
 



 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 நிர்வாக சுருக்கம்  

வணிகக் கடன் வழங்குவதில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததொழில் நிறுவனங்களின் கடன் மிகக் 
குறைந்த கடன் தவறண கட்டத்தவைியவர்களின் வதீத்றதக் தகொண்டுள்ளது : அனைத்து குறு, சிறு, 
மற்றும், நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களின் பிரிவுகளிலும் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் 
விகிதங்கள், தபரிய நிறுவைங்களின் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கனள விட குனறவாகவவ 
உள்ளை. நுண்கடன் பிரிவுகளின் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கள் நினையாகவவ உள்ளது. 
நுண்கடன் பிரிவுகளுக்குள், <10L டிக்தகட் அளவு கடன்கள் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் 
விகிதங்களில் குனறப்னபக் கண்டை.  இருப்பினும், கடந்த மூன்று காைாண்டுகளில் ததாடர்ச்சியாக 
சிறிய மற்றும் நடுத்தர பிரிவின் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கள் ததாடர்ந்து அதிகரித்து 
வருகின்றை. 

குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததொழில் நிறுவனங்களின் கடன் மூலம் த ொதுத்துறை வங்கிகள் 
சந்றத  ங்குகள் த ற்றுள்ளன : தபாதுத்துனற வங்கிகள் நீண்டகாைமாக சந்னத பங்குகனள இழந்து 
வருகின்றை. வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்கள் மற்றும் தைியார் வங்கிகளின் சந்னத பங்குகளின் எழுச்சி, 
தபாதுத்துனற வங்கிகள் அதன் பங்குகனள இழக்க காரைமாக இருந்தது. இருப்பினும், டிசம்பர் '19 உடன் 
முடிவனடந்த காைாண்டில், தபாதுத்துனற வங்கிகள் கடந்த சிை ஆண்டுகளில் முதல் முனறயாக குறு, 
சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் கடைில் சந்னதப் பங்குகனளப் தபற்றுள்ளை. டிசம்பர் '19 
இன் நிைவரப்படி, தபாதுத்துனற வங்கிகளின் சந்னத பங்குகள் ஒட்டுதமாத்த குறு, சிறு, மற்றும் 
நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களின் கடன் புத்தகத்தில் 49.8% இல் இருந்தை, நுண்கடன் பிரிவில் அதிக 
சந்னத பங்கு 59.2% ஆக இருந்தது. 

நுண்கடன்  ிரிவு ₹ 92,262 ககொடி மதிப்புள்ள புதிய கடன் வழங்கல்கறள கொட்டியுள்ளது : கடன் 
வழங்குைர்கள் ₹92,262 வகாடி மதிப்புள்ள புதிய கடன்கனள நுண்கடன் பிரிவுக்கு வழங்கியுள்ளைர். 
தைியார் மற்றும் தபாதுத்துனற வங்கிகள் நுண்கடன் பிரிவில் வழங்கப்படும் புதிய கடைில் 
ஏறக்குனறய ஒத்த பங்னகக் தகாண்டிருக்கும்வபாது, ஒரு நுண்ைிய துனை பிரிவு மட்டத்தில் 
பகுப்பாய்வு தசய்யும்வபாது வளர்ச்சி வபாக்குகள் கைிசமாக வவறுபடுகின்றை. 

மகொரொஷ்டிரொவில் அதிக  ங்கு இருந்தது; 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொன நுண்கடன்  ிரிவில் புதிய கடன் 
வழங்கலில் ரொஜஸ்தொன் மிக கவகமொக வளர்ச்சிறயக் கண்டது : மகாராஷ்ட்ரா, தமிழ்நாடு, 
ஆந்திரப்பிரவதசம் மற்றும் ததைங்காைா ஆகியனவ, நுண்கடன் பிரிவின் புதிய கடன் வழங்கல்களில் 
மிகப்தபரிய பங்னக னகப்பற்றியுள்ளை. ராஜஸ்தான், தடல்ைி, மற்றும் மத்திய பிரவதசம் ஆகியனவ, 
நுண்கடன் பிரிவின் புதிய கடன் வழங்கல்களில் வவகமாை வளர்ச்சினய காட்டிை. இருப்பினும், கடன் 
வழங்குைர் வாரியாக பகுப்பாய்வு தசய்யும்வபாது வபாக்குகள் வவறுபடுகின்றை. உதாரைமாக, 
உத்தரப்பிரவதச மாநிைத்தில் நுண்கடன் பிரிவின் கடன்  தன்னம தபாதுத்துனற வங்கிகளால் ஆதிக்கம் 
தசய்யப்படுகிறது; தமிழ்நாடு தைியார் வங்கிகளாலும், மற்றும் ராஜஸ்தான் வங்கி சாரா நிதி 
நிறுவைங்களாலும் ஆதிக்கம் தசய்யப்படுகிறது. 

கட்டறமப்பு ரீதியொக வலுவொன குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் நிறுவனங்கள், ஊரடங்கின் மூலம் 
குறைந்த அளவிலொன  ொதிப்ற  அறடயக்கூடும் : எந்ததவாரு நிறுவைத்திலும் ஊரடங்கின் தாக்கம் 
பை காரைிகனள சார்ந்து இருக்கும்; நிதியூட்டும் நினை மற்றும் நிறுவைத்தின் பைப்புழக்க நினை மிக 
முக்கியமாை இரண்டு காரைிகள் ஆகும். நிறுவைங்களின் வாடிக்னகயாளர் நிர்வகிக்கும் உறவுகள் 



(CMR) மற்றும் பயன்பாட்டு விகிதங்கனளப் படிப்பதன் மூைம் ஒரு நிறுவை மட்டத்தில் இந்த இரண்டு 
காரைிகனளப் பற்றிய ஆழமாை நுண்ைறிவுகனளப் தபற முடியும். சரக்கு மற்றும் வசனவ வரி 
தசயல்படுத்தல், IL&FS தநருக்கடி மற்றும் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) உயர்வு வபான்ற கடந்த 
நிகழ்வுகளில் இந்த இரண்டு கூறுகனளயும் உருவகப்படுத்துவதன் மூைம், நிதியூட்டும் திறன் மற்றும் 
அதிக பைப்புழக்கம் தகாண்ட நிறுவைங்கள் இந்த நிகழ்வுகளின் வபாது மிகக் குனறந்த கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் விகிதங்கனளக் தகாண்டிருப்பது அறியப்பட்டது. 

ஊரடங்கின் தாக்கம் முந்னதய நிகழ்வுகனள விட அதிகமாக இருக்கைாம், ஆைால் 
இவ்வுருவகப்படுத்துதைின் முக்கிய சாராம்சம் கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை நிறுவைங்கள் 
பாதிக்கப்படுவது குனறவாக இருக்கும் என்பனத எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஊரடங்குக்கு முன்ைர் 
நிறுவைங்களின் கட்டனமப்பு நினை குறித்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் 3 நிறுவைங்களில் 2 
நிறுவைங்கள் இந்த ஊரடங்கில் எழுச்சி தபரும்படி நன்றாக மற்றும் 30% வலுவாக 
நினைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று காட்டுகிறது 

டிசம் ர் '19 இன் தமொத்த வணிகக் கடன் ததொறக ₹64.04 லட்சம் ககொடியொக YoY 3.9% விரிவரக்கத்தைக் 

ககரண்டுள்ளது : இந்தியாவில் தமாத்த இருப்புநினை வைிகக் கடன் ததானக ஜைவரி '20 நிைவரப்படி 
₹64.45 ைட்சம் வகாடியாக உள்ளது, இது டிசம்பரில் ₹64.04 ைட்சம் வகாடியாக இருந்தது. இதில், குறு, சிறு, 
மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் பிரிவின்  தமாத்த வைிகக் கடன் ததானக, ஜைவரி '20 
நிைவரப்படி ₹17.75 ைட்சம் வகாடியாக உள்ளது. கடந்த சிை காைாண்டுகளில் குறு, சிறு, மற்றும் 
நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைக் கடன்களின் தபரும்பாைாை துனைப் பிரிவுகளின் தமாத்தக் கடன் ததானக 
குனறந்திருப்பனத குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் துனற கவைித்துள்ளது.  தபரு நிறுவைங்கள் 
பிரிவு ₹46.7 ைட்சம் வகாடி தமாத்தக் கடன் ததானக மற்றும் 6.3% YoY விரிவாக்கத்னதக் கண்டுள்ளது. 

குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததொழில் நிறுவனங்களுக்கொன  ணி மூலதன வரம் ின்  யன் ொட்டு 
விகிதங்கள் குறைந்து வருகின்ைன : குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களுக்குகாை 
பைி மூைதை வரம்பின் பயன்பாட்டு விகிதங்கள் குனறந்து வருவது, இப்பிரிவின் குனறந்து வரும் கடன் 
தவளிபாட்டுக்கு ஒரு காரைியாக உள்ளது. தைியார் வங்கிகளுக்காை பயன்பாட்டு விகிதங்களின் வழீ்ச்சி 
வவகமாக அதிகரித்துள்ள சமயத்தில் தபாதுத்துனற வங்கிகளின் பயன்பாட்டு விகிதங்களின் வழீ்ச்சி 
மிதமாக உள்ளது. 

 

 

 

. 

 

 

 

1கடன் தவளிப்பாட்டின் அடிப்பனடயில் வனகப்படுத்தப்பட்ட வைிகக் கடன்கள், நிறுவை அளவில் மிகச் சிறியனவ: <10L;  னமக்வரா1: 10L-50L;  
னமக்வரா2: 50L-1Cr;  சிறியது: ≥1Cr <15Cr;  நடுத்தர: ≥15Cr <50Cr;  தபரிய ≥ 50Cr.  னமக்வரா பிரிவில் மிகச் சிறிய, னமக்வரா1 மற்றும் னமக்வரா2 
பிரிவுகள் உள்ளை.  MSME பிரிவு என்பது னமக்வரா, சிறிய மற்றும் நடுத்தர பிரிவுகளின் ததாகுப்பாகும். 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சான்றாவைம் 1: இருப்புநினை வைிக கடன் தவளிக்காட்டுதல் (₹ ைட்சம் வகாடியில்) 

 மிக 

சிறி
ய
னவ 
<`10 

Lakhs 

னமக்
வரா 1 
`10-50 
Lakhs 

னமக்
வரா 2 
`50 
Lakhs- 

1 
Crores 

சிறி
யது 
`1-15 

Crores 

நடுத்த
ர 
`15-50 
Crores 

தபரி
ய 
>`50 

Crores 

 

ஒட்டு
தமாத்
தம் 

டிசம்பர்’17 0.75 1.85 1.26 7.67 4.32 37.16 53.01 

மார்ச்’18 0.83 1.97 1.35 8.27 4.56 40.61 57.60 

ஜூன்’18 0.84 2.00 1.37 8.39 4.58 39.27 56.45 

தசப்டம்பர்’18 0.84 2.05 1.41 8.54 4.65 42.68 60.17 

டிசம்பர்’18 0.89 2.20 1.50 8.91 4.79 43.35 61.63 

மார்ச்’19 0.92 2.26 1.55 9.16 4.95 46.00 64.85 

ஜூன்'19 0.89 2.22 1.52 9.04 4.82 46.30 64.80 

தசப்டம்பர்’19 0.89 2.23 1.52 8.93 4.74 46.74 65.04 

டிசம்பர்’19 0.93 2.15 1.44 8.74 4.68 46.10 64.04 

Y-o-Y 

வளர்ச்சி 
4.7% -2.2% -

3.6% 
-1.9% -2.2% 6.3% 3.9% 

ஜைவரி’20 0.88 2.17 1.46 8.72 4.51 46.72 64.45 

 

2 கடன் தவளிக்காட்டுதைின் அடிப்பனடயில் வனகப்படுத்தப்பட்ட வைிகக் கடன்கள், நிறுவை அளவில் மிகச் சிறியனவ: 
<10L;  னமக்வரா1: 10L-50L;  னமக்வரா2: 50L-1Cr;  சிறியது: ≥1Cr <15Cr;  நடுத்தர: ≥15Cr <50Cr;  தபரிய ≥ 50Cr.  னமக்வரா பிரிவில் 
மிகச் சிறிய, னமக்வரா1 மற்றும் னமக்வரா2 பிரிவுகள் உள்ளை.  MSME பிரிவு என்பது னமக்வரா, சிறிய மற்றும் நடுத்தர 
பிரிவுகளின் ததாகுப்பாகும். 

 

 

 

வைிக கடன் – வபார்ட்ஃவபாைிவயா மற்றும் 

தசயல்படாத தசாத்துகளின் (NPA) வபாக்குகள் 

 
இந்தியாவில் தமாத்த இருப்புநினை வைிகக் கடன் ததானக ஜைவரி '20 நிைவரப்படி ₹64.45 ைட்சம் வகாடியாக 
உள்ளது, இது டிசம்பரில் ₹64.04 ைட்சம் வகாடியாக இருந்தது. இதில், குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 
நிறுவைங்கள் பிரிவின்  தமாத்த வைிகக் கடன் ததானக ஜைவரி '20 நிைவரப்படி ₹17.75 ைட்சம் வகாடியாக உள்ளது. 
மற்றும், குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைக் கடன்களின் தபரும்பாைாை துனைப் பிரிவுகளின் 
தமாத்தக் கடன் ததானக குனறந்திருக்கிறது.  தபரு நிறுவைங்கள் பிரிவு ₹46.7 ைட்சம் வகாடி தமாத்தக் கடன் 
ததானக மற்றும் 6.3% YoY விரிவாக்கத்னதக் கண்டுள்ளது. 

 



 கடன் சந்னத பங்கு: குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைக் கடன்கள் 
தபாதுத்துனற வங்கிகளின் இழப்பு பானதனய மாற்றியது  

தபாதுத்துனற வங்கிகள் பாரம்பரியமாக குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைத் துனறக்கு கடன் 
வழங்குவதில் ஆதிக்கம் தசலுத்தி  வருகின்றை.  கடந்த சிை காைாண்டுகளில், குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் 
ததாழில் நிறுவைங்கள் பிரிவில் தபரும்பங்குகனள தபறுவதற்கு தைியார் வங்கிகளும் வங்கி சாரா நிதி 
நிறுவைங்களும் தபாதுத்துனற வங்கிகளுடன்  கடுனமயாக வபாட்டியிட்டை.  இருப்பினும், டிசம்பர் '19 
காைாண்டில் அந்த வபாக்கு மாறத் ததாடங்கியது, தபாதுத்துனற வங்கிகள் தசப்டம்பர் மாதத்தில் 48.2% 
இைிருந்து டிசம்பரில் 49.8% ஆக சந்னத பங்னக மீட்தடடுத்தை. 

சொன்ைொவணம் 2: 2 ஆண்டுகளில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததொழில் நிறுவனங்களில் 
கடன் வழங்கு வர்களின் விகிதொசொர  ங்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**மற்ற கடன் வழங்குநர்கள் சந்னத பங்கு பகுப்பாய்விற்கு விைக்கப்படுகிறார்கள் 

 



 ல  ிரிவுகளில் கடன் வழங்கு வர்களின்  ங்கு : குறுந்ததாழில் பிரிவில் கடன் தபறுபவர்களுக்கு கடன் 
வழங்குவதில் தபாதுத்துனற வங்கிகள் ததாடர்ந்து ஆதிக்கம் தசய்கின்றை. இந்த பிரிவில் எறக்குனறய 60% 
பங்னகக் தகாண்டுள்ளை. குறுந்ததாழில் நிறுவைங்களின் நிதி வசர்க்னகனய தசயல்படுத்துவதில் 
தபாதுத்துனற வங்கிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றை. சிறுததாழில் பிரிவில் கடன் தபறுபவர்களில், 
தபாதுத்துனற வங்கிகள் மற்றும் தைியார் வங்கிகளின் பங்கு ஒன்றுதான், ஒவ்தவான்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 
பிரிவில் 44% சந்னத பங்னகக் தகாண்டுள்ளை. நடுத்தரத் ததாழில் பிரிவு தபரிய டிக்தகட் அளவு 
கடன்கனளக் தகாண்டுள்ளது. இனவயும் தபரும்பாலும் தபாதுத்துனற வங்கிகளால் ஆதிக்கம் 
தசய்யப்படுகின்றை. 

சான்றாவைம் 3: குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் பிரிவின் கடன் 

வழங்குநர்களின் பங்கு  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறுந்ததொழில்  ிரிவின் கடன் வழங்கல்கள்  

06 



சான்றாவைம் 1 இைிருந்து காைக்கூடியது வபாை, குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை 
கடன்களின் தபரும்பாைாை துனைப் பிரிவுகளில் கடைளிப்பு கடந்த சிை காைாண்டுகளில் குனறந்துள்ளது. 
இருப்பினும், புதிய கடன் வழங்கல் குறித்த ஆய்வு கூறுவதாவது, 2019 ஆம் ஆண்டில் குறுந்ததாழில் 
கடன்கள் பிரிவுக்கு ₹92.3 ஆயிரம் வகாடிக்கு கடன் வழங்கப்பட்டது.3 

கடன் வழங்குநர்களின் புதிய கடன் வழங்கல் மற்றும் டிக்தகட் அளவு 

குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் கடன் பிரிவில், மிகச் சிறிய டிக்தகட் அளவு கடன்கள் 
(<10L) வழங்கப்பட்ட கடன் வசதிகளின் எண்ைிக்னகயில் மிகப்தபரிய பங்னகக் தகாண்டுள்ளை. 
வழங்கப்பட்ட ததானகயின் அடிப்பனடயில், னமக்வரா1 டிக்தகட் அளவு கடன்கள் (10L-50L) தபரும்பங்னக 
தகாண்டுள்ளை. 

சான்றாவைம் 4: னமக்வரா பிரிவில் வழங்கப்பட்ட புதிய கடைின் விகிதாசார பங்கு 

 

 

 

 

 

3 கடன் தவளிக்காட்டுதைின் அடிப்பனடயில் வனகப்படுத்தப்பட்ட வைிகக் கடன்கள், நிறுவை அளவில் 
மிகச் சிறியனவ: <10L;  னமக்வரா1: 10L-50L;  னமக்வரா2: 50L-1Cr;  சிறியது: ≥1Cr <15Cr;  நடுத்தர: ≥15Cr <50Cr;  

தபரிய ≥ 50Cr.  னமக்வரா பிரிவில் மிகச் சிறிய, னமக்வரா1 மற்றும் னமக்வரா2 பிரிவுகள் உள்ளை.  MSME 

பிரிவு என்பது னமக்வரா, சிறிய மற்றும் நடுத்தர பிரிவுகளின் ததாகுப்பாகும். 

 

 

 

 

 

 



கடன் வழங்குநர்கள் வனக வாரியாக வனகப்படுத்தனை குறிப்பிடுனகயில், தபாதுத்துனற வங்கிகள் மற்றும் 
தைியார் வங்கிகள் நிறுவைங்களின் னமக்வரா பிரிவில் வழங்கப்படும் புதிய கடன் ததானகயில் கிட்டத்தட்ட 
ஒவர பங்னகக் தகாண்டுள்ளை. வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்கள் னமக்வரா பிரிவுக்கும் கடன் வழங்குவதில் 
பங்களிக்கின்றை - 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்த பிரிவுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒவ்தவாரு ₹ 5 இல் ₹ 1 வங்கி சாரா 
நிதி நிறுவைங்களால் வழங்கப்படுகிறது. 

 

சான்றாவைம் 5: னமக்வரா பிரிவில் வழங்கப்பட்ட புதிய கடைின் கடன் வழங்குநர்கள் வாரியாை 

பங்கு 

 

 

 

 

 

 

 

இருப்பினும், நுண்ைிய டிக்தகட் அளவு மட்டத்தில் பகுப்பாய்வு தசய்யும்வபாது வபாக்குகள் மிகவும் 
வவறுபட்டனவ. னமக்வரா பிரிவின் டிக்தகட் அளவுகளின்படி புதிய விநிவயாகத்தில் கடன் வழங்குபவர் 
வாரியாை சந்னத பங்கில் ததளிவாை மாற்றம் உள்ளது. எவ்வளவு டிக்தகட் அளவு அதிமாகிறவதா, தைியார் 
வங்கிகள் மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களின் புதிய விநிவயாகத்தில் சந்னத பங்கு அவத அளவில் 
அதிகம் ஆகிறது. மிகச் சிறிய பிரிவில் (<10L), தபாதுத்துனற வங்கிகள் 60% பங்குகளுடன் புதிய கடன் 
வழங்கலுக்கு வழிவகுக்கின்றை, இது னமக்வரா2 பிரிவில் (50L -1Cr) 27% ஆக குனறகிறது.  டிக்தகட் அளவு 
அதிகரிக்கும் வபாது தைியார் வங்கிகளுக்கும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களுக்கும் இந்த வபாக்கு 
தனைகீழாகிறது. 

சான்றாவைம் 6: கடன் வழங்குநர்களுக்காை னமக்வரா பிரிவில் புதிய விநிவயாகத்தின் பங்கு 
மற்றும் எண்ைிக்னகயின் அடிப்பனடயில் டிக்தகட் அளவு 

 



 மொநில மற்றும் கடன் வழங்குநர் வறக மூலம் புதிய கடன் வழங்கல்- னமக்வரா பிரிவிலும் புதிய கடன் 
வழங்கல் மாநிைங்கள் முழுவதும் காைப்படுகிறது. 2019 ஆம் ஆண்டில் தமாத்த கடன் வழங்கைில் 80% 
க்கும் அதிகமாை கடன் வழங்கல் 15 மாநிைங்களில் வழங்கபட்டை. மகாராஷ்டிரா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய 
மாநிைங்களில் 5 இல் 1 பங்குக்கு வமல் புதிய கடன் வழங்கல் உள்ளை. முதல் 15 மாநிைங்களில் 2018 ஆம் 
ஆண்னட விட 2019 ஆம் ஆண்டின் புதிய விநிவயாகத்தில் மிக உயர்ந்த விகித வளர்ச்சி ராஜஸ்தாைில் 
காைப்பட்டது, அவத வநரத்தில் ஒடிசாவில் மிகக் குனறந்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. 

 

 சான்றாவைம் 7: 2019 ஆம் ஆண்டில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களின் னமக்வரா கடன் 
பிரிவின் மாநிை வாரியாை புதிய கடன் வழங்கல் 

இருப்பினும், கடன் வழங்குபவர் அடிப்பனடயில் பகுப்பாய்வு தசய்யும்வபாது, ஒவ்தவாரு மாநிைத்திற்கும் 
வபாக்குகள் மாறுபடும். உத்திர பிரவதசம், பகீார் மற்றும் ஒரிசாவின் னமக்வரா பிரிவுக்கு புதிய கடன் 
வழங்குவதில் தபாதுத்துனற வங்கிகள் பிரதாைமாக உள்ளை. இந்த மாநிைங்களில், தைியார் வங்கிகள் 
மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களின் புதிய கடன்களுக்காை பங்களிப்பு 23% வனர குனறவாகவவ 
உள்ளது. இருப்பினும், தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத்தில் தைியார் வங்கிகள் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றை. 
ராஜஸ்தாைில் வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றை. 



சான்றாவைம் 8: னமக்வரா கடன் பிரிவுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட புதிய கடைின் 
மாநிை வாரியாை பங்கு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பைப்புழக்க நினை 

குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைப் பிரிவில் ஒட்டுதமாத்த கடன் நிலுனவ குனறவதற்காை 
காரைங்களில் குனறக்கப்பட்ட பைி மூைதை பயன்பாட்டு விகிதங்கள் ஒன்றாகும். பைி மூைதைக் 
கடனுக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கடன் வரம்பிற்கு தமாத்த நிலுனவத் ததானகயின் விகிதத்தால் பைி 
மூைதை பயன்பாடு வனரயறுக்கப்படுகிறது. டிசம்பர் '17 முதல் டிசம்பர் '19 வனரயிைாை காைப்பகுதியில் 
பல்வவறு கடன் பிரிவுகளில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை பிரிவுகளுக்கு பைி மூைதை 
பயன்பாடு கவைிக்கப்படுகிறது.  தபாதுத்துனற வங்கிகனளப் தபாறுத்தவனர, குறுந்ததாழில் பிரினவ 
தவிர்த்து, மூைதை வரம்புகள் அனைத்து பிரிவுகளிலும் குனறந்துவிட்டை என்று ஆய்வு கூறுகிறது.  
இருப்பினும், தபாதுத்துனற வங்கிகனளப் தபாறுத்தவனர, பயன்பாட்டு அளவுகளில் வழீ்ச்சி மிகவும் 
மிதமாைது.  அவதசமயம், தைியார் வங்கிகனளப் தபாறுத்தவனர, இந்த வழீ்ச்சி கூர்னமயாைது.  

சான்றாவைம் 9: தபாதுத்துனற வங்கிகளின் மூைதை வரம்புகளுக்காை பயன்பாட்டு விகிதங்கள் 

 இருப்பினும், கடன் வழங்குநர்களால் வழங்கப்படும் கடன் ததாடர்ந்து மிதமாக உள்ளது.  தபாதுத்துனற 
வங்கிகள் தங்களது டிசம்பர் '18 இன் 17% நிலுனவ ததானகனய 2019 ஆம் ஆண்டில் கடைாக 
வழங்கியுள்ளை. ஆயினும், வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்கள் அவற்றின் தற்வபானதய பைப்புழக்க 
தநருக்கடியால் பின்தங்கியுள்ளை, ஆைால் வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களால் வழங்கப்பட்ட கடன், டிசம்பர் 
'18 இன் நிலுனவத் ததானக 31% ஆகும். 
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வைிக கடன்களில் தசயல்படாத தசாத்துகளின் (NPA) வபாக்குகள் 

வைிகக் கடன் மீதாை ஒட்டுதமாத்த தசயல்படாத தசாத்துகளின் (NPA) வதீம் ஜைவரி 20 இல் 17.4% 
ஆகவும், டிசம்பர் 19 இல் 17.3% ஆகவும் இருந்தது, இது டிசம்பர் 18 இல் இருந்த 17.5% ஐ விட சற்வற 
குனறவாக இருந்தது, ஆைால் தசப்டம்பர் 19 இல் இருந்த 16.8% ஐ விட அதிகமாக இருந்தது.  தைிப்பட்ட 
பிரிவுகளில் வமலும் ஆராயும்வபாது, னமக்வரா 1, னமக்வரா 2 மற்றும் சிறிய பிரிவில் உள்ள NPA 
விகிதங்கள் வரம்பிற்குட்பட்டு உள்ளை. 

குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் பிரிவினுள், தபரிய அளவிைாை கடன் சார்ந்த 
தசயல்படாத தசாத்துகளின் (NPA) விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. இந்த வபாக்குக்கு விதிவிைக்கு என்பது மிகச் 
சிறிய பிரிவு (10 ைட்சத்திற்கும் குனறவாை கடன்கள்). இது டிசம்பர் '19 இல் அதிக NPA வதீத்னத 11.3% 
ஆகக் தகாண்டுள்ளது.  நடுத்தர மற்றும் தபரிய நிறுவை பிரிவுகளும் தசப்டம்பர் '19 உடன் ஒப்பிடும்வபாது 
டிசம்பர் '19 இல் அதிக NPA வதீத்னத 18.7% மற்றும் 19.1% ஆகக் காட்டுகின்றை. 

 சான்றாவைம் 11: பிரிவுகள் வாரியாை தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கள் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

கடன் வழங்குநர்கள் மத்தியிலுள்ள குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததொழில்  நிறுவனங்களுக்கொன 
தசயல் டொத தசொத்து (NPA) விகிதங்கள் : தைியார் வங்கிகள், குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 
நிறுவைங்கள் பிரிவில் 3% - 5% வரம்பில் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) அளனவ தவளிப்படுத்துகின்றை.  
இதற்குள், புதிய தைியார் துனற வங்கிகள் சராசரியாக மிகக் குனறவாை தவனை தவறுதல் விகிதங்கனள 
தவளிப்படுத்துகின்றை.  தபாதுத்துனற வங்கிகளின் NPA அளவு டிசம்பர் '18 இல் 18.1% ஆக இருந்து, டிசம்பர் 
'19 இல் 18.7% ஆக உயர்ந்துள்ளது. டிசம்பர் 19 ஆம் வததியுடன் முடிவனடந்த காைாண்டில் வங்கி சாரா நிதி 
நிறுவைங்களும் NPA விகிதங்கள் அதிகரிப்னப கண்டுள்ளை. 

 

 

 

 



NPA Rates highest for Medium sized MSMEs 
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சான்றாவைம் 12 : குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் பிரிவின் கடன் வழங்குநர் 

வனககளின் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னமக்வரா பிரிவிற்காை தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதம் சிறிய மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் பிரிவுகனள 
விட குனறவாக உள்ளது.  அனைத்து கடன் வழங்குநர்களிடமும் நடுத்தர அளவிைாை நிறுவைங்களுக்கு 
தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கள் மிக அதிகம். 

சான்றாவைம் 13: குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் பிரிவுகளின் கடன் வழங்குநர் 

வனககளின் தசயல்படாத தசாத்து (NPA) விகிதங்கள 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



னகயகப்படுத்துதல்களின் அபாயங்களின் சுயவிவரம் 

அனைத்து கடன் வழங்குநர்களுக்கும் தவனை தவறுதல் அதிகரித்துள்ள வபாதிலும், அவர்கள் 
மந்தநினையின் வமாசமாை தாக்கத்தின் காரைமாக, தசயல்படாத தசாத்துக்களில் (NPA) அதிகரிப்பு 
காைக்கூடும், இது COVID-19 சர்வவதச பரவைின் வழீ்ச்சியாகும்.  இருப்பினும், வழங்கப்பட்ட புதிய 
குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை கடன்களுக்காை கடன் தரம் வங்கி சாரா நிதி 
நிறுவைங்கள் மற்றும் தைியார் வங்கிகளுக்கு வமாசமனடந்துவிட்டாலும் கூட, தபாதுத்துனற 
வங்கிகளுக்கு படிப்படியாக வமம்பட்டு வருகிறது. 

சான்றாவைம் 14: கடன் வழங்குநர்கள் மத்தியில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 
நிறுவைங்களின் னகயகப்படுத்தல் சுயவிவரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

தநருக்கடி கொலங்களில் கட்டறமப்பு ரீதியொக வலுவொன குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் 

ததொழில் நிறுவனங்கள் 

 கடந்த சிை ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் கடன் ததாழில்துனற பைமதிப்பிழப்பு, சரக்கு மற்றும் வசனவ வரி 
தசயல்படுத்துதல், 2018 இல் வலுவாை கடன் வளர்ச்சி, தபாதுத்துனற வங்கிகளுக்காை உடைடி திருத்த 
நடவடிக்னக (PCA) கட்டனமப்பு, வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களின் பைப்புழக்க தநருக்கடி, தபாருளாதார 
மந்தநினை மற்றும் தற்வபானதய COVID 19 சர்வவதச பரவல் வபான்ற பல்வவறு நினைகனள கண்டது.  
நம்பகமாை கடன் தபறுபவர்கனள அனடயாளம் கண்டு நிதியளிப்பது முக்கியம் - வலுவாை கட்டனமப்பு 
நினைனய ததாடர்ந்து கனடப்பிடித்த குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் தற்வபானதய 
சூழ்நினையில் நிதி உதவி வழங்கப்பட வவண்டியனவ.  இந்த சர்வவதச ததாற்றுவநாய் பரவனையும் அதன் 
மூைம் பின்வரும் தபாருளாதார மந்தநினைனயயும் கடந்து தசல்வதற்கு கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை 
குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கனள வனகப்படுத்துவது  இந்த ஆய்வின் வநாக்கம்.  
கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை நிறுவைங்கள் தபாதுவாை நிதி நடத்னத முனறகனளக் தகாண்டிருக்கும். 

1. அனவ குனறந்த நிதியூட்டும் திறன் அளனவக் தகாண்டிருக்கும், வமலும் குனறந்த நிதியூட்டும் 
திறன் காரைமாக, ஒரு நிறுவை கடன் தபற்றவருக்கு திரும்ப தசலுத்த குனறந்த பாக்கிகள் 
இருக்கும்.  ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் அனைத்து வனகயாை கடன் தபறுபவர்களுக்கும் கடன் 
தவனை தசலுத்த தற்காைிக காை அவகாசம் வழங்கியிருந்தாலும், ஊரடங்கின் காரைமாக அதிக 
அந்நிய கடன் வாங்கும் நிறுவைம் சிை இனடயூறுகனள கடந்து வந்திருக்கும், இது அதன் வைிக 
மாதிரினய ஒருவிதத்தில் பாதித்திருக்கும்.  கடன் வாங்கும் நிறுவைத்தின் நிதியூட்டும் நினையில் 
சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினசனய (CIBIL MSME Rank - CMR) 
காரைியாகவும், நிதியூட்டும் நினைனய வனரயறுக்கும் குறிகாட்டியாகவும் பயன்படுத்தைாம். 

2. கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை நிறுவைங்கள் அதிக பைப்புழக்கத்னதக் தகாண்டிருக்கும்.  
விநிவயாகச் சங்கிைிகள் கிட்டத்தட்ட நின்றுவிடுவதால்,  பைி மூைதை இனடதவளி 
விரிவனடகிறது.  அதிக பைப்புழக்கத்துடன் கடன் தபறுபவர்கள் நீடிக்கப்பட்ட பைி மூைதை 
சுழற்சிகளுக்கு வசனவ தசய்வதற்காை சிறந்த நினையில் இருப்பார்கள்.  அதிக பைப்புழக்க கடன் 
தபறுபவர்கள் தங்கள் வரம்புகனள குனறவாகப் பயன்படுத்துவதால் பயன்பாட்டு விகிதங்கள் கடன் 
தபற்றவரின் பைப்புழக்க நினைனய தவளிப்படுத்தும் 

கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை மற்றும் பைவைீமாை நிறுவைங்கனள கைிக்கும் அளவுருக்கனள 
அனடயாளம் காை, குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களின் கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் வதீம் இரண்டு சூழல்களாக மாற்றப்படுகிறது. சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் 
ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  மற்றும் நிறுவைங்களின் கடன் பயன்பாடு இரண்டு 
சூழல்களின் கீழ் ஆய்வு தசய்யப்படுகின்றை - சூழல் 1 என்பது ஜூனை '17 காைாண்டில்  சரக்கு மற்றும் 
வசனவ வரி ததாடங்கப்பட்டவபாது, மற்றும் சூழல் 2  கடன் வளர்ச்சி மார்ச்'19 இன் பின் உச்சத்தில் இருந்து 
ஆைால் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை வளர்ச்சி பின்ைனடய ததாடங்கிய காை அளனவ 
உள்ளடக்கியது.  சூழல் 1  ஜூனை '17 (T) முதல் ஜூன் '18 வனர (T + 12) மற்றும் சூழல் 2 ஜூனை '18 
முதல் ஜூன் '19 வனர ஆகும். T எனும் காை அளவுகளில் தசயல்படும் நிறுவைங்களின் பயன்பாட்டு நினை 
மற்றும் சிபில் தரவரினச பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு அதன் கடன் தவனை தசலுத்த தவறியவரின் விகிதம் 
12 மாதங்களுக்குப் பிறகு காைப்படுகிறது. குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை கடன் 
வழங்குவதில் உள்ள சமீபத்திய இனடயூறுகனளக் கருத்தில் தகாண்டு இந்த சூழல்கள் 
வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளை.  ஜூனை '17 என்பது நிறுவைங்கள் முனறயாை கடன் அனமப்பினுள் நுனழயத் 
ததாடங்கிய  சரக்கு மற்றும் வசனவ வரி தசயல்படுத்தல் காைமாகும்.  தசப்டம்பர் '18 IL&FS  நிகழ்வு 
மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களின் தநருக்கடியின் ததாடக்கமாகும்.  மார்ச் '19 க்குப் பிறகு குறு, சிறு, 
மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களில் கடன் வளர்ச்சி குனறயத் ததாடங்கியது. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

சொன்ைொவணம் 15: இரண்டு சூழல்களின் தரவரிறச மற்றும்  யன் ொட்டு வதீ  ங்கீடு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை 
தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  1 முதல் 5 
வனரயிைாை நிறுவைங்கள் குனறந்த இடர் 
பிரிவாகவும், சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் 
ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  
6 முதல் 10 வனரயிைாைனவ அதிக ஆபத்து 
பிரிவாகவும் வனகப்படுத்தப்படுகின்றை.  ஜூனை '17 
இல், 68%  குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 
நிறுவைங்கள், சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் 
ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  
1 முதல் 5 வனரயிலும், மீதமுள்ள 32% சிபில் குறு, 
சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச 
(CIBIL MSME rank - CMR)  6 முதல் 10 வனரயிலும் 
இருந்தை.  

 

குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்கள் 
வமலும் 70% க்கும் குனறவாை (<70%) மற்றும் 70% 
க்கும் அதிகமாை (> 70%) பயன்பாட்டு நினைகளின் 
அடிப்பனடயில் வனகப்படுத்தப்படுகின்றை.  சூழல் 1, 
ஜூனை '17 இல், 53% நிறுவைங்கள் <70% குழுவில் 
இருந்தை, அவத சமயம் சூழல் 2 இல், 43% 
நிறுவைங்கள் இந்த குழுவில் இருந்தை. 

 



சூழல் 1: ஜூன் '18 இல் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் வதீம் 

ஜூனை '17 இல் உள்ள  குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்களின் நிதியூட்டும் நினை 
மற்றும் பைப்புழக்க சுயவிவரம் கைக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டு, 1 ஆண்டு காைத்திற்குப் பிறகு  ஜூன் '18 
இல் கடன் தவனை தசலுத்த தவறியவரின் விகிதம் காைப்படுகிறது. 

ஜூனை '17 இல் சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  
1 முதல் 5 இடர் தரத்தில் இருந்த நிறுவைங்கள் ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் வதீத்னத 4.7% ஆகக் தகாண்டுள்ளை, அவத வநரத்தில் சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் 
நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  6 முதல் 10 நிறுவைங்களின் கடன் 
தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் வதீம் 31% ஆக இருந்தது.  பயன்பாட்னட பைப்புழக்க நடவடிக்னககளாகப் 
பயன்படுத்துவதன் மூைம், <70% மற்றும் ≥70% பிரிவுகளில் உள்ள நிறுவைங்களின் கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் விகிதத்தில் தபரிய இனடதவளி இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  குனறந்த இடர் 
தகாண்ட  குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்கள் (CMR1-5), <70% குனறந்த கடன் 
பயன்பாட்னடக் தகாண்டு  நியாயமாக  3.8% கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் வதீத்னதக் 
காண்பிக்கின்றை.  ஆைால் அதிக கடன் பயன்பாட்டுடன் குனறந்த ஆபத்து பிரிவில் உள்ள நிறுவைங்களின் 
கடன் தவனை தசலுத்த தவறியவரின் விகிதம் 5.6% ஆக அதிகமாக உள்ளது.  கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் வதீம் கடைாளிகளின் விகிதமாக வனரயறுக்கப்படுகிறது, இது உரிய வததி  கடந்து 
ஒரு நாள் நாள் கட்டை தாமதம் என்பதிைிருந்து  தசயல்படாத தசாத்துகளின் (NPA) குறியிடுதல் வனர  
தவனை தவறுதல்கனள காட்டுகிறது. 

ஜூனை '17 இல் சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR)  
6 முதல் 10 வனர இருந்த குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்கள் குனறந்த பயன்பாட்டு 
விகிதத்துடன் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் வதீத்னத 34% ஆக தகாண்டுள்ளை. இதுவவ, ≥70% 
பிரிவில் உள்ள நிறுவைங்களுக்கு 30% ஆக உள்ளை. 

சான்றாவைம் 16: சூழல் 1 இல் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் விகிதங்கள் (ஜூனை '17 முதல் 
ஜூன் '18 வனர) 

 

 

 

 

 

சூழல் 2 : ஜூன் '19 இல் கடன் தவறண கட்டத்தவைியவர்களின் வதீம் 

17 



சூழல் 2 : ஜூன் '19 இல் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் வதீம் 

ஜூனை '18 இல் உள்ள  குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்களின் நிதியூட்டும் நினை 
மற்றும் பைப்புழக்க சுயவிவரம் கைக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டு, 1 ஆண்டு காைத்திற்குப் பிறகு  ஜூன் '19 
இல் கடன் தவனை தசலுத்த தவறியவரின் விகிதம் காைப்படுகிறது. 

ஜூனை '18 இல் சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR) 1 
முதல் 5 ஆபத்து தரத்தில் இருந்த நிறுவைங்கள் 1 வருடத்திற்குப் பிறகு கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் வதீத்னத 6.7% ஆகக் தகாண்டுள்ளை, அவத வநரத்தில் சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் 
நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR) 6 முதல் 10 வனரயிைாை நிறுவைங்களுக்கு 
கடன் தவனை தசலுத்த தவறியவரின் விகிதம் 34% ஆக உயர்ந்தது.  குனறந்த இடர்க்தகாண்ட குறு, சிறு,  
மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்கள் (CMR 1-5), <70% குனறந்த பயன்பாட்னடக் தகாண்டு கடன் 
தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் வதீத்னத 5.6% ஆகக் தகாண்டுள்ளை.  ஆைால் அதிக கடன் 
பயன்பாட்டுடன் குனறந்த ஆபத்து தரத்தில் உள்ள  குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில்  
நிறுவைங்களின் கடன் தவனை தசலுத்த தவறியவரின் விகிதம் 8.1% ஆக அதிகமாக உள்ளது. 

குனறந்த பயன்பாட்டு விகிதத்துடன் ஜூனை '18 இல்  சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை 
தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR) 6 முதல் 10 தரங்களாக இருந்த கடன் வாங்கியவர்கள் கடன் தவனை 
கட்டத்தவறியவர்களின் வதீத்னத 37% ஆகக் தகாண்டுள்ளைர், அவத வநரத்தில் ≥70% பயன்பாட்டு நினை 
தகாண்ட நிறுவைங்களுக்கு இது 33% ஆகும். 

சான்றாவைம் 17: சூழல் 2 இல் கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் விகிதங்கள் (ஜூனை '18 முதல் 
ஜூன் '19 வனர). 

இரண்டு சூழ்நினைகளுக்கும், சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME 
rank - CMR) 1 முதல் 5 வனரயிைாை தரவரினசப் பிரிவில் உள்ள மிகவும் நினையாை நிறுவைங்களின் 
வமல் பயன்பாட்டு காரைினயச் வசர்த்தால், கடன் தவனை கட்டத்தவறியவர்களின் விகிதங்களில் 
கடுனமயாை அதிகரிப்பு காைப்பட்டுள்ளது.  எைவவ தற்வபானதய இயக்கவியைில் கடன் கண்காைிப்பின் 
ஒரு பகுதியாக மாறிவரும் சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME 
rank - CMR) மற்றும் பைப்புழக்கத்னதக் கண்காைிப்பது மிகவும் முக்கியம். 

 

 

 



தற்வபானதய பைப்புழக்கம் மற்றும் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களின் நிதியூட்டும் 
நினை 

ஜைவரி '20 நிைவரப்படி, தசயைில் உள்ள குறு, சிறு  மற்றும்  நடுத்தரத் நிறுவைங்களில் 63% நிறுவைங்கள் 
சிபில் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR) 1 முதல் 5 
வனரயிைாை கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை இடர் பிரிவில் உள்ளை, 37% நிறுவைங்கள் சிபில் குறு, சிறு, 
மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை தரவரினச (CIBIL MSME rank - CMR) 6 முதல் 10 வனர உள்ளை. இந்த 
நிறுவைங்களின் பைி மூைதை வரம்புகளின் பயன்பாட்டு விகிதங்களும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்றை.  
தமாத்த  குறு, சிறு, மற்றும்  நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைங்களில் சுமார் 31% கட்டனமப்பு ரீதியாக மிகவும் 
வலுவாை பிரிவில் (CMR 1-5 மற்றும் <70% பயன்பாட்டு நினை) அடங்கும், இது கடன் வழங்குநர்களுக்கு 
இந்த பிரிவுக்கு கடன் வழங்க நல்ை வாய்ப்புகனள வழங்குகிறது, அவத வநரத்தில் நல்ை வபார்ட்ஃவபாைிவயா 
தரத்னத உறுதி தசய்கிறது. 

சான்றாவைம் 18: ஜைவரி 20 ஆம் வததி நிைவரப்படி  குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் 
நிறுவைங்களின் பங்கீடு 
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இந்தியாவின் குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவைத் துனறனய வலுப்படுத்துவதில் இந்தியாவின் 
வங்கிகளும் கடன் நிறுவைங்களும் குறிப்பிடத்தக்க பங்னகக் தகாண்டுள்ளை.  கடந்த 2 ஆண்டுகளில், குறு, 
சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவை துனறயின் இருப்புநினை ம ொத்த கடன் மதொகக ₹2 ைட்சம் வகாடி 
அதிகரித்துள்ளது.  னமக்வரா பிரிவு (தமாத்த கடன் மதொகக <1cr) மிகப்தபரிய பயைாளியாக உள்ளது,  2019 இல், 
புதிய கடன் வழங்கல் 92,262 வகாடியாக இருந்தது. ஒவ்தவாரு கடன் வழங்குநரும் ஒரு தைித்துவமாை 
பங்னகக் தகாண்டுள்ளைர், உதாரைமாக, வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்களுக்கு ராஜஸ்தான், தைியார் 
வங்கிகளுக்கு அல்ைது மிகப்தபரிய சந்னத பங்குள்ள  தபாதுத்துனற வங்கிகளுக்கு தமிழ்நாடு.  மற்றும் 
சவாைாை காைங்களில், COVID 19 சர்வவதச ததாற்றுவநாய் பரவைின் காரைமாக, வங்கிகளும் கடன் 
நிறுவைங்களும்  குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைத் துனறயுடைாை உறனவ 
வலுப்படுத்துவதற்காை வாய்ப்புகனளத் வதடுகின்றை. 

COVID 19 சர்வவதச ததாற்றுவநாய் பரவியதால் சந்னத வதனவ குனறந்து வருவதாலும், புதிய வழியில் 
இயங்க தசைவுகள் அதிகரிப்பதாலும் நிறுவைங்களின் ைாபம் பாதிக்கப்படும்.  அத்தனகய சூழ்நினையில்,  
கடன் தவனை  தசலுத்த தற்காைிக காை அவகாசம் வழங்குவது ரிசர்வ் வங்கி ஆனை, ஆைால் சவால் 
என்ைதவன்றால், கடன் தவனை தசலுத்த தவறுதைின் சுழற்சினய தாமதப்படுத்தும்  குறு, சிறு,  மற்றும்  
நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்களிைிருந்து தங்கள் பைப்புழக்கங்கனள  தற்காைிகமாக திரும்பக் 
தகாண்டுவருவதற்கு முயலும்  குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்கனள பிரிப்பது.  சரக்கு 
மற்றும் வசனவ வரி அமைாக்கம் மற்றும் IL&FS தநருக்கடி நிகழ்வுகளின் சூழ்நினை வசாதனை ஆய்வு, 
கட்டனமப்பு ரீதியாக வலுவாை குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்கள் எப்வபாதுவம 
சிறப்பாக பயைித்திருப்பதாக ததரிவிக்கிறது. 
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இந்திய சிறு ததொழில்கள் கமம் ொட்டு வங்கி (Small Industries Development Bank of India – SIDBI)  ற்ைி 

இந்திய சிறு ததாழில்கள் வமம்பாட்டு வங்கி (SIDBI), குறு, சிறு,  மற்றும்  நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவை துனறயின் 
நிதி, வமம்பாடு மற்றும் ஒத்த நடவடிக்னககளில் ஈடுபடும் நிறுவைங்களின் தசயல்பாடுகனள 
ஒருங்கினைப்பதற்காை முதன்னம நிதி நிறுவைம் ஆகும்.  SIDBI இன் வைிக களம் குறு, சிறு, மற்றும் 
நடுத்தரத்  ததாழில் நிறுவைங்கனளக் தகாண்டுள்ளது, அனவ உற்பத்தி, வவனைவாய்ப்பு மற்றும் ஏற்றுமதிகள் 
அடிப்பனடயில் வதசிய தபாருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்னப வழங்குகின்றை. SIDBI, 'Credit+' 
அணுகுமுனறயுடன், நிதி மற்றும் வமம்பாட்டுத் வதனவகனள பூர்த்தி தசய்து, வலுவாை, துடிப்பாை மற்றும் 
உைகளவிைாை வபாட்டித்தன்னமயுடன் கூடிய குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் ததாழிை துனறனய 
உருவாக்குகிறது. வமலும் தகவலுக்கு, www.sidbi.in  ஐ பார்னவயிடவும். 

TransUnion CIBIL  ற்ைி 

சிபில் (TransUnion CIBIL) இந்தியாவின் முன்ைைி கடன் தகவல் நிறுவைமாகும், வமலும் உைகளவில் கடன் 
தகவல்களின் மிகப்தபரிய களஞ்சியங்களில் ஒன்றாகும்.  எங்களிடம் அனைத்து வங்கிகள், நிதி 
நிறுவைங்கள், வங்கி சாரா நிதி நிறுவைங்கள் மற்றும் வடீ்டுக்கடன் நிதி நிறுவைங்கள் உட்பட 3000 க்கும் 
வமற்பட்ட உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்.  தைிநபர்கள் மற்றும் வைிகங்களின் 900 மில்ைியனுக்கும் அதிகமாை 
கடன் பதிவுகள் பராமரிக்கப்படுகிறது.  

வைிகங்கள் வளரவும் நுகர்வவாருக்கு,  கடன் மற்றும் பிற வசனவகளுக்காை மைிவாை, வினரவாை 
அணுகனை வழங்கவும் உதவும் தகவல் தீர்வுகனள உருவாக்குவவத எங்கள் வநாக்கம்.  எங்கள் 
உறுப்பிைர்களுக்கு இடர்கனள நிர்வகிக்க உதவுவதன் மூைமும், தசைவுகனளக் குனறப்பதற்கும் 
வபார்ட்ஃவபாைிவயா ைாபத்னத அதிகரிப்பதற்கும் தபாருத்தமாை கடன் உத்திகனள வகுப்பதன் மூைமும் 
அவர்களுக்கு மதிப்னப உருவாக்குகிவறாம்.  நுகர்வவார் மற்றும் வைிக கடன் தபறுபவர்கனளப் பற்றிய 
விரிவாை, நம்பகமாை தகவல்களால், அவர்கள் தைிநபர்கள் மற்றும் வைிகங்கனளப் பற்றி நல்ை கடன் 
முடிவுகனள எடுக்க முடியும்.  தகவைின் சக்தியின் மூைம், ஒரு வலுவாை தபாருளாதாரத்னத 
உருவாக்குவதற்காை கடன் ஊடுருவல் மற்றும் நிதி வசர்க்னகக்கு எங்கள் உறுப்பிைர்கனள ஆதரிக்க 
TransUnion சிபில் தசயல்படுகிறது. 

நன்னம பயக்குவதற்வக இந்த தசய்தி. 

கருத்து மறுப்பு 

இந்த MSME பல்ஸ் அறிக்னகனய (அறிக்னக) டிரான்ஸ்யூைியன் சிபில் ைிமிதடட் (TU CIBIL) தயாரிக்கிறது.  அறிக்னகனய 
அணுகி பயன்படுத்துவதன் மூைம் பயைர் அத்தனகய பயன்பாட்னட ஒப்புக்தகாள்கிறார் மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்கிறார் என்பது  

இந்த மறுப்புக்கு உட்பட்டது.  இந்த அறிக்னக TU CIBIL உடன் உறுப்பிைர்களாக உள்ள கடன் நிறுவைங்களால் வழங்கப்பட்ட 
தகவல்கனள கைிசமாை அடிப்பனடயாகக் தகாண்டது.  அறிக்னகனயத் தயாரிப்பதில் TU CIBIL நியாயமாை அக்கனற 
எடுத்துக் தகாண்டாலும், கடன் நிறுவைங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தவறாை அல்ைது வபாதுமாை தகவல்களால் ஏற்படும் 
துல்ைியம், பினழகள் மற்றும் / அல்ைது குனறகளுக்கு TU CIBIL தபாறுப்வபற்காது.  வமலும், TU CIBIL அறிக்னகயில் உள்ள 
தகவல்களின் வபாதுமாை தன்னம அல்ைது முழுனமனய உறுதிப்படுத்தாது மற்றும் / அல்ைது எந்ததவாரு குறிப்பிட்ட 
வநாக்கத்திற்காகவும் அதன் தபாருந்தக்கூடிய தன்னமக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கவில்னை அல்ைது அறிக்னகயின் எந்ததவாரு 
அணுகலுக்கும் அல்ைது நம்பகத்தன்னமக்கும் TU CIBIL தபாறுப்பல்ை, வமலும் TU CIBIL அத்தனகய அனைத்து தபாறுப்புகனளயும் 
தவளிப்பனடயாக மறுக்கிறது.  இந்த அறிக்னக எந்ததவாரு விண்ைப்பத்னதயும், தயாரிப்னபயும் நிராகரிப்பது / மறுப்பது 
அல்ைது ஏற்றுக்தகாள்வதற்காை பரிந்துனர அல்ை, அல்ைது TU CIBIL இன் எந்ததவாரு பரிந்துனரயும் (i) கடன் வழங்கவவா 
அல்ைது கடன் தகாடுக்கவவா இல்னை.  (ii) சம்பந்தப்பட்ட தைிநபர் / நிறுவைத்துடன் எந்ததவாரு நிதி பரிவர்த்தனையிலும் 
நுனழயவவா அல்ைது நுனழய கூடாது என்வறா இல்னை.  அறிக்னகயில் உள்ள தகவல்கள் ஆவைாசனைனயக் 
தகாண்டிருக்கவில்னை, வமலும் இந்த அறிக்னகயில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்பனடயில் எந்ததவாரு முடினவயும் 
எடுப்பதற்கு முன்ைர் அதன் கருத்தில் விவவகமாை அனைத்து வதனவயாை பகுப்பாய்வுகனளயும் பயைர் வமற்தகாள்ள 
வவண்டும்.  அறிக்னகயின் பயன்பாடு கடன் தகவல் நிறுவைங்கள் (ஒழுங்குமுனற) சட்டம், 2005, கடன் தகவல் நிறுவை 
விதிமுனறகள், 2006, கடன் தகவல் நிறுவை விதிகள், 2006 ஆகியவற்றின் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. அறிக்னகயின் 
எந்தப் பகுதியும்  முன் ஒப்புதல்கள்  இன்றி நகதைடுக்கவவா, புழக்கத்தில் விடவவா, தவளியிடப்படவவா கூடாது 
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