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Abstract
Despite the prominent role of profit-loss sharing (PLS) contracts in theoretical
literature of Islamic banking, the share of these contracts in Islamic banks is still
very small. Studies identify the agency problem as the most important barriers to
use such contracts in practice. Using a repeated game model, in this paper we
show how the existence of a system memory (keeping the history of investment
proposals and projects, agents´performance and their ratings) in Islamic banks
might alleviate the asymmetric information problem and facilitate the
implementation of PLSs.
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ايرج توتونچیان

چکیده
گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسالمی ،عقود مشارکت جایگاه ویژهای دارند اما در عمل سهم این
نوع قراردادها از کل قراردادهای بانکهای اسالمی ناچیز است .محققین وجود مشکل عدم تقارن اطالعات
که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخالقی (کژمنشی) میشود را به عنوان یکی از مهمترین
موانع بکارگیری این قرارداد برمیشمارند .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیبهای ناشی از
عدم تقارن اطالعات در این نوع عقود ،ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبهبندی پیشینی و پسینی عملکرد
طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و مجریان آنها) است .این مقاله در چارچوب نظریه بازیها و با
استفاده از بازیهای تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسالمی باعث میشود
مشکل مربوط به عدم تقارن اطالعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود
باشد.
واژگان کلیدی
قرارداد مشارکت ،مخاطره اخالقی ،حافظه سیستم ،بازیهای تکرارشونده.
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مقدمه

یکی از اصلیترین عواملی که از نظر محققین مانع از استفاده گسترده بانکهای اسالمی
از قرارداد مشارکت شده ،وجود مخاطره اخالقی 1یا کژمنشی در رابطه بانک و گیرنده
تسهیالت است 2.خان ( ) 2010در تحقیقی ضمن معرفی مخاطره اخالقی در کنار انتخاب
مضر یا کژگزینی3به عنوان یکی از مشکالت جدی حوزه تأمینمالی اسالمی تحقق آن را
زمانی می داند که از منابع دریافت شده از بانک درست استفاده نشود یا اینکه آنها در
راههای نامناسب به کار گرفته شوند .وی همچنین عنوان میدارد که وجود مسئله مخاطره
اخالقی باعث شده که تأمینمالی غیرمشارکتی( 4دارای بازدهی ثابت) جایگاه مهمی در
بین بانکداران اسالمی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح
داده شوند ( .)Khan, 2010, p. 812وارد ( )2000نیز ضمن اشاره به برخی از مشکالت
معمول در بانکهای دنیا مانند مواجهه با وامهای بد5عنوان میدارد که بانکهای اسالمی
عالوه بر مشکالت معمول در بانک های دنیا ،با سطح دیگری از مشکالت نیز مواجه
هستند که از آن تعبیر به «مخاطره اخالقی اسالمی»6میکند و منظور از آن حالتهایی از
مخاطره اخالقی است که به دلیل شرایط فرهنگی اجتماعی کشورهای اسالمی ایجاد
می شود .وی چهار بستر برای به وجود آمدن مخاطره اخالقی اسالمی بر میشمرد که
اولین بستر آن ناشی از آن است که در جوامع اسالمی اصل بر این گذاشته میشود که
بانکها و مشتریانشان افرادی باتقوا هستند و به عنوان مسلمان هیچگونه خیانت یا دزدی
نمیکنند و در این شرایط برخی از مشتریان یا کارمندان بانک با اقدامات ریاکارانه مرتکب
تخلف میشوند و مخاطره اخالقی اتفاق می افتد .بستر دوم این است که به استناد برخی
قواعد دینی از پاسخگویی بانکها در مقابل قسمتی از عملکردشان ممانعت میشود که
این موضوع فضایی غیرشفاف را به وجود آورده و باعث بروز مخاطره اخالقی میشود.
بستر سوم مربوط به ابهاماتی است که در نظام حقوقی کشورهای اسالمی وجود دارد که
مربوط به برخی از دستورات اسالم مبنی بر ضرورت مدارا و بخشش در رابطه با
قرضگیرندهای که در شرایط سختی قرار دارد میشود که این مسئله قرضگیرندگان را
ترغیب میکند که خود را در شرایط سختی نشان داده و تظاهر نمایند .این درحالی است
که در بانکداری متعارف چنین چیزی وجود ندارد و بانکها با استفاده از ابزارهایی
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همچون جریمه تأخیر و اخذ وثیقه منافع خود را حفظ میکنند .بستر چهارم نیز در رابطه
بانک و سپردهگذار است؛ بانک قاعدتا باید سود خود را به نسبتی که قبال مشخص شده
بین خود (سهامدارن بانک) و مشتریانی که سپرده سرمایهگذاری دارند تقسیم کند اما
ممکن است بانکها از عدم تقارن اطالعات سوء استفاده نموده و نسبت بیشتری برای
خود بردارند و نسبت کمتری به سپردهگذاران بدهند (.)Warde, 2000, pp. 154-158
در مواجهه سنتی با مشکل مخاطره اخالقی در اقتصاد سرمایهداری ،وجود تضمین به
عنوان راهکار ارائه میشد .ایمونز ( )1988موضوع مخاطره اخالقی را در رابطه با
مصرف کنندگان که در زمان خرید کاال امکان مشاهده کیفیت آن را ندارند مطرح نموده و
عنوان می کند که این مشکل با الزام فروشنده به ضمانت کیفیت حل میشود .زیرا در
صورتی که مشتری بعد از خرید متوجه کیفیت پایین کاال شود ،فروشنده ملزم به جبران
آن خواهد بود و در این شرایط ،فروشنده جهت حفط خوشنامی خود از ابتدا کاالی با
کیفیت عرضه خواهد نمود ( .)Emons, 1988, p. 16در موضوع اعطاء تسهیالت بانکی،
استفاده از قرارداد وام بهرهای به عنوان راهکار رفع مشکل مخاطره اخالقی ذکر شده
است .به گونهای که تسهیالت گیرندگان در زمان اعطاء تسهیالت ،اعتبار سنجی میشوند
و در صورت تأیید توان بازپرداخت ،پس از اخذ وثائق متناسب با حجم تسهیالت،
تسهیالت بانکی در قالب قرارداد وام با بهره ثابت و مشخص پرداخت میشود .دایموند
( ) 1984ضمن اشاره به این مزیت قرارداد وام ،آن را به عنوان بهترین قرارداد جهت
واسطهگری مالی معرفی میکند ( .)Diamond, 1984, p. 394در ادبیات بانکداری اسالمی
به جای استفاده از قرارداد وام که اشکال ربوی دارد ،قراردادهای مبادلهای که در آنها سود
تسهیالت به صورت قطعی تعیین و تضمین میشود ،رایج شده است .در عرصه عملیاتی
بانکداری اسالمی در کنار بکارگیری قراردادهای مبادلهای ،حالت خاصی از قرارداد
مشارکت استفاده میشود که در آن با استفاده از یک عقد خارج الزم در کنار عقد شرکت،
سود تسهیالت به صورت قطعی تعیین میشود و عمال همان سازوکار قراردادهای
مبادلهای دارای بازدهی ثابت اتفاق میافتد و مشارکت در سود و زیان محقق نمیگردد.
مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (جدول زیر) حجم
تسهیالت بانکی اعطائی در قالب قراردادهای مشارکتی تفاوت زیادی با حجم تسهیالت
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مبادلهای ندارد و سهم این نوع قراردادها در سالهای معموال بیش از چهل درصد کل
تسهیالت بوده است (ستون سمت چپ).
جدول  :1مانده تسهیالت مشارکتي و نسبت آن به مانده کل تسهیالت (ارقام به میلیارد ريال)
تسهیالت اعطائی در قالب عقود مشارکتی
سال

مضاربه

مشارکت

مشارکت

مدنی

حقوقی

مجموع

کل

درصد تسهیالت مشارکتی

عقود

تسهیالت

به کل تسهیالت

مشارکتی

1397
(تا

167.6

4028.7

315.8

4512.1

37.68

11972.3

آذرماه)
1396

170.7

4092.1

317.6

4580.4

10823.2

42.32

1395

168.7

3851.6

332.0

4352.3

9101.1

47.82

1394

171.2

3206.2

248.5

3625.9

7292.8

49.71

1393

156058.9

2615390.9

192815.2

2964265

6240944.3

47.49

147675.6

2251939.5

160125.8

2559740.9

5347918.2

47.86

1391

125732.2

1581456.1

103724.3

1810912.6

4067590.6

44.52

1390

126240.4

1268492.1

67765.2

1462497.7

3456633.3

42.30

1389

126724.2

1092262.6

44811.1

1263797.9

2903482.3

43.52

1388

107095.2

577635.8

32211.7

716942.7

2103916.1

34.07

1387

122452.1

306311.0

27921.3

456684.4

1813250.1

25.18

()7
1392

منبع :سايت بانک مرکزي8

تسهیالت مشارکتی درحال حاضر مطابق چارچوبی که آئیننامههای بانک مرکزی
تعیین کرده به این صورت است که در صورت عدم تحقق سود پیشبینی شده ،گیرنده
تسهیالت مطابق عقد خارج الزم صلح خود را ملتزم به جبران مابهالتفاوت سود ابرازی با
پیشبینی شده در قرارداد تسهیالت مینماید .این بدان معنی است که قرارداد مشارکت به
صورت صحیح در نظام بانکی کشور اجرا نمیگردد که این موضوع ریشه در مسئله
مخاطره اخالقی بین گیرنده تسهیالت و بانک دارد.
اما با عدم اجرای صحیح قرارداد مشارکت ،اقتصاد کشور هم در سطح کالن و هم در
10

کسب و کارهای خرد از مزایای قابل توجه مشارکت محروم میگردد.

9
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یکی از عوامل مهمی که به رفع مشکالت ناشی از مخاطره اخالقی کمک میکند،
وجود حافظه در سیستم است .بدین معنا که اگر چگونگی عملکرد افراد و نتایج کار آنها
در هر قرارداد ثبت شده و قابل مشاهده باشد ،بر وضعیت آنها در دوره آتی تأثیر میگذارد
و بنابراین افراد تا حدود زیادی انگیزه پیدا میکنند که عملکرد مناسبی داشته باشند و
تالش خود را جهت حصول نتیجه مناسب به کار خواهند گرفت.
در این تحقیق سعی شده اثر وجود حافظه در سیستم بانکی و اثراتی که عملکرد افراد
در هر دوره بر وضعیت آنها در دورههای بعد میگذارد با استفاده از چارچوب نظریه
بازیها و در قالب بازی های تکرارشونده تبیین گردد .در ادامه و پس از تبیین ادبیات
موضوع و مروری بر سوابق تحقیق ،مدل طراحی شده در این رابطه معرفی شده و نتایج
حل مدل ارائه میگردد.
 .1ادبیات موضوع
11

موضوع مخاطره اخالقی یا کژمنشی در مبحث اطالعات نامتقارن مورد بحث قرار
می گیرد .منظور از اطالعات نامتقارن شرایطی است که سطح اطالعات عوامل اقتصادی با
یکدیگر متفاوت است و مثال یک عامل اقتصادی چیزهایی میداند که عامل دیگر از آن
بیاطالع است ( .)Jehle & Reny, 2011, p. 379موضوع اطالعات نامتقارن به دو دسته
کلی کژگزینی و کژمنشی تقسیم میشود .کژگزینی در شرایطی اتفاق میافتد که اطالعات
پنهان12وجود دارد یعنی شرایطی که یکی از طرفین قرارداد (مثال گیرنده تسهیالت)
اطالعاتی درمورد ویژگیهای خود مانند میزان تخصص ،توانایی و سایر انگیزههایش دارد
در حالی که طرف مقابل (بانک) چنین اطالعاتی ندارد و این اطالعات در چگونگی انجام
پروژه و موفقیت آن مؤثر است .کژمنشی نیز مربوط به شرایطی است که عمل پنهان

13

وجود دارد و یکی از طرفین قرارداد (مثال بانک) نمیتواند عملکرد طرف دیگر (گیرنده
تسهیالت) را مشاهده کند و متوجه نخواهد شد که آیا او کار را به خوبی و با دقت و
تالش و مراقبت انجام میدهد یا خیر ( ;Bolton & Dewatripont, 2005, pp. 14-15

 .)Watt, 2011, p. 173در واقع مخاطره اخالقی زمانی به وجود میآید که افراد قصد
دارند در شرایطی که اقدامات هر یک از آنها بر توزیع احتمال ثمره کار مؤثر است ،به
تقسیم ری سک بپردازند .وضعیتی که معموال در بیمه ،قرارداد کارگران و یا واگذاری
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مسئولیت تصمیمگیری14اتفاق میافتد ( .)Holmstrom, 1979, p. 74بررسی مسئله عمل
پنهان افراد در قراردادهای مشروط15موضوع جالبی برای اقتصاددانان بوده است که از
تحقیق پاولی ( )Pauly, 1968و ارو ( )Arrow, 1968آغاز شده است ( Mirrlees, 1999,

 .)p. 3همچنین موضوع کژگزینی نیز با تحقیقات آکرلف ( )1970و بررسی مثالهایی
همچون بازار ماشینهای دست دوم آغاز گردیده است.
در عملیات بانکی موضوع مخاطره اخالقی یا کژگزینی در رابطه گیرنده تسهیالت با
بانک و در بستر عد م شفافیت و پایین بودن هزینه مخاطره اخالقی اتفاق میافتد زیرا
بانک از کیفیت انجام پروژه و سود یا زیان واقعی آن به طور دقیق مطلع نیست و همین
موضوع این امکان را به گیرنده تسهیالت میدهد که رفتار غیر صادقانه داشته باشد .از
سوی دیگر به دلیل اینکه گیرنده تسهیالت در صورت عدم صداقت با هیچ گونه ضرری
مواجه نمی شود و صرفا با اعالم سود کمتر از میزان واقعی آن ،منفعت بیشتری به دست
خواهد آورد و این انگیزهای برای عملکرد غیر صادقانه او خواهد بود .این در حالی است
که اگر عملکرد غیر صادقانه فرد برای او عواقب منفی در پی داشته باشد ،انگیزه تخلف
تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت .اساسا از معارف دینی میتوان یک اصل را استنتاج
نمود و آن این است که چارچوب حاکم بر مناسبات اقتصادی به گونهای باید باشد که
16

اگر کسی صادقانه و متعهدانه عمل نکرد ،خودش متضرر شود.

در شرایط وجود حافظه سیستم ،گیرنده تسهیالت با اطالع از اینکه عملکرد او در هر
دوره بر وضعیتش در دورههای بعدی مؤثر است ،سعی خواهد کرد که با عملکرد مناسب
خود ،به بانک عالمتدهی17کند تا در دورههای آتی وضعیت بهتری داشته باشد.
 .2پیشینه تحقیق

تحقیقات صورت گرفته در رابطه با اجرای قرارداد مشارکت را به طور کلی میتوان به
سه دسته تقسیم نمود .دسته اول مواردی هستند که ادعا کنند که این نوع قرارداد سنخیتی
با مفهوم نهاد بانک نداشته و اجرای آن در نظام بانکداری ناممکن است .به عنوان نمونه
میتوان به طالبی و کیائی ( )1391اشاره کرد که ضمن اشاره به افرادی همچون دار و
پرسلی ) 2000(18که ادعا دارند بانک توانایی کنترل و مدیریت عقود مشارکتی را ندارد،
ریشۀ اصلی عدم موفقیت اجرای واقعی قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی کشور را در
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این میدانند که بانک بهعنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی بهعنوان مظروف
را ندارد .از نظر آنها بانک در بعد خرد و کالن اقتصادی دارای وظایف و ویژگیهایی
است که اجرای عقود مشارکتی با آنها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانکها را
در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه میسازد و هم موجبات اجرای ناقص این
عقود را فراهم میکند.
دسته دوم تحقیقاتی هستند که معتقدند قراردادهای مشارکتی میتوانند در نظام بانکی
اجرا شوند اما تا زمانی که سازوکار اجرای مناسب آنها وجود نداشته باشد ،نباید از آنها
استفاده کرد .این دسته از محققین معموال پیشنهاد میدهند که استفاده از قراردادهای
مشارکتی به پروژههای بزرگ محدود شود زیرا نظارت بر این گونه پروژهها سادهتر و با
هزینههای کمتری قابل انجام است .پیشنهاد دیگر این گروه از محققین استفاده بیشتر از
قراردادهای مشارکتی در بازار سرمایه و در قالب اوراق مشارکت یا استفاده از سازوکار
صندوق پروژه است .به عنوان نمونه نظرپور و لطفینیا ( )1393معتقدند که بازار سرمایه
میتواند نظام بانکی را در اجرای صحیح تسهیالت مشارکتی یاری رساند و بیان میدارند
که صندوقهای پروژه محور میتوانند طی سه مرحله بررسی تقاضا ،نظارت و اجرا و
حسابرسی و تسویه؛ بانکها را در اجرای صحیح تسهیالت مشارکتی یاری نمایند .احمدی
حاجی آبادی و بهاروندی( )1389نیز بازار پول را دارای نقاط ضعف ساختاری جهت
اجرای عقود مشارکتی در سطح خرد معرفی کرده و اجرایی کردن این دسته از عقود را با
استفاده از سازوکار بازار سرمایه مناسب میدانند و تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری را
به منظور اجرایی شدن هر چه بهتر عقود مشارکت محور پیشنهاد میدهند .دسته سوم اما
تحقیقاتی هستند که موافق اجرای قرارداد مشارکت در بانک هستند و معتقدند که
قراردادهای مشارکتی باید به صورت واقعی اجرا شوند و مشارکت در سود و زیان در
عمل اتفاق بیفتد و این قراردادها محدود به پروژههای بزرگ نگردد .در این میان گروهی
از محققین تالشهایی در زمینه ارائه سازوکارهای نظری و عملیاتی جهت رفع مشکالت
ناشی از وجود اطالعات نامتقارن داشتهاند .در این زمینه میتوان به محمدباقر صدر
(1388ق) اشاره کرد که برای از بین بردن امکان خطر اخالقی در عقد مضاربه به صورت
کلی پیشنهاد می کند که جهت جلوگیری از فریبکاری گیرنده عامل و پنهان نمودن سود
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و ادعای خسارت از جانب او ،بانک باید اطالعات خود را در مورد عامل و نیز کاری که
انجام خواهد داد باال ببرد .وی بدین منظور پیشنهاد میکند که بانک شعبهای مخصوص
جمع آوری اطالعات درباره متقاضیان تسهیالت و نیز شعبه دیگری به نام «شعبه ارزیابی
طرحهای اقتصادی» داشته باشد و حدود کاری را که گیرنده تسهیالت انجام خواهد داد
و نیز نوع کاالی موضوع عقد مضاربه را بررسی کند تا بتواند بر اساس آن احتماالت سود
و موفقیت پروژه را ارزیابی کند .وی عالوه بر این پیشنهاد میدهد که به صورت شرط
فعل در ضمن عقد و یا به صورت جعاله توافق شود که اصل بر این است که اصل سرمایه
و حداقل سود معینی موجود است مگر اینکه با قرائن معینی خالف این مطلب ثابت شود.
نجات اهلل صدیقی نیز ضمن بر شمردن و تأکید بر آثار منفی غلبه مرابحه و نسیه در
بانکداری اسالمی ،عنوان می دارد که باید از روشهای غیر مستقیم برای از بین بردن
خطر اخالقی در عقودی همچون مضاربه استفاده شود .وی به عنوان پیشنهاد در این زمینه
مواردی همچون گرفتن ضمانت از عامل ،تضمین اصل سرمایه توسط بانک برای
سپردهگذا ران و قراردادن ضریب فزاینده برای سهم سود عامل را به عنوان راهکارهایی
جهت اجرای قرارداد مضاربه مطرح میکند (قحف .)1385 ،نصرآبادی و شعبانی()1387
نیز ضمن اشاره به مشکالتی که در زمینه اجرای عقود مشارکتی وجود دارد و نیز
مزیتهایی که اجرای عقود مشارکتی برای اقتصاد در پی دارد ،راهکارهایی جهت اجرای
صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالشهای پیش روی آن ارائه کردهاند که
عبارتند از :مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای
تشویقی (تحریک متقاضی به تالش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه
قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیانهای احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیالت
پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوکهای اقتصادی و دوران رکود).
بهاروندی و احمدی حاجیآبادی ( )1390در تحقیقی جدیدتر نسبت به کار قبلیشان

ضمن بررسی مسئله خطر اخالقی در قالب ادبیات کارگزار ‐ کارفرما در تئوری نمایندگی،
استراتژی هایی مانند استفاده از کمیته نظارت ،بازرسی مستمر و ...برای بانک به منظور
کاهش احتمال خطر اخالقی را پیشنهاد کردهاند .قوامی ( )1390نیز به این مسئله ورود
داشته است و در تحقیق خود دو عقد مضاربه و مشارکت مدنی را در قالب نظریه بازیها
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از طریق شکل گسترده و درختی بررسی کرده و به وسیله الگوی مدیر -عامل19ارائه
نموده است .وی با فرض دو حالت جامعه کامال اسالمی که در آن مقررات شرعی دقیقا
رعایت میشود و جامعهای که مقررات شرعی در آن کامال رعایت نمیشود عنوان داشته
است که در حالت اول مشکل اصلی الگوی مدیر -عامل ،یعنی اطالعات نامتقارن ،وجود
نخواهد داشت زیرا وجود صفاتی همچون صداقت ،شفافیت و  ...در چنین جامعهای
موجب خواهد شد که عدم تقارن اطالعات وجود نداشته باشد .در حالت دوم نیز با
استفاده از دستاوردهای الگوی مدیر -عامل الگویی معرفی کرده است و بر اساس آن
شرایط بهینه قراردادها را مشخص کرده است.
در رابطه با تحقیقاتی که توصیه به کنار گذاشتن قرارداد مشارکت از نظام بانکی
نمودهاند الزم به ذکر است که علت اصلی این رویکرد پیشفرضی است که این تحقیقات
از مفهوم بانک داشتهاند و بانک را مبتنی بر نوع خاصی از نهاد بانک در نظام سرمایهداری
با عنوان بانک تجاری20و تطهیر آن در فضای اسالمی تعریف میکنند و به همین دلیل
است که ادعا میکنند این نهاد نمیتواند ظرف مناسبی برای قرارداد مشارکت باشد .در
حالی که این سازوکار بانکداری تجاری است که چنین قابلیتی ندارد و نظام بانکداری
اسالمی که ماهیتا با بانکداری سرمایهداری متفاوت است میتواند به گونهای طراحی شود
که قابلیت اجرای قراردادهای مبتنی بر کلیه عقود شرعی (از جمله قرارداد مشارکت ) را
داشته باشد.
اما اشکالی که به تحقیقات دسته سوم وارد است این است که عمدتا یا به سمت
راهکارهایی همچون تضمین اصل سرمایه یا تضمین حداقل سود رفتهاند که مانع تحقق
صحیح قرارداد مشارکت در عمل میشود و یا توصیه به راهکارهایی همچون گسترش
نظارت بر گیرنده تسهیالت و یا افزایش دایره اطالعاتی بانک در رابطه با گیرنده تسهیالت
نمودهاند .این در حالی است که مقوله نظارت و نیز کسب اطالعات از وضعیت گیرندگان
تسهیالت دارای هزینه است و خصوصا در شرایطی که تعداد گیرندگان تسهیالت زیاد
باشند این هزینه بسیار باال خو اهد بود فلذا این راهکارها در مقام عمل قابلیت اجرایی
باالیی نخواهند داشت .از همین رو باید از روشهایی استفاده کرد که اطالعات مربوط به
وضعیت گیرنده تسهیالت با هزینه کمتر و توسط خود او به بانک داده شود و این مسئله
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زمانی اتفاق میافتد که گیرنده تسهیالت منفعت خود را در انجام صحیح قرارداد و بکار
گرفتن تمام تالش خود در این زمینه ببیند .مهمترین نوآوری این مقاله این است که سعی
دارد با استفاده از رویکرد انگیزشی ،سازوکاری را معرفی نماید که طی آن گیرنده
تسهیالت منفعت خود را در انجام صحیح قرارداد ببیند و از این طریق زمینه برای اجرای
صحیح و کم هزینه قرارداد مشارکت فراهم گردد .این موضوع از طریق وجود حافظه
21

سیستم میسر خواهد بود.
 .3معرفي مدل

در این مدل یک اقتصاد مفروض است که در آن یک مؤسسه تأمینمالی اسالمی (بانک)،
یک بنگاه ،تعدادی سپردهگذار (افراد دارای وجوه مازاد) و تعدادی پروژه اقتصادی وجود
دارد که در ادامه توضیحات مختصری درباره آنها از نظر میگذرد.
 .1-3بنگاه

ماهیت بنگاه در این مدل به صورت شرکت تعاونی است و در آن کارآفرین و نیروهای
کار در قالب تعاونی با یکدیگر شریک هستند .الگوی شراکت نیروی کار با بنگاه و نحوه
سهمبری هر یک از آنها از سود حاصل از انجام پروژه در قرارداد فیمابین بنگاه و کارگر
22

تعیین میگردد.

این بنگاه یک سرمایه نقدی اولیه دارد که میزان آن برای تولید کافی نیست و نیاز به
دریافت تسهیالت از مؤسسه تأمین مالی اسالمی دارد .در کنار سرمایه نقدی ،سرمایه
انسانی نی ز وجود دارد که شامل کار و مهارت کارگران است .آورده بنگاه برای تولید برابر
کل سرمایه بنگاه است که شامل مجموع سرمایه نقدی و معادل نقدی سرمایه انسانی آن
بوده و با  KFنشان داده میشود.
بنگاه در انجام پروژه میتواند دو حالت داشته باشد؛ حالت اول اینکه تمام توان و
ظرفیت خود را به کار بگیرد و حالت دوم اینکه اینگونه عمل نکند .میزان تالش بنگاه در
انجام پروژه با  eنشان داده میشود که در حالت اول مقدار آن برابر  1و در حال دوم
صفر خواهد بود.
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انجام تالش کامل توسط بنگاه

1

عدم انجام تالش توسط بنگاه

0

{=e

 .2-3مؤسسه تأمین مالي اسالمي

مؤسسه تأمینمالی اسالمی وظیفه تجهیز منابع مالی در چارچوب عقود اسالمی جهت
تأمینمالی پروژههای اقتصادی را بر عهده دارد .منابع تجهیز شده توسط این مؤسسه از
سه قسمت تشکیل شده است؛ قسمت اوّل سپردههای مردم است که مؤسسه آنها را در
قالب عقد وکالت جهت سرمایه گذاری در قرارداد مشارکت دریافت نموده است و مؤسسه
تأمینمالی وکیل سپرده گذاران است .قسمت دوم سرمایه خود مؤسسه است که متعلق به
سهامداران مؤسسه است .و قسمت سوم منابعی است که از سوی بانک مرکزی در اختیار
این مؤسسه قرار گرفته است23.مؤسسه تأمینمالی اسالمی منابع تجهیز شده را در قالب
قرارداد مشارکت به بنگاه تسهیالت میدهد که میزان این تسهیالت با  KBنشان داده
میشود و دو حالت میتواند داشته باشد؛ حالت اول اینکه حجم تسهیالت باال باشد که
به صورت  KBHنشان داده می شود و حالت دوم اینکه حجم تسهیالت پایین باشد که با
 KBLنمایش داده میشود ( .)KBL> KBHحجم تسهیالت به عملکرد بنگاه در دورههای
قبل بستگی دارد.
 .3-3پروژه

پروژه با مشارکت بنگاه و مؤسسه تأمینمالی اسالمی انجام میشود .محصول تولید شده
فروخته شده و پس از کسر هزینهها سود حاصل از پروژه مشخص میگردد .با توجه به
اینکه در این تحقیق به قرارداد بین بنگاه و مؤسسه تأمینمالی اسالمی پرداخته میشود،
سود حاصل از پروژه به عنوان تابعی از سرمایه دو طرف قرارداد در نظر گرفته میشود
که به صورت تابع کاب -داگالس استاندارد و تابعی از سرمایه بنگاه و سرمایه مؤسسه
تأمینمالی اسالمی است24و به فرم زیر است:
«»2

i=S,N

πi = Ai . KBβ . KF1-β
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در این تابع  Aiضریب موفقیت پروژه است و دو حالت میتواند داشته باشد؛ در
صورت موفقیت پروژه عددی مثبت و بزرگتر از یک است که با  ASنشان داده میشود و
در صورت عدم موفقیت کامل پروژه عددی مثبت و کوچکتر از یک خواهد بود که با
 ANنشان داده میشود β .)AS>>AN(25نیز نشاندهنده میزان اهمیت سرمایه مؤسسه
تأمینمالی اسالمی در تحقق سود پروژه است.
با در نظر گرفتن این شرایط چهار حالت برای میزان سود محقق شده پروژه قابل
تصور است؛
الف .حالت اول زمانی است که پروژه موفق باشد و مؤسسه تأمین مالی اسالمی
تسهیالتی با حجم باال داده باشد که سود حاصل در این حالت با  πS,Hنشان داده میشود:
«»3

πS,H = AS . (KBH)β . KF1-β

ب .حالت دوم زمانی است که پروژه موفق باشد و مؤسسه تأمین مالی اسالمی
تسهیالتی با حجم کم داده باشد که سود حاصل در این حالت با  πS,Lنشان داده میشود:
«»4

πS,L = AS . (KBL)β . KF1-β

ج .حالت سوم زمانی است که پروژه ناموفق باشد و مؤسسه تأمین مالی اسالمی
تسهیالتی با حجم باال داده باشد که سود حاصل در این حالت با  πN,Hنشان داده میشود:
«»5

πN,H = AN . (KBH)β . KF1-β

د .حالت چهارم زمانی است که پروژه ناموفق باشد و مؤسسه تأمین مالی اسالمی
تسهیالتی با حجم کم داده باشد که سود حاصل در این حالت با  πS,Lنشان داده میشود:
«»6

πN,L = AN . (KBL)β . KF1-β

با در نظر گرفتن روابط « »5« ،»4« ،»3و « »6و با توجه به اینکه بر اساس فروض مدل
 KBL> KBHو  ،AS>ANخواهیم داشت:
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πS,H > πN,H > πN,L

«»7
«»8

πS,H > πS,L > πN,L

احتمال موفقیت یا عدم موفقیت پروژه رابطهای مستقیم با میزان تالش بنگاه دارد و
در صورتی که بنگاه تمام توان و ظرفیت خود را به کار بگیرد ،احتمال موفقیت پروژه
خیلی بیشتر خواهد بود .احتمال موفقیت پروژه در شرایطی که بنگاه تمام تالش خود را
انجام میدهد با  pو این احتمال در شرایطی که بنگاه تالش زیادی نمیکند با  qنمایش
داده میشود و  pبه اندازه کافی از  qبزرگتر است (:)p>˃q
Pr (i=S|e=1)=p
Pr (i=N|e=1)=1-p

«»9

Pr (i=S|e=0)=q
Pr (i=N|e=0)=1-q

با توجه به اینکه در فروض مدل برای بنگاه دو حالت اختیاری در نظر گرفته شد مبنی
بر اینکه تمام تالش و ظرفیت خود را برای انجام پروژه به کار بگیرد و یا نگیرد و همچنین
برای مؤسسه تأمین مالی اسالمی دو حالت اختیاری فرض شد مبنی بر اینکه تسهیالت با
حجم باال بدهد یا حجم تسهیالتش پایین باشد ،سود انتظاری پروژه چهار حالت خواهد
داشت که به شرح زیر است:
حالت اول :زمانی است که بنگاه تمام تالش خود را به کار میگیرد ( )e=1و مؤسسه
تأمین مالی اسالمی نیز تسهیالتی با حجم باال میدهد ( )KB = KBHکه سود انتظاری پروژه
در این حالت ( )Eπ1,Hبا  A1نشان داده میشود و به صورت زیر است:
«»10

A1 = Eπ1,H= p. πS,H + (1-p) πN,H

حالت دوم :زمانی است که بنگاه تمام تالش خود را به کار میگیرد ( )e=1و مؤسسه
تأمین مالی اسالمی تسهیالتی با حجم کم میدهد ( )KB = KBLکه سود انتظاری پروژه در
این حالت ( )Eπ1,Lبا  A2نشان داده میشود و به صورت زیر است:
«»11

A2 = Eπ1,L= p. πS,L + (1-p) πN,L
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حالت سوم :زمانی است که بنگاه تمام تالش خود را به کار نمیگیرد ( )e=0و مؤسسه
تأمین مالی اسالمی نیز تسهیالتی با حجم باال میدهد ( )KB = KBHکه سود انتظاری پروژه
در این حالت ( )Eπ0,Hبا  A3نشان داده میشود و به صورت زیر است:
«»12

A3 = Eπ0,H= q. πS,H + (1-q) πN,H

حالت چهارم :زمانی است که بنگاه تمام تالش خود را به کار نمیگیرد ( )e=0و
مؤسسه تأمین مالی اسالمی تسهیالتی با حجم کم میدهد ( )KB = KBLکه سود انتظاری
پروژه در این حالت ( )Eπ0,Lبا  A4نشان داده میشود و به صورت زیر است:
«»13

A4 = Eπ0,L = q. πS,L + (1-q) πN,L

با در نظر گرفتن نامعادالت « »7و « »8و نیز معادالت « »12« ،»11« ،»10و « »13و با
توجه به اینکه بر اساس فروض مدل  ،p > qخواهیم داشت:
«»14
«»15

A1 > A2 > A4
A1 > A3 > A4

مالحظه میشود رابطه دقیقی بین  A2و  A3مشخص نمیشود و براساس مقادیر
مختلف  p ،KBH ،KBL ،AN ،ASو  qرابطه آنها متفاوت خواهد بود A2 .زمانی است که
فرد تالش زیادی می کند و با وجود کم بودن حجم تسهیالت بانکی ،بیشترین استفاده را
از آن میکند و بهترین بازدهی ممکنه را حاصل مینماید و  A3زمانی است که فرد تالش
زیادی نمی کند و نرخ بازدهی پروژه زیاد نیست اما به دلیل باال بودن حجم تسهیالت،
رقم کل عایدی پروژه خیلی پایین نیست.
حال ممکن است  A3 < A2 ،A3 > A2و یا .A3 = A2
 .4-3تقسیم سود

پس از انجام پروژه ،نوبت به تقسیم بازدهی آن بین طرفین پروژه میرسد .سهمی که به
بنگاه میرسد با  πFو سهمی که به بانک میرسد و بانک آن را بعد از کسر حقالوکاله
خود به سپردهگذاران میپردازد با  πBنشان داده میشوند .چگونگی تقسیم سود حاصل
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از پروژه بین بنگاه و مؤسسه تأمینمالی اسالمی در متن قرارداد مشخص میشود .معموال
پیش فرض اولیه این است که سهم سود هر یک از طرفین به نسبت آورده سرمایهشان
خواهد بود .اما لزوما اینگونه نیست .در کتاب «پول و بانکداری اسالمی و مقایسه آن با
نظام سرمایهداری» برای این منظور ضریب  αتعریف شده است که از اهرمهای سیاستی
در اختیار بانک مرکزی است و به صورت زیر تعریف میشود:
«»16
که صورت آن نسبت سهم بانک از سود پروژه به آورده سرمایهاش و مخرج آن نسبت
سهمِ گیرنده تسهیالت از سود پروژه به آورده سرمایهاش است (توتونچیان ،1379 ،ص.
.)431
این ضریب میتواند بزرگتر ،برابر و یا کوچکتر از یک باشد که در اینجا فرض میشود
که برابر یک است 26.در این صورت سهم هریک از طرفین برابر نسبت سرمایهشان است:
«»17
بدین ترتیب و با توجه به اینکه  K = KB + KFو  π = πB + πFاست ،نسبت سود بنگاه
به کل سود پروژه به صورت زیر خواهد بود که جهت اختصار با  ϒنشان داده میشود:
«»18
و به همین ترتیب نسبت سود مؤسسه تأمینمالی اسالمی به کل سود پروژه به صورت
زیر خواهد بود:

«»19

بر این اساس سهم هریک از طرفین قرارداد در هر یک از چهار حالت سود انتظاری
پروژه که توضیح آن گذشت مشخص میگردد و به صورت زیر خواهد بود:
i=1,2,3,4

 EπB = (1-ϒ).Aiو EπF = ϒ.Ai
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 .4طراحي بازی

این تحقیق درصدد است نشان دهد که در صورتی که سیستم تأمینمالی دارای حافظه
باشد و عملکرد افراد در هر دوره ثبت شود و بر شرایطشان در دوره بعد اثر بگذارد ،در
آن احتمال بروز مخاطره اخالقی به حداقل خواهد رسید و افراد رفتار صادقانهای از خود
بروز خواهند داد .بدین ترتیب ضرر ناشی از مخاطره اخالقی تا حد زیادی از بین میرود.
ضرر ناشی از مخاطره اخالقی در اینجا به این صورت است که بنگاه از مؤسسه تأمینمالی
اسالمی تسهیالت مشارکتی دریافت میکند و پروژه را انجام میدهد اما در پایان کار با
اعالم هزینه های صوری سود واقعی محقق شده پنهان کرده و سود کمتری را به مؤسسه
تأمینمالی اسالمی اعالم میکند تا از این طریق سهم کمتری به مؤسسه بپردازد و سهم
بیشتری برای خودش بردارد.
جهت اثبات این موضوع از نظریه بازیها استفاده میکنیم .وجود حافظه سیستم،
شرایط تعامل بانک با گیرنده تسهیالت را به صورت بازیهای تکرارشونده27در میآورد
که در آنها بازیگران از عملکرد گذشته رقیب مطلع شده و بر اساس آن عکسالعمل نشان
میدهند .در حالی که اگر حافظه سیستم وجود نداشت این تعامل حالت بازی تک
مرحلهای28پیدا میکرد .به همین جهت اثر وجود حافظه سیستم در قالب بازیهای
تکرارشونده با یادآوری بررسی میگردد .بازیهای تکرارشونده بازیهایی هستند که یک
بازی ابتدا بین بازیگران واقع میشود که به آن «بازی مرحله»29گفته میشود .سپس این
بازی به دفعات تکرار میگردد و تعداد دفعات تکرار آن میتواند متناهی30و یا نامتناهی

31

باشد .قید یادآوری نیز به این معناست که بازی دارای تاریخچه32است و در ابتدای هر
تکرار ،هر بازیکن آن چه را که بازیکنان دیگر در مراحل قبلی بازی انجام دادهاند ،به یاد
میآورد ( .)Kockesen & Efe A. Ok, 2008, p. 108علت طراحی مدل بازیهای
تکرارشونده بررسی منطق تعامالت بلندمدت بود .ایده مهمی که توسط این نوع بازیها
مطرح شده این است که یک بازیگر به اثر رفتار امروزش بر رفتار آینده سایر بازیگران
توجه میکند .بازی های تکرارشونده مفاهیمی همچون همکاری ،تهدید و انتقام را در
تعامالت استراتژیک توضیح میدهند ( .)Osborne & Rubinstein, 1994, p. 133در
بازی تکرارشونده در صورتی که امکان مذاکره بازیگران با یکدیگر وجود داشته باشد،
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بین آنها تعهداتی تعیین میشود که هر دو باید به آن پایبند باشند .هر یک از بازیکنان تا
زمانی که طرف مقابل از تعهد خود تخطی نکرده به تعهد خود پایبند میمانند .به این
استراتژی ،استراتژی دست به ماشه33گفته میشود ( .)Osborne, 2003, p. 394در صورتی
که یکی از طرفها تخطی کند ،طرف دیگر نیز اقدام مشابه میکند و طرف خاطی تنبیه
میشود .به این استراتژی ،استراتژی مقابله به مثل34گفته میشود ( Gibbons, 1992, p.

 .)225این تنبیه ممکن است موقتی باشد و بعد از اعمال موقت آن دوباره به حالت سابق
(قبل از تخطی) بازگردند و یا ممکن است دائمی باشد ( .)Osborne, 2003, p. 395به
دلیل ثبت عملکرد بازیگران در هر مرحله و انتقال آن به دور بعدی ،اثر وجود حافظه در
نظام تأمینمالی در چارچوب این نوع بازیها قابل توضیح است .در بازیهای تکرارشونده
وضعیت به گونه ای است که فرد اگر برای به دست آوردن سود بیشتر در کوتاه مدت از
قواعد بازی تخطی نماید ،در آینده با ضررهای بیشتری مواجه میشود فلذا منفعتش اقتضاء
میکند که تخطی نکند.
حال به مدل کردن مسأله مطرح شده در این مقاله در چارچوب بازی تکرارشونده
میپردازیم .در قسمتهای قبلی عنوان گردید که بنگاه و مؤسسه تأمینمالی اسالمی هر
یک اختیار دارند که یکی از دو تصمیم ممکنه را بگیرند .هر یک از این تصمیمها
استراتژی های مربوط به این بازیگران است و در نتیجه چهار حالت برای سود انتظاری
پروژه متصور خواهد بود .این استراتژیها و نتایج تعامل دو بازیگر در هر یک از حاالت
را میتوان به صورت فرم استراتژیک35بازی نوشت که طی آن بازدهی مربوط به هر یک
از طرفین بازی در صورت اتخاذ هر یک از استراتژیها به صورت جدولی نوشته میشود:
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

S2

S1

e=1

S4

S3

e=0

بنگاه
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حال فرم استراتژیک این بازی را برای مدل مورد بحث مینویسیم که به شکل زیر
خواهد بود:
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

 (1-ϒ).A2و ϒ.A2

 (1-ϒ).A1و ϒ.A1

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A3و ϒ.A3

e=0

بنگاه

جدول شماره «»1

 KBLو  KBHاستراتژیهای مؤسسه تأمینمالی اسالمی و  e = 1و  e = 0استراتژیهای
بنگاه هستند.
{ KBHو  KBL{ ،S1=}e=1و  KBH{ ، S2=}e=1و  S3=}e=0و { KBLو S4=}e=0

نیز پروفایلهای استراتژی36این بازی هستند .در هر یک از خانههای جدول ،مؤلفه سمت
چپ بیانگر عایدی بازیگر سطر یعنی بنگاه و مؤلفه سمت راست بیانگر عایدی بازیگر
ستون یعنی مؤسسه تأمینمالی اسالمی است.
اما در این بازی بنگاه به دوصورت ممکن است عمل کند .صورت اوّل این است که
عملکرد صادقانهای داشته باشد و همه سودی را که از انجام پروژه حاصل شده اعالم
نماید .حالت دوم هم این است که بنگاه صادقانه عمل نکند و با ارائه هزینههای صوری،
میزانی کمتر از آنچه در واقعیت به عنوان سود پروژه حاصل شده را اعالم نماید و سود
واقعی را کتمان نماید .در ادامه بازی طراحی شده را برای هر یک از این دو حالت بررسی
میکنیم و نتایج آن تحلیل خواهد شد.
 .1-4عملکرد صادقانه بنگاه

در این حالت بنگاه در هر یک از حالتها ،همه آنچه را که در واقعیت به عنوان سود
پروژه حاصل شده اعالم میکند و چیزی را کتمان نمینماید .سود حاصله نیز به نسبت
 ϒبین طرفین قرارداد تقسیم میگردد .بازی به صورت جدول شماره « »2خواهد بود.

237

نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکي  / ...امیراحمد ذوالفقاری و ديگران

مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBH

KBL
 (1-ϒ).A2و ϒ.A2
 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

*

 (1-ϒ).A1و ϒ.A1
 (1-ϒ).A3و ϒ.A3

e=1
e=0

بنگاه

جدول شماره «»2

گزاره  :1در صورتی که بنگاه صادقانه رفتار کند ،تعادل نش به گونهای شکل میگیرد
که بیشترین عایدی ممکنه برای بنگاه و مؤسسه تأمینمالی اسالمی حاصل میشود.
اثبات :با توجه به نامعادالت « »14و « »15تعادل نش بازی را از روش بهترین پاسخ

37

بررسی میکنیم؛
اگر بنگاه استراتژی  e = 1را اتخاذ نماید ،با توجه به اینکه  ،A1>A2مؤسسه تأمینمالی
اسالمی استراتژی  KBHرا در پیش خواهد گرفت؛
اگر بنگاه استراتژی  e = 0را اتخاذ نماید ،با توجه به اینکه  ،A3>A4مؤسسه تأمینمالی
اسالمی استراتژی  KBHرا در پیش خواهد گرفت؛
اگر مؤسسه تأمینمالی اسالمی استراتژی  KBHرا بازی کند ،با توجه به اینکه ،A1>A3

بنگاه استراتژی  e=1را اتخاذ خواهد نمود؛
و اگر مؤسسه تأمینمالی اسالمی استراتژی  KBLرا بازی کند ،با توجه به اینکه ،A2>A4
بنگاه استراتژی  e=1را اتخاذ خواهد نمود.
در نتیجه پروفایل استراتژی { KBHو  S1=}e=1تعادل نش این بازی خواهد بود.
با توجه به اینکه  A1بزرگترین مقدار سود انتظاری در این مدل است ،این پروفایل
استراتژی بیشترین عایدی را برای هر دو بازیگر خواهد داشت و این تعادل نش پاسخ
بهینه مسأله خواهد بود.
در صورت تکرار بازی نیز با روشی مشابه نشان داده میشود که در کلیه تکرارها
همین تعادل حاصل خواهد شد .این موضوع نشان میدهد در صورتی که بنگاه با صداقت
عمل کند در همه دورهها بهترین تعادل و بیشترین عایدی برای هر دو بازیگر حاصل
خواهد شد و قرارداد بهینه خواهد بود.
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 .2-4عملکرد غیرصادقانه بنگاه

حالت دوم مسأله این است که بنگاه در اعالم سود حاصل از پروژه صادقانه عمل نکند و
آن را کمتر از میزان واقعی اعالم نماید .در این شرایط بازی تکرارشونده را بررسی خواهیم
کرد .همانگونه که ذکر شد در حالتی از بازی تکرارشونده که در اینجا مدنظر است ،توافقی
بین بازیگران گذاشته میشود و بازیگران از عملکرد رقیب در دوره قبلی مطلع میشوند
و امکان عکس العمل متقابل را خواهند داشت .توافقی که بین مؤسسه تأمین مالی اسالمی
و بنگاه منعقد میشود شامل دو محور است:
توافق شماره « :»1در صورتی که دو دوره متوالی محرز شود بنگاه تالش خود را به
کار نگرفته است یا اینکه با وجود تالش نتوانسته از سرمایه بانک استفاده مناسبی نماید

38

مؤسسه تأمینمالی اسالمی دیگر تسهیالت با حجم باال به بنگاه نخواهد داد.
توافق شماره « :»2در صورتی که سه دوره متوالی محرز شود بنگاه تالش خود را به
39

کار نگرفته است دیگر تسهیالتی به بنگاه داده نخواهد شد.

تکرار بازیها به گونهای است که بازیگران در هر مرحله از عملکرد بازیگر مقابل در
مرحله قبل مطلع میشوند و مطابق دو توافق باال میتوانند عکسالعمل نشان دهند.
گزاره  :2وقتی بنگاه صادقانه عمل نکند و عایدی پروژه را کمتر میزان واقعی اعالم
نماید ،با تکرار بازی ،تعادل نش به گونهای شکل میگیرد که بنگاه متضرر میگردد.
در ادامه به اثبات گزاره باال می پردازیم .در چارچوب فروض مدل ،چهار سطح برای
سود انتظاری حاصل از پروژه به دست آمد A4 .کمترین مقدار ممکنه سود در چارچوب
این مدل است و مربوط به زمانی است که بنگاه تالش کامل نکند و مؤسسه تأمینمالی
اسالمی نیز تسهیالت کمی را به پروژه اختصاص دهد .برعکس این حالت نیز مربوط به
 A1است که بیشترین سود ممکنه در چارچوب فروض این مدل است .همچنین  A2و
 A3نیز مقادیر دیگر سود انتظاری هستند که بین دو مقدار حداقل و حداکثر قرار دارند.
با توجه به اینکه در چارچوب این مدل سود از مقدار  A4کمتر نخواهد بود ،برای
شرایطی که بنگاه صادقانه عمل نمیکند سه مورد در نظر گرفته میشود .مورد اول وقتی
است که بنگاه سود حاصله در همه حالتها را  A4اعالم کند .مورد دوم این است که
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سود حاصله را برای حالتهایی که بزرگتر از  A3هستند A3 ،اعالم نماید و مورد سوم
نیز این است که سود حاصله را برای حالتهایی که بزرگتر از  A2هستند  A2اعالم نماید.
اگر بنگاه سود حاصله در همه حالتها را  A4اعالم کند ،در این صورت در پروفایل
استراتژی  ، S4عواید بازی مانند حالت سابق خواهد بود اما عایدی بازیگران در سه پروفایل
استراتژی دیگر متفاوت خواهد بود زیرا در این شرایط سهم مؤسسه تأمین مالی اسالمی
بر اساس سود اعالم شده از سوی بنگاه یعنی  A4محاسبه میگردد و ما به التفاوت سود
واقعی در هر یک از حالتها با سود اعالم شده از سوی بنگاه یعنی  ،A4به بنگاه میرسد.
فرم استراتژیک بازی مرحله در این شرایط به صورت زیر خواهد بود:
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

 (1-ϒ).A4و )(ϒ.A4)+ (A2-A4

*  (1-ϒ).A4و )(ϒ.A4)+ (A1-A4

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A4و )(ϒ.A4)+ (A3-A4

e=0

بنگاه

جدول شماره «»3

اگر برای این بازی نیز تعادل نش را از روش بهترین پاسخ مشابه حالت قبلی که
توضیح آن گذشت بررسی کنیم مشخص میشود که برای بازی مرحله ،دو تعادل نش در
پروفایلهای استراتژی { KBHو  S1=}e=1و { KBLو  S2=}e=1وجود خواهد داشت که
مؤسسه تأمینمالی بین این دو تعادل بیتفاوت است اما بنگاه تعادل در  S1را ترجیح
میدهد (زیرا  .) A1>A2در این حالت بنگاه عایدی بسیاری خواهد داشت و عایدی
مؤسسه تأمین مالی اسالمی کمتر از میزان واقعی آن خواهد بود .سودی که از سوی بنگاه
در این مرحله اعالم میشود  A4است در حالی که در این تعادل مؤسسه تأمینمالی اسالمی
سرمایه باال ( )KBHاختصاص داده بود .از طرفی مؤسسه تأمینمالی اسالمی میداند که
مطابق معادله « A4 ،»13سودی است که در شرایط عدم تالش بنگاه و سرمایه کم مؤسسه
تأمینمالی اسالمی حاصل میشود .بدین ترتیب مؤسسه تأمینمالی اسالمی گمان میکند
که بنگاه در بازی مرحله تمام تالش خود را به کار نگرفته است.

سال سیزدهم ،شماره اول (پیاپي  ،)25پايیز و زمستان 1399

240

مرحله دوم بازی نیز انجام میشود و نتیجهای مشابه نتیجه بازی مرحله حاصل میشود
و باز هم مؤسسه تأمینمالی اسالمی گمان میکند که برای دومین بار بنگاه تمام تالش
خود را به کار نبسته است .مطابق تعهدی که بین طرفین وجود داشت ،وقتی دو بار بنگاه
تالش خود را انجام نداده ،در مرحله سوم مؤسسه تأمینمالی اسالمی استراتژی  KBLرا
بازی خواهد کرد.
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBH

KBL
*  (1-ϒ).A4و )(ϒ.A4)+ (A2-A4

 (1-ϒ).A4و )e = 1 (ϒ.A4)+ (A1-A4

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A4و )e = 0 (ϒ.A4)+ (A3-A4

بنگاه

جدول شماره «»4

تعادل نش را با توجه به فروض مسئله برای این بازی بررسی میکنیم .همانگونه که
اشاره شد ،مطابق توافق شماره « »1بین بنگاه و مؤسسه تأمینمالی ،بعد از تکرار بازی و
دو بار اعالم عایدی حداقلی ( )A4از سوی بنگاه ،در سومین مرحله (دومین تکرار) مؤسسه
تأمینمالی استراتژی  KBLرا بازی میکند و تسهیالت با حجم پایین به بنگاه میدهد .در
این شرایط با توجه به اینکه ) ϒ.A4>(ϒ.A4)+ (A2-A4بنگاه نیز استراتژی  e = 1را بازی
میکند و در نهایت تعادل نش در پروفایل استراتژی { KBLو  S2=}e=1شکل خواهد
گرفت.
اما در مرحله چهارم (تکرار سوم) نیز همین وضعیت تکرار میشود اما بر اساس توافق
شماره « »2بین بنگاه و مؤسسه تأمینمالی با توجه به اینکه بنگاه در سه دوره متوالی سود
پروژه را  A4اعالم نموده و مؤسسه تأمینمالی اسالمی میداند که مطابق معادله «A4 ،»13

سودی است که در شرایط عدم تالش بنگاه و سرمایه کم مؤسسه تأمینمالی اسالمی
حاصل میشود ،مؤسسه تأمینمالی اسالمی دیگر تسهیالتی به این بنگاه نخواهد داد و
بنگاه امکان فعالیت اقتصادی را از دست خواهد داد .بدین ترتیب با تکرار شدن بازی،
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بنگاه به دلیل عدم رعایت صداقت ،متضرر میشود و امکان ادامه فعالیت اقتصادی از
طریق دریافت تسهیالت را از دست میدهد.
 .2-2-4مورد دوم

در این قسمت بازی را در شرایطی که بنگاه سود حاصله را برای حالتهایی که بزرگتر
از  A3هستند A3 ،اعالم نماید ،بررسی می کنیم .در این حالت در دو پروفایل استراتژی
{ KBLو  S4=}e=0و { KBHو  S3=}e=0عواید بازیگران مانند حالت رفتار صادقانه است.
وضعیت پروفایل استراتژی { KBLو  S2=}e=1بستگی به نسبت  A3و  A2دارد .همانگونه
که قبال اشاره شد رابطه مشخصی بین این دو مقدار وجود ندارد و در این رابطه امکان
سه حالت متصور است A2 > A3 ، A3 > A2 :و = A2

.A3

اگر  A3 > A2باشد در پروفایل استراتژی { KBLو  S2=}e=1نیز عواید بازیگران مانند
حالت بازی صادقانه خواهد بود اما عواید بازیگران در پروفایل استراتژی { KBHو }e=1

= S1تغییر خواهد کرد و بازی به صورت زیر خواهد بود:
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

 (1-ϒ).A2و ϒ.A2

*  (1-ϒ).A3و )ϒ.A3 + (A1-A3

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A3و ϒ.A3

e=0

بنگاه

جدول شماره «»5

برای این بازی نیز تعادل نش را از روش بهترین پاسخ بررسی میکنیم که مشخص
میشود برای بازی مرحله ،تعادل نش در پروفایل استراتژی { KBHو  S1=}e=1خواهد
بود .در این حالت بنگاه عایدی بیشتری خواهد داشت و عایدی مؤسسه تأمینمالی اسالمی
کمتر از میزان واقعی آن خواهد بود .سودی که از سوی بنگاه در این مرحله اعالم میشود
 A3است در حالی که در این تعادل مؤسسه تأمینمالی اسالمی سرمایه باال ()KBH
اختصاص داده بود .از طرفی مؤسسه تأمینمالی اسالمی میداند که مطابق معادله «،»12
 A3سودی است که در شرایط عدم تالش بنگاه و سرمایه باالی مؤسسه تأمینمالی اسالمی
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حاصل میشود .بدین ترتیب مؤسسه تأمینمالی اسالمی گمان میکند که بنگاه در بازی
مرحله تمام تالش خود را به کار نگرفته است.
مرحله دوم (اولین تکرار) بازی نیز انجام میشود و نتیجهای مشابه نتیجه بازی مرحله
حاصل میشود و باز هم مؤسسه تأمینمالی اسالمی گمان میکند که برای دومین بار بنگاه
تمام تالش خود را به کار نبسته است .مطابق توافق شماره « »1بین بنگاه و مؤسسه
تأمینمالی ،وقتی دو بار بنگاه تالش خود را انجام نداده ،در مرحله سوم مؤسسه تأمینمالی
اسالمی استراتژی  KBLرا بازی خواهد کرد.
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

*  (1-ϒ).A2و ϒ.A2

 (1-ϒ).A3و )ϒ.A3 + (A1-A3

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A3و ϒ.A3

e=0

بنگاه

جدول شماره «»6

در این شرایط با توجه به اینکه  ،A2>A4بنگاه نیز استراتژی  e=1را بازی خواهد کرد
و تعادل نش در پروفایل استراتژی { KBLو  S2=}e=1شکل خواهد گرفت .در این شرایط
بنگاه به دلیل عدم صداقت از تسهیالت باال محروم شده و هیچ عایدی اضافی ندارد و
تعادل در جایی شکل گرفته که بهینه نیست؛ زیرا عایدی بنگاه در صورت صداقت برابر
 ϒ.A1میشد اما در این حالت برابر  ϒ.A2می شود و با توجه به اینکه  ،A1>A2یعنی
بنگاه در این حالت نسبت به حالت رعایت صداقت متضرر میگردد.
اگر  A3 = A2باشد شرایط دقیقا مشابه حالت قبل ( )A3 > A2خواهد شد زیرا در
پروفایلهای استراتژی  S2و  S3همان مقادیری قرار خواهد گرفت که در حالت قبل وجود
داشت و بازی نتایج مشابه خواهد داشت؛ یعنی در این حالت نیز بنگاه نسبت به حالت
رعایت صداقت متضرر میگردد.
اگر  A3 < A2باشد در دو پروفایل استراتژی { KBLو  S2=}e=1و { KBHو S1=}e=1

عواید بازیگران تغییر خواهد کرد و بازی به شکل زیر خواهد شد:

243

نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکي  / ...امیراحمد ذوالفقاری و ديگران

مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBH

KBL
 (1-ϒ).A3و )ϒ.A3+ (A2-A3
 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

*  (1-ϒ).A3و )e = 1 ϒ.A3 + (A1-A3
 (1-ϒ).A3و ϒ.A3

e=0

بنگاه

جدول شماره «»7

اگر برای این بازی نیز تعادل نش را از روش بهترین پاسخ را بررسی کنیم مشخص
میشود که برای بازی مرحله ،دو تعادل نش در پروفایلهای استراتژی { KBHو S1=}e=1

و { KBLو  S2=}e=1وجود خواهد داشت که مؤسسه تأمینمالی بین این دو تعادل
بیتفاوت است اما بنگاه تعادل در  S1را ترجیح میدهد (زیرا .)A1>A2
مانند موارد قبلی مؤسسه تأمین مالی اسالمی با اعالم  A3از سوی بنگاه متوجه تالش
کم او می شود و در تکرار بازی در مرحله سوم استراتژی تسهیالت پایین را انتخاب
خواهد کرد و در نهایت تعادل نش در { KBLو  S2=}e=1شکل خواهد گرفت که در آن
عایدی بنگاه برابر  ϒ.A3+ A2-A3و عایدی مؤسسه تأمینمالی اسالمی برابر (1-ϒ).A3

است.
در مرحله چهارم (تکرار سوم) نیز همین وضعیت تکرار میشود اما با توجه به اینکه
بنگاه در سه دوره متوالی سود پروژه را  A3اعالم نموده و مؤسسه تأمینمالی اسالمی
میداند که مطابق معادله « A3 ،»12سودی است که در شرایط عدم تالش بنگاه و سرمایه
باالی مؤسسه تأمینمالی اسالمی حاصل میشود بدین ترتیب تالش کم بنگاه برای مؤسسه
تأمینمالی اسالمی محرز می شود و بر اساس توافق شماره « »2بین بنگاه و مؤسسه
تأمینمالی ،دیگر تسهیالتی به این بنگاه داده نخواهد شد و بنگاه امکان فعالیت اقتصادی
را از دست خواهد داد .بدین ترتیب با تکرار شدن بازی ،بنگاه به دلیل عدم رعایت
صداقت ،متضرر میشود و امکان ادامه فعالیت اقتصادی از طریق دریافت تسهیالت را از
دست میدهد.
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در مورد سوم یعنی زمانی که بنگاه سود حاصله را برای حالتهایی که بزرگتر از A2

هستند  A2اعالم نماید نیز با شرایطی مشابه ،نتایجی مشابه با مورد دوم دارد که به جهت
اختصار در اینجا بدان پرداخته نمیشود و به پیوست مقاله منتقل میگردد.
 .5تحلیل نتايج بازیها

همانگونه که اشاره شد ،وجود حافظه سیستم و ثبت عملکرد گیرنده تسهیالت در هر
دوره باعث میشود که تعامل بانک با گیرنده تسهیالت حالت بازیهای تکرارشونده را
پیدا کند .در این شرایط تنها در صورتی تعادل بهینه نش حاصل میشود که گیرنده
تسهیالت صادقانه عمل کند و به صورت داوطلبانه از ارتکاب تخلف خودداری نماید.
در جدول شماره « »2که مربوط به حالت رفتار صادقانه گیرنده تسهیالت بود مالحظه
شد که با تعادل نش در جایی برقرار میشود که بیشترین عایدی ممکنه در چارچوب
مدل نصیب طرفین بازی می شود و با تکرار بازی باز هم تعادل نش در همانجا محقق
میشود و نتیجه بهینه حاصل میگردد .اما در حالت رفتار غیرصادقانه (در هر سه موردی
که مبتنی بر فروض مدل به وجود می آیند) هرچند در دور اول ممکن است گیرنده
تسهیالت منفعت بیشتری به دست آورد اما با تکرار بازی و بر اساس توافقات صورت
گرفته بین بانک و گیرنده تسهیالت که در قرارداد ذکر میشود ،تعادل بازی به گونهای
میشود که نتیجه غیر بهینه خواهد داشت .از اینجا ثابت می شود که در صورت وجود
حافظه سیستم ،منفعت گیرنده تسهیالت در آن است که رفتار صادقانه داشته باشد و
داوطلبانه از ارتکاب تخلف خودداری کند زیرا در غیر ین صورت متضرر میشود و
تعادلی غیر بهینه شکل میگیرد.
جمعبندی

در این تحقیق مشخص گردید که وجود حافظه سیستم عامل مهمی در کنترل مخاطره
اخالقی در رابطه بانک با گیرنده تسهیالت در قرارداد تأمینمالی مشارکتی است .در
صورت عدم وجود حافظه سیستم ،گیرندگان تسهیالت از آنجائیکه در صورت تخلف و
رفتار غیرصادقانه با هیچ گونه ضرر یا تنبیه مواجه نمیشوند و صرفا منفعت بیشتری
کسب میکنند ،برای انجام تخلف انگیزهمند هستند اما با وجود حافظه در سیستم و جریمه
شدن متخلفین در صورت ثبت عملکرد ضعیف در سیستم ،افراد انگیزه پیدا میکنند که
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رفتار صادقانه از خود بروز دهند زیرا در این صورت بیشترین منفعت را به دست خواهند
آورد.
به عنوان توصیه سیاستی مبتنی بر نتایج این مقاله الزم به ذکر است که نظام بانکی
نیازمند ایجاد یک شبکه جامع اطالعاتی متمرکز و یکپارچه بانکی است تا بر اساس امکان
استفاده مناسب از حافظه سیستم در نظام بانکی پدید آید .این موضوع در قالب بانکداری
متمرکز40به خوبی قابل پیادهسازی است .در این بستر نیاز است قواعد الزم جهت ارزیابی
عملکرد مشتریان و امتیازدهی به آنها و چگونگی تأثیر این امتیازات در وضعیت مشتریان
در دورههای بعدی وضع گردد تا بر این اساس سازوکارهای رتبهبندی شکل بگیرد و
افراد براساس عملکردشان در هر دوره رتبهبندی شوند .همچنین اجرای صحیح
قراردادهای مشارکتی نیازمند طراحی مدلهای متناسب حسابداری و حسابرسی نیز
میباشد.
يادداشتها
1. Moral Hazard

 .2مخاطره اخالقی زمانی به وجود میآید که افراد قصد دارند در شرایطی که اقدامات هر یک
از آنها بر توزیع احتمال ثمره کار مؤثر است ،به تقسیم ریسک بپردازند .وضعیتی که معموال در
بیمه ،قرارداد کارگران و یا واگذاری مسئولیت تصمیمگیری ( Delegation of Decision

 )Making Responsibilityاتفاق میافتد ( )Holmstrom, 1979, p. 74در مسئله مخاطره
اخالقی یکی از طرفین قرارداد نمیتواند به صورت کامل عملکرد طرف دیگر را رصد یا ارزیابی
نماید ( .)Watt, 2011, p. 173بررسی مسئله رفتار پنهان ( )Unobservable Behaviorافراد در
قراردادهای مشروط ( )Contingent Contractsموضوع جالبی برای اقتصاددانان بوده است که
از تحقیق پاولی ( )Pauly, 1968و ارو ( )Arrow, 1968آغاز شده است ( Mirrlees, 1999, p.

.)3
3. Adverse Selection
4. Non-PLS Financing
5. Bad Loans
6. Islamic Moral Hazard
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 .7در سال  1392آمار شش بانک ایران زمین ،قرضالحسنه رسالت ،خاورمیانه ،بینالمللی کیش،
ایران و ونزوئال و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین ،پیشگامان آتی ،کوثر و عسکریه به
آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.
8. https://www.cbi.ir/category/2692.aspx

 .9به عنوان نمونه میتوان به آئیننامه «فرم قرارداد مشارکت مدنی» اشاره نمود که شامل  28ماده
و  9تبصره ،در راستای اجرای تبصره ذیل ماده  23قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و در
تاریخ  92/6/26به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و بر اساس ابالغیه بانک مرکزی (به
شماره  92/206546مورخ  )92/7/11از تاریخ  92/9/2به بعد ،تنظیم و انعقاد قرارداد مشارکت
مدنی صرفا در قالب این فرم ممکن است .مطابق ماده  11این آئیننامه گیرنده تسهیالت مشارکتی
ملتزم و متعهد است که در صورت عدم سود پیشبینی شده ،مبلغ معادل سهمالشرکه بانک به
عالوه سود ابرازی و نیز ضرر و زیان وارده به بانک را صلح و تبرعا از اموال خود تامین و
پرداخت نماید.
 .10تبیین مزایای قرارداد مشارکت مجال بیشتری میطلبد .جهت مطالعه بیشتر ر.ک :توتونچیان،
.1379
11. Asymmetric Information
12. Hidden Information
13. Hidden Action
14. Delegation of Decision Making Responsibility.
15. Contingent Contracts

 .16وجود احکامی همچون خیار غبن و یا خیار تدلیس از مصادیق این اصل است.
17. Signaling
18. Dar & Presley
19. Principal-Agent Model
20. Commercial Bank

 .21نکته قابل توجه در اینجا این است که در طراحی سازوکار انگیزشی ،صرفا به انگیزههای
مادی توجه میشود و افراد برای کسب منافع مادی در دورههای آتی سعی میکنند عملکرد مثبتی
از خود در حافظه به جای گذارند .ابتنای سیستم بر انگیزههای مادی از آن روست که مخاطب
این سیستم کلیه افراد جامعه هستند؛ چه افرادی که بر اساس آموزههای اسالمی مانند صداقت،
امانت و  ...عمل میکنند و چه افرادی که این گونه نیستند .در این حالت عالوه بر کسانی که بر
اساس عقاید دینی خود تخلف نمیکنند ،افراد غیر معتقد نیز که برای عدم تخلف انگیزه دینی
چندانی ندارند ،جهت کسب منفعت مادی از ارتکاب تخلف خودداری خواهند نمود .اساسا
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سیستم اقتصادی جامعه باید به گونهای باشد که متوقف بر عملکرد دینی افراد نباشد و در شرایطی
که افراد جامعه عملکرد منطبق بر آموزههای دینی ندارند نیز عملکرد مناسبی داشته باشد.
 .22بر خالف مدل رایجی که در ایران برای شرکت تعاونی مطرح میشود و ساز و کار آن به
این صورت است که هر یک از شرکا فارغ از اینکه آوردهشان چقدر است ،صاحب یک رأی
هستند ،برای اداره یک شرکت تعاونی ( )Cooperativeمدلهای دیگری هم وجود دارد .سازوکار
رواج یافته در ایران صرفا یکی از مدلهای اداره شرکت تعاونی است که با عنوان « One

 »Member-One Vote Ruleشناخته میشود ( .)Reynolds, 2000اما سازوکارهای دیگری نیز
قابل طراحی است؛ مانند مدلی که در کتاب «پول و بانکداری اسالمی؛ تجمیع پول در نظریه
سرمایه» مطرح شده که سیستم رأیگیری یک تعاونی اسالمی را مبتنی بر حقوق مالکیت فکری
طراحی میکند .زیرا دانش را مهمتر از پول میداند و بر همین اساس معتقد است که به بازیگرانی
که از دانش بیشتر برخوردارند باید قدرت بیشتری داده شود تا این افراد با دانش خود پول را به
نحو بهتری به کار گیرند (.)Toutounchian, 2009, p. 57
 .23منابع بانک مرکزی از طریق خلق پول ایجاد میشوند .در رابطه با چگونگی انجام خلق پول
در نظام بانکی و فرایند مدرن آن در گزارش فصلی اول بانک انگلستان در سال McLeay, ( 2014

 )Radia & Thomas, 2014و نیز در گزارش ژانویه  2018بانک ملی سوییس ()Jordan, 2018
تبیین شده است.
 .24به لحاظ تکنیکی ،تابع تولید از دو مؤلفه کار و سرمایه تشکیل میشود و تولید از ترکیب این
دو نهاده محقق میگردد .اما رابطه بین کارگر و کارآفرین در داخل بنگاه است و مؤسسه تأمینمالی
اسالمی صرفا با صاحب بنگاه مواجه است .از همینرو در این مدل دو متغیر سرمایه بنگاه و
سرمایه مؤسسه تأمینمالی اسالمی در نظر گرفته شده و بین سرمایه نقدی و کار در بنگاه تفکیک
نشده است .چگونگی توافق بین کارگر و بنگاه در قرارداد بین آنها مشخص میشود که این
تحقیق به چگونگی آن قرارداد ورودی ندارد و رابطه بین بنگاه و مؤسسه تأمینمالی اسالمی را
بررسی مینماید.
 . 25در صورت عدم موفقیت پروژه ،ممکن است بازدهی پروژه مقدار مثبت اندک ،صفر و یا
منفی باشد .در اینجا فرض شده که بازدهی در صورت شکست پروژه عددی مثبت و کوچک
خواهد بود .حالتهای دیگر یعنی صفر یا منفی بودن پروژه نیز در همین چارچوب قابل بررسی
است اما تفاوت چندانی با حالت فرض شده در مدل ندارد.
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 .26زمانی که  αبزرگتر از یک تعیین شود ،سهم مؤسسه تأمینمالی اسالمی از سود پروژه بیشتر
از نسبت سهم سرمایهاش در پروژه خواهد بود و این کار جهت ایجاد انگیزه در مؤسسه تأمینمالی
اسالمی جهت سرمایهگذاری بیشتر در قرارداد مشارکت و به معنای دقیقتر جهت ایجاد انگیزه
در سپردهگذاران برای سپردهگذاری بیشتر در سپرده مشارکتی خواهد بود .زمانی هم که α
کوچکتر از یک تعیین شود برای بنگاه انگیزه ایجاد میشود که پروژههایش را بیشتر از طریق
قرارداد مشارکت تأمینمالی نماید .البته ناگفته نماند که در این حالت انگیزه سپردهگذاران برای
سپردهگذاری در حساب سپرده مشارکتی کاهش مییابد زیرا در این حالت سهم مؤسسه مالی
اسالمی از سود پروژه که در نهایت پس از کسر حقالوکاله به سپردهگذاران خواهد رسید به
نسبت بنگاه کمتر خواهد بود .این موضوع با بکارگیری منابع مربوط به بانک مرکزی و یا سرمایه
خود مؤسسه قابل جبران خواهد بود .همانگونه که قبال اشاره شد منابع تجهیز شده جهت اعطاء
تسهیالت مشارکتی از محل سپردههای مردمی ،سرمایه خود مؤسسه تأمینمالی اسالمی و منابع
بانک مرکزی تشکیل میشود .این سیاست بیشتر زمانی اتفاق میافتد که دولت انجام برخی از
پروژهها را ضروری میداند اما به دلیل حاشیه سود انتظاری پایین آنها فعالین اقتصادی تمایل
زیادی به انجام آن پروژهها ندارند .در این شرایط بانک مرکزی با تعیین  αدر سطحی کمتر از
یک انگیزه فعالین اقتصادی را تقویت مینماید.
27. Repeated Games.
28. One-Shot Game
29. Stage Game
30. Finitely Repeated Games
31. Infinitely Repeated Games
32. History
33. Trigger Strategy.
34. Tit for Tat Strategy.
35. Strategic Form
36. Strategy Profiles
37. Best Response

 .38اگر فردی با وجود تالش نتواند بازدهی مناسبی برای پروژه حاصل نماید (در چارچوب
فروض مدل) نشان دهنده این است که او مهارت الزم را ندارد و به همین دلیل صالحیت الزم
برای دریافت تسهیالت باالی بانکی را ندارد .تسهیالت باالی بانکی باید به افرادی داده شود که
توانایی و مهارت الزم برای استفاده از آن را داشته باشند.
 . 39این مسأله از آن روست که اگر فردی سه دوره متوالی تمام تالش خود را برای موفقیت
پروژه به کار نگیرد ،صالحیت الزم برای دریافت تسهیالت و انجام فعالیت اقتصادی را ندارد.
40. Core Banking
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) از سوی بنگاه به عنوان سود پروژهA2  مورد سوم (اعالم:پیوست

 در اینجا نیز با توجه به اینکه.این حالت نیز شبیه مورد دوم است که در متن به آن اشاره گردید
. بازی بررسی میگردد، متصور استA3 = A2  وA2 > A3 ، A3 > A2  سه حالتA3  وA2 بین
 مانندS2=}e=1  وKBL{  وS4=}e=0  وKBL{  باشد دو پروفایل استراتژیA3 > A2 اگر
}e=0  وKBH{  وS1=}e=1  وKBH{ حالت رفتار صادقانه خواهد بود اما دو پروفایل استراتژی

: تغییر خواهند کرد و بازی به صورت زیر خواهد بودS3=
مؤسسه تأمینمالی اسالمی

نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکي  / ...امیراحمد ذوالفقاری و ديگران

KBL

KBH

 (1-ϒ).A2و ϒ.A2

*  (1-ϒ).A2و )ϒ.A2 + (A1-A2

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A2و )ϒ.A2 + (A3-A2

e=0
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بنگاه

جدول شماره «»8

اگر برای این بازی تعادل نش را از روش بهترین پاسخ را بررسی کنیم مشخص میشود که
برای بازی مرحله ،دو تعادل نش در پروفایلهای استراتژی { KBHو  S1=}e=1و { KBLو
 S2=}e=1وجود خواهد داشت که مؤسسه تأمینمالی بین این دو تعادل بیتفاوت است اما بنگاه
تعادل در  S1را ترجیح میدهد.
وقتی بنگاه  A2را به عنوان سود پروژه اعالم میکند ،مؤسسه تأمینمالی اسالمی متوجه میشود
که بنگاه مهارت و توانایی الزم جهت استفاده مناسب از سرمایه را ندارد زیرا مطابق معادله «»12
میداند که  A2سودی است که در شرایط تالش زیاد بنگاه و سرمایه کم مؤسسه تأمینمالی
اسالمی حاصل میشود اما در این حالت مؤسسه تسهیالت با حجم باال ( )KBHبه بنگاه داده
است؛ یعنی بنگاه با وجود در اختیار داشتن حجم باالی سرمایه ،سودی را حاصل کرده که با
حجم پایین سرمایه هم قابل حصول بود .بازی یک بار دیگر تکرار میشود و نتیجه مشابهی
حاصل میگردد .در مرحله سوم (تکرار دوم) بر اساس توافق شماره « »1بین بنگاه و مؤسسه
تأمینمالی ،مؤسسه تأمینمالی اسالمی استراتژی  KBLرا بازی خواهد کرد.
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

*  (1-ϒ).A2و ϒ.A2

 (1-ϒ).A2و )ϒ.A2 + (A1-A2

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A2و )ϒ.A2 + (A3-A2

e=0

بنگاه

جدول شماره «»9

در این شرایط با توجه به اینکه  ،A2>A4بنگاه نیز استراتژی  e=1را بازی خواهد کرد و تعادل
نش در پروفایل استراتژی { KBLو  S2=}e=1شکل خواهد گرفت .در این شرایط بنگاه به دلیل
عدم صداقت از تسهیالت باال محروم شده و هیچ عایدی اضافی ندارد و تعادل در جایی شکل
گرفته که بهینه نیست؛ زیرا عایدی بنگاه در صورت صداقت برابر  ϒ.A1میشد اما در این حالت
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برابر  ϒ.A2میشود و با توجه به اینکه  ،A1>A2یعنی بنگاه در این حالت نسبت به حالت رعایت
صداقت متضرر میگردد.
اگر  A3 = A2باشد شرایط دقیقا مشابه همین حالت در مورد دوم میگردد و بازی نتایج
مشابه خواهد داشت؛ یعنی در این حالت نیز بنگاه نسبت به حالت رعایت صداقت متضرر
میگردد.
اگر  A3 < A2باشد نیز تنها پروفایل استراتژی { KBHو  S1=}e=1تغییر خواهد کرد و بازی
به شکل زیر خواهد شد:
مؤسسه تأمینمالی اسالمی
KBL

KBH

 (1-ϒ).A2و ϒ.A2

*  (1-ϒ).A2و )ϒ.A2 + (A1-A2

e=1

 (1-ϒ).A4و ϒ.A4

 (1-ϒ).A3و ϒ.A3

e=0

بنگاه

جدول شماره «»10

برای این بازی نیز از روش بهترین پاسخ در بازی مرحله ،دو تعادل نش در پروفایلهای
استراتژی { KBHو  S1=}e=1و { KBLو  S2=}e=1وجود خواهد داشت که مؤسسه تأمینمالی
بین این دو تعادل بیتفاوت است اما بنگاه تعادل در  S1را ترجیح میدهد (زیرا .)A1>A2
در تکرار بازی نیز شرایط دقیقا مانند حالت ( )A3 > A2میشود و مؤسسه به عدم وجود
توانایی الزم در بنگاه پی میبرد و از مرحله سوم به بعد تسهیالت با حجم پایین به بنگاه میدهد
و در نتیجه تعادل نش در { KBLو  S2=}e=1شکل خواهد گرفت که در آن عایدی بنگاه برابر
 ϒ.A2میگردد که نسبت به عایدیاش در حالت رعایت عملکرد صادقانه ( )ϒ.A1کمتر است و
بیانگر متضرر شدن بنگاه در این حالت است.

