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چکیده
در اقتصاد به هر عملی که در آن معیارهای اخالقی نادیده گرفته شود ،مخااطرة اخالقای )ethical risk
اطالق میشود .بهدلیل گسترده بودن دامنۀ اینگونه اعمال ،در این تحقیق فقط دو نوع اصلی و شایع آن
یعنی کژمنشی  )Moral hazardو کژگزینی  )Adverse selectionدر زمینۀ عملیاات باانکی بادون رباا
بررسی شده است .با توجه به پیچیده بودن فرایند مخاطرة اخالقی ،وقوع یا عدم وقوع آن را با بروز نتایج
آن میتوان درک کرد .یکی از مهمتارین نتاایج مخااطرة اخالقای در عملیاات باانکی ،وجاود مبال اات
غیرجاری در بانکهاست .به این ترتیب مبال ات غیرجااری باانکی را معیااری از مخااطرات اخالقای در
بانکداری در نظر گرفتیم .بهطور کلی در عملیات بانکی ،کژگزینی بهعنوان سوء تخصیص منابع باانکی و
کژمنشی بهعنوان عدم سرمایهگذاری صحیح گیرندة تسهیالت و در نتیجاه عادم بازپرداخات تساهیالت
تعریف میشود .براساس این تحقیق ،بانکهای خصوصای باا بیشاترین مخااطرة اخالقای و باناکهاای
تخصصی با کمترین مخاطره در بین بانکها ،و تسهیالت قرضالحسنه در بین انواع تسهیالت ،با کمترین
مخاطرة اخالقی مواجهاند.
واژههای کلیدی :اقتصاد اسالمی ،بانکداری بدون ربا ،کژگزینی ،کژمنشی ،مخاطرة اخالقی.

* نویسندة مسئول

Email: abrishami_hamid@yahoo.com
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مقدمه
مخاطرات اخالقی در اقتصاد شامل دامنۀ گستردهای از اعمال و رفتارهایی است که اقتصااد از اخاالق
فاصله میگیرد و بهع ارت دیگر ،بهمعنای نوعی انحراف اخالقی در رفتارها و اعمال اقتصادی است.
مخاطرات اخالقی شامل دامنۀ گستردهای از اعمال و رفتارهاست کاه در اینجاا تنهاا باه دو
گونۀ اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی 1و کژگزینی 2اشاره میکنیم.
کژمنشی خود به دو نوع کلی پیشبینایشاده ق ال از قارارداد) و پایشبیناینشاده بعاد از
قرارداد) تقسیم میشود .در فرایند کژمنشی ،فردی کاه مرتکاب ایان عمال شاده ،در واقاع ضارر
مضاعفی را بر طرف دیگر قرارداد تحمیل کرده است .بهع ارت دیگر ،در نظریاۀ اقتصااد ،کژمنشای
وضعیتی است که در آن رفتار یک طرف میتواند معامله را به ضرر طرف دیگر تغییر دهد .براساس
تئوری قرارداد ،کژمنشی ناشی از موقعیتی است که در آن اعمال پنهانی صورت گیرد [.]17
اما کژگزینی ،انتخاب نامساعد یا پادگزینی ،3شرحدهندة موقعیتی است کاه در آن دو طارف
معامله بهعنوان مثال خریدار و فروشنده) ،اطالعات متفاوتی دربارة کیفیت کاال یا خدمت ماورد
معامله دارند .بهع ارت دیگر میتوان گفت این واژه باه فراینادی باازاری اشااره دارد کاه در آن
بهدلیل اطالعات نامتقارن دسترسای باه اطالعاات متفااوت) ،خریاداران و فروشاندگان ،نتاایج
نامبلوب رخ میدهد .کژگزینی یکی از عواقب محرز اطالعات نامتقارن است که به شکست باازار
منجر میشود [.]34
با توجه به تعاریف ارائهشده ،مایتاوان نتیجاه گرفات کاه هار دو ساوی مخااطرة اخالقای
کژمنشی و کژگزینی) از یک عامل اصلی ،یعنی اطالعات نامتقارن نشأت میگیرند.
بهطور کلی ،اطالعات نامتقارن حالت خاصی از اطالعات ناقص بوده و بهطور معمول در اکثر
مسائل مالی و اقتصادی شایع است .این مسئله بهخصوص بعد از اجرای قاانون بانکاداری بادون
ربا ،یکی از مهمترین عوامل مشکلآفرین در نظام بانکی بوده است .تأکید اصلی در زمینۀ اقتصاد
اطالعات به مسئلۀ اطالعات نامتقارن مربوط مایشاود ،یعنای ماوقعیتی کاه در آن یاک عامال
اقتصادی در مورد م ادلۀ خود اطالعات خاصی دارد که طرف دیگر م ادله آن اطالعات را نادارد.
در هنجارهای اسالمی ،نداشتن اطالع کافی دربارة کاالی مورد م ادله یا حتی قیمت واقعی کااال
منع شده است .هشام حکم میگوید :من نوعی ل اس را در سایه میفروختم؛ زیرا در سایه ،جلوة
1. Moral Hazard
2. Adverse Selection
3. Adverse selection, anti-selection or negative selection
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بیشتری داشت .امام کاظم ع) از کنار من گذر کردند و فرمودناد :ای هشاام ،بیاع در ساایه در
خصوص این ل اس) غش است و غش حالل نیست [.]12
بر مسئلۀ شفافیت اطالعاتی در مورد معامالت در کتب فقهی اسالمی بارها تأکید شده اسات[،]7
بهطوری که حتی بیاطالعی از قیمت بازار تحت عنوان تلقی رک اان مناع شاده اسات [ .]6در واقاع
تلقی رک ان حالتی بود که کاالهای تجاری ق ل از رسیدن کااروان باه باازار و بایاطالعای کااروان از
قیمت بازار ،توسط کسانی که از شهر بهطرف کاروان حرکت کرده بودند به قیمات ناازلتاری خریاده
میشد.
امروزه این مسئله در بانکداری نیز ممکن است مصداق داشته باشد؛ برای مثال در تخصیص
تسهیالت مشارکتی ،عامل کار در فروش نیروی کار خود به کارفرما یا تأمینکننادة سارمایه ،در
مورد نحوه و میزان تالش و بهرهوری خود از اطالعات بیشتری برخوردار است تا کارفرما .از ایان
جهت رفتار عامالن اقتصادی در شرایط متقارن ن اودن اطالعاات باهطاور قباع باا تعامالهاای
راه ردی همراه است .نکته ای که در اینجا باید بر آن تأکید شود این است که باهطاور معماول،
طرف م ادله با اطالعات بیشتر میخواهد از طرفِ کمتر مبلع ،نوعی ویژهخواری کند .این رفتاار
فرصتطل انه ،به از بین رفتن ویژگیهای خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابات
منجر میشود .در کل میتوان گفت اطالعات نامتقارن موجب بروز دو نوع رفتار فرصاتطل اناه،
انتخاب بد کژگزینی) و رفتار نامناسب کژمنشی) میشود دربارة این موارد و شایوههاای رفاع
این مشکالت در بانکداری و بهخصوص بانکداری اسالمی بیشتر میتوان بحث کرد کاه در اداماه
به آن خواهیم پرداخت).
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
بانکداری اسالمی نهتنها در ایران ،بلکه در جهان با سرعت زیادی رشد یافته است ،بهطاوری کاه
سرمایۀ بانکهای اسالمی تا سال  2006به بیش از  250میلیارد دالر افزایش یافته اسات [.]21
این در حالی است که روند افزایشی آن در سالهای بعدی حدود  15درصد برآورد شاده اسات.
براساس تحقیقات برخی متفکران [ .]22این رشد بهخصوص با گسترش بانکداری خصوصای باا
مخاطرات اخالقی و مشکالتی نیز مواجه بوده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .باه طاور
کلاای ماایتااوان مشااکالت و مخاااطرات عمااومی در تحقااق بانکااداری اسااالمی را در دو دسااته
ط قهبندی کرد [ .]22بهع ارت دیگر ،ن ود نظارت علمی س ب میشود که از یکسو ،کژگزینای
با سوء تخصیص منابع بانکی و از سوی دیگر ،کژمنشی با ایجاد فرصت بارای مشاتریان در ارائاۀ
گزارش غیرصحیح نس ت به عملکرد واقعی ،فضای مخاطرة اخالقی را تشدید کند ،تاأثیرات هار
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یک از این دو عامل بر رفتار گیرندة تسهیالت مالی و اعباکنندة این تسهیالت سارردهگاذار یاا
نمایندة او) را میتوان با توجه به شکل  1بررسی کرد.
براساس این شکل پویش مخاطرة اخالقی در تخصیص تسهیالت بانکی شاامل کژگزینای و
کژمنشی است که بهطور متقابل در هم تنیده شده و از نظر آمااری تفکیاکپاذیر نیسات ،زیارا
کژمنشی میتواند مقدمهای برای وقوع کژگزینی باشد و بهطور متقابل کژگزینای در نهایات باه
کژمنشی منجر میشود.
بنابراین بهطور معمول نتیجۀ این تقابل باین باناک و مشاتری ،ارت ااط پایادار ماالی باین
سرردهگذار و سرمایهگذار را مخدوش میکند و بهصورت ح اب بدهیهای معوق ظاهر میشود و
در نهایت سایر فعالیتهای مالی و اقتصادی را تحتشعاع قرار میدهد.

شکل  .1مدل جریان مخاطرات اخالقی در عملیات بانکی و مالی

تدوین شاخص آماری مخاطرات اخالقی

مخاطرة اخالقی تسهیالت بانکی در بانکداری اسالمی با توجه به وجود انواع تسهیالت م تنی بار
عقود اسالمی متفاوت است .برای مثال مخاطرات اخالقی در مضااربه باا مخااطرات اخالقای در
جعاله یا فروش اقساطی یکسان نیست ،ولی باهطاور کلای مایتاوان گفات مخااطرات اخالقای
تسهیالت م تنی بر عقد  ،aبه انحراف نتایج ممکن ناشی از وقوع آن مربوط میشود.
با توجه به اینکه در کشورهای اسالمی عقود اسالمی بیشتر بر اساس مرابحاه و تعیاین نارخ
سود قبعی صورت میگیرد ،میتوان براساس تحقیق یکی از متفکران بانکاداری اساالمی [،]28
مخاطرة اخالقی را بررسی کرد .در این تحقیق با توجه به آمارهای قابل دریافت از سیستم بانکی
میتوان این شاخص را بهصورت زیر در نظر گرفت.
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مخاطرة اخالقی در بانک ،شامل تابع کژگزینی  )Aو کژمنشی  )Mفرض مایشاود و ایان
در حالی است که کژگزینی خود تابعی از کژمنشای و ظهاور آن در عمال ،باهصاورت مبال اات
غیرجاری بانک  )Eپدیدار میشود:
A  A M   E

و در نهایت می توان احتمال مخاطرة اخالقی در عملیات باانکی ) Ω(aرا براسااس مبال اات
غیرجاری بانکها  )Eبهصورت زیر معادل فرض کرد:
 a     E 

در این صورت اگر فرض کنیم تسهیالت دریافتشده در سال  t0م لغ  Vریاال باشاد و عادد
شاخص قیمت در سال وقوع عقد تسهیالتی و سال جاری بهترتیب  P0و  Pnباشد ،و ساود ماورد
انتظار دریافتی از گیرنده تسهیالت  rدرصد تعیین شده باشد ،ارزش فعلای مبال اات معاوق در
سال جاری  )Enبهصورت زیر محاس ه میشود:
n

E n V 1  e 

و با توجه به اینکه:

e  p n  rn

است بنابراین میتوان ارزش مالی وقوع مخاطرة اخالقای بار م ناای تعویاق در بازپرداخات
دیون بانک را بهصورت زیر محاس ه کرد:
 rn  


 P
n

n

n 0

E n V 1 


به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که هرچه گذشت زمانی مبال ات غیرجاری بیشتر باشد،
امکان مخاطرة اخالقی بیشتر خواهد بود.
بهع ارت با افزایش زمان تأخیر ،احتمال وقوع مخاطرة اخالقی بیشاتر خواهاد باود .از نظار
علمی بانکهای متعارف غیراسالمی برای جلوگیری از این نوع مخاطرة اخالقای ،جریماۀ تاأخیر
مرک ی ،معادل یا بیشتر از  Enمحاس ه و گیرندة تسهیالت را متعهد به پرداخت آن میکنناد .در
بانکداری بدون ربا ،اگرچه مجوز این جریمه از شورای نگه ان گرفته شده ،مراجع شرعی تاکنون
فتواهای متفاوتی دربارة شرعی بودن این جریمه داشتهاند .در هر حال شایان ذکر است که بنابر
ضوابط بانکی ،مبال ات غیرجاری شامل سه مرحلۀ زیر است:
 مبال ات سررسید گذشته؛
 مبال ات معوق؛
 مبال ات مشکوکالوصول.

دانش مخاطرات /دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1395

52

با توجه به اهمیت هر یک از موارد پیشگفته و کارکرد متفااوتی کاه در تخماین مخااطرة
اخالقی دارند به بررسی هر یک میپردازیم:
مخاطرۀ اخالقی در مطالبات سررسید گذشته

براساس آییننامۀ وصول مبال ات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول مؤسسههای اعت ااری
ریالی و ارزی) [ ،]2مبال ات سررسید گذشته مبال اتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تااریخ
قبعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است.
در این مرحله که شرایط اولیۀ بروز مخاطرة اخالقای فاراهم مایشاود ،نقاش باناکهاا در
جلوگیری از این مخاطره بسیار حساس است .در این حالات ،اگرچاه شارایط اولیاه بارای باروز
مخاطره ایجاد شده ،با توجه به معنادار ن ودن ضریب هم ستگی زمانی آن به نظر مایرساد کاه
عوامل تصادفی و غیرهدفمند ،به بروز تأخیر منجر شده است .ایان وضاعیت را مایتاوان شاروع
غیرهدفمند مخاطرة اخالقی ،ولی شروعی وسوسهانگیز براساس شکل  2در نظر گرفت:

شکل  .2نسبت مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول به کل تسهیالت بانکی (درصد)
مأخذ :پایگاه آماری بانک مرکزی و بانکها

همانطور که مالحظه میشود ،در طول دورة بررسی ،مبال اات سررساید گذشاته باهطاور
متوسط حدود  3درصد کل تساهیالت باانکی باوده کاه باهمراتاب کمتار از مبال اات معاوق و
مشکوکالوصول است .با توجه به روند زمانی این نوع مخاطره که باا عناوان مبال اات سررساید
گذشته مبرح شد ،میتوان روند زمانی این متغیر را با شی ی نزدیک به صفر در نظر گرفت.
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با توجه به نوسان بسیار ضعیف این متغیر در روند زمانی ،میتوان نتیجه گرفت که این نوع
مخاطرة اخالقی بیشتر تصادفی و غیرهدفمند است که در صورت پیگیری نکردن ،همانطور کاه
در مراحل بعد خواهیم گفت ممکن است مشکالت وسیعتری را برای بانک بهوجود آورد.
مخاطرات اخالقی در مطالبات معوق

براساس تعریف آییننامۀ وصول مبال ات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول مؤسسههای
اعت اری ریالی و ارزی) ،مبال ات معوق مبال اتی است که بیش از شش و کمتر از هجده مااه از
تاریخ سررسید یا تاریخ قبع بازپرداخت اقساط آن سرری شده است.
بهطور کلی ،ممنوعیت معاامالت م تنای بار نارخ باازدهی ثابات و از پایش تعیاینشاده و
جایگزینی عقود در عملیات تخصیص منابع ،مهمترین خصوصیات بانکداری غیررباوی اسات .در
بانکداری غیرربوی ،نرخ واقعی بازدهی بهطور گذشتهنگر و برم نای سود تحققیافتۀ فعالیتهاای
بخش واقعی تعیین میشود ،این نوع فعالیت ذاتاً با ریسک همراه است .تصمیم نسانجیده بارای
تأمین مالی سرمایهگذاری ممکن است موجب مبال ات معوق شود و زیان اقتصادی برای بانک و
در نتیجه برای اقتصاد ملی بههمراه داشته باشد و سالمت نظام بانکی را به خبر اندازد .موضاوع
نظارت بر تخصیص منابع در بانکهای مرسوم نیز وجود دارد ،اما در بانکداری غیرربوی اهمیات
آن بیشتر است ،زیرا در شیوة تأمین مالی مشارکتی ،تشخیص کوتاهی و عمل نکردن به تعهد از
سوی عامل و کارفرما در سررسید قرارداد مشخص مایشاود .بناابراین ریساک سارمایهگاذاری،
بیشترین ریسک عملیاتی است که بر بانکداری غیرربوی اثر میگذارد .در واقاع مایتاوان گفات
ارزیابی و مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بانکداری غیرربوی اجتنابناپذیر اسات .ایان مسائله
ناشی از ن ود کنترل و نظارت فراگیر توسط بانک ،پیچیده بودن شیوههای تأمین مالی در عقاود
مشارکتی و در نهایت ن ود تقارن اطالعاتی بیشتر در روشهای مشارکتی است.
درصورتی مالحظۀ روند ایان ناوع مبال اات -کاه آن را مخااطرة اخالقای ناوع دوم تلقای
میکنیم -در دورة مورد بررسی با درصد متوسط بیشتری نس ت به مبال ات سررساید گذشاته
مواجه خواهیم شد ،بهطوری که درصد متوسط مبال ات معوق  4/4درصد کل تساهیالت باانکی
را براساس شکل  2تشکیل داده است.
در این شکل اگرچه روند زمانی این متغیار ،باهنسا ت نزولای اسات ،نوساان زماانی آن در
مقایسه با مبال ات سررسید گذشته از سبح باالتری برخوردار است.
با توجه به این روند میتوان گفت این مسئله نشاندهندة نوعی مخاطرة اخالقی است که در
اثر عدم نظارت کافی در حال نهادینه شدن است.
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مخاطرۀ اخالقی در مطالبات مشکوکالوصول

با توجه به مصوبۀ هیأت وزیران ،مبال ات مشکوکالوصول مبال اتی است که بیش از هجده مااه
از تاریخ سررسید یا از تاریخ قبع بازپرداخت اقساط آن سرری شده است؛ بنابراین در این دسته
از مبال ات ،مخاطرة اخالقی دارای عمق بیشتری است.
با نگاهی کلی براساس شکل  ،2میتوان گفت رشاد صاعودی و مساتمر ایان ناوع مبال اات در
سالیان اخیر ،در مقایسه با سایر تسهیالت غیرجاری ،مخاطرة اخالقی عمیقتری را پایریازی کارده و
ضرباهنگ آن نس ت به دیگر مخاطرات پررنگتر بوده است .جهش قیمتی ناشی از اجرای مرحلاۀ اول
هدفمندی یارانهها بدون پرداخت یارانۀ بخش تولید ،رشد فزایندة نرخ تورم ،تغییرات سیاستی یک ااره
در زمینۀ روش تعیین نرخ ارز و تحمیل زیانهای ناشی از سیاستگذاریهای اشت اه در این زمیناه باه
بنگاههای اقتصادی ،بهع ارت دیگر نامبلوب شدن محیط کسبوکار و در نتیجاه ،افازایش چشامگیر
هزینۀ تمامشده تولید در فعالیتهای اقتصادی و کاهش چشمگیر حاشیۀ سود بنگااههاای اقتصاادی،
در بسیاری از موارد بر تشدید این نوع مخاطرة اخالقی مؤثر بوده است .از اینرو تاا حادودی باه نظار
میرسد چنین تسهیالتگیرندگانی ،توان بازپرداخات تساهیالت خاود را نداشاته باشاند .ولای نکتاۀ
مهمتر ،همانگونه که پیشتر بحث شد این است که کم بودن نرخ سود تسهیالت نس ت به نرخ تاورم،
انگیزة افراد را برای بازپرداخت به موقاع تساهیالت کااهش مایدهاد و مخااطرة اخالقای را تشادید
میکند .با این نگرش ،دامن زدن تسهیالتگیرندگان بزرگ و برخوردار از توان مالی و نفاوذ اداری باه
افزایش مبال ات غیرجاری و مشکوکالوصول بانکها ،موجب میشود که ایان ناوع مخااطرة اخالقای
مهمترین چالش بانکی تلقی شود.
همانگونه که در شکل  2مالحظه میشود ،روناد زماانی مبال اات مشاکوکالوصاول باا شایب
صعودی و براساس درصد متوسبی معادل  8درصد کل تسهیالت بانکی ،بیشاترین سابح تساهیالت
غیرجاری را به خود اختصاص داده است.
در واقع میتوان گفت با توجه به ضریب بزرگ نو سان زمانی ،روند صاعودی ایان دساته از
بدهیها میتواند عملیات بانکی را با توقف یا رکود مواجه کند و بنابراین نظارت بر این مرحله از
مخاطرات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بررسی مخاطرۀ اخالقی در بانکداری بدون ربا در ایران

بهطور کلی امکان بررسی تفاوت مخاطرة اخالقی در تسهیالت بانکی م تنای بار عقاود مختلاف
اسالمی بهجز قرضالحسنه به چند دلیل امکانپذیر نیست.
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اول اینکه در بانکها تسهیالت م تنی بر عقود مشارکتی پس از یاک دورة کوتااه زماانی باه
تسهیالت م ادلهای ت دیل میشود و جداسازی این تسهیالت از تسهیالت م ادلهای با توجاه باه
سررسیدهای متفاوت ممکن نیست.
دوم اینکه بانکها بهسادگی بسته به حداکثرسازی منافع خود ،تسهیالت م ادلهای و مشاارکتی را
جابهجا میکنند .برای مثال پس از تصویب نرخ ساود بیشاتر بارای تساهیالت مشاارکتی نسا ت باه
تسهیالت م ادلهای توسط شورای پول و اعت ار ،بانکها بالفاصله تسهیالتی را کاه پیشاتر باهصاورت
م ادلهای اعبا میکردند ،با توجه به تصویب سود بیشتر برای تسهیالت مشارکتی ،براسااس شاکل ،3
بهسهولت ،بیشتر تسهیالت را براساس عقود مشارکتی در اختیار مشتریان قرار دادند.
بعد از مصوبه

قبل از مصوبه

شکل  .3نسبت تسهیالت مشارکتی به مبادلهای
مأخذ :پایگاه آماری بانک مرکزی و بانکها

همانگونه که در شکل  3مالحظه میشود ،ق ل از اجرای مصوبه ،نس ت تسهیالت مشارکتی باه
م ادلهای بین  20تا حداکثر  40درصد بود؛ ولی بعد از اجرای مصاوبه ،ایان نسا ت باه بایش از 120
درصد افزایش یافت؛ درحالی که رویۀ بانکها در برخورد با ایان تساهیالت عماالً باا هماان ساازوکار
م ادلهای صورت میگرفت.
سوم اینکه ابزارهای مشارکتی براساس ضوابط مالی ،ماهیتااً از سررساید معینای برخاوردار
نیست و به این ترتیب تنها تسهیالتی که ط ق رویۀ معمول بانکهاا ماهیات مشاارکتی واقعای
دارد ،مشارکت حقوقی است که در طاول ساالهاای گذشاته تنهاا حادود  1تاا  2درصاد کال
تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه ارزش ساهام در باازار تعیاین
میشود ،مخاطرة اخالقی بعد از انعقاد قرارداد به حداقل ممکن کاهش مییابد.
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بنابراین میتوان گفت تفاوت مخاطرة اخالقی بین تسهیالت م ادلاهای و از تساهیالتی کاه بادو ًا
به صورت مشارکتی و براساس نارخ ساود معینای تنظایم و پاس از یاک دورة زماانی باه تساهیالت
م ادلهای ت دیل میشود ،براساس دالیل فوق تأییدشدنی نیست ،ولی درصورتی کاه تساهیالت ،تماام
ضوابط عقد مشارکت را داشته باشاد ،مثال مشاارکت حقاوقی ،مخااطرة اخالقای در مشاارکتهاای
حقوقی نس ت به تسهیالت م ادلهای کاهش معناداری خواهاد داشات؛ ولای هماانطاور کاه گفتایم
تسهیالت مشارکت حقوقی بسیار ناچیز و محدود است.
نکتۀ دیگری که در فرضیههای تحقیق مبرح بود ،تفااوت مخااطرة اخالقای در تساهیالت
قرضالحسنه تسهیالت غیرانتفاعی) با سایر تسهیالت است که باا توجاه باه ماهیات ایان ناوع
تسهیالت میتوان گفت مخاطرة اخالقی نیز در این تسهیالت قرضالحسنه) با مخاطرة اخالقای
در سایر تسهیالت به دالیل زیر متفاوت است.
بهطور کلی براساس جدول  ،1حجم و میزان تسهیالت م تنی بر قارضالحسانه بسایار کمتار از
سایر تسهیالت است .در واقع سهم قرضالحسنه نس ت به ماندة کل تسهیالت بسیار محدود است.
جدول  .1میزان تسهیالت اعطایی بانکها برحسب عقود مختلف اسالمی
سال

ماندۀ کل تسهیالت

قرضالحسنه

مضاربه

فروش اقساطی

مشارکت مدنی

1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

134048
176907.5
237449.9
320796.2
442397.6
608407.5
832831.7
1179722.5
1615791.2
1813250.1
2103916.1
2903482.3
3456633.3
4067590.6
4996707.2

6100
7507.5
10643.8
23001.6
25794.9
28802.7
36580.9
40789
51012.6
63690
92813.3
119575.5
178483.5
216129.7
260725.1

8391
10885.8
13095.9
18167.2
27450.9
37890.8
57299.3
90626.9
144801.5
122453.1
107095.2
126724.2
126240.4
125732.2
145799

37904
50913.2
74633.6
105957.7
156877.7
224360.9
279453.9
568070
784475.7
817676.5
771734.1
902270.2
1043080
1191296
1448986

13750
17502.5
20394.4
20630.7
29828.4
42496.4
62789.6
176432.4
258315.8
306311
577635.8
1092263
1268492
1581456
1992144

مأخذ :درگاه آماری بانک مرکزی ج ا ایران
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همانگونه که مالحظه میشود ،سهم نس ی تسهیالت قرضالحسنه نس ت به کل تساهیالت
بانکی در سالهای  1385 ،1378و  1392بهترتیب  3/5 ،4/6و  5درصد بوده است.
عالوهبر سهم نس ی در کل تسهیالت ،حجم متوسط م الغ نیز نس ت به سایر تساهیالت در
حد بسیار کمی قرار داشته ،ولی نکتۀ مهم ،تفاوت معناادار مخااطرة اخالقای در ایان بخاش از
تسهیالت بانکی است .همانگونه که در شکل  4مشاهده میشود سهم نسا ی مخااطرة اخالقای
مبال ات سررسید گذشته) در تسهیالت قرضالحسنه در ساالهاای گذشاته نسا ت باه ساایر
تسهیالت بانکی بسیار کمتر بوده است.
با توجه به سهم نس ی مخاطرات اخالقی در تسهیالت قرض الحسنه و اینکاه صاندوقهاای
قرض الحسنه ،خود جزئی از سیستم مالی محسوب میشوند ،توسعۀ این نوع تسهیالت بانکی در
کل کشور ،هم تحت تأثیر توسعۀ مالی صندوقها و هم تحت تأثیر عواملی است که در اثر تغییار
مقررات یا سایر عوامل به طور غیرمستقیم می توانند بر توسعۀ مالی ماؤثر باشاند و بایاد در نظار
گرفته شوند.

شکل .4سهم نسبی مخاطرۀ اخالقی در تسهیالت قرضالحسنه و سایر تسهیالت
مأخذ :پایگاه آماری بانک مرکزی و محاسبات نویسنده

با توجه به اطالعات بهدستآمده از شاخصهاای مخااطرة اخالقای در تساهیالت مختلاف،
همانگونه که مشاهده میشود مبال ات غیر جاری در تسهیالت قرضالحسنه نس ت باه میازان
این مخاطره در سبح جهانی قابل ق ول است .ال ته بهنظر میرسد توسعۀ ماالی در اساتانهاای
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کشور از منبقهای به منبقۀ دیگر فرق میکند .در برخی استانها تأثیر تسهیالت قرضالحسانه
در توسعۀ مالی بهطور نس ی بیشتر است ،زیرا دارای نظام کنترلی و نظارتی بهترند .عالوهبار آن،
این تسهیالت بهویژه تسهیالتی که از طریق صندوقهای غیردولتی اعبا میشود ،نیااز بیشاتری
به تقویت محیط عملیاتی و آموزشی دارند .براساس یک رشته از شاخصها ،توسعۀ مالی با توجه
به رشد عملیات بانکی قرضالحسنه در مقایسه باا تساهیالت خارد باانکی در برخای از منااطق
جهان بهتر است ،اما این تسهیالت بهخصوص تسهیالتی که از طریاق صاندوقهاای غیردولتای
ارائه میشود باید مورد نظارت دقیقتری قرار گیرند.
نتیجهگیری
با توجه به این تحقیق ،یکی از آثار و پیامدهای مخااطرة اخالقای در فعالیاتهاای پاولی باناکهاا و
مؤسسههای اعت اری ،پیدایش مبال ات معوق است؛ پدیدهای که از دغدغههای مهم باناکهاا و ساایر
مؤسسههای اعت اری است و تأثیرات منفی بر چرخۀ منابع و مصارف شعب میگذارد .بهطاورکلی ایان
مسئله از دو جهت درونی و برونی در بانکها و مؤسسات اعت ااری مایتواناد حاائز اهمیات باشاد .از
جهت درونی ،هزینههای عملیاتی ،بازده کاری ،سودآوری ،میزان خادمت باه مشاتریان ،درجاهبنادی
شعب ،حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخصهای کیفی شعب از ق یل نارسایی اعت ارسانجی ،ن اود
آموزشهای عملیاتی ،ن ود سیستم هوشمند پیگیری مبال ات ،تغییرات عمده در قاوانین و مقاررات و
ن ود سیستم جامع حسابداری ،میتواند تأثیر مهمی در کنترل و کاهش مخاطرات اخالقای و باهویاژه
شاخص مورد تأکید این پژوهش یعنی مبال ات معوق داشته باشد.
در نگرش بیرونی ،کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور ،اختصااص نیاافتن باهموقاع و
بهینۀ منابع به ش کۀ تولید و صانعت ،روناق نداشاتن اشاتغال و در نهایات رکاود اقتصاادی در
افزایش مبال ات معوق تأثیر دارد.
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