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مقدمه

هر نظامی که در يک جامعه ايجاد میشود بايستی با ارزشهدا و اخدالق حداکم بدر آ
جامعه تطابق داشته باشد .در اقتصاد اسالمی اصول اخالقی از معارف و تعدالیم اسدالمی
نشأت میگیرد و تعالیم اسالمی رفتار معینی را از کارگزار اقتصادی طلب مدیکندد .لدذا
بانکداری اسالمی نمیتواند از حداق ارزشها و سنتهای دينی فاصدله بگیدرد .امدا بدا
پذيرش ايدن نکتده کده رفتارهدا متدأثر از ارزشهدا اعتقدادات و آداو و رسدوم اسدت
دستيابی به الگوی معین برای همه جوامع و در همه زما ها ممکن نیست .ازاينرو بده
منظور ترسیم اخالق در بانکداری اسالمی بايد فضای بانکداری اسالمی و قوانینی که بر
آ سايه افکنده است مورد بررسی قرار گیرد .در اين مقاله مسلله اطالعات نامتقدار  0در
بانکداری اسالمی مورد کندوکاو قرار میگیرد و چرايی و چگونگی آ بررسی میشدود.
در واقع مقاله حاضر با ايجاد رويکردی جديد به دنبال همدوار کدرد بسدترهای پدیش
روی بازارهای پولی و مالی است.
بانک ها همدواره بده دنبدال افدزايش بدازدهی سدرمايه هسدتند .ايدن امدر اسدتراتژی
سودآوری بانکها را به سمت فعالیتهای با ريسک بیشتر و پیچیدده سدوق مدیدهدد.
بازارهای پولی و مالی نقش حیاتی در جامعه دارند؛ بدهطدوری کده تخصدیص و تجهیدز
بهینه منابع نتايج اقتصادی و اجتماعی قاب مالحظهای خواهد داشدت .بدا ايدن وصد
اخالق در روابط مالی همانند اخالق در روابط انسانی اهمیت داشته و نبايد از آ چشم
پوشید .حذف ربا از ويژگیهای مهم بانکداری اسدالمی اسدت و يکدی از وجدوه تمدايز
اقتصاد اسالمی با اقتصاد سرمايهداری در اين است که اقتصاد اسالمی فضاي اخالقدی را
فدای اولويتهای اقتصادی نمیکند .لذا سرمايهگذاری مبتنی بدر اخدالق را مدیتدوا از
بانکداری اسالمی مبتنی بر اخالق استنباط نمود .بانکداری اسالمی سدرمايهگدذاریهدای
پرمخاطره يا دارايیهای دستنیافتنی را تأمین مالی نمدیکندد .از سدوی ديگدر شدک و
ساختار متفاوت بانکداری اسالمی و نظارت حقوقی اهمیدت اساسدی در رفتدار اقتصداد
اسددالمی دارد .لددزوم تنظددیم و رعايددت مقددررات در خصددو

ريسددکهددای ناشددی از

محصوالت مالی اسالمی و توجه به مفاهیم مرتبط با نظارت حقوقی (اطالعات نامتقار
کژگزينی 9و کژمنشی )1مورد عالقه پژوهش حاضر است .در بانکدداری اسدالمی شدیوه
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تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زيا  4است .خا  )0224( 5نشا مدیدهدد کده
اين روش تأمین مالی در صورت وجود اطالعات نامتقدار و در شدرايط عددم اطمیندا
ممکن است موجب افزايش هزينده تدأمین مدالی پدرویههدای سدرمايهگدذاری افدزايش
هزينههای مبادله و افزايش خطر ورشکستگی بانکهای اسالمی گردد.
يکی از مباحث مهم در اقتصاد اطالعات و نظريه بازیها رابطه بین بانک و مشتری
در يک بازار اعتبار مبتنی بر اطالعات نامتقار است .نظريده بدازی در تحلید بازارهدای
مدر مالی و اعتباری بهطور گسترده در نظريه بازار ماشینهای دسدت دوم (آکرلدوف

6

 )0291انتقال اطالعات (اسپنس )0291 9و نظريه توزيدع اعتبدار (اسدتیگلیتز و ويدس

2

 )0220مورد استفاده قرار گرفت .در چاچوو تحلیلدی تحقیدق مدیتدوا بده مطالعدات
خلیلیعراقدی و عبددلی ( )0124فدارل و رابدین )0226( 2آلدن و مدوريس )0222( 01و
راسموسن )9116( 00نیز اشاره کرد .نظريه بازیها مدیتواندد رفتدار راهبدردی کدارگزار
اقتصادی در عکسالعم به رفتارهای پیشبینی شده را بررسی کند و بدينترتیب نقدش
قاب توجهی در تحلی کژگزيندی و کژمنشدی دارد

(9111, p.1

 .)Sarker,در ايدن مقالده

هدف اصلی ما اين است که مسلله اطالعات نامتقار در بدازار اعتبدار را بدا نگداهی بده
اقتصاد اسالمی مدلسازی کنیم .در همین راستا يک بدازی دو مرحلدهای بدین باندک و
مشتری متقاضدی تسدهیالت را در نظدر مدیگیدريم .مشدتری سدیگنالی را در خصدو
پرویهای که خواستار تأمین مالی آ است به بانک میدهد .بانک نیز سیگنال را دريافدت
کرده و بدو اطمینا از صحت عالمت رسیده اقدام به تصمیمگیری میکند .حال آنکده
ممکن است با نک (گیرندده سدیگنال) ترجیحدات متفداوتی در قبدال هدر کددام از اندوا
مشتريا متقاضی تسهیالت (فرسدتنده سدیگنال) داشدته باشدد (.)Gibbons, 9111, p.981
بانک در اين بازی سعی میکند بازی را به مرحله دوم بکشاند تا از زيدا هدای محتمد
ناشی از عدم تقار اطالعات اجتناو نمايد .البتده کشدیده شدد بدازی بده مرحلده دوم
میتواند برای بانک هزينه داشته باشد (حداق

زمانی را برای رفتن به مرحله دوم هزينه

میکند) .در اين تحلی اصول اخالق اسالمی نیز وارد شده است.
در ادامه بانکداری اسدالمی و ماهیدت اطالعدات نامتقدار در آ بدهطدور اجمدالی
معرفی شده و ابعاد اخالقی حاکم در آ محیط مورد اشاره قدرار مدیگیدرد .در قسدمت
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دوم مدل مورد نظر تصريح میشود .سپس تعادل بازی بررسدی مدیگدردد .در قسدمت
چهارم راهکارها و راهح ها به بحث گذارده میشود .در قسدمت پايدانی نتیجدهگیدری
اراوه میشود.
 .1بانکداری اسالمي و ماهيت اطالعات نامتقارن در آن

تالش اساسی برای تأسیس نظام بانکی بددو ربدا در جهدا اسدالم در سدال  0261بدا
تأسیس بانک سپردهگذاری روستايی میت قمر 09در مصدر اتفداق افتداد .پدس از آ و از
اواي دهه  0291بانکهای مدر اسدالمی بدهتددريج گسدترش يافدت .پدس از انقدالو
اسالمی بانکهای ايرانی ملی شدند و با حذف ربا توسط شورای پدول و اعتبدار نظدام
بانکی خود را ملزم به تطابق با بانکداری اسالمی يافت .پس از تصويب قانو بانکداری
اسالمی در مجلس شورای اسدالمی در سدال  0169باندکهدای ايدرا خددمات عقدود
اسالمی را به مشتريا اراوه میدهند که در آ دريافت و پرداخت بهره منع شدده اسدت.
چرا که ربا در دين اسالم حرام است .در راستای نی به اهداف اقتصاد اسالمی در ايرا
بانکداری اسالمی اهمیت قاب توجهی دارد .اما بايستی اذعا داشت کده ايدن بخدش بدا
مشکالتی از قبی رشد کند حجم زياد مطالبات غیرجاری محدود بدود محصدوالت و
خدمات و غیره مواجه میباشد.
ساختار بانکداری اسالمی مبتنی بدر مکانیسدم تسدهیم سدود و زيدا و تحدريم ربدا
میباشد .مطالعات متعددی به بحث درباره توجیه تحريم بهره (چپرا
مشارکت در سود و زيا (دار و پرسدلی

04

01

 )9111و اهمیت

 )9111در بانکدداری اسدالمی پرداختدهاندد.

بانکداری اسالمی با استناد به فقه اسالمی روشهايی برای تأمین مالی معرفی میکند کده
شام عقود مبادلهای (مانند جعاله اجاره به شدرط تملیدک سدل

فدروش اقسداطی و

خريد دين) و عقود مشارکتی (مانند مضاربه مشارکت مدنی مشارکت حقوقی مزارعده
و مساقات) میباشند.
بانکهای اسالمی در اراوه خدمات مالی بهجای دريافت نرخ ثابت از وامگیرنددگا
در سود و زيا معامالت تجاری بدا مشدتری شدريک مدیشدوند و بددينترتیدب سدهم
سودشا را با سرمايهگذارانی که در بانک سپردهگذاری کردهاند تقسیم میکنند .لذا نرخ
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بازده انتظاری برای معدامالت تجداری متریدر مدیباشدد .وجدود اطالعدات نامتقدار در
تسهیالت اعطايی برای يک پرویه موجب پیچیدده شدد پدیشبیندی ندرخ بازگشدت آ
میشود و رفتار اعتباری بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد.
رفتار بانکها در بازارهای مالی از نگاه اقتصاد نلوکالسیک مبتنی بر شدروط رقابدت
کام است .با توسعه نظريه اطالعات نامتقار در دهده  0291رفتدار وامدهدی باندکهدا
عملکرد متفاوتی پیدا نمدود .چدرا کده در بدازار اعتبدارات بدین وامدهندده و وامگیرندده
اطالعات کام و متقار وجود ندارد .همچنین در اين بازار تقاضاکننددگا وام همگدن
نیستند و از حیث بازپرداخت وام میتوانند با يکديگر متفاوت باشند .به عبدارت ديگدر
اطالعات نامتقار زمانی مطرح میشود که فرد يا بنگاه متقاضی تدأمین مدالی از افشدای
کام اطالعات در خصو

هزيندههدا و درآمددهای حاصد از پدرویه خدودداری کندد

( .)Akyol, 1292, p.19در صورت وجود اطالعات نامتقار بین وامدهندده و وامگیرندده
بانکها علیرغم وجود پرویههای با ريسک پدايین ممکدن اسدت از اعطدای تسدهیالت
خودداری کنند و يا اقدام به سهمیهبندی تسهیالت اعطايی نمايند .همچنین ممکن است
بانکها به علت عدم دسترسی به اطالعات کام به پدرویههدای بدا ريسدک بداال اعتبدار
اختصا

بدهند .در چنین شرايطی کژگزينی و کژمنشی ناشی از اطالعات نامتقدار در

رفتار اعتباری بانکها مطرح میشود ( .)Tarı et al., 1291, p.9121تحقیقات نشدا مدی-
دهد که اطال رسانی نادرست و غیرواقعی بنگداههدا در مدورد نتدايج کسدب و کارشدا
(مصداق بارز کژمنشی) نظام بانکی را در نهادينه نمود عقود مشارکتی با مشک روبدرو

میکند (.)Khalil et al., 1221, p.91
 .1ابعاد اخالقي حاکم بر بانکداری اسالمي تحت شرايط عدم تقارن اطالعات

تلوری اقتصاد اسالمی تأکید زيادی بر مباحث اخالقی دارد .بسدیاری از ممنوعیدتهدای
مطرح شده در بانکداری اسالمی مانند تحريم ربا عالوه بر جنبه حقوقی جنبه اخالقدی
نیز دارد .از سوی ديگر برخی از الزامات اخالقی افراد مانند کمکهدای خیرخواهانده و
داوطلبانه نیز مورد تأکید تلوری اقتصاد اسالمی میباشد .عالوه بر اين رعايدت عددالت
مساوات انصاف توجه کدرد بده نیازهدای ديگدرا و دوری از خودپرسدتی از نکدات
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کلیدی اقتصاد اسالمی میباشد .شايا ذکر است که اصدول اخالقدی حداکم بدر اقتصداد
اسالمی از آموزههای دينی نشأت میگیرد و اعتقاد به پاداش و جزا در دنیدا و آخدرت و
تالش برای خشنودی خداوند نقش اساسدی در لدزوم رعايدت اصدول اخالقدی دارد .در
نظام مالی اسالمی طرفین قرارداد هیچ عالقهای نسبت به سوءاستفاده از يکدديگر بدرای
کسب نفع ندارند .بلکه همکاری و تعاو را الزمه موفقیت هر دو طدرف قدرارداد مدی-

دانند .در واقع مفهوم اطالعات نامتقار در اين مقاله به تبیین اصول اخالقدی حداکم در
بازار اعتبار و متولیا آ میپردازد .مفاهیم اساسی مرتبط با اطالعات نامتقار موضدو
کژگزينی و کژمنشی میباشد.
کژگزينی يا انتخاو نامساعد اصطالحی است که در علوم اقتصدادی بیمده آمدار و
مديريت ريسک کاربرد زيادی دارد .زمانی که در يدک بدازار بدین خريددار و فروشدنده
اطالعات نامتقار وجود داشته باشد نتايج بدی بروز میکند که اشاره به کژگزينی دارد.
میشکین )9111( 05بیا میکند که کژگزينی يک مسلله اطالعات نامتقار است که قبد
از معامله اتفاق میافتد .زمانی که طرفین به دنبال تولیدد يدک محصدول ندامطلوو مدالی
هستند هر يک از طرفین سعی میکنند تا وارد قرارداد شده و انتخاو شوند .زمدانی کده
بانک به عنوا مالک اعتبار و مشتری به عنوا استفادهکننده از آ باشد آ گاه بانکهای
اسالمی با مسلله مدير د عام مواجه میشوند .مسلله مدير د عام يکدی از مدوارد مهدم
وقو اطالعات نامتقار است .در اين الگو کارفرما انجام يدک فعالیدت اقتصدادی را بده
کارگزار میسپارد .علت پیدايش اطالعات نامتقدار در تعامد بدین کارفرمدا و کدارگزار
کمبود شفافیت در بازار می باشد کده بدا مطدرح شدد مشدکالت کژگزيندی و کژمنشدی
موجب عدم تعادل در بازار میشود.
کژگزينی يکی از مشکالت برآمده از اطالعات نامتقار است که در آ عام دارای
انوا خوو و بد است و طبیعت نو عام را مشخص میکند .زمدانی کده يدک طدرف
بازار اعتبارات نسبت به طرف مقاب اطالعات زيادی از شرايط بازار داشته باشد طدرف
مقاب به دلی نداشتن اطالعات کافی در تصمیم خود دچار شکست میشود .بده عندوا
مثال وقتی بانک میخواهد به مشتری خود تسهیالت اعطا کند مشتری قرارداد را رد يدا
میپذيرد .بدينترتیب در صورت پذيرش قرارداد اگر نو مشدتری بدد باشدد کژگزيندی
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رخ داده است (قوامی  .)0121بنا به گفته علدی )9119( 06زمدانیکده باندک در انتخداو
متقاضی تسهیالت ناموفق باشد دچار مشک کژگزيندی شدده اسدت .بدديهی اسدت کده
میتوا با نظارت دقیق بر روی مشتريا از بروز ايدن مشدک جلدوگیری کدرد .بدا ايدن
وص

مشک همکاری میا معاملهگرا بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر مدلهدای مدالی

تأثیر میگذارد

(1221, p.9

بانکهای اسالمی مضاع

 .)Ali,محمدپور ( )0121بیا میکند که اهمیت کژگزيندی در
میباشد .چرا که بانکهای اسدالمی (بدرخدالف باندکهدای

متعارف) خود را در ريسک احتمدالی ناشدی از پدرویه سدهیم مدیدانندد .در يدک بدازار
بینالمللی اعتبارات زمانیکه فرد يا بنگاه عايدی انتظاری کمتر از متوسدط داشدته باشدد
سعی میکند از بانکهای اسالمی تأمین مالی نمايد تا بدينترتیب با سهیم کدرد باندک
در زيا احتمالی زيا خود را به حداق برساند .زمانیکه فرد يا بنگاه عايددی انتظداری
بااليی داشته باشد به دنبال تأمین مالی از بانکهای متعارف میرود تا با پرداخدت يدک
نرخ ثابت برای بانک تمام سود حاص را برای خود بردارد و بدينترتیب عايددی خدود
را حداکثر نمايد .کورا  )9114( 09نیز با اشاره به همین مسلله بیا میکند که بانکهدای
اسالمی سهم بیشتری از ريسکهای بد و زيا آور را دريافت میکنند.
يکی از مشکالت اقتصادهايی که نرخ بهره را از نظام بانکی خود حدذف مدیکنندد
رويارويی با مسلله خطدر اخالقدی اسدت (مندذر قحد

0125؛ احمدد

02

9116؛ دار و

پرسلی  .)9111بهطوری که با افزايش نرخ سود انگیزه مشتری برای عددول از ضدوابط
اخالقی بیشتر میشود .بین کژمنشی پیشدین و پسدین نیدز مدیتدوا تمدايز قاود شدد

( .)Abdul Rahman, 1221, p.11-22کژمنشی پیشین ناشی از اين واقعیت است که بانک-

ها و مؤسسات مالی و اعتباری نمیتوانند بهطور مؤثر بدر متقاضدیا تسدهیالت نظدارت
داشته باشند .کژمنشی پسین نیز به اين واقعیت اشاره میکند که با فرض کژمنشی پیشین
وامگیرندگا به پايین نشا داد عايدی خود و همچنین بده تعويدق اندداختن تعهددات
بدهی خود انگیزه پیدا میکنند .حسینزاده بحرينی ( )0129استدالل میکندد کده آسدیب
ديد از ناحیه عدم صداقت مشتريا و کژمنشی ناشی از آ مهمترين دغدغه بانکدارا
يونیورسال و اسالمی را تشکی میدهد .مشک کژمنشدی تنهدا بده باندکهدای اسدالمی
محدود نمیشود؛ بلکه برای تمام بانکها موضوعیت دارد .بانکها به دلید هزيندههدای
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باالی اطالعات نمیتوانند نظارت کافی و اصولی در بازار اعتبارات داشته باشند .در يک
قرارداد مشارکت که متقاضی تأمین مالی و باندک شدريک هسدتند اگدر متقاضدی بددو
نظارت بانک فعالیت اقتصادی را به پايا برساند؛ در انتهای پرویه ايدن احتمدال وجدود
دارد که در اراوه گزارش سود و زيا هزينههای طرح را بیش از واقع نشا دهد يا سدود
حاص را کمتر از واقع گزارش دهد .نظر به اينکه حضور و نظارت کافی از سوی بانک
با توجه به هزينه زياد برای نظارت و تندو و فراواندی قراردادهدای مشدارکت بده نحدو
صحیح اجرا نمیشود لذا مشک خطر اخالقی برای بانکها محتم خواهدد بدود .عددم
پايبندی به اخالق آ هم در يک محیط با اطالعات نامتقدار مدیتواندد موجدب بدروز
کژگزينی و کژمنشی گردد .بدينترتیب کمرنگ شد ابعاد اخالقی حاکم بدر بانکدداری
اسالمی افزايش مطالبات غیرجاری در بازار اعتبارات را به دنبال خواهد داشت.
 .9تصريح مدل

مفروضات مسلله به شرح زير است:
 -0بانک میداند که اطالعاتش درباره مشتری کام و متقار نیست.
 -9ممکن است بانک در زما  t=1درخواسدت مشدتری مبندی بدر اعطدای تسدهیالت را
نپذيرد و تصمیم بگیرد که در زما  t=0به يک مشتری ديگر تسهیالت اعطا نمايد.
 -1رفتن از زما  t=1به زما  t=0مسدتلزم پرداخدت هزيندهای بدرای باندک اسدت و آ
هزينه در کمینهترين حالت هما زمانی هست که صرف میشود.
 -4اعتبارسنجی پرویه و تشخیص مشتری برای بانک به راحتی قاب مشاهده نیست.
 -5يک نرخ سود واحد برای اعطای تسهیالت به بخشهای مختلد

اقتصدادی وجدود

ندارد.
 -6متقاضی تسهیالت در تشخیص بانک عام و درخواست خود دچار خطا نمیشود.
 -9اصول اخالقی اسالمی به صورت اطالعات عمومی در نظر گرفته شده است.
بازی مورد نظر ويژگیهای بازار اعتبارات شبکه بانکی را بده صدورت زيدر فدرض
کرده است:
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 -0بانکها در معرض کژگزينی و کژمنشدی هسدتند .از جامعده آمداری باندکهدا z

درصد ( )2≤Z≤9مشکالت حاد ( )Hناشی از عدم تقار اطالعدات دارندد و  0–Zدرصدد
مشکالت خفی

( )Lناشی از عدم تقار اطالعات دارند بهطوری که:

Prob (H) = Z
Prob (L) = 0-Z

 -9بانک بدا اعطدای تسدهیالت در بدازار اعتبدار مبتندی بدر عددم تقدار اطالعدات
مطلوبیت  Bرا کسب میکند .برای ح مشک

)(H

استراتژی (̂ )Hو بدرای مشدک

)(L

استراتژی (̂ )Lوجود دارد .میتوا استراتژی (̂ )Hرا برای مشک ( )Lنیز به کار بدرد .امدا

استراتژی (̂ )Lبرای مشک ) (Hقاب استفاده نیسدت .چدراکده اسدتراتژی (̂ )Hنسدبت بده
استراتژی (̂ )Lهزينه بیشتری برای بانک دارد.

 -1تعداد زيادی متقاضی دريافت تسهیالت در بازار اعتبار وجدود دارد .ايدن افدراد
نسبت به پرویهای که خواستار تأمین مالی آ هستند بیشتر از بانک اشدراف و آگداهی
دارند .افراد مذکور دو دسته هستند .گروهی از مشتريا بده اصدول اخدالق اسدالمی در
معامالت خود پايبند هستند که مشتريا نو ) (Mمینامیم .تعداد اين نو از مشدتريا

v

درصد ک متقاضیا تسهیالت است ) .(2≤v<9گروهی ديگر به اصول اخالقدی اسدالمی
پايبند نیستند و ممکن است از اين اصول عدول نمايند که مشتريا نو ) (IMمدیندامیم.
تعداد اين نو از مشتريا  0-vدرصد میباشد .ممکن است کده مشدتريا ندو ) (IMدر
صورت احراز شرايط

)(H

شرايط ) (Lرا به بانک عالمت دهند .بدينترتیب با احتمدال

] 𝑞 𝜖 ] 2,9کژگزينی و کژمنشی بروز میکند .البتده ايدن قبید مشدتريا همیشده متقلدب
نیستند .بديهی است که مشتری نیز به دنبال حداکثر کرد سود خود بدوده و هدر چقددر
اطالعات بین بانک و مشتری نامتقار باشد يا بستر الزم فراهم باشد احتمدال کژگزيندی
و کژمنشی افزايش پیدا میکند .پايبندی مشتريا به اصدول اخالقدی مدانع سدوءاسدتفاده
آ ها از عدم تقار اطالعات میشود .و در اين صورت  v=0در نتیجه  q=1خواهدد بدود.
به عبارت ديگر

داريمProb )M(=9 =< q=2( :

ولی .)q= 2 ≠< Prob )M(=9
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 -4هزينده نهددايی مشدتری در حالددت ) (Hبرابدر ) (CHو در حالددت ) (Lبرابددر

) (CL

میباشد .برای سهولت کار  CL = 2در نظر گرفتده شدده اسدت .قیمدت و هزينده نهدايی
تشخیص را برای مشتری صفر در نظر میگیريم .هزينه نهايی بانک برای اسدتراتژی

(̂
)H

برابر ) (PHو برای استراتژی (̂ )Lبرابر )  (PLمیباشد ) . (PL ≤ PH

 -5بانک توا تشخیص (̂ )Hو (̂ )Lرا ندارد .هر چند موضدو قابد بررسدی و تصدديق

است .بانک در صورتی اقدام به تسهیالتدهی میکند که پدرویه مدورد نظدر توجیدهپدذير و
اقتصادی باشد .اما اين توجیهپذيری ممکن است مبهم يا ساختگی باشد .متقاضدی تسدهیالت
میتواند به هنگام درخواست تسهیالت برای پرویه ) (Hبه باندک عالمدت ) (Lبدهدد يدا بده
هنگام بازپرداخت تسهیالت پرویه ) (Lرا به صورت ) (Hوانمود کند.
فرم بسط يافته بازی در نمودار ( )0نشا داده شده است:
نمودار  -1فرم بسط يافته بازي
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در نمودار ( )0بانک با دو حالت ) (Lو ) (Hمواجه است .بانک از ) (Hيدا ) (Lبدود
مشک آگاهی ندارد .از سوی ديگر نو مشتری ) Mيا

(IM

نیز معلوم نیسدت .بندابراين

مشتری برای حالت ) (Lسیگنال )̂ )Lرا عالمت خواهدد داد و بدرای حالدت ) (Hممکدن

است يکی از سینگالهای (̂ )Lيا )̂ )Hعالمت دهد .در صورتی که مشتری (̂ )Lرا وانمدود
کند بانک تقاضای او را مبنی بر اعطای تسدهیالت مدیپدذيرد و مطلوبیدت  Bرا کسدب
میکند .در اين صورت بازی به اتمام میرسد و هر کددام از بازيکندا بده پیامدد خدود
دست پیدا میکنند .در صورتی که مشتری (̂ )Hرا وانمدود کندد باندک ممکدن اسدت بدا

احتمال ( )λبازی را به دور دوم بکشاند و به متقاضی بعدی تسدهیالت دهدد .هزينده بده
دور دوم کشیده شد بازی برای بانک ( )Kاست .در صورتی که تمام مشتريا بانک بده
اصول اخالقی پايبند باشند همگی از نو ( )Mخواهند بود و احتمال نپذيرفتن تقاضدای
تسهیالت برای پرویههای توجیهپذير به سبب وجود اطالعات عمومی صفر خواهد بدود

). ) K=2 ≠> λ =2 , λ =2 => K=2
تحت شرايطی که اطالعات عمومی وجود داشته باشد و تمدام مشدتريا باندک بده
اصول اخدالق اسدالمی پايبندد باشدند در ايدن حالدت  v=0و
تصمیمگیری بازيکنا به صورت نمودار ( )9خواهد بود.
نمودار -2فرم تصميمگيري بازيكنان

q=1

خواهدد بدود و فدرم
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در نمودار ( )9بانک با دو حالت ( )Lو ( )Hمواجده اسدت .نظدر بده ايدن کده تمدام
مشتريا متقاضی تسهیالت در چارچوو اصول اخالقدی اسدالمی عمد مدیکنندد لدذا
همگی از نو ( )Mبوده و بانک نیدز بده آ هدا اعتمداد مدیکندد .باندک در حالدت

() H

استراتژی (̂ )Hرا بازی خواهد کرد و در حالت ( )Lاستراتژی (̂ )Lرا بازی خواهد کدرد و
بدينترتیب بازی خاتمه پیدا میکند .به عبارت ديگر زمانی کده تمدام مشدتريا از ندو

( )Mباشند فقط اسدتراتژیهدای ( )Ĥ Hو ( )L̂ Lانتخداو مدیشدوند و بددينترتیدب
مجموعه استراتژیهای مشتری محدودتر مدیشدود .در واقدع نمدودار ( )9يدک مسدلله
تصمیمگیری را بازگو میکند.
 .1-9استراتژی بازيکنان

مجموعه استراتژی متقاضیا تسهیالت (  )SCبا توجه به میزا عدم تقار اطالعات بدرای
دو سطح ( )Hو ( )Lبه صورت زير میباشد:
که در آ :
L

̂ :Hبرای سطح

 :Ĥ Hبرای سطح
 :L̂ Hبرای سطح

 :L̂ Lبرای سطح

()L
() H
() H

()L

̂ L) ,(H
})̂ H),(L̂ H), (L̂ L
SC = {(H

متقاضی (̂ )Hرا عالمت میدهد.

متقاضی (̂ )Hرا عالمت میدهد.

متقاضی (̂ )Lرا عالمت میدهد.

متقاضی (̂ )Lرا عالمت میدهد.

انتخاو هر کدام از استراتژیهای فدوقالدذکر بده میدزا  vبسدتگی دارد ( vنسدبت
مشتريا پايبند به اصول اخالقی بر ک متقاضیا تسهیالت است) .اگر  2< v ≤9باشدد

استراتژی ( )Ĥ  Lهرگز انتخاو نخواهد شد .يعنی مشتری از هر نوعی که باشد ( Mيدا
)IM

در سطح ( )Lهیچگاه (̂ )Hرا عالمت نمیدهد .اگر  v=0باشد فقدط اسدتراتژیهدای

( )Ĥ Hو ( )L̂ Lانتخاو میشوند و بددينترتیدب مجموعده اسدتراتژیهدای مشدتری
محدودتر میشود.
در تبیین رفتار عقاليی مشتری در حالت  2 ≤v < 9بايستی اذعا داشت که مشتری
نو ( )IMاستراتژی

()L̂ H

را با احتمال  qبازی مدیکندد .ايدن بددا دلید اسدت کده
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مشتری مورد نظر از گزارش سود و زيا واقعدی پدرویه بده باندک امتندا مدیورزد .در
صورتی که  v=0باشد استراتژی مذکور وجود نخواهد داشت.
در تبیین رفتار عقاليی بانک در حالت  2 ≤v < 9بايستی اذعا داشدت کده باندک

راه ح (̂ )Lرا میپذيرد و اگر مشتری (̂ )Hرا عالمت دهد بانک با احتمدال  λبده سدرا

متقاضی بعدی میرود .در حالتی که  v=0باشد در اين صورت بانک نسبت بده مشدتری
اعتماد کام خواهد داشت .نظر به اين که در اين حالت تمام متقاضیا اصدول اخالقدی
را رعايت میکنند لذا نپذيرفتن تقاضای مشتری برای اعطای تسدهیالت بده پدرویههدای
توجیهپذير معنی نخواهد داشت و  λ = 1خواهد بود.
 .1-9بررسي تعادل

زمانی کده  2 ≤ v < 9اسدت باندک در دوره  t=1راه حد

(̂ )Hرا

بدا احتمدال  λرد و بدا

احتمال  0- λمیپذيرد .مقدار  λرا میتوا با استفاده از رابطه زير استخراج نمود:
PL− CL = (9 − λ)PH− CH

طبق ويژگی ( )4مفروض در بازار اعتبار داريم:
آ گاه:

CH = 2

&

CL = 2

PH  PL
P
 *  1  L
PH
PH

* 

وقتی که متقاضی (̂ )Hرا به بانک عالمت میدهد عايدی خالص بانک در دوره

t=1

در صورت پذيرش (̂ )Hبرابر با  B-PLخواهد بود .بانک زمانی بین پدذيرش (̂ )Hدر دوره
 t=1و رفتن به سرا متقاضی دوم (کشانیده شد بازی به دوره  )t=0بیتفداوت خواهدد
بود که پیامد مربوطه در دوره اول و دوم برای بانک يکسا باشد.
اين برابری میتواند از طريدق  qحاصد شدود q .همدا احتمدال عددول از اصدول
اخالقی برای مشتريا نو ( )IMمیباشد .بنابراين داريم:
)سود انتظاری در دوره B-PL = B − k − (t = 0
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] =< B-PL =B-k [v Prob (L̂ H) PL + (9-v) Prob (L̂ H) PH

وارد کرد  vدر محاسبه فوقالذکر بیا گر سدهم مشدتريا ندو ( )Mدر میدا کد
متقاضیا تسهیالت است .در واقع بانک با اين امید بازی را به دور دوم مدیکشداند کده
متقاضی دوم محتمالً از نو ( )Mباشد .بديهی است که کشیده شد بدازی بده دور دوم
هزينه  Kرا برای بانک به دنبال خواهد داشت.
حال با استفاده از قاعده بیز

()L̂ H

 Probرا محاسبه میکنیم کده بیدا گدر احتمدال

دريافت عالمت (̂ )Lبرای مشک ( )Hدر دوره اول است:

(1  z )(1  v) q
(1  z )(1  v)q  z

= )Prob (L̂ H

حال با جايگذاری داريم:
zK
] ( z  v)(1  v)[v( PH  PL )  K

q* 

عبارت فوق استراتژی تعادلی مختلط مشتری نو ( )IMمیباشد کده وی بدا هددف

بیتفاوت نمود بانک بین کشاند بازی به دور  t=0و پذيرفتن (̂ )Hدر دوره  t=1بده آ
رسیده است .اين بازيکن با احتمال * qاز اصول اخالقی عدول میکند و با احتمال

*0-q

به اصول اخالقی پايبند میماند.
میتوا پیشبینیهای زير را تصور نمود:
ال ) هرچه مشتريا نو ( )Mبیشتر باشد احتمال کژگزينی و کژمنشی کاهش میيابد:
Lim Prob (L̂ H)=2
v→ 9

و) هرچه سهم ( )Lدر بازار اعتباری که با مشک عدم تقار اطالعات مواجه است
در مقايسه با ( )Hبیشتر باشد احتمال کژگزينی و کژمنشی کاهش میيابد:
Lim Prob (L̂ H)=2
z→ 2
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ج) هرچه مشتريا نو ( )IMاز اصول اخالقی کمتر عدول کنند احتمال کژگزيندی
و کژمنشی کاهش میيابد:

Lim Prob (L̂ H)=2
q→ 2

تعادل بیزين ناش مختلط 91را میتوا از ترکیب * qو * λبه دست

ولی

]∗∈ [2,9

آورد )]q ∗∈ [2,9

 .)λاين نو تعادل زمانی برقرار میشود که حداق يکی از احتمالهای

يا * λمثبت يا کامالً کوچکتر از  0باشد (عبدلی  0129ج 9

*q

 .)099میتدوا نشدا

داد که تعادل بیزين ناش استراتژی کامالً مختلط زمانی برقرار هست که:
(1  v  zv) K
 PH  PL
) v(1  v)(1  z

0 z 

در رابطه فوق ̃𝑧 را نرخ سود تعويضی مینامیم .در اين تعدادل مشدتری ندو
استراتژی

(H

()IM

 )L̂را با احتمال * qانتخاو و بانک آ را با احتمال * λرد میکندد .بدرای

حالتی که تمام متقاضیا تسهیالت از نو ( )Mهستند

()v=9

خواهیم داشت:

Prob (L̂ H)=2

يعنی هما طور که در نمودار ( )9نشا داده شدد اسدتراتژی ( )L̂ Hديگدر وجدود
نخواهد داشت و انتخاو نمیشدود .تحدت چندین شدرايطی مقددار  qدر تعدادل صدفر
میباشد و هیچکدام از مشتريا از اصول اخالقی عدول نمیکنند.
در حالت  2≤ v< 9پیشبینیهای زير برای مشتريا نو ( )IMقاب تصور است:
ال ) با افزايش

PH - PL

احتمال کژمنشی کاهش میيابد:
 zvK
0
(1  v)(1  z )[v( PH  PL )  K ]2

و) با افزايش هزينه رفتن به سرا متقاضیا

بعدی ()K



* q
)  ( PH  PL

احتمال کژمنشی افزايش میيابد:

* q
) zv( PH  PL

0
 K (1  v)(1  z )[ K  v( PH  PL )  K ]2
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ج) با کاهش سهم ( )Hدر بازار اعتباراتی که با مشک عدم تقار اطالعدات مواجده
است (کاهش احتمال  )Zاحتمال کژمنشی کاهش پیدا میکند:
* q
K

0
2
 z (1  v) (1  z )[ K  v( PH  PL )]2

 .9-9ارزيابي تعادل

در يک محیط با اطالعات نامتقار بین بانک و مشدتری بدازار اعتبدار در تخصدیص کارآمدد
تسهیالت دچار شکست خواهد شد .در صورت تحقق کژگزينی يا کژمنشی خواهیم داشت:
 =B-PH -Kپیامد بانک
 =PH -CHپیامد مشتری
 =B-PH -K+PH -CH =B-K-CHپیامد بازار اعتبار
تحت چنین شرايطی میتوا رفتارهای رانتجويانه در بازار اعتبار را انتظار داشت.
در حالت  v=0و در زمانیکه برخی از مشدتريات در سدطح ( )Hهسدتند پیامددهای
زير را داريم:
) = z (B- PH( + )0-z) (B-PL) = B-PL-z (PH-PLپیامد انتظاری بانک
) = z (PH-CH)+ (0-z) (PL-CL) = PL+z (PH-PLپیامد انتظاری مشتری
 = B-PL-z (PH-PL) +PL+ z (PH-PL) = Bپیامد انتظاری بازار
در حالت  2≤ v< 9پیامد انتظاری بانک برابر خواهد بود با:
) = B-PL- (0-v+zv) (PH-PLپیامد انتظاری بانک در تعادل ناش
رابطه فوق حاکی از آ است که در حالت  K=1نیز بانک در مواجه با شدرايط عددم
تقار اطالعات متضرر میشود .زيرا طبق قوانین کالسیک احتمال داريم:
(9-v+zv) > z
)(9-v) > z (9-v
2≤ z< 9

حالت  (0-v+zv)<zدر عم غیرممکن است .استنباط میشود که در يک محدیط بدا
اطالعات نامتقار پیامد تعادلی بازار در حالت  2≤ v< 9کمتر از حالت  v =0است.
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بدينترتیب استنباط میشود که رفتار وامدهی باندک در شدرايط اطالعدات متقدار
برای بانک بهینه است .چرا که وجود اطالعات نامتقار ريسک را باالتر برده و منجر بده
بروز کژگزينی و کژمنشی میشود .در صورت حاکمیدت شدرايط اطالعدات نامتقدار و
جدی بود ريسکهای ناشی از کژگزينی و کژمنشدی هزينده تدأمین مدالی پدرویههدای
سرمايهگذاری در بانکهای اسالمی افزايش میيابد.
 .4-9راهکارها

اطالعات در بازار نقش مهمی دارد .از ديدگاه اسالم نیز انتشار اطالعات نادرست ممنو
است .پنها کرد اطالعات مهم (غش) اصول اخالق اسالمی را نقض میکند .بندابراين
بازار اعتبارات بايستی شفاف باشد و همه اطالعات مفید در نظر گرفته شدود .همکداری
دو جانبه و مسلولیت مشترک يکی از اصول اخالق اسالمی است و بايد در يدک رابطده
مشارکتی مورد توجه قرار گیرد تا منجر به خطرات اخالقی نگدردد .لدذا وجدود اعتمداد
متقاب بین متقاضی تأمین مدالی و باندک مدیتواندد بده اجتنداو از مشدکالت ناشدی از
اطالعات نامتقار کمک کند .از سوی ديگر متقاضی تأمین مالی نیدز بايدد از عددول در
اخالق (فريب تقلب دزدی و  )...خودداری کند.
کدهای اخالقی مشتم بر اصول و معیارهايی میباشند کده ارزشهدا و هنجارهدای
فردی و اجتماعی را از نگاه اخالق و معنويت مورد وارسی قرار مدیدهندد .ايدن کددها
مبتنی بر پارامترهای صحیح و نادرست يا خوو و بد هستند .نظام بانکی نیز بده منظدور
ارتقای سطح رشد و افزايش کیفیت خدمات ملدزم بده تنظدیم و رعايدت ايدن اصدول و
قواعد میباشد .لزوم توجده بده کددهای اخالقدی در روابدط باندکهدا بدا يکدديگر بدا
سازما های ديگر و همچندین بدا سدهامدارا مشدتريا و کارکندا خدود در بانکدداری
اسالمی از اهمیت مضاعفی برخوردار است .نظر به اينکه بانکها با گسترش شدعبههدای
خود در کشورهای گوناگو به دنبال تقويت معامالت بینالمللی هسدتند لدذا ضدروری
است که هنگام تصويب قانو ها و تدوين آيین نامهها به عملیات بدانکی بدینالمللدی در
چارچوو بانکداری اسالمی نیز توجه شود .ازاينرو الزم است تدا نظدامنامدهای تددوين
شود که تمامی شقوق بروز رفتارهای غیراخالقی در بانکداری اسدالمی را در بدر گیدرد؛
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به طوری که مفاد آ برای مشتريا خدارجی نیدز مدأنوس و قابد فهدم باشدد .امدروزه
مراکزی در مالزی بحرين و دبی وجود دارند که در تدالش بدرای اسدتانداردسدازی نظدام
بانکداری اسالمی هستند ( .)Ashraf and Alizadeh Giashi, 1299, p.21رسید به معیارهای
استاندارد برای بانکداری اسالمی ضرورت داشته و میتواند مشدکالت ناشدی از کژمنشدی
در بانکداری اسالمی و انعکاس آ در مسلله اطالعات نامتقار را مرتفع سازد.
کدهايی مث صداقت انصافورزی بیطرفدی دوری از تبعدیض قابلیدت اعتمداد
شفافیت توجه به نفع جامعه و احترام به محیط زيست مبارزه بدا پديدده پدولشدويی و
دارايیهای حاص از مجاری غیرقانونی و غیرشرعی و عدم سوءاستفاده از اطالعات مدالی
افراد میتواند زمینه رسید به تقار در اطالعات را فدراهم سدازد و مشدکالت برآمدده از
کژگزينی و کژمنشی را مرتفع سازد .به منظور جلوگیری از مشکالت برآمدده از اطالعدات
نامتقار بانکها میتوانند سازوکارهای تنبیهدی و تشدويقی را در شدرايط قدرارداد لحداظ
کنند .به عنوا مثال بانک میتواند در صورت تحقق کژگزينی يدا کژمنشدی مشدتری را از
دريافت تسهیالت اعتباری در آينده محروم کند و يا سدوابق بازپرداخدت وی را بده سداير
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری گدزارش دهدد .احمدد ( )9119پیشدنهاد مدیکندد کده
گرفتن دارايیهای کارگزار به عنوا وثیقه میتواند به عندوا اهرمدی جهدت جلدوگیری از
اراوه گزارش غلط درباره میزا سود مورد استفاده قرار گیرد .همچنین بانکهدا مدیتوانندد
به عنوا يک اهرم انگیزشی به مشتريا راستین پیشنهاد استفاده از تسهیالت اعتباری آتدی
را بدهند (بهاروندی و احمدی حاجیآبادی 0120

.)92

مهمترين دستاورد اين مقاله اين است که در يک بازار اعتبار با اطالعدات نامتقدار
مشک الگوی مدير د عام میتواند از طريق عقدود اسدالمی مبتندی بدر اصدول اخدالق
اسالمی قاب ح باشد .چرا که در يک جامعهای که مقدررات و ضدوابط واقعدی اسدالم
حاکم باشد اطالعات نامتقار میتواند به متقار تبدي شود (قوامی  .)0121به عبارت
ديگر هر چقدر جامعه به سمت اجرای صحیح اصول اخالق اسالمی پدیش رود میدزا
اطالعات بین بانک و مشتری نیز به سمت تقار و شفافیت پیش خواهد رفت.
نتايج حکايت از آ داشت که پیامد حاص از بدازی در شدرايط اطالعدات متقدار
(جامعه ايدهآل اسالمی) بیشتر از پیامد حاصد در شدرايط اطالعدات نامتقدار اسدت.
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بنابراين رفتار وامدهی بانک در شرايط اطالعات متقار برای بانک بهینه است .چدرا کده
وجود اطالعات نامتقار ريسک را باالتر برده و منجدر بده بدروز کژگزيندی و کژمنشدی
میشود .پیشنهاد میشود نظام بانکی تعامالت اعتباری خود را به روش نظريده بدازیهدا
مورد تحلی قرار دهد و سعی نمايد تعام بدین باندک و مشدتری را بده سدمت محدیط
ايدهآل اسالمی سوق دهد تا از مشک الگوی مدير د عام مصو بماند.
شفافسازی اطالعات میتواند ضمن جلوگیری از وقدو شکسدت بدازار کدارآيی
عملکرد بازار اعتبار را نیز افزايش دهد .غربالگری 90اقدامی اسدت کده طدی آ فدرد بدا
اطالعات ناقص از فرد آگاه اطالعات کسب میکند .باندکهدا نیدز مدیتوانندد از طريدق
مؤسسات رتبهبندی اعتباری اقدام به غربالگری نمايند .مؤسسات رتبهبندی اعتبداری بدا
انجام مطالعات کارشناسی ريسکهای موجود را برای باندکهدا شناسدايی مدیکنندد تدا
بدينترتیب شفافیت بازار اعتبار ارتقا يابد.
نتيجهگيری

اين مقاله شرايط عدم تقار اطالعات در بازار اعتبارات را در قالدب يدک بدازی پويدای
مبتنی بر اطالعات ناقص که در آ متقاضیا تسهیالت به دو گدروه تفکیدک شدده ولدی
برای بانک ناشناخته است مدلسازی کرد و نشا داد که در تعادل رفتار عقاليی باندک
و مشتری چگونده بايدد باشدد .نتدايج حکايدت از آ دارد کده باندک بايسدتی از طريدق
سهمیهبندی اعتبارات متقاضیا را به پايبندی بده اصدول اخدالق اسدالمی سدوق دهدد.
مشتری برای متقاعد کرد بانک گاهی از اصول اخالقدی عددول مدیکندد و گداهی نیدز
پايبند میماند .با اين وص

تعادل در جايی حاص میشود که در آ احتمال عددول از

اخالق توسط مشتری و احتمال سهمیهبنددی اعتبدارات توسدط باندک صدفر نیسدت .در
ادامه عوام مؤثر بر کاهش عدول از اخالق اسالمی توسط مشتريا استخراج گرديدد و
راهکارهايی اراوه شد .به منظور کاهش مشکالت ناشی از اطالعدات نامتقدار پايبنددی
افراد به اصول اخالق اسالمی میتواندد از آثدار سدوء کژگزيندی و کژمنشدی جلدوگیری
نمايد .در اين تحقیق معلوم شد که در صورت حاکمیدت شدرايط اطالعدات نامتقدار و
جدی بود ريسکهای ناشی از کژگزينی و کژمنشدی هزينده تدأمین مدالی پدرویههدای
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سرمايهگذاری در بانکهای اسالمی افزايش میيابدد .هدمچندین ضدع

شداخصهدای

اخالقی در جامعه میتواند خطراتی برای بانکها به دنبال داشته باشد .مکانیسدم تسدهیم
سود و زيا میتواند در يک محیط با اطالعات کام و متقار هم به نفع بانک و هم به
نفع وامگیرنده باشد و زمینه يک بازی برد د برد را فراهم کند .اما از آنجدايی کده ايجداد
محیط با اطالعات متقار در بازار اعتبار به راحتی امکا پذير نیست؛ فراهم نمود بستر
الزم برای پايبندی مشتری به اخالق و اعتماد بانک به مشتری در راسدتای کداهش آثدار
سوء عدم تقار اطالعات ضروری به نظر میرسد .بندابراين تقويدت کددهای اخالقدی
مانند امانتداری و صداقت و رعايت اصول اخالقی مبتنی بدر آمدوزههدای ديدن اسدالم
میتواند زمینه بروز پديدههای کژگزينی و کژمنشدی را کداهش دهدد .عیوضدلو و قلدیچ
( )0124فراهم شد اين بستر را نیازمند تدابیر ساختاری جهت اجرايدی شدد دقیدق و
کام میدانند .تدابیر پیشنهادی آ ها از چهدار بخدش عمدده اطدال رسدانی و آمدوزش
نظارت و بازرسی ارزيابی و رتبهبندی و اصالح و بهبود عملکردها تشکی میشود.
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