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  ارمناسب  ومالی کافی  ناز ارکان نظام مالی، بیانگر وجود مشکلی است که توان تامیعدم تامین منابع مالی توسط بازار پول به عنوان یکی 

 کاز شبکه بانکی گرفته و یا تقلیل داده است. یکی از ریشه های مشکل فوق  پس از آسیب شناسی مرتبط با آن حکایت از تحمیل ریس
نگی ها را با مشکل کمبود نقدیدبانک ،دم پرداخت تسهیالت خودبا ع : بدین صورت کهاعتباری تسهیالت گیرندگان بر شبکه بانکی است

ر قدیدنگی دهای اعتباری و نسازند. اثر نهایی ریسکالزم روبرو ساخته و ریسک نقدینگی را هم به این نهاد تامین کننده اعتبار وارد می
ترل کننده سالمت بانکی ضرورت مدیریت این شاخص کفایت سرمایه بانک نمود پیدا کرده و با کاهش شاخص فوق به عنوان نماگر کن

ز یکسو و ایابد. در واقع به دلیل عدم تقارن اطالعات بین بانک به عنوان نهاد اعطا کننده تسهیالت و ایجاد اعتبار ها اهمیت میریسک
-یسکرانه برای مقابله با رگیتسهیالت گیرندگان از سوی دیگر امکان تحمیل ریسک اعتباری برای بانک مهیا است. اتخاذ تدابیر پیش

 هم با ایجاد ساختارها و نهادهای مهای سیستماتیک نظیر ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی 
 برای کاهش هزینه بحران مالی، عناصر اصلی بسته سیاستی پیشنهادی مقاله حاضردر راستای ثبات مالی هستند.گزارشگری اعتباری 

اخص شپردازد به بهبود توان با ایجاد نهاهایی که به کاهش و حذف عدم تقارن اطالعات میمطالعه حاضر با طرح این پرسش که آیا می
ت یی ماهیمقوله فوق دست یافت، در ادامه با شناسا تکفایت سرمایه رسید آغاز و در این راستا با بررسی ادبیات تحقیق به ضرورت و اهمی

ن سازی مبتنی بر پویایی های سیستمی اثرگذاری ایشود پرداخته و با مدلکه به کاهش شاخص کفایت سرمایه منجر میسکی یعملیات ر
سان به ضعف نظام تامین مالی موجود که همانا نبود و کارکرد ضعیف نهادهای و بدین مشخصعوامل بر شاخص کفایت سرمایه را 

 تحلیل. یابدمیمدل بهبود دهنده وضع موجود دست  گزارشگری اعتباری بهاختارهای است وقوف یافت، در نهایت با ورود س گزارشگری
اخص شبر بهبود  گزارشگری اعتباریحکایت از اثر مثبت نهادهای  های موجود در فرآیند اعطای اعتبار،اثرات علی و معلولی و پویایی

 کفایت سرمایه نظام بانکی است. 
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 و بیان مساله   مقدمه .۱ ۲
کشورها از  ادی،از جمله عوامل مهم برای توسعه بازارهای مالی و فراهم شدن زمینه رشد و توسعه اقتصمالینهادهای        

ت ع اطالعاهای اعتبارسنجی و بانک جام. ایجاد سامانه الزم و حیاتی هستندیکسو و دستیابی به ثبات مالی از سوی دیگر 
الت ن تسهیمشتریان، از جمله نهادهای مالی  است که به بهبود شکست بازار اعتبارات به دلیل عدم تقارن اطالعاتی ما بی

ت ی از مشکالروز یکد شد.  در واقع اگر اممنجر خواه به عنوان نهاد اعطا کننده اعتبار ویا ایجادکننده تسهیالت گیرنده و بانک
ک سرمایه بانهای سالمت بانکی نظیر شاخص کفایت سیستم بانکی کشور افزایش مطالبات معوق و به دنبال کاهش شاخص

و  انمشتری است، یکی از دالیل اصلی آن فقدان چنین نهادهایی است که به نوبه خود سهم زیادی در تسهیم اطالعات اعتباری
یا عدم  وها توانستند داشته باشند که به دالیلی نظیر عدم تمایل بانکدر نظام بانکی می نسبت مطالبات غیرجاریکاهش 

یین نقش و اضر تبحتوانایی آنها در پردازش اطالعات مربوطه نهایتا به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته اند. هدف مقاله 
طالعات ها در پردازش ابهبود شاخص کفایت سرمایه از طریق افزایش توان بانکگری اعتباری در جایگاه نهادهای گزارش

ه شرح تسهیم شده از وضعیت اعتباری مشتریان است.  در این راستا و برای رسیدن به چنین هدفی ساختار پژوهش حاضر ب
 زیر تهیه و تدوین شده است:

ن ظام تامینبندی اعتباری در نهادهای اعتبارسنجی و رتبهدر ادامه در گام نخست نیاز است تا به تبیین نقش و جایگاه 
 ل اصلیمالی به خصوص بازار پول کشور پرداخته و از این طریق به ضرورت و اهمیت ایجاد چنین نهادهایی برای رفع مشک

ط که مرتب عاتشکست بازار اعتبارات که همانا عدم تقارن اطالعات است وقوف یافت. در ادامه همین اهمیت به برخی از مطال
 به بررسی نقش و اهمیت نهادهای فوق در کاهش مطالبات غیرجاری پرداخته اند به صورت مختصر اشاراتی شده است.

با  وکشور  در ادامه پژوهش حاضر با یک رویکرد تکاملی و با  تبیین ساختار مرتبط با وضعیت موجود نظام تامین اعتبار
 رداخته وسطح و نرخ مطالبات غیرجاری پ افزایشیابی مساله مرتبط با ی به ریشهوقوف بر مشکالت مرتبط با چنین ساختار

عات را تسهیم اطالسان یکی از راهکارهای الزم جهت کاهش این نسبت و نتیجتاْ بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک بدین
ن را آایجاد  داند و ضرورتعتباری میگری ااعتباری مشتریان در نظام بانکی از طریق بنیان نهادن  نهادی همچون نهادگزارش

 .نمایدهای سیستمی تبیین میسازی مبتنی بر رویکرد پویاییدر کاهش سطح و نرخ مطالبات غیرجاری از طریق شبیه
رد رویکخود بندی جمعبخش در ادامه با بررسی تجارت کشورهای جهان در ایجاد چنین ساختارهایی، پژوهش حاضر در 

گاه ش و جاینقسان بر یجاد چنین نهادهایی رو برای نظام مالی کشور به خصوص بازار پول تشریح و بدینکاربردی و اجرایی ا
 گذارد. صحه می نهادهای گزارشگری اعتباری در ثبات مالی

 
 

 

 . مبانی نظری.2
که در  یر آنچهسواالتی نظ در این راستا  گردد.اعتباری بیان می گریگزارشمفاهیم کلیدی در این بخش در گام نخست 

ندی ی و رتبه بگرفت و در ادامه ضرورت و اهمیت نهادهای اعتبارسنج خواهد  مورد کنکاش و بررسی قرار یده وگردادامه بیان 
ز این اخته و اعتباری  مورد تحقیق قرار گرفته خواهد شد. در نهایت به مرور برخی از پژوهش های مرتبط با این موضوع پردا

 گردد.پژوهش حاضر بیان میگذر تفاوت متمایز 
 چرا دسترسی به اطالعات اعتباری مهم است؟ 
 کند؟چه فاکتورهایی دسترسی به اطالعات اعتباری را محدود می 
 بخشد؟اعتباری دسترسی به اطالعات اعتباری را بهبود می گریگزارشهای چگونه سیستم 
 تند؟اعتباری چه کسانی هس گریگزارشهای بازیگران کلیدی در سیستم 
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گیرنده و وام دهنده، هنگامی که وام گیرنده از وضعیت اعتباری حاضر به بررسی مساله عدم تقارن اطالعات بین وام بخش ۳
های ترین محدودیتپردازد. عدم دسترسی کافی به منابع مالی و اعتباری، بیانگر یکی از مهمخود اطالعات بیشتری دارد، می

های ه صورت ویژه در مناطق روستایی، خانوارهای خوداشتغال و همچنین بنگاهتوسعه اقتصادی است. موضوع فوق ب
خرد،کوچک و متوسط شهود بیشتری دارد. بسیاری از آحاد فعال در بازارهای نوظهور، در بخش غیر رسمی فعال هستند؛ 

صنعتی و سایر فراهم کنندگان بسیاری از آنها نظیر کشاورزان، خرده فروشان خانگی، اجاره دهندگان خیابان، تولیدکنندگان 
های یادشده از فیش حقوقی و یا سایر موارد مرسومی که بیانگر پردازند. شغلخدمات به صورت خوداشتغال به فعالیت می

گیرنده امکان اثبات وضعیت تعادلی درآمد خود به سان در قالب قرضوضعیت جریان درآمدی آنان باشد برخوردار نبوده و بدین
ای مناسبی نیز جهت تضمین اعتبارخود برخوردار ن را ندارند. همچنین خانوارهای فقیر عموماً از وضعیت وثیقهوام دهندگا

دهندگان کمبود اطالعات الزم جهت ارزیابی اعتبار مشتریان بالقوه را دارند. اطالعاتی نظیر کمبود  اطالعات نیستند. وام
های نسبی اتوماتیک، هزینه ۱گریهای غربالحاد اقتصادی. در نبود روشموثق و معتبر و نیز عدم شناسایی منحصربه فرد آ

های الزم بسیار باال بوده و این در حالی است که مقدار وام نسبتاً پایین است. از سوی دیگر گری اشخاص و پیگیریغربال
م دهندگان به صرفه نیست از عملیات ای برای واکنند که از نظر هزینهمعموالً مشتریان بالقوه در مناطق روستایی زندگی می

ها و بدهی های الزم و فراگیر پیرامون وضعیت بدهیای برای بررسی آنان بهره گیرند. در نبود دسترسی کافی به دادخاص شبکه
های مراقبت دهندگان پیرامون موضوع فوق تشدید و همچنین در نبود سیستمگیرندگان، نخست نگرانی وامغیرجاری قرض

ها از نقش اساسی در زمینه کند. در این بین بانکاثر میگیری را بیری و اعالم ورشکستگی آحاد، عموماً عملیات وثیقهاعتبا
های تجاری توسعه خدمات مالی در اقتصاد برخوردار بوده و در این فرآیند از اهمیت باالیی برخوردارند. دراغلب بازارها بانک

بزرگ اختصاص داده و از آنجاییکه ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و آحاد مردم بسیار ها منابع خود را عمدتاً به شرکت
گیرند. بنابراین بدواً نیاز اعتباری کارآفرینان و یا کسب و کارهای های مزبور کمتر مورد توجه قرار میپرهزینه است، بخش

شده و ذکر این نکته الزم است ی غیربانکی تامین میکوچکتر تا حدودی از طریق نهادهای مالی غیررسمی و موسسات اعتبار
کنندگان اعتبار، اعتباردهندگان و بسیاری دیگر که روند مذکور در حال حاضر نیز تا حدی ادامه دارد. این نهادها شامل تامین

م کنندگان خدمات های فوق روبروست فراهشوند. در بازاری که با چالشهایی است که به صورت خودگردان اداره میاز گروه
( نقش مهمی را در گردآوری و توزیع اطالعات اعتباری معتبر در جهت بهبود حفاظت اعتباری CRSP) ۲اعتباری گریگزارش

تواند حداقل با وثایق شهرتی ضمیمه گردد. فراهم کنند. در واقع نیاز به وثایق فیزیکی میو تقویت بازارهای اعتباری ایفا می
تواند از سویی عدم تقارن اطالعاتی را کاهش فلذا منجر به کاهش نرخ بهره گردند. اعتباری می گریشگزارکنندگان خدمات 

 دهند. شوند و سرانجام اینکه دسترسی به اعتبار را افزایش میموجب بهبود رقابت در بازار اعتباری می CRSPاز سوی دیگر 
 اعتباری تشریح می گردد. در ادامه  فواید ایجاد نهادهای اعتبارسنجی و رتبه بندی

 گری اعتباریگزارشهای دسترسی به منابع مالی و اهمیت سیستم -۱-2
آید. مطالعات بسیاری نشان داده دسترسی به منابع مالی پارامتر بسیار مهم در توسعه اقتصادی و ایجاد شغل به حساب می

کنند های مالی که به خوبی عمل میسیستم است که همبستگی مثبتی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.
کنند. دسترسی محصوالت متنوعی را برای پس انداز، اعتبارگیری و مدیریت ریسک به طیف وسیعی از آحاد اقتصادی عرضه می

 ای خود و نیزآورد که بتوانند مصرف بین دورهبه خدمات مالی برای خانوارهای روستائی و شهری، این امکان را فراهم می
دسترسی به خدمات ضروری نظیر غذا، مسکن، سالمتی و آموزش را به نحوی انتخاب نمایندکه باالترین مطلوبیت ممکن را 

ای خود جهت رشد و مدت و بلندمدت سرمایهتامین نیازهای کوتاه از جهت ۳های خرد، کوچک و متوسطبوجود آورند. شرکت
های بزرگ ضروری و هستند. همچنین دسترسی به منابع مالی برای شرکت توسعه کسب و کار نیازمند دسترسی به منابع مالی

حیاتی است، با این حال مطالعه حاضر به بحث و بررسی پیرامون نیازمندی اعتباری  افراد و کسب و کارهای خرد، کوچک و 
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وجود نیازمندی خیلی شدید  پردازد. بابرند، میاعتباری می گریگزارشهای متوسط که بیشترین منفعت را از توسعه سیستم 4
اند. در اقتصادهای پیشرفته، بهرهدر دسترسی به اطالعات اعتباری، نسبت بسیار باالیی از جمعیت جهان از امکان فوق بی

درصد  4۱درصد از بزرگساالن دسترسی به خدمات مالی رسمی دارند در حالیکه در بازارهای نوظهور نسبت فوق  ۹۰قریب به 
-ی در دسترسی به اطالعات اعتباری نظیر عدم دسترسی کافی به اطالعات پیرامون توانایی بالقوه قرضاست. موانع بزگ

گیرندگان در جهت پرداخت بدهی خویش، و عدم وجود ساختارهای مالی حمایتی جهت ایجاد اطالعات اعتباری الزم وجود 
های بزرگ تمرکز دارند و مشتریان خرد را انتخاب کتدهندگان تجاری به صورت سنتی بر شردارند. معموالً در بازارها، قرض

ها و کمپانی های کوچک به صورت ویژه از طریق خدمات مالی غیررسمی و اعتباردهندگان کنند. نیازهای اعتباری شرکتمی
ر اساس قضاوت ها بگیریدهی به صورت سنتی باقی ماند: تصمیمای جهت وامگردند. فلذا رویکرد پایهغیربانکی تامین مالی می

های کاهنده ریسک شامل گروهی از ضامنین و استفاده از گیرنده به بازپرداخت وام که با کمک مکانیسمپیرامون تمایل قرض
-رسان مساله دسترسی به خدمات مالی نظیر اعتبار است.   قرضهای مالی یاریپذیرد. توسعه زیرساختوثایق صورت می

های اعتباری خواهند داشت. راهنمای تماد به نفس بیشتری پیرامون ارزیابی و مقابله با ریسکگذاران از اعدهندگان و سرمایه
 پردازد. های مالی میی کلیدی زیرساختهااعتباری به عنوان یکی از اجزار گریگزارشهای حاضر به تمرکز بر توسعه سیستم

 هزینه عدم تقارن اطالعات. -2-2
طالعات گیرندگان ازامساله بنیادی عدم تقارن اطالعات روبرو هستند، جائیکه قرض بازارهای مالی به صورت مشخص با

ی ارزیاب دهندگان دردهندگان آگاهی دارند. عدم توانایی قرضبیشتری درباره توانایی بازپرداخت بدهی خود به نسبت وام
د مالی را ددهی نهاکوچکترگردیده که نهایتاً سو های بهره باالتر و پورتفولیوی وامگیرندگان، منجر به نرخصداقت اعتباری قرض

یار خوب بس ودهد. لذا هنگامی که با مساله کمبود گزارش اعتباری روبرو هستیم تمایز بین مشتریان بد تحت تاثیر قرار می
سخت است و حتی ممکن است ناممکن باشد. بدون این اطالعات، ریسک قرض دهندگان باالتر است به نحویکه موجب 

-ضدهندگان از گسترش اعتبارات به قرگردد چراکه قرضگیری و کاهش در دسترس بودن اعتبار میایش هزینه قرضافز
 دهندگان حلند. قرضآورها از مقادیر پایه با پیشنهاد نرخ بهره باالتر روی میگیرندگان ناشناخته هذر کرده و به انحراف هزینه

دگان گیرنرضهای از دست رفته و یا با تحقیق پیرامون توانایی قی پوشش هزینهمساله فوق را با درخواست وثایق بیشتر برا
به  کنند. گرفتن وثیقه به طور معمول و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه وهایشان حل میبرای بازپرداخت بدهی
نند به ابل مالحظه که بتواهای قهای خرد، کوچک و متوسط که از کمبود داراییهای جدید و شرکتخصوص پیرامون بنگاه

یی که به هااراییدهای تصرف و نقدکردن گردد. عالوه بر این موارد هزینهعنوان وثیقه به کار گیرند، منجر به ایجاد مساله می
های های پژوهش بانک جهانی پیرامون شاخصدهندگان باالست. مطابق با دادهروند برای قرضعنوان وثیقه به کار می

د و یگیری کرپبرد که قراردادی را و کار در بسیاری از بازارهای نوظهور، به طور متوسط یک تا دو سال زمان میسهولت کسب 
مانبر پر هزینه و ز شود، فلذا هزینه تبدیل وثایق به دارایی بانک فرایندیدرصد بدهی را نیز شامل می 4۰تا  ۲۰ای معادل هزینه

 است. 
ین اماید اما گیرنده را بررسی نبایستی پیش زمینه قرضدهنده مییرنده را سنجید، قرضبرای اینکه بتوان توانایی قرض گ

ست اما اش باالست. تحقیق و بررسی عمیق پیرامون گذشته آحاد، گرچه برای وام های کالن قابل توجیه امورد هم هزینه
 هایقرض دهندگان برای ایجادوانایی قرضهای خرد ممکن نیست. عدم تامین اطالعات با هزینه پایین معموالً تبرای وام

 نماید. های خرد، کوچک و متوسط را محدود میسودده به بنگا
دهد. مشاهده گیرندگان راهی را جهت کمینه کردن مشکل عدم تقارن اطالعات ارائه میگری رفتار قرضو غربال ۱پایش

ها معموالً به بنگاهی اعتبار مثال در خیلی از کشورها بانکبینی رفتار آینده است. برای رفتار گذشته شاخص خوبی برای پیش
دهند که بنگاه فوق حداقل به مدت شش ماه تا یکسال حسابی نزد آن بانک داشته باشد، این موضوع امکان الزم را می

هندگان خرد ددادن گروهی توسط قرضدهد. به طور مشابه رویکرد قرضمشاهده جریان نقدی بنگاه را به بانک اعتباری می
گیرندگان فردی که با مشارکت دهد که وامی را برای قرضدهندگان میشود، به نحویکه این اجازه را به قرضبسیار استفاده می

                                                                                                                                                                                   
1 Monitoring 
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های فوق گذشته اعتباری که گاهی به نام وثایق شهرتی تاریخچه اعتباری خود را گسترش داده، فراهم آورند. در مثال در گروه 5
سازد. با رک ریسک را کمینه نموده و بنابراین یک فرد و یا بنگاه را برای دسترسی به منابع مالی قادر میگردند، دمعروف می

تواند همه رفتار فرد را توضیح این حال بهتر است که رفتار گذشته فرد در این رویکرد در نظر گرفته شود، گرچه این امر نمی
کند و منجر به تغییر شرایط محیطی اقتصاد گردد، ایط اقتصادی تغییر میکه شرتواند درمواردی نظیر زمانیدهد و حتی می

تواند گیرنده بسیار خوب میربط باشد. به طور مثال در شرایط اقتصادی نامناسب و یا سایر شرایط محیطی خراب یک قرضبی
 ورشکسته گردد. 

 گری اعتباری.گزارشهای توسعه سیستم -۳-2
های مالی و از جهت تسهیل دسترسی به خدمات مالی ترین اجزای زیرساختری یکی از مهماعتبا گریگزارشهای سیستم

ای جهت های فوق بایستی به صورت کارایی به گسترش شفافیت اعتباری در اقتصاد به عنوان پایهاز ضروریات هستند. سیستم
اعتباری باید  گریگزارشهای کر است که سیستمثبات و ایجاد رقابت در بازارهای اعتباری منجر گردند. در پایان الزم به ذ

های ایمن و کارا باشند و طیف وسیعی از داده ها را شامل شده و نهیاتاً حقوق مصرف کننده را رعایت نمایند. سیستم
های کلیدی در اعتباری موجب افزایش ثبات مالی از طریق امکان دسترسی به منابع مالی بوده و یکی از نقش گریگزارش

اعتباری شامل نهادها، افراد،  گریگزارشهای آورند. سیستمسترش دسترسی به اعتبارات و سایر خدمات را فراهم میگ
-که بتواند جریان اطالعاتی مرتبطی را فراهم آورد که بتوان تصمیمقوانین، فرآیندها، استانداردها و تکنولوژی است بنحوی

ای از اطالعات اعتباری پایگاه داده گریگزارشهایام را داشت.در هسته سیستمگیری مرتبط با وضعیت اعتباری و توافق با و
-گیرنده میگیرندگان وجود دارد. درحالیکه نهادهای مختلفی بنا به اهداف متفاوتی به جمع آوری اطالعات قرضپیرامون قرض

( بهبود کیفیت و در ۱پردازد: زیر دارد، میپردازند، راهنمای حاضر به تمرکز بر نهادهایی که به جمع آوری داده با اهداف 
( کمک به نظارت بانکی با بهبود کیفیت ۲گیری بهتر. ها برای اعتباردهندگان مالی و غیرمالی جهت تصمیمدسترس بودن داده
معروف  ۱اعتباری گریگزارشکنندگان خدمات ها برای ناظران مالی واسطه. نهادهای فوق به عنوان فراهمو دسترسی به داده

 4اعتباری تجاری گریگزارشو فراهم کنندگان خدمات  ۳، مرکز ثبت اطالعات خدمات عمومی۲اند که مشتمل بر دفاتر اعتباری
میالدی در لندن بازگردد، اما از دهه  ۱8۰۰های شوند. اگرچه تاسیس نخستین دفاتر اعتباری ممکن است به اوایل سالمی

شد نمودند که از تکنولوژی باال و گسترش اعتبارات برخوردار شدند. نخستین مراکز فراهم کنندگان مدرن به سرعت ر ۱۹5۰
کشور گزارش داده اند که از  85بالغ بر  ۲۰۱۱در آلمان ایجاد گردید. در سال  ۱۹۳4ثبت اطالعات خدمات عمومی در سال  

طور عمده بر حمایت از امور نظارتی و مرکز ثبت اطالعات خدمات عمومی برخوردارند. مرکز ثبت اطالعات خدمات عمومی به 
 پردازند. گری میپایش ریسک نهادهای مالی تحت تنظیم

 .المللیبررسی اجمالی صنعت و روندهای بین -۴-2
 کشور مورد ۱8۳کشور از  ۱۳4، قریب به ۲۰۱۲های سهولت کسب و کار بانک جهانی در سال مطابق با گزارش شاخص

عت باشند. صندارا می ۲۰۱۱و یا مرکز ثبت اطالعات خدمات عمومی را در پایان سال بررسی حداقل یا دفتر اعتباری 
ل دو به خصوص در بازارهای نوظهور داشته است. این رشد به دو دلی ۲۰۰۰اعتباری رشد قابل توجهی در دهه  گریگزارش

 فاکتور است:
 ( رشد باالی اعتبارات خرد در بازارهای نوظهور۱ 
 وژی اطالعات ( توسعه در تکنول۲ 

 دهد. نشان می ۱۹۷4-۲۰۱۱های شکل زیر رشد تعداد دفاتر اعتباری را طی سال

                                                                                                                                                                                   
1 Credit Reporting Service Provider  
2 Credit Bureaus  
3 Credit Registeries 
4 Commercial Credit Reporting Service Providers  
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ذکور مانی مزهمانطور که از شکل نیز هویداست تعداد دفاتر اعتباری در همه نقاط دنیا دارای نرخ رشد فزاینده در بازه  6
 است.  

 
 یرشد دفاتر اعتبار -۱شکل 

-ندازهای کسب و کار کیفیت اطالعات اعتباری را منطبق بر پوشش اطالعات اعتباری در یک منطقه و یا کشور هاشاخص 

ومی به دهی بر اساس تقسیم تعداد رکوردهای ثبت شده در دفاتر اعتباری و یا دفاتر ثبت خدمات عمکند. پوششگیری می
 آید. سال بدست می 64تا  ۱5تعداد جمعیت بزرگسال بین 

 دهد:دهی دفاتر اعتباری را بر حسب مناطق مختلف جهان نشان میزیر میزان پوشش شکل

 
 دهی دفاتر اعتباریمیزان پوشش -2شکل 

تین الو آمریکای   OECDدهی دفاتر اعتباری در کشورهای توان برداشت نمود میزان پوششهمانطور که از شکل نیز می
 ترین است. ن و در کشورهای جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا پایینو کاراییب، باالتری



 
 

 

۷ 
 

ه اند کشور بیان داشت 85کشور مورد بررسی  ۱8۳، از بین ۲۰۱۲های کسب و کار در سال مطابق با گزارش بررسی شاخص ۷
 ۱۹64-۲۰۱۱زمانی  باشند. شکل زیر رشد تعداد دفاتر ثبت خدمات عمومی را طی بازهکه دارای دفاتر ثبت خدمات عمومی می

 دهد: نشان می

 
 یرشد دفاتر ثبت خدمات عموم-۳شکل 

آسیا با  درصد پوشش دهی باالترین  و جنوب ۱6همانطور که از شکل فوق نیز هویداست اروپا و آسیای مرکزی با بیش از 
 ترین مناطق جدول هستند. درصد پوشش دهی پایین ۱.۷

 اعتباری:  گریگزارشهای کلیدی در سیستمذینفعان  -۱-۴-2
ری میم گیها جهت تصچرخه اطالعات اعتباری از گردآوری، مرتب سازی، فرایند روی داده ها، توزیع و استفاده از داده 

نده کنهای فراهمهای خرد، کوچک و متوسط، از سیستمپیرامون وضعیت اعتباری بازیگران متعددی نظیر افراد، بنگاه
ی ه است. بازگذاران و ناظران تشکیل شدکنندگان، مسئولین، قانونها، استفادههای اعتباری، فراهم آورندگان دادهگزارش

 ا حمایتاعتباری الزم است. مشارکت بازیگران بعداً ب گریگزارشفعال هریک از بازیگران فوق جهت تضمین کارایی سیستم 
  . این بازیگران و نقش آنها در شکل زیر نمایش داده شده است:حاکمیت از سیستم به طور کلی بهبود خواهد یافت

 
 یاعتبار یگرگزارش یهاستمیدر س یدیکل نفعانیذ-۴شکل 

 اعتباری:  گریگزارشفراهم کنندگان خدمت   -۱-۱-۴-2
سازی سم گردآوری، فرآیندی و آمادهپردازد. شبکه فوق مکانینهاد فوق به مدیریت شبکه مبادالت اطالعات اعتباری می

اعتباری اطالعات را از  گریگزارشنماید. فراهم کننده خدمات کنندگان از اطالعات اعتباری، را ایجاد میجهت استفاده
آورد. نهاد فوق با کمک تیم گیرنده به دست میها و منابع عمومی در دسترس پیرامون تاریخچه اعتباری قرضاعتبارسنج

های در سایت و نیز کارمندان عملیاتی به گردآوری اطالعات، اعتبارسنجی آنها و نهایتاً ترکیب تاریخچه اعتباری و دادهمدیریت 
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پردازد. کنندگان میشناسایی شده پرداخته و به تولید و توزیع اطالعات اعتباری در یک فرمت سازماندهی شده برای استفاده 8
به  گریگزارشباری امنیت و کارایی سیستم و نیز مسئولیت در قبال ثبات  عملیات، وظیفه اصلی فراهم کنندگان خدمات اعت

 گر، برقراری تنظیمات حاکمیتی و سازگاری با مشتری است.  های تنظیمداران و انطباق عملیات با نیازمندیسهام
 کنندگان داده:  فراهم -2-۱-۴-2
رضه عهایی هستند که به صورت فعال و در یک روش ساختاری به ای اعتباردهندگان و سایر نهادکنندگان دادهفراهم

ل بر کنندگان سنتی داده ها مشتماعتباری مشغول فعالیت هستند. فراهم گریگزارشاطالعات به فراهم کنندگان خدمات 
شتمل بر تی مای غیرسنباشند. منابع دادههای اعتباری میهای تجاری، سایر نهادهای مالی و توزیع دهندگان کارتبانک

مون شوند. مازاد بر این همه نهادهای خصوصی و عمومی که اطالعاتی را پیرافراهم کنندگان خدمات عمومی و خرد می
   آیند.ب میاعتباری به حسا گریگزارشکنندگان خدمات ای بالقوه برای فراهمنمایند جزو منابع دادهمشتریان گردآوری می

 باشند.گران سیستم میها و تنظیمکنندگان، فراهم کنندگان دادهسایر بازیگران شامل استفاده  

 اعتباری: گریگزارشاصول اساسی   -۵-2
CRSP  .نهادی هستند که به مدیریت شبکه مبادالت اطالعات اعتباری می پردازندCRSP ی های رتبه بندبا آژانس

بر  CRSPدیگر  باشند. به بیانپردازند متفاوت میرگ میهای بزاعتباری که در آنها به جمع آوری اطالعات مالی برای بنگاه
رض رگ از قکنند. آنها بر تعداد رکوردهای بازپرداخت اعتبار و تحلیل های آماری نمونه های بزطلبکاران کوچک تمرکز می

 گیرندگان در قیاس با تحلیل عمیق بر یک بنگاه نوعی تمرکز دارند.  
 : CRSPبندی طبقه  -۱-۵-2

بت توان به سه دسته همگن زیر طبقه بندی نمود: دفاتر اعتباری، دفاتر ثاعتباری جهانی را می گریارشگزصنعت 
متناسب  در یک بازار CRSPبندی از انواع اعتباری تجاری. شکل زیر دسته گریگزارشهای اطالعات خدمات عمومی و بنگاه

 اعتباری نمایش داده شده است: با اندازه و ترجیحات بازار، سطح توسعه مالی و نیز فرهنگ 

 
 یو فرهنگ اعتبار یافتگیسطح توسعه  حات،یاندازه، ترج یمتناسب با پارامترها CRSP یاصل انیمشتر-۵شکل 

 دفاتر اعتباری:   -2-۵-2 
ارهای قیقی و کسب و کدفاتر اعتباری عمدتاً به صورت خصوصی اداره گردیده و در بخش حقیقی اقتصاد )شامل اشخاص ح

 دهند:کنند که سه فعالیت زیر را انجام میکوچک( فعالیت می
 دریافت رایگان اطالعات )در مرحله اول از اعتباردهندگان و منابع اطالعاتی دولتی( (۱



 
 

 

۹ 
 

 تجزیه، تحلیل و تفسیر اطالعات (۲ ۹
 فروش مجدد اطالعات به اعتبار دهندگان  (۳

 منابع اطالعاتی دفاتر اعتباری -۳-۵-2
ه ت های ارائا، شرکفاتر اعتباری اطالعات مورد نیاز را در قالبی استاندارد از اعطا کنندگان مختلف اعتبار )ازجمله بانک هد

ین های خدمت رسان همگانی مانند تامدهنده کارت اعتباری، اعتبار دهندگان خرد، نهادهای مالی غیربانکی و شرکت
 4۰از  نمایند. مطابق با گزارش شاخص های سهولت کسب و کار، بیشوری میکنندگان برق، آب و گاز و تلفن و...( جمع آ

ادهای مالی درصد از آنها اطالعات مربوط به نه 5۰های خدمت رسان عمومی و بیش از درصد از دفاتر اعتباری اطالعات شرکت
 آمده است: کنندیمری از آنها استفاده خرد را در بانک اطالعاتی خود دارا هستند. در شکل زیر منابع اطالعاتی که دفاتر اعتبا

 
 منابع اطالعاتی دفاتر اعتباری-6شکل 

تهیه  شرکت های سنجش اعتبار با تلفیق و کنترل چندجانبه اطالعات اعتباری، گزارشی اعتباری از اعتبارگیرندگان 
بوده  مل اطالعات شخصی و همچنین اطالعات اعتباری وینمایند. این گزارش حاوی مشخصات جامعی از اعتبارگیرنده شامی

ورت شود. بخش اطالعات شخصی گزارشات اعتباری معموالً شامل نام، کدشناسایی )در صو به اعتبار دهنده فروخته می
د قورد مفهای کنونی و قبلی، اشکال دیگر کدهای شناسایی، سوابق استخدامی، مواوجود(، تاریخ تولد، اسامی قبلی، آدرس

 ه تمامیباشد. بخش خالصه اعتباری گزارش، شامل اطالعاتی دربارشدن کارت شناسایی و تاریخ به روز رسانی اطالعات می
های سررسیدگذشته و دارای نکول، های اعتباری شخص )شامل حسابهای فعال و غیرفعال(، خوش حسابی، حسابحساب

رت در رابطه با شخص مربوطه، حداقل طی دوازده ماه گذشته صوهایی است که سوابق اعتباری منفی و تمامی استعالم
 پذیرفته است.

 انواع و سطوح اطالعات گردآوری شده توسط دفاتر اعتباری در حوزه افراد -۴-۵-2
 وو کسب  هاهای زیر انواع و سطوح اطالعات گردآوری شده در دفاتر اعتباری را در رابطه با  افراد و نیز شرکتشکل 

 دهد: وچک را نشان میکارهای ک
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 7شکل 

 ها و کسب و کارهای کوچکانواع و سطوح اطالعات گردآوری شده توسط دفاتر اعتباری خصوصی در حوزه شرکت -۵-۵-2

 
 8شکل 

یر زابه شکل جام گرفته توسط آنان، مشهای انها و نکولسوابق اعتباری اعتبارگیرندگان اغلب بر حسب تعداد عدم پرداخت
 ی شخص وهاشود. گزارش اعتباری عالوه بر سوابق اعتباری اشخاص همچنین به ارائه اطالعاتی درباره سایر حسابتهیه می

د. پردازهای صادره در رابطه با شخص نیز میهای قضایی و احکام ورشکستگیهرگونه اطالعات عمومی از جمله داوری
بیان  ن امور راهای انجام ایهای اعتباری اغلب اعتراضات و اطالعات مورد اختالف، ارائه و رویهقسمتی از گزارشهمچنین در 

 باشد.   نماید. در نهایت در بسیاری از کشورهای دنیا گزارشات اعتباری شامل یک امتیاز اعتباری نیز میمی
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 ای از سوابق پرداختینمونه -6-۵-2 ۱۱

 
 9شکل 

بهره  هاییمگزارشات معموالً به صورت الکترونیکی یا از طریق اینترنت ارائه شده و بسیاری از اعتباردهندگان از سیست
ه شکل بلغی را شود. اعتباردهندگان مباگیرند که این گزارشات به صورت مستقیم در پردازش و بررسی اعتباری آنان وارد میمی

اتر البًا دفغکنند. شایان ذکر است هر گزارش و یا ترکیبی از این دو به دفتر اعتباری پرداخت میحق عضویت هزینه دریافت 
عتباری گزارش ا گیرند. قیمت هرهای یک اعتبار دهنده تخفیفاتی را برای او در نظر میاعتباری با باال رفتن تعداد استعالم

ز چند اماید، نعات آن و کشوری که دفتر اعتباری در آن فعالیت میممکن است بنا به اندازه اعتبار دهنده، حوزه و حجم اطال
 دالر و یا حتی بیشتر متغیر باشد.  5سنت تا 

طالعات ها در گذشته تنها به جمع آوری انتایج بررسی پیشینه تاریخی دفاتر اعتباری حاکی از آن است که این شرکت
اد های ایجتتوسعه اعتبارات اعطایی به کسب و کارهای کوچک و پیشرفهای اخیر در پی پرداختند. در سالاعتباری افراد می

ند. انموده آوری اطالعات تعداد زیادی از دفاتر اعتباری اقدام به جمع آوری اطالعات کسب و کارهای کوچک نیزشده در فن
-ها نیز میعاتی درباره شرکتواحد دفاتر اعتباری دارای اطال ۱۰۰درصد از  8۰های سهولت کسب و کار، بیش از بنابه شاخص

ا، هار شرکتسازد تا ضمن بررسی اعتبها در یک شرکت سنجش اعتبار آن را قادر میباشند. جمع آوری اطالعات افراد و شرکت
ی بینیشاعتبار مالکین آن را نیز بررسی نماید. سابقه اعتباری مالکین کسب و کارهای کوچک به عنوان عامل مهمی در پ

خصی و رود. اغلب اوقات مالکین کسب و کارهای کوچک به ترکیب تامین مالی شی آن کسب و کار به شمار میریسک اعتبار
ک از ریس پردازند و لذا وجود اطالعاتی درباره هر دو گروه ذکر شده جهت یک ارزیابی دقیقتامین مالی کسب و کارها می

 اعتباری آنان الزامی است. 
 .ات عمومیدفاتر ثبت اطالعات خدم -7-۵-2

نوان عبه  CR( هدفی متفاوت از دفاتر اعتباری دارند. بسیاری از CRبه طور سنتی دفاتر ثبت اطالعات خدمات عمومی)
 ناساییکنند که به شپایگاه داده داخلی بانک مرکزی کشورها شروع به کار نمودند و به عنوان مکانیسم نظارتی عمل می

دند ییراتی شپردازند. اما در گذر زمان دچار تغن تحت نهادهای مالی تنظیم شده میهای سیستمی مرتبط با وام دهندگاریسک
محصول و  عمومی به صورتیکه امروزه در کشورهایی نظیر فرانسه، آرژانتین، اسپانیا، پرو و ایتالیا دفاتر ثبت اطالعات خدمات

 توسط ه غالباًری عمومی به صورت پایگاه داده ای ککنند. مراکز ثبت اطالعات اعتباخدمتی مشابه با دفاتر اعتباری عرضه می
رندگان  عتبارگیهای دولتی )معموالً بانک مرکزی و یا ناظرین بانکی( اداره شده و اطالعات را به صورت سوابق اعتباری ابخش

-رار میقهادها این ن)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( از اعتباردهندگان جمع آوری و در نهایت این اطالعات را در اختیار خود 

 دهند. هدف اولیه این مراکز، مقاصد نظارتی بوده است. 
در غالب موارد همکاری با مراکز ثبت اطالعات اعتباری عمومی برای تمام موسسات مالی که دارای مجوز فعالیت از نهاد 

های نظارتی بانک ها و نظارت و باشند اجباری است. گرچه هدف اولیه از تاسیس این مراکز، حمایت از فعالیتنظارتی می
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کنترل ریسکهای سیستمی است. با این حال بسیاری از مراکز به عنوان بخشی از فعالیت های خود اقدام به تهیه گزارشات  ۱۲
اعتباری می نمایند. مراکز ثبت اطالعات اعتباری عمومی تنها اطالعات آن دسته از اعتبارات را که مبلغ آنها از یک مشخصی 

 وده است را نگه داری می کنند.  باالتر ب
اری به صورت کلی همه نهادهای مالی تنظیم شده موظف اند که به فراهم آوری داده برای مراکز ثبت اطالعات اعتب

یر منابع دهند. در شکل زگزارش اعتباری را در اختیار همه نهادهای فوق قرار می CRعمومی بپردازند. و سپس در ادامه 
 بت اطالعات اعتباری عمومی بیان گردیده است: اطالعاتی مراکز ث

 
 منابع اطالعاتی مراکز ثبت اطالعات اعتباری عمومی -۱0شکل 

شکال امراکز ثبت اطالعات اعتباری عمومی به جمع آوری اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازند. در  
 دهد:زیر نوع اطالعات گردآوری شده از اشخاص) فرد و بنگاه( را نشان می

 
 شده از اشخاص یع اطالعات گردآورانوا-۱۱شکل 



 
 

 

۱۳ 
 

۱۳ 

 
 شده از اشخاص یانواع اطالعات گردآور-۱2شکل 

 طابق بادهند. معموماً گزارشات خود را با قیمت پایین و یا حتی رایگان در اختیار قرض دهندگان قرار می CRمراکز 
ارائه  بابت مورد ۱4که اطالعات خود را در اختیار بانک جهانی قرار داده اند تنها  CR 8۲شاخص های سهولت کسب و کار از 

 گزارشات اعتباری پولی دریافت کرده اند و در سایر موارد رایگان عرضه شده است. 
 های پیشین:مروری بر پژوهش -6-2

( در پژوهشی تاثیرات به اشتراک گذاری اطالعات بین اعتباردهندگان در بازارهای اعتباری را مورد ۲۰۰۰) ۱پادیال و پاگانو
ادند که تبادل لیست های سیاه وام گیرندگان)دارای مطالبات غیرجاری( بین وام دهندگان آنها پیشنهاد د .تحلیل قراردادند

می تواند یک وسیله انضباطی موثر برای کاهش اشکال مختلف مخاطره اخالقی و کاهش نرخ بهره در بازارهای اعتباری باشد. 
بهبود  -۱توان به به موارد ذیل اشاره کرد: را میهمچنین محققان ذکر کردند اثرات عمده به اشتراک گذاری اطالعات اعتباری 

کاهش مخاطره اخالقی ناشی  -۲گیری در خصوص اعطای تسهیالت به افراد دارای صالحیت ها به منظور تصمیمدانش بانک
ه در گیرندگان به منظور ایفای تعهدات با اطالع از میزان تسهیالت اخذ شدشناسایی میزان توان وام -۳از اعطای اعتبار 

 گذشته.
گذاری اطالعات اعتباری در خصوص اعتبارگیرندگان تاثیر مهمی بر بازار ( اثبات کردند که اشتراک۲۰۰۲) ۲جاپلی و پاگانو

های اعتباری خواهد داشت. به اشتراک گذاری اطالعات  سبب خواهد شد که بانکها شناخت بهتری نسبت به ویژگی
تر نسبت به احتمال بازپرداخت را برای انها فراهم کند. محققان با استفاده از ی دقیقبیندگان داشته و امکان پیشناعتبارگیر

های موجود در شرکتهای اعتبارسنجی و مراکز ثبت اطالعات اعتباری عمومی، دریافتند ریسک اعتباری در کشورهایی که داده
 ن میزان اعطای اعتبار نیز باالتر بوده است.تر بوده و همچنیدارد کم دسترسیگذاری اطالعات باالتری به شاخص اشتراک

های پانل سطح شرکت به این نتیجه رسیدند که هزینه اعتباری با ( در پژوهشی با استفاده از داده۲۰۰8و همکاران ) ۳برون
 یابد.افزایش اطالعات بین اعتباردهندگان کاهش می

                                                                                                                                                                                   
1 Padilla and Pagano 

2 Jappelli and Pagano 

3 Brown 



   
 

۱4 
 

-اطالعات اعتباری را بر میزان مطالبات غیرجاری بانک( تحت پژوهشی تاثیر به اشتراک گذاری ۲۰۱۲) ۱وامبای و واندرا ۱4

-های تجاری کنیا مورد بررسی قرار داده است مدل استفاده شد در این پژوهش مذکور رگرسیون دو متغیره و همچنین از داده

گذاری  دهد که بین اشتراکبه منظور تحلیل استفاده شده است نتایج حاصل از تحقیق نشان می ۲۰۱۳تا  ۲۰۰8های سال 
اطالعات بانکی و مطالبات غیرجاری بانکها رابطه منفی وجود داشته و با افزایش میزان اشتراک گذاری اطالعات بانکی میزان 

 .یابدمطالبات غیرجاری بانکها کاهش می
 وهشی چگوگی تاثیر اشتراک گذاری اطالعات اعتباری را بر ریسک اعتباری شرکتهاژ( در پ۲۰۱۳و همکاران ) ۲دایرکس

 مورد بررسی قرار دادند. تحلیل آنها بر پایه مجموعه داده پانل از بزرگترین شرکت اعتبارسنجی در آلمان بوده است. یافته های
بینی نکول شرکتها با استفاده از به اشتراک گذاری اطالعات پیش-۱توان به سه دسته عمده تقسیم کرد: تحقیق مذکور را می

های اعتباری نظیر نرخ به اشتراک گذاری اطالعات اعتباری سبب کاهش هزینه -۲اهد یافت اعتباری بهبود قابل توجهی خو
 میزان نکول شرکتها با استفاده از به اشتراک گذاری اطالعات اعتباری کاهش یافته است. -۳بهره خواهد شد. 

وده ها بات غیرجاری بانکگذاری اطالعات بر  کاهش شاخص مطالبهمگی مطالعات فوق حکایت از اثر مثبت به اشتراک
هیم به تس که مدل مطالعه حاضر نیز به تبیین جایگاه  نهادهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری پرداخته که کمک زیادی

 سهیم برمیکندپرداخته که در نهایت اثر مثبت این ت اطالعات در فضای عدم تقارن موجود میان بانک و تسهیالت گیرنده 
وق دهای فت سرمایه بانک خواهد بود. در ادامه به تبیین نحوه این اثرگذاری قبل و بعد از ایجاد نهابهبود وضعیت کفای
 پرداخته خواهد شد.

 شناسی وضع کنونی اعتبارسنجیو آسیب پویایی .۳
یا اضی ها عدم بررسی دقیق وضعیت سالمت اعتباری متقهای کنونی در فرآیند اعطای اعتبارت توسط بانکیکی از آسیب

ر دبانک  به عبارت بهتر عدم بررسی دقیق شایستگی اعتباری متقاضی است. این مشکل دارای دو علت است. اول عدم توانایی
حاضر  محاسبه شایستگی اعتباری قبل از اعطای اعتبارات و دوم عدم تمایل بانک به محاسبه شایستگی اعتباری. در حال

م عنی عدیت بر موسسات اعتباری، با ارائه سازوکارهایی به درمان علت دوم مطابق قوانین و مقررات بانک مرکزی در نظار
اشی از ویایی نپها به محاسبه شایستگی اعتباری پرداخته است. کلیات سازوکار ابالغی بانک مرکزی که استفاده از تمایل بانک

ت از مطالبات غیرجاری موسسا گیریاعمال جریمه بر میزان درآمدهای بانک است، در قالب دستورالعمل نحوه ذخیره
میزان  ( به بررسی کارایی سیاست مذکور در کنترل۱۳۹6اعتباری به شبکه بانکی ابالغ شده است. حسین پور و همکاران )

 اند. مطالبات غیرجاری پرداخته
 لسازیدر خصوص عدم توانایی بانک در محاسبه شایستگی اعتباری نیز دو علت مطرح است. اول عدم توانایی در مد

 های بسیاری انجام شده است و موضوع پژوهش حاضر نیست. علت دوم نیز عدم تواناییریاضی که دراین خصوص پژوهش
ر تامین ایی بانک دعدم توانبه ارائه راهکار و سازوکاری در ارتباط با صرفاً در پژوهش حاضر ها. تامین اطالعات مورد نیاز مدل
 اطالعات پرداخته خواهد شد.

یند اعطای اعتبارات در دو نقطه نمود پیدا خواهد نمود. بدین معنا که در قبل از اعطای آدر فر عدم تقارن مساله 
تسهیالت منجر به ایجاد خطا برای بانک در محاسبه شایستگی اعتباری خواهد شد. به نحوی که در نتیجه عدم دسترسی به 

برای بانک فراهم نخواهد شد. در نتیجه ممکن است به فردی اطالعات امکان برازش دقیق وضعیت سالمت اعتباری متقاضی 
که دارای سالمت اعتباری الزم نیست اعتباراتی تخصیص داده شود و در نتیجه آن پس از پرداخت، متقاضی از بازپرداخت 

 ک گردد. بنابراینبه عبارت بهتر باعث افزایش ریسک اعتباری بان تاع ورزیده یا ناتوان از بازپرداخت بوده وتعهدات خود امن
نتیجه عدم تقارن اطالعات در مدل ارائه شده در دو متغیر شایستگی اعتباری متقاضی و احتمال عدم  ۱۳مطابق شکل 

بازپرداخت مشخص خواهد شد. بدیهی است در صورتی که بانک به اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد تا بتواند سالمت 
 نتایجبا و دقیق بررسی کند طبیعتاً احتمال بازپرداخت اعتبارات توسط متقاضی نیز اعتباری متقاضی را به طور کامل 

                                                                                                                                                                                   
1 Kwambai and Wandera 

2  Dierkes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613001611#!
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های اعتباری قبل از اعطای تسهیالت نخواهد بود. در نتیجه شایستگی اعتباری همخوانی خواهد داشت و مغایر با برازش ۱5
گیرد و سک اعتباری بیشتری قرار میگژگزینی بانک، به علت عدم تقارن اطالعاتی در اعطای اعتبارات، بانک در معرض ری

 باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد که این به معنای عدم وجود ثبات مالی در شبکه بانکی خواهد بود.
 
 

 
 های موجود در عملیات اعتباری و نقش عدم تقارن بر ایجاد عدم ثبات مالیپویایی-۱۳شکل 

به  یجه آن راشکل خواهد گرفت تا نتنک ، پویایی دیگری اباطالعات در فرآیند مذکور برای دم تقارن نتیجه گزگزینی و عدر
 پرداخت اکثراین پویایی نمایش داده شده است. شروع این پویایی در اثر مواجه بانک با عدم باز ۱4شکل حداقل برساند. در 

اثیرات تهیت و زایش مطالبات غیرجاری است. این پدیده به علت مااعتبارات پس از اعطای اعتبار به متقاضی و به دنبال آن اف
گاه داده ین پایامنفی خود بر عملیات بانک، منجر به ایجاد انگیزه تشکیل پایگاه داده محلی در بانک خواهد شد. پس از ایجاد 

ت، وجود اسها مبانک سوابق آنتوانایی بانک در برازش شایستگی اعتباری متقاضی نسبت به قبل برای متقاضیان قدیم که در 
ی هاالشتل به قوت خود پابرجاست. این پویایی بیانگر آن است که کافزایش خواهد یافت اما هنوز برای مشتریان جدید مش

 ود تمامها در جهت افزایش دقت محاسبات شایستگی اعتباری پیش از اعطای تسهیالت با استفاده از اطالعات محلی خبانک
 نخواهد کرد و فقط بخشی از ریسک اعتباری بانک را کاهش خواهند داد. مشکالت را حل 
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۱6 

 
 پویایی شکل گرفته در بانک به منظور رفع اثر عدم تقارن-14شکل 

باری همانطور که در قسمت مرور مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد اکثر اطالعات با اهمیت در برازش شایستگی اعت
ی که پیش از اعطای تسهیالت مربوط به اطالعات اعتباری متقاضی خواهد بود. اطالعات اعتباری در شبکه بانکمتقاضی 

صدور  عمدتاً ناظر به میزان مسئولیت پذیری و تمایل متقاضیان است در نتیجه عملیات اعتباری نظیر اعطای تسهیالت،
-قدام به راهابه صورت جداگانه  ۱4شکل مطابق پویایی مندرج در شود. اگر هر بانک نامه و گشایش اعتبار گردآوری میضمانت

انک در ب ۳۰گر برای مثال ا اندازی پایگاه داده محلی نمایند همواره در قبال مشتریان جدید دچار خطر گژگزینی خواهند بود.
ده از عدم و با سوءاستفا بانک از خود کژمنشی نشان داده ۳۰تواند در قبال شبکه بانکی مشغول به کار باشند یک شخص می

 بانک شود.  هر  تقارن اطالعات منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای
رای اما اگر سازوکاری طراحی شود که تسهیم اطالعات میان اعتباردهندگان شکل گیرد تا حد زیادی خطر گژگزینی ب

دهندگان اعتبار ر مذکور چگونگی ایجاد انگیزه برایها کاهش خواهد یافت. نکته کلیدی در سازوکااعتباردهندگان از جمله بانک
 جهت تسهیم اطالعات است.

ی شود مساله حفظ امنیت اطالعات اعتباراولین عاملی که منجر به عدم تسهیم اطالعات میان اعتباردهندگان می
ن ارایی ایکد تسهیم شود تواند منجر به افزایش انگیزه اعتباردهندگان در فرآیندومین عاملی که میمتقضیان خواهد بود. 

لی فعت ماتسهیم اطالعات در کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانک از این محل است و در نهایت ایجاد من
 اد انگیزه برای اعتباردهندگان است. جو کسب سود در قبال تسهیم اطالعات عامل دیگری در ای

ی تسهیم های شود که انگیزه الزم براتواند منجر به ایجاد پویاییمیایجاد شرکتی سهامی با عضویت اعتباردهندگان 
ا سهامداری دغدغه حفظ امنیت اطالعات اعتباری بها نمایش داده شده است. این پویایی ۱5شکل اطالعات را فراهم کند. در 

ر دهد شد. اطالعات برطرف خوااعتباردهندگان و تسلط و مالکیت آنان بر شرکت از طریق تعیین نحوه دسترسی و استفاده از 
سایر  باری ونتیجه تسهیم اطالعات در این شرکت و ایجاد بانک اطالعات یکپارچه، امکان تولید گزارش اعتباری، امتیاز اعت

ا کاهش برد فراهم خواهد شد. در نهایت بشایستگی اعتباری باال میمحصوالت اعتباری که توانایی بانک را در محاسبه 
یم اری انگیزه تسهیم اطالعات تقویت خواهد شد. از سوی دیگر با کاهش مطالبات غیرجاری در اثر تسهمطالبات غیرج

ت ت مذکور برای گزارشات و محصوالکاطالعات، در خواست گزارش اعتباری از شرکت افزایش یافته و در صورتی که شر
عات یم اطالهتسفعالیت شرکت بین سهامدارن انگیزه اعتباری خود کارمزد دریافت نماید در این صورت با تسهیم سود ناشی از 

 به صورت مضاعف افزایش خواهد یافت.
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 های مدل پیشنهادی جهت ایجاد سازوکار تسهیم اطالعاتپویایی-۱۵شکل 

امین امکان ت رسد ایجاد یک شرکت گزارشگری اعتباری متشکل از اعتباردهندکان به صورت سهامیبنابراین به نظر می
ه عدم ن مسالاطالعات را برای مدلسازی محاسبه شایستگی اعتباری در فرایند اعطای اعتبار تسهیل خواخد نمود و عالوه بر آ

 تقارن را طی پند سال از تاسیس خود برای اعتباردهندگان مرتفع خواهد نمود. 

 کشورها گری اعتباری با بررسی تجارب سایرفرآیند ایجاد نهادهای گزارش. ۴
ای ی فوق دارهاها اشتغال دارند خواه بنگاهاعتباری تجاری به فراهم آوری اطالعات پیرامون بنگاه گریگزارشهای بنگاه

 که از ییهااعتباری به پوشش بنگاه گریهای گزارشمالکیت خصوصی، نیمه خصوصی و یا دولتی باشند. به بیان دیگر بنگاه
های بنگاه حاصله از پردازند. اطالعاتیگیرند، میهایی هستند که مورد رتبه بندی قرار میبنگاه نظر اندازه و عایدی کوچکتر از

بارات اعتباری جهت بررسی ریسک اعتباری یا رتبه بندی اعتباری و یا به خاطر سایر دالیل نظیر گسترش اعت گریگزارش
 گیرد.  تجاری مورد استفاده قرار می

-اهاز جهات مختلفی با گزارش اعتباری پیرامون یک شخص متفاوت است. اطالعاتی که بنگاعتباری تجاری گری گزارش

به  مبادالتی که شود. همچنین سایرگردد شامل اطالعات شخصی حساس روی افراد نمیاعتباری تهیه می گریگزارشهای 
لی و ده های ماری به صورت ویژه تری به دااعتبا گریگزارشگردد بسیار بزرگتر و قابل توجه تر است. ها گزارش میاین بنگاه

نندگان راهم کبازپرداختی بیشتری نسبت به یک قرض گیرنده نیاز دارد. با این حال دفاتر اعتباری به افشا مشخصات ف دعملکر
یان ی مشترداده پرداخته درحالیکه بنگاه های گزارش دهی اعتباری اطالعات مربوط به فراهم کنندگان داده ای خود را برا

 الست بههای تهیه گزارش برای بنگاه های خرد و کوچک به نسبت اندازه وام ها باتجاری افشا نمی کنند. همچنین هزینه
نست ه مهم آهای خرد و کوچک تمایل دارند که وضعیت اعتباری آنان توسط دفاتر اعتباری بررسی گردد. نکتهمین دلیل بنگاه

 د. پرداز ه وجوه آژانس های رتبه بندی اعتباری و گزارش دهی اعتباری تجاری نمیکه راهنمای الزم به بحث بیشتر راجع ب
 ساختار مالکیت:  --۱-۴

 به طور کلی ساختار مالکیت دفاتر اعتباری به صورت یکی از حاالت زیر می باشد: 
 ند. آن هست دفاتر اعتباری انتفاعی، که در آن بانک ها و یا سایر اعتباردهندگان، سهام دار خرد و یا جزء 
 دهندگاندفاتر اعتباری انتفاعی، که خود مالکیت و اداره شرکت را بطور تخصصی بر عهده داشته و اعتبار 

 سهامی در آن ندارند. 
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۱8  ق عضویت های بازرگانی از طریق دریافت نوعی حدفاتر اعتباری غیرانتفاعی، که به شکل انجمن و یا اتاق
 شوند. اداره می

 شی از آنان مالکیت دولتی دارند. دفاتر اعتباری که بخ 
 .دفاتر اعتباری که کل آن در مالکیت دولت است 

 دهد: شکل زیر ساختار مالکیت دفاتر اعتباری را نشان می

 
آنها  درصد از 44کشور مختلف دنیا،  ۱۰۰دفتر اعتباری از  ۱۰6های سهولت کسب و کار از های شاخصمطابق با داده

یست. تباری نهای اعها و نهادهای مالی و تهیه کنندگان کارتند که مالکیت آنها در اختیار بانکدفاتر اعتباری خصوصی هست
-ا توسط انجمندرصد از آنه ۱۲درصد از آنها در مالکیت بانک ها  و نهادهای مالی و سایر تامین کنندگان اعتباری است و  ۳۹

 ا  تا حدودی در مالکیت دولت است.  درصد آنه 4های بازرگانی اداره شده و های صنعتی و یا اتاق
 مثال های موردی از کشورها و ساختار مالکیت دفاتر اعتباری در آنها: 

 انواع ساختارهای شرکت سنجش اعتبار در دنیا- ۱جدول
 کشورهای هدف مالکیت و سهام داران

 -ترکیه -صربستان -رومانی -لهستان -قزاقستان -کرواسی -برزیل -سنگاپور بانک ها و سایر نهادهای مالی
 عربستان صعودی

 اکوادر -شیلی -ایتالیا -کنیا -آفریقای جنوبی -پاکستان -سنگاپور مالکیت خصوصی

دبی  -هند و تایلند) بخش عمومی و نهادهای مالی( -سریالنکا )بانک مرکزی( دولتی
 )دولت(

یت و سهامی از دفاتر اعتباری ندارند )مانند الزم به توضیح است که دفاتر اعتباری که در آن اعتباردهندگان هیچ مالک
آمریکا، کنیا و نیوزلند( به صورت کلی کاراترین ساختار را دارند. در این حالت گزارش گری اعتباری هسته کسب و کار این 

ذکر است  باشد. شایانشرکت ها بوده و از اهداف اصلی آنان افزایش ارزش شرکت به واسطه ارائه فعالیت ها و خدمات جدید می
تاسیس شرکت های سنجش اعتبار کامالً مستقل )با ساختار سهام داری مستقل از اعتباردهندگان( اغلب در کشورهایی که 

باشد. در بیشتر موارد به علت عدم دفاتر اعتباری وجود ندارد و یا به تازگی اقدام به تاسیس آن شده است، مناسب و عملی نمی
نماید ن تمایل به تسهیم اطالعات با شرکت سنجش اعتباری که به طور کامالً مستقل فعالیت میاعتماد متقابل، اعتباردهندگا

ها یا سایر اعتباردهندگان است. را ندارند. بنابراین راه حل متداول برای تاسیس دفاتر اعتباری، تاسیس آن با مالکیت بانک
یه، قزاقستان و اکراین چنین رویکردی را دنبال کرده اند. ایراد آرژانتین، برزیل، کرواسی، آلمان، رومانی، ترکیه، مکزیک، روس

داری نیز ممکن است توسعه دفاتر اعتباری را همواره در اولویت قرار این رویکرد آن است که اعتباردهندگان حتی در مقام سهام
گانی جدید به عنوان اعضا نداشته ندهند. به عنوان مثال اعضای حاضر دفاتر اعتباری ممکن است تمایلی به پذیرش اعتباردهند

باشند، چراکه واردشوندگان جدید به سیستم ممکن است اطالعات زیادی را برای شرکت فراهم نکرده و در مقابل از اطالعات 
اعضای موجود به مقدار زیادی بهره برند. از طرف دیگر در مواقعی که اعتباردهندگان خود سهامدار یک دفتر اعتباری هستند، 
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هایی که قصد ورود به روی شرکتال استفاده آنان از خدمات سایر دفاتر اعتباری پایین آمده که این امر خود موانعی پیشاحتم ۱۹
گری اعتباری را دارند، قرار داده است. در مواردی که تنها تعداد کمی از بانک ها سهام دار دفاتر اعتباری صنعت گزارش

دار سیاست های سهامشوند، ممکن است بانکاعضای شرکت سنجش اعتبار میهستند و بانک های دیگر تنها به عنوان 
هایی باشد که تنها عضو شرکت بوده و دارای سهام قیمت گذاری خاصی برای محصوالت شرکت در نظر گیرند که به ضرر بانک

 از اعتبار دهندگان است.   شود محدود نمودن مالکیت هریکنیستند. راهی که برای به حداقل رساندن این مشکل پیشنهاد می
ش کت سنجبه طور خالصه رویکرد تاسیس دفاتر اعتباری با مشارکت نهادهای اعتباردهنده در مقایسه با گزینه تاسیس شر

دگان به باردهناعتبار مستقل، درارای معایت فراوانی است. اما اغلب اوقات این رویکرد تنها روش ممکن برای جلب اعتماد اعت
  آید.حساب می

نوان عد. به کننتعداد شرکت های سنجش اعتبار با مالکیت دولتی زیاد نبوده و تنها تعداد کمی از کشورها از این مدل می
هام درصد از س 4۹خصوصی بوده که بانک مرکزی -مثال شرکت سنجش اعتبار موجود در سریالنکا، به صورت مشارکت دولتی

های کواقع بانمداری این شرکت را دارد. در بسیاری گیری از سهامی قصد کنارهآن را داراست. این درحالی است که بانک مرکز
ت شور و شرککباشند. به عنوان مثال در هند بانک دولتی این ها میدار عمده این شرکتدولتی به جای نهادهای دولتی سهام

های ارا بودند، از طرف دیگر شرکترا در زمان تاسیس د CIBILدرصد از سهام شرکت  4۰( هریک LTDمالی توسعه مسکن )
ا نیز به جمع هدرصد سهام این شرکت را داشتند، با گذشت زمان سایر بانک ۱۰دان اندبرادستریت و ترانس یونیون نیز هرکدام 

 داران این شرکت پیوستند و مالکیت بخش دولتی در این شرکت کاهش یافت. سهام

 گیریجمع بندی و نتیجه. ۵
بررسی سازوکاری پیشنهادی به منظور رفع مشکل عدم تقارن اطالعات در اعطای اعتبار توسط  در این پژوهش به

اخته لی پردموسسات اعتباری پرداخته شد. پس از ان به بیان مساله عدم تقارن اطالعات و نقش آن در از بین بردن ثبات ما
ر ف در دنیا، انواع اطالعات موردنیاز دشد. سپس مرور ادبیات جهانی نظام گزارشگری اعتباری، ساختارهای متعار

د ضع موجوشناسی وها و اسیبمحدوه گزارشگری اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به بررسی پویایی و اعتبارسنجی
نگی رسی چگوهای سیستم پرداخته شد. بدین معنا که با استفاده از نمودارهای علی و معلولی نسبت به بربا رویکرد پویایی

ی تی براایجاد انگیزه برای اعتباردهندگان در تسهیم اطالعات پرداخته شد تا از این مسیر امکان ایحاد تقارن اطالعا
ظام نسازی اعتباردهندکان فراهم گردد. در اخر به بررسی تجارب سایر کشورها در خصوص چگونگی ایجاد ساختاری برای پیاده

 گزارشگری اعتباری پرداخته شد. 
 شود:تجارب سایر کشورها با مدل پیشنهادی مشخص می از مقایسه

 44 اند. مطابق خصوصی بهره بردهکشورهای دنیا، از دفاتر گزارشگری اعتباری خصوص با مالکیت  درصد
ین ا از اهای صورت گرفته این دسته از کشورها دارای قوانین مرتبط با نظام گزارشگری اعتباری هستند تبررسی

 ت حقوق مصرف کننده نظیر حفظ محرمانگی و نظایر آن بپردازد. طریق به حفظ و حمای
 ۳۹ اند.درصد کشورهای دنیا، از دفاتر گزارشگری اعتباری خصوص با مالکیت اعتباردهندگان بهره برده 
 ۱۷ ود درصد کشورها ساختارهای دولتی و نظایر آن را به عنوان ساختار مطلوب نظام گزارشگری اعتباری خ

 ند.اانتخاب نموده
ر ت وزیران دمه هیادر ایران نیز با توجه به عدم وجود قوانین گزارشگری اعتباری و نظایر آن، و صرفاً وجود تنها یک ایین نا

 رسد استفاده از دفاتر گزارشگری اعتباری با ساختار مالکیتیبه نظر می 8۷خصوص نظام سنجش اعتبار مصوب سال 
این  ساختارها نسبت به سایر حاالت برخوردار است. مروری بر مزایا و معایب این سههای بیشتری اعتباردهندگان از مطلوبیت

 کند.تر میفرضیه را روشن
 های گزارشگری اعتباریمقایسه انواع ساختارهای شرکت-۱جدول 

بدون مالکیت -خصوصی با مالکیت اعتباردهندگان-خصوصی 
 اعتباردهندگان

 دولتی

 
 

  اغلببب تنهببا راه عملببی جهببت تاسببیس
شبببرکت سبببنجش اعتببببار و تضبببمین 

  مببدیریت هیچگونببه تضبباد منببافع در
 شرکت وجود ندارد.

 



   
 

۲۰ 
 

۲۰  
 یامزا

خریبببد محصبببوالت از طریبببق اعتببببار 
 دهندگان است.

  حمایبببت اعتباردهنبببدگان ببببه صبببورت
ضمنی، بر ثبات شرکت و تعهبد قبوی 

 آن داللت دارد.
  چشم انداز تجاری، نوآوری و خدمات با

 کند.کیفیت باال را تضمین می

  ،چشم انداز و اهداف تجباری شبرکت
نوآوری و ارائبه خبدمات ببا کیفیبت 

 باال را تضمین می کند.
  شبرکت سببنجش اعتبببار مختببار اسببت

بخبببش وسبببیعی از ببببازار را تحبببت 
 پوشش خود قرار دهد.

 
 
 
 
 
 
 

 معایب

  در مببواقعی کببه سببهام داران موجببود در
ببه مقابل ورود اعتباردهندگان جدیبد 

شببرکت و یببا ارائببه محصببوالت جدیببد 
نماینببد، توسببط شببرکت مقاومببت مببی

این احتمبال مبی رود کبه بحبث تضباد 
 منافع مطرح باشد.

  به دلیل تعهد باالی سهام داران شرکت
فراینببد تصببمیم گیببری در شببرکت کببه 
نیازمنببد جلسببه و همگرایببی نظببرات 
سببهام داران اسببت بببه کنببدی صببورت 

 می گیرد.
 ود شببرکت هببای مببوانعی بببر سببر راه ور

سببنجش اعتببببار جدیبببد و همچنبببین 
 اعضای جدید به شرکت وجود دارد.

  حضور دولت به عنوان سبهام دار باعبث
ایجبباد تضبباد منببافع میببان نهادهببای 
نظببارتی و فعالیببت هببای سببهام داران 

 است.

  بانببک هببا بببه طببور عمببوم مایببل بببه
تسبببهیم اطالعبببات نیسبببتند مگبببر 

 اینکه سهام دار شرکت باشند.
 فی وجود ندارد.سرمایه کا 

  انگیبببزه الزم ببببرای نبببوآوری
 وجود ندارد.

  عموماً کیفیبت خبدمات ایبن
شببرکت نسبببت بببه شببرکت 
سبببنجش اعتببببار انتفببباعی 

 نامناسب تر است.
  فرآینببد تصببمیم گیببری کنببد

 است.

 
نمونه 

 کشورها

CRIF- ایتالیا 
CIG – ایسلند 

SCHUFA – آلمان 
SERASA- برزیل 

SIMAH- عربستان صعودی 

EQUIFAX- آمریکا 
Experian- آمریکا و انگلیس 

Transunion- آمریکا 
Compuscan آفریقای جنوبی 

Datachek- پاکستان 

در آمریکای التین که فهرست 
مشتریان اعتباری بد در اتاق 
های بازرگانی آنان نگه داری 

 شود رایج است.می

 .(IFC)منبع: گزارش 
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