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چکیده

امروزه بیشتر کشورهای جهان بهبود فضاای کساو و کاار و رفاا مواراا بارای فعالیات ب ا
خصوصی را بهعنوان یکی از راهبردهای توسعۀ اقتصادی خوی برگزیدهارد؛ رویکردی کاه راه را
بر جذب سرمایه گذاری و افزای اشتغال ریروهای ارساری ریز هموار خواهد کرد .بر ایا اساا ،
بارک جهاری با ارائۀ شاخصهایی بهبود فضای کسو و کار در کشورها را میسنجد کاه شااخص
أخذ اعتبار یکی از سرآمدتری ای شاخصهاست .چه اینکه اعتبار یکی از اساسایتاری مناابا
تأمی مالی فعالیت های اقتصادی است .اعطاای اعتباار ریاز هم اون ساایر اراوای فعالیاتهاای
اقتصادی ریازمند اطالعات است .اطالعات ارزشمندی که تنها از بههم پیوست منابا اطالعاتی و
از طریق واسطه های تشریک اطالعات اعتباری (شرکتهای اعتبارسنجی) دستیاافتنی خواهاد
بود .تشریک اطالعات اعتباری در قالو شرکتهای سنج اعتبا ،در کشور ماا اماری روپاا و باا
سابقۀ قاروری رهچندان دیرینه است .اگرچه جایگاه حقوقی چنای رهادهاایی مسات زع تعیای از
جارو قارون است ،مراتو مربوط به آن در قالو آئی رامهای با عناوان آئای راماۀ راااع سانج
اعتبار تبیی شده است؛ حال آرکه بهرار می رسد بهبود رتبۀ فضای کسو و کار ایران و توساعۀ
اقتصادی مست زع ایجاد بسترهای رهادی و اقتصادی و بهخصاو قاارون پیراماون شارکتهاای
سنج اعتبار است .اهمیت و بداعت موضوی و هم نی روباوگی آئی رامۀ رااع سنج اعتبار،
تدقیق و تح یل اهل ف را میط بد .امید که ای روشتار بارقهای در ای خصو باشد.

واژگان کلیدی

آئی رامۀ رااع سنج اعتبار ،ارجااع کساو و کاار ،تشاریک اطالعاات اعتبااری ،شارکتهاای
اعتبارسنجی ،عدع تقارن اطالعات.
* رویسندۀ مسئول ،فکس11939118 :
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مقدمه
اگر بگوییم امروزه درِ بازار بر پاشنۀ اطالعات میچرخد ،گزاف رگفتهایم .ای درحاالی اسات کاه
کمتر از چند دهۀ قبل ارزش اقتصادی اطالعات مورد تردید بود ،اما امروزه رهتنها اطالعات یاک
کاالی باارزش اقتصادی ت قی شده ،از «اقتصاد اطالعاات» صاحبت مایشاود (طباطبااییراااد و
همکاران ،)59 ،1913 ،ب که محور اقتصاد قرار گرفتاه اسات (یعقاوبی .)77 ،1911 ،اثار
اطالعات آن چنان است که به صورت پی فرض می تواریم بگوییم افرادِ کمتار مط اا در عرصاۀ
تجارت متحمل ضررهای بیشتری به رسبت افراد مط اتر میشاورد ( .(wen et al, 2015, p. 2باا
ای تعبیر ،میزان اطالعات طرفی از موضوی ،در سنج برابری رسبی و قدرت چارهزرای آنهاا
مد رار قرار میگیرد (کرمی.)313 ،1913 ،
درواقا تشریک اطالعات اعتباری یکی از ضرورتها و الزامات بازار است ،ازایا رو بازرگاراان
قرن هاست که ای مهم را دریافته ،آن را به شیوۀ ابتدایی خود اعمال میکردرد .برخی ،تشاریک
اطالعات در قالو یک رهاد را مربوط به قارن هفادهم و اقادامات ماسساات ثبتای در خصاو
تبادل اطالعات اعتباری قرضگیرردگان در پاریس و شهرداری آمسترداع میدارند (رصیری اقادع
و همکاران )71 ،1911 ،و برخی دیگر تبادل اطالعات از طریق گروهها و شبکههای تجااری
را خاستگاه آن ت قی میکنناد ( .)Olegario, 2006, p. 29رموراۀ ایا گوراه شابکههاا «ارجما
ارگ یساای ارتباطااات دوجاربااه باارای حمایاات از تجااارت» ( British Society of Mutual
 )Communication for Protection of Tradeاست کاه از ساال 1773ع بارای امنیات تجاارت
حمل در لندن فعال بوده است ).(ibid
امروزه شرکت هاای ت صصای عماومی و خصوصای سانج اعتباار باا ارادازههاا و حیطاۀ
پوش های متفاوت ،با اتصاال و بهارهگیاری از اطالعاات شامار زیاادی از باراکهاا ،ماسساات
اعتباری ،شرکت های بیمه ،ادارات دولتی رایر گمرک و مالیاات و بسایاری از مناابا اطالعااتی
دیگر ،به ارائۀ گازارشهاای اعتبااری ،رتباهبنادی اعتبااری ،ارائاۀ خادمات مشااورهای و غیاره
میپردازرد ( )Elkhoury, 2008, p. 1و به تعبیری چراغ راه اعتباردهنادگان در فضاای ماهآلاود
عدع تقارن اطالعات هستند (.)ibid, p. 3
اما تشریک اطالعات اعتباری در قالو شرکت های سنج اعتبار در کشور ما سابقۀ چنداری
ردارد و دیرینگی آن به آئی رامۀ رااع سنج اعتبار مصوب 1983ش برمیگاردد کاه بنیاادگر
قاروری شرکت های سنج اعتبار در ایران شد .ای آئی رامه در سال 1918ش لغو و آئای راماۀ
جدید جایگزی آن گردید؛ آئی رامه ای که به جهات روبنیاادی آن ،چنادان در معارض بحا و
بررسی قرار رگرفته و ارزیابیِ توفیق آن مست زع زمان است.
فضای کسو و کار بهمثابۀ شرایطی ماثر بر فعالیت بنگاههای تجاری -که آنها را یارای ایجاد
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تغییر در آن ریست -هرساله با شاخصهای چندگارۀ ارائه شاده از ساوی باراک جهااری ارزیاابی
میشود .البته رهادهای دیگری رایر مجما جهاری اقتصااد ( ،)World Economic forumواحاد
اطالعات رشریۀ اکورومیست ( ،)Economist Intelligence Unitگروه خادمات م ااطرۀ سیاسای
( ،)Political risk servicesو ماسسۀ فریزر ( )Fraser Instituteریز بررسیهایی کموبی مشاابه
در ای خصو ارجاع داده ،منتشر میرمایند .اما گزارشهای بارک جهاری به جهت هماهجارباه
بودن و هم نی اهمیت مرجا تدارککنندۀ آن ،بیشتر مورد رجوی قرار میگیرد.
شاخص دریافت اعتبار یکی از مهمتری شاخصهای ای ارزیابی است ،چراکه اعتبار بهعنوان
یکی از روشهای اص ی تأمی مالی شرکتها ،بهخصو شرکتهای کوچاک و متوسا  ،رقا
مهمی در توفیق و حیات شرکتها ایفا میرماید ( .)Asongu and Odhiambo, 2018, p. 5ایا
شاخص ،میزان شفافیت اطالعات و هم نی کیفیت و قدرت حقوق اعتبااردهنادگان را درراار
می آورد و در پی پاسخ به ای پرس است کاه آیاا اطالعاات اعتبااری از دقات و گساترۀ الزع
برخوردار هستند و از سوی رهادهای عمومی و خصوصی سنج اعتبار جماآوری شدهارد و ریز
آیا در صورت عدع پرداخت دی از جارو اعتبارگیررده ،راهکاری برای وصول آن اعم از وثیقاه و
غیره در آن رااع حقوقی وجود دارد یا خیر؟
تعارض منافا بنیادی میان اعتباردهنده و اعتبارگیررده منجر باه دشاواری دریافات اعتباار
می شود .درحالی که اعتبار دهنادگان مترصاد اطالعاات اعتبااری متقاضایان هساتند ،چاهبساا
متقاضیان اعتبار از اختفای برخی از اطالعات اعتباری خاود منتفاا گردراد .تشاریک اطالعاات
اعتباری در چنی موقعیتی به کاه عدع تقارن اطالعات میان اعتباردهناده و اعتبارگیرراده و
سرارجاع به تسهیل أخذ اعتبار میارجامد ) .(World Bank (a), 2020, p.35هم نی با توجه به
تأثیر سنج اعتبار بر رار و هزیناۀ اعتباار دریاافتی ( ،)Li et al, 2014, p. 578در ب ندمادت
راهکاری برد -برد برای هر دو طرف خواهد بود؛ چراکه منجر میشود به اینکاه اعتبارگیررادگان
خوب اعتبار را باا هزیناۀ پاایی تاری دریافات رمایناد ) .(Pei and Yan, 2019, p. 14شااخص
دریافت اعتبار بارک جهاری سنجه ای از توارایی مدیریت کشورها در خصو حل مشکل تعارض
منافا و عدع تقارن اطالعات است (رصیری اقدع و مرتضویفر.)63 ،1913 ،
موضوی ای مقاله از ای حی به گمان رگارردگان ،بایستۀ تحقیق دارسته شد که از ساویی،
ایران با وجود ضرورت جذب سرمایه گذاری ،به دلیل شرای رامساعد فضای کسو و کار ،چندان
موفق به ای امر رشاده اسات (خضاری )17 ،1981 ،و از ساوی دیگار ،تشاریک اطالعاات
اعتباری و سنج اعتبار به ع ت ربود جایگاه قاروری رهادهای سانج اعتباار و بساترهای الزع
در ای خصو  ،بهرحو مط وبی ارجاع رمی شود؛ حال آرکه پیشرفت و توسعۀ اقتصاادی و جاذب
سرمایهگذاری تا حدود زیادی از آن متأثر است.
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ادبیات حقوقی ایران به ویاه در زمینۀ سنج اطالعات اعتباری ،چندان فربه ریست .اگرچاه
مفاهیم تشریک اطالعات اعتباری و فضای کسو و کار موضوی معدود مقااالتی باوده اسات کاه
بیشتر از منار اقتصادی و مدیریتی هریک از ایا مفااهیم را آزماودهاراد ،لکا تاأثیر تشاریک
اطالعات اعتباری و بستر تقنینی آن بر محی کسو و کار چندان از رار گذرارده رشاده اسات.
وارگهی تازهتصویو بودن آئی رامۀ رااع سنج اعتبار (1918ش) ریز بر ضرورت بحا در ایا
خصو میافزاید.
بررسی وضعیت تشریک اطالعات اعتباری در قالو شرکتهای اعتبارسنجی با توجه به بستر
قاروری آن و تأثیر آن بر رتبۀ فضای کسو و کار و بهخصو تأثیر تصویو آئی رامۀ رااع جااما
سنج اعتبار بر شاخص أخذ اعتبار ،از اهم رکاتی هستند که در ای روشتار در پی آن هستیم.
در ای راستا ابتدا به تشریک اطالعات اعتباری و عدع تقارن بهعنوان مبنای آن مایپاردازیم .در
ادامه ،رویکرد مقرراتی سنج اعتبار در ایران با محک م تصری از آئی رامۀ تازهتصویو در ای
خصو و ریز شاخص ارجاع کسو و کار بارک جهاری از رار گذراراده خواهاد شاد و در پایاان،
تأثیر مقررات جاری بر رتبۀ کسو و کار ایران مورد بح قرار خواهد گرفت.

 .1تشریک اطالعات اعتباری و مبنای آن
دسترسی به اطالعات صحیح و قابل اطمینان از لوازع موفقیت در بازار اسات (طباطبااییراااد و
همکاران .)61 ،1913 ،اما ای اطالعات به رحو همگون میان طرفی مبادالت وجود رادارد و
چهبسا وزرۀ اطالعات یکی از طرفی بهمراتو سنگی تر از اطالعات طرف مقابل باشد .ایا مهام
مبنایی برای لزوع تشریک اطالعات بهشمار میرود که در ای مجال م تصری از ای دو مفهاوع
خواهد آمد.

 .1 .1عدم تقارن اطالعات
راریۀ رقابت کامل بر فرض اطالعات همسان و مکفی طرفی استوار است .با ایا شارک کاه در
بااازار آزاد شاارکتکنناادگان از قیماات حااال و آیناادۀ کاااال و خاادمات مط ااا بااوده ،ازای ا رو
مصرف کنندگان بی از آر ه الزع است برای کاالها رمیپردازرد و تولیدکنندگان ریز با ع ام باه
هزینهها و قیمتها بی از ریاز تولید ر واهند کرد (رصیری اقادع و همکااران.)10 ،1911 ،
ای امر در قضایای اقتصاد رفاه ریز مفروض ت قی شده است؛ فرضی که رفته رفته باا روا بحا
اطالعات و تولد اقتصاد اطالعات ررگ باخت.
مفهوع عدع تقارن اطالعات برای اولی باار در دهاۀ  1170از ساوی ساه پاوهشاگر بازر
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اقتصاادی ،جار آکرلاوف ( ،)George Akerlofمایکال اساسنس ( )Michael Spenceو جاوزف
استیگ یتز ( )Joseph Stiglitzبانا رهاده شد و بهسرعت جایگاه خوی را در توضایح بسایاری از
پدیده های اقتصادی پیدا کرد و جایزۀ روبل را برای ایده پردازان خوی باه ارمغاان آورد .تقاارن
اطالعات به ای معناست که طرفی مبادلهکننده به یک اردازه از کیفیت ،شرای و ویاگایهاای
مورد معام ه آگاهی داشته باشند ( .)lin, 2018, p. 5بر ای مبنا عدع تقارن اطالعات مبی رباود
همگوری اطالعات میان طرفی و وجود مزیت اطالعااتی بارای یکای از آنهاسات (کاساگری و
عجم .)1 ،1981 ،رمورۀ ای عدع تقارن را میتاوان در شارکتهاای تجااری میاان مادیران
شرکت و سهاعداران آن یافت (امید اخگر و شاراری.)90 ،1916 ،
عدع تقارن اطالعات ممک است پای از ارعقااد قارارداد ( )Ex Anteو یاا پاس از آن ( Ex
 )Postر دهد .در اصطالک به مورد اول اطالعات پنهان ( )Hidden Informationو به مورد دوع
عمل پنهان ( )Hidden actionگفته میشاود ) .)Hirofumi et al, 2017, p. 2اطالعاات م فای
میتوارد به ارت ااب معکاو ( )Adverse selectionمنجار شاود و م ااطرۀ اخالقای ( Moral
 )Hazardزاییدۀ عمل م فی است.1
ارت اب معکو که گااهی در ادبیاات بیماۀ ضاد ارت ااب ( )Anti-selectionرامیاده شاده
( ،)Baker, 2003, p. 357به ریکی با مثالِ معروف لیمو آکرلوف تشریح شاده اسات کاه چگوراه
عدع تعادل اطالعات می توارد به ارت اب معکو  ،بازار رابسامان و حتای شاکل رگارفت بازارهاا
منجر شود (احمدپور و رسائیان.)90 ،1983 ،
در اعطای اعتبارات ،عدع تقارن اطالعات پی از ارعقاد قرارداد ،ازآرجا که اعتباردهنده فاقاد
اطالعات مکفی در خصو تواراایی ماالی و عم کارد پیشای متقاضای اعتباار اسات ،وی را از
گزین بهتاری متقاضای بازخواهاد داشات .در رتیجاۀ رباود غرباالگری صاحیح ،ماوارد عادع
بازپرداخت افزای یافته ،دررهایت رر اعتبار پرداختی بهراچار باال میرود .در ادامۀ ای س سا ه،
مشتریان پرم اطره رر های باالتر را پذیرفته ،شمار ای گوره مشتریان باال میرود (رصیری اقادع
و همکاران.)91 ،1911 ،
م اطرۀ اخالقی بهمثابۀ سوءاستفاده از موقعیت برتر اطالعاتی ()Berndt & Gupta, 2008, p. 5
به جهت عدع تقارن اطالعات پس از ارعقاد قرارداد و راشی از پایبند ربودن اعتبارگیررده به تعهدات
قراردادی و دست زدن به فعالیتهای م اطرهآمیزی است که احتمال رکول را باالتر میبرد.
 .1در ترجمهای زیبا ارت اب معکو  ،گاگزینی و م اطرۀ اخالقی ،کامنشی تعبیر شده که در مقالۀ حاضر همان
ترجمههای مصط ح بهکار برده شده است ،ر.ک .عسکری ،محمدمهدی و شی اری ،مصطفی (پاییز و زمستان
« ،)1911بررسی جایگاه و اثر مسئ ۀ عدع تقارن اطالعات در ادارۀ موقوفات» ،معرفت اقتصاد اسالمی ،شمارۀ
.79-13 ،7
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 .2 .1تشریک اطالعات اعتباری
ربود اطالعاتْ توالی فاسد عدیده ای برای بازارها ازجم ه باازار اعتباارات در پای دارد؛ قیماتهاا
خاصیت عالمتدهی خود را ازدست میدهند ( ،)Olegario, 2001, p. 1اعتباردهنادگان از پاس
گزین اعتبارگیرردۀ صالح برریامده ،اعتبارگیرردگان با رادیده گرفت تعهادات خاوی  ،خاود و
اعتباردهنده را به م اطره میافکنند و در مواردی چهبسا اساساا باازاری شاکل رگیارد .باا ایا
پی درآمد ،یکی از ضرورتهای کارکرد بازار ،اردیشیدن راهکارهایی برای شفافسازی و جریاان
روان اطالعات و کاه عدع تقارن آن بی طرفی مبادله است .بهعبارتی «وقتی بازارها با عادع
تقارن اطالعات و مسئ ۀ ارت اب معکو روبرو هستند؛ دست رامرئی جاادو رمیکناد» (رصایری
اقدع و همکاران .)99 ،1911 ،رتیجۀ عدع تقارن اطالعات در تمامی عرصهها میتوارد مشاابه
باشد .درواقا پی شرط ارت اب صحیح ،وجود اطالعات مکفی در خصو موضوی اسات و رباود
اطالعات صحیح به ارت اب رادرست میارجامد ) .(Ferretti, 2008, p. 2به تعبیر دیگار ،همیشاه
فقیر اطالعاتی ( )Information poorقدرت کمتری در برابر غنیِ اطالعااتی ()Information rich
دارد ).(Clarkson, 2008, p. 948
در اهمیت ای موضوی ای بس که اطالعات رهاری بهعنوان یکی از عوامل ورشکساتگی در ساطح
جهان شناخته شده است (احمادپور و رساائیان)90 ،1983 ،؛ باا ایا وصا  ،هرچه در بازارهای
مالی اطالعات شفافتر باشد ،امکان تحقق کارایی و بهینگی بیشتر اسات (طباطباییراااد و همکااران،
.)58 ،1913
تشریک اطالعات اعتباری و سنج اعتبار ،کاراتری راهکار مقاب ه با عدع تقارن اطالعاات و
ارت اب معکو است .رتیجهای که بشر در طول قرنها مراودۀ تجاری به آن دسات یافتاه و باه
ارتقال اطالعات تجاری میان بازرگاران ،ابتدا به صاورت افاواهی و ساسس باا تأسایس رهادهاای
جما آوری اطالعات ارجامیده است .درواقا تشریک اطالعات و سنج اعتبار ،پاس ی رهادی به
کاستی های اطالعاتی در بازار و ریاز به کسو اطالعات است (فاالک زاده و همکااران،1915 ،
 .)105ماسسات گزارش اعتباری رهادهایی اعم از عمومی و خصوصی هستند که اطالعات ماالی
افراد را از منابا م ت رایر معاامالت ماالی ،رفتارهاای پرداخات ،اعتباارات ماأخویه و غیاره
) (Ferretti, 2008, p. 9جمااآوری و ساازماردهی ،ت فیاق ،تطبیاق و پاردازش رماوده ،تحات
سامارههای اعتبار سنجی با شرای و مقررات خاصی در اختیار ش ص ثالثی که باه مفهاوع اعام
اعتباردهنده ت قی میشود ،قرار میدهند (ج ی ی.)116 ،1981 ،
سنج اعتبار با پی فرض ابتنای رفتار اقتصادی آیندۀ افاراد بار شارای گذشاته ،ساابقۀ
اعتبار و خصوصیات متقاضی را بررسی و از آن بهعنوان معیاری بارای پای بینای رفتاار وی در
قبال واع یا تسهیالت مالی آتی استفاده میکند).(Berger et al, 2003, p. 2
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ساانج اعتبااار بااه اعتباردهناادگان ازجم ااه بارااکهااا یاااری ماایرسااارد تااا شایسااتگی
اعتبارگیرردگان را از هم تمییز دهند (طیوریا و قرباری )7 ،1911 ،و بر مبناای آن اقادامات
بارکی معمول رایر اعطای اعتبار و صدور کارت اعتباری ( )Credit Cardرا ارجاع دهند (جاللی و
همکاران)563 ،1913 ،؛ درواقا از ای طریق تصویری از احتمال پرداخت و یا تأخیر و عادع
پرداخت به بارکها ارائه میرماید و بارکها را از ارت اب معکوسی که آنها را به بااال باردن رار
اعتبار سوق مایدهاد ،برحاذر مایدارد ( .)Asongu and Odhiambo, 2018, p. 6هم نای بار
استحکاع قراردادها خواهد افزود و با کاست از خطر عدع تقارن اطالعات ،باه افازودن بار شامار
معامالت میارجامد که خود به افزای کارایی بازار (هاشمی و صاادقی )50 ،1910 ،و روراق
اقتصادی منجر میشود (فالکزاده و همکاران.)103 ،1915 ،
به دلیل تأثیراتی که سنج اعتبار در وضعیت فضای کسو و کار کشاورها دارد ،ب شای از
امتیاز سالیارۀ بارک جهاری به کشورها در ای زمینه به وضعیت تسهیم اطالعات اعتباری از طریق
سامارۀ اعتبارسنجی اختصا داده شده است که در ب های آتی به آن خواهیم پرداخت.

 .2رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص تشریک اطالعات اعتباری
در ایران برخالف بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،تشریک اطالعات اعتبار تجاری محصاور باه
ارتباطات میان بارکها و گااه شارکت هاای بیماه باوده ،از تأسایس پایگااهی بارای جمااآوری
دادههای اعتباری و شرکتهای سنج اعتبار دیرزماری رمیگذرد .در آغاز ،بارکها برای اعطای
تسهیالت از باراک مرکازی در خصاو تعهادات ،تساهیالت ،چاک برگشاتی و تعهادات ارزی
استعالع میکردرد (جمعهزاده و م کی .)70 ،1913 ،ای رورد عالوه بر زمانبر بودن ،به دلیل
عدع راهاردازی سیستمهای رایارهای و بهروز ربودن ،تناقضاتی ریز داشت.
قارون «تسهیل اعطای تساهیالت باارکی و کااه هزیناههاای طارک و تساریا در اجارای
طرحهای تولیدی و افزای منابا مالی و کارایی بارکها» مصوب  5تیار  ،1983در ماادۀ  5خاود
دولت را ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویو قارون ،به ایجاد و بهکارگیری رهادهای جدید ماالی
از قبیل بارک جاما اطالعات ،رتبهبندی و اعتباارسانجی مشاتریان ،گاروههاای مشااور ماالی و
سرمایه گذاری غیردولتی ،ساماردهی مطالبات معوق ،ماسسات تضمی اعتبار ،بهمناور تسهیل و
تسریا اعطای تسهیالت بارکی مک رمود .1آئی رامۀ رااع سانج اعتباار مصاوب  11اسافند
 ،1983حسو مادۀ  8ای قارون به تصویو هیئت وزیران رسید.
 .1اگرچه در مادۀ  5قارون یادشده ،هدف ایجاد رهادهای جدید ازجم ه رتبهبندی و اعتبارسنجی مشاتریان ،تساریا
در اعطای تسهیالت یکر شده است ،لک رااع سانج اعتباار واجاد کارکردهاای عدیادهای در باازار بیماه و
مراودات تجاری بوده و منحصر کردن کارکرد آن به ایجاد سرعت در اعطای تسهیالت بارکی دارای ایراد است.
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آئی رامۀ یادشده اگرچه به جهت پیشگامی در تأسیس رهاد اعتبارسنجی حائز اهمیت است،
لک چندان آئی رامه موفقی ت قی رشده و ایرادات بسیاری ریز بر آن وارد شده است .از اهم ایا
ایرادات ،یکساری تأمی کنندگان اطالعات اعتباری (بارکهاا) ،اعتبااردهنادگان و اعتباارسانجان
است که می توارد منجر به درخطر افتادن امنیت اطالعاتی سایر بارکها و ریز ایجاد رقابت رابرابر
میان بارکها گردد.
عدع تعیی اطالعاتی که به شرکت سنج اعتبار ارائه میشود و اطالعاتی که از آن دریافت
میشود و موکول رمودن آن به تعیی از جارو شورای موضوی ماادۀ  5آئای راماه و لازوع أخاذ
مجوز از اش ا از سوی استفادهکنندگان و تأمی کنندگان اطالعاات بارای ارائاۀ اطالعاات باه
شرکت و تشریک آن با سایر استفادهکنندگان ،از ارتقادات دیگر وارد بر ای آئی رامه است.
هم نی ضواب سیاستیا راارتی شبکۀ بارکی کشور در سال 1988ش در ماادۀ  69خاود،
سیستم بارکی را موظ دارست تا با همکاری وزارت ارهها و سازمانهای ییرب  ،پیاادهساازی و
راهاردازی سامارۀ جاما اطالعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایاان شاهریور ساال  1988باه
پایان رسارد .قارون بررامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهاوری اساالمی مصاوب  15دی  ،1981در
مادۀ  110و  111به ای مهم پرداخته و تجویز و تک یفی بارای باراک مرکازی در ایا خصاو
ایجاد رموده که رایر قواری پی از ای  ،دولتمحوریِ سیاستهای روراق کساو و کاار در آن
چشمگیر است (خضری.)101 ،1981 ،
دررهایت ،با توجه به مشکالت اجرایای موجاود در آئای راماۀ راااع سانج اعتباار مصاوب
 .1مادۀ  -10به بارک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود در سال اول بررامه ،رسبت به موارد زیر اقداع رماید.
ال ا تکمیل سامارۀ جاما تبادل اطالعات مشتریان با مشارکت ک یۀ ماسسات پولی ،مالی ،سازمان امور مالیاتی
و سایر سازمارها و شرکتهای ارائهدهندۀ خدمات عمومی دارای اطالعات موردریاز سامارۀ فوق
با فراهم رمودن امکان احراز صحت اسناد و اطالعات ارائهشده توس مشتریان به بارکها به صورت الکتروریکی
از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوۀ قضائیه (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)
ا فراهم رمودن امکارات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضی رسبت به صحت اطالعات اعتبااری ثباتشاده
خود رزد دفاتر ثبت اطالعات دولتی و غیردولتی
تبصرها ک یۀ بارکها و ماسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در ایا مااده موظفناد اطالعاات و آماار
مورد درخواست بارک مرکزی را در اختیار آن بارک قرار دهند .حفظ اسرار حرفهای آمار و اطالعات دریافتی بار
عهدۀ بارک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
 .1مادۀ 11ا بارکها و ماسسات اعتبااری موظفناد از ساال اول برراماه ،قبال از اعطااء هرگوراه واع و تساهیالت باه
مشتریان اعم از اشا ا حقیقای و حقاوقی رسابت باه اعتبارسانجی و تعیای حاد اعتبااری آرهاا براساا
دستورالعمل بارک مرکزی اقداع رمایند.
تبصرها مدیران عامل و هیأت مدیرۀ بارکها فق مجاز به پرداخت تسهیالت باه طرحهاای دارای توجیاه فنای،
اقتصادی و مالی میباشند.
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1983ش بهمناور برطرف کردن ایرادات آن ،آئی رامۀ جدیادی از ساوی هیئات وزیاران تصاویو
گردید .با توجه به تازهتصویو بودن مقررۀ یادشده ،چندان مجالی برای بررسی و ارائۀ دیادگاههاای
مت صصان فراهم ریامده ،لک در همی اوان تصویو با ارتقادات شدیدی مواجه شده است.1
از رقاط مثبت آئی رامه ،رفا ابهامات در خصو قالو و ماهیت رهااد اعتبارسانجی و تصاریح باه
تأسیس آن در قالو شرکت سهامی غیردولتی است .البته شایان یکر است از مادۀ  1آئی رامۀ پیشای
ریز خصوصی بودن شرکت سنج اعتبار استنباط میشد .هم نی پی بینای امکاان اعتاراض باه
رتایج اعتبارسنجی از سوی اش ا و ریز تعیی مرجعی بارای رسایدگی باه ت فاات شارکتهاای
اعتبارسنجی و ضمارت اجراهای مترتو بر آن ریز از دیگر ابتکارات ای آئی رامه بوده است.
لک آئی رامۀ جدید هم نان دارای برخی ایرادات آئی رامۀ پیشی است؛ رایر محاول کاردن
تعیی فهرست و مصادیق اطالعات به شورای سنج اعتبار که در مادۀ  5آئای راماه پیشای ریاز
در شده بود .ای درحالی است که تعیی ماهیات ،صاالحیتهاا و اختیاارات رهادهاای سانج
اعتبار و ریز تعیی مصادیق اطالعات مجاز و غیرمجاز منوط به حکم قارونگذار است و واگذاری آن
به شورای موضوی ماده  1آئی رامۀ یادشده موجه ریست (فالکزاده و همکاران.)116 ،1911 ،
الزع به توضیح است یکی از اساسی تری تضییقات و تحدیدات تشریک اطالعات در سراسار
جهان ،حفظ حریم خصوصی به عنوان مجالی برای کنترل اطالعاات ش صای و راهبارد زرادگی
خااوی در اجتمااای (موساایزاده و مصااطفیزاده )51 ،1911 ،اساات؛ حقاای کااه در اسااناد
بی الم ی رایر مادۀ  11اعالمیۀ جهاری حقوق بشر و مادۀ  17میثاق بی الم ی حقوق مادری و
سیاسی ریز بر آن تصریح شده است .ای اهمیت تا آرجاست که برخی سنج اعتبار را تنهاا در
قالو ماسسات دولتی قابل ارجاع دارستهارد (فالکزاده و همکاران.)116 ،1911 ،
خصوصای را کاه
سابقۀ ت خ آلمان رازی و دستیابی به اطالعات ش صی مردع از منابا ب
به تصرف و غصو اموال آنها از سوی رازیها منجر شد ( ،)semuelson, 2000, p. 1144میتوان
از ریشههای ای حساسیت به حریم ش صی دارست .در رااع حقوقی ایران ریز اصاول  11و 15
قارون اساسی به ای مهم اشاره کرده ارد .بر ای مبنا دستیابی یک ماسسه و یا شرکت خصوصی
به اطالعات مالی و اقتصادی اش ا مست زع تجویز قارون اسات و رمایتاوان آن را باه مصاوبۀ
هیئت وزیران وا رهاد؛ بهویاه اینکه صالحیت تعیی  ،توسعه و یاا تضایق مصاادیق اطالعاات باه
شورای یادشده اعطا شده است.
افزای حداقل مب غ سرمایۀ شرکتهای سنج اعتبار به ده برابر مب غ منادر در آئای راماۀ
پیشی  ،ممک است برای تأسیس و آغاز به فعالیت شرکتهای جدید در ایا عرصاه ماارا ایجااد

 .1ر.ک .مقالۀ «آئی رامۀ رااع سنج

اعتبار ،راکجا آباد» ،مور  17تیر  1918به آدر :

www.smtnews.ir
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کند؛ هرچند یکی از اهداف اصالک آئی رامۀ جدید ،ارحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی بوده است.
شایان یکر است ،به پیشنهاد بارک مرکزی و حسو تصویورامۀ مور  9مهار  1918هیئات
وزیران ،به مادۀ  13آئی رامۀ رااع سنج اعتبار قبل از واژۀ «لغو» عباارت «تاا زماان تصاویو
دستورالعملها و حداکثر ش ماه پس از ابالغ ای آئی رامه» افزوده شاده اسات .بار ایا مبناا
مادۀ  13دائر بر الغای آئی رامۀ رااع سنج اعتبار مصوب 1983ش ،اصالک و به عباارت دیگار،
پایان حیات آئی رامۀ پیشی و آغاز آئی رامۀ جدید منوط به تصویو دستورالعمالهاای مرباوط
گردیده است.
در حال حاضر تعداد شرکتهای سنج اعتبار در کشور چشمگیر ربوده ،برخی از آنها باا تع اق
اکثر سهامشان به یک بارک یا ماسسۀ اعتباری ،خدمات سنج اعتبار به آن ماسسه ارائه میکنند.

 .3شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی
 .1 .3شاخص انجام کسب و کار
فضای کسو و کار بهمثابۀ مجموعه ای از سیاستها ،شرای حقوقی ،رهادی و مقرراتی است کاه
بر فعالیتهای اقتصادی حااکم اسات (زارعای)197 ،1913 ،؛ درواقاا فضاای کساو و کاار
شرایطی خار از کنترل بنگاههای تجاری (احمدورد و ساالری )51 ،1916 ،دارد و مشاتمل
بر مالفههایی در درون رااع مقرراتی ،محی رهادی و سیستم اداری کشورها رایر ثبات اقتصااد
کالن ،کیفیت زیرساختهای کشور ،کیفیت دستگاههای اجرایی رااع مقررات ،هزیناۀ دساتیابی
به اطالعات است (امجدی و شافعی.)106 ،1913 ،
با ای تعبیر ،موفقیت فعاالن تجاری عالوه بر بافت سیاسی و اقتصاادی کشاورها و عم کارد
شرکت تجاری به محی کسو و کار ریز بستگی دارد (امجدی و شافعی .)103 ،1913 ،الزع
به توضیح است با توجه به ای امر که بهبود محی کسو و کار بهعنوان استراتای جدید توسعه
در جهان معرفی شده است ،رهادهای بسیاری برای بهدست آمدن محای کساو و کاار مسااعد
باید در یک کشور فعالیت رمایند (حسای زاده بحرینای و همکااران .)109 ،1911 ،اماروزه
بهبااود فضااای کسااو و کااار از سااوی بساایاری از کشااورهای جهااان اعاام از درحااال توسااعه و
توسعهیافته بهعنوان راهکار توسعه دررار گرفته شده است ).(Hanusch, 2012, p. 4
گزارش گروه بارک جهاری با عنوان ارجاع کسو و کار که از سال 1001ع آغاز شد (حسای زاده
بحرینی و همکاران ،)103 ،1911 ،از عمومیتری شاخصهاایی اسات کاه در پای سانجیدن
آساری ارجاع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای م ت است و هر سال بهعناوان معیااری در ایا
خصو ارائه میشود .بر مبنای ای گزارش ،هر چقدر تعداد ،هزینه و زمان فعالیتهای منادر در
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گروههای مدرار کمتر باشد ،هزینههای الزع برای آغاز و ادامۀ کسو و کار کااه یافتاه ،احتماال
شکلگیری کسو و کار جدید باال میرود ) (Eifert, 2009, p. 2و دررهایت اشتغال در کشور افزای
خواهد یافت .1گزارش بارک جهاری حد و اردازۀ موارا کسو و کار را معی رموده ،با شناسایی منشأ
ای موارا ،مجالی برای اصالک آن از سوی دولتها فراهم میرماید .از سوی دیگر ،اقدامات اصالحی
غیردولتی تکمیال
دولتها را ریز پای کرده ،با توجه به پرس رامههایی که عمدتا از جارو ب
میشورد ،رتبۀ کشورها را محاسبه و تعیی میرماید (کیومرثی.)167 ،1981 ،
ای فعالیتها با مالک قرار دادن هزیناههاای اداری و زماانسانجی مراحال ارجااع کاار در
گزارش هرساله آزموده میشورد :آغاز یک کسو وکار ،گرفت امتیااز بارق ،کساو مجاوز ،ثبات
اموال ،دریافت اعتبار ،حمایت از سرمایهگذاران ،پرداخت مالیات ،تجارت خارجی ،اجرای قرارداد،
و تعطیل کردن کسو و کار .رمره و رتبۀ تعیی شده برای کشورها حاصل میارگی رمرۀ آنها در
عوامل یادشده است.
رتبۀ ایران در ای شاخص در سال 1010ع 117 ،در میان  110و با امتیاز  58/5بوده اسات.
ای رتبه بر مبنای میارگی رتبۀ کشورها در عناصر کسو و کار مشروکِ پی گفتاه باوده اسات
( .)world Bank(a), 2020, p. 4در گزارش سال 1011ع کسو و کار ریز ایران حائز رتبۀ  118با
امتیاز  53/18بوده است ) (World Bank (a), 2019, p. 11که درواقا یک رتبه بهباود را رشاان
می دهد .شایان یکر است مس ما رتبههای تعیی شده از سوی گروه جهاری کسو و کاار ،رسابی
بوده و بر ای مبنا ممک است رتبۀ کشوری به دلیل تغییر وضعیت در کشور دیگر تغییر رمایاد
(احمدورد و ساالری .)35 ،1916 ،بسیاری رتبۀ ره چندان مط وب ایران را تاا حادود زیاادی
راشی از مقررات رامناسو بازار کسو و کار و اعتبار میدارند (ر عی و همکاران.)190 ،1916 ،

 .2 .3شاخص أخذ اعتبار
تأثیر اعتبارات و تسهیالت بارکی به عنوان منبا تأمی سرمایه در محی کساو و کاار غیرقابال
کتمان است (طیبی و عباس و .)39 ،1988 ،کسو اعتبار آسان به دلیل تأثیر چشمگیری که
خصوصی دارد ،بسیار دارای اهمیت است (رصایری
در رشد فعالیتهای اقتصادی و توسعۀ ب
اقداع و مرتضویفر.)61 ،1913 ،
 .1الزع به توضیح است ،در ای راستا قارون بهبود مستمر محی کسو و کار مصوب 1910ع در مادۀ  6خود ،اتاق
بازرگاری ،صنایا ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران را مک به ارائۀ
تفکیک شاخص م ی محی کسو و کار به صورت سالیاره و فص ی رموده .و هماکنون سامارۀ پای محی
کسو و کار در پورتال خدمات الکتروریکی اتاق بازرگاری ،صنایا ،معادن و کشاورزی ایران به آدر
 https://chambertrust.irمشغول فعالیت است.
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شاخص أخذ اعتبار ،محدوده ،دستیابی و کیفیت اطالعاات اعتبااریِ در دساتر باهوسای ۀ
ادارات مربوطه را ارزیابی رموده ،رشان دهندۀ میزان تقسایم اطالعاات اعتبااری ،حقاوق قااروری
اعتباردهندگان و اعتبارگیرردگان و میزان پوش ادارات عمومی و خصوصی اسات (حسای زاده
بحرینی و همکاران.)111 ،1911 ،
همان گوره که در ابتدای ای روشتار آماد ،تعاارض مناافا موجاود میاان اعتباردهنادگان و
اعتبارگیرردگان یکی از موارا اساسی اعطای اعتبارات است؛ باه ایا شارک کاه اعتبارگیرراده از
پنهان ماردن برخی اطالعات اعتباری از اعتباردهنده بهره میبرد.
عدع تقارن اطالعات پی از ارعقاد قرارداد اعتباری منجار باه زیاان اعتبااردهنادگان و ریاز
اعتبارگیرردگان شایسته و منتفا شدن اعتبارگیرردگان راخوب با هزینۀ دیگاران مایشاود .روی
دیگر ای عدع تقارن اطالعات که پس از ارعقاد قرارداد اعتباری ر می رماید ،به دشواری راارت
و افزای رفتارهای پرخطر اعتبارگیررده میارجامد (رصیری اقدع و مرتضویفر.)61 ،1913 ،
به عبارت دیگر ،به دلیل راآگاهی اعتباردهنده از سابقۀ اعتبااری متقاضای و رفتارهاای آتای
وی و عدع تمایل اعتبارگیررده به ارائۀ اطالعاات منفای وی ،تضااد مناافعی میاان آنهاا ایجااد
می شود که به دشوار شدن أخذ اعتبار و دررهایت کاه عمق بازارهای اعتباری منجر میشاود.
راهکااار بااازار در براباار ای ا مشااکل ،تجمیااا و پااردازش اطالعااات اعتباااری و ارعکااا آن بااه
اعتبار دهندگان (تشریک اطالعات اعتباری) اسات کاه باه ارائاۀ تصاویری از وضاعیت اعتبااری
متقاضاای بااه اعتباردهنااده و اقنااای وی باارای اعطااای اعتبااار از سااویی و اعمااال فشااار باار
اعتبارگیرردگان جهت ایفای تعهداتشان میارجامد .ازای رو ،یکی از اص یتری عوام ی که در ای
خصو از سوی بارک جهاری سنجیده میشود ،کیفیت اطالعات اعتباری و تشریک آن است.
شاخص أخذ اعتبار به منااور ارزیاابی میازان دسترسای شارکتهاا باه اعتباار ،دو مهام را
میآزماید؛ قدرت و حقوق قاروری اعتبارگیرردگان و اعتباردهندگان با تمرکز بر قواری مربوط باه
وثیقه ( ،)Movable collateral lawsو ریز ثبت و به اشتراکگذاری اطالعاات اعتبااری ( Credit
 )information systemsافراد اعم از حقیقی و حقوقی.
شاخص قدرت قاروری ( ،)Stretch of Legal Rights indexوجود شرای خا برای تساهیل
اعتباردهی در قواری مربوط به وثیقه و ورشکستگی را ارزیابی مایرمایاد (احمدوراد و سااالری،
 .)36 ،1916ای ارزیابی بر مدار وثایق مأخویه و ریاز امکاراات حقاوقی و قاارون ایجادشاده
اعتبارگیررده صورت می گیرد .الزع به توضایح اسات ،وثاایق
برای اعتباردهنده در صورت ت
رهتنها به عنوان تضمی ْ اعطای اعتبار را تسهیل می کنند ،ب که اعتبارگیررده را از عمل پنهان ریز
منا میرمایند ) .(Hirofumi et al, 2017, p. 3بههرحال امکان وثیقهگذاری اموال منقول ،تعداد
اموال منقولی که میتوارند به عنوان وثیقه پاذیرش شاورد و ریاز امکاان ثبات ایا توثیاق و یاا
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ضرورت حکم مرجا قضایی ) (Calomiris and others, 2017, p. 165از اهم موارد مورد بررسی
است .هرچه دسترسی به اطالعات در کشوری بیشتر باشد و هم نی امکان اساتفاده از تماامی
داراییها به صورت قاروری بهعنوان وثیقه فراهم باشد ،دسترسی به اعتبار در آن راحتتر خواهاد
بود (خیرخواهان.)77 ،1983 ،
شاخص عمق اطالعات اعتباری ( ،)Depth of Credit Information Indexقواعد و شیوههای مااثر
بر پوش  ،دامنه و دسترسی به اطالعات موجود از طریق اداره یا ماسسۀ اعتبااری ،و میازان پوشا
ادارۀ اعتباری ( )Credit Registry Coverageیا شرکت سنج اعتبار ( )Credit Bureau Coverageو
تعداد اش ا حقیقی و حقوقی فهرستشده در ادارۀ ثبت اعتبار را اردازهگیری میرماید.
به طور خالصه ،شاخص أخذ اعتبار راظر بر میزان توارمندی و ریز امکاان سانج گساترده،
دقت اطالعات اعتباری و میزان پوش آن است (احمدوراد و سااالری .)39 ،1916 ،شاایان
یکر است برای تعیی رتبۀ کشورها پرس هایی در خصو وضعیت آنها طرک و باه آن پاساخ
داده می شود که بیشتری ای پرس ها دربارۀ عناصر قاروری و هنجاری است که تغییر در رتبه،
به تغییر در قواری و مقررات وابسته است.
در گزارش منتشارشاده در ساال 1010ع 90 ،کشاور در خصاو دساتیابی باه اعتباارات
تغییراتی ایجاد کرده و  19کشور سیستم سنج اطالعات اعتباری خود را ارتقاا دادهاراد .ایا
ارتقا بیشتر در قالو افزای پوش رهادهای سنج اعتبار و یا گسترش حیطاۀ زمااری تحات
پوش آنها بوده است ).(World bank (a), 2020, p. 12
امروزه بر شمار رهادهای سنج اعتبار در جهاان روزباهروز افازوده مایشاود .در ارزیاابی ساال
1005ع معادل  37درصد کشورها دارای یک رهاد عمومی و خصوصی اعتبارسنجی بودرد ،حاال آرکاه
در سال 1011ع ای میزان به  88درصد رسید .هم نی عمق اطالعات فراهمشده از سوی رهادهاای
سنج اعتبار ریز حسو گزارش گروه کسو و کار باال رفته است ).(World bank (a), 2020, p. 48
رتبۀ ایران در شاخص أخذ اعتبار  106و امتیاز آن  50بوده (World bank (b), 2020, p. 4
و ای رتبه در گزارش سال پی برابر با  11و امتیاز  50بوده اسات .باا ایا تعبیار ،وضاعیت و
کیفیت أخذ اعتبار در کشور ما در سال اخیر تغییر ریافته و تنازل پانج پ اهای ایاران باه دلیال
پیشرفت کشورهای دیگر بوده است.

 .4بررسی تأثیر رویکرد قانونی ایران در خصووص سونجا اعتبوار در
رتبۀ انجام کسب و کار
سنجۀ أخذ اعتبار تا حدود زیادی به ترتیبات اداری کشورها و ریز قواری و مقررات اداری آنهاا
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در ای خصو برمیگردد .همان گوره که دارستیم ،ایران تاا قبال از ساال 1983ش و تصاویو
آئی رامۀ رااع سنج اعتبار ،سابقۀ چنداری در تشریک اطالعات اعتباری بهجز اقدامات محدود
بارکها و شرکتهای بیمه رداشته است .ای درحالی است که تشاریک اطالعاات باه کاسات از
اطالعات رامتقارن و دررهایت کاه هزینۀ غربالگری متقاضیان و به تبا آن ،کاه هزینۀ أخاذ
اعتبار میارجامد (رصیری اقدع و مرتضویفر )66 ،1913 ،که خود بر رتباۀ ساهولت کساو و
کار به رحو چشمگیری تأثیرگذار است.
بر ای مبنا امتیاز حاصل از پوش شرکت اعتبارسنجی خصوصی تا گازارش ساال 1010ع
صفر بوده که با راهاردازی و آغاز فعالیت شرکت مشاورۀ رتبهبندی اعتباری ایران در ساال 1011
به  6/5رسیده است .فعالیت شرکت یادشده در کناار راه ارادازی درگااه الکتروریکای ادارۀ ثبات
شرکتها و سامارۀ الکترور یکی قوۀ قضائیه موجو بهبود رتبۀ فضای کسو و کار ایاران در ساال
 )168و ارتقاای آن از رتباۀ  101باه  81شاده اسات ( World
1011ع (کیومرثی،1981 ،
.)Bank, 2011, p. 35
اما در خصو تغییر آئی رامۀ رااع سنج اعتبار ،تأثیر احتمالی در گزارش ساال 1010ع
بارک جهاری منعکس ریست .1عالوه بر بازۀ زمااری تحات پوشا گازارش یادشاده ،ازآرجاا کاه
گزارش با اتکا به پاسخهای فعاالن غیردولتی تجاری و بر مبنای وضعیت بالفعل هریک از عوامال
تنایم میشود ،بهرار رمیرسد رفس تصویو آئی رامۀ یادشده تا هنگامی که واجد اثار م ماو
در سیستم اعتبارسنجی رباشد ،بتوارد تغییر چنداری در رتبۀ ایران ایجاد کند.
اما رکتۀ شایان توجه اینکه امکان دسترسی اش ا به اطالعات اعتباری خود و در پای آن،
اعتراض به مراتو مندر در آن ،در مادۀ  10آئی رامۀ رااع سنج اعتبار گنجارده شده اسات؛
ای درحالی است که عدع امکان ای امار یکای از امتیاازات منفای کشاورمان در گازارشهاای
پیشی منتهی به گزارش سال 1010ع بوده است ).(World Bank (b), 2020, p. 35
رکتۀ دیگر ،تک ی تأمی کنندگان حسو مادۀ  11آئی رامه به فراهم ساخت زیرساختهای
الزع و در چارچوب آئی رامه برای ارائۀ اطالعاتی که موجو تکمیل رااع سنج اعتبار میشود،
از طریق شبکۀ م ی اطالعات به شرکت اعتبارسنجی است .ای مهم عاالوه بار غناای اطالعاات
تشریکشده ،به باال بردن دقت دادهها و سرارجاع امکان اطمینان به اطالعات از سوی سامارههای
رسمی (قدمی ) 153 ،1917 ،خواهد ارجامیاد .ضام اینکاه عادع ثبات اطالعاات اعتبااری
خردهفروشها ،اعتباردهندگان تجاری و شرکتهای ارائهدهندۀ ارشعابات شهری ،همواره یکای از
مشکالت اعتبارسنجی در کشور ما بوده است که افزودن بر شمار تاأمی کننادگان اطالعاات در
 .1الزع به توضیح است گزارش بازۀ اول می  1018تا اول می ( 1011اردیبهشات  )1918را پوشا
پی از تصویو آئی رامۀ جدید است.

مایدهاد کاه
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آئی رامۀ جدید میتوارد گامی در راستای رفا آن بهشمار آید .1با توجه باه مراتاو پای گفتاه،
اجرایی شدن آئی رامه و ارعکا آن در شیوۀ عم کرد شارکتهاای سانج اعتباار ،مایتواراد
شاخص ایران در ای خصو را ارتقا دهد.

نتیجه
فعالیت های اقتصادی به رحو عمیقی از محی حقوقی ،سیاسی و رهادی پیرامون خاوی متاأثر
می شورد؛ مجموی ای عوامل را فضای کسو و کار راع رهادهارد .سودای سودآوری بهعنوان ارگیزۀ
فعاالن اقتصادی ،آنها را به ارزیابی هزینه و عایدی فعالیتهایشان و ریاز دشاواریهاای فضاای
کسو و کار وامیدارد ،ازای رو میتوارد هزینههای فعالیت را باال ببارد و باه تباا آن از ساود آن
بکاهد و یکی از بازدارردههای اص ی تجارت و سارمایهگاذاری ت قای مایشاود .هام اینکاه ایا
هزینههاست که با وجود ارزاری بسیاری از هزینههای مرئی ،رایر ریروی ارساری و مواد خاع ،ساد
راه تجارت و سرمایه گذاری در کشورمان ایران شده ،کشورهای با فضای کسو و کار بهتر ،گاوی
سبقت را در جذب سرمایهگذاری از ایران ربودهارد؛ چه اینکه به گفتۀ راصر خسرو قبادیاری:
هرگه که بیابد به از آن چیز به ارزان
چیزی به گران هیچ خردمند ر رّد
هزینههای أخذ اعتبار یکی از مهمتری ای هزینههاست که میتاوان آن را یکای از مساائل
اساسی اقتصاد ایران دارست .از میان عوامل دخیل در کسو اعتبار ،دو دستۀ حقاوق اعتبااری و
اطالعات اعتباری از سوی بارک جهاری در تعیی رتبۀ کشاورها آزماوده مایشاورد کاه در ایا
پاوه به سنجۀ اطالعات اعتباری پرداخته شد .رتبۀ اخذ اعتبار رمایارگر میزان حمایت قاارون
از اعتباردهنده و اعتبارگیررده و ریز عمق ،کیفیات و میازان تشاریک اطالعاات اعتبااری اسات.
از آرجا که قواری و مقررات بستر مهم کسو و کار هستند که در بررسای باراک جهااری ریاز بار
آن ها تمرکز خا وجود دارد ،در روشتار حاضر به بررسی مقررات رااظر بار سانج اعتباار در
ایران پرداخته ،دارستیم که تغییرات ارجاعشده در قالو آئی رامۀ رااع جاما سانج اعتباار در
صورت اجرای صحیح می توارد به ارتقای رتبۀ ایران در بررسی سالهای آتی بینجاماد .البتاه باا
عنایت به تفویض اختیار ،تعیی امور مهمی رایر فهرست دادهها ،تأمی کنندگان ،اروای خادمات
اعتباریِ قابل ارائۀ از سوی شرکت ،کیفیت و محتوای گزارش اعتبااری و رحاوۀ اعتبارسانجی و
هم نی اراطۀ الغای آئی رامۀ پیشی باه اباالغ تصاویوراماههاا ،بایساته اسات حتایالمقادور
کاستیهای آئی رامه به خصو مراتو مورد تأکید رهادهای بی الم ی چاون باراک جهااری ،در
 .1شایان یکر است به ای دسته از منابا اطالعاتی در لیسات اطالعاات شاورای موضاوی ماادۀ  5آیای راماۀ راااع
سنج اعتبار مصوب 1983ش اشاره شده است.
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تصویورامه های پی رو اصالک و جبران گردد .برای مثال ،امکان دسترسی رایگان اشا ا باه
اطالعات اعتباری آنها (حداقل برای یکبار در سال) و یا باازههاای زمااری رگهاداری اطالعاات
مدرار بارک جهاری تصریح گردد.
گسترش ق مرو اطالعات اعم از اطالعات مثبت و ریز اطالعات مربوط به خریدهای اقسااطی،
تجهیز رهادهای ییرب به شبکههای رایارهای با تعری استارداردهای گزارشدهی که دررهایات
یکساری شیوۀ ارائۀ اطالعات از منابا م ت را بههمراه خواهد داشت و به کاه چشمگیر زمان
وصول و ارتقال دادهها منجر میشود ،میتوارد وضعیت ایران در ای خصو را بهبود ب شد.
با توجه به اینکه راااع حقاوقی کشاور ماا در ایا زمیناه تاا حادود زیاادی از کشاورهای
توسعهیافته عقوتر است ،استفاده از تجربیات آنها و رویکردهاای قااروری و رهاادی ات اایشاده
می توارد راهگشا باشد که مست زع پاوه های چندجاربۀ حقوقی ،اقتصادی و مالی است .رقابات
میان شرکت های سنج اعتبار ،رحوۀ عم کارد رهادهاای عماومی و خصوصای اعتبارسانجی و
ارتباط آنها باهم ،شیوۀ حفظ حریم ش صی و حقوق بشر در فرایند سنج اعتبار ،مسائولیت
مدری و کیفری شرکتهای اعتبارسنجی ،جایگاه قااروری و حقاوقی شارکتهاای اعتبارسانجی،
رحوۀ پوش بازارهای غیررسمی اعتبار ،مقاب ه با ارحصار در تشاریک اطالعاات اعتبااری ،تاأثیر
ماسسات سنج اعتبار در بحرانهای مالی و راهکار ج وگیری از آن؛ همگی ماواردی هساتند
که با وجود ضرورت تفحص و تحقیق در آنها در کشور ما مغفول مارده و یا به آنها کام توجاه
شده اسات و مسا ما سااخت بناایی مساتحکم در زمیناۀ سانج اعتباار در ایاران ،مسات زع
پاوه های تطبیقی در زمینههای یادشده است.
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