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 ۳چکیده

از  واسطه برخورداریها بهالملل، بانکدر بسياری از کشورهای خارجی و در عرصه بانکداری بين با وجودیکه

، این مساله در منقول برخوردار هستند اموالای از ای به پشتوانه گسترهمالی وثيقههای الزم از امکان تامينزیرساخت

های با اندازه کوچک نه تنها ميزان دسترسی شرکت ترتيببه این  .نظام بانکی ایران مورد توجه الزم قرار نگرفته است

و  های خارجیبالقوه بانک گستره فعاليت شده است، بلکهبا محدودیت مواجه مالی در کشور داخلی به تامين و متوسط

زیادی ت تاثير تح هاکشور دیگردر مقایسه با فعاليت در  ایراندر گری مالی آنها فعاليت واسطهبالقوه ميزان سوددهی 

وکار کسب های شاخص سهولت انجامشده در این تحقيق بر پایه پرسشنامهمطالعه انجاماز این رو . قرار گرفته است

قانونی  ی وحقوقر های الزم در این زمينه، باید در گام اول بر زیرساخت و بستبيانگر آن است که برای ارتقای زیرساخت

 د.گذاری کردرت حقوق قانونی را هدفرکز شد و ارتقای شاخص قالزم در ایجاد حق وثيقه اموال منقول متم
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 مقدمه -۱
المللی مورد توجه ميالدی در عرصه بين 90از اوایل دهه  ،مالیدر تامين 1ای و ظرفيت مغفول وثایق منقولمعامالت وثيقه

ای در دستور کار توسعههای بانکمالی توسط تامينعنوان راهکاری جایگزین تمرکز بر وافر قرار گرفت. تمرکز بر این وثایق نيز به

 (. xi، 200۶ 2)فالیسيگ، صفویان و دال پنا قرار گرفت

های افراد به ظرفيت مغفول اموال منقول توجه شد که نقشی کليدی در دارایی ،مالیدر حقيقت در طراحی این روش تامين

ها ی این شرکتوکارهای با اندازه کوچک و متوسط، بخش اعظمی از سبد دارایحتی در کسبکند. ایفا میتر با سطح درآمد پایين

وجود نيامده لی بهمالی به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام ماشود که امکان تامينبندی میدر گروه اموال منقول طبقه

نقول در مدر به رسميت شناختن دامنه وسيعی از اموال های حقوقی و عملياتی عدم وجود زیرساخت تر،به بيان دقيقبود. 

 مالی، منجر به عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی شده بود. تامين

 اموال منقول ر ازرخورداصرفاً ب مالی افرادِتامين یباالی اعتبارپوشش ریسک  و ضرورتمالی از این رو شکاف موجود در تامين

یسک باال را رای و اتکا به منابع مالی دولت برای پوشش این های توسعه، ضرورت توسل به بانکسپاریقهغير واجد شرایط وثي

تا حدود  توانست، میمنقول توثيق اموالالزم در  عملياتیکه صرف ارتقای زیرساخت حقوقی و  بوددنبال داشت. این در حالی به

های ابع آن در بانکخطر انداختن منبدون انتقال ریسک به دولت از طریق بها مالی رزیادی از حجم این ریسک بکاهد و بستر تامين

 ای، فراهم آورد.توسعه

 3وکارهای سهولت انجام کسبگزارش بانک جهانی با تهيه و کردافزایش پيدا ای زمان، توجه به معامالت وثيقهبه مرور  از این رو

 قدم، توجه وافر دارد توثيق اموال منقولوکار که به ابعاد حقوقی و قانونی محاسبه شاخص سهولت انجام کسببه خصوص  و 

مالی تامينطور خاص بر وکار، که بهدر شاخص سهولت انجام کسب 4عد دریافت اعتباردر بُدر حقيقت . موثری در این زمينه برداشت

مورد مبتنی بر اموال منقول ای ی ساختار قانونی و حقوقی زیربنایی معامالت وثيقهمتمرکز است؛ ارتقا منقول اموالبه پشتوانه 

ویژه ای، به. این در حالی است که در ایران به دليل عدم وجود ساختار حقوقی موثر در معامالت وثيقهه استتوجه ویژه قرار گرفت

ک و متوسط مبتنی بر تضمين دولتی و یا شرایط وکارهای کوچمالی کسبهای تاميندر خصوص اموال منقول، همواره طرح

 مورد توجه بوده است. ،شده غير اقتصادیتسهيل

ضرورت  نظام حقوقی وثایق، عد کالن الزامبُالملل و توجه به با تمرکز بر اولویت تعامل با بانکداری بينیادداشت بنابراین در این 

ای و حتی مالت وثيقه. با توجه به آنکه در بيشتر مباحث تئوریک مبتنی بر معاگيردمورد توجه قرار می در کشور نظاماین ارتقای 

تمرکز سپاری اموال منقول این مقاله نيز بر وثيقه درالمللی این حوزه، تمرکز بر وثایق منقول است؛ از این رو های بيندر شاخص

مالی را در کشور به های موجود در حوزه این روش تامينخوبی کاستیشده در این مقاله، بههای انجامبررسی بنابراین. شودمی

 کند.ارائه میهای مورد نياز هایی را برای پرداختن به ارتقای زیرساختکشد و اولویتتصویر می

 

 المللیدر تعامل با بانکداری بینمنقول نظام حقوقی وثایق   -۲

شود که زمينه فعاليت در بازاری های مختلف اقتصادی در شرایطی تسهيل میعموماً تعامل سازنده بين کشورها در عرصه

اندازی فعاليت اقتصادی در آن کشور توسط گذاری خارجی و راهشده باشد و سهولت سرمایهرقابتی در کشور مبدا فراهم

توانند دهنده موارد فوق میهای پوششالبته در زمينه فعاليت بانکداری، شاخص المللی در سطح مورد انتظار باشد.های بينشاخص

عنوان یک فعاليت انداختن فعاليت بانکداری را بهتر، از یک سو سهولت راهاز رویکردی دو وجهی برخوردار باشند. به بيان دقيق

 
1- Movable Collaterals. 

2 - Fleisig, Safavian & De la Peňa. 

3 - Ease of Doing Business. 

4 - Getting Credit. 
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طرف دیگر، با توجه به ضرورت وجود متقاضی برای  کشند؛ و ازتصویر میهای اقتصادی بهکلی اقتصادی و مشابه دیگر فعاليت

، مقدار ظرفيت بالقوه عرضه خدمات مالی در سطح متعارف و در کشور مقصد شده توسط این نوع نهاد مالیخدمات مالی ارائه

 کنند.کشور را آزمون می این المللی در بازار مالیمورد انتظار بين

المللی در سطح مورد انتظار های کليدی مورد توجه بانکداران بينای از شاخصموعهبه بيان دیگر، در صورتيکه اقتصادی از مج

گری ام عمليات واسطههای اقتصادی و انجمالی بنگاهبرخوردار باشد، فعاليت اقتصادی در آن کشور از رونق برخوردار بوده و تامين

وکار تمرکز جام کسبه بر شاخص سهولت اند. از این رو در ادامشالمللی خواهد های بينمنجر به فعاليتی سودآور برای بانک ،مالی

 کند. المللی ایفا میکه نقشی کليدی در ارزیابی موارد فوق در عرصه بين شودمی

 

 وکار و نظام حقوقی وثایق منقولشاخص سهولت انجام کسب ۲-۱

، بر رتبه سهولت انجام یالمللتوسط بانکداران بينگری مالی های اثرگذار بر حوزه فعاليت واسطهتر شاخصبرای بررسی دقيق

عنوان شاخصی در ارزیابی فضای شود و بهصورت ساالنه منتشر میجهانی بهکه توسط گروه بانک  شودوکار تمرکز میکسب

ی هاوکارهای خصوصی کوچک و متوسط فعال در هر کشور شناخته شده است. در حقيقت بيشتر شاخصمقرراتی حاکم بر کسب

استفاده شده در محاسبه این متغير، مبتنی بر قوانين و مقررات بوده و حدود دو سوم اطالعات الزم، بر پایه قوانين و مقررات 

 . 1(25، 201۶شوند )گروه بانک جهانی، ربط استخراج میجاری در کشور ذی

المللی در ارزیابی این وجود در عرصه بينوکار است، با اندازی کسبهر چند این شاخص بيشتر مبتنی بر فضای مقرراتی راه

گذاری مستقيم خارجی و همچنين افق رشد اقتصادی بلندمدت نيز مورد استفاده قرار جذابيت کشورها از منظر امکان سرمایه

ای گيرد و با تعریف معيارهایی در هر حوزه و اعطمورد توجه قرار می یهای مختلفدر محاسبه این شاخص نيز حوزه گيرد.می

اگر شود که گيرد. بر اساس مطالعات مختلف  مشاهده میوکار شکل میامتياز به آن، در مجموع شاخص سهولت انجام کسب

گذاری خارجی و تعامل بيشتر با کشورهای خارجی وکار، بهبود فضای سرمایههدف دولت از ارتقای شاخص سهولت انجام کسب

ارتقا داده شود و ها در مقایسه با دیگر حوزهدر راستای ارتقای رشد اقتصادی است، ضروری است حداقل حوزه دریافت اعتبار 

در پشتيبانی  3قدرت حقوق قانونی . از آنجا که این حوزه دقيقاً متمرکز بر زیرساخت2اهم شودهای الزم برای بهبود آن فرزیرساخت

برای دستيابی به  ای به پشتوانه اموال منقول است، بنابراین ضرورت اولویت بخشيدن به ارتقای این زیرساختمالی وثيقهاز تامين

 هدف فوق الزامی است.

وکار مورد بررسی ری است اجزای مولفه دریافت اعتبار در شاخص سهولت انجام کسبمنظور درك بهتر مطالب فوق ضروبه

مبتنی بر شاخص قدرت حقوق قانونی قرار گيرد. این شاخص بر چهار زیربخش متمرکز است که صرفاً اطالعات دو زیربخش آن 

شاخص قدرت حقوق در این راستا  .ودشوکار استفاده میانجام کسببندی سهولت برای رتبه 4و شاخص عمق اطالعات اعتباری

سپاری و همچنين حقوق دارندگان وثيقه در قوانين و مقررات حاکم بر ورشکستگی مربوط به وثيقهو مقررات قانونی بر قوانين 

و  سپاری اموال منقولتمرکز بر وثيقه متمرکز است. البته برخالف آنچه که در نظام مالی ایران مورد توجه است، در این شاخص

 سپاری است. ابعاد حقوقی زیربنایی کارکرد موثر این نوع وثيقه

 
شاااود زیرا از قابليت پيگرد قانونی برخوردار خواهد بود و های آن شاااناخته میعنوان یکی از مزیتبه ،البته تمرکز این شااااخص بر قوانين و فضاااای مقرراتی - 1

تغيير دهند. با این وجود از این نقطه ضااعف نيز برخوردار اساات که   جهت ارتقای این شاااخص، مقررات زیربنایی را بهبود بخشاايده و توانندگذاران میمقررات

شد، زیرا    نمی صویر بک سخه    حتی تواند مقدار عدم تمکين به مقررات موجود را به ت ضای عدم تمکين به هر ن صورت وجود ف ای از مقررات،  با تغيير مقررات، در 

 .(22 ،201۶نتایج مورد انتظار حاصل نخواهد شد )گروه بانک جهانی، 

  . Shahadan, Sarmidi & Faizi (2014), Hanusch (2012)توان به مطالعات زیر مراجعه کرد: در این زمينه می - 2

3 - Strength of Legal rights Index. 

4 - Depth of Credit Information Index. 
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تر و جهت شناسایی نقاط ضعف فضای مقرراتی ایران در خصوص مولفه دریافت اعتبار، بر اجزای بررسی دقيق در ادامه، برای

. از شودتمرکز می( 2)جدول و عمق اطالعات اعتباری ( 1)جدول  قدرت حقوق قانونی هایدهنده شاخصشکل 1هایپرسشنامه

از این رو براساس این  ،ه استبرای ایران در دسترس قرار گرفت 2008 – 2017های های مبسوط سالآنجا که صرفاً گزارش

وکار سهولت انجام کسبروش محاسبه شاخص  2014البته توجه به این نکته ضروری است که از سال  .شوداطالعات تحليل می

عنوان مثال در حوزه شاخص قدرت حقوق قانونی از تغيير کرده است. بهبه شدت  های آنمولفهو ابعاد مختلف مورد توجه در 

 12پرسش به  10های قبل شده و از بيشتر از سال 2017 - 2015های ربط در سالهای ذیتعداد پرسش مولفه دریافت اعتبار،

است،  10دهنده این شاخص ثابت و برابر های شکلتعداد پرسش 2014-2008های پرسش افزایش یافته است. هرچند در سال

 تغيير کرده است. 2009ها از سال اما محتوی و حوزه پرسش

های تر، در طول سالدهنده شاخص عمق اطالعات اعتباری نيز صادق است. به بيان دقيقهای شکلاین مساله در مورد مولفه

ها از شش نه تنها تعداد مولفه 2015دهی این شاخص تغيير نداشته، اما از سال توجه در شکلهای مورد مولفه 2014-2008

ها و بررسی این مولفهراز این  وجود آمده است.های قبلی نيز تغييراتی بهمورد به هشت مورد افزایش یافته، بلکه در برخی از مولفه

دهنده های شکلتواند تصویر بهتری از الگوی تغيير در زیرساختها میشوند و تحليل روند تغيير آنکه در قالب پرسش مطرح می

را قای این شاخص های مورد نياز در بهبود و ارتتری اولویتنحو مناسبتواند بهشاخص دریافت اعتبار ارائه نموده و همچنين می

 د.کنمشخص  در کشور

ربط براساس های ذیابتدا پرسش، خص قدرت حقوق قانونیگيری شاشکل های اثرگذار بردر بررسی چگونگی تغيير در مولفه

ای در های مربوط به هر گروه، رنگ جداگانهشوند )به پرسشبندی میای و اجرایی طبقهدر سه گروه مقرراتی، سامانه ماهيت

مالی گيری تامين. در حقيقت این سه گروه، بيانگر سه زیرساخت مورد نياز و اوليه در شکلاختصاص داده شده است( 1جدول 

ربط هستند؛ با این وجود زیرساخت مشتمل بر مقررات ذیفوق ای به پشتوانه اموال منقول هستند. هر چند هر سه حوزه وثيقه

)حق اعتباردهنده نسبت به مال منقول توثيقی  3يقهحق وث 2کننده ایجادصورت صریح مبتنی بر مقررات فراهمبه ،مقرراتی

عمومی حق وثيقه؛ و  4صورت ضمنی بر مقررات ناظر بر ثبت و اعالمبه ،ایاعتبارگيرنده در صورت نکول وی(؛ زیرساخت سامانه

رت نکول و اعمال حق وثيقه توسط اعتباردهنده در صو 5صورت صریح مبتنی بر مقررات ناظر بر اجرابه ،زیرساخت اجرایی

 اعتبارگيرنده  است.
های پرسشدر مجموع،  باید اشاره شود که در حوزه شاخص قدرت حقوق قانونی تحول حال در گام بعد و در توصيف بيشتر

اند که به صورت صریح، نحوی تغيير کردهبهدر دوره مورد بررسی  در محاسبه این شاخص سپاریمربوط به مقررات حاکم بر وثيقه

سامانه ثبت  هایهمچنين ویژگی .انددادهها مورد توجه قرار داراییاین از  یتمرکز بر دامنه وسيعدر کنار ضرورت وثایق منقول را 

مورد توجه  صالحیوثایق مبتنی بر ضرورت انتشار آگهی در کنار امکان ثبت، اصالح، حذف و جستجوی آنالین توسط افراد ثالث ذ

به ضرورت وجود صرفاً یک توان سپاری میقرار گرفته است. از دیگر مهمترین تحوالت حاصله در این دو دوره در زمينه وثيقه

حق د. در حقيقت هزینه معامالتی باالی یک قرارداد وام در صورت ثبت کرها اشاره سامانه ثبت وثایق برای انواع مختلف دارایی

مالی های مختلف، منجر به عدم تمایل اعتباردهنده در پذیرش وثيقه و عدم کارکرد مناسب وثيقه در نظام تامينانهدر ساموثيقه 

ایجاد، اعالم و زیرساختی که  ،سپاری اموال منقولبر زیرساخت کلی قانونی مورد نياز در وثيقه تمرکز ویژهبراین، عالوه. شودمی

در حقيقت  .، از جمله دیگر مهمترین تحوالت در این حوزه استدهدز تحت پوشش قرار میرا ني اجرای حق وثيقه اموال منقول

پشتوانه وثيقه دهنده بهمنافع قرض کنندهتامين – مقررات ناظر بر اجرای حق وثيقهمجموع این تحوالت منجر به گذر از تمرکز بر 

 
 شود:های زیر رجوع ها به گزارشتر در خصوص این پرسشنامهجهت اطالع دقيق - 1

- http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports. 
2 - Creation. 
3 - Security Interest. 
4 - Publicity. 
5 - Enforcement. 
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و فضای مقرراتی  گيرندهدهنده و قرضمنافع قرضگيری شکلناظر بر  - وثيقه ناظر بر ایجاد حق در مقایسه با فضای مقرراتی -

 سپاری اموال منقول است.در ارزیابی فضای مقرراتی کلی ناظر بر وثيقه – ناظر بر اعالم حق وثيقه

های تيازدهنده شاخص قدرت حقوق قانونی، امهای تشکيلشده از نحوه تغيير در پرسشحال با توجه به تصویر کلی ارائه

العات . براساس این اطشوندتحليل میشده گردآوری 1در ایران که اطالعات آن در جدول  هادر هر یک از پرسش شدهکسب

ر اعمال با کاهش نسبی اهميت فضای ناظر بر زیرساخت اجرایی، مبتنی ب مورد بررسی هایدر طول دورهشود که مشاهده می

 گيرندهدهنده و قرضای، ناظر بر منافع قرضهای مقرراتی و سامانهپشتوانه وثيقه، در مقایسه با زیرساختدهنده بهمنافع قرض

استه شده است. کای در کشور به شدت امانههای ناظر بر فضای مقرراتی و ساز ميزان پوشش مولفه ؛در ایجاد و اعالم حق وثيقه

های ن پوشش مولفهسپاری است، ميزاهای ناظر بر زیرساخت مقرراتی وثيقهتر بر مولفهدر حقيقت در دوره آخر که اوج تمرکز دقيق

 ربط در ایران به صفر رسيده است. ذی

مقرراتی  ربط افزوده شده و عالوه بر زیرساختذیهای ای که در دوره اخير به مجموعه پرسشمهمترین مقوله ،در حقيقت

ای است که عدم وجود دهد، وجود ساختار قانونی برای معامالت وثيقهای و اجرایی را تحت پوشش قرار میدو زیرساخت سامانه

 آن در کشور منجر به ضعف در حوزه مقرراتی ناظر بر ابعاد مشترك ایجاد، ثبت و اجرای حق وثيقه شده است.

ها حاصل شده است؛ نيز هر چند در دوره اول، پوشش کامل پرسش و ناظر بر ثبت و اعالم حق وثيقه ایزیرساخت سامانهدر 

بندی، این پوشش به صفر رسيده؛ های متمرکز بر این حوزه، اما با تغيير روش رتبهاما در دوره دوم با وجود عدم تغيير تعداد سوال

های مورد انتظار این سامانه، بندی و تمرکز شدیدتر بر وجود سامانه ثبت وثایق و ویژگیش رتبهو در دوره سوم با تغيير بيشتر رو

نيز در ایران  ربط، حتی یک موردمولفه ذی 3نحویکه از بين شود، بهمقدار بيشتر عدم پوشش این زیرساخت در کشور مشاهده می

 مصداق نداشته است.

در اعمال  هااین مولفهشود که هر چند ميزان پوشش نيز مشاهده می حق وثيقه ناظر بر اجرای در مورد زیرساخت اجرایی

بندی ا تغيير روش رتبهبربط بهبود یافته است؛ اما های ذیحق وثيقه در دوره دوم در مقایسه با دوره اول و با توجه به تعداد پرسش

 در دوره اخير، از ميزان پوشش این مولفه نيز کاسته شد. 

بار، در گام عنوان مهمترین جزء مولفه دریافت اعتجهت ارتقای وضعيت ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی، بهاز این رو 

ای باید در دستور کار مقامات سپاری بر پایه ساختار قانونی ناظر بر معامالت وثيقهسازی فضای مقرراتی وثيقهاول تنظيم و پياده

ای از اولویت مانهدهنده زیرساخت حقوقی حتی در مقایسه با زیرساخت سابر ابعاد پوششربط قرار گيرد. در این راستا، تمرکز ذی

ای در مالی وثيقهکننده ارتقای الگوی تامينتواند تسریعربط میهای ذیبرخوردار است. با این وجود، همگامی در پوشش شکاف

 کشور باشد.
 ؛عنوان جزء دیگر تشکيل دهنده مولفه دریافت اعتباربه ،(2)جدول  در گام بعد، در خصوص شاخص عمق اطالعات اعتباری

 -های سامانه اطالعات اعتباری ، هر چند دو مولفه متمرکز بر قابليت2015توجه به این نکته ضروری است که در گذر از سال 

تغيرهای مورد بررسی در ارزیابی عمق به م -افزوده در قالب امتيازهای اعتباریها و ارائه ارزشمشتمل بر آنالین بودن سامانه

های اطالعات مورد استفاده است که پنچ مولفه از مجموع کل اطالعات اعتباری اضافه شده است، اما همچنان تمرکز بر ویژگی

، های سامانه اطالعات اعتباریهای اخير عالوه بر توجه به ویژگیدهد. در سالهای مورد بررسی را به خود اختصاص میمولفه

توان به ترین تحول در این زمينه میعنوان کليدیوقوع پيوسته است. بهمهمترین تغيير در حوزه نوع اطالعات مورد بررسی به

 ۱عدم تمرکز بيش از حد بر اطالعات مثبت یا منفی اشاره نمود.

 
 های زیر رجوع شود:گزارش ی مندرج درهاپرسشنامه تر در این زمينه بهبرای اطالع دقيق - ۱

- http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports. 
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 1ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی امتياز -1 جدول

 دوره سوم دوره دوم دوره اول 

شماره 

 پرسش

شماره  امتیاز

 پرسش

شماره  امتیاز

 پرسش

 امتیاز

۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ 

فه
مول

ش 
وش

م پ
عد

یا 
ش 

وش
ت پ

ضعی
و

 

۱ √ ۱ √ √ √ √ √ √ ۱ × × × 

۲ × ۲ × × × × × × ۲ × × × 

۳ × ۳ × × × × × × ۳ × × × 

۴ √ ۴ × × × × × × ۴ × × × 

۵ √ ۵ × × × × × × ۵ × × × 

۶ √ ۶ × × × × × × ۶ × × × 

۷ √ ۷ √ √ √ √ √ √ ۷ × × × 

۸ × ۸ × × × × × × ۸ × × × 

۹ × ۹ √ √ √ √ √ √ ۹ √ √ √ 
۱۰ × ۱۰ √ √ √ √ √ √ ۱۰ √ √ √ 
         ۱۱ × × × 

         ۱۲ × × × 

 امتیاز اخذ شده

 ۰ ۰ ۰ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۳ ایجاد

 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ثبت و اعالم

 ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۶ اجرا

 ۲ ۲ ۲ ۱۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱۰ ۵ ۱۰ امتیاز کلی

 ربط منظور شد.نيز یک امتياز برای مولفه ذی √به آن اختصاص داده شد. به ازای هر عالمت  ×؛ و در غير اینصورت، عالمت  √ی که در فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامين شده، عالمت هر سوال -1

 یافته گزارش شده است.بازنمایی شده و از این رو امتياز تعدیل 2014دید برای سال شناسی محاسبه شاخص قدرت قانونی تغيير کرده است، این روش جروش 2015از آنجا که در سال  -2 

 وکار، محاسبات محقق.های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 



 

۶ 

 

 1امتياز ایران در شاخص عمق اطالعات اعتباری -2 جدول

 امتیاز - دوره دوم امتیاز - دوره اول 

شماره 

 پرسش

شماره  ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸

 پرسش

۲۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ 

 د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ

فه
مول

ش 
وش

م پ
عد

یا 
ش 

وش
ت پ

ضعی
و

 

۱ × √ × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ ۱ √ √ √ √ √ √ 

۲ × √ × √ × × √ × √ × √ × √ × ۲ √ √ √ √ √ √ 

۳ × × × × × × × × × × × × × × ۳ × × × × × × 

۴ × × × × × × × × × × √ × √ × ۴ √ × √ × √ × 

۵ × √ × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ ۵ √ √ √ √ √ √ 

۶ × × × × × √ × √ × √ × √ × √ ۶ × √ × √ × √ 

               ۷ √ √ √ √ √ √ 

               ۸ √ × √ × √ × 

ده
 ش

خذ
ز ا

تیا
ام

 

ی 
ژگ

وی

ت
عا

طال
ا

 

 خ -د 

۵ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴ ۲ ۴ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ 

 کل

۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۴ 

ل 
نتر

 ک
حق

ت 
عا

طال
ا

 

 خ -د 

۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ 

 کل

۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ت
ابلی

ق
نه 

اما
 س

ای
ه

 

 خ -د 

               ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ 

 کل

               ۲ ۲ ۲ ۲ 

 ۷ ۷ ۷  ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳  امتیاز کلی

، چه برای موسسه اعتبار خصوصی )خصوصی(  √به آن مولفه اختصاص داده شده است. به ازای هر عالمت  ×مشخص شده و در غير اینصورت عالمت  √هر سوالی که در قالب فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامين شده است، با عالمت  -1

 ربط در آن سال برای کشور در نظر گرفته شده است.برای پرسش ذیو چه برای موسسه اعتبار دولتی )دولتی(، در کل یک امتياز 

 یافته محاسبه شده است.بازنمایی شده و از این رو امتياز تعدیل 2014تغيير کرده است، این روش جدید برای سال  عمق اطالعات اعتباریشناسی محاسبه شاخص روش 2015از آنجا که در سال  -2 

 وکار، محاسبات تحقيق.هولت انجام کسبهای شاخص سماخذ: پرسشنامه
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شده در تدوین های مطرحبا توجه به ميزان باالی سطح پوشش پرسشدر ارزیابی شاخص عمق اطالعات اعتباری در ایران 

دهنده خدمات های ارائهشرکتها و فروشیمبنی بر عدم استفاده از اطالعات خرده 3و صرف عدم پوشش پرسش شاخص این 

شود که انجام اقداماتی ها در هر دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی، مالحظه میعمومی در کنار اطالعات موسسات مالی و بانک

فه از این مول 8تواند به کسب امتياز ربط در ارتقای دامنه اطالعات مورد استفاده در این دو موسسه اعتباری میتوسط مقامات ذی

 که سقف امتياز آن است منجر شود.

با این وجود در مقام مقایسه بين دو شاخص قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری و ميزان عدم پوشش اجزای 

عنوان شود که در مجموع جهت ارتقای رتبه ایران در مولفه دریافت اعتبار بهمشاهده می - 2و  1جداول  –دهنده آنها تشکيل

وکار، در گام اول باید بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانونی تمرکز شود. در این راستا کسبمولفه شاخص سهولت انجاممهمترین 

اقدامات الزم جهت ارتقای ابعاد زیربنایی انجام سپاری مورد توجه قرار گرفته و ضروری است ابعاد ناظر بر فضای مقرراتی وثيقه

 قرار گيرد. در دستور کارای بر پایه وثایق منقول در کشور وثيقه سازی موثر معامالتآن مبتنی بر پياده
افزایش گستره وثایق به انواع مختلف وثایق منقول در کنار ضمانت اجرایی  در این مرحله، توجه به این نکته ضروری است که

گذاران باید مورد توجه مقررات تحت مقررات ورشکستگی(،ویژه در صورت نکول اعتبارگيرنده و بهپذیر حق وثيقه )حقوق وثيقه

تائيدکننده ضرورت وجود ضمانت اجرایی در کارکرد موثر حق وثيقه  اموالقرار گيرد. در حقيقت دوره عمر کوتاه بسياری از این 

در تصرف وثيقه را به تصویر کشيده  تقدمای که به نحو مناسبی حق مانهسابت شده در سامانه ثبت وثایق است؛ منقول ثاموال 

 ای در مقایسه با دیگران فراهم نموده باشد.باشد و در این زمينه مزیت کامل را برای اعتباردهنده وثيقه

 
 
 و پیشنهادها بندیجمع  -۳

 گذردمی ایوثيقه معامالت در الزم قانونی و حقوقی ساختار سازیپياده ضرورت به المللیبين توجه از دهه دو از بيش هرچند

 همچنان و توجه الزم به آن نشده است ایران در اما گرفته، قرار توجه مورد المللیبين هایشاخص از بسياری در آن ابعاد و

 - متوسط و کوچک هایبنگاهبرای  ویژه به - مختلف هاینسخه قالب در و ایتوسعه هایبانک توسط مالیتامين برایهایی طرح

بانکداری در عرصه  بسطمالی در دیگر کشورها، جهت از این رو با توجه به گستره این روش تامين .گيردمی قرار استفاده مورد

 مالی توجه شود.الملل، باید به ارتقای سطح این روش تامينبين

 اعتبار، بيانگر ضرورت دریافت وکار و با تاکيد بر مولفهکسب انجام سهولت شاخص پایه بر ایران ارزیابی وضعيت در این راستا

دهی به ظرفيت اعتبار افزایش قابليت بر اثرگذار عامل مهمترین عنوان و قانونی به حقوقی زیرساخت ارتقای بخشی بهاولویت

ایجاد، اعالم و اجرای  بر ناظر قوانين بر مشتمل کل در که نيز زیرساخت این ارتقای در .است مالی بازار در پشتوانه وثایق منقول

ایجاد حق  تر ناظر بربه عبارت دقيق و ایوثيقه معامالت بر ناظر قوانين و مقررات اول ضرورت تمرکز بر گام در است،حق وثيقه 

و  سهولت اجرا ختن به قوانين ناظر براز این رو پردا شود.مشاهده می منقول وثایق ثبت سامانه اندازیراه و طراحی در کنار وثيقه

سرعت در دستور کار هایی در این زمينه بهبنابراین ضروری است برداشتن گام گيرد.قرار می بعدیاعمال حق وثيقه در اهميت 

 الملل بانکی برطرف شود.مفيد در عرصه بينو همکاری های عميق موجود در زمينه برقراری ارتباط قرار گيرد تا شکاف
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