
مختلــف کاربــرد فنــاوری در توســعه  خدمات مالــی )خدمات اعتباری، بیمه و ســرمایه گذاری( 

و توانمنــدی مالــی جامعــه بپردازیــم.
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پتانسیل نادیده  فین تک در 
توسعه اقتصادی از طریق 

»توانمندسازی مالی«

مهدیه نوروزیان
معاون برنامه ریزی و توسعه داتین

توســعه اقتصــادی تعاریــف متعــددی دارد امــا طبــق جمع بنــدی محققانــی از دانشــگاه 
ظرفیت هــای  گســترش  معنــای  بــه   ،]1[ لنــدن   اقتصــادی  مدرســه  و  شــمالی  کارولینــای 
پیشــرفت جامعــه از طریــق تحقــق پتانســیل های افــراد، بنگاه هــا و گروه هــای اجتماعــی 
اســت. توســعه اقتصــادی کــه زمینه ســاز رشــد اقتصــادی و اطمینــان از آینــده اقتصــادی 
اســت، بــا افزایــش مــداوم رفــاه و کیفیــت زندگــی همــراه اســت کــه به واســطه  نــوآوری، 
هزینه هــای معامالتــی1 پایین تــر، کاربــرد قابلیت هــای الزم جهــت تولیــد و توزیــع مســئوالنه 
کاالهــا و خدمــات محقــق می شــود. بــرای تحقــق ایــن نوع توســعه، نیازمند نهادهــای موثری 
هســتیم کــه پذیــرش ایده هــای نــو، تحمــل ریســک، اســتقبال از تنــوع و اعتمــاد بــه منافــع 

متقابــل بخــش خصوصــی و دولتــی را داشــته باشــند.
برخــی از موانــع داخلــی توســعه اقتصــادی را عواملــی چــون نابرابــری در توزیــع درآمــد و ثــروت، 
توســعه نایافتگی در خدمــات بانکــی و فعالیت هــای وام دهــی و نیــز کارایــی پاییــن بــازار 



ســرمایه دانســته اند. ]2[ طبــق گــزارش بانــک جهانــی، حــدود ۳1 درصــد از جمعیــت بزرگســال 
( در ســال 201۷ فاقــد دسترســی بــه خدمــات مالــی بوده انــد.   در جهــان )1.۷ میلیــارد نفــر
]۳[ کمبــود دسترســی عمــوم مــردم بــه خدمــات رســمی مالــی، ســطح رفــاه شــهروندان و 

فعالیت هــای اقتصــادی مولــد را کاهــش داده و درنهایــت منجــر بــه کندشــدن توســعه 
اقتصــادی می شــود. ]4[ 

در همیــن راســتا، راهکارهــای فراگیــری مالــی2 به عنــوان شــاخصی در خدمــت توســعه و 
افزایــش بهره منــدی عمــوم جامعــه از خدمــات مالــی مطــرح شــده اســت. فراگیــری مالــی، 
نســبت بزرگســاالنی را کــه از خدمــات مالــی در چهــار حــوزه ســپرده، تســهیالت، بیمــه و 
ســرمایه گذاری اســتفاده می کننــد بــه کل جامعــه می ســنجد. مطابــق بــا گــزارش بانــک 
جهانــی، نقــش فراگیــری مالــی در ســطوح مختلــف اقتصــادی قابــل توجــه اســت. تصویــر زیــر 

پیامدهــای رشــد فراگیــری مالــی در ابعــاد مختلــف را نشــان می دهــد. ]۵[

  2. Financial Inclusion1.  Transaction costs 

، کاهش نابرابری  رشد اقتصادی باالتر
درآمدی و جنسیتی

رفاه بیشتر اقتصادی و اجتماعیافزایش سود، رشد و رقابت پذیری

اقتصاد

- تخصیص آسان تر منابع

- ایجاد تنوع در مشارکت اقتصادی

- ایجاد اشتغال و تسهیل نوآوری

- رشد پس انداز منابع

- انتفاع از کارایی منابع

- ارتقای رقابت پذیری

کسب وکارها

- رشد و توسعه فعالیت ها

- کاهش شوک ها و ریسک ها

- سرمایه گذاری در افراد و دارایی ها

- کاهش هزینه های معامالتی

- پرداخت های امن و ایمن

افراد

- مدیریت هزینه ها

- تنظیم مصرف

- کاهش شوک ها و ریسک ها

- سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت

- پس انداز برای آینده

- پرداخت های امن و ایمن
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نقش فراگیری مالی در سطوح مختلف اقتصاد ]۵[
فراگیــری مالــی آثــار مثبتــی بــرای اقتصــاد از منظــر رشــد اقتصــادی و کاهــش نابرابــری دارد. 
دسترســی هــر چــه بیشــتر مــردم بــه محصــوالت ســپرده گذاری و بیمــه ای، منابــع مالــی را 
در بازارهــای مالــی افزایــش می دهــد. ایــن امــر کمــک می کنــد تــا مــردم پس انــداز خــود را در 
سیســتم مالــی جمــع کننــد و ســپس بازار مالــی، تخصیص کارآمد ایــن منابــع را در پروژه های 
ســرمایه گذاری بلندمــدت تضمیــن می کنــد. از ایــن طریــق، بــازار مالــی ریســک نقدینگــی 
را تضمیــن می کنــد، ریســکی کــه بــه دلیــل کمبــود جریــان وجــوه بــه بــازار القــا می شــود و بــا 
کاهــش آن، ســرمایه گذاری بیشــتر ترغیــب می شــود. ایــن فراینــد همچنیــن منجــر بــه تولید 

و اشــتغال بیشــتر، بهبــود توزیــع درآمــد و افزایــش در آن می شــود. ]6[
بــا وجــود پژوهش هــای متعــددی کــه اثــر مثبــت فراگیــری مالــی را بــر رشــد اقتصــادی نشــان 
می دهنــد، بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد ایــن رابطــه همیشــه هــم یــک رابطــه خطــی نیســت 
و عوامــل نگران کننــده ای همچــون اثــرات تورمــی افزایــش حجــم پــول و ســرعت گــردش 
پــول ممکــن اســت نتیجــه معکــوس ایجــاد کنــد. ]6[ بــه عبــارت دیگــر، اثــر مثبــت فراگیــری 
مالــی بــر رشــد و توســعه اقتصــادی تابــع شــرایطی اســت کــه از وقــوع فعالیت هــای غیرمولــد، 
ســوداگرانه و ســفته بازانه و فعالیت هایــی کــه بــر رانــت اطالعاتی متمرکزند، پیشــگیری کند.
از ســوی دیگــر، شــاخِص فراگیــری مالــی نیــز تنهــا بــه »دسترســی« بــه خدمــات مالــی اکتفــا 
نمی کنــد. ممکــن اســت دسترســی بــه خدمــات وجــود داشــته باشــد امــا مــردم بــه دالیــل 
خاصــی تمایــل بــه اســتفاده از خدمــات مالــی نداشــته باشــند. ]4[ بنابرایــن اتحادیــه فراگیــری 
مالــی، هــر چهــار شــاخص دسترســی، اســتفاده، کیفیــت و رفــاه را مــد نظــر قــرار می دهــد. ]6[

پژوهش هایــی کــه در زمینــه نقــش فراگیــری مالــی در توســعه اقتصــادی فراگیــر بــا بررســی 
کشــورهای مختلــف انجــام شــده حاکــی از آن اســت کــه آمــوزش و فرهنگ ســازی یــک مؤلفــه 
اساســی بــرای دســتیابی بــه رشــد و توســعه اقتصــادی فراگیــر در کشــورهایی اســت کــه 
ــام توانمندســازی  ــه ن گســترش فراگیــری مالــی را دنبــال می کننــد. ]۷[ درنتیجــه، مفهومــی ب
مالــی یــا Financial Empowerment شــکل گرفــت کــه بــر ارائــه آموزش هــا، آگاهی رســانی 
و ترویــج اطالعاتــی متمرکــز اســت کــه باعــث می شــوند افــراد از فرصت هــا و خدمــات مالــی 
موجــود در جامعــه، بهتریــن اســتفاده را در جهــت رفــع نیازهــا و ایجــاد دســتاوردهای مالــی 

بــرای خــود داشــته باشــند و از ایــن طریــق بــه کاهــش نابرابــری درآمــدی کمــک می کنــد.
از  بیشــتر  بهره منــدی  جهــت  در  مالــی  دانــش  بهبــود  معنــی  بــه  مالــی  توانمندســازی 
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امکانــات مالــی، می توانــد منجــر بــه دسترســی بــه مســیرهای خــروج از فقــر ماننــد آمــوزش، 
اشــتغال، کارآفرینــی و خلــق دارایــی شــود و بــا اینکــه نمی توانــد به تنهایــی جایگزیــن ســایر 
فعالیت هــای کلیــدی در راســتای کاهــش فقــر شــود امــا خــودش یــک بخــش حیاتــی اســت 

کــه متاســفانه توجــه کمتــری دریافــت کــرده و اغلــب مغفــول می مانــد. 
راهبردهای متعددی در جهت توانمندسازی مالی متصور است؛ از جمله:

 ارائه مستقیم آموزش و اطالعات در زمینه امور مالی و مدیریت مالی شخصی
 مربیگری در جهت ایجاد قابلیت مدیریت مالی در افراد و کسب وکارهای کوچک

 معرفی کانال های دسترسی به محصوالت و خدمات مالی
 کمک به تنظیم گزارش های مالیات و افزایش درآمد

ــاخت  ــرای س ــی ب ــاد دارای ــای ایج ــراد و فرصت ه ــرد اف ــای خ ــن پس اندازه ــد بی ــاد پیون  ایج
امنیــت مالــی

 آموزش و حمایت از مصرف کننده جهت کاهش ریسک مالی ]۸[
در دهه هــای اخیــر، به کارگیــری فنــاوری در حــوزه خدمــات مالــی همــواره تحول آفریــن بــوده 
اســت. از ابــداع کارت هــای بانکــی و دســتگاه های خودپــرداز در دهــه پنجــاه میــالدی گرفتــه 
ــا معامــالت بالکچینــی و خریــد ســرزمین ها و دارایی هــای مجــازی از طریــق رمزارزهــا. ایــن  ت
فناوری هــا در درجــه اول از طریــق افزایــش ضریــب نفــوذ خدمــات مالــی در نقاطــی کــه 
دسترســی بــه شــعبه بانــک آســان نیســت، موجــب افزایــش فراگیــری مالــی می شــوند و 
در درجــات بعــدی، خدمــات نوآورانــه مالــی را ارائــه می دهنــد کــه بــدون اســتفاده از فنــاوری 
امکان پذیــر نبــود. در ســال های اخیــر بــا دسترســی هــر چــه بیشــتر افــراد بــه اینترنــت و 
ــه  بیشــتری در ایــن حــوزه عرضــه شــدند به طــوری  ابزارهــای هوشــمند، محصــوالت نوآوران
مالــی  فناوری هــای  عرصــه  در  جدیــد  بازیگــران  بــه  اشــاره  بــرای  »فین تــک«۳  عبــارت  کــه 
مطــرح و فراگیــر شــد. بــه ایــن ترتیــب ارائــه ابزارهــا و خدماتــی ماننــد کیــف پــول دیجیتــال، 
اپلیکیشــن های پرداخــت، بانکــداری، تجــارت همــراه و... در حــال دگرگون کــردن روش هــای 

ــتند. ــب وکار هس ــداری و کس بانک
فراگیرشــدن هــر چــه بیشــتر فین تک هــا می توانــد موجــب خلــق فرصت هــای اقتصــادی 
بیشــتر و درنتیجــه افزایــش فعالیت هــای اقتصــادی شــود. افزایــش در پویایــی اقتصــادی، 
رشــد اقتصــادی بیشــتر را بــه بــار خواهــد آورد. به عــالوه، فناوری هــای مالــی عــدم تقارن هــای 

3.  FinTech
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اطالعاتــی4 در محیــط بــازار را کاهــش داده و بــه کاهــش ریســک کمــک می کننــد. دیگــر 
تاثیــرات مهــم ایــن فناوری هــا عبارتنــد از ســطح نقدشــوندگی باالتر در بــازار و افزایــش کارایی 

در تخصیــص منابــع کمیــاب. ]۹[
توســعه فین تک هــا موجــب شــده تــا پژوهشــگران اقتصــادی بــه بررســی نقــش آن در 
»توانمندســازی مالــی« شــهروندان و کســب وکارها و رابطــه آن بــا رشــد و توســعه اقتصــادی 
بپردازنــد. به عنــوان نمونــه در تحقیقــی بــا تمرکــز بــر اقتصــاد کشــورهای عضــو ســازمان 
همکاری هــای اقتصــادی آسیا-پاســفیک، اثــر مثبــت فنــاوری مالــی در حــوزه پرداخــت بــر 
توســعه اقتصــادی گــزارش شــده اســت؛ ]۹[ یــا در پژوهشــی در ســنگاپور رابطــه جمع ســپاری  

بــا ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی  مثبــت تشــخیص داده شــده اســت. ]10[
فین تک هــا بــه دالیــل متعــدد مســیر رشــد و دسترســی متفاوتــی را در جامعــه نســبت 

4.  Information asymmetry
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بــه بانک هــا و موسســات مالــی طــی می کننــد و بــه همیــن دلیــل، نقــاط اثــر متفاوتــی نیــز 
در مســیر ارائــه خدمــات مالــی بــه مــردم دارنــد. اثربخشــی آنهــا در بعضــی مــوارد، بیشــتر 
آنهــا در مدیریــت  از بانک هــا می توانــد بــه توانمندســازی مالــی افــراد و افزایــش دانــش 
شــخصی کمــک کنــد. ابتکارعمل هــای متعــددی در ایــن زمینــه می توانــد طــرح شــود کــه از 
اپلیکیشــن های موبایــل و تعامــل روزمــره افــراد بــا آنهــا بهــره بــرده و بــه افزایــش ســواد مالی، 
معرفــی خدمــات مالــی موجــود، تقویــت قابلیــت مدیریــت مالــی شــخصی، برقــراری اتصــال 
میــان عرضــه و تقاضــا و... کمــک کنــد. درواقــع بــه نظــر می رســد شــکل دهی بــه زیســت بوم 
نــوآوری در حــوزه فین تــک می توانــد در مســیر توســعه و ترویــج ســواد مالــی، توانمندســازی 
مالــی، جهت دهــی بــه فعالیت هــای کارآفرینــی، شــکل دهی بــه بــازار، معرفــی شــیوه های 

تامیــن منابــع قــرار گرفتــه و پیامدهــای مثبتــی بــرای توســعه پایــدار داشــته باشــد.
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جامعه ای را تصور کنید که دسترسی به خدمات مالی از جمله وام های بانکی، بیمه و سایر 
خدمات مالی برای افراد جامعه کاری دشوار باشد، افراد به سادگی نتوانند از خدمات متنوع 
به  باره  نیازمند مراجعه چندین  کمترین تسهیالت  برای دریافت  کنند،  بانکی استفاده 
شعب بانک و دادن وثایق و تضامین مختلف باشند و درنهایت تنها چیزی که به کمکشان 
خواهد آمد آشنایی است که در آن سوی میز یافته اند. )شبیه آنچه امروز در کشور ما پیاده 
می شود.( در چنین شرایطی مردم برای تامین نیازهای مالی خود برای کوچک ترین موارد، 
حتی برای خرید کاالهای مصرفی نیز نمی توانند از  نهادهای مالی رسمی استفاده کنند و 

به ناچار مجبور به مراجعه به نهادهای مالی غیررسمی هستند.
مالی  خدمات  به  کسب وکار  و  قدرت  صاحبان  دسترسی  فقط  اگر  جامعه ای  چنین  در 
بانک ها و بیمه ها فراهم باشد و آنان فقط بتوانند از این خدمات بهره ببرند، نتیجه اش 
موجب  امر  این  درنهایت  و  نیست  مختلف  بخش های  میان  جدی  شکاف  جز  چیزی 

فراگیری مالی؛ رویایی در محاق

مهرک محمودی
سردبیر ماهنامه پیوست 



افزایش نارضایتی و اعتراض در بخش های ضعیف تر جامعه خواهد شد.
مالی  فراگیری  سیاست های  از  استفاده  با  می کنند  سعی  دولت ها  که  روست  همین  از 
کنند؛  فراهم  مالی  خدمات  به  را  جامعه  اقشار  تمامی  دسترسی   )Financial Inclusion(
چراکه بی شک دسترسی صاحبان قدرت )از جنس سیاسی و اقتصادی( به صورت معمول 

به ابزارهای مالی فراهم است.
فراگیری مالی )Financial Inclusion( به عنوان یکی از پایه های مهم در برنامه های رفع فقر، 
به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی دنیا قرار 
از سال 2014 وارد ادبیات اقتصاددانان شد. سیاستمداران و  گرفته است. این اصطالح 
سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز تقریبا از سال 201۹ وارد مباحث تصمیم سازی برای 

آن شده اند اما هنوز مفهوم واقعی آن در کشور پیاده نشده است.
موضوعی که شاید سیاست گذاران ایرانی را به بی راهه می برد، تعداد فراگیر کارت های بانکی 
در دست مردم و درنهایت امکان دسترسی مردم به شعب بانکی در تمامی نقاط کشور 
حتی روستاهای دورافتاده از طریق پست بانک است. اما واقعیت آن است که دسترسی 

به کارت بانکی و شعب بانکی فقط یکی از فاکتورهای فراگیری مالی است. 
فراگیرشدن ابزارهای مالی کوچک و بزرگ مصادیق و شاخصه های زیادی دارد؛ از مواردی 
اعتباری  یا  بانکی  کارت های  به  مردم  دسترسی  مانند  پیش پاافتاده ای  به ظاهر  و  ساده 
گرفته تا میزان استفاده افراد از بیمه های عمر و فناوری های مالی )فین تک ها(. اهمیت 
این مساله تا آنجاست که بانک جهانی، هدف دو سال گذشته میالدی )2020( را دسترسی 

همگانی به خدمات مالی تعیین کرد.
از 20 کشور قدرتمند جهان است، شاخص های فراگیری  G20 که گروهی متشکل  گروه 
مالی را در سه بعد دسترسی به خدمات مالی، استفاده از خدمات مالی، کیفیت انتقال 

محصوالت و خدمات تقسیم کرده است.
بر اساس تعریف بانک جهانی، فراگیری مالی در دو سطح پایه و ثانویه تعریف شده است. 
در سطح پایه، داشتن حساب سپرده یا حساب جاری در بانک یا سایر موسسات مالی یا 
ارائه دهندگان خدمات پول موبایلی که می تواند برای انجام و دریافت پرداخت ها و ذخیره 
یا پس انداز پول استفاده شود، مد نظر قرار می گیرد. در سطح ثانویه نیز دسترسی به 
اعتبارات نهادهای مالی رسمی که به بزرگساالن اجازه می دهد در آموزش و فرصت های 
کسب وکار سرمایه گذاری کنند و همچنین استفاده از محصوالت بیمه رسمی که به مردم 

اجازه می دهد ریسک های مالی را بهتر مدیریت کنند، مورد بررسی قرار می گیرند.
تا زمانی که مردم نتوانند از خدمات گسترده در تمامی بخش های مالی و تسهیالتی استفاده 
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کنند نمی توان گفت که فراگیری مالی اتفاق افتاده است. در اصل در ایران فقط فراگیری 
مالی تا حدودی در سطح پایه فراهم شده و هنوز تا ورود به سطح ثانویه فاصله داریم.

دولت، بانک ها و بخش خصوصی چند سالی است که سعی کرده اند در این مسیر حرکت 
کنند. تخصیص تسهیالت کوتاه مدت و سریع بدون دریافت وثیقه و ضامن به مردم فقط 
از طریق اعتبارسنجی یا تالش لندتک ها برای اختصاص وام های خرید به کاربرانشان در این 
جهت بوده است. در این سال ها شاید هیچ نامی از فراگیری مالی به میان نیامده باشد 
اما زمانی که دسترسی سهل تر افراد به ابزارهای مالی فراهم شود به طور قطع وضعیت 

فراگیری مالی نیز بهبود یافته است. 
در اصل، طی سـال های گذشـته نهادهای مالی سـعی کرده اند با طراحی مدل کسـب وکاری 
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خــود ضمــن درنظرگرفتــن نیازهـای قشـرهای مختلـف جامعـه سـودآور نیـز باشـند. امـا 
مشـکالت اقتصادی و تورمی و همچنین کمبود منابع بانک ها در چند سـال گذشـته این 
روند را تا حدودی کند کرده اسـت. بانک ها و شـرکت هایی که مدل کسـب وکاری خود را بر 
این مبنا شکل داده بودند، مجبور هستند کمربندهای خود را محکم تر ببندند و احتیاط 
بیشـتری بـه خـرج دهنـد. همیـن امر موجب می شـود که گام هـای فراگیری مالی ُکند شـود. 
اما در چنین شرایطی، با وجود فشار اقتصادی که بر تمامی بخش ها وارد شده به نظر 
می رسد بهترین راهکار، توسعه زیرساخت های مالی و فناوری اطالعات با هدف فراگیری 
مالی است. این مسیر، درست مقابل حرکت های کوتاه مدت قرار می گیرد، حرکت هایی که 

شاید نتیجه ای جز افزایش نقدینگی در جامعه نداشته باشد. 
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هنگامی که از بیمه سخن به میان می آید در ذهن اغلب افراد جامعه بیمه های اجتماعی 
این  البته  اول نقش می بندد.  گزینه  به عنوان دو  ثالث خودرو  و بیمه شخص  )شغلی( 
موضوع با اجباری بودن این بیمه ها و آمیخته بودن آن با زندگی روزمره افراد نیز بی ارتباط 
نیست. حال آنکه بخش قابل توجهی از شهروندان از تفاوت بیمه های اجتماعی، بیمه های 

بازرگانی و ماهیت عملکردی و کاربردی آنها به درستی و به شکل دقیق مطلع نیستند. 
کارکرد و ماموریت بیمه های بازرگانی به عنوان یکی از خدمات حوزه مالی که غیر از بیمه 
شخص ثالث در سایر شاخه ها جنبه اختیاری نیز دارد، پوشش ریسک و جبران خسارت 
وارده احتمالی به سرمایه تحت پوشش اشخاص حقیقی و حقوقی است. در واقع بیمه گذار 
به واسطه خرید بیمه نامه آن را در قبال خطرات مختلف، تحت پوشش شرکت بیمه یا 
همان بیمه گر قرار می دهد و در زمان وقوع خسارت، جبران آن را از شرکت بیمه گر مطالبه 
می کند. این سرمایه می تواند خود شخص، خانواده و کارکنان وی یا اموال شخص از قبیل 

اینشورتک چگونه می تواند 
موجب گسترش دسترسی 

جامعه به خدمات بیمه شود؟

حامد بهروز
مدیرامور مشتریان و پشتیبانی راهکارهای بیمه گری داتین



خودرو، ساختمان، بار در راه یا مسئولیت اشخاص در قبال افراد ثالث )مانند مسئولیت 
کارفرما در قبال کارکنان( باشد.

با این تعریف به نظر می رسد بیمه های بازرگانی با تنوع باالی خود اعم از بیمه های اتومبیل، 
آتش سوزی، باربری، مسئولیت، درمان، عمر، حادثه و... و به واسطه پوشش بخشی از 
دغدغه های ذهنی ناشی از خطر ازدست رفتن سرمایه برای افراد، بایستی جذابیت قابل 
قبولی برای بخش زیادی از مردم داشته باشد. اما شاخص ضریب نفوذ 2.۷ درصدی بیمه 
ثالث و بیمه درمان  به بیمه اجباری شخص  نیز  آن  از  که بخش قابل توجهی  ایران  در 
و  افراد جامعه دارد  بیمه در سبد خرید  پایین  از سهم  تکمیلی مربوط می شود، نشان 
ظرفیت و پتانسیل باالی این حوزه برای رشد و توسعه را نشان می دهد. اما علت و راه حل 

چیست؟ 
را  آن  تاثیرات  و  بگذریم  جامعه  افراد  عموم  خرید  قدرت  و  اقتصادی  موضوعات  از  اگر 
مقطعی و گذرا فرض کنیم یا فراگیری مالی1  را به عنوان یک راه حل مناسب برای پوشش 
این موضوع در نظر بگیریم، عوامل تأثیرگذار بر توسعه فروش بیمه را می توان به موارد 
زیر افراز کرد که برخی از آنها در حوزه عوامل محیطی و برخی دیگر در شاخه عوامل داخلی 

اکوسیستم بیمه گری قرار می گیرند:

قوانین و اسناد باالدستی
این قوانین که توسط نهادهای ناظر تنظیم می شوند و تسری می یابند، ضمن حفظ ماهیت 
ارائه محصوالت  کنترلی و نظارتی بایستی تا حد ممکن سهل و ممتنع باشند و امکان 
متنوع را برای بیمه گران فراهم کنند. پیچیدگی و به روز نبودن روال ها و آیین نامه ها یکی از 

عوامل بازدارنده در توسعه سبد بیمه است.

آموزش، فرهنگ سازی و اطالع رسانی
خدمتی  بیمه،  که  است  پراستفاده  و  معروف  جمله  یک  بیمه  صنعت  در  جمله  این 
فروختنی است نه خریدنی. مقصود از این جمله این است که بیمه نیازمند بازاریابی است 

1.  Financial Inclusion
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و افراد تا زمانی که محصول بیمه و مزیت های آن برای آنها تشریح نشود رغبتی برای خرید 
آن ندارند. بنابراین به نظر می رسد بخشی از این رویکرد با آگاه سازی و آموزش جامعه قابل 
اصالح است. به بیان دیگر بخش قابل توجهی از مشتریان بیمه، نیاز خود را می شناسند 

اما از راه حل احتمالی آن اطالع ندارند.

شفافیت و اعتمادسازی
ذهنیت اکثر افرادی که فرایند دریافت خسارت از شرکت های بیمه گر را تجربه کرده اند بر 
این باور استوار است که دریافت خسارت، فرایندی پرچالش و پردردسر است و معموًال 
که  نماند  ناگفته  البته  می شود.  پرداخت  زیان دیدگان  به  وارده  خسارت  از  کمتر  عددی 
موضوع شفافیت و اعتماد از هر دو جنبه بیمه گذار و بیمه گر قابل بررسی است؛ چراکه 
درصد قابل توجه میزان تقلب در پرونده های خسارت برخی از رشته های بیمه ای نیز باعث 

می شود که سخت گیری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت بیشتر شود. 

رقابت، تنوع محصوالت و تطبیق با نیاز مشتریان
صنعت بیمه کشور درحال حاضر کامًال رشته محور است. یعنی اینکه یک رشته بیمه ای 
با قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های آن تعریف می شود و همه شرکت های بیمه گر 
موظف هستند که در تعریف محصوالت از این چارچوب تبعیت کنند. درنتیجه محصوالت 
شرکت های بیمه بسیار به هم شبیه می شود و عمًال تنوع و رقابتی بین محصوالت وجود 
ندارد. این درحالی است که صنعت بیمه در دنیا به سمت محصول محوری تغییر مسیر 
داده و شرکت بیمه گر بر اساس نیاز مشتری می تواند تلفیقی از چند رشته بیمه ای را با 
توجه به نیاز مشتریان در قالب یک محصول ارائه یا محصوالت را منطبق با نیاز مشتری 
سفارشی سازی کند. ضمن اینکه رفتار مشتری و میزان ریسک هر مشتری نیز بایستی روی 
بیمه نامه او تأثیر بگذارد درحالی  که درحال حاضر و به عنوان مثال در بیمه شخص ثالث 

همه راننده ها با هر سطح ریسکی در رانندگی، شرایط مشابهی در صدور بیمه نامه دارند. 

استراتژی
راهبرد و چشم انداز شرکت های بیمه به عنوان عرضه کنندگان خدمات بیمه ای و رویکرد 
نیز  فناوری  ظرفیت های  از  استفاده  و  محصوالت  تنوع بخشی  موضوع  به  نسبت  آنها 

موجب جهت دهی و همسویی منابع در راستای دستیابی به اهداف این حوزه می شود. 
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تنوع کانال های عرضه
نوآوری و رویکرد حمایتی نسبت به ایده های فناورانه و خالق، این امکان را برای شرکت های 
سایر  در  موجود  ظرفیت های  از  بتوانند  که  می کند  ایجاد  بیمه  فروش  شبکه  و  بیمه 

کانال های عرضه برای ارائه محصول خود استفاده کنند. 

تصمیم گیری و برنامه ریزی مبتنی بر داده
داده های موجود در صنعت بیمه، همه معیارهای یک کالن داده قابل اتکا را داراست 
اما به نظر می رسد ظرفیت ها و پتانسیل های موجود از این محل، به درستی شناسایی 

نمی شود و برنامه دقیقی برای به فعلیت رساندن این ظرفیت های بالقوه وجود ندارد. 
با توجه به عوامل فوق به نظر می رسد بهره گیری از فناوری های بیمه یا همان اینشورتک2 
یکی از موثرترین ابزارها و راهکارها برای پوشش این خال و گسترش ضریب نفوذ بیمه 
خواهیم  اینشورتک  طریق  از  زیرساخت  این  فراهم آوری  چگونگی  به  ادامه  در  است. 

پرداخت:
با  و   )Technology( فناوری  و   )Insurance( بیمه  کلمه  دو  تلفیق  از  اینشورتک  عبارت 

الهام گیری از فین تک۳  که تاریخچه قدیمی تری دارد، شکل گرفته است. 

چرا  اینشورتک؟
• اینشورتک تجربه مشتری را توسعه و گسترش می دهد. با استفاده از فناوری، مشتریان 
بیشتر درگیر درک نیازهای خود و انتخاب پوشش بیمه ای مورد نظر و دریافت خدمات 
شخصی سازی شده می شوند. به جای اینکه مجبور شوند به شعبه شرکت بیمه مراجعه 
کنند یا با یک نماینده مذاکره کنند، اینشورتک به سمت تعامالت آنالین و خود خدمت4 

حرکت می کند که در آن مشتریان، کانال تعامل خود را انتخاب می کنند.
و  اینترنت  از  استفاده  با  می توانند  بیمه گذاران  می دهد.  ارتقا  را  کارایی  اینشورتک   •
برنامه های کاربردی، گزینه های موجود را بررسی کنند و بدون نیاز به منتظرماندن برای 
ساعات کاری یا یک نماینده در دسترس، به سرعت و سهولت به اطالعات مورد نیاز خود، 

بدون گرفتارشدن در فرایندها دسترسی پیدا کنند.
• اینشورتک بر شخصی سازی تأکید دارد. با توجه به ماهیت نوآورانه جمع آوری اطالعات 
و پردازش داده ها، بسیاری از ابزارهای جدید )که در ادامه به آنها پرداخته می شود( برای 
درک بهتر نیازهای واقعی هر فرد در دسترس هستند. این موضوع نه تنها قیمت گذاری را 

4. Self Service 3. Fintech2. Insurtech
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بهبود می بخشد، بلکه پوشش قابل اعتمادتر و منسجم تری را بر اساس داده های قبلی 
ارائه می دهد.

• اینشورتک امکان انعطاف پذیری را فراهم می کند. پیشنهادهای مبتنی بر فناوری بیمه، 
سفارشی، کوتاه مدت و قابل انتقال هستند. به جای نیاز به خرید بیمه نامه های بلندمدت 

به افراد، پوشش خاصی برای یک نیاز خاص و در مدت زمان مشخص ارائه می شود.
• اینشورتک هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. شرکت های بیمه سنتی بر سرویس 
ایجاد  و  باال  هزینه  صرف  به  نیاز  موضوع  این  که  دارند  تکیه  فیزیکی  مکان  بر  مبتنی 
ساختمان های ستادی و شعب با پراکندگی باالست. شرکت های فناور بیمه مبتنی بر مدل 
شعب مجازی می توانند از راه دور با کارکنانی که با مشتریان در موقعیت های جغرافیایی 
مختلف در ارتباط هستند، فعالیت کنند و این موضوع به شدت موجب کاهش هزینه 

سربار شرکت ها و امکان ارائه قیمت رقابتی تر می شود.

حوزه های کارکردی اینشورتک

 شرح و توضیح جزئیات هر یک از اجزای تصویر فوق و نحوه تأثیر آنها بر اکوسیستم بیمه 
مستلزم توضیحات گسترده و مفصلی است که در اینجا به توضیح اجمالی و مختصری از 

هر یک از این موارد می پردازیم:

نظارت و قوانین
رگوالتوری دیجیتال شامل بهره برداری از زیرساخت های گواهی دیجیتال، امضای دیجیتال، 

نظارت
و قوانین

اینترنتمحصوالت
اشیاء

تحلیل
داده

امنیت و 
زیرساخت

تجربه
کاربر

فناوری های
نوین

Insurtech
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قرارداد دیجیتال است که ساده ترین مزیت آن تسهیل در تنظیم و تبادل قراردادهای بیمه 
است. 

فناوری های نوین
هوش مصنوعی،۵ واقعیت افزوده،6 شاخص های بیومتریک، بالکچین۷به ترتیب می توانند 
فرایندهای مربوط به حوزه های خسارت، آموزش، احراز هویت و صدور بیمه نامه را تسهیل 

کنند. 

تجربه کاربر
ابزارهای آنالین مقایسه قیمت،۸  کانال های دیجیتال، فرایندهای دیجیتال، تجربه کاربری 
یکپارچه۹ و قوانین و قواعد کسب وکاری هوشمند از فناوری های قابل استفاده در حوزه 

تجربه کاربر هستند.

امنیت و زیرساخت اطالعات
رایانش ابری،10 کشف تقلب،11 مدیریت ریسک، حفظ حریم خصوصی و انبارداده الزمه های 

امنیتی و زیرساختی این حوزه هستند.

تحلیل داده
با استفاده از کالن داده حوزه بیمه و تحلیل صحیح و مناسب آن می توان به تحلیل رفتار 
مشتری، بخش بندی مشتریان، مدل های قیمت گذاری پویا،12 الگوریتم های هوشمند 
توزیع ریسک و مدیریت هوشمند ادعای خسارت ها دست یافت. با استفاده از داده ها، 
تجزیه وتحلیل روندها و یادگیری ماشین،1۳ شرکت های فناور بیمه می توانند فعالیت های 

متقلبانه را نیز شناسایی و کشف کنند.

محصوالت
امکان تعریف محصول مبتنی بر نیازهای مشتری یکی از مهم ترین خروجی های اینشورتک 
است. پرداخت حق بیمه بر اساس رانندگی،14 پرداخت حق بیمه بر اساس پیمایش1۵ و 

13. Machine Learning
14. Pay As You Drive
15. Pay As You Go

9. Omnichannel
10. Cloud
11. Fraud Detection
12. DPM

5. Artificial Intelligence )AI(
6. Augmented Reality )AR(
7. Blockchain
8. Price Aggregation
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شرکت ها  و  افراد  برای  متفاوت  بیمه ای  راه حل های  ارائه 
زیرمجموعه این بخش قرار می گیرد. 

اینترنت اشیا16
استفاده  داده ورزی،1۷  دورا  از  اعم  حوزه  این  فناوری  های 
محیطی  سنسورهای  سرنشین،1۸   بدون  پهپادهای  از 
به  شایانی  بسیار  کمک  هوشمند،  ساختمان های  و 
تشخیص ریسک، ردیابی و کنترل مورد بیمه و تشخیص 
را  خسارت  بالدرنگ  پرداخت  حتی  و  کرده  حادثه  صحیح 

ممکن می کنند. 
بروز و ظهور فناوری های  که تجربه  به هر حال همان طور 
تغییر  را  بانکی  خدمات  ارائه  مسیر  و  الگو  توانسته  مالی 
ایجاد تحوالت بنیادین در این حوزه سهم  دهد و ضمن 
خدمات غیرحضوری بانکی و مالی را به شکل قابل توجهی 
افزایش دهد، به نظر می رسد قطار صنعت بیمه نیز برای 
 
ً
اما قطعا اینشورتک است.  بر ریل  از حرکت  ناگزیر  تغییر 

سختی و پیچیدگی هایی نیز در این مسیر وجود دارد چراکه 
همان گونه که اشاره شد تعدد و تکرر استفاده از خدمات 
مالی بانکی برای هر شخص با خدمات بیمه ای متفاوت و 
 زیرساخت ها و جذابیت های 

ً
غیرقابل قیاس است و قطعا

دیگری غیر از ارائه خدمات در بستر فناوری های دیجیتال 
بایستی برای این حوزه ایجاد شود.

 

18. Drones17. Telematics16. The Internet of things )IoT(
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آلفرد مارشال، اقتصاددان: »بیمه بهائی است که برای رهایی از عدم اطمینان می پردازیم.«

 فراگیری مالی و سیاست های فقرزدایی 
 نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در دهه های اخیر، با نرخ رشد باال در اغلب کشورها 
به خدمات  آسان و مقرون به صرفه  یافته است. عدم دسترسی  افزایش  ایران  از جمله 
مناسب مالی، همواره مساله ای جهانی بوده  است. تخمین زده می شود که حدود 2.۹ 
ندارند.  دسترسی  مالی  خدمات  و  بانکداری  رسمی  منابع  به  جهان  مردم  از  نفر  میلیارد 
)میریاال شکار، صبادا ویرامانی،201۷( این امر زمانی بسیار خطیر و حیاتی جلوه می کند که 

بدانیم بخش زیادی از این مردمان از گروه های آسیب پذیر جوامع مختلف اند. 
 طبق آمار بانک جهانی، در سال 2006 میالدی، 20 درصد از مردم جهان در فقر مطلق به سر 
می بردند. این رقم 10 سال بعد، یعنی در سال 2016 به زیر 10 درصد رسید. یکی از سیاست های 

بیمه و فراگیری مالی

رامیز قلی نژاد
مدیر ارتباط با مشتریان بیمه پاسارگاد



کاهش اختالف طبقاتی در جامعه است.  با فقر و  کشورهای دنیا، مبارزه  اصلی بیشتر 
در کشورهایی با اقتصاد ناپایدار و تورم مزمن مانند ایران، این مساله اهمیت بیشتری 
پیدا می کند؛ زیرا قشر مستضعف جامعه روزبه روز فقیرتر شده و فاصله  طبقاتی افزایش 
می یابد. همچنین شیوع بیماری کرونا در سال های اخیر مزید بر علت شده و قدرت خرید 
مردم را کاهش داده است. فراگیری مالی یکی از بهترین استراتژی ها برای کاهش فقر و 

ج می شوند. فاصله طبقاتی در جوامع است؛ زیرا افراد با توانمندشدن، از فقر خار
 بانک جهانی از مدت ها پیش اهمیت توانمندسازی مالی خانواده ها را در مبارزه با فقر درک 
کرده بود و به همین دلیل برنامه ای را با عنوان فراگیری مالی1  از سال 2014 آغاز کرد که هدف 
آن گسترش دسترسی همه  جمعیت جهان به ابزارهای اولیه اما ضروری مالی بود. منظور 
از ابزارهای مالی ضروری عبارت از حساب یا هر موجودیت مالی دیگر مبتنی بر پول رایج 
)کیف پول دیجیتالی، کارت و غیره( است که به یک فرد امکان بدهد حداقل از پنج خدمت 
پایه ای مالی یعنی پرداخت، پس انداز، اعتبار، انتقال ارزی ُخرد و بیمه بهره مند شود. این 
برنامه باعث شد به تدریج بحث فراگیری مالی به ادبیات سیاست گذاری بسیاری از کشورها 
وارد و در برخی کشورها به یکی از اجزای کلیدی برنامه های توسعه ای و فقرزدایی بدل شود. 
اما چرا فراگیری مالی ناگهان چنین اهمیتی یافت؟ علت آن را باید در تحولی جست وجو 
رخ داده  بود. طی  اقتصادی  ادبیات  که در معنای فقر و سیاست های فقرزدایی در  کرد 
ضروری  هزینه های  از  درآمد  کمتربودن  توسعه،  اقتصاد  ادبیات  در  فقر  مدید،  سالیان 
معنا می شد؛ اما »آمارتیا سن«2 اقتصاددان، تعریفی جدید از فقر به دست داد که منجر به 
تغییر سیاست های فقرزدایی در دنیا شد. او معتقد بود فقر، نداشتن پول نیست بلکه 

نداشتن قابلیت های الزم برای تحقق استعدادهای فردی و محرومیت از فرصت هاست.
امروز  مدرن  و  معاصر  دنیای  در  موضوعات  مهم ترین  از  ُخرد،  مالی  تأمین  رو  همین  از 
ابزارهای ساده  مالی رخ  از طریق دسترسی شهروندان به  شده  است. این تأمین مالی 
گریزناپذیر  حقوق  از  ُخرد،  و  جزئی  حداقلی،  مالی  فراگیری  امروزه  درحقیقت  می دهد. 
شهروندی است و هیچ شخص، نهاد و دولتی حق ندارد افراد را از داشتن این حق محروم 
کند. ایجاد توانمندی در افراد در این زمینه به فراگیری مالی در اقتصاد کمک خواهد کرد؛ 

2. Amartya Sen1.  Financial Inclusion
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چراکه این اتفاق نه  تنها مشارکت شهروندان را در امور اقتصادی افزایش می دهد؛ بلکه به 
رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط هم کمک خواهد کرد.

بیمه و فراگیری مالی
 بیمه یکی از پنج خدمت پایه در فراگیری مالی است. خدمات بیمه در سطوح مختلف 
حوادث  و  خطرات  اتفاقات،  با  مواجهه  درصورت  کسب وکارها  و  افراد  تا  می شود  باعث 
احتمالی فردی و جمعی در آینده مانند سیل، زلزله، بیماری و فوت، تصادف و...، میزان ضرر 
را به حداقل برسانند. از آنجایی که افراد فقیر جامعه بسیار آسیب پذیر هستند، ممکن 
است با یک اتفاق مانند بیماری یا ازدست دادن شغل، آسیب های جبران ناپذیری ببینند. 
بنابراین داشتن برخی بیمه ها مانند بیمه  سالمت، عمر و موارد مشابه برای این افراد 

ضروری است.
منظور  به  ا ست  اجتماعی  همیاری  و  تعاون  از  نوعی  خود،  سنتی  شکل  در  بیمه   
سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود، بین همه  افراد گروه یا جامعه که در قرن اخیر در 
آمار بنا شده است. اقتصاددان  قالبی نوین و بر پایه  علومی همچون اقتصاد، حقوق و 
مشهور »آلفرد مارشال«۳ در کتاب اصول علم اقتصاد خود می نویسد: »بیمه بهائی ا ست 

که برای رهایی از عدم اطمینان می پردازیم.« 
 در میان مباحث مربوط به تولید و سرمایه گذاری، شاید هیچ یک به پیچیدگی مسأله  
نااطمینانی و راهکارهای غلبه بر آن نباشد. درواقع با وجود دنیای سرشار از نااطمینانی و 
ریسک، هرگونه سرمایه گذاری امری غیر عقالیی می نماید؛ مگر آنکه با استفاده از ابزارهای 
مختلفی بتوان این نااطمینانی را کاهش داد یا الاقل تبعات آن را در میان افراد بیشتری توزیع 
کرد. از همین روست که بیمه  را امروزه به عنوان ستون فقرات سرمایه گذاری می شناسند و 
شکوفایی آن  را ضامن ثبات و پایداری تولید می دانند. درک علل سطح پایین سرمایه گذاری 
و به دنبال آن، میزان تولید در کشورمان و همچنین نرخ پایین فراگیری مالی نیز، بدون 

واکاوی جایگاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در اقتصاد ایران، میسر نیست. 
 بیمه نقشی حیاتی و اجتناب ناپذیر در رشد اقتصادی دارد. )چن و همکاران، 2012( امروزه 
این صنعت جزئی الینفک از نظام مالی کشورها محسوب می شود و در کنار دیگر نهادهای 
مالی مانند بانک ها و بازار سرمایه، وظیفه  تامین مالی واحدهای اقتصادی را بر عهده دارند. 
)حسن زاده و کاظم نژاد، 1۳۸۷( به عالوه صنعت بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه  
را فراهم می آورد. )صفدریان  تولیدی  گسترش فعالیت های  افراد و جامعه و  توانمندی 

 3.  Alfred Marshall

2۸



این صنعت،  در  بیمه و شیوه  صحیح سرمایه گذاری  و همکاران، 1۳۹۷( منابع صنعت 
عالوه بر رشد توانگری، به تورم زدایی و افزایش توان اقتصادی کشور منتهی خواهد شد. 

)سلیمانی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی(
 به طور کلی شرکت های بیمه، حق بیمه  پرداختی مشتریان را سرمایه گذاری می کنند و 
آیین نامه های بیمه  مرکزی- خروجی  با تشکیل سبد منطقی سرمایه گذاری -بر اساس 
مناسب و اطمینان بخشی را برای بیمه گذاران و سهامداران ایجاد می کنند. صنعت بیمه 
با انجام فعالیت هایی مانند سرشکن کردن ریسک ها از طریق ذخیره سازی حق بیمه برای 
پوشش تعهدات مشتریان و پوشش ریسک ها در عرصه   تامین مالی و سرمایه گذاری، 

منجر به تامین مالی می شود.

بیمه   عمر و فراگیری مالی
آحاد شهروندان به موضوع نگاه کنیم،  وقتی از منظر اجتماعی و تامین مالی ُخرد برای 
مانند  پشتیبان  محصوالت  برخی  کنار  در  بیمه ای،  رشته های  و  محصوالت  مجموع  از 
بیمه های اتومبیل، بیمه های زند گی اهمیت به سزایی پیدا می کنند. بیمه  عمر در میان 
رشته های متنوع بیمه ای همواره جایگاه ویژه ای را در صنعت بیمه به خود اختصاص  داده 
است. دلیل این است که پوشش های این بیمه نامه مستقیما متوجه انسان ها است که 
به عنوان منابع و سرمایه های انسانی در هر اقتصادی بسیار ارزشمند هستند. با داشتن 
بیمه  عمر، هر فردی می تواند آرامش خاطری را برای آینده  خود ایجاد کند و از سوی دیگر 
با سرمایه های حاصل از آن می تواند در توسعه  اقتصادی و اجتماعی کشور سهیم باشد. 

 در میان تمام انواع پس انداز، بیمه  عمر یک ویژ گی متمایز دارد؛ در کنار پس اندازهای 
از پوشش های بازنشستگی  بلندمدت، پوشش های درمانی مختلف و نیز بهره مندی 
را نیز فراهم می آورد که در شرایط پیچیده  کنونی، از ورشکستگی اقتصادی و ناتوانی در 
پوشش هزینه های درمان پیشگیری می کند. علی رغم این نقش و اهمیت، متاسفانه 
از متغیرهای بنیادین مانند درآمد، اشتغال، تورم، سطح  تقاضاهای بیمه  زند گی تابعی 

تحصیالت، شهرنشینی، فقر و... است. )لی و همکاران، 201۳(
 با نگاهی به سابقه  تاریخی بیمه  عمر در ایران می توان دید که بیمه  عمر از سال 1۳11 وارد 
ایران شده و از طریق شرکت های مختلف بیمه خارجی و داخلی به بیمه گذاران خدمات 
با  متاسفانه  بیمه نامه،  این  طوالنی  سابقه   علی رغم  است.  شده  ارائه  بیمه ای  گوناگون 
پوشش تنها 20 درصد از مردم ایران، ضریب نفوذ و آمار دارندگان این بیمه نامه چشمگیر 

نیست و این موضوع یکی از نگرانی های بخش بیمه ای کشور شده است. 
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عوامل متعددی بر این موضوع تاثیرگذار است: 
عوامل اقتصادی

نرخ باالی تورم و سطح پایین درآمدی بیشتر اقشار جامعه که قدرت خرید آنها را حتی برای 
تامین نیازهای اولیه کاسته است.

عوامل فرهنگی و اجتماعی
ناآشنایی و عدم شناخت کامل از بیمه های عمر، باورهای سنتی و اشتباه در بین اقشار 
مختلف )از جمله اینکه »مرگ دست خداست« و »هر چه سرنوشت باشد« و...(، نبود 
دانش بیمه ای و شناخت واقعی نسبت به بیمه نامه های عمر، ریسک گریزبودن ایرانی ها 
و نداشتن برنامه  بلندمدت برای زند گی، تلقی نادرست از کفایت بیمه های پایه )بیمه های 

اجتماعی( برای جبران زیان ها و خسارت های احتمالی 
عوامل مربوط به ساختار شرکت های بیمه

ترجیح بیمه های شخص ثالث و بیمه نامه های درمان در کنار اجباری بودن برخی رشته ها، 
عدم اطالع رسانی درست و کافی از سوی بنگاه های بیمه ای و بیمه مرکزی، اشتباهات و 
سوءاستفاده های برخی عوامل شبکه  بازاریابی و فروش بیمه های عمر، تبعات ناشی از 
تحریم های ظالمانه و نبود ارتباطات بین المللی و عدم همکاری با شرکت های جهانی مانند 

آلیانز4  و آکسا۵ در زمینه  بیمه های عمر 
فقدان زیرساخت های فناوری محور

کار  شیوه   اما  می کنند،  ارائه  را  بیمه  خدمات  اکثر  گرچه  ایران  در  بیمه  سنتی  بازیگران 
لزوم  بیمه نامه،  صدور  یا  قیمت  مقایسه   هوشمند  پلتفرم  نداشتن  و  سنتی  به صورت 
این بخش محسوس  در  را  استارت آپ ها  و  فعالیت استقرار سامانه های فناوری محور 
کرده است. البته وجود موانع قانونی در بیمه مانند سایر حوزه ها یکی از چالش های اصلی 

توسعه استارت آپ هاست. 
 فناوری های مالی و فراگیری مالی

انتظار  و  کرده  تجربه  را  منحصربه فرد  و  ویژه  شرایطی  اخیر  سال های  طی  ایران  اقتصاد   
می رود این شرایط در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. بروز بیکاری، کاهش ارزش 
پول ملی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، تحریم و تبعات آن، واردات بی رویه، 
نامناسب بودن فضای کسب وکار از مهم ترین مشکالت و چالش های اقتصاد ایران طی 
یک دهه  اخیر بوده است. در چنین شرایطی، صنعت بیمه وظیفه دارد که توان و قدرت 
خویش را در ارائه  تامین، تشکیل و تجهیز سرمایه، تقویت بنیه  سرمایه گذاری اقتصادی و 
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توانمندسازی اقشار فرودست جامعه نشان دهد. صنعت بیمه می تواند از طریق افزایش 
ثبات مالی، تکمیل برنامه های تأمین اجتماعی دولت ها، افزایش پس اندازهای مولد و 

مدیریت ریسک ها و کاهش خسارات، بر رشد و توسعه  اقتصادی تاثیر سازنده بگذارد.
 به طور تجربی و از لحاظ نظری ثابت شده که نوآوری های بیمه -چه در تنوع محصوالت 
ارائه   و  بیمه نامه  فروش  فناورانه   و  هوشمند  بسترهای  نظر  از  چه  و  پوشش ها  و 
ارائه   و  طراحی  به جز  ا ست.  مالی  فراگیری  فرایندهای  از  جدایی ناپذیر  خدمات-  بخشی 
محصوالتی که متناسب با نیازهای جامعه و کاهش دهنده  محدودیت های مالی اقشار 
و آحاد آن است، ایجاد زیرساخت های عرضه  محصول و ارائه  خدمات برای تامین نیازهای 
افراد جامعه و تسهیل دسترسی های مورد نیاز  به عنوان بخشی از استانداردهای فراگیری 

مالی- نیز از مسئولیت های اساسی شرکت های بیمه است.
 این بسترها و راهکارها نه تنها سرعت و سهولت ارائه  خدمات و گسترش پوشش های 
بیمه ای را از منظر جغرافیایی، تنوع خدمات و افزایش ضریب نفوذ افزایش می دهد، بلکه 
زمینه هایی را برای شرکت ها  و مؤسسات بیمه ای ایجاد می کند که با استفاده از امکانات 
و قابلیت هایی نظیر یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، فناوری بالکچین و تله ماتیک، 
آینده،  به تجزیه وتحلیل اطالعات و رفتار مشتریان، تحلیل روندها، پیش بینی نیازهای 
حفاظت و نگهداری از مصرف کننده و مشتری بپردازند و ضریب نفوذ بیمه، فراگیری مالی 

و درنتیجه سودآوری خود را افزایش دهند. 
 امروزه تصور فراگیری مالی بدون انواع فناوری های دیجیتال غیرممکن است. داده های 
مفاهیم  از  کیفیت،  باالترین  با  خدمات  تسهیل  و  تسریع  کنار  در  وسیع  بازار  و  بزرگ 
و  مالی  داده های  است.  بیمه  برای  نوآوری  توسعه   اصلی  جهت گیری های  و  اساسی 
اکچوئری اختصاصی هر مشتری، داده های مربوط به ادعاها و خطرات تولیدکنند گان و... از 
 مبنای تصمیمات مهم بیمه گران را تشکیل 

ً
اساسی ترین داده ها و اطالعاتی  است که تقریبا

و تجزیه وتحلیل بسیاری  امروزه، فناوری پیشرفت قابل توجهی در جمع آوری  می دهد. 
از اطالعات ساخت یافته  مربوط به محصوالت و مشتریان داشته است و بیمه شد گان، 
نمایند گان، کارگزاران، پذیره نویسان، مدیران و بسیاری از کارکنان صف و ستاد شرکت های 
بیمه، باید آماده  یادگیری و بهره برداری از سیستم ها و فرایندهای پیچیده  پردازش داده و 
اطالعات باشند. از آنجا که دستیابی و بهر ه مندی از این دانش ها و مهارت ها با شیوه های 
سنتی ممکن نیست، الزم است شرکت های بیمه ، متاثر از تغییر و تحوالت مدرن در عصر 
دیجیتالی و جهان شبکه ای، جهت گیری سیاست گذاری های خود را در حوزه  راهکارهای 

فناوری محور، متناسب سازی کنند.
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بیمه  گرفتن  فرایندهای طوالنی و سنتِی  به  نیازی  اینشورتک، دیگر  با  کنونی   در دنیای 
نیست و به صورت آنالین و در عرض چند دقیقه می توان انواع بیمه را خریداری کرد. )البته با 
لحاظ محدودیت های ذاتی صدور بیمه نامه( بنابراین همه  افراد در نقاط مختلف می توانند 

به راحتی از آن استفاده کنند. 
 بازار امروز به قدری گسترده است که مصرف کننده، گاهی اوقات دانش و مهارت الزم را برای 
تسلط بر این موارد ندارد و این شرکت های بیمه هستند که باید با رویکرد فراگیری مالی، 
زمینه ها و بسترهای الزم را برای تحقق این امر مهم فراهم آورند. فراگیری مالی به دنبال 
حذف موانع برای استفاده از خدمات مالی در بین تمامی افراد حقیقی و حقوقی جامعه 
آن رسیدن همه  مردم به خدمات برابر مالی است. بنابراین شرکت  ها و  است و هدف 
مؤسسات مالی به طور عام و بیمه ها به طور خاص می توانند با اتخاذ این استراتژی و راهبرد 
کالن، به کاهش فقر و فاصله  طبقاتی، رشد تولید و اشتغال زایی، رشد کسب وکارهای 
کوچک و متوسط، کاهش فساد مالی، بهبود فضای سرمایه گذاری، توانمندسازی اقشار 

فقیر و ضعیف جامعه و تسهیل و تسریع در خدمات، یاری کنند.
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در دهه های پایانی قرن گذشته میالدی، تغییر پارادایمی بسیار مهم در نظام اقتصادی 
خ داد که باعث شد تا از اوایل دهه 1۹۷0 میالدی، نگاه صرفا منفعت طلبانه  بین المللی ر
و سودمحور در حوزه  های مختلف زندگی بشر به ویژه در حوزه  اقتصادی و کسب وکاری 

به تدریج کم رنگ تر از قبل شود. 
اقتصادی،  رشد  حوزه   در  توجهی  قابل  چالش های  بروز  پارادایم،  تغییر  این  علت 
آن  مانند  و  اقلیم  و  محیط  زیست  شرایط  انسانی،  و  اجتماعی  بحران های  و  مسائل 
ابهاماتی  آید.  پدید  بشر  زندگی  آینده   درمورد  گوناگونی  ابهامات  شد  موجب  که  بود 
منفعت طلبی  به جای  محیط  زیست  و  انسان  به  توجه  قراردادن  محور  ضرورت  که 
کورکورانه را در اقتصاد و توسعه  اقتصادی، ضروری تر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر 

کردند. 
در چنین شرایطی بود که کم کم زمزمه  رویکردی جدید به توسعه  اقتصادی در چارچوب 

بانکداری اجتماعی، رویکردی مسئوالنه برای توسعه   فراگیری مالی

لزوم تحول صنعت مالی و بانک ها به سوی 
به کارگیری الگوهای توسعه  پایدار

علی نعمتی شهاب
پژوهشگر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و پرداخت



 ، مفهومی با عنوان»توسعه  پایدار«1 بلندتر شد و به گوش بشریت رسید. توسعه  پایدار
زندگی  مختلف  ابعاد  تمام  که  است  انسانی  جوامع  همه جانبه نگر  توسعه   از  گونه ای 
انسان ها از جمله زندگی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در کنار هم و در قالب 
یک کل یکپارچه در نظر می گیرد و در فعالیت های اقتصادی هم به صورت همزمان به 
نیازهای امروز و نسل های آتی بشر توجه می کند. توسعه  پایدار به تدریج در طول ۵0 سال 
گذشته به صورت یک گفتمان غالب در سطح جهان درآمده و شیوه  تفکر، برنامه ریزی، 
تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای طرح های اقتصادی در سطح بین المللی و ملی و 
را در سطوح مختلف،  همچنین مدل کسب وکار و شیوه  فعالیت بنگاه های اقتصادی 

متحول ساخته است.
ناگفته پیداست یکی از عرصه هایی که در اثر نگاه صرفا سوداگرانه در طول چند دهه  اخیر 
با چالش ها و بحران هایی جدی روبه رو بوده، حوزه  خدمات مالی و به صورت خاص، صنعت 
بانکداری بوده است. شاید به عنوان آخرین بحران بزرگ این حوزه، بتوانیم به بحران مالی 
200۷ تا 2010 اشاره کنیم که هنوز هم جهان از اثرات منفی آن به صورت کامل، رهایی نیافته 

است. 
کل  آمریکا شروع شد و سپس  از بخش وام های مسکن رهنی در  ابتدا  این بحران در 
را دربرگرفت. گستردگی دامنه  این بحران و  صنعت بانکداری این کشور و سراسر دنیا 
خسارات آن تا اندازه ای قابل توجه بود که برخی صاحب نظران معتقدند بعد از رکود بزرگ 
دهه  1۹۳0 و رکود دوران جنگ های جهانی، می توان آن را مخرب ترین واقعه  مالی دو قرن 

اخیر جهان دانست.
تالش جوامع و دولت ها برای حل این بحران مالی زمینه ساز مطالبه  اجتماعی از یک سو و 
الزام قانونی از سوی دیگر برای بازطراحی بانک ها در راستای دستیابی به نظام پولی سالم، 
فراتررفتن از نگاه صرفا سودگرا و متمرکز بر منافع سهامداران بانک ها و حرکت به سوی 
ادغام رویکردهای نوین برگرفته از پارادایم توسعه  پایدار در صنعت مالی و بانکداری شد. 
به این ترتیب بانک ها به عنوان پیشگام صنعت مالی در حرکت به سوی توسعه  پایدار، در 
مدل های کسب وکار جدید و معماری سازمانی بازطراحی شده  خود، تمرکز روی خواسته ها، 

1.  Sustainable development
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نیازها و اولویت های عموم مردم و جامعه و به صورت خاص اقشار کم درآمدتر و محیط   
زیست را هم در فعالیت های خود منظور کردند. 

نتیجه  این بازنگری در رویکردهای بانکداری بود که رویکرد »بانکداری اجتماعی«2 )و عناوین 
مشابه آن مانند بانکداری اخالقی، بانکداری باوجدان، بانکداری توسعه پایدار و مانند آنها( 

متولد شد.
و  اصول  بر  مبتنی  بانکداری  که  دارد  آن  از  نشان  بانکداری  صنعت  تاریخ  بررسی  اگرچه 
تعریف  با  اجتماعی  بانکداری  اما  دارد  طوالنی  بسیار  تاریخی  دینی،  و  اخالقی  ارزش های 
امروزی بیشتر با اقدامات »دکتر محمد یونس«۳ و »گرامین بانک«4 در بنگالدش، در جهان 

شناخته شد. 

گرامین بانک، اولین بانک اجتماعی مدرن
محمد یونس، اقتصاددان و متفکر بنگالدشی، با تأسیس یک بنیاد خیریه  غیردولتی به 
نام »گرامین بانک« در این کشور، توانست تحول بزرگی را در زمینه  فقرزدایی در بنگالدش 
پدید آورد. معنای »گرامین« در زبان بنگالدشی، کشاورز است و یونس این عنوان را از آن 
جهت انتخاب کرد که گروه های هدف او برای اعطای وام های خرد و تقریبا بدون بهره، عمدتا 
در مناطق روستایی و حاشیه  شهرها زندگی می کردند. گرامین  بانک، برخالف باور رایج در 
سیستم های بانکداری موجود آن زمان جهان، مبتنی  بر اعطای وام و ارائه  سایر خدمات 
بانکی بدون وثیقه به فقرا بود. به این ترتیب برخالف تصور عمومی که بانک، یک شرکت 
خدماتی برای بخش ثروتمند جامعه است، گرامین  بانک به عنوان اولین بانک تخصصی 
از  بیش  قراردادن  پوشش  تحت  با  توانسته  و  شده  شناخته  جهان  سطح  در  فقرا  ویژه  
پنج میلیون فقیر بنگالدشی که حدود ۹0 درصد آنها را هم زنان سرپرست خانوار تشکیل 

می دهند، گامی بلند در راستای فقرزدایی در بنگالدش و منطقه  جنوب شرق آسیا بردارد.
رویکرد ارائه  حمایت »گرامین  بانک«، پرداخت وام های خرد۵ برای راه اندازی کسب و کارهای 
کوچک و خودکفایی مالی تدریجی با فعالیت اقتصادی توسط افراد فقیر است. در این الگو 
افراد آشنا با یکدیگر )مثال اعضای خانواده یا افراد یک روستا( در قالب یک گروه اجتماعی 
به گونه ای سازمان دهی می شوند تا هر یک، به صورت توأمان ضامن دریافت وام خود و 
همچنین وام تمامی اعضای گروه خود باشد. بدین ترتیب حتی درصورت نکول وام توسط 
یک نفر، بانک نیازی به پیگیری برای بازپرداخت بدهی وام ندارد و خود اعضای گروه برای 
اعتبار اجتماعی و اقتصادی گروه خود، پیگیر رفع مشکل از سوی فرد مورد نظر می شوند. 

4. Grameen Bank  5.  Microcredit3.  Muhammad Yunus2.  Social Banking
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و  انسان  ماهوی  ارزشمندی  قراردادن  محور  مبنای  بر  انسان محوری  رویکرد  چنین 
به کارگیری قراردادهای اجتماعی نانوشته  موجود در جوامع محلی مبتنی  بر احترام و اعتماد 
متقابل به یکدیگر و حمایت از همدیگر برای افزایش کیفیت زندگی فردی و اجتماعی 
بنیاد نهاد شده است و نتیجه  آن  این بوده که نرخ بازپرداخت وام های گرامین بانک به 
افراد فقیر جامعه  هدف خود، نزدیک به ۹6 درصد و نکول در آن ناچیز باشد. درعین حال 
گرامین  بانک تنها بانک ویژه فقرا در سطح جهان محسوب می شود که فعالیت های آن با 

وجود ماهیت خیریه، تا حد مناسبی سودده است.
موفقیت چشم گیر گرامین  بانک در بنگالدش، ادامه  راه این »بانک اجتماعی« را به فراتر از 
مرزهای بنگالدش کشاند، به گونه ای که هم اکنون این بانک، شعبه هایی در بیش از ۵۸ 
کشور دنیا دارد. همچنین امروزه صدها بانک اجتماعی در سراسر دنیا، با الگوی مشابه 
پرداخت وام های خرد گرامین  بانک در حال خدمت رسانی به عموم مردم به ویژه فقرا، و 
نه  فقط ثروتمندان هستند. می توانیم به عنوان نمونه به »بانک قرض الحسنه  رسالت« 

به عنوان نمونه  بومی و موفق گرامین بانک در ایران اشاره کنیم.
صنعت مالی و به صورت خاص بانکداری در یک دهه  اخیر حتی از الگوی رویکرد بانکداری 
اجتماعِی برگرفته از گرامین بانک هم فراتر رفته و مفهوم جدیدی را تحت عنوان »فراگیری 
مالی« معرفی کرده است. در ادامه  مقاله در ابتدا به صورت مختصر، مفهوم فراگیری مالی را 
معرفی می کنیم و سپس به بررسی رابطه  میان بانکداری اجتماعی و فراگیری مالی خواهیم 

پرداخت.

فراگیری مالی چیست؟
»فراگیری مالی«6 یکی از مباحث کلیدی صنعت مالی در سال های اخیر بوده است. منظور از 
فراگیری مالی، »دردسترس بودن و مقرون  به صرفه  بودن استفاده  از محصوالت و خدمات 
مالی برای تمام شهروندان و کسب وکارهای جامعه، بدون توجه به میزان ثروت، دارایی، 
درآمد، محل زندگی، کار و دیگر شاخص های محدوده کننده  دسترسی به محصوالت و 

خدمات مالی« است. 
فراگیری مالی به  دنبال ازبین بردن تمام موانعی است که انسان ها را از مشارکت در منافع 
بهبود  از  جلوگیری  و  فقر  به  درنهایت  بازدارندگی  این  چراکه  بازمی دارند؛  مالی  صنعت 
کیفیت زندگی انسان ها می انجامد؛ عواملی که در مقابل سالمت، شادی، رفاه، رشد و 

خودشکوفایی شهروندان جامعه، سدی بزرگ ایجاد می کنند.
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می توان گفت به صورت کلی در حوزه  فراگیری مالی، سه نوع خدمت: »بانک و پرداخت« 
)شامل خدمات اعتباری(، »بیمه« و »سرمایه گذاری« چه در حوزه  شهروندان و چه در حوزه  
کسب وکارها به عنوان مهم ترین و پایه ترین خدمات محسوب می شوند که باید حتما در 
دسترس همه  اعضای جامعه بدون هیچ محدودیتی و در هر زمان و هر نقطه ای از کشور 

قرار داشته باشند. 
اقشار  همه   برای  مالی«  خدمات  »دسترس پذیرترکردن  به  دنبال  مالی  فراگیری  بنابراین 
جامعه بدون توجه به میزان ثروت، محل زندگی، شغل و جایگاه اجتماعی، جنسیت و دیگر 
محدودیت هایی از این دست است. از مرور تجربه  گرامین بانک در بخش قبل این مقاله 
دیدیم که بانکداری اجتماعی درواقع به  دنبال ارائه  راه حل برای همین موضوع است، یعنی 
بانکداری اجتماعی در ذات خود به  دنبال گسترش فراگیری مالی در جامعه است. در بخش 

بعدی به صورت دقیق تر به معرفی مفهوم بانکداری اجتماعی و ابعاد آن خواهیم پرداخت.

مقدمه ای بر تعریف بانکداری اجتماعی و اهمیت آن
عملیات  از  ناشی  منفعت  و  بانکداری  برای  متفاوت  رویکردی  اجتماعی  بانکداری 
و  تعامل  افزایش  بانک ها  اصلی  مسئولیت  تعریف،  این  طبق  می کند.  ارِائه  بانکداری 
آینده است.  شراکت در توسعه  جامعه و موفقیت در حفظ محیط زیست در امروز و 
بنابراین بانک های اجتماعی بر منافع مشترک و همگانی جامعه متمرکز می شوند و در 
فعالیت آنها خود پول و سود مالی صرفا هدف نهایی نیست؛ هرچند در کنار دستیابی 
این  در  هم  اقتصادی  اهداف  زیست محیطی،  و  انسانی  اجتماعی،  منافع  و  اهداف  به 
نوع از بانکداری اهمیت پیدا می کند، آن هم برای حفظ موجودیت بانک و حفظ امکان 
بر  یونیون۷  کردیت  افینیتی  اجتماعی  بانک  مثال  برای  بلندمدت.  در  آن  خدمات دهی 
مأموریت هایی نظیر افزایش سالمت اقتصادی و اجتماعی اعضا تأکید دارد و نه صرِف 

سودآوری اقتصادی.
ح زیر بیان شده است: به صورت کلی مشخصات کلیدی بانکداری اجتماعی به  شر

• تعریف مأموریت خود بر اساس ارزش های فرا اقتصادی از جمله ضوابط و معیارهای 
اجتماعی، محیط زیستی و اخالقی به جای حداکثرسازی سود به  نفع صاحبان سهام بانک

به  صرف  توجِه  بدون  اجتماعی  بانکداری  رویکرد  با  بانکداری  خدمات  کلیه   ارائه    •
مدیریت  خدمات  و  سپرده پذیری  بانکی،  تسهیالت  حوزه های  در  به ویژه  سودآوربودن، 

ثروت

7.  Affinity Credit Union
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از  افراد خاص  اولویت ها، نظرات و تصمیمات  • دارای ساختار مالکیت غیروابسته به 
جمله سهامداران اصلی

عملیات  و  تصمیم گیری  فرایند های  در  ذی نفعان  سایر  و  مشتریان  مشارکت  جلب   •
روزمره به ویژه در استفاده از وجوه سپرده گذاری شده

• تعامل، گفت وگو و تبادل نظر مستمر با ذی نفعان، شفافیت و پاسخگویی در برابر 
ذی نفعان

سپرده گذاران،  حقوق  حفظ  به  منظور  ریسک  کاهش دهنده   استراتژی های  طراحی   •
ی و بین المللی

ّ
مشتریان و صاحبان سهام و تطبیق با قوانین و مقررات بانکداری مل

از  بهتر  هم  بزرگ  اقتصادی  بحران های  در  اجتماعی  بانک های  بدانید  است  جالب 
بانک های سنتی عمل می کنند. 

بر اساس آمار اتحادیه جهانی بانکداری بر اساس ارزش ها۸ )مستقر در هلند و شامل 
40 عضو از سراسر جهان، از بانک های اجتماعی در کانادا، آمریکا و ایتالیا گرفته تا اوگاندا، 
نپال و افغانستان(، در بین سال های 200۷-2012، متوسط درآمد کل 2۵ بانک اجتماعی، 
، درآمد خالص 12.۳ میلیون دالر و بازده حقوق صاحبان سهام 10.۷  ۸۳.۷ میلیون دالر
درصد بوده است. بنابراین بانک های اجتماعی سازمان هایی سودآور و پایدار هستند 

که رفاه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... را همزمان افزایش می دهند.
در پایان این بخش به ارائه  تعریفی در زمینه  بانکداری اجتماعی پرداخته می شود: 

»بانکداری اجتماعی رویکردی نو به طراحی و ارائه  محصوالت و خدمات  مشتری محور 
در صنعت بانکداری است که در آن فراگیری مالی، معیار اصلی برای ارائه  خدمات است؛ 
غ از هر گونه محدودیتی که بانک های سنتی را به  دلیل سودمحوربودن از ارائه   یعنی فار
خدمات به گروه های مختلف مشتریان )که در قالب یک گروه اجتماعی با ویژگی های 
اجتماعی  گروه  هر  برای  اجتماعی  بانک  بازمی دارد.  هستند(  تعریف  قابل  مشخص 
بدون توجه به سطح سودآوری، محصوالت و خدمات اختصاصی طراحی می کند. این 
محصوالت و خدمات در اغلب موارد از طریق ابزارهای دیجیتالی به ویژه اپلیکیشن های 
هم  شعبه محور  روش های  هرچند  می گیرند.  قرار  مشتریان  دسترس  در  موبایل 
مثل  است،  متفاوت  شکلشان  اما  هستند؛  معنادار  اجتماعی  بانکداری  در  همچنان 
که  بگوییم  می توانیم  آن.  قرارداد  طرف  سازمان های  در  رسالت  بانک  نمایندگان 
اعطای  تا  سپرده  جذب  از  خود،  عملیات  و  تصمیمات  تمامی  در  اجتماعی  بانک های 
از  تسهیالت و همچنین در محصوالت و خدمات خود، سه عامل اصلی »منافع )اعم 

8. Global Alliance for Banking on Values - GABV

۳۹ شماره 2
پاییز 1401



منافع مادی و غیرمادی(«، »جامعه/ مردم/ گروه های اجتماعی « و »محیط  زیست« را در 
نظر می گیرند.«

از زاویه  دید اهداف بانکداری، می توان چهار نوع بانک اجتماعی شناسایی کرد:
• بانک ها و مؤسسات مالی که رویکرد بانکداری اجتماعی را با کمک روش های جدید 
به ویژه با کمک فناوری و برای گروه های اجتماعی خاص )از جمله افراد بدون حساب 
بانکداری  از  غیر  حوزه هایی  در  را  بانکداری  عملیات  اینکه  یا  می گیرند  به  کار  بانکی( 

معمول به  کار می گیرند.
دید  زاویه   یک  از  بانکداری  حوزه   در  را  جدیدی  مسیر  که  مالی  مؤسسات  و  بانک ها   •

جدید اقتصادی، مثال بانکداری بدون سود در پیش می گیرند.
• بانک ها و مؤسسات مالی که وارد بازارهای جدیدی مثل اعتبارات خرد و تأمین مالی 

خرد می شوند.
بانک های  مانند  می کنند؛  کار  خیریه  حوزه   در  اختصاصی  به صورت  که  بانک هایی   •

قرض الحسنه  ایرانی.

جمع بندی و نتیجه گیری
چالش های  حل  اجتماعی،  بانکداری  اصلی  هدف  که  بگوییم  به صراحت  می توانیم 
اجتماعی از طریق گسترش فراگیری مالی در جامعه است و بدیهی است که در شرایط 
محسوب  آن  وظایف  مهم ترین  از  ُخرد  وام دهی  دنیا،  حتی  و  جامعه  فعلی  اقتصادی 
می شود؛ چراکه ناگفته پیداست از نظر خدمات پایه  بانکی مانند حساب بانکی و کارت 
پرداخت بانکی، وضعیت ایران تا چه اندازه عالی و فراتر از استانداردهای جهانی است. 
مشکل اصلی امروز مردم ما دسترسی بسیار ضعیف به »تسهیالت و اعتبار خرید« از 



و  که »فراگیری مالی« وارد می شود  این همان جایی است  بانکی است.  طریق شبکه  
به ما می گوید که الزمه  داشتن جامعه سالم و شکوفا، حل مشکالت دسترسی عامه  
اقتصادی  مفهوم  یک  آنکه  از  بیش  مالی«  »فراگیری  است.  اعتباری  خدمات  به  مردم 
باشد، یک مفهوم اخالقی است، آن هم در جامعه ای مانند جامعه ی ایران که انسانیت 
و اخالق، بن مایه های اصلی فرهنگ اصیل ایرانی-اسالمی محسوب می شوند. تجربه  
که  دارد  آن  از  حکایت  ایران،  و  جهان  در  اجتماعی  بانکداری  و  اجتماعی  بانک های 
پرداخت و هم در عملیات  فراگیری مالی  به توسعه   بانک، هم  به عنوان یک  می توان 

خود، سودآور بود. 
رسالت،  بانک  جمله  از  قرض الحسنه  بانک های  کنار  در  امروزه  اینکه  آخر  سخن 
کشور  در  اجتماعی  بانکداری  قالب  در  مالی  فراگیری  توسعه   پیشگام  هم  نئوبانک ها 
آنها به  شده اند. افزایش ضریب نفوذ نئوبانک ها در کشور به  همراه توسعه  خدمات 
 دلیل آنکه این بانک های نوین و دیجیتال، هیچ محدودیتی را برای پذیرش مشتریان 
قائل نیستند، در بلندمدت به  شکلی اثربخش، بانکداری اجتماعی را به  معنای واقعی 
بسیار  سطوح  به  جامعه  در  را  مالی  فراگیری  ترتیب،  این  به  و  کرد  خواهد  محقق  آن 

باالتری خواهد رساند.
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1984
 [7]  Stakeholder Management During The Kenya Commercial Bank )KCB(; available at:
http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/21664/Kimani_Stakeholder%20
Management%20During%20The%20Kenya%20Commercial%20Bank%20)KCB(%20
Rights%20Issue%20Of%202004.pdf?sequence=3

 ]۸]حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری کشور، در نشانی زیر:
 [9] https://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=211892
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ارائه خدماتی مانند حساب های پس انداز، راهکارهای پرداخت، بیمه و اعطای اعتبار به 
اقشار مختلف جامعه هدف اساسی سیستم های مالی در سراسر دنیاست. سیستم های 
مالی فراگیرتر امکان خدمات رسانی در سطح وسیع و گسترده را به افراد محروم جامعه 
فراهم می کنند. در صورت نداشتن دسترسی به چنین سیستم هایی، افراد برای آموزش، 
سرمایه گذاری در شرکت های کوچک یا تبدیل شدن به کارآفرین، ناچارند به پس اندازهای 
مالی  منبع  تنها  نیز  کوچک  شرکت های  محدود  درآمدهای  و  باشند  متکی  خود  اندک 
نابرابری  از فرصت های احتمالی رشد خواهد بود. این مساله، باعث  آنها برای استفاده 

همیشگی درآمدی و کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. ]1[ 
اگرچه ممکن است مردم در کشورهای مختلف اهداف مشابهی برای دریافت وام داشته 
باشند اما نحوه اخذ تسهیالت متفاوت است. به عنوان مثال بانک جهانی در سال 2021، 
مهم ترین منابع وام در کشورهای توسعه یافته را موسسات مالی رسمی مانند بانک ها 
می داند، درحالی  که در کشورهای در حال توسعه، منابع غیررسمی چون بستگان و آشنایان 

تاثیر اعطای تسهیالت خرد بر 
افراد جامعه در کشورهای در 

حال توسعه

ندا  ذوالقدر
کارشناس ارشد مرکز مطالعات و تحقیقات داتین



مهم ترین منبع مالی به حساب می آیند. این دسته بندی در شکل یک آمده است. ]2[
 

شکل 1: مقایسه منابع اخذ وام در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

استفاده از منابع وام دهنده رسمی، می تواند مشکل محدودبودن منابع مالی دریافتی از 
منابع غیررسمی برای سرمایه گذاری را مرتفع کند.

اعتبار خرد در کشورهای مختلف
مختلف  جوامع  بر  خرد1  اعتبار  تاثیر  میزان  و  نحوه  بررسی  برای  گوناگونی  پژوهش های 
انجام شده است. به عنوان مثال در پژوهشی، نقش موثر اعتبارات خرد بر افزایش توان 
مبارزه زنان با چالش های اجتماعی در کشورهای آفریقایی بررسی شده است. ]۳[ مطالعات 
دیگری نشان داد، اگرچه اعطای تسهیالت خرد تاثیر قابل توجهی بر افراد کم درآمد دارد اما 
در ریشه کن کردن فقر افراد زیر خط فقر، توفیق زیادی نداشته است. ]4[ در کشور سنگال 
هرچند تامین مالی خرد، فرصت هایی را برای امکان توسعه کسب وکار مردم ایجاد کرده 
بازپس گیری،  بر  وام دهنده  سازمان های  حد  از  بیش  فشار  اعمال  و  تاکید  دلیل  به  اما 

جنبه های دیگر تاثیر آن هنوز مشخص نشده  است. ]۵[ 
پژوهشی نیز در سال 201۸ در بنگالدش با نگاهی منتقدانه به اعتبار خرد، به این مساله 
اشاره داشت که موسسات تامین کننده وام های خرد، درک درستی از مشکالت و شرایط 
وام گیرندگان ندارند و نظارت دقیق بر روند بازپرداخت برای آنها مهم ترین مساله به حساب 
می آید؛ بنابراین اعتبار خرد با وجود گشودن گره های کوچک، ممکن است مشکالت و 

تنش های روحی بزرگی را پدید آورد. ]6[
 در همین راستا بانک جهانی اطالعاتی را تا سال 201۷ گردآوری کرده ]۷[ که در ادامه به آن 

اشاره می شود:
افزایش  کارآفرینی، موجب  اعتبار خرد به فعالیت های  • در بوسنی و هرزگوین، اعطای 

1.  Microcredit
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تاثیر  درمورد  نمی توان  هرچند  شد.  کسب وکار  مالکیت  و  خوداشتغالی  فعالیت های 
افراد  اعطای تسهیالت بر میزان کسب سود سخن گفت، اما کاهش میزان پس انداز 
به  اعطاشده  وام های  میزان  احتماال،  است.  بوده  مشهود  تسهیالت  دریافت کننده 

اندازه ای نبوده که بتواند برای سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری به  کار رود. 
کم درآمد در مناطق روستایی  زنان  به  و فردی  گروهی  اعتبار خرد به صورت  • تخصیص 
مالکیت  رشد  در  فردی  به  نسبت  گروهی  وام دهی  برنامه  داد  نشان  نیز  مغولستان 

کسب وکار توفیق بیشتری داشته است.
• اعطای وام های خرد گروهی به زنان حیدرآباد هند در کوتاه مدت )1۵ تا 1۸ ماه( و بلندمدت 
)۳ سال( منجر به فعالیت های کارآفرینی جدید نشد و نتیجه آن، سرمایه گذاری بیشتر 
در کسب وکارهای موجود و افزایش سودآوری آنها در کوتاه مدت بود. همچنین وام های 
بر  بیشتری  سرمایه گذاری  که  داد  تغییر  به گونه ای  را  خانوارها  مصرفی  الگوهای  خرد، 
کاالهای ماندگار و باارزش انجام گرفت و در کوتاه مدت تاثیر قابل مالحظه ای بر سالمتی 

یا توانمندسازی زنان نداشت.
• اعطای اعتبار خرد به زنان کارآفرین کم درآمد منجر به گسترش کسب وکار آنها شد اما 
تاثیر قابل توجهی بر ایجاد و تعطیلی کسب وکار، درآمد و تامین سرمایه انسانی نداشت. 
می رسد  نظر  به  شد.  گزارش  وام گیرنده ها  دارایی  کاهش  بر  مبنی  شواهدی  همچنین 
از  استفاده  به  را  وام گیرنده ها  تجاری،  سرمایه گذاری های  برای  وام  میزان  کافی نبودن 
دارایی شخصی خود واداشته است. از طرف دیگر تخصیص اعتبار خرد، تاثیراتی هرچند 
کوچک بر برخی از شاخص های اجتماعی بانوان، مانند کاهش افسردگی و افزایش قدرت 

تصمیم گیری، اعتماد و شادی داشته است. 
کارآفرینی  فعالیت های  گسترش  موجب  مراکشی  روستاییان  به  وام  اختصاص  گرچه   •
موجود در حوزه کشاورزی شد، اما ایجاد فعالیت های جدید را در پی نداشت و تا دو سال 

پس از معرفی اعتبار خرد، تاثیری بر درآمد کل خانوار نداشت.
• در تایلند برای راه اندازی بانک روستایی و اعطای تسهیالت به هر روستا 24 هزار دالر 
همچنین  شد.  خانوار  جاری  هزینه های  صرف  اعطاشده  وام های  شد.  داده  تخصیص 
دارایی افراد در ابتدا کاهش یافت اما پس از چند سال به مقدار قبلی خود بازگشت و 

ایجاد کسب وکار جدیدی در روستاهای مورد مطالعه گزارش نشد.

نقش فناوری مالی در اعطای تسهیالت خرد
 توسعه فین تک ها یکی از کارآمدترین روش های گسترش فراگیری مالی است و اعطای 
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وام های فین تکی راه حل بلندمدت برای گسترش دسترسی به خدمات مالی محسوب 
در  را  مالی  فراگیری  سطوح  افزایش  اخیر،  سال های  در  وام   نوع  این  رواج   ]۸[ می شود. 
و  خدمات  ارائه  هدف  با  مالی  فناوری  زمینه  در  فعال  شرکت های   ]۹[ است.  داشته  پی 
محصوالت مالی کم هزینه، به افرادی که دسترسی محدودی به خدمات مالی رسمی دارند، 

خدمات مالی ارائه می دهند. 
وام های  ایجاد  به  منجر  شرکت ها  این  توسط  ارائه شده  فناوری  بر  مبتنی  راه حل های 
مناطق  دورافتاده ترین  در  محروم  افراد  دسترسی  در  کلیدی  نقشی  که  شده  فین تکی 
جامعه به خدمات مالی دارد. ]۸[ در کنیا تقریبا 11 درصد افراد بالغ جامعه بدون حساب 
بانکی هستند و دسترسی به تسهیالت بانکی برای آنها فراهم نیست. این بخش از افراد، 
زیاد برای افتتاح حساب  و  عموما به دلیل کافی نبودن درآمد برای پس انداز، بروکراسی 
باالبودن هزینه افتتاح حساب، از داشتن حساب بانکی و درنتیجه بهره مندی از تسهیالت 
بانکی محروم هستند. ]10[ پژوهش ها نشان می دهند که این وام ها با افزایش فراگیری 
مالی در میان اقشار محروم جامعه، امکان استفاده از تسهیالت مالی را برای این افراد 

فراهم کرده اند. ]۸[ 

تاثیر اعطای تسهیالت خرد بر جامعه ایرانی
 در دو سال اخیر، فراگیری مالی در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته  و دولت  برای افزایش 
قدرت خرید مردم، بانک ها را مسئول اعطای وام های خرد کرده  است. در این میان برخی 
متخصصان معتقدند اگر سایر سیاست های اقتصاد کالن در شاخص هایی مانند تورم، 
انباشت سرمایه و بهبود محیط کسب وکار در نقطه تعادل قرار بگیرند، اعطای تسهیالت 
خرد، به پیشرفت اقتصادی جوامع در حال  توسعه کمک می کند و وضعیت معیشت 
مردم را بهبود می بخشد؛ درحالی که از نظر برخی دیگر از متخصصان، اعطای تسهیالت 
می تواند در کنار آثار خوب، جوانب منفی غیر قابل چشم پوشی  چون افزایش نقدینگی و 

درنتیجه رشد تورم داشته باشد. ]11[ 
بنابراین نیاز است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در کنار بهبود شرایط اقتصادی، رشد 
تورم نیز کنترل شود. به عنوان مثال، لندتک ها که به تازگی با هدف اعطای تسهیالت بدون 
ضامن و وثیقه به تمام اقشار جامعه شروع به کار کرده اند، روش BNPL 2 با شعار »االن بخر، 
بعدا پراخت کن« را به کار گرفته اند که می تواند در راستای باالبردن توان خرید افراد کم درآمد 

جامعه نقش قابل توجهی ایفا کند و همزمان مانع رشد نقدینگی و افزایش تورم شود.

2. Bye Now, Pay Later
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با وجود پیدایش لندتک ها در زیست بوم مالی ایران، طبق آمار گزارش شده توسط بانک 
جهانی تا شهریور 1401، منبع اصلی دریافت وام در ایران بستگان و آشنایان است. ]12[ در 
شکل دو نمودار منابع مختلف اخذ وام برای افراد باالی 1۵ سال در ایران مشاهده می شود. 
دلیل اولویت داشتن بستگان و آشنایان را می توان همبستگی اجتماعی باال میان افراد، 
وجود چالش ها، موانع و فرایندهای پیچیده دریافت تسهیالت رسمی و ناشناخته ماندن 

لندتک ها برای بسیاری از اقشار جامعه دانست.

 

شکل 2: منابع مختلف اخذ وام در ایران به درصد

شناسایی  متولی  امام،  فرمان  ستاد  اجرایی  ایران،  در  مالی  فراگیری  تحقق  در راستای   
روستاییان مستحق تر برای دریافت تسهیالت خرد است و مبالغی را توسط بانک ها با 
بهره کم و با هدف خوداشتغالی در اختیار این افراد قرار می دهد. ]11[ با توجه به اینکه زمان 
زیادی از شروع اعطای وام های خرد در کشور نمی گذرد، تاکنون اطالعات قابل استنادی 

برای تعیین میزان اثربخشی آن در دسترس نیست. 

نتیجه گیری
با توجه به مطالعات انجام شده، به نظر می رسد تسهیالت خرد اغلب به کارآفرینی جدید 
منجر نشده و در بیشتر موارد، افزایش خوداشتغالی و مالکیت کسب وکار فردی را در 
پی داشته است. می توان وام های خرد را به شمشیری دو لبه تشبیه کرد چراکه اعطای 
اعتبار خرد به افرادی که برای ادامه و توسعه کسب وکار خود به حمایت مالی اندکی نیاز 
داشته باشند می تواند به تحقق اهداف ایده آل فراگیری مالی بینجامد. اما درصورتی که 
فرد وام گیرنده بینش اقتصادی کافی نداشته باشد، وام خرد، نه تنها گره گشا نخواهد بود، 
که باعث افزایش بدهی و درنتیجه کاهش دارایی های شخصی نیز خواهد شد. درواقع 
داشتن بینش و مدیریت اقتصادی در کنار دریافت حمایت مالی برای افزایش درآمد و 

وام های رسمی و نیمه رسمی
بستگان و آشنایان
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ارتقای کیفیت زندگی الزامی است. عالوه بر موردی که ذکر شد، مبلغ تسهیالت اعطایی نیز 
باید با نیازهای افراد همخوانی داشته باشد تا بتواند تاثیر سازنده ای ایجاد کند.

انتظار می رود تاثیراتی که اعطای تسهیالت خرد بر اقشار مختلف جامعه ایرانی می گذارد 
تفاوت چندانی با نتایج به دست آمده از بررسی دیگر کشورهای در حال توسعه نداشته 
باشد. با توجه به نرخ تورم، افت ارزش پول ملی و مبلغ وام ها، به  نظر نمی رسد که این 
رویکرد موجب کارآفرینی های جدید در کشور شود اما احتماال می تواند منجر به گسترش 
قشر  زندگی  از  کوچک  گره های  گشودن  و  خانگی  مشاغل  و  کوچک   کسب وکارهای 

آسیب پذیر جامعه شود.
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فراگیری مالی دیجیتال شامل به کارگیری ابزارهای دیجیتالی با صرفه جویی در هزینه برای 
دستیابی به جمعیت هایی است که درحال حاضر از نظر مالی محروم شده اند. به این 
آنها که به طور  آنها به طیف وسیعی از خدمات مالی رسمی متناسب با نیازهای  ترتیب، 
می شود،  ارائه  ارائه دهندگان  و  مشتریان  برای  مقرون به صرفه  هزینه ای  با  مسئوالنه 

دسترسی پیدا می کنند.
خالصه پیش رو، بر اساس مقاله مشارکت جهانی گروه G20 برای فراگیری مالی نوشته شده 
 GPFI تهیه و برای دومین کنفرانس )CGAP( است. این مقاله توسط شورای کمک به فقرا
منتشر شده است. این کنفرانس با موضوع نهادهای تنظیم استاندارد و فراگیری مالی، در 

تاریخ ۳0-۳1 اکتبر 2014 برگزار شده است. 

»امروزه دسترسی عمومی به خدمات مالی به لطف تکنولوژی های جدید، مدل های تجاری 
تحول آفرین و اصالحات بلندپروازانه امکان پذیر شده است. از ابتدای سال 2020، ابزارهایی 

فراگیری دیجیتال مالی 
چیست؟

رضا متین وفا
کارشناس پشتیبانی مشتری داتین



و  معمولی  بانکی  حساب های  اعتباری،  کارت های  الکترونیکی،  پول  حساب های  مانند 
حذف  مالی  دسترسی  سیستم  از  حاضر  درحال  که  کسانی  برای  توانسته اند  کم هزینه، 

شده اند، امکان دسترسی به خدمات مالی را به میزان چشم گیری افزایش بدهند.« 
 جیم یونگ کیم رئیس گروه بانک جهانی 

نگاه امیدوارانه کیم، رئیس بانک جهانی، رهبران کشورهای G20 و اعضای نهادهای تنظیم 
استاندارد بخش جهانی مالی )SSB( از بیش از ۵0 کشور دیگر باعث شده که همه آنها به 
پیش نویس فراگیری مالی، هم به صورت جهانی و هم در داخل کشور خود پایبند باشند. 
از  گسترده ای  طیف  و  بانک ها  جدید،  مشتری  میلیون ها  به  دستیابی  چشم انداز  با 
و  محروم  جمعیت  به  دیجیتال  مالی  خدمات  ارائه  به  شروع  غیربانکی  سازمان های 
کم برخوردار از سرویس های مالی دیجیتال کرده اند. برای این منظور آنها بر رویکردهای 
دیجیتال تکیه کرده اند که سال ها درراستای بهبود کانال های دسترسی برای کسانی که 
تاکنون از خدمات رسمی مالی بهره می بردند، استفاده شده است. خدمات مالی دیجیتال، 
از جمله آنهایی که استفاده از موبایل را شامل می شوند، امروزه در بیش از ۸0 کشور دنیا 

راه اندازی شده که برخی از آنها به ظرفیت قابل توجهی نیز دست یافته اند. 
بـه  فقـط  کـه  کم برخـوردار  و  محـروم  کم بضاعـت  مشـتریان  از  نفـر  میلیون هـا  درنتیجـه، 
تراکنش هایـی کـه منحصـر بـه خدمـات نقـدی بوده انـد، دسترسـی داشـته اند. امـروزه افـراد 
بـا به کارگیـری تلفـن همـراه یـا دیگـر تکنولوژی هـای دیجیتـال می تواننـد از خدمـات مالـی 
رسـمی شـامل پرداخت هـا، انتقـال، پس انـداز، خدمـات اعتبـاری، بیمـه و حتـی اوراق بهـادار 
بهره منـد شـوند. همچنیـن بـا اسـتفاده از دیگـر فناوری هـای جدیـد، به کارگیـری خدمـات 

مالـی دیجیتـال سـریع تر هـم می شـود. 
فراگیری دیجیتال مالی درواقع شامل به کارگیری ابزارهای دیجیتال مقرون به صرفه است 
تا افرادی که در حال حاضر از خدمات مالی محروم هستند به طیف گسترده ای از خدمات 
مالی رسمی متناسب با نیازهایشان دسترسی پیدا کنند، طوری که کامًال مقرون به صرفه و 

مسئوالنه خدمات به آنها داده شود و ارائه دهندگان نیز از پس ارائه آنها برآیند. 
درحالی  که سال ها تجربه کار با خدمات مالی دیجیتال، اغلب مزایای قابل توجهی برای 
ارائه دهندگان به همراه خواهد داشت، اما برخی از ریسک ها و خطراتی که خدمات جدید 

به وجود می آورند ناشی از مواردی است که در ادامه شرح داده می شود: 
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• معرفی شرکت های غیرمالی که تکنولوژی های جدید را به کار می گیرند
• روابط قراردادی جدید بین مؤسسات مالی و اشخاص ثالث از جمله استفاده از شبکه های 

عامل و دیگر سازوکارهای برون سپاری 
• رفتار نظارتی متفاوت با حساب های شبه سپرده )در مقایسه با سپرده ها(

• هزینه های ناشناخته و هنوز غیر قابل پیش بینی برای مشتریان کم تجربه و آسیب پذیر
• استفاده از انواع جدیدی از داده ها و استفاده جدید از داده ها که مسائل جدیدی درمورد 

حریم خصوصی و نیز امنیت داده ها به وجود می آورد.

مؤلفه های ضروری درمورد فراگیری دیجیتال مالی 
• پلتفرم های تراکنش دیجیتال که مشتریان را قادر می سازد با استفاده از دستگاه هایی 
که داده های تراکنش را منتقل کرده و دریافت می کنند و نیز از طریق اتصال به یک بانک 
مقادیر  و  دریافت  یا  داده  انجام  را  مالی  انتقال های  و  پرداخت ها  غیربانکی،  مؤسسه  یا 

الکترونیکی را ذخیره سازی کنند. 
• دستگاه هایی که مشتریان استفاده می کنند، مانند دستگاه های دیجیتال )تلفن های 
همراه و غیره( که اطالعات را منتقل می کنند یا همچنین ابزارها )کارت های پرداختی و امثال 

آن( که به دستگاه های دیجیتال مانند ترمینال نقطه فروش )POS( متصل می شوند. 
• نمایندگی های خرده فروشی که در آنها یک دستگاه دیجیتال به زیرساخت های ارتباطات 
متصل است، جزئیات تراکنش را منتقل و دریافت می کند و مشتریان را قادر می سازد که 
پول نقد را به مقادیر الکترونیکی ذخیره شده، تبدیل کند و مقادیر ذخیره شده را به حالت 

نقدی بازگرداند. 
• خدمات مالی اضافی از طریق پلتفرم معامالت دیجیتال که توسط بانک ها و مؤسسات 
ارائه می شود. مانند  کم برخوردار هستند،  و  نظر مالی محروم  از  که  افرادی  به  غیربانکی 
خدمات اعتباری، پس اندازها، بیمه و حتی اوراق بهادار که اغلب برای مشتریان هدف و 

مدیریت ریسک بر داده های دیجیتال متکی هستند. 
برای 2.۵ میلیارد بزرگسالی که به دلیل عدم دسترسی مالی به خدمات مالی رسمی فقط به 
پول نقد دسترسی دارند، دسترسی دیجیتال به خدمات مالی می تواند تحول آفرین باشد. 
برخی از مزایای مشمولیت مالی دیجیتال برای کسانی که از نظر مالی محروم و کم برخوردار 

هستند، در ادامه آورده شده است: 
• دسترسی به خدمات رسمی مالی

اعتباری، بیمه،  انتقال ها، پس اندازها، خدمات  خدمات رسمی مالی شامل پرداخت ها، 
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اوراق بهادار و امثال آن هستند. انتقال به خدمات مبتنی  بر حساب کاربری، معموًال در 
طول زمان گسترش می یابد، چراکه مشتریان باید به مرور با پلتفرم های تراکنشی دیجیتال 
آشنا شوند و به آنها اعتماد کنند. پرداخت های دولت به فرد، مانند انتقال وجوه نقدی 
مشروط، که می تواند حساب های پس انداز دیجیتال را فعال کند؛ درواقع مسیری برای 
از این به خدمات مالی دسترسی  واردکردن افرادی به سیستم مالی است که تا پیش 

نداشتند. 
• هزینه های کم پلتفرم های تراکنش های دیجیتال

آنها  که  می شود  باعث  مشتریان  برای  آن  به تبع  و  ارائه دهندگان  برای  کم  هزینه های 
به صورت نامنظم و بی قاعده تراکنش های محلی با مقادیر ناچیزی انجام بدهند و به این 

ترتیب می توانند هزینه ها و درآمد نابرابر خود را مدیریت کنند. 
• پرداخت، انتقال و خدمات ذخیره ارزش در پلتفرم تراکنش های دیجیتال

خدمات پرداخت در پلتفرم ها گنجانیده شده و داده های ایجادشده درون آن، خدمات 
مالی اضافی متناسب با نیازهای مشتریان و شرایط مالی آنها را امکان پذیر می کند. 

• کاهش ریسک سرقت، جرائم مالی و ازبین رفتن سرمایه مالی مشتریان
مسائلی نظیر سرقت که در تراکنش های مبتنی  بر پول نقد برای مشتریان وجود دارد، 
از  استفاده  و  نقدی  معامالت  به  مربوط   تراکنش های  هزینه های  نیز  و  یافته  کاهش 

ارائه دهندگان غیررسمی کاهش می یابد.
• پیشبرد قدرتمندسازی اقتصادی

امکان  افزایش  و  زنان  برای  به ویژه  اقتصادی  قدرت  دارایی،  انباشت  ممکن سازی  با 
مشارکت اقتصادی آنها را در پی خواهد داشت. 

فراگیری دیجیتال مالی برای افراد محرومی که از نظر مالی آسیب پذیر هستند، عالوه  بر 
مزایایی که ارائه می کند خطراتی را نیز به همراه دارد؛ از جمله: 

• خطرات تجربیات نو برای مشتریان، به دلیل عدم آشنایی آنها با محصوالت، خدمات و 
ارائه دهندگان و درنتیجه آسیب پذیری آنها دربرابر کاله برداری و سوء استفاده 

• خدمات مربوط به کارگزار، به این دلیل که ارائه دهندگان جدیدی که خدمات را به مشتریان 
ارائه می کنند مشمول مقررات حمایت از مشتری نیستند، درحالی  که این مقررات برای 

بانک ها و دیگر مؤسسات مالی سنتی اعمال می شود. 
• خطرات مربوط به تکنولوژی دیجیتال می تواند منجر به اختالل در سرویس و ازدست رفتن 
داده ها از جمله دستورالعمل های پرداخت شود؛ مثًال به دلیل حذف پیام ها. همچنین 
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خطر نقض امنیت و حریم شخصی ناشی از انتقال دیجیتال و ذخیره سازی داده ها را در پی 
دارد. 

این  که  بازارها نشان می دهد  از  به خدمات دیجیتال مالی در بسیاری  جذب مشتریان 
اما به  از مزایایی که فراگیری مالی به همراه می آورد، نخواهد بود  خطرات درواقع بیشتر 

اندازه ای قابل توجه هستند که باید تحت بررسی و نظارت دائم قرار بگیرند. 
با مطرح شدن فراگیری دیجیتال مالی، برخی مسائل کلیدی به وجود آمده اند که نیازمند 
نظارت جدی هستند. این مسائل مربوط به کارگزارها، قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله 
از  محافظت  الکترونیکی،  پول  به  مربوط  مقررات   ،)AML/CFT( تروریسم  مالی  تأمین  با 
مشتری، مقررات سیستم پرداخت و رقابت هستند. بسیاری از این مسائل، به توانایی ها 
و تعهدات گروه تنظیم کننده ها مربوط می شود. از این رو به همکاری و ارتباط مؤثر بین آنها 

نیاز است. 
که  شده  باعث  جهان،  سراسر  در  مختلف  کشورهای  در  مالی  دیجیتال  فراگیری  ظهور 
شرکت کننده های جدیدی به بازار وارد شوند. از این رو برای ارائه خدمات مالی خرده فروشی 
نقش ها و خطراتی را به وجود آورده که کامًال از روش های سنتی متفاوت هستند. برخی 
یا همه روش های فراگیری دیجیتال مالی متداول است. مشارکت  اغلب  از خطرات در 
یا  الکترونیکی  پول  صادرکننده های  به عنوان  چه   ،)MNO( موبایل  شبکه  اپراتورهای 
به عنوان کانالی برای بانک یا ارائه دهنده مشابه، خطرات بالقوه ویژه ای به همراه می آورد 
که با خطرات موجود در روش های بدون حضور MNOها متفاوت هستند. برخی از این 
خطرات از طریق مدل پلتفرم های انجام تراکنش های دیجیتال به وجود می آیند. درنهایت 
برخی از این خطرات ناشی از ارائه خدمات مالی اضافی مانند پرداخت ها، انتقال و خدمات 
ارائه  دیجیتال  تراکنش های  انجام  پلتفرم  خود  توسط  که  هستند  ارزش  ذخیره سازی 

می شوند. 

منبع:
 [1] https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/publication/digital-financial-
inclusion
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الزم  کشوری  هر  زیرساخت های  در  مالی  فراگیری  متحد،  ملل  سازمان  گفته های  طبق 
است. در سال 2022، حدود 1.4 میلیارد نفر در سراسر جهان از ساده ترین ابزارهای مالی 
برای مدیریت امور اقتصادی فردی و امکان سرمایه گذاری در آینده بی بهره هستند. این 
تعداد معادل 2۵ درصد بزرگساالن است، عالوه بر این، دست کم 200 میلیون کسب وکار 
کوچک و متوسط وجود دارند که به ابزارهای مالی دسترسی ندارند. ]1, 2[ فراگیری مالی به این 
افراد خدمات مالی مقرون به صرفه ارائه می کند و به مردم کمک می کند از فقر رهایی یابند 
و به ابزاری برای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود سالمت مالی تبدیل شده است. 
]۳[ خدمات فراگیری مالی به محصوالت بانکداری سنتی محدود نیست، بلکه محصوالت 

بیمه ای، مستمری و ارسال و حواله پول را هم شامل می شود. ]4[ 
از اواخر دهه 1۹۹0، بسیاری از سازمان ها عالوه بر ارائه اعتبارات خرد، به ارائه دسترسی اولیه 
به خدمات مالی هم روی آوردند. ]۵[ در این راستا، محمد یونس، اقتصاددان بنگالدشی 
مالی  سیستم  یک  ساخت  درحال  است  سال   40 از  بیش  گرامین،  بانک  بنیان گذار  و 

نقش بیمه خرد در توانمندی 
زنان؛ ثمره فراگیری مالی

صبا سعادت جو
کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات داتین



برای افرادی است که دسترسی کافی به خدمات مالی ندارند. او در سال 200۸، به خاطر 
بنیان نهادن »بانکی برای فقرا« برنده جایزه صلح نوبل شد. ]6[

بیمه، یکی از ارکان مهم فراگیری مالی
شخصی در کنیا به بیماری تیفوس مبتال شد، خانواده اش او را به خانه بردند تا بمیرد. 
شخصی دیگر در اوگاندا هنگام زایمان دچار عوارض شد، در بیمارستان به او رسیدگی 
کردند و جان سالم به در برد. هر دو زن با حدود دو دالر در روز زندگی می کردند. اما چه چیزی 
باعث مرگ یکی و نجات دیگری شد؟ بیمه خرد! فراگیری مالی در رسیدگی به این قبیل 
مشکالت نقش مهمی بر عهده دارد. »دزموند توتو« برنده جایزه صلح نوبل از آفریقای 
جنوبی می گوید: »اگر می خواهیم شاهد توسعه واقعی در جهان باشیم، بهترین راهکار، 

سرمایه گذاری روی زنان است.« ]۷[ 
را  جوامع  کل  و  خانواده ها  زندگی  کیفیت  بلکه  نمی دهد؛  نجات  را  زنان  جان  فقط  بیمه 
متحول می کند. بیمه به زنان این امکان را می دهد آزادانه زندگی کنند و به دنبال تغییر 
زنان مدیران ریسک  کم درآمد،  کشورهای  از  باشند. در بسیاری  از خانه  نقش در خارج 
خانواده هستند. بدون وجود مدیریت درست، شوک مالی یا بیماری می تواند خانواده را 

از هم بپاشد. ]۷[ 
می شود  باعث  غیرمنتظره  مالی  مشکالت  بروز  خانوار،  سرپرست  زنان  از  بسیاری  برای 
مجبور به فروش دارایی های خود شوند یا کودکانشان ترک تحصیل کرده و مشغول کار 
 شوند. بسیاری دیگر دست به دامان همسایگان و اقوام می شوند و متاسفانه در بسیاری 
عواقب  گاهی  که  می روند  غیررسمی  وام دهی  فلج کننده  مکانیسم های  سراغ  به  موارد، 
غیرقابل جبرانی دارد. بدون حمایت مالی، منابع و سرمایه هایی که می تواند در بهداشت، 
آموزش، کسب وکار یا موارد دیگر سرمایه گذاری شود، برای ساده ترین و بدیهی ترین نیازها 

مصرف و چرخه فقر و بی ثباتی تشدید می شود. ]۷[
حتی زنانی که سطح درآمد باالتری دارند، به دالیل مختلف مانند ازدست دادن شغل و 
نگهداری از فرزند، از شوک های مالی ایمن نیستند. اینجاست که بیمه در انواع مختلف به 
نجات جامعه زنان می آید و با تأمین مالی و ازبین بردن فقر به توسعه فراگیری مالی کمک 

می کند. ]۷[
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بیمه خرد؛ ماهیت و اهمیت
به  را  سنتی  بیمه  و  شده  طراحی  بیمه ای  خدمات  مقرون به صرفه  ارائه  برای  خرد  بیمه 
قسمت ها و بخش های کوچک تر و دسترس پذیرتر تقسیم می کند. بیمه خرد به کسانی 
که توانایی پرداخت حق بیمه سنتی را ندارند، خدمات بیمه ای مشخص با شرایط خاص 
ارائه می دهد. ]۸[ بیمه خرد این امکان را به مشتریان می دهد تا فقط هزینه خدمات مورد 
نیاز را بپردازند. برای مثال، بیمه سفر یک روزه، بیمه شرکت در رویدادی خاص یا حتی رفع 
نیازهای بهداشتی می توانند نمونه هایی از بیمه خرد باشند. ]۸[ بر اساس گزارش 1MiN  با 
عنوان »چشم انداز بیمه خرد در سال 2021«2 ، بین 1۷۹ تا ۳۷۷ میلیون نفر از جمعیت جهان 
تحت پوشش حداقل یک خدمت بیمه خرد در ۳0 کشور جهان قرار گرفته اند. ]۹[ انواع 

بیمه مورد نیاز در طول زندگی هر فرد در شکل یک نشان داده شده است: 

شکل 1: انواع بیمه مورد نیاز در طول زندگی

2.  The Landscape of Microinsurance 20211.  Microinsurance Network

بیمه سالمتبیمه عمربیمه از کار افتادگی

بیمه صاحبان ملک و بیمه خودرو
موجرها
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را  اقتصاد غیررسمی۳  اجتماعی، مشتریانی در  بیمه  برنامه های  و  بیمه خرد  پیشگامان 
هدف قرار دادند که تحت پوشش بیمه های اصلی قرار نداشتند. امروزه بیمه فراگیر تالش 
دارد تا کسانی که نتوانستند از خدمات بیمه سنتی استفاده کنند را تحت پوشش بیمه 

خرد قرار دهد. ]10[ 

بیمه خرد؛ راهی برای کمک به زنان محروم
پتانسیل بازار جهانی بیمه برای زنان حدود 1.۷ تریلیون دالر تخمین زده می شود و انتظار 
می رود اقتصادهای نوظهور بیش از ۵0 درصد کل بازار را تسخیر کنند. ]۷[ اغلب اوقات، 
که  زمانی  حتی  است؛  دور از دسترس  و  پرهزینه  گزینه ای  بیمه  مصرف کنندگان،  نظر  به 
سیاست ها به درستی تعریف شده اند و خدمات بیمه مقرون به صرفه هستند، اغلب برای 

پاسخگویی به نیازهای زنان تنظیم نمی شوند. 
بیمه خرد، مقرون به صرفه ترین گزینه برای محافظت از افراد، به ویژه زنان، در برابر خطرات 
آنها را از شوک های مالی محافظت و مسیری برای حمایت مالی  جزئی یا »خرد« است و 
میلیون ها زن در سراسر جهان هموار می کند که در حالت عادی دریافت بیمه برای آنها 
بسیار دشوار و پرهزینه است. بیمه خرد به دلیل انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن، 
حتی به پیشرفته ترین اقتصادها هم نفوذ کرده و مدل های نوآورانه به مرور در شرکت های 

بیمه ارائه خواهند شد. 

وضعیت بیمه در ایران
صنعت بیمه در ایران حدود یک قرن قدمت دارد. با این حال نتوانسته رقیب جدی برای 
شرکت های بیمه در کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد و هنوز آنقدر قدرت ندارد که در 
مواقع بحرانی مثل معضالت سیاسی و اقتصادی، از جمله تحریم ها، به اقتصاد کشور کمک 
کند. ]11[ صنعت بیمه می تواند یکی از پایه های اصلی و مهم در توسعه و پیشرفت کشورها 
باشد و توسعه این شاخص به عنوان یکی از شاخص های فراگیری مالی، نشان دهنده 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور و باالرفتن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه است. ]12[
بیمه از مهم ترین راه حل های مشکالت مالی زنان شاغل، بازنشسته و خانه دار است که 
متاسفانه در ایران، از بسیاری از خدمات بیمه ای محروم هستند. ]1۳[ در این راستا اولین 
شرکت بیمه با نام »بیمه ایران« در سال 1۳14 تأسیس و ارائه خدمات بیمه برای زنان 
خانه دار بیش از ۷0 سال بعد و از سال 1۳۸۷ و توسط بیمه تأمین اجتماعی شروع شد که 

۳. بازار مالی نزول خواران و مؤسسات مالی غیررسمی
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همین بازه زمانی طوالنی مشکالت فراوانی را برای زنان به وجود آورد. 
با وجود ارائه خدمات بیمه به زنان خانه دار، شرایط این نوع بیمه و چالش هایی که به 
همراه دارد باعث می شود همه به آن دسترسی نداشته باشند. پیش از بررسی شرایط این 
نوع بیمه، نگاهی به آمار و ارقام می اندازیم تا ضعف و ناکارآمدی بیمه بهتر و بیشتر درک 

شود. طبق گزارشی در وبسایت بیمه ایران: ]1۳[
• حدود 4۵ درصد زنان باالی ۵0 سال مجرد )مجرد، مطلقه یا بیوه( هستند.

• درآمد بازنشستگی زنان از مردان کمتر است. 
• سطح استاندارد زندگی زنان بعد از طالق ۷۳ درصد کاهش پیدا می کند.

• ۸0 درصد زنان بیوه در ایران در فقر زندگی می کنند. 
• از هر 10 زن، هفت نفر در دوره ای از زندگی دچار فقر بوده است. ]14[

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۳0 درصد ازدواج ها به طالق ختم می شود و یکی 
از عمده ترین دالیل طالق، شرایط مالی است و زوج هایی که طالق می گیرند فرزندانی دارند 

که باید از نظر مالی آنها را تأمین کنند. ]1۵[
طبق گزارش و آمارهای فراگیری مالی در وب سایت بانک جهانی، نگرانی ها در موضوع مالی، 
هزینه های درمانی در زمینه بیماری های حاد یا تصادف، در گروه سنی باالی 1۵ سال در 
جامعه حدود ۳0 درصد و برای زنان به طور دقیق 2۹/۷2 درصد است. این آمار نشان دهنده 
ضعف  های نظام بیمه در ایران است. توسعه بازار محصوالت بیمه، به ویژه محصوالت 
مناسب زنان می تواند به ریشه کن کردن فقر زنان  و درنتیجه توانمندسازی آنها و توسعه 

فراگیری مالی کمک شایانی کند. ]16[ 

چالش های بیمه زنان خانه دار در ایران
صاحبان  زنان  و  نبودند  بهره مند  بیمه  خدمات  از   1۳۸۷ سال  از  پیش  تا  خانه دار  زنان 
حرفه های خانگی و مشاغل آزاد هم جزو زنان شاغل به حساب نمی آمدند. ]1۷[ این بیمه 
برای زنان خانه دار و دختران مجرد طرح ریزی شد که با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه 
تحت پوشش قرار بگیرند. این بیمه مزایایی دارد، اما پرداخت هزینه هایی از جمله هزینه 

زایمان و کمک هزینه ازدواج را پوشش نمی دهد. ]1۸[
شرط سنی برای تحت پوشش قرارگرفتن زنان برای این بیمه، 1۸ تا ۵0 سال است و اگر 
کسی باالی ۵0 سال سن داشته باشد، باید به ازای هر سال اضافه، سابقه بیمه داشته 
باشد که با توجه به اینکه جمعیت بزرگی از زنان در شهرها و روستاها تمام عمر خانه دار 

بودند، از پس برآورده کردن این شرط بر نمی آیند.
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طرح بیمه زنان خانه دار به دالیلی مانند باالبودن مبلغ حق بیمه، اجباری نبودن، سواد بیمه 
پایین، نداشتن تمکن مالی کافی و مواردی از این دست با استقبال چندانی مواجه نشده 

است. ]1۷[

نتیجه گیری
با  است.  زنان  محوریت  با  بیمه  صنعت  توسعه  از  جدیدی  مرحله  نمایانگر  خرد  بیمه 
درنظرگرفتن ماهیت بازار، سه عامل در پیشبرد استراتژی فراگیری مالی مبتنی بر استفاده 

گسترده از بیمه خرد وجود دارد:
• شناسایی خطراتی که ممکن است بیشتر بر گروه های آسیب پذیر )زنان( تأثیر بگذارد.

• طراحی و ارائه محصوالت و خدماتی مطابق با خطرات مذکور
• داشتن چارچوب و رگوالتوری برای نظارت مؤثر با استفاده از پارامترهای کارایی اقتصادی 

و اجتماعی 
همچنین نگرش زنان درباره خطرات با مردان متفاوت است و بیمه خرد تأثیر قابل توجهی 
روی میزان سرمایه گذاری در مشاغل، سیاست های پس انداز و مصرف خانوار که بیشتر 

تحت کنترل زنان است خواهد داشت. 
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بیمه خرد زمانی که به طور مؤثر برای رفع نیازهای خاص زنان فقیر یا کم بضاعت طراحی 
شود، می تواند باعث برون رفت آنها از فقر شود. با این حال پاسخ به تقاضا برای پوشش 
گسترده جامعه زنان و فشار برای پایین نگه داشتن هزینه ها، اجرای موفق برنامه های 

بیمه خرد و ارائه خدمات کارآمد، چالشی جدی است.

 

منابع

 [1] Pomeroy, Robin. "How 'financial inclusion' can help lift millions of people out of poverty - on 
Radio Davos", 2022.
 [2] Asli Demirg -Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, and Saniya Ansar. "The Global Findex 
Database 2017, Measuring financial inclusion and the fintech revolution", 2017.
 [3] Nations, United. "The Imperative of Financial Inclusion".
 [4] Sethi, Dinabandhu and Debashis Acharya, "Financial inclusion and economic growth linkage: 
Some cross country evidence". Journal of Financial Economic Policy, 2018.
ح   ]۵] بنایی, نسیم، »مروری بر تجربه سه کشور در اجرای فرایند فراگیری مالی / چه کشورهایی در اجرای طر

Last Accessed; Available from: https://way2pay.ir/249918[ 1400،»فراگیری مالی موفق بوده اند؟
 [6] Nelson, Eshe. "Nobel winner Muhammad Yunus wants two financial systems—one for the 
rich and one for the poor". 2018 [Last Accessed.
 [7] Ola Oyekan, Kate Lyons )Crick(, Emmanuel Djengue. "Closing the Gender Gap: The Role of 
Inclusive Insurance in Empowering Women Around the World", 2022.
 [8] Hunt, Janet. "Definition and Examples of Microinsurance", 2022. 
 [9] "Driving Inclusive Insurance: The Untapped Potential within The Microinsurance 
Market",2022.
 [10] Cheston, Susy, "Inclusive Insurance: Closing the Protection Gap for Emerging Customers", 
in MAINSTREAMING FINANCIAL INCLUSION: BEST PRACTICES. 2018, Institute of International 
Finance: Accion, Institute of International Finance.
 ]11] آنالین، تحریریه اقتصاد، »بررسی صنعت بیمه در ایران؛ بیمه در ایران یک قرن از دنیا عقب ماند«، 

 1۳۹۸
 ]12] صالحی، علی اسکینی، ندا، »نگاه کلی به صنعت بیمه در شرایط فعلی کشور«، 1400 

 ]1۳] ایران، بیمه، »بیمه عمر بانوان«، 1۳۹۷ 
 [14] Women, UN, "Inclusive development, shared prosperity and decent work". 2021, UN 
Women.

 ]1۵] »ازدواج و طالق ثبت شده در کشور«، 1400، مرکز آمار ایران
 [16] "DataBank - G20 Financial Inclusion Indicators". 2021: The World Bank 
 ]1۷] وحید برسیاه، معصومه قنبری، »چالش های پیشروی بیمه اجتماعی زنان خانه دار و الزامات تقنینی 

آن«. 1401.
 ]1۸] احمدیان، سارا، »بیمه زنان خانه دار؛ پیشتوانه مالی مناسب برای بانوان«، 1401

61 شماره 2
پاییز 1401



با توسعه فناوری های مالی در دهه های اخیر، انواع روش های پرداخت نیز دچار تغییر و 
تحول شده و صورت های جدیدی به خود گرفته اند. یکی از این روش ها،  BNPL است که 
از زیرمجموعه های روش پرداخت اعتباری است. هرچند تاریخچه  این روش به سال های 
دور می رسد، اما توسعه و پیشرفت فناوری های مالی و همچنین تحوالت جهانی باعث 
شده صورت تازه ای به خودش بگیرد و شرکت های متعدد ارائه دهنده، این روش را در 

سراسر جهان تاسیس کنند. 
خرید بر مبنای روش BNPL یا Buy now pay later که به معنای »االن بخر، بعدا پرداخت 
کن« در نظر گرفته می شود، نوعی از روش های خرید اعتباری است که در سال های اخیر در 
جهان رواج چشمگیری پیدا کرده است. به طور خالصه و موجز، در روش  BNPL مشتری 
با  که  واسطه  شرکت  یک  می خرد،  پذیرنده  همان  یا  فروشنده  از  را  نظرش  مورد  کاالی 
فروشنده قرارداد همکاری دارد، به جای مشتری، مبلغ خرید را به طور کامل یا به صورت 
قسطی به فروشنده پرداخت می کند و بعد در بازه زمانی مشخص و اقساط معین، مبلغی 

فروش اعتباری، راه حلی 
یدهای بزرگ کوچک برای خر

ریحانه هاشمی
 روزنامه نگار



که به فروشنده پرداخت کرده را از مشتری دریافت می کند. در این روش، مشتری کاالی 
مورد نظرش را در لحظه می خرد و تحویل می گیرد اما هزینه آن را به طور یک جا پرداخت 
نمی کند و به جای پرداخت کامل و یک جای هزینه، آن را به صورت اقساطی، در بازه زمانی 
بین  که همان شرکت واسطه  لندتک  به شرکت  پایین  با سود  یا  و بدون سود  معین 

فروشنده و مشتری است، پرداخت می کند.
از جمله خوبی هایی که این روش برای مشتری به همراه دارد، عدم نیاز به تسویه یک جا و 
همچنین فراهم کردن امکان خرید قسطی طیف متنوعی از کاالها و خدمات برای اوست. 
شرکت های واسطه در این روش، درآمد خود را نه از سود پرداختی مشتری که از پذیرنده ها 
دریافت می کنند. در اصل در این روش، معموال از مشتری سود دریافت نمی شود و صرفا 
بعضی از شرکت ها در قبال طوالنی ترکردن مدت بازپرداخت اقساط برای مشتری، بهره 
ناچیزی از مشتری می گیرند. نحوه  بازپرداخت شامل مدت زمان الزم برای تسویه هزینه و 

مبلغ هر قسط را شرکت ارائه دهنده  خدمات BNPL مشخص می کند. 
همان طور که اشاره شد، شرکت های ارائه دهنده  خدمات  BNPL از فروشندگان خرده فروش 
)Retailer(، مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. در قبال فروش با روش »االن بخر، 
بعدا پرداخت کن« هم میانگین ارزش سبد خرید هر مشتری افزایش پیدا می کند و هم 
فروشندگان مشتریان بیشتری خواهند داشت. بنابراین روش BNPL هم برای مشتریان، 

هم برای شرکت های واسطه و هم برای فروشندگان، یک روش سودمند است. 

تاریخچه BNPL در جهان 
درحال حاضر شرکت های بین المللی بزرگی مثل Klarna و Affirm، خدمات خرید بر مبنای 
BNPL را ارائه می کنند. شرکت  PayPal نیز خدمات BNPL را با روشی که خاص خودش است 
به مشتریانش ارائه می کند. گسترش BNPL در جهان باعث شده که امروزه حدود پنجاه 
درصد از فروشگاه ها در بریتانیا، خدمات BNPL را به مشتریانشان ارائه کنند. در سال 2020 
بازار پیشنهادی این سرویس حدود ۹۷ میلیارد دالر تخمین زده شده بود و پیش بینی ها 
گویای این بود که تا سال 2024، حدود چهار درصد از تراکنش های مربوط به صنعت تجارت 
الکترونیک جهان، به تراکنش های BNPL مرتبط خواهد بود. اما در پی بحران اقتصادی در 
سال 2020، ارزش سهام بزرگترین شرکت های صنعت BNPL تحت تاثیر قرار گرفت و کالرنا، 
یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات BNPL حدود  40 میلیارد دالر از 
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آنقدرها  ارزش خود را در کمتر از یک سال از دست داد. با این حال اوضاع این صنعت 
خوب است که هنوز در سطح جهان مورد توجه باشد و شرکت های بزرگ، عالقه مند به 

ارائه خدمات BNPL باشند. 
هرچند فروش بر مبنای روش BNPL در دهه های اخیر در جهان رواج بیشتری پیدا کرده و 
همچنان نیز در حال گسترش است، اما سابقه اش قدیمی تر از آن است که فقط به قرن 
حاضر یا قرن بیستم مربوط شود. اولین شکل BNPL به قرن 1۹ و به زمانی بازمی گردد که 
طرح های فروش اقساطی به عنوان راهی برای خرید کاالهای گران قیمت )مانند مبلمان، 
پیانو و تجهیزات کشاورزی( برای مصرف کنندگان رواج پیدا کرد، چون مشتریان معموال 

بودجه الزم برای خرید کامل این وسایل را نداشتند. 
در هند، BNPL همچنان به صورت یک سیستم سنتی مشابه فروش نسیه ای وجود دارد. 
فروشندگان هندی در مغازه هایشان، دفترهای اعتباری ثبت شده را به صورت دستی نگه 
 هزینه آن 

ً
می دارند تا به مشتریان خود اجازه دهند آذوقه را به صورت اعتباری بخرند و بعدا

را بازپرداخت کنند.
روش »االن بخر، بعدا پرداخت کن« یا همان BNPL، به شکلی که امروز وجود دارد، احتماًال 
برای اولین بار در فروشگاه های زنجیره ای بزرگی مانند Nordstrom که کارت های اعتباری 
با برچسب خصوصی را در دهه های 1۹۸0 و 1۹۹0 صادر می کردند، شروع شد و رشد کرد. از 
اوایل قرن بیست و یکم، شرکت های فین تک سیستم هایی را توسعه داده اند که به آنها 
امکان می دهد وام دهی با طرح اقساطی را در جریان پرداخت برای فروشگاه های آنالین نیز 
فراهم کند. در این روش ها این امکان برای مصرف کننده فراهم شده که اعتبار فوری در 
 بر اساس یک برنامه زمان بندی 

ً
محل خرید کاالی مورد نظرش دریافت کرده و هزینه را بعدا

توافق شده پرداخت کند. در این روش، پردازش فوری و پرداخت هزینه در لحظه، بدون 
نیاز به معطل شدن خریدار، همان چیزی است که شرکت ارائه دهنده خدمات BNPL را از 

شرکت هایی که کارشان وام دادن به مصرف کننده است، متمایز می کند.

BNPL در ایران
با وجود اینکه مفهوم فروش اعتباری و خرید به وسیله  کارت های اعتباری از سال های دور 
در کشورهای مختلف دنیا رواج پیدا کرده، در کشور ما مفهومی است که به تازگی مورد 
توجه قرار گرفته است. با توجه به فراگیرنبودن پرداخت اعتباری در کشور ما و عدم ارائه  
خدمات پرداخت اعتباری در ایران، مدت زمان زیادی طول کشید تا پای BNPL به کشور 
ما باز شود. اما درحال حاضر چند شرکت  هستند که این خدمات را به مشتریانشان ارائه 
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می کنند. از بین این شرکت ها می توان به اسنپ پی، دیجی پی و تارا اشاره کرد که هر کدام 
مشتریان خودشان را دارند و با روش های متفاوتی هزینه های خرید را از مشتریانشان 

دریافت می کنند. 
راه  با  گفت وگو  در  پیش تر  تارا  شرکت  سازمانی  فروش  مدیر  اسماعیل نژاد،  فرهاد 
پرداخت گفته بود: »نحوه کار ما به این صورت است که شرکت ها لیستی از پرسنل خود 
را به ما می دهند و برای هر کدام، مبلغی از اعتبار را درخواست می کنند. این مبلغ، درون 
آنها  می توانند با این کارت های دیجیتالی از  کارت خرید اعتباری پرسنل شارژ می شود. 
پذیرنده های متعددی که با شرکت ما طرف قرارداد هستند، خرید کنند. این پذیرنده  ها 
تا  سوپرمارکت  از  و  دارند  زیادی  تنوع  هستند،  آنالین  هم  و  حضوری  به صورت  هم 

طالفروشی را شامل می شوند.«
پیاده سازی مدل فروش BNPL در کشور ما، به همان شکلی که در کشورهای توسعه یافته 
اتفاق می افتد، به دالیل مختلفی ممکن نیست. مدیرعامل شرکت دیجی پی در گذشته 
را  ایران  گفته بود دالیل زیادی وجود دارد که پیاده سازی مدل جهانی این محصول در 
تقریبا غیرممکن یا بسیار دشوار می کند. از نظر او، دالیل این اتفاق عبارتند از وضعیت 
تورم و انگیزه پایین پذیرنده ها در فروش اقساطی به دلیل هزینه های تورمی تامین کاال، 
محدودیت های پذیرندگان به دلیل کم بودن حاشیه سود، کم بودن دانش مالی در میان 
یا  موجود  و  اعتباری  خرید  برای  فرهنگ سازی  باالی  هزینه های  جامعه،  مختلف  اقشار 
پررنگ نبودن رتبه اعتباری برای افراد. مدیرعامل دیجی پی معتقد است باید از شکست 
مدل های غیرایمن BNPL در جهان درس بگیریم و BNPL را با کنترل ریسک ها و مخاطرات 

آن به کاربران ایرانی عرضه کنیم.

آینده صنعت BNPL در ایران و جهان
توجه و اقبال به بازار تجارت الکترونیک و پاندمی کووید-1۹ در سه سال گذشته، از عواملی 
بود که با افزایش سهم فروش آنالین در بازار خرده فروشی، زمینه را برای بروز روش های 
مبتکرانه در صنعت پرداخت فراهم کرد. از جمله این روش ها BNPL است که هم از سوی 
سازمان ها و هم افراد با استقبال روبه رو شده و رشد قابل توجهی، در مقایسه با سایر 
روش های مبتکرانه و خالقانه داشته است. در جوامعی که اقبال کاربران به استفاده از 
کامپیوترهای رومیزی کاهش پیدا کرده و در عوض، توجه مردم به استفاده از گوشی های 
هوشمند افزایش پیدا کرده، اقبال به استفاده از روش های پرداخت دیجیتال و BNPL هم 

افزایش قابل توجهی داشته است.
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 یکی از دالیل توجه عمومی به سرویس BNPL، این است که این سرویس، خدماتش را در 
مدت زمان کوتاهی در اختیار مشتری قرار می دهد. BNPL، از خانواده سرویس های تامین 
اعتبار در نقطه خرید است که اعتبار الزم برای خرید اقساطی یک کاال یا خدمت را بالفاصله 
پس از درخواست مشتری در اختیار او قرار می دهد و مشتری می تواند هزینه خرید اقالم را 
در یک دوره کوتاه مدت پرداخت کند. بعد از تسویه بدهی، حساب اعتباری فرد دوباره شارژ 

شده و اعتبار تازه ای در اختیار او قرار می گیرد. 
 روش BNPL )االن بخر، بعدا پرداخت کن( از جمله روش هایی  است که با هدف بهبود 
تجربه پرداخت اعتباری و افزایش قدرت خرید کاربران به وجود آمده و توسعه پیدا کرده و 
با توجه به اینکه هم به سود مشتری، هم به سود شرکت واسط و هم به سود فروشنده 
گسترش  است.  کرده  پیدا  استفاده  و  ترویج  رشد،  برای  زیادی  بسیار  قابلیت  است، 
استفاده از این روش، در بین سازمان های خصوصی و دولتی و شناساندن این امکان 
به مردم به عنوان یکی از روش های قابل دسترس برای پرداخت اعتباری، می تواند تجربه 
خرید بهتری برای فروش آنالین و حضوری را برای مشتریان فراهم کرده و فروش اعتباری 
را به عنوان یکی از راه های معمول و در دسترس برای خرید، در اختیار تعداد بیشتری از 

متقاضیان قرار دهد.  
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برای توانمندسازی مالی افراد جامعه راهکارهای متعددی وجود دارد. بحث فراگیری مالی 
و سواد مالی برای این هدف بارها مطرح شده اما از جایگاه سبک زندگی با تمرکز بر اعتبار 
نباید به سادگی عبور کنیم، به خصوص درباره قشر متوسط جامعه این موضوع بیشتر 
صادق است. با توجه به اینکه سبک زندگی، نزدیکی زیادی با فرهنگ مردم هر کشور دارد 

باید این موضوع را به صورت ریشه ای و در فرهنگ ایرانی ها بررسی کنیم. 
با  است  مساوی  وام  و  اعتبار  بحث  که  است  این  کشورمان  در  مردم  اغلب  تصور 
بدهکاربودن و بدهکارشدن و در فرهنگ ما بدهکاربودن، بار منفی دارد. این درحالی است 
که در علم اقتصاد، بدهکاربودن الزاما موضوعی منفی نیست و در شرایطی، خوب است 
که افراد بدهکار باشند. چنانچه بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم و آموزش هایی ارائه دهیم 
تا این نگاه تغییر کند، درنهایت می توانیم شاهد توانمندی مالی افراد جامعه با استفاده از 

دریافت اعتبارهای خرد و BNPL باشیم. 

راهکارهای توسعه 
توانمندسازی مالی افراد جامعه

حامد قنادپور
 مدیرعامل تارا



هرچند ما به این موضوع واقف هستیم که دریافت اعتبار می تواند منجر به افزایش توان 
اقتصادی افراد شود و BNPL یکی از امکانات موجود است، اما این حقیقت را باید در نظر 
بگیریم که عمر آنها در ایران بسیار کوتاه است و زمان زیادی نیست که شکل گرفته اند. 
البته در دنیا، مفهوم اعتبار وجود داشته و بعد BNPL به آن اضافه شده اما ما در ایران، 
مفهوم اعتبار را هم نداریم. مفهوم اعتبار و کارت اعتباری هیچ گاه به معنای واقعی خود 
در ایران توسعه نیافته و افراد زیادی از آن استفاده نکرده اند. برای کسب وکارها هم این 

موضوع صرفه نداشته تا آن را عرضه کنند. 
 BNPL راه  ابتدای  در  و  هستیم  جهانی  ترندهای  با  همسو  تقریبا  اعتبار،  بخش  در  حاال 
قرار گرفته ایم. برای افزایش توان اقتصادی افراد جامعه با استفاده از امکان »اکنون بخر، 
بعدا پرداخت کن« الزم است تا کسب وکارهای حوزه صنعت، تولید و زنجیره تامین هم 
نرخ تمام شده  به  با توجه  به تنهایی نمی توانند  بانک ها  کنند، چراکه  این حوزه ورود  به 
پول، پرداخت اعتبار را در ایران آنطور که انتظار می رود و با توجه به چالش های اقتصادی، 
راه اندازی کنند. درحقیقت حوزه بانکداری و پرداخت ایران در این فضا نیستند. بانک ها 

بر اساس مکانیزم های تسهیالت شکل گرفته اند، حال آنکه اعتبار مقوله دیگری است. 
اعتبار و BNPL گرچه درنهایت منجر به اتفاقات مثبت در اقتصاد به ویژه برای دهک های 
پایین جامعه می شود، اما آنها هم ابزاری هستند که باید فرهنگ استفاده از آن را داشته 
باشیم. قطعا اگر BNPL توسط قشر متوسط برای غیر مصرف روزمره استفاده شود و آنها با 
اعتباری که دریافت می کنند کاالیی بخرند که جزو نیازهایشان نباشد و بازپرداخت وام خرد 
برای آنها سخت باشد، مسائل جبران ناپذیری را در طوالنی مدت به لحاظ اقتصادی برای 

آنها در پی خواهد داشت.
آن، زندگی روزمره خود را بگذرانند اما  از  اعتبار باید به گونه ای باشد که افراد با استفاده 
در ایران به دلیل نگاه موجود، از آن در قالب تسهیالت و برای خرید خانه، ماشین و... 
استفاده می شود. البته این موضوع با توجه به وضعیت تورمی در ایران به صرفه  است 
اما ما درباره قشر متوسطی صحبت می کنیم که درآمد و هزینه آنها به  اصطالح سربه سر 
است یا حتی درآمدشان کمتر از هزینه شان است. برای این دسته از افراد، BNPL باید 
حالل مسائل معیشتی باشد؛ در غیر این صورت، این کار درنهایت به نفع او نخواهد بود، 
بلکه باعث می شود در زندگی مالی خود با چالش مواجه شود و توان اقتصادی و معیشت 
اینکه در حوزه اعتبار نیز همانند سایر حوزه های  او تحت الشعاع قرار گیرد. نکته مهم 
نیازهای  براساس  و  پذیرد  انجام  به درستی  باید  مشتریان  بخش بندی  کسب وکاری، 

مشتریان توسعه یابد.
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چرخش دنیا به سمت خریدهای غیرحضوری و آنالین باعث شده به مرور زمان قطعات 
 1BNPL  پازل این فرایند برای یک خرید هرچه آسان تر، تکمیل شود. در این راستا خدمات
یا همان »االن بخر، بعدا پرداخت کن« نیز یک گام بزرگ و مهم در سراسر دنیا، مخصوصا 
به تقویت طرف  فرایند خرید، درنهایت منجر  با تسهیل  که  کشورهای پیشرفته است 

تقاضا، افزایش کیفیت محصوالت و رشد اقتصادی می شود.
بر اساس این گزارش، BNPL به زبان ساده نوعی روش تأمین مالی کوتاه  مدت به شمار 
 بپردازد. این مدت زمان، 

ً
می رود که به مصرف کننده امکان می دهد پول خرید خود را بعدا

محدود و مشخص است و سود فروشنده در این فرایند، اغلب صفر یا نزدیک صفر است. 
یا  کاالها  می توانند  خود،  خریدهای  مبلغ  کل  پرداخت  به جای  مشتریان  روش،  این  در 

نگاهی به عملکرد   BNPLها

بعدا پرداخت کنید تا 
خ دهد! رشـــد اقتصادی ر

پونه ترابی
روزنامه نگار

1.  Buy Now Pay Later



خدمات مورد نظر را در لحظه خریداری کنند و هزینه آن را به مرور زمان بپردازند. این فرایند 
به مشتریان، قدرت خرید بیشتری می دهد و دسترسی به طیف بزرگی از کاال و خدمات را 

برای عموم مردم فراهم می کند.
می کند،  اضافه  خود  پرداخت  روش های  به  را   BNPL روش  فروشنده  یک  که  هنگامی 
مشتریان می توانند هر کاالیی را که نیاز دارند خریداری کرده، تحویل بگیرند و پرداخت 

صورت حساب را به طور کامل به شرکت ارائه دهنده BNPL بسپارند.
 بنابراین هزینه خریدهای مشتریان به صورت کامل و ظرف مدت بسیار کوتاهی توسط 
شرکت ارائه دهنده BNPL به فروشنده پرداخت می شود. مشتریان بعد از مدت زمانی 
مشخص برای نحوه بازپرداخت هزینه خریدهایشان تصمیم گیری می کنند و معموًال آن 
را به صورت یک جا یا اقساطی در طی مدت زمان مشخصی پرداخت می کنند؛ اما شرایط و 
ضوابط استفاده از جمله میزان اعتبار، نحوه بازپرداخت، مدت زمان بازپرداخت، نرخ بهره 

و... بین شرکت های ارائه دهنده BNPL متفاوت است.
هرچند برخی بر این باورند که استفاده از BNPL باعث افزایش مصرف گرایی و خریدهای 
غیرضروری می شود اما کارشناسان اعتقاد دارند وزنه مزایای این روش از وزنه معایب آن 

سنگین تر است. مزایایی که در خانه آخر به ارتقای وضعیت اقتصاد منجر می شود.

BNPL بررسی کارکردهای های
 ، کشور اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  لندو  مدیرعامل  امیرحق رنجبر، 
نکته  این  بر  و  می داند  ضروری  جامعه  برای  را   BNPL خدمات  وجود 
تاکید دارد که این خدمات باعث بزرگ شدن تجارت الکترونیکی، رشد 
افزایش  و  خرید  قدرت  افزایش  تقاضا،  تحریک  و  فروش  افزیش  خرد،  کسب وکارهای 

کیفیت زندگی می شود و آینده روشنی در انتظار آن است.
که  این تصور  »با وجود  گفت:  BNPLها پرداخت و  کارکرد  به توضیح  ابتدا  حق رنجبر در 
BNPLها اعتبار خرد یک ماهه هستند، باید گفت مفهوم BNPL اعتباری است که فرد 
در کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت دریافت می کند. در نگاه جامع، BNPL تسهیالتی 
تا حدود ۵0 میلیون تومان است و چند کارکرد دارد. کارکرد نخست، افزایش قدرت خرید 
است. با توجه به شرایط اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد چنین خدماتی، نیاز جامعه 
ایرانی محسوب می شود. این موضوع را می توان از میزان تقاضا متوجه شد. برای مثال در 
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لندو همیشه تقاضای وام، نمودار صعودی داشته است، حتی در تالطم های مختلف هم 
شاهد کاهش آنچنانی تقاضا نبودیم.«

وی ادامه داد: »کارکرد دوم این است که BNPL به تسهیل فرایند خرید منجر می شود. زیرا 
فرد، اعتباری را می گیرد و بدون اینکه الزم باشد عملیات پرداخت را انجام دهد می تواند 
خرید آنالین را تکمیل کند. با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در ایران هر سال بزرگتر 
می شود و BNPLها می توانند آن را بزرگتر و فرایندش را تسهیل کنند، درمجموع می توان به 
این نتیجه رسید که رشد تجارت الکترونیکی و افزایش قدرت خرید باعث می شود بتوان 

برایBNPL ها از نظر حجم بازار، آینده خوبی را متصور شد.«
مدیرعامل لندو به این سوال که میزان ریسکی که BNPLها با آن مواجه هستند چقدر 
است، پاسخ داد: »ازآنجایی که هنوز در مارکت روی اعداد چند هزار میلیارد تومانی اعتباری 
داده نشده، مشخص نیست نرخ نکول چه در BNPLها و چه در وام های خرد چقدر است. 
بنابراین باید زمان بگذرد، زیرا درحال حاضر با کمبود گزارش های اعتباری مواجه هستیم. 
برای مثال اگر فرد از سال 1۳۸۸ تسهیالتی دریافت نکرده باشد، گزارش اعتباری اش نمره 
ندارد. درواقع کمبود زیرساخت اعتبارسنجی و مدیریت ریسک می تواند BNPLها را تحت 

تاثیر قرار دهد.«

آینده BNPLها در ایران روشن است
حق رنجبر در ادامه با تاکید بر اینکه BNPLها در ایران کامال روبه رشد هستند و مردم این 
ابزار را بهتر از قبل می شناسند، اظهار کرد: »با توجه به اینکه در حال حاضر چیزی به نام کارت 
اعتباری به معنای جهانی آن در کشور وجود ندارد، BNPLها به نوعی قرار است کمبود کارت 
اعتباری را هم جبران کنند. به همین دلیل سرعت رشد این خدمات در ایران بیشتر خواهد 

بود. این خدمات در دنیا هم با رشد مواجه بودند و کرونا نیز در این رشد تاثیرگذار بود.«
وی ادامه داد: »البته ارزش بازیگری مانند کالرنا که در دوران کرونا رشد کرده بود، به دلیل 
تغییر در شرایط اقتصادی و رشد و نکول افت کرد. احتماال بازیگران ایران نیز در آینده با این 
اتفاق مواجه شوند اما ازآنجایی که اطالعات هنوز شفاف نیست کسی نمی داند ریسک 

نکول BNPLهای ایرانی چقدر است اما در آینده مشخص می شود.«

چالش های BNPL در ایران
گفت:  ایران  در  رگوالتور  از  BNPLها  حوزه  فعالین  انتظارات  درمورد  لندو  مدیرعامل 
کند  برطرف  را  چالشی  بخواهد  رگوالتور  که  نیستند  این  دنبال  به  خیلی  »کسب وکارها 
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نکند.  ایجاد  برایشان  جدید  چالش  یک  رگوالتور  که  هستند  این  دنبال  بیشتر  بلکه 
البته رگوالتور تاکنون خیلی به حوزه BNPL ورود نکرده است. با این حال شنیده شده 
که دوستان در بانک مرکزی درحال تنظیم آیین نامه هایی هستند اما درحال حاضر هیچ 

چیزی عملیاتی نشده است.«
حق رنجبر افزود: »با این وجود می توان ارزیابی کرد که مهم ترین چالشی که  BNPLها ممکن 
است با آن مواجه شوند چالش هایی از جنس رگوالتوری و چالش های ریسکی است. 
فعال خط قرمزی که وجود دارد این است که بی تو لندینگ نباید اجرا شود و تسهیالت باید 

از منابع کسب وکار، بانک ها و لیزینگ ها باشند.«

مزایا و معایب استفاده از BNPLها
وی در ادامه با اشاره به معایب BNPLها اظهار کرد: »درمورد BNPL ها دو ایراد وجود دارد. 
نخست مصرف گرایی است. با توجه به اینکه BNPL ها فرایند خرید را تسهیل می کنند، 
این موضوع ممکن است مخصوصا برای جوان ها که هیجان و عالقه زیادی دارند که در 
لحظه خاص کاالیی را داشته باشند و شاید خیلی به این موضوع فکر نکنند که آیا توان 
مالی پرداخت را دارند یا خیر، چالش ایجاد کند. این موضوع مهمی است که رگوالتور در 

دنیا به آن ورود کرده است.« 
مدیرعامل لندو ادامه داد: »موضوع بعدی که به خصوص در ایران بیشتر به چشم می آید، 
نبود زیرساخت های اعتبارسنجی است. احتماال افرادی از خدمات BNPL استفاده می کنند 
که توان پرداخت ندارند و الزم نیست از ضمانت نامه های مهمی استفاده  کنند. یعنی افراد، 

اعتباری را به دلیل سهولت آن دریافت می کنند که توان پرداختش را ندارند.«
حق رنجبر با بیان اینکه با وجود معایب گفته شده، BNPL ها از چند جهت می توانند به 
باعث  می شود،  ارائه  طریق  این  از  که  »اعتباری  داد:  توضیح  کنند،  کمک  کشور  اقتصاد 
بزرگ شدن تجارت الکترونیکی شده و همین موضوع مزایای زیادی دارد. BNPLها باعث 
می شوند خرید در فضای آنالین ایجاد شود. مزیت دوم، رشد کسب وکارهای خرد است. 
برای مثال ما در لندو با چند هزار کسب وکار همکاری می کنیم، به خصوص در شرایط فعلی 
جامعه بسیاری از کسب وکارها این بازخورد را می دهند که امکان تبلیغات ندارند، فروش 

آنها افت کرده و کانال فروششان لندو است.«
او با تاکید بر اینکه کسب وکار BNPL باعث افزایش فروش و تحریک تقاضا می شود، عنوان 
کرد: »مزیت سوم افزایش قدرت خرید و مزیت چهارم نیز افزایش کیفیت زندگی است، زیرا 

متقاضی به سمت محصول باکیفیت تر می رود.«
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نگاهی به خدمات لندو
حق رنجبر در ادامه درمورد خدمات لندو توضیح داد: »از آغاز فعالیت لندو حدود هفت 
سال می گذرد و ازآنجایی که کامال آنالین است، کل ایران را پوشش می دهد. حتی به چند 
صد روستایی که بانک آینده به عنوان شریک تجاری لندو در آنجا شعبه ای ندارد، سرویس 
داده شده است. لندو با چند هزار فروشگاه همکاری دارد و سقف وام برای یک نفر 20 
میلیون تومان است. البته اینکه تاکنون جمعا چه میزان وام پرداخت شده محرمانه است 

اما عمده سهم بازار در اختیار لندو قرار دارد.«
ابعاد مختلف  گفت: »در  برنامه های توسعه خدمات در لندو  به  با اشاره  وی همچنین 
برنامه توسعه داریم. میزان وام دهی لندو در سال 1400 نسبت به سال 1۳۹۹ رشد پنج 
برابری داشت که پیش بینی می شود امسال هم نسبت به سال گذشته شاهد همین 
رشد باشیم. خدمات دهی آنالین در سال جاری نیز گسترش یافته و اپلیکیشن لندو نیز 
به زودی راه اندازی می شود. از طرف دیگر گسترش فروشگاه های لندو در دستور کار است 
و پکیج های مختلفی برای پروموت و افزایش فروش در نظر گرفته ایم. همچنین پنلی برای 

فروشگاه ها ایجاد می شود که رصد فروش خود را در آن مشاهده کنند.«
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BNPL بیشترین رشد را در صنعت فین تک خواهد داشت
مدیرعامل  زادمهر،  محسن  که  می شود  مطرح  درحالی  مباحث  این 
بانکینو، قوانین بانک مرکزی را مهم ترین چالش در حوزه BNPL می داند 
از  این خدمات در جامعه  از  که فرهنگ استفاده  باور است  این  بر  و 
سال های قبل وجود داشته است. وی بر این نکته تاکید دارد ازآنجایی که BNPLها طرف 
تقاضا را تقویت کرده و قدرت خرید مردم را باال می برد، طرف عرضه برای جلب نظر مخاطب 
وارد رقابت شده و کیفیت محصوالت را ارتقا می دهد. اتفاقی که شکوفایی اقتصادی را در 

پی دارد.
روند  هم  ایران  در  و  است  روبه رشد  دنیا  در  BNPLها  جایگاه  اینکه  بر  تاکید  با  زادمهر 
صعودی بسیار خوبی دارد، اظهار کرد: »واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی 
و نیاز شدیدی که بازار به این سرویس ها دارد، BNPL بیشترین رشد را در صنعت فین تک 

در سال آینده در حوزه نئوبانک ها خواهد داشت.«
است،  داشته  وجود  ایران  در  قدیم  از   BNPL از  استفاده  فرهنگ  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گفت:» BNPLهم نوعی وام بوده و فروش اقساطی هم از قبل وجود داشته است. تحول 
دیجیتالی که رخ داده در شیوه ارائه این سرویس است. می توان برای BNPL طی یک تا دو 

سال آینده توسعه بسیار زیادی متصور شد.«
مدیرعامل بانکینو به این سوال که آیا BNPLها می توانند جایگزین کارت اعتباری شوند، 
پاسخ داد: »کاربرد BNPL با کارت اعتباری فرق دارد. درست است هر دو در حوزه تامین 
مالی فعالیت می کنند اما کارت اعتباری کاربرد خاص خود و BNPL هم کاربرد خاص خود را 

دارند و فکر نمی کنم بتوانند جای یکدیگر را بگیرند.«
زادمهر ادامه داد: »به نظر من هر دو بازار قابل توسعه دارند. BNPL در نقطه خرید اعمال 
می شود اما درمورد کارت اعتباری، از قبل اعتبارسنجی صورت می گیرد و یک اعتباری به 
از  مشتری داده می شود، یعنی فقط در لحظه خرید، تامین مالی صورت نمی گیرد بلکه 
را انتخاب کند. کارت  قبل به فرد اعتبار داده می شود تا بر حسب نیاز خودش اجناس 
اعتباری کمی فراگیرتر است، با این کارت هر جایی می توان خرید کرد اما BNPL معموال روی 

محصوالت خاصی تعریف می شود.«

مهم ترین چالش BNPL در ایران 
وی درمورد چالش هایی که BNPLها در ایران با آن مواجه هستند توضیح داد: »به نظر من 
مهم ترین چالش، بانک مرکزی است، زیرا این بانک سقف ارائه تسهیالت را محدود کرده 
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است. برای مثال به بانک ها اعالم کرده که نمی توانند بیش از 1۸ درصد تسهیالت بدهند. 
BNPLها برای تامین مالی خودشان از لیزینگ ها، بانک ها و تامین سرمایه ها بهره می برند 
که این ها با نرخ 1۸ درصد تامین مالی می کنند، BNPL باید حداقل چهار درصد به آن اضافه 
کند اما بانک مرکزی هنوز با این موضوع کنار نیامده درحالی که باید اجازه دهد این تامین 

مالی با نرخ باالتر انجام شود.«
مدیرعامل بانکینو ادامه داد: »باید به این نکته توجه کرد که اگر BNPLها فرد متقاضی 
را با نرخ 20 درصد تامین مالی نکنند، فرد باید در بازار با نرخ 60 درصد پول نزول کند. نگاه 
بانک مرکزی اشتباه است، این بانک باید بپذیرد عده ای از مردم واقعا نیاز دارند تامین 
مالی بشوند. BNPLها می توانند با نرخ گران تر اما راحت تر تامین مالی کنند. ریسک آن را 
هم پذیرفته اند، ریسکی که شبکه بانکی قبول ندارد. نگاه صفر و یک بانک مرکزی در حوزه 
اعتبار معضل بزرگی است. هرگز نمی تواند کل جامعه را مجبور کرد با نرخ 1۸ درصد وام 
بگیرند، این نشدنی است و ضربه بزرگی به اقتصاد می زند. BNPLها خالیی را شناسایی 

کرده اند و درراستای پرکردن آن گام برداشته اند.«

وزنه مزایا سنگین تر از معایب 
زادمهر در ادامه با تاکید بر اینکه نمی توان تکذیب کرد BNPLها در برخی موارد باعث ترویج 
مصرف گرایی و افزایش خریدهای غیرضروری می شوند، گفت: »اما در نگاه کلی مزایای این 
خدمات بیشتر از معایب آن است. شاید این خدمات در 10 درصد مواقع منجر به خریدهای 
غیرضروری شوند اما واقعیت این است که وقتی طرف تقاضا تقویت شود، طرف عرضه 
مجبور می شود خود را تقویت کند. یعنی به جای اینکه تسهیالت در اختیار یک شرکت 
تولیدکننده قرار بگیرد، به سمت تقاضا داده می شود و دست خریدار برای انتخاب و خرید 

محصول بهتر باز است.«
می کند  انتخاب  را  بهتر  محصول  مالی،  تامین  دغدغه  بدون  خریدار  »وقتی  افزود:  وی 
خودبه خود باعث می شود تولیدکنندگان نیز کیفیت کاالهای خود را افزایش دهند. برای 
مثال زمانی که دو هزار میلیارد تومان به یک شرکت خودروساز داخلی تسهیالت داده 
شود، مردم مجبور می شوند محصوالت شرکت خودروساز را با هر کیفیتی بخرند اما اگر 
این مبلغ به خریداران داده شود، خریدار می تواند خودرویی را بخرد که کیفیت بهتری دارد.« 
می شوند  رقابت  یک  وارد  خودروسازها  شرایط  این  »در  داد:  ادامه  بانکینو  مدیرعامل 
تا کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند. از طرف دیگر BNPL  باعث افزایش گردش 
اقتصادی می شود؛ زیرا دست مردم پول است و می توانند خرید کنند. در این شرایط برای 
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بازپرداخت وامی که اخذ کرده اند باید کار و فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهند.«
نگاهی به فعالیت بانکینو در حوزه تامین مالی

زادمهر درمورد فعالیت های بانکینو توضیح داد: »مدل اولیه بانکینو  BNPL نبود بلکه تامین 
مالی خرد یا میکرولندینگ بود. در فاز نخست، هدف اصلی این بود که بر اساس الگوریتم 
اعتبارسنجی، تسهیالتی را کامال بدون ضامن ارائه دهیم. بر این اساس نیز بیش از ۳00 
میلیارد تومان تسهیالت در اختیار مشتری قرار گرفت که نرخ نکول آن کمتر از نیم درصد 
بود. این آمار نشان می دهد که در نظام بانکی به وجود این حد از سخت گیری نیازی نیست. 
البته نمی توان تسهیالت خرد را در بانک ارائه داد. میزان خدمات بانکینو تا 10 میلیون تومان 

است اما در فاز بعدی قصد داریم میزان وام را تا 200 میلیون تومان افزایش دهیم.«
وی ادامه داد: »عنوان خدمات، وامینو و از جنس تسهیالت آنی است. درواقع در همان 
لحظه که مشتری درخواست می دهد، امور اعتبارسنجی انجام و در همان لحظه پول به 
کارت نقدی مشتری که در اختیارش قرار گرفته است، واریز می شود. پس از آن مشتری 
 BNPL تصمیم می گیرد از این مبلغ چگونه استفاده کند اما احتمال اینکه در آینده خدمات
را هم ارائه دهیم زیاد است. خدمات بانکینو غیرحضوری است و همه استان های کشور را 

هم پوشش می دهد.«
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شود،  جامعه  افراد  مالی  توانمندسازی  توسعه  موجب  فناوری  آنکه  از  بیش  ایران،  »در 
موجب تسهیل کردن فرایندها و افزایش دسترسی افراد شده است. هنوز راه طوالنی در 
پیش داریم و توسعه های زیرساختی و رگوالتوری بسیاری باید انجام شود تا افراد به تاثیر 

BNPLها در توسعه اقتصادی واقف شوند.«
این بخشی از صحبت های محمد آجدانی، معاون بانکداری نوین داتین در گفت وگو با 
»فناوری های مالی« است. مدیری که معتقد است فراگیری مالی در کنار توسعه فناوری، زمانی 
به نتیجه می رسد که قانون گذار، این مهم را در تمام برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های 

خود لحاظ کند.
این مصاحبه را زمانی گرفتیم که چند روزی از قطعی اینترنت گذشته بود و دغدغه های 
آجدانی مانند بسیاری دیگر از افراد صنعت مالی، چالش های پیش روی توسعه فناوری در 

گفت وگو با معاون بانکداری نوین داتین درباره نقش فناوری در توسعه 
فراگیری مالی و افزایش توان مالی جامعه

بانک ها باید بپذیرند که مدل بازی 
در حال تغییر است

فاطمه قوتی
کارشناس روابط عمومی داتین



ایران بود. هرچند هنوز به توسعه اقتصادی امیدوار بود؛ امیدوار به اینکه می تواند با »ویپاد« 
قدمی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی بردارد.

• تاثیر فناوری بر توسعه توانمندی مالی افراد جامعه تا چه حد بوده است؟
به اعتقاد من تاکنون تاثیر فناوری، بیشتر در حوزه تسهیلگری بوده است. با الکترونیکی و 
دیجیتالی شدن فرایندها،کارها به نسبت قبل با روش ساده تری انجام می شود. این مساله 
که فناوری به افزایش و حفظ دارایی افراد منجر شود هنوز اتفاق نیفتاده است، هرچند 
است.  بوده  فرایندها  تسهیل کردن  حوزه  در  بیشتر  فعالیت،  اما  می شود  تالش هایی 
به  عنوان مثال در گذشته برای خرید بیمه، باید فرایندی طی می شد اما حاال به صورت آنالین، 
این کار انجام می شود. دریافت وام هم به همین صورت بوده است؛ رفت وآمدها حذف 
شده و دریافت وام، اعتبارسنجی، ضمانت و فعالیت های این چنینی به صورت آنالین انجام 

می شود و به جای استفاده از کاغذ، از فناوری استفاده می شود.

• یعنی این تنها تاثیر فناوری در صنعت مالی بوده است؟
ما بیشتر از آنچه فکر می کنیم در ابتدای راه هستیم تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم 
که فناوری جز تسهیل کردن فرایندها چه اقداماتی می تواند انجام دهد. واقعیت این است 
که در دنیا هم تغییرات عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده است. البته که سایر کشورها در 
این بخش، از ما جلوتر هستند. برخی پدیده ها هم در کشور ما اقبال چندانی نیافته اند. 
مثال PFMها قرار بود برای افراد، مدیریت مالی انجام دهند و به فرد بگویند که درآمد و 
خرجش چگونه بوده است. درحقیقت یک گزارش به فرد بدهد و با استفاده از امکاناتی 
که دارد، پیشنهادات اقتصادی به آنها بدهد. به دالیل مختلف از جمله زیرساختی و عدم 
نتوانستند  ایران توسعه پیدا نکردند و  PFMها خیلی در  بانک ها،  ارائه اطالعات توسط 

ارزش افزوده ایجاد  کنند.
درحال حاضر بانک ها به دلیل پیچیدگی های زیادی که ایجاد می کنند فرایند وام گرفتن را برای 
افراد سخت می کنند و تعداد محدودی از خانوارهای ایرانی، به تسهیالت دسترسی دارند. 
فناوری می تواند با روش های مناسب اعتبارسنجی، دسترسی افراد به منابع مالی را تسهیل 
کند. در حوزه سرمایه گذاری های خرد هم خالهای قانونی بسیاری وجود دارد. ما در همه این 
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زمینه ها مجموعه هایی در کشور داریم، اما آنقدر در شروع راه هستیم که نمی توانیم شرکت 
یا استارت آپی را به عنوان نمونه موفق نام ببریم. درمجموع شاید تاکنون بتوانیم بگوییم که 

نتوانسته ایم کار ویژه ای انجام بدهیم.

• آیا این موضوع به دلیل عدم اعتماد مردم به فناوری بوده است؟
بحث عدم اعتماد را رد نمی کنم. اما به اعتقاد من، خیلی هم این مساله جدی نیست. وقتی 
محصوالت فناورانه ارائه می دهید، مشتریان اولیه کسانی هستند که فناوری را می فهمند 
و عالقه مند به استفاده از آن هستند. شاید تعداد این افراد کم باشد اما قطعا تاثیرگذار 
هستند. برای مثال ارزهای رمزنگاری شده چند سالی است که وارد اقتصاد شده اند. افراد 
بسیار زیادی به آن اعتماد کرده و وارد این حوزه شده اند. این درحالی است که شما ارزها 
را نمی بینید و پولتان را به جایی می دهید که برایتان رمزارز بخرند. افراد می دانند که این کار 
برایشان سودآور است، به همین دلیل ریسک آن را پذیرفته اند. مساله در درجه اول اعتماد 
نیست. مساله اول این است که تسهیل، در گام نخست باید وجود داشته باشد و پس از 

آن خدمات ارائه بدهیم.
مدل PFM می توانست این طور باشد که هر کدام به بانکی وصل باشند و بنا به اجازه کاربر، 
داده را تحلیل کنند و روی آن گزارش بدهند. وقتی این امکان وجود ندارد، فرد باید خودش 

این کار را انجام دهد. این همان موضوع تسهیل است که اتفاق نیفتاده است. 
اگر پلتفرم سرمایه گذاری مناسبی وجود داشته باشد که کار فرد را تسهیل کند، فرد بنا به 
این تسهیل شدن  اگر  آن سرمایه گذاری می کند.  کند، در  که می تواند قبول  حد ریسکی 
فرایندها واقعا انجام شود مردم هم به پلتفرم یا ابزار موجود، اعتماد می کنند. اما بنا به دالیل 

زیرساختی و رگوالتوری این اتفاق تاکنون رخ نداده است. 

• در رابطه با BNPLها هم مساله همین بوده است؟
در رابطه با داستان BNPL واقعیت این است که پیچیدگی های عجیبی وجود دارد و رتبه 
اول مشکالت، رگوالتور نبوده است. مساله این است که این موضوع، چند وجه دارد. یک 
سمت تامین کننده مالی است که عمدتا بانک ها و لیزینگ ها هستند. قانون می گوید فقط 
بانک ها و لیزینگ ها می توانند تسهیالت بدهند. بخش دیگر شرکت فنی، بخش بعدی 

پذیرنده و قسمت دیگر مشتری است.
این موضوع پیچیدگی دارد و باید ببینیم که چطور باید آن را بررسی کنیم. پلتفرم ها در دنیا 
برای اینکه محصوالت خود را به فروش برسانند از روش BNPL استفاده می کنند اما در ایران 
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مساله ما تورم است. وقتی شرایطی داریم که فروشنده هستیم و حتی اگر کاالیی را نفروشیم 
سود می کنیم، این سوال پیش می آید که اساسا چرا باید آن را به فروش برسانیم؟ در این 
مدل از این منظر، خیلی جذابیت وجود نداشته که پلتفرم ها خودشان کاال و خدمات خود را 

قسطی بدهند؛ چراکه این کار صرفه اقتصادی ندارد. 
مساله دیگر، مدل سنتی بانک هاست که از فناوری عقب تر هستند. این پذیرش فناوری 
و اینکه نگاه باید تغییر کند موضوعی جدی است. سوال اساسی برخی در بانک این است 
که ما با توجه به بودجه ای که داریم در بانک وام می دهیم. درحقیقت همین کار BNPLها 
را انجام می دهیم. مساله این است که بانک ها رسالت خود را عدالت اقتصادی، فراگیری 
مالی و اینکه برای تمام اقشار جامعه امکان دریافت خدمات وجود داشته باشد، تعریف 
نمی کنند. آنها خودشان را وارد مراحل پیچیده و جدید نمی کنند اما به تازگی و با توجه به 
کارکردن برخی بانک ها با لندتک ها به اهمیت آنها پی برده اند. آنها متوجه شده اند که مدل 
بازی در حال تغییر است و اگر بخواهند با همان روش، فعالیت خود را ادامه دهند، زمین 

بازی را به لندتک ها می بازند. 
انگیزه دیگر این است که تورم زیاد، باعث می شود نرخ تسهیالت برای خیلی از بانک ها 
زیان ده باشد. ازاین رو بانک ها با همکاری لندتک ها به واسطه خدمات ارزش افزوده درآمد 
را به  بیشتری به دست می آورند و در برخی موارد هم مدل این است که ریسک نکول 
لندتک بسپرند. همچنین در بعضی مدل های کلوزلوپ، ممکن است بتوان کارمزدی هم 
از پذیرنده گرفت که یا درآمد تامین کننده مالی را افزایش و نرخ نکول را پوشش  دهد یا 
شرایطی به  وجود بیاید که تسهیالت برای مشتری در مواقعی خاص، ارزان تر باشد. به این 

دالیل، با سرعت کمی این فرایند در حال شکل گیری است.

؟ آنها تا چه حد می توانند به توسعه فراگیری مالی کمک کنند؟ • بنگاه های اقتصادی چطور
در موضوع فراگیری مالی و عدالت اقتصادی و اجتماعی خیلی نباید از بنگاه های اقتصادی 
انتظار داشته باشیم؛ چراکه وظیفه اصلی آنها کسب سود است. قانون گذار باید این مهم را 
نصب العین خود قرار دهد. بر اساس آن راهکارهایی ایجاد کند و دستورالعمل های سازنده 
بگذارد تا در چشم انداز موجود، کسب وکارها در این کانال قرار بگیرند و به این نتیجه برسند 

که حضور در این مسیر، به نفع آنهاست.
تاکنون برای ما مشوق ها از سمت سیاست گذار وجود نداشته و محرک اصلی، کسب سهم 
از بازار و رقابت بین مجموعه ها بوده است. برای همین رقابت کنندگان در این بازار کمی 
دغدغه این را دارند که اگر وارد این بازار نشوند ممکن است سهم خود را از دست بدهند. 
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مانند همه حوزه های دیگر، رگوالتور کمی عقب تر بود و به همین دلیل، برای اعتبارسنجی، 
ارائه تسهیالت و... چالش ایجاد می شد.

حقیقت این است که نئوبانک ها کمی نوپدید هستند و از این منظر سخت گیری هایی 
وجود داشته اما در چند وقت اخیر، چالش خاصی از این منظر ایجاد نشده است. سوال 
اساسی این است که در کل یک سال، مجموعه تسهیالت خردی که مردم از بانک ها و 
لیزینگ ها می گیرند چقدر و سهم لندتک ها چه اندازه است؟ خیلی کم! هنوز بسیاری از 
مردم آن را نمی شناسند اما چالش ها مشخص است. رگوالتور در حوزه اعتبارسنجی، ثبت 

داده، نرخ بهره و... مساله دارد اما به روش های مختلف، این مسائل رفع شده است.

• در آینده این شرایط چطور پیش می رود؟
درواقع رگوالتوری هیچ موجودیت جدیدی را به رسمیت نمی شناسند. مجوزهایی پیش از 
این داده شده و هر بازیگر جدیدی که ایجاد شود باید با بازیگران پیشین همکاری کند. 

همه دیتاهای لندتک ها در سیستم بانک ثبت شده و بانک مرکزی روی آن نظارت دارد.

• وضعیت اعتبارسنجی هم به همین ترتیب ادامه خواهد داشت؟
در بانک ها و در مدل سنتی ارائه تسهیالت، ما خیلی اعتبارسنجی نداشته ایم. اعتبارسنجی 
ضامن  سه  آوردن  اما  شود  ارزیابی  تسهیالت  دریافت  برای  فرد  صالحیت  که  است  این 
کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق، اعتبارسنجی نیست. این اعتبارسنجی سطح خیلی 
پایینی دارد و اینکه فرد بدهکار نباشد و چک برگشتی نداشته باشد، شرط اولیه است. 
شرط بعدی این است که چند نامه کسر از حقوق، چک و سفته فرد می تواند بیاورد تا وام 
بگیرد. همچنین در موضوع اعتبارسنجی به دلیل پراکندگی داده در کشور، ما تاکنون جایی 
را به صورت متمرکز نداشته ایم که بتوانیم بر مبنای آن مشتری را اعتبارسنجی کنیم. تنها 
»شرکت اعتبارسنجی ایرانیان« است که زیر نظر بانک مرکزی، داده بانک ها و لیزینگ ها را 

دارد.
مساله دیگر هم این است که وقتی صحبت از فراگیری مالی می شود داده نشان می دهد 
بخشی از جامعه از دسترسی به تسهیالت محروم هستند. وقتی می خواهید در این مسیر 
حرکت کنید این داده ها چقدر کاربرد دارد؟ اگر فرد قبال وام گرفته، در این شرکت داده دارد. 
اگر فردی در یک روستای دورافتاده وامی نگرفته گزارشش سفید است. این فرد، محروم از 
تسهیالت است و گزارش قابل اتکایی ندارد. وقتی این مساله مبنا می شود پس تسهیالتی 
به فرد نمی دهیم. در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی مدلی که در شرکت رتبه بندی 
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ایرانیان وجود دارد، خیلی کارگشا نیست. 
ما در ویپاد، در سطح حداقلی به فرد اعتماد می کنیم تا رفتاری از اعتبار فرد پیش ما ایجاد 
شود. ما در کشورهیچ سیستم اعتبارسنجی یکپارچه که داده های مختلف را از بخش های 
مختلف جمع آوری و افراد را اعتبارسنجی کند، نداریم. اگر هم سازمانی اطالعات بخواهد 
نمی تواند از جای خاصی بگیرد چون مجوز الزم را ندارد و این برای اکثریت جامعه کارگشا 
نیست. بانک ها به ثبت احوال متصل هستند اما به صورت کلی تعداد زیادی جزیره داریم. 

شهرداری، قوه قضائیه، ثبت احوال، لیزینگ ها و... .
سازمان ها اگر اطالعات داشته باشند و ندانند از آن چگونه استفاده کنند، باز هم برای ارائه 
آن مقاومت می کنند. در جاهای مختلف دنیا هنگام پرداخت اعتبار، نوع پرداخت قبض 
هم تاثیر دارد اما در ایران، این اطالعات اصال به یکدیگر متصل نیست. این داده ها باید 
در جایی تجمیع شود. اگر این اتفاق رخ دهد می تواند در اختیار شرکت ها قرار گیرد، گزارش 

اعتباری از آن بدهند و با یکدیگر رقابت هم بکنند.

• موضوع سواد مالی تا چه حد بر توانمندسازی مالی افراد جامعه ما اثر داشته است؟
مساله می تواند سواد مالی هم باشد اما آنچه خیلی مهم است این است که این امکانات 
مالی باید در جامعه عرضه شود تا در دسترس همه قرار بگیرد. مساله این است که یا 
بانک ها یا لندتک ها باید اعتبار خرد را جدی بگیرند و ارائه دهند. کاری که ما در ویپاد انجام 

داده ایم، نشان  می دهد استقبال از این کار خیلی باالست.
باید سواد مالی را از مدرسه به دانش آموزان آموزش داد و روی آن وقت گذاشت تا افراد 
سرمایه گذاری  برای  راه هایی  چه  بدانند  و  چیست  پس انداز  و  درآمد  بگیرند  یاد  جامعه 
اصولی در جامعه وجود دارد. این از مسائل زیرساختی است که باید در حاکمیت، مدرسه و 
دانشگاه جدی گرفته شود. ممکن است بخش های آموزشی هم در یک کسب وکار وجود 
داشته باشد اما بیشتر تمرکز کسب وکار، کسب درآمد است و با مشکالت اقتصادی که ما 
داریم، عمدتا افزایش دارایی از طرق رسمی و معمول در دنیا انجام نمی شود. هرچند افراد 

سواد مالی داشته باشند و روی آن تمرکز شود.
هرچند خوب است که کسب وکارها در این زمینه ها هم فعالیت خود را توسعه دهند تا 
آشنایی افراد روی این موضوعات، بیشتر شود اما این برای کسب وکارها هزینه بر است 
و برگشت سود را با زمان طوالنی تری مواجه می کند. درباره تمام محصوالت، می توان این 
صحبت را کرد. به اعتقاد من یکی از مشکالتی که در حوزه فناوری به آن مبتال هستیم مساله 
کپی برداری از محصوالت خارجی بدون توجه به چرایی تولید آن محصول است. در یک 
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اقتصاد سالم و رقابتی، یک خدمت یا محصول بر اساس یک نیاز، شکل می گیرد. متاسفانه 
در حوزه فناوری ازآنجایی  که عموما افرادی با سابقه فنی درباره آن تصمیم می گیرند، به این 
فکر نمی کنند آیا اساسا این نیاز در کشور وجود دارد یا خیر. ما بیشتر مواقع این محصوالت 

را مستقل از نیاز می بینیم.

• در بخشی از صبحت ها به این موضوع اشاره کردید که فراگیری مالی وظیفه کسب وکار 
نیست، با این شرایط چرا سازمان شما این استراتژی را برای خودش در نظر گرفته است؟

همان طور که اشاره شد، توسعه فراگیری مالی از جنبه بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در 
جامعه از وظایف حاکمیت است. یعنی حاکمیت باید با وضع قوانین یا مشوق ها، مسیری را 
برای ارائه خدمت توسط کسب وکارها در این خصوص باز کند. با توجه به اینکه ما یک بنگاه 
اقتصادی هستیم هدف اصلی ما در ویپاد توسعه فراگیری مالی نیست اما یکی از نتایج 
فعالیت هایی که می کنیم کمک به توسعه فراگیری مالی در کشور و قراردادن منابع خرد در 

اختیار دهک های پایین تر جامعه است.
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بازار انجام شده و رصد »بخشنامه خدمات پرداخت PSD2( »2(1 در  بر اساس تحقیقات 
بانکداری باز، استفاده از مجوزهای PSD2 راه را برای تغییر هموار کرد و منجر به فرصت هایی 
ارزیابی ریسک  برای ساده سازی زندگی مشتری و وام دهنده شد. این فرصت ها شامل 
به شکل خودکار، بهبود نمرات اعتباری و وام فوری است. در ادامه این مقاله به چند 

سرویس نوآورانه در این زمینه می پردازیم:

اعتبارسنجی خودکار
برای ارزیابی اعتبار یک متقاضی وام، وام دهندگان می توانند از اطالعات ارائه شده توسط 
شرکت های بیرونی استفاده کنند. این شرکت ها، مانند Experian، داده های مربوط  به 

چگونه بانکداری باز دنیای وام های 
اعتباری را ساده می کند؟

شیوا صفری
کارشناس بازاریابی و فروش داتین

1.  بخشــنامه خدمــات پرداخــت دو )PSD2( بخشــی از قانونــی اســت کــه بــرای مجبورکــردن ارائه دهنــدگان خدمــات 
پرداخــت بــرای بهبــود فرایندهــای احــراز هویــت مشــتری و همچنیــن ایجــاد مقــررات جدیــد درمــورد مشــارکت شــخص 

ثالــث طراحــی شــده اســت.



اعتبار یک مشتری، به عنوان مثال اطالعات هویتی، کارت های اعتباری، اطالعات حساب 
و سابقه پرداخت را که توسط مجوز PSD2 آنها فعال شده را جمع آوری می کنند و درنهایت 
درمورد  وام دهندگان  نمره،  این  اساس  بر  می دهند.  اختصاص  وی  به  را  اعتباری  امتیاز 
تصویب، اندازه وام و نرخ بهره تصمیم می گیرند. بنابراین ممکن است مشتریان برای 
 Experian تا  بگذارند  اشتراک  به  را  خود  پرداخت  داده های  خود،  اعتباری  نمره  افزایش 

درمورد نمره و گزینه های بهبود آن به مشتریان دید مناسب دهد.

پیشنهاد وام فوری یک ساعته
چک های اعتباری خودکار نه تنها برای وام دهندگان بلکه برای مصرف کنندگان نیز مفید 
هستند. اگر شما هم جزو آن دسته از کسانی بودید که تا به حال سعی در دریافت وام 
مسکن یا سایر تسهیالت اعتباری داشتید، احتماال مدارک زیادی که باید برای درخواست 
را به خاطر دارید؛  وام خود جمع آوری می کردید و فرم هایی که بایستی تکمیل می کردید 

خسته کننده و زجرآور!
همین امر درمورد صاحبان مشاغل که برای ایده های جدید تجاری خود درخواست وام 
امتیازات  خودکار  به طور  که  است  فین تک هایی  از  یکی   QRED می کند.  صدق  می کنند ، 
اعتبار را با خدمات وام به مشاغل کوچک، ترکیب می کند. مجوز PSD2 به آنها اجازه می دهد 

تا با درج اطالعات حساب مشتریان ، فرایندهای خود را بهینه کنند.

، بعدا پرداخت کن 2 االن بخر
تأمین مالی کوتاه مدت مشتری، با استفاده از مفهوم »االن بخر، بعدا پرداخت کن« که به 
مشتری این امکان را می دهد تا خرید خود را انجام دهد و پرداخت را موکول به آینده کند. 
این روش، اغلب بدون بهره به مشتری ارائه می شود. Klarna احتماًال شناخته شده ترین 

ارائه دهنده BNPL است که روند تصویب آن فقط چند ثانیه طول می کشد.
برای مثال مشتری هنگام خرید یک مبل از شرکتی خرده فروش گزینه BNPL را انتخاب 
می کند. هنگام تائید، ارائه دهنده BNPL مبلغ خرید کامل را به خرده فروش می پردازد اما 

درصد مشخصی از آن را نیز شارژ می کند.

2.  Buy Now Pay Later
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از BNPL تمایل به   خرده فروشان هنوز طرفدار دارند؛ زیرا مشتریان در هنگام استفاده 
صرف هزینه بیشتری دارند. عالوه  بر این، خرده فروش نیازی به تأئید اعتبار مشتری ندارد، 
در سال 2021  مشتری  اعتبار  تأئید  الزامات  معرفی  زمان  از  که  این موضوعی است  البته 

دشوارتر شد. 
با افزایش تجارت الکترونیکی، محبوبیت BNPL به سرعت در حال افزایش است، به ویژه 
در بین نسل Y )26 تا 41 ساله ها( و انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد. در حال 
آنچه در وسعشان  از  حاضر نگرانی این است که مصرف کنندگان ممکن است بیشتر 
هست، هزینه کنند. پیش بینی می شود مقررات جدیدی وضع شود تا زمانی که مشتری 
به تعهدات پرداخت خود عمل نکرده از تجمع بدهی مشتری به طور همزمان در چندین 

ارائه دهنده BNPL جلوگیری کند. 

آینده
بسیاری از فین تک ها و بانک های سنتی برای تقویت خدمات خود و ارزیابی سالمت مالی 
مشتریان خود به فناوری پلتفرم های وام و اعتبارسنجی متکی هستند. داده های اطالعات 
حساب که اکنون تحت PSD2 در دسترس هستند، ممکن است به نفع این پلتفرم ها 
باشند. با توجه به اینکه ارائه چک های اعتباری خودکار، واجد شرایط برای شروع وام دهی 
در سراسر جهان هستند، این پلتفرم ها پتانسیل تبدیل شدن به غول های اعتباری در 

سراسر جهان را دارند.
درحالی  که بانک ها در تالش برای ورود به فضای BNPL هستند، Klarna در حال حاضر 
مشتریان را با جدیدترین برنامه خرید سراسری خود جذب کرده، جایی که کاربران می توانند 
 پرداخت 

ً
 از هر خرده فروش آنالین خرید کنند، امتیاز وفاداری را جمع آوری و بعدا

ً
مستقیما

کنند.

منبع:

https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/how-is-open-banking-
simplifying-the-world-of-credit-lending
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اســتفاد از ابزارهــای جدیــد پرداختــی به خصــوص بــرای خرید هــای روزمــره، بــه بــازار هــدف 
( بــدل  ، بعــدا بپــرداز ســرویس های لندتــک )وام هــای الکترونیکــی( و BNPL )االن بخــر
شــده اســت، روش هــای پرداختــی کــه کار را بــرای مصرف  کننــدگان در خریدهــای خــرد 
راحت تــر کــرده تــا بتواننــد در مرحلــه اول، مایحتــاج خــود را خریــداری کــرده و در مــدت 
زمــان چنــد ماهــه و بــدون کارمــزد، پرداخــت کننــد. مزیتــی کــه روش هــای جدیــد مالــی در 
قیــاس بــا سیســتم های کالســیک پرداخــت وام دارنــد، ســهولت اعتباردهــی و حــذف 

ضمانــت یــا ضامــن اســت. 
در ایـــن زمینـــه بـــا وحیـــد شـــامخی، معـــاون توســـعه و نـــوآوری تـــارا و عضـــو هیئت مدیـــره 
شـــرکت مشـــاوره مدیریـــت ایلیـــا، گفت وگـــو کردیـــم. او بـــا اســـتناد بـــه یـــک تحقیـــق 
، معتقـــد اســـت کـــه ۸۳ درصـــد  میدانـــی انجام شـــده توســـط شـــرکت ایلیـــا از میـــان 6۵0 نفـــر
مـــردم وضعیـــت گرفتـــن وام را در کشـــور مناســـب و مطلـــوب نمی داننـــد. مشـــروح ایـــن 

گفت وگو با وحید شامخی، معاون توسعه و نوآوری تارا

یافت وام، با  حذف ضامن و سهولت در
سرویس های جدید مالی

فائزه طاهری
روزنامه نگار



گفت وگـــو را در ادامـــه می خوانیـــد:

• مردم ایران در موضوع دریافت تسهیالت چگونه هستند؟
ما افراد جامعه را به سه بخش تقسیم می کنیم که تجربیات متفاوتی در زمینه وام گرفتن 
دارند؛ دسته اول وام نگیرها که از وام استفاده نمی کنند. دسته دوم وام گریزها که تا به حال 
وام گرفته اند اما تجربه شان سخت و تلخ بوده و دیگر نمی خواهند وام بگیرند. دسته سوم 
به  اصطالح کارکشته ها که با وجود همه مشکالت و چالش هایی که دریافت تسهیالت در 
کشور دارد، این کار بخشی از روتین زندگی شان شده و همه چالش های این فرایند را برای 

دریافت وام، پشت سر می گذارند.

• دالیل اصلی نارضایتی مردم از وضعیت وام و تسهیالت در کشور چیست؟
اینکه چرا وضعیت وام دهی در ایران خوب نیست، بر اساس تحلیل هایی که انجام شده، 
به چند علت اصلی برمی گردد؛ یکی اینکه فرایند دریافت وام در ایران خیلی طوالنی، نفسگیر 
و سخت گیرانه است و مدارک بسیاری هم می طلبد. نکته دوم موضوع وثیقه و ضامن 
است. تامین وثیقه و ضامن برای خیلی از افراد، مساله دشواری است. فردی که می خواهد 
وام بگیرد، ممکن است دارایی باارزشی مانند خانه از خودش نداشته باشد که بخواهد 
برایش  بخواهد  که  باشد  نداشته  دولت  کارمند  مانند  معتبری  ضامن  یا  بگذارد  وثیقه 
ضمانت کند، درحالی که ممکن است فرد بااخالق و آبروداری باشد که قرضش را همیشه 
به موقع پرداخت کند و در زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد منضبطی باشد، اما در روش های 
کالسیک دریافت وام که ضمانت های سنگینی طلب می کند، این افراد عمال از دریافت وام 
محروم می شوند. موضوع سوم مبالغ پایین وام در ازای کارمزد باالست، مبالغی که شاید 
برای شروع کسب وکار و خرید وسیله نقلیه و مسکن کافی نباشند اما کارمزد باالیی دارد. 
برای مثال اگر وام مسکن را در نظر بگیریم که حدود 400 میلیون تومان است، بخش زیادی 
از آن بلوکه شده و در عین حال شامل کارمزد باالیی می شود که از طرفی با توجه به شرایط 
کشور و اقساط باال، توانایی بازپرداختشان وجود ندارد. از طرف دیگر، با این مبالغ نمی توان 
مسکنی هم خرید. این سه مورد، دالیل اصلی نارضایتی مردم از وضعیت وام و تسهیالت 

در کشور است.

• افراد چطور از شرایط وام دهی بانک ها مطلع می شوند؟
با وجود هزینه های باالی بانک ها برای تبلیغات و معرفی تسهیالتشان، افراد از کانال هایی 
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که بانک ها برای تبلیغ اقدام می کنند، از نحوه دریافت تسهیالت باخبر نمی شوند.  بر اساس 
صورت  مالی بانک ها از 1۳۹6 تا 1400، بیش از ۳000 میلیارد تومان برای تبلیغات بانک ها در 
چهار سال گذشته هزینه شده اما زمانی که از مردم سوال می شود چطور از خدمات بانک ها 
مطلع می شوید، تبلیغات محیطی مثل تلویزیون یا بیلبوردهای شهری، در گزینه  ششم 
آنها در  است و فقط 1.۵ درصد افراد از طریق این تبلیغات از شرایط وام باخبر می شوند. 
مرحله اول، اگر مجبور شوند و به دنبال وام گرفتن باشند، خودشان شرایط را پرس وجو 
می کنند. در مرحله دوم هم از طریق دوستان، آشنایان، محیط کار و حلقه اطرافیانشان از 
شرایط تسهیالت بانک ها مطلع می شوند. همچنین زمانی که از کارکشته ها که در گرفتن وام 
تبحر پیدا کرده اند، پرسیدیم از کجا وام می گیرند، فقط ۵2 درصد گفتند از بانک و موسسات 
مالی، یعنی حدود 4۸ درصد وام هایی که در کشور برای مردم عادی استفاده می شود، یا از 
صندوق های قرض الحسنه خانوادگی است، یا شرکت و سازمانشان یا از دوست و آشنا. 

حدود 14 درصد هم گفتند که از بازیگران جدید مثل لندتک ها استفاده می کنند.

• تجربه مردم در استفاده از خدمات وام و اعتبار بازیگران جدید چگونه است؟
حدود 62 درصد از کسانی که از بازیگرهای مالی جدید و سرویس هایی از جنس لندتک ها 
سریع تر  و  آمده  خوششان  است،  جالب  خیلی  بودند  گفته  می کنند،  استفاده   BNPL یا 
توانستند نیازهایشان رفع کنند. در مقابل آن، حدود 1۷ درصد رضایتی است که در کل 
سیستم  می دهد  نشان  موضوع  این  دارد.  وجود  کشور  وام دهی  و  تسهیالت  درمورد 
تسهیالت و وام کالسیک که ما به صورت سنتی در کشور داشتیم، اصال مردم را خوشحال 
نمی کند اما همین حرکت هایی که در دو سه سال اخیر توسط بازیگران جدید لندتکی مانند 
دیجی پی، قسطا، لندو، وپپاد، تارا، اسنپ پی و... ایجاد شده، توانسته درصد رضایت خیلی 

باالتری برای مردم داشته باشد.

• علت رضایت مردم از سرویس های جدید چیست؟
در سیستم پرداخت تسهیالت، بخش اول بازیگران کالسیک مانند بانک ها و موسسات 
مالی هستند و بخش دوم بازیگران مالی جدید که تفاوت ملموسی از جهت جذابیت و 
جلب رضایت برای مردم داشتند. شاید در میان بازیگران کالسیک از معدود نهادهایی 
که توانسته تفاوتی ایجاد کند، بانک رسالت است که سعی کرده رویکردی مدرن تر داشته 
باشد. زمانی که پرس وجو می کنیم که افراد از چه چیزی در مکانیزم  های کالسیک بیشتر 
شاکی هستند، می بینیم که همان سه علت است؛ یکی فرایند طوالنی، دیگری وثیقه و 
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ضامن و سوم مبلغ پایین با کارمزد باال. درحالی  که رویکردهای جدیدتر توانستند حداقل دو 
عامل از این سه را رفع کنند. فرایند خیلی راحت تر شده و دیگر اینکه دریافت وام، ضامن و 

وثیقه آنچنانی نمی خواهد.
• بازه سنی استفاده کنندگان از روش های جدید پرداخت تسهیالت به چه 

صورت است؟
میزان استفاده از سرویس های جدید در مخاطب کم سن تر بیشتر است. ما در گزارشمان 
تحلیل کردیم که نسل های  Y، X و Z تمایلشان به استفاده از »االن بخر بعدا بپرداز«، با اعتبار 
حدود 10 میلیون تومان و بازپرداخت دو سه ماهه به چه صورت است. نتایج حاکی از آن 
بود که نسل Z، ۹۳ درصد تمایل دارند که استفاده کنند، نسل Y، ۷۹ درصد و نسل X که 
سنشان باالتر است، 6۳.۵ درصد تمایل دارند، اما باز هم این تمایل نسبی وجود دارد و 

البته این ترند بین المللی در دنیا هم به همین صورت است.

• چرا تمایل به روش های جدید بیشتر است؟
اینکه فرایندها در سرویس های جدید عموما غیرحضوری می شود، خیلی ساده تر است، نیاز 
به حضور فیزیکی و مدارک کاغذی ندارد، بر پایه موبایل است و خیلی ها که حتی کامپیوتر و 
لپ تاپ هم ندارند با گوشی موبایل می توانند کل کار را انجام دهند. یک تفاوت دیگر اینکه 
هزینه های کمتری برای مشتری دارد. هزینه تعداد مراجعات، صرف وقت و هزینه مدارکی 
که باید آماده کنید و کارمزدهایی که بانک ها می گیرند، باالتر از فرایندی است که بازیگران 

جدیدتر دارند.

• وضعیت اعتبارسنجی برای ارائه تسهیالت در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در  هستند.  رفتارمحور  جدیدتر  سرویس های  و  دارایی محور  کالسیک،  سرویس های 
سرویس های کالسیک به این توجه می شود که فرد چقدر دارایی و ملک دارد که وثیقه 
سرویس های  در  که  درحالی   کنند،  ضمانت  او  برای  می توانند  نفر  چند  اینکه  یا  بگذارد، 
جدیدتر، وزن گذشته افراد خیلی کمتر است و اعتباردهی به رفتار آینده فرد که در سرویس 
فعالیت می کند بستگی دارد. این یکی از دالیلی است که سرویس های لندتک نه تنها در 
ایران بلکه در کشورهای توسعه یافته هم جذاب هستند. چون در کشورهای توسعه یافته، 
سرویس های اعتباری کالسیک دارایی محور بود، گردش حساب و حساب بانکی اعتبار 
افراد را تعیین می کرد، اما در رویکردهای جدیدتر، فضای رفتارمحوری وجود دارد، رتبه بندی 

اعتباری بر اساس رفتار خرید، بازپرداخت شما و... تعیین می شود.
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• تفاوت تضمین در روش های جدید مالی با روش های کالسیک چیست؟
تفاوتش این است که شما در روش  های جدید، هیچ وثیقه، چک و سفته ای نمی دهید، 
بنابراین در این سرویس ها شما نکول هم دارید، زیرا بخشی از پول هایی که تخصیص 
داده می شود، برنمی گردد اما در این وام ها چون تضامین زیادی گرفته می شود نرخ نکول 
خیلی پایین است. در سرویس های BNPL و لندتک نیز ادعا بر این است که با گذشت 
زمان، الگوریتم های هوش مصنوعی می  توانند به نحوی باهوش تر شوند که نرخ نکول با 

سرویس های کالسیک که کلی مدارک از شما می گرفتند، رقابت کند.

• نقش سیاست گذار در این زمینه چیست؟
در روش های جدید، ابزارهای هوش مصنوعی رتبه بندی کنار هم قرار می گیرند و بر اساس 
شاخص های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی می توانند الگوی رفتاری افراد را پیش بینی 
کنند؛ اینکه کدام افراد ریسکشان باالتر و کدام ریسکشان پایین تر است. این اتفاقی است 
که به تدریج رخ می دهد و تکمیل تر می شود، یعنی در طول زمان الگوریتم ها باهوش تر 
می شوند و اینجا همان جایی است که سیاست گذار می تواند کمک کند. یکی از مهم ترین 
روش های تشخیص اعتبار، رتبه اعتباری افراد جامعه است و باید بتوان از منابع مختلف؛ 
آن سطح اعتباری مشخص شود و بتوان  تا بر اساس  کرد  داده های بیشتری جمع آوری 
اعتبار تخصیص داد. به تدریج هم الگوریتم ها پیچیده تر می شوند و به واسطه داده هایی 
که دریافت می کنند و رفتاری که کاربر دارد، الگوشناسی و خوشه برداری رفتاری شان دقیق تر 
می شود. پس هرچه سیاست گذار فضای دسترسی به داده را جهت استفاده کسب و کارها 

هموارتر کند، ارائه خدمات شخصی سازی شده میسر خواهد شد.

• آیا در سال های آینده به این سمت می رویم که روش های جدید جای خود را 
به روش های کالسیک بدهند؟

در ایران حداقل سه تا پنج سال زمان الزم است که داده ها دقیق تر شود، رفتارها بیشتر 
شناسایی شود و بر اساس آن بتوان این روش های جدید را مدیریت کرد؛ اما پیشنهاد ما 
این است که الزم نیست بازیگران جدید در ایران کامال جایگزین بازیگران کالسیک شوند، 
بلکه می  گوییم این دو در کنار هم اکوسیستم را کامل می کنند. مثال در بانک ها از حدود 
پنج میلیون تومان تا حدود ۵00 میلیون تومان وام می دهند. یک سری بازیگر لندتک و 
وام خرد داریم که از حداقل پنج میلیون تا ۵0 میلیون وام می دهند، از آن طرف یک سری 
ارائه دهنده سرویس های BNPL داریم که از 200 هزار تومان تا نهایتا 10 میلیون تومان وام 
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می دهند. پیشنهاد ما برای آینده این است که وام های تا سقف 10 میلیون تومان را به همین 
سرویس های BNPL بسپاریم، از 10 تا 100 میلیون تومان را سرویس های وام خرد و لندتک ها 
فعالیت کنند و از 100 میلیون تومان به باال تا یک میلیارد و حتی بیشتر، بانک ها و موسسات 
مالی کالسیک درگیر شوند. ما قائل به حذف سرویس های کالسیک نیستیم، اما می گوییم 
همپوشانی شان از بین برود برای اینکه بانک ها و موسسات مالی که هزینه های سربارشان 
هزینه های باالیی است، درگیر عددهای خرد نشوند. این ترند در دنیا هم بسیار پررنگ 
شده؛ یعنی سرویس های مالی خرد به سمت بازیگران نوظهور و جدیدتر حرکت می کند، 
چون آنها با چابکی بیشتر و هزینه کمتری می توانند همان سرویس ها را ارائه دهند. شما 
بانکی با ابعاد بانک های بزرگ کشور در نظر بگیرید که زمان، منابع و سرمایه انسانی اش 
را برای یک وام 10 میلیونی به اندازه یک وام ۵00 میلیون تومانی درگیر می کند. بنابراین برای 
افزایش بهره وری طبیعی است که خودش را درگیر ارقام بزرگتر کند و ارقام کوچک  را به 

بازیگرهای کوچک تر و جدیدتر بسپرد که سریع تر و چابک تر این کارها را انجام می دهند.

• با این اوصاف، مورد استفاده از سیستم های مالی BNPL بیشتر چه مواردی 
است؟

)کاالی   FMCG روزمره،  خریدهای  هستند،  خرد  خریدهای  برای  مبالغ  این  حاضر  حال  در 
تندمصرف یا پرگردش(، مد و پوشاک و مواردی از این دست. البته در بعضی از کشورها 
با استفاده از روش های BNPL می  توان یک سری کاالهای اساسی تر هم خرید، اما در آن 
کشورها نرخ تورم پایین است و فضا بهشان اجازه می دهد که چنین کاری کنند اما در ایران 

خیلی سخت است که فاصله بازپرداخت بیشتر از دو سه ماه شود.

• کارمزد سیستم های جدید مالی به  چه صورت است و آیا می توان آن را کاهش 
داد؟

موضوع کارمزد بیشتر به وضعیت اقتصادی کشور برمی گردد. یکی از شاخص  هایی که 
روی نرخ کارمزد بانک ها اثر می گذارد، نرخ تورم است، بنابراین این موضوع خیلی در اختیار 
کسب و کار نیست. با این وجود، یکی از مزیت BNPLها کارمزد صفر است، این سرویس ها 
مبلغ مورد نظر را با مدت زمان دو سه ماهه،  با کارمزد صفر درصد پرداخت می کنند و این در 
اقتصاد تورمی مانند ایران، مزیت پررنگی است و می تواند جذاب باشد. اما به صورت کلی 
کاهش کارمزد در اختیار بازیگران تسهیالت و اعتباری نیست )آزادی عمل کمی در این زمینه 

دارند( و پارامترهای دیگری روی نرخ تورم اثر می گذارد که بخواهند کارمزد را تعیین کنند.
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امروز یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است. این هدف 
محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی الزم قرار 
بگیرند. در این روزگار با وجود مشکالت عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه 
با آن دست به گریبانند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم 
نخواهند بود. به این سبب استفاده از ابزارهایی که بتواند رسیدن به این هدف بزرگ و 
توانمندسازی مالی افراد را تامین کند از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود که در این 
میان، یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای الزم برای اقشار کم درآمد جامعه است تا 
ابزاری حمایتی مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه بحران های  در مواقع مورد نیاز به عنوان 
متعددی همواره در کمین خانواده ها و افراد قرار دارد که بسته به وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی آنها می تواند از شدت اثرپذیری متفاوتی برخوردار باشد؛ اتفاقاتی از قبیل فوت 
بیمارستان،  در  خانوار  اعضای  از  یکی  بستری شدن  خانوار،  سرپرست  ازکارافتادگی  یا 

خسارت های ناشی از آتش سوزی، زلزله، سیل و...

وقتی فناوری همه مرزهای 
محدودیت را پس می زند

لیدا هادی
سردبیر رسانه بیمه دیجیتال



 این موارد به خصوص در قشر ضعیف و فقیر جامعه می تواند توانایی مالی آنها را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده و حتی خانواده و فرد را با شرایط غیر قابل جبرانی مواجه کند. در این 
ابزارهای مالی در عصر جدید، این  از اصلی ترین  میان، خدمات مالی خرد به عنوان یکی 
چالش ها و دغدغه هارا هدف قرار داده و به دنبال رفع و کاهش آنها برآمده است. با این 
از بیمه های زندگی، به  تبع بیمه های  هدف بود که بیمه نامه های خرد به عنوان بخشی 
بخش  این  برای  بیمه  صنعت  راهکارهای  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  اجتماعی-  تامین 
افزایش ضریب نفوذ در  از جامعه، به منظور توسعه پوشش های بیمه ای و همچنین 

کشورهای مختلف به میان آمدند. 
خاستگاه بیمه های خرد به ابتدای دهه نود میالدی برمی گردد. زمانی که بیمه های عمر 
فراگیری مالی در  ارتقای سطوح خاص  و  توانمندسازی مالی  برای  کارآمد  ابزاری  به عنوان 
اقتصاد کشورهای مختلف دنیا توسعه پیدا کردند. درحقیقت بیمه خرد به عنوان ابزاری 
تا  مختلف  جوامع  آسیب پذیر  جمعیت  به  کمک  برای  باشد  وسیله ای  توانست  مالی 
بیمه  گذشته  سال های  طی  کنند.  محافظت  نامنتظره  رویدادهای  برابر  در  خودشان  از 
خرد توسعه زیادی در سطح جهانی داشته و نمونه های بسیار موفقی از آن را در جهت 
باال شاهد بوده ایم، بیمه نامه هایی  با اختالف های طبقاتی  توانمندسازی مالی جوامعی 
که از سه ویژگی اصلی میزان حق بیمه های پایین، سقف تعهد محدود و طراحی شده بر 
مکانیزم های ساده و در دسترس چون بسترهای نوین همچون API )وب سرویس بیمه( 

برخوردار هستند. 
و  هندوستان  مانند  کشورهایی  در  می توان  را  خرد  بیمه های  اجرای  موفق  نمونه های 
فیلیپین مثال زد. در کشور هند بیش از ۸0 درصد مشتریان بیمه  های خرد، خانوارهای 
پرجمعیت با بیش از چهار نفرهستند که به کشاورزی مشغولند، درآمدی کمتر از 1۸00 دالر 
در سال دارند و به طور معمول یک فرد از اعضای خانواده بیمه نامه را برای تحت پوشش 
( خریداری می کند. از نظر بیمه گری  این افراد  قراردادن همه اعضا )در بیمه درمان و عمر
ریسک باالتری را در مقایسه با میانگین ریسک جامعه به علت شرایط نامساعد بهداشتی، 
تاثیر  ارزیابی ریسک و فروش  بر نحوه  آموزشی و درآمدی دارند و  این ویژگی  های خاص 

می گذارند.
را در هندوستان و سایر کشورهای دیگر مقبول و  آنچه بیمه گری خرد و بیمه عمر  اما 
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مطلوب کرده سوای بحث حمایت دولت و رگوالتوری های بی مانع آنها رویکرد تازه ای است 
که دسترسی همه اقشار مردم به محصوالت بیمه با تخمین ریسک های مختلف و ارائه 

محصوالتی فراخور بیمه گذاران متفاوت را ممکن می کند.
 بله! آنچه امروز رویکرد بیمه گری در دنیا به خصوص در زمینه بیمه های عمر و حتی تامین 
اجتماعی، به عنوان دو بازوی صنعت بیمه برای تقویت فراگیری و توانمندسازی مالی افراد 
جامعه را متفاوت کرده، استفاده از فناوری های روز و کارکرد نوآوری است که حتی صنعت 

سخت و سنگین بیمه را هم به لرزه در آورده است. 
رشد و توسعه اینشورتک ها در کشوری مانند هندوستان در سال های اخیر چنان رونقی 
داشته که این کشور را در مدت کوتاهی به عنوان یکی از بازارهای بزرگ بیمه در آسیا به همه 
نشان داد. استفاده از فرصت ضریب نفوذ باالی اینترنت و گوشی های هوشمند حتی در 
الیه های دورافتاده روستایی، تمرکز بر قابلیت های فناوری در معرفی محصوالت و مقایسه 
ساده ترین  به  را  بیمه  خرید  که  اینشورتک هایی  و  مختلف  اگریگیتورهای  قالب  در  آنها 
شکل، ممکن می کنند، باعث شد تا هندوستان نه فقط در گسترش بیمه های خرد که در 
بیشتر گرایش های بیمه های زندگی نیز موفق باشد؛ رویکردی که در کشور ما نیز به سبب 
بسترها و زیرساخت های مشابه می تواند به عنوان مسیری موفق در جهت رشد بیمه های 

زندگی و تنها ابزار موثر در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور موثر باشد. 
امروز بیمه عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است که رشد و توسعه در 
این زمینه می تواند سهم به سزایی در عملکرد و سازماندهی شرکت های بیمه و همچنین 
به کارگیری فناوری  این میان،  باشد. در  کشور داشته  اقتصادی  بهبود و رشد وضعیت 
اطالعات، تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطالعاتی صنعت بیمه ایجاد 
می کند. امکان انتقال الکترونیکی داده ها، افزایش تنوع محصوالت، بهبود کیفیت و جلب 
رضایت مشتریان از طریق تجزیه وتحلیل داده ها از مواردی است که نقش فناوری اطالعات 

را حتی در شاخه بیمه های عمر پررنگ می کند. 
تازه  فناوری های  از  استفاده  در  کندی  و  کرختی  نوعی  به  هستیم  شاهد  امروز  آنچه  اما 
در زمینه های بیمه عمر و به خصوص بیمه تامین اجتماعی است، دو رویکرد مهمی که 
افراد  گام بزرگی در جهت توانمندسازی مالی  آنها در صنعت بیمه می تواند  بهادادن به 

جامعه در طبقات و سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد. 
درحال حاضر در دنیا روند تازه ای به اسم فناوری های امنیت اجتماعی با تمرکز بر بیمه 
تامین اجتماعی درحال گسترش است؛ استفاده از فناوری برای کارآمدترکردن ساختارهای 
خدمات رفاه و تامین اجتماعی برای تسهیل ارتباط با جامعه بزرگ بیمه گذاران و تسهیل 
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روند خدمات رسانی به آنها بی نیاز از حضور در شعب و درگیری در بروکراسی های پیچیده 
اطالعات،  ثبت  برای  هوشمند  ابزارهای  و  رایانه ها  از  استفاده  روند  این  در  همیشگی. 
داده پردازی، کاربرد بالکچین و توکنایز کردن خدمات در شبکه نظارت همگانی، تمامی به 

کم کردن هزینه ها و زمان رسیدگی  به مطالبات و... ختم می شود. 
درواقع استفاده از یک پلتفرم جامع داده پردازی با قدرت باالی تجمیع و تجزیه وتحلیل 
غ از محدودیت های جغرافیایی امکان ارزیابی ریسک و  داده های بیمه گذاران می تواند فار
تسریع فرایندهای خدمات رسانی و فراگیری پوشش ها را گسترش دهد و راهی باشد برای 
اجرای عدالت در دسترسی به خدمات؛ وعده ای که هر بار طی برنامه های توسعه متداول 
در ایران در پس رفتن و آمدن دولت های مختلف شنیده ایم و کمتر زمانی نیز شاهد اجرای 

آن بوده ایم! 
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   یکی از رایج ترین واژگان اقتصاد امروز واژه »استارت آپ« است. استارت آپ ها شرکت های 
منابع،  حداقل  از  بهره گیری  با  و  کارآفرین  ذهن  در  ایده  یک  جرقه  با  که  هستند  نوپایی 
مسیر خود را آغاز می کنند و به تدریج، با توسعه مهارت ها و رسیدن به جریان های درآمدی 
معضل  که  ازآنجایی  باشند.  داشته  جامعه  اقتصاد  در  به سزایی  تاثیر  می توانند  ثابت 
بیشتر کسب وکارهای نوپا، مساله تأمین مالی  است،  ]1[ در این مقاله ضمن معرفی انواع 

روش های تامین مالی، به معرفی روش جمع سپاری1  یا تامین مالی جمعی می پردازیم. 

روش های تامین مالی استارت آپ ها
   اغلب کارآفرینان برای تامین مالی کسب وکار خود ابتدا به سراغ حساب های پس اندازشان 
از اقوام و دوستان  قرض می گیرند. اما واقعیت این است که برای  را  می روند یا مبالغی 

توانمنـد سـازی اسـتارت آپ ها از 
مسـیر جمع سـپاری

نازنین توکلی
کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات داتین

1.  Crowdfunding



غلبه بر موانع مالی به سرمایه بیشتری نیاز است. برخی از مهم ترین منابع تامین مالی 
استارت آپ ها عبارتند از:

وام بانکی: وام گرفتن از بانک  یکی از متعارف ترین ابزارهای تامین مالی استارت آپ است، 
البته به  دلیل پیچیدگی روش ها و معیارهای وام دهی و اینکه اغلب استارت آپ ها توسط 
کارآفرینان جوانی راه اندازی می شوند که مالک هیچ گونه اموالی نیستند،  تأمین مالی از این 

روش با دشواری هایی همراه است . ]1[ 
سرمایه گذاران فرشته2 : این سرمایه گذاران روی ایده  کارآفرینان سرمایه گذاری می کنند و 
در مراحل مختلف کسب وکار تجربیاتشان را در اختیار کارآفرین قرار می دهند. هدفشان 
تشویق به کارآفرینی، انجام فعالیت های تجاری، خلق ارزش های جدید و سودآوری است. 

آنها در سود و زیان کسب و کارهای نوپا شریک می شوند . ]1[ 
یــا  شــرکت ها  گروه هــا،  افــراد،  خطرپذیــر؛  ســرمایه گذاران   ۳: خطرپذیــر ســرمایه گذاران 
صندوق هایــی هســتند کــه بــا هــدف رشــد اســتارت آپ ها روی آنهــا ســرمایه گذاری می کننــد. 
ایــن ســرمایه گذاران معمــوال روی طرح هایــی بــا ریســک و بــازده بــاال ســرمایه گذاری می کننــد 
و بــه  دنبــال ســهم خــود از مالکیــت در شــرکت هســتند. آنهــا ضمــن ارائــه کمک هــای فنــی و 

مالــی بــر انتخاب هــای مدیریتــی نظــارت دارنــد. 
 جمع سپاری: جمع سپاری یکی از روش های نوین سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ هاست 

که در ادامه به توضیح بیشتر درباره آن می پردازیم.

جمع سپاری چیست؟
     اصطالح جمع سپاری که در سال 2006 ابداع شد، روشی است برای تجمیع منابع مالی خرد 
با هدف تأمین مالی افراد حقیقی، شرکت ها، سازمان ها، صندوق ها، طرح ها، تولیدات و 
گروه ها که از فضاهای آنالین و پرداخت های الکترونیکی استفاده می کنند. ]2[ برای اجرای 
این روش نیاز به وجود پلتفرمی است که »مالکان پروژه« و »حامیان بالقوه« را گرد هم 
 آورد و مبادالت بین آنها را با توجه به انواع مدل های کسب وکار تسهیل  کند. ]۵[ در این 
نوع سرمایه گذاری،  بنیان گذار، طرح خود را در پلتفرم های جمع سپاری ارائه می کند و مردم با 

دیدن آن، می توانند با کمترین سرمایه، در آن طرح  مشارکت کنند. ]۳[ 

  2. Angel Investors 3.  Venture Capitalists
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بازیگران اصلی جمع سپاری
   جمع سپاری با مشارکت سه بازیگر کلیدی صورت می گیرد که عبارتند از:

1. بنیان گذار که به  دنبال تأمین سرمایه برای پروژه  خود است.
کوچک در پروژه  به عنوان سرمایه گذار در قالب سرمایه های  که  افراد  از  زیادی  2. تعداد 

مشارکت می کنند.
ح ها آشنا می شوند و  آن با طر ۳. پلتفرم که به عنوان واسطه عمل کرده و افراد از طریق 

سرمایه گذاری می کنند. ]4[

 مدل های جمع سپاری
    جمع سپاری مالی، انواع مختلفی دارد که چهار مدل از مهم ترین های آن عبارتند از:

1. جمع سپاری مبتنی بر خیریه4
جنبه  بیشتر  که  است  عمومی  خدمات  و  مدنی  فعالیت های  مناسب  روش  این      
خیرخواهانه دارد و مشارکت حامیان با هدف رضایت قلبی یا مسئولیت اجتماعی صورت 
به ازای  خّیر  فرد  به  پاداش  اعطای  برای  وظیفه ای  هیچ گونه  دریافت کنندگان  می گیرد. 

حمایت او ندارند. ]2[
2. جمع سپاری مبتنی بر پاداش۵

است؛  استارت آپی  فضای  توسعه  برای  راهکارها  مناسب ترین  از  یکی  که  مدل  این  در 
حامیان، درحالی که از بنیان گذار پروژه، محصوالت غیرپولی یا پاداش دریافت می کنند، 
پیش خرید  به صورت  بیشتر  مالی  حمایت  این  می دهند.  ارائه  او  به  را  خود  مالی  کمک 

محصوالت است. ]۵[

4. Donation-Based Crowdfunding 5. Rewards-Based Crowdfunding
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3. جمع سپاری مبتنی بر سهام6
    در مدل سهام مشارکت به شکل واگذاری سهام، تسهیم درآمد و مشارکت در سود 
]2[ افراد یا سرمایه گذاران نهادی، سهام ثبت شده یک کسب وکار را که در  و زیان است. 
مراحل آغازین راه اندازی است، خریداری می کنند و به ازای میزان سرمایه گذاری افراد، سهام 

در اختیار آنها قرار می گیرد. ]4[
4. جمع سپاری مبتنی بر بدهی ۷

    در مدل بدهی که مبتنی بر قرض دادن است افراد یا سرمایه گذاران نهادی به بنیان گذار 
آن  نرخ سود و ریسک این روش باالتر اما سربارهای عملیاتی   ]۵ ,2[ پروژه وام می دهند. 

پایین تر از بانک هاست. ]۳[

فرایند جمع سپاری برای شرکت های استارت آپی
    در این فرایند، شرکت متقاضی پروژه خود را به عامل ارائه می کند. با توجه به اینکه 
مشارکت کنندگان، در سود و زیان آن طرح شریک می شوند، طرح یا ایده ارائه شده باید از 
جذابیت کافی برخوردار باشد تا بتواند نظر مخاطب را جلب کند. شرکت سرمایه   پذیر باید 
ابتدا طرح توجیهی شامل شرح پروژه، محاسبات سرمایه الزم و سود حاصل را ارائه کند. 
سکوی تامین مالی نیز اقدامات تحلیلی خود را بر این اساس آغاز می کند. سکوها متعهد 
هستند ضمن فراهم کردن بهترین شرایط برای سرمایه گذاران، نیازهای سرمایه   پذیر را نیز 

تامین کنند. ]6, ۷[ شکل یک مراحل فرایند جمع سپاری را نشان می دهد: 

 
شکل 1. فرایند جمع سپاری در یک نگاه ]۵[

6. Equity-Based Crowdfunding 7.  Debt-Based Crowdfunding

1. توسعه ایده 
کسب و کار

2. انتخاب سکو
)سایت( جمع سپاری

۳. غربالگری برای 
واجد شرایط بودن و 

میزان تناسب

۵. اشتراک گذاری 
کمپین با دوستان و 
شبکه های اجتماعی

۷. پایان کمپین و 
دریافت سرمایه

۹. تحقق هدف 
کسب وکار با ارائه 

محصول به بازار

10. ارائه پاداش به 
حامیان به صورت 

سهم، نمونه محصول 
یا بهره بانکی

۸. کم کردن دستمزد 
توسط سکو

6. تعهد حامیان 
به تامین مالی 

کسب وکار

4. ایجاد کمپین 
جمع سپاری و توصیف 

هدف کسب وکار
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فرصت ها و چالش های جمع سپاری
    بررسی ادبیات نشان می دهد بنیان گذاران و سرمایه گذاران برای تامین مالی جمعی با 
فرصت ها و چالش های متعددی مواجه هستند ]۸[ که در جدول یک به برخی از آنها اشاره 

شده است.
جدول 1. فرصت ها و چالش های جمع سپاری

فرایند جمع سپاری در ایران
آغاز     جمع سپاری در ایران به شیوه نوین، با سامانه های مبتنی بر فعالیت های خیریه 
شد که پس از چندین سال از راه اندازی این پلتفرم ها، دستورالعمل تامین مالی جمعی 
در حوزه اقتصادی در اردیبهشت 1۳۹۷ به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و 

جمع سپاری به صورت رسمی مورد پذیرش قرار گرفت. ]12[ 
   در شهریور 1۳۹4، پلتفرم »فاندوران«۸ با هدف حیات بخشیدن به ایده های خالقانه و 
با الهام از پلتفرم جهانی »کیک استارتر«۹ شروع به کار کرد. در این پلتفرم صاحب ایده و 
پشتیبان در کنار هم قرار داشتند و هر دو تالش می کردند با اجرای صحیح نقش خود، 
فعالیت های  روی  ابتدا  در  پلتفرم  این  تمرکز  دهند.  افزایش  را  طرح  موفقیت  احتمال 
اجتماعی و طراحی محصول بود که توانست به تحقق چند ده پروژه کمک کند. بازی های 
رومیزی »پی شوم«، »گوهر نشان« و »سرزمین هوشمند« از جمله پروژه های موفقی بودند 
که توسط فاندوران تامین مالی شدند. ]1۳[ سه رقیب اصلی فاندوران پلتفرم های »دونیت«،  

»مهربانه« و »حامی جو« بودند.

فرصت ها

• امکان دسترسی به سرمایه برای طیف وسیعی از 
کارآفرینان [۹[

• بازاریابی و آگاه سازی بازار نسبت به ایده [11[

• اجرای آسان تر نسبت به روش های سنتی [11[

• ترویج و تشویق نوآوری و توجه به استعدادها [۸[
• اشتغال زایی از طریق استارت آپ ها و توسعه بنگاه های 

کوچک [۸[
• اعتبارسنجی سریع  ایده و افزودن بر تعداد مخاطبان 

]11[

      چالش ها

• امکان شکست کمپین درصورت عدم جذابیت و 
توجیه پذیرنبودن طرح [10[

• ریسک شکایت از کسب وکار درصورت پایبندنبودن 
بنیان گذار به تعهدات خود [10[

• امنیت سکوها در برابر حمالت هکرها و مجرمان 
سایبری [10[

• ضعف در زیرساخت های فنی و پرداخت دیجیتال   [۹[
• عدم آگاهی مردم از فرایند جمع سپاری به دلیل 

نوظهوربودن آن [۹[
• کمبود قوانین و مقررات عمومی جمع سپاری و عدم  

اطمینان مردم به سکوها [۹[

8.  Fundorun  9.  Kickstarter
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 بر خالف پلتفرم کیک استارتر که گستره جهانی را به عنوان بازار هدف در نظر داشت، در زمان 
فعالیت فاندوران در ایران کمتر مخاطبی پیدا می شد که هم خواهان نوآوری باشد، هم حاضر 
باشد محصولش را قبل از ورود به بازار معرفی و پیش فروش کند. بعد با توانمندسازی از 
طریق جمع سپاری بتواند کسب وکارش را توسعه دهد و سهم بازارش را تا مدت ها حفظ 
کند. به تدریج بنیان گذاران فاندوران به این نتیجه رسیدند که برای تحقق هدف اصلی 
کسب وکارشان که کمک به توانمندسازی استارت آپ هایی با محصوالت فیزیکی بود، الزم 
است به مدل سهام روی آورند. ازاین رو فاندوران، طرح  جدید خود را با عنوان فاندووست 
به مرکز نوآوری فناپ ارائه داد که به واحد سرمایه گذاری ارجاع داده شد. ازآنجایی که خرید 
سهام یک شرکت استارت آپی برای سرمایه گذار ریسک باالیی داشت، فرابورس توانست 
با به کارگیری رویکرد مشارکت در سود و ضمانت اصل پول، میزان ریسک سرمایه گذار را به 
حداقل برساند. به تازگی طرح مشابهی در حوزه سود و سهام با نام »اینوستوران«10  رونمایی 

شد که توانسته مجوز سکوی جمع سپاری فرابورس را دریافت کند. 
را که زیر نظر سازمان بورس فعالیت  جدول دو فهرستی از سکوهای دارای گواهینامه 

می کنند،  نشان می دهد:
جدول 2. فهرست سکوهای دارای گواهینامه جمع سپاری [14[

 

10.    https://www.investorun.com/

رتبه

1
2
۳
4
۵
6
۷
۸
۹
10
11
12
1۳

عنوان

دونگی
کارن کراد

هم آفرین
ققنوس

آی بی کراد
حالل فاند

رضوی
زرین کراود

رایان
استارتامین
اینوستوران

تامین سرمایه امین
هم آشنا

عنوان

https://dongi.ir/
https://www.karencrowd.com/

https://hamafarin.ir/
https://crowdfunding.kuknos.ir/

www.ibcrowd.ir
https://halalfund.ir/

https://cf.pishe24.ir/
https://www.zarincrowd.ir

https://ryan-funding.ir/
https://startamin.ir/

https://www.investorun.com/
 https://cf.aminib.com/

https://hamashena.ir/fa
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وضعیت امروز سکوهای جمع سپاری در فرابورس
کسب وکارها،  برای  سرمایه  جذب  زیرساخت  به عنوان  جمع سپاری  سکوهای  ظهور       
دستورالعمل  اساس  بر  است.  ایران  در  نوآوری  و  کارآفرینی  فضای  توسعه  نویدبخش 
»تامین مالی جمعی« شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شرکت های کوچک و متوسط با 
مراجعه به سکوهای دارای گواهینامه می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق مشارکت 
مردم جذب کنند. بازه زمانی کمپین   های جمع سپاری غالبا یک  ساله است و سرمایه   پذیر 
متعهد می شود، در این مدت اصل سرمایه به همراه درصدی از سود را به سرمایه گذاران 
بازگرداند. ]6[ در حال حاضر فرابورس ایران تامین مالی طرح های بسیاری را در دست اقدام 

دارد. پیش بینی می شود اجرای این طرح ها در نیمه دوم سال 1402 به پایان برسند. ]1۵[

جمع بندی
     سرمایه گذاری جمعی می تواند راهکاری موفق برای چالش حمایت مالی استارت آپ ها 
و کسب و کارهای کوچک باشد. این امر که مبتنی بر همبستگی اجتماعی، توزیع مجدد 
و استفاده بهتر از منابع مالی صورت می گیرد، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، می تواند 
برای مشارکت در تامین مالی به جامعه  گسترده تری دسترسی داشته باشد و نقش پررنگی 
در جمع آوری ثروت برای پروژه ها و استارت آپ ها ایفا کند. در ایران با ورود سازمان بورس و 
اوراق بهادار به این عرصه و صدور مجوز فعالیت برای سکوها،  جمع سپاری مورد استقبال 
بیشتر بنیان گذاران و سرمایه گذاران قرار گرفته و می تواند بیش از پیش به نوآوری، ایجاد 

شغل و رشد اقتصادی در کشور بینجامد. 
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- نظرسنجی Findex بانک جهانی نشان می دهد که در جهان یک میلیارد و چهارصد 
میلیون نفر به بانکداری دسترسی ندارند.

توسعه  حال  در  کشورهای  در  را  بانک«  »بدون  افراد  تعداد  همراه  تلفن  فناوری   -
کاهش داده، اما کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.

- نشان داده شده که »فراگیری مالی« فقر را کاهش می دهد و زندگی را، به ویژه در 
خصوص زنان فقیرتر بهبود می بخشد. 

- در جهان یک میلیارد و 400 میلیون بزررگسال به بانکداری دسترسی ندارند. این 
کسب وکار  راه اندازی  یا  پول  ارسال  وام گرفتن،  پس انداز کردن،  که  معناست  بدان 

برای آنها سخت تر از دیگران است.

که  است  داووس1  اقتصاد  جهانی  مجمع  نشست  به  متعلق  پادکستی  داووس،  رادیو 
همه ساله در داووس سوئیس برگزار می شود. در یکی از اپیزودهای این پادکست »لئورا 

،  اقتصاددان ارشد بانک جهانی در  کالپر گفت وگو با لئورا 
پادکست رادیو داووس

چرا فراگیری مالی اهمیت دارد؟

آرمین منتظری
روزنامه نگار



کالپر«2  ، اقتصاددان ارشد گروه تحقیقات توسعه در بانک جهانی، دیدگاه جهانی به این 
موضوع را بسط داده و توضیح می دهد که چرا فراگیری مالی می تواند در رفع فقر و بهبود 

زندگی، بسیار موثر باشد. ترجمه این اپیزود را در ادامه می خوانید.

• ما اینجا هستیم تا درمورد فراگیری مالی صحبت کنیم. برای شروع بفرمایید که اساسا 
فراگیری مالی به چه معناست؟

فراگیری مالی به این معنی است که خانوارها و مشاغل به خدمات مالی مناسب دسترسی 
باید  خدمات  این  کنند.  استفاده  خدمات  این  از  مؤثر  به طور  بتوانند  و  باشند  داشته 

مسئوالنه، پایدار و در شکلی منظم ارائه شوند. 
درواقع، فراگیری مالی به این معنی است که زنان، مکانی امن برای نگهداری پول خود در 
خارج از خانه خود داشته باشند. حقوقشان به حساب بانکی شان واریز شود و مجبور 
راحت تر،  خیال  با  بتوانند  بروند.  خانه  به  خود  جیب  در  نقد  پول  دسته  یک  با  نباشند 
 از طریق تلفن خود، برای خانواده هایشان در مناطق روستایی یا خارج از کشور 

ً
مستقیما

پول  تلفن،  و  بانکی  کارت  طریق  از  تامین کنندگان  به  بتوانند  بازرگانان  بفرستند.  پول 
پرداخت کنند و مشتری ها هم به همین ترتیب بتوانند پول پرداخت کنند. به این ترتیب، 
هر دو سابقه ای اعتباری برای دسترسی به اعتبار با شرایط بهتر ایجاد کرده و موجودی خود 

را افزایش دهند.
از جمله دسترسی به خدمات مالی دیجیتال، یک هدف مهم سیاستی  فراگیری مالی، 
است چراکه به مردم کمک می کند پول خود را بهتر مدیریت کنند. حساب های بانکی به 

شما کنترل بیشتری بر پول و زندگی مالی می دهند.
تحقیقات نشان می دهد که وقتی زنی حساب بانکی داشته باشد می تواند پس انداز کند، از 
آن پول برای تحصیل کودکانش هزینه  و حتی در فرصت های تجاری سرمایه گذاری  کند. به 
عبارت دیگر، داشتن یک حساب کاربری بانکی می تواند به زنان، حریم خصوصی، امنیت و 

کنترل بیشتری بر پول ارائه دهد.
برای مثال، به تازگی یک مطالعه درمورد یک برنامه کار دولتی در هند انجام شد که بیش از 
100 میلیون نفر در آن شرکت کردند. نتیجه نشان داد که زناِن حقوق بگیری که مزایای خود 
را به صورت مستقیم از حساب مؤسسه مالی خودشان دریافت می کنند و نه از حساب 
شوهر یا سایر سرپرستان مرد خانواده، کنترل مالی بیشتری بر پول خود دارند. این مسئله 
بر هنجارهای جنسیتی که زنان را از کارکردن بازمی داشت تاثیر گذاشت و آنها را برای یافتن 

1.World Economic Forum  2. Leora Klapper
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شغل، در مقایسه با زنانی که به صورت نقدی حقوق می گیرند، بیشتر تشویق کرد. بیشترین 
تأثیر روی زنانی بود که شوهرانشان بیشترین مخالفت را با کار همسرشان داشتند.

 درمورد دسترسی زنان به خدمات بانکی و مالی صحبت می کنیم یا 
ً
• ما در اینجا منحصرا

گاهی اوقات مردان نیز مورد بحث ما هستند؟
ما به طور کلی درمورد دسترسی همه بزرگساالن به حساب بانکی صحبت می کنیم. زنان، 
مردان، بزرگساالن، سالمندان و قطعا بزرگساالن فقیر. مزایای دسترسی به خدمات مالی، 
با این حال،  اعتبار بانکی و پرداخت های دیجیتال مد نظر ماست.  از جمله حساب ها، 
بسیاری از تحقیقات، نشان داده که داشتن یک حساب کاربری، موجب می شود که فرد، 
مکانی امن برای نگهداری پول خود در خارج از خانه داشته باشد و این امر خصوصا برای 

زنان بسیار مفید است. 

• می خواهم بپرسم وقتی درمورد فراگیری مالی صحبت می کنیم،درباره چه کسانی صحبت 
نمی کنیم؟ اما قبل از پرداختن به آن، بیایید درمورد موضوع آمار Findex  صحبت کنیم. 
در بیوگرافی شما آمده  که شما بنیانگذار پایگاه داده جهانی Findex هستید. این برای این 

بحث بسیار مهم است. به ما بگویید Findex چیست؟
از سال 2011، پایگاه داده Findex بررسی کرده که بزرگساالن در سراسر جهان چگونه پس انداز 
می کنند.  مدیریت  را  خود  مالی  ریسک  های  و  می کنند  پرداخت  می گیرند،  وام  می کنند، 
بنابراین شاخص اصلی ما که عبارت است از مالکیت شخصی یک حساب، بانک یا سایر 
مؤسسات مالی، از جمله حساب های تلفن همراه، ۷6 درصد از بزرگساالن در سراسر جهان 

را پوشش می دهد. این آمار در یک دهه پیش، ۵0 درصد بود. 
در نسخه 2021 پژوهش های این پایگاه داده،  بر اساس نظرسنجی ها با شرکت 12۸ هزار 
و  دسترسی  درمورد  را  شاخص هایی   ،1۹ کووید  پاندمی  طول  در  کشور   12۳ و  بزرگسال 
استفاده از خدمات مالی رسمی و غیررسمی از جمله کارت بانکی، تلفن همراه و اینترنت، 
پرداخت های دیجیتالی، نحوه خرید مواد غذایی، پرداخت قبوض آب و برق در طول پاندمی 
استخراج کرده ایم. عالوه بر این درباره نگرانی های مالی مردم و توانایی آنها برای دسترسی 
پول در شرایط اضطراری نیز تحقیق کرده ایم. ما شروع به جمع آوری داده ها کردیم. این کار 
خسته کننده بود چون داده هایی مانند مالکیت حساب که به صورت مستقیم در اختیار 
بانک هاست شبیه به یک جعبه سیاه بود. ناامید شده بودیم. نمی دانستیم چند زن در 
مقایسه با مردان حساب بانکی دارند، یا چه تعداد از بزرگساالن فقیر در مقایسه با بزرگساالن 
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ثروتمندتر، پرداخت دیجیتالی انجام می دهند، یا چه تعداد از بزرگساالن جوان پس انداز 
می کنند. اما اکنون همه این اطالعات را جمع آوری کرده ایم و با روشن کردن شکاف ها در 
مالکیت حساب، سیاست گذاران و متخصصان می توانند خط مشی ها و محصوالت بهتری 

طراحی کنند. 

در  باورنکردنی  افزایش  یک  می رسید  نظر  به  بدهید.  هم  ما  به  را  آمار  آن  از  برخی  پس   •
خ داده است.  نسبت افرادی که اکنون در برخی از انواع خدمات مالی گنجانده شده اند، ر

اوضاع در حال حاضر به چه شکل است؟
مــا متوجــه شــدیم کــه ۷6 درصــد از بزرگســاالن در سراســر جهــان حداقــل یــک حســاب در 
یــک بانــک یــا یــک ارائه دهنــده خدمــات مالــی، از جملــه حســاب های موبایلــی دارنــد. ایــن 
ــن  ــول تلف ــا پ ــک ی ــات فین ت ــده خدم ــط ارائه دهن ــه توس ــتند ک ــی هس ــاب ها در تلفن حس
همــراه ارائــه شــده اســت. در کشــورهای در حــال توســعه، ۷1 درصــد از بزرگســاالن دارای 
حســاب هســتند کــه ایــن ۳0 درصــد بیشــتر از زمانــی اســت کــه مــا جمــع آوری داده هــا را از 

یــک دهــه پیــش آغــاز کردیــم.

• چه چیزی باعث این روند افزایشی شده است؟
دولت ها کارهای زیادی برای حمایت از فراگیری مالی انجام داده اند، از جمله مقرراتی که 
پول  خدمات  ارائه دهندگان  مانند  غیربانکی  ارائه دهندگان  و  فین تک ها  رقابت  امکان 
همراه را فراهم می کنند. همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت ها، در فناوری تلفن همراه 
و توسعه شبکه برق موجب شده که امکان رشد شبکه های عامل، نمایندگان بانک ها و 
نمایندگان پول سیار فراهم شود و مردم این امکان را پیدا کنند که به خدمات محلی، در 

جوامع خانگی خود دسترسی داشته باشند.

• آیا این رشد در کشورهای فقیرتر در سراسر جهان اتفاق می افتد؟
بله. در طول 10 سال گذشته، ما شاهد افزایش حساب ها در برخی از کشورهای بزرگ، مثل 
چین و هند بوده ایم. اما در این دور از داده ها، رشد فراگیرتر بود. ما شاهد رشد در سراسر 

جهان، در آمریکای التین، آفریقا و آسیا بودیم.

• ساده ترین کارهایی که می توان برای بهبود وضعیت فراگیری مالی انجام داد، چیست؟
واضح است که ما هنوز راه زیادی در پیش داریم. یک میلیارد و 400 میلیون نفر هنوز به 

111 شماره 2
پاییز 1401



خدمات بانکی دسترسی ندارند و بسیاری از بزرگساالنی که حساب دارند از آن استفاده 
نمی کنند. پوشش ۳0 درصد باقی مانده آسان نخواهد بود.

بانک  فاقد  افراد  از  می توانیم  که  است  این   Findex داده های  خاص  ویژگی های  از  یکی 
بپرسیم که چرا حساب ندارند. در یک نظرسنجی از مردم پرسیده شد که چرا آنها حساب 
بانکی ندارند. تنها سه درصد از بزرگساالن می گویند که تنها دلیل نداشتن حساب این 
 به حجم عظیم تقاضای برآورده نشده خدمات مالی 

ً
است که به آن نیاز ندارند و این واقعا

در میان افراد بدون بانک اشاره دارد. اگر یک محصول خوب و مقرون به صرفه که نیازهای 
آنها را برآورده می کند به آنها پیشنهاد دهید، ممکن است آن را بپذیرند. بسیاری از کشورها 
زیرساخت هایی مانند شبکه برق قابل اعتماد برای پردازش پرداخت ها ندارند و بانک ها 
اغلب در مناطقی که افراد بدون بانک زندگی می کنند، شعبه ندارند. بسیاری از خدمات 
نیازمندترین مشتریان دشوار است.  برای  آنها  از  مالی طراحی ضعیفی دارند و استفاده 
بسیاری از بزرگساالن بدون بانک، به ما می  گویند که خدمات بانکی به سادگی بسیار گران 

و دور از دسترس هستند.
بنابراین یکی از راه حل ها، خدمات مالی دیجیتال است، از جمله خدمات ارائه شده توسط 
فین تک و ارائه دهندگان خدمات پول موبایل، که از فناوری تلفن همراه استفاده می  کنند 
و می توانند به کاهش مشکل فاصله فیزیکی بین مؤسسات مالی و مشتریان کمک کنند.

بانک  شعبه  است  ممکن  آفریقا  روستاهای  یا  آسیا  در  دورافتاده  مناطق  مثال،  برای 
دارند؛  محلی  نمایندگی  یک  اکنون  مناطق  اکثر  باشند.  نداشته  خودپرداز  دستگاه  یا 
به طور  بلکه  می فروشند،  شما  تلفن  برای  را  همراه  تلفن  دقیقه  تنها  نه  که  نمایندگانی 
فزاینده ای خدمات مالی ارائه می دهند. بنابراین روستاییان محلی دیگر نیازی به صرف 

زمان و هزینه های حمل ونقل برای دسترسی به خدمات مالی رسمی ندارند.
به عنوان مثال، در جنوب آسیا، ما متوجه شدیم که 240 میلیون بزرگسال بدون حساب 
بانکی، تلفن همراه دارند. این یعنی بیش از نیمی از 4۳0 میلیون نفری که در منطقه حساب 
بانکی ندارند. اما بزرگساالن بدون بانک اغلب فاقد ابزارهای اساسی برای دریافت خدمات 
مالی و تلفن همراه هستند. یکی از موانع بزرگ، فقدان هویت دولتی است که معموًال 
توسط افراد بدون بانک به عنوان مشکل ذکر می شود. این عارضه به ویژه در کشورهای 
منطقه  این  در  بانک  بدون  بزرگساالن  درصد  می کند. ۳۷  صدق  آفریقا،  صحرای  جنوب 
می گویند فقدان اسناد و مدارک دلیلی برای نداشتن حساب در موسسه مالی است و ۳0 

درصد از افراد بدون بانک با موانعی برای افتتاح حساب پول موبایلی روبه رو هستند.
پایگاه داده Findex همچنین شامل داده هایی است که به طور مشترک با بخش فناوری 
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اطالعات بانک جهانی برای تیم توسعه جمع آوری می کنیم. ما متوجه شدیم که در جنوب 
بانک  بدون  بزرگساالن،  درصد   16 یعنی  بزرگسال،  میلیون   100 از  بیش  آفریقا،  صحرای 

هستند و هیچ شناسنامه ای ندارند.
یکی دیگر از کارهای بسیار ساده ای که دولت ها می توانند انجام دهند این است که با 
نشان   Findex داده های  شوند.  پیش قدم  خود  پرداخت های  از  برخی  دیجیتالی کردن 
می دهد که حدود ۸۵ میلیون بزرگسال بدون بانک از دولت، پول نقد دریافت می کنند. این 
پول شامل دستمزد، حقوق بازنشستگی و کمک های دولتی است. همچنین این تحقیق 
نشان می دهد که برای دولت ها آسان تر است که این پول را به یک حساب پرداخت کنند 
چون خطر اختالس و فساد را کاهش می دهد. انتقال برخی از این پرداخت ها به حساب ها 

می تواند نقطه ورودی برای افزایش حساب ها در بین افراد بدون بانک ایجاد کند.
اجازه بدهید مثالی بزنم تا روشن شود. ما این شانس را داشتیم که پرسشنامه Findex را 
در بیش از ۳0 کشور در سراسر جهان پخش کنیم. همکارم با زنی در زامبیا صحبت می کرد 
که معلم مدرسه ای در یک منطقه روستایی است و می گفت هر ماه باید مدارس روستاها 
را به مدت دو روز تعطیل کند تا برای گرفتن دستمزد خود به پایتخت برود. او از هزینه های 
حمل ونقل و همچنین خطری که برای بازگشت به خانه با یک دسته پول نقد در جیبش 
را  معلم  این  به  پرداخت ها  این  دولت  که  کنید  تصور  داشت.  شکایت  می کند،  تحمل 
دیجیتالی کند. تحقیقات ما نشان داده این کار برای دولت ها هم بهتر، ارزان تر و امن تر 
است. همچنین باعث صرفه جویی در هزینه  های حمل ونقل معلم می شود. اما در  نهایت، 
بزرگترین تأثیری که می تواند داشته باشد این است که معلم بتواند یک یا دو روز در ماه 
باز نگه دارد. بنابراین ما معتقدیم که فراگیری مالی و دیجیتالی کردن  را  بیشتر مدرسه 

پرداخت ها، اهداف توسعه ای گسترده تری دارد که می تواند به جوامع کمک کند.

• آیا می توانید ایده ای از نحوه ارائه خدمات با فناوری های تلفن همراه به ما بدهید؟ برای 
یک  داشتن  تجربه  می کنند،  زندگی  ثروتمندتر  کشورهای  و  غرب  دنیای  در  که  مردمی 
حساب بانکی سال هاست که وجود داشته است. در برخی از این کشورهای فقیرتر که 
درمورد خدمات مالی تلفن همراه صحبت می کنید، مردم حتی در بانک حساب ندارند. 
مثًال برای آن زن در زامبیا، چطور می شود که یک سرویس مالی ایجاد شود که بتواند از آن 

استفاده کند؟
مخابرات  توسط  مالی  خدمات  ارائه  آفریقا  صحرای  جنوب  کشورهای  در  رایج  مدل  یک 
است. بنابراین شرکت هایی نظیر Orange، M-PESA نمونه هایی از شرکت های پیشرو در 
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کنیا هستند. جایی که مخابرات یک حساب مالی را فراهم می کند. این حساب اغلب فقط 
از یک تلفن مبتنی بر متن ساده استفاده می کند، جایی که مردم می توانند با استفاده از 
همان نمایندگی های موبایلی که شارژ مکالمه را به آنها می فروشند، پول واریز و برداشت 
کنند. بنابراین در یک روستایی که بانک یا دستگاه خودپرداز ندارد، یک نماینده سیار 
وجود دارد. این نماینده اغلب شخصی است که افراد با او آشنا هستند. ممکن است 
یکی از بومی های همان روستا باشد یا یکی از اقوام باشد که مردم به او اعتماد دارند و پول 
خود را واریز کرده و برداشت می کنند. همچنین در سراسر آفریقا شاهد استفاده روزافزون 
از حساب های پولی تلفن همراه برای پس انداز هستیم. این حساب ها برای پرداخت های 
فردبه فرد طراحی شده اند. این حساب ها به عنوان راه حلی برای افرادی است که در شهر 
کار می کنند تا با قیمتی مقرون به صرفه، ایمن و راحت تر پول را برای خانواده خود در مناطق 

روستایی ارسال کنند. این نوع استفاده درحال افزایش است. 
انجام  فقیر  افراد  که  کم ارزشی  و  باال  فرکانس  با  پرداخت های  نوع  برای  اغلب  بانک ها 
برای  روز  در  دالر  یک  می خواهد  که  کنید  فکر  زنی  به  مثال  نشده اند.  طراحی  می دهند 
ج از  پرداخت صورت حساب های ماهانه پس انداز کند و می خواهد آن یک دالر را در خار

خانه خود نگه دارد.
مثال در غرب آفریقا مدلی به نام سوسوس )Sousous( را می بینیم. این ها مردانی هستند که 
ممکن است با یک موتورسیکلت از خانه به خانه بیایند تا یک دالر در روز، از آن زن بگیرند 
تا در مکانی امن نگهداری کنند. سپس آن را در پایان ماه به زن برمی گردانند اما اندکی از 
آن پول را به عنوان دستمزد خود برمی دارند. بنابراین این زنان درواقع پولی می پردازند تا 
پول خود را در مکانی امن خارج از خانه خود پس انداز کنند. از آنها پرسیدیم چرا از حساب 
بانکی خود برای پس انداز پول استفاده نمی کنید؟ آنها می گویند برای رسیدن به بانک آنها 
باید با اتوبوس در سراسر شهر حرکت کنند، در صف منتظر بمانند و این کار به طور روزانه 
امکان پذیر نیست. با این حال، اکنون آنها می توانند از یک برنامه تلفن همراه استفاده 
کنند، که باز هم آسان تر و کم هزینه تر است و روزانه یک دالر به حساب پول تلفن همراه 

خود واریز و در پایان ماه، پول خود را برای پرداخت قبوض ماهانه خود برداشت می کنند.

آیا اشکالی  • به نظر می رسد که مزایای زیادی برای گسترش این نوع فناوری وجود دارد. 
نیز در این میان وجود دارد؟ برخی از افرادی که در تحقیقات خود از آنها سؤال می کنید، 

نمی خواهند به این خدمات متصل شوند. 
اول از همــه، افــراد تنهــا زمانــی از مالکیــت حســاب ســود می برنــد کــه توانایــی مالــی و 
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 Findex اعتمادبه نفــس بــرای اســتفاده از حســاب های خــود را داشــته باشــند. داده هــای
ــوب  ــول تلفــن همــراه در جن ــوم دارنــدگان حســاب پ نشــان می دهــد کــه حــدود یــک  س
صحــرای آفریقــا بــه مــا می گوینــد کــه نمی تواننــد بــدون کمــک یکــی از اعضــای خانــواده یــا 
یــک نماینــده از حســاب خــود اســتفاده کننــد. درک ایــن نکتــه مهــم اســت کــه کاربــران 
فقیــر و بی تجربــه ممکــن اســت نتواننــد از مالکیــت حســاب بهــره ببرنــد. به خصــوص 
اگــر نداننــد چگونــه از حســاب خــود به گونــه ای اســتفاده کننــد کــه مزایــا را بهینــه و از 
بســیاری از خطــرات محافظــت از مصرف کننــده، ماننــد هزینه هــای بــاال، اســتفاده نکننــد. 
بنابرایــن، سیاســت گذاران بایــد مطمئــن شــوند کــه مقــررات مطابــق بــا ایــن نوآوری هــای 
اتفــاق نمی افتــد. در  کــه چنیــن چیزهایــی  کننــد  دیجیتــال اســت و اطمینــان حاصــل 
غیــر ایــن صــورت، مــردم بــه خدمــات مالــی دیجیتــال بی اعتمــاد خواهنــد شــد و ایــن 

فرصت هــای توســعه ممکــن اســت از دســت برونــد.

صف  در  می روند،  شهرها  به  روستاها  از  که  می کنید  صحبت  افرادی  درمورد  شما   •
ایستاده اند تا پول را در یک حساب بانک فیزیکی واقعی واریز کنند. اما بانک ها کارمزد 
دریافت می کنند و احتماًال این اپراتورهای تلفن همراه هم کارمزد دریافت می کنند. هزینه 
آن زن در زامبیا چقدر است تا تصمیم بگیرد که قادر به دریافت حقوق خود از طریق نوعی 

خدمات مالی است یا نه؟
و  افتتاح  برای  اوقات  اغلب  کشور و محصول بسیار متفاوت است.  به  هزینه ها بسته 
نگهداری حساب بانکی هزینه هایی وجود دارد. خدمات پولی تلفن همراه، دوباره برای 
پرداخت پول ایجاد و طراحی شدند. بنابراین معموًال ممکن است کارمزد از روی پرداخت 
یا برداشت پول باشد اما معموًال برای نگهداری و راه اندازی حساب پول موبایلی مبلغ 

کمتری دریافت می شود.

• اگر در حساب موبایلی خودتان پولی داشته باشید، آیا راهی وجود دارد که بتوانید آن پول 
را نقد کنید؟ یا اینکه آن پول فقط در حساب موبایلی شما باقی می ماند و فقط می توانید 

پرداخت کنید؟
اپراتور تلفن همراه تمام پول را در یک حساب سپرده در یک موسسه مالی تحت نظارت 
دارد و شما می توانید هر زمان که بخواهید از نماینده موبایل محلی خود پول برداشت 
کنید. بنابراین، نمایندگی های تلفن همراه که به شما شارژ مکالمه می فروشند، اکنون نیز 

با گرفتن سپرده و برداشت، خدمات مالی ارائه می دهند.
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• فناوری موبایل مدت زیادی است که وجود داشته است. آیا فناوری های جدیدی وجود 
کمک  شما  به  این ها  آیا  می کنند.  صحبت  چیزها  این  و  بالکچین  درمورد  همه  دارند؟ 

 تثبیت شده تکیه کنید؟
ً
می کنند که به یک راه حل نسبتا

ما در Findex سؤاالتی درمورد فناوری می پرسیم که 10سال پیش زمانی که ما نظرسنجی 
نوآوری های   

ً
مطمئنا نداشتیم.  هم  را  آن  رویای  و  بودند  نشده  اختراع  کردیم  شروع  را 

جنوب  در  اما  پول.  امنیت  حفظ  برای  به ویژه  است،  داشته  وجود  زیادی  تکنولوژیکی 
 شاهد هستیم که فضای فناوری و استفاده از فناوری تلفن همراه 

ً
صحرای آفریقا، ما واقعا

 در حال انفجار است، به ویژه در دوره همه گیری بیماری کووید. بنابراین اکنون متوجه 
ً
واقعا

می شویم که ۳۳ درصد از بزرگساالن در جنوب صحرای آفریقا یک حساب پولی تلفن همراه 
دارند و از حساب های خود برای پرداخت ها، پس انداز و وام گرفتن استفاده می کنند. 

• می توانید بگویید تأثیر کووید چه بوده است؟ شما چند بار به آن اشاره کردید.
مهم است که به یاد داشته باشیم که سال 2021، زمانی که ما داده ها را جمع آوری کردیم، یک 
سال معمولی نبود. در طول سال اول همه گیری، همه ما درباره راه هایی شنیدیم که چطور 
فناوری دیجیتال، به ویژه در کشورهای ثروتمندتر، این امکان را به مردم داد که دورکاری کنند 
و از ابزارهای دیجیتال برای انجام کارهای روزمره استفاده کنند. بسیاری از محدودیت های 
فاصله گذاری اجتماعی و این تصور که پول نقد، غیربهداشتی است، موجب شد که حرکت 
به سمت دیجیتالی شدن پرداخت ها تسریع شود. بنابراین، داده های Findex به ما این 
امکان را داد که شتاب استفاده از ابزارهای دیجیتال را برای مردم کشورهای در حال توسعه 

اندازه گیری کنیم و آنها توانستند برای اولین بار از خدمات مالی دیجیتال استفاده کنند.
از  از همه گیری،  کارائیب، کشورهایی بودند که قبل  آمریکای التین و  به عنوان مثال، در 
زیرساخت های دیجیتال برخوردار بودند اما چالش هایی پیرامون هزینه های خدمات مالی 
دیجیتال، رسمی سازی کسب وکار و مسائل مالیاتی وجود داشت. ما متوجه شدیم که در 
طول همه گیری، 40 درصد ازبزرگساالن پرداخت های تجاری دیجیتالی انجام داده اند و 14 
درصد ازبزرگساالنی که اولین پرداخت تجاری خود را انجام داده اند، برای اولین بار در طول 
همه گیری، خواروبار مورد نیاز خود را با استفاده از کارت یا تلفن خریداری کرده اند. شگفتی 

این نیست که این اتفاق افتاده، شگفتی این است که چقدر سریع اتفاق افتاده است.
همچنین شنیده ایم که حدود یک سوم بزرگساالن در کشورهای در حال توسعه، قبض 
آب، زباله یا برق را به صورت مستقیم از حساب خود پرداخت کرده  و برای اولین بار پس از 
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شروع همه گیری کووید این کار را انجام داده اند. شواهد بیشتر درمورد نقش همه گیری 
در تسریع پذیرش پرداخت های دیجیتال دیده شده است.  به عنوان مثال، من با زنی 
حاشیه نشین در هند صحبت کردم که هر ماه ۵0 روپیه برای سفر با اتوبوس به شهر 
پرداخت می کرد تا ۳00 روپیه قبض برق را بپردازد. بنابراین خدمات مالی دیجیتال می تواند 

در زمان و پول او صرفه جویی کند.

• ما در اینجا درمورد کشورهای در حال توسعه زیاد صحبت کرده ایم. آیا تحقیقات شما 
آنجا پیدا  آنچه در  کمی درمورد  آیا می توانیم  کشورهای ثروتمندتر را نیز دربرمی گیرد؟ و 

کردید صحبت کنیم؟
 همه بزرگساالن پرداخت های دیجیتالی را انجام داده و 

ً
در کشورهای با درآمد باال، تقریبا

 شاهد 
ً
دریافت می کنند. در جامعه ما این کار همه جا انجام می شود اما جایی که ما واقعا

پذیرش استفاده از روش های پرداخت دیجیتال و رشد فوق العاده آن بودیم، کشورهای 
کشورهای توسعه یافته شاهد شکاف هایی  با این حال، هنوز در  در حال توسعه بود. 
هستیم. به ویژه درمورد فراوانی حساب های پس انداز و همچنین چالش های بزرگساالن 

فقیرتر در دسترسی به خدمات مالی.

• آیاشرایط در حال بهبود است؟
در  که  می بینیم  هم  هنوز  اما  بوده ایم  شکاف ها  از  بسیاری  بسته شدن  شاهد  ما  بله، 
در  خود  پول  نگه داشتن  برای  بزرگساالن  دارند،  فوق العاده  تورم  سابقه  که  کشورهایی 
بانک محتاط هستند. همچنین در برخی کشورها مسائل مربوط به عدم اعتماد به بخش 
بانکی را می بینیم؛ خصوصا در کشورهایی که دوره هایی از بحران بانکی را تجربه کرده اند. 
مردم تنها درصورتی از خدمات بانکی استفاده خواهند کرد که مطمئن باشند پولشان در 
بانک محفوظ است و اطمینان داشته باشند که هنگام پرداخت، پولشان دریافت خواهد 
شد. به همین دلیل بسیار مهم است که حمایت از مصرف کننده را به شدت اجرا کنیم تا 
مطمئن شویم که کالهبرداری و سوء استفاده مالی وجود ندارد و اعتماد به بانک ها حتی 

در کشورهای با درآمد باال همچنان باالست.

• ممکن است سوالی درمورد خودتان بپرسم؟ چرا این موضوع مشخصا برای شما مهم 
است؟

من به سراسر دنیا سفر کرده ام و با مردم درباره زندگی مالی شان صحبت کرده ام. مطمئن 
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هستم که سؤاالت درستی می پرسیم و پیوسته از آنها می شنویم که داشتن مکانی امن 
برای نگهداری پول برای همه بزرگساالن چقدر مهم است.

هرگز فراموش نخواهم کرد که در یکی از روستاهای هند با گروه کوچکی از زنان آشنا شدیم 
که با هم متحد شده بودند تا پس اندازهای بسیار ناچیز خود را جمع کنند. آنها توانستند 
وام کوچکی برای خرید یک چرخ گوشت دستی کوچک دریافت کنند و از مردم مناطق 
همجوار برای استفاده از آن، هزینه دریافت کردند. آنها بخش کوچکی از سود بسیار ناچیز 
خود را پس انداز کرده بودند تا معلمی استخدام کنند که به روستای آنها سفر کند تا به 
دخترانشان خواندن بیاموزد. این نوع دسترسی به خدمات مالی اولیه، مانند حساب های 
پس انداز و اعتبار است که می تواند از میلیون ها زن در سراسر جهان که این ایده ها و 

رویاها را برای کمک به خانواده ها و جوامع خود دارند، حمایت کند.
بیشتر تحقیقات من به مزایای واقعی پرداخت های دیجیتال برای کاربران می پردازد. ما 
مطالعه ای انجام دادیم تا تأثیر پرداخت مستقیم به کارگران عمدتا زن کارخانه در بنگالدش 
را در مقایسه با کارگرانی که دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت می کنند، اندازه گیری 
کنیم. یکی از این زنان به ما گفت که وقتی به او پول نقد پرداخت می شود، مادرشوهرش 
روز دریافت حقوق بیرون در خانه منتظر او می ماند، تا حقوقش را از او بگیرد. اما بعد از 
بازکردن حساب دیگر نمی تواند این کار را بکند. پرداخت مستقیم به یک حساب به او 

حریم خصوصی، امنیت و کنترل بیشتری بر پولش می دهد.
پرداخت  حساب  یک  به  کارخانه ای  کارگران  حقوق  وقتی  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
می شود، آنها احتمال بیشتری برای پس انداز دارند. این کارگران بهتر می توانستند شرایط 
با  مهم تر،  همه  از  کنند.  مدیریت  را  غیرمنتظره  هزینه های  سایر  و  بهداشتی  اضطراری 
گذشت زمان، این کارگران یاد گرفتند که با اجتناب از هزینه های اضافی، بهتر از خدمات 

مالی استفاده کنند. به عبارت دیگر، آنها به مشتریان مالی باهوش تری تبدیل شدند.   

1 میلیون
10 میلیون
20 میلیون
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در کشورهای در حال توسعه ، سهم افراد دارای حساب بانکی از افراد دارای تراکنش های دیجیتالی به شدت در سال های 
اخیر، رشد داشته است.

٪۳۹
وام های رسمی بانکی 
دریافت می کنند.

در اقتصادهای در حال توسعه، بزرگساالنی که وجوه نقد خود را از طریق حساب بانکی خود دریافت می کنند، احتمال 
بیشتری می رود که از ابزارهای دیجیتالی برای پرداخت، پس انداز، نگهداشت و قرض گرفتن پول استفاده کنند.

٪42
وجوه نقد را به صورت واریز نقدی توسط افراد 

بدون حساب بانکی به حساب بانکی خود 
)Domestic Remittance( .دریافت می کنند

٪۳6
از بزرگساالن وجوه  نقد را در حساب 

بانکی خود دریافت می کنند.

روش دریافت وجوه نقد کاربرد حساب بانکی

٪۵4
حقوق خود را از بخش دولتی یا خصوصی 

در حساب بانکی خود دریافت می کنند.

٪۳۷
کمک ها یا یارانه های دولتی را در 

حساب بانکی خود دریافت می کنند.

٪۷
وجوه  نقد فروش محصوالت کشاورزی 

خود را در حساب بانکی خود دریافت 
می کنند. ٪۷1

از بزرگساالن در کشورهای در حال 
توسعه دارای حساب بانکی هستند.

Source: Global Findex Database 2021.
Note: In flows and usages are shown as percentage of the 36% of adults receiving a payment into an account.

٪42
در حساب بانکی خود، 
پس انداز می کنند.

٪6۳
پول خود را در حساب 
بانکی خود نگهداری 
می کنند.

٪۸۳
پرداخت) های( 
دیجیتالی دارند.

وجوه نقد را به صورت دیجیتالی پرداخت یا دریافت می کنند.

وجوه نقد را به صورت دیجیتالی پرداخت یا دریافت نمی کنند.

بزرگساالن دارای حساب بانکی )٪(؛ 21-2014

کشورهای در حال توسعه

کشورهای دارای درآمد سرانه ی باال

2014

35

85

35

5

Source: Global Findex database
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