
بسم هللا الرحمن الرحیم



ی اطالعات نامتقارن در نظام بانکداری بدون ربا تحلیل مساله

آنراهکارهای و 

دکتر مهدی طغیانی

زیبا صادقی



قراردادهای مشارکتی

سهیالتتاعطایربا،بدونبانکداریدرتسهیالتاعطایهایشیوهازیکی
.باشدمیمشارکتیقراردادهایقالبدر
کتمشارعقودازیکیقالبدررامنابعوتسهیالتبانکشیوه،ایندر

درتادادهقرارتسهیالتمتقاضیاناختیاردرمساقاتومزارعهمضاربه،مدنی،
وسودردمتقاضیوبانکروش،ایندر.برندکاربهاقتصادیهایفعالیت

.باشندمیشریک(قراردادنوعبهبسته)اقتصادیفعالیتازحاصلزیان



صحیحاجرایدرربابدونبانکداریرویپیشهایچالشازیکی
ضیمتقاوبانکمیاناطالعاتتقارنعدمیمسالهمشارکتی،قراردادهای

.باشدمی

قراردادطرفینازیکیآندرکهداردوضعیتیبهاشارهاطالعاتتقارنعدم
(بانک)ردیگطرفبهنسبتبیشتریاطالعاتدارای(تسهیالتمتقاضی)

.باشدمی



اطالعات 
نامتقارن

اطالعات پنهان

پنهانعمل

کژگزینی

کژمنشی

تبعاتهاریشهمساله



:کژگزینی

درتسهیالتانمتقاضیکهمعنااینبه.باشدمیپنهاناطالعاتکژگزینی،یمسالهیریشه

وشتربیاطالعاتازبانکبهنسبتخودهایطرحهایویژگیوخودتواناییهایمورد

درستاطالعاتیهبنسبتدقیقوسریعدسترسیبانکهاکهحالیدر.برخوردارنددقیقتری

اطالعات،آنبهتوجهبابتوانندتاندارندآنهاهایطرحومتقاضیاندربارهاتکاقابلو

کافیشناختانامکعدمدلیلبهبنابراین.بگیرندتسهیالتاعطایدرراصحیحیتصمیم

.گیردمیقرارناالیقافراداختیاردرتسهیالتمواردیدرمتقاضی،



:کژمنشی

بلقامتقاضیاقداماتکهدهدمیرخزمانیدهدمیرویقراردادانعقادازپسکهکژمنشی

اول،التحدر:آیدمیپدیدصورتدوبهمشکلاین.باشدنمیبانکسویازنظارتوبررسی

یاونامطلوبکهگیردمیکاربهفعالیتیدرراشدهدریافتوجوهتسهیالت،کنندهدریافت

کتمانرافعالیتواقعیسودیادرآمدمتقاضیکهاستآندومحالت.باشدباالریسکدارای

قراردادماهیتبهتوجهبابخواهدکردکهخواهدبروزبانکبرایهنگامیمشکلاین.کند

(راردادقنوعبهبسته)زیانیاسودازراشرکاازیکهرسهمفعالیت،انتهایدرمشارکت

.نمایدتقسیم



:مسالهحلضرورت

ارا از عدم تقارن اطالعات در قراردادهای مشارکتی موجب تخصیص و استفاده ناک•

.گرددمنابع می

.باشدی ریسک اعتباری در این قراردادها میاز عوامل ایجاد کننده•

ازپرداخت  ریسک اعتباری به معنای احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت یا تاخیردر ب

وجوه در   تاخیر در بازپرداخت تسهیالت گردش. تسهیالت توسط متقاضی است

.سازدبانک را با مشکل مواجه می



راهکارهای مقابله با مشکل کژگزینی 

:اطالعاتآوریجمع●

سنجش اعتبار ( نظام)گیری از سامانهبهره( 1
سالدرزیرانومحترمهیاتمصوباعتبار،سنجشنظامنامهآئینرسمیابالغوتسهیالتاعطایتسهیلطرحقانونتصویبازپس

هایشرکتازتعدادیوکشورهایبانککلیهمشارکتبا1385سالماهآباندرکهایراناعتباریبندیرتبهمشاورهشرکت،1386
کشوربانکینظامبهنجیاعتبارسواعتباریبندیرتبهمالینهادعنوانبهبود؛شدهتاسیسمرکزیبانکنظارتبالیزینگوبیمهبزرگ
زمینهایندرهاییزارشگارائهوحقوقیوحقیقیاشخاصاعتباریبندیرتبهبهنسبتمرجع،نهادعنوانبهفعالیتشروعباشدکهمعرفی

اعتباریکریسسنجشبرایشود،میاعالممؤسسهاینتوسطکهاعتباریدرجاتازتوانندمیهابانکاستبدیهی.استنمودهاقدام
بندیرتبهمشاورهرکتشاعتباریدرجاتازاستفادهکناردرهابانکالبته.کننداستفادهالمللیبیناستانداردهایاساسبرخودمشتریان

اعتباریهایتبهرقراردادننظرمدباونمایندحفظیاوایجادهمراخودشانیهویژداخلیاعتباریبندیرتبهسیستمتااستالزمایران،
.بپردازندخودمنابعکاراترمدیریتبهوخارجیداخلی



مشتریبامدتبلندرابطه(2

ازندمدتبلیدورهیکدراینکهیاباشدبانکنزدجاریحسابدارایمتقاضیاگر
بهمراجعهریقطازتوانندمیبانکمسئولینباشد،کردهدریافتتسهیالتبانکهمان

تواندمیمتقاضیهایچکبررسی.آورنددستبهاطالعاتیوییسابقهوهاحساب
ازمهاینازپیشمتقاضیکهصورتیدرونمایدمشخصراوییمعاملههایطرف

هدخواخوبیاطالعاتویهایپرداختمورددربانکباشدگرفتهوامبانکآن
هایهزینههکگرددمیموجببانکبامشتریبلندمدتیرابطهترتیببدین.داشت
قاضیانمتانواعبتواندترراحتبانکیافته،کاهشاطالعاتآوریجمعبهمربوط

.نمایدتفکیکهمازراتسهیالت



:کردنغربال●
ترغیبقطریازتاگیردمیصورت(بانک)کمتراطالعاتباطرفتوسطکهاستاقدامی

مطلعفردهکاطالعاتیازبخشییاتمامبهاطالعاتشآشکارسازیبه(متقاضی)مطلعفرد
.یابددستدارد

اززهانگیباسازگارقراردادهایطراحیطریقازاطالعاتسازیآشکار-
:بانکسوی

بینراهینهبقراردادیبتوانکژگزینیمشکلوپنهاناطالعاتبروزهنگامدراینکهبرای
برایبایداصلنایاساسبر.نمودرفتار«سازیآشکاراصل»اساسبربایدکرد،تعیینطرفین

کهکردافهاضقرارداداینبهبند هاییونمودتنظیمقراردادیتسهیالت،متقاضیانازنوعهر
.دکنمیانتخابرااستخودشبهمربوطکهقراردادیمتقاضی،نوعهرشویممطمئن



منظور)کریسکمگروهیکهمتقاضیازنوعدوبابانککهصورتیدرمثالعنوانبه
وگروهی(کنندسرمایه گذاریریسککمبخشهایدراستقرارکهاستمتقاضیانی

ایه گذاریسرمباالریسکبابخشهایدراستقرارکهمتقاضیانی)پرریسکدیگر
دیگریوریسککمگونه یبهمربوطرایکیقراردادنوعدو،باشدمواجههستند،(کنند

بایدباشندهبهینقراردادهاایناینکهبرای.می کندطراحیریسکپرگونه یبهمربوطرا
برایآمدهستدبهمطلوبیتکهترتیباینبه.باشندمتقاضیانانگیزه هایباسازگار
انتخابباهکباشدمطلوبیتیازبیشترخود،بهمربوطقراردادازریسککممتقاضی
راخودهبمخصوصقراردادلذاومی آورددستبهریسکپرمتقاضیبهمربوطقرارداد
بیشترخود،بهوطمربقراردادازریسکپرمتقاضیمطلوبیتترتیبهمینبه.کندانتخاب

ومی آورددستهبریسکپرمتقاضیبهمربوطقراردادانتخابباکهباشدمطلوبیتیاز
رآشکانیزراآنهانوعانتخابهمین.کندانتخابراخودبهمخصوصقراردادلذا

.می کند



ذکر هایویژگیکهانگیزه هاباسازگارقراردادهاییافتنالبته
یزنرابانکمتقاضیانمشارکتهمچنینوباشد،داراراشده

شدنشتربیبامواردبرخیدرونیستساده ایکارکند،تضمین
ظریه ین.بودخواهددشواربانکی،خدماتومتقاضیاننوعتعداد

مدل هایارائه یبا(انگیزه هانظریه یویژه طوربهو)قراردادها
ریموثعلمیگام هایقرارداد هایی،چنینیافتنجهتدرعلمی

مییمعرفهامدلاینازیکیبعدقسمتدرکهاستبرداشته
.گردد



ابعمنتخصیصاقتصاد،دانشبهقراردادیدررویکرد
صورتنامتقارنبااطالعاتطرفین،بینقراردادیتوسط

نظردرباارمنابعتخصیصاینکهنظریاتیبه.می گیرد
می کند،بهینه یابیوتحلیلاطالعاتوانگیزه هاگرفتن

.می گویندقراردادهانظریه ی



بهینهقراردادهایتعیینمدل

max
𝑥𝑖,𝐷𝑖

[𝛽𝑥𝑠 𝑝𝑠𝐷𝑠 − 1 + 1 − 𝛽 𝑥𝑟 𝑝𝑟𝐷𝑟 − 1 ]

:بهمقید

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1 ; 𝑖 = 𝑠, 𝑟

𝐷𝑖 ≤ 𝑅𝑖 ; 𝑖 = 𝑠, 𝑟

𝑥𝑖𝑝𝑖 𝑅𝑖 − 𝐷𝑖 ≥ 𝑥𝑗𝑝𝑖 𝑅𝑖 − 𝐷𝑗 ; 𝑖, 𝑗 = 𝑠, 𝑟

𝛽𝑥𝑠 + 1 − 𝛽 𝑥𝑟 ≤ 𝛼



مدلپارامترهایمعرفی

𝐼باشدمی1بابرابروشدهگرفتهنظردرشدهنرماالیزبصورتکهاستپروژههزینه.

𝛽ریسککمافراددرصد

1 − 𝛽پرریسکافراددرصد

𝑅𝑖(پرریسکوریسککم)متقاضیانانواعازیکهربهمربوطپروژهبازدهی

𝑃𝑖بابرابرمقداریهاگونهازیکهربهمربوطپروژهبازدهیاینکهاحتمال𝑅𝑖احتمالهمچنین.باشد

.باشدمیاحتمالاینبامتناسبهاپروژهازیکهربهمربوطبازپرداخت

𝐷𝑖متقاضیانانواعازیکهربهمربوطبازپرداختمیزان

𝑥𝑖تسهیالتبهمتقاضیانانواعازیکهردستیابیاحتمال

𝛼بانکمنابع



:مدلنتایج

ریسککممتقاضیانازگونهدومختصبهینهقراردادنوعدوذکرشده،یابیبهینهمدلحلاز
.آیدمیدستبهپرریسکو

𝑥𝑠)قرارداد-1 ,𝐷𝑠)احتمالبامالیتامینکهاستقراردادی𝑥𝑠ریسککممتقاضیانبه
.می دهدپیشنهادآنهابهرا𝐷𝑠بازپرداختمقدارومی یابداختصاص

انتخابازریسککممتقاضیبرایانتظارموردسودکهشدهتعیینایگونهبهقرارداداین
متقاضیبهوطمربقراردادانتخابباکهاستانتظاریموردسودازبیشترخودبهمربوطقرارداد

ادهایقراردمیانازریسککمفردتاگرددمیموجبامرهمین.می آورددستبهریسکپر
.نمایدانتخابراخودبامرتبطقراردادبانک،پیشنهادی



𝑥𝑟)قرارداد-2 ,𝐷𝑟)احتمالبامالیتامینکهاستقراردادی𝑥𝑟متقاضیانبه
.می دهدپیشنهادآنهابهرا𝐷𝑟بازپرداختمقدارومی یابداختصاصپرریسک

ازریسکپریمتقاضبرایانتظارموردسودکهشدهتعیینایگونهبهنیزقرارداداین
قراردادخابانتباکهاستانتظاریموردسودازبیشترخودبهمربوطقراردادانتخاب
پرفردتاگرددمیموجبامرهمین.می آورددستبهریسککممتقاضیبهمربوط

.نمایدانتخابراخودبامرتبطقراردادبانک،پیشنهادیقراردادهایمیانازریسک

.سازدمیآشکاربانکبرایرامشترینوعمتنوع،قراردادهایمیانازانتخاب



یقراردادهاهایویژگیاساسبررامذکورمدلتوانمی
سازیبومیودادهبسطاسالمیبانکداریدرمشارکتی

اطالعاتیمسالهازبخشیحلبرایآنازونمود
.نموداستفادهقراردادهاایندرنامتقارن



از جمله مواردی که می تواند در مدل مذکور لحاظ گردد و منوی جدیدی
:از قراردادهای بهینه به دست آید عبارتند از

ص بودنتقسیم بندی انواع متقاضیان از جهت متخصص یا غیر متخص-

تی تقسیم بندی انواع متقاضیان از جهت میزان تسهیالت درخواس-

ی های   باز تعریف میزان بازپرداخت هر یک از گونه ها مطابق با ویژگ-
از سود  قراردادهای مشارکتی و تعیین مقدار بهینه سهم بانک و مشتری

پروژه ها



راهکارهای مقابله با مشکل کژمنشی
:نظارت●
ظارتنمشارکتیقراردادهایدرهافعالیتاجرایبربانککهصورتیدر

.یابدمیاهشکبسیارمتقاضیسویازکژمنشیاحتمالباشد،داشتهکافی
ازنشدهماعالوتصادفیصورتبهبانکنظارتواگرکنترلخصوصبه

قرارداداجراییدستورالعمل13یمادهبامطابقمنظورهمینبه.باشدقبل
هابانکمضاربه،قرارداداجراییدستورالعمل10یمادهومدنیمشارکت

کهتاسذکربهالزم.باشندمیقراردادهااجرایحسنبرنظارتبهموظف
پذیرترندیبآسکژمنشیمقابلدرایمبادلهعقودبهنسبتمشارکتیعقود

بهشتریبیتمایلهابانکدلیلهمینبه.دارندنیازبیشترینظارتبهو
.دارندایمبادلهعقودازاستفاده



ازکهشودنتعییایگونهبهبایدمتقاضیوبانکبینقراردادمفاد:قراردادهامفاد
.نمایدجلوگیریکژمنشیبروز

دریزهانگایجادباعثکهکنندایجادشرایطیقراردادهادرتوانندمیهابانک(الف
قراداددرنمونهورطبه.گرددفعالیتانجامجهتمتقاضیبهتروبیشترتالشبرایفرد

دهد،جامانموقعبهوصحیحطوربهراخودتعهداتمتقاضیکهصورتیدرشودذکر
.کنداستفادهبانکتسهیالتازتواندمیمجددا

خودسهمزابانکباشد،انتظارموردسودازبیشترسودقدرهرشودذکرقرارداددریا
.کندمیتنازلمازاددر



خود)یدارایواموالازاقالمیگروگذاردنبهناگزیررامتقاضیتوانندمیقراردادهامفاد(ب
دراهیکوتصورتدرتادهدرااطمیناناینشخصبهونمایدبانکنزد(ضامنیامتقاضی

بازدارندگیدرمهمعاملیامراین.شدخواهداموالآنمالکبانکخویش،تعهداتانجام
.باشدمیمخاطرهپریانامطلوبهایفعالیتانجامازمتقاضی

حسابدریموجودمقداریهموارهبایدشرکتقراداد،طبقتسهیالت،اعطایهنگامکهاستاینگروگرفتنهایحالتازیکی
شرکتراگکهدهدمیراخاطراطمیناناینبانکبهجبرانییمانده.نامندمی«جبرانییمانده»راآنکهباشدداشتهخودجاری
بانکبهانیجبریماندهوجوداین،برافزون.کندبرداشتحساباینازتواندمیبانکنماید،عملخودتعهداتبهنتواندمزبور
اینبرلیلیدتواندمیجاریحسابیماندهمداوممثال،کاهشعنوانبه.کندنظارتشرکتهایفعالیتازبرخیبرتادهدمیاجازه
آمیزمخاطرهعالیتفبهشرکتآیاکهنمایدمیمشخصشرکتبانکیحسابگردشیاشدهمالیمشکالتدچارشرکتکهباشد
جدیدیهایتفعالیبهاقدامشرکتکهباشداینازحاکیتواندمیهمشرکتمعاملههایطرفتغییرهمچنین.خیریانمودهاقدام

.بکنددیدیجهایبررسیبایدبانکشرکت،پرداختیشیوهدرمهمتغییراتآمدنوجودبهبادیگرعبارتیبه.استنموده



درقاضیمتیسرمایهسهمچقدرهر:مشارکتدرمتقاضییسرمایهسهم●
همخودیهسرمایحفظبرایمتقاضیصورتایندرباشدبیشترمدنیمشارکت

پرهایفعالیتازدوریهمچنینوفعالیتاجرایبرایبیشتریتالششدهکه
.کندمیریسک

اختیاردرایکجبطورتسهیالتاگر:مرحلهچندیندرتسهیالتاعطای●
ایننکباصورتایندرگردد،پرداختمرحلهچندینطیونگیردقرارمتقاضی

تاقاضیمتکههاییفعالیتبردقیقینظارتمرحلههردرکهداشتخواهدراامکان
بهدصالحدیصورتدروباشدداشتهداده،انجامتسهیالتدریافتازمرحلهآن

.کنداقدامتسهیالتیادامهپرداخت



:قراردادهابیمه
متماازکافیاطالعاتهموارهتوانندنمیهابانککهآنجاییاز

هایزیانوانتنمینتیجهدروکنندکسبآنهاهایفعالیتومتقاضیان
بهاردهوزیانهایجبرانبرایبرد،بینازکاملطوربهراآنازناشی

هایالعملدستوردرنیزموضوعاین.گردندبیمهقراردادهابایدبانک،
درمضاربهومدنیمشارکتجملهازمشارکتیقراردادهایاجرایی

.استشدهگرفتهنظر


