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اقتضائات بومیکشور ارائه ردد .برای تحقق این هدف در این ژوهش مجموعاه راهکارهاای موجاود در
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مقدمه
توسعه اقتصادی در هر کشوری در گرو استفاده بهینه از سرمایهها و سرمایهگذاری مناسب
در بخشها و پروژههای سودآور است .یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی در سالهای
اخیر مسئله تشدید ریسک اعتباری و به بیان بهتر رسیدن بانکها به مرز بحران اعتباری
است .مطابق تعریف ،یک بانک زمانی با ریسک اعتباری مواجه میشود که مشتریان
دریافتکننده تسهیالت نخواهند یا نتوانند بهموقع نسبت به بازپرداخت اصل یا فرع
تسهیالت دریافتی خود اقدام نمایند و در واقع از انجام تعهدات خود نکول کنند.
)(saunders, 2011, p.186

نمود خارجی ریسک اعتباری در شبکه بانکی پدیده مطالبات معوق است که سیر رشد
فاجعهبار آن بهخصوص در سالهای اخیر ،آن را به یکی از مسائل مهم نظام بانکی تبدیل
192

کرده است و الزم است ضمن بررسی دقیق این عوامل جهت مدیریت آنها راهکار مناسب
ارائه گردد .اهمیت این پژوهش آنجاست که با وجود پژوهشهای متعددی که در حوزه
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ریسک اعتباری و مطالبات معوق صورت گرفته ولی در هیچیک از تحقیقات داخلی و
خارجی تلفیقی بین مسائل کمی و فنی و بومی و اسالمی نشده و همچنین نگاه جامعنگر به
مجموعه عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری وجود نداشته است .تحقیقات مشابه معموالً
اهتمام خود را به بررسی چند عامل محدود صرف کردهاند و یا مثالً یک ابزار مدیریت
ریسک را معرفی نموده و یا از منظر فقهی تحلیل نمودهاند.
با توجه به اینکه بخش مهمی از عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری ،عوامل خرد
هستند در این پژوهش هدف و انگیزه محقق کمک به نظام اقتصادی از طریق بررسی علل
خرد مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی کشور
و پیشنهاد راهکارهای مؤثر و متناسب با اصول اسالمی حاکم بر بانکداری بدون ربا در
قالب ارائه یک بسته مدیریتی جامع متناسب با نیازهای بومی و اقتصادی کشور است.
پرسش اصلی تحقیق عبارت است از اینکه راهکار یا راهکارهای مناسب برای مدیریت
هریک از عوامل خرد اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق در
نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا کدماند؟ همچنین فرضیه اولیه ما این است که راهکارهای

مناسب جهت مدیریت این عوامل بر اساس ماهیت آنها متفاوت بوده و برای هر عامل باید
راهکارهای کاربردی مجزا در قالب یک بسته مدیریتی ارائه نمود.
این پژوهش میتواند به شناخت دقیق و علمی پدیده ریسک اعتباری و به خصوص
علل بروز مطالبات معوق در شبکه بانکی کشور کمک نماید و به منبعی جامع جهت
استفاده پژوهشگران و فعاالن عرصه بانکداری کشور مبدل گردد و همچنین با ارائه
راهکارهای مناسب و منطبق با اصول اسالمی حاکم بر بانکداری بدون ربا سبب کاهش
حجم مطالبات معوق و تزریق منابع مالی آزادشده به اقتصاد کشور جهت استفاده بهینه از
آنها و تسهیل رشد اقتصادی و کاهش آسیبپذیری بانکها از رهگذر ریسک اعتباری
گردد .اگر تشدید ریسک اعتباری در بانکها به نحو مطلوب مدیریت نشود باعث
بیاعتمادی مردم نسبت به شبکه بانکی کشور و بروز بحران اعتباری و بحرانهای اجتماعی
و اقتصادی در کشور شده و بهصورت دومینوگونه کل نظام بانکی و اقتصاد را میتواند
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ورشکسته کند؛ ضمناً مسئله توجه به موضوع ارائه راهکار مناسب و منطبق با اصول اسالمی
این مقاله در بخشهای زیر ساماندهی شده است؛ در بخش اول مقدمه و تبیین مسئله
صورت میگیرد .در بخش دوم ادبیات پژوهش ذکر شده و در بخش سوم روش تحقیق
مورد استفاده تبیین شده است .مبانی نظری مدیریت ریسک و مالی اسالمی در بخش
چهارم بیان شده و در بخش پنجم معیارهای راهکار مطلوب تبیین میگردند و در پایان نیز
تحقیق با خالصه و نتیجهگیری و ارائه بسته مدیریتی ریسک اعتباری سامان مییابد.

ادبیات پژوهش
در این بخش مفاهیم پایهای و پیشینه پژوهش تبیین میشود.

تعریف مدیریت ریسک
مدیریت ریسک فرایندی است که نهادهای مالی برای تعریف استراتژی کسبوکاار ،میازان
ریسک های در معرض کسب و کار ،کمی سازی آن ریسکها و در نهایت شناسایی و کنترل
ماهیت ریسکهای پیش رو به کار میبرند ).(Christine, 2001, p.3
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حاکم بر بانکداری بدون ربا نیز از ضرورت باالیی برخوردار است.

هدف از مدیریت ریسک اعتباری
هدف از مدیریت ریسک اعتباری ،آن است که با حفظ ریساک اعتبااری در محادودههاای
قابل قبول ،نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزونشده به ریساک حاداکثر شاود .مادیریت
کارای ریسک اعتباری جزئی از یک روش جامع مدیریت ریسک و شرط اساسای موفقیات
بلندمدت هر بانک محسوب میگردد ).(basel, 1999, p.4

پیشینه تحقیق
 .1مطالعات داخلی
زینالدین و همکاران ( )6991در پژوهش «بررسی عوامل تشدید ریسک اعتباری و ارائه
راهکارهای مناسب جهت مدیریت بحران اعتباری در نظام بانکداری بدون ربای ایران» به
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شناسایی مجموعه عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری پرداخته و هشت عامل با ماهیت
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کالن و هفت عامل با ماهیت خرد را بهعنوان عوامل اصلی مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری
معرفی نمودهاند.
نظرپور و رضایی ( )6992در مقاله «مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی با
رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیالت» به دنبال اثبات این فرضیه هستند که
عقود مبادلهای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و
بانکها ایجاد میکنند.
خدامی ( )6996در پژوهشی با عنوان «اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافتکننده
تسهیالت مالی مبتنی بر صورتهای مالی» به بررسی موضوع کارایی تکنیکهای دادهکاوی
جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک پرداخته است.
کردبچه و همکاران ( )6993در مقاله «تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت
بانکداری ایران» به بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در بانکداری ایران پرداختهاند.
اکرامی و همکاران ( )6911نیز در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در مطالبات
سررسید گذشته و معوق بانکی» به بررسی برخی عوامل مرتبط با مطالبات سررسید گذشته
و معوق به منظور ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد آن پرداختهاند.

 .2مطالعات خارجی
سلما و همکاران ( )2369در پژوهشی با عنوان «عوامل خرد و کالن مؤثر بر وامهای غیر
جاری» تأثیر متغیرهای نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری و نرخ بهره
واقعی به عنوان متغیرهای کالن اقتصادی و متغیرهای بازده داراییها و تغییر در وام و
نسبت ذخیره سوختشدن وام بهکل وامها را به عنوان عوامل خاص اثرگذار بر افزایش
مطالبات معوق پرداختند.
کبیر و ورثینگتون ( )2362در مقاله «مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی و
بانکداری متعارف» به تبیین میزان ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف
پرداختهاند.
از مجموع یافتههای تحقیقات داخلی و خارجی انجامشده در زمینه ریسک اعتباری و
مطالبات معوق بانکی در تقویت ادبیات پژوهش حاضر و استخراج علل اثرگذار بر موضوع
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و راهکارها و ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری استفاده میشود؛ ولی توجه به اصول
تحقیقهای خارجی محسوب میشود .در تحقیقات گذشته نگاه جامعنگر وجود نداشته و
فقط به بررسی اثر چند عامل محدود پرداختهاند .نوآوری این تحقیق این است که بین
مسائل کمی و فنی و بومی و اسالمی تلفیقی بدیع ارائه نموده و نگاهی جامع و از ابعاد
گوناگون به مسئله ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور داشته است .تأییدیه چند تن از
مدیران عامل بانکهای کشور نیز گواه بر این مدعاست و سطح کاربردی تحقیق را باال
میبرد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از حیث ماهیت جزء تحقیقات کیفی و
با روش تحلیلی ا توصیفی است (خاکی ،6911 ،ص .)39در این تحقیق با مراجعه به متون
اقتصادی ،حقوقی و فقهی با استفاده از روش کتابخانهای و با استفاده از تجزیه و تحلیلهای
منطقی دادهها ،یافتههای تحقیق حاصل شدهاند .در نهایت جهت تأیید نتایج و راهکارها از
برخی از مدیران عامل بانکها تأییدیه مبنی بر کاربردی و مفیدبودن راهکارها اخذ گردید.
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اسالمی حاکم بر بانکداری بدون ربا در قسمت ارائه راهکار ،یکی از وجوه افتراق با

مبانی نظری
 .1عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری
بهطورکلی عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری به دو گروه کلی عوامل کالن (برونزا)
و عوامل خرد (درونزا) تقسیم میگردند .عوامل کالن یا برونزا عواملی هستند که از حیطه
کنترل یک بانک یا بنگاه خارج بوده و بر همه اقتصاد اثرگذاری میکنند .برعکس عوامل
خرد(درونزا) عواملی هستند که در حیطه اختیارات و قدرت یک بانک یا بنگاه خاص
هستند و بر اثر سوءمدیریت یا مشکالت ذاتی یک بنگاه به وجود میآیند و به سایر بانکها
یا بنگاههای اقتصادی ارتباطی ندارند.(saunders, 2011) .

 .2عوامل کالن (برونزا)
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بر اساس تحقیقات انجامشده در یک برشماری کلی عوامل خرد مؤثر بر تشدید ریسک
اعتباری بانکها که نقشی مهم و تعیینکننده در تشدید سطح ریسک اعتباری بانکهای
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کشور دارند را میتوان در موارد زیر دانست:
 .6ضعف در فرایند کارشناسی اعطای تسهیالت )(Louzis et al, 2012؛

 .2عدم اخذ تضامین مناسب (بافنده زنده و همکاران)6999 ،؛
 .9ضعف ناشی از کیفیت اعتباری پایین مشتریان )(Pasiouras et al, 2006؛

 .1ضعف در فرایند کنترل بازپرداخت تسهیالت (احمدیان و همکاران)6996 ،؛
 .2مشکالت ساختاری بانک مانند مالکیت دولتی و تمرکزگرایی ( Demirguc-Kunt et

)al, 2008؛
 .1افزایش رفتار ریسکپذیرانه مدیریت بانکها )(Makri, V.et al, 2014؛
 .3مشکالت ناشی از ویژگیهای مورد مصرف تسهیالت مانند صوریبودن محل
مصرف تسهیالت و انحراف از محل مصرف تسهیالت (زینالدین و ذاکرنیا.)6991 ،

پس از برشماری علل مهم اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری الزم است راهکارهای
مناسب برای مدیریت هر دسته از عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم
مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا ارائه گردد؛ همچنین این راهکارها باید
معیارهای راهکار مطلوب را دارا باشند.

تجزیه و تحلیل
معیارهای راهکار مطلوب
پس از برشماری علل کالن اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری به نظر میرسد متناسب با
موضوع مورد مطالعه و اقتضائات بومی و اسالمی این ساختار الزم است معیارهای مورد
نیاز در راهکارهای مطلوب تبیین گردند .هر راهکار جهت مدیریت ریسک اعتباری باید
دارای معیارهای مشروعیت ،جواز قانونی ،تفکیک بین عوامل تأخیر ،ایجاد انگیزه پرداخت
به موقع و بازدارندگی از نکول ،جبران خسارت بانک و سپردهگذاران بانکی در اثر نکول و
سرعت و سهولت باشد (موسویان ،6911 ،ص.)663

ارائه راهکارهای مطلوب
 .1استفاده از نظام اعتبارسنجی دقیق
شفافیت و انتخاب بهینه مشتریان هستند به خودی خود هیچ مشکل شرعی و قانونی نداشته
و لذا دو معیار اول را دارا بلکه برعکس جزء وظایف قانونی و شرعی بانکیها هست و اگر
تخصیص بهینه منابع صورت نگیرد تخلف واقع شده است .از نظر معیار تفکیک بین عوامل
تأخیر نیز نهتنها ایرادی بر این روشها وارد نمیباشد ،بلکه اعتبارسنجی در هر سطح ،به
تفکیک بهتر بین عوامل تأخیر و مشتریان خوب و بد کمک مینماید .از نظر ایجاد انگیزه و
بازدارندگی در نکول هم اعتبارسنجی باعث میشود که اشخاص حقیقی یا حقوقی به جهت
حفظ اعتبار و در واقع حیات اقتصادی خود حداکثر تالش خود را در مسیر ایفای به موقع
تعهدات انجام دهند و این مسئله کمک شایانی به بهبود ریسک اعتباری میکند (صادقی
شاهدانی و همکاران ،6993 ،ص.)632-636
از نظر جبران خسارت هم اعتبارسانجی دقیاق باعاث مایشاود کاه انتخااب مشاتریان
به صورت دقیق صورت گیرد و از اعطاای اعتباار باه افاراد بدحسااب جلاوگیری شاود یاا
تمهیدات ویژه (نرخ سود ،وثایق و  )...دیده شود که باعث جلاوگیری از زیاانهاای باالقوه
بانک میشود .نسبت به آخرین معیار یعنی سهولت نیز در صورت همت نهادهای حااکمیتی
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ازجمله بانک مرکزی و  ،...ایجااد پایگااههاای داده ماالی افاراد و اتصاال پایگااههاای داده
بانک های مختلف به یکدیگر استفاده از انواع مدل های اعتبارسنجی به شدت سااده باوده و
تنها نیاز به یک برنامهنویسی ساده کامپیوتری دارد و خروجی نهایی حاصل گردد .در کشور
ما در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است؛ ولی همچنان تا نقطاه
مطلوب فاصله وجود دارد.
عالوه بر روشهای رتبهبندی داخلی بانکها ،پیدایش و تقویت مؤسسات اعتباری
تخصصی در کشور و استفاده از ظرفیت مؤسسات اعتبارسنجی بینالمللی جهت رتبهبندی
اعتباری و ارائه تسهیالت به برخی از شرکتها و مؤسسات نیز میتواند در پوششدادن
ریسکهای اعتباری بانکها نقش به سزایی داشته باشد.

 .2گروهبندی مشتریان بر اساس ویژگیهای اعتباری آنها
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این راهکار مشابه راهکار قبل است.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /احسان ذاکرنیا و مجید زینالدینی

 .3ایجاد تنوع در طیف تسهیالت اعطاشده
این مورد نیز به لحاظ شرعی و قانونی هیچگونه محدودیتی ندارد؛ چراکه به یک تصمیم
مدیریتی بانک مربوط می شود که کامالً در حیطه اختیارات قانونی بانک بوده و اگر به جهت
استفاده بهینه از منابع و کنترل ریسک و کاهش زیانهای احتمالی صورت گیرد به منزله
حسن امانتداری وکالت بانک از جانب سپردهگذاران و صاحبان وجوه بوده که به لحاظ
شرعی ممدوح نیز هست.
از لحاظ تفکیک بین عوامل تأخیر و متخلفین و معسرین نیز این راهکار کاراست؛ چاون
اساس ایجاد تنوع در تسهیالت اعطایی به مشتریان و اختصاص برخی تساهیالت باه افاراد
خوشحساب بر اساس ویژگیهای فردی آنهاست که دقیقاً این عامل رعایت میگردد.
به لحاظ بازدارندگی از نکول و انگیزانندگی به عمل به تعهدات نیز این راهکار مناساب
است چون افراد را تشویق میکند که در زمره افراد خوشحساب و معتبار قارار گیرناد تاا
بتوانند از تنوع بیشتر و مبالغ باالتری از انواع تسهیالت بانکی استفاده نمایند .باا جلاوگیری
از ریسکها و زیانهای بالقوه و تخصیص بهینهتر منابع این روش باعث کاهش زیاانهاای
احتمالی بانک می گردد و چون تسهیالت بر اساس ویژگیهای فاردی افاراد باه آنهاا اعطاا

گردیده ،ویژگی های فردی افراد در اعطای تسهیالت لحاظ شاده اسات و تادابیر مادیریت
ریسک الزم در مورد ایشان از لحاظ تعیین سطح اعتباری وثایق الزم و غیره اندیشیده شاده
است و در صورت بروز تخلف ،خسارت بانک با احتمال بیشتری جباران خواهاد شاد .باه
لحاظ سهولت و سرعت هم این راهکار به اعتبارسنجی گره خورده است و اگار آن مرحلاه
به خوبی انجام شود گروهبندی و بودجهبندی تسهیالت برای افراد مختلف و تعیین شارایط
برای هر گروه کار ساده و سریعی خواهد بود و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

 .4نرخگذاری متفاوت تسهیالت بر اساس وضعیت اعتباری افراد
ازآنجاییکه بانک سود خود را به عنوان شریک پروژه یا واسطهای که کاال یا خادمت ماورد
نیاز مشتری را تهیه میکند میتواند بر اساس ویژگایهاای پاروژه یاا فاردی کاه خواساتار
دریافت تسهیالت است یا ریسک اعتباری و غیره نارخهاای بااالتری را از مشاتری مطالباه
نماید که در هر صورت این مسئله به لحاظ قانونی و شرعی مشکلی ندارد.
محل مصرف منابع تعیین می گردد طبیعی است که تفکیک بین عوامال تاأخیر نیاز باهطاور
کامل لحاظ میگردد؛ همچنین نرخهای تعدیلشده بر اساس ریسک ،انگیزش کافی در عمل
به تعهدات را ایجاد کرده و خسارات احتمالی بانک را نیز پوشش میدهند .از لحاظ سرعت
و سهولت نیز این راهکار مطلوب بوده؛ چون صرفاً به انجام برخی محاسبات حساابداری و
مالی ساده نیاز داشته که پس از محاسبه مالک عمل خواهد بود.

 .5ایجاد بانک اطالعاتی جامع از مشتریان بانکی
این نیز مانند مورد قبل نهتنها منع قانونی و شرعی نداشته ،بلکه در صورت وقوع باه انجاام
هرچه بهتر وظایف بانکها منجر میگردد و در زمینه تفکیک بین عوامل و انگیزههای تأخیر
بسیار راهگشا بوده و از تخصیص ناصاحیح مناابع و قرارگارفتن مناابع باانکی در معارض
زیانها جلوگیری میکند و با راهنمایی بانک جهت اقدام بهموقع باعث جبران خسارتهای
بانکی می گردد .ایجاد بانک اطالعاتی جامع از مشتریان و ارتقاای شافافیت هماواره باعاث
ایجاد بازدارندگی از انجام هرگونه تخلف و کوتاهی در مشتریان میگاردد؛ چراکاه مشاتری
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ازآنجاکه تفاوت نرخ سود مطالبهشده در قرارداد با مشتری بر اساس ویژگیهاای فارد و
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احساس میکند در صورت تخلف مانند بانکهای سایر کشورهای دنیا از هستی ساقط شده
و به لیست سیاه سیستم مالی وارد میشود .به لحاظ سرعت و ساهولت نیاز چناین اقادامی
نیازمند ایجاد برخی زیرساختها و اتصال پایگاههای داده بانکها ،باناک مرکازی ،ساازمان
امور مالیاتی و غیره هست که در صورت وجود عزم جدی جهت تحقق این امر چاون یاک
فرایند رایانهای و شبکهای است با مشارکت کل شبکه بانکی میتوان مانند سایر کشاورهای
دنیا این امر را تحقق بخشید (شعبانی و همکاران ،6993 ،ص.)631-639

 .6منوطکردن اعطای تسهیالت به مدارک مستند و حسابرسیشده
این تصمیم نیز به لحاظ شرعی و قانونی مشکلی نداشته و اقدامی پسندیده تلقی مایگاردد.
در صورت اخذ مدارک مستند و حسابرسیشده در مرحله اعطای تسهیالت ،امکان تفکیاک
بین عوامل تأخیر نیز بهتر فراهم میشود و انگیزه تخلف کاهش پیدا میکند؛ همچنین باعث
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تخصیص بهینهتر منابع بانکی شده و خسارتهای احتماالی باناک را کااهش مایدهاد .باه
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لحاظ سرعت و سهولت نیز مشکلی بارای اجرایایشادن نادارد و باعاث استانداردترشادن
عملیات بانکی میگردد (همان).

 .7ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری
این راهکار نیز به لحاظ معیارهای شرعی و قانونی محدودیتی ندارد؛ چون جزء اختیارات و
سلیقه مدیریتی بانکهاست .به لحاظ بازدارندگی ،مشتریان جهت حفظ اعتبار خود تشاویق
میشوند تخلفی انجام ندهند این باعث کاهش مخاطرات باناک و خساارتهاای احتماالی
بانک میگردد .رابطه بلندمدت با مشتری باعث ارتقای شناخت میگردد که خودبهخاود باه
تفکیک بین عوامل تأخیر احتمالی منجر میگردد .درنهایت به لحاظ سرعت و ساهولت نیاز
بسیار مطلوب است؛ چون گردآوری اطالعات نسبت به یک مشتری قدیمی بانک نسبت باه
یک مشتری جدید بسیار ساده و آسانتر است (خلیلی عراقی ،6911 ،ص.)619

 .8اعطای اختیار به متصدیان اعطای تسهیالت
افزایش اختیارت متصدیان در کنار افزایش مسئولیت ایشاان در حاوزه تخصایص مناابع باه
لحاظ شرعی و قانونی منعی نداشته و یک تصمیم مادیریتی باناک تلقای مایگاردد؛ چاون
تخصیص منابع با مسئولیت متصدیان اعتباری بانک صورت گرفته اسات و باهطاور طبیعای

افرادی که در صف عملیات بانکی حضور دارند شناخت بیشتری نسبت به مشتریان دارناد،
تخصیص منابع و راهکارهای استمهال و غیاره باا دقات بیشاتری اتخااذ شاده؛ لاذا هام از
خسارت های احتمالی و جبران زیان های بانک بهبود وضعیت خاواهیم داشات و هام باین
عوامل و انگیزههای تأخیر تفکیک صورت خواهد گرفات .باه لحااظ ایجااد بازدارنادگی و
انگیزه انجام تعهدات بهموقع نیز این راهکار باعث میشود جدیت کارکنان بانک بیشتر شده
و مدارک و تعهدات الزامآور کافی از مشتریان درخواست کنند و بار فعالیات آنهاا نظاارت
بیشتری صورت گیرد که باعث بازدارندگی تخلف از جانب مشتریان نیز میگردد .به لحااظ
سرعت و سهولت نیز این راهکار مطلاوب باوده و تنهاا نیازمناد یاک تصامیم مادیریتی و
بخشنامه و غیره است (شعبانی و همکاران ،6993 ،ص.)639

 .9تنظیم اسناد و مدارک رسمی و محکمهپسند
تنظیم اسناد رسمی و قراردادهای معتبار حقاوقی جهات طارح دعاوای احتماالی در ماورد
معیارهای پیشگفته سازگار بوده و هیچ منعی در این رابطه وجود ندارد.
در خصوص تفکیک بین عوامل تأخیر نیز باید در متن قراردادها مواردی گنجاناده شاود
که بین افراد خاطی و افرادی که دچار مشکل مقطعی شدهاند امکان تمایز قائلشادن وجاود
داشته باشد و مشتری در صورت اثبات ورشکستگی و غیره بتواند از مکانیزمهاای اساتمهال
تسهیالت استفاده کند (موسویان ،6911 ،ص.)669
در صورت تدوین متقن قراردادها و عدم امکان برداشتهای متفااوت باعاث مایشاود
افراد از بیم محکومیات هاای حقاوقی از تخلفاات و نکاول دوری کنناد؛ همچناین وجاود
قراردادهای استاندارد و متقن باعث میشود در صورت بروز تخلف از جانب مشتری بتاوان
تمامی حقوق بانک را از طریق مراجع حقوقی استیفا نمود .از لحاظ سرعت و ساهولت نیاز
این راهکار برای باناک هزیناه زماانی و ماالی خاصای نداشاته و باا طراحای قراردادهاای
استاندارد توسط بانک مرکزی یا اداره مرکزی بانکها میتوان ایان مهام را تحقاق بخشاید؛
البته امروزه اکثر قراردادها از این نظر تقویت شدهاند.
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تسهیالت اعطایی نیز شرط عقال باوده و باه لحااظ مشاروعیت و قاانونیباودن کاامالً باا
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 .11اخذ وثیقه ،ضمانتنامه و تضمینهای مناسب
استفاده از ضامن و گرفتن وثیقههای معتبار و دارای قابلیات نقدشاوندگی مناساب ،از نظار
شرعی اشکالی ندارد اساساً عقد ضمانت از عقود شرعی بوده و به لحاظ قانونی هم جایگااه
تعریفشده و مشخصی دارد؛ ولی استفاده از این روش برای حل مشاکل تاأخیر تأدیاه ،در
برخی موارد که بدهکار پرداخت یک یا چند قسط را برای چند ماه بهصاورت مااوردی یاا
تکراری به تأخیر میاندازد ،مشکالت متعددی را به همراه خواهد داشت (همان).

در سازوکار مراجعه به ضامن و نقدکردن وثیقهها و غیره معماوالً تفکیکای باین عوامال
تأخیر صورت نگرفته و با همه نکولکنندگان به یک دید نگاه میشود؛ البته میتوان تفکیاک
بین برخورد را بر اساس روشهای قبلی لحاظ نمود .این راهکار به لحااظ انگیزاننادگی در
عمل به تعهدات و بازدارندگی در نکاول توساط مشاتریان باه جهات تارس از دساتدادن
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دارایی که به رهن گذاشتهاند یا رفتن آبرو و اعتبارشان به جهت مراجعه بانک به ضاامنهاا
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میتواند مناسب باشد؛ به شرطی که در اخاذ ضاامن معتبار و دارایای ارزشامند باه انادازه
تکافوی میزان وام ،دقتهای الزم بهعمل آمده باشد .در این صاورت امکاان خساارتهاای
بانک نیز تا حدود نسبتاً مناسبی پوشش داده خواهد شد؛ ولی به علت طوالنیشادن فرایناد
تملک وثیقهها و غیره ممکن است برخی خسارتهاای وارد بار طلبکاار از جهات کااهش
ارزش پول و از دسترفاتن مانافع ماورد انتظار جباران نشاود؛ البتاه باه لحااظ سارعت و
سهولت ،این روش ایرادات جدی دارد؛ چراکاه معماوالً فرایناد نقادکردن وثاایق فراینادی
دشوار و زمانبر است .در مورد ضمانت هم اگر از ضمانتنامههای بانکی و یا گاواهیهاای
کسر از حقوق برای ضامن استفاده گردد سرعت و سهولت کار مناسب اسات در غیار ایان
صورت فرایند مراجعه به ضامن نیز سخت و زمانبر خواهد بود.

 .11استفاده از ابزارهای تعویض بدهی با سهام یا دارایی
استفاده از این روش به این صورت است که زماان مشاخص شادن عادم تواناایی مشاتری
(حقیقی یا حقوقی) برای بازپرداخت وام ،بانک بالفاصله و قبل ازاینکه مشاتری ورشکساته
شود با مشتری وارد مذاکره شود و قسمتی از سهام یا داراییهای آن را به نام باناک واگاذار

میکند (شعبانی و همکاران ،6993 ،ص.)631
استفاده از این روش نیز منع شرعی و قانونی نداشته و به بانک کمک میکناد تاا بتواناد
خسارتهای احتمالی ناشی از نکول مشتری را با یک تصامیم مادیریتی صاحیح از طریاق
تملک به موقع دارایی های مشتری کاهش دهد .به همین دلیل باعث بازدارنادگی از تخلاف
در مشتریان میگردد چاون در صاورت تخلاف ،دارایایهاای ارزشامند خاود را از دسات
خواهند داد .از نظر تفکیک بین عوامل تأخیر این راهکار خاموش بوده که البتاه الزم اسات
بین افراد متخلف و معسر و غیره تفکیک قائل شد؛ ولی به لحاظ سرعت و سهولت مطلوب
نیست؛ چراکه معموالً فرایند تملک دارایی و سهام فرایندی زمانبر است.

 .12توجه به شرایط کلی اقتصادی و بهطور خاص شرایط ویژگیهای
صنعت متقاضی وام
لحاظکردن وضعیت کالن اقتصاد کشور و صنعت متقاضی تسهیالت نیاز از نظار شارعی و
گیرندگان تسهیالت ،سبب تفکیک مناسب بین عوامل تأخیر می گردد .از نظر ایجااد انگیازه
در بازپرداخت و بازدارندگی از نکول نیز مشکلی در اجرای این روش وجود ندارد.
اگر بانک پیش از اعطای تسهیالت ،شرایط کالن اقتصادی و عوامال بارونزای اثرگاذار
بر عملکرد مشاتری را در نظار بگیارد سابب مایشاود از تصامیمات نادرسات در حاوزه
تخصیص منابع جلوگیری شود و از این طریق باعث کاهش زیانهای باالقوه مایگاردد .باه
جهت سرعت و سهولت نیز اگر قرار باشد باهصاورت جزئای و در ساطح شاعب سانجش
صورت گیرد فرایند اعطای تسهیالت بسیار زمانبر و دشوار میگردد که چنین امری منطقی
به نظر نمیرسد؛ ولی اگر به صورت کالن و در مقاطع زماانی ماهیاناه یاا فصالی پیمایشای
توسط دوایر مرکزی باناکهاا یاا حتای باناک مرکازی در ماورد وضاعیت کلای صانایع و
بخشهای مختلف اقتصادی وضعیت درآمدی خانوارها و بنگااههاا تهیاه و جهات اساتفاده
بانکها در اختیار شعب قرار داده شود و از این گزارشها در تصمیمگیریها استفاده گاردد
قطعاً به لحاظ سهولت و سرعت نیز مطلوب بوده و مانعی بر سر راه بانکها ایجاد نکارده و
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راهگشا خواهد بود (صادقی شاهدانی و همکاران ،6993 ،ص636ا.)632

 .13تشکیل سبد دارایی بهینه از داراییهای بانک
این مورد نیز به لحاظ شرعی و قانونی هیچگونه محدودیتی ندارد؛ چراکاه باه یاک تصامیم
مدیریتی بانک مربوط میشود که بودجهبندی تسهیالت و منابع باانکی باهصاورت صاحیح
انجام گیرد .تفکیک بین عوامال تاأخیر و متخلفاین و معسارین و بازدارنادگی از تخلفاات
خارج از حیطه این راهکار است؛ ولی با تخصایص بهیناه مناابع باعاث کااهش زیاانهاای
احتمالی بانک میگردد .به لحاظ ساهولت و سارعت نیاز محادودیتی نادارد و صارفاً یاک
سیاستگذاری صحیح توسط ستاد مرکزی بانک میطلبد که بهطور معمول مطالعات بازار و
نظر کارشناسی در حوزههای مختلف بازار را انجام دهند و صرفاً باید اطالعرسانی و تدوین
بخشنامه متناسب صورت گیرد (شعبانی و همکاران ،6993 ،ص.)636
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 .14نظارت
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نظارت بر محل مصرف منابع به لحااظ شارعی و قاانونی هایچگوناه محادودیتی نادارد و
برعکس جزء وظایف شرعی و قانون بانک است به جهت استفاده بهیناه از مناابع و کنتارل
ریسک و کاهش زیانهای احتمالی بانک کمک میکند که بسیار مطلوب و الزم است.
از لحاظ تفکیکی بین عوامل تأخیر و متخلفین و معسرین نیز این راهکار مناسب اسات؛
چون با نظارت بر محل مصرف منابع هم از حسن استفاده از منابع اطمینان حاصل میشاود
و هم افراد خاطی را جهت انجام برخوردهای قانونی الزم شناسایی میکند.
به لحاظ بازدارندگی از نکول و انگیزانندگی عمل به تعهادات نیاز ایان راهکاار بسایار
مطلوب است؛ چون مشتریان بانکی میدانند بر فعالیت آنها نظارت صاورت مایگیارد؛ لاذا
انگیزه هرگونه تخلف در آنها کاهش پیدا میکناد؛ همچناین باا جلاوگیری از ریساکهاا و
زیانهای بالقوه ناشی از سوءاستفاده از منابع بانکی باعث کاهش زیانهاای احتماالی باناک
می گردد و در صورت وقوع انحراف در محل مصارف مناابع ،باناک ساریعاً مطلاع شاده و
اقدامات الزم را جهت جلوگیری از بروز و تشدید خسارت انجام میدهاد؛ پاس باه لحااظ
جبران خسارت های احتمالی بانک نیز مطلوب است .به لحاظ سهولت و سارعت هام اگار

بانک در مرحله اعطای تسهیالت دقت الزم را انجام داده باشد و بر اساس آن ،سازوکارهای
نظارتی و گزارشگیری از مشتری بر اساس حجام مناابع و ناوع مصارف مناابع و غیاره را
نهادینه سازد کار ساده و سریعی خواهد بود و از این نظر مشکلی نخواهد داشت.

 .15کنترل ویژه بر وامهای کالن
این راهکار از نظر انطباق با معیارهای راهکار مطلوب مشابه راهکار قبلی است.

 .16تقویت مدیریت ناظر بر امور شعب خصوصاً نظارت مؤثر و نظاممند
بر فرایند اعطای تسهیالت رابطهای و رانتی
این راهکار از نظر تطابق با معیارهای راهکار مطلوب مشابه راهکار قبلی است.

 .17ارتقای نظام مدیریت منابع انسانی
فقدان نیروی انسانی مجرب ،کارآزموده ،مطمئن و متعهد ،نهتنهاا باه تحقاق اهاداف باناک
نمیانجامد ،بلکه باعث هدررفتن منابع و درنهایات تضاعیف تاوان ماالی و اعتبااری باناک
غیره نهتنها مشکل شرعی و قانونی نداشته ،بلکه جزء وظایف آنهاست .باهطاور مساتقیم باا
تفکیک بین عوامل تأخیر و بازدارندگی ارتباطی ندارد؛ ولی داشتن نیروی انسانی کارآماد از
نظر این معیارها باعث تحقق آنها شده و از خسارتهاای احتماالی آتای باناک جلاوگیری
میکند .از نظر ایجاد انگیازه و بازدارنادگی از ایجااد تخلاف نیاز داشاتن کارکناان تواناا و
متخصص باعث کاهش انگیزه تخلف در مشتریان میشاود؛ چراکاه در صاورت تخلاف باا
افرادی زبده مواجه بوده که حقوق بانک را بهخوبی استیفا میکنناد .ارتقاای نظاام مادیریت
منابع انسانی بانک نیازمند سرمایهگذاری در بخش آماوزش و سااختارهای مادیریتی باناک
است که فرایندی نسبتاً زمانبر است؛ ولی برای موفقیت بانک حیاتی هست.

 .18ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات
ایجاد انگیزه و استفاده از سازوکارهای تشاویقی در کارکناان جهات پیگیاری بهتار وصاول
مطالبات بانکی نیز به لحاظ شرعی و قانونی هیچگونه محادودیتی نادارد و از اسااس جازء
اختیارات مدیریتی بانک و متناسب با وظیفاه اماناتداری و وکالات باناکهاسات .نظاارت
دقیق تر و بهتر بر عملکرد مشتریان و پیگیری وصول مطالبات باعث میشود کاه نسابت باه
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میزان مشکل مشتریان آگاهی کسب شود و بین مشتریان متخلف و غیر خاطی تفکیک ایجاد
شود .پیگیری مستمر مطالبات بانکی توسط کارکنان بانک و اقدام باهموقاع کارکناان شاعب
باعث میشود انگیزه نکول در مشتریان کاهش یابد .خساارات احتماالی باناک در صاورت
وقوع نکول نیز به علت پیگیری بهموقع و پیوساته وصاول مطالباات باه حاداقل رسایده و
حداکثر منافع بانک رعایت می گردد مگر اینکه مشتری واقعاً معسر شاده باشاد کاه در ایان
صورت خارج از این بحث است .از نظر سرعت و سهولت نیز در صورتی که فرایند اعطای
تسهیالت به درستی اجرا شده باشد وثایق و ضامنین به درستی اخذ شده باشند بسیار ساهل
و سریع خواهد بود (همان ،ص.)631

 .19ایجاد هماهنگی کامل بین بانکهای کشور در نحوه برخورد با
بدهکاران و مبادالت اطالعات سالم
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از نظر معیارهای راهکار مطلوب ایان راهکاار اماری شارعی و قاانونی باوده و باا ارتقاای
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شفافیت و اتصال اطالعات بانکها به یکدیگر باعاث ایجااد بازدارنادگی و کااهش انگیازه
فساد و تخلف و زیان شبکه بانکی میشود .از نظر سرعت و ساهولت نیاز پیاادهساازی آن
نیازمند تقویت شورای هماهنگی بانکهاای کشاور و ایجااد زیرسااختهاای اطالعااتی و
فناوری اطالعاتی است (همان ،ص.)632

 .21استمهال مطالبات به روش مشارکت کاهنده
در این روش بانک پس از بررسی شرایط متقاضی و کارشناسی پرونده و اطمیناان از اینکاه
مشتری جزء سوءاستفادهکنندگان از منابع باناک نباوده و در گاروه فعااالن اقتصاادی دارای
مشکالت موقت قرار دارد ،کل مطالبات باناک از مشاتری شاامل اصال و ساود تساهیالت
پرداختی حال شده و بر این اساس میزان مطالبات بانک تعیین میگردد .مشتری نیاز نسابت
به معرفی دارایی خود به بانک اقدام مینماید .عمر مفید دارایی معرفیشده حاداقل بایاد باا
مدت قرارداد مشارکت برابر باشد .در مرحله بعد بانک نسابت باه ارزیاابی دارایای توساط
کارشناسان بانک یا کارشناس رسمی دادگستری اقدام میکند .پاس از مشاخصشادن مبلاغ
ارزیابی ،کل سرمایه مشارکت مشخصشده و با توجه به مبلغ بدهی مشتری ،باناک درصاد
سهمالشرکه خود را به صورت نقدی تعیین مینماید .درصد سهمالشرکه مشتری نیز مشخص

و به صورت غیر نقدی در قرارداد قید میگردد و بانک با مشتری شریک میشود .باا توجاه
به اینکه بانک با عقد مشارکت مدنی کاهنده و با شرط ضامن عقاد در اماوال معرفایشاده
مشتری شریک میشود با واگذاری بخشی از سهمالشرکه بانک باه شاریک ،در هار مرحلاه
سهم مشتری در دارایی افزایش و سهم بانک کاهش ماییاباد؛ ضامناً باناک در طاول دوره
مشارکت ،سهمالشرکه خود را به مشتری اجاره داده و پیشنهاد میشود با توجه به ساادگی و
عدم اشکال فقهی اجاره بهشرط تملیک ،از این مدل جهت تعیین اجارهبها استفاده گاردد .در
پایان قرارداد ،در صورت ایفای تعهدات مشتری ،سهم بانک از دارایی بهمشتری انتقال یافتاه
و مشتری مالک کل دارایی می گردد و بادین طریاق تساهیالت مشاتری تساویه مایگاردد
(موسویان و همکاران ،6999 ،ص993ا.)131
از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر هم پیشفرض این روش این است که این ارزیاابی و
بررسی توسط بانک انجام میشود و استمهال مطالبات معوق فقط برای آن دسته از مشتریان
نرخ سود و در واقع نوعی تسهیالت جدید هستند و مشتریان تمایلی باه پرداخات ساود و
جریمه ندارند؛ لذا از بازدارندگی کافی نیاز برخاوردار هساتند .پرداخات ساود و جریماه،
خسارتهای وارده بر بانک را نیز به میزان مناسبی پوشش میدهد؛ پاس از ایان منظار نیاز
مشکلی وجود ندارد .به لحاظ شرعی نیز ،عقد مشارکت مدنی از انواع قراردادهاای اساالمی
است و فقها در خصوص صحیحبودن این عقد اتفاق نظر دارناد و باا توجاه باه اینکاه ایان
راهکار بر اساس عقد مشارکت مدنی طراحی شده و ایان عقاد در قاانون عملیاات باانکی
بدون ربا وجود دارد ،مشکالت قانونی نیز نداشته و در تمامی بخش هاای اقتصاادی شاامل
صنعت ،کشاورزی ،ساختمان و غیره کاربرد دارد و چون تمامی مشتریان بانکی حداقل یاک
دارایی یا مجموعهای از داراییها جهت استفاده در این راهکار را دارا میباشند قابل استفاده
است و جبران خسارات بانک و بازدارندگی از تخلف و نکاول در مشاتریان را نیاز محقاق
میکند .از نظر مدت زمان ،این شیوه بارای اساتمهال مطالباات کوتااه مادت ،میاان مادت و
بلندمدت مشتریان قابلیت استفاده دارد؛ لذا این راهکار مایتواناد باهعناوان شایوه مطلاوب

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /ارائه بسته مدیریتی مطلوب و بومی ...

بانکی اعمال میشود که دارای مشکل موقت و مقطعی هستند؛ چون تماامی روشهاا دارای

207

استمهال در شبکه بانکی استفاده گردد.

 .21تقویت مکانیزم تشویقی جهت پرداخت زودتر از موعد
اعطای امتیازات تشویقی مانند دادن تخفیف به مشاتریان در صاورت بازپرداخات زودتار از
موقع اقساط تسهیالت نیز دارای مبنای شرعی و قانونی بوده و هیچگونه اشکالی از این نظر
وجود ندارد؛ همچنین دادن امتیازاتی دیگر مانند در اولویت قراردادن اساتفاده از تساهیالت
بانک و دادن امکان استفاده از سایر خدمات باانکی مانناد صاندوق اماناات و غیاره نیاز از
اختیارات مدیریتی بانک بوده و کامالً شرعی و قانونی اسات .از نظار تفکیاک باین عوامال
تأخیر و کاهش انگیزه تخلف و نکول نیز این راهکاار مطلاوب اسات چاون مکاانیزمهاای
تشویقی صرفاً در اختیار مشتریان خوشحساب قرار داده میشود؛ لذا باعث کااهش انگیازه
نکول شده و برعکس انگیزه خوشحسابی و انجام بهموقع تعهدات را در مشاتریان تقویات
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مینماید .در واقع بانک با پذیرش هزینه تشویق خوشحساابی باعاث جلاوگیری از حجام
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زیادی از خسارتهای تحمیلی به خاود بابات مطالباات معاوق مایشاود و مناافع امکاان
برنامهریزی استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از بلوکهشدن منابع را نصیب خود میکناد .از
جهت سرعت و سهولت نیز این راهکار بسیار مطلوب است و صرفاً نیازمند تعیین مصاادیق
و معیارهای تشویقی است و سایر مساائل از جهات زماان پرداخات تساهیالت و مصاداق
خوشحسابی در نرمافزارهای حسابداری بانک موجود است و نیاز به کار خاصی ندارد.

 .22جریمه دیرکرد
در قراردادهای بانکی کشور مقررهای به این صورت وجود دارد« :در صورت عادم تااسویه
کاامل اصل بادهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر ،به علت تأخیر در تأدیه بادهی ناشای
از این قرارداد از تاریخ ساررسید تااا تااریخ تساویه کامال اصال بادهی ،مبلغای باه ذماه
امضاکننده این قرارداد تاعلق خاواهد گارفت» (موسویان ،6911 ،ص.)669
به لحاظ قانونی بر اساس نظر فقهاای شاورای نگهباان جریماه تاأخیر تأدیاه در قاانون
عملیات بانکی ایران تعریف شده است و از این نظر مشاکلی نادارد .از نظار تفکیاک باین
عوامل تأخیر این راهکار ضعیف بوده و با همه افراد به دید متخلاف برخاورد ماینمایاد و

شاید بتوان گفت که از مایان عوامل تأخیر تنها معسرین را جدا میکند کاه آن نیازمناد طای
مراحل دشوار اثبات اعسار است .به لحاظ ایجاد انگیازه و بازدارنادگی و همچناین جباران
خسارتهای وارده بر بانک اگر نرخ سود تسهیالت بهصورت غیر واقعی و غیر متناسب باا
نرخ تورم و نرخ بهره واقعی بازار تعیین شده باشد این راهکار مطلوب نخواهد بود و باناک
تنها یاک نوع از خسارتهای وارد را دریافت میکند و خسارتهای دیگر بهویژه خسارت
ناشی از عدم نفع و فرصتهای سرمایهگذاری سوختشده را نمیتواند دریافت کناد؛ ولای
اگر نرخ تسهیالت متناسب با تورم و نرخ بازدهی بازار باشد ایان راهکاار هام بازدارنادگی
الزم را داشته و هم باعث جبران خسارتهای بانک و سپردهگاذاران مایگاردد .باه لحااظ
سرعت و سهولت این راهکار بسیار مناسب است چون به صورت سیساتمی و روزاناه یاک
نرخ جریمه را به حساب مشتری اضافه میکند که بسیار سااده و کاراسات؛ اماا نسابت باه
مشروعیت این راهکار بین علما اختالفنظر وجود دارد که در ادامه این مسئله تبیین خواهد
به طورکلی دو دیدگاه میان علما در مورد مشاروعیت جریماه تاأخیر وجاود دارد :عادم
مشروعیت دریافت جریمه دیرکرد و مشروعیت دریاافت جریماه دیرکارد .از نظار فقهاای
قائل به نظر اول اصلیترین مشکل جریمه تأخیر مسئله ربویبودن اشتراط جریماه دیرکارد
است .این گروه معتقدند بانکها با دریافت این مبلغ ،به گیرندگان تسهیالت اجازه میدهناد
که باازپرداخت اقساط خویش را به تعویق انداخته و در مقابال ،بادهی خاود را هماراه باا
مبلغی اضافهتر پرداخت کنند که این یکی از اقسام ربا ا ربای جاهلی ا است.
در مقاباال طرفااداران مشااروعیت دریافاات جریمااه دیرکاارد ،ربااویبااودن آن را منتف ای
دانستهاند؛ زیرا بااور دارناد بانک ،جریمه را در برابر امهال به مشتری دریاافت نمیکند تااا
ماصداق رباای جاهلی باشد؛ بلکه در فرض تأخیر ،مشتری متخلف موظف اساات افاازون
بر مبلغ جریمه ،بدهی خویش را نیز فوراً پرداخت کند؛ به بیان دیگار باناکهاا در ضاامن
قاراردادهای مالی خود ،شرطی ا همچون شرط کیفری یا وجه التزام ا را میگنجانند کاه بر
اساس آن ماشتریان متعهد می شوند دیون خود را در سررسید مقرر تأدیه کنند و در غیر این
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صورت ،جریمه پرداخت کنند (مکارم شایرازی6123 ،ق ،ص)691؛ باه عاابارت دیگار ایاان
شرط ،مجازاتی است که دو طرف قرارداد در عقد تعیین می کنند تا هر کادام از آنهاا کاه از
مفاد عقد یا تعهد و التازامات پذیرفتهشده در عقد تخلف کنناد ،مبلغای را باه طارف مقابال
بپردازد.
تفاوتهای ماهوی که میتوان در این مورد ذکر کرد عبارتاند از:
 .6رکن اساسی که در ربا وجود دارد ،این است که آیا مال بهدستآمده حاصل عرض
معامله باشد یاا از تاوابع آن و سببی جداگانه و مستقل نتوان برای بهدستآمدن آن مال
فرض کرد؟ درحالیکه درباره مسئله دریافت جریمه میتوان سبب مستقل ،یعنی تخلف
از شرط برای آن در نظر گرفت؛ در واقع هامانطور که میتوان از روشهای دیگر
مانند ضامن ،وثیقه و ...برای الزام بدهکار به تأدیه دین در سررسید مقرر استفاده کرد،
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میتوان در صورت نقض عهد ،مبلغی را به عنوان جریمه در نظر گرفت (آهنگران و
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همکاران ،6993 ،ص611ا.)692

 .2در حقیقت معنای حقیقی خسارت تأخیر ،زیانی است که در اثر تأخیر پدید آمده و
مدیون ،افزون بار رد اصال پول باید آن را جبران کند؛ اما جریمه دیارکرد ،تنبیه و
جریمه مالی است که از مشتری متخلف به علت نقض تعهد یا کوتاهی در ادای تکلیف
شرعی دریافت میشود ،بدون توجه به مقدار خساراتی که از ناحیه تأخیر تأدیه متوجه
بانک شده است (همان).

 .9بانکها ،از روش جریمه تأخیر بر مبنای وجه التزام به عنوان روشی برای تنبیه و
مجازات ماشتریان ماتخلف و جلوگیری از تکرار بهره میگیرند ،نه به عنوان کسب
درآمد (کاتوزیان ،6916 ،ص.)632
 .1دریافت جاریمه دیارکرد فقط در صورت اشتراط آن در قرارداد ممکن است؛ اما مطالبه
خسارت تأخیر از مشتریان حتی بدون اشتراط آن در قرارداد ،امکانپذیر اسات (وحدتی

شبیری ،6912 ،ص.)931

 .2مقدار جریمه به توافق و تاراضی طارفین قرارداد بستگی دارد؛ اما مقدار خسارت تأخیر
تأدیه به میزان خاسارتهایی که در واقع به طلبکار تاحمیل شاده ،بستگی دارد
(آهنگران و همکاران ،6993 ،ص.)692
بنابراین لحاظکردن ماهیت تنبیهی برای جریمه دیرکرد ،طبیعت آن را از مسئله خساارت
تأخیر تأدیه جدا میسازد؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه ،خسارتی اسات کاه بار اثار تاأخیر در
پرداخت و تأدیه دین حاصل میشود و از این بابت باید از طرف مدیون باید باه دائان داده
شود (موسوی بجنوردی ،6912 ،ص.)1
بر اساس تفاوتهایی که بین جریمه دیارکرد بار مابنای شرط کیفری مالی (وجه التزام)
و خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد و با توجه به اینکه این تافاوتها باعاث تفااوت حکام
شرعی آنها میشود به نظر میرسد دریافت جریمه دیرکارد در عقادهای باانکی بار اسااس
مبنای شرط کیفری مالی مشتری متخلف صحیح و مشروع باشد و در نتیجه این راهکاار باه

 .23تعزیر مالی متخلف
گیرندگان تسهیالتِ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتبااری باا تاأخیر در پرداخات اقسااط و
نقض تاعهدات ماالی خود ،افزون بار ضارر و زیاان ماالی باناکهاا و مؤسساات ماالی و
اعتباری ،آسیبهای غیر قابل جبران اجتماعی و اقتصادی بهکل جامعه وارد میکنناد .حااکم
شرع میتواند برای حفاظ مصاالح اجتمااع ،ایان عاده از پیاامانشاکنان را هاامانند ساایر
معصیتکاران تعزیر کند و یکی از انواع تعزیر ،مجازات مالی است.
تعزیر مالی مشتریان پیماان شاکن کااه جنباه کیفاری دارد و از جهات شایوه اجارا باه
صورتهای مختلف تصویر و پیشنهاد شده است :مجازات مالی متخلف به نفع بیاتالماال،
تاشکیل صاندوق خیریه ،تشکیل صندوق حمایت از طلبکااران ،تفاویض امار قضاایی باه
بانکها و الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (موسویان ،6911 ،ص669ا.)661

نسبت به مشروعیت مدلهای مختلف اختالفنظر وجود دارد؛ درحالیکه مجازات ماالی
متخلف توسط محاکم به نفع بیتالمال و صاندوق خیریاه و تشاکیل صاندوق حمایات از
طلبکاران واجد پذیرش همگانی است ،برخی از مراجع باا روش تفاویض امار قضاایی باه
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بانک مخالفت کرده و آن را جایز نمیدانند و معتقدند که تعزیر مالی متخلف فقاط بایاد باه
وسیله حاکم شرع انجام شود و بانک واجد چنین شأنی نیسات؛ همچناین عادهای از علماا
الزام متخلف به دادن قرض بدون بهره به میزان تخلف را مانند جریمه تاأخیر مصاداق رباا
میدانند که بر اساس مبنای مختار این مقاله که در قسمت پیشین ارائه شاد ایان ایاراد قابال
پاسخدهی است .از نظر قانونی نیز این راهکار قابل پیادهسازی اسات؛ چراکاه اصال تعزیار
مالی متخلف ممنوعیت شرعی نداشته و لذا در برخی کشورهای اسالمی بساترهای قاانونی
الزم برای آن طراحی و اجرا شده است و در کشور ما نیز این امکان وجود دارد.
از نظر تفکیک بین عوامل تأخیر این راهکار در تمامی مدلها بهجز حالت تفویض امار
قضایی به بانکها قوی و مطلوب میباشد؛ چراکه در محاکم بر اسااس وضاعیت متخلفاین
حکم تعزیر صادر میشود و بهطور طبیعی انتظار میرود بین عوامل تأخیر و افراد خااطی و
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غیر خاطی تفکیک قائل شود؛ اما در حالت تفویض امر قضایی به بانکهاا باهطاور معماول
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بانکها چون ذینفع هستند حساسیتی بین ماوارد اعساار باا غیار آن ندارناد و ایان ماورد
میتواند منشأ ایجاد انحرافاتی شود.
تمامی شیوه های راهکار تعزیر مالی برای پرداخت بهموقع بدهی ایجاد انگیزه مای کنناد؛
چراکه بدهکار در هر صورت جریمه مالی خواهد شد و ایان مطلاب اثاار بااازدارندگی از
تاخلف دارد؛ هرچند که راهکار مدلهای مختلف ایان راهکاار تفااوتهاایی دارناد؛ ماثالً
راهکار الزام متخلف به پرداخت قرض بدون بهره ،محرک خوبی برای جلوگیری از تخلاف
نیست؛ چراکه فرد خاطی در صورت تخلف تنها الزم است مقداری قرض بپرازد و با توجاه
به شرایط تورمی حاکم بر جامعه و کاهش ارزش پاول ،تخلافکاردن کاامالً دارای توجیاه
اقتصادی است .از نظر جبرانخسارتهای واردشده به بانک ،روش مجازات ماالی متخلاف
توسط محاکم بهنفع بیتالمال و صندوق خیریه مطلوب نبوده و خسارتهای باناک جباران
نمیشود؛ ولی تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران به جهات پرداخات طلاب باناکهاا از
محل منابع صندوق میتواند بخشی از خساارتهاای واردشاده باه باناک را جباران کناد؛
همچنین الزام متخلف به دادن قرض بدون بهاره هام باه علات دسترسای باناک باه مناابع

ارزانقیمت میتواند درصدی از خسارتهای بانک را جبران کند؛ البته ایان راهکاار از ایان
نظر مطلوب نیست؛ اما تفویض امر قضایی به بانکها به علت دادن اختیارات کافی به باناک
جهت تعزیر مالی متخلفین از نظر جبران خسارتهای بانک مطلوب است .از نظار ساهولت
و سرعت کلیه راهکارهای تعزیر مالی به دلیل اینکاه مبتنای باار تااشکیل پرونااده و طای
مراحل قضایی هستند مشکالت ،هزینهها و زمانبری زیاادی دارناد؛ اماا شایوه چهاارم کاه
توسط خود بانک اجرا میشود ،نسبت به سایر موارد سریعتر ،آسانتر و کمهزینهتر است.

 .24موجودی جبرانی
یکی از روشهایی که میتوان جهت کاهش ریسک اعتباری به کار بارد و در شابکه باانکی
نیز کاربرد فروان دارد این است که شخصی که وام دریاافت میکند ،باید حداقل مقداری از
وجوه وام ا مثالً  63درصد ا را در حساب خود نگه دارد تا اگار وامگیرناده نکاول داشاته
باشد ،ایان مایزان در ماوجودی جبرانی بتواند مقداری از زیان بانک را جبران نماید (خلیلی

این راهکار نیز به لحاظ معیارهای شرعی و قانونی محدودیتی نادارد و جازء اختیاارات
مدیریتی و سلیقهای بانکهاست .به لحاظ بازدارندگی نیز باعاث مایشاود کاه بار فعالیات
مشتری بانک نظارت بهتری صورت گیرد و از انحرافات احتمالی جلوگیری شود و بانک باا
رصد فعالیتهای مشتری بتواند ضمن تفکیک باین مشاتریان بدحسااب و خاوشحسااب،
اقدامات مقتضی را در زمان مناسب انجام دهد؛ همچنین در صورت باروز نکاول و تخلاف
مبااالغ موجااود در حساااب تحاات عنااوان موجااودی جبراناای باعااث پوشااش بخشاای از
خسارتهای بانکی میگردد .به لحاظ سرعت و سهولت نیز این راهکار بسیار ساده و آسان
است و تنها یک ثبت محدودیت برداشت بهصورت کامپیوتری نیاز دارد.

 .25استفاده از تاخت نکول اعتباری
در یک مشتقه اعتباری سرمایه بر ،در ابتدای قرارداد ،پرداختی از جانب فروشنده حمایت باه
خریدار حمایت انجام نمیگیرد؛ بلکه به هنگام وقوع پیشاامد اعتبااری ،فروشانده حمایات،
زیان خریدار حمایات را جباران خواهاد کارد کاه ایان کاار ،ساازوکارهای مختلفای دارد.
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عراقی ،6911 ،ص.)696
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متداول ترین نوع مشتقات اعتبااری سارمایه بار« ،تاخات نکاول اعتبااری» اسات (آنساون و

همکاران .)2331 ،به لحاظ قانونی فعالً زیرساختهای الزم برای این ساازوکار و ابزارهاا در
بازار وجود ندارد؛ ولی جهت ایجاد این زیرساختها مانعی وجود ندارد از نظر تفکیک بین
عوامل تأخیر و ایجاد انگیزه و بازدارندگی هم سالبه به انتفای موضوع است چون استفاده از
این سازوکار بانک را به صورت کلی بیمه میکند و نیازی به تفکیاک باین مشاتریان وجاود
ندارد .به لحاظ جبران خسارت ایان راهکاار بسایار اثاربخش باوده و زیاانهاای باناک را
بااهصااورت کاماال پوشااش مایدهااد .از نظاار ساارعت و سااهولت هاام در صااورت ایجاااد
زیرساختهای الزم و بازار مشتقات کارا و پررونق در کشور استفاده از این ابزار بهآسانی و
با سرعت بسیار باالیی خواهد بود؛ اما بحث شرعی این ابزار نیازمند بررسای اسات کاه در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
214

بر اساس اصالةالصحة و غیر توقیفی بودن عقود در فقه شیعه ،صِرف مستحدثبودن ایان
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قراردادها مشکلی ایجاد نمیکند (موسوی باجنوردی)6939 ،؛ پس ایان قراردادهاا بار اسااس
ضوابط فقهی باب معامالت بررسی میشود اگر این ضوابط را رعایت کردند میتاوان قائال
به مشروعیت آنها شد و در غیر این صورت امکان استفاده از آنها در نظام بانکاداری بادون
ربای ج.ا.ا وجود ندارد.
 .6ربا :ممکن است گفته شود که بیمهگذار مبلغ بیشتر یا کامتری را در ازای جریانات
نقدی ثابت میپردازد و احاتمال کمی وجود دارد کاه مابلغ پرداخاتی دقیقاً برابر
جریانات نقدی ثابت بااشد؛ لذا این قرارداد نوعی ربای قرضی است .در پاسخ باید
گفت بیمهگذار ،خریدار تاخت ناکول اعاتباری را در مقابل دریافت جریانات نقدی
ثابت بایمه مینماید و در واقع آنچه در مقابل مابلغ پرداختی قرار میگیرد ،تضمین
خاسارت احاتمالی است .قرارداد تاخت نکول اعتباری شبیه به پرداخت یک وام نیست
و طرفین قصد پرداخات و دریاافت وام ندارند؛ از سوی دیگر پرداخت اضاافی در رباا
بار مبنای زمان است؛ اما در قرارداد مورد بحث ،زمان تأثیرگذار نبوده و بازرگی
رویاداد اعتباری ،تعیینکننده پرداخت خسارت به فروشنده تاخت نکول اعتباری است.

 .2تعلیق عقد :ممکن است ادعا شود تاخت نکول اعتباری قراردادی معلق است؛ زیرا
پرداخت زیاان در این قرارداد معلق به وقوع رویداد اعتباری است .در پاسخ بااید گفت
آنچه موجب بطالن عاقد اسات تعلیق در اصل عقد و مقام انشاست؛ ولی در متعلق
عقد موجب بطالن آن نیست؛ پس در قرارداد تاخت نکول اعتباری ،اعتباردهنده
(خریدار تاخت نکول اعتباری) مبالغ ثابتی را به شرکت بیمه یا صندوق بازنشستگی
(فروشنده تاخت نکول اعتباری) پرداخت میکند و در قابال ایان مبالغ ،در مقابل خطر
ناشی از ریسک اعتباری طرف سوم (اعتبارگیرنده) ایمنی و اطمینان دریافت مینماید؛
درنتیجه از ابتدای قرارداد ،همهچیز منجز ،قطعی ،مشخص و بدون تعلیق است؛ پس از
این نظر خدشهای به قرارداد وارد نمیشود (مهدوی و همکاران ،6913 ،ص.)16

 .9غرریباودن :ممکن است گفته شود طرفین قرارداد نسبت به وقوع یاا عادم وقاوع
رویداد اعتباری بیاطالع هستند؛ زیرا از سویی نسبت به پرداخت فروشنده تاخت نکول
دارد و از سوی دیگر مبلغ پرداختی تاوسط فاروشنده تاخت نکول اعتباری به خریدار
این تاخت هم در زمان انعقاد قرارداد مشخص نایست .در پاسخ باید گفت که در قبال
پرداخت مبالغ ثاابت از ساوی خریدار تاخت نکول اعتباری ،فروشنده نسبت به جبران
زیان ناشی از وقوع رویداد اعتباری ماتعهد مایشود؛ ازاینرو شارایط قرارداد ازجمله
ثمن و مثمن ،هدف از انجام عقد و چگونگی تسویه ،کامالً مشخص و بدون عدم
اطمینان است (خوانساری و همکاران ،6996 ،ص.)629
 .1حرمت أکل مال به باطل :به نظر مایرسد ازآنجاکه قرارداد تاخت نکول اعتباری در
دنیای کنونی بر اساس نیازهای جدید شکل گرفته و منافع عقالیی و منطقی بر آن
متصور است و حمایت و اطمینان خاطر از نظر عقال و عرف دارای ارزش مالی است،
از نظر أکل مال به باطل مشکلی وجود ندارد (مهدوی و همکاران ،6913 ،ص.)19
 .2حرمت قمار :ممکن است گفته شود که این ابزار مالی شبیه قمار است؛ مشخص است
که بین ریسک و مفاهیم مشابه ،تفاوت وجود دارد و اساساً هر معاملهای همراه با
ریسک است و این به منزله غیر شرعیبودن آنها نیست .ریسک در مضاربه ،مرابحه،
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اجاره ،استصناع و سایر قراردادهای اسالمی و غیر اسالمی نیز وجود دارد؛ لذا صِرف
تشابه بین قمار و تاخت نکول اعتباری باعث حرمت نمیگردد؛ بلکه قمار در جایی
تعریف میشود که غرض عقالیی وجود ندارد و احتمال برد یا باخت 23ا 23است.
تفاوت دیگر باین قمار و قرارداد تاخت نکول اعتباری این است که قمارباز بعد از بارد
در قامار و کاسب سود در وضعیت بهتری خواهد بود؛ اما در قرارداد تاخت نکول
اعتباری خریدار اعتبار بعد از دریافت خسارت از فروشنده در وضاعیتی مشابه حالت
قبل قرار میگیرد؛ لذا از این نظر هم خللی به این قرارداد وارد نمیشود (همان).

 .1ممنوعیت ضرر :در قرارداد تاخت نکول اعتباری ،گرچه ممکن است یکی از دو طرف
قرارداد در نهایت با ضرر از قرارداد خارج شود؛ ولی این ضرر به خاطر ماهیت قرارداد
نیست؛ بلکه آنچه در این قرارداد موضوعیت دارد حمایت اعتباری است که در نتیجه
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قرارداد حاصل می شود .حال ممکن است این حمایت ،با سود یا زیان برای هریک از
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دو طرف همراه باشد .در مجموع ماهیت این قرارداد بهگونهای نیست که موجب ضرر
دو طرف شود؛ از سوی دیگر اثرات مثبت این قرارداد بر فعالیتهای اقتصادی بهویژه
برای بانکها نشان میدهد که این نوع قرارداد در مجموع موجب واردشدن ضرر به
جامعه نمیگردد؛ برای مثال کاربرد این قرارداد میتواند موجب کاهش ریسک اعتباری
بانکها ،تنظیم بازده پرتفویهای اعتباری و کاهش تأثیر چرخه اقتصادی بر بنگاهها شود
(خوانساری و همکاران ،6996 ،ص.)696
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که تااخت ناکول اعتباری دارای ویژگایهاا و شارایط
یک قرارداد صحیح از نظر شرعی هست و از نظر معیارهای عمومی فقهی قراردادها صحیح
بوده و میتواند بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک در نظام بانکی استفاده گردد.

 .26استفاده از سازوکار بیمه سپردهها
این راهکار نیز به لحاظ شرعی و قانونی مشکلی نداشته و خسارتهاای سیساتم باانکی را
پوشش داده و از بحرانهای احتمالی جلوگیری میکند و پیاادهساازی آن نیاز بسایار سااده
است؛ اما نسبت به تفکیک بین عوامل تأخیر و انگیزه ساکت است.

 .27ایجاد کمیته عالی مدیریت ریسک
ایجاد کمیته عالی مدیریت ریسک در باالترین ردههای ساازمانی باناک جهات رصاد بهتار
ریسکهای مؤثر بر فعالیت بانکها نیز به لحاظ شرعی و قانونی محدودیتی نداشاته و جازء
اختیارات مدیریت ارشد بانکهاست .از نظار تفکیاک باین عوامال تاأخیر و ایجااد انگیازه
بازپرداخت به موقع تسهیالت ،این راهکار وارد جزئیات عملیات تسهیالتدهی نمایشاود؛
ولی با تهیه و ابالغ راهکار و دستورالعملهایی میتواند باعث ارتقای ساطح کیفای رفتااری
بانک از نظر معیارهای مدیریت ریسک از جمله ریسک اعتباری گردد .ایجاد ایان ساازوکار
تخصصی در بانک از نظر سرعت و سهولت نیز بسیار مطلوب است و صرفاً نیازمند جاذب
افراد متخصص جهت انجام بهینه وظایف این جایگاه سازمانی است .در صورت ایجاد ایان
سازوکار تخصصی و در اولویت قرارگرفتن مادیریت ریساک در سااختار ساازمانی باناک،
خسارت های بانک نیز از طریق پیشگیری از خسارتهای احتمالی آتی باه علات مادیریت

 .28رعایت مصوبات کمیته بازل در حوزه مدیریت ریسک خصوصاً مسائل
مربوط به اصول مدیریت ریسک اعتباری و کفایت سرمایه
ازآنجاییکه اکثر مصوبات کمیته بازل در حوزه مدیریت ریسک اعتباری مربوط باه رعایات
استانداردهای احتیاطی و حفظ ذخایر احتیاطی و رعایت کفایت سرمایه بانک اسات از نظار
شرعی و قاانونی محادودیتی نداشاته و باه جهات ارتقاای ساالمت باناک و پیشاگیری از
بحرانهای احتمالی بسیار مطلوب نیز هست .از نظر تفکیاک باین عوامال تاأخیر و کااهش
انگیزه نکول نیز به علت حرفهایتر ،عملیات مدیریت ریسک اعتباری بانکها مناسب باوده
و سبب جلوگیری و جبران هرچه بیشتر خسارتهای بانکی میشود .با توجه به اینکاه ایان
مصوبات بهصورت دستورالعملهای اجرایی تدوین میگردد و معموالً بانک مرکزی کشاور
نیز تعدیالتی در جهت بومیسازی مصوبات این کمیته انجام میدهد ،پیادهساازی و اجارای
آنها نیز بسیار سهل و ساده بوده و صرفاً به انجام تغییارات نارم افازاری و برناماهنویسای از
جانب ستاد مرکزی بانک نیاز دارد.
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 .29قاطعیت در اجرای قوانین و مصوبهها توسط بانکها
این راهکار نیز مشابه راهکار قبلی بوده و هیچگونه محدودیت شرعی و قانونی نداشته و باه
لحاظ سایر معیارهاا نیاز محادودیتی نادارد و مطلاوب اسات (شاعبانی و همکااران،6993 ،

ص.)631

 .31پیگیری حقوقی
پیگیری حقوقی پروندههای مربوط به مطالبات معوق بانکها جزء حقوق قاانونی و شارعی
هر بانکی است و از این نظر کامالً صحیح است .طی مراحل قانونی و گرفتن حکام دادگااه
درباره هر پرونده قطعاً تفاوتهای بین متخلفین را نیز لحاظ میکند و بین افاراد ورشکساته
و معسر و متخلفین تفاوت قائل میشود؛ چون پروندهها مورد به مورد بررسی میشوند .باه
لحاظ ایجاد انگیزه و بازدارندگی و جبران خسارت بانک نیز تفااوتهاایی وجاود دارد .در
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بسیاری از موارد طیکردن مراحل قانونی و حقوقی وصول مطالبات بانک به قدری طاوالنی
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و زمانبر میشود که ارزش طلب به علت شرایط تورمی جامعه به مرور زماان کااهش پیادا
میکند و در صورت پیروزی در دعوای حقوقی هم ،حقوق بانک استیفا نمیگاردد؛ چراکاه
الزم است هزینههای زیادی را صَرف طی مراحل قانونی کند و عالوه بار ایان ،گاذر زماان
ارزش بدهی را کاهش میدهد؛ پس در بسیاری از موارد ،بازدارندگی کافی در ایان راهکاار
وجود ندارد و خسارتهای واردشده بر بانک خصوصاً هزینه فرصتهای ازدسترفته بانک
جبران نمیگردد .به لحاظ سرعت و سهولت نیز این راهکار به علت کندی بسیار زیااد طای
مراحل دعاوی حقوقی در کشور وضعیت بسیار ناامطلوبی دارد و از اسااس در بسایاری از
موارد برای مبالغ کم پیگیری حقوقی مطالبات بانکی بهصارفه نمایباشاد (موساویان،6911 ،

ص669ا.)661

 .31واگذاری پروندههای خاص به شرکتهای ساماندهی مطالبات معوق
این راهکار ازآنجاکه بر اساس عقد شرعی خرید دِین بنا شاده اسات و دیاون و تساهیالت
مورد نظر نیز دیون واقعی هستند به لحاظ شرعی محدودیتی ندارد .به لحاظ قانونی هم مانع
جدی بر سر راه وجود ندارد و صرفاً به یک آیاینناماه و دساتورالعمل اجرایای نیااز دارد؛
چراکه اصل خریاد دیان در ملحقاات قاانون عملیاات باناک وارد شاده اسات .باه لحااظ

بازدارندگی نیز میتواند راهکاری مؤثر باشد؛ چاون مشاتریان در صاورت نکاول در انجاام
تعهدات خود واگذاری پرونده به این شرکتها با مجموعهای تخصصای و متعهاد و پیگیار
مواجه خواهد شد؛ لذا سعی میکنند تا حد ممکن به این مرحله نرسند .باه لحااظ تفکیاک
بین عوامل تأخیر نیز بانک باید بر اساس اطالعات مشتریان تفکیکهای الزم را انجاام دهاد
و هر پروندهای را وارد این مرحله ننماید؛ ولی به خودی خود ایان مؤلفاه در ایان راهکاار
رعایت نمیگردد .به لحاظ جبران خسارتهای بانک نیز در بسیاری مواقع بارای باناک باه
صرفه است که پروندههای مشکلدار خود را به تنزیل حتی در بعضی ماوارد تاا  23درصاد
تنزیل به شخص ثالث واگذاری نماید و هم تراز عملیاتی خود را بهبود بخشد و باه عاالوه
بخشی از منابعی را که وصول آنها مبهم است را نقد کند .به لحاظ سهولت و آسانی نیز این
راهکار برای بانکها بسیار سهل و مناسب است (شعبانی و همکاران ،6993 ،ص633ا.)631

 .32بازبینی قوانین و مقررات قضایی مربوط به مطالبات معوق و تسریع در
این راهکار نیز مانند راهکار قبل است و هرچند تحقاق آن اماری دشاوار و نیازمناد همات
دستگاه قضایی و شبکه بانک است؛ اما اگر محقق شود مشکل ریساک اعتبااری کشاور باه
میازان قاباال تااوجهی هاام از جهاات بازدارناادگی از تخلااف و همچنااین از جهاات جبااران
خسارتهای بانکی و غیره حل خواهد شد (همان ،ص.)632

 .33بازبینی قوانین و مقررات مربوط به جریمه تأخیر تأدیه و استفاده از
تنبیهات مکمل
بازبینی قوانین مربوط به جریمه تأخیر اماری الزم و ضاروری باوده کاه باه لحااظ شارعی
مشکلی ندارد و به لحاظ قانونی نیز منعی برای آن نیست؛ ولی نیازمند طای مراحال قاانونی
هست که معموالً زماان بار و دشاوار هساتند .در صاورت ایجااد روشهاای کااراتر قطعااً
بازدارندگی از تخلف و جبران خسارتهای بانکی بهبود خواهد یافت و تفکیک بین عوامل
تأخیر نیز بهتر صورت خواهد گرفت (همان ،ص.)636

 .34تخصصیشدن اعطای تسهیالت بانکی
به طور طبیعی هیچ بانکی نمیتواند در تمامی حوزههای اقتصاادی ورود نمایاد و اگار هام
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رسیدگی قضایی
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بتواند بسیار دشوار و هزیناهزا خواهاد باود .اگار باانکی بخواهاد حاوزه فعالیات خاود را
بهگونهای تنظیم کند که تمامی بخشهای اقتصادی را پوشش دهد یا بایاد اقادام باه جاذب
نیروی متخصص برای تکتک حوزهها نماید یا اینکاه تخصایص مناابع آن باناک باا خطاا
مواجه خواهد شد .تخصصیشدن اعطای تسهیالت در نظام بانکی کشور به لحاظ قاانونی و
شرعی هیچگونه محدودیتی ندارد و یک تصمیم مدیریتی بانک در جهت ارتقاای صاحت و
دقت عملیات بانکی به حساب میآید که قطعاً میتواند موضوع تقادیر واقاع شاود .اساسااً
بانک های فعال در سیستم بانکی کشور به دو دسته کلی تخصصی و عام تقسیم میشاوند و
این مسئله در برخی بانکهای کشور مانند بانک مساکن ،باناک توساعه صاادرات ،توساعه
تعاون ،قرضالحسنه مهر ،رساالت و غیاره باهصاورت خودکاار رعایات مایشاود .برخای
بخشبندیهای و تقسیم وظایف دیگر هم بهصورت رسمی و با بخشنامههای بانک مرکازی
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صورت گرفته است.
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چنین بخش بندیها و تقسیم وظایفی بین بانکهای فعال در کشاور مایتواناد صاورت
گیرد و محدودیت شرعی و قانونی در این حوزه وجود ندارد .این راهکاار از نظار تفکیاک
بین عوامل تأخیر و ایجاد انگیزه پرداخت بهموقع و بازدارندگی از نکول بهصاورت مساتقیم
ساکت است؛ ولی بهصورت غیر مستقیم به علت کمک به تخصصیشدن عملیات باانکی و
امکان رصد دقیقتر رفتار مشتریان بسیار راهگشا خواهد بود و از مخاطرات اخالقی و عادم
تقارن اطالعاتی میکاهد و به همین دلیل به راحتی میتوان باین عوامال تاأخیر و مشاتریان
خاطی و غیر خاطی تمییز قائل شد و مشتریان نیز به علت اینکاه مایدانناد تحات نظاارت
دقیق و علمی بانک هستند کمتر انگیزه تخلف و نکول پیدا میکنند .ایان راهکاار باه دلیال
مدیریت بهینه تر تخصیص منابع و کنترل و نظارت بهتار پاس از اعطاای تساهیالت باعاث
کاهش زیانهای احتمالی آتی شده و به علات داشاتن تواناایی تخصصای باناک در رصاد
فعالیت اقتصادی مشتریان و فضای حاکم بر صانعت و باازاری کاه مشاتری در آن فعالیات
میکند بانک میتواند از زمان مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و مثالً به اجراگذاشتن
وثایق و غیره آگاهی کسب کند و خسارات احتمالی بانک در صورت نکول را جبران کناد.

از نظر سرعت و سهولت نیز این راهکار نیازمند عزم جادی شابکه باانکی نسابت باه ایان
تصمیم اساسی و استراتژیک بوده و پس از آن باید نیروهاا و کارکناان خاود را بار اسااس
حوزه فعالیت خود جذب نموده و یا آموزش دهد که البته دشوار و زمانبر است.

 .35تخصصیشدن حوزههای تخصیص منابع شعب یک بانک
عالوه بر راهکار فوق و تخصصیشدن حیطه فعالیت بانکها به نظر میرسد اگر بین شاعب
یک بانک نیز تقسیم حوزههای کاری صورت گیرد و هار شاعبه مناابع خاود را بار اسااس
موقعیت شهری و غیره بیشتر در یک یا چند حوزه خااص متمرکاز کناد امکاان تخصایص
منابع بهینهتر فراهم خواهد آمد .این راهکار از نظر تطاابق باا معیارهاای راهکاار مطلاوب،
مشابه راهکار قبل است.

 .36تشکیل صندوقها یا شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانک جهت
تخصیص تسهیالت مشارکتی
و بااهصااورت کالساایک فعالیااتهااای از جاانس مشااارکتی بیشااتر در حااوزه شاارکتهااای
سرمایه گذاری و بازار سرمایه میباشند؛ از طرف دیگر معموالً تسهیالت از جنس مشاارکت
دارای نرخ بازدهی باالتری نسبت به تسهیالت مبادلهای هستند و باه هماین دلیال ورود باه
این حوزه برای بانکها جذاب است .به نظر میرسد یک اقادام مناساب جهات تخصایص
بهینهتار مناابع و همچناین اجتنااب از ریساکهاای خااص تساهیالت مشاارکتی تأسایس
صندوقها یا شرکتهای سرمایهگذاری وابسته یا متعلق به بانک جهت تخصیص بهینه منابع
مشارکتی و ارتقای نظارت و کاهش عدم تقارن اطالعااتی اسات .ایان راهکاار نیاز از نظار
تطابق با معیارهای راهکار مطلوب ،مشابه راهکار قبل است.

جمعبندی و نتیجهگیری
بر اساس تحلیلهای صورتگرفته مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی جهت
مواجهه با عوامل خرد مؤثر بر ریسک اعتباری برشماریشده و با استفاده از برخی
راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند و بر اساس معیارهای راهکار مطلوب یعنی مجوز
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شرعی ،مجوز قانونی ،سرعت و سهولت ،بازدارندگی ،جبران خسارت و تفکیک بین عوامل
تأخیر بررسی شدند و در نهایت بسته مدیریتی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری
بانکها ارائه گردید؛ بهگونهای که برای هریک از عوامل یک یا چند راهکار متناسب با
ماهیت هر عامل ارائه شده است.
عوامل درونزا
ضعف در فرایند کارشناسی اعطای تسهیالت

شماره راهکار
-63-61-69-62-1-3-1-2-1-9 -2-6

و مداخالت سلیقهای
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91-92-29-69

عدم اخذ تضامین مناسب

99- 21-66-63-9

کیفیت اعتباری پایین وامگیرنده

22-29-22-1-2-1-2-6

ضعف در فرایند نظارت و پیگیری وصول

-22-21-29-22-23-69-61-61-62
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ضعف در ویژگیهای ساختاری بانک
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