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چکیده
قراردادهای مشاارکتی در بانکداری اساممی به صورت بازدهی ثابت اجرا میشوند که با روح
حاکم بر قوانین شاریعت مطابقت ندارند .اگرچه ممکن اسات که عقدهاى مشارکتى موضوع
اولیه قرارداد بانکى باشاد ،اما بانكها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را
پیشبینى و در تاریخ ساررسید از مشترى مطالبه مىکنند .در این صورت عقد مشارکتی در
عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیلشاااده اسااات .بانكهای اساااممی تمایل به اساااتزاده از
قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به اساااتزاده از انواع دیگر
تأمین مالی ،بحث عدم تقارن اطمعات است .در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی
ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطمعات با یکدیگر مقایساااه و ثابت میشاااود که نرخ
وصااود در قراردادهای مشااارکتی بیشااتر از قراردادهای بازدهی ثابت اساات .یافتههای این
پژوهش نشااان میدهد که قراردادهای مشااارکتی در مقایسااه با قراردادهای فعلی با افزایش
دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصود ،سودمند است.
واژههای کلیدی :مشااارکت در سااود ،بانکداری اسااممی ،اطمعات خصااوصاای و نامتقارن،
نظریه بازی ،قرارداد بازدهی ثابت.
طبقهبندی .D82 ،D80 ،C71 :JEL
 نویسنده مسئود مکاتبات
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بررسی نرخ وصود در قراردادهای مشارکتی و...

 -1مقدمه
بسیارى از صاحب نظران پولى و مالى اسممى شاخصه عملکرد اسممى بانك را استزاده
گسترده آن از عقدهاى مشارکتى مىدانند و باور دارند که هرچه سهم عقدهاى مشارکتى،
سرمایهگذارى مستقیم و قرضالحسنه بیشتر باشد ،به حقیقت بانکدارى اسممى نزدیكتر
است و برعکس ،هرچه سهم آنها کمتر باشد ،نظام بانکى به سمت ربوى بودن سوق یافته
است (صدیقى 5399 ،و موسویان .)5995 ،اگرچه در بعضی مواقع قراردادهای مبتنی بر
نرخ بهره با حالتهای مشارکت در سود و زیان ترکیب میشود .بهعنوانمثاد یودری5
( )5332با مطالعه بخش شمالی کشور نیجریه که اکثراً مسلمان هستند دریافت که ریسك
به وسیله تغییر نرخ بهره تغییر میکرد و خود مبتنی بر درک شوکهای تصادفی محصود
بود.
اجراى واقعى و دقیق عقد مشارکت به خودیخود مىتواند امتیازها و نتیجههاى مطلوبى
براى اقتصاد کشور به همراه آورد که از مهمترین آنها مىتوان به تطابق با عدد و قسط
(ادگیندی و همکاران ،)0223 ،0کاهش هزینههاى تولید ،افزایش تولید و عرضه کل
(خان ،)0252 ،9افزایش سرمایهگذارى و اشتغاد اشاره کرد .این درحالیکه است که اگر
از عقدهاى مشارکتى واقعى استزاده شود بانك باید وارد بخش واقعی اقتصاد شود و
ریسكهاى مترتب را نیز بپذیرد (نصرآبادی.)5991 ،
از زمان طرح ایده بانکداری اسممی حدود سه دهه پیش ،نیز قراردادهای بانکدارى اسممى
به سمت استزاده از عقدهاى مشارکتى مانند مضاربه و مشارکت سوق داده شد (احمد،4
 .)0221اما تجربه نشان داده است که بانكها بیشتر مایلاند از عقدهاى با بازدهى ثابت و
از پیش تعیینشده استزاده کنند و قراردادهای مشارکتی حجم کمی از پرتزوی بانکداری
اسممی را شامل میشود (بل و همکاران .)0254 ،1البته این مشکل فقط به کشور ایران
برنمىگردد و در دیگر کشورهاى اسممى نیز با وجود کوشش براى نهادینه شدن نظام
بانکدارى اسممى خودنمایی مىکند (احمدی حاجیآبادی و بهاروندی.)5932 ،
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آمارهاى بانك مرکزى ایران نشان مىدهد حجم تسهیمت اعطایى به عقدهاى مشارکتى
در طود سادهاى گوناگون ،کم تر از عقدهاى با بازدهى ثابت است به طوریکه در ساد
 5902حجم تسهیمت مشارکتى در برابر تسهیمت بازدهى ثابت به ترتیب  90و  12درصد
یعنی چیزی حدود نصف بوده است .این عدد براى پایان ساد  5999به  95و  40درصد
رسیده است که باز هم حجم تسهیمت مشارکتى بسیار کمتر از حجم تسهیمت بازدهى
ثابت بوده است .در نگاه نخست به نظر مىرسد کاهش حدود  50درصدى اختمف حجم
تسهیمت مشارکتى نسبت به تسهیمت مبادلهاى در کل تسهیمت نشانگر عزم نظام
بانکى در استزاده گسترده از عقدهای مشارکتى باشد ،اما نتیجهگیرى دراینباره به توضیح
بیشترى نیازمند است (احمدی حاجیآبادی و بهاروندی.)5932،
اگرچه ممکن است عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى با متقاضى وام باشد،
بانكها به طور عموم در زمان انعقاد قرارداد بدون توجه به واقعیتهاى پیشآمده درباره
میزان سود یا زیان محققشده مشارکت ،حداقل سود مورد انتظار را پیشبینى و در تاریخ
سررسید از مشترى مطالبه مىکنند .در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با
بازده ثابت تبدیلشده است .ازاینرو به نظر مىرسد آمارهاى حاکی از افزایش سهم نسبى
عقدهاى مشارکتی ضرورتاً به برآورده شدن انتظارها از عملکرد نظام بانکى کمك نمیکند.
این مقاله نشان میدهد چرا بانكها ی اسممی تمایل به استزاده از قراردادهای بازدهی
ثابت دارند .یکی از علل مهم این عدم تمایل به استزاده از انواع دیگر تأمین مالی ،بحث
عدم تقارن اطمعات است .این پژوهش به بررسی مبانی نظری عدم تقارن اطمعات و
چالشهای اجرای واقعی قرارداد مشارکتی میپردازد .پرسش اصلی پژوهش این است که
آیا استزاده از قراردادهای مشارکتی و مشارکت در سود و زیان ،نرخ وصود را در مقایسه
با قراردادهای بازدهی ثابت افزایش میدهد .این موضوع با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن
اطمعات پیش از قرارداد و پس از آن بررسی میشود ،در حالتی که وامگیرنده میتواند
عایدی پروژه را بدون هزینه مشاهده کند ولی برای وامدهنده مشاهده عایدی پروژه
هزینهبر است.
سازماندهی این مقاله به این شکل است که بخش دوم به بررسی مبانی نظری میپردازد
و مشکمت عدم تقارن اطمعات را توضیح میدهد  .بخش سوم و چهارم به ترتیب به پیشینه
و مدد پژوهش میپردازد .بخش پنجم نیز به نتیجهگیری اختصاص دارد.

 -2مبانی نظری
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سه نوع عدم تقارن اطمعات قراردادهای بانکی را تهدید میکند .اولین نوع ،کژگزینی،5
درواقع مشکل وام دادن به افراد ناشایسته است .این مشکل زمانی به وجود میآید که
وامگیرنده اطمعات دقیقتری در مورد تواناییها و اهداف خود و عایدی ،ریسك و احتماد
موفقیت پروژه در مقایسه با بانك دارد (خلیل و همکاران .)0220 ،0از این مشکل غالباً به
عنوان مشکل عدم تقارن اطمعات پیش از وقوع یاد میشود چون پیش از بستهشدن
قرارداد روی میدهد (هیلر .)5330 ،9نوع دوم از عدم تقارن اطمعات ،مخاطره اخمقی،4
زمانی رخ میدهد که تمش وامگیرنده برای سودآوری پروژه قابلمشاهده نباشد .نوع سوم
از عدم تقارن اطمعات ،راستیآزمایی هزینهبر شرایط ،1زمانی مشاهده میشود که
تأمینکننده منابع مالی تنها با تحمیل هزینه میتواند درستی خالص درآمدهای پروژه را
بررسی کند (سارکر .)5333 ،1مشکل دوم و سوم گاهی عدم تقارن اطمعات پس از وقوع
نامیده میشود (هیلر.)5330 ،
یکی از روشهای حل مشکل کژگزینی استزاده از روش عممتدهی 0است بدین ترتیب
وامگیرنده مطلع از میزان ریسكپذیری پروژه خود ،آن را به عامل غیر مطلع (بانك) عممت
میدهد (اسچیگ.)0229 ،9
برای انعقاد قرارداد بهینه در هنگام بروز اطمعات پنهان باید قراردادی بر اساس هر نوع
از متقاضیان تسهیمت ،تنظیم نمود .به بیاندیگر مطلوبیت بهدستآمده برای متقاضی
کمریسك از قرارداد تنظیمشده برای چنین نوع متقاضی بیشتر از مطلوبیتی باشد که
میتواند با انتخاب قرارداد متقاضی پرریسك به دست آورد و برعکس .به این ترتیب،
انتخاب نوع قرارداد ،نوع متقاضیان را نیز آشکار میکند.

 -3پیشینه پژوهش
مبانی نظری بانکداری اسممی به سرعت در حاد رشد است .پژوهشهای قابلتوجهی
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اصود اسممی و به طورکلی ابزارهای مورد استزاده در بانکداری اسممی را توضیح دادهاند
(بشیر .)5399 ،5در مطالعات اخیر نیز بیشتر مدیریت و چالشهای نظارتی (دالی و فریخا،0
 ،)0251بهرهوری (بمنز و هاسیکی ،)0250 ،9عملکرد (بك و همکاران ،)0259 ،4ویژگیها
و سودآوری بانكهای اسممی (عابدیفر و همکاران )0259 ،1مورد بحث قرارگرفتهاند.
اغلب مطالعات ،موفقیت بانكهای اسممی در بحران مالی  0229را به مقررات مالی مطابق
با شریعت نسبت دادهاند که پرداخت یا دریافت بهره را ممنوع و به اشتراکگذاری ریسك
را تشویق میکند (حسن و دریدی 0252 ،1و ویلسون.)0223 ،0
نتایج مطالعات تجربی پیشین (بورخیس و نبی 0259 ،9و السن و زبی )0229 ،3نشان
دادند بانكهای اسممی از بانكهای متعارف سودآورتر هستند .خلیل 52در ساد  0220با
بررسی  09بانك نشان داده است که اطمعات نادرست در مورد نتایج کسبوکار ،مهمترین
عامل عدم توانایی بانكها در نهادینهسازی قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی است.
چانگ و لیو )0223( 55نشان دادند تنها کمتر از یك درصد عملیات بانکی در مالزی از
وامهای مبتنی بر مشارکت در سود و زیان استزاده میکنند و بنابراین بیشتر عملیات
بانکی مبتنی بر نرخ بهره است .بر اساس تحقیق دار و پرسلی ،)0222( 50یکی از دالیل
اصلی کمبود مشارکت در سود و زیان در بانکداری اسممی مسئله نمایندگی 59است .آنها
معتقدند هیچ دلیل نظری برای باور این موضوع وجود ندارد که قراردادهای مشارکت در
سود و زیان به صورت ذاتی کارایی کمتری نسبت به قراردادهای مبتنی بر نرخ بهره دارند.
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ادکومی و کروسن )0250( 5کارآیی وامهای خرد 0سازگار با اسمم را در حالت
راستیآزمایی هزینهبر شرایط به صورت آزمایشگاهی بررسی کردند .آنها به این نتیجه
رسیدند که قراردادهای سازگار با اسمم (مشارکت در سود و سرمایهگذاری مشترک) در
مقایسه با قراردادهای مرسوم (بازده ثابت) نرخ وصود باالتری دارند.
عابدیفر و همکاران ( )0259نیز نشان دادند از یك طرف قراردادهای مشارکتی محافظی
برای بانك در برابر شرایط نامساعد است و از طرف دیگر سپردهگذاران مذهبی وفادارتر
هستند و اگر عملکرد بانك بد باشد راحتتر نرخ سپرده پایینتر را میپذیرند .بنابراین
سودآوری بانكهای اسممی نسبت به بانكهای مرسوم دارای تغییرات کمتر است.
در مطالعه دیگری بك و همکاران ( )0259با استزاده از شاخصهای بانکی  545کشور
طی سادهای  5331تا  0220به این نتیجه رسیدند که اگرچه بانكهای اسممی بهتر
سرمایهگذاری کردهاند ،اما تزاوت قابلتوجهی با بانكهای مرسوم ازنظر مدد کسبوکار،
بهرهوری ،کیزیت داراییها و ثبات ندارند.
مطالعات متعددی برای تبیین استزاده محدود از روشهای تأمین مالی مشارکتی انجام
شده است (نومن و اواله 0254 ،9و سومارتی و همکاران .)0254 ،4درحالیکه ساختار
دارایی-بدهی ،ترجیح قرضگیرندگان بر شیوههای تأمین مالی کوتاهمدت و بازدهی ثابت
ازجمله عوامل استزاده محدود از قراردادهای مشارکتی هستند .به نظر میرسد مهمترین
دلیل استزاده محدود از این نوع قراردادها ،عدم تقارن اطمعات باشد (احمد.)0221 ،1

 -4مدل پژوهش
در مدد این مقاله فرض میشود بانك میتواند مبلغ  Lرا با نرخ بهره  iدر مدد بازدهی
ثابت یا سهم  sاز عایدی پروژه در مدد مشارکتی به وامگیرندهای بدهد که به احتماد q
پرریسك (با پروژه سرمایهگذاری پرریسك( و به احتماد  1 − qکمریسك است .مقدار
نرخ بهره و سهم از عایدی پروژه بستگی به هزینه فرصت سرمایه دارد .هر وامگیرندهای
نوع خود را از منظر ریسك میداند ولی بانك نمیتواند بین آنها تشخیص دهد.
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در این مدد همانند تحقیق بستر 5در ساد  ،5391فرض میشود بانك میتواند قراردادهای
مختلزی پیشنهاد دهد که در آنها نرخ بهره ،i ،تابعی نزولی از مقدار وثیقه ،c ،باشد و
مبلغ وثیقه بیشتر از میزان وام با سود آن باشد .فرکسیس و راچت )0229( 0نشان دادند
در منوی بهینه قراردادهای بانکی ،افراد پرریسك بدون نیاز به قراردادن وثیقه ،نرخ بهره
باالیی پرداخت میکنند درحالیکه افراد کمریسك وثیقه قرار میدهند ولی نرخ بهره
کمتری پرداخت میکنند  .در این مدد برای سادگی نرخ بهره افراد کمریسك به صزر
نرماد میشود و نرخ بهره افراد پرریسك برابر  iقرار داده میشود.
 -1-4مدل ایستا
در این بخش فرض میشود تعامل بانك و وامگیرنده مستقل از نتیجه آن برای هریك از
طرفین تنها یكبار صورت میگیرد .در بخش بعدی حالت کلیتر این تعامل ،وقتی تعامل
تکرارشونده است در نظر گرفته میشود.
درصورتیکه پروژه شکست بخورد ،بانك وثیقه را به اجرا میگذارد .به اینترتیب وامگیرنده
اصل وثیقه را از دست میدهد درحالیکه بانك میزان خالص  δcرا به دست میآورد که
 ،1 − δ ≥ 0میزان هزینه مبادله برای نقد کردن وثیقه را نشان میدهد .پروژه با احتماد
 pموفقیتآمیز با عایدی  αLخواهد بود که  α > 1میزان سودآوری پروژه را نشان میدهد.
در صورت شکست پروژه با احتماد  1 − pفرض میکنیم اصل وام نیز بهکلی از دست
برود و بنابراین عایدی صزر خواهد بود.9
وامگیرنده ،نتیجه پروژه را بدون هیچ هزینهای مشاهده میکند و تصمیم میگیرد که وام
را باز پرداخت کند یا خیر .در قرارداد بازدهی ثابت ،بانك مستقل از موفقیت یا شکست
پروژه میتواند عملیات وصود را انجام دهد .در حالت مشارکتی ،بانك میتواند پروژه را
بازبینی کند .وصود و بازبینی هر دو هزینه  vو احتماد موفقیت  mدارند .در ادامه فرم
گسترده بازی برای مدد بازدهی ثابت و مشارکتی به ترتیب در شکلهای  5و  0ارائه و
نرخ وصود مطالبات در هر دو نوع قرارداد با یکدیگر مقایسه میشود.
 -1-1-4قرارداد بازدهی ثابت در مدل ایستا
Bester
Freixas & Rochet
 9در حالتی ممکن است اصل وام قابل بازگشت باشد که در این صورت عایدی  Lخواهد بود .این حالت به طور
جداگانه در پیوست  5در نظر گرفتهشده است و البته نتایج کلی مقاله را تغییر نمیدهد.
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وامگیرنده در صورت شکست پروژه  −(1 + i)Lو در صورت موفقیت آن R − (1 + i)L

را به دست میآورد که  Rنرخ بازگشت سرمایه پروژه است که وامگیرنده و بانك هر دو از
آن آگاه هستند .صرفنظر از اینکه پروژه موفق باشد یا شکست بخورد ،وامگیرنده باید پس
از یك دوره زمانی (1 + i)L ،را به بانك بازگرداند و بنابراین درهرحاد سود بانك  iLخواهد
بود .بانك نرخ بهره خود را طوری محاسبه میکند که نسبت به وام دادن بیتزاوت باشد.
(1 + R)L = (1 − q)p + qp (1 + i)L
() 5
بنابراین نرخ بهره بانك به شکل رابطه  0محاسبه میشود.
() 0

1+R−p
qp

=i

شکل  5فرم گسترده بازی را با در نظر گرفتن کژگزینی و راستیآزمایی هزینهبر شرایط
نشان میدهد .وامگیرنده پس از مشاهده عایدی پروژه تصمیم میگیرد که وام را پرداخت5
یا نکود 0کند .در شاخه سمت چپ ،وامگیرنده پرریسك و موفقیت پروژه ،عایدی وامگیرنده
در صورت موفقیتآمیز بودن عملیات وصود  (α − 1 − i)Lو در غیر این صورت  αLاست.
عایدی بانك نیز در صورت وصود موفق  (1 + i)L − vو در صورت عدم موفقیت در
وصود  −L − vخواهد بود .در شاخه سمت چپ ،وامگیرنده پرریسك و شکست پروژه،
عایدی وامگیرنده در صورت موفقیتآمیز بودن عملیات وصود یا تصمیم او به
بازپرداخت  −(1 + i)Lو در غیر این صورت صزر است .عایدی بانك در صورت وصود
موفق  (1 + i)L − vو در صورت عدم موفقیت وصود  −L − vاست.
در شاخه سمت راست ،وامگیرنده کمریسك و موفقیت پروژه ،عایدی وامگیرنده در صورت
موفقیتآمیز بودن وصود  (α − 1)L − cو در غیر این صورت  αL − cاست .عایدی بانك
در صورت وصود موفق  L − v + cو در صورت عدم موفقیت وصود −L − v + c
خواهد بود .در شاخه سمت راست ،وامگیرنده کمریسك و شکست پروژه ،عایدی وامگیرنده
در صورت موفقیتآمیز بودن عملیات وصود  −L − cو در غیر این صورت  − cاست.
عایدی بانك در صورت وصود موفق  L − v + cو در صورت عدم موفقیت در وصود
−L − v + cاست.
قضیه 1
در قرارداد با نرخ بهره ثابت ،مستقل از موفقیت یا شکست پروژه ،استراتژی غالب وامگیرنده
Pay
Default
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کمریسك پرداختکردن و استراتژی غالب وامگیرنده پرریسك نکود است (اثبات این
قضیه با مقایسه عایدیهای وامگیرنده از شکل  5به دست میآید).
با توجه به اینکه بانك در صورتی عملیات وصود را انجام میدهد که عایدی انتظاری
حاصل از وصود بیشتر از عدم وصود باشد.
(1 − q)L − (1 − q)δL + 2qLm + qLim − qL
()9
)− q δL > (1 − q)L + q(−L

،m
شرط الزم وصود مطالبات این است که احتماد موفقیت آن از مقداری آستانهای̂ ،
بیشتر باشد.
δP
1 + R − p + 2pq

() 4

=

δ
)q(2 + i

m>m
= ̂

شرط کافی وصود مطالبات آن است که درآمد انتظاری بانك در حالتی که وصود انجام
دهد بیشتر از حالتی باشد که بانك سرمایه خود را با وام ندادن حزظ میکند.
(1 − q)L − (1 − q)δL + 2qLm
() 1
+qLim − qL − q δL > L

با جایگزینی رابطه  0در رابطه  1میتوان رابطه  1را نوشت.
() 1

2pq

)p( δ + 2q

m>m
̂ = 1 + R − p + 2pq = m
̂ + 1 + R − p + 2pq

بنابراین شرط کافی ،شرط الزم نیز هست و بانك اگر وام بدهد حتماً برای وصود آن نیز
اقدام میکند.
 -2-1-4قرارداد مشارکتی در مدل ایستا
برای حل مشکل انتخاب در قراردادهای مشارکتی ،بانك میتواند قراردادهای وام مختلزی
با وثیقههای مختلف تنظیم کند .در منوی بهینه قراردادهای بانکی افراد پرریسك بدون
نیاز به سپردن وثیقه( sH ،نسبت سهم بانك بیشتری) پرداخت میکنند درحالیکه افراد
کمریسك وثیقه قرار میدهند ولی ( sLنسبت سهم بانك کمتری) پرداخت میکنند.
بر اساس قرارداد مشارکتی ،وامگیرنده تنها در حالتی وام را بازپرداخت میکند که پروژه
موفق باشد .اگر وامگیرنده گزارش دهد که پروژه شکستخورده است و قادر به بازپرداخت
نیست ،بانك میتواند بازبینی کند .بانك سهم خود ،s ،از پروژه را طوری محاسبه میکند
که نسبت به وام دادن بیتزاوت باشد.
)(1 + R)L = p s f(L) + (1 − p)sf(L
() 0
که در آن ) f(Lتابع تولید است که فرض میکنیم خطی و بهصورت  αLباشد .بنابراین
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رابطه  9به شکل زیر تعریف میشود.
() 9

(1 + R)L = (1 − q) p sL αL + q p sH αL

در این مدد برای سادگی ،نسبت سهم بانك افراد کمریسك به

1
α

=  sLنرماد میشود

و نسبت سهم بانك افراد پرریسك برابر  sH = sقرار داده میشود (نسبت سهم بانك افراد
کمریسك از برابر قرار دادن سود بانك  sαLبا مقدار اصل وام  Lبه دستآمده است).
با مرتبسازی عبارت باال نسبت سهم بانك به شکل رابطه  3محاسبه میشود.
1+R− p+pq
qpα

()3

= s

شکل  0فرم گسترده بازی را با در نظر گرفتن کژگزینی و راستیآزمایی هزینهبر شرایط
نشان میدهد .در حالت موفقیت پروژه و زمانی که وامگیرنده وام را با اصل و سهم بانك
پرداخت میکند ،سهم بانك از عایدی پروژه  sαLو سهم وامگیرنده از عایدی پروژه
 (1 − s)αLاست .بانك در حالت شکست پروژه ،صرفنظر از موفقیتآمیز بودن بازبینی،
همواره مبلغ  −L − vرا پرداخت میکند .در این حالت وامگیرنده عایدی صزر دارد.
قضیه 2
در قرارداد وام مشارکتی ،مستقل از موفقیت یا شکست پروژه ،استراتژی غالب وامگیرنده
کمریسك پرداختکردن و استراتژی غالب وامگیرنده پرریسك نکود است (اثبات این
قضیه با مقایسه عایدیهای وامگیرنده از شکل  0به دست میآید).
بانك زمانی عملیات بازبینی را انجام میدهد که عایدی انتظاری آن بیشتر از عایدی
انتظاری عدم بازبینی باشد.
(1 − q)L − (1 − q)δL + qpmsαL − qpm δL − q L
()52
−q δL + qpm L + qpm δL > (1 − q)L − q L

 ،mبیشتر
بنابراین شرط الزم وام دادن این است که احتماد بازبینی از مقداری آستانهای̃ ،
باشد .با جایگزینی رابطه  3در رابطه  52میتوان رابطه  55را نوشت.
()55

δ
1 + R − p + 2pq

m∗ > m
= ̃

شرط کافی وام دادن آن است که درآمد انتظاری بانك در حالتی که بازبینی انجام دهد
بیشتر از وقتی باشد که بانك سرمایه خود را با وام ندادن حزظ میکند.
(1 − q)L − (1 − q)δL + qpmsH αL– qpm δL
()50
−q L − q δL + qpm L + qpm δL > L

با جایگزینی رابطه  3در رابطه  50شرط کافی به شکل رابطه  59میباشد.
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2q
1 + R − p + 2pq

()59

=m
̃+

55

δ + 2q
1 +R − p + 2pq

> ∗m

از مقایسه  mو ∗ mیعنی مقایسه رابطه  4با رابطه  55و رابطه  0با رابطه  59میتوان به
این نتیجه رسید که چون  δ > δPاست ،پس نرخ وصود در قراردادهای مشارکتی بیشتر
از بازدهی ثابت میباشد .شرط الزم و کافی در جدود  5نشان دادهشده است .مشاهده
میشود که نرخ وصود در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است.
این موضوع برای  pمختلف و  αمختلف به ترتیب در پیوست ب و ج اثباتشده است.
جدول ( : )1مقایسه قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت
قراردادهای مشارکتی

قراردادهای بازدهی ثابت

حالتهای
مختلف پروژه

δ
1+R−p+2pq
)(δ+2q
1+R−p+2pq

> ∗: mشرط کافی

δ
R+2pq
)(δ+2q
R+2pq

> ∗: mشرط الزم

> ∗: mشرط الزم
> ∗: mشرط کافی

δ
1+R−p+2pq

> ∗: mشرط الزم

)(δ+2q
1+R−p+2pq

> ∗: mشرط کافی

δ
R+2pq

> ∗: mشرط الزم

)(δ+2q
R+2pq

> ∗: mشرط کافی

δ
’1+R−p+pq+qp
)(δ+2q
’1+R−p+pq+qp
δ
’R+pq+qp
)(δ+2q
’R+pq+qp

> ∗: mشرط الزم

> ∗: mشرط کافی
> ∗: mشرط الزم
> ∗: mشرط کافی

δP
1+R−p+2pq
)P(δ+2q
1+R−p+2pq

> : mشرط الزم
> : mشرط کافی

δP
R+2pq
)P(δ+2q
R+2pq

> : mشرط الزم
> : mشرط کافی

δP
1+R−p+2pq
)P(δ+2q
1+R−p+2pq

> : mشرط الزم
> : mشرط کافی

αH > αL

> : mشرط الزم

1–p=L

> : mشرط کافی

αH > αL

> : mشرط الزم

1–p=0

> : mشرط کافی

’p > p

> : mشرط الزم

1–p=L

> : mشرط کافی

’p > p

’δP
’1+R−p+pq+qp
)P’(δ+2q
’1+R−p+pq+qp
’δP
’R+pq+qp
)P’(δ+2q
’R+pq+qp

منبع :محاسبات تحقیق

1–p=L

1–p=0

δP
R+2pq
)P(δ+2q
R+2pq

(1–p)=0
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 -2-4مدل پویا
در این بخش فرض میشود بازی بین بانك و وامگیرنده به طور نامحدود تکرارشونده است.
بازیکن ( 5بانك) در مرحله اود وام میدهد و بازیکن ( 0وامگیرنده) آن را پرداخت یا نکود
میکند .در صورت نکود بازیکن  0در مرحله اود ،بازیکن  5در مرحله دوم وام نمیدهد
درحالیکه در صورت پرداخت توسط بازیکن  0در مرحله اود ،در مرحله بعد به او وام داده
میشود.
وامگیرنده همواره وام را پرداخت میکند (نکود نمیکند) اگر مجموع عایدی انتظاری
تنزیلشده او در بازی درصورتیکه بانك وام دهد و او آن را پرداخت کند بیشتر از مجموع
عایدی انتظاری تنزیلشدهاش باشد درصورتیکه بانك وام دهد و او یكبار نکود کند.
استراتژیهای بانك و وامگیرنده و پیامدهای هریك در جدود  0نشان دادهشده است.
جدول ( :)2استراتژیهای بانک و وامگیرنده

بانک

وامگیرنده
نکول
پرداخت
استراتژیها
وام دادن
)(W,Z
)(X,Y
ندادن
وام
)(L,0
)(L,0
منبع :محاسبات تحقیق

 -1-2-4قرارداد بازدهی ثابت در مدل پویا
اگر بانك وام دهد و وامگیرنده پرداخت کند .عایدی وامگیرنده و بانك X ،و  ،Yبه صورت
زیر محاسبه میشود.
Y = p(α − 1 − iH )L + (1 − p) × −(1 + iH )L = pαL − L − LiH
()54
X = p(1 + iH )L + (1 − p)(1 + iH )L = (1 + iH )L
()51
اگر بانك وام دهد و وامگیرنده نکود کند ،عایدی وامگیرنده و بانك در این حالت Z ،و ،W
به صورت زیر محاسبه میشود.
Z = pm( α − 1 − iH )L + p(1 − m)αL + (1 − p)m
()51
()50

)× −(1 + iH )L + (1 − p)(1 − m)(0
= pαL − mL − mLiH
)W = pm((1 + iH )L − v) + p(1 − m)(−L − v
)+(1 − p)m((1 + iH )L − v
)+(1 − p)(1 − m)(−L − v
= 2mL + mLiH − L − v

بنابراین اگر وامگیرنده تصمیم به پرداخت بگیرد ،ارزش حاد دنباله عایدیهای وی به
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صورت زیر خواهد بود.
()59

59

∗

) v = (pαL − L − LiH ) + θ(pαL − L − LiH
) (p α L − L − LiH
1−θ

= ⋯+

که در آن  0 < θ < 1نرخ تنزیل است .اگر وامگیرنده نکود کند در مرحله اود مقدار
را به دست میآورد ولی در مراحل بعدی دیگر وامی دریافت نمیکند .بنابراین عایدی وی
از نکود به صورت زیر خواهد بود.
v = pαL − mL − mLiH + 0
()53
وامگیرنده نکود نمی کند اگر . v ∗ > vدر نتیجه حداکثر نرخ بهرهای که در آن او وام را
پرداخت میکند به صورت زیر به دست میآید.
Z

− 𝑚θ + m + pθα −1
− 𝑚 + 𝑚θ +1

< iH

()02
فرض میکنیم تابع ) 𝑔(θبه صورت زیر تعریف شود.
𝑔(θ) = −𝑚θ + m + pθα − 1
()05
با توجه به اینکه  g (1)>0 ،g(0)<0برای  pα > 1و مشتق این تابع یکنواخت،-m+pα ،
است ،قضیه مقدار میانگین در مورد ) 𝑔(θصادق است .بنابراین نرخ تنزیلی مانند ∗ θوجود
دارد که برای آن ) ∗ 𝑔(θاست .آنگاه اگر ∗ θ < θباشد ،وامگیرنده همواره نکود میکند و
اگر ∗ θ > θباشد iH ،به صورت رابطه  02خواهد بود.
بازیکنان در صورتی در بازی همکاری دارند که کاهش عایدی آنها در مراحل بعد ،از
افزایش یكدفعه عایدی آنها در مرحله اود بیشتر باشد .در غیر این صورت ،هیچ تعهدی
برای همکاری وجود نخواهد داشت.
 -2-2-4قرارداد مشارکتی در مدل پویا
در مورد اود ،بانك وام میدهد و وامگیرنده پرداخت میکند .عایدی وامگیرنده و بانك به
ترتیب با  Xو  Yنشان داده میشود و به صورت زیر محاسبه میشود.
Y = p(1 − s)αL + (1 − p)sαL = pαL − sαL
()00
X = psαL + (1 − p)sαL = sαL
()09
در مورد دوم ،بانك وام میدهد و وامگیرنده نکود میکند .عایدی وامگیرنده و بانك در
این حالت به ترتیب با  Zو  Wنشان داده میشود و به صورت زیر محاسبه میشود.
Z = pm(1 − s)αL + p(1 − m)αL + (1 − p)m × 0
()04
+(1 − p)(1 − m)(0) = pαL − pmsαL
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)W = pm(sαL − v) + p(1 − m)(−L − v

)+(1 − p)m(−L − v) + (1 − p)(1 − m)(−L − v
= pmsαL + pmL − L − v
وامگیرنده نکود نمیکند اگر  v * > vباشد .در نتیجه حداکثر  sکه وامگیرنده وام را

پرداخت میکند به صورت زیر به دست میآید.
( pαL − sαL) + θ( pαL − sαL) + ⋯ > pαL − pmsαL
()01
()00
()09

− pmsαL

)( pαL − sαL
> pαL
1−θ
pθ
s < Pmθ − Pm + 1

 -5نتیجهگیری
مشارکت اصل حاکم بر بانکداری اسممی است ،اما در عمل ،بانكهای اسممی تمایل به
استزاده از قراردادهای مشارکتی ندارند .تمایل بانكها بر قراردادهای غیر مشارکتی منجر
به چالشهای بسیار زیادی شده است .پژوهشگران دالیل متعددی برای استزاده محدود
از قراردادهای مشارکتی بیان کردهاند که مهمترین آنها بحث عدم تقارن اطمعات
(کژگزینی ،مخاطره اخمقی و راستیآزمایی هزینهبر شرایط) میباشد.
این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت را با یکدیگر مقایسه کرده است .تاکنون
هیچ مطالعهای برای مقایسه این قراردادها با استزاده از نظریه بازیها با لحاظ کردن دو
پدیده کژگزینی و راستیآزمایی هزینهبر شرایط انجامنشده است .بر اساس مدد پژوهش
بانك میتواند به وامگیرندگان بر اساس قراردادهای مختلف وام دهد .در این مدد مخاطره
اخمقی لحاظ نشده است تا بر روی کژگزینی و راستیآزمایی هزینهبر شرایط تمرکز شود.
در قراردادهای مشارکتی در هنگام شکست پروژه نیازی به بازپرداخت وجود ندارد و در
نتیجه شرکتکنندگان بیشتر متعهد هستند که در هنگام موفقیت پروژه وام را پرداخت
کنند .بانكهای اسممی استزاده از قراردادهای مشارکتی را با توجه به هزینهبر بودن
شناسایی نوع وامگیرنده و وضع طبیعی پروژه به حداقل رساندهاند ،اما نتایج این پژوهش
نشان میدهد که این هزینه های شناسایی مشکلی جدی نیست و حتی نرخ وصود در
قراردادهای مشارکتی بیشتر از بازدهی ثابت است .همچنین نتایج نشان میدهد که
قراردادها ی مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و
افزایش نرخ وصود مزید است.
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پیوست الف
 اصل وام قابل بازگشت1 − p حالتی بررسی میشود که در صورت شکست پروژه با احتماد
. خواهد بودL باشد و بنابراین عایدی
.بانك نرخ بهره خود را به صورت زیر محاسبه میکند
(1 + R)L = (1 − q)[p(1 + iL )L + (1 − p)L]
+q[p(1 + iL )L + (1 − p)L]

)03(
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برای سادگی نرخ بهره افراد کمریسك به صزر نرماد میشود و نرخ بهره افراد پر ریسك
برابر  iقرار داده میشود.
1+R
qp

()92

=i

بانك سهم خود  sاز پروژه را به صورت زیر محاسبه میکند.
](1 + R)L = (1 − q)[p sL αL + (1 − p)L
()95
]+ q [ p sH αL + (1 − p)L
سهم بانك با در نظر گرفتن  sL = α1و  sH = sبه صورت زیر است.

R + qp
qpα

()90

=s

در سطر دوم جدود  5شرط الزم و کافی قراردادهای بازدهی ثابت و مشارکتی ذکر شد.

پیوست ب
حالتی بررسی میشود که برای فرد کم ریسك تر احتماد موفقیت  pبیشتر از احتماد
موفقیت فرد پرریسك تر’ pباشد ’.p > p
قرارداد بازدهی ثابت با احتمال موفقیت مختلف
) = (1 − q)L + (1 − q)LiL − (1 − q) δLوصود| (πL

()99

+2qLm + qLiH m − qL − qδL
)) = (1 − q)( L + LiL ) + q(−Lعدم وصود| (πL

()94
نرخ سود بانك با در نظر گرفتن  iL =0و  iH = iبه صورت زیر است.
(1 + R)L = (1 − q)p(1 + iL )L + qp’ (1 + iH )L
()91
’1 + R − p + pq − qp
’qp

()91

=

’1+ R − (1 − q)p− qp
’qp

با جایگزینی  iشرط الزم و کافی به دست میآید.

=i

’δp

()90

شرط الزم

’m > 1+R − p + pq + qp

()99

شرط کافی

’m > 1 + R − p + pq +q p

)p’(δ +2q

قرارداد مشارکتی با احتمال موفقیت مختلف
()93
()42

) = (1 − q)sL αL – (1 − q)δL + qp’msH αLبازبینی| (πL
−qp’mδL − qL − qδL + qp’m L + qp’mδL
) = (1 − q)sL αL − q Lعدم بازبینی| (πL

سهم بانك با در نظر گرفتن
()45

1
α

=  sLو  sH = sبه صورت زیر است.
(1 + R)L = (1 − q)p sL αL + qp’ sH αL
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1+R− p+pq
qp’α

()40
با جایگزینی  sشرط الزم و کافی به دست میآید.
()49

شرط الزم

()44

شرط کافی

δ
q p’+q p’Sα
)(δ+2q
’1+ R−p+pq+q p

=s

> ∗m
> ∗m

پیوست ج
حالتی بررسی میشود که ضریب فزاینده پروژه برای وامگیرنده کم ریسك  αLو پرریسك
 αHمتزاوت باشد (.)αH> αL
قرارداد بازدهی ثابت با ضریب فزاینده مختلف
()41

) = (1 − q)L + (1 − q)LiL − (1 − q)δLوصود| (πL
+2qLm + qLm + qLiH m − qL − qδL
)) = (1 − q)( L + LiL ) + q(−Lعدم وصود| (πL

()41
نرخ سود بانك با در نظر گرفتن  iL = 0و  iH = iبه صورت زیر است.
(1 + R)L = (1 − q)p(1 + iL )L + qp(1 + iH )L
()40
1+R−p
qp

()49
با جایگزینی  iشرط الزم و کافی به دست میآید.

=

1+R−(1−q)p− q p
PH p

=i

δP

()43

شرط الزم

m > 1+R−p+2pq

()12

شرط کافی

m > 1+R−p+2pq

)P(δ+2q

قرارداد مشارکتی با ضریب فزاینده مختلف
()15
()10

) = (1 − q)sL αL L − (1 − q)δL + qpmsH αH Lبازبینی| (πL
−qpm δL − q L − q δL + qpm L + qpm δL
) = (1 − q)sL αL L − q Lعدم بازبینی| (πL

سهم بانك با در نظر گرفتن  sL = α1و  sH = sبه صورت زیر است.
(1 + R)L = (1 − q)p sL αL L + qp sH αH L
()19
1+R−(1−q)p
q pαH

()14
با جایگزینی  sشرط الزم و کافی به دست میآید.

=s

δ

()11

شرط الزم

m∗ > 1+R−p+2pq

()11

شرط کافی

m∗ > 1+R−p+2pq

δ+2q
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