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 چکیده (فارسی)

ست که فضاي تامین مالی جمعی گونه اي از جمع سپاري در حوزه تامین مالی کسب و کارهاي نوپا و ایده هاي نو آورانه ا
مشارکت براي عموم مردم به نحوي فراهم شده تا آنها از وضعیت معمول و سنتی خود به عنوان یک مصرف کننده صرف فراتر 
رفته و با مشارکت در تامین سرمایه، ولو به مقدار اندك و همچنین پذیرش موفقیت و عدم موفقیت سرمایه گذاري، در راستاي 

 .ی که خرد جمعی آن را تایید کرده است، نقشی اثر بخش ایفا کنندتولید و ترویج خدمت یا محصول

در این مقاله با روش توصیفی و اسنادي، ابعاد و اکوسیستم الزم براي تأمین مالی انبوه، ظرفیت ها و ریسک هاي این حوزه را 
 مالی می پردازد. تأمینبرشمرده و به تبیین ابعاد مورد نیاز براي نقش آفرینی  موثر بانک ها در این حوزه 

 واژگان کلیدي: تأمین مالی انبوه، نظام بانکی، اکوسیستم مالی

 JEL . G21, G23, L31, O35طبقه بندي 

 چکیده (انگلیسی)

Crowd financing is a type of compilation in the field of start-up financing and innovative 
ideas that the partnership environment is provided to the public in a way that they extend 
beyond their traditional and traditional spending as a consumer. Participation in the provision 
of capital, albeit to a small extent, as well as acceptance of the success and failure of the 
investment, contributes to the production and promotion of a service or product that has been 
endorsed by the collective wisdom. 

In this paper, by descriptive and documentary methods, the dimensions and ecosystems 
necessary for crowd financing, capacities and risks of this field are enumerated and it 
explains the dimensions required for the effective role of banks in this area of financing. 

Key Word: Crowd financing, banking system, financial ecosystem 

JEL  .  G21, G23, L31, O35 
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 مقدمه

است. نوآوري  بوده یذیر مخاطره و کارآفرینانه کارهاي و کسب توسعه و ایجاد یاساس چالشهاي از یکی همواره مالی مینأت
ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري مخاطره پذیر، شتاب دهندگان، مراکز رشد و.. به منظور ایجاد یک راه حل جایگزین براي 

مین مالی انبوده است که با توسعه بستر نهادهاي تأمین مالی سنتی نظیر بانک ها صورت گرفته است. یکی از این ابتکارات، تأ
 فناوري اطالعات و اینترنت از طریق شبکه هاي اجتماعی بوجود آمده است.

 کاربران جامعه معموال جامعه، یک از مختلف افرادي جمعی حمایت جهت کمپینی انبوه، مالی تامین یا مردمی سرمایه جذب
 جذب .است کمپین کننده برگزار سازمان یا افراد توسط پروژه یک آغاز جهت نیاز مورد سرمایه از بخشی پرداخت و اینترنت،
 شهروندي، نگاري، روزنامه دیدگان، حادثه به رسانی امداد جمله از ها فعالیت مختلف طیف از حمایت جهت مردمی سرمایه
 افزار نرم توسعه بصري، ارآث تولید آپ، استارت اندازي راه بودجه سیاسی، هاي کمپین طرفداران، سمت از هنرمندان حمایت

درحقیقت تأمین مالی انبوه بر مفهوم مشارکت اجتماعی و  .است شهري هاي پروژه و علمی تحقیقات اختراعات، توسعه آزاد،
 قانونی اعدا بزرگ استوار است.

 
 مفهوم کلی تأمین مالی انبوه – 1یرتصو

 

، میزان سرمایه گذاري هاي 2013الی  2010ل گسترش است به نحوي که از سال این شیوه تأمین مالی به سرعت در حا
انبوه در  درگاه تأمین مالی 500درصد ساالنه رشد داشته و در حال حاضر بیش از  179صورت گرفته با این روش با نرخ 

این روش در  .)2013جهانی، میلیارد دالر براي آن تخمین زده می شود(بانک 96سراسر جهان وجود دارد که حجمی بالغ بر 
 لیت اقتصادي کارآفرینان باز کرد.) مسیرهاي جدیدي را براي فعا2012تا  2008زمان بحران اقتصادي جهانی(

در یک تعریف می توان تأمین مالی جمعی را یک فراخوان عمومی ازطریق اینترنت، براي تأمین منابع مورد نیاز به صورت 
ش یا سهام به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص تعریف کرد(ارنست اند کمک بالعوض، تبادل انواع پادا

). برخی نیز معتقدند که این روش یکی از جدیدترین کارکردهاي کسب و کار الکترونیکی است و در حالت کلی به 2013یانگ،
 ).2012فرآیند تأمین مالی از عموم مردم جامعه به واسطه وب گفته می شود(وود،

با عنایت به اهمیت موضوع تأمین مالی انبوه و نقش آفرینی فناوري اطالعات در بانکها به عنوان بستر توسعه این امر، با توجه 
به بانک پایگی اقتصاد کشور، این تحقیق به تبیین ابعاد تأمین مالی انبوه، اکوسیستم مورد نیاز، مدل هاي تأمین مالی و ریسک 

 خته و در انتها توصیه هاي اجرایی و سیاستگذاري در این خصوص ارائه می کند.هاي مرتبط با آن پردا
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 ادبیات موضوع

. شد مطرح 2سپاري جمع عنوان تحت کتابی در 1هاو جف توسط 2008 سال در بار اولین که است مفهومی جمعی مالی مینأت
 خرد بر جمعی خرد" که اصل این ساسا بر سپاري جمع. هستند سپاري جمع ارکان "جمعیت" و"باز فراخوان" عنصر دو

 راستاي در مثال -مشخص امر یک راستاي در را جمعی خرد که است ابزاري ،"دارد برتري جمع آن افراد یا فرد ترین باهوش
 آن، در که سنتی و معمول هاي روش خالف بر ،"جمعی خرد ترجیح" یارادایم در. کند می همگرا -خدمت ارائه یا کاال تولید
 ناشناخته و انبوه جمعیت یک از شد، می سپرده مشخصی ییمانکار یا و سازمانی دحوا کارمند، یک به یفهظو کی انجام

 می شناخته انبوه  یا جمع عنوان به که درخواست این به دهندگان یاسخ. دهند انجام را نظر مورد فعالیت تا شود می فراخوان
 نهایت در و کنند می رقابت یکدیگر با باشند، داشته نیز موازي عملکرد یکدیگر به نسبت است ممکن اینکه به علم با شوند،
 رتبه ارزیابی، فرآیند سپاري، جمع هاي گونه از برخی در. دهد می داده یاداش شده ارائه یاسخ یا اقدام برترین به سپار جمع
 به دعوت جمع مثال عنوان هب .گیرد می صورت جمعی خرد چارچوب در و جمعیت توسط نیز یاسخ برترین انتخاب و بندي

 یا و شدان تولید افزار، نرم یا الگوریتم یک بهبود و توسعه ، تجاري نشان و نام یحطرا هاي فعالیت جدید، تکنولوژي یک قخل
 و اینترنت شبکه یتانسیل از گیري بهره نتیجه در جمعی مالی مینأت بلوغ دوره آغاز .شوند می داده از بزرگی جمح یردازش
 تحت جمعی خردتا  شد باعث Web 2.0 کنولوژيت .شد آن تکامل در اي فزاینده شتاب ایجاد سبب که بود آنالین تارتباطا

 زمانی فاصله ،تحول این با همراه .درآید ناب هاي یروژه و ها ایده تشخیص خدمت به اجتماعی هاي شبکه قطری از ،3وب
این روش براي  .است شده تسهیل گذاران، سرمایه و کارآفرینان نبی ارتباط امکان و یافته شکاه نیز مالی وجوه آوري جمع

 کمک به ایده هاي خالقانه اي است که ظرفیت تبدیل شدن به یک شرکت نوپا را دارند.

 
 جایگاه تأمین مالی انبوه در چرخه کسب و کار – 2یرتصو

خت مجسمه آزادي در آمریکا انجام شده است. براي سا 1876اولین نمونه ثبت شده در استفاده از تأمین مالی جمعی در سال 

1 Jeff Howe 
2 Crowd Sourcing 
3 Web based collective intelligence 
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این فعالیت در قالب جمع آوري پول با حمایت مالی پولیتزر شامل مسابقات بوکس، نمایشگاه هاي هنري، تئاتر و فروش 
رویکرد تأمین مالی جمعی از یک سلسله مراتب مسطح برخوردار است . مجسمه هاي کوچک آزادي به قیمت یک دالر آغاز شد

بانکداري "آن صاحبان سرمایه، مستقیما و بدون واسطه به سوي متقاضیان سرمایه هدایت می شوند. از این رو به تعبیر که در 
براي آن وضع کرد که فصل سوم آن  5قانونی را تحت عنوان جابس 2012کشور آمریکا در سال  نیز نزدیک است. "4اجتماعی

هاي اروپایی نظیر انگلستان و ایتالیا نیز قوانینی را در این خصوص به طور مفصل به این امر اختصاص دارد و سپس کشور
تصویب نمودند. ایجاد بستر قانونی از جمله توصیه هاي بانک جهانی به کشورهاي در حال توسعه در این خصوص است. 

 قطری از مختلف ايکشورهاست و موجب شده تا  جغرافیایی مرزهاي از فارغ جمعی مالی تامین شیوه از کارآفرینان استقبال
 مایتح ،مالی تامین هاي شیوه سایر کنار در مکملی عنوان به جدید شیوه این از ،جدید مقررات و قوانین ایجاد  یا اصالح
 :دارد اشاره اختصار طور به موارد از برخی به زیر جدول. بگیرند درنظر نیز را هایی مشوق و کرده

 گر کشورها در تأمین مالی انبوه. اسناد دی1جدول 

 توضیحات سند قانونی نام کشور

ایاالت متحده 
 آمریکا

 -JOBS ACT قانون
 2012 -فصل سوم

اجازه می دهد تا کسب و کارهاي کوچک و نوپا براي تأمین 
مبالغ نسبتا پایین از طریق مشارکت، از واسطه هاي برخط 

الیات معاف استفاده کنند. مبادالت مالی در این صورت از م
 است.

برنامه عملیاتی کارآفرینی  اتحادیه اروپا
2020- 2013 

تأکید بر گونه هاي جایگزین تأمین مالی شرکت هاي کوچک و 
 می شود. نوپا در تأمین مالی جمعی

قانون هدایت بازارهاي  نیوزلند
 2013-مالی

مقررات هدایت بازارهاي 
 2014-مالی(فاز یک)

طریق واسطه هاي برخط مجاز  انجام تأمین مالی جمعی از
موجب معافیت از ثبت بیانیه افشاء اطالعات محصول و معافیت 

 هاي مالیاتی است.

 -قانون تأمین مالی جمعی کانادا
2014 

تبیین چگونگی اجازه به شرکت هاي کوچک و نوپا براي 
دریافت وجوه از طریق ارائه اوراق بهادار در سایت هاي بر خط 

 مجاز

 -FSAانیه سیاستی بی بریتانیا
 2014مارس 

تبیین رویکرد بریتانیا در تنظیم مقررات تأمین مالی جمعی در 
 این کشور

جوامع محلی ما  تامین مالی جمعی، مفهومی آشنا براي ایرانیان است؛ مفهومی شبیه به گلریزان یهلوانان که از قدیم االیام در
 روي را )نیاورد بوجود آنها براي چندانی مالی بار که نحوي به( اندك لغیمبا مردم از عده زیادي روش این در رایج بوده است.

 در تهران بازاریان توسط ایران الحسنه قرض صندوقهاي اولین ، 3142 دهه در .شود تامین گلریزان از تا هدف گذارند می هم
 فعالیت هاي هرچند بود بازار ورشکستگان به کمک صندوق ها این هدف آمد، بوجود سنت گلریزان از الهام با و مساجد

4 Social Banking 
5 Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act 
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 و گلریزان سنت به بسیاري این روش تأمین مالی نیز شباهت .بودند موثر نیز اسالمی انقالب ییشبرد در داشته و نیز سیاسی
از طرفی از  .داد تعمیم جمعی مالی تامین هاي برنامه به را گلریزان موفقیت نباید وجود این باالحسنه دارد.  قرض صندوق

ات موجود در جامعه هماهنگی عدم اجراي مشارکت هاي واقعی در کسب و کارها توسط ابزارهاي مالی موجود نهادهاي انتفااد
در قالب مشارکت  مالی و پولی است. این ظرفیت می تواند زمینه اي براي خلق یکی از روش هاي رایج تأمین مالی اسالمی

 واقعی باشد.

 اکو سیستم تأمین مالی انبوه

کنندگان عالقمند دارد.  کارآفرین و مشارکت براي جلب اعتماد و کسب اعتبار نیاز به وجود متقاضیان انبوهمالی  تامین مدل
نظیر مقررات تسهیل کننده، فناوري و محیط امن تبادالت مالی و  چنین نظامی نیاز به اکوسیستم هاي یشتیبان و توانمندساز

عوامل کلیدي تسهیل گر براي توسعه اکوسیستم مشارکت مالی  مالی دارد. از تامین همچنین فرهنگ یذیراي این شیوه جدید
 عبارتند از: در شکل دو خالصه شده که جمعی

 
 اکوسیستم مرد نیاز براي تأمین مالی انبوه در چرخه کسب و کار –3یرتصو

کاهش ریسک هاي  -ن مالیپشتیبانی چارچوب هاي قانونی از شفافیت، حجم و سرعت در انجام تأمیالف) مقررات اقتصادي: 
 موجود در این مدل، ارائه سیاست هاي تسهیل گري

 : ایجاد بستر امن تبادل مالی، سرعت دسترسی به اینترنتب) فناوري

 -آن نظایر و کارآفرینی مشاوران رشد، زمراک نظیر ارآفرینیک میحا نهادهاي و رویدادها وجود: ج) انسجام و مشارکت اجتماعی
 جتماعی متناسبتوسعه شبکه هاي ا

، توسعه شفافیت و همبستگی هاي کار و کسب شتابدهندگان و رشد مراکز نظیر مشترك کاري فضاهاي: د) فرهنگ کارآفرینی
 اجتماعی در خلق محصول



                                                                                                        

6 
 

 روش تحقیق

ت روش پژوهش در این مقاله به صورت مقایسه تطبیقی با رویکرد اسنادي است. داده ها و اطالعات مورنیاز از طرق مطالعا
لذا ابتدا ضمن تبیین  کتابخانه اي، شبکه پلتفرم هاي اطالع رسانی جهانی در حوزه تأمین مالی جمعی به دست آمده است.

انواع مدل هاي تأمین مالی انبوه، به بررسی ریسک در مدل مذکور پرداخته و در نهایت توصیه هاي سیاستی براي بانک ها را 
 در این خصوص ارائه می کند.

 انبوه أمین مالیت مدل هاي

. با توجه به تنوع مدل هاي کسب طیف گسترده اي از مدل هاي تأمین مالی انبوه با مدل هاي کسب و کار متفاوت وجود دارد
 و کار پلتفرم هاي واسط، می توان آن را در چند مدل پایه اي زیر دسته بندي کرد.

 حاالت تأمین مالی جمعی. 2جدول 

 
ندگان در این مدل، انتظاري براي بازگشت وجه، سود، یا هیچ چیز دیگر ندارند. این مدل معموال مشارکت کن: الف) مدل اهدا

 شود و قدیمی ترین مدل جمع سپاري مالی است. براي کمپین هاي اجتماعی و خیریه استفاده می

تواند نسخه اي از  می »پاداش«. اینبرخوردار می شوند» پاداش«از نوعی ارکت کنندگان در این مدل : مش) مدل پاداش  ب
امکان حضور افراد در رویدادهاي مربتط با آن یا  ، قرار گرفتن اسم فرد در لیست حامیان ومحصول نهایی پروژه(پیش فروش)

 این مدل محبوب ترین مدل جمع سپاري مالی است و بیشترین سهم بازار را دارد. موضوع است.

ین مدل پس از سر رسید مورد نظر، مبلغ پرداختی باضافه سود متعلقه را دریافت مشارکت کنندگان در ا: بدهی -    ) مدل وام  ج
این در این روش دو طرف ارائه کنندگان منابع مالی و وام گیرنده/ گیرندگان بدون واسطه با یکدیگر تعامل می کنند. کنند.  می

فین بوده و وام دهندگان یک گروه از افراد مدل دقیقاً شبیه وام هاي بانکی است با این تفاوت که همه چیز با توافق طر
  هستند.

در  مشارکت: این روش در تأمین بودجه موردنیاز براي تحقق یک ایده، راه اندازي یک پروژه و یا کسب و کار است.) مدل   د
. ه به آنها تعلق گیردنمایند و انتظار دارند تا درصدي از درآمد پروژ می خریداري بخشی از سهام فعالیت مورد نظر راواقع آنها 

) دارد با این تفاوت که سرمایه گذاران گروهی از افراد هستند. این VC(پذیر خطر گذاري سرمایه با بسیاري شباهت مدل این
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 مدل بیشترین رشد را در مدلهاي جمع سپاري مالی در سال هاي اخیر داشته است.

طابق با شکل زیر طبقه بندي کرد که از فرآند خیلی ساده اهداي به این ترتیب اشکال مختلف تأمین مالی جمعی را می توان م
 جمعی آغاز شده و به فرآیند پیچیده تر و اشکال منظم تر در مدل هاي سرمایه گذاري منتهی می شود.

 
 مراحل تأمین مالی انبوه از منظر پیچیدگی –4یرتصو

 ریسک در تأمین مالی انبوه

 است ممکن متولی این که باشد داشته مخاطراتی و مزایا تواند می آن متولی براي نیز سپاري جمع دیگري کار و کسب هر مانند
 اعتمادسازي، به توانمی آن خالق براي سپاري جمع بستر یک ایجاد اصلی مزایاي از. باشد نوپا شرکت یک یا بانک یک

 تواند می سپاري جمع ناموفق اجراي تمخاطرا مقابل، در و کرد اشاره مشارکت هايفرصت و جدید مشتریان جذب برندسازي،
 در نیز مهمی هاي چالش مذکور مخاطرات بر عالوه. باشد نامناسب کار و کسب مدل از ناشی زیان و شهرت ریسک شامل
 که است شفافیت و محرمانگی مرز رعایت و ها پروژه معنوي حقوق از مراقبت جمله آن از که دارد وجود کار و کسب این توسعه

 این در حاکمیت و رگوالتور نقش منکر توان نمی دیگر سوي از نماید؛ می ضروري ها پروژه از حمایت و کار و کسب استمرار براي
 این راه سر بر بزرگی مانع نباشد، برخوردار قانونگذار حمایت از که هایی حوزه در گذاري سرمایه از مردم ترس. شد اقتصاد نوع

 بلندمدت در کار و کسب آن گسترش نباشد انگیزه مشخص کاري و کسب هر در التوررگو موضع چنانچه و است کار و کسب
  .بود نخواهد مکفی میزان به

 :است زیر قرار به جمعی مالی تأمین بطور کلی مزایاي

 مشارکت طریق از فردي گذاري سرمایه ریسک کاهش -

 با افراد وسیله به گذاري سرمایه تحلیل و کنترل دلیل به آتی موفقیت کسب جهت از گذاري سرمایه ریسک کاهش -
 تواند می طرح، یک در گذاري سرمایه براي افراد از زیادي گروه مقبولیت که مفهوم بدین. مختلف هاي تخصص



                                                                                                        

8 
 

 .نماید ایجاد بازار در شده تولید نهایی خدمات یا محصول مقبولیت به را بیشتري اطمینان

 ترغیب را گذاران سرمایه که هایی سایت در محصول فروش پیش وسیله به بازار در محصول موفقیت از اطمینان -
 نمایند. می

 و واسطه)(، درگاه ) گذار سرمایه مردم انبوه(کننده  مشارکت دارد:  اصلی بازیگر سه جمعی حداقل مالی مشارکت اکوسیستم
 را هاییپاداش انتظار و هبود هایی مواجهریسک با مدل این در بازیگران تمامی که است .  بدیهی)وجه متقاضی(کارآفرین 

 .دارند

 :کننده مشارکت مردم انبوه پاداشهاي و ریسکها 3-1

-شرکت از درصد باالیی شکست دارد. باالیی ذاتی ریسک ،)نوپایی و (نوزادي کار و کسب اولیه مراحل در گذاريسرمایه اصوال
 سختی به هاشرکت این سهام بر آن عالوه شد. دخواهن متضرر کنندگان مشارکت اینصورت در و است طبیعی امري نوپا، هاي
 دارد. خود پیشرفت و رشد براي بیشتر سرمایه نیاز به احتماال شود، موفق نوپا شرکت که زمانی است. حتی ارزشگذاري قابل
 یا سهام ارزش کاهش ریسک با اینرو از و نشده باخبر مالی بعدي تامین دورهاي از است ممکن کننده مشارکت مردم انبوه
 .شوند مواجه خود اوراق

 گذاري،از سرمایه پیش شود،می انجام هابانک یا متبحر افراد توسط گذاريسرمایه که مالی، تأمین متداول هايمدل در
 افراد انبوه میان در که حالی در .شودمی پایش دقت به شده انجام گذاريسرمایه آن، از پس و شده انجام دقیق هايارزیابی

 ممکن شود، موفق کار و کسب اگر وجود، این با .نباشد پایشی و ارزیابی چنین به قادر هیچکس است ممکن نندهک مشارکت
 طریق این از و شده وارد بورس بازار به یا بخرد را مردم انبوه اي سهمحرفه گذارانسرمایه طریق از یا تنهایی به بتواند است
 داده نشان نتایج مطالعات نمایند. دریافت را خود گذاريسرمایه پاداش نندگان،ک و مشارکت داده قرار عموم معرض در را سهام

 و اشتغال نوآوري از مستقیم پشتیبانی نظیر غیرمادي هايانگیزه معموال مادي، هايانگیزه بجز خرد کنندگان مشارکت که
 به کنند.نمی نیز دریغ مورد حمایت کار و کسب رونق براي خود تجربیات گذاردن اختیار در از و داشته نیز جامعه براي

 .است بودن، ارزشمند حمایت مورد پروژه از جزئی و مشارکت فرصت کننده مشارکت براي عبارتی،

 :)مالی تأمین متقاضی کار و کسب( کارآفرین پاداشهاي و ریسکها 3-2

 کار و کند، کسب فراهم را خود ارک و کسب براي نیاز مورد وجوه جمعی مالی تأمین مسیر از دارد نظر در که کارآفرینی
 مالی تأمین درگاه طرف از که باید اطالعاتی میزان و چگونگی اینرو از .دهدمی قرار رقبا براي افشاء معرض در را خود خالقانه

 خود اقدام براي متفاوتی هايانگیزه که است از مردم انبوهی با مشارکت مدیریت دیگر، چالش کند.می پیدا اهمیت دهد ارائه
 دهد، قرار خود الشعاع تحت را جمعی مالی تأمین متقاضی کار کسب و تواندمی که عواملی مهمترین از یکی شاید دارند. 

 کارهاي و کسب اینرو از باشد. گذاري سرمایه مشخص دوره طی از پس کار کسب و از کنندگان مشارکت خروج سازوکار
 ریزيبرنامه یا و باشند داشته مردم انبوه گذاريسرمایه مدت طی درآمدي کافی رشد باالیی براي پتانسیل باید متقاضی
 ورود به یا ریسک پذیر گذاريسرمایه هايصندوق طرح نمونه عنوان (به هاسرمایه جایگزینی براي قابل اطمینانی و مشخص

 .دهند بورس) انجام بازار

 منابع وحتی تسهیالت دولتی یا بانکی منابع به دستیابی يبرا کمتري شانس نوپا کارهاي و کسب که آنجا از وجود، این با
 این در است. گرفته قرار استقبال کارآفرینان مورد بسیار مالی تامین شیوه این دارند، پذیرریسک گذاريسرمایه هايصندوق

 تحمیل کارآفرین به هک تسهیالت دریافت از ناشی لذا هزینه شود،می مرتبط گذارانسرمایه به واسطه بدون کارآفرین روش،
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 فاصله است. همچنین، کمتر گذاريسرمایه شرکت یا بانک نظیر اشخاص حقوقی توسط مالی تأمین با مقایسه در شود،می
 از معیاري کارآفرین، ایده از مردم انبوه استقبال میزان آن بر عالوه یابد.می کاهش آن زمان اعطاي تا سرمایه درخواست زمانی

 به .است ارزشمند بسیار و بوده بازار اولیه سنجش از ايگونه خود جاي به که دهدمی دست به بازار در وآورانهایده ن مقبولیت
 در نباشند، یا اند باشندکرده گذاريسرمایه آن براي که محصولی کننده مصرف خود، اینکه از اعم کنندگان، مشارکت عبارتی،
 بازار به منتظر صبرانهبی که گروهی هستند اولین زمره در و بود خواهند عذینف انتخابی طرح یا ایده شدن تجاري فرایند

 داوطلبانی به تبدیل بیشتر، منافع انگیزه با از مشارکت کنندگان بسیاري لذا هستند. آن سودآوري و نظر مورد محصول رسیدن
 به نیز آن نظایر و بازاریابی محصول، در نوآوري نظیر خدماتی آن، و سودآوري محصول توسعه راستاي در که شوندمی

 .کنندمی ارائه کارآفرین

 )مالی تأمین واسطه( درگاه پاداشهاي و ریسکها 3-3

 اکوسیستم از بازیگران گروه این براي احتمالی، هايبرداريکاله و غیرعملی هايبرنامه تشخیص و درخواستها دقیق بررسی
 براي نامطلوبی پیامدهاي انجام تعهدات، عدم و شده تامین ارهايک و کسب تخلف دارد. زیادي اهمیت جمعی مالی تامین
 چالش بزرگترین اینرو، از سازد.می مواجه زیان و با ضرر را درگاه و داده کاهش را درگاه به مردم اعتماد و برداشته در درگاه
 درگاه توسط شده اعالن هايبرنامه موفقیت نرخ چه هر آن بر عالوه قانونی است. هايچارچوب رعایت مالی، تأمین هايدرگاه
 موجود، هايدرگاه از بسیاري اینرو یافت. از خواهد افزایش مشارکت کنندگان تعداد و افزایش یافته مردم اعتماد باشد، باالتر
 بویژه(متقاضیان  هايشایستگی و کار و کسب هاي برنامه ارزیابی به خبره مشاور هايتیم از استفاده با اعالن عمومی، از قبل
 .نمایندمی پذیرش را دهند آن تشخیص برنامه براي را باالیی موفقیت احتمال که صورتی در تنها و پرداخته مشارکت) مدل در

 با است که هایی ریسک از یکی 6»شهرت ریسک«گردد.  شرکت در فعالیتهاي جمع سپاري مالی باعث ایجاد ریسک شهرت می
 تواند می شهرت ریسک .است برخوردار آنها براي باالیی بسیار اهمیت درجه از اقتصاد، در ها بانک حساسیت و جایگاه به توجه
 هر از بیش ،)پرسنل و مدیران و مدیره هیات( ها بانک صاحبان .شود بانک یک ویژه به و اقتصادي بنگاه یک عمر پایان به منجر

 شود؛ آنها براي شهرت ریسک به منجر که شوند نمی يا مقوله وارد آگاهانه و هستند شان سازمان »شهرت« فکر به دیگري فرد
 و تقنینی نهادهاي کلی، طور به و مرکزي بانک دیگر، طرف از. آگاهند شهرت ریسک از حاصل سنگین هاي زیان از خوبی به زیرا

 به ورود انگیزه جرم، هر با متناسب هاي مجازات تعریف همچنین، و کافی و الزم مقررات و قوانین وضع با دارند سعی نظارتی،
 دهند. کاهش قبولی قابل میزان به را جرم ارتکاب و غیرقانونی هاي فعالیت

 مالیتامین هايدارد. معموال درگاه صنعت این سودآوري از نشان جهان، در هادرگاه این تصاعدي و روزافزون رشد وجود، این با
 از ارائه براي ثابتی مبلغ که شده دیده مواردي نیز دارند.رمیب کارمزد عنوان به را شده آوريجمع وجوه از درصد چند جمعی،

 .شودمی عمومی دریافت اعالن موفقیت عدم یا موفقیت از صرفنظر کارآفرینان

 ها و نتایج یافته

م مهمترین مزیت تأمین مالی انبوه را می توان دسترسی آسان و بدون واسطه به منابع مالی، پایین بودن نرخ هاي پیشنهادي وا
ها، پیچیدگی هاي اعتباري کم و تسهیم ریسک در بین مجموعه وام دهندگان تعریف کرد. این درحالی است که در روي دیگر 

 ریسک« از اي درجه به منتج دهد، قرار تأثیر تحت را »بیرونی چهره« این بتواند چیزي هر نتیجه، در و شود می برده نام »شهرت« عنوان به بنگاه یک بیرونی چهره از  6
 .شود می بنگاه براي »شهرت
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سکه این روش تأمین مالی، ریسک هایی چون عدم بازپرداخت در مدل هاي وام دهی، حمالت سایبري، سرقت اطالعات و عدم 
جرایی در این میان وجود دارد. کشورها با رویکردهاي نظارتی مختلفی دراین تعهد خالق اثر در تکیل پروژه از حیث نظارت ا

خصوص اقتباس کرده اند به گونه اي که در برخی از کشورها نظیر فرانسه ، آلمان و ایتالیا بخش بانکی به عنوان ناظر این امر 
صورت می پذیرد. برخی از کشورها نیز نظارت در سازوکارها و قوانین موضوعه شناخته شده و این امر با در بستر شبکه بانکی 

توسط نهادهاي مالی یا واسطه گران مالی ایجاد می شود که از جمله آنها می توان به استرالیا، آرژانتین، کانادا و نیوزلند اشاره 
مقررات مشخص  کرد. در برخی کشورها نیز تأمین مالی انبوه داراي ممنوعیت است نظیر ژاپن و در برخی نیز فقدان تعریف و

در این خصوص به چشم می خورد نظیر برزیل، کره جنوبی، چین و انگلستان که به ارائه بسته هاي سیاستی در این خصوص 
 اکتفا شده است. 

کشور ایران از حیث ابعاد توضیح داده شده درخصوص اکوسیستم مالی در تأمین مالی انبوه، مستعد توسعه ظرفیت در این 
حاضر نقش آفرینی بانک ها در این حوزه و ایجاد قوانین موضوعه متناسب با شرابط اقتصادي کشور از حوزه است. درحال 

 جمله حلقه هاي مفقوده در این مدل تأمین مالی است.

 جمع بندي

لی در فعال سازي مشارکت ماموثر  شنق ایفاي قطری از تواند می . بانک هااست راه ابتداي در هنوز جمعی مالی تامین وآورين
کشور استفاده نماید. این نوآوري می تواند با توجه به  هاي توسعه کارآفرینی در جمعی از یتانسیل آن در ییشبرد سیاست

اکوسیستم الزم، در بخشهاي مختلفی از فرآیند کارآفرینی بکار گرفته  هاي موجود، خالء ها و امکان سنجی ایجاد زیرساخت
نظیر مقررات تسهیل کننده، فناوري و محیط امن تبادالت  اي یشتیبان و توانمندسازسیستم ه چنین نظامی نیاز به اکو شود.

 زمانی تأمین مالی انبوهباید توجه داشت که ترویج  از تامین مالی دارد. مالی و همچنین فرهنگ یذیراي این شیوه جدید
 کشور جاري قوانینشد. در حال حاضر اثربخش است که متناسب با ظرفیت هاي کارآفرینی و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی با

بنابراین وضع مقررات موضوعه جدید با محوریت بانک ها با  و اند شده یطراح مالی تامین سنتی هاي روش اجراي راستاي در
 به نیاز توجه به بانک پایگی اقتصاد، جهت منافع تمامی ذینفعان این روش ضروري است. اجراي برنامه هاي تأمین مالی انبوه

 کارآفرینی و نوآوري متوسط، و کوچک شرکتهاي با رابطه در تخصصی و بانکی قضایی، نهادهاي و دستگاهها میان اهنگیهم
ایجاد این روش می تواند در قالب صندوق هاي سرمایه گذاري و نیز شرکت هاي تعاونی صورت پذیرد ولکین در هر دو  .دارد

ناظر، تنظیم گر و دستگاه ی در بستر شبکه بانکی به عنوان کانال دسترسی، حالت با توجه به بانک پایگی اقتصاد کشور بایست
 مشارکت کننده تکامل یابد.
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