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مجید عینیان



مروری کلی

منقول در اعطای تسهیالتوثایقضرورت بکارگیری •

منقول بر کسب و کار بانک هاوثایقپیامدهای بکارگیری •

منقولوثایقپیامدهای کالن توسعه دسترسی به اعتبار به کمک •



ل در منقووثایقضرورت بکارگیری 
اعطای تسهیالت



ضرورت نظری دریافت وثیقه

اطالعات•

انگیزه ها•

(LGD)نکولکنترل هزینه به شرط •



التمنقول در اعطای تسهیوثایقضرورت بکارگیری 

.دسترسی به اعتبار در کشورهای در حال توسعه محدود است•

.کمبود وثیقه باعث محدود اعتبار می شود•

بانک ها در کشورهای در حال توسعه اغلب زمین و ساختمان را به عنوان •
قه معموال به عنوان وثی... ، موجودی انبار و دستگاه ها. می پذیرندوثیقه 

.پذیرفته نمی شود

لدر مقابل منقوغیرمنقول: ریشه مشکل اغلب در قوانین وثیقه است•



منقولوثایقاهمیت 
نسبت دارایی های زمین و ساختمان از کل دارایی ها  هامورد قبول بانکوثایقو شرکت هاتفاوت دارایی 

دارایی شرکت ها

امالک

اوسایل نقلیه، ماشین آالت، ابزاره

حساب های دریافتنی

Calomiris, C. W., Larrain, M., Liberti, J., & Sturgess, J. (2017). How collateral laws 
shape lending and sectoral activity. Journal of Financial Economics, 123(1), 
163–188. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.09.005

 هاوثایق مورد قبول بانک

امالک
دارایی های منقول



یرمنقولغمنقول و وثایقاثر قوانین بر تفاوت نسبت وام به ارزش بین 

Calomiris, C. W., Larrain, M., Liberti, J., & Sturgess, J. (2017). How 
collateral laws shape lending and sectoral activity. Journal of 
Financial Economics, 123(1), 163–188. 
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.09.005



افزایش دسترسی به اعتبار
میانگین اثر متغیر

درصد۶۰ واحد درصد۱۰↑ (باریخط اعت،اضافه برداشتوام، )دسترسی به اعتبار 

درصد۴۷ درصدواحد۷↑ به وامدسترسی

درصد۱۴ واحد درصد۱۰↑ شده توسط بانکدرصد سرمایه در گردش تامین

درصد۱8 واحد درصد۲۰↑ بانکتوسطشده درصد تشکیل سرمایه ثابت تامین
درصد۱۳ واحد درصد۳↓ نرخ بهره
ماه۳۱ ماه۶↑ سررسید

Love, I., Martinez Pería, M. S., & Singh, S. (2016). Collateral Registries for Movable Assets: Does Their Introduction Spur Firms’ 
Access to Bank Financing? Journal of Financial Services Research, 49(1), 1–37. https://doi.org/10.1007/s10693-015-0213-2



شاخص سهولت کسب و کار
Indicator set What is measured

Starting a business Procedures, time, cost and paid-in minimum capital to start a limited liability company for men and women

Dealing with construction 
permits

Procedures, time and cost to complete all formalities to build a warehouse and the quality control and safety mechanisms in the 
construction permitting system

Getting electricity Procedures, time and cost to get connected to the electrical grid, the reliability of the electricity supply and the transparency of 
tariffs

Registering property Procedures, time and cost to transfer a property and the quality of the land administration system for men and women

Getting credit Movable collateral laws and credit information systems

Protecting minority investors Minority shareholders’ rights in related-party transactions and in corporate governance

Paying taxes Payments, time and total tax and contribution rate for a firm to comply with all tax regulations as well as postfiling processes

Trading across borders Time and cost to export the product of comparative advantage and import auto parts

Enforcing contracts Time and cost to resolve a commercial dispute and the quality of judicial processes for men and women

Resolving insolvency Time, cost, outcome and recovery rate for a commercial insolvency and the strength of the legal framework for insolvency

Labor market regulation Flexibility in employment regulation and aspects of job quality



ییرات کاهش رتبه شاخص کسب و کار به دلیل تغ
منقولوثایقدر استفاده از 

Strengthening legal rights of borrowers and lenders 

Created a unified and/or modern collateral registry for 
movable property

Azerbaijan; Belgium; Kenya; Nicaragua; United Arab 
Emirates

Expanded range of movable assets that can be used as 
collateral

Azerbaijan; Belgium, Djibouti; Egypt, Arab. Rep.; 
Turkey; United Arab Emirates



ول بر منقوثایقپیامدهای بکارگیری 
کسب و کار بانک ها



الیشمول مالی در مقابل ثبات م: پارادوکس توسعه مالی
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وثایقرابطه ریسک و 
• Conflicting results in the literature concerning the empirical relation 

between collateral and loan risk!

• Liquid collateral is associated with especially low risk premiums, and these 

loans perform better than those with illiquid collateral or no collateral.

• Individual collateral types exhibit significant variation in terms of risk-

collateral relations.

Berger, A. N., Frame, W. S., & Ioannidou, V. (2016). Reexamining the empirical relation between loan risk and collateral: The 
roles of collateral liquidity and types. Journal of Financial Intermediation, 26, 28–46. 
https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.11.002



وثایقرابطه ریسک و 

Berger, A. N., Frame, W. S., & Ioannidou, V. (2016). Reexamining the empirical relation between loan risk and collateral: The 
roles of collateral liquidity and types. Journal of Financial Intermediation, 26, 28–46. 
https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.11.002
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افزایش مشتریان: افزایش دسترسی



کالن توسعه دسترسی پیامدهای 
منقولوثایقاعتبار به کمک 



تقویت اثرات چرخه ای

ارتباط چرخه های تجاری و مالی•

تقویت میزان وام دهیوثایققیمت اثر رکود بر قیمت دارایی ها •
رکود



اثر بر سیستم بانکی

زیان بانک ها و خطر ریسک سیستمیک افزایش •

سترش تسهیالت بدون توسعه تکنولوژی مدیریت اعتبار باعث گاعطای •
شودمیریسک سیستمی 



اثرات بر رشد اقتصاد

د مطالعات متعدد نشان دهنده اثر مثبت توسعه دسترسی مالی بر رش•
.اقتصادی است



اثر بر انتقال شوک درآمدی به مصرف

وار ، شوک درآمدی کمتر به مصرف خان(عمق و دسترسی)با توسعه مالی •
.منتقل می شود و در نتیجه اثر مثبت رفاهی دارد



!با تشکر از توجه شما


