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نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی و
الزمهایفای مؤثر این نقش در وثایق منقول
حمید کبیری شاهآباد ،1محمد عیسائی
تاریخ دریافت1931/1/22 :
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تاریخ پذیرش1931/11/6 :

چکیده
عدم برابری اطالعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطالعات نامتقارن شناخته می
شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی به
صورت مؤثرتری دیده می شود .در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده موورد
بررس ی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقوول و لوزوم اسوتهاده از ایون
اموال برای توثیق و جذب اعتبار ،الزمه وثائق منقول برای ایهای این نقش مورد توجه
قرار گرفته اسوت .در ناایوت ایون نتیجوه حاصوک شود کوه وثیقوه پدیوده کژگزینوی و
کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران بوا توجوه بوه وای سوایر ابزارهوای الزم
برای مقابله ،به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت ماوقات جلوگیری می کند .اما عدم
وجود شهافیت اطالعات و اطمینان نسبت به حقووق وثیقوه موجوود در امووال منقوول،
کارکرد این نوع وثائق را تضایی نموده و از ظرفیت آناا بورای توثیوق کاسوته اسوت.
درناایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار
برای ایجاد شهافیت و اطمینان در وثوائق منقوول و الزموه اسوتهاده از ایون امووال بورای
توثیق مطرح شده است.
واژگانکلیدی :وثیقه ،اطالعات نامتقارن ،کژ گزینی ،کژ منشی ،اموال منقول ،نظوام
ثبت.
 .8استادیار حقوق خصوصی ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول) E-mail: hmk_kabiri@yahoo.com
 .8استاد حقوق خصوصی ،دانشگاه تربیت مدرس E-mail:tafreshi27@gmail.com
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مقدمه
یکی از ابزارهای الزم و مؤثر برای توسواه اقتصوادی کشوور ،وجوود نظوام بوانکی کارآمود
است .بانکها از یک سو وجوه صواحبان سورمایه را جوذب و از طورگ دیگور در قالوب وام بوه
متقا یان سورمایه پرداخوت مویکننود .لوذا بانوکهوا بوا سوازماندهوی و هودایت دریافوتهوا و
پرداختها ،مبادلههای تجاری و بازرگانی را تسایک کرده و موجب گسوتر

بازارهوا ،رشود و

شکوفایی اقتصادی میشوند .برای انجام این مام از سوی بانوک و پرداخوت وام بوه متقا ویان
به مانند سایر عرصههای تجارت وجود اطالعات برابر بین طرفین از اهمیت به سزایی برخووردار
است .بهعبارتدیگر شناخت بانکداران درباره متقا ی وام به توانایی بازپرداخت وام دریوافتی،
عملکرد و پیشینه فاالیت آنان قبک از موافقوت و اعطوای آن اهمیوت بوه سوزایی دارد .بوهعوالوه
اهمیت دستیابی به اطالعات درباره متقا ی تسایالت تناا به مرحله قبک از عقد قرارداد محدود
نمیشود ،بلکه نحوه اجرای مطلوب مهاد قرارداد ،نظارت بر نحوه مصرگ وام و کیهیت اجرا و
مدیریت پروژه پس از عقد را نیز در برمیگیرد .درحالیکه اطالعات بانکها نسوبت بوه مووارد
موردنیاز بسیار ناقص است و آنها اطالعات کافی از میزان ریسوک مشوتریان خوود (اطالعوات
خود مشتریان) ندارد .این همان پدیده اطالعات نامتقارن است کوه موانای در جاوت تصصویص
کارآمد تسایالت بانکی به متقا یان متصلی است کوه منجور بوه انحوراگ تسوایالت بانوکهوا
میشود .بهعبارتدیگر در بازار بانکی ،عدم تقارن اطالعات زمانی اتهاق میافتد کوه بانوکهوا
بهطور کامک در مورد ریسک اعتباری مشتریان خوود (متقا ویان وام) اطالعوات کوافی نداشوته
باشند.
لذا از یک سو وجود اعتبوار و وام بورای تولیود و توسواه وروری اسوت و از سووی دیگور
خطرهای متاددی به جات عدم تقارن اطالعات بین بانک و متقا ی وام مانند موارد گهتهشده
در کمین بانک پرداختکننده وام است که بوا مقابلوه ،مویتووان وامهوای بوانکی را بوهصوورت
کارآمد به متقا یان واقای تصصیص داد .همچنین اگر بانک نسبت بهتمامی این مووارد اطوالع
داشته باشد ،ممکن است شرایط تغییر کند و واقایت از پیشبینی سبقت گیرد و گیرنوده اعتبوار
از بازپرداخت ناتوان شود .برای رفع این دغدغهها و مقابله با این عدم تقارن اطالعات ابزارهای
متاددی وجود دارد .یکی از این ابزارها که بسته به شرایط اعتباری و بانکی یوک کشوور ماننود
کشور ایران میتواند مامترین باشد ،وثیقه است که حقوق بوا توجوه بوه رسوالت خوود پیشونااد
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میکند تا بانک با استهاده از آن بتواند عدم تقارن اطالعاتی خود را جبران و همچنوین در برابور
عدم بازپرداخت وام از خود محافظت نماید .البته طبیاتاً در خصوص خود وثیقوه نیوز اطالعوات
باید به درستی توزیع شود تا بتواند نقش خود را در این خصووص بوهدرسوتی ایهوا نمایود و ایون
نیازمند ابزار و الزمهای است .بهعبارتدیگر استهاده از وثیقه برای تحصیک وام امروز اهمیت بوه
سزایی دارد ،بنوابراین یکوی از لوالش هوای جوذب اعتبوار فوراهم نموودن وثیقوه اسوت و آنچوه
رورت دارد ایجاد بستر الزم برای امکان استهاده متقا یان وام از تموامی امووال منقوول خوود
برای توثیق و جذب اعتبار است که این مام به دلیک عودم توزیوع اطالعوات در خصووص ایون
اموال صورت نمیگیرد .با توجه به همین مو وع در این مقاله نقش وثیقوه در مقابلوه بوا پدیوده
اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی و الزمهایهای مؤثر این نقش در وثائق منقول موردبررسوی
قرار میگیرد تا بدینوسیله راهکاری برای استهاده از اموال منقوول بورای توثیوق و جوذب اعتبوار
پیشنااد شود.
 -1مفهوم اطالعات نامتقارن
یکی از فروض اساسی بازار رقابت کامک ،شهافیت و برابری اطالعات بین طرفین میباشود،
اما در دنیای خارج این گونه نیست ،بلکه اطالعات یکی از طرفین بیشتر از دیگری میباشد کوه
ایوون اموور در بووین دانشوومندان تحووت عنوووان «پدیووده اطالعووات متقووارن» شووناخته موویشووود.
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بهعبارتدیگر عدم تقارن اطالعات به و ایتی اطالق میشود که یکی از طرفین مبادلوه کننوده
کمتر از طرگ دیگر در مورد کاال یا و ایت بازار ،اطالعات داشته باشد 8.به بیان خیلوی سواده
لیزی که من میدانم و تو نمیدانی ،عدم تقوارن اطالعوات نامیوده مویشوود .بورای ملوال یوک
کارگر بیشتر از کارفرموای خوود بوه اینکوه لوه میزانوی در کوار توال

مویکنود آگواهی دارد.

فروشنده اتومبیک دستدوم بیش از خریدار دربواره شورایط اتومبیوک مویدانود و اطالعوات بوین
پزشک و بیمار ،بانک با مشتری ،بیمهگذار با بیمهگر نیز همچنوین اسوت؛ بنوابراین بوهطوورکلی
 .8صادقی سقدل حسین؛ خانزاده یاور« ،اطالعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسوالمی» ،دو فصولنامه علموی-پژوهشوی
مطالاات اقتصاد اسالمی ،شماره ( 8پیاپی  ،)8931( )81ص .833-881
 .8سامتی مرتضی؛ رنجبر همایون؛ همت زاده منیره(( ،بررسی مقایسهای تاثیر توساه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطالعوات
نامتقارن (مورد مطالاه کشورهای منتصب توساه یافته و در حال توساه))) ،پژوهش های رشد و توساه اقتصوادی ،شوماره 3
( ،)8938ص .81-04
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مسئله اطالعات نامتقارن زمانی اتهاق می افتد کوه یوک عاموک اقتصوادی در موورد مبادلوه خوود
اطالعات خاصی دارد که طرگ دیگر مبادله از آن مطلع نیست .نکتهای که باید تأکید شود آن
است که ماموالً طرگ مبادله با اطالعات بیشتر ،میخواهد فورد بوا اطالعوات کمتور را اسوتلمار
کند 8.اطالعات نامتقارن منجر به از بین رفتن ویژگیهای خوب بازار رقابت کامک وبوروزنق
بازار می شود .نظریه اطالعات نامتقارن برای اولین بار در دهه ههتاد میالدی توسط سه دانشومند
به نامهای مایکک اسپنس ،8جورج آکرلوگ 9و جوزگ استیگلیتز 0ارائه گردیود کوه موفوق شود
جایزه نوبک سال  8448در اقتصاد را نیوز بوه خوود اختصواص دهود 1.طبیاتواً اطالعوات نامتقوارن
آثاری دارد که در قسمت باد موردبررسی قرار میگیرد.
 -2آثار اطالعات نامتقارن
اطالعات نامتقارن منجر به بروز دو نوع رفتار فرصتطلبانوه و ایجواد دو پدیوده بوه نوام کوژ
گزینی 7 1و کژ منشی 3 2شده و سبب میشود تا یک فرصتطلوب بتوانود بور بازارهوای موالی و
بهطور نامطلوب بر فاالیت کک اقتصاد تأثیر گذارد 84.کژ گزینوی 88نووعی رفتوار فرصوتطلبانوه
است که در موقایتی رخ میدهد که در آنیک فرد با اطالعوات بیشوتر از مبادلوه سوود بورده و
مزیت کسب کند یا اساساً درجایی بروز میکند که یک فرد مطلوع بوا یوک فورد بوا اطالعوات
 .8شاکری ،عباس ،اقتصاد خرد  :8نظریه ها و کاربردها( ،تاران ،نشر نی ،)8939 ،ص .011
8. Michael spence
9. George Akerlof
0. Joseph stiglitz
 .1مکرمی ،یداهلل« ،نظریه اطالعات نامتقارن» ،مجله حسابدار ،شماره  ،)8928( 81صص .08-01
1. adverse selection
 .7ماادل های ف ارسی دیگر موجود برای این واژه عبارتند از :انتصاب نامساعد ،انتصواب وارون ،انتصواب ماکووس ،انتصواب
بد و انتصاب ناسازگار.
2. Moral Hazard
 .3مصاطرات اخالقی نیز به عنوان ماادل فارسی این واژه استهاده می شود.
.84گوگرد لیان احمد؛ محمودی نیا داوود؛ راه نورد فایموه؛ « توأثیر عودم تقوارن اطالعوات بور بحوران موالی در کشوورهای
منتصب عضو کنهرانس اسالمی) ،» (OICفصلنامه تحقیقات توساه اقتصادی ،شماره  ،)8938( 88صص 07-12
 .88برای مطالاه در خصوص پدیده کژگزینی در زمینه بیمه ر.ک .شرزه ای ،غالمالوی؛ ماجود ،وحیود« ،انتصاب نامساعد و
امکان استقرار قراردادهای سازگار اطالعاتی «شواهدی از بازار بیمﺔ تصادفات اتومبیک ایران»» ،مجلووه تحقیقووات اقتصووادی،
شماره  ،)8921( 24صص .71-844
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کمتر در مورد یک مشصصه خاص غیرقابک مشاهده از وی (فرد مطلع) قورارداد مویبنودد 8.کوژ
گزینی که سرلشمه بسیاری از مشکالت میباشد ،قبک از اناقاد قرارداد به وجود میآید .بورای
ملال ساامداران ممکن است از کهایت مدیری که انتصواب مویکننود و یوا کارفرموا از توانوایی
کارگری که کار را به او واگذار میکند ،مطمئن نباشند .نظریه کژ گزینی از سووی آکرلووگ
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ارائهشده است .این نظریه که لمونز 9نامیده شده ،بیان میکند درصوورتیکوه اطالعات در میان
خریداران و فروشندگان بهصورت نامتقارن ،0توزیعشده باشوود ،محصووالت بود ،1محصووالت
خوب 1را از بازار خارج میکنند .آکرلوگ اثبات نموده که لگونه با توزیع نامتقارن اطالعوات
بین خریدار و فروشنده ،بنیاد مبادله بازار فرومیریزد و دلار مشکک میشود.
کژ منشی نوعی رفتار فرصتطلبانه است که در آن فورد بوا اطالعوات بیشوتر از طریوق یوک
اقدام غیرقابک مشاهده از فرد با اطالعات کمتر مزیت میگیرد 7.کژ منشی آن است که شصصی
بهطور ناقص ،نظارت می شود .درواقع نبود اطالعات کامک و رفتوار نامشواود سوبب ایجواد کوژ
منشی میشود .برخی کژ منشی را به و ایتی اطالق کردهاند کوه یوکطورگ بوازار نمویتوانود
رفتار طرگ دیگر بازار را مشاهده کند و گاهی به رفتارهای نامشاود بازگشت میکند 2.برخوی
دیگر ماتقدند کژ منشی نام دیگری برای رفتار نامشاود است؛ زیرا در این حالت ،فرد یا طرفی
که آگاه است ،رفتار غلطی را در پیش میگیرد که به رر طرگ مقابک است 3.این پدیده باود
از اناقاد قرارداد به وجود میآید ،زیرا برخی از طرفین قرارداد نمیتواننود فاالیوتهوایی را کوه
طرگ دیگر انجام میدهد را مشاهده نمایند 84.برای نمونوه کوارگر ممکون اسوت تموام تووان و
 .8شاکری ،عباس ،پیشین ،ص .017
8. George Akerlof
9. lemons
0. asymmetrically
1. Bad products
1. Good products
 .7شاکری ،عباس ،پیشین ،ص .012
2. Varian, Hal R, Intermediate microeconomics: a modern approach, 3 nd Edition, (New
York: W. W. Norton 2010), p725.
3. Katz, Michael L.Rosen, Harvey S., Microeconomics, 3 nd Edition, (New York City,
McGraw-Hill Education 2005), p 593.
 .84خانی عبداهلل؛ قجاوند زیبا« ،مروری بر ادبیات اطالعات نامتقارن و مایارهای انودازه گیوری آن» ،فصولنامه حسوابداری و
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تصصص خود را برای اجرای مأموریت کاری خود به کار نگیرد و یا فرد بیمهشده مراقبتهوای
الزم را برای جلوگیری از خطر انجام ندهد.
 -3اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی
بصش عمده فاالیتهای بانکی را می تووان در دو عنووان کلوی ((تجایوز)) و ((تصصویص))
منابع پولی خالصه نمود .بدین مانوا کوه بانوکهوا و مؤسسوات موالی از یوکسوو سورمایههوای
ریزودرشت اشصاص ،خانوارها و مؤسسات را گردآوری و از سوی دیگر با اعطوای تسوایالت
یا تصصیص منابع آنها را در اختیار فااالن اقتصوادی قورار داده و از ایون طریوق زمینوه را بورای
رشد و توساه اقتصادی کشور فراهم مینمایند.
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در بانکداری اسالمی این دو وظیهه اصولی بانوکهوا یانوی جموعآوری پوول (تجایوز منوابع
پولی) و توزیع پول (تسایالت اعطایی) در لاارلوب عقود اسالمی صورت میگیرد 8کوه آن
را میتوان در یک تقسیمبندی کلی به لاار گروه قرضالحسنه ،قراردادهای مبادلهای ،قرارداد
مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم تقسیم کرد.

9

بنابراین ازآنجاییکه بانکها بهعنوان وکیک و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقا ویان
قرار می دهد ،شناخت بانکداران درباره متقا ی وام ازجمله اینکوه آیوا متقا وی تولیدکننوده و
نیازمند واقای است و یا از این وام بورای مشواغک کوا ب ،داللوی و بوه هوم ریصوتن نظوم بوازار
استهاده میکند ،همچنین آیا وی توان بازپرداخوت دارد یوا خیور و عملکورد و پیشوینه فاالیوت
آنان قبک از موافقت و اعطای تسایالت اهمیت بوه سوزایی دارد .بوهعوالوه اهمیوت دسوتیابی بوه
اطالعات درباره متقا ی وام تناا به مرحله قبک از عقد قرارداد محودود نمویشوود ،بلکوه نحووه
اجرای مطلوب مهاد قرارداد ،نظارت بر نحوه مصرگ وام و کیهیت اجرا و مدیریت پروژه پوس

مدیریت مالی ،شماره  ،)8934( 2صص .90-03
 .8سید نورانی سید محمدر ا؛ تاری فتح اله؛ آقا جانی کوریم(( ،عواموک موؤثر بور انحوراگ تسوایالت اعطوایی در ایوران))،
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای حقوقی ،شماره  ،)8931( 28ص .827-882
 .8از آنجاییکه مو وع این نوشتار بازار وام بانکی است ،تجایز منابع تصصصاً از مو وع بحث خارج است.
 .9موسویان سید عباس(( ،ارزیوابی قراردادهوا و شویوه هوای اعطوای تسوایالت در بانکوداری بودون ربوا)) ،فصولنامه اقتصواد
اسالمی ،شماره  ،)8920( 83ص .01-74

نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی ...

877

از عقد آن را نیز در برمیگیرد 8.درحالیکه اطالعات بانکها نسبت بوه مووارد موردنیواز بسویار
ناقص است و آنها اطالعات کافی از میزان ریسک مشتریان خوود (اطالعوات خوود مشوتریان)
ندارند و همین مو وع منجر به ایجاد پدیده اطالعات نامتقارن و بوهتبوع آن کوژ گزینوی و کوژ
منشی در بازار وام بانکی مویشوود 8.بودینصوورت کوه بانوکهوا بوه دلیوک اطالعوات نامتقوارن
نمیتوانند از صحت اطالعات دادهشده یا صحت فاکتورها و اسناد فورد متقا وی وام ،اطمینوان
حاصوک کننود .همچنووین نمویتواننوود متقا وی وام را بوهدرسووتی انتصواب کننوود و ممکون اسووت
تسایالت را در اختیار فردی بگذارند که نیاز لندانی به تسایالت موردنظر ندارند 9و این همان
گژگزینی است .همچنین مشتری بانک ممکن است تسایالت را طبق مهاد قرارداد عموکنکورده
و آن وجوه را واقاو ًا درجوایی کوه عنووان کورده خورج نکنود .بودینصوورت کوه متقا ویان بوا
سندسازی و ارائه فاکتورهای صووری و جالوی باهودگ پناوان نموودن محوک خورج وام ،آن را
درجایی غیر از مکانی که باید ،مصرگ میکنند و این امر منجر به انحراگ تسایالت مویشوود

0

و این همان کژ منشی است.
این کژ گزینی و کژ منشی هم در مورد تسایالتی کوه در قالوب عقوود مشوارکتی پرداخوت
میشود وجود دارد و هم در مورد تسایالتی که در قالب عقود مبادلهای پرداخت مویشوود .در
عقود مشارکتی شصص متقا ی وام ماموالً باید نسبت به ارائه طرح توجیای اقدام نماید که در
آن میزان سرمایه موردنیاز برای ایجاد طورح و نیوز میوزان سوودآوری آن مشوصصشوده اسوت.
ریسک کژ منشی در اعطای تسایالت مشارکتی خود به دو صورت یک حادث میشود:
اول :به شکک اقدام پناانشده ،مانند اینکه تمام یوا قسومتی از تسایالت دریافتی در مو وع
دیگو وری غیو ور از مو وع اصلی دریافت تسایالت به کار گرفته شود یا در فاالیت با ریسوووک
بواال بوه کوار گرفته میشود.
دوم :اعالم نکردن سود واقای یا درآمد فاالیت موردنظر توسوط دریافتکننده اسووت کووه
وی در این راسوتا اقوداماتی انجوام میدهد کوه در راسوتای منوافع پرداختکننده وام نباشد.

1

 .8سید نورانی ،سید محمدر ا؛ تاری ،فتح اله؛ آقاجانی ،کریم ،پیشین.
 .8سامتی ،مرتضی؛ رنجبر ،همایون؛ همت زاده ،منیره ،پیشین.
 .9سید نورانی ،سید محمدر ا؛ تاری ،فتح اله؛ آقاجانی ،کریم ،پیشین.
 .0همان.
 .1نظرپور محمد نقی؛ اوالد موریم؛ ((کژگزینی و کوژ منشوی و رو هوای مدیریت آنهوا در بانوکهوای تصصصی و طرح
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در عقود مبادلهای نیز همین مو وع وجود دارد .فر اً در عقد فرو

اقساطی متقا وی وام

با ارائه فاکتورهای ساختگی و جالی به بانک تقا ای تسایالت میکنود کوه بانوک نیوز بودون
بررسی و ارزیابی مو وع اقدام به پرداخت تسایالت مینماید که این همان کژ گزینوی اسوت.
همچنین شصص دریافتکننده وام ،آن را در محلوی دیگور بوه کوار مویبورد کوه ممکون اسوت
فاالیتی پر ریسک بوده و از بازپرداخت آن عاجز بماند و این همان کژ منشی است.
 -3-1عوامل مؤثر بر اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی و نتیجه آن

در پژوهشی عوامک مؤثر بور کوژ گزینوی وکژمنشوی در بانکوداری بودون ربوا موردبررسوی
قرارگرفته و درنتیجه بر اساس احتمال وقوع و درجه تأثیری آنهوا رتبوهبنودی گردیودهانود کوه
عبارتند از اطالعوات پناوان ،تاودد عقوود ،نبوود کارشناسوان خبوره و آمووز

کارکنوان ،عودم

شناخت خصوصیات مشتری (ریسک اعتباری ،سولیقه مشوتری و ،)...فقودان نظوارت و کنتورل،
عدم سازوکار تشویق و تنبیه ،نبود رقابوت در تایوین سوام سوودها ،وجوود مشوتریان سهارشوی،
استهاده گسترده از عقد مشارکت مدنی و استهاده از شرکتهای مشاوره فنی .در ایون پوژوهش
مشصصشده است که این عوامک بیشترین تأثیر را روی کژگزینی داشوتند؛ بواوجوداین ،زموانی
که کژگزینی به وجود میآید احتمال وقوع کژ منشی نیز وجود دارد.

8

الزم به کر است مشکک عدم تقارن اطالعات برای بنگاههای کولک و متوسوط متقا وی
وام نسبت به بنگا ههای بزرگ جدیتر است ،زیرا آنها اغلب ازنظر اطالعاتی ایی و دارای
اباام هستند و فاصله اطالعواتی بوین مودیران بنگواه بوا بیورون از بنگواه زیواد بووده و ایون مسوئله
دسترسی به تأمین مالی بیرونی ازجمله اخذ وام را با مشکک مواجوه مویکنود بوهنحوویکوه ناواد
تأمین مالی بیرونی به دلیک عدم اطالع درست و کامک از اینکه له پروژهای از میان پوروژههوای
مطرحشده با سودآوری بیشتری مواجه است ،نمیتواند انتصاب درستی داشته باشود و یوا اینکوه
اساساً نسبت به اینکه وام دریافتی آیا در پروژهای غیر ازآنچه موردتوافق بووده مصورگشوده یوا
خیر ،آگاهی ندارد و با مشکک کژ منشی مواجه میشود.

8

پیشناادی مجلس شورای اسالمی)) ،فصلنامه تصصصی دین و قانون ،شماره  ،)8931(81ص .3-08
 .8نظر پور محمد نقی؛ اوالد مریم(( ،اولویتبندی عوامک مؤثر بر کژگزینی و کوژ منشوی در بانکوداری بودون ربوا (مطالاوه
موردی :بانک صنات و مادن))) ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،شماره  ،)8937( 13ص .879-833
8. Berger, Allen N. ((Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The
Importance of Bank Organisational Structure)), Forthcoming, Economic Journal,
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بدیای است بانکها برای اینکه سودآور باشند باید بر مشکالت کژگزینی و کژ منشوی غلبووه
کنند ،زیورا وامگیرنوده ممکوون است وام را درزمینوه دیگری مصرگ نمایند یا سود خود را کمتر
از واقع بیان کند که در هر دو صورت سود بانک کاهش مییابود 8.همچنوین ایون مو ووع رفتوار
اعتباری بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس پژوهشی که برمبنای دادههوای مورداسوتهاده
از گزار

عملکرد بانکها برای سالهای  8931-8921و تاداد  82بانک به فراخور قلمروزموانی

و مکانی پژوهش صورت گرفته است ،مشصصشده که رفتار وامدهوی بانوکهوا از یوک الگووی
پویا تبایت میکند ،بهگونهای که میزان تسایالت اعطایی در دوره قبک بر تسایالت اعطوایی دوره
جاری تأثیر میگذارد .نحوه این اثرگذاری بدینصورت است که به دلیک دوگانگی در بازار پوول
ایران ،اختالگ قابکتوجای بین نرخ سود بانکی و نورخ سوود غیور بوانکی (باوره) وجوود دارد .بوه
همین دلیک تقا ا برای وام در سطح باالیی قرار دارد و بهتبع آن عر ه تسایالت افزایش مییابود.
با افزایش تسایالت اعطایی احتمال کژ گزینی و کژ منشی نیز افزایش مییابد و بر رفتوار اعتبواری
بانک در دوره باد تأثیر منهی میگذارد .افزایش مطالبات غیر جاری با افوزایش ریسوک اعتبواری
ناشی از اطالعات نامتقارن میتواند از سطح وامدهی بانکها بکاهد.

8

بنابراین نادیده گرفتن مشکک اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی از یکسو سوبب ایجواد
مطالبات ماوق برای بانکها و درنتیجه منجر به ایجاد شکست در بازار وام بانکی میشوود و از
سویی دیگر سبب کاهش تمایک بانکها به اعطوای تسوایالت و درنتیجوه کواهش رونوق تولیود
میشود.
 -3-2ابزارهای مقابله با اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی و ارزیاابی آنهاا در نااام
بانکی ایران

برای مقابله با اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی ابزارهای مصتلهی وجود دارد و بانکهوا
(2002).
 .8نظرپور محمد نقی؛ اوالد موریم؛ ((کژگزینی و کوژ منشوی و رو هوای مدیریت آنهوا در بانوکهوای تصصصی و طرح
پیشناادی مجلس شورای اسالمی)) ،پیشین.
 .8محسنی زنوزی سید جمالالدین؛ ر ایی ابراهیم؛ محمدپور ر ا(( ،عوامک مؤثر بر تسایالت اعطایی شبکه بوانکی ایوران
با تأکید بر اطالعات نامتقارن)) ،مجموعه مقاالت بیست و لاارمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی ،)8938( ،ص
.218-271
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می توانند با استهاده از این ابزارها با کژ گزینی و کوژ منشوی مقابلوه کننود .ازجملوه ایون ابزارهوا
غربالگری و نظارت ،برقوراری روابوط بلندمودت بوا مشوتری ،تااود پرداخوت آتوی وام ،مانوده
جبرانی ،سامیهبندی اعتبار و وثیقه است.

8

غربال کردن به این مانا است که طرگ غیر مطلع اقداماتی انجام میدهد کوه طورگ مطلووع
را بورای آشکارسوازی اطالعات خصوصیا

ترغیب کند 8.ایون فراینود به این شکک است که

بانک قبک از اعطای وام باید اطالعواتی راجوع بوه سوود و زیوان متقا وی وام و نیز دارایویهوا و
بوودهیهووای او کسب کند .همچنین باید احتمال موفقیت آتو وی و کسووبوکووار را ارزیابی کند.
آنچه مشصص است غربال کردن فینهسه مطلوب و مهید خواهود بوود اموا بانوکهوا در کشوور
ایران با غربال کردن له اطالعاتی را به دست می آورنود در کشوور ایوران مامووالً بورای ایون
منظور طرح توجیای ارائه میشود و ایون طورحهوای تووجیای تایوهشوده بورای بانوک بوهدوراز
واقایتهای بازار و صرفاً برای نمایش توانایی بازپرداخت اقساط وام تایه میشووند و بانوکهوا
نیز بدون بررسی دقیق از فاالیت موردنظر ،بررسوی بوازار آتوی محصوول طورح ،میوزان سورمایه
واقای موردنیاز طرح و مدتزمان الزم برای بازدهی و اخذ طرح بهصورت کامالً فرمالیته اقدام
به پرداخت وام میکنند .لذا بوا ایون اوصواگ غربوال کوردن نمویتوانود در مقابلوه بوا اطالعوات
نامتقارن توفیقی داشته باشد .برای نمونه برخی پژوهشها حاکی از آن است که اولین گوروه از
بدهیهای ماوق سیستم بانکی کشور موا ،مربووط بوه وامهوای کوالن دریوافتی توسوط افوراد یوا
شرکتها برای فاالیت های ظاهراً موجه و موردحمایت دولت و استهاده از آنها بورای مقاصود
دیگر و عدم بازپرداخت آنها است 9و نیز اعطای تسوایالت بوا ارقوام بسویار بواال بوه مؤسسوات
صوری که در عمک هیچ نوع فاالیت واقای و خارجی ندارند.

0

در بانکداری بودون ربوا نظارت را میتوان ایونگونوه تاریی نمود :اعمال کلیه تمایدات و
اقدامات کنترلوی الزم و نواظر بوور تسایالت اعطایی از جنبه مصرگ درست منابع در لارلوب
 .8نظرپور ،محمد نقی؛ اوالد ،مریم؛ پیشین.
 .8میر جلیلی سید حسین؛ ((اقتصاد اطالعات نامتقارن)) ،مجله اطالعات سیاسی -اقتصادی ،شوماره  ،)8923( 813-874ص
.814-818
 .9حسنزاده علی؛ حبیبی پیمان« ،کالبدشکافی مطالبات ماوق و راههای پیشوگیری آن در سیسوتم بوانکی کشوور» ،فصولنامه
تازههای اقتصاد ،شماره  ،)8923( 894صص .33-844
 .0همان.
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عقود و قراردادهای مناقده و بازگشت بهموقع اصک منابع و سود مورد انتظار یا پیشبینیشوده با
استهاده از مسو وتندات در جریان اجرای قراردادها اس وت 8.بووهعبووارتدیگوور بادازآنکووه وام بووه
متقا ووی پرداخووت شوود ،بانک موظیخواهوود بووود در خصوووص اصول اطمینان از اینکه وجوه
فووراهمشووده برای مقاصو ود مشصص به مصرگ رسیده اسووت ،وامگیرنووده را ارزیابی کند .ایو ون
ارزیوابی به منظور حوداقک کردن کژ منشی است؛ بهطوریکه وام گیرنده پس از دریافت وجوه،
آن را در امری زیانآور به کار نگیرد 8.در مورد نظارت باید توجوه نموود کوه در تأمین مالی به
شکک مشارکت در سود و زیان نظارت بایوود از نزدیک صووورت گیوورد کووه البته این امر قدری
گران است؛ زیرا هزینههای کارشناسی زیادی میطلبد؛ بنابراین در کشور ایران عمودتاً نظوارت
بسیار ایی است و بانکها برای پرداخت وام بهصوورت تقسویطی ،در دورههوای مصتلوی از
طرح بازدید به عمک می آورند و متناسب با پیشرفت به پرداخت اقساط وام اقودام مویکننود .در
این دوره نیز نظارت و ارزیابی پیشرفت بر اسواس طورح اولیوهای اسوت کوه متقا وی وام ارائوه
نموده است و نه واقایت طرح در دست اقدام .همچنین پس از اتمام پرداخت و بوهنووعی اتموام
دوره مشووارکت و تبوودیک عقوود مشووارکتی بووه مبادلووهای اساسواً هوویچگونووه نظووارتی بوور فاالیووت
وامگیرنده اعمال نمیشود.
راهکار دیگری که بانکها میتوانند با استهاده از آن بور اطالعوات نامتقوارن غلبوه نماینود،
برقراری روابط بلندمدت با مشتری است که یکی از اصوول ماووم موودیریت کژگزینووی و کوژ
منشی تلقی میشود .اگر یک متقا ی وام ،مودت زیوادی نوزد بانک حسابجاری یا پسانوداز
داشته ،آن بانک میتواند با مراجاوه بووه عملکوورد قبلی حساب وی اطالعات زیادی درباره او
کسب کند .تراز حسوووابهوووای جاری و پوووسانوووداز ،اطالعاتی ملک میزان گرد

حسووواب و

نقودینگی متقا ی وام بالقوه و نیز زمانهوایی از سال را که نیاز شدیدی به نقوودینگی دارد ،در
اختیار بانک قرار میدهد .نگاهی به لکهای دریافتی متقا ی وام نیز طرگهای کسوبوکوار
او را مالوم میسازد .اگر وامگیرنده قبالً از بانک وام گرفتوه باشد ،سابقهای از بازپرداختهوای
وی موجود است .بنابراین روابط بلندمدت با مشتری ،هزینههای جموع آوری اطالعات را کمتر
 .8نظرپور ،محمد نقی؛ اوالد ،مریم؛ پیشین.
 .8وایسوور هووانس ،موودیریت مووالی اسووالمی (اصووول و کارکردهووا) ،ترجمووه حسووین محسوونی ،ماوودی صووادقی شوواهدانی،
(تاران،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،)8934 ،ص .808-808
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و غربالگری کژگزینوی و کژ منشی را آسانتر میسازد.

8

باید توجه نمود که در اقتصاد ایران بسیاری از عوامک ،غیرقابکپیشبینوی بوده و تحت توأثیر
شرایط حادثشده تغییور مویکنود و متقا وی وام نیوز توا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا
خطر در نظر میگیرد ،اموا باضی مواقع تمامی شرایط اقتصوادی بور اسواس انتظارات وی تحقق
نمییابد و سبب میشود او با عواملی روبرو شود که شاید کولکترین پیشبینی در موورد آن
نداشته است و ازاینرو دیگر قادر نصواهد بود به تاادات خود عمک نماید.
همچنین فر اً اگر بانک از سابقه متقا ی آگواه شوود کوه وی وامهوای کولوکتور را در
موعد مقرر و حتی زودتر پرداختنموده است ،آیا از این سابقه اطمینوان حاصوک مویشوود کوه
متقا ی ،وام جدید و بزرگتر را حتماً بازپرداخت میکنود در واقوع تناوا متقا وی وام اسوت
که مزایای بازپرداخت یانی دسترسی به وامهای آینده و مزایوای عودم بازپرداخوت یانوی فورار
کردن و پناان شدن با وام امروز و عدم دسترسی به وامهای آینده را سنجش میکند 8.بنوابراین
هرله وام امروز نسبت به وامهای بالقوه آینده بزرگتر باشد ،کهه ترازو به نهوع نقو

عاود یوا

عدم بازپرداخت وام سنگینتر است .درنتیجه رفتار متقا ی اعتبار با اندازه وام تغییر میکند.
با همین استدالل ناکارآمدی سامیهبندی اعتبار نیز مشصص میشود .در سامیهبندی اعتبار،
بانک باوجود تمایک متقا ی وام به پرداخت نرخ باوره اعالمشوده یووا حتووی نرخووی بوواالتر از
آن ،از پرداخت وام امتناع میورزد .سامیهبندی اعتبار به دو صوورت انجوام میشود .در حالت
اول بانک از پرداخوت وام ،بوه هور میوزان ،به متقا ی خودداری میکنود؛ حتی اگر وی تمایک
به پرداخت نرخ باوورهای باالتر هووم داشو وته باشوود .در حالووت دوم بانووک مایک به پرداخت وام
 .8نظرپور ،محمد نقی؛ اوالد ،مریم؛ پیشین.
 .8برای نمونه مطابق ماده  88آییننامه وصول مطالبات و ماوقات بانکی صوادره از سووی بانوک مرکوزی نحووه برخوورد بوا
بدحسابان بانکی به این شرح است (موسسه اعتباری موظی است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جواری
آنها در کک مؤسسات اعتباری بیش از  144میلیون ریال باشد تا تایین تکلیی بدهی و تاادات سررسید گذشته موارد زیور
را اعمال نماید :الی -دریافت وجه التزام (جریمه تأخیر تادیه) بهموجب قانون الحاق دو تبصره بوه مواده  81قوانون عملیوات
بانکی بدون ربا  -مصوب  - 8971ماادل نرخ سود قراردادی بهعالوه شش درصد ب -عدم اعطای هرگونه تسایالت (اعوم
از ارزی و ریالی) پ -عدم گشایش اعتبارات اسونادی ت -عودم تحویوک دسوتهلوک و افتتواح حسوابجواری جدیود ث-
محرومیت استهاده از تمامی تسایالت و مشوقهای صادراتی تبصره  -مؤسسات اعتباری موظهنود قبوک از اعطوای تسوایالت
بانکی و یا انجام خدمات بانکی مو وعبندهای ب الی ث این مواده نسوبت بوه بدحسواب بوودن مشوتری و عودم محرومیوت
متقا ی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری( ،از بانک مرکزی استاالم نمایند(.
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است ،لیکن سقی مبلﻎ وام را کمتر از مبلﻎ موردنظر متقا ووی وام قووورار مووویدهووود 8.درواقوووع
بانکها کژ منشی را با افزایش کُند مقدار وام مدیریت میکنند؛ یانوی همیشوه بورای متقا وی،
انتظار وامهای بزرگتر درگرو آن است که وام کولکتر بازپرداخت شوود؛ اموا ایون راه نیوز
برای مدیریت کژ منشی کامک نیست؛ زیرا حتی اگور رفتوار گذشوته حواکی از بازپرداخوت وام
باشد ،شرایط ممکن است تغییر کند و متقا ی ممکون اسوت وام را در آینوده پرداخوت نکنود.
لنین رویکردی هزینه اجتماعی باالیی را در برمیگیرد؛ و درنتیجه هم متقا ویان و هوم جاماوه
عواید ناشی از بازدهی باال پروژها را به دلیک کمبود بودجه از دست میدهند.

8

در تااد پرداخت آتی وام نیز با اطالعات نامتقارن بهصورت مطلوبی مقابله نمیشود .تااود
وام عبارت است از تااد بانک (برای یک دوره زمانی ماووووین آتی) در خصوووووص در اختیار
گذاشتن وام تا یک مبلو وﻎ ماووین و با یک نرخ باره ثابت یا در شکک رای و توور ،با نرخ باوورهای
مورتبط بوا یوک نوورخ بازاری .اکلر وامهوای تجاری و صناتی بانوکهوا در قالب توافقات تااد
وام اعطا موویشوووند .مزیت تااد پرداخت وام برای متقا ووی این است که هنگام نیاز ،یک منبع
تأمین اعتبار دارد .مزیت تااد پرداخت وام برای بانک این است که رابطه بلندمدت را تشویق
و تقویت و جمعآوری اطالعات را تسایک مینماید 9.در این ابزار نیز کوامالً وا وح اسوت کوه
برای پرداخت وام اولیه هیچ اطالعاتی وجود ندارد و بانک با متااد شدن به پرداختهای آتوی
به جمعآوری اطالعات اقدام میکند .همچنین پس از پرداخت وام نیوز دغدغوههوایی کوه قوبالً
عنوان شد ،همچنان وجود دارد و از همه مامتر اینکه اساسواً ایون ابوزار در نظوام بوانکی کشوور
ایران وجود ندارد.
در و ایت فالی اعتقاد داریم نظام بانکی کشور ایران باترین ابوزار بورای مقابلوه بوا پدیوده
اطالعات نامتقارن وثیقه است .مانده جبرانی نیز نوعی وثیقه محسوب میشود و ازاینجاوت در
ردیی سایر ابزارها قرار نگرفت .در ادامه نقوش وثیقوه در مقابلوه بوا پدیوده اطالعوات نامتقوارن
موردبررسی قرار میگیرند.
 .8میشکین ،فردریک؛ ایکینز ،استانلی ،بازارها و ناادهای مالی ،ترجمه حمید کردبچه( ،تاران ،پژوهشوکده پوولی و بوانکی
بانک مرکزی جماوری اسالمی ایران ،)8938،ص .8882
8. Heywood Fleisig, ((the economics of collateral and of collateral reform, secured
transactions reform and access to credit((, Elgar financial law, (2009),p 87.
 .9میشکین ،فردریک؛ ایکینز ،استانلی ،ص .8881
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 -3-3جایگاه وثیقه در مقابله با اطالعات نامتقارن در بازار وام بانکی

در قسمت قبک ای سایر ابزارها بورای مقابلوه بوا پدیوده اطالعوات نامتقوارن در بوازار وام
بانکی کشور مشصص شد و طبیاتاً با اثبات ای سایر ابزار ،صوالحیت و نقوش وثیقوه در ایون
زمینه اثبات میشود؛ اما بااینوجود در این قسمت به بررسی نقش وثیقه در مقابلوه بوا اطالعوات
نامتقارن میپردازیم.
باید توجه داشوت کوه بانوک هوا هموواره بوا خطور عودم بازپرداخوت وام دریوافتی از سووی
وام گیرنده مواجه هستند و باید لنین خطری را کنترل نمایند .خطور اعتبواری بورای بانوکهوا و
وجود اطالعات نامتقارن به یکدیگر گرهخورده است .بهعبارتدیگر میزان اطالعات بانوکهوا
نسبت متقا یان اعتبار قبک و باد از پرداخت اعتبار نقوش ماموی در وصوول مطالبوات بانوکهوا
دارد.
بانکها برای پوشش نقصان و عدم تقارن اطالعات و مدیریت خطر اعتباری خود از متقا وی
وام به اخذ وثیقه روی میآورند تا در صورت عودم بازپرداخوت اصوکوفورع بودهی توسوط وی،
سرمایه آنها به همراه فروعاتش از بین نرود و لرخه اعتبوار دهوی مصتوک نگوردد .لوذا درجاییکوه
اعتبار وجود دارد ،در اکلر موارد وثیقه نیز وجود دارد ،اگرله اعتبار میتواند هم بور مبنوای وثیقوه
و هم بدون وثیقه پرداخت شود .در بازارهای پیشرفته تأمین مالی ،وامهای با وثیقوه و بودون وثیقوه
همزیستی مسالمتآمیزی دارند و هر دو شکک اعتبار ،جایگواههوای ماموی در نظوامهوای پیشورفته
دارند .در نظامهای پیشرفته تأمین مالی ،شبیه نظام ایاالتمتحده آمریکا ،تقریباً یکسوم اعتبوارات
بدون وثیقه است و دوسوم آنها با وثیقه است 8.این درحالیکه اسوت کوه در ایون نظوامهوا ،نورخ
باره ،مدت تسایالت و از همه مام تر اعتبار سونجی گیرنودگان اعتبوار نیوز خطور اعتبواری و عودم
تقارن اطالعات را کنترل میکند .به هر جات اعتبارهای با وثیقوه ،مطوابق قاعوده هسوتند ،بوهویوژه
اگر مقودار اعتبوار زیواد باشود و بورای مودت طووالنی پرداخوت شوود 8.در اداموه نقوش وثیقوه در
جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی در بازار وام بانکی موردبررسی قرار میگیرد.
8. Heywood Fleisig, ibid, pp 81-109.
8. Jan-Hendrik Rover, secured lending in eastern Europe (comparative law of secured
transactions and the EBRD model law), (Oxford, Oxford university press, 2007(, pp89.
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 -3-3-1جلوگیری از کژ گزینی
ژوزگ استیلیتز »8و «اندره ویس »8تأثیر کژ گزینی درزمینه وام و وثیقوه را اثبوات مویکننود.

به این بیان که یوک بانوک بوه دلیوک اطالعوات نامتقوارن در موورد متقا وی اعتبوار ،نمویتوانود
مشصص کند که آیا متقا ی ،یک کارآفرین جدی یا دالل است .درواقع اگر بانک بصواهد با
استهاده از ابزار نرخ باره ریسک اعتباری خوود را مودیریت کنود در ایون صوورت بوه مووازات
افزایش نرخ باره توسط بانکها ،برخی متقا یان اعتبار کوه کوارآفرین جودی هسوتند و قصود
استهاده از اعتبار برای تولید و کارآفرینی دارند ،نرخ باره را بیش از بوازدهی پوروژههوای خوود
دیده و بازار را ترک میکنند .باقیمانده در جمع متقا یان عبارتند از کوارآفرینهوای متقا وی
دارای پروژههای با بازدهی باال ،متقا یانی که نسبت به خطرهای پروژه و امکان عودم بوازدهی
آن آگاهی ندارند ،متقا یانی که نسبت به خطر پوروژه خودآگواهی دارنود اموا آن را از بانوک
مصهی می کنند و درناایت کسانی که اصالً قصد بازپرداخوت وام یوا باوره را ندارنود .درنتیجوه
جمع باقیمانده نامطلوب میشود که این مورد همان کژ گزینی است و به لیزی منجر مویشوود
که اقتصاد آنها آن را «سامیهبندی اعتبار» نامیدهاند.

9

درحالیکه کژ گزینی میتواند بهوسیله وثیقه به نحو مطلوبی مدیریت و کنترل شوود .بودین
تو یح که کارآفرین جدی برای وثیقه دادن تمایک دارد ،درحالیکه دالل ترجیح میدهود کوه
وثیقهای فراهم نکند ،زیرا او از قصد خود باخبر است و میداند که بوهاحتموالزیواد وثیقوه را از
دست میدهد؛ بنابراین متقا یان اعتبوار مطوابق بوا تمایلشوان بورای اعطواه وثیقوه بوه دسوتههوای
مصتلی خطر ،رتبهبندی میشوند 0.درواقع لزوم ارائه وثیقه برای اخذ وام بانکی ،سبب میشوود
که متقا یانی که واقااً قصد بازپرداخت دارند ،وثیقوه فوراهم و سوایر متقا ویان خیور و از ایون
طریق متقا یان به دستههای مصتلی رتبهبندی میشوند.
ممکن است گهته شود تأکید بر وثیقه و ثبات بر مبنای آن نیوز مناسوب نیسوت ،زیورا توجوه
8. Joseph Stiglitz
8. Andrew Weiss
 Andrew Weiss, ((credit rationing in markets with imperfect؛9. Joseph E. Stiglitz
information)), the American Economic Review, Volume VI, Issue 3, (1981), pp 393410.
0. Ibid.
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بانکها را از واقایت ،یانی ارزیابی شصصیت قرض گیرنده ،ظرفیت پروژه برای تولیود درآمود
خالص نسبت به اصک و باره خدمات ،میزان سرمایه و شرایط کسبوکوار منحورگ مویکنود و
بنابراین تمایک به وثیقه به تصصیص کمتر از حد مطلوب وجوه ،منجر میشود .بررسوی یکوی از
محققان به نام کخ 8از مایارهای ارزیابی بانکهوای تجواری در اکووادور ،کلمبیوا و پورو نشوان
میدهد که قابلیت دسترسی بوه وثیقوه ماوم تورین مایوار نیسوت بلکوه ،سوابقه بنگواه ،شوهافیت و
مدیریت مالی و موقایت قرض گیرنده در رتبه باالی بازار هم مام است.

 .8ل

ا وثیقه فقوط بایود

برخی ایهای آشکار در لاار مورد دیگر (سابقه بنگاه ،شهافیت ،مدیریت مالی و موقایوت
قرض گیرنده) را جبران نماید .هرلند در وامهای با مقدار زیاد و برای مودت طووالنی ،وجوود
وثیقه مطابق قاعده است.

9

با فرض وجود همه ابزارهای مؤثر برای مقابله با پدیده اطالعات نامتقارن ،همچنان و مطابق
با این نظر وثیقه یک مکمک مام محسوب میشود و این خود نقش قابکتوجای است و باید در
نظر گرفت که درهرصورت وثیقه است که میتواند به بازپرداخت وام پرداختوی کموک کنود.
همچنین باید دقت نمود که در حال حا ر در کشور ایران سایر ابزارها ایی یا اصوالً وجوود
ندارد که در قسمت قبک مشصص شد و نیز همانطور که قبالً گهته شد در اقتصاد ایوران بسیاری
از عوامک ،غیرقابکپیشبینی بوده و تحت تأثیر شرایط حادثشوده تغییور مویکنود و ایون وثیقوه
است که زیان بانک را جبران میکند.
 -3-3-2جلوگیری از کژ منشی

زمانی که بانک نسبت به پرداخت وام به متقا ی اقدام میکند ،با خطرهای متاددی روبرو
است .کیریس هیگسون 0بهو وح خطرهایی که بانک در زمان امضای قورارداد ،بوا آن مواجوه
است را مشصص میکند ،مانند اینکه متقا ی ممکن است دین بیشتری با حوق تقودم ماوادل یوا
حتی باالتر ایجاد کند؛ وی ممکن است استراتژیهای سرمایهگذاری پرخطری را در پی گیرد،
8. Koch
 H.Schutte,(( collateral, collateral law and collateral substitutes, social؛8. B.Balkenhol
finance programme)), working paper no.26, 2nd edition, (2001), p 13.
9. Jan-Hendrik Rover, ibid, pp 8-9.
0. Chris Higson
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همچنین ممکن است با سرمایه گذاری منهاتی به دسوت بیواورد ،اموا هزینوههوایی ممکون اسوت
بهوسیله بدهی ایجاد شود .اقتصاددانها به تاارض بین سرمایه و بدهی بهعنوان یک نمونوهای از
پدیده کژ منشی مینگرند.

8

وثیقه پدیده کژ منشی را به نحوو مطلووبی مودیریت مویکنود؛ زیورا اگور بورای اخوذ وام از
متقا ی وثیقه اخذ شود ،اثور آن ایون اسوت کوه متقا وی (شوصص ثالوث وثیقوه گوذار) امووال
خود

را در صورت عدم پرداخت دین دارای وثیقه ،درخطر قرار مویدهود .بوهعبوارتدیگور

وثیقه گذار در صورت عدم بازپرداخت وام اموال مو وع وثیقه را از دست مویدهود .لوذا وی
پس از اخذ وام از اتصا رویکردهای پرخطر برای استهاده از اعتبار خوودداری مویکنود و اگور
هملنین نکرد ،تمامی خطر بر عاده خود او است و بوه بانوک لیوزی تحمیوک نمویشوود ،زیورا
بانک می تواند از محک فرو

وثیقه طلب خود را وصول کند .همچنوین در وامهوای بوا وثیقوه،

میزان وثیقه می تواند با اندازه وام تنظیم شوود و ایون مو ووع نیوز بوه اداره مطلووب کوژ منشوی
کمک میکند .مطالاات موردی نیز حاکی از آن است که فارغ از تأثیر مدت تسوایالت ،نورخ
و نوع تسایالت ،نوع وثیقه نیز تأثیر ماناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد .بیشوترین توأثیر در
کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به توثیق سپردۀ بانکی و کمترین توأثیر مورتبط بوه سوهته
میباشد.

8

 -4الزمه وثائق منقول در مقابله مؤثر با پدیاده اطالعاات نامتقاارن در باازار وام
بانکی
همانطور که قبالً بیان شد وثیقه در جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی به بانکهوا کموک
شایانی میکند .در این قسمت الزمه وثائق منقول برای ایهای این نقش ماوم موردبررسوی قورار
میگیرد.
 -4-1اهمیت اموال منقول
8. Chris Higson, Business Finance,2nd Edition,( London, OUP, 1995), p233.
.8کریمی زهرا؛ اسدی گرجی حسین؛ گیلک حکویمآبوادی محمودتقی؛ اسودی نوالوه« ،عواموک موؤثر بور ریسوک اعتبواری
مشتریان بانکهای تجاری (مطالاه موردی :بانک تجارت شوار نکوا -اسوتان مازنودران)» ،دو فصولنامه اقتصواد پوولی ،موالی
(دانش و توساه سابق) ،شماره  ،)8930( 84ص .847
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حووداکلر حجووم اموووال بنگوواههووای تجوواری را امووروز اموووال منقووول اعووم از ماشووینآالت،
تجایزات ،مواد اولیه ،محصوالت تولیدی ،وسایک نقلیه موتوری و اموال فکری تشکیک میدهد
و نه اموال غیرمنقول .این مو وع بهصورت ویژه در مورد شرکتهای دانشبنیان وجوود دارد،
زیرا نمیتوان از یک شرکت دانشبنیان توقع داشوت توا دارای امووال غیرمنقوول بووده و بورای
توثیق استهاده نماید .درحالیکه در این شرکتها سرمایه اصلی دانش و ایده علموی و بوهنووعی
اموال فکری است .در بنگاههای کولک و متوسط نیز نمیتوان توقع داشت آنها دارای اموال
غیرمنقووول بوواارز

باشووند .مطالاووات نشووان موویدهوود در کشووورهای صووناتی ،اموووال منقووول

تشکیکدهنده بیشترین حجم سرمایه بنگاههای تجاری است .برای نمونه در کشور ایاالتمتحده
امریکا اموال غیرمنقول  ،%04اتومبیک  %8و سایر امووال منقوول  %13حجوم سورمایه یوک بنگواه
تجاری را تشکیک میدهد.

8

این در حالی است که در کشورهای درحالتوساه  %72حجم سورمایه بنگواههوای تجواری،
اموال منقول نظیر ماشین آالت ،کاالهای تجایزاتی و مطالبات دریافتی است و فقط  %88حجوم
سرمایه را اموال غیرمنقول تشکیک میدهد.

8

اما در مقابک در کشورهای صناتی ازجمله ایاالتمتحوده آمریکوا تناوا  %88از وثوائق بورای
اخووذ تسووایالت اموووال غیرمنقووول و  %72اموووال منقووول هسووتند ،درحووالیکووه در کشووورهای
درحالتوساه این میزان  %79و  %87است 9.همه این موارد حواکی از آن اسوت کوه بنگواههوای
تجاری اموال الزم برای توثیق و جذب وام را در اختیاردارند ،اما ایون امووال از ایشوان پذیرفتوه
نمیشود و درنتیجه از جوذب وام نیوز بوازمی ماننود .بوه هموین دلیوک برخوی از امووال منقوول بوه
سرمایههای مرده 0تابیر نمودهاند 1.در ادامه این نقیصه موردبررسی قرار میگیرد.
 -4-2نقیصه اموال منقول برای توثیق
8. International Trade Center(ITC),((increasing access to credit: reforming secured
transaction laws)), Geneva, (2010), p 3.
8 .Ibid.
9. Ibid.
0. Dead capital.
1. Safavian, Mehnaz, Heywood Fleisig, and Jevgenijs Steinbuks,((Unlocking Dead
Capital,World Bank Viewpoint)), Note Number 307, (2006), p3.
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زمانی کارایی وثیقه در خصوص مقابله با پدیده اطالعات نامتقارن در سوطح مطلووب قورار
می گیرد که توزیع اطالعات در خصوص خود وثیقه بهدرستی صوورت گیورد .بوه تابیور دیگور
هرله شهافیت اطالعات در مورد وثیقه بیشتر باشد ،ارز

وثیقه در جلووگیری از کوژ منشوی و

کژ گزینی نیز بیشتر است .شهافیت اطالعات در مورد وثیقه عبارت اسوت از اعوالم وجوود حوق
وثیقه در مال مو وع وثیقه ،تایین حق تقدم دارنوده وثیقوه نسوبت بوه سوایر طلبکوارانی کوه در
همان مال حق وثیقه دارند و حمایت از دارنوده حوق وثیقوه در مقابوک تصورفات حقووقی وثیقوه
گذار.
در حوال حا ور در نظوام حقووقی کشوور ایوران ،راجوع بوه حقووق وثیقوه در امووال منقوول
هیچگونه شهافیتی وجود ندارد و همین امر سبب شده تا توثیق اموال منقوول بوهصوورت جودی
موردتوجه قورار نگیورد .بوا ملوالی ایون مشوکک تشوریح مویشوود .فورض کنیود بوانکی بصواهود
ماشینآالت یک تولیدکننودهای را بوه عنووان وثیقوه بپوذیرد ،حوق وثیقوه بانوک نسوبت بوه ایون
ماشینآالت در هیچ کجا مشصص نیست .تناا راهکاری که استهاده میشود آن است که وثیقوه
گذار صرفاً متااد میشود که در جای دیگر آن را وثیقه قرار ندهد .درحالیکوه در عموک ایون
تااد نق

میشود و گاه یک دسته ماشینآالت با ارز

کامک خود نزد لندین بانوک توثیوق

میشود .همچنین اگر بنگاه تجاری آن را مجدداً بهعنوان وثیقه به بانک دیگری پیشنااد نمایود،
بانک دوم از توثیق ماشینآالت برای اولین بار اطالع پیدا نمیکند و و ایت حق تقودم آنهوا
نیز مشصص نیست و اگر به مرحله اجورا برسود ،مالووم نیسوت کودامیوک مویتوانود زودتور از
دیگری ،مال مو وع وثیقه را به فرو

رسوانده و از عوایود حاصوک از فورو  ،طلوب خوود را

استیها نماید .عالوه بر این اگر بنگواه تجواری در طوول دوره بازپرداخوت وام ،نسوبت بوه انتقوال
آنها به اشصاص دیگر مبادرت نماید ،شصص منتقک الیه بدون اطوالع از وثیقوه بوودن ،آنهوا را
تملک میکند و در این صورت بانک وثیقه گیرنده برای دفاع از حقوق خود با توجه بوه عودم
مشصص بودن حق وثیقه در مال مو وع انتقال با مشقت مواجه میشود .همچنوین فورض کنیود
اتومبیلی که بالﻎبر لند میلیارد ریال ارز

دارد ،بصواهد بهعنوان وثیقه قرار گیورد ،ایون توثیوق

در هیچ کجا ثبت نمی شود ،حتی اگور توثیوق بوا سوند رسومی صوورت گیورد .درنتیجوه دارنوده
اتومبیک میتواند آن را به فرو

رساند و خریدار نیز از این حق وثیقه هیچ اطالعی پیدا نکنود و
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یا اینکه دارنده اتومبیک میتواند بوه راحتوی دوبواره آن را نوزد دیگوری توثیوق کنود و مبلغوی را
دریافت دارد و گیرنده وثیقه هیچ اطالعی از توثیق ابتدایی مال ندارد.
همه این موارد حاکی از عدم شهافیت در مورد حقوق وثیقه موجود در اموال منقوول اسوت
و لذا این نوع وثائق هیچگونه کمکی به جلووگیری از کوژ گزینوی و کوژ منشوی و بوهطوورکلی
پوشش عدم تقارن اطالعات و خطر اعتبار نمیکند .به همین دلیک اطمینان بانک وثیقوه گیرنوده
نیز نسبت به این اموال کاهشیافته و درنتیجه از پذیر

اموال منقول بهعنووان وثیقوه خوودداری

میشود و یا ناایتاً این اموال بهعنوان مکمک وثوائق غیرمنقوول پذیرفتوه مویشوود .بلکوه هموواره
بانوکهوا متقا ووی توثیوق اموووال غیرمنقوول هسوتند .درواقووع در موورد حقوووق وثیقوه در اموووال
غیرمنقول دارای سند رسمی با توجه به ثبت آن در اداره ثبتاسناد و اموالک و توأمین شوهافیت
الزم در خصوص آن ،توثیق این اموال کمک شایانی به جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشوی و
بهطورکلی پوشش عدم تقارن اطالعات مینماید و بهعنوان یکی از عوامک ،تمایوک بوه پوذیر
لنین اموالی بهعنوان وثیقه را افزایش داده است.
 -4-3راهکار برطرف کردن نقیصه اموال منقول برای توثیق

مام ترین نقیصوه اسوتهاده از امووال منقوول بورای توثیوق و جوذب وام و اعتبوار عودم وجوود
شهافیت و اطمینان در مورد حقوق وثیقه موجود در ایون امووال اسوت .بورای ایجواد شوهافیت و
اطمینان در مورد حقوق وثیقه در اموال منقول بهعنوان ماومتورین دلیوک عودم اسوتهاده از امووال
منقول بهعنوان وثیقه ،نظامهای پیشرفته نسبت به ایجاد نظامی برای ثبوت و اعوالم حقووق وثیقوه
در اموال منقول اقدام نموده اند .اهمیت نظام ثبت حقووق وثیقوه در امووال منقوول ،نقطوه اصولی
توجه سازمانهای بینالمللی در اصالح قوانین مربوط به ماامالت با وثیقه در طول دو دهه اخیر
بوده است 8.مهاوم این نظام در سال  8314در کشور ایاالتمتحده آمریکوا بوا تصوویب مواده 3
 UCCایجاد شد .کشورهای دیگر نظیر اسوترالیا ،کانوادا ،نیوزیلنود ،آلبوانی ،بوسونی ،اسولواکی،
لین ،رومانی ،پرو و کلمبیا نیز برخی نمونههایی از این نظام ثبت را پذیرفتهاند 8.با ثبوت حقووق
 Betina tirelli Hennig,؛ Santiago croci downes؛8. Alejandro Alvarez de la Campa
((Making security Interests Public: Registration Mechanisms in 35 Jurisdictions)),
Doing Business & the Global secured transactions and Collateral Registries Program,
the World Bank& International finance corporation, (2012), p2.
2. Alejandro Alvarez de la Campa,(( Increasing Access to Credit through Reforming
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وثیقه شهافیت و اطمینان الزم نسبت به حقوق وثیقه در اموال منقول ایجاد میشود .همچنان کوه
در حال حا ر در خصوص اموال غیرمنقول این مو وع اجورا مویشوود و کلیوه حقووق وثیقوه
نسبت به این اموال در دفتر امالک ثبت میشود .برخالگ ثبت امالک ،ثبوت حقووق وثیقوه در
ایجاد یا انتقال حقی دخالت ندارد و صرفاً به اعالم حق وثیقه میپردازد .ثبوت حقووق وثیقوه در
اموال منقوول ،دارای دو کوارکرد کلیودی اسوت -8 :اعوالم وجوود حوق وثیقوه در موال منقوول
مو وع حق وثیقه که از این طریق خطر پرداخت اعتبار ،با وثیقه امووال تحوت تصورگ مودیون
برای اشصاص ثالث ینهع ،نظیر خریداران بادی آن موال و دیگور طلبکواران بوا وثیقوه و بودون
وثیقه مشصص میشود -8 .ایجاد حق تقدم برای طلبکار بوا وثیقوه در مقابوک اشوصاص ثالوث و
رتبه بندی حقوق وثیقه متقودم بور اسواس تواریخ ثبوت 8.ایون دو کوارکرد یانوی اعوالم و تایوین
و ایت حق تقدم حق وثیقه سبب ایجاد شهافیت و اطمینان نسبت به حقووق وثیقوه موجوود در
اموال منقول میشود .بهعبارتدیگر این دو کارکرد سوبب مویشوود توا توأمینکننوده اعتبوار در
زمان اخذ وثیقه به درستی خطر اعتباری خود را ارزیابی و نسبت به پوشوش آن اقودام کنود کوه
این مو وع سبب مدیریت کژ گزینی میشود و همچنین سبب مویشوود اطالعوات کواملی در
خصوص وثیقه وجود داشته باشد و وثیقه گذار نتواند از نقص اطالعوات بوه نهوع خوود اسوتهاده
کند ،بلکه در این صورت وی نیز با در نظر گرفتن خطر از دست دادن وثیقوه در صوورت عودم
بازپرداخت اعتبار از رفتار نامشاود و پرخطر خودداری میکند که این مو وع سبب مودیریت
کژ منشی میشود.
در کشور ما نیز با توجه به مطالب گهتهشده ،ایجاد نظام ثبت برای حقوق وثیقوه در راسوتای
ایجاد شهافیت و افزایش اطمینان نسبت به حقوق وثیقوه موجوود در امووال منقوول اموری کوامالً
روری است .این مام موردتوجه مرکز پژوهشهای مجلس شوورای اسوالمی نیوز قرارگرفتوه
است .در گزار

این مرکز که به بررسی نماگر دریافت اعتبار شواخص سواولت کسوبوکوار

بانک جاانی در سال  8480پرداخته ،آمده است ((تشکیک سامانه ثبت وثوایق هوم ازنظور بابوود
رتبه ایران مؤثر خواهد بود و هم تأثیر بسزایی در نظم و انسجام وثایق ثبتشده در شبکه بوانکی
Secured Transactions in the MENA Region)), Policy Research Working Paper 5613,
The World Bank, (2011),p17.
8. Ibid.
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خواهد داشت .لراکه در حال حا ر یکی از مشوکالت نظوام بوانکی در خصووص وثوایق ایون
است که اطالعات منظم و یکپارلهای در خصوص اموال وثیقوه گذاشوتهشوده وجوود نودارد و
گاهی اتهاق میافتد که یک دارایی همزمان در دو یا لند بانک وثیقه گذاشتهشده است.))...
البته شاید گهته شود که میتوان از قب

8

دادن مال مو وع وثیقه به طلبکار بوا وثیقوه ،بورای

رفع این دغدغهها استهاده نمود؛ اما اوالً امروز خود قب

در بسیاری از نظامهوای حقووقی دنیوا

بهعنوان مانع محسوب میشود و نظامها در حال فاصله گرفتن از آن هستند ،زیرا سبب میشوود
که مال مو وع وثیقه از ید وثیقه گذار خارج شود و وی از استهاده از آن محروم شوود؛ فر واً
در ملال کرشده ماشینآالت از ید تولیدکننده خارج میشود و این نتیجه قطااً مطلوب نیست.
همچنین بسیاری از اموال ازجمله امووال غیرموادی و امووال آینوده قابوک قوب

نیسوت .ثانیواً در

و ایت فالی نظام حقوقی کشور ،مطابق ماده  778قانون مدنی استمرار قب

مال مو وع عقد

رهن از شرایط صحت این عقد نیست؛ یانی وقوع قب
مو وع سبب شده قب
قب

برای یکلحظه کهایت میکند .هموین

مال مو وع عقد رهن بهطور صوری انجام شود یانی مرتان اقورار بوه

کند ،درحالیکه هیچ قبضی صوورت نگرفتوه اسوت؛ بنوابراین قوب

موال مو ووع وثیقوه

نمی تواند به شهافیت و ایجاد اطمینان کمک کند .لذا باترین راهکار برای رفع تمامی دغدغهها
در خصوص حقوق وثیقه در اموال منقول ایجاد نظام ثبت برای حقوق وثیقه است.
برخی مطالاات حاکی از آن است که ایجاد نظام ثبت برای حقوق وثیقوه در امووال منقوول
میزان دسترسی بنگاههای تجاری به اعتبارات بانکی را افزایش داده اسوت .ایون مطالاوات نشوان
میدهد که ایجاد ثبت حقوق وثیقه میزان دسترسی به اعتبار را  2درصد افزایش و نورخ باوره را
 9درصد کاهش و سررسید بازپرداخت را تا  1ماه افزایش داده است 8.برای نمونه مویتووان بوه
دو کشور آلبانی و رومانی اشواره کورد .در کشوور آلبوانی بادازاینکوه قوانون جدیود حواکم بور
ماامالت با وثیقه تصویب و نظام ثبت حقوق وثیقه نیز در سال  8448مستقر شود ،درصود خطور
 .8مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مااونت پژوهشهای اقتصادی ،دفتر مطالاات اقتصادی((،راهکار بابوود رتبوه
ایران در گزار انجام کسبوکار بانک جاانی ،نماگر دریافت اعتبار)) ،کد مو وعی  ،)8939( ،884ص .02
8. Inessa Love, María Soledad Martínez Pería and Sandeep Singh,((Collateral
Registries for Movable Assets: Does Their Introduction Spur Firms’ Access to Bank
–Finance)), Journal of Financial Services Research, Volume 49, Issue 1, (2016), pp 1
37.
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پرداخت اعتبار به نصی و نرخ باره نیز تا  1درصد کاهش یافت .نظام ثبوت حقووق وثیقوه ایون
کشور بهطور میانگین روزانه  04حوق وثیقوه را ثبوت مویکنود 8.در کشوور روموانی نیوز پوس از
اصالح نظام ثبت حقوق وثیقه در سال  ،8444نرخ باره  1درصد و تاوداد متقا ویان اعتبوار 94
درصد افزایش یافت .بررسی سال  8449در این کشور نشان میدهد که نظام ثبوت ایون کشوور
در مارض تقا ای باالیی قورار دارد و سواالنه حوداقک  834هوزار حوق وثیقوه ثبوت مویشوود.

8

بنابراین ایجاد نظام ثبت در کشور ایران نیز میتواند سوبب ایجواد شوهافیت و اطمینوان در موورد
حقوق وثیقه موجود در اموال منقول شده و بهتبع آن نیز امکوان اسوتهاده از امووال منقوول بورای
توثیق و جذب اعتبار نیز افزایش مییابد .درنتیجه تولید کشور نیز با جذب اعتبار ،فرایند تبودیک
دارایی به سرمایه و سرمایه به ارز

را با موفقیت پشت سرگذاشته و درناایت با افزایش تولید،

نرخ تولید ناخالص ملی نیز افزایش مییابد.
نتیجهگیری
زمانی ک ه اطالعات یکی از طرفین قورارداد بیشوتر از دیگوری باشود ایون امور تحوت عنووان
«پدیده اطالعات نامتقارن» شناخته میشود و منجر به ایجاد دو پدیده دیگر به نام کوژ گزینوی و
کژ منشی میشود .در بازار وام بانکی نیز این پدیده وجوود دارد و آثوار آن بوهصوورت موؤثرتر
دیده میشود و عدم مدیریت آنها منجر به ایجواد انبووهی از ماوقوات بوانکی مویشوود .وثیقوه
پدیده گژگزینی و گژمنشی در بوازار بوانکی را بوه نحوو مطلووبی جلووگیری مویکنود .هرلنود
استهاده از ابزارهای دیگر نیز ازجمله غربال کردن ،نظارت ،سایمه بندی اعتبوار و ...نیوز در ایون
زمینه ممکن است ،اما همچنان وثیقه نقش مامی را در این زمینه ایها میکند ،بهویژه در کشوور
ایران که با توجه به ای سایر ابزارها ،وثیقه مامترین عامک محسوب میشود .بهعبارتدیگور
نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطالعات نامتقارن منافاتی با سایر اقدامات در ایون زمینوه نودارد و
در و ایت فالی نظام حقوقی و اقتصادی کشور وثیقه مامترین نقش را ایها میکنود .وثیقوه بوا
رتبه بندی متقا یان وام از حیث تمایک به دادن وثیقوه در مرحلوه اخوذ وام و نیوز ایجواد خطور از
دست دادن مال مو وع وثیقه در فرض عدم بازپرداخت وام ،به ترتیب دو پدیده کژ گزینوی و
8. Safavian, Mehnaz, Heywood Fleisig, and Jevgenijs Steinbuks, ibid.
8. Ibid, p4.
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کژ منشی را مدیریت میکند .آنچه امروز مشاهده میشود تقا ا برای توثیوق امووال غیرمنقوول
است و از اموال منقول علیرغم پتانسویک بواالی موالی و سوام بواالی آنهوا در حجوم امووال و
دارایی بنگاههای تجاری ،برای توثیق استهاده نمویشوود .دلیوک ایون مو ووع را مویتووان عودم
کارکرد وثیقه این اموال در جلوگیری از کژ گزینی و کژ منشی به دلیک عدم وجود شوهافیت و
اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در این اموال عنوان نمود .افزایش شوهافیت اطالعوات در
مورد وثیقه ،ارز

وثیقه را در جلوگیری از کژ منشی و کژ گزینی در بازار وام بانکی افوزایش

و بهتبع آن استهاده از اموال منقول برای توثیق نیز بیشتر میشود .در نظامهای پیشورفته ماوامالت
با وثیقه برای شهافیت و اطمینان در مورد حقوق وثیقوه در امووال منقوول ،نظوامی بورای ثبوت و
اعالم حقوق وثیقه در اموال منقول ایجادشده است .این نظام با دو کارکرد اعوالم حوق وثیقوه و
تایین حق تقدم دارندگان حق وثیقه در اموال منقول بوه دسوتیابی بوه هودگ شوهافیت اطالعوات
کمک می کند و با مدیریت دو پدیده کژ گزینی و کژ منشی ،تمایک به پذیر

این اموال برای

توثیق ایجاد و درنتیجه میزان دسترسی بنگاههای تجاری به وامهای بانکی افوزایش موییابود .در
این زمینه تجربه برخی کشورها نیز وجود دارد .همچنوین ایون نظوام مویتوانود بوا جلووگیری از
نمایش ثروت کا ب ،به اعتبار سنجی مشتریان کمک کند .در نظام حقوقی کشور ایران ایجواد
این نظام برای حقوق وثیقه در راستای ایجاد شهافیت و افزایش اطمینان نسبت بوه حقووق وثیقوه
موجود در اموال منقول و فراهم شدن امکان توثیوق ایون امووال اموری کوامالً وروری اسوت و
عالوه بر این منجر به بابود رتبه کشور در نماگر دریافت اعتبار شواخص سواولت کسوبوکوار
بانک جاانی میشود.
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