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ديدگاه و نظرات ارائهشده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميكند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي ميباشد ،ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.
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عدم دستتترستتي بن اههاي كوچک و متوس ت به اموال غيرمنقول و يا واجد شتتراي شتتناختهنشتتدن ح ا اعظمي از
داراييهاي منقول آنها بهعنوان وثايق واجد شتتراي در تامينمالي از شتتبکه بانکي ،دستتترستتي آنها به اين منابع را تا
حدود زيادي محدود كرده استتت .حال آنکه پيادهستتازي زيرستتاختهاي حقوقي الزم در وثيقهستتراري اموال منقول
ميتواند با كاهش ظرفيت تامينمالي مغفول ،منافع دو طرف عرضه و تقاضاي اعتبار را تا حد زيادي ارتقا دهد .در اين
را ستا با ا ستفاده از اطالعات ترازنامه ح سابر سي شده شركتها براي سال 1394در نرمافزار رهاورد نوين شركت نوين
ايده و طبقهبندي آنها براساس اندازه و تفکيک انواع مختلف داراييهاي منقول و غيرمنقول ،مشاهده مي شود كه صرفاً
عدم امکان تامينمالي به پ شتوانه دريافتنيها و موجودي مواد و كاال ،نه تنها د ستر سي شركتهاي با اندازه كوچک و
متو س  ،بلکه شركتهاي با اندازه بزرگ را به منابع مالي به مقدار زيادي محدود كرده كه اين م ساله ضرورت ارتقاي
ساختار حقوقي وثايق منقول در كشور را بهدنبال دارد.

واژههای کلیدی :معامالت وثيقهاي ،داراييهاي منقول ،داراييهاي غيرمنقول ،ظرفيت تامينمالي.
طبقهبندی . K29, K39 :JEL

 -1اين مقاله برگرفته از طرح پژوه شي « طراحي مباني و برنامه عملياتي زير ساختهاي مورد نياز براي ارتقاي جاي اه وثيقه سراري اموال منقول و غيرمنقول در
نظام بانکي» است كه در پژوهشکده پولي و بانکي در حال ان ام است.
 -2هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي ؛ .rkhoshnoud@yahoo.com
 - 3كارشناس ارشد پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي ؛ .marziehesfandiari@gmail.com
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 1مقدمه
عموماً بن اههاي توليدي فعال در كشتتور ،فارغ از اندازه خود ،به مشتتکع عدم دستتترستتي به منابع مالي الزم براي
سرمايه در گردش؛ و كارآفرينان نيز به م شکع تامين سرمايه ثابت براي راهاندازي طرحهاي توليدي و خدماتي متنوع
ارائه شده تو س خود ا شاره ميكنند .اين م ساله بهخ صوص در مورد بن اههاي با اندازه كوچک و متو س  ،با شدت
بي شتري مطرح مي شود .در حقيقت عدم د ستر سي و يا د ستر سي محدودتر آنها براي تامينمالي به بازار سرمايه ،و
صرف توسع به بازار پول ،بر محدوديتهاي پيشروي آنها ميافزايد.
اين بن اهها در مقايستتته با بن اههاي بزرگ ،بهدليع دستتتترستتتي به دامنه محدودتر و يا حتي خاصتر داراييها و
بهخصتتوص در برخي موارد ،عدم برخورداري از اموال غيرمنقول در ستتبد داراييهاي موجود در ترازنامه خود ،عموماً با
مشکالت بيشتري در تامينمالي مواجه هستند .در حقيقت از يک سو تمركز بيشتر شبکه بانکي بر اموال غيرمنقول در
وثيقه سراري و از طرف دي ر بهرسميت شناختن دامنه محدودي از اموال منقول ،دسترسي بالقوه اين بن اهها به منابع
مالي را تا حدود زيادي كاهش ميدهد .بهعنوان مثال در ستتبد دارايي بستتياري از بن اههاي توليدي و شتتركتهاي با
اندازه كوچک و متوستت  ،دريافتنيها و موجودي انبار و حتي ت هيزات بخش مهمي از داراييها را به خود اختصتتاص
ميدهند .اين در حالي ا ست كه امکان تامينمالي بهپشتوانه دريافتنيها و يا ت هيزات مستهلک شده در شبکه بانکي
موجود نيست.
از اين رو شتتتناستتتايي ظرفيت بالقوه و مغفول تامينمالي بهپشتتتتوانه اموال منقول ،ميتواند تصتتتوير دقيقتري از
فر صتهاي از د ست رفته تامينمالي و سرمايه گذاري در ك شور را به ت صوير بک شد .اين در حالي ا ست كه در صورت
وجود زيرستتتاختهاي مقرراتي و عملياتي الزم ،هر دو طرف اعتباردهنده و اعتبارگيرنده از منافع موجود در اين روش
تامينمالي برخوردار ميشدند.
در اين را ستا در اين ياددا شت پس از معرفي ضرورت وجودي نظام حقوقي وثايق منقول ،با ان ام تحليلي برا ساس
ترازنامههاي شركتهاي بورسي مندرج در نرمافزار رهاورد نوين و بر پايه اطالعات سال  ،1394تقريبي كلي از ظرفيت
تامينمالي مغفول به پشتتتوانه وثايق منقول ارايه ميشتتود .نتايج حاصتتله ،بيان ر ضتترورت توجه هر چه بيشتتتر و اتخاذ
اقدامهاي الزم براي پيادهستتتازي زيرستتتاختهاي الزم در اعمال تامينمالي وثيقهاي در كشتتتور به پشتتتتوانه دامنه
گستردهتري از وثايق منقول است.
 2واکاوی ابعاد خرد ضرورت وجودی نظام حقوقی وثایق منقول
ف ضاي بانکداري با وجود طرف تقا ضا و عر ضه اعتبار در هر ك شوري ،نياز به نظام حقوقي منا سبي در اعمال حق
ت ضمين وثايق اعا از منقول و غيرمنقول دارد .در حقيقت اين نظام حقوقي ميتواند زير ساخت منا سب براي گ سترش
ميزان دسترسي به منابع مالي با حفظ منافع و حقوق دو طرف ذينفع در فرآيند اعطاي اعتبار را به دنبال داشته باشد.
در اين را ستا در ك شور ما كه عموماً بر وثايق غيرمنقول در تامينمالي تمركز مي شود و همواره م شکع عدم د ستر سي
كافي به منابع مالي از طرف تقا ضاكننده اعتبار و از سوي دي ر عدم كفايت و واجد شراي بودن وثايق از طرف عر ضه
كننده اعتبار مطرح است ،توجه به زيرساخت حقوقي وثايق غير منقول ميتواند بسياري از كاستيهاي موجود در اين
زمينه را برطرف كند.
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به ب يان دقيقتر در مورد طرف ت قاضتتتاي اعت بار مشتتتا هده ميشتتتود كه در آن گروه از ن ظام هاي حقوقي كه
پشتيبانيكننده حق تضمين وثايق منقول نيستند ،بخش اعظمي از داراييهاي شركتهاي با اندازه كوچک و متوس
در اين ك شورها از قابليت ا ستفاده در تامينمالي برخوردار نبوده و از اين رو من ر به تبديع آن داراييها به سرمايه از
دست رفته1براي بن اه ميشود.
براساس مطالعه الوارز دال كمرا2حدود  78درصد از موجودي سرمايه كسبوكارها در قالب داراييهاي منقول و 22
درصتتد آن در قالب داراييهاي غيرمنقول طبقهبندي ميشتتود .از اين رو تمركز نهادهاي مالي در كشتتورهاي در حال
توستتعه برخوردار از نظام حقوقي ضتتعيف وثيقه ،بر استتتفاده از اموال غيرمنقول مشتتتمع بر زمين ،امالك مستتکوني و
م ستغالت ت اري ،و در برخي موارد ت هيزات و ما شينآالت در اعطاي ت سهيالت ،من ر به كاهش ميزان د ستر سي به
تامينمالي خواهد شتتد .به بيان دقيقتر ،كاهش در ميزان دستتترستتي به تامينمالي در بستتياري از كشتتورهاي كمتر
تو سعهيافته ،بهدليع عدم برخورداري آنها از داراييهاي الزم براي تامينمالي بهپ شتوانه دارايي نبوده؛ بلکه عدم تو سعه
و اصالح نظام حقوقي در استفاده از اين داراييها بهعنوان وثيقه ،من ر به مشکع تامينمالي در اين كشورها شده است
(فاليسيگ ،صفويان و دال پنا.)ix ،200۶3
اين در حالي ا ست كه در صورت پياده سازي زير ساخت حقوقي و قانوني الزم ميتوان نياز تامينمالي بن اههاي با
اندازه كوچک تر و نوپا را بدون نياز به ستتابقه حضتتور چندان طوالني و درخشتتان در بازار و حتي در شتتراي فقدان
صتتورتهاي مالي حستتابرستتي شتتده و صتترفاً با تاكيد بر اموال منقول آن تامين نمود 4.در اين زمينه با توجه به ماهيت
خاص دوره بقا و عمر كوتاهمدت بستتياري از داراييهاي منقول ،نياز به قدرت اجرايي باال در تصتتاحب وثيقه منقول و
انتقال سريع مالکيت آن از اعتبارگيرنده به اعتباردهنده در صورت نکول طرف مقابع مشاهده ميشود

5.

عالوهبراين ،ت ربه پياده سازي ساختارهاي حقوقي و قانوني فوق در ك شورهاي مختلف بيان ر امکان افزايش سطح
وامدهي ،افزايش مبلغ وام اعطايي ،دورههاي بازپرداخت طوالنيتر و نرخهاي بهره پايينتر به متقاضتتيان اعتبار ذيرب
بوده ا ست ( صفويان ،فالي سيگ و ا شتاينبوكس .)200۶،۶البته اين اثرات در مطالعه لو ،پريا ،مارتينز و سينگ)201۶(7
و با تمركز صرف بر وجود مو س سات ثبت وثايق منقول و صرفنظر از دي ر ابعاد ساختار حقوقي مورد نياز نيز به اثبات
رسيده و نتايج مطالعه آنها حتي تائيد كننده اثر قويتر احداث موسسه ثبت وثايق منقول بر ميزان دسترسي بن اههاي
كوچکتر به تامينمالي بوده است.
در خ صوص طرف عر ضه اعتبار توجه به اين نکته ضروري ا ست كه آنها براي كاهش م شکالت نا شي از عدم تقارن
اطالعاتي و افزايش ميزان بازپرداخت وام ،عموماً وثيقه از قرضگيرندگان مطالبه ميكنند .براستتتاس بررستتتي هاي
ان ام شده تو س مطالعات ك سبوكار در بانک جهاني م شاهده مي شود كه در م موع  100ك شور مورد برر سي ،در
بيش از  75درصد وامهاي اعطايي ،وثيقه سراري الزامي بوده است .اين در حالي است كه در بيشتر كشورهاي در حال
1- Dead Capital.
2- Alvarez de la Campa.
3- Fleisig, Safavian & De la Peña.
4- Ibid, p. 2.
5- Ibid, p. 42.
۶- Safavian, Fleisig & Steinbuks.
7- Love, Pería, Martinez & Singh.
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تو سعه ،اموال منقول كه بخش اعظمي ( 78در صد) از داراييهاي اين بن اهها را به خود اخت صاص ميدهند ،به دليع
ضتتعف قدرت حقوق قانوني ذيرب  ،از امکان بهكار گرفته شتتدن در تامينمالي برخوردار نيستتتند (لو ،پريا ،مارتينز و
سينگ .)201۶
از اين رو در صورت برطرف شدن م شکع زير ساخت حقوقي و اجرايي حق ت ضمين وثايق منقول و تغيير ماهيت
اين داراييها از سرمايه مرده به سرمايه زنده ،در طرف عر ضه اعتبار با افزايش فر صتهاي بالقوه وامدهي در بانکها
مواجه مي شويا كه خود به تنوعبخشي در پرتفوي تسهيالت اعطايي عرضهكنندگان اعتبار و افزايش سوددهي فعاليت
واسطهگري مالي من ر خواهد شد (ادرينکون.)201۶1
در اين زمينه ميتوان به مطالعه هزلمن ،پيستتتور و ويگ )2010(2اشتتاره نمود .آنها در بررستتي اثرات اصتتالحات
حقوقي در اقتصتتادهاي در حال گذر در اروپاي شتترقي به اين نتي ه رستتيدند كه با اين اصتتالحات ،عرضتته وام بانکي
افزايش مييابد و اعمال ا صالحات در قوانين وثيقه در مقاي سه با قوانين ور شک ست ي ،اثر بي شتري بر تو سعه بازارهاي
مالي و افزايش عرضه اعتبار دارد.
از طرف دي ر ،ارتقاي زيرستتاخت حقوقي وثايق با كاهش ح ا مطالبات غيرجاري به واستتطه فراها نمودن امکان
بازيافت بهتر مطالبات بر پايه الزامات زيربنايي افزايشدهنده قدرت ت صرف سريع وثايق منقول ،از ميزان زيان بانکها
در اثر ستتوختشتتدن ح ا باالي مطالبات غير جاري اعطايي به شتتركتهاي كوچک و متوستت ميكاهد .از اين رو
دستتترستتي به ستتامانه ثبت وثايق در كنار الزامات حقوقي مورد نياز در اعمال حق تضتتمين و تصتترف ستتريع وثيقه در
صورت نکول اعتبارگيرنده ،ميتواند به پياده سازي مديريت منا سبتر ري سک ت سهيالت ارائه شده به پ شتوانه وثايق
منقول من ر شود (گازاريان.)20153
همچنين الزام فعاليت موثر موستتتستتتات اعتباري در ارائه گزارش هاي اعتباري از ميزان شتتتايستتتت ي اعتباري
قرضگيرندگان در اين نوع معامالت وثيقهاي ،ميتواند من ر به تسهيع امکان وامدهي بهپشتوانه وثايق ،البته بهواسطه
دسترسي به دامنه اطالعاتي بيشتر از وضعيت كسبوكار متقاضي وام شود .حتي بر اساس ت ربه كشور بوليوي ،اين
مو س سات با ارايه اطالعات كلي درخ صوص كع ميزان وام اخذ شده تو س متقا ضيان وام ميتوانند از ارائه وام بيش از
حد به يک فرد و بحرانهاي من ر از آن پيش يري نمايند (بوستلو.)20094
از اين رو در م موع ،نظام حقوقي مناسب وثايق منقول در بعد خرد ،منافع دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مالي را
تامين خواهد كرد .البته توجه به اين نکته ضروري ا ست كه پياده سازي زير ساختهاي منا سب اين نظام از بعد قدرت
اجراي منافع وثيقهپذير در صورت نکول طرفمقابع و قابليتهاي خاص سامانه ثبت وثايق از نظر الکترونيک ،آنالين و
به روز بودن ،تمركز بر انتشتتتار آگهي و قابليت در دستتتترس عموم بودن بدون اخذ هزينه نيز از اهميت خاصتتتي در
اطمينان به دستيابي بازار مالي به منافع فوق برخوردار است.

1- Aderinokun.
2- Haselmann, Pistor & Vig.
3- Ghazaryan.
4- Bustelo.
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 3ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامینمالی کشور
بررستتي ضتترورت پيادهريزي نظام حقوقي مورد نياز در گستتترش دامنه بهكارگيري وثايق منقول در تامينمالي ،در
كنار توجه به شواهد موجود در دي ر ك شورها ،نيازمند برر سي و تحليع بي شتر برا ساس اطالعات بن اههاي فعال در
اقتصاد ايران است تا اين مساله بهصورت عيني واكاوي شود.
به اين منظور و در قالب يک راهکار عملي ،بر بن اههاي با اندازه كوچک و متوس و تحليع داراييهاي ترازنامه آنها
متمركز ميشتتويا .در حقيقت از آن ا كه نظام حقوق وثايق منقول ،متمركز بر ظرفيتستتازي زيرستتاختهاي حقوقي
زمينهستتاز استتتفاده از اين نوع داراييها در فرآيند تامينمالي استتت؛ بنابراين بررستتي ح ا انواع مختلف داراييهاي
منقول در ترازنامه سال اخير اين نوع بن اههاي فعال در اقت صاد ،ميتواند به صورت ضمني ت صويري از ظرفيت فعلي
تامينمالي مغفول آنها را به تصوير بکشد.
در اين را ستا با توجه به آنکه پاي اه داده خا صي براي د ستر سي به ترازنامه بن اههاي اقت صادي كوچک و متو س
موجود نيستتت ،بر رويکرد مورد استتتفاده در طرح تحقيقاتي «برآورد تقاضااای نقدین ی واحدهای تولیدی »1در
بررستتتي تقريبي ترازنامه اين شتتتركتها متمركز ميشتتتويا .به اينترتيب روششتتتناستتتي آن را براي م موعهاي از
شتتتركت هاي پذيرفتهشتتتده در بورس اوراق بهادار استتتتفاده ميكنيا ،شتتتركت هايي كه اطالعات آخرين ترازنامه
ح سابر سي شده آنها ( سال  )1394در نرمافزار رهاورد نوين شركت نوين ايده موجود ا ست .هر چند بخش اعظمي از
شركتهاي كوچک و متو س از توانايي ح ضور در بازار سرمايه برخوردار ني ستند ،با اين وجود ا ستفاده از پاي اه داده
فوق و طبقهبندي شتتركت هاي موجود در اين پاي اه براستتاس اندازه و در دو گروه با اندازه كوچک و متوس ت  ،و بزرگ
ميتواند تقريب مناسبي از رفتار ترازنامه اين شركتها را در اختيار قرار دهد.
به اين منظور با حذف بانکها و مو س سات اعتباري ،شركتهاي سرمايهگذاري ،شركتهاي بيمه و بازن ش ست ي،
وا سطهگرهاي مالي و پولي ،و صندوق سرمايهگذاري قابع معامله ،صرفاً بر شركتهاي توليدي موجود در سال 1394
در م موعه پاي اه داده نرمافزار رهاورد نوين متمركز ميشتتويا .به اين ترتيب نمونه اوليه از  714شتتركت موجود در
سال  1394به نمونهاي مشتمع بر  457شركت محدود مي شود .با توجه به آنکه اين شركتها الزاماً هم ي از عملکرد
اقت صادي منا سبي برخوردار نبوده و از اين رو نميتوان آنها را در يک گروه قرار داد ،بنابراين شركتهاي نا سالا را از
گروه حذف ميكنيا .در حقيقت ح ا اقالم ترازنامه شركتهاي سالا و ناسالا متفاوت بوده و حضور آنها در كنار ها
در بررسي ،در نهايت من ر به تورش در تحليعها خواهد شد.
از اين رو براساس مقدار سود و زيان شركتها ،نمونه را پايش ميكنيا و شركتهاي زيانده را در گروه شركتهاي
نا سالا و شركتهاي با سود مثبت را در گروه شركتهاي سالا قرار ميدهيا .به اين ترتيب ح ا نمونه با تمركز بر
شركتهاي سالا ،از  457شركت به  372شركت محدود ميشود.
حال با توجه به تمركز بيشتر اصالح نظام حقوقي وثايق منقول در فراهاسازي امکان دسترسي مناسبتر بن اههاي
با اندازه كوچک و متوس ت به بازار تامينمالي ،شتتركتهاي نمونه را براستتاس اندازه در دو گروه كوچک و متوس ت  ،و
 - 1اين طرح در سال  1391از طرف اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و ك شاورزي ايران به پژوه شکده پولي و بانکي سفارش داده شد و در سال  1392در اين
پژوهشکده ان ام شد.
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بزرگ طبقهبندي ميكنيا .با دهکبندي دارايي شركتهاي سالا نمونه ،شركتهايي كه در دهک دها اندازه دارايي
قرار ميگيرند را در گروه شتتركتهاي بزرگ و مابقي شتتركتها را در گروه شتتركتهاي كوچک و متوست طبقهبندي
ميكنيا .از اين رو از م موع  372شتتركت ستتالا 37 ،شتتركت در گروه شتتركتهاي بزرگ و  335شتتركت در گروه
شركتهاي كوچک و متوس قرار ميگيرند.
در ادامه با تمركز بر سه گروه شركت هدف در قالب شركتهاي سالا ،سالا بزرگ و سالا كوچک و متو س ،
تركيب اجزاي داراييهاي آنها را با تمركز بر تركيب داراييهاي منقول برر سي ميكنيا .در اين را ستا ،داراييهاي آنها
را براساس سرفصعهاي موجود در نرمافزار رهاورد نوين ،در قالب دريافتنيها ،موجودي مواد و كاال ،اموال ،ماشينآالت
و ت هيزات ،و ستتاير داراييها طبقهبندي ميكنيا .از اين رو با طبقهبندي فوق ،ستته گروه اصتتلي از داراييهاي منقول
ترازنامه اين شتتركتها را مورد توجه قرار ميدهيا؛ داراييهايي كه در كشتتورهاي مختلف و براستتاس ستتاختار حقوقي
ذيرب  ،عموماً امکان تامينمالي وثيقهاي به پشتوانه آنها فراها است.
البته در خصتتتوص اموال ،ماشتتتينآالت و ت هيزات در نرمافزار رهاورد نوين ،قلا جداگانهاي براي ماشتتتينآالت و
ت هيزات در د سترس ني ست .از اين رو تركيب اين قلا با جزء اموال كه م شتمع بر اموال غيرمنقول از جمله زمين و
ساختمان ا ست ،تقريب نامنا سبي از ما شينآالت و ت هيزات را بهعنوان يکي از اجزاي كليدي اموال منقول در اختيار
قرار ميدهد.
عالوهبراين حتي در صورت در د سترس بودن قلا صرف ما شينآالت و ت هيزات ،در نظام بانکداري ا سالمي فعال
در ك شور و به وا سطه عقد اجاره به شرط تمليک ،برخي از اين نوع داراييهاي موجود در ترازنامه شركتها ميتوانند
به واستتطه تامينمالي وثيقهاي در ترازنامه قرار گرفته باشتتند .از اين رو با توجه به تورشهاي مفهومي و عملکردي در
خصوص قلا اموال ،ماشينآالت و ت هيزات ،بهتر است بر دو گروه دي ر از داراييهاي منقول ،مشتمع بر دريافتنيها و
موجودي مواد و كاال تمركز شود.
به اين ترتيب بر اساس اطالعات مندرج در نمودار  1مشاهده مي شود كه با تمركز صرف بر دريافتنيها و موجودي
مواد و كاال بهعنوان مهمترين داراييهاي منقول قابع استتتفاده در تامينمالي؛ در شتتركتهاي ستتالا 33 ،درصتتد از
داراييها؛ در شركتهاي سالا بزرگ 41 ،در صد از داراييها؛ و در شركتهاي سالا كوچک و متو س  49 ،در صد از
داراييها كه م شتمع بر مهمترين جزء اقالم داراييهاي منقول اين شركتها و دربرگيرنده دريافتنيها و موجودي كاال
هستند ،به سرمايه مرده تبديع شده و از ظرفيت آنها در تامينمالي در كشور در سال  1394استفاده نشده است.
از اين رو بهواسطه سطح توسعه اندك زيرساختهاي حقوقي وثيقه سراري اموال منقول در كشور ،نه تنها از قدرت
تامينمالي به پ شتوانه اين دو گروه از داراييهاي منقول در شركتهاي كوچک و متو س  ،بلکه از ظرفيت تامينمالي
به پ شتوانه اين داراييها در شركتهاي بزرگ نيز به مقدار زيادي كا سته شده ا ست .با اين وجود ،اثر كلي اين عدم
تو سعه يافت ي قانوني و حقوقي در كع اقت صاد چ شم ير ا ست و بي شترين ضربه به شركتهاي كوچک و متو س وارد
شده است كه در سال  1394حدود نيمي از داراييهاي آنها (  49درصد) در اين گروه قرار گرفته است.
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البته در صورت توجه به ح ا انباشت شده اين داراييها در ترازنامه شركتهاي فوق در طول سالهاي گذشته ،با
ح ا زيادتر فرصتهاي از دست رفته تامينمالي مواجه مي شديا .همچنين توجه به اين نکته ضروري است كه اقالم
فوق م سلماً ح ا بي شتري از ترازنامه شركتهاي كوچک و متو سطي را به خود اخت صاص خواهد داد كه از توانايي
حضتتتور در بازار ستتترمايه جهت تامينمالي برخوردار نبودهاند .بنابراين ظرفيت بالقوه تامينمالي مغفول در نظام مالي
كشور بسيار بزرگتر از ارقام مشاهده شده در نمودار  1است.
از اين رو نتايج در م موع تائيدكننده ح ا باالي ستتتر ما يه مرده موجود در تراز نا مه شتتتركت ها و بهويژه در
شتتركتهاي با اندازه كوچک و متوست استتت .مقدار باالي اين متغير بيان ر ضتترورت توجه به ظرفيت بالقوه و مغفول
تامينمالي در بازار مالي و بهويژه در شبکه بانکي است كه بهدليع عدم وجود زيرساخت حقوقي مربوطه ،زيان زيادي را
بر دو طرف عر ضه و تقا ضاي تامينمالي وثيقهاي در ك شور وارد كرده ا ست .مقدار اين زيان در شركتهاي با اندازه
كوچک و متوستت كه از ح ا بيشتتتري از داراييهاي منقول نيز برخوردارند ،چشتتم يرتر استتت .بنابراين با توجه به
مشکع اصلي دسترسي به منابع مالي در اين گروه از شركتها ،ارتقاي ساختار حقوقي وثايق منقول براي رفع مشکع
تامينمالي اين شركتها بهتر است در اولويت اصالحات زيرساختي در بازار مالي قرار گيرد.
 4جمعبندی و پیشنهادها
مساله هميش ي تامينمالي و شدت بيشتر آن در بن اههاي با اندازه كوچک و متوس كه عموماً از دسترسي الزم
به بازار سرمايه برخوردار نبوده و در تامينمالي از بازار پول و شبکه بانکي نيز با م شکع عدم برخورداري از وثايق الزم
مواجه هستند ،همواره ضرورت تدوين راهبردهايي براي برطرف كردن مشکي تامينمالي اين بن اهها را در اولويت قرار
داده است .در حقيقت بهدليع تمركز بانکها و موسسات اعتباري بر روشهاي مختلف تامينمالي با وثيقهسراري اموال
غيرمنقول و دامنه محدود وثايق منقول بهر سميت شناخته شده در تامينمالي در شبکه بانکي؛ د ستر سي بن اههاي با
اندازه كوچک و متو س و با ح ا بي شتر اموال منقول غيرقابع وثيقه سراري در شبکه بانکي در ترازنامه ،با محدوديت
مواجه شده است.
از اين رو در صتتورت پيادهستتازي زيرستتاختهاي حقوقي الزم در تامينمالي وثيقهاي به پشتتتوانه انواع مختلفي از
داراييهاي منقول ،نه تنها بر ميزان دستتتترستتتي اين بن اهها به منابع مالي افزوده خواهد شتتتد و نرخ ستتتود و دوره
7

بازپرداخت وامهاي اعطايي به اين بن اهها از شراي مناسبتري برخوردار خواهد شد ،بلکه بانکها و موسسات اعتباري
غير بانکي عر ضهكننده اعتبار به اين گروه از م شتريان ،با افزايش دامنه فعاليت وا سطهگري مالي خود به سود باالتري
دست خواهند يافت.
البته برر سي ظرفيت بالقوه مغفول اين شيوه تامينمالي ،برا ساس ترازنامه م موعهاي از شركتها نيز تاييدكننده
ابعاد ناگوار نا شي از عدم تامين منافع فوق در ك شور براي دو طرف عر ضه و تقا ضاي تامينمالي وثيقهاي به پ شتوانه
وثايق منقول ا ست؛ مقولهاي كه نه تنها د ستر سي شركتهاي با اندازه كوچک و متو س  ،بلکه شركتهاي با اندازه
بزرگ را به منابع مالي محدود كرده ا ست .از اين رو شواهد ت ربي در عر صه بانکداري داخلي نيز تائيدكننده ضرورت
ارتقاي ساختار حقوقي وثايق منقول در كشور است.
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زهرا خوشنود

صورتهای مالی الزماالجرای بانکهای ایران :تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟

MBRI-RR-95007
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MBRI-RR-95005

مهرداد سپهوند

موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

MBRI-RR-95004

فرشته مالکریمی ،وهاب قلیچ

سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی
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اکبر کمیجانی ،حمید زمانزاده ،علی بهادر

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخ ویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،هم را با IFRS
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لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

1394
حسین میثمی

آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی
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مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالنن اری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه 20

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا
طاهری
زهرا خوشنود
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی
حیدری

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال
محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخ ویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،هم را باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خان ی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال 2014

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
1393

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری
ساختار هزینهای بن اهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2014

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

چارچوبی برای اصالح سیاست ذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1393

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده
سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین
نادریان

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1393

MBRI-PR-93033

رهن اشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازن ری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تن نای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1393

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1393

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1393

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1393

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

شکست بازار اعتبارات
سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه
نجفی
حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد،
حسین توکلیان

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی
فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

11

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیشبینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

1392
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

MBRI-9224

اعظم احمدیان
اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1360-1390و ارزیابی آن به عنوان سازوکار
هشداردهنده وقوع بحران مالی
ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1391-1392

مریم همتی

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1390-1391

MBRI-9223

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1390-1391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بن اههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی
سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1389و )1390

MBRI-9210

اعظم احمدیان

ن اهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکست ی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

MBRI-9206

حسین میثمی

حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

حسین میثمی

پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میثمی

1391
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدین ی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1390
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1390

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی
فرهاد نیلی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1390

MBRI-9007

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1390

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1390

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1390

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1390

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1390

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1390

MBRI-9001

حسین قضاوی

بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

1389

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدین ی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی
مهشید شاهچرا

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و ان لستان بر دی ر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بی لری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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