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چکیده
بررسیها نشان میدهد که مسئله مخاطره اخالقی ناشی از عدم گزارش صحیح سود توسط گیرنطده وهطوه
در قراردادهای مشارکت در سود و زیان ،مهمترین مسئله بانکها (تأمین مالی کننده) در عدم بهکطارگیری
این نوع قراردادهاست؛ بنابراین توفیق کطاربرد شطیوههطای تطأمین مطالی مشطارکت در سطود ،بطه اطل مسطا ل
اطالعات نامتقارن مرتب با استفاده از آنها بستگی خواهد داشت .تحقیق ااضر در مورد روابط ططرفین در
قراردادهای تأمین مالی به روش مشارکت در سود و زیان بحث نموده و ویژگیهای یک قطرارداد انگیطزه ط
ارا ه یک الگوی قرارداد انگیزه ط سازگار است؛ بهگونهایکه با تأسی از آیات و روایات اسالمی ،بر تشویق
و پاداش در صورت ارا ه اطالعات صحیح از سوی گیرنده وهوه متکی است .برای دستیابی به هد فوق،
از یک تحلیل نظری در قالب یک مدل ریاضی استفاده و ایطن نتیهطه ااصطل شطد کطه اسابرسطی تدطادفی
همراه با افزایش سهم سود گیرنده وهوه در صورت ارا ه گزارش درست ط به عنوان پطاداش درسطتکاری ط،
یک ساختار انگیزشی ارا ه میدهد که منهر به کاهش مسئله مخاطره اخالقی خواهد شد.
واژگان کلیدی :تأمین مالی اسالمی ،مشارکت در سود و زیان ،مخاطره اخالقی ،قرارداد انگیزه ط سازگار.
طبقهبندی .G3, P43 :JEL

* .استاد دانشگاه الزهرا تهران.

Email: Iraj.Toutounchian@gmail.com.

** .دانشجوی دکترای اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول).
Email: M.Behradamin@gmail.com.
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سازگار که مسئله اطالعات نامتقارن برخاسته در این رابطه را کنترل میکند ،طرح مینماید .هطد تحقیطق
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مقدمه
با تحریم ربا از همان دورههای اولیه تاریخ اسالم ،روشهای جایگزین دیگری به منظور
پرداخت پاداش مالی معرفی شد و از همان دوران مسلمانان قادر به ایجاد یک سیستم مالی
بدون بهره جهت تجهیز و تخصیص منابع بودهاند .روش معمول و متداول ،بر پایه مشارکت
در سود و زیان () )Profit- Lose Sharing (PLSبر اساس قراردادهای شناختهشده در
اقتصاد اسالمی مشارکت ،مضاربه و  ...است .در این روش ،قرارداد بر پایه مشارکت تنظیم
میشود؛ بهنحویکه مبالغ پرداختی تأمینکننده اعتبار (پرداختکننده تسهیالت) بر اساس
یک نسبت توافقشده از سود یا زیان پروژهای میباشد که در آن صاحب وجوه اقدام به
سرمایهگذاری میکند .در ایام اوج تمدن اسالمی و برای قرنها پس از آن ،این سیستم به
صورت کامالً کارا عمل نموده است (.)Chapra and Khan, 2000
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علیرغم آنکه بانکداری اسالمی در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده
است ،با انتقاداتی همچون عدم توانایی در دور شدن از مظاهر بانکداری متعارف مواجه
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است .احمد در این زمینه مینویسد:
واقعیت غمانگیز آن است که هرچند همه تصدیق میکنند که اسالالم بهالره را ممنالور کالرده
است ،یک کشور مسلمان وجود ندارد که مؤسسات مالی آن بالدون توسالل باله بهالره عمالل
کنند .واقعیت این است که هیچ کس نمیداند آن را چگونه انجام دهد و هنگامی که تحالت
فشار سیاسی قرار میگیرند به انوار حیلهها متوسل میشوند  ...واضح اسالت کاله مالا تقلالب
میکنیم  ...بدترین قسمت داستان آن است که اقتصاددانان اسالمی ،به عنالوان یالک نهالاد در
اجالس بینالمللی پولی و مالی که در اسالمآباد در سال  3193برگزار شد ،این ترتیبالات را
بیقیدوشرط تصویب کردند .تاکنون این بهترین نسخه اقتصاد اسالمی است که ارائاله شالده
است؛ یعنی با تغییر نام بهره شما بهره را ملغی کردهاید (.)Ahmed, 2002
برخی از اقتصاددانان ( & Kahan, 1985\ Haque and Mirakhor, 1986\ Bashir, 1996

 )2001\ Al-Jarhi, 2004\ Abalkhail and Presley, 2000\ Ahmed, 2002مسائل مخاطره
اخالقی ( ،)moral hazardانتخاب نامساعد ( ،)adverse selectionنیاز به اطالعات باال و
هزینههای مبادالتی باال را دالیل اصلی این واگرایی بین نظریه و عمل دانستهاند .در یک
بررسی از  21بانک ،خلیل ،ریکوود و موریندی ( )Khalil, Rickwood and Victor, 2002به

این نتیجه رسیدند که گزارش نادرست (پایین) پیامد حاصل از فعالیت از سوی کارگزار،
دلیل اصلی امتنار بانکها از اتخاذ قراردادهای مشارکتی است.
اگرچه در خصوص ماهیت و پیامدهای شیوههای تأمین مالی مشارکتی زیاد نوشته شده
است ،اما بحث در مورد قراردادهایی که بتواند در این معامالت استفاده شود اندک است.
هدف تحقیق حاضر کمکی دراینراستا بوده و به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر است:
اگر محصول (سود حاصل از) پروژه ،متغیری استوکاستیک (تصادفی) و نامعین است و
متقاضیان وجوه در این باب ،دارای مزیت اطالعاتی نسبت به تأمینکنندگان وجوه میباشند،
در این صورت آیا میتوان میان دو طرف یک قرارداد مالی انگیزه ال سازگار مبتنی بر
شراکت ،بهگونهای طراحی نمود که منجر به افزایش کارایی در بهکارگیری امکانات و
اطالعات موجود گرد یده و در این چارچوب ،افشای صحیح اطالعات از سوی گیرنده
وجوه بهترین استراتژی وی تلقی شود؟
در این تحقیق ابتدا بر مطالعات انجامشده مروری خواهد شد ،سپس مبانی نظری تأمین
بحث و در نهایت نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.

پیشینه تحقیق
متون نگاشتهشده درباره موضور قراردادهای مشارکت در شرایط عدم تقارن اطالعات به دو
شاخه تقسیم می شوند :در شاخه اول سعی بر تعیین شرایطی است که در آن قراردادهای
مشارکت و بدهی (قرض ربوی) بهینه هستند؛ شاخه دوم به قراردادهای مالی بهینهای
پرداخته است که یک شرکت میبایست به صدور آنها اقدام ورزد.
علیرغم این حقیقت که برخی مقاالت به ارائه موقعیتهایی پرداختهاند که در آن
قراردادهای بدهی ،بهینه هستند ،در مقابل مطالعاتی نیز به ارائه موقعیتهایی پرداختهاند که
تأمین مالی مبتنی بر مشارکت ،با وجود تقارن اطالعاتی و یا بدون وجود آن ،برحسب سود
مورد انتظار بر تأمین مالی بدهی برتری پارتویی دارد.
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مالی اسالمی و مسائل آن طرح خواهد شد .آنگاه مدل ریاضی قرارداد ال انگیزه سازگار
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به عنوان معیاری برای موارد اطالعات متقارن میتوان به تحقیق فریکساس و روچت

( )Freixas and Rochet, 1997اشاره کرد که در آن ویژگیهای یک قرارداد تأمین مالی
فقط با بررسی تسهیم ریسک تعیین و ارائه شدهاند.
در الگوهای اطالعات نامتقارن فرض بر این است کاله سالرمایهگالذار نمالیتوانالد نتیجاله
سرمایهگذاری انجام شده از سوی کارآفرین را مشاهده کند ،مگر آنکه حسابرسی هزینهبالر
صالورت گیالرد .ایالن الگالو کاله الگالوی اابالات حالالت هزینالهبالر تالاونسالند ( Costly State

 )Verification Model of Townsend, 1979نامیده میشود ،بعدها از سوی گیل و هلویال

( )Gale and Hellwig, 1985توسعه یافت .آلن در آلن و گیل ( )3111بهسادگی خالصالهای
از ایده اولیه این الگو را ارائه میکند .تاونسند قرارداد بهینه بین یک کارآفرین ریسکگریز و
یک سرمایهگذار ریسکخنثی را بررسی کرده اسالت .در نسالخهای از ایالن الگالو ،کالارآفرین
38

بالالرای تولیالالد درآمالالدی تصالالادفی در پایالالان مالالدتزمالالان پالالروژه ،سالالرمایه را در ابتالالدای دوره
درخواست میکند .در این حالت سرمایهگذار فقط زمانی میتواند تحقق درآمد کارآفرین را

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /ایرج توتونچیان و مهدی بهراد امین

مالحظه کند که ورشکستگی اعالم و درآمد کارآفرین به سرمایهگذار منتقل شده باشد .ایالن
روند ورشکستگی ،گران و هزینهبر است .تاونسند نشان میدهد که از بالین اسالتراتژیهالای
جبری که در آنها سرمایهگذار درآمد کارآفرین را چه با احتمال صفر و چه بالا احتمالال یالک
مشاهده میکند ،بدهی یک قرارداد بهینه است .این امر مستلزم آن است که کارآفرین مقالدار
اابتی را به سرمایهگذار پرداخت کند .اگر درآمد کارآفرین بالرای پرداخالت ایالن مبلالغ کالافی
نباشد ،در این صورت اعالم ورشکستگی میشود و درآمد کارآفرین به سرمایهگالذار انتقالال
مییابد.
سالویلم ( ،)Suwailem, 2002دیامونالد ( ،)Diamond, 1991میلالز و پرساللی ( Mills and

 ،)Presley, 1999حالالق و میرآخالالور ( )Haque and Mirakhor, 1986و بسالالیاری دیگالالر از
مطالعات ال اسالمی یا غیر اسالمی ال به بررسالی شالاخه اول از دیالدگاه مقایساله قراردادهالای
مشارکتی و بالدهی ازنظالر کالارایی ال عمالدتاً در چالارچوب ارائالهشالده توسالط تالاونسالند الال
پرداختهاند .در ادامه به تعدادی از مقاالت که باله طراحالی قراردادهالای مشالارکتی انگیالزه -
سازگار جهت کاهش مسائل مبتالبه از جمله مسئله مخاطره اخالقی و افزایش کالارایی ایالن
قراردادها پرداختهاند ،اشاره میشود.

خان ( )Khan, 1987به مسئله مخاطره اخالقی اشاره میکند که از کمگزارشدهالی سالود
توسط کارآفرین در یک طرح مشارکت در سود سرچشمه می گیرد .او پیشنهاد میدهالد کاله
مسئله کمگزارشدهی ممکن است به وسیله جریمه ضمنی در قالب افزایش احتمال نظالارت
و ارزیابی کاهش یابد .همچنین به تالرس ازدسالتدادن شالهرت در بالازار اعتبالاری در یالک
چارچوب چنددورهای اشاره میکند که میتواند به عنالوان یالک عامالل بازدارنالده در مالورد
گزارش نادرست سود عمل کند .با توجه به اینکه ممکالن اسالت بالدین طریالق مسالئله حالل
نشود ،او پیشنهاد میدهد که از تعامالت مالی دیگر ال از جملاله تئالوری نماینالدگی و نظریاله
قراردادها ال که مسئله مخاطره اخالقی در آنها وجود دارد الهام گرفته و قراردادهای انگیزه -
سازگار طراحی شود که انگیزههای ارائه اطالعات نادرست را حذف یا حداقل میکند.
وارنبورگ ( )Wahrenburg, 1996با فرض غیررقابتیبودن بازار سرمایه و با درنظرگرفتن
اینکه نتیجه هر پروژه به دو عامل غیر قابل مشاهده برای تأمینکننده منابع مالی یعنی میالزان
تالش کارگزار و کیفیت پروژه بستگی دارد ،به طراحی قرارداد بهینه مالی بین سرمایهگذار و
بدهی و سهامی میتواند مسائل احتمالی در بروز مخاطره اخالقی به دلیل ساختار قرارداد را
کاهش داده و سود بانک را حداکثر کند .چارچوب کلالی تحقیالق وارنبالورگ بالدینصالورت
است که ابتدا دو تابع مطلوبیت برای بانک و کارآفرین تعریف نموده و شرایط بهینگی برای
این دو تابع مطلوبیت را مشخص مینماید.
احمد ( )Ahmed, 2002در مقالهای با عنوان «قراردادهای مشارکت در سود انگیزه-
سازگار :یک تحلیل نظری» به بررسی مسائل موجود در قراردادهای مشارکتی و ارائه
راهحلی برای آن پرداخته است .وی دلیل اصلی عدم محبوبیت ابزارهای مالی مشارکتی را
مسئله مخاطره اخالقی در شیوههای مشارکتی دانسته و بنابراین توفیق کاربرد شیوههای
مشارکت در سود را به حل مسائل اطالعات نامتقارن مرتبط با استفاده آنها وابسته میداند.
احمد یک قرارداد مشارکت در سود انگیزه  -سازگار که مسئله مخاطره اخالقی را کاهش
میدهد ،توسعه داده و شرایطی را که تحت آن یک کارآفرین ممکن است سودش را کم
گزارش کند و همچنین گامهایی که یک بانک میتواند جهت حداقلکردن مسئله اتخاذ
نماید ،تحلیل میکند .از نظر وی ،مسئله مخاطره اخالقی در قراردادهای مشارکتی فرم
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کارآفرین پرداخته است .نتیجه تحقیق وی نشان دهنده آن است کاله ترکیبالی از قراردادهالای
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مسئله کارفرما -کارگزار ( )Principal–Agent Problemموجود در قراردادهای سهامی را به
خود میگیرند .مسئله کارفرما  -کارگزار زمانی پیش میآید که کارگزار (کارآفرین) به نفع
خود به هزینه منفعت کارفرما (بانک) کار میکند (کاهش منافع بانک به میزان افزایش منافع
کارآفرین)؛ بنابراین در صورتی که کارفرما بتواند اطالعات بیشتری در مورد عملکرد بنگاه
جمعآوری کند ،مسئله کارفرما  -کارگزار قابل حل است .احمد در مدل خود اعمال جریمه
سنگین در صورت اابات عدم صداقت کارآفرین را پیشنهاد میدهد.
بهاروندی و احمدی حاجیآبادی ( )3113با استفاده از الگوی احمد ( )2002سعی در ارائه
چارچوبی کاربردی برای قراردادهای مشارکتی داشتهاند؛ بااینحال الگوی استفاده توسط
ایشان عیناً همان الگوی احمد بوده و تنها نوآوری محققان ،تفسیر و توضیح عوامل مؤار بر
* ( pاحتمال مخاطره اخالقی) بوده است.
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مطالعات اشارهشده هر یالک باله نالوعی دارای تمالایزات خالاص خالود مالیباشالند؛ ولالی
مطالعاتی که ترکیب قراردادهای بدهی و مشارکتی را پیشنهاد میدهند ،دارای اشکال مبنالایی
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میباشند؛ اصوالً ربا و نرخ بهره ،چه در نظام سرمایهداری و چه در نظام اسالمی ،یک بحث
حقوقی بوده و لذا نمیتوان با بحث علمی به رد یا قبول آن پرداخت .ربا و قرض ربالوی از
سوی خداوند متعال حرام شده است و حال اگر طی مقایسه قراردادهای مشارکتی مبتنی بالر
قراردادهای صحیح اسالمی با قراردادهای بدهی مبتنی بر نرخ بهالره ،قالرارداد بالدهی کالاراتر
تشخیص داده شد ،آیا میتوان این قرارداد را جایگزین قراردادهای اسالمی نمود؟ و آیا باید
روش مشارکتی که مورد تأیید اسالم است را رها کرده و روش ربوی را برگزید؟
بنابراین به نظر میرسد به جای تکیه بالر مقایساله قالرارداد مشالارکتی ال کاله مالورد تأییالد
خداوند متعال است ال و قرارداد بدهی ال که از جانب شرر مقدس منع شده است ال ،به دنبال
طراحی ساختاری انگیزشی برای کارانمودن قراردادهای مشارکتی ال از طریق حل یا تخفیف
مسائل مبتالبه از جمله کاهش مسئله مخاطره اخالقی و نیاز به حسابرسی با هزینه سنگین ال
جهت افزایش امکان کاربرد آن در بازارهای مالی بالود .اگرچاله در بالین مطالعالات خالارجی
موارد متعددی به این موضور پرداختهاند ،اما در مطالعات داخلی صرفاً یالک مطالعاله یافالت
شد که به موضور فوق پرداخته که آن هم در واقع نتالایج مطالعاله احمالد ( )2002را تفسالیر
نموده است .مسئله مطالعه احمد ( )2002دقیقاً منطبق بالر مسالئله تحقیالق حاضالر بالوده ،امالا

الگوی ارائهشده توسط وی به نظر میرسد منطبق بالر مفالاهیم اسالالمی نباشالد .در آیالات و
روایات اسالمی ،تأکید عمده بر تشویق و پاداش ال در کنار تنبیه و مجازات ال در قبال اعمالال
نور انسان است .جالب آنکه یافتههای علمی روانشناسان نیز به این موضور صالحه گذاشالته
و تأایر تشویق را بیش از تنبیه در جهت القای درستکاری به فرد دانستهاند .به نظر میرسالد
استفاده از رهنمونهای قرآنی جهت افزایش کارایی قراردادهالای مالالی اسالالمی ال در اینجالا
قراردادهای مشارکتی ال مؤارتر باشد؛ بنابراین در غیاب تحقیقی منطبق بالر مفالاهیم اسالالمی،
ضالالرورت دارد جهالالت کالالاهش مسالالائل مطروحالاله در قراردادهالالای مالالالی اسالالالمی ،الگالالویی
الهامگرفته از مفاهیم اسالمی طراحی نمود که ماهیت اسالمی قرارداد را حفظ نموده و منافع
تأمینکننده منابع مالی و متقاضی آن را حداکثر نماید؛ لالذا در تحقیالق حاضالر ،سالعی بالر آن
است که با الگوگیری از آیات و روایات (برای نموناله ر.ک باله :انعالام /360 :قصالص،)98 :
قراردادی طراحی شود که عالوه بر اعمال جریمه در صورت عدم صداقت ال البته باله میالزان
عدم صداقت کارآفرین برخالف تحقیقات اشارهشده ال ،در صالورت صالداقت و درسالتکاری
تسهیالتگیرنده تلقی شود .در واقع ،نوآوری تحقیق حاضر ارائاله چالارچوبی نظالری بالرای
قراردادهای مشارکتی بهگونهای است که در آن افالزایش سالهم سالود کالارآفرین در صالورت
اعالم سود واقعالی ،انگیالزه وی بالرای افشالای اطالعالات صالحیح را افالزایش داده و تقالارن
اطالعاتی بین صاحبان وجوه و کارآفرین را به دنبال خواهد داشت.

مبانی نظری
وظایف سیستمهای مالی و مسائل رایج
هر سیستم مالی چهار نقش کلیدی ایفا میکند:
 .3ارائه خدمات واسطهگری مالی :هدایت منابع مالی از پساندازکنندگان نهایی به
وامگیرندگان نهایی و ازبینبردن محدودیتهای تأمین بودجه در این فرآیند .این به نوبه
خود تسهیل حرکت منابع بین فعاالن اقتصادی را به دنبال دارد.
 .2ارائه طیف گستردهای از خدمات مالی که الزاماً به واسطهگری مالی مربوط نیست
ازجمله خدمات پرداخت ،بیمه ،مدیریت وجوه و از این قبیل.
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 .1ایجاد طیف گستردهای از داراییها و بدهیها که هر یک دارای ویژگیهای مختلف
با توجه به درجه نقدشوندگی ،سررسید ،نور بازدهی ایجادشده ،تسهیم ریسک و غیره
است.
 .8ایجاد مشوقها و انگیزشهایی برای تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و تخصیص
منابع واقعی و مالی کمیاب بین گزینههای رقیب.
این نقشهای محوری سیستم مالی مخصوص سیستمهای مبتنی بر اسالم یا متعارف
نیست؛ تفاوت در سیستمهای مالی از نحوه انجام این نقشها سرچشمه میگیرد.
برای انجام وظایف فوق ،ابزارهای مالی ،قراردادها ،نهادها و بازارها مورد نیازند .ریسک
و نااطمینانی بنای شکلگیری قراردادهای مالی است .اگر نااطمینانی نسبت به آینده وجود
نداشت ،فرمهای قراردادی مشخص ،به منظور اینکه نهادها و بازارهای مالی وجوه را از
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پساندازکنندگان به وامگیرندگان انتقال دهند ،بیمعنی خواهد بود .در عمل ،نااطمینانی
موضور مهمی است و سه نور قرارداد بدیل برای مقابله با آن وجود دارد :قراردادهای
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بدهی ،سهامی (شراکت در سود و زیان) و بیمه .ازآنجاکه نقش و وظایف اساسی
سیستمهای مالی جهانشمولاند ،بنابراین مسائل زیادی وجود دارد که در انجام این وظایف
با آن مواجه میشوند .بااینحال ،تفاوتهایی در روش بهکارگرفتن آنها وجود دارد .شش
مسئله مهم که هر سیستم مالی با آن مواجه است عبارتاند از .3 :مسئله اطالعات نامتقارن
و هزینههای کاهش آن؛  .2مسئله تشخیص صحت ( *)ex anteوعدهها و اهداف که غالباً
مبادالت مالی با آن درگیرند (مسئله انتخاب نامساعد)؛  .1مسائل مخاطره اخالقی؛  .8مسئله
انگیزه و موضور هماهنگی انگیزه بین طرفین معامله؛  .1هزینههای سازمانی زمانی که
مستقیم یا غیرمستقیم روابط کارفرما  -کارگزار ( )Principal–Agentدر مبادالت مالی به
وجود میآید؛  .6نیاز به نظارت ( )monitoringبر رفتار طرف مقابل.
اطالعات در کانون تمامی قراردادها و مبادالت مالی قرار دارد .سه مسئله مرتبط وجود
دارد :همگان اطالعات مشابه ندارند؛ همه اطالعات کامل ندارند و برخی از معاملهگران
دارای اطالعات «درونی» ( )insideهستند که در مبادالت در دسترس طرف مقابل قرار
* .مبتنی بر پیشبینی به جای نتایج واقعی.

نمیگیرد؛ بنابراین تصمیمات بر اساس پیشبینیهایی مبتنی بر اطالعات ناکامل و گاهی
اوقات با طرفینی که اطالعات برتر با پتانسیل بهرهبرداری دارند ،اتخاذ میشود .به عبارت
دیگر  ،اطالعات تمام و کمال برای تمامی طرفین ذینفع یکنواخت نیست .به عالوه ،تمامی
طرفین توانایی مشابه در بهکارگیری اطالعاتی که در دسترس آنهاست را ندارند .بهطور
خاص ،طرفین اطالعات بیشتری در مورد خود ال از جمله اهداف و تواناییهای خود ال
نسبت به دیگران دارند .اطالعات نامتقارن دو مسئله انتخاب نامساعد و مخاطره اخالقی را
به دنبال دارد .مسئله انتخاب نامساعد قبل از انعقاد قرارداد مطرح شده و در قراردادهای
تأمین مالی از آنجا ناشی میشود که تأمینکننده منابع مالی (بانک) از ماهیت پروژه و نتیجه
آن همانند دریافتکننده وجوه (کارآفرین) آگاهی نداشته و اطالعات وی در این زمینه
ناکامل است .مسئله مخاطره اخالقی بعد از انعقاد قرارداد رخداده و بهطورکلی زمانی رخ
میدهد که یک قرارداد یا ترتیب مالی انگیزههایی برای یک طرف ایجاد میکند تا برخالف
منافع دیگران عمل کند؛ به عنوان مثال ،در قرارداد مشارکت در سود ،ممکن است کارآفرین
کلیدی در بسیاری از معامالت مالی ،چگونگی ایجاد انگیزشهایی برای رفتار خوب و
بهویژه انگیزشهایی است که یک طرف در تقابل با منافع طرف دیگر در یک معامله رفتار
نکند .این موضور به طور گسترده در ادبیات تأمین مالی متعارف بحث شده است .مهم،
انعقاد قراردادها بهگونهای است که انگیزههای طرفین را همسو نماید .یک مکانیسم بدیهی
جهت همسونمودن انگیزهها در مورد قراردادهای شراکتی ،اعمال جریمههای سنگین و
تحمیل هزینه بر رفتار نادرست و غیرصادقانه است.

ترجیحات بانک و بنگاه در مورد شیوههای تأمین مالی
برگر و آدل ( )Berger and Udell, 1998مطرح میکنند که میزان و نحوه تأمین منابع مالی
به اندازه بنگاه ،عمر و اطالعات در دسترس آن بستگی دارد .یک بنگاه جدید ،به عنوان یک
بنگاه اقتصادی کوچک شرور به کار کرده و کارآفرینان جدید اغلب هیچگونه وایقه فیزیکی
قابل قبول یا سابقهای جهت کسب وجوه از منابع نهادی ندارند .تنها منبع تأمین مالی برای
این بنگاه ها تأمین مالی داخلی است که در آن یک شخص یا گروه ال اعضای خانواده،
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دوستان ال از پساندازهایشان برای تأمین مالی پروژه استفاده کرده و هزینههای عملیاتی را
متحمل میشوند .متناسب با عمر بنگاه ،سابقه آنها نیز افزایش مییابد .بنگاههای با رشد باال
به صورت بالقوه میتوانند توسعه فعالیتهای خود را از طریق سرمایه مشارکتی یا از طریق
گشایش اعتبار پیشنهادشده توسط سازمانهای دولتی تأمین مالی کنند .بنگاههای با اندازه
متوسط و بزرگ که سابقهای طوالنی دارند و میتوانند وایقههای فیزیکی قابل قبول ارائه
دهند ،میتوانند اعتبارات میانمدت و بلندمدت از منابع نهادی برای راهاندازی طرحهای
جدید جذب کنند .آنها همچنین میتوانند اعتبارات عملیاتی کوتاهمدت از منابع مشابه به
دست آورند .به عالوه ،بنگاههای تأسیسشده بزرگتر میتوانند وجوه را از مردم از طریق
فروش اوراق قرضه ،قرض بگیرند.
بحث باال نشان میدهد که بنگاههای کوچکتر بهسختی به وجوه مؤسسات مالی
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متعارف دسترسی دارند .بررسیهای نظری نشان میدهد که این پدیده ریشه در مسائل
متعارف عدم تقارن اطالعات در واسطههای مالی دارد .مسائل انتخاب نامساعد و مخاطره
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اخالقی در مورد بنگاههای اقتصادی کوچک در کشورهای درحالتوسعه ،به دلیل برخی
مسائل مضاعف ،بدتر جلوه میکنند ( Lynn, 1998به نقل از  .)Ahmed, 2002این مسائل
ارزیابی پروژهها و نظارت بر استفاده وجوه ال جهت حداقلکردن مسائل انتخاب نامساعد و
مخاطره اخالقی ال را بسیار پرهزینه میسازد.
با وجود اختالفهای مطرحشده بین بنگاههای نوپا و بالغ ،این بحث مطرح است که
یک دوگانگی در ترجیحات بنگاه و بانک در شیوه تأمین مالی وجود دارد .بنگاههای
کوچک که داراییهای نسبتاً کمی داشته و لذا ریسک بیشتری تولید میکنند ،تأمین مالی به
شیوه مشارکت در سود را برای توزیع ریسکشان ترجیح میدهند .بنگاههای (شرکت)
بزرگتر یک پایه دارایی اابت و تجربه قابل اطمینان جهت مدیریت ریسک دارند .این
بنگاهها تأمین مالی به شیوه مارک ال آپ (نرخ اابت) را ترجیح خواهند داد ( Khan, 1995,

 p.51به نقل از  .)Ahmed, 2002بااینحال ،بانک تأمین مالی بنگاههای کوچکتر و ریسکیتر
را بر پایه مارک  -آپ نسبتاً بدون ریسک ترجیح میدهد و تأمین وجوه بنگاههای پایدار
بزرگتر را بر پایه مشارکت در سود خواهان است.

بحث اینکه بنگاههای بزرگتر تأمین مالی به شیوه مارک  -آپ را در مقایسه با
شیوههای مشارکت در سود ترجیح میدهند ،بهطور ضمنی فرض میکنند که نسبت
مشارکت در سود برای تمامی انوار بنگاهها یکسان است .بااینحال ،این امکان وجود دارد
که اینچنین نباشد .بانک در مورد نسبت مشارکت سود بین خوب (ریسک پایین) و بد
(ریسک باال) تمایز قائل خواهد شد .عامل دیگری که نسبت مشارکت در سود را تعیین
خواهد کرد ،بازدهی (سود) انتظاری از سرمایهگذاری است .بانک میتواند به بنگاههایی که
ریسک نسبتاً پایین دارند و بازدهی خوبی از سرمایهگذاری پیشبینی میکنند ،یک نسبت
مشارکت در سود که قابل مقایسه با جایگزین مارک  -آپ است را پیشنهاد دهد .مزیت
شیوه مشارکت در سود آن است که ریسک با بانک تسهیم میشود (.)Ibid

مسلم است که بنگاههای کوچکتر نسبتاً ریسکیتر بوده و همینطور فاقد سابقه و
تجربهاند؛ بنابراین بانکهای اسالمی تمایل خواهند داشت بنگاههای با اندازه متوسط و
بزرگ را برای تأمین مالی به شیوههای مشارکت در سود مورد هدف قرار دهند.
یکی از مهمترین عوامل امتنار بانکهای اسالمی در استفاده از این شیوهها در عمل شناخته
شده است .مسئله مخاطره اخالقی زمانی اتفاق میافتد که رفتار کارآفرین بعد از دریافت
وجوه از بانک تغییر میکند  .در شیوه مشارکت در سود ،مسئله مخاطره اخالقی زمانی پیش
میآید که کارآفرین (گیرنده وجوه) به نفع خود به هزینه منفعت بانک (تأمینکننده وجوه)
کار میکند (کاهش منافع بانک به میزان افزایش منافع کارآفرین) .این مورد میتواند به دلیل
عدم تقارن اطالعات اتفاق افتد .بهطور خاص ،مسئله مخاطره اخالقی در این مجموعه
مطرح میشود  :عدم صداقت کارآفرین یا بنگاه در گزارش سود ،سوءاستفاده کارآفرین از
وجوه ،کوتاهی کارآفرین در زمینه مدیریت بنگاه ()Mishkin, 1995, p.218؛ بنابراین در
صورتی که بانک بتواند اطالعات بیشتری در مورد عملکرد بنگاه جمعآوری نماید ،مسئله
مخاطره اخالقی قابل حل است .یک راه انجام این مهم ،نظارت است .بااینحال ،نظارت
هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ پولی ،پرهزینه است .یک روش جایگزین برای کاهش
مسئله مخاطره اخالقی استفاده از قراردادهایی با یک ساختار انگیزشی است که چنین
رفتارهایی را کاهش میدهند.
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در این تحقیق ،موردی از مسئله مخاطره اخالقی که از عدم صداقت کارآفرین در
گزارش سود واقعی سرچشمه میگیرد ،بررسی میشود .نظر به اینکه سود بین بنگاه و بانک
با یک نسبت توافقی تقسیم میشود ،ممکن است این انگیزه برای یک کارآفرین غیراخالقی
وجود داشته باشد که با پایینتر گزارشکردن سود ،سهم بیشتری را عاید خود کند .در
قسمت بعد بیان نظری از یک قرارداد مشارکت در سود ارائه خواهد شد که انگیزه
فریبدادن را از طریق یک مکانیسم پاداش تصاعدی کاهش میدهد .ماهیت این قرارداد در
قسمت بعد بحث میشود.

قراردادهای مشارکت در سود انگیزه – سازگار
در این بخش توجه ویژه بر قراردادهای مشارکت و مسالئله مخالاطره اخالقالی خواهالد بالود.
درواقع هدف بخش حاضر ،طرح یک قرارداد انگیزه  -سازگار بر اساس مبانی اسالمی و بالا
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توجه ویژه به قانون تحریم ربا به نحوی است که منافع طالرفین قالرارداد ال بانالک باله عنالوان
تأمینکننده وجوه و کارآفرین به عنوان متقاضی وجوه؛ جهت سادگی الگو ،صالاحبان وجالوه
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که در واقع سپردهگذاران هستند از الگو حذف شدهانالد ال را همسالو نمالوده و مسالئله عالدم
تقارن اطالعات در این رابطه را مرتفع نماید .ایده اصلی در این تحقیق آن است که به تأسی
از آیه  360سوره انعام « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَالَ يُجْزََ َِِّ مِثْلَهَزا وَ

هُمْ ََّ يُظْلَمُونَ» :هر کس کار نیکى بیاورد ،ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هالر کالس کالار
بدى بیاورد ،جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود و همچنین آیه  98سوره قصص «مَنْ

جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَالَ يُجََْ الذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ َِِّ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ» :هالر
کس نیکى به میان آورَد ،براى او [پاداشی] بهتر از آن خواهد بود و هر کس بالدى باله میالان
آورد ،کسانى که کارهاى بد کردهاند جز سزاى آنچه کردهاند نخواهند یافت و سایر آیالات و
روایات مشابه ،هر یک از افراد در صورت انجام کار نادرست برابر با کالار خالود تنبیاله و در
صورت انجام کار درست ،ده برابر کار خود پاداش دریافت کننالد .بالر ایالن اسالاس ،الگالوی
ارائهشده در این تحقیق بهگونهای خواهد بود که در صورت مشخصشدن عالدم صالداقت و
درستکاری گیرنده منابع مالی ،برابر با ضرر وارده به تأمینکننده منابع مالی ،جریماله و تنبیاله
گشته و در صورت درستکاری و صداقت ،متناسب با افزایش سود اعالمی ،سالهم سالود وی

افزایش یافته و پاداش میگیرد .فرض اساسی در این الگو آن است که افالزایش سالهم سالود
کارآفرین در قبال ارائه اطالعات صحیح ،افزایش تقارن اطالعاتی را به دنبال خواهد داشت.
در الگوی حاضر ،بانک به عنوان وکیل صاحبان وجوه (سپردهگذاران) با کارآفرین
(متقاضی وجوه) که دارای یک فرصت سرمایهگذاری است ،قراردادی بر پایه مشارکت
منعقد نموده و سود حاصله به نسبت توافقشده بین بانک و کارآفرین تقسیم خواهد شد ال
سهم سود بانک در واقع سهم سود سپردهگذاران بوده و بانک تنها درصدی از این سهم
سود را به عنوان حقالزحمه وکالت دریافت میدارد ال .مسئله اساسی در این بین ،مسئله
مخاطره اخالقی ناشی از مزیت اطالعاتی کارآفرین نسبت به پروژه تحت مشارکت است ال
مسئله انتخاب نامساعد نیز مسئلهای مهم در انتخاب پروژههای مورد مشارکت است؛ اما
فرض می شود که مسئله انتخاب نامساعد که قبل از انعقاد قرارداد مطرح است ،مرتفع شده
و سودآورترین پروژه از بین پروژههای موجود انتخاب شده است ال .عدم گزارش صحیح
سود از سوی کارآفرین مسئله مهمی است که به دلیل عدم تقارن اطالعاتی بین صاحبان
مطالعه احمد ( )2002در مورد چارچوببندی یک قرارداد انگیزه  -سازگار که کارآفرین را
به فاشکردن اطالعات صحیح تحققیافته ( )ex postوادار مینماید ،بهطوریکه مسئله
مخاطره اخالقی و در نتیجه نیاز به اعمال حسابرسی کاهش یابد ،بحث خواهد شد*.
قرارداد انگیزه  -سازگار بحثشده توسط احمد ،چارچوبی شبیه به چارچوب
استفادهشده توسط تاونسند ( )3191و گیل و هلوی

( )3191برای توصیف قراردادهای

بدهی (قرض) دارد .این قراردادها فرض میکنند که اطالعات در دسترس بانک (تأمین
اعتبارکننده) کمتر از مشتری (کارآفرین) است؛ بنابراین سود واقعی پروژه توسط بانک قابل
مشاهده نیست ،مگر اینکه یک حسابرسی پرهزینه انجام شود.
فروض زیر پایههای تحلیل را شکل میدهند:

* .شایان گفتن است که کلیت تحقیق حاضر چارچوبی بسیار شبیه باله چالارچوب مطالعاله احمالد ()2002
داشته و تمایز عمده آن تفاوت محتوایی الگوی ارائه شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /طراحی قرارداد انگیزه ـ سازگار ...

وجوه (بانک به نمایندگی از سپرده گذاران) و کارآفرین احتمال رخداد دارد .در ادامه بر پایه
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 .3به منظور آنکه بنگاه در یک سطح کارا عمل کند و سود پروژه را بهیناله سالازد ،باله
مبلغ نیاز دارد.
 .2فرض میشود سهم سود هر یک از طرفین متناسب با سهم سرمایهگذاری هر یالک
از طرفین است؛ برای مثال ،چنانچه بانک هفتاد درصد سرمایه مورد نیالاز را تالأمین
کند ،سهم وی از سود تحققیافته پروژه نیز هفتاد درصد خواهد بود.
 .1فرض میشود آورده بانک برابر

و آورده بنگاه برابر

 .8انتظار میرود سرمایهگذاری مبلغ سالودی معالادل
انتظاری) در دوره

باشد.

(سالود پالیشبینالیشالده یالا

عاید کند.

 .1سرمایهگذار (بانک) نسبت به ریسک خنثی است.
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 .6نرخ بازدهی بدون ریسک مورد انتظار بانک ال به عنوان مثال نرخ نسالیه در فالروش
اقساطی ال میباشد.
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 .9در دوره

 ،بنگاه سودی معادل

گزارش میکند (سود اعالمی).

 .9بعد از آنکه سود گزارش شد ،بانالک حالق دارد حسالابهالای بنگالاه را بازرسالی و
حسابرسی کند که هزینه این حسابرسی معادل  Aخواهد بود.
 .1حسابرسی ،سود واقعی به ارزش

را آشکار میکند .در صالورت گالزارش غلالط

توسط بنگاه ،این مبلغ ( ) با سود اعالمی ( ) برابر نخواهد بود.
ادامه رویدادها در تعامالت مشارکت در سود به شرح زیر است .یک قرارداد بین بانک
و کارآفرین بر پایه پیشبینی ( )ex anteسود انتظاری پروژه،
اتمام پروژه ،بنگاه سودی معادل
با هزینهای معادل

 ،منعقد میشود .بعد از

گزارش میکند .بانک حق دارد حسابهای پروژه را

حسابرسی کند ال فرض میشود سهم هر یک از طرفین از هزینه

حسابرسی ،به اندازه سهم سرمایهای هر یک است ال .بازدهی عملی ( )ex postبانک به سود
اعالمی توسط بنگاه و تصمیم به حسابرسی حسابها توسط بانک بستگی خواهد داشت.

تابع بازپرداخت
تابع بازپرداخت ،انتقال تعهدات به بانک توسط بنگاه را به صورت تابعی از سود تعریف
میکند .مشخصاً تابع بازپرداخت به صورت نسبت تقسیم سود بین بنگاه و بانک تعریف
خواهد شد .ازآنجاکه ترتیبات مشارکت در سود نوعی شراکت است ،فرض میشود هر دو
شریک (بانک و بنگاه) ،هزینه حسابرسی ، ،را بهطور برابر پیشبینی میکنند .توجه داشته
باشید که هزینه حسابرسی بعد از اتمام فعالیت و تحقق سود و تنها در صورتی که بانک
تصمیم به حسابرسیکردن بگیرد ،تحمیل میشود.
با فرض خنثیبودن نسبت به ریسک ،نسبت مشارکت در سود

(سهمی که به بانک

میرسد) بهطور درونزا از عبارت زیر حاصل میشود.
()3
معادله باال داللت دارد که سهم سود انتظاری تعدیلشده با ریسک و خالص از هزینه
حسابرسی ،باید با هزینه فرصت سرمایهگذاری برابر باشد* ال برابر با بازدهی بدون ریسک
سود به صورت زیر نتیجه میشود:
()2
با فرض سایر شرایط اابت ،نسبت مشارکت در سود بهطور مستقیم به نرخ بازدهی بدون
ریسک  ،میزان بودجه سرمایهگذاریشده توسط بانک
معکوس به شاخص اطمینان

و درآمد انتظاری

و مخارج حسابرسی

و بهطور

بستگی دارد.

* .در اقتصاد اسالمی با حذف بازار پولی ،به دلیل ممنوعیت ربا ،هزینه فرصالت سالرمایه پالولی برابالر صالفر
خواهد بود (ر.ک به :توتونچیان)3169 ،؛ ولی در این الگوسازی فرض میشالود هزیناله فرصالت سالرمایه
پولی برای بانک برابر نرخ بازدهی عقود مبادلهای ال از جمله نرخ نسیه در فروش اقساطی ال که همان نرخ
بازدهی بدون ریسک مورد انتظار بانک  rاست ،باشد.
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در مورد سرمایهگذاری با مبلغ سرمایهگذاری شده،

ال .از معادله ( ،)3نسبت مشارکت در
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قاعده حسابرسی
بعد از اینکه بنگاه سودی معادل

از پروژه در دوره

گزارش میکند ،بانک تصمیم

به حسابرسی حسابهای بنگاه میگیرد .قواعد زیر در مورد تصمیمگیری برای بهکارگیری
یک حسابرسی عنوان شده است.
← انجام حسابرسی با احتمال
 .iاگر
.ii

اگر

←

انجام حسابرسی با احتمال

.iii

اگر

←

انجام حسابرسی با احتمال

اگر بانک تصمیم به حسابرسیکردن بگیرد ،سود واقعی معادل
تحمیل بار هزینه حسابرسی به سود واقعی،

،
،

آشکار میشود.

 ،در برابر سود اعالمی کارآفرین،

 ،بستگی

خواهد داشت .این موضور توسط تابع تنبیه /پاداش تعیین میشود که در ادامه بحث
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میشود.
*
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تابع تنبیه /پاداش

تابع تنبیه /پاداش ،ساختارهای تنبیه و پاداش ال پولی و غیر پولی ال را در قرارداد ،بعد از
تحقق سود تعریف میکند .ویژگی تابع تنبیه /پاداش آن است که باید دارای انگیزشهایی
باشد که گزارش غلط سود توسط بنگاه و مسئله مخاطره اخالقی را کاهش دهد .در
چارچوب مشارکت در سود ،تنبیه /پاداش به سود اعالمی بنگاه ( ) در برابر سود انتظاری
( ) و همچنین به سود واقعی کشفشده در حسابرسی ( ) نسبت به سود اعالمی توسط
بنگاه ( ) بستگی خواهد داشت .حالتهای زیر میتواند اتفاق افتد.
الف) سود اعالمی کمتر یا برابر سود انتظاری (

) :در این صورت

حسابرسی توسط بانک اعمال شده و سه حالت زیر متصور است:

* .سعی تحقیق بر آن است که یک تابع تنبیه /پاداش بهگونهای طراحی نماید که در صورت کسالب
سود باالتر از سود انتظاری ،سهم سود بنگاه به عنوان پاداش وی افزایش یابد و در صورت ارائاله
گزارش غلط برابر با زیان و ضرر وارده به بانک مجازات گردد.

 .3گزارش اشتباه :سود واقعی کشف شده در حسابرسی کمتر از سود اعالمی
) .این مورد خیلی محتمل نیست .در این حالت سود قابل تقسیم برابر

(

و پرداختی بنگاه به بانک معادل
و عایدی بانک برابر

 ،عایدی بنگاه برابر
خواهد بود .در این حالت ،در نتیجه اعمال

حسابرسی توسط بانک ،بانک حتماً متضرر شده ال زیرا اکنون به جای
معادل

 ،عایدی کسب میکند ال و بنگاه

 ،که

ممکن است منفعت کسب کند.
 .2گزارش درست :سود واقعی کشفشده با سود اعالمی برابر است (

) .در

این حالت بانک کل هزینه حسابرسی را متحمل شده و پرداختی صورتگرفته
توسط بنگاه معادل

و عایدی بانک معادل

 ،عایدی بنگاه برابر

خواهد بود.
 .1گزارش غلط :سود واقعی کشفشده در حسابرسی بزرگتر از سود اعالمی است
سود به مجازاتی (جریمه) از ماهیت زیر منجر میشود .غیر از بازپرداخت مبلغ
سرمایهگذاری شده  ،Lهزینه حسابرسی و سهم سود بانک از سود واقعی،
جریمههای غیر پولی ( )ϑمانند انتشار نام کارآفرین متقلب در رسانهها ،محرومیت
از تسهیالت بانکی ،دوره های زندان و  ...نیز اعمال خواهند شد .جریمه کل ()F
در مورد گزارش غلط به صورت زیر نشان داده میشود:
()8
در این حالت پرداختی بنگاه به بانک برابر با
پولی ال برابر

 ،عایدی /زیان بنگاه ال پولی و غیر

و عایدی بانک برابر

خواهد بود .توجه داشته

باشید ،در صورتی که بنگاه توانایی بازپرداخت سهم سرمایهای بانک یعنی  Lال در
حالتی که بانک سرمایهگذاری بلندمدت در پروژه انجام داده باشد ،طبیعتاً سهم وی
بیش از  Lخواهد بود؛ ولی در صورتی که در تأمین سرمایه در گردش مشارکت کرده
باشد ،سهم سرمایهای وی همان  Lخواهد بود ال را نداشته باشد ،مصادره پروژه به نفع
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(

) .این مورد نمونهای از مسئله مخاطره اخالقی است .گزارش پایین

51

بانک بوده و پرداخت سهم بنگاه از آن نیز به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در برابر
عدم صداقت بنگاه میتواند عمل کند.
) :در این صورت ،سهم سود

ب) سود اعالمی بزرگتر از سود انتظاری (

بنگاه متناسب با افزایش سطح سود اعالمی /واقعی از سطح سود انتظاری افزایش خواهد
یافت و لذا پرداختی بنگاه به بانک بهطور متناسب کاهش خواهد یافت .در این مورد
) .بااینحال ،حالتهای زیر را میتوان

احتمال اعمال حسابرسی بسیار پایین است (
متصور شد:

 .3عدم اعمال حسابرسی :در این صورت سهم بنگاه از سود متناسب با افزایش سود
اعالمی از سطح سود انتظاری ،افزایش خواهد یافت .در این حالت پرداختی بنگاه
به بانک برابر }
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{

خواهد بود ال مشخص است که
بوده و لذا سهم سود بنگاه اابت

نبوده و با افزایش سود اعالمی نسبت به سود انتظاری ،سهم بنگاه افزایش خواهد
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یافت ال.
 .2اعمال حسابرسی :همانند مورد «الف» سه حالت «گزارش اشتباه»« ،گزارش
درست» و «گزارش غلط» قابل تصور است.
در حالت گزارش اشتباه پرداختی بنگاه برابر
و عایدی بانک برابر

 ،عایدی بنگاه برابر

خواهد بود.

در حالت گزارش درست ،پرداختی بنگاه برابر با

خواهد

بود .توجه داشته باشید در این حالت نیز متناسب با افزایش سود واقعی از سطح سود
انتظاری ،سهم سود بنگاه افزایش یافته و متعاقباً پرداختی وی به بانک بهطور متناسب
کاهش خواهد یافت .در واقع ،افزایش سهم بنگاه از سود ،به عنوان پاداشی برای درستکاری
وی خواهد بود .در این حالت دریافتی بانک برابر با
خواهد بود (همچنان

).

در صورت گزارش غلط ،پرداختی و عایدی بنگاه و عایدی بانک همانند حالت سوم از
مورد «الف» خواهد بود.

باید توجه داشت که برای بازداشتن بنگاه از فریبکاری ،برخالف الگوهای حاضر که از
جریم ه پرهزینه و معتبر (قابل وصول) در مورد گزارش نادرست استفاده کردهاند ،در این
الگو از پاداشی تصاعدی و متناسب با سود اعالمی استفاده شده است .البته جریمههای غیر
پولی نیز در ایجاد انگیزه در کارآفرین برای ارائه اطالعات صحیح بسیار مؤار است.

استراتژیهای بنگاه و پیامدها
تحت یک قرارداد مانند آنچه در باال بحث شد ،پیامد استراتژیهای مختلف یک بنگاه که
می تواند در مورد اعالم سود به کار گیرد ،در این قسمت بحث شده و امکان تعیین مراحلی
که یک بانک میتواند مسئله مخاطره اخالقی ال که عبارت از گزارش نادرست سود است ال
را کاهش دهد ،فراهم خواهد شد .عایدیهای بنگاه و بانک به گزارشهای درست/
نادرست سود و همچنین تصمیمهای بانک به حسابرسیکردن حسابهای بنگاه بستگی
خواهد داشت .پیامدها و عایدیها تحت حالتهای مختلف در جدول یک نشان داده شده
است.
گزارش بنگاه
درست

غلط

درست

غلط

اعمال حسابرسی

عایدی بانک

عایدی بنگاه

عدم اعمال حسابرسی

عایدی بانک

عایدی بنگاه

همانگونهکه در جدول مشاهده میشود ،سود اعالمی بنگاه ( ) یا بزرگتر و یا
کوچکتر از سود انتظاری بانک (

) است؛ این سود اعالمی میتواند درست و یا غلط
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جدول  :3ماتریس پیامد بنگاه و بانک
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و بانک تصمیم به حسابرسی حسابهای بنگاه بگیرد؛ اگر بنگاه

باشد .چنانچه

صادق بوده باشد و سود را درست اعالم کرده باشد (

بنگاه

برابر

) ،در این حالت عایدی
عایدی

و

بانک

برابر

خواهد بود؛ اما چنانچه بنگاه صادق نبوده و سود را کمتر
از مقدار واقعی آن اعالم کرده باشد (

و

ترتیب

) ،در این حالت عایدی بنگاه و بانک به

خواهد بود .به همین ترتیب سایر حاالت اشاره شده

در جدول باال قابل توضیح است.
بر اساس ماتریس پیامد باال ،استراتژی بنگاه در گزارش سود به عایدی انتظاری نسبی
گزارش درس ت و نادرست بستگی خواهد داشت .اگر احتمال آنکه حسابرسی صورت گیرد
 pباشد ،عایدی انتظاری گزارش درست و نادرست به صورت زیر خواهد بود:
 عایدی انتظاری گزارش درست (
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):
{

}
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}

δ

{

σ

()1

δ

اگر

σ

σ

اگر

 عایدی انتظاری گزارش غلط (
}

):

{
}

}
}

{

اگر
()6

δ

π

اگر

{
{

مسئله مخاطره اخالقی زمانی اتفاق خواهد افتاد که عایدی انتظاری گزارش غلط بیشتر
از عایدی انتظاری گزارش درست باشد؛ بنابراین زمانی بنگاه گزارش رقمی کمتر از سود
واقعی را انتخاب خواهد کرد که:
()9
یا
{

}

{

}

اگر
اگر
با استفاده از معادله فوق ،میتوان احتمال عدم حسابرسی (* )pکه منجر به رفتار
مخاطره اخالقی از جانب بنگاه میشود را به صورت زیر نتیجه گرفت:

اگر
اگر

()9

* pاحتمال مخاطره اخالقی نامیده میشود .اگر

 ،بنگاه انگیزه خواهد داشت

سود را نادرست گزارش کند؛ چراکه عایدی انتظاری گزارش نادرست بیشتر از عایدی
انتظاری گزارش درست خواهد بود .احتمال مخاطره اخالقی کوچکتر برای بانک مرجح
است *.بر اساس معادله ( )9هر چه میزان پاداش (

) و همچنین مجازات

( ) بزرگ تر باشد ،احتمال (انگیزه) گزارش ناصحیح سود از سوی بنگاه کاهش مییابد؛
بنابراین بانک از طریق کنترل

و

میتواند احتمال مخاطره اخالقی را تحت تأایر قرار

دهد؛ چراکه متغیرهای دیگر به صورت برونزا ( ،

و  )Aیا درونزا ( )sتعیین

* .احتمال پایینتر مخاطره اخالقی داللت بر انجام حسابرسیهالای نسالبتاً کمتالر از سالوی بانالک و کالاهش
هزینههای حسابرسی دارد.
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میشوند .از طریق افزایش وزن
بنگاه را کاهش دهد.

و  ،بانک میتواند احتمال گزارش پایین سود از سوی

باید بهگونهای تعیین شود که دریافتی نهایی بانک از میزان سود

انتظاری آن کمتر نگردد.
سه حالت برای آزمون مسئله مخاطره اخالقی که از گزارش پایین سود ناشی میشود،
،

قابل بحث است:

و

 .مسئله مخاطره اخالقی ،گزارش سود

پایینتر از سطح سود واقعی را شامل میشود .استراتژیهایی که بنگاه دنبال خواهد کرد ،به
احتمال بهکارگیری حسابرسی بستگی خواهد داشت .بااینحال ،احتمال حسابرسیکردن نیز
به سود گزارششده

نسبت به سود انتظاری

بستگی خواهد داشت که در ادامه بحث

می شود:
الف)
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(

 :بنگاه میداند در صورتی که سود اعالمی برابر با سود انتظاری باشد
) ،احتمال اعمال حسابرسی توسط بانک معادل

است (

احتمال حسابرسیکردن کمتر از احتمال مخاطره اخالقی باشد (

) .اگر
) ،بنگاه سود
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درست را ابراز نخواهد کرد؛ ولی اگر احتمال حسابرسیکردن بزرگتر از احتمال مخاطره
اخالقی باشد (

) ،بنگاه سود درست را اعالم خواهد کرد .درعینحال ،ممکن است

بنگاه به جای ابراز سود واقعی ،سود حاشیهای بزرگتر از سود انتظاری بانک ،بهطوریکه
را گزارش کند .در این حالت ،احتمال حسابرسیکردن به
کاهش یافته و در نتیجه حسابرسی انجام نمیشود .بنگاه سهم بزرگتری از سود را از طریق
گزارش پایین حفظ نموده و درعینحال بانک نیز از بازدهی اکتسابی راضی است؛ چراکه
سود حاشیهای باالتر از سود انتظاری وی است.
ب)
از سود انتظاری

 :در صورت گزارش پایین سود توسط بنگاه ،سود گزارششده
خواهد شد و لذا احتمال حسابرسیکردن برابر

کمتر
خواهد

بود .استراتژی بهینه در این حالت ابراز سود واقعی خواهد بود.
ج)

 :در این حالت احتمال حسابرسی باالست

و بنگاه سود

واقعی را گزارش خواهد نمود.
مباحث فوق نشان میدهد که مسئله مخاطره اخالقی گزارش پایین سود تنها زمانی رخ
میدهد که سود واقعی بزرگ تر از سود انتظاری باشد .حتی در این حالت ،بانک نرخ

انتظاری بازدهی را دریافت میکند .اقدامی که بانک در جهت حداقلکردن مسئله مخاطره
اخالقی میتواند انجام دهد آن است که احتمال مخاطره اخالقی
حسابرسیکردن

را نسبت به احتمال

کاهش دهد .همزمان با اینکه بانک میتواند احتمال حسابرسیکردن را به

صورت مستقیم تحت تأایر قرار دهد ،میتواند از طریق افزایش وزن
غیرمستقیم

و  ،بهطور

را کاهش دهد.
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 با وجود تهدید،) کوچکتر از سود انتظاری بانک/ بزرگتر/تحقق دارد (سود واقعی برابر
 بنگاه تمایلی به گزارش پایین سود نخواهد، مجازات مرتبط با آن/حسابرسیکردن و پاداش
 بانک، به جز در حالتی که سود واقعی بزرگتر از سود انتظاری است؛ در این حالت،داشت
.همچنان نرخ انتظاری بازدهی را از سرمایهگذاری دریافت میدارد
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