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فصل اول
کلیات ،تعاریف و مفاهیم

۲

 ۱.۱مقدمه
دسترسی به اعتبار و تأمین مالی مصرفکننده به خانوارها اجازه میدهد تا با انتقال بین دورهای درآمد ،مصرف خود را بهتر مدیریت کنند و
مصرررف خود را هموار سررازند .تأمین مالی مصرررفکننده ضررمن آن که سرربب تحریک تقاضررا میشررود برای عرضررهکنندگان نیز امکان فروش
قسطی محصوالتشان را فراهم میکند و این به کاهش موجودی انبار و افزایش برنامه تولید منجر می شود .تأمین مالی مصرفکننده اثر ضد
چرخهای داشته و اجازه میدهد تا خانوار بتوانند در دوران رکودی با تکیه بر منابع آینده بر تنگنای اعتباری فائق آیند .با این همه رشد شدید
اعتبار مصررررفکننده اگر سررربب شرررود بر بدهی خانوار انباشرررته شرررده و مصررررف در سرررطوح فراتر از درامد دائم خانوار قرار گیرد میتواند
نگرانکننده باشررررد .ازاینرو الزم اسررررت در معماری این ابزار مالی و دامنه بهرهگیری از آن مالحظات خرد برای کارایی اقتصررررادی و هم
مالحظات کالن در زمینه ثبات مالی مورد توجه قرار گیرند.
سررلطه رویکردی دسررتوری در نزد مقامات سرریاسررتگذار در طی سررالهای گذشررته بهگونهای بوده اسررت که بهجای توجه به مکانیزمهای
تأمین مالی در تولید و مصرررف و بسررترسررازی برای بهکارگیری ابزارهای متعارف ،همواره تالش شررده اسررت تا با مداخله مسررتقیم در توزیع
اعتبارات به تأمین نیازهای خانوار و بنگاهها اقدام شررود .حاصررل این رویکرد توسررعهنیافتگی نهادها و ابزارهای تأمین مالی مدرن و مداخله
جویی گسرررترده دولت در بازار اعتبار بوده اسرررت .از دیگر ویژگیهای نظام تأمین مالی کشرررور آن اسرررت که این نظام ،همانطور که نحوه
تخصیص تسهیالت در سالهای اخیر نشان میدهد ،بیشتر معطوف به تأمین مالی تولید و رفع نیاز نقدینگی بنگاههای تولیدی بوده است و
کمتر به تأمین مالی مصرفکننده توجه داشته است .اولویت دادن به تأمین مالی تولید باعث شد که آنطور که باید تأمین مالی خانوار مورد
توجه نباشد.
این در حالی اسررت که با توسررعه نوآوریهای مالی خدمات تأمین مالی تحول سررریعی را شرراهد بوده اسررت .در این میان یکی از دسررت
آوردهای اخیر در عرصه تأمین مالی مصرفکننده ترکیب خدمات پرداخت با خدمات تأمین مالی است که در قالب کارتهای اعتباری نمود
یافته است .تأمین مالی مصرفکننده به کمک کارتهای اعتباری در همه کشورها رو به گسترش است .یکی از دالیل رشد این خدمات رشد
خدمات مربوط به کارتهای اعتباری ا ست که تو سط شرکتهای بزرگ بینالمللی ارائه می شود .عدم د ستر سی به کارتهای اعتباری در
ایران سبب شده ا ست تا متأ سفانه در ک شور ما پی شرفت قابلتوجهی در زمینه اعتبار م صرفکننده با تکیه بر کارتهای اعتباری علیرغم
تالشهای انجام شده صورت نگیرد.
در ایران نخستین دستورالعمل اجرای ری ص ردور و راهبری کارت خرید اعتباری در شبکه بانكی كشور در  ۲۲ماده در سال  ۲3۸۷توسط
اداره نظام پرداختها اعالم شرد .برابر این دسرتورالعمل مؤسرسرات اعتباری صرادركننده در چارچوب قراردادهای تنظیمی مجاز به صردور
کارت خرید اعتباری با اتصررال به یکی از انواع حسررابهای سررپرده قرضالحسررنه پسانداز و جاری و یا سررپرده سرررمایهگذاری كوتاهمدت
مشتری بودند .از این طرح استقبالی از طرف عرضهکنندگان صورت نگرفت .پس از اظهارنظرهای مختلفی که درباره مشکالت اقدام مزبور
صورت گرفت نهایتاً دستورالعمل جدید کارت اعتباری در بانک مرکزی در سال  ۲3۵۹تنظیم شد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
در این د ستورالعمل عقد مرابحه ،عقدی که به موجب آن م شررررررتری پس از دریافت کاال رقم مربوطه را با افزودن مبلغ یا در صدی ا ضافی
بهعنوان سود ،در سررسید به صادرکننده کارت پرداخت میکند ،بهعنوان مبنای ارتباط مالی صادرکننده و مشتری معرفی شد .علیرغم همه
این تالشهای انجام شررده و فشررار مقامات نظارتی واقعیت آن اسررت که از این کارتهای اعتباری و اعتبار مصرررفکننده چندان اسررتقبالی
صورت نگرفت و مشکل تأمین مالی مصرفکننده همچنان الینحل باقی ماند.
در این مطالعه پس از معرفی ابزارهای تأمین مالی مصرفکننده و نوآوریهایی که در این زمینه حاصل شده است به اهمیت توسعه این
ابزارها برای اقتصاد کشور و ارتباط آن با نظام بانکی و اعتباری پرداخته می شود .سپس با مروری بر تجارب سایر کشورها خواهیم دید که
تو سعه چارچوب و پلتفرم تأمین مالی م صرفکننده با تکیه بر کارت اعتباری شامل چه اجزایی ا ست و چه زیر ساختهای فنی ،حقوقی و
مقرراتی این چارچوب را یاری میدهند تا کارایی داشته و بهعنوان یک کسبوکار در صحنه اقتصاد نقشآفرینی داشته باشد.
در ادامه برای درک شرایط موجود به تالشهایی که در زمینه تو سعه اعتبار م صرفکننده در ایران انجام گرفته ا ست خواهیم پرداخت و
ضمن ارزیابی ظرفیتهای موجود برای تو سعه اعتبار م صرفکننده به آ سیب شنا سی اقدامات انجام شده و چالشهای موجود در ا ستقبال
گسترده از اعتبار مصرفکننده توسط بانکها پرداخته خواهد شد .سپس با تکیه بر برترین تجارب تالش خواهد شد که با توجه به شرایط
موجود یک پلتفرم و مدل اجرایی تأمین مالی م صرفکننده به کمک کارتهای اعتباری طراحی و معرفی شود .به همراه مدل مزبور ،هر جا
نیاز به تغییرات نظارتی و مقرراتی و بسترسازی فنی و اطالعاتی برای غلبه بر چالشها باشد راهکارهای عملیاتی به این منظور ارائه شود.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
ساختار مطالب در این بررسی شامل بخشهای زیر است .در فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم اولیه در ارتباط با اعتبار مصرفکننده
ارائه شده است .در این فصل انواع محصوالت اعتباری و ارائهدهندگان متنوع محصوالت و خدمات اعتباری معرفی شدهاند و در پایان بر
کارت اعتباری بهعنوان نوآوری مالی در این حوزه بهطور ویژه پرداخته شده است.
در فصررل دوم با تأکید بر اثرات اعتبار مصرررفکننده بر اقتصرراد داخلی به بررس ری حجم نقدینگی تولید شررده از این منظر در اقتصرراد و
اثرات سریکلی اقتصرراد بر اعتبار مصرررفکننده پرداخته شررده اسررت .عالوه بر آن موانع ،منافع و پیامدهای اقتصررادی اعتبار مصرررفکننده در
اقتصاد ایران تحلیل شده است.
در فصررل سرروم تجربیات جهانی اسررتفاده از اعتبار مصرررفکننده با تأکید بر کارتهای اعتباری در کشررورهایی همچون ترکیه ،مالزی،
هند ،چین ،اتحادیه اروپا ،کانادا ،برزیل ،مکزیک و آمریکا بررسی و مدلهای سهبخشی و چهاربخشی اعتبار مصرفکننده با تأکید بر کارت
اعتباری ارائه شدهاند .عالوه بر آن با توجه به آنکه هدف از مباحث ارائه شده کسب و انباشت دانش در جهت پیادهسازی اعتبار مصرفکننده
در ایران ا ست و نظام بانکی ایران تحت مقررات ا سالمی فعالیت میکند ،بنابراین مدلهای ا سالمی در این ارتباط نیز برر سی و ارائه شده
است .در فصل چهارم توجه ویژهای به حوزه ری سک شده و مدلهای امتیازدهی اعتبار مصرفکننده بهطور مفصل تشریح و ارائه شدهاند.
در این فصرررل مدلهای قیمتگذاری اعتبار مصررررفکننده نیز مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته اسرررت .پیادهسرررازی اعتبار مصررررفکننده به
زیرسررراختهای فنی ،فقهی و حقوقی و مقرراتی نیاز دارد که در فصرررل پنجم به زیرسررراختهای الزم ،پیشنیازها و الزامات پیادهسرررازی و
آسیب شناسی طرحهای موجود در کشور پرداخته و برای پوشش این مباحث با رویکرد کیفی ،تجارب داخلی را مورد تحلیل و بررسی قرار
داده شده است .در نهایت در فصل ششم با توجه به آنکه تجارب بینالمللی مرور شده ،مفاهیم اولیه در این حوزه معرفی و شناسایی شده
و تجارب داخلی طرح و آ سیب شنا سی الزم صورت گرفته ا ست ،به ارائه پی شنهادات عملی و کاربردی و مدل و چارچوبهای عملیاتی در
این حوزه پرداخته شده است.

 ۲.۱تعریف اعتبار مصرفکننده
اعتبار در علم اقت صاد به چند معنی به کار میرود؛ گاهی منظور از اعتبار اعتمادی ا ست که قرضدهنده به قرضگیرنده دارد و به این معنا به
ح سابی که بانک برای شخص باز میکند ،اطالق می شود؛ گاهی مق صود از اعتبار توانایی فرد یا شرکت یا دولت بر تح صیل مال از طریق
قرض اسررت؛ گاهی اعتبار به اموال قرضگرفتهشررده و مترادف با کلمه «قرض» اطالق میشررود و گاهی اعتبار بر مهلت اعطاشررده به بدهکار
برای پرداخت بهای دین اطالق می شود .عالوه بر آن ویکیپدیا اعتبار را اعطای حق ت صرف یا ا ستفاده از کاالها و خدمات بدون پرداخت
فوری برای آنها شناسایی نموده و لزوماً نیازمند پول نیست .بر این اساس بهطورکلی سه نوع اعتبار وجود دارد:


اعتبار مصرفی که رسمی یا بهطور غیررسمی از سوی تاجر یا بازرگان ،مؤسسات مالی و اعتباری و سایر طرفهای مرتبط برای خرید
کاالهای مصرفی در اختیار مردم عادی قرار میگیرد.



اعتبار تجاری که معموالً در مبادالت مالی بخشهای صررنعتی ،خدماتی و بازرگانی حقوقی و عرضررهکننده ماده اولیه مطرح اسررت و
تحت شرایط و مقررات خاص حاکم بر آن طرفهای درگیر در آن عرضهکننده ماده اولیه و عمدهفروشان و خردهفروشان هستند.



اعتبار بانکی یا تسهیالت و اضافه برداشت که بانکها در اختیار مشتریان حقیقی و حقوقی یا خرد و کالن خود قرار میدهند .اعتبار
به تولیدکننده امکان پرکردن خأل زمانی بین تولید و فروش کاال و به مصرفکننده امکان مصرف پیش از دریافت درآمد را میدهد.
در این طرح بر اعتبارات م صرفی و اعتبارات بانکی از نوع خرد آن تأکید شده ا ست و در قالب مفهوم اعتبار م صرفکننده طرح شده

ا ست .اعتبار م صرفکننده نوعی از ابزارهای تأمین مالی ا ست که ا شخاص حقیقی و حقوقی از آن در خرید کاال یا خدمات م صرفی بهره
میبرند .اعتبار مصرفکننده شامل خریدهایی است که توسط کارت اعتباری ،خطوط اعتباری و یا اعطای تسهیالت صورت گرفته باشد و
از آن تحت عنوان بدهی مصرفکننده نیز یاد میشود که البته رایجترین شکل اعتبار مصرفکننده کارت اعتباری ۲میباشد.

اقتصرررراددانان و تحلیلگران مالی اعتبار مصرررررفکننده را بهعنوان یک نماگر مهم در تحقق رشررررد اقتصررررادی باال در نظر میگیرند.
بهعنوانمثال ،درصورتیکه مصرفکنندگان بهراحتی پول قرض میکنند و مبادرت به پرداخت به موقع بدهیهای خود میورزد ،آنگاه اقتصاد
از سمت تقا ضا تحریک شده و در جهت تحقق ر شد اقت صادی باال گام برمیدارد .اعتبار م صرفکننده سهمی از م صارف م صرفکنندگان
اعتباری اسررت که به منظور خرید خدمات غیرسرررمایهای و یا کاالهایی که به سرررعت مسررتهلک خواهند شررد ،تعلق میگیرد و بهطورمعمول
 ۲کارت اعتباری وسیلهای غیراجباری برای پرداخت و دریافت اعتباری است که دارای تأییدیهی موقت و سقف محدود و انتقالناپذیر است ،بانک یا موسسه مالی آن را
صادر میکند و دارنده آن را قادر می سازد با اعتبار صادرکننده کارت خرید کند یا پول نقد از صادرکننده یا کسی که مورد تضمین اوست قرض کند یا به خدمات خاصی
دسترسی داشته باشد.

۴

کلیات ،تعاریف و مفاهیم
خرید خودرو ،هزینههای آموزش ،تجهیزات و لوازم تفریحی ،تسررهیالت حوزه حملونقل و غیره را شررامل میگردد .هرچند که این نوع از
اعتبار شامل بدهیهای ایجادشده از محل تحصیل سود حاصل از حسابهای سرمایهگذاری نمیشود.
اعتبار مصرررفکننده به مصرررفکنندگان امکان میدهد که با دریافت تسررهیالت در جهت خرید کاالها و خدمات و مایحتاج ضررروری
خانوار و یا مصارف ضروری شخصی حرکت کرده و آن را در یک تاریخ مورد قرارداد با تأمینکننده اعتبار در دورههای آتی بازپرداخت کند.
خردهفروشررران ،فروشرررگاههای زنجیرهای ،بانکها و سرررایر مؤسرررسرررات مالی و اعتباری در مقام تأمینکنندگان مالی اعتبار مصررررفکننده و
بازیگران اصلی ارائه اعتبار و تأمین کاال و خدمات مشمول طرح اعتبار مصرفکننده از این طریق به حساب میآیند.

 ۳.۱تاریخچه اعتبار مصرفکننده
روند تاریخی اعتبار مصرررفکننده را میتوان در فرآیندهای تغییر در تنوع ،دسررترسرری و آزادی انتخاب جسررتجو نمود .مصرررفگرایی پس از
جنگ جهانی دوم و افزایش درآمد و ثروت خانوارها موجبات افزایش تقاضررا برای محصرروالت ،کاالها و خدمات مالی را فراهم نمود و از
این طریق انواع اعتبار مصرررفکننده و خدمات مالی بانکداری برای افزایش دسررترسرری مصرررفکنندگان به کاال و خدمات ارائه شررد .با این
وجود جنبشهای سیاسی و اجتماعی نیز در ایجاد سهم مصرفکنندگان از کاال و خدمات نقش داشته و از طرف دیگر سازمانهای نظارتی
با برقراری آزادی انتخاب مصرفکنندگان و افزایش ظرفیتهای پاسخگویی به مصرفکنندگان در قبال پرداخت اعتبار مصرفکننده ،همراه
با مدیریت ریسک نقش مؤثری در گسترش و توسعه خدمات اعتباری داشتند.
تاریخچه اعتبار مصررررفکننده به  3511سرررال پیش از میالد و در تمدن سرررومر برمیگردد .این اعتبار اولیه ابتدا به شرررکل وامدهی برای
اهداف کشرراورزی بوده اسررت .در تمدن بابل حدود  ۲۸11سررال پیش از میالد قوانین ابتدایی اعتبار نوشررته شررده اسررت که در آن حداکثر
نرخهای بهره قانونی مشررخص شررده بود .در زمان رم باسررتان ،خریدوفروش زمین از طریق اعتبار و وامدهی انجام میپذیرفت .اعتباردهی
بدین صورت ادامه داشت تا زمان قرون وسطی در اروپا که کلیسا بهره و ربا را ممنوع اعالم کرد .در سال  ۲511میالدی ،بازرگانان اروپایی
اقدام به تجارت با سرزمینهای دور نمودند که نیاز به افزایش سرمایه و اعتبار داشت.
پس از اصالحات صورت گرفته در اروپا ،در سال  ،۲۹۴۹کشور انگلستان اولین کشوری بود که نرخهای بهره قانونی را در دوره هنری
هشررتم پایهگذاری کرد که این نرخ  ۲1درصررد تعیین شررد .پس از آن در سررال  ۲۷۸۷نظریهای شررکل گرفت مبنی بر اینکه ایجاد محدودیت
بروی نرخ بهره میتواند به افزایش سرمایه برای فرد و مصرفکنندگان خرد منجر شود .در سال  ۲۸13آغاز شکلگیری اعتبار مصرفکننده
مدرن بود .در این زمان گزارش اعتبار در انگل ستان شکل گرفت که از این طریق اطالعات در مورد مشتریانی که قادر نبودند بدهیهای خود
را پرداخت نمایند ،جمعآوری شرررد .از آن زمان به بعد در انگلسرررتان و آمریکا ،سررریسرررتمی را راهاندازی کردند که از طریق آن بتوانند اعتبار
شرکتها را برر سی نمایند .در سال  ۲۸۵۵شرکتی پایهگذاری شد به نام اعتبار خرد که از طریق آن لی ست و سیع م شتریان معتبر گردآوری
شد و خدمات مالی به آنها ارائه شده است.
از سررال  ۲۵1۸هنری فورد اتومبیلهایی را تولید کرد که برای بسریاری از خانوارها گران بود .این مشررکل در سررال  ۲۵۲۵توسررط جنرال
موتورز و از طریق وامدهی به م شتریان و م صرفکنندگان برای خرید اتومبیل حل شد .پس از آن و در سال  ۲۵31ب سیاری از کارخانجات
تولیدی آمریکا اقدام به فروش قسطی به مشتریان خود نمود .از سال  ۲۵۹1در آمریکا ،بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط اقدام به دریافت
کارت اعتباری از مؤسسات مختلف نمودند .گزارشگران اولیه اعتبار مصرفکنندگان ،اطالعات اعتباری مصرفکنندگان در سطح کشور را
از طریق کارتهای شاخص پیگیری نمایند.
در سال  ۲۵۹۸کارت بانک آمریکا که همان ویزا کارت امروزی است ،در ایالت کالیفرنیا به وجود آمد که پس از آن آمریکن اکسپرس و
م ستر کارت بهوجود آمدند که برای م شتریان و م صرفکنندگان خرد به کار گرفته شد .در زمانی که فناوری هنوز پی شرفت نکرده بود ،دفتر
اطالعاتی آمریکن اکسرررپرس ۶1 ،میلیون گزارش اعتبار در یک سرررال منتشرررر نمود که پس از آن با پیشررررفت فناوری در سرررال  ۲۵64این
اطالعات از طریق کامپیوتر طبقهبندی شد .در دهه  ۲۵۸1آمریکا ،سه شرکت اعتباری مهم آمریکا موفق شدند به شکل فراگیر کل کشور را
پوشررش دهند .در سررال  ۲۵۸۵امتیازدهی فیکو معرفی شررد و به س ررعت بهعنوان یک س ریسررتم اسررتاندارد برای امتیازدهی اعتبار بر اسرراس
اطالعات در کل سیستم به کار گرفته شد.

در سال  ۲116ونجسکور ۲از طریق پیوند بین سه شرکت رتبهبندی شکل گرفت .این مدل جدید رتبهبندی توسط  ۲1درصد بازار مورد

ا ستفاده قرار گرفت .امروزه بهعنوان ع صر اطالعات شناخته می شود که دوره جدیدی را در اعتبار م صرفکننده و ارزیابی ری سک شناخته
میشود .امروزه به دلیل پیشرفت فناوری ،گزارش اعتباری از طریق اطالعات مسکن ،کار ،بیمه و هزینه صنایع آب و برق صورت میپذیرد.
Vantage score

۹

1

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

 ۴.۱انواع اعتبار مصرفکننده
اعتبار م صرفکننده کاال ،خدمات و پول فراهم شده برای افراد بهوا سطه پرداختهای آتی ا ست .تحت این روش میتوان به افراد در قالب
کارت اعتباری ،تسهیالت اوراق رهنی و سایر انواع اعتبارات مصرفکننده ،اعتبار داد .انواع مختلفی از اعتبارات مصرفکننده وجود دارد
که هر یک دارای ویژگی و مزایای خاص خود است .بر این اساس قراردادها اعتبار مصرفکننده را میتوان به شرح زیر عنوان نمود.

 ۱.۴.۱اعتبارات امن و غیر امن

۱

اعتبارات امن اعتباراتی ا ست که اگر م شتری شرایط مورد قرارداد در اعتبار یا دارایی مورد بحث را نقض نماید ،وامدهنده ،اعتبارات را در
قالب بدهی میتواند ادامه دهد .اعتبارات غیرامن اعتباراتی اسرررت که شررررایط مورد قرارداد یا دارایی تحت اعتبارات ،نکول و یا غیرقانونی
تلقی شود و روش جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد.

 ۲.۴.۱اعتبارات مستهلک شونده و اعتبارات حجیم

۲

اعتبارات اسرررتهالکی اعتباراتی اسرررت که بدهی آن (سرررود و اصرررل مبلغ بدهی) به تدریج و در طول زمان بازپرداخت میشرررود .بهعبارتی
اعتباراتی که سررود و سرررمایه تا پایان قراردادنامه بدهی بازپرداخت شررود .اعتبارات حجیم اعتباراتی اسررت که در یک دوره زمانی ثابت ارائه
می شود و سپس بهطور کامل در یک زمان م شخص بازپرداخت می شود و بهره نیز در فوا صل منظم یا تحت یک پرداخت در پایان قرارداد
پرداخت میشررود .باتلر ( )۲۵۵۷بیان میکند که اعتبارات حجیم برای توصرریف قراردادهایی اسررت که پرداختهای بیقاعده در زمانی که
نقدینگی موجود و در دسرررترس اسرررت ،دارد ،اما بازپرداخت نهایی در این اعتبارات بازپرداختی اسرررت که حجم عمده پرداخت را شرررامل
میشررود .بهعبارتی بخش کوچکی از سرررمایه پرداخت میشررود ،اما بازپرداخت نهایی و اصررلی بازپرداختی اسررت که کل مبلغ وام و سررود آن
تسویه میشود.

 ۳.۴.۱حسابهای اقساطی و در گردش

۳

قرارداد ثابت تجمعی قرارداد اعتباری اسررت که در آن یک مقدار مشررخص برای مدت زمان مشررخص ری قرض گرفته شررده باشررد و زمانی که
برنامه بازپرداخت قرارداد کامل شررود ،قرارداد خاتمه یافته تلقی و بسررته میشررود ،اما چنانچه مبلغ قرض گرفته شررده ،مشررخص نباشررد ،اما
تسهیالت اعتباری شناسایی و ایجاد شده باشد ،یک قرارداد در حال گردش خواهیم داشت .اعتبار اقساطی برای مقاصد مشخص طراحی
شرررده و در آن مبلغ اعتبار و دوره زمانی بهطور کامل و دقیق مشرررخص شرررده اسرررت .مبلغ اعتبار و بازپرداخت آن در طول دوره بازپرداخت
(مثالً بهطور ماهانه) یک مقدار مساوی بوده و عموماً پرداخت اقساطی بابت لوازم خانگی ،خودرو و مبلمان و سرویسهای ضروری منزل
را در بر میگیرند .این نوع از تسهیالت با نرخی باالتر از اعتبار در گردش اعطا می شوند .بهعنوانمثال شرکت خودروساز سند خرید خودرو
توسررط مصرررفکننده را نزد خود نگه میدارد تا این که پس از تسررویه کامل بدهی توسررط خریدار خودرو ،انتقال سررند به نام خریدار انجام
پذیرد .تسررویه کامل زمانی صررورت میگیرد که اصررل و فرع اعتبار به شرررکت پرداخت گردد .درصررورتیکه خریدار از بازپرداخت تسررهیالت
سررررباز زده و نکول نماید ،آنگاه شررررکت خودروسررراز این اجازه را دارد که خودرو را تحت مالکیت خود درآورده و فرد خریدار را متحمل
جرایم پیشبینی شده طبق قانون نماید.
قراردادنامه اعتباری حسررررابهای در حال گردش بر اسرررراس محدودیتهای پرداخت مثل محدودیت اعتباری و یا ایجاد خط اعتباری
پرری سک دارای باالترین هزینه است و بر اساس آن میتوان مالیات دریافت نمود .قرارداد حسابهای گردشی معموالً بهعنوان قراردادهایی

با اعتبار غیرتجوید شرررونده 4یا قراردادهای اعتباری در گردش ،5شرررناخته میشرررود .اعتبار در گردش برای هر هدفی قابل اسرررتفاده اسرررت.
اعطای این نوع اعتبار بهطور دائمی و برای خرید کاال و خدمات در اختیار مصررررفکننده قرار میگیرد ،اما این امر تا جایی ادامه مییابد که

مصرفکننده به حد یا سقف اعتباری 6خود نزدیک شود .در چنین شرایطی ،مصرفکنندگان به صورت ماهانه صورتحسابهایی را جهت
حداقل پرداخت ماهانه دریافت مینمایند .بهعنوانمثال در چارچوب ابزار پرداختی ویزا ،مصرررررفکننده تا سررررقف  ۹111دالر در کارت

۶

Secured or unsecured credit

1

Amortized or balloon credit

2

Fixed sum or running account

3

Open ended credit agreements

4

Revolving credit agreements

5

Credit limit

6

کلیات ،تعاریف و مفاهیم
اعتباری خود با نرخ بهره  ۲3درصرررد اعتبار دریافت میکند .در صرررورت نکول بازپرداخت اعتبار دریافتی توسرررط مصررررفکننده ،شررررکت
تأمینکننده اعتبار حق دارد تا برای این موضوع جریمه دیرکرد یا سایر جرایم پیشبینی شده در قانون را تعیین و اجرا نماید.

 ۴.۴.۱اعتبارات با محدودیت و بدون محدودیت

۱

اعتبارات بدون محدودیت جایی اسرررت که وامگیرنده تصرررمیم میگیرد از اعتبارات اسرررتفاده نماید .این به این معنی اسرررت که تامینمالی از
طریق وجه نقد ،چک ،یا پرداخت مسررتقیم به حسرراب بانکی وامگیرنده انجام شررده اسررت .اعتبارات محدود آن دسررته از اعتبارات اسررت که
فقط برای خریدهای خاص مثل خرید کاال یا خدمات خاص برای کاالهای تولید داخل کشور میتوان از آن استفاده کرد .تحت این شرایط
اگر وامگیرنده اقدام به خرید نکند ،هیچ پولی را از دست نخواهد داد.

 ۵.۴.۱فروش اعتباری ،فروش مشروط و خرید اجارهای

۲

هر سه این اعتبارات ،از نوع قراردادنامههای اعتباری محدود ه ستند .تحت این قراردادها اگر م شتری با ا ستفاده از فروش اعتباری کاالیی
را خریداری نماید ،آن کاال فوراً به اموال و داراییهای او ا ضافه می شود و فرو شنده حق بازپسگیری یا ادعایی ن سبت به کاال را در صورت
نکول در پرداخت توسررط خریدار ،ندارد .فروش مشررروط قراردادی اسررت که مالک یا مالکیت کاال به خریدار تنها زمانی منتقل میشررود که
تمامی شروط قرارداد کامل انجام شده باشد .بهعبارتی اگر نکول رخ دهد یا نقصی در شرایط قرارداد ایجاد شود ،فروشنده میتواند کاالی
فروخته شده را پس بگیرد .خرید اجارهای شبیه به فروش مشروط است ،با این تفاوت که مشتری کاال را تا پایان مدت قرارداد و انجام کامل
شروط قرارداد میتواند اجاره نماید .تحت این شرایط فرد وا سط یا م شتری میتواند در خ صوص خرید و بازگ شت کاال ت صمیم بگیرد .در
فروش مشروط مشتری متعهد به خرید است و پس از امضای قراردادنامه کاال قابل استرداد و بازگشت نی ست ،اما در خرید اجارهای فرد در
خصوص بازگشت یا نگهداشتن کاال میتواند در پایان قرارداد تصمیم بگیرد.

 ۶.۴.۱قراردادنامه اعتباری دو طرفه و سه طرفه

۳

قرارداد دو طرفه تنها دو طرف اعتباردهنده و اعتبارگیرنده 4را دارد .قراردادنامه سه طرفه قراردادی است که در زمان خرید کاال و خدمات از
بازرگانان سرره طرف قرارداد حضررور دارند که شررامل بدهکار ،اعتبارگیرنده و عرضررهکننده اعتبار 5اسررت .در این قرارداد شررخص بدهکار

شخص ثالث است و لزوماً تاجر یا بازرگان (فروشنده کاال یا خدمات) نی ست .در بسیاری از کشورها مثل آمریکا و اتحادیه اروپا زمانی که
در مورد موضرروع مورد خرید اختالف وجود دارد ،دو طرفه یا سرره طرفه بودن قرارداد حائز اهمیت اسررت .در قرارداد سرره طرفه فراهمکننده
اعتبار وارد تعهد م شترکی با بازرگان برای اقدام به خرید می شود .کارت اعتباری نمونهای بارز از قرارداد سه طرفه ا ست ،زیرا صادرکننده
کارت اعتباری را فراهم میکند و اگر شما از محل کارت اعتباری نتوانید خرید کنید ،به دلیل آنکه مثالً شرکتی که شما از آن خرید میکردید
ورشکسته شده است ،این صادرکننده کارت است که مسئول جبران خسارت و زیان شما است .بهطورکلی قراردادهای دو طرفه یا سه طرفه
دارای طرفهایی به شرح زیر در قرارداد هستند.


تأمینکننده اعتبار
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تأمینکننده اعتبار مصرفکننده عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به تصویب و تخصیص اعتبار برای م صرفکنندگان
به منظور خرید مایحتاج مصرررفی ضررروری میکند .معموالً بانکها بهعنوان تأمینکننده اعتبار مصرررفکننده و شرررکتهای فروشررنده
محصرروالت و خدمات بهعنوان دارنده اعتبار همواره مطرح هسررتند .دو نوع تأمینکننده اعتبار در صررنعت اعتبار مصرررفکننده فعالیت

میکنند .نوع اول ،شرررکتهای اعطاکننده تسررهیالت خرد ۷بوده که در مقام تأمینکنندگان مالی مسررتقیماً با مصرررفکنندگان در ارتباط
هسررتند و تسررهیالت را مسررتقیماً در اختیار آنها قرار میدهند .نوع دوم شرررکتهای تأمین مالی فروش ۸نام دارند که بهعنوان واسررطه

۷

Unrestricted or restricted

1

Credit sale, conditional sale or hire - purchase

2

Two party or three party credit agreement

3

Debtor - Creditor or DC agreement

4

Debtor – Creditor – Supplier or DCS agreement

5

Credit originator

6

Small loan company

7

Sales finance company

8

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
مالی (بهعنوانمثال شررررکتهای لیزینگ) بهصرررورت اعتباری در فرایند فروش محصررروالت و خدمات مسرررئولیت بازپرداخت بدهی
اقساطی مصرفکنندگان را در رابطه با فروش محصوالت بادوام برعهده دارند.


مصرفکننده و دارنده اعتبار

۲

مصرفکننده اعتبار طبق تعریف عبارت است از یک فرد حقیقی یا صاحب کسبوکار مشخص که با تحصیل بدهی در قالب دریافت
تسرررهیالت با یک نرخ تخفیفی و حمایتی ،کاالها و خدمات موردنیاز مصررررفی را دریافت کرده و در پایان دوره زمانی مورد قرارداد با
تأمینکننده اعتبار (مثالً یک ماه) نسبت به بازپرداخت بدهی ایجادشده اقدام میکند.


تخصیص اعتبار از طرف فروشنده و قرضدهنده
۲

تخصیص اعتبار از طرف فروشنده زمانی است که بهطور مثال فروشندگان لوازم خانگی اعتبار الزم به منظور خرید محصوالت را در
اختیار مشررتریان خود قرار میدهند و خریداران نیز در سررررسرید معین نسرربت به بازپرداخت اعتبار بهصررورت اقسرراط اقدام میکنند .در
مقابل زمانی که مصرررررفکننده محصرررروالت خانگی وجوه موردنیاز خود را از یک شرررررکت تأمینکننده اعتبار دریافت میکند ،به آن

تخصرررریص اعتبار از طرف قرضدهنده 3گفته میشررررود ،زیرا در اینجا شرررررکت تأمین اعتبار فقط و فقط به دنبال تأمین مالی بوده و
فروشنده کاال و خدمات نیست.
همچنین در یک تق سیمبندی کلی میتوان شیوههای اعطای اعتبار به م صرفکننده را از حیث نوع بازپرداخت آن به دو د سته کلی اعتبار

غیرتجدیدشررونده 4و اعتبار تجدیدشررونده 5تفکیک نمود .هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی بر حسررب نوع تقاضررا و سررطح نیازمندی خود
میتواند اقدام به دریافت هر یک از دو نوع اعتبار مذکور نماید.
اعتبار غیرتجدیدشونده

6

اعتبار غیرتجدیدشررونده شررامل ابزارهای بدهی اسررت که برای یک هدف خاص و یک دورهای زمان مشررخص تخصرریص پیدا میکند .در
پا یان دوره مورد نظر ،کل اعتبار تخصرررریص یافته شررررامل بهره پرداختی و هزینه های کارمزد با ید بازپرداخت شررررود .رایجترین نوع اعت بار
غیرتجدیدشررررونده ،وامهای رهنی و وام خرید خودرو میباشررررد .هر دو نوع اعتبار برای یک دوره مشررررخصرررری اعطاء میشرررروند که در آن
م صرفکننده اعتبار ،ملزم به بازپرداخت منظم مبلغ اعتبار دریافتی میبا شد .در مقابل بانک صادرکننده اعتبار ،حقوقی را جهت به تملیک
درآوردن وثیقه سپرده شده ،در قبال درخواست اعتبار برای خود قائل می شود تا بهوسیله آن بازپرداخت اعتبار توسط مصرفکننده تضمین
شررود .درصررورتیکه مصرررفکننده مثالً در بازپرداخت اعتبار خرید خودرو نکول کند ،بانک مورد نظر امکان توقیف و تصرررف خودرو را به
نفع خود در اختیار خواهد داشت.
اعتبار تجدیدشونده

۷

این د سته از اعتبار محدود به کاربری خاص و یا دوره زمانی م شخ صی نی ست .ح سابهای کارت اعتباری ،خط اعتباری خرید م سکن و
کارتهای بدهی تماماً نمونههای رایجی از اعتبار تجدید شونده میبا شند .بر خالف اعتبار غیرتجدید شونده ،در اعتبار تجدید شونده هیچ
تاریخ مشررخصرری برای اینکه چه زمانی تعهدات مصرررفکننده بازپرداخت شررود ،وجود ندارد .در مقابل ،با این ابزارها ،حداکثر مبلغ قابل
ا ستقراض تعیین می شود و پرداختهای منظم ماهانه بر مبنای مبلغ اعتبار دریافتی صورت میگیرد .اعتبار تجدید شونده همانند یک وام از
پیش تأییدشررده بین متقاضری دریافت اعتبار و تأمینکننده اعتبار اسررت که ممکن اسررت متناوباً تا یک سررقف خاص تعین و تخصریص داده
شرررود و متعاقباً پیش از تاریخ سرررررسرررید بهطور کامل بازپرداخت گردد .مبلغ اعتبار از پیش تأییدشرررده در متن قرارداد فیمابین تأمینکننده
اعتبار و متقاضی مشخص میشود.
موافقتنامههای مبتنی بر اعتبار تجدیدشونده به نفع قرضگیرندگان است به این مفهوم که قرضگیرندگان امکان رصد و کنترل بی شتری
بر میزان و سررررسرید اسررتقراض خود پیدا میکنند .به عالوه این که بر روی بخشری از خط اعتباری دریافتی که مورد اسررتفاده قرار نمیگیرد،

Consumer and credit holder
credit

۸

1

2 Vendor

Lender credit

3

Open-End Credit

4

Closed-End Credit

5

Debt Instruments

6

Home equity lines of credit

7

کلیات ،تعاریف و مفاهیم
سودی تعلق نمیگیرد و این امر میتواند به پسانداز ناشی از عدم تعلق سود در مقایسه با تسهیالت اقساطی منجر شود .اعتبار تجدیدشونده
اغلب به دو شکل شامل اعطای تسهیالت و کارت اعتباری انجام میشود که در ادامه به این اشکال پرداخته شده است.

 ۵.۱انواع محصوالت اعتباری در اعتبار مصرفکننده
تأمین اعتبار مصرررفکننده در قالب تسررهیالت قسررطی و قطعی شررامل تسررهیالت رهنی ،تسررهیالت خودرو ،تسررهیالت دانشررجویی و سررایر
تسرررهیالت خرد از این دسرررت انجام پذیرد .تأمین اعتبار مصررررفکننده همچنین میتواند در قالب تسرررهیالت تجدیدشرررونده انجام گیرد که
مهمترین روش آن خدمات کارت اعتباری میباشد .کارت اعتباری دارای ویژگی و مزایای خاص خود است .این خدمات معموالً به صورت
خدمات غیر ایمن انجام میگیرد .خدمات غیر ایمن به خدمات اعتباری گفته میشود که اگر شرایط مورد قرارداد یا دارایی تحت اعتبارات،
نکول و یا غیرقانونی تلقی شود ،ابزار یا روشی برای جایگزینی آن وجود نداشته باشد.

 ۱.۵.۱خدمات اعتباری قسطی و غیر تجدیدشونده
تسهیالت رهنی
تسهیالتی که بهمنظور خرید دارایی ثابت مثل زمین یا ساختمان استفاده می شود و این وام در ازای رهن دارایی امن شده است .وام مسکن
در کشررورها معموالً قواعد و شرررایط اسررتانداردی دارد .برای مثال در انگلسررتان در ازای پرداخت تسررهیالت مسررکن ۲1 ،یا  ۲۹سررال مدت
بازپرداخت به افراد داده می شود و اگر در این مدت فرد خریدار فوت کند وام به وارث او منتقل می شود و زمانی که تسویه کامل انجام شود
دارایی از رهن خارج میشود.
تسهیالت فردی
تسهیالتی فردی تسهیالتی است که ضمانت مشخصی در صورت نکول ندارند و همانند سایر اعتبارات ،وامدهنده ممکن است قادر باشد
بدهی بازپرداخت نشده را از طریق دادگاه بازیابی نماید .اهداف اعطای ت سهیالت شخصی و فردی نامحدود است .هر چند در اکثر مواقع
وامگیرنده هدف خود از گرفتن تسرررهیالت را اظهار میکند ،اما لزوماً تضرررمینی بر اینکه وام دقیقاً صررررف همان هدف شرررود وجود ندارد.
ت سهیالت دان شجویی نوع خا صی از وامهای فردی ا ست که پس از اتمام ت سهیالت تعهدات پرداخت آن شروع می شود .ت سهیالت ایمن
فردی آن دسررته از تسررهیالت اسررت که دارای ضررمانت اسررت و ممکن اسررت بابت وام حتی دارایی در رهن وامدهنده باشررد ،اما باید توجه
داشت که این نوع از تسهیالت از تسهیالت رهنی متفاوت است.
تسهیالت خرد
نوعی از اعتبارات اسررت که به مصرررفکننده اجازه خرید کاال و خدمات داخلی مثل لوازم خانگی و  ...را میدهد و تفاوت کلیدی آن با وام
شخصی این است که هیچ وجه نقدی قبل از استفاده از این اعتبارات از مصرفکننده دریافت نشده است .چنانچه مشتری قرارداد را امضا
کند و کاال یا خدمات را دریافت کند ،آنگاه اعتبارگیرنده موظف به بازپرداخت منظم تسررهیالت تا زمان پایان قرارداد اسررت و چنانچه که از
این اعتبارات استفاده نکند ،متعهد به پرداخت نی ست و وجهنقدی از او کسر نمی شود .همچنین در برخی از این نوع ت سهیالت الزم ا ست
م شتری  ۲1تا  ۲1در صد از کل اعتبارات را سپردهگذاری کند که ت ضمینی برای بازپرداخت بدهی ا ست .در انگل ستان اکثر خردهفرو شان
قرارداد فروش اعتباری را برای فروش محصوالت خود دارند.
خرید اجارهای
خرید اجارهای نوعی از اعتبارات محدود اسرررت که در آن کاالی خریداری میشرررود ،اما مالکیت آن تا انجام کامل قرارداد و تسرررویه کامل یا
تسررویه بسررته به شرررایط قرارداد منتقل نمیشررود .تحت این شرررایط فرد واسررط یا مشررتری میتواند در خصرروص در خصرروص بازگشررت یا
نگهداشرررتن کاال در پایان قرارداد تصرررمیم بگیرد .در اکثر چنین قراردادهای خرید پس از تمام شررردن مدت بازپرداخت تکمیل میشرررود و
مالکیت معموالً منتقل می شود ،اما برخی از این قراردادات اعتبارگیرنده میتواند کاال را حتی با وجود پرداخت تمام اق ساط آن به فرو شنده
بازگرداند و مالکیت آن به فرو شنده اعطا شود .خرید قرارداد شخ صی نیز تا حدودی شبیه خرید اجارهای ا ست که میتوان مبلغ قرارداد را
بهصررررورت منظم و یکجا پرداخت نماید .بهعبارتی اعتبارگیرنده میتواند با پرداخت مبلغ قابل پرداخت بهطور کامل و یا بازگرداندن کاالی
موضوع خرید به فروشنده از اعتبارات در جهت استفاده همیشگی یا موقت از کاال تصمیم بگیرد.
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تسهیالت رهنی

۱

ت سهیالت رهنی ت سهیالتی ا ست که در ازای دارایی رهن شده این ت سهیالت اعطا می شود .بهعبارتی ارزش ت سهیالت معادل تنزیل ارزش
دارایی در رهن وامدهنده اسررت که معموالً این دارایی از جنس جواهرات و کاالهای گرانبهایی اسررت که در بانک امانت اسررت .در این نوع
تسررررهیالت دوره ثابتی برای بازپرداخت و آزاد کردن دارایی از رهن لحاظ میشررررود که در این دوره انتظار میرود وامگیرنده اصررررل مبلغ
تسهیالت را بههمراه سود آن پرداخت نماید و چنانچه در این دوره وامگیرنده بدهی خود را تسویه نکند ،وامدهنده این حق را دارد تا دارایی
در رهن را بفرو شد و مبلغ وام را با پول آن ت سویه نماید .این گونه از ت سهیالت اعتبارات امنی ه ستند که ماهیت اعتبارات حجیم را دارند.
نکته دیگر آن اسررت که این نوع از تسررهیالت به دلیل هزینههای سررربار اعطای تسررهیالت و سررایر شرررایط مثل کم بودن مبلغ وام با توجه به
دارایی وثیقه شررررده و هزینههای نگهداری دارایی وثیقه شررررده ،هزینه باالیی برای وامگیرنده دارد ،اما زمانی که وامگیرنده به دنبال اعتبارات
کوتاهمدت اسررت ،روش مطلوبی برای او اسررت و در مقایسرره با انواع دیگر اعتبار مصرررفکننده مثل کارت اعتباری یا تسررهیالت فردی ،در
صررورت نکول دارایی وثیقه شررده از دسررت خواهد رفت و بابت نکول فرد با هزینه اضررافهتر دیگر ،جرایم مختلف و دادگاه مواجه نیس رت.
همچنین اگر مبلغ وام کم باشد برای مثال  ۲11دالر ،این نوع از تسهیالت درعینحال که نیاز مصرفکننده را پوشش دادهاند ،برای او هزینه
باالیی ایجاد نکردهاند و چنانچه دوره بازپرداخت چند هفته باشرررد ،بانکها در رقابت با یکدیگر برای جذب مشرررتری بیشرررتر از این محل،
برخی از هزینهها را تخفیف میدهند.

 ۲.۵.۱خدمات اعتباری تجدیدپذیر
تسررهیالت تجدیدپذیر که گاها انعطافپذیر یا حسررابهای بودجهای نامیده میشررود شررکلی از اعتبارات تجدیدشررونده اسررت که تحت آن
وامگیرنده قرارداد میکند تا در مدت زمان مشخص و ثابتی مبلغی را پرداخت کند و در صورت تائید توانایی پرداخت از طرف او ،چند برابر
مبلغ پرداخت شررده به شررکل اعتباری دریافت کند .برای مثال یه یک وامگیرنده اجازه داده میشررود تا سررقف  ۲۹مرتبه و حداکثر تا 3111
دالر در ازای پرداخت ماهیانه  ۲11دالر در ماه اعتبار دریافت کند .این روش پرداخت در انگل ستان تو سط مؤ س سات اعتباری غیر سودآور
مثل اتحادیهها یا فروشگاهها اعطا میشود.
کارت اعتباری
کارت اعتباری به مشرررتری اجازه میدهد کاال و خدمات را بر اسررراس قراردادی که با صرررادرکننده کارت اعتباری داشرررته خریداری کند .بر
اسرراس مقررات کارت اعتباری قراردادنامه سرره طرفه اسررت که یک طرف ضررمانت پرداخت به فروشررنده و بازیابی بدهی از اعتبارگیرنده یا
خریدار را در ازای دریافت کارمزد  ۲تا  ۴درصرررردی از کل ارزش مبادله شررررده را بر عهده دارد .تحت این مفاهیم صررررادرکننده کارت به
اعتبارگیرنده حداکثر تسهیالت اعتباری و خط اعتباری را با شرایط پرداخت مشخص بدون هیچگونه مذاکرهای اعطا میکند .کارت اعتباری
یکی از پیچیدهترین نوع قراردادنامههای اعتباری مصرررررفکننده اسررررت و هزینهها و بهره آن نیز متفاوت از سررررایر روشهای تأمین اعتبار
محاسبه میشود که در بخش بعدی مفصلتر به آن پرداخته شده است.
حسابهای شارژی
ح سابهای شارژی نوعی اعتبار با نرخ بهره رایگان برای یک دوره زمانی م شخص ا ست که پس از پرداخت کامل بدهی قبلی مجدد شارژ
می شود .این نوع اعتبار معموالً برای خرید مواد غذایی و در فرو شگاهها ا ستفاده می شود و مدت زمان آن برای یک ماه یا یک هفته ا ست.
این نوع از حسررابها معموالً بهوسرریله یک کارت اعتباری مدیریت میشررود و امروزه حسررابهای شررارژی در مخابرات و لوازم خانگی و
بهصورت مصرف ماهیانه یا سه ماهه برای صورتحسابهای همچون آب ،برق ،گاز و تلفن استفاده میشود.
تسهیالت بیشتر از حد اعتبار

۲

نوع دیگری از تسهیالت آن دسته از تسهیالت است که وامگیرنده را قادر می سازد با صرف هزینه بی شتر ،تسهیالت بی شتری را دریافت کند.
بهعبارتی در صورت ا ستفاده از چنین ت سهیالتی تراز ح ساب فرد منفی می شود و فرد بی شتر از میزان اعتبار یا بی شتر از مبلغ مانده ح ساب
خرج کرده است .چنین ت سهیالتی به دو شیوه عمل میکنند .شیوه اول ،شیوه مجاز و قانونی آن است که وامگیرنده و وامدهنده قراردادی را
امضا میکنند که مطابق با آن وامدهنده برای وامگیرنده اعتبار بی شتری از مانده حساب او را تأمین میکند و یا مثالً بابت چکی که مبلغ چک
باالتر از مانده ح ساب فرد ا ست ،اعتبار تأمین میکند .شیوه دوم شیوه غیرمجاز و غیرقانونی ا ست که اعتبارگیرنده ،اعتبار باالتری را بدون
آنکه قراردادی با اعتباردهنده انجام داده باشد ،دریافت میکند .در چنین شرایطی اعتباردهنده عالوه بر تامیناعتبار بابت آن از اعتبارگیرنده،
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کلیات ،تعاریف و مفاهیم
جریمه یا سررررود باالتری را دریافت میکند .این نوع از اعتبار معموالً برای یک دوره کوتاه مثالً یک ماهه پرداخت میشررررود و در پایان ماه
اعتبارگیرنده حساب خود با اعتباردهنده را تسویه میکند.

 ۳.۵.۱خدمات اعتباری یکباره و غیر قسطی
حسابهای خرید اینترنتی
نوعی از اعتبارات اسررررت که در آن فرد کاال یا خدمتی را اینترنتی سررررفارش میدهد و پرداخت کاال چند هفته یا چند ماه بطول میکشررررد.
بهعبارتی مشتری یک حساب اینترنتی دارد که طی ماه میتواند بر مبنای آن سفارش اینترنتی بدهد و پرداخت آن را در موعد آتی انجام دهد.
البته در حال حاضر تالش شده با انجام پرداختهای منظم یا محدودیت در سقف سفارش اینترنتی این گونه اعتبارات را مدیریت کرد .در
چنین اعتباراتی معموالً سودی که بابت پرداخت آتی لحاظ می شود دلیل ارائه چنین مح صول اعتباری ا ست ،اما خردهفرو شان نیز از همین
روش برای فروش محصررول خود با سررود صررفر اسررتفاده میکنند که این مسررئله رقابت را بیشررتر کرده اسررت .این نوع فروشها از دو محل
روش مسررتقیم (ارتباط مشررتری و خردهفروش) و فروش با عامل (مشررتری -واسررط – خردهفروش) انجام میشررود که در حالت دوم بابت
پرداخت با تأخیر ،سود لحاظ میشود.
تسهیالت روزانه و خدمات چک
ت سهیالت روزانه آن د سته از ت سهیالت ا ست که مدت آن کمتر از یک روز یا حداکثر یک هفته ا ست و نوع دیگری از اعتبار م صرفکننده
هسررتند که مبتنی بر چکهای نقدی اعطا میشررود .تحت این روش وامگیرنده چکی را نوشررته و در ازای چک وامدهنده با کسررر هزینه نقد
کردن و یا سود بابت ت سهیالت ،چک را به مبلغی کمتر از مقدار آن برای وامگیرنده نقد میکند .این نوع از اعتبارات نیازهای نقدی و فوری
مشتریان را پوشش میدهد و بر اساس درجه اعتبار فرد در بازار جا برای دریافت مبلغ بیشتر چک (حداکثر تا سقف مبلغ چک) و چانهزنی
در این ارتباط وجود دارد.

 ۶.۱ارائهدهندگان اعتبار مصرفکننده
در اعتبار مصرفکننده ،بسته به نوع تسهیالتی که فراهم می شود ،نقشآفرینان متفاوتی وجود دارد که در ادامه اصلیترین نقشآفرینان اعتبار
مصرفکننده را بررسی و مرور کردهایم.

 ۱.۶.۱بانکها
بانکها سازمانهای وا سطهگری ه ستند که در ازای جذب سپرده آن را در قالب ت سهیالت به ا شخاص حقیقی و حقوقی م صرف میکنند.
در این میان تسهیالت خرد و اعطای خدمات مالی به مشتریان از وظایف تعریف شده بانکها است .بهعبارتی خدمات اعتباری که بانکها

به مشتریان خود اعطا میکنند ،پیش شرط وجود شعب مختلف بانک است .کول و می شلر )۲۵۵۸( ۲بیان میکنند که در ابتدا دو نوع بانک
شررامل بانک تجاری و بانک خرد ۲وجود داشررت که رسررالت بانکهای تجاری اعطای تسررهیالت و انجام امور مالی شرررکتهای بزرگ و

بینالمللی بود و رسرررالت بانکهای خرد اعطای تسرررهیالت در ازای دریافت سرررپرده به افراد بود .البته از سرررال  ۲۵۸1بانکها فعالیت و
اسررتراتژیهای خود را توسررعه دادند و برای ماندن در بازار رقابتی طیف گسررتردهای از فعالیت و خدمات اعتباری را به مشررتریان حقیقی و
حقوقی خود اعطا نمودند و در حال حاضر تسهیالت مسکن ،تسهیالت فردی امن و یا غیرامن و اعتباری از جمله مهمترین خدماتی است
که بانکها به مشتریان خود اعطا میکنند.

 ۲.۶.۱سایر مؤسسات مالی


تعاونی و صندوقهای مالی و اعتباری
این سازمانها ،سازمانهای انتفاعی هستند که در ابتدا در ازای جذب سپرده از اعضای داخلی خود اقدام به اعطای تسهیالت به آنها
میکنند و تسهیالتی همچون تسهیالت مسکن را در ازای دریافت سپرده انجام میدهند ،اما در حال حاضر گسترهای از خدمات مالی
را همچون بانکهای خرد ارائه میدهند و مدل کسبوکار آنها مشابه بانکهای خرد سابق است.



شرکتهای تامینمالی
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این شرکتها ،شرکتهایی هستند که بدون جذب سپرده خدمات مالی و اعتبار برای مصرفکنندگان فراهم میکنند و عموماً به بانک
یا مو س سه سرمایهگذاری با هدف دریافت اعتبارات و تزریق آن به م شتریان خود واب سته ه ستند .بهعبارتی وجوه تامینمالی را از محل
تسررهیالت از بانک و یا از مؤسررسررات مالی و اعتباری بزرگ دریافت میکنند .این گونه از شرررکتها خدماتی همچون اعتبارات فردی
امن یا غیرامن ،قراردادنامههای خرید اجارهای و حسررابهای کارتی را فراهم میکنند ،اما درگیر تسررهیالتی همچون تسررهیالت مسررکن
نمیشرروند .این شرررکتها معموالً در قراردادات سرره طرفه تأمین اعتبار ،در ازای دریافت کارمزد یا سررود نقش تأمینکننده اعتبار را بین
بازرگان و خریدار ایفا میکنند.


مؤسسات مالی و اعتباری
مؤسسات مالی و اعتباری در ابتدا در سال  ۲۸۴۵و در آلمان تأسیس شدند که وظیفه آنها سپردهگیری و اعطای تسهیالت به اشخاص
حقیقی و حقوقی بود و از این لحاظ مدل کسرربوکار آنها مشررابه بانکها اما در مقیاس کوچکتر بود و طیف وسرریعی از خدمات مثل
تسهیالت مسکن ،فردی و کارت اعتباری را به مشتریان خود اعطا میکند .این نوع از مؤسسات قادر به ارائه خدمات در شرایط رقابتی
هستند ،زیرا این نوع مؤسسات بر اساس فرضیه مؤسسات غیرسودآور و معاف از مالیات شکل گرفته و با توجه به آنکه نظارت خاصی
بر آنها اعمال نمیشررود ،میتوانند خدمات متنوعی را ارائه دهند .نکته قابل توجه آن اسررت که بانکها ،تعاونی و صررندوقهای مالی و
اعتباری ،شرررکتهای تامینمالی و مؤسررسررات مالی و اعتباری از مهمترین تأمینکنندگان اعتبار مصرررفکننده هسررتند .برای مثال در
انگلستان  ۵۸درصد از کل اعتبارات مصرفکننده توسط همین  ۴سازمان تأمین میشود.



شرکتهای انتفاعی ارائهدهنده خدمات
این شرررررکتها خدماتی مثل آب ،برق ،گاز و تلفن را به مشررررترکین خود اعطا میکنند و بازپرداخت این خدمات را در دوره ماهانه یا
فصلی دنبال میکنند.



تأمینکنندگان رهنی اعتبار
این نوع از مؤ س سات که از سال  ۲۵۸1و یا قبلتر از آن بر ا ساس برخی از شواهد در بازار اعتباری معرفی شدهاند ،در ازای دریافت
دارایی در رهن ،معادل ارزش تنزیل شده دارایی اعتبارات کوتاهمدت برای مشتریان خود فراهم میکنند .طی سالهای اخیر این نوع از
مؤ س سات خدمات مختلفی را همچون اعطای ت سهیالت و نقد نمودن چک برای م شتریان انجام میدهند .در آمریکا در سال ۲۵۸۹
نزدیک به  ۹111موس سه از این دست در بازار اعتباری آمریکا فعالیت میکرد که در پایان سال  ۲11۷میالدی تعداد این مؤسسات به
 ۲۴111ر سیده ا ست .در انگل ستان این مؤ س سات در سال  ۲۵۷1میالدی از بین رفتند ،اما در سال  ۲11۷تعداد  ۸۹1واحد در این
حوزه دایر و خدمات خود را به مشتریان ارائه میدهند.



مؤسسات دولتی
بسیاری از مؤسسات دولتی اعتبارات را به شکلهای مختلف تأمین و به مشتریان خود اعطا میکنند .در انگلستان وامهای دانشجویی
یا تسهیالت نقد در قالب تامینمالی اجتماعی برای توسعه ایدههای خالق توسط دولت اعطا می شود .مهمترین این نوع از تسهیالت
دولتی ،تسهیالت یا تامینمالی اجتماعی است که تسهیالتی غیرایمن با سود صفر است و با هدف خرید اقالم و وسایل ضروری برای
توسعه ایدههای خالق است .بازپرداخت این نوع از تسهیالت منوط به توسعه ایده است .بهعبارتی اگر ایده تجاری شد ،تسهیالت از
محل منافع آتی آن بازپرداخت میشود.



مؤسسات قرضدهنده مجاز
مؤ س سات فردی یا سازمانهای مجوز داری که ت سهیالتی را با دریافت سود و کارمزد در اختیار افراد قرار میدهند .بهعبارتی این نوع
از مؤسسات ،تامینمالی غیرامن را در ازای دریافت سود بیشتر ارائه میدهند و معموالً بازپرداخت آن تحت شرایط قراردادی است که
بین دو طرف (وامدهنده (فرد یا مو س سه) و وامگیرنده) ب سته شده ا ست .معموالً این نوع از ت سهیالت در رقمهای کوچک و در مدت
بازپرداخت کوتاه اعطا می شوند .نرخ سود این نوع از ت سهیالت معموالً به مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت ارتباط دارد ،اما اگر
مثالً مدت بازپرداخت یک سال باشد سودی معادل  ۲11درصد کل مبلغ وام دریافت خواهد شد و بر همین اساس این نوع مؤسسات
معموالً در مقیاسهای کوچک قابل پرداخت فعالیت میکنند.



مؤسسات قرضدهنده غیرمجاز
ال
این نوع از مؤ س سات م شابه با مو س سه قرضدهنده مجاز فعالیت میکنند ،که البته با توجه به غیرمجاز بودن دامنه فعالیت آنها معمو ً
سود دریافتی آنها بیشتر از مؤسسات قرضدهنده مجاز است.

۲۲

کلیات ،تعاریف و مفاهیم

 ۷.۱نوآوریهای مالی و اعتبار مصرفکننده
توسررعه چشررمگیر بازارها ،گسررترش روزافزون معاملهها ،و نیاز به نقلوانتقال گسررتردهی پول و هزینه های سررنگین آن از یکسررو و پیشررفت
فناوری در زمینههای رایانه ،الکترونیک و مخابرات از سوی دیگر زمینه را برای ابداع و گسترش سریع ابزارهای نو مالی ،بهویژه در عرصهی
بانکی ،فراهم آورده ا ست؛ بهطوریکه پیشبینی می شود در چند سال آینده (بها ستثنای چند ک شور جهان سومی) ا ستفاده از پول کاغذی و
اسرررکناس به طور کامل از صرررحنهی زندگی حذف شرررود .از مصرررداقهای بارز این تحول ،رواج کارتهای مالی اسرررت که از آنها با نامهای
کارتهای بانکی ،الکترونیکی ،اعتباری ،و غیره یاد میشود .این کارتها ،که با سرعت خیرهکننده در حال گسترش است ،توانسته است در
برخی از کشورهای توسعهیافته جایگزین اصلی پول و چک شود ،بهطوریکه بیش از  ۷1درصد معامالت با استفاده از آنها انجام میگیرد و
در ادامه به معرفی آنها پرداخته میشود.
کارت بدهی
این نوع کارتها ،که گاهی آنها را به کارتهای بدهکار تعبیر می کنند (ا شفعی و شیخانی ،)۲3۷۷ ،برای ک سانی ا ست که نزد بانک یا
موسررسرره مالی صررادرکننده کارت حسرراب دارند و میخواهند با اسررتفاده از کارت از موجودی خود برداشررت کنند یا بهای کاالها و خدمات
خریداریشرررده را بپردازند .فایدهی این نوع کارت آن اسرررت که دارنده آن بهآسرررانی و بدون مراجعه به بانک می تواند از پول نقد ،کاالها ،و
خدمات بهرهمند شود .استفاده از این کارتها فقط در حد موجودی مشتری در بانک است .این کارتها خود به سه گروه تقسیم میشود:


کارتهای خودپرداز
شررکل سررادهی کارتهای برداشررت از موجودی کارتهای خودپرداز بانکهاسررت .بانکها با نصررب دسررتگاههای خودپرداز در مناطق

گوناگون شهرها و مراکز تجاری به مشتریان خود امکان میدهند با استفاده از کارتهای مذکور از موجودی حساب خود برداشت کنند .با
دریافت پول نقد از دسررتگاه ،حسرراب مشررتری نزد بانک به همان اندازه بدهکار میشررود و ماندهی آن کاهش می یابد .عناصررر تشررکیلدهنده
کارتهای خودپرداز عبارت ا ست از صادرکننده کارت (بانک یا مو س سه مالی) و دارنده کارت (م شتری) .رابطه حقوقی بین این دو عقد
قرض اسررت؛ بدین معنا که مشررتری با افتتاح حسرراب نزد بانک یا موسررسرره مالی پول خود را به بانک یا مؤسررسرره قرض می دهد و با او قرار
می گذارد که در چهارچوب ضررروابط کارت ،هر وقت به هر اندازه که بخواهد بهوسررریلهی کارت از سرررپردهی خود برداشرررت کند .در نتیجه،
عملیات سرررپرده گذاری اعطای قرض و عملیات برداشرررت ،اسرررترداد قرض خواهد بود؛ بهعبارت دیگر ،رابطه حقوقی در این معامله همان
رابطه حقوقی در سپردههای پس انداز ا ست که مطابق قانون بانکداری قرارداد قرض ا ست و فقط شیوهی بردا شت از ح ساب فرق می کند
(موسررویان .)۲3۷۸ ،روشررن اسررت تا زمانیکه این سررپرده از بهره و ربا خالی باشررد ،از نظر شرررع مجاز خواهد بود و می تواند در بانکداری
بدون ربا و مؤسسات پولی و مالی غیربانکی استفاده شود .صادرکنندگان کارتهای خودپرداز میتوانند برای تشویق مردم به سپردهگذاری
و اسررتفاده از این کارتها خدماتی را بهصررورت رایگان به دارندگان کارت عرضرره کنند؛ برای مثال می توانند جوایزی را بدون شرررط و تعهد
قبلی از طریق قرعهکشی بین دارندگان کارت تقسیم کنند.


کارتهای خرید نقدی
این کارتها نیز متعلق به م شتریانی ا ست که در بانک یا مو س سه مالی ح ساب دارند و میخواهند بدون مراجعه به بانک بهای کاالها و

خدمات خریداریشررده را از سررپردهی خود بپردازند .از آنجا که اغلب برداشررت ها از بانک و مؤسررسررات مالی برای خرید کاالها و خدمات
اسررت ،بانکها با فروشررگاهها ،مراکز تجاری ،هتل ها ،و غیره به قرارداد می رسررند که بهای کاالها و خدماتی را که سررپرده گذاران (دارندگان
کارت) میخرند ،بپردازند .دارنده کارت پس از خرید کاال یا خدمت کارت خود را در د ستگاه وارد ،و د ستگاه وجه را از موجودی ح ساب
او خارج میکند و به موجودی حساب فروشنده میافزاید.
عناصررر تشررکیلدهنده کارتهای خرید نقدی عبارت اسررت از صررادرکننده کارت (بانک یا موسررسرره مالی) ،دارنده کارت (مشررتری) و
پذیرنده کارت (تاجر) .رابطه حقوقی بین این سررره عنصرررر قراردادی مرکب از عقد قرض و حواله اسرررت؛ بدین معنا که مشرررتری با افتتاح
حسرراب نزد بانک یا مؤسررسرره ،پول خود را به بانک قرض می دهد و با او قرار می گذارد که در چهارچوب ضرروابط کارت ،هر وقت و به هر
اندازه (با رعا یت موجودی خود) از هر مرکز تجاری طرف قرارداد خر ید کند ،با اسررررتفاده از کارت تاجر را برای در یافت بهای کاالها و
خدمات به بانک حواله دهد و بانک از محل موجودی صرررراحب کارت (بدهی بانک به سررررپرده گذار) وجه حواله را پرداخت کند و این
پرداخت در واقع اسررترداد قرض بهواسررطهی شررخص ثالث (تاجر) اسررت .به بیان فقهی ،مطابق عقد قرض ،دارنده کارت (سررپرده گذار)
قرضدهنده و صرررادرکننده کارت (بانک) قرضگیرنده اسرررت و مطابق عقد حواله ،دارنده کارت (خریدار) حوالهدهنده ،تاجر (فروشرررنده)
محتال ،و صرررادرکننده کارت (بانک) محالعلیه اسرررت .معامله با این نوع کارت ها ماهیت حسررراب جاری را دارد که آن هم دارای ماهیتی
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
مرکب از قرض و حواله اسررت (موسررویان )۲3۸۷ ،و عملیاتی که در حسررابهای جاری با چک صررورت می گرفت ،در کارتهای خرید با
کارت انجام میگیرد.
در این نوع کارتها نیز تا زمانیکه بهره و ربایی برای سپرده پرداخت نشود ،از نظر شرع مجاز خواهد بود و میتواند در بانکداری بدون
ربا و مؤسسات پولی و مالی غیربانکی استفاده شود؛ چنانکه صادرکنندگان کارت میتوانند برای تشویق سپردهگذاران جوایزی بهقید قرعه
بپردازند یا خدمات جانبی رایگان ارائه دهند.


کارتهای دومنظوره
برخی از بانکها و مؤسررسررات مالی برای جذب مشررتری بیشررتر و تسررهیل کار خود و مشررتریان کارتهای دومنظوره منتشررر می کنند که

دارنده کارت با اسررررتفاده از آن می تواند از دسررررتگاه های خودپرداز پول نقد در یافت کند و نیز می تواند از مراکز تجاری و خدماتی طرف
قرارداد ،کاالها و خدمات بخرد .ماه یت حقوقی این کارت ها همانند کارت های خر ید نقدی اسررررت ،با این تفاوت که دارنده کارت
(سرررپرده گذار) دو راه برای پسگرفتن سرررپردهی خود پیش بینی می کند :یکی دریافت مسرررتقیم از طریق دسرررتگاه خودپرداز و دیگر از طریق
حوالهی تاجر .از این جهت به ح سابهای جاری بانکها شباهت کامل دارد که صاحب ح ساب هم اختیار دارد خود م ستقیم از ح سابش
برداشررت کند و هم می تواند شررخص ثالثی را برای برداشررت حواله دهد؛ بنابراین ،این نوع کارت ها از نظر فقهی همانند کارتهای خرید و
خودپرداز است ،البته تا زمانیکه از ربا و بهره خالی باشد.


کارتهای وام بدون بهره

۱

این نوع کارت ها برای دسررتیابی سررریع به قرض های کوتاهمدت و خریدهای نس ریهی کوتاهمدت طراحی شررده اسررت و مانند کارتهای
برداشت از موجودی به سه گروه تقسیم میشود:


کارتهای استقراض بدون بهره
برخی از بانکها و مؤسررسررات مالی برای بعض ری از مشررتریان خوش حسرراب خود سررقف اعتباری تعیین می کنند ،بهطوریکه مشررتریان

می توانند در مواقعیکه ماندهی حسررررابشرررران صررررفر اسررررت و به پول نقد نیاز دارند ،برای مدت کوتاهی (حداکثر  31روز) با اسررررتفاده از
کارتهای ا ستقراض از د ستگاههای خودپرداز قرض بدون بهره دریافت کنند .این م شتریان موظفاند طبق ضوابط حداکثر تا پایان مدت
مقرر معادل پول دریافتی را به بانک و موسسه مالی برگردانند.
عناصررر تشررکیل دهنده این نوع کارت ها صررادرکننده و دارنده کارت و رابطه حقوقی بین آنها قرارداد قرض بدون بهره اسررت .مشررتری با
دریافت کارت اعتباری از بانک یا مو سسه مالی با او قرار میگذارد در هنگام نیاز ،با رعایت ضوابط و رعایت سقف اعتبار ،از صادرکننده
قرض بگیرد .بنابراین ،زمانیکه مشررتری کارت را در دسررتگاه خودپرداز بانک قرار میدهد و پول نقد دریافت می کند ،عمل اسررتقراض رخ
می دهد و هنگامیکه پول دریافتی را به بانک برمی گرداند ،عمل بازپرداخت قرض صررورت می گیرد .از آنجا که این قرض بدون بهره اسررت،
از نظر فقهی مجاز و معامله با این کارتها مشروع خواهد بود.


کارتهای خرید نسیه بدون بهره

۲

گاهی بانکها و مؤسررسررات مالی با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد می کنند که دارندگان کارتهای مخصرروص بدون پرداخت پول و
بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف معینی کاالها و خدمات بخرند .این کارتها به دارندگان آن امکان میدهد
بدون پرداخت پول نقد کاالها و خدمات مورد ن یاز خود را خر یداری کنند و در مدت مقرر ،که حداکثر  31روز اسررررت ،ب های آنها را به
صادرکننده بپردازند.
عنا صر ت شکیلدهنده این کارتها دارنده (م شتری) ،پذیرنده (تاجر) ،و صادرکننده کارت (بانک و مو س سه مالی) و رابطه حقوقی بین
آنها حواله ا ست؛ بدینمعنا که وقتی م شتری کاالیی را میخرد ،م شتری بدهکار و تاجر طلبکار می شود .سپس ،با قرارگرفتن کارت اعتباری
در دسررتگاه تاجر برای دریافت طلب به صررادرکننده کارت حواله داده می شررود .بدین ترتیب ،بدهی از ذمهی مشررتری به ذمهی صررادرکننده
انتقال مییابد .با پرداخت مبلغ مذکور ،طلب تاجر تسویه و ذمهی مشتری (حوالهدهنده) به صادرکننده کارت مشغول می شود و با پرداخت
مشررتری به صررادرکننده بدهی او نیز تسررویه خواهد شررد .البته این تقریر بنا بر فقه شرریعه اسررت که در عقد حواله مدیونبودن حوالهشررونده
(بانک) به حوالهدهنده (مشرتری) را شررط نمی داند ،اما بنا بر فقه اهل سرنت ،که مدیونبودن حوالهشرونده را شررط صرحت حواله می داند،

charge card
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 ۲در توضیح این کارتها بیان خواهد شد که تعبیر «خرید نسیه» به اعتبار مشتری است که قیمت را بعد از مدتی میپردازد ،نه به اعتبار فروشنده (تاجر) که قیمت کاال را
بهصورت نقد بهوسیلهی کارت دریافت میکند.
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کلیات ،تعاریف و مفاهیم
رابطه حقوقی بین صادرکننده کارت و م شتری وکالت یا کفالت خواهد بود؛ یعنی بانک در پرداخت بدهی م شتری (دارنده کارت) وکیل یا
کفیل است و پس از پرداخت بدهی به تاجر ،به مشتری مراجعه میکند و معادل آن را از او میگیرد.


کارتهای دومنظوره بدون بهره
برخی از بانکها و مؤسسات مالی به مشتریان خوشحساب و معتمد خود کارتهایی میدهند که میتوانند بدون داشتن موجودی در

ح ساب بانکی ،هر زمان که بخواهند ،بهو سیلهی کارت از د ستگاههای خودپرداز پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجاری و خدماتی خرید
کنند و فروشنده را به صادرکننده کارت حواله دهند.
عناصرررر تشرررکیلدهنده این کارت ها عبارت اسرررت از دارنده کارت ،صرررادرکننده و تاجر .رابطه حقوقی بین آنها قرارداد قرض و حواله
اسررت؛ یعنی مشررتری زمان دریافت کارت با صررادرکننده قرارداد می کند هر وقت بخواهد ،با رعایت ضرروابط و سررقف اعتباری ،با کارت از
دسررتگاههای خودپرداز بانک یا موسررسرره مالی قرض کند یا پس از خرید کاال و خدمت تاجر را به بانک یا مؤسررسرره حواله دهد .بنابراین،
عملیات دریافت پول از دستگاه خودپرداز استقراض ،عمل خرید کاال و خدمت و قراردادن کارت در دستگاه مرکز تجاری حوالهی تاجر به
صادرکننده کارت ،و عملیات بازپرداخت بدهی به صادرکننده بازپرداخت قرض یا بدهی نا شی از حواله خواهد بود .رابطه حقوقی در این
کارتها شبیه رابطه حقوقی اعتبار در حساب جاری بانکهاست .بانک با تعیین سقف اعتباری برای برخی مشتریان به آنها اجازه میدهد
با رعایت سرررقف اعتباری بر عهدهی بانک چک بکشرررند یا خود برداشرررت کنند (قرض) یا شرررخص ثالثی را حواله دهند ،سرررپس در مدتی
مشخص (حداکثر سه ماه) آن را به بانک بپردازند .معامله با کارتهای دومنظوره نیز تا زمانیکه بدون بهره باشد مجاز خواهد بود.


کارتهای وام با بهره
این نوع کارتها برای دستیابی آسان به وام و خریدهای نسیهی مدتدار و اقساطی طراحی شده است و مانند کارتهای وام بدون بهره

به سه گروه تقسیم میشود:


کارتهای استقراض با بهره
این نوع کارتها برای دریافت وام و پول نقد به کار میرود .بانکها و مؤس سات مالی صادرکننده چنین کارتهایی به دارندگان کارت

فرصت میدهند با رعایت سقف اعتباری ،هر زمان هر مبلغی را الزم داشتند به صورت نقد از دستگاههای خودپرداز بانک یا موسسه مالی
دریافت کنند و معادل آن را طبق زمانبندی معینی به صورت دفعی یا اقساطی به صادرکننده برگردانند .صادرکنندگان بهتناسب مبلغ و مدت
ا ستفاده از کارت بهره میگیرند .نرخ بهرهی ا ستفاده از این کارتها اگرچه در مقای سه با وامهای متعارف بانکی زیادتر ا ست ،به دو دلیل
برای م شتریان مطلوبتر ا ست :اوالً وام سریع و آ سان در اختیار آنان قرار میگیرد ،ثانیاً بهره از زمان بردا شت محا سبه می شود که به طور
متعارف به زمان مصررررف نزدیکتر اسرررت؛ برخالف وامهای عادی که گاهی بین زمان دریافت و مصررررف فاصرررله می افتد و گیرندهی وام
بهرهی اضافی میپردازد.
عناصر تشکیلدهنده این کارتها صادرکننده و دارنده کارت است و رابطه حقوقی بین آن دو قرارداد قرض با بهره است .دارنده کارت
با ا ستفاده از کارت قرض می گیرد و با بازپرداخت ا صل و بهره ،بدهی نا شی از قرض را ت سویه می کند .از آنجا که این معامله از م صادیق
قرض همراه با زیادی و رباست ،از نظر فقه اسالمی حرام و ممنوع است.


کارتهای خرید نسیه با بهره
این کارت ها معموالً برای خرید کاالهای بادوام و اسررررتفاده از خدمات گرانقیمتی به کار میرود که مشررررتری توان پرداخت نقدی یا

کوتاهمدت آن را ندارد .صادرکنندگان کارتهای خرید ن سیهی با بهره پس از قرارداد با مراکز تجاری و خدماتی به دارندگان کارت فر صت
می دهند با مراجعه به فروشرررگاهها و مراکز خدماتی طرف قرارداد ،با رعایت سرررقف اعتباری ،کاالها و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و
فروشنده را برای دریافت بهای آنها به صادرکننده کارت حواله دهند .عناصر تشکیلدهنده این کارتها صادرکننده کارت ،مراکز تجاری و
خدماتی پذیرنده کارت ،و دارنده کارت (م شتری) و رابطه حقوقی بین آنها حواله ا ست؛ بدینمعنا که م شتری پس از خرید کاال یا خدمت،
فروشررررنده را برای دریافت بهای آن به صررررادرکننده کارت حواله می دهد .صررررادرکننده با پرداخت بهای کاالها و خدمات خریداریشررررده
بهوسیلهی کارت بدهی مشتری را ت سویه میکند ،سپس مطابق عقد حواله به همان مبلغ از مشتری طلبکار می شود .مشتری طبق قراردادی
که با صررادرکننده دارد ،در زمانبندی مشررخصرری به صررورت دفعی یا اقسرراطی بدهی مذکور را به صررادرکننده می پردازد .در این قرارداد،
صرررادرکنندگان کارت افزون بر اصرررل بدهی مبلغی را بهعنوان بهره دریافت می کنند که از مصرررادیق زیاده بر مبلغ بدهی و ربا خواهد بود.
نکته ای که از نظر فقهی و حقوقی در این کارت ها اهمیت دارد ،این اسرررت که خرید با این کارت ها نیز نقدی اسرررت و فروشرررنده نقداً بهای
کاالها و خدمات را از صادرکننده دریافت میکند (با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه از حساب صادرکننده به حساب فروشنده منتقل
میشود) و مشتری آن مبلغ را همراه با زیاده بهصورت اقساط و مدتدار به صادرکننده برمیگرداند.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات


کارتهای دومنظوره با بهره
این کارتهای جامع ،کارتهای اسررتقراضرری با بهره و کارتهای خرید نسرریه با بهره اسررت .دارنده کارت می تواند با اسررتفاده از آن از

دسرررتگاههای خودپرداز وامهای با بهره بگیرد ،چنانکه می توان بهوسررریلهی آنها از مراکز تجاری و خدماتی خرید کرد و فروشرررنده را برای
دریافت قیمت کاالها و خدمات به صادرکننده حواله داد.
عناصررر تشررکیلدهنده این کارت ها صررادرکننده ،پذیرنده و دارنده کارت اسررت و رابطه حقوقی بین آنها قرارداد قرض با بهره یا حواله
خواهد بود .از آنجا که م شتری (دارنده کارت) متعهد می شود افزون بر بدهی نا شی از قرض یا خرید مبلغی را بهعنوان بهره بپردازد ،معامله
با این کارتها از مصادیق معامالت ربوی و در نتیجه حرام خواهد بود.


کارتهای جامع (چندمنظوره)
در سررالهای اخیر ،برخی از بانکها و مؤسررسررات مالی کارتهای اعتباری با کاربردهای گوناگون منتشررر کرده اند؛ به طوری که دارنده

کارت اگر در حسرراب بانکی خود موجودی داشررته باشررد ،می تواند با کارت از موجودی حسرراب خود برداشررت یا از آن محل کاال و خدمت
بخرد و اگر وجهی در ح ساب ندا شته با شد ،از محل اعتباری که صادرکننده کارت در نظر میگیرد وجه نقد بردا شت کند یا کاال و خدمت
خر یداری کند .پس از آن ،اخت یار دارد بدهی حاصررررل از بهکارگیری کارت را حداکثر تا یک ماه تسررررو یه کند و بهره ای نپردازد و همانند
کارتهای وام با بهره ،بدهی را طبق زمان بندی معین بهصرررورت اقسررراط بپردازد که در ازای آن بهره ای متناسرررب با مبلغ و مدت بدهی بر
ا صل بدهی افزوده می شود .عنا صر ت شکیلدهندهی این کارتها صادرکننده ،پذیرنده (مراکز تجاری و خدماتی) ،و دارنده کارت و رابطه
حقوقی بین آنها قرارداد قرض و حواله ا ست .کارتهای جامع شامل معاملههای کارتهای بردا شت از موجودی ،وام بدون بهره ،و وام با
بهره اسررت و از نظر شرررعی تا زمانیکه معامله با این کارت ها به معاملهی ربوی (با بهره) نینجامد ،مجاز خواهد بود و آن گروه از معامالت
که با بهره و ربا آمیخته اسرررت ،حرام و ممنوع اسرررت .البته ،انتشرررار چنین کارت هایی از آن نظر که زمینهی معاملهی ربوی را فراهم می کند
خالف اخالق و تربیت اسالمی است؛ چون زمان اعطای کارت صادرکننده و گیرنده قرارداد میکنند که دارنده کارت امکان داشته باشد با
استفاده از کارت استقراض ربوی یا حوالهی ربوی داشته باشد و چنین قراردادی بر خالف اخالق اسالمی است؛ اما تا زمانیکه این قرارداد
در حد قرار اسرررت و به مرحلهی تحقق معامله و قرارداد نرسررریده اسرررت ،حرمت فقهی ندارد و موجب بطالن بقیهی معامالت بهوسررریلهی
کارت نمی شررررود .در کارتهای جامع نیز صررررادرکننده می تواند درآمدهای گوناگونی مانند حق عضررررویت ،حق خرید ،کارمزد تجاری ،و
جریمهی تأخیر داشته باشد و تا زمانیکه عنوان ربا و بهره یا اکل مال به باطل بر آن درآمدها صدق نکند ،گرفتن آنها حالل خواهد بود.


کارتهای پیشپرداخت (کارت بینام)
دارنده این نوع کارت باید پیش از ا ستفاده از آن وجه نقد م شخ صی را در د سترس قرار دهد .این کارت برا ساس مدل پرداخت پیش از

موعد ۲عمل میکند و از نظر کاربرد ،برای پرداخت یا دریافت وجه نقد به روشرری مشررابه برای هر دو کارت بدهی و اعتباری قابل اسررتفاده
میبا شد .کارت پیشپرداخت را نباید با کیف پول الکترونیک ا شتباه گرفت ،زیرا در کیف پول الکترونیک میتوان مبلغی وجه نقد ریخت و
در آن ذخیره کرد و به محض انجام مبادله و خر ید ،حسرررراب و کارت موردنظر را بدهکار نمود .به این گروه از ابزارهای پرداخت از نظر
قانونی در اروپا پول الکترونیک گفته میشررود .درصررورتیکه دارنده کارتی که وارد قرارداد با صررادرکننده کارت یا بانک مربوطه شرده اسررت،
یک فرد حقیقی باشرررد ،به این کارتها کارت مصررررفکننده میگویند .اگر چنانچه این کارتها در اختیار شررررکتها و کارمندان آن و نیز به
افراد دارای مشاغل مستقل داده شود ،به این دسته از کارتها کارتهای تجاری میگویند.
کارتهای تجاری برای مقا صدی نظیر تأمین مالی هزینههای سفر ،هزینههای خرید یا حملونقل و یا ترکیبی از این موارد ا شاره دارد.
این تفاوت خ صو صاً به تجّاری مربوط می شود که نوعاً کارمزدهای قابلتوجهی بابت کارتهای تجاری در مقای سه با کارت م صرفکننده
پرداخت میکنند .بهطور مثال س ریسررتمی که امروزه از تمامی انواع کارتهای پرداخت بهرهبرداری میکند ،یوروس ریسررتم میباشررد که ش رامل
تمامی انواع کارت های پرداخت (نظیر کارت های بدهی ،کارت های بدهی وقفهدار یا معوق و کارت های اعتباری) فارغ از زمان ای جاد
بدهی ،دامنه سیا ستهای تدوین شده برای کارتها و مبادالت مربوط به آنها می شود .شایان ذکر ا ست که کیف پول الکترونیک بهعنوان
پول الکترونیک تلقی گردیده و در زمره کارتهای پرداخت و مبادالت مربوط به آن نمیگنجد.
کارتهای پیشپرداخت به ح ساب م شخ صی مت صل نی ست ،اما شارژ وجه بر روی کارت بدهی تو سط دارنده کارت یا شخص ثالث
انجام شررده و به منظور خرید کاال و خدمات مورد اسررتفاده قرار میگیرد .این کارتها در یک طبقهبندی کلی به دو دسررته تقسریم میشرروند.

Pay before
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کلیات ،تعاریف و مفاهیم
نخسرررت کارتهای پیشپرداخت با قابلیت شرررارژ مجدد ۲که از مهمترین آن میتوان به کارتهای ویژه پرداختهای خرد شرررهری (کارت

بلیت مترو و اتوبوس ،پارکومتر و )...اشرررراره نمود؛ و دوم کارتهای پیشپرداخت غیرقابل شررررارژ ۲که کارتهای هدیه و اعتباری خرید از
فروشررگاهها از جمله این کارتها به حسرراب میآیند .بجز کارت پیشپرداخت ،سررایر انواع کارتهای بدهی به یک حسرراب بانکی از نوع
پسانداز یا جاری به نام دارنده کارت متصل میباشد .این کارتها دارای انواع مختلفی به شرح زیر است.


کارتهای بینام دارای سرررروابق هویتی :در سررررامانه متمرکز کارت ،نظیر کارتهای خرید بینام و برخی از بنکارتها که معموالً به
صورت گروهی صادر میشوند.



کارتهای بینام و فاقد سوابق هویتی :در سامانه متمرکز کارت ،که ماهیتاً قابل انتقال به غیر ا ست و در دو د سته طبقهبندی می شود
که عبارتند از:


کارتهای برخط :نظیر کارتهای هدیه که انجام تراکنش توسط آنها مستلزم تائید توسط سامانههای متمرکز کارت است.



کارتهای برونخط :نظیر کارتهای کیف پول الکترونیک (کارت هو شمند) که انجام تراکنش تو سط آنها میتواند بدون نیاز به
تعامل با سرررامانههای متمرکز کارت صرررورت پذیرد .در اینگونه کارتها ارزش پولی مسرررتقالً بر روی فیزیک کارت و در تراشررره
ذخیره میگردد.

کارتهای بینام فاقد سوابق هویتی ،در حکم پول نقد بوده و با توجه به این که همانند اسکناس و مسکوک ردیابی تراکنش و تشخیص
هویت دارنده آن میسررر نیسررت ،در صررورت مفقود شرردن یا سرررقت این کارتها ،دارنده کارت و رمز مربوط به آن صرراحب کارت شررناخته
میشررررود .با این وجود بانکها موکلفند برای این قبیل کارتها مثل سررررایر کارتهای پرداخت حداقل خدمات ماندهگیری و تغییر رمز را
تعریف نمایند.


کارت اعتباری
کارت اعتباری بهعنوان ابزار نوین در پرداخت الکترونیکی ،از متداولترین کارت های بانکی اسررررت .محققان ،کارت اعتباری را نوعی

تسررهیالت میدانند که با اسررتفاده از آن ،دارنده کارت میتواند تا سررقف اعتباری معینی به خرید کاالها و خدمات اقدام کرده و طی دورهای
مشررخص ،اعتبار دریافتی را تسررویه کند یا آنکه متناسررب با افزایش دوره ،هزینه مازاد (بهره) بپردازد .عمدهترین کاربردهای کارت اعتباری
شرررامل تهیه اقالم مصررررفی خانوار ،تعمیر خودرو ،اجاره خودرو ،رزرو بلیت هتل و هواپیما و خریدهای اینترنتی اسرررت .کارت اعتباری با
سررایر کارتهای دیگر از جهاتی متفاوت اسررت .در ادامه تعاریف مرتبط ،کارکردها و سررایر موارد مرتبط به این نوع کارت بهعنوان یکی از
اصلیترین کانالهای اعطای اعتبار به مصرفکنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .نمودار  ۲-۲وضعیت کارتهای اعتباری در سراسر
جهان را از سال  ۲1۲۲تا  ۲1۲۷نشان میدهد.
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نمودار  .۱-۱رشد کارتهای اعتباری بین سالهای  ۲1۲۲تا ۲1۲۷
*دادهها بر اساس درصد است.

در تعریفی سرراده و تا حدی عام می توان گفت« :کارت اعتباری کارتی اسررت که بانک یا موسررسرره اعتباری صررادر می کند و به دارنده آن
امکان می دهد کاال یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائهی این کارت خر یداری کند؛ سررررپس بهای آن را طی مدتزمان
مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» (موسویان .)۲3۸۴ ،برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت میدانند که دارنده آن میتواند

۲۷

Rechargeable

1

None-rechargeable

2

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
تا سررقف اعتباری معینی کاال و خدمات بخرد و در مدتی معین اعتبار دریافتی را تسررویه کند یا آنکه متناسررب با افزایش دوره ،هزینهی مازاد
(بهره) بپردازد (بخشی.)۲11۶ ،
در عامترین تعریف ،کارت اعتباری کارتی است که توسط بانک یا مؤسسه ارائه میشود و مشتری طبق آن کارت مجاز است محصوالت

و خدمات مورد نیاز خود را به صررورت اعتباری از فروشررنده خریداری کند (بالنچفلور .)۲۵۵۸ ،۲به عبارت دیگر کارت اعتباری یک ابزار
یا روش پرداخت است که دارنده آن مجاز است پرداخت الزم برای خرید کاالها و خدمات را از محل آن صورت دهد .این کارت به دارنده
آن اجازه میدهد تا یک سررررقف و یا محدوده معینی که مورد قرارداد او و بانک بوده اقدام به خرید و یا دریافت وجه از حسرررراب کند .این

کارت براساس مدل «بعداً پرداخت شود »۲بنا شده است.

اعتبار تخصیصیافته به دو صورت انجام می شود .اول ،مبلغ اعتبار در یک تاریخ معین باید بهطور کامل تسویه شود .دوم ،مبلغ اعتبار
به صررورت جزءبهجزء یا اقسرراطی بازپرداخت شررود که در این صررورت امکان تعیین نرخ بهره وجود خواهد داشررت .از آنجا که مبلغ اعتبار
اعطایی به دارنده کارت اعتباری ،مستقیماً و فوراً از طرف اعطاکننده اعتبار به حساب وی واریز نمی شود ،قواعد و پردازش مبادالت مبتنی
بر این نوع کارت ،در مقایسه با مبادالت صورت گرفته به وسیله کارت بدهی گستردهتر به نظر میرسد.
این قبیل کارتها بر اساس مقررات خاص بانکهای هر کشور و یا سایر تنظیمات بانکی ،بهگونهای صادر شده است که دارنده کارت

3

با دریافت سرررقف اعتباری معین از بانکها و مؤسرررسرررات مالی و اعتباری ،بدون اتکا به موجودی حسررراب و ارائه پول فیزیکی ،مجاز به

پرداخت بهای کاال و خدمات مورد نیاز خویش ،از طریق دسررررتگاههای کارتخوان 4و یا اینترنت بنا بر نوع کارت اعتباری میباشررررد .دارنده
کارت در پایان ماه میبایسررت بابت مصررارف اعتباری خویش ،مبلغ مندرج در صررورتحسرراب صررادره را پرداخت نماید و در صررورت عدم
توانایی در پرداخت کامل صورتحساب در مهلت مقرر ،در صورت تائید صادرکننده کارت ،آن را به صورت اقساط بازپرداخت مینماید.
این کارتها اولین بار در ایران طی بخشرررنامهای که بانک مرکزی جمهوری اسرررالمی ایران در فروردینماه  ۲3۸1به شررربکه بانکی ابالغ
داشته است ،بهعنوان «کارت بانک ویژه» معرفی شده و آن را چنین تعریف نموده است« :بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی میتوانند
در چارچوب قراردادهای تنظیمی با مشررررتریانی که برای آنها کارت بانک صررررادر کردهاند ،پرداخت وجه صررررورتحسررررابهای آنها را به
فرو شگاهها و مؤ س سات طرف قرارداد خود ،تعهد و ت ضمین نمایند .این نوع کارت «کارت بانک ویژه» نامیده می شود» ،اما تعریفی که از
کارتهای مذکور ،توسرررط فدرال رزرو وضرررع شرررده اسرررت و ناظر بر وامهای بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی بوده ،عبارتسرررت از:
«پرداخت مبلغی پول از سوی شخ صی و دریافت آن از سوی شخص دیگری بر ح سب قرارداد صریح یا ضمنی بر تعهد بازپرداخت آن با
بهره یا بدون بهره».
تعداد کل کارتهای بانکی کشررور در سررال  ۲3۵3به حدود  33۲میلیون قطعه و سرررانه  ۴٫۲۹کارت رس ریده اسررت .تعداد کل کارتها
نسرربت به سررال پیش از آن  ۲۵درصررد رشررد داشررته اسررت .طی  ۲1سررال گذشررته صرردور کارتهای بانکی با رشررد قابل مالحظهای (بهطور
متوسط  ۴1درصد در هر سال) همراه بوده است .شاخص کاربری کارت نیز به حدود  ۵1کارت به ازای هر پایانه فروش و  ۸۲1۹کارت به
ازای هر خودپرداز رسیده است .نمودار  ۲-۲تعداد کل کارتهای بانکی کشور از سال  ۲3۸3تا  ۲3۵3نشان داده شده است.
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نمودار  .۲-۱تعداد کل کارتهای بانکی کشور ۲3۵۲-۲3۸3

عالوه بر آن در کشررور تا سررال  ۲3۵3حدود  6۷درصررد از کل کارتها کارت برداشررت 3۲ ،درصررد کارت هدیه و کمتر از  ۲درصررد
کارت اعتباری بوده اسررت .نکته قابل توجه کم بودن سررهم کارت اعتباری در مقایسرره با کارت هدیه اسررت .بهعبارتی رشررد کارتهای هدیه
طی سالهای اخیر نگرانکننده است ،زیرا این کارتها بدون نام و بدون سقف مبلغ است.

 ۸.۱تاریخچه کارتهای اعتباری
تاریخ شرررکلگیری کارتهای اعتباری دیدگاههای متفاوت و متنوعی را در بر دارد .بر اسررراس تاریخچهای که شررررکت کارتهای اعتباری
داینرز کالب ۲ارائه کرده اسرررت ،اولین کارت اعتباری نزدیک به  ۷1سرررال پیش متولد و به بازار آمد و بانکها طی سرررازوکار خاصررری این

محصول را در سبد خدمات خود قرار داده ،آن را صادر و در اختیار مشتری قرار میدادند و مشتریان میتوانستند با استفاده از این کارت،
به خرید خدمات و کاال مبادرت نمایند .البته بعضی میکوشند سابقه آنها را به بنهای اعتباری پیوند دهند که شرکت نساجی انگلستان بین
کارکنان خود توزیع میکرد .کارکنان با اسررررتفاده از این بن ها از مراکز تجاری طرف قرارداد خر ید می کردند و شرررررکت بهای کاالهای
خریداریشررده را می پرداخت و سررپس بهصررورت اقسرراط از حقوق کارکنان کسررر می کرد ،اما اغلب نویسررندگان ابداع کارتهای اعتباری و

بانکی را به فردی بهنام جان بگینز ،۲کارشررناس اعتباری مصرررفی بانک نیویورک ،نسرربت می دهند .طرح اولیه او ،که با عنوان «آن را شررارژ
کن» 3در سال  ۲۵۴۶مطرح شد ،برای خریدهای کوچک از مغازههای محلی استفاده می شد که با کامیابی روبهرو شد و موجب شد سایر

بانکها نیز طرح های م شابه را برر سی کنند؛ تا اینکه در سال  ۲۵۶1بانک آمریکا 4طرح خود را با عنوان «بانک آمریکارد» 5به بازار عر ضه
کرد.
در این طرح ،که از کارتهای پال ستیکی برای خرید کاالها و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانک ا ستفاده می شد ،کارت بانکی مفهوم
امروزی خود را یافت .فعالیت این کارت ،که بعدها بهنام ویزا شهرت پیدا کرد ،به سرعت گ سترش یافت تا آنجا که در سال  ۲۵۷1بیش از
 31میلیون نفر در ایاالت متحدهی آمریکا دارای بانک آمریکارد بودند و با گذشررت  ۲1سررال از عملکرد آن ،حجم درآمد ناخالص ناش ری از
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Diners Club
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John Biggins

2

Charge It

3

Bank of America

4

Americard Bank
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
معامالت آن از مرز  3میلیارد دالر به  3۲میلیارد دالر ( ۲1برابر) افزایش یافت .پس از آن ،بیشررتر مؤسررسررات و بانکها بهمنظور فروش و
رقابت در بازار کارت اعتباری صررادر کردند .امروزه ،این روند با سرررعتی شررتابنده رو به گسررترش اسررت ،بهطوریکه چند صررد میلیون نفر و
چند صد هزار مؤسسه با استفاده از کارتهای بانکی معامله میکنند (اسماعیلی ( )۲3۸۲و بیات (.))۲3۸1
در مجموع اولین کارت اعتباری از نوع امروزی آن یعنی کارتی که بتوان با استفاده از آن در طیف وسیعی از فروشگاهها و کسبوکارها

پول مبادله کرد ،در سال  ۲۵۹1توسط «داینرز کالب »۲طراحی و منتشر شد و در حال حاضر هم یکی از کارتهای اعتباری شناخته شده از

این نوع بهشررمار میرود .در سررال  ۲۵۹۸نیز کارت اعتباری دیگری با ویژگیهای فوق توسررط شرررکت «امریکن اکسررپرس »۲معرفی شررد و
اکنون یکی از معروفترین انواع کارتهای اعتباری است .مشخصه اصلی این دسته از کارتها این است که شرکت صادرکننده کارت از
دارنده آن یک مبلغ بهعنوان حق عضررویت سررالیانه دریافت میکند و سررپس به صررورت ماهیانه یا سرراالنه و یا در دورههای زمانی دیگر برای
وی صورتحساب ارسال مینماید و معادل مبلغ مندرج در صورتحساب از موجودی دارنده کارت نزد شرکت صادرکننده آن کسر میشود.

مدتی بعد س ریسررتم کارت اعتباری بانکی رواج یافت .اولین س ریسررتم بانکی در سررال  ۲۵۹۸و از سرروی «بانک آو امریکا »3در کالیفرنیا

معرفی شررد و «بانک آمریکارد «4نام داشررت .این س ریسررتم تنها در همان ایالت کار میکرد ،اما بعدها در سررال  ۲۵۶۶در ایالتهای دیگر نیز

راهاندازی شد و صورت سراسری به خود گرفت و بدین شکل اتحاد کارت بین بانکی 5پدید آمده و بعداً به مشهورترین کارت اعتباری یعنی

«م ستر کارت »6تغییر نام یافت (مو سویان .)۲3۸۷ ،ویژگی م ستر کارت این بود که هیچ بانک خا صی در آن نقش محوری ندا شت ،بلکه

هر کدام از بانکهایی که به صررورت محلی اقدام به صرردور کارت اعتباری برای مشررتریان خود میکردند ،مایل بودند روشرری برای متصررل
کردن سیستمهای مالی خود به یکدیگر پیدا کنند .چنین سیستمی میتوانست در میان مشتریان کوچک بانکها که مایل بودند از کارت خود
برای کارهایی مثل خرید مایحتاج روزانه و یا خرید اتومبیل و مسررکن اسررتفاده کنند ،عالقهمندان زیادی داشررته باشررد .در سررال  ۲۵۷۶این

سی ستم بانکی به «ویزا »۷تغییر نام داد و به سرعت گ سترش یافت و افزون بر ک شورهای غربی در ک شورهای ا سالمی و عربی نیز در حال

گسترش است.
شرررکت ویزا امروزه یک کنسرررس ریوم بینالمللی اسررت که س ریسررتم بانکی اغلب کشررورهای دنیا در آن مشررارکت دارند و میلیونها نفر و
هزاران مؤسررسرره با اسررتفاده از کارتهای بانکی ،معامالت خود را انجام میدهند .تا قبل از سررال  ۲۵۶۸به دلیل فقدان قوانین و مقررات
متحدالشکل در زمینه کارتهای اعتباری ،روابط ذینفعان و مسائل و مشکالت حقوقی آنان صرفاً بر طبق قوانین ایالتی انجام میپذیرفت و
علیرغم گسررتردگی قوانین فدرال در مورد اعتبارات ،کنگره آمریکا تالش ری در جهت تعمیم این قوانین به کلیه ایالتها انجام نداد .در نتیجه
قبل از بررسی قوانین ایالتی در مورد اعتبارات مصرفی ،تعیین قانون فدرال ضروری به نظر میآمد (زارع و الفتپور .)۲3۸۸ ،نمودار 3-۲
تا  ۹-۲سهم ویزا را در مقایسه با سایر انواع کارتهای اعتباری نشان میدهد.
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۲1

کلیات ،تعاریف و مفاهیم

نمودار  .۳-۱سهم ویزا و مسترکارت در تعداد کارتهای اعتباری ()۲11۵

نمودار  .۴-۱سهم بازار در جمع کل تعداد تراکنش با کارت اعتباری ()۲11۵
*دادهها بر اساس درصد است.

نمودار  .۵-۱سهم بازار در حجم دریافت وجه نقد با کارت اعتباری ()۲11۵
*دادهها بر اساس درصد است.

طبق گزارش مالی ویزا کارت ،که بخش عمدهی نظام پرداختها را در خاورمیانه مدیریت می کند ،تا پایان ماه دسررامبر سررال  ۲111در
حدود  ۹٫۴۴میلیون کارت اعتباری در جهان عرب صادر شد .مجموع پرداختهایی که از طریق کارتهای اعتباری انجام گرفت در حدود
 ۲۶میلیارد دالر بود که ن شاندهندهی ر شد ساالنه برابر با  ۹۸در صد ا ست (کارت اعتباری در خاورمیانه .)۲3۸1 ،این در حالی ا ست که
بهدلیل مشکالت فقهی و پایبندی بسیاری از مسلمانان به آموزههای اسالم ،کارتهای اعتباری نتوانسته است توفیق الزم را بهدست آورد و

به همین دلیل بانکهایی مانند بانک الجزیره کو شیده اند کارتهای اعتباری مطابق با آموزههای ا سالم بهنام «فیزا الجزیره» ۲را منت شر کند
که با استقبال مشتریان مواجه شده است .با توجه به تغییر و تحوالت در این حوزه در حال حاضر ،خدمات کارت اعتباری رشد قابلتوجهی
داشته است.

Visa Al Jazeera

۲۲

1

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

 ۹.۱انواع کارتهای اعتباری
کارتهای اعتباری توسررط بانکها یا مؤسررسررات غیر بانکی مالی و اعتباری ،در سررطح داخلی و بینالمللی ،به مقاصررد متفاوتی صررادر و
پشررررتی بانی میشررررود .بنابراین میتوان گفت کارتهای مذکور از نظر محدوده جغراف یایی ،به دو بخش عمده داخلی و بینالمللی تقسرررریم
میشوند .کارتهای اعتباری داخلی که در اغلب کشورهای جهان متداول است ،محدود به مرزهای جغرافیایی آن کشور با واحد پولی همان
ک شور میبا شند .این کارتها گاهی تو سط بانکها و بع ضاً تو سط مؤ س سات مالی و اعتباری غیر بانکی صادر می شوند و با توجه به نوع
ارتباطات و قراردادهای منعقده میان صادرکننده و اشخاص ذینفع ،چگونگی امر تسویه و کاربردهای متفاوت ،از تنوع بسیاری برخوردارند.
صدور این دسته از کارتها معموالً بر اساس نحوه محاسبه بهره ،سقف میزان اعتبار منتسب به کارت و حداقل موجودی دارنده حساب،
نرخ حق اشتراک ساالنه و فاکتورهای مالی دیگر محاسبه می شود .به عبارت دیگر اعتبار مالی متقاضی و شخصیت اجتماعی وی ،مالک
اصلی انعقاد قراردادهای مرتبط با کارتهای اعتباری است .در ادامه انواع کارتهای اعتباری رایج را بهطور کلی مورد تقسیمبندی قرارداده
و به بیان ویژگیهای هریک و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آنها با یکدیگر خواهیم پرداخت.


کارت اعتباری قابل تمدید یا تجدیدشونده

۲

این کارت از شناخته شدهترین انواع کارتهای اعتباری بوده و بی شتر در کشورهای توسعهیافته رایج است .این نوع کارت از سوی اکثر
سرررازمانهای فعال در زمینه کارت اعتباری ،همچون «ویزا» و «مسرررتر» به مشرررتریان ارائه میگردد .نامگذاری این کارتها به «کارت
اعتباری قابل تمدید» به این علت اسررت که دارنده آن را قادر میسررازد تا به دفعات وجه نقد قرض بگیرد یا به خرید کاالها و خدمات
بپردازد و به دارنده کارت این اخت یار را میدهد تا بدهی ناشرررری از خر ید کاالها و خدمات خود را در مهلت مقرر یکباره بپردازد و یا
مبلغ کمی از تعهدات خود مثالً  ۲1درصررد را پرداخته و بقیه را در ماههای بعد با بهره ربوی که صررادرکننده کارت مقرر کرده ،بپردازد.

در آگهیهای تجاری به این نوع از کارتها «اعتبار دائم »۲گفته میشررود و مهلت پرداخت دیون در بانکهای مختلف متفاوت بوده و
معموالً  ۴۹ ،31یا  ۶1روز میباشد.


کارت وام موقت

3

کارت وام موقت یا کارت اعتبار محدود که به نام «کارت کسرررر ماهانه» یا «کارت اعتبار ماهانه» نیز نامیده میشرررود و دومین کارت
معروف منتشرررشررده در دنیاسررت .ویژگی این کارت در این اسررت که برای صرردور آن الزم نیسررت متقاضرری آن در بانک یا مؤسررسرره
صادرکننده ،دارای موجودی با شد .همچنین ویژگی دیگر آن عدم تق سیط بدهی بوده و واجب ا ست مبلغ بدهی یکباره و در مهلتی که
غالباً از  31روز بعد از دریافت گزارش بانک تجاوز نمیکند ،کامالً پرداخت شود و برای هر مشتری در قرارداد ،سقف قرض که «خط
اعتباری» نامیده میشود ،مشخص میگردد.


تفاوتهای کارتهای اعتباری قابل تمدید و موقت
از لحاظ شکلی تفاوتی بین کارت اعتباری قابل تمدید و کارت وام موقت وجود ندارد و اطالعات ثبتشده روی هر دو یکسان بوده و
عالمت سازمانی شرکت هم یکی است .در عین حال این دو نوع کارت تفاوتهایی دارند که عبارتاند از:
 )۲کارت وام موقت را میتوان نماینده مرحلهای از مراحل تکامل کارتهای اعتباری دانسررررت .بنابراین کارتهای اعتباری ابتدا به
شکل کارتهای وام موقت ظاهر شده و سپس در سیر تکامل و توسعه خود به شکل اخیر یعنی مرحله کارت اعتباری قابل تمدید
رسیدهاند.
 )۲کارت وام موقت عالوه بر بانکها تو سط شرکتها و مؤ س سات نیز قابل صدور ا ست ،اما کارت اعتباری قابل تمدید در درجه
اول کارتی بانکی است ،چون اعطای اعتبار و گردش آن از اصلیترین امور بانکی است.
 )3در کارت اعتباری قابل تمدید ،دارنده کارت مخیر اسررت بین بازپرداخت کامل در مهلت مقرر یا پرداخت مقداری از تعهد خود و
پرداخت بقیه در زمانهای آتی ،در حالی که در کارت وام موقت مبلغ تعهدشررده ضرررورتاً بایسررتی در مهلت تنفس (معموالً یک
ماه) که قابل تمدید هم نیسررت ،کامالً پرداخت شررود و در صررورت تأخیر در پرداخت ،کارت مسرردودشررده و اگر تأخیر ادامه یابد
کارت ابطالشده و تعقیب قانونی صاحب کارت را برای پرداخت به دنبال خواهد داشت.

۲۲

Revolving Credit Card

1

Permanent Credit

2

Charge Card

3

کلیات ،تعاریف و مفاهیم
 )۴گاهی بر عهده دارنده کارت وام موقت یک جریمه تأخیر محاسرررربه میگردد .حال آنکه برای دارنده کارت اعتباری قابل تمدید در
صورت تأخیر در پرداخت در مهلت مقرر دو بهره محا سبه می شود ،یکی به دلیل تأخیر و دیگری بر مبلغ پرداخت ن شده ،اما اگر
در مهلت مقرر بخشی از وام خود را پرداخت نماید تنها یک بهره بر مبلغ باقیمانده محاسبه میگردد.
 )۹سررقف اعتبار در کارت وام موقت پایین اسررت ،در حالی که سررقف اعتبار در کارت اعتباری قابل تمدید نسرربتاً باالسررت و گاهی
سقف معینی ندارد؛ بلکه دارنده کارت برحسب توانایی خود در پرداخت ،از کارت هر چه خواست برداشت میکند و این ویژگی
غالباً در کارت طالیی و پالتینی وجود دارد.
 )۶حق اشررررتراک و تمدید در کارت وام موقت باالسررررت؛ چون این هزینهها برای صررررادرکننده قابل توجه میباشررررد ،در حالی که
کارتهای اعتباری قابل تمدید غالباً رایگان هستند ،چون صادرکننده سود خود را از دیون معوقه خواهد برد.

 ۱.۹.۱سازمانهای بینالمللی صادرکننده کارت اعتباری
بازار کارتهای اعتباری در جهان به چهار کارت بینالمللی آمریکایی تقس ریم میشررود که عبارت اسررت از «ویزا»« ،مسررترکارت»« ،امریکن
اکسپرس» و «داینرز کلوب» .اولی و دومی سازمانهایی بینالمللی و سومی و چهارمی مؤسسات بانکی جهانی محسوب میشوند.


ویزای بینالملل

۲

ویزای بینالملل بزرگترین شرکت بینالمللی است که در زمینهی کارتهای اعتباری فعالیت میکند و مقر اصلی آن در سانفرانسیسکو
در ایاالت متحدهی آمریکا قرار دارد .این شرکت صاحب امتیاز همهی کارتهای اعتباری «ویزا» ا ست ،ولی صادرکننده آنها نی ست؛
بلکه بانکها بنا بر س ریاسررتهای مالی و درخواسررت مشررتریان خود و بدون دخالت ویزا کارت صررادر میکنند .ویزا مؤسررسررهای بانکی
نیست و تنها میتوان آن را انجمن یا باشگاهی دانست که از طریق مرتبطکردن همهی طرفها (دارنده کارت ،بانک صادرکننده کارت،
پذیرنده کارت و بانک تاجر) با یکدیگر بهوسیلهی شبکهی عظیم ارتباطات رایانهای ،به بانکهای عضو در تسویهی معامالت متعلق به
کارت و مدیر یت خدمات بین اعضررررا یاری میدهد و کارهای مهم ز یادی همچون تائید اطالعات کارت و وجود اعتبار کافی در
برداشت نقدی یا وجه خریدها ،تسویهحساب بین بانکها ،و تقسیم اجرت تعهدشده بین آنها را بر عهده دارد .ویزا در مقابل خدماتی
که به اعضا (بانکهای عضو) میدهد ،از آنها حق عضویت میگیرد و برای نقش خود در تسویهحساب بین بانکهای عضو و اعطای
مجوز صدور کارت و خدماتی که برای پوشش مدیریتی فعالیتهای آنها انجام میدهد ،کارمزد دریافت میکند.
سازمان ویزای بینالملل مجوز صدور سه نوع از کارتهای خود را اعطا میکند که عبارت است از:
 )۲کارت طالیی ویزا که دارای سقف اعتباری زیاد است و به م شتریان ثروتمند اعطا می شود .عالوه بر این ،به دارنده کارت بیمهی
عمر و خدمات منحصررررربهفرد بینالمللی مانند اولویت جایابی در دفاتر مسررررافرتی و هتلها ،بیمهی درمانی ،و خدمات حقوقی
تعلق میگیرد.
 )۲کارت نقرهای ویزا که دارای سقف اعتباری تقریباً اندک ا ست و به بی شتر م شتریانی که حداقل نیازهای آنان را جوابگو ست اعطا
میشررود .این کارت تمام خدماتی را که سررازمان ویزا در دسررترس قرار میدهد (مانند برداشررت نقدی از بانکها یا دسررتگاههای
خودپرداز یا خرید کاالها از تجار) برای دارنده آن میسر میکند.
 )3کارت الکترونیکی ویزا که در واقع کارت اعتباری نی ست و تنها در دستگاههای خودپرداز بینالمللی یا در دستگاههای کارتخوان
برای برداشت از موجودی به کار میرود.


مسترکارت
دومین شرکت کارتهای اعتباری در جهان که مقر آن در شهر نیویورک ایاالت متحدهی آمریکا قرار دارد و سازمانی جهانی است و نه
مؤسسهای بانکی .این شرکت در دههی  ۲۵۷1یکهتاز بود ،تا اینکه سازمان ویزا ظهور کرد و از آن پیشی گرفت .مسترکارت بهشدت در
تالش برای بازگشت به جایگاه قبلی خود در بازار از طریق توسعهی سیستمها و مدرنیزهکردن آنهاست.
مسترکارت شبیه کارت ویزاست ،از حیث اینکه صادرکننده آن مجموعهی اعضای دارای مجوز (بانکها و مؤسسات مالی) است که
بر اساس قراردادنامهی بین این مجموعه و سازمان بینالمللی مسترکارت ،که صاحب امتیاز این کارتهاست ،کارت را صادر میکند.
سازمان بینالمللی مسترکارت مجوز صدور چهار نوع کارت را اعطا میکند که عبارت است از:
 )۲مسترکارت طالیی،

visa international

۲3

1

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
 )۲مسترکارت نقرهای،

۲

 )3مسترکارت ویژه تجار  ،و

 )۴کارت بدهی مسترکارت.۲


امریکن اکسپرس
ابتدا« ،امریکن اک سپرس» شرکتی گرد شگری بود که چکهای م سافرتی بهنام خود صادر میکرد و اکنون ،پس از تو سعه و تکامل ،به
موسررسرره مالی بزرگی تبدیل شررده اسررت .این مؤسررسرره بهطور مسررتقیم کارتهای خود را صررادر میکند و این امتیاز را به هیچ بانک یا
موسسه بانکی دیگری واگذار نکرده است.
امریکن اک سپرس خود متولی پرداخت حقوق تجار و مؤ س سههای پذیرنده کارت ا ست و دارندگان کارت الزم نی ست ح سابی نزد این
مؤسسه داشته باشند.
این بانک متناسب با نوع مشتری و حجم تسهیالت اعطایی سه نوع کارت صادر میکند:
 )۲کارت سبز امریکن اکسپرس،
 )۲کارت طالیی امریکن اکسپرس ،و
 )3کارت الماسی امریکن اکسپرس.



داینرز کلوب

3

بانک آمریکایی سیتی بانک ،یکی از بزرگترین بانکهای دنیا ،مالک شرکت داینرز کلوب ا ست .این شرکت با عنوان ( صادرکننده)
کارت برگزیدگان شناخته می شود ،چون این کارتها را تنها به ثروتمندان اعطا میکند .خدمات اعتباری کارتهای دیگر به این نوع از
کارتها نیز عرضه میشود .این شرکت چند سالی است به کشورهای عربی نیز راه یافته است و سه نوع کارت صادر میکند:
 )۲کارت وام موقت برای همهی مردم،
 )۲کارت فعالیتهای تجاری ویژه تجار و کارکنان شرکتها ،و
 )3کارت مخصوص همکاری با شرکتهای بزرگ مثل شرکت هواپیمایی بریتانیا و شرکت خودروهای ولوو و غیر آنها.
با توجه به بررس ری انجام شررده در خصرروص  ۴صررادرکننده اصررلی کارت اعتباری در سررطح بینالمللی ،شررکل ۲-۲رشررد کارتهای
اعتباری در سراسر جهان از سال  ۲1۲۶تا  ۲1۲۶نشان میدهد.

شکل  .۱-۱پیشبینی رشد معامالت با کارت اعتباری در سراسر جهان طی دوره ( ۲1۲۶/۲1۲۶ارقام به بیلیون دالر)

۲۴
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کلیات ،تعاریف و مفاهیم


طرفهای کارت اعتباری
رسیدن به حکم کارت اعتباری بدون شناخت رابطه قراردادی بین طرفهای این کارت ممکن نی ست .پس از فهم این رابطه ،با تکیه بر
صررحت قرارداد و شررروط آن و خالیبودن آن از ربا و غرر و دیگر فاسرردکنندههای عقد میتوان حکم به جواز یا عدم جواز [صرردور و
استفاده از] کارت اعتباری داد .اصل معامله با کارت اعتباری بین سه طرف اصلی جریان دارد:


طرف اول :صادرکننده کارت
بانک یا مؤسسهای که عضوی از سازمانی بینالمللی است و بر اساس مجوزی که از آن سازمان دریافت کرده است ،کارت صادر
میکند .رابطه صادرکننده کارت با دارنده آن بهوا سطهی قراردادی ا ست که بر طبق آن صادرکننده ملتزم می شود کارتی صادر کند
که برای تعداد زیادی از مراکز تجاری وسیلهی پرداختی مورد قبول باشد و صادرکننده به نیابت از دارنده کارت اقدام به پرداخت
و ضمانت آن بهنفع فروشنده کند.



طرف دوم :دارنده کارت
م شتری بانک که کارت بهنام او صادر شده ا ست .دارنده کارت در برابر صادرکننده متعهد می شود تمام هزینههایی که من شأ آنها
کارت است ،بپردازد.



طرف سوم :تاجر پذیرنده کارت
با همکاری صررررادرکننده کارت و در قبال تعهد او به ضررررمانت پرداخت مبلغ خریدهای دارنده کارت ،ملزم به تحویل کاالها و
خدماتی میشود که دارنده کارت درخواست میکند .گاهی ،به این رابطه سهطرفه دو طرف دیگر نیز اضافه میشوند:



طرف چهارم :سازمان حمایتکننده از کارت
دارنده نشررران تجاری کارت اسرررت و بر اسررراس قراردادهای خاص با بانکهای صرررادرکننده بر صررردور کارتها نظارت دارد.
معروفترین این سازمانها «ویزا» و «مسترکارت» است.



طرف پنجم :بانک تاجر
فقط در یک صررررورت وجود دارد و آن زمانی اسررررت که خرید کاالها و خدمات از تاجری انجام شررررود که بانک او غیر از بانک
صادرکننده کارت با شد .در این حالت ،بانک تاجر صورتح ساب معامالت را به او میپردازد و سپس معادل آن را از بانکهای
صادرکننده کارت در قبال اجرت قرارداد شده بین دو طرف (بانک تاجر و تجار معاملهکننده با کارت) دریافت میکند .بانک تاجر
قادر به انجام این کارها نیسررت مگر بعد از اینکه سررازمان حمایتکننده از کارت آن را تائید رس رمیکند .گاهی ،در کارتها صرررف ًا
رابطهای دوطرفه بین صادرکننده و دارنده کارت وجود دارد که فقط در یک صورت (برداشت نقدی) از طریق صادرکننده کارت
پدید میآید.

بر این ا ساس سازوکار عملکرد کارتها به این شرح ا ست که هنگام خرید کاال یا منفعت یا خدمتی از تاجر ،دارنده کارت با عر ضهی
کارت اعتباری در واقع کفیل خود را که متعهد به پرداخت مبلغ خرید است ،معرفی میکند .در اینجا ،بانک صادرکننده فروشندهی طلبکار،
مشررتری بدهکار یا دارنده کارت اسررت .تاجر پذیرنده کارت صررحت اطالعات مرتبط با کارت از قبیل تاریخ اعتبار کارت ،تطبیق اطالعات
کارت با دارنده آن ،بیشترنشدن بهای خریدها و خدمات از سقف اعتبار اعطاشده به دارنده کارت ،و مبلغ مجاز برای تاجر در هر معامله با
کارت را بررسی میکند.
فرو شنده کارت را در د ستگاه کارتخوان ،که با خط تلفن به مرکز صادرکننده کارت مت صل ا ست ،میک شد و از این طریق مبلغ خرید
ثبت میشررررود و پس از چند ثانیه با تائید یا رد تراکنش ،صررررورتحسرررراب خارج میشررررود .در صررررورت تائید تراکنش ،دارنده کارت زیر
صورتح سابی را که ن شاندهندهی بهای کاال یا خدمت ،تاریخ تحویل آن ،و مطابقت بهای آن با نرخ متعارف و بدون ا ضافه ا ست ام ضا
میکند و بالفاصله آنچه را خریده است تحویل میگیرد .فروشنده اصل صورتحساب را نزد خود نگه میدارد و نسخهای از آن را به مشتری
میدهد.
بانک صادرکننده کارت بهموجب کفالتی که بر صدور کارت مترتب ا ست ،کفیل بدهی م شتری خواهد شد و به این ترتیب م شتری در
قبال فروشررنده بریءالذمه خواهد بود .فروشررنده اصررل صررورتحسرراب فروش (فاکتور) را در حسرراب خود نزد بانکی که با آن تعامل دارد
(بانک تاجر یا خود صادرکننده کارت) میگذارد ،سپس بانک مبلغ صورتح ساب را پس از ک سر کارمزد خود ظرف حداکثر سه روز به
حساب فروشنده واریز میکند و مراتب در حساب بدهکار ثبت میشود.
اگر فاکتورهای فروش به بانک صادرکننده کارت تسلیم شود ،مبلغ آنها مستقیماً به حساب دارنده کارت ثبت میگردد و اگر فاکتورها
متعلق به کارتی باشد که از شعب دیگر این بانک یا بانک محلی دیگری که عضو همین کارت است صادر شده باشد ،وجه آنها به حساب
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
هرکدام از آن دو نو شته می شود؛ سپس ،از طریق ح سابهای متقابل بین آنها ت سویهی این فرایند صورت میگیرد .چنانچه فاکتورها متعلق
به کارتی باشد که از سوی بانک خارجی عضو همین کارت صادر شده است ،به حساب سازمان حمایتکنندهی کارت نوشته می شود و آن
سازمان نیز به بانک خارجی مراجعه میکند.
اگر فاکتورها متعلق به کارتی باشد که بانک صادر کرده است ،اما خریدها از فروشندگانی باشد که قراردادی با بانک صادرکننده کارت
ندارند ،فرو شندگان فاکتورها را به بانک خود که با او قرارداد دارند و ع ضو همین کارت ا ست ،میفر ستند و آن بانک بهای فاکتورها را به
فروشندگان پرداخت خواهد کرد؛ سپس به بانک صادرکننده کارت باز میگردد که بهنوبهی خود این فرایند را به حساب دارنده کارت منظور
میکند .اگر صادرکننده کارت بانک خارجی با شد ،بانک تاجر فرایند را به ح ساب سازمان حمایتکننده از کارت ثبت و آن سازمان نیز به
بانک خارجی مراجعه میکند.
از طریق سی ستم پایه دو ،که ویژه فرایند ت سویه و حلوف صل ح سابها بین بانکهای مختلف با دقت و بهرهوری ب سیار ا ست ،روزانه
عملیات بین بانکی از نظر واریز به حسرراب یا کسررر از حسررابهای مختلف بانکها صررورت میپذیرد .اگر فرض شررود که فرایند خرید با
کارت تحقق یافته و فروشررنده سررند فروش را در حسررابش نزد بانکی که با آن کار میکند (بانک تاجر) گذاشررته اسررت تا مبلغ آن را دریافت
کند ،سریسررتم پایه دو در پایان آن روز وجه را از حسرراب بانک صررادرکننده کارت کسررر و به حسرراب بانک تاجر واریز میکند و فروشررنده از
طریق بانک صادرکننده کارت به مبلغ فروش خود با کارت ،پس از ک سر کارمزد قراردادی که ن سبتی بین  ۲تا  ۸در صد ا ست ،د ست پیدا
میکند.
مشتری برای برداشت نقدی با استفاده از کارت آن را داخل دستگاه خودپرداز قرار میدهد و در صورت وجود رمز ،آن را وارد و میزان
مشررخصری وجه نقد یا دیگر خدمات موجود را درخواسررت میکند؛ سررپس ،دسررتگاه بهطور خودکار مجوز را میگیرد و مشررتری در صررورت
تائید به وجه مورد نیاز خود دسرررت مییابد .این گردش مالی از طریق سررریسرررتم به بانک صرررادرکننده ارسرررال میشرررود تا مبلغ را بهعالوهی
در صدی ا ضافه بهدلیل این ا ستفاده در ح ساب م شتری ثبت کند .صادرکننده کارت در پایان مدتی م شخص صورتح ساب کارت را که
شررامل موارد زیر اسررت صررادر میکند :اسررامی فروشررندگان و مبلغی که دارنده کارت با آن کاالها یا خدماتی را از ابتدای این مدت خریداری
کرده است ،مبالغ برداشتشده از دستگاههای خودپرداز ،و آخرین مهلت بازپرداخت.

 ۱۱.۱کارت اعتباری در ایران
در ایران نیز ،در سالهای پیش از انقالب و در اواخر دهه  ،۲3۹1ا ستفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی ویزا و م ستر کارت به صورت
محدود آغاز گردید و تنها  3دسرتگاه خودپرداز در تهران که توسرط بانکهای سرپه-تهران و بانک ایران-هلند نصرب گردیده بود ،خدمات
مربوطه را به دارندگان کارت ارائه میکردند .پس از انقالب به علت قطع روابط با ا یاالت متحده آمری کا و تحریم های به وجود آمده عل یه
ایران ،استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی متوقف گردید .همچنین با آغاز جنگ تحمیلی و رکود فعالیتهای اقتصادی عمالً ا ستفاده
از فنآوریهای جدید الکترونیکی بهدست فراموشی سپرده شد .بعد از جنگ مجدداً فعالیت بانکها در این حوزه آغاز گردید و کارتهای
بانکی به معنای عام از سال  ۲3۷1وارد سیستم بانکی کشور شد.
بانک تجارت اولین بانک داخلی ک شور بود که اقدام به توزیع یکی از انواع کارتهای بانکی به نام «چک کارت» نمود .در سال ،۲3۷۲
تعداد  ۲۲دستگاه خودپرداز توسط این بانک برای استفاده عموم نصب گردید و پس از آن بانکهای سپه و ملی به این جریان پیوستند و در
خرداد ماه  ۲3۸۲طرح شتاب تصویب گردید و به موجب آن بانکها در سراسر کشور از طریق شبکه شتاب به یکدیگر متصل گردیدند .در
حال حاضر کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،تبادل اطالعات بینبانکی را از طریق شبکه شتاب انجام میدهند و در جهت جذب
مشرررتری مبادرت به صررردور و ارائه اقسرررام متفاوت کارتهای بانکی از نوع کارت بدهی نمودهاند .بدین معنا که دارنده کارت در وهله اول
میبای ست اعتبار مربوطه را در بانک صادرکننده کارت ،کارسازی نماید و سپس تا میزان اعتبار مذکور ،حق ا ستفاده خواهد داشت .برخی
از بانکها نیز تسهیالت ویژهای در خصوص استفاده از کارتهای اعتباری داخلی برای مشتریان خود در نظر گرفتهاند.
بانک پارسرریان اولین ارائه دهنده خدمات در این زمینه اسررت .بانک سررامان دسررتگاههای خودپرداز خود را بر اسرراس اسررتانداردهای

بینالمللی  ۲EMVمجهز نموده تا امکان کار با کارتهای اعتباری ویزا و مسرررترکارت فراهم شرررود .اکنون بانکهایی همچون پاسرررارگاد،
اقتصرراد نوین ،سررامان ،پارسرریان و سررینا در زمینه کارتهای اعتباری داخلی در مقایسرره با بانکهای دولتی ،اقدامات چشررمگیری به عمل
آوردهاند .با این وجود همانگونه که اشرراره شررد ،در حال حاضررر به علت وجود تحریمهای مختلف اقتصررادی و تجاری ،کارتهای اعتباری
بینالمللی عمالً در کشور جایگاهی ندارد و آنچه که در عرف بانکداری و نزد افراد جامعه بهعنوان کارت اعتباری نامیده میشود ،کارتهای
European master visa.
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کلیات ،تعاریف و مفاهیم
بانکی از نوع کارت بدهی میباشررد .نتایج بررسرریجایگاه کارتهای اعتباری در ایران در مقایسرره با سررایر کشررورهای خاورمیانه و آفریقا در
سال  ۲1۲۶ن شان میدهد که کارتهای اعتباری در ایران همچون بهپرداخت ملت ،سامان پرداخت الکترونیک ،آ سان پرداخت پار سیان،
تجارت الکترونیک پارسیان و پرداخت الکترونیک پاسارگاد به ترتیب در جایگاه  3۲تا  3۶جدول قرار دارند.

 ۱۱.۱جمعبندی
در بازارهای مالی نقش و اهمیت بازار پولی با تأکید بر بانکها و مؤسررسررات مالی و اعتباری غیر قابل انکار اسررت و این نقش با تأکید بر
تأمین اعتبار در حال رشررررد و توسررررعه روزافزون نیز می باشررررد .بازار پولی یکی از مهمترین پایگاه های تامین مالی و تامیناعتبار برای
مصررررفکنندگان حقیقی و حقوقی اسرررت که یکی از فعالیتهای با اهمیت در این حوزه تأمین اعتبار برای مصررررفکنندگان خرد و در قالب
انواع مختلف و متنوعی از محصوالت است .محصوالت تأمین اعتبار مصرفکننده خرد که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت
انواع مختلفی از تسهیالت و کارت اعتباری بود.
در حال حاضر کارت اعتباری از ابزارهای نوین تأمین اعتبار است که بررسی آمار موجود در ایران نشان میدهد کمتر از  ۲درصد تأمین
اعتبار م صرفکنندگان از این محل بوده ا ست و این در حالی ا ست که آمارهای بینالمللی سهم کارت اعتباری در سایر ک شورها را ب سیار
بیشتر از این اندازه معرفی نمودهاند .بنابراین یکی از نتایج این نوشتار توجه به اهمیت کارت اعتباری در و توسعه و رشد آن در کشور است.
بهعبارتی گ سترش کارتهای اعتباری در سطح بینالمللی بهعنوان یکی از سازوکارهای پرداخت الکترونیک ،تو سعه تجارت الکترونیک را
موجب گردیده که باید در خصررروص نوع ارتباطات و قرارداد صرررادرکننده کارت ،چگونگی تسرررویه ،تکنولوژی به کار رفته در آن ،محدوده
کاربرد و انواع خدماتی که از این محل قابل ارائه اسررت ،بحث کافی داشررت که در فصررول بعدی به این مسررئله پرداخته خواهد شررد .در این
فصررل عالوه بر بررسری انواع محصرروالت اعتبار مصرررفکننده و نقشآفرینان اصررلی در آن به کارت اعتباری بهعنوان نوآوری مالی در اعتبار
مصرفکننده بهطور ویژه و خاص پرداخته شد و نقش آن در توسعه مفاهیم مرتبط با اعتبار مصرفکنندگان خرد مورد تعمق و بررسی بیشتر
قرار گرفت.
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فصل دوم
نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
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 ۱.۲مقدمه
کارکرد کلی نظام تأمین مالی تجهیز و تخصرریص منابع اسررت .نقش خانوارها در نظام تأمین مالی بیشررتر در طرف عرضررهکننده منابع مالی
دیده می شود .خانوارها به واسطه انباشت پسانداز صاحب منابع مالی هستند که از طریق بازارهای مالی به متقاضیان منابع مالی که عمدت ًا
بنگاههای تولیدی هسررتند تخصرریص مییابد .در این دیدگاه مهمترین نقش خانوارها در نظام تامینمالی عرضررهکننده وجوه مالی اسررت .اما
نباید از این بحث غافل شررررد که باتوجه به نااطمینانی هایی که خانوارها در درآمد و مخارج خود دارند و همچنین عدم تطابق زمانی وقوع

درآمدها و مخارج این نیاز برای خانوارها نیز به وجود میآید که متقاضرری تأمین مالی باشررند .در این راسررتا رایان و همکاران )۲1۲۲( ۲به
پنج وظیفه نظام تأمین مالی در قبال مصرررررفکننده یا خانوار اشرررراره میکند که عبارتند از  -۲انتقال وجوه بین مصرررررفکنندگان و سررررایر
کارگزاران -۲ ،انتقال وجوه به زمانهای آتی (پسانداز و سرمایهگذاری) -3 ،انتقال وجوه به زمانهای گذشته (قرضگیری و اعتبار)-۴ ،
مدیریت ری سک (بیمه) و  -۹تهیه اطالعات و تو صیه درباره این ت صمیمات .ازاینرو نیاز ا ست که به جایگاه خانوارها در نظام تامینمالی
بهعنوان متقاضی تأمین مالی نیز توجه شود.
دسترسی خانوارها به نظام تأمین مالی میتواند به واسطه امکان جابجایی قدرت خرید خود در طول زمان ایجاد رفاه کند و خانوارها را
به سبد مصرفی بین دورهای بهینه و دلخواه دور کند .ولی هرچه خانوارها با محدودیت بی شتری در برخورداری از امکانات نظام مالی روبرو
با شند ،بی شتر از سبد مطلوب خود فا صله میگیرند و رفاه آنها کمتر می شود .پس د ستر سی به ابزارهای پسانداز و قرضگیری میتواند بر
رفاه خانوارها اثرگذار باشررد .البته الزم به ذکر اسررت که خانوارها معموالً در انتقال قدرت خرید خود به آینده مشررکل کمتری دارند تا اینکه
بخواهند از قدرت خرید دورههای آتی خود را به دوره جاری منتقل کنند .بهعبارت دیگر ،دسررررترسرررری به ابزارهای پسانداز برای خانوارها
راحتتر و امکانپذیرتر از امکان قرضگیری و دسترسی به اعتبارات و تسهیالت است.
نظام تأمین مالی در ایران سی ستمی بانک محور است .توجه به نظام تأمین مالی در سالهای گذشته بی شتر معطوف به تأمین مالی تولید
و رفع نیاز نقدینگی بنگاههای تولیدی بوده است .نحوه تخصیص تسهیالت در سالهای اخیر این رویکرد را نشان میدهد .بر اساس آمارها
بیش از  ۸1در صد از منابع بانکی ک شور به بخش تولید اخت صاص داده شده ا ست که اهمیت بخش تولید را در این حوزه را ن شان میدهد.
اولویت دادن به تأمین مالی تولید باعث شررد که آنطور که باید تأمین مالی خانوار مورد توجه نباشررد .اگر نسرربت بدهی خانوار به  GDPدر
ایران را (که حدود  ۲1درصد است) با آمار سایر کشورهای درحال توسعه (که بیش از  ۲۹درصد است) مقای سه کنیم متوجه می شویم که
تأمین مالی خانوار در ایران نسبت به سایر کشورها عقبماندهتر است .تأمین مالی مصرفکننده در دهههای اخیر در کشورهای توسعهیافته
و حتی در کشررورهای در حال توسررعه به واسررطه ابزارها و نوآوریهای مالی گسررترش قابلتوجهی داشررته اسررت که مهمترین آنها اسررتفاده از
کارتهای اعتباری بوده اسررت .بخش قابلتوجهی از اعتبارات مصرررفکننده در کشررورهای دیگر به واسررطه کارتهای اعتباری تخص ریص
یافته اسررررت .کارتهای اعتباری از طرفی چون خلق اعتبار به حسرررراب میآید نقدینگی زیادی از بانکها را درگیر نمیکند و برای بانکها
ابزاری جذاب بهحسرراب میآید و از طرف دیگر چون اسررتفاده از اعتبار کارتهای اعتباری برای خانوارها به مراتب سررادهتر و راحتتر از
گرفتن وام های مصرررررفی از بانک ها اسررررت ،برای متقاضرررر یان آن نیز ابزاری مف ید قلمداد میشررررود .ازاینرو هر دوطرف اعتبارگیرنده و
اعتباردهنده تمایل به گسررترش این ابزار دارند .در ایران زیرسرراختهای الزم برای گسررترش این ابزار فراهم نشررده اسررت و اسررتفاده از این
کارتها علیرغم مزیتهایی که دارد زیاد مورد توجه نبوده است .لذا گشایش در این حوزه طبیعتاً باید از اولویتهای سیاستگذار باشد.
با این حال برای گسرترش کارتهای اعتباری مطالعه و بررسری جامعی در خصروص تبعات اجرای این سریاسرت باید انجام گیرد .به هر
حال باتوجه به مکانیسررمهایی که بین نظام مالی و بخش حقیقی اقتصرراد حاکم اسررت این سررؤال پیش خواهد آمد که آیا میزان دسررترسرری
خانوارها به اعتبارات (به واسرررطه کارتهای اعتباری) عالوه بر اینکه بر رفاه خانوارها میتواند اثرگذار باشرررد بر کارکرد اقتصررراد میتواند
مؤثر باشد؟ و اگر میتواند مؤثر باشد این تأثیر از چه کانالی و چگونه خواهد بود؟

۲

برای پاسرررخ به این سرررؤال باید مطالعاتی که در حوزه اثرگذاری اعتبارات مصررررفکننده یا بدهی خانوارها بر متغیرهای اقتصررراد کالن
صررورت گرفته اسررت مرور شررود .در این گزارش نحوه اثرگذاری اعتبارات مصرررفکننده در سرره حوزه بخش حقیقی اقتصرراد ،بخش پولی و
ثبات مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در بخش بعدی ابتدا اثر اعتبار مصرفکننده بر بخش حقیقی اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد.

Ryan, et al.
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 ۲الزم به ذکر است که اعتبار مصرفکننده و بدهی خانوار اگرچه مفهوم یکسانی ندارند ولی مفاهیم نزدیک به هم دارند .چون مصرفکننده در قالب چارچوب اقتصاد
کالسیک همان خانوار است و از طرف دیگر اعتبارات متغیر جریان ( )flowو بدهی متغیر انباشت ( )stockاین متغیر است .لذا با توجه به ماهیت گزارش ،در طول
این بخش گزارش این دو مفهوم به جای یکدیگر استفاده شده است.

3۲

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
در این بخش با توجه به مطالعات انجام شررده ،اثر اعتبار مصرررفکننده بر رشررد اقتصررادی ،چرخههای تجاری ،مصرررف ،بازار کار و توزیع
درآمد مورد تحلیل قرار میگیرد .سپس در بخش سوم اثرگذاری اعتبارمصرفکننده بر سیاستگذاری پولی تحلیل می شود .در بخش چهارم
نیز رابطه ثبات مالی با بدهی خانوار مورد بررس ری قرار میگیرد و مکانیسررمهایی که بدهی خانوار میتواند بر ثبات مالی اثرگذار باشررد ،مرور
می شود .در بخش پنجم باتوجه به تحلیل مکانی سمهایی که در بخشهای قبلی شده است ،آمار اقتصاد ایران در این حوزه مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

 ۲.۲اثر اعتبار مصرفکننده بر بخش حقیقی اقتصاد
کانال ا صلی که اعتبارات م صرفکننده از طریق آن میتواند بخش حقیقی اقت صاد را متأثر کند ،م صرف ا ست .میزان م صرف خانوارها در
دورههای مختلف و ترکیب م صرف آنها زمانی که با محدودیت د ستر سی به اعتبار مواجه ه ستند در مقای سه با زمانی که این محدودیت را
ندارند متفاوت اسررت .بنابراین تغییرات مصرررف میتواند تقاضررای کل را تغییر دهد و تغییر در تقاضررای کل میتواند بر سررایر بخشهای
اقتصرادی مؤثر باشرد .از آنجا که تحریک تقاضرای کل لزوماً منجر به رشرد اقتصرادی نخواهد شرد ،بنابراین مطالعاتی که به رابطه اعتبارات
مصرفکننده و رشد اقتصادی پرداختهاند در بخش اول مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
یکی از کارکردهای دیگر اعتبارات م صرفکننده جنبه کاهش نو سانات در م صرف و یا حتی تقا ضا نا شی از شوکهای وارده به خانوار
است ازاینرو در زیربخش دوم به پاسخ مطالعات مختلف به این سؤال پرداخته میشود که آیا اعتبارمصرفکننده توانسته است تغییراتی در
رفتار چرخههای تجاری ایجاد کند یا خیر .سررؤال دیگری که در زیربخش سرروم به آن پرداخته شررده اسررت این اسررت که آیا باتوجه به تجربه
ک شورهای مختلف ترکیب م صرف و یا میزان م صرف تحت تأثیر میزان د ستر سی اعتبارات بوده ا ست و این اثرگذاری به چه صورتی بوده
است.
همچنین باتوجه به اینکه دسترسی به اعتبارات برای خانوارها بر رفتار بهینه خانوارها اثر میگذارد ،این سؤال در قسمت دیگری بررسی
می شود که آیا بازار کار از گ شایش یا محدودیت اعتباری خانوارها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ در بخش آخر این ق سمت نیز رابطه بین
توزیع درآمد و اعتبارمصرفکننده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کافینت و همکاران )۲1۲۶( ۲با اشاره به اینکه اعتبار مصرفکننده در نهایت میتواند محرک بخش تقاضای اقتصاد باشد ،بیان کردند

که ممکن است این تحریک در تقاضا لزوماً به افزایش رشد اقتصادی منجر نشود ،بلکه باعث افزایش تقاضا برای کاالهای وارداتی شود.
این مطالعه اثر اعتبارمصرفکننده بر رشد اقتصادی و واردات را بررسی کرد .با استفاده از دادههای اقتصاد فرانسه آنها به این نتیجه رسیدند
که شررروک بر اعتبار مصررررفکننده هم واردات و هم  GDPرا تحریک میکند اما اثری که بر روی واردات میگذارد قویتر اسرررت .البته آنها
اشرراره کردند که شرردت اثرگذاری در هر بخش بسررتگی به سرراختار تقاضررا در اقتصرراد دارد .در اقتصرراد ما که بخش قابلتوجهی از کاالهای
بادوام وارداتی است اگر بدون ضابطه اعتبار مصرفکننده افزایش یابد میتواند تنها باعث افزایش در واردات شود.

در این راسررتا بایوکاراباکک و کراس )۲11۵( ۲با بررسرری آمار  ۵کشررور در حال توسررعه و نوظهور و تفکیک اثر اعتبار به شرررکتها و

اعتبار به خانوارها در این کشورها به این نتیجه رسیدند که افزایش در اعتبار خانوار اثر منفی بر خالص صادرات (به عبارت دیگر واردات)
دارد .آنها به این نتیجه رسرریدند که هرچه سررهم اعتبار به شرررکتها در مقابل سررهم اعتبار به مصرررفکننده افزایش داشررته باشررد ،خالص

صررادرات افزایش خواهد یافت .سرراسرری )۲1۲۴( 3برای  ۲۷کشررور اروپایی و اوزولک )۲1۲۲( 4برای اقتصرراد ترکیه نیز نشرران دادند که

افزایش در اعتبار مصرفکننده اثر منفی بر تراز تجاری دارد.

گالور و زیرا )۲۵۵۴( 5و دیگرگوریو )۲۵۵۶( 6اثر اعتبار مصررررفکننده را بر پسانداز ،آموزش و سررررمایه انسرررانی دیدند .آنها مطرح

کردند که اعتبار خانوار این امکان را فراهم میکند که خانوار سهم بی شتری برای آموزش و انبا شت سرمایه ان سانی صرف کند و همین امر
باعث رشررد اقتصررادی خواهد شررد .مطالعه تجربی دیگرگوریو ( )۲۵۵۶برای  ۲1کشررور توسررعه یافته و  ۶3کشررور درحال توسررعه در این
خصوص این فرضیه را تائید کرد که اعتبار مصرفکننده از کانال انباشت سرمایه انسانی میتواند به رشد اقتصادی بینجامد.
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نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
البته همه مطالعات به اثر مثبت اعتبار مصرررفکننده بر رشررد اقتصررادی هم نظر نیسررتند .جاپلی و پاگانو )۲۵۵۴( ۲بهصررورت تئوریک
نشان دادند که گسترش بازار اعتبار مصرفکننده که (محدودیت نقدینگی آنها را کاهش دهد) باعث کاهش نرخ پسانداز و در نتیجه رشد
اقتصررادی میشررود .آنها این یافته را برای  31کشررور نیز آزمون کردند که یافتهها به صررورت تجربی تائید شررد .همچنین بک و همکاران

۲

( )۲1۲۲با تجزیه اثر اعتبار م صرفکننده و اعتبار به بنگاهها با ا ستفاده از اطالعات  ۴۹ک شور در حال تو سعه و تو سعه یافته به این نتیجه
رسیدند که با وجود اینکه اعتبار به بنگاهها باعث افزایش رشد اقت صادی و کاهش نابرابری درآمدی می شود ،اعتبار به مصرفکننده اثری بر
این دو متغیر اساسی ندارند.

3

مسئلهای که در رابطه بین رشد اقتصادی و اعتبارمصرفکننده حائز اهمیت است ،مسئله نرخ پسانداز است .باربا و پیوتی ( )۲11۸با
پرداختن به این م سئله ا شاره کردند که د ستر سی به اعتبار م صرفکننده (که بهمعنی کاهش محدودیتهای نقدینگی خانوارها ا ست) باعث
کاهش نرخ پسانداز و در نتیجه انباشرررت سررررمایه میشرررود و از این طریق اثر منفی بر رشرررد اقتصرررادی دارد .اگر حالتی را که خانوارها با
محدودیت د ستر سی به اعتبار مواجه ه ستند را با حالتی که خانوار با محدودیت نقدینگی روبرو نی ست (و د ستر سی به اعتبار م صرفکننده
دارد) مقایسرره کنیم نحوه اثرگذاری اعتبار مصرررفکننده بر رفتار پساندازی خانوارها به این شرررح مشررخص میشررود .زمانی که فرد دارای
محدودیت در نقدینگی است در دورههای زمانی که درآمد آن باال است پسانداز میکند تا بتواند در دورههایی که درآمد آن به صورت موقتی
پایین ا ست م صرف خود را در سطحی مطلوب نگه دارد .این رفتار مت ضمن نرخ پسانداز در سطح مطلوبی ا ست .حالتی که خانوارها با
م شکل د ستر سی به اعتبار مواجه نی ستند ،در دورههایی که موقتاً درآمد پایینی دارد ،با قرض گرفتن و بدهی سطح م صرف خود را باالتر از
درآمد نگه میدارد (پسانداز منفی) تا در دورهای که درآمد آنها افزایش پیدا کرد آن بدهیها را تسویه کنند.
از دید دیگری نیز میتوان اثر اعتبار مصرررفکننده بر رشررد اقتصررادی را بر اسرراس افق زمانی تحلیل کرد .بر اسرراس مطالعه المباردی و

همکاران )۲1۲۷( 4که از دادههای  ۹۴ک شور در بازه زمانی  ۲۵۸1تا  ۲1۲۹ا ستفاده شده ا ست ،ن شان داده شده ا ست که در کوتاهمدت
(زیر یک سررال) اثر افزایش نسرربت بدهی خانوار به  GDPبر رشررد اقتصررادی و مصرررف مثبت اسررت ولی این رابطه در بلندمدت به واسررطه
بیثباتی مالی و بحران مالی ناشی از بدهی منفی میشود بهطوریکه یک درصد افزایش در نسبت بدهی خانوار بر  GDPدر بلندمدت باعث
کاهش  1٫۲درصدی در رشد اقتصادی میشود.
در مجموع نتایجی که مطالعات مختلف در این حوزه گرفتهاند را میتوان اینگونه جمعبندی کرد:


اعتبار مصرفکننده باعث افزایش در تقاضای کل از طریق افزایش مصرف می شود .اگر این افزایش تقاضا به جای بازارهای داخلی به
سمت بازارهای کاالهای وارداتی سوق پیدا کند عمالً نمیتوان اثرمثبتی برای اعتبار مصرفکننده متصور شد بلکه باعث منفیتر شدن
تراز تجاری میشود.



اثرگذاری اعتبار مصرررفکننده بر رشررد اقتصررادی به نحوه تأثیرگذاری اعتبار مصرررفکننده بر پسانداز وابسررته اسررت .برخی مطالعات
اشرراره دارند که کاهش محدودیت نقدینگی باعث افزایش مخارج خانوار در سرررمایه انسررانی میشررود که به نوعی پسانداز محسرروب
می شود و از این طریق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .اما از طرف دیگر مطرح می شود که نرخ پسانداز به واسطه وجود محدودیت
نقدینگی افزایش مییابد و وجود اعتبار مصرررفکننده باعث کاهش در نرخ پسانداز خواهد شررد و لذا اثر آن بر رشررد اقتصررادی مبهم
اسررت .بنابراین میتوان گفت که برای اینکه بتوان گفت پسانداز چگونه در پاسررخ به اعتبار مصرررفکننده تغییر میکند نیاز به بررسرری
بیشتر دارد.



رابطه بین اعتبار مصرررفکننده و رشررد اقتصررادی به واسررطه اثرگذاری اعتبار مصرررفکننده بر بیثباتی مالی و احتمال بروز بحران مالی
میتواند رابطه منفی باشد .البته در بخش رابطه ثبات مالی و رشد اقتصادی به آن پرداخته شده است.



اثرگذاری اعتبار م صرفکننده بر ر شد اقت صادی باتوجه به ویژگیهای مختلف ک شورها متفاوت خواهد بود و نمیتوان یک رابطه را به
تمام کشورها تعمیم داد.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

 ۱.۲.۲بدهی خانوار و چرخههای تجاری
مهمترین اثرگذاری اعتبار مصرفکننده بر چرخههای تجاری از طریق هموارسازی مصرف خواهد بود .اگر اعتبار در دسترس خانوارها قرار
دا شته با شد با ا ستفاده از ابزارهای بدهی تالش در هموار سازی روند م صرف خود خواهند کرد که باعث ثبات بی شتر در اقت صاد و کاهش
نوسرررانات اقتصررراد خواهد شرررد .رویکرد دیگر نیز این اسرررت که معتقدند که ناقصررری بازار اعتبار مصررررفکننده باعث میشرررود که ویژگی

ثبات سازی که برای اعتبار م صرفکننده قائل ه ستیم در واقعیت وجود ندا شته با شد .به این صورت که شیدی )۲1۲۴( ۲مطرح میکند که
قراردادهای مالی نوعاً تمامی شررررایط آتی را در نظر نمیگیرند و بنابراین تمام ریسرررک را پوشرررش نمیدهد .ازاینرو خانوارها یک پسانداز
احتیاطی دارند که این امر باعث میشررود که نقش ایجاد ثبات اعتبارمصرررفکننده محدود شررود .از طرف دیگر افزایش نسرربت بدهی خانوار
منجر به افزایش ریسررک ثبات مالی خواهد شررد و این افزایش ریسررک ثبات مالی باعث بحران مالی و در نتیجه بحران اقتصررادی شررده و
رکودها را عمیقتر خواهد کرد.

۲

برای برر سی رابطه بین بدهی خانوار و چرخههای تجاری دو فر ضیه مطرح می شود .فر ضیه تقا ضای اعتبار مطرح میکند که تغییرات
در بدهی خانوارها ری شه در تغییرات آتی درآمدهای خانوارها دارد (که خانوارها افزایش درآمد سالهای آتی را پیشبینی کردهاند و بدهی را
افزایش دادهاند) ازاینرو افزایش در بدهی خانوارها با افزایش رشررررد اقتصررررادی همراه خواهد بود و لذا روند بدهی خانوارها روند همراه

چرخهای اسررت .از طرف دیگر فرض ریه عرضرره اعتبار 3بیشررتر تغییرات در بدهیها را ناش ری از تغییر در عرضرره اعتبار تفس ریر میکند و بیان
میکند که چون این تغیر لزوماً در بخش حقیقی اتفاق نیفتاده اسررررت افزایش بدهی خانوار ناشرررری از افزایش در عرضرررره اعتبار تنها باعث
کاهش در پسانداز و کاهش در ر شد اقت صادی می شود و لذا افزایش در بدهی خانوارها اثر منفی بر بخش حقیقی اقتصاد دا شته و روندی

ضدچرخهای دارد .بی شتر مطالعات فر ضیه عر ضه اعتبار را تائید کردند .میان و همکاران )۲1۲۷( 4با برر سی اطالعات  31ک شور در بازه

زمانی  ۲۵۶1تا  ۲1۲۲نشان دادند که افزایش نسبت بدهی خانوار به  GDPبا رشد  GDPرابطه منفی دارند که به نوعی تائید کننده فرضیه

عرضه اعتبار است .در کار دیگری میان و سوفی )۲1۲۴( 5نشان دادند که باالتر رفتن بدهی خانوارها دلیل اصلی کاهش اشتغال در آمریکا

حدفاصل  ۲11۷تا  ۲11۵بوده است .همچنین کیم )۲1۲۶( 6نیز رابطه بلندمدت بدهی خانوار و رشد اقتصادی را منفی برآورد کردند .در

این راستا مطالعات مطرحی مانند کورینک و سیمسک ،)۲1۲۶( ۷اگرسون و کروگمن )۲1۲۲( ۸به این مسئله اشاره کردند که افزایش در
بدهی خانوارها منجر به تسویه اجباری بدهی برای آنها میشود که این کار در نهایت منجر به کاهش در تقاضای کل و رکود خواهد شد.

 ۲.۲.۲اثرگذاری اعتبار مصرفکننده بر مصرف
مهمترین کانال اثرگذاری اعتبار مصرررفکننده از کانال تغییر در ترکیب و یا روند تغییرات مصرررف اسررت .خانوارهایی که با محدودیت در
نقدینگی مواجه هسررتند با فراهم شرردن شرررایط اعتباری میتوانند درآمدهای آتی خود را در دوره حاضررر به تقاضررای مؤثر تبدیل کنند و این
باعث میشود که مشکل کمبود تقاضای مؤثر که در برخی از اقتصادها وجود دارد رفع شود.

مهمترین اثری که اعتبار مصرررفکننده بر روی مصرررف دارد از طریق فراهم کردن شرررایط هموارسررازی مصرررف ۵اسررت .هموارسررازی

مصرررف را میتوان با نظریه درآمد دائمی فریدمن توضرریح داد که اشرراره دارد که مهمترین تعیینکننده مصرررف بهینه افراد (در دنیای بدون
اصطکاک مالی) درآمد دائمی افراد است .حال این سطح بهینه مصرف زمانی قابل حصول است که سیستم مالی با اعتباراتی که در اختیار
مصرفکننده قرار میدهد فاصله بین درآمد جاری و دائمی را پر کند تا افراد بتوانند به سطح بهینه مصرف خود دست یابند .طبیعتاً سیستم
مالی ناقص که نتواند امکان هموارسازی را فراهم آورد ،به رفاه مصرفکننده و چه بسا (به سبب محدود کردن تقاضا) به رشد اقتصاد لطمه

میزند .یکی از ابزارهایی که در این راسرتا بسریار مفید اسرت خدمات اعتبار مصررفکننده و کارتهای اعتباری اسرت .بردی )۲11۸( ۲1با
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نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
دادههای  ۲۵۹۵تا  ۲11۹نشرران داد که گسررترش در اعتبار مصرررفکننده و نوآوریها در این زمینه به یکنواختسررازی مصرررف کمک کرده
است .بنابراین اینگونه میتوان گفت که اگر خانوارها با هیچ محدودیت نقدینگی مواجه نباشند ،طبق نظریه مصرف دائمی فریدمن یا نظریه
م صرف هال ،م صرف آنها یک روند یکنواخت و همواری خواهد دا شت .ولی اگر خانوارها دچار محدودیت نقدینگی با شند هرگونه بهبود

در وضعیت اعتبارات مصرفکننده میتواند به بهبود در فرآیند هموارسازی مصرف منتج شود .ازاینرو لودوینگستون )۲۵۵۵( ۲و گروس و
سرروایلس )۲11۲( ۲نشرران دادند که اعتبارات مصرررفکننده به خوبی تغییرات در مصرررف در آمریکا را توضرریح میدهد .این موضرروع برای
ژاپن توسط مطالعه واکابایاشی و هوروکا )۲11۹( 3و برای پنج کشور توسعه یافته توسط باچتا و گرالچ )۲۵۵۷( 4نشان داده شده است.

در خصررروص نحوه اثرگذاری بدهی خانوار یا اعتبار مصررررفکننده بر روی اجزای مصررررف نیز مطالعات وجود دارد .در این مطالعات
معموالً کاالها را بر ح سب دوام آن به کاالهای م صرفی بادوام و بیدوام تق سیم میکنند و اثر اعتبار م صرفکننده را بر هر دو گروه جداگانه

بررسررری میکنند .همانطور که اشرررمیت )۲111( 5نیز مطرح کرد ارزشررری که کاالهای بادوام ایجاد میکنند در جریان خدماتی اسرررت که در
چندین دوره ارائه میدهد .مصرررفکننده برای اسررتفاده از این خدمات باید هزینه اسررتفاده از چندین دوره جریان خدماتی آن کاال را با خرید
کاال به صرررورت یکجا پرداخت کند .ازاینرو مصررررفکننده برای خرید کاالهای بادوام و تطابق جریان درآمدیش با جریان هزینههای خرید
کاالهای بادوام ،بیشررررتر به اسررررتفاده از تسررررهیالت و اعتبارات نیاز دارد .ازاینرو مطالعات فراوانی یافت میشررررود که نشرررران میدهد که
محدودیت اعتباری مصرررفکننده عامل مهمی در تابع تقاضررای کاالهای بادوام اسررت (اندرسررون و ایسررتوود ( ،)۲۵۷۶گریویز (،)۲۵۸3

هامبورگ و ز یک ( )۲۵۷۷و مشررررکین ( .))۲۵۷۶مک کارتی )۲۵۵۷( 6با بررسرررری داده های آمری کا به این نتی جه رسرررر ید که اثر

اعتبارمصرررفکننده تنها بر روی مصرررف کاالهای بادوام معنیدار و مثبت اسررت و کاالهای بیدوام از اعتبار مصرررفکننده تأثیر نمیپذیرند.

چوچرد )۲11۶( ۷برای اقتصرراد تایلند نشرران داد که بدهی خانوارها به مصرررف هر دو نوع کاالی بادوام و بیدوام مؤثر اسررت اما این اثر بر
روی کاالهای بادوام قویتر است.
استنباطی که از میزان اثرگذاری اعتبارات مصرفکننده بر مصرف میتوان داشت را در این میتوان به این صورت خالصه کرد:



هرچه در یک محیط اقتصررادی خانوارها محدودیت نقدینگی بیشررتری داشررته باشررند ،تغییرات مخصرروصرراً بهبود در سرریسررتم اعتبار
مصرفکننده اثر شدیدتری بر مصرف دارد.



افزایش در اعتبار مصرررفکننده به هموارسررازی مصرررف کمک میکند .در کشررورهایی مانند ایران که خانوارها با محدودیت نقدینگی
مواجه هستند بهبود در سیستم اعتبارمصرفکننده باعث کمک به هموارسازی مصرف میشود.



رابطه افزایش مصرف (ناشی از افزایش در اعتبار مصرفکننده) و رشد اقتصادی دوگانه است .از طرفی اگر دچار کمبود تقاضا باشیم
افزایش در تقا ضای کل نا شی از اعتبار م صرفکننده میتواند به ر شد تولید بینجامد .از طرف دیگر افزایش م صرف میتواند از کانال
کاهش نرخ پسانداز باعث کاهش رشررررد اقتصررررادی آتی شررررود .اما چیزی که نبا ید از آن غفلت شررررود این اسررررت که فارغ از اثر
اعتبارمصرفکننده بر رشد اقتصادی ،اعتبارمصرفکننده به واسطه کمک به هموارسازی مصرف باعث بهبود رفاه خانوارها خواهد شد
(البته این اثر مثبت تا جایی ادامه خواهد داشت که اثر منفی احتمالی ناشی از کاهش رشد اقتصادی این اثر مثبت را خنثی نکند).



اعتبار مصررررفکننده اثر قویتری بر روی مصررررف کاالهای بادوام دارد و کاالهای بیدوام اثر کمتری از اعتبار مصررررفکننده خواهند
پذیرفت.

 ۳.۲.۲بدهی خانوار و بازار کار
افزایش د ستر سی خانوارها به اعتبار باعث می شود رفتار خانوارها در ج ستجو بازار کار تغییر کند و همین امر باعث می شود که بیکاری از

این مسئله تأثیر بپذیرد .بر اساس مطالعه هرکنهوف )۲1۲۴( ۸با تحلیل دادههای آمریکا بین دورههای  ۲۵۷۴تا  ۲1۲۲به این نتیجه رسیده

است که افزایش استفاده از کارتهای اعتباری اثر منفی بر اشتغال داشته است .این مقاله مکانیسم را اینگونه تشریح میکند که خانوارها به
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
خاطر اینکه به ت سهیالت مصرفی دسترسی دارند و میتوانند برای دورهای مصرف خود را هموار کنند تن به هر کاری نمیدهند و به دنبال
کارهایی با درآمد بهتر هستند هرچند که سختتر و دیرتر پیدا شود .این رفتار باعث افزایش بیکاری میشود .ازاینرو اگرچه استفاده بیشتر
از کارتهای اعتباری به واسطه کاهش نوسانات مصرف و افزایش کیفیت مچینگ در بازار کار باعث افزایش رفاه مصرفکننده میشود اما

از طریق افزایش بیکاری باعث طوالنی شردن دورههای رکودی شرده اسرت .دبل )۲11۴( ۲رابطه مثبت بیکاری و اعتبار مصررفکننده را از
طریق مکانیسررررم دیگری توجیه میکند .این مطالعه بیان میکند که خانوارهایی که بدهی باالیی دارند امکان جابجایی برای خانوارها برای
یافتن کار را کمتر میکند و همین امر باعث افزایش بیکاری میشررود .این قاعده قابل تسررری در سررطح کالن اسررت ،یعنی زمانی که متوسررط
بدهی خانوارهای یک جامعه افزایش یابد ،بیکاری به واسررررطه امکان کمتر جابجایی در بازار کار افزایش خواهد یافت .این مسررررئله بهطور
خاص برای خانوارهایی که دارای خانه هسررتند نیز بررس ری شرردهاند .بر اسرراس مطالعات خانوارهایی که مالک خانه هسررتند ،تمایل کمتری
برای جابجایی در بازارهای کار مناطق دیگر دارند و همین امر بیکاری را افزایش میدهد .حال افزایش در اعتبار مصرررررفکننده که درصررررد
خانوارهای مالک را افزایش میدهد بهطور غیرمستقیم باعث افزایش بیکاری میشود.

هرکنهوف و همکاران )۲1۲۶( ۲در مطالعه جدیدی که انجام دادند اثر اعتبار م صرفکننده را بر روی ترکیب بازار کار م شاهده کردند و

نشان دادند که افزایش دسترسی به بازار کار باعث افزایش خوداشتغالی در بازار کار خواهد شد.

 ۴.۲.۲بدهی خانوارها و توزیع درآمد

3

بخش عمدهای از مطالعات به اثر نابرابری درآمدی بر بدهی ها خانوارها اشرررراره دارند .مطالعاتی مانند روسررررو و همکاران ( )۲1۲۶و

الکوویلو )۲11۸( 4ا شاره دا شتند که هرچه نابرابری درآمدی در یک جامعه زیاد شود باعث خواهد شد که بدهی خانوارها افزایش دا شته
باشررد (بهنوعی تقاضررا برای وام بیشررتر میشررود) .اما در خصرروص اثرگذاری اعتبارات مصرررفکننده بر فقر و نابرابری درآمدی مطالعات
چ ندانی ان جام نشرررررده اسرررررت .ا ما همین م طال عات م حدود در این حوزه مان ند داردن و هم کاران )۲1۲1( 5به راب طه منفی بین اعت بار

مصرفکننده و وضعیت خانوارهای کمدرآمد اشاره میکنند .بهگونهای که افزایش در اعتبار مصرفکننده باعث کاهش بدهیکاری بیشاز حد
خانوارهای کم درآمد شده و وضعیت مالی آنها بیثبات شده و بدتر میشود.
البته باید در این حوزه توجه داشت که همانطور که اشاره شد اعتبار مصرفکننده به هموارسازی مخارج مصرفی کمک شایانی میکند
و ازاینرو خانوارها را در مقابل شوکهای منفی موقتی درآمد ایمن میکند .ازاینرو میتواند جلوی اثر منفی که شوکهای درآمدی دارند را
بگیرند.

 ۳.۲اعتبار مصرفکننده و سیاستهای پولی
اعتبار مصرررفکننده بخشرری از تسررهیالت اعطایی اطالق میشررود که بانکها به مصرررفکنندهها تخصرریص میدهد .اما ابزارها و روشهای
مختلفی برای در اختیار گذاشرررتن این تسرررهیالت به مصررررفکننده وجود دارد .جدیدترین و کارامدترین این روشها اعطای اعتبار از طریق
کارتهای اعتباری اسررت .باتوجه به اینکه سررایر روشهای سررنتی اعطای تسررهیالت مصرررفکننده همواره در بانکها مورد اسررتفاده قرار
میگیرد ،سررؤال جذابی که میتواند در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این اسررت که آیا اسررتفاده از کارتهای اعتباری برای اعطای اعتبار به
مصرررفکننده توانسررته بر روی سرریاسررتگذاری پولی اثرگذار باشررد؟ در این بخش مطالعاتی که به نوعی به این سررؤال و سررؤاالت مشررابه
پرداختهاند مرور می شود و در قالب یک تحلیل ارائه می شود .البته گسترش کارتهای اعتباری به منزله این است که اوالً دسترسی خانوارها
به اعتبار بیشررتر شررده اسررت و دوم اینکه دسررترسرری به اعتبار برای خانوار راحت شررده اسررت .هر دو این موارد به منزله گسررترش اعتبارات
مصرفکننده است .بنابراین پاسخ به این سؤال که کارتهای اعتباری چه اثری بر سیاست پولی دارند دربردارنده پاسخ اینکه اگر اعتبارات
مصرفکننده گسترش یابد چه اثری بر سیاست پولی دارد؟ هم خواهد بود.
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 6دلیل اینکه بیشتر مطالعات به جای اینکه اثر اعتبار مصرفکننده بر سیاست پولی به اثر کارتهای اعتباری بر سیاست پولی روی آوردند این است که در واقع گسترش
کارتهای اعتباری پدیده تقریباً جدیدی است و میتواند منبعی برای شناسایی اثر افزایش اعتبارات مصرفکننده باشد .چون در برخی دورهها و کشورها این کارتها را
نداریم و در برخی دیگر داریم و همین امر میتواند ما را در شناسایی اثر خالص اعتبار مصرفکننده بر سیاست پولی کمک کند.

3۶

نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
یکی از مهمترین کانال اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کانال اعتباری ۲است که طی آن سیاست پولی از طریق اثرگذاری بر نرخ وامها

بانکها میدهند بر میزان تسررهیالت اثرگذاشررته و از این طریق بر اجزای تقاضررای کل مانند سرررمایهگذاری و مصرررف تأثیر میگذارد .۲در
بررس ری این کانال شرردت و ضررعف اثرگذاری س ریاسررت پولی از این کانال تا حدود زیادی به ابزارهای بانکی و مالی واسررطه مبادله و ذخیره
ارزش بسررتگی دارد .طبیعتاً در محیطی که کارتهای اعتباری و یا دیبت کارتها 3وسرریله مبادله هسررتند و حتی مصرررفکننده از طریق این

کارتها به صورت آنی میتواند از تسهیالت خرد بهرهمند شود با محیطی که بی شتر معامالت با اسکناس و مسکوک انجام می شد متفاوت
است .وجود انواع اعتبارات برای مصرفکننده از جمله اعتبارات از کانال کارتهای اعتباری باعث می شود که سیا ستهای پولی بر روی
مصرف اثر بیشتری داشته باشند .بهعنوانمثال یک سیاست پولی انبساطی که کاهش نرخ سود بانکی را به همراه دارد باعث کاهش نرخهای
کارتهای اعتباری میشود .کاهش این نرخها استفاده از تسهیالت کارتهای اعتباری را افزایش داده و مصرف بیشتر میشود .حال تصور
کنید که در محیطی که د ستر سی به ت سهیالت کارتهای اعتباری می سر نبا شد ،این ات صاالت تنها از طریق تقا ضای وام م صرفی بانکها
اتفاق میافتد که طبیعتاً بسررریار محدودتر و کندتر خواهد بود .بنابراین گسرررترش کارتهای اعتباری پتانسررریل اثرگذاری سررریاسرررت پولی بر
مصرف را باالتر میبرد .شکل  ۲-۲چرخه اثرگذاری سیاست پولی بر مصرف از طریق کانال اعتباری را نشان میدهد.

شکل  .۱-۲اثرگذاری سیاست پولی از کانال اعتباری بر مصرف و نقش کارتهای اعتباری
منبع :یافتههای محقق

شکل  ۲-۲که شمای کلی اثرگذاری سیا ست پولی بر م صرف را ن شان میدهد .روابط ا سا سی با شماره م شخص شدهاند .با توجه به
مطالعات انجام شده در این حوزه ،در خصوص این روابط اساسی میتوان به این موارد اشاره کرد.
در نظامهایی پولی و بانکی که کارتهای اعتباری نفوذی ندارند (مانند ک شور ما) یا نفوذ کمی دارند ،تنها کانال اثرگذاری بر م صرف از
طریق افزایش وامهای مصرفی بانکها (در شکل با  ۲نشان داده شده است) است که باتوجه به ماهیت آن اکثراً باعث میشود که اثرپذیری
م صرف از سیا ست پولی کند و کمتر شود .بنابراین تو سعه کارتهای اعتباری بهعنوان اثرپذیری بی شتر م صرف از سیا ستها و تغییرات
پولی میباشد.
میزان تأثیرگذاری و مؤثر بودن کارتهای اعتباری در چرخه اثرگذاری سیاست پولی (کانال  ۲در شکل  )۲-۲به میزان نفوذ کارتهای
اعتباری بسررررتگی دارد .در جامعهای که بخش عمده خانوارها دارای کارت اعتباری هسررررتند و بخش قابلتوجهی از خریدهای مصرررررفی از
کارتهای اعتباری صورت میگیرد ،این اثرگذاری بیشتر است.
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 ۲الزم به ذکر است که با توجه به ماهیت سیاست پولی ما که بهنوعی هدفگذاری بر روی کلهای پولی است و نرخ بهره هدف ندارد ،کانال اعتباری سیاست پولی کماکان
برقرار است و سیاست پولی انبساطی باعث گسترش در تسهیالت میشود .اگر نرخهای سود بانکی را هم دادهشده و غیر متغیر بگیریم (که از سیاست پولی تأثیر
نمیپذیرند) افزایش میزان دسترسی به تسهیالت به جای کاهش نرخ در این کانال کار میکند.
debit cards
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
در خصرروص رابطه  ۲در شررکل  ۲-۲یعنی رابطه نرخ بهره کارتهای اعتباری و نرخ بهره هدف س ریاسررتگذاری پولی مطالعات نشرران

دادند که میزان این تأثیرپذیری و چگونگی آن محل بحث اسررت .مطالعاتی مانند کالم و میسررتر )۲۵۵۹( ۲و اسررتاوین )۲۵۵۶( ۲که برای

اقت صاد آمریکا انجام شد ن شان میدهد که نرخ بهره کارتهای اعتباری چ سبنده ه ستند .ا ستاوین ( )۲۵۵۶بیان میکند که چ سبنده بودن
نرخهای کارتهای اعتباری به دلیل مشررکل انتخاب نامسرراعد در این بازار اسررت .با کاهش نرخ بهره ناشرری از سرریاسررت پولی انبسرراطی
خانوارهای با ریسک باال متقاضی استفاده از تسهیالت کارت اعتباری میشوند که برای بانک مطلوب نیست و ترجیح میدهد نرخ خود را

تغییر ندهد .البته چ سبنده بودن این نرخها به معنی عدم تأثیرپذیری از سیا ستهای پولی نی ست .یو و همکاران )۲113( 3ن شان دادند که
نرخهای سیاستی بر نرخ بهره کارتهای اعتباری اثرگذار است ولی این اثر از نظر اندازه کوچک است .ازاینرو سیاست پولی از طریق نرخ
تسررررهیالتی که از طریق کارتهای اعتباری به مصرررررفکننده قرار میدهد کمتر میتواند مصرررررف را تحت تأثیر قرار دهد .البته اثر مقداری
س ریاسررت پولی از طریق کارتهای اعتباری برقرار اسررت .انبسرراط پولی باعث افزایش مقداری دسررترس ری به تسررهیالت کارتهای اعتباری
میشود و ازاینرو مصرف تحریک میشود.
رابطه دیگری که در این کانال اهمیت پیدا میکند میزان اثرگذاری نرخ بهره کارتهای اعتباری بر روی میزان اسررررتفاده از تسررررهیالت
کارتهای اعتباری اسررت (که در شررکل  ۲-۲با رابطه  3نشرران داده شررده اسررت) اسررت .بر اسرراس بررسرریها دو پدیده قابل تأمل در رفتار
مصرفکننده در خصوص استفاده از تسهیالت کارتهای اعتباری وجود دارد .اولین پدیده که به معمای بدهی کارتهای اعتباری 4شهرت
دارد و توسررررط مطالعات متعددی (تلیوکوا و رایت ،)۲11۸( 5برتات و همکاران ،)۲11۵( 6تلیوکوا ،)۲1۲3( ۷هالیاسرررریس و ریتر

۸

( ))۲11۹بررسی شده به این میپردازد که بسیاری از خانوارها با وجود اینکه داراییهای نقد و یا با بازدهی بسیار پایینی نگهداری میکنند،
همزمان از تسرررهیالت (وامهای) کارتهای اعتباری اسرررتفاده میکنند (در حالی که از نظر منطقی باید از داراییهایشررران برای بازپرداخت
بدهی کارتهای اعتباری اسررررتفاده کنند ولی این کار را انجام نمیدهند) .دومین پدیده که تا حدودی به پدیده اول شررررباهت دارد رفتار غیر
منطقی مصرفکنندهها در قبال نرخهای کارتهای اعتباری است .بر اساس یافتههای بیرتو و هارتلی )۲۵۵۹( ۵مصرفکنندهها به صورت
غیر عقالیی حاضرررند نرخ بهره بیشررتری برای وامهای کارتهای اعتباری نسرربت به وامهای بانکی مشررابه پرداخت کنند .این مطالعات در
توجیه این رفتار پایین بودن هزینه معامالتی در ت سهیالت کارتهای اعتباری و ماهیت ت سهیالت کارتهای اعتباری که نقدینگی مورد نیاز
را تأمین میکند بهعنوان دالیل این رفتار عنوان کردهاند.
هر دو پدیده نشان میدهد که تمایل استفاده مصرفکنندهها به تسهیالت کارتهای اعتباری زیاد است و کشش کمی نسبت به تغییرات
نرخ بهره کارتهای اعتباری دارد .پرلک و سیم ستر ( )۲11۲ن شان دادند که تمایل به پرداخت با دا شتن کارتهای اعتباری بیش از ۲11
درصرررد افزایش مییابد و همین امر به نوعی کشرررش کم اسرررتفاده از کارتهای اعتباری نسررربت به نرخها را نشررران میدهد .البته گروس و
سولیلس )۲11۲( ۲1ن شان دادند که واکنش مصرفکنندهها (در خصوص تغییر در ت سهیالت کارتهای اعتباری) در پاسخ به کاهش نرخ

بهره کارتهای اعتباری بیشتر از واکنش آنها به افزایش این نرخ است.
رابطه  ۴در شرررکل  ۲-۲به بررسررری رابطه تسرررهیالت کارتهای اعتباری و مصررررف پرداخته اسرررت .بر اسررراس مطالعات (فینبرگ

۲۲

( ،)۲۵۸۶ویلکوکس ۲۲و همکاران ( ،)۲1۲۲ازمن ۲3و همکاران ( ))۲1۲۹افزایش در مانده تسررررهیالت در کارتهای اعتباری با افزایش
در مصرف همراه بوده است .البته این افزایش در شرایط مختلف متفاوت است که در مطالعات به آن پرداخته شده است.
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نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
کانال ارتباطی که در روابط  ۲تا  ۴در شکل  ۲-۲تو ضیح داده شد در واقع منعکسکننده دیدگاه پولی ۲در مکانیسم انتقال پول است که
معتقد اسرررت که سررریاسرررت پولی از طریق اثرگذاری بر نرخها بر تقاضرررا اثرگذار خواهد بود .در حالی که دیدگاه مقابل آن دیدگاه اعتباری

۲

معتقد است که تنها تغییر نرخها نیستند که باعث اثرگذاری بر تقاضای کل می شوند بلکه از کانال تغییر در اعتبار در دسترس نیز این اتفاق

میافتد (ایلمازکودای .)۲1۲۲ ،3این کانال اعتبار از طریق رابطههای  ۹توضیح داده شدهاند .در سیستم پولی ایران با توجه به ساختارهایی
که وجود دارد ،مکانیسررم نرخها به این صررورت وجود ندارد و سرریاس رت پولی عمدتاً با هدفگذاری بر روی کلهای پولی صررورت میگیرد.

ازاینرو برای دیدن اثر سیا ست پولی انب ساطی باید به جنبه افزایش اعتبارات بانکها نا شی از سیا ست پولی انب ساطی و در نتیجه افزایش
دسترسی متقاضیان وامها به تسهیالت توجه کرد .لذا اگر بخواهیم اثر سیاست پولی در ایران و اثر آن از کانال اعتبار مصرفکننده را بحث
کنیم باید توجه دا شته با شیم که اثر اولیه از طریق ت سهیل د ستر سی (افزایش د ستر سی) به ت سهیالت م صرفی خواهد بود .بهعالوه شرایط
کنونی بخش مالی در ایران و روبرو بودن بخش قابلتوجهی از مردم با محدودیت نقدینگی باعث میشود که هرگونه افزایش در دسترسی به
ت سهیالت احتماالً به افزایش در تقا ضا منجر شود .لذا ،ایجاد کانالهایی برای ت سهیالت م صرفی مانند کارتهای اعتباری باعث افزایش
اثرگذاری سیا ست پولی بر م صرف از کانال افزایش د ستر سی به ت سهیالت م صرفی خواهد شد .بر ا ساس مطالعاتی مانند سومن و چما

4

( )۲11۲افزایش د ستر سی به ت سهیالت م صرفی ،مخارج م صرفی را افزایش میدهد .همچنین ایلمازکودای ( )۲1۲۲برای اقت صاد ترکیه
نشان داد که استفاده از کارتهای اعتباری باعث شده است که تأثیرپذیری سیاستهای پولی بر بخش تقاضا بیشتر شود و اثر استفاده این
کارتها در کانال اثرگذاری در طول زمان افزایشی است.
بنابراین در مجموع میتوان گفت که استفاده از کارتهای اعتباری یا دسترسی بی شتر خانوارها به تسهیالت مصرفی باعث می شود که
ح سا سیت بخش تقا ضا و بهخ صوص م صرف به تغییرات سیا ست پولی بی شتر شود .کانال این ح سا سیت بی شتر تقا ضا به سیا ست پولی
میتواند این با شد که بخش بی شتری از م صرف درگیر اعتبارات م صرفی خواهد بود و هرگونه تغییر در د ستر سی اعتباری م صرفکننده یا
نرخ آن میتواند مصرف را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.

 ۴.۲رابطه اعتبار مصرفکننده و بدهی خانوار با ثبات مالی
افزایش اعتبار خانوار باعث تحریک در تقاضا ،افزایش مخارج بر روی آموزش ،سرمایهگذاری در مسکن و هموارسازی در مصرف میشود
و از این طریق اعتبار م صرفکننده بر ر شد اقت صادی اثر مثبتی خواهد دا شت .اما م شکل آنجا آغاز می شود که سطح بدهی خانوار از یک
سررطحی باالتر میرود و به واسررطه این مشررکل سررالمت نظام مالی و ثبات آن در معرض خطر میافتد که در نهایت میتواند باعث بحران
مالی و تأثیر منفی بر ر شد اقت صادی شود .نوآوریهای مالی در سالهای اخیر باعث ت سهیل د ستر سی خانوارها به اعتبار شده ا ست .این
مسئله باعث پررنگ شدن نقش داراییهای خانوارها در فرآیند وثیقهگذاری شده است .اهمیت یافتن داراییهای خانوارها در واقع به معنی
این اسررررت که تغییرات در بازار داراییها میتواند بر روی قدرت وثیقهگذاری و بازار بدهی خانوارها تأثیر مسررررتقیم داشررررته باشررررد .لینک
اعتبارات خانوارها و بازار داراییها مکانی سمهایی را ایجاد کرده است که باعث می شود بدهی باالی خانوارها به بیثباتی مالی و در نهایت
بحران مالی منتج شود.
از طرف دیگر درآمد خانوار به صورت بالقوه در معرض نو سانات ب سیار زیادی ا ست .ا ستفاده از ت سهیالت برای خانوارها راهی برای
پوشش ری سکهای نوسانات درآمد است .اما از آنجا که بازارهای مالی ناقص هستند و نمیتوانند در قراردادها تمام ری سکهای آتی خانوار
را لحاظ کنند ،ناگزیر بخشرری از ریسررکها و نوسررانات خانوار به سرریسررتم مالی سرررریز میکند و در واقع بدهی خانوارها یک منبعی برای
آسیبپذیری سیستم مالی میشود که ثبات مالی را در خطر میاندازد.
شکل  ۲-۲و شکل  3-۲اثرگذاری بدهی خانوارها بر ثبات مالی را از دو دیدگاه ترازنامه خانوار و جریان نقدی خانوار ن شان میدهد.
در شررکل  ۲-۲که دیدگاه ترازنامهای را تشررریح میکند ،یک شرروک منفی که میتواند شرروک درآمدی و یا یک انقباض اعتباری باشررد باعث
میشررود که خانوارهایی که بدهی باالیی دارند ،بدهی خود را نکول کرده و همین امر باعث کاهش و تضررعیف سرررمایه بانک میشررود .این
تضررررعیف سرررررمایه بانک باتوجه به اینکه پتانسرررریل وامدهی بانکها را متأثر میکند باعث کاهش وامدهی در بانکها خواهد شررررد .کاهش
وامدهی در بازارهای مالی به معنی محدودیت نقدینگی برای فعاالن بازار مالی خواهد بود و همین امر باعث کاهش تقاضررررای آنها در بازار
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
مسررررکن و اوراق بهادار شررررده که منتج به کاهش قیمت این داراییها در بازارها خواهد شررررد .کاهش قیمت داراییها به معنی از بین رفتن
بخشررری از داراییهای خانوارها خواهد بود و این وضرررعیت ترازنامه خانوارها را بدتر خواهد کرد .بدتر شررردن وضرررعیت خانوارها منجر به
نکول بیشتر بدهیها از طرف خانوارها میشود و دوباره این چرخه ادامه پیدا کرده و به بحران تبدیل میشود.
ترازنامه خانوار
دارایی

بدهی
بدهی رهنی
اعرررررررتررررررربرررررررار
مصرفکننده
سایر بدهیها

مسکن
داراییهای مالی
سرمایه انسانی

بدترشدن ترازنامه خانوار
منجر به نکول بیشتر

کاهش در قیمت

سطح باالی

میشود

داراییها

بدهی

نکول بدهی

بازار مسکن و اوراق

/ورشکستگی

بهادار

تضعیف سرمایه بانکها

مارپیچ قیمتهای کاهشی به

و کاهش وامدهی

خاطر محدودیتهای

بخش مالی

وثیقهای

اثر اولیه که بعد از شرررروک منفی (مانند شرررروک درآمدی یا انقباض اعتباری) به
خانوارهای بدهکار وارد میشود

اثر دور دوم
شکل  .۲-۲اثرگذار دور اول و دوم تجمیع بدهی خانوار بر ثبات مالی از دید ترازنامه خانوار
منبع :گزارش ثبات مالی جهانی سال )IMF( ۲1۲۷

در شکل  ۲-3رابطه بدهی خانوار و ثبات مالی از دید جریان وجوه نقد خانوار بررسی شده است .اگر سطح بدهی خانوارها باال باشد

و یک شوک منفی درآمدی و یا انقباض اعتباری بر آنها تحمیل شود باعث خواهد قفل شدن بدهیها ۲خواهد شد .این قفل شدن بدهیها
خانوارها را مجبور خواهد کرد که از بار بدهی خود بکاهند و بخشرررری از درآمد خود را برای بازپرداخت بدهیهای قبلی کنار بگذارند .این
پدیده باعث کاهش تقاضرررای کل در بخش واقعی جامعه خواهد شرررد چون بخشررری از درآمد خانوارها به بازپرداخت بدهیها اختصررراص
مییابد .این کاهش در تقا ضا بر روی رفتار بنگاههای اقت صادی اثرگذا شته و باعث کاهش در سرمایهگذاری آنها می شود که نتیجه آن کاهش
تولید و اشررتغال در این شرررکتها خواهد بود .این کاهش تولید و اشررتغال باعث بدتر شرردن وضررعیت درآمدی خانوارها شررده و خانوارها را
مجبور میکند که برای ایجاد تعادل در وضعیت درآمد و مخارج خود از مصرف خود بیشتر کاهش دهد که این امر به منزله تکرار چرخهای
خواهد بود که منتج به رکود در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.
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جریان وجوه نقد

درآمد

مخارج
مصرف

درآمد کار

خدمات بدهی
خانوارها مصرف خود را

درآمد سرمایه

سایر مخارج

به خاطر کاهش درآمد
بیشتر کاهش میدهند

سطح باالی

کاهش در درآمد خانوار

بدهی

سرمایهگذاری شرکتها و

قفل شدن بدهیها

اشتغال

بازپرداخت بدهی

کاهش در سرمایهگذاری

( )deleveragingو
کاهش تقاضای کل

شرکتها و اشتغال

بخش واقعی

خصوصی

اثر اولیه که بعد از شوک منفی (مانند شوک درآمدی یا انقباض اعتباری) که به
خانوارهای بدهکار وارد میشود
اثر دور دوم
شکل  .۳-۲اثرگذار دور اول و دوم تجمیع بدهی خانوار بر ثبات مالی از دید جریان وجوه نقد
منبع :گزارش ثبات مالی جهانی سال )IMF( ۲1۲۷

بهصورت کلی در خصوص بدهی خانوارها و ثبات مالی میتوان دو رویکرد را معرفی کرد:

 ۱.۴.۲محدودیت اعتباری ،نسبت اهرمی و تقاضای کل
اگر در شرایطی با شیم که تولید تو سط تقا ضای کل تعیین شود ،یک انقباض تقا ضا از طرف خانوادههای ب شدت بدهکار میتواند منجر به
رکود شررررود .در این مدل ،شرررروکهای منفی بر خانوارهای بدهکار مانند کاهش ارزش وثیقه باعث ایجاد محدودیت اعتباری شررررده که در
نهایت منجر به فرآیند بازپرداخت بدهیها ۲می شود که میتواند کاهش بیشتر در ارزش وثیقهها را بهدنبال داشته باشد .بهعنوان نمونه شوک

منفی بر قیمت مسکن ارزش داراییهای مالکان خانه را کاهش خواهد داد که میتواند به نکول بدهیهای آنها منجر شود .این نکولها خود
باعث فشررار کاهشرری بیشررتر بر قیمت مسررکن خواهد بود .این تسررلسررل منفی اثر سرررریز بر بخش مالی خواهد داشررت و وضررعیت سرررمایه
بانکها را به صورت منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد .از آنجایی که این اثرات بالقوه بدهی خانوار برای خانوار درونی نشده است و تبعات
بدهی باالی خانوار به سررایر خانوارها و کل اقتصرراد وارد خواهد شررد ،طبیعی اسررت که میزان بدهی که خانوار تمایل دارد که داشررته باشررد از
میزان بهینه اجتماعی آن بیشررررتر اسررررت و الزم اسررررت که سرررریاسررررتگذار برای جلوگیری از بروز این مشررررکالت برای بدهی خانوارها

محدودیتهایی را تنظیم کند (کورینک و سیمسک.)۲1۲۶ ،۲
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 ۲.۴.۲تورش رفتاری
خانوارهای با افق کوتاهمدت ممکن است که بدون در نظرگرفتن ریسکهای آتی مصرف حال را بر مصرف آینده ترجیح دهند .خانوارهایی
که ارزش ب سیار زیادی برای م صرف حال قائل ه ستند و به عبارت دیگر نرخ تنزیل ذهنی بیشازحد باالیی دارند ،تمایل زیادی به ا ستفاده
از بدهی برای افزایش سطح مصرف دارند .به نوعی میتوان گفت که این خانوارها به نوعی خوشباوری بیش از حد دچار هستند که باعث
میشرروند که سررطح بدهی خانوارها افزایش یافته و قیمت داراییها نیز افزایش یابد .افزایش قیمت داراییها ارزش وثیقهگذاری را افزایش
داده و در نتیجه روند افزایش قیمت داراییها به صورت حبابی افزایش خواهد یافت .این فرآیند باعث بیثباتی مالی شده و ترکیدن حباب
قیمت داراییها باعث بحران در بخش مالی و اقتصررادی خواهد شررد .بنابراین اگر خانوارها دید و انتظارات عقالیی نسرربت به ریسررکها و
درآمدهای آتی خود داشررته باشررند (و نسرربت به برآورد ریسررکهای آتی خطای عمدهای نداشررته باشررند) میتوان گفت که بدهی به سررطح
آ ستانهای که باعث بحران شود نخواهد ر سید و از طرف دیگر هرچه تورش خوشبینی خانوارها بی شتر با شد احتمال بحران مالی نا شی از
بدهی خانوارها بیشتر خواهد شد.
البته بدیهی ا ست که مکانی سمهایی که در خ صوص رابطه ثبات مالی و بدهی خانوارها گفته شده در همه شرایط و در همه ک شورها به
یک صورت کار نمیکند و بسته به شرایط نهادی و وضعیت کشورها شدت این روابط متفاوت خواهد بود .در این راستا فصل دوم گزارش

ثبات مالی جهانی  ۲IMFبه موضوع بدهی خانوار و رابطه آن با رشد اقتصادی و ثبات مالی پرداخته شده است و با بررسی  ۸1کشور توسعه

یافته و در حال توسررعه به این نتیجه رس ریدند که بدهی خانوار بر ثبات مالی و در نهایت رشررد اقتصررادی کشررورها مؤثر اسررت اما اثرگذاری
بدهی خانوار بر وضعیت اقتصادی را مشروط به دو ویژگی کردند.
اولین ویژگی مربوط به افق زمانی تحلیل ا ست .بر ا ساس مطالعه صندوق بینالمللی پول ،یک رابطه کوتاهمدت مثبت بین ن سبت بدهی
خانوار به  GDPو رشررد اقتصررادی و رابطه منفی با بیکاری در این کشررورها وجود دارد .اما در افق زمانی  3تا  ۹سررال رشررد باالی بدهی
خانوار باعث بیثباتی مالی و درنتیجه بحران مالی شده و اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
دومین ویژگی مربوط به شرایط کنونی ک شور مورد برر سی ا ست .بر ا ساس این گزارش این رابطه منفی در ک شورهایی که ن سبت بدهی
خانوار به  GDPباالتری دارند (که عموماً کشورهای توسعه یافته هستند) قویتر است و برای کشورهای نوظهور که این نسبت پایین است
عمالً وجود ندارد و یا رابطه منفی خیلی کمرنگ است.

۲

این یافتهها و اثرگذاری م شروط بدهی خانوار بر ثبات مالی تو سط مطالعه المباردی و همکاران ( )۲1۲۷نیز تائید شده ا ست .در این
تحقیق نشان داده شده است که در کوتاهمدت (زیر یک سال) اثر افزایش نسبت بدهی خانوار به  GDPبر رشد اقتصادی و مصرف مثبت
اسررت ولی این رابطه در بلندمدت به واسررطه بیثباتی مالی و بحران مالی ناشرری از بدهی منفی میشررود بهطوریکه یک درصررد افزایش در
ن سبت بدهی خانوار بر  GDPدر بلندمدت باعث کاهش  1٫۲در صدی در ر شد اقت صادی می شود .البته ا شاره می شود که رابطه منفی بین
مصرف و نسبت بدهی خانوار زمانی تشدید می شود که این نسبت بدهی خانوار به  GDPاز  ۶1درصد بیشتر شود و رابطه منفی بین رشد
اقتصادی و بدهی خانوار نیز زمانی تشدید میشود که این نسبت بیشتر از  ۸1درصد باشد .بر اساس نتایج این مطالعه اثرگذاری منفی بدهی
خانوارها در طول کشرررورها با یکدیگر متفاوت اسرررت و کشرررورهایی که قوانین حمایتی قویتری برای اعتباردهنده دارند (مانند قوانینی که
امکان انتقال مالکیت وثیقه به اعتباردهنده را تسرررهیل میکند) سرررطح آسرررتانه باالتری نسررربت به سرررایر کشرررورها دارند .به عبارت دیگر
کشررورهایی که زیرسرراختهای حقوقی بهتری دارند این امکان را برای سرریسررتم مالی ایجاد میکنند که نسرربت بدهی خانوار به  GDPرا تا
حدود باالتری با اثر منفی حداقلی باال ببرند (چیزی که در کشررورهای توسررعه یافته اتفاق افتاده اسررت) و کشررورهایی که ضررعف سرریسررتم
حقوقی دارند احتماالً سطح آستانهای اثر منفی نسبت بدهی خانوار در آنها پایینتر است .بهعبارت دیگر ،این تفاوت در بین سطح آستانهای
در کشررررورهای مختلف را اینگونه می توان توجیه کرد که با باالتر رفتن بدهی خانوارها ،ریسررررک ثبات مالی در کشررررور باال خواهد رفت.
باالرفتن ریسررک ثبات مالی برای کشررورهای مختلف نتایج مختلفی خواهد داشررت .کشررورهایی که نهادهای مناسررب برای برخورد با این
شرایط (ریسک ثبات مالی) را ندارند ممکن است در اینجا بیشتر آسیب ببینند .ازاینرو است که میتوان آستانهای متفاوت برای کشورهای
مختلف (باتوجه به ظرفیت نهادی که دارند) در خ صوص ن سبت بدهی خانوار تعیین کرد که بی شتر از آن به ثبات مالی لطمه میزند .طبیعی
است که کشورهای توسعه یافته که ظرفیت نهادی باالتری دارند ،آستانه تحمل نسبت بدهی خانوار باالتری دارند.
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نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
ویژگی دیگری که باید در اثرگذاری بدهی خانوار بر ثبات مالی و بحران مالی مورد توجه قرار داد منشررأ رشررد در بدهی خانوارها اسررت.

همانطور که مطالعات متعددی مانند مندلسوناس )۲1۲۴( ۲اگر منشأ رشد بدهی خانوارها از جنبه تقاضا برای اعتبارات باشد (بهطور مثال
درآمد خانوارها افزایش داشررته باشررد) این رشررد بدهی خانوار باعث بحران مالی نخواهد شررد و بیثباتی مالی ایجاد نخواهد کرد ،اما بدهی
خانوارها زمانی میتواند منجر به بیثباتی مالی شود که نا شی از افزایش و ت سهیل در عر ضه اعتبارات م صرفکننده با شد که میتواند منجر
به آسیبپذیری مالی و در نهایت بحران مالی شود.
اگر بخواهیم در خصرروص رابطه بین ثبات مالی و بدهی خانوارها باتوجه به موارد مطرح شررده جمعبندی داشررته باشرریم ،به این موارد
میتوان اشاره کرد:


نسرربت بدهی خانوار اگر از آسررتانهای باالتر برود باعث بحران مالی و بیثباتی مالی خواهد شررد .پس هر افزایش در بدهی خانوار فارغ
از سطح آستانهای که اشاره شد نمیتواند منجر به بحران مالی شود.



این سررطح آسررتانهای (که پس از آن اثر منفی بدهی خانوار بر ثبات مالی تشرردید میشررود) در کشررورهای مختلف متفاوت اس رت و به
زیرسرراختهای نهادی و حقوقی کشررورها بسررتگی دارد .ازاینرو نمیتوان نسرربت بدهی خانوارها در کشررورهای مختلف را (فارغ از
اینکه چه زیرسرراختهایی دارند) مقایسرره کرد و اینگونه اسررتنباط کرد که کشررورهایی که نسرربت بدهی خانوار باالتری دارند بیشررتر در
معرض بحران مالی هسررتند .بلکه وضررعیت ثبات مالی هر کشررور را باید باتوجه به سررطح آسررتانهای خود برای نسرربت بدهی خانوار
سنجید.



اگر ری شه افزایش بدهی خانوار از طرف عر ضه اعتبارات با شد میتواند باعث افزایش بیثباتی مالی شود ،ولی در صورتیکه من شأ آن
تقاضا برای بدهی باشد ریشه بیثباتی نخواهد بود.

 ۵.۲اعتبار مصرفکننده در اقتصاد ایران
سررازوکارهایی که در مطالعات مختلف بررسرری شررده و تشررریح شررده اسررت عموماً در تمام شرررایط محیطی به یک صررورت کار نمیکنند و
همانطور که در بیشتر مطالعات نیز اشاره شده کارکرد مکانیسمهای اثرگذاری اعتبارمصرفکننده و بدهی خانوار بر روی متغیرهای اقتصاد
کالن ،مشررروط به وضررعیت محیطی اقتصرراد اسررت .ازاینرو اگرچه با مرور مطالعات علمی میتوان چارچوب کلی مکانیسررمهای اثرگذاری
اعتبارم صرفکننده بر روی اقت صاد را دریافت ،ولی برای اینکه دقیقتر بدانیم که این مکانی سمهای اثرگذاری در داخل ک شور به چه صورتی
عمل میکند الزم اسررت که برخی آمار و اطالعات در حوزه اعتبارمصرررفکننده و مصرررف در ایران مرور شررده و با کشررورهای دیگر مقایسرره
شرود .ازاینرو در این بخش ابتدا مروری به وضرعیت بدهی خانوار و اعتبار اعطا شرده به خانوارهای ایرانی مرور میشرود .سرپس به مسرئله
رفتارهای چرخهای م صرف و میزان نو سانات م صرف در ایران در مقای سه با سایر ک شورها برر سی می شود .و در انتهای این بخش نیز به
ترکیب مصرف در ایران و بررسی کارکرد اعتبارمصرفکننده در آن پرداخته میشود.

 ۱.۵.۲وضعیت بدهی خانوار و اعتبار مصرفکننده در ایران
جدول  ۲-۲وضعیت تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری را در بازه زمانی  ۲3۵3تا  ۲3۵۹بر حسب هدف از دریافت نشان
میدهد .اگرچه این آمار در واقع جریان تسررررهیالت پرداختی به اهداف مختلف را در سرررره سررررال نشرررران میدهد که میتوان میزان اعتبار
تخصیص یافته به مصرفکننده را از روی آن شناسایی کرد .بر اساس آمار بانک مرکزی در سالهای اخیر بهطور متوسط حدود  ۸1درصد
از ت سهیالت پرداختی به ایجاد ،تو سعه و تعمیر طرحهای مختلف و همچنین تأمین سرمایه در گردش شرکتها اخت صاص یافته ا ست که
البته سهم سرمایه در گردش بیشتر از سایر کاربریها است .به هر حال تنها  ۲1درصد از تسهیالت به اقالم خرید شخصی ،خرید مسکن و
سایر اختصاص یافته است .دو آیتم خرید شخصی و خرید مسکن دقیقاً مصداق اعتبار به مصرفکننده به حساب میآیند که به ترتیب سهم
 ۸٫۲و  ۹٫۲درصدی را در سه سال اخیر از کل تسهیالت پرداختی داشتهاند .باتوجه به اینکه اقالم مربوط به آیتم سایر در گزارشهای بانک
مرکزی تصریح نشده است نمیتوان در خصوص ماهیت تولیدی و یا مصرفی آن حرفی زد .ولی با این حال حتی اگر تمام تسهیالتی که در
آیتم سایر قرار دارد را نیز جز اعتبارات تخ صیص یافته برای م صرفکننده قلمداد کنیم تنها  ۲1در صد از کل ت سهیالت پرداختی ک شور در
سالهای اخیر به مصرفکننده و خانوار اختصاص یافته است.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
جدول  .۲-۲تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری (هزار میلیارد ریال)
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منبع :آمار و اطالعات بانک مرکزی ج.ا .ایران

برای اینکه میزان تخصرریص اعتبار به خانوار یا همان مصرررفکننده را با سررایر کشررورها مقایسرره کنیم باید میزان بدهی خانوار را داشررته
باشرررریم .از آنجا که اطالعات دقیقی از بدهی خانوار در ایران وجود ندارد میتوان از همین تسررررهیالت پرداختی (که در جدول  ۲-۲آمده
است) استفاده کرد .در سطر آخر جدول  ۲-۲مانده تسهیالت در هر سال آورده شده است .باتوجه به اینکه مانده تسهیالت در سالهای
مختلف کمتر از  ۲برابر کل تسهیالت پرداختی در یک سال است میتوان درصد اختصاص یافته تسهیالت به خانوارها در سه سال اخیر را
متغیر جایگزین مناسبی برای نسبت بدهی خانوارها در نظر گرفت .لذا برای برآورد نسبت بدهی خانوار به  GDPدر ایران در هر سال سهم
خانوارها از تسهیالت پرداختی را به کل مانده تسهیالت تسری میدهیم و از این طریق بدهی خانوارها مشخص می شود ۲.با توجه به اینکه

آیتم سررررایر در تسررررهیالت پرداختی (جدول  )۲-۲ناشررررناخته اسررررت ،بدهی خانوارها را یکبار با درنظرگرفتن آیتم سررررایر بهعنوان اعتبار
مصرررفکننده و یکبار بدون آن در نظر گرفتیم که باعث میشررود که بدهی خانوار به صررورت یک بازه تعریف شررود که حدوداً بین  ۲3تا ۲1
در صد از مانده ت سهیالت بانکی را شامل شود .باتوجه به اینکه ن سبت بدهی خانوار به  GDPدر ب سیاری از مطالعات مورد توجه و تحلیل
قرار گرفته است ،میتوان با بدهی خانوار برآوردی این نسبت را محاسبه کرد .بر اساس محاسبات در سالهای اخیر ،متوسط نسبت بدهی
خانوار به  GDPبین  ۸٫۶درصد تا  ۲۲٫۸درصد برآورد شده است.
برای اینکه وضعیت بدهی خانوار و اعتبار مصرفکننده در ایران با سایر کشورها مقایسه شود ،در نمودار  ۲-۲نسبت بدهی خانوار به
 GDPبا کشورهای توسعه یافته و نوظهور مقایسه شده است .بر اساس اطالعات منتشر شده صندوق بینالمللی پول میانه این نسبت برای
 3۹کشور توسعه یافته در سالهای بعد از  ۲1۲3به بیش از  ۶1درصد رسیده است .این در حالی است که میانه نسبت بدهی خانوار در بین
 ۴۹ک شور نوظهور (در حال تو سعه) در این سالها حدود  ۲1در صد گزارش شده ا ست .برر سی آمار این شرکتها ن شان میدهد که این
نسبت از سال  ۲11به بعد برای همه کشورهای مورد بررسی روند افزایشی داشته است که البته برای کشورهای توسعه یافته این نسبت در
بحران  ۲11۸-۲11۷کاهش داشته است ولی بعد از آن به رشد خود ادامه داده است.
بازه برآوردی نسبت بدهی خانوار در ایران نیز در سه سال  ۲3۵۹-۲3۵3در این شکل ترسیم شده است که نشان میدهد که این نسبت
در سالهای اخیر برای ایران نیز رشد داشته است .ولی مقایسه سطح بدهی خانوار در ایران با سایر کشورها نشان میدهد که این نسبت در
کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای نوظهور و یا در حال توسعه کمتر است .بهطوری که از بین  ۴۹کشور درحال توسعه که بررسی شده
است حدوداً  ۷۹درصد آنها در سالهای اخیر نسبت بدهی خانوار باالتری نسبت به ایران دارند.
نکتهای که از پایین بدون ن سبت بدهی خانوار در ایران ن سبت به سایر ک شورها میتوان دریافت کرد این ا ست که ادبیاتی که با مو ضوع
آسررریب وارد کردن بدهی خانوار به ثبات مالی وجود دارد عمدتاً بر نسررربتهای باالی بدهی خانوار اشررراره دارد و ازاینرو میتوان گفت که
ثبات مالی ما از این محل در معرض خطر نیست .البته این به این معنی هم نیست که ما میتوانیم نسبت بدهی خانوار را به اندازه کشورهای
توسعه یافته و یا نوظهور گسترش دهیم بلکه همانطور که اشاره شد کشورها باتوجه به زیرساختهای شان سطح آستانهای دارند که به نظر
میرسد سطح آستانهای آن برای نسبت بدهی در ایران باالتر باشد.

 ۲به عنوان نمونه اگر  ۲1درصد از تسهیالت پرداختی در سال ( ۲3۵۹یعنی  ۲1درصد  ۹۴۸۴هزار میلیارد ریال) به مصرفکننده اختصاص یافته است ما فرض میکنیم
که  ۲1درصد از کل مانده تسهیالت در این سال (یعنی  ۲1درصد  ۵۲1۲هزار میلیارد ریال) به خانوار پرداخته شده است و یعنی بدهی خانوار در انتهای این سال ۲1
درصد از مانده تسهیالت در آن سال است.
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نمودار  .۱-۲برآورد نسبت بدهی خانوار به  GDPدر ایران در مقایسه با سایر کشورها (درصد)
منبع :گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بینالمللی پول  ۲1۲۷و محاسبات محقق

 ۲.۵.۲چرخه مصرف و هموارسازی مصرف در ایران
یکی از کارکردهای اصلی اعتبارمصرفکننده همانطور که اشاره شد ،هموارسازی مصرف است .اگر خانوارها به تسهیالت دسترسی داشته
باشررند ،میتوانند در مقابل شرروکهای موقتی درآمد مصرررف خود را از نوسررانات مصررون کنند .این عامل باعث میشررود که نوسرران در کل
اقتصرراد نیز کمتر شررود .ازاینرو یکی از کارکردهای بالقوه اعتبار مصرررفکننده هموارسررازی مصرررف و در نهایت کم عمق کردن چرخههای
تجاری است .ازاینرو میتوان اینگونه استنباط کرد که کشورهایی که در آن خانوارها با محدودیت دسترسی به اعتبار روبرو هستند نوسانات
مصرف باالتری دارند .برای اینکه وضعیت دسترسی خانوارهای ایرانی به اعتبار مصرفکننده بررسی شود ،جز چرخهای مصرف حقیقی و
تولید حقیقی از سال  ۲3۴۵تا  ۲3۵۴با ا ستفاده از فیلتر هودریک-پر سکات ( )HPا ستخراج شده ا ست و در نمودار ۲-۲تر سیم شده
ا ست .برای ا ستاندارد سازی متغیرهای چرخهای و قابلیت مقای سه آن با سایر ک شورها ،جز چرخهای م صرف و تولید در هر دوره به مقدار
مصرف و تولید آن دوره تقسیم شده است .از نمودار  ۲-۲موارد زیر قابل استنباط است:
 )۲نوسانات چرخهای مصرف در ایران در مقایسه با نوسانات  GDPکمتر است.
 )۲نوسانات چرخهای مصرف و همچنین  GDPبا گذشت زمان کمتر شده است قبل از سال  ۲۵۵۲نوسانات مصرف و  GDPشدیدتر از
بعد از آن بوده است.
 )3نوسانات مصرف در مقای سه با سایر کشورها بسیار باالتر است .نوسانات چرخهای مصرف تا  ۲1درصد کل مصرف نیز میرسد که
ب سیار باال ا ست .برای اینکه متوجه سطح این نو سانات چرخهای شویم ،نو سانات چرخهای کرهجنوبی با همان روش محا سبه و در
نمودار  ۲-۲ترسیم شده است .نوسانات مصرف در کرهجنوبی بسیار کمتر (معموالً زیر  ۹درصد مصرف خود) بوده است (البته تنها
به دلیل بحران  ۲۵۵۷آسیای شرقی مصرف این کشور یک بار بیش از  ۲1درصد هم نوسان داشته است).
نکته سوم اهمیت بسیار زیادی در تحلیل این بخش دارد .اگر بپذیریم که نوسانات مصرف در کشور باالست در آن صورت محدودیت
دسررترسرری اعتباری خانوارها را نشرران میدهد و میتواند حاوی این پیام باشررد که گسررترش اعتبار مصرررفکننده میتواند در محدودکردن

نوسرررانات اقتصررراد کالن مؤثر باشرررد ۲.برای اینکه از این یافته (باالبودن نوسرررانات مصررررف در ایران) مطمئن شرررویم ،جدول  ۲-۲جمع
قدرمطلق جزء چرخهای م صرف و  GDPرا بهعنوان مقیا سی از بزرگی نو سانات چرخهای در  ۷ک شور تو سعه یافته و در حال تو سعه ن شان

میدهد ۲.بر اساس اطالعات این جدول جمع قدرمطلق جز چرخهای مصرف در ایران  ۲٫۶۸است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته

و درحال توسررعه (که این رقم عموماً زیر یک اسررت) بیش از دو تا سرره برابر نوسرران داشررته اسررت .همچنین در ردیف آخر جدول  ۲-۲نیز
نسرربت نوسررانات جز چرخهای مصرررف به  GDPبرای کشررورهای مختلف محاسرربه شررده اسررت .دو نکته وجود دارد .اول اینکه در بیشررتر
ک شورها (بجز آفریقای جنوبی) نو سانات تولید بی شتر از نو سانات م صرف بوده ا ست و ایران نیز از این قاعده م ستثنی نی ست .دوم اینکه
 ۲اگرچه برای تحلیل دقیقتر باید اثر برخی عوامل سیاسی و اقتصادی را کنترل کرد ،چون ممکن است نوسانات مصرف ناشی از شوکهایی باشد که در سایر کشورها
نباشد و شما نمیتوان آن را به محدودیت اعتباری خانوارها ربط دهید .ولی نگاهی به آمار نوسانات مصرف در سالهای اخیر که نوسانات سیاسی کمتری در کشور بوده
نیز نشان میدهد که نوسانات سیکلی مصرف کماکان در این سالها هم بیشتر از سایر کشورها است که نشان میدهد که محدودیت دسترسی اعتبار در بین خانوارهای
ایرانی بسیار محدوداست.
 ۲انتخاب کشورها با توجه به محدودیت دسترسی به دادهها (مخصوصاً دادههای بدهی خانوار) تعیین شده است .از این رو کشورهای ضعیفتر در نمونه قرار نگرفتهاند.
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ن سبت نو سانات م صرف به  GDPدر بی شتر ک شورها کمتر از ایران ا ست .یعنی زمانی که  GDPنو سان میکند در بی شتر ک شورهای دیگر
مصرف (در مقایسه با ایران) نوسان کمتری دارد.
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۱۹۷۶
۱۹۷۸
۱۹۸۰
۱۹۸۲
۱۹۸۴
۱۹۸۶
۱۹۸۸
۱۹۹۰
۱۹۹۲
۱۹۹۴
۱۹۹۶
۱۹۹۸
۲۰۰۰
۲۰۰۲
۲۰۰۴
۲۰۰۶
۲۰۰۸
۲۰۱۰
۲۰۱۲
۲۰۱۴
سیکل مصرف ایران

سیکل مصرف کره

سیکل GDPایران

نمودار  .۲-۲سیکل مصرف و  GDPدر ایران در مقایسه با کرهجنوبی
منبع WDI :بانک جهانی و بانک مرکزی ج.ا.ایران
جدول  .۲-۲جمع قدرمطلق جزء چرخهای مصرف و  GDPدر ایران با سایر کشورها
دانمار

انگلست

ک

ان

ژاپن

کره

نروژ

آمریکا

آفریقای
جنوبی

ایران

نوسانات جزء چرخهای مصرف

1٫۶۲

1٫۸۷

1٫۴۹

1٫۵۹

1٫۹۲

1٫۶۹

1٫۸۴

۲٫۶۸

نوسانات جزء چرخهای GDP

1٫۷

1٫۸۵

1٫۷

۲٫1۹

1٫۶۲

1٫۷۴

1٫۷۹

3٫1۲

1٫۸۷۶

1٫۵۷۲

1٫۶۹

1٫۵1

1٫۸۲

1٫۸۸

ن سبت نو سانات چرخهای م صرف به نو سانات چرخهای
GP

۲

۹

۸

۷

۲٫۲۲۶

1٫۸۵
3
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مرکز پژوهشهای مجلس در سال  ۲3۵۹در گزار شی با عنوان «واکاوی رفتار م صرفی بخش خ صو صی» به برر سی رفتار م صرفی در
کاالهای بادوام،بیدوام و خدمات پرداخت .در این گزارش که با استفاده از دادههای سالهای  ۲3۹۸تا  ۲3۵۲انجام شده است نشان داده
شده ا ست که در شوکهای بزرگ که آثار بلندمدت دارند (نظیر شوکهای جنگ ،تعدیل ساختاری ،تحریم و تغییرات ساختار جمعیتی)،
واکنش مصرررف کاالهای بادوام بیش از واکنش خدمات و کاالهای بیدوام بوده اسررت که میتواند بهدلیل دائمی تلقی شرردن آنها از سرروی
مصرررفکنندگان باشررد ،اما در شرروکهای مقطعی کوچک ،تغییرات مصرررف کاالهای بیدوام و خدمات بیشررتر بوده اسررت .همچنین در این
گزارش نتیجهگیری شرررد که فرضررریه وجود هموارسرررازی مصررررف در تمام انواع کاالها تائید نشرررد که به این معنی اسرررت که خانوار و یا
مصرفکننده محدودیت دسترسی به اعتبار دارد .در این گزارش آمده است:
«نقص بازارهای مالی سبب شده ا ست که هموار سازی م صرف و افزایش رفاه از این طریق در ایران صورت نگیرد .این مو ضوع خود
موجبات نوسانات بیشتر درآمد را فراهم میکند که در نهایت اقتصاد را در یک چرخه نوسانی معیوب گرفتار میکند .سیاستگذاری مناسب
برای تو سعه بازارهای مالی و افزایش عمق آن برای افزایش د ستر سی خانوارها به بازارهای وام و اعتبار که هموار سازی م صرف را ت سهیل
میکند ،ضروری است».
البته یافته این گزارش با نتایج مطالعه محمدزاده ( )۲3۵۶سرررازگاری دارد .در این مطالعه که با اسرررتفاده از دادههای  ۲3۵۲-۲3۸۵و
 ۲3۵۴-۲3۵۲انجام شده است ،نشان داده شده است که مصرف در اقتصاد ایران (مخصوصاً مصرف اقالم خوراکی) نسبت به تغییرات
درآمد جاری بیش حسرراسرریت دارد و فرضرریه درآمد دائمی در ایران رد میشررود .این یافتهها تائید بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها در
ایران ا ست .بنابراین دو مطالعهای که در این حوزه برای اقت صاد ایران انجام شده ا ست و نو سانات باالی چرخهای که در م صرف م شاهده
۴۶

نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
شده است نشان میدهد که خانوارهای ایرانی دارای محدودیت نقدینگی هستند و این باعث باال رفتن نوسانات چرخهای در مصرف شده
است و گسترش اعتبارات مصرفکننده میتواند در این راستا راه گشا باشد.

 ۳.۵.۲ترکیب مصرف در ایران
همانطور که در قسررمت قبلی (اثرگذاری اعتبارمصرررفکننده بر مصرررف) مطرح شررد ،اعتبار مصرررفکننده به صررورت یکسررانی بر روی همه
انواع م صرف اثرگذار نی ست و خرید کاالهای م صرفی بادوام بی شتر تحت تأثیر د ستر سی به اعتبار ا ست .ازاینرو ترکیب کاالهای بادوام و
بیدوام در مصرف خصو صی ایران دارای اهمیت است .جدول  3-۲طبقهبندی کاالها بر اساس دوام کاالها را برای یک خانوار شهری در
سررالهای  ۲3۵۹-۲3۵3نشرران میدهد .بر اسرراس این آمار سررهم کاالهای بادوام و نیمه بادوام هر کدام  ۸٫۹درصررد اسررت که در کل ۲۷
در صد از کل مخارج م صرفی یک سال خانوار شهری در سالهای اخیر مربوط به کاالهای بادوام و نیمه بادوام بوده ا ست .متو سط سهم
کاالهای بیدوام و خدمات در این سالها نیز به ترتیب  3۲٫۲و  ۹۲٫۸در صد بوده ا ست .در سه سال مورد برر سی سهم خدمات بی شتر و
سهم کاالهای بیدوام کمتر شده است.
جدول  .3-۲ترکیب مصرف خانوار شهری بر حسب دوام کاالها
طبقهبندی کاالها

سهم هر یک از بخشها (درصد)

طبقهبندی متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار شهری (میلیون ریال)
۲3۵3

۲3۵۴

۲3۵۹

۲3۵3

۲3۵۴

۲3۵۹

متوسط

بادوام

۲۸٫۶

۲۸٫3

3۲٫۶

۸٫۵

۸٫۲

۸٫۹

۸٫۹

نیمه بادوام

۲۸٫۲

۲۵٫۸

3۲٫۷

۸٫۷

۸٫۶

۸٫۲

۸٫۹

بیدوام

۲1۲٫۵

۲1۷٫3

۲۲۶٫۷

3۲

3۲٫۲

31٫3

3۲٫۲

خدمات

۲۶۲٫۲

۲۷۵٫۸

۲13٫۷

۹1٫۴

۹۲٫۲

۹۲٫۵

۹۲٫۸

کل

3۲۸٫۸

3۹۲٫۶

3۵3

۲11

۲11

۲11

۲11
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باتوجه به ادبیات ،اینگونه برمیآید که کشررررورهایی که در آن خانوارها دارای محدودیت نقدینگی هسررررتند ،خرید کاالهای بادوام کمتر

می شود و این مو ضوع میتواند بر سهم کاالهای بادوام از مخارج م صرفی اثرگذار با شد ۲.ازاینرو در جدول  ۴-۲متو سط سهم کاالهای

بادوام از کل مخارج م صرفی با متو سط ن سبت بدهی خانوار به  GDPبرای  ۲۹ک شور منتخب آورده شده ا ست .آمارها بر ا ساس ن سبت
بدهی خانوار مرتب شرده اسرت .اگر به متوسرط سرهم کاالهای بادوام در کشرورهای با بدهی خانوار باال نگاه کنید (پنج ردیف اول جدول)
متو سط سهم کاالهای بادوام باالی  ۲1٫۹در صد ا ست ولی سهم کاالهای بادوام در ک شورهایی که ن سبت بدهی خانوار پایینی دارند (پنج
ردیف پایین جدول بجز ایران) زیر  ۷در صد ا ست که ن شان میدهد که ک شورهایی که ن سبت بدهی خانوار باالیی دارند و یا بهعبارت دیگر
دسترسی به اعتبار خانوار باالتری دارند سهم کاالهای بادوام در آن بی شتر است .بهعالوه ضریب همبستگی بین نسبت بدهی خانوار و سهم
کاالهای بادوام در  3۹کشررور توسررعه یافته و در حال توسررعه بیش از  3۶٫۷درصررد اسررت که نشرران از همبسررتگی باال و معنیدار بین این دو
متغیر اسررت .ازاینرو میتوان با این تحلیل نتیجه گرفت که کشررورهایی که دسررترس ری به اعتبار برای خانوار سررختتر اسررت (نس ربت بدهی
خانوار پایینتری دارند) سررهم کاالهای بادوام در مخارج مصرررفی خانوارهای آن کشررورها پایینتر اسررت .ازاینرو میتوان اینگونه پیشبینی
کرد که گسترش اعتبار مصرفکننده در ایران به افزایش در سهم کاالهای مصرفی بادوام در مخارج مصرفی منتهی میشود.

 ۲البته مشخص است که عوامل دیگری مانند سلیقه و ترجیحات و سبک زندگی در کشورهای مختلف نیز میتواند بر روی سهم کاالهای بادوام یا بیدوام اثرگذار باشد.
از این رو این تحلیل در حد یک فرضیه کلی است که اثبات دقیقتر آن نیاز به تحلیلهای بیشتر و عمیقتر دارد.

۴۷

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
جدول  .۴-۲نسبت بدهی خانوار و سهم کاالهای بادوام در سبد مصرفی در کشورهای مختلف بین سالهای ۲۱۱۶- ۲۱۱۴
متوسط نسبت بدهی خانوار به (GDPدرصد)

سهم کاالهای بادوام (درصد)

دانمارک

۲۲1٫۹

۵٫۹

کانادا

۵۶٫۲

۲۲٫۸

نروژ

۵۹٫3

۲۲٫۲

انگلستان

۸۶٫3

۵٫۶

کرهجنوبی

۸۹

۵٫۶

آمریکا

۷۷

۸٫۷

ژاپن

۹۷٫۴

۸٫3

۴1

۷

آفریقای جنوبی

3۶٫۲

۸٫۷

لهستان

3۹٫۶

۶٫۵

جمهوری چک

31٫۶

۸٫3

اسلونی

۲۸٫۲

۷٫۸

لتونی

۲۴٫۵

۹٫۴

مجارستان

۲3٫۹

۶

۲۲٫۸-۸٫۶

۸٫۹

استونی

ایران
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باتوجه به اینکه احتمال تحریک مخارج مصرفی کاالهای بادوام پس از گشایش اعتباری برای خانوارها زیاد است ،باید دید که ترکیب
کاالهای بادوامی که هماکنون خانوارها خرید میکنند به چه صررورتی اسررت و تحریک تقاضررا برای کاالهای بادوام کدام بخش از اقتصرراد را
تحت تأثیر قرار میدهد .جدول  ۹-۲سرررهم گروههای کاالهای بادوام از کل مخارج کاالهای بادوام در ایران در سرررالهای  ۲3۵3-۵۹را
نشران میدهد .بر اسراس این آمار حدود  ۶1درصرد از مخارج برای کاالهای مصررفی در سره سرال مورد بررسری مخارج برای خرید وسریله
نقلیه شخصی است .بنابراین مهمترین بخشی که از تحریک تقاضا کاالهای بادوام تحت تأثیر قرار گرفت بخش تولید و واردات خودروها
و و سایل نقلیه موتوری خواهد بود .همچنین  ۲۴٫۹در صد مبلمان و اثاث خانه و  ۲۲٫۷در صد و سایل برقی عمده خانه ه ستند .نکتهای که
باید توجه کرد بخش عمدهای از این اقالم بادوام یا مسرررتقیماً از خارج وارد میشرررود و یا تا حدود زیادی وابسرررته به واردات هسرررتند .برای
نمونه بر اسرراس آمارها در گروه صرروتی-تصررویری سررهم برندهای خارجی  ۵۹درصررد اسررت .در گروه یخچال  -فریزر نیز سررهم برندهای
خارجی  ۶1درصررد و سررهم برندهای ایرانی  ۴1درصررد اسررت ،اما در گروه ماشررینهای شرروینده سررهم برندهای خارجی  ۹۹درصررد و سرهم
برندهای ایرانی  ۴۹در صد ا ست .این آمارها ن شان از واب ستگی زیاد بخش قابلتوجهی از مخارج کاالهای بادوام به واردات ا ست .ازاینرو
باید انتظار داشت که اگر دسترسی به اعتبارات برای مصرفکنندهها تسهیل شود ،یکی از بخشهایی که بسیار تحریک خواهد شد ،واردات
خواهد بود .بنابراین اگر بخواهیم رشررررد در تقاضررررا منجر به رشررررد تولید شررررود ،این افزایش در اعتبارات میتواند مقید به خرید کاالها و
محصوالت ایرانی شود.
جدول  .۹-۲سهم گروههای کاالهای بادوام از کل مخارج کاالهای بادوام در ایران سالهای ( ۱۳۹۳-۹۵درصد)
متوسط سهم سه سال اخیر

طبقهبندی کاالهای بادوام
مبلمان ،اثاث ،فرش و انواع کفپوش

۱۴٫۵

وسایل برقی ،پختوپز ،حرارتی و وسایل عمده مورد استفاده در خانه

۱۱٫۷
۱

ابزار و وسایل برای خانه و باغچه
خرید وسیله نقلیه شخصی

۵۹٫۹

تفریح و امور فرهنگی

۶٫۲

لوازم شخصی و زینتی

۶٫۷
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۴۸

نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور

 ۴.۵.۲ترکیب بدهی خانوار و کارتهای اعتباری
ترکیب بدهی خانوار بر اسررراس نوع ابزاری که به واسرررطه آن بدهی برای خانوار ایجاد شرررده اسرررت نیز میتواند برای سررریاسرررتگذار حاوی
اطالعاتی باشد .اصوالً بدهیهای خانوار را میتوان به بدهیهای کوتاهمدت (وامهای با سررسید کمتر از یک سال) و بلندمدت (وامهای با
سرر سیدهای بیش از یک سال) تق سیم کرد .اگر بخواهیم باتوجه به ساختار بدهی خانوار ک شورهای مختلف طبقهبندی دا شته با شیم باید

اشاره کرد که بخش قابلتوجهی از وامهای کوتاهمدت در کشورهای مختلف بر اساس اعتبارات قابل تجدید ۲است و بخش قابلتوجهی از
این اعتبارات قابل تجدید را کارتهای اعتباری ت شکیل میدهند .در بدهیهای بلندمدت نیز سهم ت سهیالت خرید م سکن بی شترین سهم
اسرررت و تقریباً مابقی بدهیهای بلندمدت را اعتبار مصررررفکننده بلندمدت در اختیار دارد .جدول  ۶-۲بر اسررراس اطالعات کشرررورهای
منتخب  OECDبرای سال  ۲1۲۲آمار مربوط به سهم هر یک از اعتبارات را در کشورهایی که اطالعات منتشر کردند را نشان میدهد.
جدول  .۶-۲ترکیب بدهی خانوارها در کشورهای منتخب  OECDدر سال ۲۱۱۲
بدهی کوتاهمدت
مانده بدهی

سهم بدهی

خانوار (میلیارد

کوتاهمدت از
کل

بدهیهای

کوتاهمدت

کوتاهمدت

دالر)

استرالیا

سهم اعتبارات
قابل تجدید از

سهم کارتهای
اعتباری از
بدهیهای

بدهی بلندمدت
سهم بدهی
بلندمدت از
کل

سهم

اعتبارات

مصرفکننده
از بدهی

بلندمدت

سهم خرید
مسکن از
بدهی

بلندمدت

۲۷1۵

۴٫۴

۵۵

۶۲٫۶

۵۹٫۶

۲٫۹

۸3٫۲

شیلی

۵۴

۵٫۲

۸3

۸3٫۹

۵1٫۵

۴1٫3

۹۵٫۷

استونی

۲1

۲

3۸

۲۵٫۵

۵۸٫

۲۷٫۸

۷۸٫۵

یونان

۲۶3

۲۹٫۹

۹۸

33٫۵

۸۴٫۹

۲۷٫۷

۷1٫۲

مجارستان

۴۲

۲۲٫۴

۴3

۲1٫3

۸۸٫۶

۴۹٫۲

۴۴٫۵

۲1۲۲

۲٫۸

۷3

۷3٫۲

۵۷٫۲

3٫۵

۵1٫3

نیوزلند

۲۶۸

۲٫۷

۲11

۶۷٫۶

۵۷٫3

۲1٫۶

۸۵٫۴

لهستان

۲۷۹

۵٫۲

۴۸

۲۹

۵1٫۸

۲۵٫۲

۶۴٫۶

ترکیه

۲۹۲

۲۸٫۲

۸۸

۸۷٫۵

۷۲٫۸

۹3٫۹

۴۴٫3

انگلستان

۲3۲۶

۲۲٫۹

۸۲

۸۲٫۸

۸۷٫۹

-

۵۹٫۹

آمریکا

۲3۲۲3

۲۶٫۲

۲۹

۲۲٫۶

۷3٫۵

-

۵۷٫۵

۲۲٫3

۶۷

۹3٫۹

۸۸٫۷

۲3٫3

۷۴٫۴

هلند

متوسط سهمها
منبع :اطالعات آماری کشورهای OECD

بر اساس اطالعات جدول  ۶-۲بهطور متوسط تنها  ۲۲٫3درصد از تسهیالت کوتاهمدت (سررسید کمتر از یک سال) هستند .جالب
اسررت که در بیشررتر کشررورها بخش قابلتوجهی از تسررهیالت کوتاهمدت به خانوارها در قالب اعتبارات قابل تجدید داده میشررود که بهطور
متو سط حدود  ۸1در صد از اعتبارات تجدیدپذیر در قالب کارتهای اعتباری ا ست .به عبارت دیگر حدود  ۹3٫۹در صد از کل ت سهیالت
کوتاهمدت را کارتهای اعتباری تشکیل میدهد.
نکته جالب توجه دیگر سرررهم باالی تسرررهیالت خرید مسرررکن از بدهی بلندمدت اسرررت که حدود  ۷۴٫۴درصرررد بدهی بلندمدت بهطور
متوسط در این سال و در این کشورها به خرید مسکن اختصاص دارد که حدود  ۶۶درصد از کل بدهی خانوار را تشکیل میدهد .البته این
آمار اگرچه برای  ۲۲کشور در سال  ۲1۲۲است اما آمار صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی  ۲1۲۷برای  3۹کشور توسعه
یافته ۴۹ ،کشور نوظهور نشان میدهد که بهطور متوسط  ۷۲٫۴درصد از اعتباراتی که خانوارها دریافت کردهاند مربوط به تسهیالت مسکن
ا ست .در ک شورهای نوظهور تنها  ۴۴٫۴در صد از ت سهیالتی که به خانوارها تعلق گرفته ا ست مربوط به ت سهیالت م سکن ا ست .که با آمار
جدول فوق هماهنگی دارد .جدول  ۷-۲متوسط سهم تسهیالت مسکن از بدهی خانوار و نسبت بدهی خانوار به  GDPرا برای  3۹کشور
توسعه یافته ۴۹ ،کشور نوظهور و ایران نشان میدهد.
Revolving Credit

۴۵

1

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
بخش قابلتوجهی از اعتبار م صرفکننده در ک شورهای مختلف به خرید م سکن اخت صاص مییابد و حتی میتوان اینگونه ادعا کرد که
بخش عمدهای از تفاوت در دسترسی به اعتبارات مصرفکننده در کشورهای مختلف به تسهیالت خرید مسکن برمیگردد.
در ایران سهم تسهیالت مسکن از کل تسهیالتی که به خانوارها تعلق گرفته است ،بین  ۲۶تا  3۵درصد است .یعنی در ایران اوالً نسبت
بدهی خانوار پایین است و دسترسی به اعتبار مصرفکننده محدود است .دوم این که ترکیب اعتباراتی که داده میشود نیز بهگونهای است که
سهم تسهیالت خرید مسکن نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است .البته الزم به ذکر است که در سه سال اخیر سهم تسهیالت خرید
م سکن روند نزولی دا شته ا ست بهطوری که در طی این سه سال سهم ت سهیالت خرید م سکن  ۲1در صد کاهش دا شته ا ست که رکود در
بخش مسکن در این روند بیتأثیر نبوده است.
جدول  .۷-۲مقایسه سهم تسهیالت مسکن در کشورهای مختلف و ایران (درصد)
کشورهای پیشرفته

کشورهای نوظهور

ایران

نسبت بدهی خانوار به GDP

۶۷٫۷

۲۹٫۵

۲۲٫۸-۸٫۶

سهم تسهیالت مسکن از کل بدهی خانوار

۷۲٫۴

۴۴٫۴

3۵٫۴-۲۶٫۹

منبع :گزارش ثبات مالی جهانی  ۲1۲۷صندوق بینالمللی پول و اطالعات بانک مرکزی

نکته بعدی که از مقایسرره آمار ارائه شررده در جدول  ۶-۲با سرراختار تسررهیالت کشررور عیان میشررود فقدان اعتبارات قابل تجدید برای
خانوارها ا ست .مهمترین ابزاری که به وا سطه آن این اعتبارات به خانوارها تعلق میگیرد،کارتهای اعتباری ا ست .اگر بخواهیم ت سهیالت
مسررکن را به واسررطه ماهیت متفاوتی که دارد کنار بگذاریم سررهم کارتهای اعتباری از بدهی خانوار بهطور متوسررط در کشررورهای منتخب
جدول  ۶-۲به حدود  ۲1درصررد میرسررد .البته این نسرربت برای ترکیه به بیش از  3۶درصررد میرسررد .اما چیزی که برای ما مهم اسررت،
خالیی اسررت که در کشررور ما در خصرروص این ابزار وجود دارد .در کشررور ما سررهم کارتهای اعتباری و اعتبارات قابل تجدید نزدیک به
صفر است.
در مجموع اگر بخواهیم با م شاهده تجربه ک شورهای دیگر تجویزی برای ر شد اعتبارات م صرفکننده در ایران دا شته با شیم میتوان به
این نکات ا شاره کرد که اعتبار م صرفکننده در سی ستم مالی ک شور در مقای سه با سایر ک شورهای در حال تو سعه و نوظهور ر شد کمتری
داشته است .به نظر میرسد که یکی از ابعاد رشد و توسعه مالی توجه بیشتر به اعتبارمصرفکننده باشد.
اگر سیا ستها در را ستای گ سترش اعتبار مصرفکننده ا ست ،باید توجه دا شت ابزارها و روشهای کارامد نیز در این را ستا باید مورد
توجه قرار گیرد .چون ا ستفاده از روشهای تخ صیص اعتبار سنتی که هم اکنون به کار میرود نمیتواند موفق با شد .یکی از این ابزارهایی
که حتماً برای جبران عقبماندگی در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد ،کارتهای اعتباری اسرررت .برآورد میشرررود که در کشرررورهای
توسررررعه یافته و نوظهور سررررهم این کارت ها از اعتبار مصرررررفکننده حدود  ۲1درصررررد باشررررد .در حالی که این کارت ها سررررهمی در
اعتبارم صرفکننده داخلی ندارند .البته بهجز کارتهای اعتباری ،حوزه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ت سهیالت خرید م سکن ا ست
که سهم و رشد کمی در تسهیالت پرداختی (در مقایسه با سایر کشورها) دارد.

 ۶.۲جمعبندی و نتیجهگیری
در مطالعات حوزه تأمین مالی ،اثر گ سترش اعتبارات و ت سهیالت بی شتر از جنبه رفع محدودیت نقدینگی بنگاهها و افزایش سرمایهگذاری
مورد بحث قرار میگیرد و حتی مهمترین کانال اثرگذاری توسعه مالی بر بخش حقیقی را نیز از این کانال تبیین میکنند .اما نکتهای که وجود
دارد اعتباراتی که به بخش مصرفکننده تعلق میگیرد که همان خانوارها باشد نیز میتواند منشأ اثرگذاری بر محیط اقتصاد کالن باشد .در
این گزارش مروری بر این رابطه شرررد .در بخش ابتدایی این گزارش مروری بر مطالعات انجام شرررده در این حوزه شرررده و نتایج اثرگذاری
اعتبارمصرفکننده در سه حوزه بخش واقعی اقتصاد ،سیاست پولی و بیثبانی مالی مورد تحلیل قرار گرفته است .اهم نکات این تحلیلها
عبارتند از:


اعتبار مصرفکننده باعث افزایش در تقاضای کل از طریق افزایش مصرف می شود .اگر این افزایش تقاضا به جای بازارهای داخلی به
سمت بازارهای کاالهای وارداتی سوق پیدا کند عمالً نمیتوان اثرمثبتی برای اعتبار مصرفکننده متصور شد بلکه باعث منفیتر شدن
تراز تجاری میشود.



اثرگذاری اعتبار مصرررفکننده بر رشررد اقتصررادی به نحوه تأثیرگذاری اعتبار مصرررفکننده بر پسانداز وابسررته اسررت .برخی مطالعات
اشرراره دارند که کاهش محدودیت نقدینگی باعث افزایش مخارج خانوار در سرررمایه انسررانی میشررود که به نوعی پسانداز محسرروب
۹1

نقش اعتبار مصرفکننده در اقتصاد کشور
می شود و از این طریق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .اما از طرف دیگر مطرح می شود که نرخ پسانداز به واسطه وجود محدودیت
نقدینگی افزایش مییابد و وجود اعتبار مصرررفکننده باعث کاهش در نرخ پسانداز خواهد شررد و لذا اثر آن بر رشررد اقتصررادی مبهم
است.


مهمترین اثر اعتبارم صرفکننده بر روی چرخههای تجاری از طریق کاهش دادن نو سانات م صرف و هموار سازی آن ا ست که میتواند
باعث کاهش عمق چرخههای تجاری شود .از طرف دیگر اگر بدهی باالی خانوار منجر به بیثباتی شود میتواند باعث عمیقتر شدن
رکود نیز بشود.



هرچه در یک محیط اقتصررادی خانوارها محدودیت نقدینگی بیشررتری داشررته باشررند ،تغییرات مخصرروصرراً بهبود در سرریسررتم اعتبار
مصرفکننده اثر شدیدتری بر مصرف دارد .افزایش در اعتبار مصرفکننده به هموارسازی مصرف کمک میکند .در کشورهایی مانند
ایران که خانوارها با محدودیت نقدینگی مواجه هسررتند بهبود در سرریسررتم اعتبارمصرررفکننده باعث کمک به هموارسررازی مصرررف
میشود.



رابطه افزایش مصرف (ناشی از افزایش در اعتبار مصرفکننده) و رشد اقتصادی دوگانه است .از طرفی اگر دچار کمبود تقاضا باشیم
افزایش در تقا ضای کل نا شی از اعتبار م صرفکننده میتواند به ر شد تولید بینجامد .از طرف دیگر افزایش م صرف میتواند از کانال
کاهش نرخ پسانداز باعث کاهش ر شد اقت صادی آتی شود .اما چیزی که م شخص ا ست هموار سازی م صرف رفاه خانوار را افزایش
خواهد داد (و این اثر مثبت تا جایی ادامه خواهد داشررت که اثر منفی احتمالی ناش ری از کاهش رشررد اقتصررادی این اثر مثبت را خنثی
نکند).



اعتبار مصررررفکننده اثر قویتری بر روی مصررررف کاالهای بادوام دارد و کاالهای بیدوام اثر کمتری از اعتبار مصررررفکننده خواهند
پذیرفت.



دستر سی بی شتر خانوارها به ت سهیالت م صرفی باعث می شود که ح سا سیت بخش تقا ضا و بهخ صوص مصرف به تغییرات سیا ست
پولی بی شتر شود .کانال این ح سا سیت بی شتر تقا ضا به سیا ست پولی میتواند این با شد که بخش بی شتری از م صرف درگیر اعتبارات
مصرفی خواهد بود و هرگونه تغییر در دسترسی اعتباری مصرفکننده یا نرخ آن میتواند مصرف را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.



نسرربت بدهی خانوار اگر از آسررتانهای باالتر برود باعث بحران مالی و بیثباتی مالی خواهد شررد .پس هر افزایش در بدهی خانوار فارغ
از سطح آستانهای که اشاره شد نمیتواند منجر به بحران مالی شود.



این سررطح آسررتانهای (که پس از آن اثر منفی بدهی خانوار بر ثبات مالی تشرردید میشررود) در کشررورهای مختلف متفاوت اسررت و به
زیرسرراختهای نهادی و حقوقی کشررورها بسررتگی دارد .ازاینرو نمیتوان نسرربت بدهی خانوارها در کشررورهای مختلف را (فارغ از
اینکه چه زیرسرراختهایی دارند) مقایسرره کرد و اینگونه اسررتنباط کرد که کشررورهایی که نسرربت بدهی خانوار باالتری دارند بیشررتر در
معرض بحران مالی هسررتند .بلکه وضررعیت ثبات مالی هر کشررور را باید باتوجه به سررطح آسررتانهای خود برای نسرربت بدهی خانوار
سنجید.



اگر ری شه افزایش بدهی خانوار از طرف عر ضه اعتبارات با شد میتواند باعث افزایش بیثباتی مالی شود ،ولی در صورتیکه من شأ آن
تقاضا برای بدهی باشد ریشه بیثباتی نخواهد بود.
الزم به ذکر است که در بیشتر مطالعات اشاره شده است که نحوه اثرگذاری اعتبار مصرفکننده بر متغیرهای اقتصاد کالن مشروط بوده

و باتوجه به ویژگیهای مختلف کشررورها متفاوت خواهد بود و نمیتوان یک رابطه را به تمام کشررورها تعمیم داد .لذا ضررروری اسررت برای
درک عمیقتر این موضوع و رابطه آن با اقتصاد ایران آمار اقتصاد ایران در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد .برخی از نتایج کلی تحلیل آمار
مصرف و اعتبارات خانوار در ایران عبارت است از:


ن سبت بدهی خانوار به  GDPدر ایران در مقای سه با سایر ک شورهای در حال تو سعه ب سیار پایین ا ست (زیر  ۲۹در صد) که میتواند
بهنوعی محدودیت دسترسی به اعتبار برای خانوارها را نشان دهد.



اگرچه نوسانات چرخهای مصرف و همچنین  GDPبا گذشت زمان کمتر شده است اما نوسانات مصرف در ایران در مقای سه با سایر
کشورها بسیار باالست .دسترسی بیشتر به اعتبارمصرفکننده میتواند این نوسانات را کاهش دهد.



مطالعات و آمار نشرران میدهد که هموارسررازی بر روی تمام اقالم مصرررفی در ایران به دلیل محدودیت دسررترسرری اعتباری خانوارها
صورت نگرفته است .ازاینرو گشایش در اعطای اعتبار به مصرفکننده در ایران میتواند باعث افزایش در مصرف شود.

۹۲

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات


بهطور متو سط ک شورهایی که د ستر سی اعتباری خانوارها در آنها مطلوب ا ست ،سهم کاالهای بادوام در مخارج خانوار بی شتر خواهد
بود .ازاینرو گشایش اعتباری برای خانوارها در ایران میتواند در درجه اول منجر به تحریک تقاضا برای کاالهای بادوام شود و سهم
آنها را در سبد خانوار افزایش دهد.



بخش قابلتوجهی از کاالهای بادوام مصررررفی که تقاضرررای آنها بعد از افزایش اعتبارات خانوارها تحریک خواهد شرررد منشرررأ وارداتی
دارند .بنابراین تهدیدی که در اینجا مطرح میشررود این اسررت که ممکن اسررت با افزایش در اعتبارات مصرررفکننده ،واردات بیش رتر از
تولید داخلی تحریک شرررود و این سررریاسرررت اعتباری به جای اینکه به رشرررد تولید داخل بیانجامد منجر به منفیتر تراز تجاری شرررود.
ازاینرو این سیاست که افزایش اعتبار مصرفکننده محدود به خرید کاالهای داخلی باشد قابل بحث و قابل دفاع خواهد بود.



بخش قابلتوجهی از اعتبارات مصرررفکننده در سررایر کشررورها ( ۷۲درصررد در کشررورهای توسررعه یافته و  ۴۴درصررد در کشررورهای
نوظهور) به خرید مسکن خانوارها اختصاص یافته است .این در حالی است که تسهیالت اختصاص یافته در ایران به این بخش بسیار
سررهم کمتری دارد .ازاینرو پیشررنهاد مورد بررس ری دیگر میتواند در راسررتای تمرکز بیشررتر اعتبارات مصرررفکننده به تسررهیالت خرید
مسکن باشد.
در ک شورهای دیگر کارتهای اعتباری حدود  ۲1در صد از اعتبارات م صرفکننده را ت شکیل میدهند .در حالی که در ک شور ما از این
ظرفیت استفاده نشده است.
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 ۱.۳مقدمه
کارتهای اعتباری بهعنوان ابزار شررناخته شررده در اعتبار مصرررفکننده در کشررورهای مختلف مورد اسررتفاده قرار میگیرد .در این فص رل با
اسررتفاده از تجربیات کشررورهای مختلف به دنبال راهکارهای پیادهسررازی کارت اعتباری در کشررور خواهیم بود .با اسررتفاده از دانش روز،
انتخاب مدل منا سب در کارت اعتباری ک شور ت سهیل خواهد شد .برخی از ک شورها همچون چین به دنبال پلتفرم داخلی بوده و گ سترش
کارت اعتباری را جدای از ساختار گسترده شرکتهای معتبر ارائهدهنده کارت اعتباری انجام داده است .برخی از کشورهای دیگر نیز تنها
تکیه بر شرررررکتهای معتبر ارائهدهنده کارت اعتباری نموده و راهکارهای کشررررورهای پیشرررررفته را دنبال کردهاند .باید توجه داشررررت که در
پیادهسررازی کارت اعتباری اسررتفاده از تجارب بینالمللی راهکار مشررخص و ثابتی وجود ندارد .در این فصررل به دلیل اهمیت بهرهگیری از
دانش روز در انتخاب مدل مناسب کارت اعتباری ،مروری بر تجربیات سایر کشورها در استفاده از کارت اعتباری خواهد داشت.
کارت اعتباری به مصرفکنندگان امکان میدهد که با دریافت تسهیالت در جهت خرید کاالها و خدمات و مایحتاج ضروری خانوار،
و یا مصررررارف ضررررروری شررررخصرررری حرکت کرده و آن را در یک تاریخ مورد توافق با تأمینکننده اعتبار در دورههای آتی بازپرداخت کند.
خردهفروشررران ،فروشرررگاههای زنجیرهای ،بانکها و سرررایر مؤسرررسرررات مالی و اعتباری در مقام تأمینکنندگان مالی اعتبار مصررررفکننده و
مؤسررسررات فعال در زمینه ارزیابی اعتباری بازیگران اصررلی ارائه اعتبار و تأمین کاال و خدمات در فرآیند کارت اعتباری به حسرراب میآیند.
عمدهترین کاربردهای کارت اعتباری شامل تهیه اقالم مصرفی خانوار ،تعمیر خودرو ،اجاره خودرو ،رزرو بلیت هتل و هواپیما و خریدهای
اینترنتی اسررررت .کارت اعتباری با سررررایر کارت های دیگر از جهاتی متفاوت اسررررت .کارت اعتباری بهعنوان ابزاری نوین در پرداخت
الکترونیکی ،یکی از متداولترین کارتهای بانکی ا ست .در عامترین تعریف ،کارت اعتباری کارتی ا ست که تو سط بانک یا مؤ س سه ارائه
میشررود و مشررتری طبق آن کارت مجاز اسررت محصرروالت و خدمات مورد نیاز خود را به صررورت اعتباری از فروشررنده خریداری کند .به
عبارت دیگر کارت اعتباری یک ابزار یا روش پرداخت اسررررت که دارنده آن مجاز اسررررت پرداخت الزم برای خرید کاالها و خدمات را از
محل آن صورت دهد .این کارت به دارنده آن اجازه میدهد تا یک سقف و یا محدوده معینی که مورد توافق وی و بانک بوده است را اقدام
به خرید و یا دریافت وجه از حسرراب کند .این کارت براسرراس مدل «بعداً پرداخت شررود »۲بنا شررده اسررت .اعتبار تخصرریصیافته در کارت

اعتباری به دو صرررورت انجام میشرررود .اول ،مبلغ اعتبار در یک تاریخ معین باید بهطور کامل تسرررویه شرررود .دوم ،مبلغ اعتبار به صرررورت
جزءبهجزء یا اقسررراطی بازپرداخت شرررود که در این صرررورت امکان تعیین نرخ بهره وجود خواهد داشرررت .از آنجا که مبلغ اعتبار اعطایی به
دارنده کارت اعتباری ،مستقیماً و فوراً از طرف اعطاکننده اعتبار به حساب وی واریز نمی شود ،قواعد و پردازش مبادالت مبتنی بر این نوع
کارت ،در مقایسره با مبادالت صرورت گرفته به وسریله کارت بدهی گسرتردهتر به نظر میرسرد .این قبیل کارتها بر اسراس مقررات خاص

بانکهای هر ک شور و یا سایر تنظیمات بانکی ،بهگونهای صادر شده ا ست که دارنده کارت ۲با دریافت سقف اعتباری معین از بانکها و

مؤ س سات مالی و اعتباری ،بدون اتکا به موجودی ح ساب و ارائه پول فیزیکی ،مجاز به پرداخت بهای کاال و خدمات مورد نیاز خویش ،از

طریق دستگاههای کارتخوان 3و یا اینترنت بنا بر نوع کارت اعتباری است .دارنده کارت در پایان ماه ملزم است که بابت مصارف اعتباری

خویش ،مبلغ مندرج در صورتح ساب صادره را پرداخت نماید و در صورت عدم توانایی در پرداخت کامل صورتح ساب در مهلت مقرر،
در صورت تائید صادرکننده کارت ،آن را به صورت اقساط بازپرداخت نماید.

کارت اعتباری نوعی کارت پرداخت اسررت که به دارنده اجازه تسررویه بدهی خود را به فروشررنده یا پذیرنده در برابر قول ایفای تعهد در
آینده را میدهد .البته این اعتبار تخصیص یافته مشروط به دریافت وثیقه نبوده و رقم سود آن نیز در سطح باالترین وامهای اعطایی است.
دارندگان کارتهای اعتباری ،با تشرررخیص و اعتماد به نام تجارتی سرررازمانهای ارائهدهنده کارت اعتباری ،از آسرررودگی و راحتی خرید با
کارت ،احسررراس رضرررایت میکنند و این بدین معنا اسرررت که پذیرنده مورد انتخاب مشرررتری ،با افزایش درآمد روبرو میشرررود .پذیرنده با
پذیرش کارت هر یک از این سازمانها به شریک آنان تبدیل شده و میتواند در برنامههای توسعه فروش آتی و در نتیجه افزایش رضایتمندی
مشتریان ،مشارکت داشته باشد .بهطوریکه دارندگان کارتهای اعتباری نقرهای و طالیی که بر اساس مقررات شرکتهای ویزا و مستر از
اعتبار باالتری برخوردارند ،در مبادالت تجاری بهعنوان اشخاص دارای اعتبار مالی ویژه شناخته میشوند.
همچنین ،فرآیندهای کارت اعتباری چه در مرحله صرردور کارت و چه در مرحله تسررویه و اسررتفاده بیان خواهد شررد .مدیریت اعتبار در
فرآیند کارت اعتباری مصررررفکننده دارای اهمیت اسرررت .سررریسرررتمها و فرآیندهای مختلفی که برای ارتباط مشرررتریان و سرررایر بخشهای
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اکوسیستم مشخص می شود .در فرآیند اعتباری ابتدا بین یک فرد و یک وامدهنده با قرارداد اعتباری ارتباطات شروع خواهد شد و در این
میان فرآیندهای گوناگونی کلیه بخش ها شررررامل نظام پرداخت ها ،مدیریت بانکی و مقررات گذاری بانک مرکزی را تحت تأثیر خود قرار
میدهد .فرآیندها و مدلهای کارت اعتباری در بخشهای جداگانه بیان شرررده اسرررت و با ضررررورت ارتباط این مدلهای کارت اعتباری با
زیر ساختها نیمنگاهی نیز بر ب سترهای فنی و الکترونیکی در این زمینه شده ا ست .باید توجه دا شت که مهمترین و اثرگذاری ابزار در آغاز
فرآیند بانکداری الکترونیک دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی میباشد .در مدیریت بانکداری الکترونیک باید
برحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویسهای جدید میرود از مناسبترین ابزار ارتباطی بهره برد که در ادامه با بررسی بسترهای فنی
و الکترونیکی کارت اعتباری ضرورت این مسئله بیان می شود .در انتهای فصل نیز تأکید بر قوانین و مقررات در سایر کشورهای استفاده
کننده از کارت اعتباری بیان می شود .قوانین و مقررات بی شتر بر پایه قانون ا صلی آمریکا بوده و سایر ک شورها نیز از این قوانین و مقررات
به صورت پایهای بهره بردهاند.

 ۲.۳بررسی تجربه کشورها در زمینه کارت اعتباری
با توجه به کارکردهای مختلف کارت اعتباری ،در ادامه مروری مختصر بر تجربه کشورها در زمینه کارت اعتباری ارائه میشود .این تجارب
در اتحادیه اروپا ،اسرررترالیا ،کشرررورهای آسررریایی همچون چین ،هند و آمریکا بیان شرررده اسرررت .در اتحادیه اروپا ابتدا به بررسررری اعتبار
مصرفکننده و اجزای آن پرداخته شده و روند رو به رشد کارتهای اعتباری در بین کشورهای اروپایی بررسی شده است .هزینههای مبادله
در مورد کارت بدهی و کارت اعتباری نیز که متعادلکننده ارتباطات در مدل فرآی ندی کارت اعتباری در اروپا بوده نیز با توجه به روند
تغییرات نرخهای هزینه مبادله بیان شده ا ست .در ک شورهای آ سیایی نیز با برر سی ر شد اعتبار م صرفکننده در ک شورهایی مانند مالزی،
هند و سنگاپور در سالهای مختلف استفاده از کارتهای اعتباری در آسیا بیان شده است.

 ۱.۲.۳اتحادیه اروپا
با مروری اجمالی بر روند تغییرات در اعتبار مصررررفکننده میتوان بیان نمود که رشرررد اعتبار مصررررفکننده در سرررال  ۲1۲۶در اروپا روند
افزایشی داشته است .از سال  ۲1۲۴رشد اعتبار مصرفکننده از میزان  1٫۷درصد به  3درصد در سال  ۲1۲۹و  ۴٫۴درصد در سال ۲1۲۶
رسیده است .ایجاد وامهای جدید و زیاد برای مصرفکنندگان در اروپا رشد اعتبار مصرفکننده در اروپا را فراهم نموده است.

نمودار  .۱-۳رشد اعتبار مصرفکننده در اروپا

عملکرد خوب وامهای خودرو (بویژه وام خودرو دسرررت دوم) و کارتهای اعتباری نیز به افزایش اعتبار مصررررفکننده در اروپا کمک
نموده ا ست .بانکها با اتخاذ سیا ستهای هم سو با ر شد اقت صادی اروپا در سال  ۲1۲۶توان ستند افزایش در اعتبار م صرفکننده را در
جهت کسب رشد اقتصادی باالتر برای اروپا فراهم آورند.
وام برای پرداخت خرید خانه از مهمترین اعتبارات ارائه شررررده به مصرررررفکننده اسررررت .در سررررال اخیر روند رشررررد فزاینده در اعتبار
مصرفکننده به میزان قبل از بحران مالی اخیر  ۲11۷و  ۲11۸رسیده است.
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نمودار  .۲-۳اعتبار مصرفکننده به تفکیک کارت اعتباری و کارت بدهی

در نمودارهای فوق ،به مقای سه استفاده از کارتهای اعتباری بهعنوان بخشی از اعتبار مصرفکننده و استفاده از سایر ابزارهای اعتبار
مصرررفکننده پرداخته اسررت .در سررمت چص درصررد بدهی کارت اعتباری در بخشهای مختلف مصرررف را نشرران میدهد .با توجه به آمار
بدست آمده از مصرفکنندگان ،در سالهای  ۲1۲۴ ،۲1۲3و  ،۲1۲۹نزدیک به  ۹1درصد از مصرف مصرفکنندگان به هزینه سفر و بیش
از  ۹1در صد م صرف آنها به خرید کاال اخت صاص داده شده ا ست .سهم خرید و سایل نقلیه از طریق کارت اعتباری سهمی کم و کمتر از
 ۲1درصد را شامل میشود.
در نمودار سمت را ست شاهد اعتبار م صرفکننده از طریق ابزارهایی غیر از کارت اعتباری ا ست .در اینجا ن شان داده شده ا ست که
خرید کاالی مصرفی در سال  ۲1۲۴نزدیک به  ۹1درصد بوده و در سال  ۲1۲۹به  ۴1درصد کاهش یافته است .بنابراین میتوان دریافت
که تمایل مصرفکنندگان برای خرید کاالها و سفر از طریق کارت اعتباری رو به رشد بوده است.
حجم باالی اعتبار مصرررفکننده در اروپا به وام برای خرید کاالهای مصرررفی بادوام اختصرراص دارد .گرچه در منطقه اروپا در برخی از
ک شورهای اروپایی مانند ا سپانیا و ایتالیا ر شد کمتری در اعتبار م صرفکننده م شاهده می شود ولی از اوا سط سال  ۲1۲۹در ا سپانیا نیز با
رشد دو رقمی افزایش در اعتبار مصرفکننده ایجاد شده است .اعتبار مصرفکننده در ایتالیا هم روند رو به رشد خود را داشته است و در
آلمان و فرانسرره با نرخ رشررد متوسررط قبل و بعد از بحران روند یکنواختی مشرراهده میشررود .در اروپا روند صررعودی اعتبار مصرررفکننده به
شدت با ر شد اقت صادی ارتباط دا شته ا ست .در ک شور فران سه در سال  ۲1۲۴محدودیتهای قانونی برای اعتبار م صرفکننده و ضع شده
اسررت و رشررد بینظمی در اعتبار مصرررفکننده را در این کشررور کاهش داده اسررت .در بین کشررورهای اروپایی نیز میتوان این تغییرات در
اعتبار مصرفکننده را مشاهده نمود .اعتبار مصرفکننده در فرانسه در سال  ۲۶ ،۲1۲۹درصد افزایش داشته است .در کشور انگلستان نیز
رشررد اعتبار مصرررفکننده تا  31درصررد روند مناسرربی را دنبال نموده اسررت و کشررورهایی نیز مانند پرتغال و ایتالیا و اسررپانیا با رشررد ۲۶
درصدی اعتبار مصرفکننده در شرایط نامساعدتری از نظر اعتبار مصرفکننده در بین سایر کشورهای اروپایی هستند.
در رومانی اندازه رشرررد اعتبار مصررررفکننده  ۲3٫۷درصرررد از تولید ناخالص داخلی در کشرررور بوده و کشرررورهایی مانند مجارسرررتان،
اسلواکی ،لیتوانی و هلند و لوکزامبورگ سهم اعتبار مصرفکننده کمتر از  ۹درصد از تولید ناخالص داخلی است .در مقابل با این کشورها
ک شورهایی مانند قبرس ( ۲۹در صد) و له ستان ( ۲۲٫۷در صد) از تولید ناخالص داخلی ک شورها به اعتبار م صرفکننده اخت صاص یافته
است .در رومانی با درصد باالی اعتبار مصرفکننده و بدهی باالی خانوارها امکان روبرو شدن با پیامدهایی مانند ری سک سی ستمیک باال
وجود دارد که با عدم نظارت کافی و قوانین و مقررات شررفاف میتواند مشررکالت زیادی را برای بخش مالی کشررور ایجاد کند .توجه بانک
مرکزی رومانی به سهم اعتبار مصرفکننده میتواند بسیاری از مشکالت بخش مالی و بانکی را کاهش دهد.

۹۷
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نمودار  .۳-۳روند رشد اعتبار مصرفکننده در برخی از کشورهای اروپایی

اعتبار مصرررفکننده  3درصررد از کل بدهیهای خانوار را در نروژ در سررال  ۲1۲۶به خود اختصرراص داده اسررت .رشررد سرراالنه اعتبار
م صرفکننده در نروژ  ۲۲٫۹در صد ا ست .سهم اعتبار م صرفکننده در نروژ در ح سابهای بانکی ب سیار جزیی بوده و اعتبار خرد در نروژ
پس از بحران نیز دچار مشرررکالت عدیدهای شرررده اسرررت .نوسرررانات درآمدی مصررررفکنندگان پس از بحران علت اصرررلی کاهش اعتبار
م صرفکننده بوده و نرخ باالی بهره در اعتبار م صرفکننده دلیل دیگر بر کوچکی سهم اعتبار م صرفکننده در نروژ ا ست .در نروژ وامهای
رهنی در حدود  ۸۹درصد ،وامهای دانشجویی  ۹درصد و اعتبار مصرفکننده  3درصد و مابقی سایر وامها  ۷درصد است.
در نروژ اهداف ارائه اعتبار مصرررفکننده به ازای خرید مسررکن ،هزینههای تعطیالت آخر هفته ،بازسررازی مسررکن ،خرید وسررایل نقلیه،
هزینههای سفر ،خرید کاالهای م صرفی و سایر میبا شد که در نمودار زیر در صد به تفکیک کارت اعتباری و کارت بدهی م شخص شده
است.
در کشررورهای مختلف اروپا اسررتفاده از کارت اعتباری مشررابه کارت بدهی بوده اسررت و میتوان روند این تفاوت را در بین کشررورهای
منتخب اروپایی در نمودار زیر ن شان داد .در ایتالیا ا ستفاده از کارت اعتباری کمتر از ا سپانیا و فران سه و انگل ستان ا ست .البته ا ستفاده از
کارت پیش پرداخت در ایتالیا بیشتر از سایر کشورهای اروپایی مورد استقبال قرار گرفته است.
در نمودار زیر ،کشررررورهای اروپایی را نشرررران میدهد که سررررهم هر کدام از کارتهای اعتباری ،کارت شررررارژ ،کارت بدهی و کارت
پیشپرداخت را در هر ک شور ن شان میدهد .در ک شور فران سه ،سهم کارت اعتباری از سایر کارتها در تراکنشها بی شتر بوده ا ست و در
انگلستان و آلمان سهم کارت بدهی بیشتر از سایر کارتها است.

۹۸

مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری

نمودار  .۴-۳سهم کارت اعتباری مورد استفاده در بین کشورهای اروپایی

هزینه مبادله در ایتالیا در مورد کارت بدهی و کارت اعتباری متفاوت بوده اسررررت و بهعنوانمثال این مقدار هزینه در سررررال  ۲1۲۲در
کارت بدهی  1٫۹۲درصررد و در کارت اعتباری  1٫۷3درصررد اسررت .در ایتالیا نرخ هزینه مبادله نسرربت به سررایر کشررورهای اروپایی پایین
است .این موضوع به توسعهیافتگی ساختار و بازار کارت اعتباری در این کشور بستگی دارد و بر تعداد تراکنشهای انجام شده در سی ستم
نیز تأثیرگذار است.
در مبحث کارت اعتباری توجه به هزینه مبادله دارای اهمیت ا ست .نرخهای متعدد در هزینه مبادله کارت اعتباری میتواند بر متعاملین
در این بازار تأثیر بگذارد .در کشررور اسررپانیا برای تنظیم هزینه مبادله بین کارتهای اعتباری و کارتهای بدهی به صررورت جمعی با توافق
وزارت اقتصرررراد ،صررررنعت و وزارت گردشررررگری و تجارت در این کشررررور انجام میپذیرد .بنابراین نظریه هزینه مبادله با توجه به قوانین و
مقررات پرداخت در اروپا و شرکتهای پرداخت مشخص میشود.
درصد تغییرات در نرخ هزینه مبادله با توجه به شرایط بازار و بازیگران آن بین کارت اعتباری و کارت بدهی تغییر مییابد که در نمودار
زیر روند این تغییرات در کشور اسپانیا نشان داده شده است.
جدول  .۲-3تغییرات درصد هزینه مبادله در اسپانیا در سالهای  ۲۱۱۶تا ۲۱۱۱
۲1۲1

۲11۸

۲11۵

۲11۶

۲11۷

Issuing Bank
Revenue

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

€

€1٫3۹

1٫۷۵%

€1٫3۹

1٫۷۵%

€1٫۴1

۲٫۲1%

€1٫۴۷

۲٫31%

€1٫۹3

۲٫۴1%

۲11-1m

€1٫۲۲

1٫۹3%

€1٫۲۲

1٫۹3%

€1٫۲۹

1٫۶3%

€1٫۲۵

1٫۸۴%

€1٫3۶

۲٫1۹%
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€1٫۲۸

1٫۴۹%

€1٫۲۸

1٫۴۹%

€1٫۲۲

1٫۹۴%

€1٫۲۹

1٫۶۶%

€1٫۲۷

1٫۶۶%

>۹11 m

€1٫۲۲

1٫۶۲%

€1٫۲۴

1٫۷۲%

€1٫۲۶

1٫۸۲%

€1٫۲۵

1٫۵۶%

€1٫3۲

۲٫1۲%

Average

منبع :ایرانزو و همکاران ( )۲1۲۲و بانک اسپانیا

۲

در رابطه با اصررالحات تعدیل نرخ هزینه مبادله در اسررپانیا از سررال  ۲11۶تا  ۲1۲1میتوان به جدول فوق اشرراره داشررت .نرخ هزینه
مبادله روند کاهشی داشته است و به ترتیب از سال  ۲11۶تا  ۲1۲1تعدیل بین نرخ کارت بدهی و کارت اعتباری صورت پذیرفته است.
در مورد هزینه مبادله و شررارژ خدمات تاجر ( )MSCنیز ابتدا در سررال  ۲11۴این نرخها باالتر تعیین شررده بود ولی بعد از اصررالحات
ساختاری در اروپا این نرخ تا سال  ۲1۲1کاهش یافته ا ست .اختالف این دو نرخ از سال  ۲11۴بدین صورت بوده ا ست که هزینه مبادله
بیشتر از شارژ خدمات تاجرها بوده است ولی در سال  ۲1۲1نرخ هزینه مبادله کمتر از شارژ خدمات مالی شده است.

Iranzo et al (2012) and Bavk of Spain
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نمودار  .۵-۳متوسط هزینه مبادله و هزینه خدمات بانک پذیرنده در اسپانیا در سالهای  ۲11۴تا ۲1۲1

بانکهای صررادرکننده کارت با کمتر شرردن هزینه مبادله ( ،)IFدرآمدهای کمتری کسررب نمودهاند و ازاینرو آنها به دنبال افزایش نرخ
بهره کارت اعتباری و همچنین افزایش هزی نه برای دارندگان کارت خواهند بود که نتی جهای جز کاهش رفاه مصرررررفکنندگان را در پی
نخواهد دا شت .باید در نظر دا شت که درآمد بازیگران مدلهای سهبخ شی و چهاربخ شی بر هزینههای دارندگان کارت اعتباری تأثیر دا شته
است .در بررسی کارت اعتباری در اروپا ،آمریکن اکسپرس و دانیر در سال  ۲113ده درصد از صنعت کارت اعتباری را به خود اختصاص
دادهاند و تا سال  ۲1۲1این سهم تا  ۲۹درصد افزایش داشته است.

نمودار  .۶-۳سهم کارت اعتباری و ویزا و مستر در مقابل امکس و داینر کلوب در اروپا از سال  ۲11۲تا ۲1۲3
* راست:حجم تراکنشها و چص :تعداد کارت بانکی

 ۲.۲.۳استرالیا
با افزایش اسررتانداردهای زندگی در اسررترالیا میزان اعتبار مصرررفکننده رشررد قابلتوجهی در سررالهای اخیر داشررته اسررت .خانوارها بهطور
فزایندهای محدودیتهای نقدینگی خود را از طریق اعتبار مصرررررفکننده بر طرف نمودهاند و محدوده وسرررریعی از کاالی مصرررررفی و غیر
مصرفی خود را از این طریق تأمین مالی مینمایند .منبع مالی که اعتبار مصرفکننده در استرالیا برای پوشش عدم نقدینگی خانوارها فراهم
نموده اسرررت توانسرررته با افزایش میزان بدهی خانوارها طیف گسرررتردهای از تقاضرررای مصررررفکننده را در این کشرررور پوشرررش دهد .اعتبار
مصرررفکننده طیف وسرریعی از اعتبارات رسررمی و غیر رسررمی را در اسررترالیا تشررکیل داده و تحت عنوان بدهی خانوار محسرروب میشررود.
کارت اعتباری که یکی از ابزارهای مهم اعتبار مصرررفکننده محسرروب میشررود نیز در کشررور اسررترالیا از اهمیت باالیی برخوردار اسررت و
ب سیار رواج دارد .آمارهای مربوط به سال  ۲1۲۹ن شان میدهد که در ا سترالیا در حدود  ۲3میلیون و چهار صد هزار کارت اعتباری صادر
شده است و تعداد کارتهای اعتباری سرانه برای این کشور در حدود  ۲عدد است.

۶1

مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
فرآیند موجود در صدور کارت اعتباری در کشور استرالیا همچون سایر کشورها به صورت چهار بخشی است یعنی روابط موجود بین
فروشرررنده ،درانده کارت ،خردهفروشررران ،پذیرندگان و صرررادرکنندگان کارت به صرررورت چهاربخشررری انجام میپذیرد .نقش شررررکتهای
بینالمللی بهعنوان پردازشگر معامالت کارت اعتباری حذف شررررده اسررررت .وظیفه پردازش معامالت کارت اعتباری در جهان بر عهده
شرکتهای مستر و ویزا است .هر کدام از این شبکهها برای هر معاملهای که انجام میپذیرد مبلغی را دریافت میکنند.

نمودار  .۷-۳تعداد کارتهای اعتباری در برخی از کشورهای منتخب

کشررررورهای مختلف ،روش های مختلفی را برای رقابت در بازار کارت اعتباری اتخاذ کردهاند .با ید توجه داشررررت که نتی جهگیری از
مقایسرره کشررورها میتواند مشررکل باشررد زیرا در هر کشررور سرراختار بازار ،هنجارهای فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت اسررت .تعداد
کارتهای اعتباری مورد اسررتفاده در چرخه اقتصررادی هر کشررور با دیگر کشررورها به شررکل معناداری متفاوت اسررت .و تعداد کارتهای
اعتباری مورد ا ستفاده در چرخه اقت صادی هر ک شور با ک شور دیگر به شکل معناداری متفاوت ا ست .تعداد کارتهای اعتباری سرانه در
تایوان بیش از سایر ک شورها ا ست ولی میتوان بیان نمود که تعداد کارتهای اعتباری صادر شده در ک شور چین در حدود  3۵۲میلیون
بیشترین میزان را در میان کشورها است.

 ۳.۲.۳کشورهای آسیایی
عدم ر شد اعتبار م صرفکننده میتواند نا شی از اختالالت سیا ستی و سیا ستهای پولی نامنا سب و م سائل مربوط به بانکهای مرکزی در
برخی از ک شورها دان ست .ب سیاری از ک شورهای آ سه آن در آ سیا به علت م شکالت مقرراتی در اعتبار م صرفکننده در صنعت بانکی خود
دچار ضعف در اعتبار مصرفکننده میباشند .مسائل زیرساختی در آسیا بی شتر از موارد زیر در فرآیند کارت اعتباری در آسیا نمایان است.
بهعنوانمثال ،بانکداری متمرکز در فیلیپین مشرررکالت متعددی را برای فرآیند کارت اعتباری ایجاد نموده اسرررت .سرررهم کوچک ارائه اعتبار
مصرررفکننده در این کشررور به علت نرخ باالی وام در شررش ماه برای مصرررفکنندگان اسررت .سرریسررتم اطالعاتی ضررعیف در مورد اعتبار
مصرررفکننده و سرراختارها و سرریسررتمهای سررازمانی ناکارآمد نیز در ارائه خدمات مالی خرد به مصرررفکنندگان در این کشررور تأثیرگذار بوده
است .از طریق ارائه کارت اعتباری میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت و کاهش فقر و عدم توسعهیافتگی را کاهش داد.
در کشور مالزی متوسط رشد اعتبار مصرفکننده  ۹٫۵درصد در سال  ۲11۷بوده و نرخ تورم پایین این کشور به همراه افزایش اعتماد
مصرررررفکنندگان به گرفتن اعتبار ،افزایش درآمد خانوارها ،انتظارات خوشبینانه خانوارها از درآمد آی نده هزی نه های در یافت اعتبار را در
مالزی به شدت کاهش داده ا ست و منجر به متو سط ر شد اعتبار م صرفکننده در سال  ۲11۷و سالهای بعد از آن شده ا ست .در کنار
م سائل اقت صادی م سئله کاهش نرخ بهره و کنترل آن ،آزاد سازی مالی پی شرفته ،رفع محدودیتهای مالی ،افزایش مقدار وام و ظهور بخش
بانکی با ارائه خدمات متنوع و رقابتی و مدیریت ریسرررک مناسرررب در بانکها توانسرررته اسرررت رشرررد اعتبار مصررررفکننده را ایجاد نماید.
سیا ستهای منا سب پولی و بانکی برای ت سهیل دریافت اعتبار مصرفکنندگان و ت شویقهای مالی به خ صوص برای گروههای کم درآمد و
ارائه محصوالت مالی مختلف نیز از دیگر اقدامات مهم در کشور مالزی برای رشد کارت اعتباری در این کشور است.
در مالزی پیش از بحران مالی آ سیا در سال  ،۲۵۵۷سهم اعتبار م صرفکننده ب سیار جزیی بوده و پس از سال  ۲111توجه بی شتری به
این اعتبار شده ا ست و متو سط نرخ ر شد ساالنه در طی  ۲11۲تا  ۲۴٫۸ ،۲11۷در صد بوده که ر شد سریع بدهیهای خانوار در اقت صاد
کشور مالزی را به خوبی نشان میدهد.
۶۲
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در پایان سررال  ۲11۷اعتبار مصرررفکننده  ۹۶درصررد از کل وامهای بانکی را در مالزی به خود اختصرراص داده اسررت .س ریسررتم بانکی
بهعنوان عمدهترین تأمینکننده مالی ارائهدهنده خدمات اعتبار مصرفکننده را در مالزی به خود اختصاص داده است که در سال  ۸۴درصد
از کل ارائه خدمات مالی به مصرررفکنندگان را در بین سررایر ارائهدهندگان خدمات مالی به خود اختصرراص داده اسررت .در بین کشررورهای
آ سیایی در صد ر شد اعتبار م صرفکننده از تولید ناخالص داخلی در ک شورهای کره ( ۸۲در صد) ،سنگاپور ( ۷۲در صد) و در مالزی ۶۷
درصررد و در هنگکنگ  ۹۲درصررد در سررال  ۲11۷اسررت .در کشررورهای مالزی و تایلند میزان رشررد اعتبار مصرررفکننده از سررال  ۲11۸تا
 ۲1۲۴تقریباً دو برابر شده ا ست و نزدیک به  ۵1در صد افزایش دا شته ا ست .شرایط اعتباری مطلوب و تقا ضای م صرفکنندگان علت
عمده رشد اعتبار مصرفکننده در این کشور محسوب میشود .باید توجه داشت که محدودیتهای قانونی مناسبی برای اعتبار مصرفکننده
باید به همراه زیرساختهای مناسب و تسهیل در فرآیند در نظر گرفته شود و تقریباً با شناسایی گروههای هدف گروههای کم درآمد در ارائه
کارت اعتباری میتوان گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شود.
کشور چین بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان ،دارای بزرگترین جمعیت بالغ در جهان است .تنها  ٪۷۵از جمعیت بزرگسال
حسررابهای بانکی دارند ،در حالی که  ۲3۴میلیون بزرگسررال بدون حسرراب کاربری در این کشررور زندگی میکنند .در چنین شرررایطی ،سررهم
کارتهای اعتباری و تراکنشهای آنها  ۲3٫۷در صد در سال  ۲1۲۹ا ست که کمتر از نیمی از جمعیت بالغ در ک شور ،کارت بدهی دارند.
دو مسئله اصلی در بخش مالی چین که همچنان دچار چالش است آموزش و فقر محسوب میشود ٪۷۲ .از جمعیت بدون وجود بانکداری
در مناطق روسررتایی زندگی میکنند در حالی که  ٪۸1ادعا میکنند که باالترین سررطح تحص ریالت آنها فقط ابتدایی اسررت .بنابراین واضررح
اسررت که این شرررایط برای آنها باز کردن حسررابهای بانکی را مشررکل میسررازد .کارتهای اعتباری عمده پذیرفته شررده در چین شررامل:

آمریکن اکسپرس و داینر کلوب و جی سی بی ۲و ویزا و مستر و میلیون ۲است.

یونیون پی چین شرکت پرداخت در این کشور بوده است که از سال  ۲1۲۲شروع به فعالیت نموده و کارتهای صادر شده آن از مرز ۹
میلیارد نیز گذ شته ا ست .حجم معامالت اعتباری برای نیمه اول سال  ۲3٫۸ ،۲1۲۲در صد بوده که رتبه دوم اعتباری بعد از ویزاکارت را
نیز در دست دارد .همچنین یونیون پی  3۷درصد از  ۶٫۲۶تریلیون دالر تراکنشهای بازار در سال  ۲1۲۹را به خود اختصاص داده است.
تالش یونیون پی در داخل ک شور چین بوده و نفوذ مالی ک شور چین را گ سترش میدهد .کارتهای یونیون پی به دو صورت یک ارز و دو
ارز صرررادر میشرررود .کارتهای با ارز یوان تنها آرم یونیون پی را به همراه دارند و کارتهای دو ارزی با لوگوی مسرررتر و ویزا و یا آمریکن
اک سپرس م شترک ه ستند و دو ارز یوان و ارز خارجی را حمایت میکند که خارج از ک شور چین ا ست .جدول زیر نرخهای کارت اعتباری
یونیون پی در چین را نشان میدهد.
جدول  .۲-3نرخهای کارت اعتباری در کشور چین در مدل داخلی یونیون پی
نرخ ساالنه برای خرید )(APR

 ۵۵٫۲3درصد الی  ۵۵٫۲3درصد

نرخ ساالنه نقلوانتقاالت

 ۵۵٫۲3درصد الی  ۵۵٫۲3درصد

نرخ ساالنه خرید نقدی

 ۵۵٫۲۶درصد الی  ۵۵٫۲۹درصد

نرخ ساالنه

در سال اول صفر بوده و بعد از آن  ۹۵دالر

هزینه تراکنش

 ۲1دالر یا  ۹درصد از میزان تراکنش (هر کدام که بیشتر بود)

نمودار زیر رشررد بازار اعتبار مصرررفکننده را از سررال  ۲1۲1تا  ۲1۲۵در چین را نشرران میدهد .این بازار از  ۹1٫۷در سررال  ۲1۲1به
 ۸1٫33در سال  ۲1۲۸رسیده است و پیشبینی میشود به  ۲1٫۴۲در سال  ۲1۲۵دست یابد.
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نمودار  .۸-۳رشد بازار اعتبار مصرفکننده در چین

در نمودار زیر ساختار بازار اعتباری کشور چین نشان داده شده است .بی شترین سهم از بازار اعتباری در چین شامل بازار رهنی است و
پس از آن کارت اعتباری و سایر موارد را در بر میگیرد.

نمودار  .۹-۳ساختار بازار اعتباری چین

گسترش فعالیتهای مالی در هنگکنگ نیز بسیار در ارائه کارت اعتباری تأثیرگذار است ۵۶ .درصد از جمعیت بزرگسال حسابهای
بانکی خود را دارند ٪۷1 .از این بزرگسرررراالن کارتهای بدهی دارند .ازاینرو ،تقریباً  ۹۲درصررررد از آنها در معامالت خود از کارتهای
اعتباری ا ستفاده میکنند .نرخ انتقال کارت اعتباری هنگکنگ  ٪۹۵٫31ا ست که ب سیار باال ا ست ٪3۶ .از این افراد از ح سابهای بانکی
خود برای معامالت برخط اسررتفاده میکنند در حالی که  ٪۴1از حسررابهای بانکی برای پرداخت صررورتحسرراب ماهانه اسررتفاده میشررود.
کارتهای اعتباری عمده پذیرفته شده در هنگکنگ شامل آمریکن اکسپرس و ویزا و مستر میشود.
در بررسررری دیگر کشرررورهای آسررریایی توجه به بازار کارت اعتباری در هندوسرررتان اهمیت مییابد .ازاینرو در ادامه به بررسررری کارت
اعتباری در هندوستان پرداخته میشود.
هندوسرررتان یکی از کشرررورهای دارای جمعیت بزرگ در جهان اسرررت ۴۲1 .میلیون نفر از دو میلیارد نفر بدون حسررراب بانکی در هند
زندگی میکنند .تنها  ۹3درصررد از جمعیت بالغ در کشررور دارای حسررابهای بانکی هسررتند و  ۹۸درصررد از این حسررابها تا سررال ۲1۲۹
۶3

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
ناپایدار هستند .مالکیت کارتهای اعتباری در این کشور  ۲۲٫۲1درصد است که نسبتاً کم است .در نتیجه ،نرخ تراکنش کارت نقدی تنها
در حدود  ٪۲۲و نرخ تراکنش کارت اعتباری  ٪3٫۴1ا ست .معامالت برخط که شامل ح سابهای بانکی نیز می شود به میزان  ٪۲ا ست.
بهطور مشابه ،حسابهای بانکی به ندرت برای پرداخت صورتحسابهای برق مورد استفاده قرار میگیرند و فقط  ٪۲از جمعیت بانوان با
استفاده از کارتهای خود ،صورتحساب خود را پرداخت میکنند .یکی از معضالت اصلی کشور هند در مورد چارچوب جامع مالی ،عدم
دسترسی به آموزش مالی کارآمد است .کارتهای اعتباری عمده پذیرفته شده در سی ستم مالی کشور هند ،آمریکن اکسپرس و ویزا و مستر
است.
تغییر در الگوهای م صرفی در هندو ستان نیز توان سته ا ست ر شد منا سبی را برای کارتهای اعتباری در این ک شور ایجاد نماید .از نظر
زمانی تعویق پرداخت در کارتهای اعتباری مورد اهمیت اسررت و ازاینرو در کشررور هند کارتهای اعتباری در گردش در سررال  ۲11۶از
 ۲٫۷میلیون به  ۲۲٫۶۶میلیون در سررال  ۲1۲1افزایش داشررته اسررت .کارتهای اعتباری بهعنوان منبع عمده در تأمین مالی مصرررفکننده در
این ک شور در نظر گرفته می شود .کارتهای اعتباری میتوانند هم و سیلهای برای پرداخت و هم بهعنوان یک منبع تأمین مالی در نظر گرفته
شوند .با تغییر در فضای اقتصادی کشور هند اعتبار مصرفکننده فرصتهای بیشتری را برای مصرفکنندگان در هند فراهم آورده است .با
این وجود با گسترش فعالیتهای مالی در این کشور ،فرهنگ استفاده از کارت از سال  ۲۵۸۲در هند ایجاد شده است و با افزایش بانکها
و تو سعه سی ستم بانکی حرکت جدیدی در جهت ر شد اعتبار م صرفکننده فراهم آورده ا ست .در ک شور هند تعداد کارتهای صادر شده
توسط بانکها از سال  ۲11۶تا  ۲1۲1افزایش داشته است .ولی نرخ رشد تعداد کارتهای اعتباری در هند از  ۲3درصد در سال ۲11۶
به منفی  ۸درصد در سال  ۲1۲1رسیده است.
جدول  .3-3میزان استفاده از کارت اعتباری در کشور هندوستان
حجم مبادالت (میلیون)
حجم کارت اعتباری در ATM

کارت اعتباری در دستگاه کارتخوان

ارزش مبادالت (بیلیون)

۲1۲۴

۲1۲۹

۲1۲۴

۲1۲۹

۵۶٫۲

3٫۴

۸۷٫۲۶

۴۷٫۲3

1۸٫۹1۵

۲3٫۶۲۹

۸۹٫۲۹3۵

۲۹٫۲۸۵۵

از نظر تراکنش ،پرداختهای کارت اعتباری نیز نرخ رشد از  3۲درصد در سال  ۲11۶به ده درصد در سال  ۲1۲1کاهش داشته است.
فضای کسبوکار در نظام پرداخت کارتی هند با افزایش هزینهها و بازاریابی ضعیف ،نارضایتی مصرفکنندگان را در هند به همراه داشته
اسرررت .مکانیزیمهای نظارتی ضرررعیف مشرررکالتی را برای مصررررفکنندگان کارتها فراهم نموده تا بانک مرکزی هند دسرررتورالعمل کارت
اعتباری را بهبود بخشیده و با فراهم نمودن نظارت بی شتر ساماندهی کارتهای اعتباری و افزایش محدودیتهای اعتباری را ایجاد نماید.
نرخ قیمتگذاری در کشور هند در کارتهای اعتباری نیز از جمله دیگر مسائلی است که بانک مرکزی هند در دستورالعمل خود به آن توجه
ویژه دارد .بانک مرکزی هند صادرکنندگان کارت را مسئول تمام اقدامات و مشکالت دانسته و به دنبال اصالح قوانین و مقررات در جهت
اصالح مشکالت ایجاد شده است .جدول زیر میزان استفاده از کارت اعتباری در کشور هندوستان را نشان میدهد.
در بین کشورهای آسیایی توجه به کشور اندونزی نیز مهم به نظر میرسد .کشور اندونزی ،سومین کشور بزرگ از نظر جمعیت بالغ در
آس ریا شررناخته میشررود .اندونزی یکی از پایینترین نرخهای مالکیت حسررابهای بانکی در جهان را دارد که  ٪3۶اسررت .بنابراین ،مالکیت
کارت بدهی در این کشور  ٪۲۶درصد است که این آمار بسیار ضعیف است .فقط  ٪۲و  ٪۸٫۹1از این حسابها به ترتیب در کارتهای
اعتباری و کارت نقدی م شغول به کار ه ستند .عالوه بر این ،تنها  3در صد از این ح سابها برای پرداخت قبوض برق ا ستفاده می شود در
حالی که  ۹درصد در معامالت برخط دخیل هستند.
طبق جدول زیر ،در میان کشرررورهای پیشررررفته آسررریایی درآمد کارت اعتباری در ژاپن بیشرررترین میزان بوده و درآمدهای کارمزدی هر
تراکنش نیز در این ک شور بی شترین ا ست .درآمدهای کارمزدی در چین بین سایر ک شورهای آ سیایی (چین ،هند ،اندونزی ،مالزی و تایلند)
بی شترین میزان بوده است که رشد  ۲۲٪را تا سال  ۲1۲۹تجربه کرده است .البته میزان رشد درآمدهای کارمزدی در کشور هند نیز تا سال
 ٪ ۲۸ ،۲1۲۹است.
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جدول  .۴-3بررسی درآمد کارمزدی و رشد آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
درآمد کارمزدی هر تراکنش
کشور

کشورهای در حال توسعه

کشورهای توسعه یافته

درآمد کارت اعتباری

نرخ رشد در سال

ارزش در سال

نرخ رشد در سال

۲1۲۹

۲1۲1

۲1۲۹

چین

۹٫۷۲

۲۲٪

۶٫۶

۲۷٪

هند

۴٫3

۲۸٪

۹٫۲

۲۴٪

۲

۲۲٪

۲٫۲

۲۷٪

مالزی

1٫۸

۲3٪

1٫۵

۵٪

تایلند

۲٫۲

۲۹٪

۲٫۲

۲۴٪

استرالیا

۴٫۹

۹٪

۶٫۸

۹٪

هنگکنگ

1٫۶

۲۲٪

۲٫۸

۸٪

ژاپن

۲۴٫۶

۲٪

۲۶٫۹

۲٪

کره

۹٫3

۷٪

۲۲٫۲

۲۲٪

سنگاپور

1٫۹

۲3٪

۲٫۶

۴٪

تایوان

1٫۴

۷٪

۲٫۷

۴٪

ارزش در سال ۲1۲1

اندونزی

 ۴.۲.۳آمریکا
اعتبار م صرفکننده یکی از بازارهای عمده در اقت صاد آمریکا ست .اعتبار م صرفکننده یک ابزار از میان ا شکال مختلف تجارت ا ست که
تحت آن یک فرد ،کاال ،پول یا خدماتی را به منظور پرداخت تعهد یا خر ید کاال و خدمات مد نظر خود با یک نرخ بهره و کارمزد توافق
شررده و تاریخ یا تاریخهای معینی در آینده به دسررت میآورد .بازار اعتبار مصرررفکننده در آمریکا نشرران داده اسررت که پایداری اقتصررادی بر
مبنای اصول مناسب منجر به موفقیت اقتصادی ،افزایش تقاضای مصرفکننده نرخ اشتغال باال و نرخ بهره پایین میشود .در دهههای اخیر
بازار اعتبار مصرفکننده در آمریکا رشد چشمگیری داشته است و در انتهای  ۲113نسبت به سال  ۲۵۵3دو برابر شده و به  ۲111تریلیون
دالر رسیده است .اکثر کارتهای اعتباری اعطا شده در آمریکا به اشخاصی اختصاص یافته است که کنترل بیشتر و انعطافپذیری بیشتری
در مدیریت وامهای خود دا شتهاند .زیر ساختهای منا سب بازار اعتبار مصرفکننده ارتباط تنگاتنگی با محیط رقابتی سالم ،عادالنه و امن
و رقابتی دا شته ا ست که از م صرفکنندگان ،اعتباردهندگان و اقت صاد ملی حمایت میکند .در فرآیند کارت اعتباری در امریکا باید قوانین و
مقررات خا صی وجود دا شته با شد که اهداف فوق را پو شش دهد .سیر تکاملی بازار اعتبار مصرفکننده آمریکا ،ن شاندهنده تو سعه چنین

محیطی اسررررت .از اولین قانون حمایت از اعتبار مصرررررفکننده مربوط به سررررال  ۲۵۷۲با نام قانون گزارشدهی اعتباری عادالنه ۲که برای
بازنگری قانون ورشکستگی افراد ارائه شده است ،تغییرات در قوانین و مقررات در این زمینه به شدت انجام شده است و یک سری قوانین
و مقررات دیگر به منظور مطمئن ساختن از اینکه محیط اعتبار مصرفکننده محیطی امن و عادالنه است ،اجرایی شده است.
با رشد شدید در بازار اعتبار مصرفکننده ،موضوعات جدیدی نیز مطرح شده اند .برای مثال ،ورشکستگی فزاینده افراد در بازار اعتبار
مصرفکننده امریکا مورد توجه قرار گرفت .در آخرین گزارش فدراسیون مصرفکنندگان آمریکا در خصوص گسترش اعتبار مصرفکننده و
ورشکستگی مشتریان ،بر این نکته تأکید شده است که مقررات زدایی در خصوص نرخ بهره اعتبار مصرفکننده منجر به کاهش قابل توجه
در نرخهای بهره ن شده بلکه این مقررات زدایی بازاریابی تهاجمی و افت ا ستاندارهای پرو سه اعطای ت سهیالت را افزایش داده که منجر به
افزایش در تعداد مشررتریان ورشررکسررته شررده اسررت .همچنین ،تخصرریص بیش از حد اعتبار به افراد کم درآمد و دانش آموزان نیز از موارد
نامطلوب ذکر شده در این گزارش ا ست که ن شان میدهد نهاد قانونگذار فدرال ،وامدهندگان را م سئول دان سته و ا صالحات مورد نظر در
قوانین و مقررات را ایجاد نموده است .در ژانویه  ،۲113فدرال رزرو قانونهای جدید وضع نموده تا معیارهای مناسبی برای کنترل ریسک
مشتریان تعیین کنند.
عالوه بر قوانین و مقررات ،در بررسرررری تجربه کارت اعتباری در آمریکا میتوان به سررررازمانهای ارائهدهنده کارت اعتباری توجه ویژه
داشت .کارتهای اعتباری بینالمللی که در بیش از یک کشور قابل ارائه است ،از سی ستم اعتباری بانکها ا ستفاده میکنند و با بیش از یک
Equal Credit Reporting Act
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1

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
ارز یا واحد پولی در ارتباط اسررت« .ویزا» و «مسررتر کارت» بهعنوان دو سررازمان بینالمللی و «امریکن اکسررپرس» و «داینرز کلوب» که در
قالب مؤسرسرات جهانی مشرغول به فعالیت هسرتند ،خدمات خود را در قالب کارتهای اعتباری پایه یا اسرتاندارد ،۲کارت اعتباری ویژه،۲

کارت اعتباری امور خیریه ،3کارت اعتباری شارژی 4و کارت اعتباری فروشگاهی 5به مشتریان خود ارائه میکنند.

کارتهای اعتباری در جهان تو سط چهار کارت بینالمللی آمریکایی ارائه می شود که عبارت ا ست از «ویزا»« ،م سترکارت»« ،امریکن
اکسررپرس» و «داینرز کلوب» .ویزای بینالملل بزرگترین شرررکت بینالمللی اسررت که در زمینهی کارتهای اعتباری فعالیت میکند و مقر
اصررلی آن در سررانفرانسریسررکو در ایاالت متحدهی آمریکا قرار دارد .این شرررکت صرراحب امتیاز همهی کارتهای اعتباری ویزا اسررت ،ولی
صادرکنندهی آنها محسوب نمی شود؛ بلکه بانکها بنا بر سیاستهای مالی و درخواست مشتریان خود و بدون دخالت ویزا کارت صادر
میکنند .ویزا مؤسررسررهای اسررت که از طریق مرتبطکردن همه طرفهای فرآیند کارت اعتباری (دارندهی کارت ،بانک صررادرکنندهی کارت،
پذیرندهی کارت و فروشررنده) با یکدیگر بهوسرریلهی شرربکهی عظیم ارتباطات رایانهای ،به بانکهای عضررو در تسررویهی معامالت متعلق به
کارت و مدیر یت خدمات بین اعضررررا یاری میدهد و در عمل یات هایی همچون تائید اطالعات کارت و انتقال اطالعات و وجود اعتبار
کافی در کارت و وجه خریدها ،تسررویهحسرراب بین بانکها ،و تقسریم کارمزد بین آنها مشررارکت دارد .ویزا در مقابل خدماتی که به اعض را
(بانکهای ع ضو) ارائه میدهد و همچنین برای نقش خود در ت سویهح ساب بین بانکهای ع ضو و اعطای مجوز صدور کارت و خدماتی
که برای پوشرررش مدیریتی فعالیتهای آنها انجام میدهد ،کارمزد دریافت میکند .سرررازمان ویزای بینالملل مجوز صررردور انواع مختلف
کارتهای خود را اعطا میکند .بهعنوانمثال کارت طالیی ویزا که دارای سرررقف اعتباری باالیی بوده اسرررت و به مشرررتریان ثروتمند اعطا
می شود .دارندهی این کارت از خدمات بیمهای ،خدمات منحصربهفرد بینالمللی میتواند بهرهمند شود .این خدمات در زمینههای مختلف
درمانی ،گردشگری و حقوقی است.
کارت نقرهای ویزا که دارای سرررقف اعتباری تقریباً اندک اسرررت و به بیشرررتر مشرررتریانی که حداقل نیازهای آنان را جوابگوسرررت اعطا
میشررود .این کارتها امکان برداشررت نقدی ندارند .البته کارت الکترونیکی ویزا که در واقع کارت اعتباری نیسررت از دیگر انواع کارتهای
ویزا بوده و تنها در دستگاههای خودپرداز بینالمللی یا در دستگاههای کارتخوان برای برداشت از موجودی به کار میرود.
مسررررتر بهعنوان دومین شرررررکت کارتهای اعتباری در جهان که در ایاالت متحدهی آمریکا بوده و سررررازمانی بینالمللی بوده و بهعنوان
مؤسررسررهای بانکی شررناخته نمیشررود .این شرررکت در دههی  ۲۵۷1قبل از ویزا به فعالیت خود پرداخته و پس از ظهور ویزا در رده بعدی به
فعالیت خود پرداخته ا ست .م سترکارت در تالش ا ست که به جایگاه قبلی خود در بازار از طریق تو سعهی سی ستمها و مدرنیزهکردن آنها
د ست یابد .م سترکارت از این نظر شبیه کارت ویزا ست که صادرکنندهی آن مجموعهی اع ضای دارای مجوز (بانکها و مؤ س سات مالی)
محسوب میشوند که بر اساس توافقنامهی بین این فعاالن در فرآیند کارت اعتباری و سازمان بینالمللی مسترکارت ،که صاحب امتیاز این
کارتهاست ،کارت صادر میکند .سازمان بینالمللی مسترکارت مجوز صدور کارتهای مستر طالیی ،مستر کارت نقرهای و مستر کارت
ویژه تجار و مستر کارت بدهی را در اختیار دارد.
آمریکن اکسررپرس یکی دیگر از سررازمانهای بینالمللی فعال در زمینه کارت اعتباری اسررت که بیشررتر در آمریکا فعالیت دارد .در ابتدا،
«امریکن اک سپرس» شرکتی گرد شگری بود که چکهای م سافرتی بهنام خود صادر میکرد و اکنون ،پس از تو سعه و تکامل ،به مؤ س سهی
بزرگ تبدیل شده است .این مؤسسه بهطور مستقیم کارتهای خود را صادر میکند .امریکن اکسپرس خود متولی پرداخت حقوق تجار و
مؤسررسررههای پذیرندهی کارت اسررت و کارتهای سرربز آمریکن اکسررپرس ،طالیی آمریکن اکسررپرس و الماسری آمریکن اکسررپرس را صررادر
میکند.
داینرز کلوب یکی دیگر از شرررررکتهای ارائهدهنده کارت اعتباری اسررررت .بانک آمریکایی سرررریتی ،از بزرگترین بانکهای دنیا ،مالک
شرکت داینرز کلوب ا ست .کارتهای داینرز کلوب به صورت کارت وام موقت برای همهی مردم ،کارت فعالیتهای تجاری ویژهی تجار
و کارکنان شرکتها ،و کارت مخصوص همکاری با شرکتهای بزرگ مثل شرکت هواپیمایی و شرکت خودرو.
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Basic or Standard Credit Cards

1

)Premium credit cards (Gold, Platinum and Black Cards

2

Charity/Affinity credit cards

3

Charge cards

4

Store cards

5

مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
بهطور کلی ،سرررازمانهای بینالمللی کارت اعتباری انواع کارتهای خود را بر حسرررب امتیازات متفاوتی که در اختیار صررراحب آن قرار
میدهند به گروههای مختلف طالیی ،نقرهای و از این قبیل تقسرریم کنند .همچنین کارتهای اعتباری بر اسرراس نحوه محاسرربه نرخ سررود،
سقف میزان اعتبار ،نرخ کارمزد و فاکتورهای مالی نیز میتواند تقسیمبندی شود.
در آمریکا نرخ کارمزد بسرررته به هر نوع از تراکنش متفاوت اسرررت .هزینه مبادله کارت اعتباری در سرررال  ۲11۵و  ۲1۲1در  ۲٫۹تا ۲
در صد ارزش تراکنش بوده ا ست .در جدول زیر تغییر نرخهای مبادله کارت اعتباری در شرکتهای ویزا و م ستر در آمریکا در سال ۲11۵
ارائه شده است.
جدول  .۹-3تغییرات نرخ هزینه مبادله در آمریکا
مستر

ویزا
تغییر نرخ مبادله در سال ۲۵۵۲

 ۲٫۲۹درصد تا  ۲٫۵۲درصد

۲٫3درصد تا  ۲٫1۸درصد

تغییر در نرخ مبادله سال ۲11۵

 1٫۵۹درصد تا  ۲٫۵۹درصد

 1٫۵درصد تا  3٫۲۹درصد

با مروری بر روند تغییرات اعتبار م صرفکننده میتوان دریافت که ر شد اعتبار م صرفکننده در ک شورهای مورد برر سی روند افزای شی
داشته است .در کشورهای اروپایی شکلگیری وامهای جدید برای مصرفکنندگان ،رشد اعتبار مصرفکننده و در نتیجه کارت اعتباری را
فراهم نموده است .طبق بررسیها ،حجم باالی اعتبار مصرفکننده در اروپا به وام برای خرید کاالهای مصرفی بادوام اختصاص دارد .در
کشررورهای مختلف اروپا اسررتفاده از کارت اعتباری همچون کارت بدهی بوده اسررت .در کشررورهای اروپایی اسررتفاده از کارت اعتباری
متفاوت است .بهعنوانمثال در ایتالیا استفاده از کارت اعتباری کمتر از اسپانیا و فرانسه و انگلستان است.
در دیگر کشرورها از جمله اسرترالیا با افزایش اسرتانداردهای زندگی میزان اعتبار مصررفکننده هم رشرد قابلتوجهی در سرالهای اخیر
داشررته اسررت .خانوارها بهطور فزایندهای کاالی مصرررفی و غیر مصرررفی خود را از طریق اعتبار تأمین مالی مینمایند .اعتبار مصرررفکننده
طیف وسیعی از اعتبارات رسمی و غیر رسمی را در استرالیا تشکیل داده و تحت عنوان بدهی خانوار محسوب می شود و یکی از ابزارهای
مهم آن یعنی کارت اعتباری بسیار رواج دارد .آمارهای مربوط به سال  ۲1۲۹نشان میدهد که در استرالیا در حدود  ۲3میلیون و چهارصد
هزار کارت اعتباری صادر شده است و تعداد کارتهای اعتباری سرانه برای این کشور در حدود  ۲عدد است.
در قاره آسررریا نیز کشرررورهای مختلفی از کارت اعتباری بهعنوان ابزار مهم اعتبار مصررررفکننده اسرررتفاده میکنند .بسررریاری از به دلیل
مشکالت مقرراتی موجود در کشورهای آسه آن در آسیا ،اعتبار مصرفکننده در صنعت بانکی آنها دچار ضعف است .مسائل زیرساختی
در آسرریا بیشررتر از موارد زیر در فرآیند کارت اعتباری در آسرریا نمایان اسررت .در هر صررورت از طریق ارائه کارت اعتباری میتوان به ثبات
اقتصادی و کاهش فقر دست یافت و عدم توسعهیافتگی را کاهش داد .بهعنوانمثال در کشور مالزی متوسط رشد اعتبار مصرفکننده ۹٫۵
در صد در سال  ۲11۷بوده و نرخ تورم پایین این ک شور به همراه افزایش اعتماد م صرفکنندگان به گرفتن اعتبار ،افزایش درآمد خانوارها،
انتظارات خوشبینانه خانوارها از درآمد آینده هزینههای دریافت اعتبار را در مالزی به شررردت کاهش داده اسرررت و منجر به متوسرررط رشرررد
اعتبار مصرفکننده در سال  ۲11۷و سالهای بعد از آن شده است.
کشور چین بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان ،دارای بزرگترین جمعیت بالغ در جهان است .دو مسئله آموزش و فقر بهعنوان
مشررکالت اصررلی کشررور چین در مسررائل مالی محسرروب میشررود که آنها را از باز کردن حسرراب بانکی باز میدارد .کشررور چین عالوه بر
اسررتفاده از شرررکتهای ویزا و مسررتر در ارائه کارت اعتباری ،به صررورت داخلی کارت اعتباری یونیون پی را هم صررادر میکند .یونیون پی
شرکت پرداخت در چین بوده است که از سال  ۲1۲۲شروع به فعالیت نموده و کارتهای صادر شده آن از مرز  ۹میلیارد نیز گذشته است.
یونیون پی  3۷درصد از  ۶٫۲۶تریلیون دالر تراکنشهای بازار در سال  ۲1۲۹را به خود اختصاص داده است .در هنگکنگ نیز فعالیتهای
مالی در ارائه کارت اعتباری گسترش داشته است ۵۶ .درصد از جمعیت بزرگسال در هنگکنگ حسابهای بانکی خود را دارند .در حدود
 ۹۲درصد از آنها در معامالت خود از کارتهای اعتباری استفاده میکنند.
در کشررور هندوسررتان تغییر در الگوهای مصرررفی نیز توانسررته اسررت رشررد مناسرربی را برای کارتهای اعتباری ایجاد نماید .کارتهای
اعتباری بهعنوان منبع عمده در تأمین مالی م صرفکننده در این ک شور نیز در نظر گرفته می شود .کارتهای اعتباری میتوانند هم و سیلهای
برای پرداخت و هم بهعنوان یک منبع تأمین مالی در نظر گرفته شرروند .تغییر در فضررای اقتصررادی هند اعتبار مصرررفکننده را افزایش داد و
فرصتهای بیشتری را برای مصرفکنندگان در هند فراهم آورد .با این وجود با گسترش فعالیتهای مالی در این کشور ،فرهنگ استفاده از
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
کارت از سرررال  ۲۵۸۲در هند ایجاد شرررده اسرررت و با افزایش بانکها و توسرررعه سررریسرررتم بانکی حرکت جدیدی در جهت رشرررد اعتبار
مصرفکننده فراهم آورده است.
آمریکا بهعنوان یکی از عمدهترین بازارهای اعتبار مصرررفکننده شررناخته میشررود .در دهههای اخیر بازار اعتبار مصرررفکننده در آمریکا
رشررد چشررمگیری داشررته اسررت و در انتهای  ۲113نسرربت به سررال  ۲۵۵3دو برابر شررده و به  ۲111تریلیون دالر رس ریده اسررت .در آمریکا
کارتهای اعتباری اعطا شررده ،به اشررخاصرری اختصرراص یافته اسررت که کنترل بیشررتر و انعطافپذیری بیشررتری در مدیریت وامهای خود
داشتهاند .زیرساختهای مناسب بازار اعتبار مصرفکننده ارتباط تنگاتنگی با محیط رقابتی سالم ،عادالنه و امن و رقابتی داشته است که از
م صرفکنندگان ،اعتباردهندگان و اقت صاد ملی حمایت میکند .در فرآیند کارت اعتباری در امریکا تخ صیص بیش از حد اعتبار به افراد کم
درآمد و دانش آموزان نیز از موارد نامطلوب ذکر شده است .نهاد قانونگذار فدرال ،وامدهندگان را مسئول دانسته و اصالحات مورد نظر در
قوانین و مقررات را ایجاد نموده است .در ژانویه  ،۲113فدرال رزرو قانونهای جدید وضع نموده تا معیارهای مناسبی برای کنترل ریسک
مشررتریان تعیین کنند .در بررسرری تجربه کارت اعتباری در آمریکا میتوان به سررازمانهای ارائهدهنده کارت اعتباری توجه داشررت« .ویزا» و
«مسررتر کارت» بهعنوان دو سررازمان بینالمللی و «امریکن اکسررپرس» و «داینرز کلوب» که در قالب مؤسررسررات جهانی مشررغول به فعالیت
هستند.
باید توجه دا شت که محدودیتهای قانونی منا سبی برای اعتبار م صرفکننده باید به همراه زیر ساختهای منا سب و ت سهیل در فرآیند
در نظر گرفته شررود و تقریباً با شررناسررایی گروههای هدف و گروههای کم درآمد در ارائه کارت اعتباری میتوان گامهای مؤثری در این زمینه
برداشته شود.

 ۳.۳مدلهای تأمین مالی اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری
در مدلهای کارت اعتباری بازیگران و نقشآفرینان اهمیت دارند .شرررراخصترین این افراد شررررامل دارندگان کارت (پرداختکنندگان وجه
مبادله) و پذیرندگان کارت (دریافتکنندگان وجه مبادله) میباشررررند .دارنده کارت (پرداختکننده وجه مبادله) شررررخص حقیقی یا حقوقی
است که وارد یک توافق با صادرکننده کارت میشود تا اینکه کارت پرداخت دریافت نماید .با این توافق ،دارنده کارت مجاز خواهد بود که
از این کارت در جهت ضمانت پرداخت ،دریافت وجه ،ضمانت چک ،تنظیم و ارائه سند هویت و سایر فعالیتهای چندمنظوره ا ستفاده
نماید .پذیرنده کارت (دریافتکننده وجه مبادله) عبارت ا ست از خردهفروش ،شرکت ،بنگاه تجاری یا هر شخص حقوقی دیگری که وارد
قرارداد با یک پردازشگر خریدار در مبادالت تجاری به منظور قبولی کارت پرداخت همراه با قابلیت دریافت وجه میشررررود .دارنده کارت
(پرداختکننده وجه مبادله) کارت پرداخت را از صرررادرکننده آن که اغلب خود بانکها هسرررتند ،دریافت میکند .صرررادرکننده کارت طبق
تعریف ارائهکننده خدمات پرداخت بوده اسرررت که بخشررری از طرح کارتهای پرداخت در نظام بانکی به حسررراب میآید و وارد مذاکره و
قرارداد با دارنده کارت (پرداختکننده وجه مبادله) میشود.
طرح کارتهای اعتباری طبق تعریف عبارت ا ست از مجموعه اقدامات ،کارکردها ،فرایندها ،ترتیبات ،قواعد و ابزارهایی ا ست که در
آن دارنده کارت (پرداختکننده وجه مبادله) امکان تعامل با صرررادرکننده کارت در حضرررور شرررخص ثالث جهت دریافت و پرداخت وجه
معامالت را داشرررته باشرررد .بنابراین وجود یک واسرررطه برای پردازش مبادالت باعث بوجودآمدن یک چارچوب مفهومی جدیدی با عنوان
طرح پرداخت می شود .این ا شخاص حقوقی صادرکننده و پردازشگر شامل مؤ س سات اعتباری و یا سایر ارائهدهندگان خدمات پرداخت
دارای مجوز بودهاند .در مواردی ممکن است که یک عامل واسطه مابین پذیرنده کارت و پردازشگر وجود داشته باشد که این جنبه میتواند
برای بخش نوآورانه بازار کارتهای اعتباری ارزشمند تلقی گردد.
پردازش فنی پرداخت با اسررتفاده از کارت معموالً از طریق شرررکتهای پردازشگر صررورت میگیرد .پردازشگر صرردور کارت از طرف
صادرکننده کارت اقدام به افتتاح حساب و مدیریت مبادالت برای دارنده کارت میکند و در عین حال برای دارنده کارت صورتحسابهای
درخواسرررتی را تهیه میکند .این پردازشگر در برخی موارد ،وظیفه تسرررویه پرداختها و نیز ایجاد یک مرکز مخابراتی جهت اطالعرسرررانی
دارندگان کارت اعم از مفقودی یا سرقت کارت را برعهده دارند .پردازشگر خریدار از طرف دیگر حساب پذیرنده کارت پرداخت را افتتاح
و مدیریت کرده و تأییدیههای پرداخت را از حلقه اتصال مرکز دریافت میکند .این پردازشگر در عین حال وظیفه مدیریت حساب پذیرنده
کارت و تعیین کارمزد اعطای خدمات و تهیه صرررورتحسررراب را نیز برعهده دارد .در نهایت به منظور تسرررویه حسررراب میان صرررادرکننده و
خریدار ،خدمات مرکز تسررویه خودکار مورد اسررتفاده قرار میگیرد .مرکز تسررویه محیطی اسررت که در آن طرفین پرداخت ،وجوه،اوراق و یا
سررایر ابزارهای مالی را برای مبادله عرضرره میکنند و فرایند اسررتاندارد پرداخت از طریق کارت در نهایت در یک بانک تجاری و یا در بانک
مرکزی به انجام میرسد.
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در ادامه با بررسی مدلهای کارتهای اعتباری در کشورهای اروپایی و مدلهای کارت اعتباری با تأکید بر عقود اسالمی به تبیین این
موضوع پرداخته میشود.

 ۱.۳.۳مدل تأمین مالی کارت اعتباری متعارف
در ارتباط با مسررئله مدلهای تأمین مالی کارت اعتباری توجه به نظام پرداخت کارتی و نقشآفرینان در آن بازار از اهمیت ویژهای برخوردار
است .در این بررسی ،توجه به دو مدل موجود در این زمینه یعنی مدل سه بخشی ۲و چهار بخشی ۲الزم به نظر میرسد .شبکههای پرداخت

بر دو نوع سه بخشی به صورت طرح بسته 3و مدل چهاربخشی به صورت طرح باز 4عمل مینمایند .مدل سه بخشی شبکههایی هستند که
مت شکل از سه موجودیت دارنده کارت ،فرو شنده و یک موجودیت سوم ه ستند که هم پذیرنده و هم صادرکننده کارت ا ست .در مدل سه

بخشی یک مبلغ یکسان که در بازار تعیین میشود بهعنوان هزینه مبادله تعیین میشود .سه شرکت داینر کلوب 5و دیسکاور کارت 6و آمریکن

اک سپرس ۷در این شبکهها فعال بوده و اکثراً با تعیین نرخ یک سان برای م شتریان خود به فعالیت میپردازند .این شرکتها از گذ شته دور،
هم اقدام به نصررب کارتخوان و هم صرردور کارت اعتباری نموده و مانند سررایر شرررکتهای فعال در این زمینه کارت اعتباری نظیر ویزا و

مستر کارت میباشند .در حالت مدل سه بخشی یعنی استفاده کارت این شرکتها روی شبکه کارتخوان داخلی آنها ،دیگر هزینه دریافتی

توسط شبکه کارت اعتباری و یا ارزیاب و ناظر ۸در شبکه مطرح نی ست و آنها اقدام به دریافت دو هزینه خدمات ،یکی از فروشنده (هزینه

بهای خدمات) و دیگری از دارندگان کارت اعتباری (هزینه صدور کارت) مینمایند.

نمودار  .۱۱-۳مدلهای چهاربخشی و سه بخشی در فرآیند کارت اعتباری

در مدل چهاربخشی ،شبکهای وجود دارد که متشکل از چهار موجودیت مستقل دارنده کارت ،فروشنده ،صادرکننده و پذیرنده هستند.
در این شررربکهها ،پذیرنده و صرررادرکننده از یکدیگر متفاوت بوده ،برای ارائه خدمات متقابل به یکدیگر از هم کارمزد دریافت میکنند و نیز
اینکه اغلب یکنهاد باالسری موجب اتصال آنها به یکدیگر میشود.
در این مدل چهاربخش ری براسرراس مدل عرضرره و تقاضررا باید سرراختار قیمتگذاری مشررخص شررود .قیمتگذاری براسرراس تئوریهای
اقتصررادی تحت عنوان هزینه مبادله دریافت میشررود .ماکزیمم کردن سررود کل برای اعضررای نقشآفرین در نظام پرداخت کارتی از اهمیت
ویژهای برخوردار اسررررت .طرفین با برقراری ارتباط با ی کدیگر انگیزه های کسررررب منفعت و سررررود را حف مینمایند .ناظر در شرررربکه
مشررخصکننده قیمتها برای ماکزیمم کردن سررود برای کل اعضررا میباشررد .سرراختار قیمت معموالً به صررورتی تعیین میشررود که تجار یا
فروشررندگان سررهم بیشررتری از قیمت کل را نسرربت به دارندگان کارت پرداخت میکنند و دارندگان کارت اکثراً ،از یک سرروبس رید یا تخفیف
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Three – Party Scheme

1

Four-Party Scheme

2

Closed Scheme

3

Open Scheme

4

Diner club

5

Discover card

6

American Express

7

Assessment

8

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
بهرهمند می شوند .آنچه در این زمینه و بر کارایی شبکه تأثیر دارد ،تعیین قیمت و قیمتگذاری ا ست که باید به صورت م شخص و شفاف
براساس روشهای خاص معین شود .در ادامه به بررسی مدل چهاربخشی در اروپا پرداخته میشود.
در اروپا مدل چهاربخشی برای نظام پرداخت کارتی در نظر گرفته شده است و نقشآفرینان در این سی ستم با ناظر ارتباط دارند .در این
مدل چهاربخشی پنج ارتباط بین نقشآفرینان بکار گرفته شده است:
پذیرنده کارت هزینهای را از دریافتکننده خدمات پرداخت کارت دریافت میکند که همان شررارژ خدمات تجار یا  MSCاسررت ( )۲و
این هزینه برای جبران خدماتی اسررت که توسررط پذیرنده کارت ارائه شررده و همچنین برای جبران هزینه مبادلهای اسررت که پذیرنده کارت با
صادرکننده کارت دارد.
صررادرکننده کارت هزینهای را از دارنده کارت دریافت میکند .این هزینهها شررامل هزینههای صرردور کارت و هزینه صررورتحسرراب و
تمدید و  ...اسررررت )۲( .مقام ناظر یا حاکمیتی هزینه حاکمیتی را از صررررادرکننده کارت و پذیرنده کارت دریافت میکند )۴( .این هزینه
برمبنای تعداد مبادالت انجام شررده و تراکنشها و یا تعداد کارت صررادر شررده اسررت( .البته دارنده کارت و صررادرکننده کارت میتوانند از
طرف مقام ناظر از سیاستهای انگیزشی و ت شویقی هم برخوردار شوند ))۹(.هزینهای نیز بهعنوان هزینه مازاد میتواند از دارندگان کارت
از طرف فروشندگان گرفته شود که قوانین خاصی برای کشورها در این زمینه وضع شده که از این هزینه صرفنظر شود و بسیاری از مدلها
در کشورهای مختلف این هزینه را در نظر نگرفتهاند)3( .

شکل  .۱-۳مدل چهاربخشی نظام پرداخت کارتی

در اتحادیه اروپا ،منطق محاسبه هزینه مبادله در مدل چهاربخشی این است که هر فروشنده دارای یک هزینههای ثابت جهت بازاریابی
و سپس ارائه خدمات روی حساب فروشنده است ،لذا بایستی براساس یک مدل مطلوب ،هزینه از تراکنشها دریافت نماید.
منررابع مختلف برای بعررد پررذیرنرردگی از نررامهررای متعررددی نظیر Acquirer ،Processor ،Processing Bank ،Acquiring Bank

 ISO Processor ،PSP ،Processorاستفاده شده است .همچنین ،بانک صادرکننده نیز به ازای اعتباری که در اختیار مشتریان قرار داده و
قدرت خرید برای مشررتریان مرچنت فراهم میسررازد بایسررتی کارمزدی را دریافت نماید .به این کارمزد که بهطور غیرمسررتقیم توسررط بانک
صادرکننده دریافت می شود هزینه مبادله میگویند .نرخ هزینه مبادله بسته به نوع ارتباطات و فعالیتها ،نوع کارت و شرایط انجام تراکنش
متفاوت ا ست .ب سته به ری سک نحوه انجام تراکنش دارای قابلیت /قابلیت متو سط و بدون قابلیت نیز این نرخ افزایش و یا کاهش مییابد.
ارائه این خدمت نیز متشکل از هزینههای ثابت و حاشیه سود است.
در شبکههای چهاربخشی ،کسی که ارتباط بین موجودیتها را فراهم میآورد نیز خواهان سهم از کارمزد میشود که بدان ناظر میگویند.
بهعنوان یک مثال بارز ،کمپانی ویزا و کمپانی مسررررتر کارت ،در تراکنشهایی که در شرررربکه کارت اعتباری آنها رخ میدهد این کارمزد را
وضع نموده و از مرچنت دریافت میدارند .کارمزد دریافتی آنها نیز شامل هزینه تمامشده بعالوه سود عملیاتی است.
با توجه به توض ریحات فوق ،کل کارمزد دریافتی از فروشررنده نیز دارای دو بخش هزینه تمامشررده بعالوه حاش ریه سررود اسررت؛ که امروزه
معموالً بین  ۷۹تا  ۸1درصد کارمزد مربوط به هزینه تمام شده و  ۲1تا  ۲۹کارمزد سود ناخالص است .ذکر این نکته الزم است که هزینه
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تمام شده به مقداری تقریباً مشابه توسط تمام شبکههای کارت اعتباری از پذیرندگان دریافت شده و این شرکتها در رابطه با این مبلغ وارد
مذاکره ،چانهزنی و تخفیف با پذیرندگان نمیشوند.
در فرآیند کارت اعتباری ،با فرض سادهترین حالت برای دریافت کارمزد میتوان بیان نمود که فروشنده به نیابت از شبکه کارت اعتباری
و بانک صررادرکننده کارت ،یک نرخ رسررمی را به ازای تراکنشها اعالم نماید .در مدلهای تنظیم کارمزد در فرآیند کارت اعتباری ،کیفیت
انجام تراکنش بر نرخ کارمزد تأثیرگذار است؛ و بر اساس نوع تراکنشها به دلیل افزایش ریسک ،کارمزد نیز افزایش مییابد .از سال ۲111
به بعد ،اتفاقات نامناسرربی به ضرررر شرربکههای کارت اعتباری افتاده اسررت ،اقدامات متعددی در راسررتای مقابله با انحصررارگرایی شرربکهها
توسررط عموم مردم انجام شررده و این اقدامات باعث عدمالنفعهای چند میلیارد دالری شرربکههای کارت اعتباری شرردهاند .در همین راسررتا،
دیگر اعالم کارمزد در قالب یک مدل کلی دیگر پاسخگو نبوده و باید از روشهای جدید قیمتگذاری استفاده شود .سه شرکت ویزا ،مستر
کارت و دیسررکاور از روش مبادله اضررافی اسررتفاده میکنند .این سرراختار یک سرراختار مطلوب برای فروشررندگان با تعداد تراکنش خارج از
قاعده است یعنی فروشندگان با تعداد تراکنش بسیار کم و یا بسیار زیاد .همچنین برای مرچنتهای بزرگ (سازمانها و شرکتها) اینیک
روش مرسوم است .بر مبنای این ساختار ،هزینه و سود مورد انتظار به ازای خدمات ارائه شده فروشنده به نرخ هزینه مبادله افزودهشده و از
فرو شندگان دریافت می شود .در این ساختار کمترین هزینه از فرو شنده دریافت شده ،شفافیت بی شتری ن سبت به سایر ساختارها برقرار
است.
در سطح بینالمللی در شرکت ویزا کارت ،نرخ کارمزد حقالسهم ناظر شبکه کارت اعتباری برابر با  1٫۲۲درصد از مبلغ تراکنش است.
همچنین نرخ هزی نه پردازش بانک پذیرنده برابر با  1٫1۲۵۹دالر برای تمامی تراکنش های پذیرششررررده در خاک آمری کا اسررررت .هزی نه
پردازش پذیرنده کارت بدهی  1٫1۲۹۹دالر بوده که از سررال  ۲1۲۲اعمالشررده اسررت .هزینه یکپارچگی نقلوانتقاالت در امریکا در حدود
 1٫۲1دالر بوده که از سرررال  ۲1۲۲پیادهسرررازی شرررده اسرررت .این کارمزد مشرررمول کارت اعتباری نشرررده بلکه به ازای کارتهای نقدی و
پیشپرداخت آنهم در شرررایطی خاص (الزامات نظام پرداختها) دریافت میشررود .همچنین این کارمزد تنها به کارتهای صررادرشررده در
آمریکا تعلق میگیرد.
نرخ کارمزد شرررکت مسررتر کارت برای ناظر شرربکه کارت اعتباری  1٫۲۲درصررد مبلغ تراکنش اسررت؛ از ژانویه  ۲1۲۹این نرخ به 1٫۲۲
درصررد افزایش یافته اسررت .این نرخ برای تراکنشهای کارت اعتباری با مبلغ کمتر از هزار دالر و تراکنشهای با هر مبلغ کارتهای بدهی
اسرررت .کارمزد حجم تراکنش پذیرنده که برابر اسرررت با  1٫۲3درصرررد مبلغ تراکنش؛ این کارمزد به تراکنشهای بیش از هزار دالر باکارت
اعتباری تعلق میگیرد .کارمزد دسررترسرری به شرربکه  1٫1۲۵۹دالر؛ به ازای هر تراکنش که در خاک آمریکا تولید و ارسررال میشررود .بنابراین
شرکتهای کارت اعتباری به ازای انجام تراکنشهای مختلف کارمزدی را دریافت مینمایند.
هر دو شرکت ویزا و م ستر کارت سبدی از تخفیفات در کارمزدها را برای فرو شندگان با تعداد و مبلغ تراکنش زیاد پی شنهاد میکنند.
شرط ورود یک فروشنده به این برنامه در شبکه ویزا دستیابی به مبلغ کل گردش حساب بیش از  ۶۵۸1دالر آمریکا است .این مبلغ در شبکه
مستر کارت برابر با  ۷۲11دالر است.
در اروپا نیز مشررابه آمریکا ،تفاوت بین کارمزد پذیرندگی کارتهای نقدی و اعتباری وجود دارد .مبلغ کارمزد به ازای کارتهای نقدی
معموالً نرخی ثابت و در معدودی از موارد بهصررورت درصرردی اسررت .در اروپا موضرروع کارمزد تبدیل ارز جدیتر از آمریکا مطرح اسررت،
همچنین بحث کارمزد به ازای محلهای متفاوت نیز مطرح است که البته با ظهور منطقه یکپارچه پرداختی اروپا این امر اساساً متحول شده
ا ست .آنچه در زمینه کارتها بی شتر به چ شم میخورد مو ضوع پرداخت برون مرزی ا ست که ا شاره به تحولی دارد که منطقه یکپارچه نظام
پرداختی اروپا موجب شده است .همچنین در اروپا ،کارتهای غیر تماسی کاربرد گستردهای پیداکردهاند ،میزان این تأثیر بهگونهای است که
در نرخ کارمزدها تأثیر گذاشررررتهاند .مطلب دیگر در مورد اروپا پیروی گسررررترده بانکهای این منطقه از اسررررتاندارد تکنولوژیکی در ایجاد
کارتهای اعتباری در کارتهای مختلف بانکی و حتی غیر بانکی اسررت ،اسررتفاده از این اسررتاندارد موجب افزایش سررطح ایمنی به میزان
قابلتوجهی شده و لذا به دلیل کاهش ریسک نرخ کارمزد کمتری را قائل میشوند.
مشتریان ویزا کارت مانند مستر کارت هنگام استفاده از کارت اعتباری خود از ویزا پول قرض نمیکنند و این اعتبار به بانک ارائهدهنده
اعتبار بر میگردد .بنابراین هنگامی که م شتریان با کارت اعتباری پرداخت میکنند ،ویزا کارت از نرخ بهره شارژ شده تو سط م شتری سود
نمیبرد .در اصررل اعتباری که به مشررتری اختصرراص داده میشررود از بانک صررادرکننده کارت اسررت و بنابراین تمام هزینه بهرههای پرداخت
شده روی کارتهای اعتباری ویزا کارت به صادرکننده کارت میرسد.
باید در نظر داشت که مشتری هر سال بهره زیادی به خاطر کارت اعتباری میپردازد و چیزی از این درآمد به ویزا کارت نمیرسد .جنبه
مثبت آن ،این اسرررت که ویزا کارت با هیچ یک از خطرات پیش فرضررری که بهخاطر قرض دادن بهوجود میآید رو به رو نمیشرررود و در این
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حالت ری سکی ندارد .در نتیجه ،ن سبت قیمت به درآمد ویزا کارت و م سترکارت بیش از دو برابر ارزش کارتهای صادر شده شرکتهایی
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ویزا کارت در ا صل بهعنوان یک وا سطه در مدل چهار بخ شی عمل میکند .عالوه بر ویزا کارت ،بانک صادرکننده کارت ،فرو شنده و
بانک پذیرنده در این چرخه وجود دارند که هر بار یک کارت اسرررتفاده میشرررود ،شررررکت ویزا کارت مقداری از مبلغ هر مبادله را بهعنوان
کارمزد برمیدارد (این مقدار بسررته به بانک صررادرکننده کارت و کسرربوکاری که کارت در آن اسررتفاده میشررود ،متفاوت اسررت) .مبنای
دریافت کارمزد به دلیل ارائه خدمات ،پردازش داده و انجام معامالت بینالمللی انجام می شود .در سه ماه گذشته بیش از  ۵۶درصد درآمد
ویزا کارت از این سه راه ایجاد شده است .کمپانی ویزا کارت درآمدهای خیلی کمی برای مجوز ،حل و فصل ،تسویه و دیگر دسترسیهای
مختلف و هزینههایی برای تعمیر و نگهداری شرربکه الزم اسررت ،دریافت میکند .این درآمدها بر اسرراس تعداد مبادالتی اسررت که در داخل
شبکه ویزا انجام میشود ،نه مقدار پولی که در شبکه جابجا میشود.

 ۲.۳.۳مدل تأمین مالی کارت اعتباری در بر مبنای عقود اسالمی
در بررسی عناصر تشکیلدهندهی کارت اعتباری ،کیفیت معامله و درآمدهای مالی صادرکنندهی کارتهای اعتباری متعارف نشان میدهد
برخی از اجزای معامله و برخی درآمدهای مالی از نظر فقهی مجاز ،برخی نام شروع ،و برخی محل اختالف ا ست .معامله با کارت اعتباری
متعارف ترکیبی از بیع و حواله اسررت .بخش بیع آن صررحیح اسررت اما در بخش حواله بین فقه شریعه و اهل سررنت اختالف اسررت .ازاینرو
بررسی مدل تأمین مالی کارت اعتباری اسالمی الزم به نظر میرسد.
به باور فقهای شیعه ،حواله به بریالذمه اشکالی ندارد .در نتیجه دارندهی کارت با اینکه نزد صادرکننده موجودی ندارد ،میتواند بدهی
خود به مرکز تجاری را به وی حواله کند (موسرروی خمینی ۲۴۲۶ ،ه.ق ،.ص)۲۸ .؛ اما بنا بر فقه اهل سررنت ،که مدیونبودن حوالهشررونده
(محالعلیه) را شرط صحت حواله میدانند ،رابطهی حقوقی بین آنها نمیتواند حواله باشد.
پس از تحقق معامله وقتی صادرکننده بدهی دارندهی کارت را پرداخت نماید ،اگر دارندهی کارت تا زمان مقرر بدهی خود را با وی ت سویه
کند مشررکل فقهی پیش نمیآید ،اما اگر در ازای تقاضررای تقسریط و تمدید مدت تقاضررای افزایش بدهی کند ،از مصررداقهای روشررن ربای
جاهلی اسررت که بسریاری از آیات قرآن کریم در تحریم آن نازل شررده اسررت و اگر دارندهی کارت تقاضررای تقسریط نکند ،مشررمول جریمهی
تأخیر خواهد شد که مورد اختالف فقیهان است (موسویان.)۲3۸۴ ،
دربارهی دیگر درآمدهای مالی صادرکنندهی کارت اعتباری مانند حق عضویت ،کارمزد تجاری ،کارمزد خرید ،و درآمدهای غیرمستقیم
میتوان مجوز فقهی داشت؛ به این معنا که حق عضویت یا کارمزد خرید بهای عرضهی خدمات به دارندهی کارت یا قیمت حق استفاده از
کارت اعتباری اسررت و کارمزد تجاری ،اجرت واسررطهگری و یافتن مشررتری یا بهای عرضررهی خدمات به مراکز تجاری اسررت .اسررتفاده از
ماندهی موجودی حسابهای مشتری نیز مانعی ندارد؛ زیرا یا ماندهی موجودی به ملکیت بانک در میآید یا اجازهی تصرف در آن را دارد.
بهطورکلی ،در کارت اعتباری اسالمی آنچه با کارت اعتباری متعارف محل اختالف است ،تقاضای تقسیط و تمدید مدت تقاضای افزایش
بدهی ا ست .در بخش حوالهی آن نیز بین فقهای شیعه و اهل سنت اختالف وجود دارد .در ادامه به الگوهای رایج کارت اعتباری ا سالمی
در بانکهای اسالمی پرداخته میشود.
الگوی کارت اعتباری بر مبنای بیعالعینه

۳

این الگو بیشتر در آسیای جنوب شرقی کاربرد دارد و کشور مالزی از پیشگامان اجرای آن است .ازجملهی صادرکنندگان کارت اعتباری بر
مبنای این الگو میتوان به بانک کارت اسالمی 4اشاره کرد که بهوسیلهی بانک اسالمی مالزی 5انتشار یافت .از دیگر صادرکنندگان این نوع
کارت میتوان بانک اَمبَنک 6را نام برد.
اگرچه در تعریف بیعالعینه اختالف وجود دارد ،معروفترین تعریف آن عبارت اسررررت از اینکه کسرررری کاالی خود را بهصررررورت نقد
میفروشرررد و بهای آن را تحویل میگیرد ،سرررپس آن کاال را بهصرررورت نسررریهی مدتدار از خریدار میخرد و بهای آن را در آینده میپردازد.
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مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
گاهی عکس این صررورت رخ میدهد ،به این معنی که کسرری کاالیی را بهصررورت نسرریه میخرد ،سررپس آن را بهصررورت نقد به فروشررنده
میفروشد.
بر مبنای این الگو ،مشررتری پس از مراجعه به بانک صررادرکننده کارت با کاملکردن فرم ویژه تقاضررای صرردور کارت اعتباری میکند،
سپس بانک دارایی مشخصی را تعیین میکند که مالک آن است و ارزش بازار دارد (نکتهی شایان توجه این است که ارزش بازاری دارایی
باید برابر ارزش ا سمی کارت اعتباری با شد که م شتری تقا ضا کرده ا ست) .بانک دارایی را به صورت ن سیه به م شتری میفرو شد (قیمت
فروش برابر ا ست با مجموع بهای تمام شدهی کاال و سود بانک) ،آنگاه م شتری همان دارایی را به ارزش بهای تمام شدهی کاال به صورت
نقد به بانک میفروشد و بانک قیمت نقد دارایی را به حساب کارت مشتری واریز میکند .مشتری از این پول برای خرید کاالها و خدمات
مورد نیاز خود ا ستفاده میکند که ت سهیالت اعتباری نامیده می شود (فردیان و دیگران ،۲11۸ ،صص .)۶-۴ .شکل زیر الگوی عملیاتی
کارت اعتباری را بر اساس بیعالعینه نشان میدهد.

شکل  .۲-۳الگوی عملیاتی کارت اعتباری بر اساس بیعالعینه

در این الگو ،م شتری از بانک نا شر درخوا ست میکند کارت اعتباری بیعالعینه و کارت پس از اعتبار سنجی متقا ضی را صادر کند .در
قرارداد اول ،بانک داراییای را که مالک آن اسررت با قیمت توافقی و بهصررورت اقسرراط به مشررتری میفروشررد .در قرارداد دوم ،بانک همان
دارایی را از مشررررتری با قیمتی کمتر بازخرید میکند که آن مبلغ برابر میزان اعتبار اعطایی به مشررررتری اسررررت .بانک مبلغ خرید دارایی از
مشررتری را به حسرراب ودیعهای بهنام مشررتری نزد خود واریز میکند .مشررتری کاالها و خدمات را میخرد و کارت را در پایانهی فروش قرار
میدهد و به این ترتیب اطالعات مورد نیاز از بانک پذیرندهی کارت به بانک یا مؤسررسررهی اعتباری ناشررر کارت میرسررد و ناشررر کارت
هویت و اعتبار دارندهی کارت را تائید میکند؛ بهبیانی دیگر ،م شتری میتواند مانند کارت اعتباری متعارف از مبلغ موجود در حساب برای
خرید کاالها ،خدمات ،و بردا شت نقدی ا ستفاده کند .پذیرنده از بانک یا مؤ س سهی اعتباری نا شر کارت درخوا ست میکند مبلغ کاالها و
خدمات را با کارت بپردازد .بانک ناشر از راه بانک پذیرندهی کارت قیمت کاالها و خدمات خریداریشده را به پذیرنده میپردازد .دارندهی
کارت مطابق قرارداد تا سررررسررید مقرر بهصررورت دفعی یا اقسرراطی بدهی خود را به بانک ناشررر میپردازد و در غیر اینصررورت مشررمول
وجه التزام خواهد شد.
البته این الگو از دید شررریعت اشررکال اسرراسرری دارد .فقهای شرریعه و اهل سررنت با تأمل در مفاد روایتهای بیعالعینه به این جمعبندی
رسیدهاند که بیعالعینه قرارداد باطلی است و برای بطالن آن به دالیلی مانند تحققنیافتن قصد جدی معامله ،حیلهی ربا ،لزوم دور ،و وجود
نص صریح استناد کردهاند .بسیاری از فقهای اهل سنت بیعالعینه را حیلهی ربا و توجیه بانکها برای کسب بهره میدانند .اگرچه برخی از
این دالیل محل تردید اسررت ،فقهای مشررهور شرریعه و اهل سررنت به بطالن چنین معاملهای فتوا دادهاند (جواهری ،۲۴1۸ ،صررص-۲۴۲.
۲۴۷؛ معاونت آموزش قوهی قضائیه ،۲3۸۴ ،ص.)۲31 .
این الگو از دید ورود به اقت صاد واقعی ،که تفاوت ا صلی بانکداری ا سالمی با بانکداری ربوی مح سوب می شود ،الگویی کامالً مردود
ا ست؛ زیرا بانک ا سالمی میتواند با ا ستفاده از فروش و بازخرید یک دارایی معین همه روزه برای صدها متقا ضی کارت اعتباری صادر
کند ،بدون اینکه در اقت صاد واقعی تحولی رخ داده با شد .این الگو از نظر ت صویر معامله و سهولت در مقام اجرا م شکل ا ست ،به این معنا
که صدور کارت اعتباری و خرید کاالها و خدمات در این روش مت ضمن چند معامله ا ست .ابتدا ،بانک داراییای را که مالک آن ا ست با
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قیمت توافقی و به صورت اق ساط به م شتری میفرو شد ،سپس همان دارایی را از م شتری با قیمتی کمتر بازخرید نقدی میکند که آن مبلغ
برابر میزان اعتبار اعطایی به مشررتری اسررت؛ آنگاه آن اعتبار به حسرراب مشررتری منظور میشررود و او کاالها و خدمات را میخرد .در این
روش ،فقط یک گزینهی پرداخت وجود دارد و آن تقسررریط بدهی اسرررت و اگر مشرررتری در مهلت مقرر پرداخت نکرد ،مشرررمول وجه التزام
میشود.
الگوی کارت اعتباری بر مبنای تورق
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این الگو در خاورمیانه پرکاربرد اسررررت و با الگوی بیعالعینه تفاوتهای فراوان دارد .بانک بهجای آنکه کاالی فروختهشررررده به مشررررتری را
مجدداً بخرد ،عنصر سومی را جایگزین نقش خریدار (بانک) میکند .این عضو سوم اغلب واسطه نامیده میشود.
در تعریف تورق آمده است:
تورق خرید یک کاال بر اساس بیع نسیه است که خریدار دارایی را به طرفی غیر از فروشندهی اصلی بهصورت نقدی میفروشد .با توجه

به تعریف تورق میتوان آن را به قراردادهایی مانند بیع نسیه یا مرابحهی نسیهای و بیع نقدی تفکیک کرد (عبیداله.)۲11۹ ،۲

ازجمله کاربران این الگو میتوان به بانکهای عربسررتان سررعودی مانند بانک تجاری ملی عربی( 3التیسررر االهلی) 4و بانک ملی عربی

5

(المبارک) 6اشاره کرد (بخشی ،۲11۶ ،۷ص.)۲۶ .

نخ ستین و مهمترین شرط در تورق وجود نفر سوم ا ست ،زیرا م شتری باید کاالی خود را در بازار به نفر سوم بفرو شد .نکتهی دیگر
آنکه ممکن اسررت قیمت فروش کاال از بانک به مشررتری با قیمت فروش آن از مشررتری در بازار به نفر سرروم متفاوت باشررد ،در نتیجه این
فاصلهی زمانی دو طرف را در معرض ریسک قیمت قرار میدهد.
قوانین مصوب تورق از سوی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسههای مالی اسالمی بهشرح زیر است:
 )۲طرفهای موجود در معاملهی تورق فروشندهی اصلی ،متورق (طرفی که تورق را انجام میدهد) ،و خریدار نهایی است.
 )۲در معاملهی اول ،فروشندهی اصلی کاالیی را بر اساس پرداخت مدتدار به متورق میفروشد.
 )3در معاملهی دوم ،متورق همان کاال را به خریدار نهایی بهمنظور نقدینهشدن میفروشد.
 )۴خرید کاال (مو ضوع م سئلهی تورق) بر ا ساس پرداخت مدتدار از راه فروش م ستقیم یا مرابحه باید از الزامات شریعت تبعیت کند.
کاال باید حضور عینی داشته باشد و طرف فروشندهی کاال باید مالکیت واقعی پیش از فروش همان کاال را داشته باشد .کاال نباید طال،
نقره ،یا پول رایج باشد.
 )۹کاال باید معین باشد و از داراییهای دیگر متعلق به فروشندهی کاال تشخیص داده شود.
 )۶فروشنده باید برای خریدار مشخصات کاال شامل شکل ،مقدار ،و موقعیت آن را تعیین کند.
 )۷فروشرررنده باید مالکیت واقعی کاال را در نتیجهی فروش برای خریدار فراهم آورد .مالکیت واقعی باید از هر محدودیت یا شررررایطی که
ممکن است آن را خدشهدار کند عاری باشد.
 )۸فروش دوم کاال باید به طرفی غیر از فرو شندهی ا صلی صورت گیرد که کاال بر ا ساس پرداخت مدتدار از وی خریداری شده ا ست.
این امر بهعلت پرهیز از ممنوعیت فروش عینه است.
 )۵نباید هیچ ارتباطی بین قرارداد خرید با پرداخت مدتدار و قرارداد فروش نقدی کاال به هر طریقی وجود داشررته باشررد تا نتواند حقوق
خریدار دارایی را که مرتبط با مالکیت آن دارایی است نقض کند.
 )۲1خریدار کاال نباید فروشررنده را عامل خود در فروش بعدی همان کاال تعیین کند .به همین ترتیب فروشررنده نباید از سرروی خریدار کاال
این منصب را بپذیرد.
 )۲۲ممکن اسررت مواردی وجود داشررته باشررد که در آن خریدار کاال متعاقباً بهوسرریلهی قانون یا مقررات در فروش همان کاال محدود شررده
باشررد ،مگر اینکه فروش بعدی از راه طرفی صررورت پذیرد که کاال از وی خریداری شررده اسررت (از راه طرف فروشررندهی کاال) .در این
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مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
قبیل موارد ،طرف اول ممکن اسررت طرف دوم را عامل فروش بعدی تعیین کند و این در صررورتی اسررت که طرف اول مالکیت واقعی
دارایی را داشته باشد.
 )۲۲در مواردی که خریدار کاال طرف سومی را عامل فروش بعدی همان کاال در نظر میگیرد ،طرف سوم نباید با فرو شندهی ا صلی ارتباط
داشته باشد.
 )۲3فروشرررنده باید مشرررخصرررات کاال را بهمنظور انجام فروش بعدی همان کاال برای خریدار فراهم آورد (اسرررتاندارد شرررریعت سرررازمان
حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی.)۲

شکل  .۳-۳الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس تورق

فرآیند کارت اعتباری در این الگو به صورتی میباشد که م شتری از بانک ناشر درخواست میکند کارت اعتباری تورق و کارت پس از
اعتبار سنجی متقا ضی را صادر کند .همچنین ،بانک نا شر بر مبنای میزان تقا ضای م شتری کاالیی به همان ارزش تعیین میکند یا میخرد
(برای مثال به ارزش  .)Pبانک آن کاال را به صورت مدتدار به م شتری میفرو شد (یعنی  .)P+Iبانک به نمایندگی از م شتری کاال را به
قیمت *  Pبه عنصررر سرروم می فروشررد ( *  Pبه نوسررانات قیمت کاال در بازار بسررتگی دارد) .بانک مبلغ آن را به حسرراب ودیعهای بهنام
مشتری نزد خود واریز میکند .مشتری کاالها و خدمات را میخرد و کارت را در پایانهی فروش قرار میدهد تا از راه آن اطالعات مورد نیاز
از بانک پذیرنده به بانک ناشر برسد و ناشر اعتبار دارندهی کارت را تائید کند .پذیرنده از بانک ناشر درخواست میکند با استفاده از کارت
وجه را بپردازد .بانک ناشرررر از طریق بانک پذیرندهی کارت قیمت کاالها و خدمات خریداریشرررده را به پذیرنده میپردازد .دارندهی کارت
مطابق قرارداد بهصورت دفعی یا اقساطی بدهی خود را به بانک ناشر میپردازد و در غیر اینصورت مشمول وجه التزام میشود.
شررایان ذکر اسررت در مرحلهی سرروم ،هنگامی که بانک به نمایندگی از مشررتری میخواهد کاال را بفروشررد ،اگر قیمت آن با قیمت زمان
خرید تفاوت نکرده با شد (یعنی * P=Pبا شد) ،بانک میتواند کاال را مجدداً به همان فرو شندهای بفرو شد که از وی خرید کرده است .اگر
بین فعالیتها هیچ فاصررلهی زمانی نباشررد یا بهعبارت دیگر اختالف قیمتها پدید نیاید و همه در یک مرحله انجام پذیرد ،سررود معاملهها
باید بر مبنای نرخگذاری بدون ریسک ۲انجام پذیرد .شرط دیگری که باعث اعتبار و صحت تورق می شود آن است که نباید از پیش توافقی
بین سه جزء معامله صورت گرفته باشد (بخشی ،۲11۶ ،صص.)۴۶-3۵ .
البته این الگو نیز دارای نقدهای زیر میباشد:
 )۲راهکار تورق برای برونرفت از مشررکل بیعالعینه طراحی شررده اسررت .در این الگو اگر بین عناصررر سررهگانه تبانی برای معامله صررورت
نگیرد ،قرارداد تورق مصررداق فعالیت تجاری و به باور همهی فقها صررحیح اسررت؛ اما اگر بین عناصررر تبانی شررود ،بنا بر نظر فقهای
شیعه و اهل سنت ،تورق همراه با تبانی همان بیعالعینهی با واسطه است و بنابراین مانند الگوی پیشین فاقد مشروعیت است (نجفی،
 ،۲۵۸۲صص.)۲۲1-۲1۸ .
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
 )۲این الگو از نظر اجرا از الگوی بیعالعینه مشررکلتر اسررت؛ به این معنا که بانک بر مبنای میزان تقاضررای مشررتری کاالیی به همان ارزش
میخرد یا اینکه خود آن کاال را دارد؛ سرررپس آن کاال را بهصرررورت مدتدار به مشرررتری میفروشرررد و به نمایندگی از مشرررتری کاال را به
شخص سومی در بازار واگذار میکند .مبلغ کاال برابر میزان اعتبار اعطایی به مشتری است که بانک آن را بهعنوان اعتبار برای مشتری
منظور میکند و آنگاه مشتری با آن اعتبار کاالها و خدمات میخرد.
 )3اجرای حقیقی این الگو برای ناشرررران کارت اعتباری ریسرررک زیادی دارد؛ زیرا ناشرررر باید کاالیی را به ارزش  P+Iبه یک مشرررتری که
متقا ضی کارت اعتباری به ارزش  Pا ست ،بفرو شد؛ سپس به وکالت از متقا ضی کارت همان کاال را به شخص سومی به ارزش *P

بفروشررد تا پول آن را به حسرراب ودیعهی مشررتری واریز کند .درصررورتیکه ریسررک قیمت وجود داشررته باشررد (یعنی * P≠Pباشررد)،
سررازوکارهای اعتبارات اعطایی دچار اختالل میشررود .اما در حالتی که ریسررک قیمت وجود ندارد (یعنی * P =Pباشررد) ،سررود بانک
برابر نرخ بدون ریسک خواهد بود .مسئلهی مهم پیداکردن شخص سومی است که حاضر باشد دارایی مورد نظر را به قیمت پیشنهادی
بانک بهصورت نقد بخرد.
 )۴این الگو از دید اقتصرراد واقعی مردود اسررت .اگر تورق بدون تبانی باشررد ،بانک با اسررتفاده از آن به فعالیت تجاری واقعی اقدام میکند و
زمینهی گ سترش مبادالت و تولید را فراهم میآورد؛ اما اگر با تبانی همراه با شد ،مانند بیعالعینه الگویی غیرواقعی خواهد بود؛ زیرا در این
الگو نیز بانک اسررالمی میتواند با اسررتفاده از فروش و خرید یک دارایی ،هر روز برای صرردها متقاضرری کارت اعتباری صررادر کند بدون
اینکه در اقتصاد واقعی تحولی رخ داده باشد.
در این روش نیز فقط یک گزینه برای پرداخت وجود دارد و آن تقسیط بدهی است و اگر در مهلت مقرر پرداخت انجام نشود ،مشمول
وجه التزام میشود.
الگوی کارت اعتباری بر مبنای اجاره

۱
3

۲

این الگو نخسررت ین بار در کشررور کویت و از طریق مؤسررسرره ی مالی کویت با کارتهایی بهنام «کارت اجارهی کویت» یا «بایتیک

کارت» 4انتشررار یافت (سررلطان ،۲11۲ ،ص .)31 .مطابق این الگو بانک اسررالمی با بررسرری تقاضررای صرردور کارت و تعیین اعتبار ،کارت
اعتباری اجاره را در اختیار متقاضرررری قرار میدهد و مبلغ معینی را بهعنوان اعتبار برای وی منظور میکند .در این الگو ،به دارندگان کارت
اجازه داده می شود کاالهای بادوام مورد نیاز خود را از فرو شگاههایی که با بانک ا سالمی همکاری میکنند ،بر مبنای قرارداد اجاره به شرط
تملیک خریداری کنند .طبق این الگو ،مشرررتری در جایگاه نماینده یا وکیل بانک کاال را میخرد .در زمان خرید مالکیت کاال به بانک منتقل
میشود؛ سپس مطابق قرارداد و بعد از مدتزمان معین و پرداخت اجارهبها ،مالکیت کاال به مشتری انتقال مییابد.
کارت اعتباری مبتنی بر اجاره را میتوان به اجاره بهشررررط تملیک نیز تفسررریر کرد که بین بانک و مشرررتری با یک کارت و بر مبنای یک
دارایی پایه شکل میگیرد .در این نوع ،تمام ا صول و قوانین فقهی اجاره اجرا می شود؛ برای مثال در نوع کاالیی که میتواند مو ضوع اجاره
قرار گیرد ،بادوامبودن کاال شرررط اسررت؛ زیرا انتقال در اجاره بهصررورت انتقال منفعت مال اسررت و شررامل انتقال عین نمیشررود (سررلطان،
 ،۲11۲ص.)31 .
شکل زیر الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس اجاره نشان میدهد.
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مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری

شکل  .۴-۳الگوی عملیاتی کارت اعتباری بر اساس اجاره

در این فرآیند مشتری از بانک ناشر صدور کارت اعتباری اجاره و کارت پس از اعتبارسنجی متقاضی را درخواست میکند .مشتری به
وکالت از بانک ناشرررر کاال را میخرد و کارت را در پایانهی فروش قرار میدهد تا اطالعات مورد نیاز از راه بانک پذیرندهی کارت به بانک
ناشر برسد و ناشر اعتبار دارندهی کارت را تائید کند .پذیرنده از بانک ناشر درخواست میکند وجه کاال را با کارت بپردازد.
ناشررر از طریق بانک پذیرنده قیمت کاال را به پذیرنده میپردازد و کاال را میخرد .بانک ناشررر طبق قراردادی که با دارندهی کارت دارد،
کاالی خریداریشررده را با احتسرراب سررود برای مدتزمان معینی به مشررتری اجاره میدهد .مشررتری اجارهبها را بهصررورت دورهای به بانک
میپردازد .بانک مالکیت کاال را پس از بازپرداخت کامل مشتری به وی انتقال میدهد.
این الگو از دید شررررریعت کامالً مورد تائید اسررررت و عملکرد آن مطابق ضرررروابط فقهی قراردادهای اجاره و وکالت و مورد تائید تمام
مذاهب فقهی اسررت .این الگو از دید اقتصررادی نیز کامالً تأییدشررده اسررت؛ زیرا بر اسرراس آن کاالهای بادوام مورد نیاز متقاضرری از اقتصرراد
واقعی خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می شود و تفاوت جوهری بانکداری ا سالمی با بانکداری ربوی به صورت
واقعی رخ میدهد .مشررکل اصررلی الگو این اسررت که به کاالهای بادوام اختصرراص دارد .بر اسرراس ضرروابط قرارداد اجاره ،فقط کاالهایی
قابلیت اجاره دارد که اصررل کاال برای دورهی زمانی طوالنی باقی بماند و بتوان در آن دوره از منافع آن اسررتفاده کرد .این مسررئله محدودیتی
جدی برای این الگو شمرده می شود ،چون بیشتر کاربرد کارتهای اعتباری در کاالهای مصرفی است .در این الگو ،دارندهی کارت پس از
خرید کاالهای بادوام و اجارهی آنها از بانک سرره گزینه برای پرداخت دارد -۲ :تا پایان مهلت تنفس کل اجارهبها را یکجا تسررویه کند و از
تخفیف برخوردار شررود -۲ .اجارهبها را تا سررررسررید معین بهصررورت تدریجی و اقسرراطی بپردازد -3 .اگر در مهلت مقرر پرداخت نکرد،
مشررمول وجه التزام شررود .از آنجا که در این روش کاالی مورد معامله جزء کاالهای بادوام اسررت و تا سررررسررید اقسرراط اجاره دوام دارد،
تبدیلپذیر به قرارداد جدید اسرررت؛ به این مفهوم که اگر بهدالیلی دارندهی کارت توان پرداخت در دورهی تعریفشرررده را نداشرررته باشرررد،
قرارداد اجارهی پیشین فسخ و قرارداد اجارهی جدیدی با زمانبندی جدید منعقد میشود.
الگوی کارت اعتباری بر مبنای اجرت

۱
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اجرت کارت یا کارت اعتباری مبتنی بر کارمزد برای نخستین بار در کشور امارات متحدهی عربی و در بانک اسالمی اِسکایوارد اجرا شد

و بانک اسالمی امارات متحدهی عربی 3آن را منت شر کرد .کارت اعتباری اجرت را میتوان از نظر ساختار سادهترین نوع کارتهایی دانست
که تاکنون بررسرری شررده اسررت .بانک بازپرداخت ناشرری از خرید مشررتری را بر عهده میگیرد و در ازای آن کارمزد ثابتی را برای عرضررهی
خدمات دریافت میدارد .این نوع کارتهای اعتباری بر خالف کارتهای اعتباری مبتنی بر بیعالعینه و تورق درگیر حیلههای ربا نیست.
طبق این الگو ،م شتری کاالیی را بهمنظور خرید انتخاب میکند ،سپس بانک وجه کاالی خریده شده را به فرو شنده میپردازد .بنابراین،
مشتری به بانک برای خرید کاال بدهکار میشود .این نوع بدهی مشتریان به بانک قرضالحسنه شمرده میشود و مشتریان در دورهی زمانی
معین به آن را بازپرداخت میکنند .بر مبنای این قرض ،کارمزد (اجرت) بانک اسرررالمی عبارت اسرررت از هزینهی پشرررتیبانی برای عرضرررهی

۷۷

ujrah credit card

1

)Skyward Emirate Islamic Bank (EIB

2

Emirate Islamic Bank of the UAE

3

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
خدمات ،واریز پول به کارت مشررررتری ،تمد ید مدت اعتبار و مبلغ اعتبار ،و عرضررررهی خدمات ویژه مانند درخواسررررت برای صرررردور
صورتحساب کارت اعتباری یا درخواست برای برداشت نقدی مازاد از سقف اعتباری.
در شکل زیر الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس اجرت نشان میدهد.

شکل  .۵-۳الگوی عملیاتی کارت اعتباری بر اساس اجرت

در این الگو م شتری از بانک نا شر درخوا ست میکند کارت اعتباری اجرت و کارت پس از اعتبار سنجی متقا ضی را صادر کند .بانک
ت سهیالت اعتباری الزم را برای م شتری آماده و به ح ساب وی واریز میکند .م شتری کاال را به وکالت از بانک نا شر میخرد و کارت را در
پایانهی فروش قرار میدهد تا اطالعات مورد نیاز از راه بانک پذیرندهی کارت به بانک ناشررر کارت برسررد و ناشررر هویت و اعتبار دارندهی
کارت را تائید کند .پذیرنده از بانک ناشر کارت درخواست میکند وجه را با کارت بپردازد .بانک ناشر از راه بانک پذیرندهی کارت قیمت
کاالها و خدمات خریداری شده را به پذیرنده میپردازد .دارندهی کارت مطابق قرارداد باید تا سرر سید مقرر به صورت دفعی بدهی خود را
به بانک ناشر بپردازد ،در غیر اینصورت مشمول وجه التزام خواهد شد.
این الگو سادهترین ساختار عملیاتی را دارد و در آن از دو قرارداد اجرت خدماتی و قرضالحسنه استفاده می شود؛ به این معنا که بانک
ناشررر پس از بررسرری اعتبار مشررتری و صرردور کارت ،متعهد میشررود مبلغ مورد نیاز دارندهی کارت برای خرید کاالها و خدمات را از راه
کارت به وی قرضالحسررنه دهد و در برابر عرضررهی خدمات الکترونیکی و بانکی ،اجرت (کارمزد) دریافت کند .این الگو از دید شررریعت
محل اختالف است .درحالیکه اکثر فقها دریافت کارمزد خدمات بانکی را مجاز می شمارند ،گروهی از آنها دریافت هر نوع اضافه هر چند
به اسم کارمزد و اجرت خدمات را در قرارداد قرض ربوی و ممنوع میدانند ،بهویژه اگر مبلغ کارمزد بیش از حد متعارف باشد و زمینه برای
دریافت بهرهی اعتبار به اسررم اجرت خدمات از آن فهمیده شررود؛ در این صررورت همهی فقها آن را مشررمول ربا میدانند .این الگو از نظر
ت صویر معامله و سهولت در مقام اجرا آ سان ا ست؛ به این معنا که م شتری تقا ضای صدور کارت اعتباری مبتنی بر اجرت را ارائه میدهد،
سپس بانک ت سهیالت اعتباری الزم را برای وی آماده و با هر خریدی به صورت قرضالح سنه به ح ساب وی واریز میکند .م شتری پس از
خرید بدهی خود را به بانک مطابق قرارداد میپردازد.
با توجه به اینکه بانک درصررد بیشررتری از منابع خود را از راه سررپردههای سرررمایهگذاری تأمین میکند و بهازای آن به سررپردهگذاران سررود
میدهد ،نمیتواند این منابع را به کارتهای اعتباری اختصرراص دهد .همچنین ،بهعلت محدودیت در منابع قرضالحسررنه اختصرراصدادن
آن به کارت اعتباری باعث توسعهنیافتن کمّی و کیفی این کارتها می شود؛ بهعبارت دیگر ،مطالعهی آمارهایی که نظام بانکی منتشر میکند
ن شان میدهد سهم سپردههای قرضالح سنهی پسانداز ن سبت به کل منابع نظام بانکی در بانکهای دولتی کم و در بانکهای خ صوصری
نزدیک به صفر است .با توجه به اینکه بخشی از این منابع به صورت سپردهی قانونی در بانک مرکزی ذخیره می شود و بخشی دیگر به سایر
ت سهیالت قرضالح سنه اخت صاص مییابد ،بهطور طبیعی سهم ب سیار اندکی از منابع به ت سهیالت قرضالح سنه از راه کارتهای اعتباری
اعطا میشررود و این نسرربت در بانکهای خصرروص ری و مؤسررسررههای مالی و اعتباری نزدیک به صررفر خواهد بود .بر این اسرراس ،پیشبینی
میشود این روش با استقبال بانکها مواجه نشود (موسویان ،۲3۸۶ ،ص.)۲۲3 .
در این الگو ،امکان تقسرررریط بدهی وجود ندارد؛ یعنی دارندهی کارت پس از خرید کاالها و خدمات و پرداخت قیمت آنها بهوسرررریلهی
قرضالحسررررنهی اعطایی بانک ،برای بازپرداخت بدهی خود به بانک فقط دو گزینه دارد -۲ :تا پایان فرصررررت تنفس کل قیمت کاالها و
خدمات خریداریشرررده را یکجا تسرررویه کند -۲ .اگر در مهلت تنفس پرداخت نکرد ،مشرررمول وجه التزام شرررود .این در حالی اسرررت که
بهتجربه ثابت شده است بسیاری از دارندگان کارت اعتباری نمیتوانند در مهلت تنفس تسویه کنند.
۷۸

مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
الگوی کارت اعتباری بر مبنای کفالت

۱

الگوی کفالت بر مفهوم دریافت اجرت (کارمزد) در قبال کفالت (تضررمین) بانک برای پرداخت قیمت کاالها و خدماتی که دارندهی کارت

خریده استوار است و برای نخستین بار بانک شمیل ۲در بحرین آن را منتشر کرده است .بر مبنای این الگو ،میزان کارمزد بهازای هر خرید

ثابت یا به صورت ساالنه دریافت می شود .طبق مفهوم کفالت ،بانک ناشر به دارندهی کارت تعهد میدهد تا سقف اعتبار وی بهای کاالها
و خدماتی را که خریده است به مراکز فروش بپردازد و در مقابل حق دارد هزینهای برای تضمین پرداخت بدهی مشتری به فروشنده بگیرد.
در نتیجه پس از هر خریدی که دارندهی کارت انجام میدهد ،بانک بدهی مشررررتری را میپردازد و در عوض مشررررتری متعهد میشررررود در

دورهای معین ا صل بدهی و هزینهی ت ضمین را به بانک برگرداند .در این الگو ،ساختار کارمزدها به صورت م ساوی 3ا ست .بنابراین ،برای

آن دسررته از مشررتریانی که تمایل دارند وجه کاالها و خدمات خریدهشررده را بهصررورت اقسرراط بپردازند مناسررب اسررت ،اما برای آن دسررته از
مشررتریانی که تمایل دارند تمام تسررهیالتشرران را بهطور کامل و یکباره در ماههای آتی پرداخت کنند مناسررب نیسررت ،زیرا مشررمول پرداخت
کارمزد اضافی میشوند.
در این شکل الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس کفالت نشان میدهد.

شکل  .۶-۳ساختار کارت اعتباری بر مبنای کفالت

در این الگو مشتری از بانک ناشر درخواست میکند کارت اعتباری کفالت و کارت پس از اعتبارسنجی متقاضی را صادر کند.
بانک اعتبار الزم را به حساب مشتری منظور میکند .مشتری کاال را میخرد و کارت را در پایانهی فروش قرار میدهد تا اطالعات مورد
نیاز از راه بانک پذیرنده به بانک ناشررر کارت برسررد و ناشررر هویت و اعتبار دارندهی کارت را تائید کند .پذیرنده از بانک ناشررر درخواسررت
میکند وجه کاالها و خدمات را با کارت بپردازد .بانک نا شر از راه بانک پذیرندهی کارت قیمت کاالها و خدمات خریده شده را به پذیرنده
میپردازد .دارندهی کارت میتواند تا سرررررسرررید مقرر بدهی خود را بهصرررورت دفعی به بانک ناشرررر بپردازد ،در غیر اینصرررورت مشرررمول
وجه التزام خواهد شد.
این الگو از جهتهای گوناگون شربیه الگوی قبل اسرت .تنها تفاوت اصرلی آنها با یکدیگر در قرارداد پایهای کارت اسرت .الگوی قبل بر
اسرراس قرارداد اجارهی خدماتی و گرفتن اجرت در برابر خدمات بود و این الگو بر اسرراس کفالت و گرفتن اجرت در برابر تضررمین و تعهد
پرداخت بدهی مشتری است.
این الگو مانند الگوی قبل از نظر شرررعی محل اختالف اسررت .فقها در ماهیت عقد کفالت اختالف دارند که آیا عقد انتفاعی اسررت و
میتوان در قبال آن اجرت گرفت یا قراردادی غیرانتفاعی و تبرعی اسررت و نمیتوان در قبال آن اجرت دریافت کرد ،بهویژهاینکه مبلغ اجرت
بیش از قیمت خدمات عرضهشده است و بهنوعی بهرهی پول شمرده میشود.
در این الگو نیز بانک نمیتواند از منابع سپردههای سرمایهگذاری ا ستفاده کند و ناچار باید منابع مالکیتی و سپردههای قرضالح سنه را
که ب سیار محدود ا ست به کار ببرد .در نتیجه ،امکان تو سعهی کمّی و کیفی کارتهای اعتباری بر ا ساس کفالت ب سیار محدود خواهد بود.
در این الگو نیز دارندهی کارت اعتباری فقط دو گزینه برای پرداخت بدهی بانک دارد -۲ :در سررسید تسویهی کامل کند -۲ .در صورت

۷۵

kafalah credit card

1

Shamil Bank

2

flat

3

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
نپرداختن در موعد مقرر مشررمول وجه التزام تأدیه خواهد شررد؛ زیرا اگر بخواهد بهصررورت اقسرراط پرداخت کند ،بانک مجبور اسررت بابت
تقسیط بر مبلغ بدهی بیفزاید و این مساوی با ربای جاهلی و در نتیجه حرام و ممنوع است.
الگوی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه

۱

این الگو بر مبنای پیشررنهاد جدید بانک مرکزی جمهوری اسررالمی ایران شررکل گرفت .در راهکار پیشررنهادی بانک مرکزی ،قرارداد محوری
عقد مرابحه ا ست .پیش از این ،بانک مرکزی الگوی پی شنهادی خود را بر پایهی عقد قرضالح سنه عر ضه کرد ۲که بهعلت ناکارایی بازبینی

و در تاریخ  ۲1شهریور  ،۲3۵1دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایهی عقد مرابحه ابالغ شد.
بر مبنای این الگو ،بانک ناشر پس از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی کارت را در اختیار او میگذارد و طبق قرارداد ،دارندهی
کارت را وکیل در خرید با کارت برای بانک میکند و متعهد میشرررود تا سرررقف اعتبار ،منابع الزم برای خرید کاالها و خدمات مورد نیاز
دارندهی کارت را تأمین کند .زمانی که دارندهی کارت در جایگاه وکیل بانک کاال را میخرد ،کارت را در دسررتگاه قرار میدهد .بانک ناشررر
پس از شررناسررایی و تائید اعتبار ،از راه بانک پذیرنده قیمت کاالها و خدمات را به پذیرندهی کارت میپردازد .سررپس ،بانک ناشررر کاالها و
خدمات خریده شده را به دارندهی کارت به صورت بیع ن سیهی مرابحهای برای مدتزمان معین و با نرخ سود م شخص میفرو شد .در این
حالت ،دارندهی کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی دارد:
 )۲پرداخت در مهلت تنفس :در اینصررررورت ،مابهالتفاوت قیمت نقد و نسرررریه تخفیف داده میشررررود و دارندهی کارت فقط قیمت نقد
کاالها و خدمات را میپردازد.
 )۲پرداخت بهصررورت اقسرراطی :دارندهی کارت میتواند کل یا بخش ری از قیمت کاالها و خدمات خریداریشررده را بهصررورت اقسرراط تا
سررسید مقرر بپردازد .در اینصورت ،بخشی از مابهالتفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده میشود.
 )3پرداخت دفعی در سررسید :در این حالت ،دارندهی کارت قیمت نسیهی کاالها و خدمات را میپردازد.
 )۴پرداخت پس از سررررررسررررید :در این حالت ،افزون بر قیمت نسرررریهی کاالها و خدمات باید مبلغی بهصررررورت وجه التزام نیز بپردازد
(موسویان.)۲3۸۶ ،
در شکل روبرو الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس بیع مرابحه نشان میدهد.
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شکل  .۷-۳ساختار کارت اعتباری بر مبنای مرابحه

در این الگو میتوان بیان نمود که مشتری از بانک ناشر درخواست میکند کارت اعتباری مرابحه و کارت پس از اعتبارسنجی متقاضی
را صررادر کند .مشررتری به وکالت از بانک ناشررر کاال را میخرد و کارت را در پایانهی فروش قرار میدهد تا اطالعات مورد نیاز از راه بانک
پذیرنده به بانک ناشرررر کارت برسرررد و ناشرررر اعتبار دارندهی کارت را تائید کند .پذیرنده از بانک ناشرررر درخواسرررت میکند مبلغ کاالها و
خدمات را بپردازد .بانک ناشر از راه بانک پذیرندهی کارت قیمت کاالها و خدمات خریداریشده را به پذیرنده میپردازد .بانک ناشر ،طبق
قراردادی که با دارندهی کارت دارد ،کاالها و خدمات خریداریشده را با احتساب سود نسیه به تملیک دارندهی کارت در میآورد .دارندهی

morabehe credit card

1

 ۲بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ۲3۸۷/13/1۷بهصورت رسمی دستورالعمل صدور و راهبری «کارت خرید اعتباری با محوریت عقد قرضالحسنه» را
به نظام بانکی ابالغ کرده بود.

۸1

مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
کارت مطابق قرارداد میتواند در مهلت تنفس یا پس از آن تا سررسید مقرر بهصورت دفعی یا اقساطی بدهی خود را به بانک ناشر بپردازد،
در غیر اینصورت مشمول وجه التزام خواهد شد.
این الگو از نظر شرررررعی بر قرارداد ترکیبی خرید وکالتی و فروش مرابحهای اسررررتوار اسررررت که هر دو از لحاظ فقهی مورد تائید همهی
مذاهب اسالمی است .درصورتیکه مشتری بدهی را در مهلت تنفس بپردازد یا تا سررسید به صورت اقساطی تسویه کند ،مشمول تخفیف
در مبلغ بدهی می شود .این مو ضوع از دید فقهی ا شکالی ندارد ،زیرا افزایش مبلغ بدهی در برابر تمدید مدت ممنوع ا ست اما کاهش آن از
سوی طلبکار م شکلی ندارد .این الگو با اقت صاد واقعی کامالً پیوند دارد؛ زیرا کاالها و خدمات مورد نیاز دارندگان کارت اعتباری به صورت
نقد از فروشررندگان خریداری و بهصررورت مرابحه به دارندگان کارت فروخته میشررود و بدینترتیب زمینهی رشررد و توسررعهی فعالیتهای
اقتصاد واقعی را فراهم میآورد .با توجه به انتفاعیبودن قرارداد مرابحه ،بانکها میتوانند افزون بر منابع مالکیتی از سپردههای سرمایهگذاری نیز
در تأمین مالی کارتهای اعتباری اسررتفاده کنند .در نتیجه ،بانکها منابع و انگیزهی الزم برای توسررعهی کمّی و کیفی این الگو را خواهند داشررت.
در این روش امکان تقسیط بدهی وجود دارد؛ یعنی دارندهی کارت پس از خرید کاالها و خدمات با چهار گزینه روبهرو است -۲ :تا پایان
مهلت تنفس کل بدهی را تسویه کند -۲ .بدهی خود را تا سررسید معین به صورت اقساط بپردازد -3 .در سررسید به صورت دفعی بدهی
را بپردازد -۴ .در صورت نپرداختن در موعد مقرر مشمول وجه التزام خواهد شد.

 ۴.۳فرآیندهای صدور ،نظارت و تسویه در کارت اعتباری در سطح بینالمللی
مدیریت اعتبار در فرآیند کارت اعتباری مصرفکننده دارای اهمیت است .سی ستمها و فرآیندهای مختلفی که برای ارتباط مشتریان و سایر
بخشهای اکوسرریسررتم مشررخص میشررود که در اصررطالح چرخه زندگی اعتبار نامیده میشررود .در فرآیند اعتباری ابتدا بین یک فرد و یک
وامدهنده با قرارداد اعتباری ارتباطات شروع خواهد شد .با تقا ضا و درخوا ست وام تو سط م شتری مراحل شروع می شود .این مراحل به
ترتیب به صورت زیر است:
 )۲تولد Birth
 )۲تکامل روز به روزDay to Day existence
 )3بیماری Sickness
 )۴بیماری پایانیTerminal illness
 )۹مرگ Death

شکل  .۸-۳فرآیند صدور کارت اعتباری

در این فرآیند ،گردآوری اطالعات مشتری در مورد وضعیت فعلی و گذشته صورت میگیرد .اطالعات مشتریان بسته به فرد یا شخص
حقیقی و حقوقی در ابعاد مختلف جمعآوری می شود .اگر یک مشتری شرایط قرارداد را نقض نماید باعث ایجاد مرحله بعدی خواهد شد
۸۲

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
که بازگرداندن ح ساب به و ضعیت سالم ا ست .براثر ثبت یک سری اطالعات بیماری در مرحله قبل ایجاد شده بود که اگر این امکان وجود
ندا شته با شد که به و ضعیت عادی برگ شت داده شود (بازیابی بدهی) زندگی مح صول اعتباری به پایان میر سد و این مرحله آخر ا ست.
پایان قرارداد یا با توافقنامه بهطور طبیعی به پایان میرسد و یا اینکه همه بدهیها پرداخت شده است.
به عبارت دیگر چهارمرحله از تولد تا مرگ یک اعتبار شامل بخشهای زیر است:


استعالم



مدیریت حساب



جمعآوری و پایش اطالعات



بازیابی بدهی
در مرحله اول مشتری با درخواست خود در مورد دریافت اعتبار اطالعات اولیه را در اختیار وامدهنده قرار میدهد .سیستم پردازش در

نمودار زیر قلب پردازش اطالعات در مرحله جمعآوری اطالعات مشتریان است .در این مرحله مشتری با درخواست خود در مورد دریافت
اعتبار اطالعات اولیه را در اختیار وامدهنده قرار میدهد .سی ستم پردازش با ارتباطات خود با سایر پایگاههای داده در داخل و خارج بانک
به تجزیهوتحلیل میپردازند.

شکل  .۹-۳سیستم پردازش

واحد مدیریت داده جریان دادهها را کنترل میکند و با سررررایر دادهها و اطالعات و پایگاههای آن در ارتباط اسررررت .واحد مدیریت داده
گزارش اعتباری را فراهم میآورد که از ارتباط با سایر پایگاههای داده ایجاد خواهد شد .اطالعات واحد مدیریت داده با موتور تصمیمگیری
در تماس است و در این بخش نمره اعتباری را برای مشتری بنا بر اطالعات خود در نظر گرفته و به بخش تماس با مشتری ارسال میکند.
موتور تصمیمگیری یک بخش از نرمافزار تخصصی است که پردازش دادهها را صورت میدهد و البته این نرمافزار مشتریان خوب و بد را
تشخیص داده و آن را به مرکز تماس با مشتری سوق میدهد و تسهیل در برقراری توافق با مشتری را ایجاد میکند .این موتور تصمیمگیری
موارد م شکوک را به تیم برر سی تقلب و تخلفات ار سال میکند و حتی در صورت نیاز به برر سیهای د ستی و ارزیابیهای تکمیلی موارد
مشررکوک ارسررال خواهد شررد .در صررورت نیاز تیمهای دیگری برای ارزیابی موارد مشررکوک به این بخش راهنمایی و کمک ارسررال خواهند
نمود.
توافق یا قرارداد اگر نیاز به ار سال به م شتری دا شته با شند به م شتری ار سال شده تا ام ضا شود و اگر متقا ضی ت صمیم بگیرد که ام ضا
نکند بازهم این اطالعات برای پایگاههای داده ار سال خواهند شد تا برای تجزیهوتحلیل جزییات در آینده بایگانی شود و یا مورد ا ستفاده
قرار گرفته شود .اگر ام ضا صورت پذیرد یک قرارداد اعتباری جدید شکل گرفته شده ا ست و جزییات به سی ستم مدیریت ح ساب منتقل
میشود که در آن یک حساب کاربری ثبت شده است.
۸۲

مروری بر تجربیات در تأمین مالی با استفاده از کارت اعتباری
در این مرحله باید به فرآیند تصرررمیمگیری اعطای اعتبار نیز توجه نمود .در این مرحله اطالعات اصرررلی مشرررتری در تقابل با پایگاههای
داده قراردادهای تکمیل شده ،پایگاه داده م شتریان موجود ،پایگاه داده اعتبارات گذ شته و درحال انتظار مورد برر سی قرار خواهد گرفت و
نمره اعتباری مشتری به همراه قواعد و مقررات موجود در اعطای اعتبار در نظر گرفته می شود و دالیل تائید و رد درخواستها که با توجه
به نمره اعتباری اسررت مشررخص خواهد شررد .اگر دالیل تائید زیادی وجود داشررته باشررد گزارش اعتباری ارائه شررده اقدام به تائید اعطای
تسهیالت مینماید و در غیر این صورت درخواست رد ثبت خواهد شد.
دالیل رد درخواست میتواند به صورتهای زیر باشد:


درآمد متقاضی کمتر از آستانه مشخص شده برای وامدهی است.



آدرس متقاضی نادرست یا در خارج از کشور و یا نامعلوم وجود دارد.



قرارداد قبلی متقاضی با وامدهنده رضایتبخش نبوده است.



متقاضی در حال حاضر در قرار دیگری وام از وامدهنده دریافت نموده است.



در یک زمان کوتاه متقاضی درخواست وام دیگری از وامدهنده دیگری داشته است.



متقاضی زیر  ۲۸سال است.



استخدام کاری متقاضی وجود ندارد.
در صرررورت تائید درخواسرررت ،گزارش اعتباری تکمیلی دریافت و ارزیابی آن صرررورت میپذیرد .برای بار دوم نمره اعتباری مشرررخص

می شود که این بار با دقت بی شتر اعمال خواهد شد .در صورت نیاز به بازبینیهای دستی ارجاع داده خواهد شد که در عدم نیاز تصمیم به
قبول یا رد درخواست خواهد شد.
دالیل رد درخواست در این مرحله:
 )۲نمره اعتباری کم براساس جزییات کامل متقاضی
 )۲وجود اقالم خاصرررری از اطالعات محرمانه در گزارش اعتباری بهعنوانمثال ورشررررکسررررتگی مالی و یا عدم بازپرداخت بدهی سررررایر
وامدهندگان در طول یک سال گذشته
 )3گزارش اعتباری خالی – درصورتیکه مرجع نتوانسته است درباره سابقه اعتباری مشتری اطالعاتی را پیدا نماید.
 )۴بدهیهای اعتباری باالی مشتری
 )۹متقاضی در یک دوره کوتاهمدت تقاضای وام از سایر وامدهندگان نموده است.
 )۶گزارشات تقلب در مورد متقاضی وام وجود دارد.
بعد از قبول ت صمیم به اعطای اعتبار تو سط وامدهنده مرحله بعدی در این بخش شروع خواهد شد .شرایط اعطای ت سهیالت در این
مرحله م شخص می شود .شرایط اعطای وام به م شتری ار سال شده و با تعیین قیمتگذاری و ری سک اعتباری آن ،توافقات بین م شتری و
وامدهنده که همراه با مذاکرات متعدد و تو ضیح در مورد واژههای مختلف اعتباری صورت میپذیرد و اگر توافق صورت پذیرد ،ام ضا به
صورت فیزیکی و یا الکترونیکی در اسناد الکترونیکی ثبت خواهد شد.
شرایط اعطای وام شامل موارد زیر میباشد:


نرخ بهره مشتری



حداکثر مبلغ وام



حداقل دوره بازپرداخت قابل قبول



حداکثر بازپرداخت قابل قبول



مبلغ سپردهگذاری



نوع حساب ارائه شده



میزان خط اعتباری



زمان و فاصله مورد نیاز برای دریافت وام جدید



میزان کارمزد ساالنه
در مرحله دوم مدیریت حسررراب میتوان بیان نمود که هنگامی که یک توافقنامه اعتباری ایجاد شرررده اسرررت جزییات توافقنامه جدید به

سی ستم مدیریت ح ساب که در آنجا به یک ح ساب کاربری و صل میبا شد انتقال مییابد .این سی ستمها بهطور عمده میتواند حجم و نوع

۸3

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اطالعات مورد نیاز برای حسرراب را به صررورت روزانه و یا داخلی و خارجی با سررایر سرریسررتم نمره دهی اعتباریها پردازش نماید .مانند
شبکههای ویزا و مستر برای کارت اعتباری که با یک موتور تصمیمگیری نمره اعتباری تعیین خواهد شد.
برر سی روزانه پرداخت اعتباری در کارت اعتباری و نحوه ا ستفاده از اعتبار ب سته به نوع شرایط اعتباری در اعطای ت سهیالت جدید و
پی شنهادات جدید برای مشتری اهمیت مییابد .بهعنوانمثال میتوان برای یک مشتری با نمره اعتباری خوب و باال پی شنهاد استفاده از یک
محصررول دیگر و یا افزایش اعتبار و یا تغییر در طول دوره بازپرداخت را ارائه نمود .مدیریت حسرراب همچنین برای حسررابهای مختلف
م شتری صورت میگیرد .چند کارت اعتباری در یک سی ستم مدیریت می شود .سی ستم مدیریت ح ساب برای تمام ح سابهای م شتری
شناخته شده ا ست .اگر م شتری کارت اعتباری ویزا و م ستر را هر دو را انتخاب کند و حد اعتباری آن بی ست هزار دالر با شد این مبلغ بین
دو کارت تقسیم خواهد شد و اگر مشتری یک کارت را برگزینند مشخصاً این حد اعتباری بر روی یک کارت اعمال میشود.
در مرحله سوم یعنی جمعآوری ،امکان بازیابی شرایط مناسب برای حسابها و مشتریانی که حسابهای آنها با مشکالت عدم پرداخت
مواجه شررده اسررت در نظر گرفته میشررود .بسرریاری از حسررابها در شرررایط خفیف از تخلفات جزیی قابل بازیابی بوده و میتوانند از این
تخلفات چشمپوشی نموده و به وضعیت سالم و مناسب برگشت داده شود .مشتریان به دو دسته قابل تقسیم هستند:
مشتریانی که دارای وضعیت مالی مناسب و خوب هستند و دالیلی مانند فراموش کردن و مفقود شدن ناخواسته منجر به بدحسابی آنها
شده است.
مشرررتریانی که قصرررد ندارند مبلغی را که بدهکار هسرررتند پرداخت کنند .در داخل این گروه کسرررانی هسرررتند که نمیتوانند به دالیل مالی
پرداخت انجام دهند و کسانی که پرداخت نمیکنند مگر فشارهای کافی بر روی آنها وجود داشته باشد تا مجبور به پرداخت شوند.
تعیین استراتژیهای مختلف در این مرحله به شرایط مشتریان بستگی داشته و اکثراً در قالب یک درخت تصمیمگیری به همراه موتور
تصمیمگیری ،اطالعات مشتریان مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرند.
در مرحله چهارم یا بازیابی بدهی انواع اقدامات انجام شده در مرحله قبل که تأثیرات خود را در بازپرداخت بدهی مشتری نداشته باشد
در این مرحله تبدیل به روندهای قانونی خواهند شرررد .در این مرحله به دنبال دالیل اصرررلی عدم پرداخت مشرررتری بوده و با انجام برخی از
حلوف صلها و مذاکرات به دنبال رفع م شکل بوده و در صورت اثبات عدم پرداخت م شتری اقدام به جمعآوری اطالعات در مورد اموال،
فروش داراییهای مشتری ،و اقدامات تنبیهی از طریق دادگاهها و مراجع قضایی صورت میپذیرد.

 ۵.۳بسترهای فنی و اطالعات کارت اعتباری
در حدود  ۲1سررال پیش بازارهای اعتبار مصرررفکننده در آمریکا در سررطح ملی رشررد کرده اسررت و رقابت در آن افزایش یافته اسررت .این
فرآیند با بهکارگیری روشهای آماری کم هزینه و پایش حسررابهای اعتباری مشررتریان تسررهیل شررد .اهمیت و کاربرد این مدلها با افزایش

دقت و گ ستردگی اطالعات شرکتهای گزارشدهی م صرفکنندگان (که گاها دفتر اعتباری ۲هم نامیده می شود) که قلب فرآیند امتیازدهی

هسررتند ،افزایش یافت .در واقع بسرریاری از مدلهای امتیازدهی خصرروصرراً مدلهایی که برای اعتبار مصرررفکننده ناامن با مبلغ باز ۲مانند
کارتهای اعتباری اسررتفاده میشرروند بهطور کلی بر مبنای اطالعاتی هسررتند که در پایگاه داده شرررکتهای امتیازدهی موجود اسررت .این
مدلها بهعنوان مدلهای امتیازدهی اعتباری تاریخی 3شررناخته میشرروند و اثبات شررده اسررت که قدرت پیشبینی کنندگی بسرریار خوبی از

عملکرد آتی بازپرداخت وام دارند .معموالً یک هزینه ثابت برای ایجاد این مدلها صرف می شود و با یک هزینه کوچک به ازای هر مشتری
مؤسسات را قادر میسازند که مشتریان را ارزیابی کنند.
مزیت اصررلی این مدلها پایش سررریع مشررتریان با هزینه کم اسررت .از آنجا که این مدلها بر مبنای اطالعاتی هسررتند که در پایگاه داده
شرکتهای گزارشدهی اعتباری موجود ا ست؛ تقریباً برای هر م شتری بالقوهای که در لی ست اطالعات موجود با شد امکانپذیر ا ست .اما
این مدلها معموالً اطالعات کمتری نسرربت به آنچه در مدلهای اعتبار مصرررفکننده مورد نیاز اسررت را دارا هسررتند؛ و دارای این ضررعف
بالقوه هسررتند که دقت آنها از حالتی که تمام اطالعات در نظر گرفته شررود کمتر اسررت .در عمل اطالعات موقعیتی در خصرروص وضررعیت
اقتصادی و اطالعات شخصی در این مدلها استفاده نمی شوند .فدرال رزرو ساختار و محتوای اطالعاتی این گزارشات اعتباری را بررسی
نموده است.
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مؤسرررسرررات گزارشدهی اعتباری اطالعات اعتباری افراد را جمعآوری ،پاالیش و به صرررورت یک گزارش اعتباری ارائه میدهند .سررره
مو س سه ا صلی گزارش دهی اعتباری  Trans union ،Experian ،Equifaxدر آمریکا وجود دارند که اطالعات جامعی از وامهایی که افراد

دریافت کردهاند جمعآوری میکنند .هر یک از این موسررسررهها در سررال اطالعات حدود  ۲٫۹بیلیون حسرراب اعتباری ۲را که مربوط به ۲۵1
میلیون نفر است را جمعآوری میکنند .بیش از  ۲بیلیون مورد اطالعاتی از این حسابها در طول یک ماه جمعآوری میشود.

این مؤسررررسررررات اطالعات را به صررررورت ماهانه از اعتباردهندگان ۲دریافت و اطالعات اعتباری خود را طی  ۲تا  ۷روز از دریافت

اطالعات جدیدی بهروزر سانی میکنند .گزار شات و اطالعات این مؤ س سات به دالیلی از قبیل نحوه ارتباط بین گزار شات و اطالعات و یا

زمان دریافت اطالعات و بهروزرسانی آنها متفاوت است .با دریافت این گزارشات اعتباری و استفاده از مدلهای امتیازدهی اعتباری 3که
بسته به سازمان استفاده کننده آن میتواند متفاوت باشد میتوان رتبه اعتباری اشخاص را به دست آورد .فایلهای گزارشات این شرکتها
شرررامل اطالعات هویتی و پرسرررنلی اسرررت که امکان تمیز افراد را فراهم میکند تا بتوانند یک فایل گزارش از تمام فعالیتهای اعتباری فرد
ارائه دهند .این فایل شامل اطالعاتی از قبیل :نام شخص ،آدرس قدیم و جدید پستی ،کد ملی ،تاریخ تولد ،نام همسر ،شماره تلفن ،تعداد
اعضای خانواده ،درآمد و اطالعات استخدام و شغل است.
شرررکتهای گزارش دهی اعتباری تکنیکهای مختلفی را برای پاالیش اطالعات گسررتردهای که در اختیار دارند به کار میبرند .زمانی که
یک موسررسرره گزارش دهی اعتباری اطالعات را از اعتباردهندگان ،سررازمانهای دولتی ،یا شرررکتهای مجاز دیگر دریافت میکند البته باید
صحت آن اطالعات را برر سی نماید .چنانچه اطالعات دارای م شکل با شند جهت ا صالح برگرداننده می شوند .د ستر سی به اطالعات و
حف و نگهداری هر یک از حسابهای اعتباری طبق قوانین و مقررات بوده و نظارت میشوند.
شرررکتهای گزارشدهی اعتباری اطالعات افراد را در خصرروص وامهای اعتباری ،قراردادهای اجاره ،صررورتحسررابهای غیراعتباری،
صرررورتحسرررابهای عمومی پولی و  ...را جمعآوری و پاالیش میکنند و در قالب یک گزارش اعتباری ارائه میدهند .که شرررامل پنج دسرررته
اصلی زیر میشود:
 )۲اطالعات هویتی :نام ،آدرس فعلی و قبلی ،شماره تأمین اجتماعی فرد ()social security number
 )۲جزییات اطالعات ارائه شده تو سط اعتباردهندگان :عملکرد در خ صوص بازپرداخت وامهای قبلی و فعلی و سایر صورتح سابهای
غیر اعتباری ،که همه بهعنوان حساب اعتباری مطرح میشود.
 )3اطالعات استخراج شده از گزارشات عمومی پولی مانند ورشکستگی
 )۴اطالعات ارائه شده از شرکتهای اعتباری تجمیعی که اطالعات اعتباری و غیر اعتباری را منتشر میکنند.
 )۹اطالعات اشخاص و مؤسساتی که درخواست دریافت گزارش اعتباری آن شخص را نمودهاند.
مهمترین و اثرگذاری ابزار در آغاز فرآیند بانکداری الکترونیک دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی میباشد.
در مدیریت بانکداری الکترونیک باید برح سب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویسهای جدید میرود از منا سبترین ابزار ارتباطی بهره
برد .مهمترین ویژگی که در گزینش این ابزار الزم به نظر میرسرررد توجه به اصرررل اول بانکداری الکترونیک یعنی جایگاه مشرررتری مداری در
اسررتفاده از سرریسررتمهای بانکداری الکترونیکی اسررت .این ابزار شررامل اسررتفاده از شرربکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسررب ،شرربکههای
داخلی مثل اینترانت و سیستمهای ماهواره ،خطوط فیبر نوری ،شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و ...میباشد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک ها در راه تبد یل شرررردن به یک بانک الکترونیکی ای جاد زیرسرررراخت هایی مثل کارت های اعتباری،
کارتهای هوشمند به توسعه سختافزاری شبکههای بانکی ،فراگیر کردن دستگاهها و روشهای نوین در بانکداری است همچنین ارتباط
مناسررب برای تطبیق پروتکلهای داخلی شرربکههای بانکی با یکدیگر و پایانههای فروش کاالسررت تا نقش کارتهای هوشررمند ارائه شررده از
جانب بانک در مبادالت روزمره نیز گسررررترش پیدا کند .از عوامل مهم دیگر در گسررررترده شرررردن فرآیندهای بانکداری الکترونیکی توسررررعه
نرمافزاری و افزایش امنیت در سرررریسررررتمهای آن اسررررت .درصررررورتیکه زمینه الزم جهت تأمین این دو نیاز فراهم شررررود کاربرد عمومی از
سیستمهای الکترونیکی گسترش و تسهیل مییابد و ری سک استفاده از چنین سیستمهایی با حف درجه امنیت باال کاهش مییابد و اعتماد
و رضایتمندی مشتری افزایش مییابد.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

 ۶.۳چارچوبهای قانونی حمایتکننده از اعتبار مصرفکننده در کشورهای منتخب
حمایت از حقوق م صرفکننده نخ ستین بار در سال در آمریکا مطرح شده ا ست .در این قوانین حق انتخاب به اراده م صرفکننده بوده و
آزادی قراردادها را مورد اهم یت قرار میدهد .لذا مصرررررفکننده اعتباری با ید در مورد انتخاب شررررروط قراردادی و طرف قرارداد قدرت
انتخاب داشته باشد.
اصررل برخورداری از آموزش و اطالعات نیز در این قوانین مورد تأکید قرار گرفته اسررت که در تصررمیمگیری مصرررفکننده مؤثرند .ارائه
اطالعات از وظایف عرضررهکننده اسررت که این تعهد عبارت از التزام به اطالعرسررانی به طرف مقابل در موضرروعی خاص اسررت که در این
مباحث با توجه به پیچ یدگی های قراردادهای اعتباری با ید مورد توجه قرار گیرد .در این گونه قراردادها روابط طرفین مبنی بر اطمی نان و
اعتماد اسررت و وجود تعهد به دادن اطالعات انکارناپذیر اسررت .حق برخورداری از حمایت مصرررفکننده یکی از اصررول اسرراس ری حمایت
مصرفکننده است که از وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان است.
قوانین و مقررات در وامدهی در آمریکا در سال  ۲۵۶۸بهعنوان قانون حمایت از اعتبار م صرفکننده ا ست .قانون صداقت در وامدهی
 Truth in lendingتحت عنوان  Regulation Zدر سال  ۲۵۶۵پیاده سازی شده ا ست و برای اولین بار الزامات شفاف سازی در زمینه
نرخهای وام در سرررالهای  ۲۵۸۷و  ۲۵۸۸را بیان نموده اسرررت .ارتباط میان قانون  ۲TILAو  Z Regulationدر سرررالهای بعد با ایجاد
وامهای رهنی و امالک و مسرررتغالت همچنان برقرار مانده و با تغییر در شررررایط وامدهی به صرررورت وامهای مختلف این قوانین نیز تغییر
یافته ا ست و مورد بازبینی قرار گرفته ا ست و پی شرفتهای الکترونیکی نیز (ام ضا الکترونیکی و بازرگانی بینالمللی) به این قوانین ا ضافه
شررردهاند .در حقیقت قانون  TILAاین اطمینان را حاصرررل میکند که انواع اعتبار مصررررفکننده به خوبی و شرررفاف تبیین شرررده باشرررد و
مصررررفکننده بتواند به سرررهولت انواع اعتبارات را مقایسررره و آگاهانه انتخاب نماید .در این قانون نرخهای اعتبار و انواع آنها برای حف
اهداف زیر بیان شده است:


حفاظت از مصرفکنندگان در برابر صدور و ایجاد حساب اعتباری ناعادالنه و نادرست



ارائه شرایط فسخ قرارداد برای مصرفکنندگان اعتبار



ارائه نرخ ایمن برای وامهای تضمینشده



اعمال محدودیت در خطوط اعتباری و وامهای رهنی
در مقررات  ،zالزامات خاص براساس نوع اعتبار تقسیمبندی می شود .در بخش اول آن ،کلیات و اهداف و سازماندهی در ارائه چنین

خدماتی را برای مصرررفکننده بیان مینماید و اطالعات مصرررفکننده در زمینه ارائه خدمات اعتباری به مصرررفکننده را در اختیار آن قرار
میدهد .در بخش دوم شرایط افتتاح ح ساب و نرخهای شارژ پرداختی مربوط به اعتبارات  open endبیان می شود .در بخش سوم آن نیز
الزامات مربوط به اعتبار  closed endو نرخهای شررررارژ پرداختی و حقوق فسررررخ قرارداد بیان میشررررود .در بخش چهارم شرررررایط ثبت و
نگهداری سوابق به زبان انگلی سی و سایر زبانها و محدودیتها و تطبیق با قوانین ایالتی مطرح شده ا ست و در بخش پنجم قواعد خاص
مربوط به تراکنشها و معامالت وام رهنی اختصاص داده شده است .در بخش ششم قوانین وامهای تحصیلی ارائه شده و شرایط دریافت
وام و حقوق ف سخ قراردادهای وام و شرایط آن و در بخش آخر ح سابهای کارت اعتباری مورد برر سی شده و ارزیابی توانایی م شتریان
برای پرداختها و مبالغی که مصرفکننده قادر به پرداخت آن هستند اشاره شده است.

 ۱.۶.۳قوانین و مقررات اعتبار مصرفکننده در استرالیا
میتوان به نمونهای از قوانین حمایت م صرفکننده در اعتبار م صرفکننده در ک شور ا سترالیا نیز ا شاره دا شت .در مقررات این ک شور برای
ت شخیص غیرمن صفانه بودن شروط قراردادی ،معیارهایی تعیین شده و قراردادهای م صرفکننده را م شروط به آزمون من صفانه بودن قرار
دادهاند .در این قوانین شروطی که عدم تعادل قابلتوجهی را در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد ایجاد میکند غیرمن صفانه اعالم می شود.
همچنین شرررروطی که به ورود خسرررارت به طرف قرارداد منجر شرررود غیرمنصرررفانه در نظر گرفته شرررده اسرررت .قوانین و مقررات اعتبار
مصررررفکننده در اسرررترالیا نیز تا حدودی مشرررابه قوانین و مقررات آمریکا اسرررت .هشرررت شررررط برقراری انصررراف در قراردادهای اعتبار
مصرفکننده در استرالیا عبارتند از:
 )۲شروطی که عرضهکننده را قادر میسازد بدون رضایت مصرفکننده ،تغییراتی در قرارداد ایجاد کند،
 )۲شررروطی که در مورد ترتیبات سررازمانی سررردرگمی ایجاد میکند و بهطور غیرمنصررفانهای در صرردد معافیت نماینده هرگونه مسررئولیتی
است،
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 )3شروطی که غیرمنصفانه حق مصرفکننده به فسخ قرارداد را محدود میکند،
 )۴شروطی که ارائه خدمات قراردادی به مصرفکننده را تعلیق میکند یا خاتمه میدهد،
 )۹شروطی که مصرفکننده را برای چیزهایی که بهطورمعمول خارج از کنترل وی هست ،مسئول قرار میدهد،
 )۶شروطی که مانع مصرفکننده از مراجعه به نمایندگیهای عرضهکننده یا نمایندههای وی میشود،
 )۷شروطی که در صدد تحدید ضمانتهای مصرفکننده است،
 )۸شرروطی که در صردد حذف حقوق مصررفکننده در رابطه با امکان اسرترداد وجه کارتهای اعتباری اسرت ،هنگامی که خرید از طریق
یک نماینده انجام میشود.
در ا سترالیا در زمینه قوانین و مقررات و تنظیم آنها معیارهای زیر مورد تأکید ا ست که این موارد بی شتر برگرفته از قوانین و مقررات در
آمریکا میباشد:


تطابق با اصول قیمتگذاری مبادالت



شفافیت



در نظر داشتن حداقل سود حداکثر شده (سود خالص) و در نظر گرفتن قاعده صفر بودن سود



ارائه رهنمود و اصول و عدم ارائه کاربردی مسائل



استفاده از اصول قیمتگذاری کارا و کارآمد (در نظر گرفتن کلیه هزینههای قانونی و آثار خارجی شبکه)



سازگار با مفهوم گسترده کارایی و حف انگیزه نوآورانه



از نظر تجاری ،با در نظر گرفتن رقابت و حف انگیزههای سودآوری برای نقشآفرینان



محافظت از مالکیت معنوی و دیگر حقوق مالکیت



حفاظت از ایمنی ،امنیت و ثبات در سیستم



اطمینان از وجود یک محیط رقابتی خنثی
در زمینه وضررررع هزینه مبادله در بین نقشآفرینان در کارت اعتباری نیز معیارهای مشررررخصرررری وجود دارد که از جمله میتوان به حف

مزایای خارجی برای کسررب سررود برای طرفین ارائه کارتهای اعتباری و همچنین مشررخص نمودن روش تنظیم هزینه مبادله در کارتهای
اعتباری اشرررراره نمود .ازاینرو ،تجزیهوتحلیل روش های مختلف قیمتگذاری در تعیین هزی نه مبادله کارت اعتباری اهم یت می یابد .در
اسررترالیا این قیمتگذاری بیشررتر براسرراس روشهای معمول شرررکتهای بزرگ کارت اعتباری همچون مسررتر و ویزا تعیین شررده اسررت .در
استرالیا روش اصلی برای تنظیم هزینه مبادله در کارتهای اعتباری ویزاکارت است و براساس تمرکز بر صادرکننده کارت است.

 ۲.۶.۳قوانین و مقررات اعتبار مصرفکننده در مالزی
در مالزی قانون خدمات مالی اسالمی مصوب  ۲1۲3به رعایت مواد انصاف و رفتار منصفانه تأکید شده است .در این قانون بر منصفانه
بودن شروط قراردادی در قراردادهای مالی برای خدمات مالی تأکید شده ا ست .قانون حمایت از مصرفکننده به این صورت میبا شد که
عدم توجه ویژه به تعهدات قراردادی طرفین که به ضرر مصرفکننده منجر شود و همچنین بدون دلیل در اجرای قرارداد برای مصرفکننده
ایجاد ضرر و زیان شود و یا از ا صل ح سن نیت تخطی شود بهعنوان مواردی غیرمن صفانه قراردادهای اعتبار م صرفکننده در نظر گرفته
شده ا ست .در قانون حمایت از م صرفکننده ک شور ،برای ارائه اطالعات مقرراتی و ضع شده ا ست که برای حل م سئله نابرابری اطالعاتی
مصررررفکنندگان اعتباری بانکها به هیچ وجه مقررات جامعی نیسرررت .در قانون حمایت از اعتبار مصررررفکننده به موضررروع افشررراء توجه
ویژهای شده ا ست و خود این بخش قانون صداقت در اعطای وام ا ست و برای ا ستفاده آگاهانه از اعتبار م صرفی از طریق الزام به اف شای
شررروط و هزینههای اعتبار تدوین شررده اسررت .بانکها باید اطمینان حاصررل کنند که مصرررفکنندگان آنها شررروط و شرررایط قراردادی و
جزئیات آن را در مورد تعداد اقسرراط و مقدار بازپرداخت مطلع شرروند و همه هزینههای اعتبار مصرررفکننده به وضرروح مشررخص شررود.
م صرفکننده نیز با چنین اطالعاتی توانایی مقای سه میان گزینههای موجود را پیدا نموده و تفاوت بین مقدار کل بازپرداخت و مقدار اعتبار
دریافتی را درک مینماید.

 ۷.۳جمعبندی
در این فصرررل با توجه به گسرررتردگی مباحث کارت اعتباری و در جهت ارائه راهکارهای اسررراسررری در این زمینه ،مروری اجمالی بر تجارب
کشررررورها چه در زمینه کارت اعتباری و چه اعتبار مصرررررفکننده انجام شررررده و با توجه به فرآیند پیچیده در داخل بانک و تسررررویه و نظام
پرداخت ها در زمی نه کارت اعتباری مدل فرآی ندی کارت اعتباری نیز ب یان شررررده اسررررت .فرآی ند کارت اعتباری در داخل و خارج از بانک
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میتواند راهگشرای تصرمیمگیری در زمینه کارت اعتباری بوده و در سریاسرتگذاریها مورد اسرتفاده قرار گیرد .شرناسرایی گامبهگام مراحل
فرآیندی در پیادهسررازی کارت اعتباری تأثیرگذار اسررت .ازاینرو در این فصررل به بررسرری فرآیندهای کارت اعتباری پرداخته و الزم به ذکر
ا ست که با توجه به م سائل شریعتی و بانکداری ا سالمی نیز مروری بر مدلهای تأمین مالی کارت اعتباری ا سالمی بیان شده که در آن مدل
کارت اعتباری مرابحه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
کشررررورهای مختلف ،روش های مختلفی را برای رقابت در بازار کارت اعتباری اتخاذ کردهاند .با ید توجه داشررررت که نتی جهگیری از
مقایسرره کشررورها میتواند مش رکل باشررد زیرا در هر کشررور سرراختار بازار ،هنجارهای فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت اسررت .تعداد
کارتهای اعتباری مورد اسررتفاده در چرخه اقتصررادی هر کشررور با دیگر کشررورها به شررکل معناداری متفاوت اسررت .و تعداد کارتهای
اعتباری مورد استفاده در چرخه اقتصادی هر کشور با کشور دیگر به شکل معناداری متفاوت است.
عدم رشد اعتبار مصرفکننده میتواند ناشی از اختالالت سیاستی و سیاستهای پولی نامناسب و مسائل مربوط به بانکهای مرکزی
در برخی از کشورها دانست .بسیاری از کشورها به علت مشکالت مقرراتی در اعتبار مصرفکننده در صنعت بانکی خود دچار ضعف در
اعتبار م صرفکننده میبا شند .م سائل زیر ساختی در بی شتر ک شورها در فرآیند کارت اعتباری نمایان ا ست .بهعنوانمثال ،بانکداری متمرکز
مشکالت متعددی را برای فرآیند کارت اعتباری ایجاد نموده است .سهم کوچک ارائه اعتبار مصرفکننده در این کشور به علت نرخ باالی
وام در شش ماه برای م صرفکنندگان ا ست .سی ستم اطالعاتی ضعیف در مورد اعتبار م صرفکننده و ساختارها و سی ستمهای سازمانی
ناکارآمد نیز در ارائه خدمات مالی خرد به مصرفکنندگان در کشورها تأثیرگذار بوده است.
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فصل چهارم
ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری

۸۵

 ۱.۴مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که در توسعه پلتفرم کارت اعتباری باید مورد توجه قرار گیرد ،مدیریت ریسک و نرخگذاری آن میبا شد .همانطور
که در این بخش برر سی خواهد شد ری سک اعتباری و عملیاتی از مهمترین نگرانیهای مطرح در این زمینه ه ستند .کارت اعتباری بهعنوان

مح صولی که مبتنی بر ت سهیالت خرد و غیرایمن میبا شد تنها در صورتی میتواند به یک خط ک سبوکار ۲موفق برای بانک تبدیل شود که
بانکها و دیگر عرضرررهکنندگان بتوانند ریسرررک اعتباری را با بهرهگیری از اطالعات الزم شرررناسرررایی نموده ،از ابعاد و میزان هزینههایی که
میتواند متوجه بانک شررود تصررویر روشررنی در دسررت داشررته باشررند و نهایتاً در چارچوب بودجهبندی ریسررک با نرخگذاری کارآمد و حدود
اعتباری تعریف شده برای هر مشتری از محدود شدن ریسک در دامنه مورد نظر و مدیریت آن اطمینان حاصل نمایند.
در فرآیند اعتبارسنجی ،میزان توانایی اشخاص برای ایفای تعهداتشان تعیین میشود .امتیازدهی اعتباری با استفاده از اطالعات کمی و
کیفی و بر اساس یک متدلوژی تعریف شده ،توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای ایفای به موقع تعهداتشان در قالب اعداد مشخص
مینماید.

صررنعت اعتبارسررنجی اخیراً با انفجاری از دادههای اعتباری و ترکیبی از اطالعات اعتباری متداول با انبوهی از اعتبارات تعلق گرفته به

مصررررفکنندگان در فعالیتهای آنالین و آفالین مواجه شرررده اسرررت .ابزارهای اعتبارسرررنجی بر مبنای این ابر دادهها ۲مبتنی بر تصرررمیمات
اعتباری در مورد خرید افراد ،مکان خرید آنها ،شررربکههای رسرررانه اجتماعی آنالین مورد اسرررتفادهشررران و عوامل مختلف دیگری که بهطور

مستقیم با اعتبارشان ارتباطی ندارند ،میباشد .لذا بهکارگیری متدولوژی جدید با استفاده از الگوریتم پیچیده و بهرهگیری از یادگیری ماشین
برای آشکار ساختن الگوها و سیگنالها در دنیای فراوانی اطالعات ،به منظور دسترسی به میلیونها مشتری ضروری به نظر میرسد .اگرچه
روشهای جایگزین اعتباردهی ممکن است برای برخی از مشتریان سودمند باشد اما ریسک قابلتوجهی را به همراه خواهد داشت.
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برای مدلسازی تصمیم بانکها و صادرکنندگان کارت اعتباری که آیا به یک مشتری خاص اعتباری اختصاص دهند یا خیر و همچنین
این که اعتبار تخصیص یافته به چه میزان و چه نرخی باشد ،مطالعات بسیاری انجام شده است.
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یک منبع شرررناخته شرررده برای مروری بر تکنیکهای مورد اسرررتفاده در این زمینه کار روزنبرگ و هنلی ( )۲۵۵۴میباشرررد .در کارهای

تامس و همکاران ( 5)۲11۴و یا گروک و همکاران ( 6)۲11۷میتوان تکنیکهای مدرنتر با تأکید بر روشهای آماری را شاهد بود.

پژوهشهای انجام شده در آغاز بر پایه یک مدل برنامهریزی پویا بود که در آن متغیر تصمیم در درجه اول تصمیم برای اعطای اعتبار و

سپس میزان آن بود (بیرمان و ها سمن  ۷)۲۵۷1حال آن که مدلهای متأخرتر بی شتر بر پایه زنجیره مارکف طراحی می شوند (بهعنوانمثال

نگاه کنید به تامس (.۸))۲1۲۲

اما تحول مهمتر در این عرصرره حرکت از نرخگذاری نکول محور ۵به نرخگذاری مبتنی بر سررودآوری ۲1بود .این تحول به دنبال موفقیت

روش اخیر نرخگذاری در صنایع دیگری چون هتل داری ،هواپیمایی ،مخابرات و سایر خدمات مالی بوده ا ست (دی .)۲1۲1 ۲۲دلیل این
موفقیت را باید در قابلیت نگرش سود محور دید که در آن مواردی چون حساسیت استفادهکنندگان از این خدمات نسبت به تغییرات را نیز
در تعیین قیمت در نظر میگیرند.
برای مقامات نظارتی معرفی کارت اعتباری قطعاً به دلیل آن که ریسررررکهای خاص خود را به بانک تحمیل میکند مالحظات نظارتی
ویژهای را نیز میبای ست به همراه دا شته با شد .با گ سترش پورتفو بانک محا سبه دارایی موزون به ری سک با وجود کارت اعتباری متفاوت
بوده و گزینههای متفاوتی را پیش میکشررد .الزم اسررت این گزینه هار را در سررایه مقررات نظارتی مربوط کفایت سرررمایه مورد بررسرری قرار
داد.
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در این فصررل پس از شررناسررایی ریسررکها با مروری بر تجارب کشررورهای مختلف در زمینه اجرای این پلتفرم ،با تمرکز بر ریسررکهای
اعتباری و الزامات قانونی کاهش این ریسررکها به چگونگی کنترل و مدیریت ریسررک خواهیم پرداخت .مبحث اعتبارسررنجی و پایش اعتبار
مشرررتری و اهمیت و چگونگی گذار از روشهای متداول و سرررنتی به رویکردهای نوین بهطور مبسررروط مورد بررسررری و ارزیابی قرار خواهد
گرفت .در این راسررررتا مدلهای نرخگذاری و بازپرداخت اعتبارات بازبینی شررررده و چگونگی نرخگذاری و عوامل تأثیرگذار مختلف مورد
بررسرررری قرار خواهند گرفت تا با ارائه یک چارچوب عملیاتی بتوان بهکارگیری ابزارهای اعتباری در ایران را گسررررترش داد .همچنین تأثیر
معرفی کارت اعتباری بر سرمایه نظارتی نیز تحت پارادایمهای مختلف نظارتی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

 ۲.۴مروری بر ادبیات نرخگذاری و تعیین سقف اعتبار در کارت اعتباری
مقوله فرآیند نرخگذاری اعتبار مصررررفکننده و تعیین سرررقف اعتبار از موضررروعات کاربردی اسرررت که علیرغم محوری بودن آن در تعریف
پلتفرم کارت اعتباری ،کمتر توسررط شرررکتهای ارائهدهنده خدمات مزبور افشررا شررده و در معرض دید عموم قرار میگیرند .با این حال در
ادبیات موجود میتوان ایدههای موجود در این زمینه و روند تحوالت آن را سراغ گرفت.
همانطور که از شکل زیر مالحظه می شود روند کلی تحوالت از مدلهای قیمتگذاری بر مبنای ری سک و نکول به سمت بهینه سازی
قیمت و نرخهای مورد استفاده در اعطای اعتبار بوده است.

شکل  .۱-۴حرکت از مدلهای امتیازدهی اعتباری به سمت بهینهسازی سودآوری (برگرفته از دی )۲1۲1

یکی از منابع مرجع در این زمینه فصل سوم کتاب توماس )۲11۵( ۲با عنوان «مدلهای اعتبار مصرفکننده :نرخگذاری سود و پورتفو»
اسررت که در آن مبانی ریاضرری نرخگذاری بر مبنای ریسررک به صررورت خالصرره بیان شررده اسررت .دی ( )۲1۲1تأثیر توأمان مدیریت سررقف

اعتبار و نرخگذاری را برای سررودآوری عملیات کارت اعتباری بررسرری کرده اسررت .فیلیص و رافارد )۲1۲۲( ۲مدلی برای نرخگذاری معرفی
کردند که در آن مشررتریان کمریسررک نسرربت به مشررتریان پرریسررک حسرراستر به قیمت معرفی شرردهاند .سرراندراجان و دیگران ()۲1۲۲
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نرخگذاری را از بُعد تعیین پی شنهاد بهینه مح صول برای م شتری در یک بانک خرده برر سی نمودند .ایناو و دیگران ( 4)۲1۲۲در خ صوص
وامهایی برای مشتریان بد (مشتریان با احتمال نکول باال) و نقش الزام پرداخت اولیه در شناسایی مشتریان پرریسک تحلیلی ارائه دادند و
مدلی برای برر سی قیمت بهینه در این خ صوص پی شنهاد کردند .الیور و الیور ( 5)۲1۲۲م سئله را برای تعیین قیمت بهینه در مورد ری سکی

بررسرری نمودند که آن ریسررک به قیمت وابسررته باشررد و هدف وامدهنده بیشررینهسررازی بازده سرررمایه باشررد .کافلد ( 6)۲1۲۲خالصررهای از
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مباحث و مو ضوعات مطرح شده در نرخگذاری را برای بازارهای مختلف جهانی اعتبار م صرفکننده نو شته و تحلیلی در خ صوص کاربرد
بهینهسررررازی قیمت در بازارهای مختلف ارائه میکند .فیلیپس ( ۲)۲1۲3به ارائهی روش جدیدی برای بهینهسررررازی نرخگذاری اعتبار

مصرررفکننده میپردازد که در آن رابطهی رفتوبرگشررتی میان نرخگذاری و ریسررک را در مدل خود میآورد .در سررالهای اخیر اسررتفاده از

روشهای متنوعتری نیز برای تخ صیص اعتبار بهینه باب شدها ست .برای نمونه ،پل و بی سواس ( ۲)۲1۲۷از نظریه ت صمیمگیری بیزین و
منطق فازی برای تخصرررریص حد اعتبار مصرررررفکننده اسررررتفاده کردهاند و مثالهایی عملی نیز برای اسررررتفاده خود آوردهاند .با توجه به
پیچیدگیهای مدلسرررازی رفتار مشرررتریان رویکرد نوین در عرصررره قیمتگذاری بیشرررتر معطوف به اسرررتفاده از مدلهای کاربردی مبتنی بر
استفاده از ابر دادهها و هوش مصنوعی بوده است.
در مورد تعیین سقف اعتباری هر چند مدلهای نظری ارائه شده ا ست ،اما خروجی این مدلها تنها برای مدیران بهعنوان یکی از منابع
جهت کمک به تصمیمگیری استفاده می شود .مدلهای مورد استفاده در این زمینه اغلب بر پایه مدلهای امتیازدهی طراحی و ارائه شدهاند.
قاعده ت صمیمگیری پی شنهاد شده در مدل ابتی 3بدین صورت ا ست که میزان وام پرداختی به وامگیرنده باید از عایدی مورد انتظار بانک در

یک دوره معین ،کمتر بوده و یا حداکثر برابر با آن باشررد .تشررخیص سررود بالقوه هر وام برای بانک اسرراس مدل دیون 4اسررت و در آن سررود

انتظاری بانک برای یک وامگیرنده بر اسررراس احتمال نکول آن و میزان زیان در صرررورت نکول مبنای محاسررربه سرررقف اعتباری میباشرررد.
همچنین برای تعیین حد اعتبار رویکرد جامعتری نیز بر اساس امتیاز ریسک معرفی شده که در ادامه این بخش به تفصیل شرح داده خواهد
شد.

 ۳.۴اعتبارسنجی مشتریان
مراکز اعتبار سنجی ،سازمانهای گردآورنده دادهها با هدف ارائه خدمات اعتبار سنجی میبا شند .از آنجایی که مرکز اعتبار سنجی یک نهاد
استراتژیک است ،در بسیاری از کشورها یا مالکیت این مرکز با بانک مرکزی است یا بهطور دقیق توسط بانک مرکزی آن کشور (یا سازمان
م شابه) نظارت می شود .در امریکا ،مرکز اعتبار سنجی در واقع یک سازمان گزارشدهنده به م صرفکنندگان ا ست در حالی که در بریتانیا،
مرجع اعتبار ،در استرالیا یک ارگان گزارشدهی و در هند یک شرکت اطالعات اعتباری است .در همه این موارد ،مرکز اعتبارسنجی دادهها
را از منابع مختلف گردآوری کرده و اطالعات اعتباری در حوزه مصرفکننده را با کارکردهای متنوع ارائه میدهد.
فرآیند اعتبارسنجی و آیتمهایی که در محاسبه امتیاز اعتباری در کشورهای مختلف استفاده می شود یکسان نیست و معموالً وابسته به
قوانین داخلی و ضوابط حاکم بر دسترسی به دادهها است.

برر سی سه ک شور موردی امریکا ،کانادا و آفریقای جنوبی ن شان میدهد که نرخ بهره وامها ب سته به نوع اعتبار از حداقل شروع شده و
میتواند تا بیش از  ۲1درصد افزایش یابد .بنابراین اعتبار افراد در تعیین نرخ بهره عامل اصلی میباشد .در این کشورها رتبه اعتباری عامل
تعیینکننده اخذ وام محسرررروب میگردد .معموالً این رتبه بر اسرررراس تعهد متقاضرررری وام نسرررربت به بدهی قبلی و تعهدات مالی آنان تعیین
می شود .در امریکا برای شرکتها و نهادهای دولتی این اعتبار سنجی تو سط مؤ س ساتی مانند ا ستاندارد و پورز ،5مودیز 6و فیچ ریتینگز

۷

انجام میشررود و سررابقه مالی و پتانسرریل اقتصررادی واحد تجاری در آینده از عوامل تأثیرگذار بر اعتبار هسررتند .برای اشررخاص فقط نمره
اعتباری در نظر گرفته می شود و توسط بانکهای اطالعاتی با بررسی پرونده سوابق افراد و دریافت گزارش اعتباری آنها تعیین میگردد .در
این گزارش سوابق پرداختی شخص ،مقدار بدهی ،طول مدت اعتبار ،سوابق وامهای قبلی و نوعشان با ضرایب متفاوتی بررسی میشوند.
نمره اعتباری با توجه به وامهای متنوع (خرید خانه ،ماشین و یا لوازم خانگی) با  ۴۵روش اعتبارسنجی متفاوت محاسبه می شود .این
اعتبار در مرحله اول مجاز بودن اشرررخاص حقیقی و حقوقی برای گرفتن وام را مشرررخص میکند .نمره اعتباری بین  311تا  ۸۹1اسرررت و
هرچه این نمره باالتر باشد شرایط وام (شرایطی مانند طول مدت پرداخت قسط ،میزان سود و وام) میتواند به خواسته وامگیرنده نزدیکتر
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
باشررد .در امریکا دو نوع حسرراب اعتباری وجود دارد ،یکی حسرراب اعتباری نامحدود ۲که شررخص میتواند با داشررتن کارت اعتباری بدون
دا شتن پول کافی در ح سابش نیازهای روزانه خود را تأمین نماید .در این ح ساب میانگین نرخ سود کارت اعتباری حدود  ۲۹در صد ا ست

که بین صفر تا  31درصد با توجه به نمره اعتباری افراد در نوسان است .و دیگری حساب اعتباری محدود ۲که امکان وام گرفتن شخص را
برای م صارف گوناگون فراهم میکند و با توجه به اعتبار فرد نرخ وام تعیین می شود .نمره اعتباری بین  ۷۶1تا  ۸۴۵ب سیار عالی ،بین ۷11
تا  ۷۹۵عالی ۶۶1 ،تا  ۶۶۵خوب ۶۲1 ،تا  ۶۹۵متوسررط ۹۸1 ،تا  ۶۲۵ضررعیف و زیر  ۹۷۵بس ریار ضررعیف اسررت .در کانادا طیف نمره
اعتباری بین  311تا  ۵11ا ست و افرادی که دارای اعتبار باالی  ۶۹1با شند ،میتوانند با نرخ سود کمتر از هر نوع وامی بهرهمند شوند .در
آفریقای جنوبی به نمره اعتباری کمتر از  ۶1۹هیچگونه وامی تعلق نمیگیرد و اعتبار  ۶۶۷به باال کمترین ریسک را دارند که دارندگان آن از
مزایای خاصی برخوردار می شوند .در این کشور نرخ بهره وامها برای مشتریان معتبر از  ۲٫۴درصد شروع شده و بسته به تغییر درجه اعتبار
متغیر است.
در اتریش ،اعتبارسنجی بهعنوان لیست سیاه کاربرد دارد .مصرفکنندگانی که صورتحساب خود را پرداخت نکنند ،به لیست سیاهی که
در مراکز اعتبار سنجی نگهداری می شوند ،ا ضافه می شوند .ورود به لی ست سیاه ممکن ا ست باعث لغو قرارداد شود .برخی از شرکتها،
مانند شرکتهای مخابراتی ،بهطور منظم از لی ست سیاه ا ستفاده میکنند .بانکها هم از این لی ستها ا ستفاده میکنند ،اما ترجیح میدهند
هنگامی که به پرونده یک وام ر سیدگی میکنند ،در مورد ضامنین و درآمد فرد تحقیق کنند .در اتریش در کنار این لی ستهای سیاه ،چندین
آژانش امتیازدهی اعتباری و مراکز اعتبارسنجی ،امتیاز اعتباری مصرفکنندگان را ارائه میکنند.

با توجه به قانون حفاظت از اطالعات در اتریش ،انتخاب اینکه کدامیک از اطالعات خصرروصرری فرد میتواند اسررتفاده شررود ،بر عهده
مصرررفکننده اسررت .مصرررفکنندگان حتی میتوانند اجازه اسررتفاده از دادههای بعدی را هم نداده و هر گونه اشررتراکگذاری اطالعات یا
استفاده از اطالعات گردآوری شده را غیرقانونی اعالم کنند .همچنین آنان یک بار در سال ،حق دریافت یک نسخه رایگان از تمام اطالعاتی
که مراکز اعتبارسنجی نگهداری میکنند ،را دارند .اطالعات غلط یا اطالعاتی که غیرقانونی جمعآوری شدهاند باید اصالح یا حذف شوند.
اعتبارسنجی در استرالیا بهطور گستره بهعنوان یک روش اصلی ارزیابی اعتبار پذیرفته شدهاست .اعتبارسنجی فقط برای مشخص کردن
اینکه باید به متقاضرررری اعتبار داد یا نه اسررررتفاده نمیشررررود ،بلکه از جمله کاربردهای آن تنظیم محدودیتهای اعتباری بر روی کارتهای
اعتباری ،مدلسررازی رفتاری و همچنین تصررویب تخصرریص اعتبار بیشررتر به مشررتریان عضررو باشررگاه مشررتریان شرررکتها اسررت .اگرچه
م شهورترین روش مدل سازی کارت اعتباری لج ستک غیرخطی میبا شد ،اما روشهای قدرتمند دیگری مانند کارت ،3چید 4و جنگلهای

تصادفی در این حوزه توسعه یافتهاند.

قبل از  ۲۲مارس  ،۲1۲۴ودا ،5اصلیترین ارائهکننده دادههای اعتباری در استرالیا ،یک سیستم گزارشدهی حاوی گزارشهای منفی را

تحت یک قرارداد اعتباری ارائه میداد .با معرفی گزارشهای مثبت ،شرکتها شروع به اجرای برنامههای وامدهی با ا ستفاده از نرخگذاری
مبتنی بر ریسک کردند.
در هند چهار شررررکت اعتبارسرررنجی دارای مجوز بانک مرکزی این کشرررور اسرررت .اداره اطالعات اعتباری هند ) (CIBILبهعنوان یک

شرررکت اعتبارسررنجی از ژانویه  ۲11۲شررروع به فعالیت کرده اسررت .پس از آن در سررال  ۲1۲1اکسررپرین ،6اکوئیفکس ۷و هایمارک ۸نیز
مجوزهای بانک مرکزی هند را بهعنوان شررررکتهای اعتبارسرررنجی دریافت کردند .اگرچه هر چهار شررررکت امتیار اعتباری افراد را توسرررعه
دادهاند ،اما م شهورترین شرکت  CIBILا ست .نمره  CIBILعددی سه رقمی ا ست که ن شاندهنده خال صهای از تاریخچه اعتباری فرد و
رتبه اعتباری وی اسرررت .این نمره در محدوده  311تا  ۵11بوده و بهترین نمره  ۵11اسرررت .افراد بدون سرررابقه اعتباری نمره منفی یک را
دریافت میکنند .اگر سابقه اعتباری کمتر از شش ماه باشد نمره صفر خواهد بود .شایان ذکر است که شکلگیری یک تاریخچه اعتباری در
کارایی سررریسرررتمهای امتیازدهی اعتباری بسررریار اهمیت دارد .بهعنوانمثال امتیازهای اعتباری در  CIBILمعموالً بین  ۲۸تا  3۶ماه طول
میکشد تا ساخته شوند و برای استفاده رضایتبخش باشد.
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری

 ۴.۴انواع ریسک در پلتفرم کارت اعتباری و نحوه مدیریت آنها
از دیدگاه نظارتی ریسررک ،حوادث احتمالی بالقوهای اسررت که اثرات نامطلوبی روی جریان مالی بانکها یا وضررعیت مالی پیشبینیشررده و
انعطافپذیری آنان میگذارد .هشررت دسررته ریسررک در اهداف نظارتی بانکها معرفی شررده اسررت :ریسررک اعتباری ،نرخ بهره ،نقدینگی،
قیمتی ،عملیاتی ،انطباقی ،اسررتراتژیکی و ریسررک مربوط به سرروابق اعتباری .این دسررتهبندی الزاماً منحصررربهفرد نیسررت .هر محصررول یا
خدماتی ممکن است خطرات متعددی را پیش روی بانک قرار دهد .این ریسکها ممکن است به یکدیگر وابسته باشند و به صورت مثبت
یا منفی با هم در ارتباط با شند .بازر سان مربوطه موظف ه ستند ن سبت به این واب ستگی متقابل آگاهی دا شته با شند و اثر آن را به صورت
جامع و سازگار بررسی نمایند و همچنین باید نسبت به مواردی که میزان ریسک را باال میبرند هشدار بدهند .این افزایش ریسک میتواند
در داخل محصوالت و یا بین محصوالت متفاوت شامل مسیرهای تجاری ،مناطق جغرافیایی ،کشورها و اشخاص حقوقی متراکم باشد.
اگرچه تمامی این ریسررکها در وامدهی کارتهای اعتباری گنجانده شررده اسررت ،اما در اینجا روی ریسررک اعتباری با تأکید بر ریسررکهای
عملیاتی ،استراتژیکی و انطباقی تمرکز میکنیم.

 ۱.۴.۴انواع ریسک در حوزه کارت اعتباری
ریسک اعتباری
ریسررررک اعتباری بهعنوان قابل توجهترین ریسررررک در وامدهی کارتهای اعتباری می باشررررد ،به این دلیل که بدهی کارت اعتباری عموم ًا
نامطمئن است و بازپرداخت وام به تمایل و توانایی پرداخت وامگیرنده دارد .شرایط رقابتی برای وامدهی کارت اعتباری فرصتهای زیادی
را برای مصرررررفکن نده فراهم میک ند تا چ ندین کارت اعت باری از صرررررادرکن ندگان مختلف در یا فت ک ند و حدا قل مبلغ ما ها نه را در
صورتحسابهای قابل پرداخت بپردازد .در چنین شرایطی وامگیرندگان در وضعیت بیش از حد تواناییشان قرار دارند و قادر به بازپرداخت
نی ستند ،بخ صوص زمانی که در شرایط رکود اقت صادی یا شرایط شخ صی نامطلوب قرار بگیرند .مقررات  zکارت باز کردن یک ح ساب

کارت اعتباری برای یک مصرفکننده تحت برنامه اعتباری مصرفکننده نامحدود ۲را برای صادرکننده حساب اعتباری ممنوع میکند ،مگر
اینکه صادرکننده کارت توانایی م صرفکننده را برای پرداخت حداقل دورههای مورد نیاز تحت شرایط ح ساب مورد نظر بر مبنای درآمد،
دارایی و تعهدات فعلی وی بررسی کند .نرخگذاری محصوالت ممکن است بسیار متفاوت باشد و شامل هردو ساختار نرخ متغیر و ثابت
باشررد .صررادرکننده ممکن اسررت نرخهای مقدماتی پایینی به مصرررفکننده به منظور تحریک وی به انتقال به کارت اعتباری جدید پیشررنهاد
کند .نرخهای مقدماتی ممکن است صفر درصد باشند ،البته الزم به ذکر است که هزینههای انتقال در نظر گرفته می شوند .در انتهای دوره
زمانی اولیه نرخ های متغیر افزایش می یابند .عالوه بر ریسررررک های اعتباری مربوط به وامگیرندگان فردی ،ریسررررک اعتباری در مجموعه

کارتهای اعتباری نیز وجود دارد .اسررتانداردهای ضررمانتنامه ،برنامههای درخواسررت سررلطهجو ،۲مدیریت حسرراب ناکافی و بدتر شرردن
وضرررعیت اقتصرررادی میتواند باعث افزایش ریسرررک اقتصرررادی گردد .تغییرات در ترکیب محصررروالت ،درجه تراکم نمونه کارها ،عوامل
جغرافیایی یا سایر موارد هم میتواند ریسک مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد .بانکها ریسک اعتباری را از طریق برنامههای استراتژیک و
بازاریابی هماهنگ کنترل میکنند .آنها باید سیاستها و رویههای جامع شامل کنترلهای کلی استاندارد ،فرآیند مدیریت درست ح سابها،
کنترلهای پایدار برای برنامههای جمعآوری مؤثر ،نظارت دقیق و سرریسررتمهای اطالعاتی مدیریت گزارشررات نیز داشررته باشررند .بازرسرران
ریسک اعتباری را بهوسیله بررسی عملکرد ،سودآوری و ویژگیهای وامگیرنده توسط مسیر تجاری ،محصوالت و بازارها ارزیابی میکنند.
آنها تغییراتی را در استانداردهای صدور ،کانالهای خرید حساب ،سیستمهای امتیاز دهی اعتباری و برنامههای بازاریابی در نظر میگیرند.
ریسک عملیاتی
موفقیت بانک در وامدهی بر مبنای کارت اعتباری به بخشرررری از اقتصرررراد مقیاس بسررررتگی دارد .عملیات کارتهای اعتباری تا حد زیادی
بهصرررورت خودکار انجام میپذیرند ،خدمات با حجم باالی معامالت انجام شرررده و نیاز به کنترلهای عملیاتی قوی دارد .رشرررد شرررتابان
ظرفیت عملیاتی را بهطور بالقوه ب سط میدهد و ممکن ا ست موجب م شکالتی در اداره ح سابهای م شتریان و پردازش پرداختها گردد.
کالهبرداری مشکل همیشگی موارد مربوط به کارت اعتباری است .ماهیت محصول -مسیر اعتباری ناامن که بهسادگی قابل دستیابی است
و ا سا ساً تو سط م شتری مدیریت می شود -آن را یک مکانی سم ایدهآل برای کالهبرداری می سازد .سی ستم تکنولوژی بانک میتواند ری سک
عملیاتی قابلتوجهی را به صادرکننده تحمیل کند .این م سئله در مواردی اتفاق میافتد که یا من سوخ شده و یا کاربرد آنها با م شکل مواجه
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Open-End

1

Aggressive solicitation programs

2

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اسررررت و یا اینکه بانک ها را وادار به انجام خدمات با هزینه های باالتر و توان بالقوه باالتر برای خطاها در مواقعی که نیاز به راهکارها یا
مداخالت غیر خودکار دارند ،میکند.

بر اسرررراس الزامات قوانین  ۲TILAمربوط به کارت های اعتباری ،وامدهندهای که نتواند به آن عمل کند عموماً مشررررمول ریسررررک و

هزینههای قانونی میگردد .وامدهنده نیز با توجه به محدودیتها نسررربت به هزینههای مالی افزایش یافته مسرررئول اسرررت .کنترلهای مؤثر و
فرآیندهای کارآمد باید قادر به مدیریت دادرسرریها در اعتباردهی برمبنای کارت اعتباری باشررند .ریسررک عملیاتی نه تنها در موارد مربوط به
حسرررابها و خدمات وجود دارد بلکه بدون توجه به رویارویی با خارجیان یا وکالی قانونی ،در وصرررولها نیز وجود دارد .الزامات قانونی
دقیق بسررریاری برای آمادهسرررازی و ثبت مدارک وجود دارد و هر صرررادرکننده باید فرآیندهایی برای اطمینان از انطباق آن با الزامات داشرررته
باشد.
به منظور کنترل ریسرررک عملیاتی الزم اسرررت بانک کنترلهای داخلی مؤثر ،ممیزیهای داخلی و خارجی ،شررریوههای مدیریت ارتباط با
شخص ثالث و برنامهریزی تداوم ک سبوکار ۲را اعمال نماید .مدیریت بانک نیز باید حجم ح سابهای مدیریت شده ،ظرفیت سی ستمها
تکنولوژی مربوط به حجم فعلی و آینده ،آمادگی فعلی و سررریسرررتم پرداخت را در نظر بگیرد .چنانچه بانک فروشرررندگانی را در هر قسرررمت
عملیات به کار بگیرد باید شیوههای مدیریت ارتباط قوی با شخص ثالث دا شته با شد .بازر سان ری سک عملیاتی را با ا ستفاده از ارزیابی
کفایت سیستم و کنترل پردازش درخواست کارت اعتباری و مدیریت حسابها بررسی میکنند.
ریسک نقدینگی
بانکها فنون بودجه متفاوتی را برای اوراق بهادار کارت اعتباری به کار میبرند .تکنیکهای به کار گرفته شده توسط بانکهای خصوصی
انواع مختلفی از ریسرررک نقدینگی را معرفی میکنند .بهعنوان مثال یک کارت اعتباری بانک که از طریق اوراق قرضرررهاش تأمین مالی شرررده
است ریسک نقدینگی متفاوتی نسبت به اعتباراتی که از طریق اوراق تجاری خردهفروشی تأمین شده است ،دارد .همچنین بانکهای بزرگ
که امکان دسترسی به منابع تأمین مالی زیادی برای حمایت از عملیات کارت اعتباری دارند ،نسبت به مؤسسات با منابع تأمین مالی کمتر،
مالحظات ریسک نقدینگی متفاوتی دارند.
ریسک نقدینگی در تعهدات بانک برای تخصیص کارتهای اعتباری استفاده نشده وجود دارد .بهعنوان مثال اغلب مصرفکنندگان در
زمانهای خاصی مانند زمانهای نزدیک تعطیالت از کارت اعتباریشان استفاده میکنند بنابراین بانک باید از تقاضای فصلی آگاهی داشته
باشد .اوراق بهادار کارت اعتباری متشکل از داراییهای با ریسک باالتر است و به دلیل نوسانات غیرمعمول ممکن است تأمین امنیت یا
فروش آن با مشکل مواجه شود .عدم اطمینان کافی در وامدهی ممکن است منجر به سقوط اوراق قرضه در بورس شود که میتواند موجب
م شکالت نقدینگی ،افزایش هزینهها یا محدودیت د ستیابی به منابع تأمین مالی در آینده گردد .بانکها ممکن ا ست ری سک نقدینگی را از
طریق فرآیند مدیریت قوی ترازنامه مانند یک منبع مالی متنوع ،طرح اضررطراری نقدینگی جامع کنترل کنند .برای ارزیابی ریسررک نقدینگی
در خوزه کارت اعتباری کار شنا سان باید فروض مربوط به توانایی تأمین مالی افزایش تقا ضای ف صلی ،واب ستگی عملیات کارت اعتباری به
سایر داراییها و خطر زیان حسابهای کارت اعتباری را در نظر گیرند.
ریسک استراتژیک
ریسررررک اسررررتراتژیک در وامدهی کارت اعتباری زمانی بوجود میآید که تصررررمیمات تجاری بر کیفیت و کمیت محصرررروالت و خدمات
پیشنهادی ،کنترل عملکرد برنامهها ،نظارت بر مدیریت یا تکنولوژی تأثیر نامطلوبی میگذارد .آگاهی مدیریت بانک از پویاییهای اقتصادی
و شرررررایط بازار میتواند ریسررررک اسررررتراتژیک را کنترل و محدود نماید .بهعنوان مثال ممکن اسررررت بازاریابی نامناسررررب بانک برای
درخواسررتهای کارت اعتباری که قبالً تائید شررده اسررت موجب قرار گرفتن در معرض ریسررک اسررتراتژیک شررود .به منظور کاهش ریسررک
مدیریت بانک باید بازارهای جدید را کامالً مورد بررسرری قرار داده و پس از تجزیه تحلیل نتایج پیشررنهادات را اصررالح کند تا حس رابهای
کارتهای اعتباری جدید را که طبق پیشبینی قبلی عمل نمیکنند ،محدود سازد.
عدم موفقیت بازارهای جدید و اسررتراتژیها قبل از بهکارگیری کامل آنها ،میتواند ریسررک اسررتراتژیک قابلتوجهی را به بانک تحمیل
کند .بهعنوان مثال یک صادرکننده که میخواهد در ترکیب کارش وزن بیشتری به جمعیتشناسی یا مصرفکننده بدهد ممکن است ریسک
استراتژیک را با آزمون کردن استراتژی جدید در یک مرحله آزمایشی کاهش دهد .بهطور مشابه به منظور مدیریت مؤثر ریسک توانمندسازی
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Truth in Lending Act

1

Management Information System

2

ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
کارت با  ۲EMVدر مورد اعتبار و تکنولوژی کارت ،باید بهطور مناسرررب مورد بررسررری قرار گرفته و هزینه و فواید تکنولوژی جدید قبل از
ایجاد آن در نظر گرفته شرررود .مدیریت بانک باید توجه کافی به تغییرات در بازار مانند افزایش اسرررتفاده از چیص کارت ۲یا مسرررتر کارت

3

داشته باشد.
بازر سان باید با امکان سنجی و سودآوری هر مح صول و یا خدمات جدید کارت اعتباری قبل از ارائه آن ری سک ا ستراتژیک را ارزیابی
کرده و تعیین کنند که آیا نرخگذاری بانک ،ر شد و ا ستراتژیهای ک سب واقعاً عوامل بازاری و اقت صادی را در نظر میگیرند یا نه .همچنین
بازرسان باید ارزیابی کنند آیا تعادل متناسبی بین تمایل بانک به پذیرش ریسک و منابع تأمین و کنترل آن وجود دارد یا خیر.
ریسک نرخ بهره
درآمد حاصررل از کارت اعتباری به تغییرات نرخ بهره حسرراس اسررت .اسررتراتژیهای هجینگ غیرمالی یا محصرروالت ریسررک مربوط به
خودشان را دارند که ممکن است ریسک نرخ بهره را تشدید نماید .دسترسی به انواع ساختار نرخ برای محصوالت کارت اعتباری انعطاف
زیادی در فرآیند مدیریت چنین ری سکی فراهم میکند .بانک باید ری سک نرخ بهره را بر مبنای ا صول تأیید شده مح صوالت کارت اعتباری
مدیریت کند.
زمانیکه ارزیابی ریسرررک نرخ ارز انجام میشرررود بازرسررران باید محدودیتهای عملکرد کارت مانند برنامههای نرخگذاری و اثر رقابت
روی نرخها را در افزایش نرخ ارز در نظر بگیرند .رقابت شرردید در نرخگذاری برای پاسررخگویی به تقاضررای بازار میتواند حواشرری کار را
کمتر کند .بازرسان باید منابع و هزینه تأمین مالی کارتهای اعتباری را در نظر داشته باشند.
ریسک پذیرش
در ارزیابی ریسک از پذیرش قوانین متعددی که جنبههای وامدهی برمبنای کارت اعتباری را تحت تأثیر قرار میدهد ناشی می شود .این

قوانین پذیرش شرررامل :قانون اسررررار بانکی )BSA( 4و قوانین و مقررات مصررررفکننده شرررامل تیال ( ،)TILAقانون گزارش حسرررابرسررری

من صفانه ،)FCRA( 5قانون بازپرداخت بدهی من صفانه ،)FDCPA( ۲۵۷۷ 6قانون کارت قانون فر صت برابر )ECOA( ۷قانون خدمات
امداد شررررهروندی ( )SCRAو قوانین ممنوعیت  ۸UDAPو  ۵UDAAPمی باشررررد .مدیریت بانک باید مطمئن باشررررد که کارکنان و

ارائهدهندگان خدمات شررررخص ثالث در بازاریابی ،امتیاز دهی اعتباری ،درخواسررررت پردازش و فعالیتهایی که این قوانین و مقررات را
اعمال میکنند ،مشررارکت دارند .بازرسرران باید تعیین کنند آیا فعالیت وامدهی بر مبنای کارت اعتباری بانک با مشررتریان منصررفانه برخورد

میکند و تعهدات قراردادی بانکی با مشررتری را رعایت میکند یا خیر و همچنین الزم اسررت بازرسرران ریسررک  ۲1BSAمرتبط با مؤسررسرره و
روابط شخص ثالث آن را ت شخیص بدهند .کارتهای اعتباری ایمن ممکن ا ست ری سک پول شویی یا تأمین مالی باالتری را تحمیل کنند و
بازر سان باید ری سکهای بالقوه ذیل را ارزیابی نمایند-۲ :تعیین سطح (معرفی پول نقد به سی ستم مالی)  -۲الیهبندی (انجام معامالت
پیچیده مالی برای ممنوعیت منبع غیرقانونی) -3ادغام (تولید ثروت از وجوه غیرقانونی) .همچنین بازر سان باید برنامه هر کارت اعتباری
که به  BSAمرتبط است را بدانند.

 ۲.۴.۴الزامات قانونی کاهش ریسکهای اعتباری
قواعد مربوط به وامدهی کارت اعتباری در مورد عملکرد بانکهای صررادرکننده وام بحث میکند و اطالعات مورد نیاز برای بازرسرران را با
توجه به مواردی موجود در سی ستم بانکداران محتاط ،ارائه میدهند .موارد خاص شنا سایی شده برای د ستیابی به سیا ستها ،برنامهها و
د ستورالعملهای بانک بهعنوان موارد مورد نیاز بیان ن شده ا ست به این دلیل که بانکها و سی ستم مربوط به هریک از آنها متفاوت ا ست.
بازرسان باید شرایط انحصاری هر بانک را برای تعیین عناصر ضروری سیستم در نظر بگیرند.
Europay,MasterCard, and Visa

1

Chip Cards

2

MasterCard

3

Bank Secrecy Act of 1970

4

Fair Credit Reporting Act of 1970

5

Fair Debt Collection Practices Act of 1977

6

Equal Credit Opportunity Act

7

Unfair or Deceptive Acts or Practices

8

Unfair, Deceptive or Abusive acts or Practices

9

Bank Secrecy Act
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
مقررات قانون کارت به اعتباردهندگانی جهت افزایش میزان توجه به مصرررررفکنندگان پیش از افزایش نرخ کارت اعتباری یا اعمال
تغییراتی در شرایط حسابها ،نیاز دارند .اصالحات انجام شده ،به مصرفکنندگان این فرصت را میدهد که از این افزایشها و تغییرات با
اطالعرسانی به اعتباردهنده ،قبل از تأثیرگذاری آنها امتناع کند.
مقررات قانون کارت شامل قوانین مربوط به افزایش نرخ بهره ،معامالت ب سیار محدود و کارت دان شجویی نیز میبا شد .در انتها آنها
به عقالیی و متناسرررب بودن هزینههای مجازات و اتهامات و ارزیابی مجدد افزایش نرخ توجه میکنند .بر این اسررراس در تمامی موارد این

مقررات ارجاع به قانون  ۲CARDوجود دارد.

قوانین و مقررات مربوط به بانکهای ملی و  FSAنیز در این مجموعه مقررات مورد بحث واقع شرررردهاند .بعالوه این مجموعه قوانین
ارجاعات متعددی به آزمون کردن معامالت دارد .آزمون معامالت یکی از مهمترین گامها در فرایند برر سی وامدهی کارت اعتباری ا ست به
این دلیل که آزمون سرررطح حسرررابها به آزمونکنندگان این امکان را میدهد که بهطور دقیق تعیین نماید که بانک از چه فرآیندی اسرررتفاده
میکند و سررپس این فرآیندها را مورد ارزیابی قرار دهد .آزمون معامالت تبعیت بانک از سرریاسررتها و رویکردهای رسررمی بانک و را ارائه
میدهد.

الزامات قانونی مربوطه و پیاده سازی آن از دو بعد قابل برر سی و ارزیابی میبا شد این الزامات در شکل  ۲-۴ن شان داده شده ا ست،
ازآنجا که در ف صلهای اول و دوم این طرح مباحث مربوط به زیر ساختهای نهادی و کالن ت شریح شده ا ست در این ف صل صرفاً از جنبه
سیستم بانکی و ابعاد خرد ،موضوع را پیگیری مینماییم.

شکل  .۲-۴الزامات پیادهسازی خرد و کالن کارت اعتباری در کشور

پویایی های بازار کارت اعتباری برای مدیریت تمامی جوانب فرآیند وامدهی به یک بانک صررررادرکننده موفق نیاز دارد .هر گام در
عملکرد وامدهی ،که با مصرررفکننده کامالً انطباق دارد ،برای حداکثرسررازی سررود در محیط رقابتی با وجود تغییرات سررریع محصرروالت و
تکنولوژی ،حائز اهمیت اسرررت .این مجموعه قوانین تمامی بخشهای عملیات اعتباری بانک صرررادرکننده از بازاریابی و خرید حسررراب تا
مدیریت حساب و مجموعهها ،را مورد بحث قرار میدهد.
رقابت ،اشرررباع بازار و تغییرات جمعیت و نگرش مصررررفکننده بانکهای صرررادرکننده موفق را ملزم به نوآوری در زمینه محصررروالت
کارت اعتباری پی شنهادی ،انتخاب م صرفکنندگان و شیوههای مدیریت نمودهاند .این قوانین در مورد انواع متعددی از مح صوالت کارت
اعتباری مانند کارت ویزیت و همکاری ،ویژگیهای منحصربهفرد ،ریسک و کنترل مورد نیاز هر مورد خاص بحث میکند .همچنین شامل
بحث امتیاز دهی اعتباری اسررت به دلیل اینکه تمامی صررادرکنندگان عمده برای کمک به شررناسررایی مشررتریان احتمالی و سررپس مدیریت
حسابداران کارت از این تکنولوژی بهره میگیرند.

Card Accountability Responsibility and Disclosure
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1 Credit

ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
بانکها از اوراق قرضه بهعنوان یکی از منابع تأمین مالی وامدهی بر مبنای کارتهای اعتباری استفاده میکنند .این مسئله انعطافپذیری
بانکها را با توجه به قابلیت دسرررترسررری و هزینه تأمین مالی ،باال میبرد .بانک باید اطمینان داشرررته باشرررد که این اوراق قرضررره مطابق با
استانداردهای حسابداری است.
عوامل متعددی باعث شررردهاند که تجارت با کارت اعتباری به یکی از پیچیدهترین و رقابتیترین صرررنایع خدمات مالی تبدیل گردد .با
توجه به تکنولوژی موجود سررررعت و حجم کار در این بازار بسررریار باال رفته اسرررت .با توجه به ریسرررکهای عملیاتی و اعتباری قابل توجه
بانکهای صادرکننده باید سیا ستهای عملیاتی مکتوب دا شته با شند تا برنامههای تجاری و سی ستم مدیریت ری سک را بهخوبی طراحی
نمایند.
بهطورکلی بانکهایی که کارتهای اعتباری را به مشتریان خودشان پیشنهاد میدهند یا در محدوده بازار درونی خودشان عمل میکنند
نسرربت به مؤسررسرراتی که عملیات بازاریشرران را به بیرون نیز گسررترش میدهند ،ریسررکپذیری کمتری دارند .بانکهای محلی برای رقابت
موفقیتآمیز با صادرکنندگان ملی که دارای تخصص ،فناوری و مقیاس بزرگتری هستند ،دچار مشکل میشوند.
الزامات قانونی و مقرراتی باید در این زمینه تدوین گردند به گونهای که میزان نکول خودخواسررررته و مخاطرات اخالقی در این فرآیند به
حداقل برسد .فرآیند قضایی وصول مطالبات طوالنی است ،لذا قانونگذار نیاز به قوانین جدیدی در این زمینه دارد.

 ۳.۴.۴مدیریت ریسک
وامدهی با کارتهای اعتباری یک فعالیت اتوماتیک و با حجم باالسرررت که محصررروالت پیچیدهای را بین مصررررفکنندگان توزیع میکند.
عملیات کارت اعتباری بانک باید سررراختار سرررازمانی و مدیریتی ،تخصرررص ،سرررطحبندی نیروی کار ،سررریسرررتمهای اطالعاتی ،برنامههای
آموزشی ،فرآیندهای حسابرسی عمومی و تخصصی داشته باشد تا در این زمینه مؤثر و کارا عمل کند .مسئولیتپذیری و پاسخگویی در هر
سطحی باید بهطور شفاف تعریف گردد .استراتژی بانک برای فعالیتهای کارت اعتباری بهطور گسترده و سطح ریسک قابل پذیرش بانک
برای محصرررروالت متفاوت در مجموعه باید تعریف شرررروند .برنامهریزی انجامشررررده باید اهداف واقعبینانه را برمبنای فروض و دادههای
منا سب انعکاس دهد .تمایل بانک به پذیرش ری سک اغلب به دالیل هماهنگ کردن وام و ساختار نرخگذاری برای د ستیابی به نتایج مورد
نظر میباشد .بهعنوان مثال ممکن است بانک استانداردهای اعتباری مربوطه و قیمت ری سک را از طریق نرخ بهره باالتر تضعیف نموده و
افزایش سود را علیرغم زیان بیشتری که ممکن است با آن حسابها مرتبط باشد طرحریزی کند .بازرسان باید کفایت استراتژی کل بانک
را ارزیابی نمایند .بانکها باید ا صول بنیادین تجارت که شنا سایی ری سک ،ایجاد کنترل ،اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا
و فراهم کردن سی ستمهای نظارت برای فعالیتهای وام را به عهده دارند ،پیاده سازی نمایند .سی ستمهای نظارتی هم باید مکانیزمی برای
شنا سایی ،ن شان دادن و ارائه گزارش از فعالیتهای م شکوک فراهم کنند .به دلیل اینکه وامدهی بر مبنای کارت اعتباری شامل فعالیتهای
متعددی ا ست که ری سک قابلتوجهی را ایجاد میکنند .بانک باید سیا ستهای مؤثر و کنترلهای قوی داخلی در هر منطقه عملیاتی دا شته
باشررد .سرریاسررتهای مؤثر و کنترلهای داخلی بانک را قادر به پیروی از اهداف اسررتراتژیک تعیینشررده خود برای نهادینه کردن شرریوههای
مدیریت ریسک مؤثر میکند .سیاستها نیز به اطمینان از سود بانکها از طریق کارایی بهدستآمده از روشهای عملیاتی استاندارد ،کمک
میکنند.

 ۴.۴.۴سیستمهای کنترل ریسک
سیستمهای کنترل ریسکهای موجود را شناسایی ،اندازهگیری و نظارت میکنند .این سیستمها شامل مدلها ،بررسی وامها ،کنترل کیفیت،
حسابرسی و  MIS۲میباشند .ساختار و عملکرد هر سیستم با توجه به مقیاس و پیچیدگی عملیات اعتباری بانک میتواند متفاوت باشد.
تکنولوژی ،سطح پیچیدگی و سطح کارکنان نیز میتواند متفاوت باشد .بازرسان باید تعیین کنند هر عملیات چطور و در چه مواردی انجام
میپذیرد و میزان اثرگذاری آن را نیز بررسی کنند .در عملیات بازنگری و حسابرسی بانک باید بررسیهای دورهای برنامههای اعتباری بانک
انجام شررود .برنامههای حسررابرسرری کارت اعتباری باید بهصررورت جامع بوده و کل دوره حسرراب و محصررول شررامل بازاریابی ،ریشررهیابی،
مدیریت حسررابها و خدمات،کاهش زیان ،جلوگیری از کالهبرداری و مجموعه موارد را پوشررش دهد .روند کار باید شررامل بررسرری منظم
تعهدات اعتباری برای رعایت دستورالعملهای سیاستگذاری و قوانین قابل اجرا ،مقررات و قوانین و همچنین بررسی همه سیاستهای
ضروری برای احتیاط و رعایت کارکنان با شد .عالوه بر این عملیات ح سابر سی بانک باید کنترلهای طراحی شده برای ت شخیص و ارائه
گزارش فعالیتهای مشکوک را آزمون نماید.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
یک عملیات مدیریت ریسک اعتباری قوی برای موفقیت و سودآوری دائمی کارت اعتباری مهم است .عملیات مدیریت ریسک نسبت
به ارزیابی اسررتانداردهای اعتباری ،نظارت بر کیفیت مجموعه کارها و تغییر در اسررتانداردهای تعهد بهعنوان ضرررورت برای حف تناس رب
سطح ری سک در مجموعه ،متعهد ا ست .یک عملیات مدیریت ری سک مؤثر شنا سایی دقیق و زودهنگام وجود م شکالت بالقوه را رواج
میدهد .پس از ت شخیص نیاز به ا صالحات سیا ستی ری سک ،مدیریت بانک سریع ن سبت به انجام تغییرات واکنش ن شان میدهد .فرآیند
مدیریت ریسرررک باید کل چرخه قرض دادن کارت اعتباری از توسرررعه اسرررتراتژیک ،آزمون آن و راهاندازی محصرررول در اجرای بلندمدت
مجموعه را پوشرررش دهد .بازرسررران باید این موارد را هنگام ارزیابی فرآیند مدیریت بانک برای ایجاد محصررروالت اعتباری جدید بررسررری
نمایند .عملیات مدیریت ریسرررک باید شرررامل مسرررئولیت انجام تجزیه تحلیل محصرررول به منظور تعهد ،بازاریابی ،انطباق و تصرررمیمات
مدیریت مجموعه باشررد .این تابع باید ابتکارات بازاریابی را بهطور مناسررب تضررمین کند تا سررطوح ریسررک قابل پذیرش را منعکس نماید.
مدیریت ریسررک باید تمام سرریسررتمهای امتیازدهی را مدیریت و حف کند ،تخلفات و ضرررر و زیانهای مجموعه را تجزیه تحلیل نماید و
دالیل تغییرات یا روند نامطلوب را تعیین نماید .همچنین باید بر چگونگی انجام کار ،محصوالت خاص ،ابتکارات بازاریابی و محصوالت
نظارت کند .بانک باید  ۲MISمؤثری برای انجام عملیات مدیریت ریسرررک بهطور کارا داشرررته باشرررد .بهعنوان مثال  MISباید قادر به ارائه

اطالعات مناسررب برای ارزیابی و اندازهگیری اثر فعالیتهای انجامشررده و تشررخیص فعالیتهای مشررکوک یا غیرمتداول باشررد .مدیریت
بانک باید گزارشرراتی از ابعاد کار با اسررتفاده از اطالعات  MISو عملکرد آن دریافت کند .گزارشررات باید شررامل سررطح ریسررک ،روندها،
تراکم و درآمدها باشررد .این گزارشررات باید برای هر نوع محصررول ،گروه مربوطه یا دسررتهبندیهای دیگری که ممکن اسررت با توجه اهمیت
استراتژیکی ،نگرانیهای مربوط به عملکرد یا محصوالت جدید قابل توجه باشند ،ارائه شوند.

 ۵.۴.۴پایش اعتبار مشتری و پیگیری مطالبات معوق
سیستمهای امتیازدهی مورد استفاده بانکها باید تخصص مدیریتی و فرآیندهای الزم برای ارزیابی مدلها ،اطمینان از استفاده مناسب از
آنها ،نظارت و ارزیابی عملکرد بهطور مداوم و اطمینان از اعتبار منا سب را دا شته با شند .این نظارت باید برای هر ا ستراتژی مورد ا ستفاده
برمبنای امتیازدهی صدق کند.
در صورتی که تصمیم اعتباری بر خالف اعتبار مصرفکننده اتخاذ شود ،اعتبار اشتباه محسوب میگردد .درخواستهایی که مورد تائید
قرار نمیگیرند اما رد نشدهاند ،در واقع بهعنوان سوءاستفاده شناخته میشوند.
وامهای تصررررویبشرررردهای که موفق به قطع امتیاز نمیشرررروند ،اغلب از وامهایی که زودتر این مرحله را گذراندهاند بدتر عمل میکنند.
مدیریت بانک باید تصررویب درخواسررت متقاضرریانی که شررایسررتگی آن را نداشررتهاند را با مقایسرره آن با نرخ بد در پایینترین امتیاز محدوده
باالی میزان قطع ارزیابی کند.
پیگیری این تصررویب وامهای اشررتباه یک مرحله مهم کنترل اسررت .مدیریت بانک باید چگونگی عملکرد تصررویب اشررتباه وام را با بیان
دلیل ،کانال ورودی داده آن ،اعتبار تائید تحلیلگر و گروه اعتبار مربوطه پیگیری کند و سررررپس دالیل ،حجم و کیفیت آن را بیان کند .مهم
اسررررت بدانیم که چرا برخی از متقاضرررریان با اعتبار باال رد در حالی که برخی دیگر با اعتبار کم تائید میشرررروند .حجم و چگونگی کیفیت
وامهای اشتباه تخصیص داده شده و نیاز به تغییرات معیارها و برآورد امتیاز نشان داده شود.
سرریسررتم ردیابی کارت اعتباری متوازن  MISبرای مدیریت کارآمد کارت اعتباری حیاتی اسررت و اطالعات ارزشررمندی را به مدیریت
ریسرررک و بازاریابی ارائه میدهد .مدیریت بانک عموماً عملکرد مدل را برای تعیین چگونگی تغییرات مشرررتریان به منظور تجزیه تحلیل و
تعدیل قطع و همچنین تعیین زمان توسعه و گسترش مدل ارائه میدهد .ارائه گزارشات بسته به حجم و سطح ریسک ممکن است بهصورت
ماهانه یا فصلی باشد.
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کارت اعتباری  MISشامل دو د سته گ سترده میبا شد :گزارش ثبات جمعیت رو به جلو و گزارش عملکرد از انتهای کار  .گزارشهای
رو به جلو ثبات اندازهگیری توزیع اعتبار تغییرات مشررتریان را تعیین میکند .این مسررئله به این دلیل حائز اهمیت اسررت که چنانچه جمعیت
تغییرات قابلتوجهی داشته باشد ،موجب نیاز به تحلیل بیشتر مدل و احتماالً تعدیل مدل یا گسترش آن میشود.
گزارشات مدل سازی روبه جلوی کلیدی شامل مواردی چون گزارشات توزیع کاربردی ،گزارشات ثبات جمعیت ،گزارش تجزیه تحلیل
مشخصهها ،گزارش دقت اعتباردهی ،گزارشات توزیع بزهکاری ( ،)DDRگزارشات حداکثر توزیع بزهکاری ( ،)MDDRو نهایتاً تجزیه
تحلیل هشدارهای اولیه میباشد.
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری

 ۶.۴.۴بازاریابی و جذب مشتریان جدید
رقابت در صنعت کارتهای اعتباری که با موقعیتهای نسبی بازار ترکیب شده است جذب مشتریان جدید را یک قسمت کلیدی از برنامه
کارت اعتباری موفق میسررازد .بازاریابی برای حسررابهای جدید از یک فرآیند نمونه نسرربی از کارتهای اعتباری پیشررنهادی به مشررتریان
بانکهای موجود از طریق پیشررنهادات تک انتخابی در شررعبات به بازاریابی فعال و درخواسررت از طریق کانال رسررانههای متفاوت در یک
مجموعه بزرگ ،تکامل یافته است .بهطور خاص دریافت یک حساب غالباً از سه طریق امکانپذیر است :پیشنهادات پیشگیرانه (معموالً با
استفاده از ایمیل مستقیم) ،تائید برنامههای تکمیلشده و بهکارگیری دستاوردهای سایرین .هریک از سه روش الزم است دارای تعهد کافی
برای بدست آوردن کیفیت مطلوب باشند.
الزم به ذکر ا ست که بازاریابی هزینه و ری سک دارد .حتی برنامه بازاریابی موفق ممکن ا ست م شتریانی با ری سک باالتر از حد مطلوب
بانک به آن ارائه کند .بازاریابی بانک معموالً به سایز ،ا ستراتژی ،برنامه ر شد ،میزان ری سکپذیری و شبکه توزیع آن ب ستگی دارد .عملکرد
مدیریت ریسررک بانک باید مسررئول این امر باشررد که طرحهای بازاریابی منعکسکننده سررطوح ریسررک قابل قبول برای مدیریت هسررتند.
فعالیت های بازاریابی بانک باید با جزئیات دقیق و برنامه بازاریابی واقعبینانه که با تمامی اهداف و برنامه های اسررررتراتژیک و منطبق با
قوانین قابل اجرا پیش برود.
سیا ستها و روندهای اعمال شده باید این اطمینان را بدهند که عملیات بانک در تمامی جنبههای فرآیند بازاریابی منا سب ه ستند .از
دیگر اجزای مهم یک برنامه بازاریابی موفق میتوان به مدیریت و کارکنان کارآمد و باتجربه ،پیشبینی های قابل اعتماد و تجزیه تحلیل
بازار ،گزار شات  MISدقیق و جامع ا شاره نمود که با توجه به مح صول و ابتکارات به کار رفته م سئله را پیگیری میکنند( .مانند یک برنامه
تبلیغاتی خاص)

 ۷.۴.۴احیای مطالبات غیرجاری
احیای مطالبات غیرجاری به فعالیتهای بازپسگیری حسررابهای از گردشافتاده و معوق مربوط میشررود .نرخ احیای مطالبات غیرجاری
به عوامل مختلفی چون میزان تالشهای قبلی برای بازپسگیری ،تجربه و پختگی کارکنان بخش مربوطه ،نظارت روی سیستم و کنترل آن و
نهایتاً میزان بهرهگیری و استفاده از تکنولوژی بستگی دارد.
معموالً احیای مطالبات غیرجاری ابتدا در سی ستمهای داخلی سازمان انجام می شود و در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب پس از چند
ماه به شرکتهای جمعکننده برون سپاری می شود .در صورت برون سپاری ،بانکها باید نظارت دقیقی روی فعالیت و عملکرد شرکتهای
جمعکننده داشته باشند .شرکتهای جمعکننده معموالً درصدی از مبالغ جمعآوریشده را از بانک میگیرند .این مبلغ بسته به این که احیای
مطالبات معوق به اولین جمعکننده ،دومین جمعکننده (در صررورت عدم توفیق جمعکننده نخسررت) یا سررومین جمعکننده سررپرده شررود ،بین
سی تا ش صت در صد قیمت وام تغییر میکند .در صدی که نخ ستین شرکت جمعکننده میگیرد کمترین ا ست و سومین شرکت جمعکننده
بی شترین در صد را از مبلغ وام میگیرد .بانکها باید وامهای معوق را بین شرکتهای جمعکننده بچرخاند تا مطمئن شود که پیگیری وامها
به خوبی اتفاق میافتد.
وقتی بانکی بخواهد شرکتی را برای جمعآوری وامهای معوق انتخاب کند ،باید عملیات شناسایی دقیق آژانس جمعآوری را انجام دهد
تا اطمینان حاصل کند شرکت جمعکننده دارای مجوز ،تضمین شده و دارای بیمه است .بانکها همچنین باید نظارت دقیقی روی عملیات
اجرایی شرکت جمعکننده داشته باشد تا مطمئن شوند شرکت جمعکننده عملیات خود را به صورت محتاطانه انجام میدهد.

 ۸.۴.۴فروش بدهی معوق مصرفکننده
بانکها بهعنوان مؤسسات تأمینکننده اعتبار برای مصرفکننده ،وام میدهند تا آن را با بهره باز پس گیرند .در همین راستا ،بانکها وام را
با قیمتی به م صرفکننده واگذار میکنند که آن قیمت از ری سک نوع وام و میزان اعتبار م صرفکننده محا سبه می شود .در صدی از وامهایی
که بانک به مصرررررفکنندهها میدهد بازپرداخت نمیشررررود .حتی در حالتی که بانکها حسررررابی را از گردش میاندازند و وامی را معوق
میکنند ،الزم اسررت وامگیرنده این حق را داشررته باشررد که بتواند وام عقبافتاده را بازپرداخت نماید .درصررورتیکه بانک وامی را از گردش
بی اندازد ،با این تصمیم مواجه میشود که چگونه وام معوق را باز پس گیرد و اصالً به فکر جمعآوری آن باشد یا خیر.
در آمریکا ،اکثر بدهیهایی که بانکها آن را معوق میکنند و به خریدار بدهی معوق میفروشند از جنس بدهی کارت اعتباری است ،اما
بانکها میتوانند سررایر انواع بدهی همچون بدهی وام خودرو ،بدهی وام مسررکن ،وام وثیقهای یا وامهای دانشررجویی را نیز به خریدار وام
بفروشرررند .بانکها معموالً درصرررد کمی از مبلغ بدهی را بهعنوان قیمت بدهی به خریدار بدهی معوق میفروشرررند و خریداران به صرررورت
قانونی این حق را پیدا میکنند که کل مبلغ بدهی را از بدهکار اخذ کنند .خریدار بدهی میتواند حقیقی باشد و شخصاً به جمعآوری بدهی
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از بدهکار بپردازد ،یا حقوقی باشرررد و سرررازمان و شررربکهای برای این کار ترتیب دهد .بانکها همچنین میتوانند با خریداران بدهی معوق،
توافق فروش بدهی امضا کنند و برای مدتی با شرایطی مشخص ،وامهایشان را به یک خریدار بدهی بفروشند .این بخش روی فروش بدهی
معوق تمرکز میکند ،اما میتوان بسیاری از اصول آن را برای برونسپاری جمعآوری بدهی معوق نیز به کار برد.
وقتی بانک تصمیم میگیرد که بدهی معوقی را بفروشد ،باید سیاستها ،روالها و عملیاتی در نظر بگیرد تا اطمینان حاصل کند خریدار
بدهی معوق به گونهای منصفانه و سازگار با انتظارات بانک و قانون با بدهکار برخورد میکند .ریسک باالی ناشی از برنامهریزی ضعیف و
عملکرد و خدمات ناکارا معموالً از جانب خریدار بدهی معوق به وجود میآید و موجب هزینههای قانونی زیاد یا از دست رفتن کسبوکار
بانک می شود .فروش بدهی معوق به خریدار بدهی به صورت محسوسی ریسک بانک را خصوصاً در حوزههای ریسک عملیاتی ،شهرت،
انطباق و استراتژیک باال میبرد.

 ۹.۴.۴کنترل کالهبرداری
کالهبرداری یکی از مسائل همیشگی کارتهای اعتباری است .کارت اعتباری به واسطه ذات خود ،محصولی سهلالوصول و خط اعتباری
ناامنی ا ست که تو سط م صرفکننده مدیریت می شود .این شرایط ،سازوکاری ایدهآل برای کالهبرداری به وجود میآورد .گرچه شرکتهای
فراهمکننده کارت اعتباری نهادهایی قوی برای نظارت بر سیستم و جلوگیری از فعالیتهای کالهبردارانه به وجود آوردهاند ،اما کماکان یکی
از بزرگترین مشکالت در صنعت کارت اعتباری ،مقولهی کالهبرداری مخصوصاً دزدی هویت است.
کالهبرداری از راههای مختلفی میتواند اتفاق بیافتد .کارتهای اعتباری گم شده یا دزدیده شده و کارتهای اعتباری سفارش داده شده
و نرسررریده درصرررد بزرگی از تخلفهای گزارششرررده را شرررکل میدهد .بسررریاری از کالهبرداریها نیز مربوط به آن اسرررت که مغازههای
خردهفروشررری اطالعات کارت مشرررتری را از وی میگیرند و از این اطالعات به صرررورت غیرقانونی اسرررتفاده میکنند .بانکها باید برنامهی
مکتوب و جامع امنیت اطالعاتی دا شته با شند که به منظور حف محرمانه بودن و امنیت اطالعات م صرفکننده طرح شده با شد .ارزیابان
باید شکافهای امنیتی ،بزرگی وقایع و تناسب پاسخ به شکافهای امنیتی را بررسی نمایند.
نهاد کارت اعتباری بانکها کالهبرداری را باید بر ا ساس نوع طبقهبندی کنند تا بانک بتواند ری سکهای انواع مختلف کالهبرداری را با
یکدیگر مقایسرررره نماید .همچنین بانکها باید میانگین خسررررارت ناشرررری از کالهبرداری را محاسرررربه نمایند تا تعیین کنند آیا فعالیتهای
کالهبردارانه در زمان مطلوب شررناسررایی میشرروند یا خیر .اگر نظام مدیریت اطالعات بانک ناکارا باشررد ،کالهبرداری مدتزمان بیشررتری
ادامه مییابد و خسارت بیشتری به بار میآورد.
ارائهکنندگان کارت اعتباری با اسررتفاده از برخی راهکارها چون بایگانی نامهها خارج از محل تولید آن ،فرسررتادن پیامک برای دارندگان
کارت اعتباری به ازای هر بار ا ستفاده ،پیاده سازی سی ستمها و برنامههای روندیابی ،تو سعهی شبکهی ع صبی برای شنا سایی مبادلههای
مشکوک ،طوالنی کردن تاریخ اعتبار کارت به منظور کاهش کارتهای برگشتی و کم شدن حجم محاسبات ،تعیین گروه خدمات ویژه برای
مشتریان به منظور پیگیری سریع کارتهای مفقودی یا دزدیده شده ،افزایش سطح بازبینی پرداخت به همه پرداختهای بیش از حد معین،
اسررتفاده از اسررتانداردهای بینالمللی و امضررای دیجیتال برای کاهش کالهبرداری در سررطح خردهفروشرری زیر میتوانند جلوی کالهبرداری را
بگیرند و آن را کاهش دهند.

 ۵.۴ارزیابی عملکرد ابزارهای اعتبارسنجی سنتی (متداول)
در فرآیند اعتبارسررنجی که میزان توانایی اشررخاص برای ایفای تعهداتشرران با اسررتفاده از اطالعات کمی و کیفی و بر اسرراس یک متدلوژی
تعیین میشررررود ،توانایی اشررررخاص برای ایفای به موقع تعهداتشرررران در قالب اعداد مشررررخص میگردد .تخمین اعتبار فردی یک مسررررئله
غیر ساختاری ا ست .هیچ قانون واحدی برای پیشبینی احتمال بازپرداخت وامگیرنده وجود ندارد .بهطور تاریخی شرکتهای اعتبار سنجی

مانند  FICOاز راهحلهای الگوریتمی ساده استفاده کردهاند که توانایی ادغام تعداد محدودی از دادهها را دارد FICO ۲.از سال  ۲۵۸۵بر
مبنای فیکوی کالسیک آغاز به کار کرد .در مدل امتیاز دهی  FICOبه هر مشتری امتیازی بین  311تا  ۸۹1تعلق میگیرد که به رتبه پایینتر
از  ۶11اعتبار کم ،باالتر از  ۷۴1رتبه عالی و بین این دو رتبه متوسررط تلقی میگیرد .آخرین نسررخه فیکو  ۵اسررت که از سررال  ۲1۲۴مورد
اسررتفاده قرار گرفته و همواره طی زمان با تغییرات مداوم ارتقا یافته اسررت و نسرربت به نسررخه  ۸تفاوتهایی دارد که عمدهترین تفاوت آن
مربوط به وزن دهی کمتر به اقالمی مانند امور مربوط به درمان اسررت .اغلب تغییرات ایجاد شررده در سررال  ۲1۲۷بهواسررطه سرره شرررکت

اک سپرین ،اکوئیفکس و ترنس یونیون ۲با حذف دادههای ق ضائی مدنی و ب سیاری از موارد مالیاتی از امور اعتباری ایجاد گردید .البته فیکو
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
معتقد اسررت که تغییرات اعمال شررده تنها شررامل حال  ۶درصررد از مشررتریان میشررود .پس از تغییرات اعمال شررده در نسررخه جدید فیکو
وامدهندگان در مورد استفاده یا عدم استفاده از نسخه جدید حق انتخاب داشتند که بسیاری از آنان بر مبنای نسخه قبل عمل کردند به این
دلیل که ارتقا به ن سخه جدید هزینه زیادی به آنان تحمیل میکرد .نحوه محا سبه امتیاز اعتباری فیکو بر مبنای  ۹شاخه کلی ا ست که هریک
چندین زیرشرراخه مرتبط دارد ۹ .شرراخه اصررلی شررامل تاریخچه پرداخت ،اسررتفاده از سررقف اعتبار ،تاریخچه اعتبار ،کاربرد اعتبار و اعتبار
جدید میباشد.

۲

مدل ونتیج اسکور در سال  ۲11۶زمانیکه سه شرکت گزارش دهی عمده ذکر شده (اکسپرین ،اکوئیفکس و ترنس یونیون) تصمیم به
تشررررکیل رقیب تجاری برای اعتبارسررررنجی فیکو گرفتند ،شررررکل گرفت .این مدل از دادههای مشررررابهی مانند پرداخت به موقع ،اجتناب از
تعهدات جدید اعتباری ،حسابهای بانکی و سایر داراییها استفاده میکند .تفاوت آن با مدل قبل در وزنهای است که به هر مورد میدهد
بنابراین به ندرت نتایج یکسررررانی خواهند داشررررت .این مدل هم در سررررال  ۲1۲۷تغییراتی اعمال نمود .رنج تغییرات اعتبار در مدل ونتیج
اسکور نیز مانند همان مدل فیکو است با این تفاوت که به منظور درک بهتر و ارزیابی دقیقتر میزان تغییرات نمرات از  Aتا  Fمیباشد.

در این زمینه مدلهای غیرمتداولی مانند ترنس ریسرررک ۲و اینشرررورنس ریسرررک 3نیز وجود دارند که هریک اختالفاتی در دادهها و مدل

مورد اسررتفاده دارند .رتبهدهی در فیکو بر مبنای تاریخچه پرداخت شررخصرری ،وجود یا عدم وجود بدهی سررنگین ،مدت زمان اسررتفاده از
اعتبار توسط فرد ،پیگیری وی برای دریافت اعتبار جدید و نسبت بدهی به اعتبار در تعیین میزان اعتبار صورت میگیرد .مدل مورد استفاده
یک مقدار عددی برای هریک از این پنج متغیر تعیین میکند و سررررپس یک وزن از پیش تعیین شررررده برای هریک از این مقادیر ورودی
به صورت درصد اعمال میکند و بهطور متوسط نمره نهایی اعتبار را تعیین میکند .از آنجا که اعمال این مدل فیکو و همچنین فهم آن برای
متقا ضی درخوا ست وام ساده میبا شد ،این سادگی ممکن ا ست منجر به ت صمیمات اعتباری بیپایه شود که نتیجه آن د ستیابی به اعتبار
افرادی است که رتبه اعتباری مناسبی ندارند و دسترسی به سیستم اعتباری نداشتهاند .توانایی نسبی فرد برای بازپرداخت وام ممکن است
به عوامل متعددی ب ستگی دا شته با شد و یک مدل پویاتر که طیف گ ستردهای از دادهها را ادغام میکند حداقل قادر ا ست م شکل کمبود را
جبران نماید .تا همین اواخر وامدهندگان و بیمهگذاران با محدودیت های تکنولوژیکی مواجه بودهاند که توانایی آنان را برای جمعآوری،
ذخیرهسازی و تحلیل اطالعات در مورد متقاضیان محدود میکرد.

 ۶.۴از رویکرد سنتی تا استفاده از ابردادهها
امروزه یکی از مهمترین وظایف بانکها در جامعه جمعآوری وجوه سرررگردان و هدایت آنها در بخشهای مختلف اقتصررادی اسررت .لذا با
توجه به پراکندگی این وجوه در کشور ،نقش جمعآوری اینگونه سپردهها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .از سویی دیگر نحوه مصرف
نمودن منابع و اعطای تسررهیالت در بخشهای مختلف اقتصررادی نیازمند شررناخت دقیق این بخشهاسررت .چرا که یکی از وظایف اصررلی
بانکها و مؤسررررسررررات مالی و اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصررررادی ،اعطای تسررررهیالت (در قالب عقود مختلف به
متقاضیان و انجام تعهدات ازجمله ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی) آنان است.

این مؤسسات برای انجام دادن این مهم ،ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیالت در بازارهای رقابتی
کنونی هم از کارایی و سرعت الزم برخوردار باشد و همچنین احتمال عدم برگشت اصلوفرع تسهیالت اعطا شده که برای تمامی بانکها
و مؤسررسررات مالی اعتباری یک اصررل بسرریار مهم میباشررد ،به حداقل کاهش یابد .لذا در اینجا مفهومی به نام اعتبارسررنجی نمود بیشررتری
مییابد .چراکه اعتبارسنجی مشتریان بانکها منجر به سهولت در امور بانکی ،کاهش ریسک سرمایهگذاری ،تسهیل در امتیاز دهی مشتریان
و ایجاد بستری برای این برای مبارزه با پولشویی خواهد شد .لذا مؤسسات برای دستیابی به این مهم ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد
هستند تا عملیات اعطای تسهیالت در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت الزم برخوردار باشد و همچنین احتمال عدم برگشت
اصلوفرع تسهیالت اعطا شده که برای تمامی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری یک اصل بسیار مهم میباشد ،به حداقل کاهش یابد.

اعتبارسنجی مشتریان در ارائه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات ،بازداشتن آنان از استفاده بیش
از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد.

شاید بتوان گفت مهمترین مرحله در فرآیند اعطای تسهیالت مالی و اعتباری مرحله اعتبارسنجی متقاضی اخذ تسهیالت است .البته با
توجه به مقررات و شرایط واگذاری تسهیالت قدری با تأخیر انجام میشود اما زمانی که غربالگریهای اولیه در همان مرحله نخست انجام
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
شود طبیعی است که نگرانیها درباره عدم وصول تا حد زیادی برطرف شود چرا که تداوم روند جریان مثبت نقدینگی و به تبع آن سودآوری
و ادامه حیات شرکت به و صول مطالبات ب ستگی دارد و و صول مطالبات در گرو اعتبار سنجی دقیق متقا ضیان اخذ ت سهیالت ا ست .آنچه
که بهطور ویژه در گام اعتبارسررنجی مورد ارزیابی قرار میگیرد ریسررک اعتباری متقاضرریان اسررت .در نظامهای سررنجش اعتبار به جای تکیه
صرررف به توانمندی مالی در واقع میزان اهمیت و شررایسررتگی افراد برای بهرهمندی آنان از خدمات مالی مالک عمل قرار میگیرد .آنچه در
بهرهمندی افراد از خدمات مالی نقش مؤثری ایفا میکند در واقع عملکرد و رفتار گذ شته آنان ا ست و رفتار ک سی که به تعهدات خود عمل
نکند بهعنوان یک شاخص منفی در ارزیابی اهمیت برای درخواستهای بعدی مورد توجه قرار میگیرد.
به منظور برقراری عدالت ،دور شدن از اعمال سلیقهها ،کاهش دادن ریسکهای اعتباری ،بازگشت به موقع سرمایه ،سریعتر شدن روند
اعطای تسهیالت ،اطمینان خاطر بیشتر اعطاکنندگان و دریافتکنندگان تسهیالت و بسیاری از موارد دیگر استفاده از این سیستمها امروزه
در دنیا کاربرد فراوانی پیدا کرده است.

 ۱.۶.۴اعتبارسنجی و ارزیابی اعتبار
با توجه به اینکه امتیاز دهی اعتباری بهطور فزاینده قادر به استفاده از طیف گستردهای از دادههای غیرسنتی شامل اطالعات بدست آمده از
رسررانههای اجتماعی ،تاریخچه پرداختهای مربوط به خردهفروش ری مصرررفکنندگان و سررایر اطالعات بدسررت آمده از س ریسررتمعاملهای
عمومی یا کارگزاران داده ها می باشررررد ،به منظور تجزیه تحلیل کارای این حجم اطالعات بدسررررت آمده از فعالیت های آنالین و آفالین
مصرررفکنندگان جایگزین کردن صررنعت اعتباردهی با الگوریتمها و تکنیکهای مدلسررازی پیچیدهتری ضررروری به نظر میرسررد .در یک
دنیای ایدهآل الگوریتمهای پیچیدهتری مورد اسررتفاده قرار میگیرند و دادههای بیشررتری درگیر میشرروند تا با بهرهگیری از مدل دقیقتر نتایج
پیشبینی صحت بیشتری داشته باشند .البته الزم به ذکر است که ابزارهای مربوط به ابر دادهها ریسکهای قابلتوجهی در شفافیت دقت و
متعادل بودن نتایج بوجود میآورند .یکی از مهمترین برندهای اعتباردهی با سرریسررتم جایگزین جدید ،شرررکت زسررتفایننس ۲میباشررد .این
شرکت در سال  ۲11۵تأسیس گردید و ابزارهای اعتبارسنجی بر مبنای ابردادهها را به ارائهدهندگان وام پیشنهاد داد (وامهای کوتاهمدت با

نرخهای باال) که در واقع این وامها را از طریق شرررکت وابسررته خود بنام زسررتکش ۲ارائه میدهد .تاکنون این شرررکت بیش از  ۲11111وام

تحت پوشررش داشررته و فعالیت خود را در چند ایالت امریکا ادامه میدهد .عملکرد شرررکت زسررتفایننس بر مبنای رویکردی با عنوان تمام
داده ها داده های اعتباری هسررررتند ،می باشررررد که اطالعات اعتباری متداول را با اطالعات بسرررریار زیادی از فعال یت های آنالین و آفالین
م صرفکنندگان ترکیب میکند .سی ستم شرکت با بهرهگیری از الگوریتمهای اخت صا صی اطالعات زیادی از هر فرد را برای ر سیدن به نمره
اعتباری نهایی تجزیه تحلیل میکند .اگرچه زسررتفایننس اطالعات دقیقی در مورد منابع اطالعاتی مورد اسررتفاده و الگوریتم مورد اسررتفاده
خود افشا نکرده است ،این شرکت جایگاه خوبی در زمینه ثبت اختراع و بازاریابی در سیستم اعتباردهی کسب کرده است .مصرفکنندگان
از تنوع اطالعاتی که زسرررتفایننس برای پیشبینی اعتبار اسرررتفاده میکند متعجب خواهند شرررد .این شررررکت در مواردی که سرررایر اطالعات
احتماالً ارتباط کمتری با تعیین اعتبار دارند ،به دادههای سررررنتی اکتفا میکند .بهعنوان مثال مدل زسررررتفایننس با در نظر گرفتن سرررررعت
درخواست وام متقاضی از طریق ضوابط آنالین شرکت ،میزان مسئولیتپذیری فرد را تعیین میکند .شواهد نشان میدهد که تمایل فرد به
ترک ارتباطات رسانههای اجتماعی میتواند دال بر باال بودن ریسک وامگیرنده باشد .همچنین این شرکت موقعیت جغرافیایی وامگیرنده را
نیز در بررسی عادات مصرفی در نظر میگیرد .زستفایننس تنها یکی از شرکتهایی است که ادعا دارد ریسک اعتباری را بر مبنای دادههای
غیر سرنتی ارزیابی میکند .بهطورکلی روشها و شریوههای صرنایع اعتباردهی جایگزین هنوز مبهم هسرتند .دیوید رابینسرون و هارالن یو در
این باره گفتهاند این شرکتها با سرعت باالیی ورود و خروج میکنند و بنابراین تصویر کاملی از بازار در دسترس ندارند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چگونه میتوان با مشکالت ساختاری ارزیابی اعتبار با استفاده از حجم زیاد دادههای در
د سترس و ابزار ما شین یادگیری تحت نظارت روبرو شد .متدولوژی واحدی برای طراحی ابزار اعتبار سنجی با وجود ابرداده وجود ندارد و
احتماالً د ستورالعملهای متفاوتی وجود دارد .در ذیل سه مرحله ا سا سی طراحی ابزار اعتبار سنجی را در ت صویر سازی ساده شدهای از این
فرآیند تشریح مینماییم.


گام اول -شناسایی مشکل و مشخصسازی متغیر هدف
3

پیش از بهکارگیری تکنیکهای یادگیری ماشررین برای حل مشررکل و یا انجام پیشبینی محقق ابتدا باید مسررئله مورد نظر را مشررخص
کرده و بهطور دقیق آنچه پیشبینی میشررود را تعیین نماید .ممکن اسررت در دید اول این مرحله واضررح و مبرهن به نظر برسررد اما در
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
مواجهه با مشکالت غیر ساختاری نظیر پیشبینی اعتبار ،که پاسخ صحیح واحدی وجود ندارد ارائه یک تعریف دقیق و قابل سنجش
مسئله بسیار حساس و بحرانی میباشد.


گام دوم -جمعآوری و تبدیل دادهها
پس از شرررناسرررایی متغیر هدف توسرررط محقق و طبقهبندی آنها جمعآوری اطالعات مربوط به افرادی انجام میشرررود که تاکنون نتایج
متفاوتی در مورد آنها بدسررررت آمده اسررررت .این اطالعات در نهایت دادههای آموزشرررری را ارائه میدهند که در تمامی مراحل فرآی ند
یادگیری ما شین به منظور تو سعه و گ سترش مدل نهایی به کار گرفته می شوند .دیدگاه غالب این ا ست که هرچه مجموعه دادههای در
دسررترس برای تجزیه تحلیل بیشررتر باشررد مدل نهایی دقت بیشررتری در پیشبینی خود خواهد داشررت .در دوران ابر دادهها شرررکتهای
اعتبارسنجی جایگزین میتوانند با بهرهگیری از این حجم عظیم دادهها تمامی اطالعات مربوط به مصرفکننده اعم از تمامی خریدهای
آنالین فرد ،پروندههای قضایی و جنایی وی و ارتباطات شخصیاش با گروههای دوستانه در رسانههای اجتماعی را نیز بدست آورند.
رویکرد زسرررتفایننس در جمعآوری اطالعات گویای این واقعیت اسرررت .این شررررکت ادعا دارد که حجم انبوهی از اطالعات در مورد
مشرررتریان برای تجزیه تحلیل در اختیار دارد .این اطالعات در چهار زیرگروه اطالعات مربوط به وامگیرندگان دادههای اختصررراصررری
اطالعات عمومی و اطالعات مربوط به شبکههای اجتماعی دستهبندی میشوند.



گام سررروم -توسرررعه و گسرررترش مدل نهایی از طریق تجزیه تحلیل دادههای آموزشررری و انتخاب ویژگیها پس از گردآوری و تبدیل
دادههای آموزشررری توسرررط محقق فرآیند یادگیری ماشرررین میتواند آغاز به کار کند .البته الزم به ذکر اسرررت که تمامی دادههای ورودی
مناسررررب نمی باشررررند و متغیرهای نامناسررررب قبل از انجام فرآیند حذف میگردند .فرآیند یادگیری ماشررررین معموالً در برگیرنده روال
بهینه سازی میبا شد که در صدد شنا سایی متغیرهای ورودی ا صلی و وزن اخت صاصیافته به هریک میبا شد .به منظور گ سترش مدل
نهایی متخصصین از برنامههای کامپیوتری مرتبط بهره میگیرند و با ترکیب حجم بسیار زیادی از دادهها به شناسایی عوامل مرتبط که
بیشررررترین ارتباط را با متغیر هدف دارند میپردازند .چنین فرآیندی بهطور مداوم به شررررناسررررایی دادههای مناسررررب و حذف دادههای
نامناسررب با عنوان انتخاب ویژگی میپردازد .این سرره مرحله بهطورکلی فرآیند مورد اسررتفاده شرررکت زسررتفایننس در درخواسررت ثبت
اختراع خود برای ابزار جایگزین سنجش اعتبار را منعکس مینماید.
الزم به ذکر است که این فرآیند سه مرحلهای بهصورت ساده شده بیان گردید که از آن برای ورود به یک مدل پیچیده بهره میگیریم.
در عمل اغلب با م شکالت ساختاری ا ستفاده از مدلهای پیچیده مانند پیشبینی اعتبار مواجه خواهیم شد .بهعنوان مثال ممکن ا ست

دادههای مربوطه بهطور مداوم بهروزرسانی شود و یا اطالعات جدیدی اضافه گردد به نحوی که در نهایت موجب تغییراتی در ساختار مدل،
ویژگیهای اصلی مدل و یا وزنهای مربوط به این ویژگیها گردد.

 ۷.۴مدلهای نرخگذاری و تعیین سقف اعتبار
اغلب بانکها از مدلهای امتیازدهی اعتباری بهگونهای در تعیین سررقف اعتباری و نرخگذاری در عملیات کارتهای اعتباریشرران اسررتفاده
میکنند .امتیازدهی اعتباری ،که بهعنوان مدل هم به کار میروند ،ابزار امتیاز دهی ریسک هستند که برای تمایز قائل شدن بین حسابهایی
که رفتار خوب از خود ن شان میدهند و بالعکس ،تالش میکند .امتیازات بد ست آمده سطح ن سبی ری سک به صورت نزولی یا صعودی را
بسته به قرارداد بسته شده توسط بسطدهنده مدل نشان میدهد .امتیازدهی اعتباری همچنین برای کنترل ریسک در خریدوفروش ،مدیریت
حسرررابها و فرآیند جمعآوری آنها مورد اسرررتفاده قرار میگیرد .اسرررتفاده از مدلها همچنین میتواند ریسرررک مدل را به بانک تحمیل کند،
بخصوص ریسکی که باعث زیان بانک شود به دلیل اینکه استراتژیهای بانک بر مبنای مدلهای شکستخورده یا ضعیف است.
به بیان ساده ،امتیازدهی تکنیکهای ریاضی را برای پیشبینی رفتار آینده بر مبنای عملکرد گذشته ،به کار میگیرد .افق پیشبینی از شش
ماه تا دو سررال متغیر اسررت .فرض بر این اسررت که رفتار افرادی که برای بسررط مدل از آنها اسررتفاده کردیم تغییر محسرروسرری نخواهد کرد.
توانایی مدلها در تمایز ری سک طی زمان کمتر می شود هرچند نتیجه تغییر در رفتار م صرفکننده ،شرایط اقت صادی ،بانک و شرایط تولید
محصول و بازاریابی باشد .اغلب مدلهای امتیاز دهی به تکنیکهای رگرسیون آماری (خطی ،الجستیک یا شبکه عصبی) وابسته میباشد
اما بانکها غالباً از مدلهای تخصصی غیرتجربی استفاده میکنند .مدلهای تخصصی با استفاده از عوامل ذهنی و برمبنای قضاوت افراد
مانند سن طراحی شدهاند ،بنابراین کاربردشان به دلیل مقررات ( Bکه  ECOAرا پیادهسازی مینماید) محدود است که شامل ابزار خاصی
برای ا ستفاده از سن کاربر در مدلهای امتیاز دهی میبا شد .مدلهای امتیاز دهی طوری طراحی شدهاند که عوامل دلیل عملکرد نامنا سب
مصرفکننده را شناسایی کند.
مدلها بهصررورت عمومی و خاص دسررتهبندی میشرروند .مدلهای عمومی کارتهای اعتباری هم بهعنوان مدلهای جمعآوری دادهها
شررناخته شرردهاند ،به این دلیل که کسررانی که مدل را بسررط میدهند از اطالعات بهدسررتآمده از چندین وامگیرنده یا دفاتر و مخازن اعتباری
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
برای ایجاد مدل استفاده میکنند .کارتهای امتیازی عمومی اغلب زمانی که بانکها تعداد کافی از تصویب و رد درخواستها یا اطالعات
و دادههای کافی برای تهیه کارتهای امتیازی سررفارشرری یا خاص ندارند ،مورد اسررتفاده قرار میگیرند .برخی از مدلهای دادههای ترکیبی
بهطور خاص برای کارتهای اعتباری گ سترش داده شدهاند .کارت اعتباری امتیازی یا سفار شی مدلهای بانکی یا مح صول خاص ه ستند
که با ا ستفاده از اطالعات خود بانک و تجارب م شتریان تو سعه پیدا میکند .چنانچه کارکنان بانک در مدل سازی متخ صص با شند انجام
این کار بهصورت غیرحضوری هم امکانپذیر است.
سیستمهای امتیازدهی غالباً شامل یک مدل منحصربهفرد نیست .به منظور تشخیص تفاوتهای موجود در اطالعات قابل دسترس و
الگوهای رفتاری مدل ساز سعی میکند که به گروههایی با موقعیت مشابه دستهبندی کند .مدل ساز میتواند کارتهای اعتباری شخصی را
برای هر زیرمجموعه متمایز توسعه دهد که از متغیرهایی با قابلیت پیشبینی باالی ریسک برای گروه خاص استفاده میکند و بنابراین دقت
انجام کار را باال میبرد.
استفاده بانک از مدلهای ریسک در فرآیند اعطای اعتبار متفاوت است .بانک ممکن است:


از مدلهای امتیازدهی منحصراً برای تصویب یا رد متقاضیان درخواست وام استفاده کند.



از مدلهای امتیازدهی برای تعیین سقف اعتبار متقاضیان درخواست وام استفاده کند.



استفاده از امتیازات برای پیشنهاد نرخ در فرایند اعطای تسهیالت



استفاده از امتیازات برای تعیین مسیر متقاضیان به دو دسته ارشد و مبتدی یا برای سایر استراتژیهای ردهبندی.
انواع امتیازات اعتباری که با مدلهای ریسررررک ایجاد میشرررروند شررررامل امتیازات ریسررررک دفتر اعتباری ،امتیازات کاربردی ،امتیازات

رفتاری ،امتیازات ورشرررکسرررتگی میباشرررد .همچنین بانکها ممکن اسرررت از امتیازات غیراعتباری چون بازاریابی ،عکسالعمل ،درآمد،
اصطکاکی و کالهبرداری در فرآیند مدیریت حسابها و تعهدات استفاده نمایند.
بانکداران گاهی چند کارت اعتباری را به صورت ترکیب ا ستفاده میکنند .این کار بهعنوان مدل ماتری سی یا مدل الیهبندی شناخته شده
اسررت که از این طریق بانک از ترکیب ظرفیتهای انتخاب ریسررک مدلهای مختلف مورد اسررتفاده منفعت میبرد .ماتریسرری بودن به بانک
این امکان را میدهد که بتواند در هر نقطهای قطع کند و میتواند گامبهگام به تعویض مجموعه بپردازد .این روش بانک را قادر میس رازد تا
بهترین مشتریان را مورد تائید و تصویب قرار دهد که بر اساس روش قطع به صورت ثابت ممکن است این امر امکانپذیر نباشد .ا ستفاده
مؤثر از روش ماتریسی بانک را به سمت جدول بزهکاران مشترک از ترکیب چندین کارت اعتباری سوق دهد (که میتواند به جدول شانس
مشرررترک تبدیل شرررود) .همچنین بانک میتواند با امتیازات غیر ریسرررکی این الیهبندی را انجام دهد .مانند درآمد و مدلهای عکسالعمل
ممکن ا ست برای درخوا ست کارت اعتباری از پیش تائید شده با هم مورد ا ستفاده قرار بگیرند .این کار ممکن ا ست این م شکل را بوجود

بیاورد که اهداف مدلهای مورد ا ستفاده مغایرت دا شته با شند؛ و همچنین ممکن ا ست منجر به انتخاب بد ۲شود .شانس مربوط به امتیاز

ریسک ممکن است بهطور نامطلوبی تحت تأثیر قرار بگیرد .مدیریت باید با برنامهریزی صحیح درک قابل اعتمادی از ریسکهای مرتبط با
استفاده از این نوع استراتژیها ارائه دهد.

 ۱.۷.۴تنظیم سقف اعتباری به کمک مدلهای امتیاز دهی
همانطور که گفته شد مدلهای امتیازدهی برای تعیین سقف اعتبار نیز کاربرد دارند .یک مدل امتیازدهی ،مقیاسی کمی از تخمین ظرفیت
بالقوه بازپرداخت وام برای وامگیرندگان ارائه میدهد (فلدمن .)۲11۶ ۲با توجه به این که سررررهم عمدهای از سررررود کسرررربوکار بانکهای

تجاری از ارائه تسررهیالت حاصررل میشررود ،آنها اسررتقبال زیادی از بهرهگیری از مدلهای آماری امتیازدهی کردهاند .نتایج تحقیقات آلتمن

3

نشرررران میدهد که تعریف یک مدل امتیازدهی با تفکیکپذیری باال برای بانکها امکانپذیر اسررررت .این مدلها از این جهت که میتوانند
برداشت درستی از وضعیت اعتباری برای کاربرد در تصمیمگیری اعتباری بر مبنای تعداد محدودی از نسبتهای مالی فراهم آورند ،کارآمد
تلقی میشررروند .به همین دلیل بانکها اسرررتقبال خوبی از این مدلها به عمل آوردهاند .الزم به ذکر اسرررت که کاربرد این مدلها محدود به
تصمیمگیری در مورد پذیرش و رد وام نبوده و میتوانند برای تصمیمگیری درباره حدود اعتباری نیز بکار گرفته شوند.
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
مدلهای امتیازدهی برای بانکها بسرررریار حائز اهمیت هسررررتند به این دلیل که احتمال نکول ( )PDدر بانک تا حد زیادی به دقت این
مدلها بسررتگی داشررته و این امر برای تصررمیمگیری مدیر ریسررک اعتباری در مورد درخواسررت وام و پیشررنهاد قیمت ۲که با ریسررک واقعی
وامگیرنده مرتبط با شد ،تعیینکننده ا ست .عالوه بر این یک مدل امتیازدهی برای تعیین میزان سرمایه مقرراتی و سوق دادن سرمایهگذاری
بانکها به سررمت پروژههای سررودآور با توجه به محدودیتهای قانونی اعمال شررده توسررط رویکرد نوین ( )IRBAدر مقررات بازل کاربرد

دارند .۲در نهایت مقیاس بهتر ریسک به مدیران بانکها این امکان را میدهد که در مورد تمدید وامها آگاهانهتر تصمیمگیری نموده و برای
فرآیند هجینگ از محصوالت مشتقه بهتر استفاده نمایند.
مدیریت مشررررتریان به منظور جذب وجوه بانکی برای وامگیرنده مشررررخص با میزان معین وام ،معموالً در اختیار کمیته اجرایی قرار
میگیرد که مدیر آن وظیفه دارد این میزان محدودیت را بر اساس فرآیند مدیریت اعتباری مورد استفاده بانک ،تعیین نماید .روشهای مورد
ا ستفاده تنظیم حدود اعتباری در رویکرد نظر متخ ص صین با بهرهگیری از مجموعه خا صی از ن سبتها و در صورت وجود با بهرهگیری از
برخی پارامترهای کیفی تصررمیمگیری میکنند .رویههای بکار رفته در این رویکرد برای تصررمیمگیری بسرریار متنوع هسررتند .در این قسررمت
بهطور اجمالی به سه مدل روش سود انتظاری ،روش شاخص سود و در نهایت روش امتیاز ریسک یا گروهبندی همگن ریسک برای تعیین
سقف اعتباری مورد بررسی قرار میگیرند.
روش سود انتظاری
همانطور که در مقاله ابتی آمده اسررت ،در فرآیند تصررمیمگیری در این روش قاعده کار آن اسررت که میزان وام پرداختی به وامگیرنده باید از
3

عایدی مورد انتظار بانک در یک دوره معین ،کمتر بوده و یا حداکثر برابر با آن باشررررد .بنابراین حداکثر میزان وام در دوره زمانی معین
مشخص شده و با پیشبینی گردش مالی مقایسه میگردد ،به طوری که زیان بالقوه از سود انتظاری کمتر باشد.
عناصر مورد نظر شامل:


𝑚𝑡 حاشیه سود شرکت که بر مبنای حسابداری تحلیلی تعریف شده است.



 PDاحتمال نکول وامگیرنده



𝑝𝐴 Cپیشبینی گردش مالی قابل دسترسی توسط وامگیرنده در یک دوره زمانی معین



سود انتظاری در طول دوره CAp*tm



زیان بالقوه ) E*PD*(1-tmبه شرط این که )CAp*tm > E*PD*(1-tm

میباشند.
سمت چص این فرمول ) (CAp*tmن شاندهنده سود انتظاری و یا در واقع پیشبینی گردش مالی توسط یک عنصر غیرقطعی است .با
استفاده از این فرمول شرکت اطمینان دارد که وامگیرنده گردش مالی حداقل برابر با انتظارات داشته و طی این دوره زمانی در شرایط نکول
قرار نمیگیرد.
قانون تصمیمگیری بدین صورت است:
𝑚𝑡 𝑝𝐴𝐶

()۲

) 𝑚𝑡𝑃𝐷(1−

≤𝐸

مثال:
𝐷𝐴𝑀𝑘 𝑃𝐷 = 0.3, 𝑡𝑚 = 0.2 , 𝐶𝐴𝑝 = 2000
2000×0.2
)0.3×(1−0.2

<E

𝐷𝐴𝑀𝑘 E < 1 667
در این فرآیند ،ریسرررک قابل چشرررمپوشررری نبوده و اسرررتفاده از این مدل برای وامگیرندگان منظم بانک که اطالعات قابل اطمینان و در
د ستر سی دارند ،پی شنهاد می شود .همچنین الزم ا ست بر روابط نزدیک با م شتریان مهم تأکید گردد .اغلب رد کردن درخوا ست م شتریان
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
معتبر برای به تعویق افکندن پرداخت و افزایش حد اعتباری گزینه قابل قبولی نیست .عالوه بر این ،حتی احتمال نکول بسیار پایین (نزدیک
به صررفر) نیز در میزان بهینه محدودیتها اهمیت زیادی پیدا میکند .بنابراین الزم اسررت میزان وامها توسررط گردش مالی پیشبینی شررده یا
حداکثر مبلغ دیگری که توسط مدیر ریسک اعتبار پیشنهاد شده است ،تعیین گردد.
در نتیجه:
𝑥𝑎𝑀 < ∗ 𝐸 یا 𝑝𝐴𝐶 < ∗ 𝐸

()۲

با این حال در صررورتی که احتمال نکول باال باشررد این فرمول ،حتی اگر مقدار آن نسرربت به گردش مالی پیشبینی شررده پایین باشررد نیز
محدودیت اعتباری را تنظیم میکند .شرکت عدم ورشکستگی وامگیرنده قبل از پرداخت وام را تضمین میکند.
روش شاخص سودآوری

۲

نقطه آغازین دومین روش ،تشخیص سود بالقوه هر وام برای بانک است .در مطالعات دیون سود انتظاری بانک را برای یک وامگیرنده بر
اساس احتمال نکولش و میزان زیان در صورت نکول محاسبه میکند.
()3

)𝑟 ) = 𝐷(𝑟 − 𝜇) − 𝑃𝐷 𝐸1 (𝑐1 ) − (1 − 𝑃𝐷) 𝐸0 (𝑐0 ) − 𝑃𝐷 𝐿(1 +سود( 𝐸𝐷𝐺𝐿

در این جا  lمیزان وام r ،نرخ بهره 𝜇 ،نرخ جایگزین 𝑐0 ،هزی نه های اداری مربوط به عدم پردا خت وامگیر ندهای که نکول میک ند𝑐1 ،

هزینههای اداری مربوط به عدم پرداخت وامگیرندهای که نکول نمیکند و  LGDمیزان زیان در صورت نکول است.
حداکثر میزان تمایل به ریسک بانک یا سقف اعتباری در اینجا به صورت مقدار بهینه وام ∗𝐿 در برنامه خطی ذیل محاسبه میشود:
()۴

𝑠. 𝑐. 𝐿𝑖 ≥ 0

𝑖𝐷𝐺𝐿)𝑟 𝐿∗𝑖 ∈ 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝐿 (𝑟 − 𝜇)𝐿𝑖 − 𝑃𝐷𝑖 𝐿𝑖 (1 +
)

)𝑁−1 (𝑃𝐷𝑖 )− √𝜌× 𝑁−1 (0.99
𝜌√1−

(𝑁 × 𝐷𝐺𝐿 × 𝑖𝐿

𝐿𝑖 > 0

{

که در اینجا 𝑖𝑙 میزان اعتبار وامگیرنده 𝑁 −1 ،معکوس توزیع تجمیعی نرمال ،و  Va𝑅𝑖 ۲نشاندهنده ارزش ریسک است که بیشترین زیانی
که برای وامگیرنده  iبیش از یک دوره (معموالً از یک تا ده روز) با احتمال مشررخصرری (سررطح اطمینان) مشررکل ایجاد میکند ،را نشرران
میدهد.
مدل فوق میزان بهینه وام را بدون تجاوز از ارزش زیان در معرض خطر ( )VaRبدسررت میدهد .اگرچه این مدل به دلیل اینکه تنها بر
میزان بهینه هر وام به  PDتکیه دارد ،محدود است .در واقع عوامل کمی (گردش مالی ،سهام و  )...و کیفی (بخشها ،وجود یا عدم وجود
گروهها و  )...دیگری نیز باید در این مدل وجود باشند که در تخمین  PDنمیتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.
روش امتیاز ریسک
روش امتیاز ریسک شامل ترکیبی از دادههای کمی مانند اطالعات مربوط به ترازنامه و کیفی مانند کیفیت مدیریت و سایر معیارهای مربوط
به وامگیرنده است تا:


تصویر کاملی از وامگیرندگان ارائه شود



ارزیابی دقیقی از میزان ریسک آنها بدست آید.
روشررنسررازی این موارد از آن رو واجد اهمیت اسررت که تنظیم حدود اعتباری وابسررته به آنها اسررت .بنابراین به نظر میرسررد ترکیب

معیارهای کمی و کیفی بهترین شرریوه محاسرربه ریسررک وامگیرنده باشررد .برای اسررتفاده از روش نقطه ریسررک مدیر ریسررک اعتباری باید
اطالعات کافی از هردو تحلیل کیفی و کمی دریافت کند .راههای بسرریاری برای اسررتفاده از روش امتیاز ریسررک وجود دارد اما معروفترین

روش امتیازدهی اعتباری 3است.
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری

شکل  .۳-۴استفاده از دادههای کیفی و کمی در روش امتیاز ریسک

پس از محاسبه امتیاز ،این متخصص یا مدیر ریسک اعتباری است که درباره سقف اعتباری تصمیم نهایی را میگیرد .این تصمیمها
شامل حد اعتبار و همچنین در صورت لزوم شامل ضمانتها (معموالً بهصورت درصدی از گردش مالی) میشود.

 ۲.۷.۴نرخگذاری بر مبنای ریسک

۱

بهطور سررررنتی معمولترین روش نرخگذاری برای اعتبار مصرررررفکننده نرخگذاری بر مبنای ریسررررک بوده اسررررت (ادلبرگ .)۲11۶ ،تحت
نرخگذاری بر مبنای ریسک ،درخواستکنندگان پذیرفتهشده در مرحله نخست بنا به نمره اعتباریشان و قضاوت مؤسسه از میزان ریسک به
دو یا چند پهنه ریسک ( )risk bandبخشبندی میشوند .سپس نرخ بهرهی پیشنهادی به مصرفکنندگان از فرمول زیر محاسبه میشود:
()۹

𝑖𝑙 𝑟𝑖 = 𝑟𝑐 + 𝑚 +

در این فرمول 𝑖𝑟 نرخ پیشررنهادی به مشررتری اسررت که با توجه به پهنهی ریسررک متفاوت اسررت 𝑟𝑐 .هزینهی سرررمایهگذاری 𝑚 ،کارمزد
استاندارد و 𝑖𝑙 متغیری است که با توجه به پهنهی ریسک تغییر میکند .البته به صورت نظری میتوان به تعداد مشتریان 𝑙𝑖 ،متفاوتی داشت،
اما معموالً به دلیل پیچیدگیهای عملیاتی ،هر مؤسسه بین  ۹تا  ۲1پهنه تعریف میکند و 𝑖𝑙 برای این پهنهها متفاوت است.
از اوایل دهه  ۲۵۵1بانکها دریافتند که با ردهبندی افراد متقا ضی وام و ارائه پی شنهادات متفاوت به هر د سته میتوانند سوددهی خود
را افزایش دهند .در سالهای اخیر پیشرفت ابزارهای ارتباطی همانند تلفن و اینترنت کمک قابلتوجهی به این قضیه کرده است .این ابزارها
این امکان را به بانکها میدهند که به هر وامگیرنده پیشنهاد متفاوت و مجزایی بدهند .بنابراین تغییر هدف بانکها از حداقلسازی ریسک
به حداکثرسازی سود باعث تنوع خیلی بیشتری در وامهای ارائهشده و نرخ بهره متعلق به آنان شده است.
در رقابت میان وامدهندگان وامدهندهای موفق اسررت که نرخهایش نه تنها ریسررک مربوط به متقاضرریان بلکه هزینههای اسررتراتژیهای
کاربردیاش را هم منعکس نماید .حتی با وجود یک قرضدهنده و یک نوع وام نیز تغییر نرخ بهره به اندازه وام ،موقعیت وامگیرنده و
ریسررک پیشفرض موجود بسررتگی دارد .چنانچه یکی از وامدهندگان در یک سررال نرخ بهره یکسررانی به همه متقاضرریان پیشررنهاد دهد سررهم
بازارش را به سرررعت از دسررت میدهد و از پیشررنهادش منصرررف میگردد .بنابراین در اغلب موارد تفاوت نرخهای پرداختی در یک وام بر
مبنای ریسررک پیشفرض منطقیتر به نظر میرسررد .فیلیپس ( )۲11۹در کتاب خودش علل قیمتهای متفاوت در محصرروالت یکسرران را
کانال ورودی متفاوت ،نرخگذاری گروهی و منطقهای و دسررتهبندی محصرروالت بیان میکند .در نرخگذاری بر مبنای کانال ورودی ،تفاوت
نرخ بهرهها بسررررتگی به این دارد که از چه طریقی بهعنوان مثال از اینترنت به دسررررت آمده باشررررند که علت این تفاوت هزینههای متفاوت
آنها ست .البته باید توجه دا شت که این نوع نرخگذاری همه هزینههای موجود را در بر نمیگیرد .در نرخگذاری گروهی ،مح صوالت یک سان
در قیمتهای متفاوت به گروههای یکنواختی پی شنهاد می شوند .این گروهها باید از نظر قانونی مورد تائید با شند .در امریکا که وامگیرندگان
Risk-based Pricing
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به سادگی میتوانند میزان ریسک اعتباریشان را به دست آورند ،این نوع نرخگذاری متداول است .نرخگذاری منطقهای زمانی اتفاق میافتد
که مانند برخی ایاالت امریکا محدودیت یا سررررقف قانونی برای نرخ های متعلق به وام ها وجود دارد .این تفاوت جغرافیایی اغلب بین
کشرررورها اتفاق میافتد و تفاوت بین نرخ بهره بدون ریسرررک مانند کشرررور ژاپن یا تفاوت در نرخهای پیشفرض مانند برزیل را منعکس
میسررررازند .طبقهبندی وامها مربوط به زمانی میشررررود که خدمات خاصرررری به آن اضررررافه گردد .این متداولترین روش در بازار کارتهای
اعتباری با افزایش محدودیتها و یا تخفیفات سررفرها ،حوادث ...،میباشررد .اینها مثالهایی از نرخگذاری متغیر در یک مدل نرخگذاری
میباشررد .در واقع بانک تصررمیم میگیرد با چه نرخ بهره و چه هزینه سرراالنه هر وام را به هر گروه متقاضرری درخواسررت وام و از طریق چه
کانال ورود ارائه کند و وامگیرنده با توجه به این چشررمانداز نسرربت به پذیرش یا رد آن تصررمیم میگیرد .لذا یکی از فاکتورهای مهمی که در
طراحی نرخگذاری اهمیت دارد واکنش وامگیرنده میباشد که در بخش بعدی به آن میپردازیم.
محاسبه تابع واکنش
یک عامل مهم برای تحلیل قیمت هر وام ،تابع واکنش به قیمت آن اسرررت .بدین معنا که میزان تغییر تقاضرررای هر وام در برابر تغییر قیمت
آن چقدر است .به منظور بررسی این موضوع احتمال ) q(r،o،xدر نظر گرفته می شود که وامگیرنده با مشخصات  ،xوامی با نرخ بهره  rو
دیگر ویژگیهای  oکه توسررط بانک تعیین میشررود ،میگیرد .توجه کنید که همیشرره نرخ بهره بهعنوان درصرردی از وام پرداختی در یک بازه
زمانی تعریف میشررود .میزان واکنش اطالعات کافی در اختیار وامدهنده قرار میدهد تا احتمال دریافت وام را تخمین بزند .اکثریت قریب
به اتفاق کسانی که پاسخ میدهند در حقیقت وام را دریافت میکنند .از آنجا که نرخ درخواستی متقاضیان کم و نرخ پیشنهادی وامدهندگان
باالست ،نرخ واکنش را میتوان بهعنوان یک جایگزین خوب احتماالت در نظر گرفت .تابع احتماالت تابعی از نرخ بهره ،سایر ویژگیهای
وام و همچنین تابعی از ویژگیهای وامگیرنده میباشد.
بانکها درصورتیکه امکان آزمون با نرخ بهرههای متفاوت داشته باشند با ثبت موارد پذیرش یا عدم پذیرش وام در نرخ بهره پیشنهادی
میتوانند توابع نرخ واکنش را تخمین بزنند .تجربه نشررران میدهد که در نرخ بهره پایین متقاضررری وام را دریافت میکند و در نرخ بهره باال
دریافت وام با احتمال خیلی کمی صررورت میپذیرد و مابین این دو حالت ،نرخ واکنش بسرریار باالسررت .بنابراین تابع بهصررورت  sمعکوس
است .سادهترین تابع نرخ واکنش با این ویژگیها تابع نرخ واکنش خطی است .در اینجا نیز میتوان از تابع لگاریتمی بهره گرفت .تابع نرخ
واکنش لگاریتمی خواص واقعبینانهتری ن سبت به توابع خطی دارد به همین دلیل اغلب مورد ا ستفاده قرار میگیرد .تنها نقطه ضعف آن این
ا ست که نرخ پذیرش هرگز صفر نمی شود حتی اگر نرخ بهره پرداختی صفر با شد و از طرف دیگر هرگز دقیقاً به صفر نمیر سد حتی وقتی
که نرخ بهره پرداختی بسیار باالست.
با گسررترش تابع پذیرش وام میتوان آن را بهصررورت تابعی از هر دو مشررخصرره مربوط به پیشررنهاد وام و ویژگیهای متقاضرری نوش رت.
بنابراین واکنش متقاضررریان تابع خطی از این متغیرهاسرررت .خطی بودن به این معناسرررت که به احتمال زیاد پیشرررنهاد یکسررران توسرررط همه
متقا ضیان پذیرفته خواهد شد .م شخ صات هر فرد اثر یک سانی روی دریافت وام دارد و بنابراین امتیازدهی احتماالت را تغییر نمیدهد .در
واقعیت شرایط تعامل به صورت ) i(x،oبه مدل اضافه میگردد که هریک از آنها ترکیبی از متغیرهاست.
با توجه به میزان ریسررک اسررتاندارد میتوان کارت اعتباری را با اسررتفاده از اطالعات متقاضرریان قبلی ایجاد کرد .مراحل اعتبارسررنجی،
نمونهگیری از دادهها ،دسررتهبندی ویژگیها برای متغیرهای جدید و سرراخت و اعتبارسررنجی کارت اعتباری نهایی اجرا شررده اسررت .در ادامه
فرآیند سه م شکل پیش رو ست .اولین م شکل این ا ست که تنوع زیادی از پی شنهادات برای متقا ضیان مورد نیاز ا ست .دومین م سئله این
اسررت که احتماالً تعامالت قوی بین ویژگیهای پیشررنهادی و تصررمیمگیری وجود دارد که در مورد طبقهبندی مشررخصررات شررخصرری نتایج
کاذبی میدهد .برای مثال فرض کنید که بانک پیشررنهاد وام با نرخ بهره جذابی به یک گروه سررنی خاص میدهد و بنابراین احتمال پذیرش
آن باالسررت .پس از انجام طبقهبندی نتایج نشرران میدهد که نرخ پذیرش باال رفته اسررت .در حالی که واقعیت امر این اسررت که متغیر سررن
تأثیر کمی روی گرفتن وام مذکور داشته و نتایج بهدستآمده به دلیل نرخ بهره جذاب بوده است .سومین مورد اینکه این کارتهای اعتباری
نسررربت به کارتهای اعتباری مبنی بر ریسرررک نیاز بیشرررتری به بازسرررازی دارند .در حالی که محیط اقتصرررادی که بر ریسرررک پیشفرض
وامگیرندگان تأثیر میگذارد بهآرامی تغییر میکند و فرد بهطور نرمال انتظار دارد که محیط تجاری با سرعت باالتری تغییر کند .زمانی که رقبا
پی شنهاد وام جدیدی معرفی میکنند یا پی شنهادات فعلی را کنار میگذارند ،اثرش روی دریافت وام بین متقا ضیان بالقوه سریع خواهد بود.
بانک باید قادر باشد به سرعت اطالعات جدید را جمعآوری نموده و اعتبارات را به سرعت بازسازی نماید .به این ترتیب یک روش تعیین
انتخاب پیشنهاد وام به متقاضی جدید ایجاد کارت امتیازی و بدست آوردن میزان پذیرش آن توسط متقاضیان میباشد.
فرض میشررود که احتمال دریافت وام نسرربت به نرخ بهره و همچنین میزان اعتبار وامگیرنده یکنواخت غیر افزایشرری اسررت و ص ررفاً در
صرررورت نیاز برای اهداف تحلیلی قابل تغییر اسرررت .این مسرررئله این ایده را منعکس میکند که هرچه کیفیت وامگیرندگان از نظر ریسرررک
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
پیشفرض بهتر باشررد به احتمال کمتری وام را در نرخ بهره دادهشررده میپذیرند .و همچنین هرچه وامگیرندگان بهتر باشررند وام پیشررنهادی
بیشرررتری با شررررایط بهتر دریافت میکنند .بنابراین هرچه وامگیرنده بهتر باشرررد برای پذیرش یک وام خاص حق انتخاب بیشرررتر و بنابراین
احتمال دریافت پایینتری برای هریک دارند .این رابطه واکنش ریسک نامیده میشود.
نرخگذاری بهینه
با مباحث مطرحشررررده در مورد احتمال گرفتن وام یا تابع نرخ واکنش میتوان نرخ بهینه قابل پرداخت ( )rرا بدسررررت آورد که احتمال آن
) q(rاست که برای هر قرضگیرنده مستقل از ریسک پیشفرض است .در اینجا میتوان سود و زیان دریافت وام را محاسبه نمود .با توجه
به نرخ بهره پرداختی و احتمال دریافت وام ،وامگیرنده باید نرخ بهرهای را انتخاب نماید که سود مورد انتظار بهینه شود .نتایج بدست آمده
نشرررران میدهند که در نرخ بهره بهینه تغییر در درآمد نهایی با تغییر در هزینه نهایی برابر اسررررت که در بسرررریاری از موارد نرخگذاری اتفاق
میافتد .در این حالت کشش را نیز میتوان محاسبه نمود .نتایج تجربی نشان میدهند که در نرخگذاری متغیر اثر ارائه نرخ بهرههای باال به

متقا ضیانی که احتمال خوب بودن آنان کم ا ست بدین صورت ا ست که هیچیک از آنان وام را نمیپذیرند .بنابراین عمالً یک قطع ۲بوجود

میآید .البته باید توجه داشررت که زمانی که وامدهنده نرخ بهره باالیی را پیشررنهاد میدهد بهطورمعمول اغلب وامگیرندگان آن را نمیپذیرند.
این مسررئله در مورد کسررانی اتفاق میافتد که احتماالً نمیتوانند چنین وامی را از سررایر وامگیرندگان دریافت کنند ،بنابراین احتمال ریسررک
بیشتری نسبت به آنچه انتظار میرفت دارند .به این انتخاب ،کژگزینی گفته میشود.
با توجه به مطالب بیان شده میتوان گفت نرخ بهینه نرخ سود وام (اعتبار مصرفکننده) بر اساس ریسک براساس فرمول ( )۲بهصورت

زیر محاسبه میگردد ،یادآور میشود این فرمول برگرفته از یک مدل تعادل عمومی معرفی شده توسط اشمید )۲11۴( ۲است:
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که در آن  εن شاندهنده ن سبت در صد تغییر در افراد خوب که اعتبار را میپذیرند به در صد تغییر در نرخ سود اعتبار (ک شش م شتریان
حقیقی خوب نسبت به درصد تغییرات نرخ سود) 𝑟𝐹 ،نرخ سود بدون ریسک ( ۹درصد) و 𝐷𝑙 جریمه تأخیر در صورت نکول بیش از  ۲1تا
 31روز میباشد.
عدم تقارن اطالعات و کژگزینی
چنانچه فرض کنیم احتمال گرفتن وام تابعی از کیفیت متقاضرری دریافت وام باشررد تعامل دیگری بین کیفیت متقاضرری و شررانس گرفتن وام
تعریف میشررود که کژگزینی نامیده میشررود .در زمینه وام شررخصرری ،وامدهنده میتواند احتمال خوب بودن ( )pوامگیرنده را با اسررتفاده از
اطالعات موجود درباره وامگیرندگان قبلی با ویژگیهای متفاوت تخمین بزند و امتیاز اعتباری  sرا به متقاضی نسبت بدهد .در این صورت
نرخی با نرخ بهره خاص  rارائه میگردد .با توجه به اینکه وامگیرندگان درباره موقعیت شخ صی خود شان اطالعات بی شتری دارند در وامی
که با نرخ بهره خاص  rبا استفاده از اطالعات وامگیرندگان قبلی ارائه میشود .نرخ بد برای شخصی که امتیاز اعتباری وی  sاست بهصورت
) p(Bبه شرط  sمیباشد.
قطعاً وامدهنده در نظر دارد شرررررایط وام را جذابتر کند اما حتی در این حالت هم وامدهنده نمیتواند وی را وادار به گرفتن وام کند به
این دلیل که برای هر فرد خاص عالیق شخصی وی شرایط خوب بودن را فراهم میکند.
نرخ بد میان کسررانی که وام را دریافت میکنند بسررتگی به نرخ بهره پرداختی دارد .کژگزینی حاکی از این اسررت که هرچه نرخ بهره باالتر
باشرررد افزایش نرخ بد میان کسرررانی که وام را دریافت میکنند بیشرررتر نمایان میشرررود .افزایش نرخ بهره شررربیه به افت قیمت بازار در بازار
ماشررینهای دسررت دوم اسررت که فروشررندگان کمتر و کمتری تمایل به فروش ماشررینهای با کیفیت و قیمت باالتر دارند .در اینجا نیز افراد
کمتر و کمتری به دلیل ثبات موقعیت شان ت شخیص میدهند که در صورت خوب بودن وام دریافت میکنند .در شرایط وجود دو نرخ بهره
نیز میتوان کژگزینی را توصریف کرد .در حالت خاص میتوان یک نرخ بهره را صرفر در نظر گرفت .نتایج نشران میدهند که درجه ریسرک
بدسررتآمده در دریافت وام به نرخ بهره پرداختی بسررتگی دارد .این موضرروع نشرران میدهد که میزان ریس رک ممکن اسررت شررامل نرخ بهره
کارتهای اعتباری یا وامها بهعنوان یکی از مشخصههای آن باشد.
هردو مورد ارتباط واکنش ریسک و کژگزینی تأثیرشان در افزایش نرخ بد بیش از انتظار است .این دو اثر باید از هم تشخیص داده شده
و جداسازی شوند ،زیرا اغلب اثرات کژگزینی کنار گذاشته میشود.
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سومین اثر متقابل بین ری سک و نرخ واکنش این ا ست که آیا وامگیرنده ا ستطاعت مالی بازپرداخت وام را دارد یا نه که این م سئله روی
نرخ بد نیز مؤثر اسرررت .در این صرررورت احتمال خوب بودن تابعی از نرخ بهره پرداختی اسرررت .مثالً با نرخ بهره  ۹درصرررد ممکن اسرررت
وامگیرنده به سادگی قادر به بازپرداخت وام باشد و بنابراین احتمال خوب بودن باالست .اما در صورتی که نرخ بهره  ۲1درصد شود درآمد
قابل تصرف وامگیرنده برای پو شش پرداخت نرخ بهره کافی نی ست و بنابراین احتمال خوب بودن ا سا ساً افت میکند .میتوان گفت که این
مسرررئله یکی از دالیل بحران وام مسرررکن در سرررال  ۲11۷بود .در برخی کشرررورها مانند اسرررترالیا الزم اسرررت که توان مالی وامگیرنده برای
بازپرداخت وام چک شررود .در برخی دیگر نیز وامدهندگان فرمی بهمنظور ارزیابی توان مالی وامگیرنده بهعنوان بخشرری از فرآیند درخواس رت
وام ارائه میکنند .این ت ستها راهی برای ارزیابی این ا ست که آیا در نرخ بهره مربوطه احتمال خوب بودن برای ضمانت به اندازه کافی باال
هست یا خیر.
مطالب مطرحشررده بیان میکنند که برآورد ارتباط بین نرخ بهره وام یا کارت اعتباری ،احتمال خوب بودن وامگیرنده ،درجه اعتبار وی و
احتمال دریافت وام پیشررنهادی سرراده نیسررت و این تخمینها برای سرراخت مدلهای یافتن تابع نرخگذاری برمبنای ریسررک بهینه مورد نیاز
هستند یکی از اهداف وامگیرندگان تعیین نرخ بهره برمبنای ریسک است بهطوری که سود انتظاری را برای وامگیرندگان حداکثر کند .فرض
کنید توزیع ریسررک میان افراد توسررط احتمال خوب بودن آنها با وام اسررتاندارد با نرخ بهره صررفر درصررد ارائه شررده ،بیان میشررود .در این
شرایط میتوان تابع سود را نوشت و با استفاده از تابع الگرانژ و مشتقگیری بهینه سازی نمود .با بدست آوردن کشش میتوان نشان داد که
کشش بدستآمده عدد ثابتی میباشد.
مثالهای تجربی با عدم کژگزینی نشرران میدهند که اگر کژگزینی یا عدم توانایی بازپرداخت وام وجود نداشررته باشررد نرخ بهره پرداختی
به وام احتمال خوب بودن وامگیرنده را تحت تأثیر قرار نمیدهد .و همچنین نرخ بهره بهینه با افزایش ریسک و افزایش احتمال خوب بودن
وامگیرنده افزایش مییابد .چنانچه تابع را بهصررورت لگاریتمی در نظر بگیریم همان نتایج حاصررل میگردند با این تفاوت که ضررریب ثابت
متفاوتی دارد .در این حالت حداکثر تمایل به پرداخت در نرخ بهره  rکه تابعی از میزان خوب بودن وامگیرنده اسررررت اتفاق میافتد که
نشاندهنده این است که هرچه میزان ریسکپذیری وامگیرندگان باالتر باشد تمایل به پرداخت نرخ بهره باالتری دارند.
در توابع لگاریتمی نیز با کاهش میزان ریسرررکپذیری وامگیرندگان نرخ بهره پرداختی افت میکند اما برعکس توابع خطی احتمال گرفتن
وام با افزایش کیفیت وامگیرندگان بهطور یکنواخت افزایش مییابد .بنابراین این حقیقت که وامگیرندگان ریسررکپذیر اشرتیاق بیشررتری برای
گرفتن وام نسبت به وامگیرندگان با کیفیت باالتر دارند ،اثر نرخ بهره باالتر را روی گرفتن وام آشکار میسازد.

 ۳.۷.۴روشهای نوین :نرخگذاری بر اساس سودآوری

۲

در بحران مالی اخیر نشرران داده شررد که نرخگذاری بر مبنای ریسررک نهتنها سررودآوری مؤسررسررات مالی را از بین برد (دی  ، )۲1۲1بلکه

زیسرررتپذیری آنها را هم تحت شرررعاع قرار داد (برای نمونه ،شررررکت  ،HSBC Finance Corporationواچمن  .۲)۲11۵این ماجرا که
عملیات کارت اعتباری را تحت فشار زیادی قرار داد ،اهمیت مدیریت سقف کارت اعتباری و نرخگذاری را یادآور شد .در روش جدید به
جای نرخگذاری صرررفاً بر مبنای ریسررک ،تأثیر توأمان نرخگذاری و تخصرریص سررقف روی عملیات کارت اعتباری با محوریت سررودآوری
بررسی میشود که در ادامه به آن میپردازیم.
بین متغیرهای مؤثر بر تابع هدف (در اینجا سود) اندرکنش پیچیدهای وجود دارد .در شکل  ۴-۴سعی شده که برخی از روابط ن شان
داده شود .در نمونهی مورد برر سی ،سه متغیر ورودی تأثیرگذار بر تعامل متغیرها با یکدیگر و تأثیر بر خروجی معرفی شدها ست .این سه
متغیر عبارت است از امتیاز رفتاری مشتری ،میزان استفاده از اعتبار و تمایل به بازپرداخت قسطی.
در سادهترین حالت برای نرخگذاری میتوان برای این سه متغیر میتوان شاخصهای کمّی تو صیف کرد و آ ستانههای خا صی را الف)
برای افزایش/کاهش سررقف اعتبار یا ب) برای افزایش/کاهش نرخ بهرهی قسررط مشررخص نمود .برای مثال ،حسررابهای با امتیاز رفتاری
پایینتر از آ ستانهای م شخص و ا ستفاده از اعتبار بی شتر از در صدی م شخص را میتوان بهعنوان م شتریان پرخطر شنا سایی کرد و سقف
اعتبار درنظرگرفته شده برای آنها را کاهش داد و یا نرخ بهرهی قسط آنها را افزایش داد .البته باید در نظر داشت در راستای افزایش درآمد
و سررودآوری ،افزایش نرخ بهره فقط برای مشررتریانی کارسرراز میافتد که تمایل به بازپرداخت قسررطی داشررته باشررند ،وگرنه به نظر نمیرسررد
مشتریانی که حساب خود را تا موعد سررسید پرداخت میکنند و به گردش نمیاندازند نسبت به نرخ بهرهی قسط حساسیتی داشته باشند و
از این رهگذر کمکی به افزایش درآمد نمایند.
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شکل  .۴-۴تأثیر توأمان نرخگذاری حد اعتبار و سودآوری (برگرفته از دی )۲1۲1

بسرررریاری از فعالیتهای محتمل دو تأثیر متضرررراد مثبت و منفی را روی سررررودآوری بازی میکند .تأثیر نهایی هریک از فعالیتها روی
سودآوری به میزان قوت تأثیر هر یک از دو متغیر بستگی دارد .برای مثال ،افزایش سقف اعتباری برای گروهی از مشتریان از یک سو تأثیر
مطلوبی روی افزایش درآمد دارد ،لیکن همزمان و از سرررروی دیگر هر دو متغیر احتمال نکول ( )PDو زیان ناشرررری از نکول ( )LGDرا
افزایش میدهد و از این طریق هزینهها را افزایش میدهد .همچنین کاهش سررررقف اعتباری برای گروهی از مشررررتریان هزینهی انتظاری را
کاهش میدهد ،لیکن احتمال قطع ارتباط م شتری ( )PAرا نیز افزایش داده و منجر به کاهش درآمد میگردد .برآیند کلی واب سته به شرایط
خاص هر مؤسسه و رقبای آن ،سطح افزایش یا کاهش متغیرها و میزان بزرگی تأثیر هر یک از پارامترهای ورودی است.
انتظار میرود طیف تأثیرات ناشرری از هر تصررمیم (افزایش/کاهش سررقف اعتبار و یا افزایش/کاهش نرخ بهرهی قسررط) دارای روابط
غیرخطی باشررد و از این منظر نمیتوان رابطهی رگرسرریون خطی برای بررسرری آن مدل کرد .نمونهای فرضرری از میزان تأثیرات را میتوان در
شکل  ۹-۴م شاهده نمود .در این شکل تأثیر میزان کاهش سقف اعتبار بر نرخ قطع ارتباط م شتری به صورت شماتیک و فر ضی نمایش
داده شررده اسررت .در اینجا دو تصررمیم کاهش سررقف اعتبار برای بازهی کمتر از دو ماه و بیشررتر از دو ماه مورد بررسرری قرار گرفته اسررت.
همانگونه که دیده میشررررود ،کاهش سررررقف اعتبار تا اندازهی  ۲311دالر برای کمتر از دو ماه هیچ تأثیری روی نرخ قطع ارتباط مشررررتری
ندارد ،لیکن از آن به باال با نرخی غیرخطی افزایش مییابد .در نهایت ،میتوان ت صور نمود که از نقطهای به بعد ،کاهش درآمد نا شی از نرخ
باالی قطع ارتباط مشررتری بر کاهش هزینهها میچربد و سررودآوری را کاهش میدهد .گرچه محاسرربهی دقیق این نقطه به واسررطهی طبیعت
آماری و پویای آن ،بسیار دشوار یا امکانناپذیر است ،ولی میتوان با استفاده از شبیه سازی و الگوریتمهای هیوریستیک و دادههای چند بار
چرخش کارت اعتباری ،نقاط به اندازهی کافی خوب برای افزایش سودآوری را یافت.

۲۲3

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

شکل  .۵-۴تأثیر فرضی کاهش سقف اعتبار بر نرخ قطع ارتباط مشتری (برگرفته از دی )۲1۲1

حل توأمان دو مسئلهی نرخگذاری و سقف اعتبار
یکی از راههای خوب اسررتفاده از مدلهای شرربیهسررازی اسررت که در آن رفتار هر یک از متغیرهای عمل-اثر (احتمال قطع ارتباط مشررتری،
احتمال نکول ،تغییر در سطح تراز و زیان در صورت نکول) به صورت جداگانه و غیرخطی مدل شود و سپس تأثیر توأمان آنها با یکدیگر
با محاسبهی درآمد انتظاری ،هزینهی انتظاری و سودآوری مطالعه شود .مجموعهی سناریوهایی که در آن این روابط بررسی می شود نیاز به
متغیرهای کنترلی نیز دارد که با وضرررعیت عدم انجام کار مقایسررره شرررود .مجموعهی این عمل-اثرها برای متغیرهای مختلف و متغیرهای
کنترل به یک مدل عمل-اثر مبدل میشررود که میتوان پارامترهای آن را از دادههای موجود در دورههای قبلی اسررتفاده از کارت اعتباری به

دسررت آورد .این مدل را میتوان با اسررتفاده از شرربیهسررازی مونت-کارلو ۲تولید نمود و سررطح باال و پایینی برای متغیرهای خروجی در هر
یک از ع مل-اثر ها تخمین زد .این تخمین در ن ها یت با داده های واقعی مورد تصررررحیح و تدقیق قرار میگیرد و در هر دور به تخمین
دقیقتری میتوان رسید.
پیادهسازی و استفاده از سیستم عمل-اثر نیاز به هشت مؤلفهی تجربی دارد .این مؤلفهها و منابع آن عبارت است از:

 )۲امتیاز رفتار (ری سک) م شتری :۲این امتیاز با ا ستفاده از دادههای موجود در نمرهی اعتباری م شتری و از طریق مؤ س سهی امتیاز دهی
داده میشود.
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 )۲تمایل به بازپرداخت قسطی  :م شتریان به دو دسته تقسیمبندی می شوند :الف) م شتریان معمولی ،مشتریانی که ح ساب خود را آخر
دوره تسویه میکنند و آن را به گردش نمیاندازند و ب) مشتریان قرضگیرنده ،5مشتریانی که قرض خود را آخر دوره پرداخت نمیکنند
و آن را به گردش میاندازند و به صررررورت قسررررطی با نرخ بهره در دورههای آتی پرداخت میکنند .متغیر تمایل به پرداخت قسررررطی را
میتوان با اطالعات قبلی مؤسسه اعتباری و همچنین اطالعات موجود در مؤسسهی امتیازدهی به دست آورد.

 )3احتمال قطع ارتباط م شتری :6این متغیر احتمال آن را م شخص میکند که م شتری به وا سطهی عدم ر ضایت از شرایط پی شنهادی (یا
تغییر شرایط سقف و نرخ بهرهی ق سط خود) ا ستفاده از خدمات اعتباری مؤ س سه را رها کند .این عدم ر ضایت میتوان به صورت
مطلق (در تنا سب با مؤلفههای رفتاری خود م شتری) یا به صورت ن سبی (در تنا سب با شرایط پی شنهادی تو سط مؤ س سات رقیب)
باشررد .در هر حالت این اطالعات را میتوان از دادههای موجود در ادوار گذشررتهی اجراییسررازی خدمات کارت اعتباری مؤسررسررات
مالی به دست آورد.

۲۲۴

Monte Carlo Simulation

1

Behavior (risk) Score

2

Propensity to Revolve

3

Convenience Users

4

Borrowers

5

Probability of Attrition

6

ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
 )۴احتمال نکول م شتریان همراه :۲این متغیر به احتمال نکول مشررتریانی اشرراره دارد که قصررد قطع ارتباط با مؤسررسرره را ندارند ،لیکن به
دالیل مختلف در پرداخت دچار نکول می شوند .برای محا سبهی آن افق برر سی و نظارت و افق عملکرد را یک ساله تعریف میکنیم.
نکول را میتوان پرداخت نکردن  ۵1روزه تعریف کرد و احتمال آن را میتوان از دادههای موجود در ادوار گذشررررتهی اجراییسررررازی
خدمات کارت اعتباری مؤسسات مالی به دست آورد.

 )۹زیان ناشی از نکول مشتریان همراه :۲این متغیر به زیانی اشاره دارد که از سوی مشتریان نکولکننده به مؤسسه تحمیل می شود .برای
به د ست آوردن آن کافی ا ست هزینههای ح سابداری نا شی از نکول م شتریان در یک دورهی ح سابداری محا سبه شود .دادههای آن را
میتوان از ادوار گذشتهی اجراییسازی خدمات کارت اعتباری مؤسسات مالی یافت.

 )۶تغییر در تراز گردشرری مشررتریان همراه غیرنکولکننده :3این متغیر به میزان تغییر تراز گردشرری مشررتریانی که در حال کار با مؤسررسرره
هستند در صورت تغییرات نرخگذاری اشاره دارد .این متغیر تأثیر تغییر نرخ بهرهی قسط بر میزان پول گردش شدهی مشتری را برآورد
میکند .مثالً اگر مشتری با نرخ بهرهی سه درصد ،ماهانه به صورت متوسط هزار دالر از صورتحساب خود را به صورت تسویهنشده
به گردش میانداخت تا به صورت ق سطی پرداخت کند ،در صورت افزایش نرخ بهرهی ق سط به ده در صد ،مبلغ کمتری (مثالً سی صد
دالر) را به گردش میاندازد .این تغییر هفتصد دالری در تراز گردشی را میتوان با استفاده از متغیر موجود دید .شاخص این متغیر را
میتوان به صررررورت تغییر در تراز گردشرررری به ازای یک درصررررد افزایش نرخ بهره تعریف کرد .داده های آن را میتوان از اطالعات
بهدستآمده در دورههای گذشتهی اجراییسازی کارت اعتباری یا با استفاده از شبیهسازی به دست آورد.

 )۷تغییرات درآمدی در قبال تغییر تراز گردشی :4این متغیر تأثیر حجم درآمد را از تغییر تراز گردشی مشتریان می سنجد .برای مثال ،اگر
با تغییر درصررد نرخ بهرهی قسررط ،مشررتری حجم بدهی تسررویهنشرردهی خود را از هزار دالر به سرریصررد دالر کاهش دهد ،این متغیر
می سنجد که این تغییر هفتصد دالری چه تأثیری بر درآمد مؤسسه میگذارد .میتوان شاخص آن را به صورت میزان تغییرات درآمد به
ازای یک واحد تغییر در تراز گردشرری تعریف نمود .دادههای آن را میتوان با اسررتفاده از شرربیهسررازی یا دادههای موجود در دورههای
قبلی اجراییسازی مؤسسات اعتباری به دست آورد.
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 )۸تغییرات درآمدی در قبال تغییر در تراز ح سابهای غیرگرد شی  :این متغیر تأثیر حجم درآمد را از سرریاسررتهای مربوط به مشررتریان
معمولی میسررنجد .برای نمونه این متغیر میسررنجد کاهش سررقف اعتباری که منجر به قطع ارتباط پنجدرصرردی مشررتریان شررود ،چه
تأثیری بر حجم درآمد خواهد داشررت .شرراخص آن را میتوان به صررورت تغییرات درآمدی ناشرری از یک واحد تغییر سررقف اعتباری
مشتریان تعریف نمود.

6

۷

۸

پس از آن که اطالعات باال به دسررت آمد ،میتوان با کمک الگوریتمهای هیوریسررتیک  ،بهینهسررازی چندمتغیره یا شرربیهسررازی  ،تأثیر
توأمان متغیرها را روی یکدیگر سنجید و در ادامه سیا ستهای بهینه را برای گروههای مختلف م شتریان به کار برد .هر یک از این سه راه
میتواند به جوابی کارا برای مؤسسهی مالی منجر شود که در ادامه به آن اشاره میشود.
الف) بهینهیابی چندمتغیره که از آن با عناوین برنامهریزی چندمتغیره ،بهینهیابی برداری ،بهینهیابی چندمعیاره و بهینهیابی پاریتو نیز یاد
می شود روشی در تحقیق در عملیات است که به جای بهینه سازی یک متغیر ،به صورت همزمان چند متغیر را بهینه میکند .استفاده از این
روش در نرخگذاری و مدیریت مالی کاربرد پر قدمت و گسررررتردهای دارد و روشهایی همچون اسررررتفاده از اطالعات ترجیحی ،روشهای
هیبرید و روشهای تعاملی برای حل این م سائل به کار میرود .در خ صوص نرخگذاری اعتبار ،دو م سئلهی همزمان تعیین سقف اعتبار و
تعیین نرخ بهرهی اق ساط را باید حل کرد ،به گونهای که هم هزینهها را کمینه کند و هم درآمد را بی شینه کند .با ا ستفاده از متغیرهای یاد شده
در بخش مدل میتوان مدلسازی چندهدفه را شکل داد و این مسئله را با توجه به قیود خاص هر مؤسسهی اعتباری حل کرد.
ب) الگوریتمهای هیوریسررررتیک مواقعی مورد اسررررتفاده قرار میگیرند که به دلیل زمانبری زیاد یا پیچیدگی مدل ،یافتن جواب بهینهی
سرتاسری دشوار یا ناممکن است .در این حالت به یافتن یک جواب ممکن و کارا بسنده میشود .این کار میتواند با استفاده از جوابهای
Probability of Default given Non-attriter

1

Loss given Non-attriter and Defaulter
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Change in Balance given Non-attriter and Non-defaulter
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Change in Revenue against Change in Revolving Balance

4

Change in Revenue against Change in Non-revolving Balance
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Heuristic Algorithm

6

Multi-objective Optimization
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Simulaiton
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۲۲۹

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
تاریخی و بررسی موضعی ،جایگزین سازی مسائل سادهتر با مسئلهی اصلی و حل مسئلهی سادهتر و روشهای دیگر حادث شود .در این
مورد خاص ،میتوان با اسررتفاده از جوابهای پیشررین اسررتفادهشررده در نرخگذاری و بهینهسررازی موضررعی آن ،به جوابهای بهتری از نظر
سودآوری دست یافت.
ج) در نهایت ،روش شبیه سازی مونت-کارلو نیز یکی از روشهایی است که میتواند برای یافتن قیمت اولیه سقف و نرخ بهره به کار
مؤسسات مالی بیاید .با استفاده از روش شبیه سازی مونت-کارلو ،نمونهگیری رندوم تکراری از اطالعات موجود در کار هم قرار میگیرد
و تعداد زیادی سناریو تولید می شود .هر سناریو به تولید درآمد و هزینهی خا صی میانجامد که سود را تحت تأثیر خود قرار میدهند .در
نهایت ،همهی سناریوها در کنار هم سنجیده میشود و حد باالیی و حد پایینی برای میزان سود تولید میشود .با استفاده از این سناریوها و
حد رزرو سررود تولید کرد و در این حد رزرو هر مبلغی را در بازهی معینشررده برای مشررتری در دورهی اول قرار داد .این مبلغ حتی میتواند
در بازهی مشررخصشررده با چانهزنی با مشررتری به دسررت آید .سررپس در دورههای بعد با اسررتفاده از دادههای خود مشررتری این نرخگذاری
تصحیح میشود.
برآورد حداکثر تمایل به پرداخت
رویکرد دیگر برای بسررط مدل انتخاب پیشررنهاد به متقاضرری بر مبنای ایده حداکثر تمایل به پرداخت اسررت که قبالً معرفی شررد .تابع چگالی
حداکثر تمایل به پرداخت با این شرایط بین متقاضیان وام محاسبه میگردد .در اینجا با پیشنهاداتی مواجه هستیم که صرفاً نرخ بهره متغیر
نیسررت البته فرض میشررود که یک مشررخصرره پیشررنهادی برجسررته وجود دارد که جذابیت پیشررنهاد با تغییر آن تغییر میکند .در مورد کارت
اعتباری این ویژگی میتواند نرخ بهره پرداختی به وامگیرندگان باشد که باالتر بودن آن جذابیت کمتری ایجاد میکند و یا محدودیت اعتباری
باشررد که باالتر بودن آن موجب جذابیت بیشررتر میشررود .یک مدل عمومیتر با ویژگیهای پیشررنهادی )  o = (o2 , … , onبا ویژگی برجسررته
 o = o1ویژگیهای متقاضررری )  X = (x1 , … , xnو ویژگی متقابل ) i(o,xدر نظر میگیریم .فرض میکنیم ویژگی برجسرررته ویژگیای اسرررت که
باالتر بودن آن موجب جذابیت بیشررتر (مانند نرخ بهره) میشررود .در این مدل فرض میشررود که حداکثر تمایل به پرداخت ویژگی برجس رته
 w ∗ o1است که تابعی از  x ،oو ) i(o,xمیباشد .این بدان معناست که متقاضی پیشنهادی را که ویژگی برجسته آن کمتر یا مساوی  w ∗ o1باشد
میپذیرد و بالعکس پی شنهادی را که ارزش ویژگی برج سته آن بیش از نقطه قطع با شد رد میکند .در واقع توزیع تمایل به پرداخت یک تابع
پلکانی اسرررت با تمایل به پرداخت یک برای موارد کمتر از نقطه قطع و تمایل به پرداخت صرررفر برای موارد بیش از آن به نظر میرسرررد که
محاسرربه ارزش مطلوبیت سررایر ویژگیها در پیشررنهاد وام و مطلوبیت تعامل با ویژگیهای متقاضرری به لحاظ دسررتیابی به این مسررئله که چه
مقدار تغییر در ارزش ویژگی برجسته برای پذیرفتن وام پیشنهادی توسط متقاضی الزم است ،مورد نیاز میباشد .سادهترین مدل این است
که فرض کنیم این نقطه قطع در ویژگی برجسرررته تابع خطی از سرررایر ویژگیهاسرررت .برای بدسرررت آوردن ضررررایب مؤثر در این تابع خطی
نمونهای از متقاضررریان قبلی را در نظر میگیریم با توجه به ویژگیهای متقاضررریان و ویژگیهای پیشرررنهاد وام دریافت یا عدم دریافت وام را
تخمین میزنیم .در روش برنامهریزی خطی با حداقل کردن مجموع خطاهای بدسررررتآمده تابع خطی قطع دریافت یا عدم در یافت وام
بدست میآید که با شرایط موجود کامالً متناسب است.
در رویکرد قبلی فرض کردیم که میزان دقیقی از ویژگی برجسرررته که در آن متقاضررری از عدم دریافت وام به دریافت آن تغییر وضرررعیت
میدهد ،وجود دارد .فرض واقعیتر این اسررت که توزیع احتمال را در نظر بگیریم .افراد مشررابه در زمانهای متفاوت تصررمیمات متفاوتی
میگیرند این تفاوت به دلیل اولویتهای افراد ،تغییرات موقعیت اقت صادی و محیط پیرامون آنان میبا شد .تخمین پی شنهادات و پذیرش یا
عدم پذیرش وام با استفاده از تابع چگالی احتمال به دلیل عدم دسترسی به همه اطالعات کار سادهای نی ست .اگر ویژگی برجسته نرخ بهره
باشد هرچه نرخ بهره باالتر باشد جذابیت دریافت وام کمتر است .برای فردی که وام با نرخ بهره  ۲1درصد را پذیرفته است حداکثر تمایل
به پرداخت باید بیش از  ۲1درصرررد باشرررد و بهطور مشرررابه برای فردی که وام با نرخ بهره  ۲۹درصرررد را نپذیرفته اسرررت حداکثر تمایل به
پرداخت باید کمتر از  ۲۹درصد باشد.

مدلهای تحلیل بقا ۲که تکنیکهای آماری الزم برای بدست آوردن زمان وقوع پدیدهها را میدهد در مواجهه با اطالعات از دست رفته

کارایی باالیی دارد .تعیین مدت زمان الزم برای احیای اطالعات با اسررتفاده از این مدلها نشرران میدهد که دوره زندگی آنان از سررن فعلی
آنان خیلی بی شتر ا ست .مدلهای خطر ۲متنا سب یکی از متداولترین مدلهای مورد ا ستفاده در تحلیل بقا میتواند در مدل پویای ری سک

اعتباری وامگیرندگان مورد اسررررتفاده قرار بگیرد .کاربرد مدلهای زندگی شررررتابدهنده که یکی از تکنیکهای مورد اسررررتفاده در تحلیل بقا
هسررتند میتواند توزیع حداکثر تمایل به پرداخت را تعیین نماید که در شرررایطی که اطالعاتی حذف شرردهاند بسرریار مناسررب و کارا هسررتند.

۲۲۶

Survival Analysis Models

1

Hazard Models
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
البته این کاربرد غیرمتداولی از تحلیل بقاسررررت زیرا بهطورمعمول در تحلیل بقا توزیع ورای زمان تخمین زده میشررررود .در اینجا ما توزیع
ویژگی غالب که میتواند نرخ بهره یا محدودیت اعتباری با شد را تخمین میزنیم .همچنین احتمال دریافت وام تو سط متقا ضیان بالقوه را
بدست میآوریم.
به منظور تکمیل این مدل به تصررررمیمگیری در مورد تابع توزیع احتمال مبنا داریم که یکی از متداولترین انواع آن مدل توزیع ویبول

۲

ا ست که با قرار دادن آن در مدل زندگی شتابدهنده ،توزیع احتمال مدل زندگی شتابدهنده با تابع مبنای ویبول بد ست میآید .با ا ستفاده
از یک نمونه شررامل  nمتقاضرری قبلی ضرررایب آن را تخمین میزنیم .در این شرررایط احتمال گرفتن وام برای هر متقاضرری جدید قابل برآورد
ا ست .بنابراین میتوان پی شنهاداتی که احتمال دریافت آنها تو سط متقا ضیان باال ست و همچنین مجموعهای از پی شنهادات ارائه شده که به
احتمال زیاد یکی از آنها دریافت میشود ،را تشخیص داد .بنابراین پیشرفت این اعتبارات کمک قابلتوجهی به تصمیمگیری انتخاب ترکیب
ویژگیهای پیشررنهادی به متقاضرری برای یک وام یا کارت اعتباری نموده اسررت .با رشررد بازار وام مصرررفی اهمیت احتمال مدلهای پذیرش
وام بهطور فزاینده افزایش مییابد که البته این مسئله بیشتر مربوط به بازار فروشنده میباشد .آنها بهطور ایدهآل با فرآیندهای درخوا ست وام
تعاملی که امروزه تکنولوژیهای نوین هم در اختیار دارند تناسرررب دارند و همچنین تناسرررب بازار ارتباط مشرررتری با محصرررول را نیز تأمین
میکنند.

 ۴.۷.۴مدل نرخگذاری مبتنی بر تنوری بازیها
در تمامی مدلهای نرخگذاری مطرح شرررده در این مطلب مشرررکل این اسرررت که یک تصرررمیمگیرنده (قرضدهنده) وجود دارد که تصرررمیم
میگیرد چه قیمتی را در نظر بگیرد .وامگیرندگان توسرررط تابع احتمال دریافت وام (تابع نرخ واکنش) معرفی میشررروند که نشررراندهنده این
است که چه درصدی از متقاضیان وام پیشنهادی را میپذیرند .این تابع بهعنوان نمایندهای از واکنش متقاضیان است اما واقعیت این است
که هر وامگیرنده یک تصمیمگیرنده است که با توجه به ترجیحات خودش تصمیم به پذیرش یا رد پیشنهاد وام میگیرد .مدلسازی مسئله با
دو یا چند ت صمیمگیرنده با ا ستفاده از نظریه بازیها صورت میگیرد .تنها محققانی که برای مدل سازی م سئله نرخگذاری متغیر در وامهای

ال
مصرررفی از نظریه بازیها اسررتفاده میکنند کنی و الیور )۲11۹( ۲هسررتند که در ادامه از تجزیه تحلیل آنها بهره میگیریم .همانگونه که قب ً
اشرراره شررد هدف اصررلی وامدهنده حداکثرسررازی سررود یا حداکثرسررازی بازگشررت سرررمایه اسررت .البته آنها عالقمند به حداکثرسررازی سررهم

بازاری شان نیز هستند به این دلیل که شانس بیشتری برای حداکثرسازی سود در آینده به آنان میدهد .همچنین وامدهندگان در این شرایط
عالقمند به سود دریافتی از وامهای پرداختی و میزان آن میبا شند که معادل سهم آنان از بازار ا ست .در تمامی مباحث فرض کردیم که دو
ویژگی مهم مرتبط با وامدهنده ،نرخ بهره پرداختی به وام و محصررروالت اعتباری مانند کارتهای اعتباری میباشرررند .بنابراین در این بازی
هردو طرف وامدهنده و وامگیرنده دریافتی شان از بازی را در دو بعد اندازهگیری میکنند اما مقیاس آنان در این مورد یکسان نیست در حالی
که به شدت به هم مرتبط ه ستند .بانک ت صمیم میگیرد چه نرخ بهره و محدودیت اعتباری را در مورد وامها به وامگیرندگان احتمالی ارائه
کند .این دو ویژگی از نظر وامگیرندگان نیز مهمترین ویژگیها ه ستند و هر وامگیرنده به نوبه خود ترکیب موارد ارائه شده را در نظر میگیرد
و بس از مقایسه با دیگر ترکیبات تصمیم میگیرد .مجموعه تصمیمات آنها احتمال دریافت وام ارائه شده توسط وامگیرنده را نتیجه میدهد
و از این نتیجه حا صل شده بانک دریابد که چه در صدی از وامگیرندگان بالقوه این پی شنهاد را میپذیرند .عالوه بر این نرخ بهره پرداختی و
محدودیت اعتباری پی شنهادی ،ویژگیهای کلیدی تعیین سودآوری هر وام برای بانک ه ستند بنابراین بانک قادر به محا سبه این دو مقیاس
مهم میشود و سودآوری دریافت وام توسط وامگیرندگان و میزان آن را بدست میآورند.
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شررباهت بسرریار زیادی بین بازی وامدهنده-وامگیرنده مطرح شررده و بازی بازاری که بیش از  ۲۲۹سررال بیش توسررط اجورث ()۲۸۸۲
معرفی شررررد وجود دارد .در آن بازی دو معاملهگر با دو محصررررول متفاوت وارد بازار میشرررردند که هریک از آنها تابع ترجیحاتی دارند
بدینصررورت که آنها تمایل به داشررتن ترکیبی از محصرروالت دارند .اجورث قادر بود نمودار سررادهای (جعبه اجورث) با اسررتفاده از منحنی
بیتفاوتی ترجیحاتشان بسازد که نشان دهد کدامیک از معاملهگران بهینه پارهتو هستند .بهینه پارهتو به این معناست که امکان معامله دیگری
با این شرط که معاملهگر بتواند بهتر عمل کند در حالی که دیگری در شرایط بدتری نسبت به شرایط پیشفرض قرار نگیرد ،وجود ندارد.
الزم به ذکر اسررت که این مسررئله مربوط به راهحلهای تعادلی قابل دسررتیابی در این بازی اسررت اما  ۶1سررال قبل اسرراس نظریه بازیها
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مجموعهای از ا ستراتژیها برای هر بازیکن ا ست به طوری که هیچ بازیکنی نتواند نتیجه نهایی را با تغییر ا ستراتژی در صورت عدم تغییر
اسررتراتژی سررایرین ارتقا دهد .در مبحث بازی وقتی بانک یک وام متغیر ارائه میدهد وامگیرندگان ترجیحاتشرران را توسررط تابع مطلوبیت
) U(r, lبیان میکنند .در اینجا فرد اطالعی در مورد سایر پیشنهادات قابل دسترسی برای وامگیرندگان بالقوه و امکان مقایسه پیشنهادات را
ندارد .فرض میکنیم احتمال گرفتن وام ) q(r, lدر ترکیبات مختلف اسررررت .وامگیرندگان در مواجهه با دو پیشررررنهاد وام به احتمال زیاد
پی شنهادی را میپذیرند که ترجیح بی شتری دارد .فرض این ا ست که ترتیب ترجیحات برای تمامی وامگیرندگان حتی در صورتی که احتمال
وام منتظر لزوماً یکسرران نباشررد مشررابه اسررت .تابع مطلوبیتی را در نظر میگیریم که نسرربت به  rکاهنده و نسرربت به  lفزاینده اسررت .یکی از
حاالت ممکن این اسررت که منحنیهای ترجیحات یکسرران خطوط راسررتی در سررطح ) (r, lبا شرریب مثبت هسررتند بنابراین با افزایش  rو l

افزایش مییابند .با توجه به این فرض که ترتیبات ) u(r, lو ) q(r, lدر پیشنهادات یکسان است تمام پیشنهادات روی یک منحنی ترجیحات
یکسران احتمال دریافت وام یکسرانی دارند .با این حال سرودآوری بانک مربوط به پیشرنهادات متفاوت روی یک منحنی ترجیحات یکسران
کامالً متفاوت اسررت .در ابتدا وقتی هردوی نرخ بهره و محدودیت اعتباری خیلی پایین هسررتند بازدهی بسرریار پایین اسررت و بنابراین سررود
زیادی وجود ندارد و شرررانس وامگیرنده بهطور پیشفرض پایین اسرررت .با حرکت روی منحنی به سرررمت باال درآمد (بازدهی) به دلیل نرخ
پرداختی و محدودیت اعتباری باالتر افزایش مییابد و بنابراین با حرکت به سررمت باال سررود افزایش مییابد .با افزایش محدودیت اعتباری
زیانهای پیشفرض بیش از درآمد افزایش مییابند که به معنای شررروع به افت سررود میباشررد .بنابراین برای هر منحنی ترجیحات یکسرران
چند نقطه حداکثر سرررود ∗ Aیا ∗ Bوجود دارد .میتوان سرررودآوری انتظاری افرادی که وام را دریافت میکنند را در برابر احتمال دریافت وام
مطرح نمود .از آنجا که همه وامها احتمال پذیرش یک سان دارند در صورتیکه روی نمودار تر سیم کنیم به صورت خطوط عمودی ن شان داده
می شوند .روی هر خط عمودی وامی با حداکثر سودآوری انتظاری وجود دارد .با افزایش نرخ بهره سودآوری وامها افزایش مییابد بنابراین
سررودآوری بهینه مثبت میشررود و همواره افزایش مییابد .البته به دلیل کاهش احتمال دریافت وام طی زمان و همچنین به دلیل ناسررازگاری
انتخابها احتمال ضررررر بوجود میآید .ازاینرو برای برخی منحنیهای ترجیحات یکسررران سرررود انتظاری بهینه برای متقاضررریانی که وام را
دریافت میکنند شرررروع به افت میکند و در طول منحنی این افت ادامه مییابد .تا جاییکه دیگر وام برای دریافتکنندگان سرررودآور نیسرررت.
بنابراین میتوان سود بهینه بانک برای هر وامگیرنده بالقوه را تابعی از سهم بازاری بانک (یا بهطور نسبی بهعنوان تابعی از سهم وامگیرندگان
بالقوه که وام را دریافت میکنند) نشان داد .توجه داشته باشید که تنها پیشنهاداتی مورد توجه بانک است که بهینه پارهتو باشند و پیشنهاد با
سررودآوری بیشررتر وجود نداشررته باشررد .چنانچه نرخ بهره و محدودیت اعتباری مربوط به پیشررنهاداتی که از لحاظ سررودآوری و سررهم بازاری
برای بانک جذابیت دارند را بدست آوریم ،میتوان ترجیحات وامگیرندگان را بدست آورد .ترجیح وامگیرنده با افزایش محدودیت اعتباری
و کاهش نرخ بهره افزایش مییابد .ترجیحات بانک به سود انتظاری و احتمال دریافت وام که به سهم بازار تعبیر میشود بستگی دارد .الزم
است منحنیهای سود ثابت برای بانک و ترسیم نقشه ترجیحات هردو بازیکن (وامگیرنده و وامدهنده) را داشته باشیم.
نقطه حداکثر سررررود (مثالً ∗ )pو احتمال دریافت وام در این نقطه  qFرا در نظر میگیریم .نقاط دیگری با ترکیبات مختلف نرخ بهره و
محدودیت اعتباری که سود کمتر از ∗ pو یا سود بیشتر از آن دارند ،در نظر میگیریم .ترسیم منحنیهای سود یکسان در نمودارهای نرخ بهره
و محدودیت اعتباری بیضررریوار میشرررود .حتی میتوان نقاطی با سرررود منفی نیز در نظر گرفت که احتمال دریافت وام در آن باالسرررت .در
صورتی که بانک اح ساس کند سهم بازار ب سیار مهمتر از سودآوری ا ست میتواند ت صمیم بگیرد در این نقطه عمل کند .نقاطی که در نقاط
تقاطع مماس بر سود انتظاری ثابت و احتمال دریافت وام قرار دارند نقاط بهینه پارهتو را ت شکیل میدهند که از نقطه حداکثر سود شروع
میشررررود و تا مرز صررررفر بودن نرخ بهره بیش میرود .این نقاط بهینه مربوط به پیشررررنهادات وامدهنده راهحل تعادلی در بازی وامگیرنده-
وامدهنده میباشد به طوری که هیچ پیشنهاد دیگری با سود باالتر و نرخهای پرداختی باالتر وجود ندارد .بعد از ارائه این پیشنهادات توسط
بانک متقاضرری میتواند پیشررنهاد ارائه شررده را پذیرفته یا رد کند .بنابراین برای تکمیل راهحل تعادلی در بازی الزم اسررت بدانیم چه زمانی
وامگیرنده باید وام پیشنهادی را دریافت کند .ممکن است بانک تصمیم بگیرد تنها یک ترکیب از نرخ بهره و محدودیت اعتبار در رتفولیوی
خودش ارائه دهد در این صررورت وامگیرندگان باید پیشررنهاد ارائه شررده را بپذیرند .این پیشررنهاد ممکن اسررت پیشررنهاد در نرخ بهره صررفر و
محدودیت اعتباری صررفر باشررد .برای برخی از متقاضرریان وام بهترین حالت پذیرفتن وام اسررت درحالیکه برای برخی دیگر رد وام .نس ربت
افرادی که دریافت وام برایشان سودمند است در محاسبات پیشنهاد وام توسط بانک در نظر گرفته شده است .بنابراین بانک خواستار تغییر
تصرررمیم آنها نمیباشرررد .بانک وامهایی با ترکیبات مختلف نرخ بهره و محدودیت اعتباری در طول منحنی بهینه پارهتو پیشرررنهاد میدهد و
وامگیرندگان با توجه به موقعیت شررخصرریشرران پیشررنهاد بهینه را میپذیرند .نکته قابل تأمل این اسررت که همه وامگیرندگان در پیشررنهادات
مختلف ) (r, lنق شه منحنیهای بیتفاوتی ) U(r, lیکسانی دارند حتی اگر توابع شان متفاوت باشد ،بنابراین تمامی آنها ترتیبات یکسانی از
احتمال گرفتن وام ) q(r, lدارند .بانک برمبنای سرررود و سرررهم تجاری بازاری پیشرررنهاد ارائه وام را انتخاب میکند .شررریب منحنی ارائه وام
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
بسررتگی به سررهم هریک از این دو دارد .نقطه نهایی انتخابشررده روی مرز بهینه پارهتو انتخاب میشررود که خط مماس بر آن دارای همین
شیب ا ست .این مدل ن سبت به دیگر مدلهای مطرح شده یک مدل انتزاعی ا ست .به منظور واقعی کردن آن الزم ا ست که بانک تحقیقات
بازاری روی متقاضررریان انجام دهد تا تابع مطلوبیت ) U(r, lرا برای ردههای مختلف وامگیرندگان تخمین بزند و همچنین نیاز به سررراخت
مدلهایی دارد که چگونگی وابستگی سودآوری انتظاری یک وامگیرنده به نرخ بهره پرداختی و محدودیت اعتباری انتخابی را نشان دهد.
در ادامه کار میتوان تعیین سودآوری و چگونگی وابستگی آن به محدودیت اعتباری را با مدلسازی پویا از رفتار مصرفکننده انجام داد
که مدلهای کاربردی در تصمیمگیری میباشند.

 ۸.۴برخی مالحظات نظارتی در مدیریت ریسک کارت اعتباری
مالحظات نظارتی برای کارت اعتباری متمرکز بر مدیریت ریسررک در ارائه خدمات از زمان تخصرریص وجه برای مشررتری تا زمان وصررول
همه بدهیها و تسررویه آن اسررت .پرداخت نقدی از نظر بانکها و مؤسررسررههای مالی و اعتباری فاقد مخاطره (ریسررک) اسررت ،در مقابل
پرداخت وجه کارت اعتباری با مخاطره همراه اسررت؛ زیرا ممکن اسررت دارنده کارت نتواند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآید .در این
بخش مالحظات نظارتی مرتبط با ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری بیان میشود.

 ۱.۸.۴محاسبه دارایی موزون به ریسک و سرمایه با وجود کارت اعتباری بر اساس اصول بال یک
از منظر مقام ناظر برای مقابله با ریسک ورشکستگی سطح  ۴درصد سرمایه اصلی ) (tier 1 capitialنسبت به داراییهای موزون به ریسک
باید رعایت شررود .برای مقابله با زیان در سررطوح فراتر از ورشررکسررتگی بانک باید تا  ۸درصررد دارایی موزون به ریسررک را بهعنوان سرررمایه
تکمیلی ( )tier 2 capitalدر نظر گرفته شررود .جهت محاسرربه داراییهای موزون به ریسررک میبایسررت سرره جزء مرتبط با کارت اعتباری را
جداگانه در نظر گرفت :نخ ست مانده ح ساب کارت اعتباری ۲که ن شان میدهد چه میزان ت سهیالت برای کارت اعتباری داده شده ا ست،
دومین جزء تفاوت بین رقم مانده و رقم مربوط به خط اعتباری تخصرریص داده شررده اسررت .نهایتاً جز سرروم بخش مربوط به تأمین مالی از
طریق اوراق بهادار سازی است .مورد اخیر البته چون هنوز در نظام بانکی ما تعریف نشده است در این بررسی پوشش داده نمیشود.
برابر توصیههای بال یک که هم اکنون در کشور ما مبنای مقررات جاری میباشد ،برای مانده حساب کارت اعتباری که نوعی تسهیالت
غیر ایمن ا ست میباید وزن ری سک  ۲11در صد در نظر گرفت یعنی  ۴در صد سرمایه ا صلی و  ۸در صد سرمایه تکمیلی در نظر گرفت.
برای ما به تفاوت بین مانده حسرراب و خط اعتباری داده شررده ،نیازی به منظور نمودن سرررمایه نظارتی نیسررت .عالوه بر منظور نمودن بافر
سرمایه برای کارت اعتباری میباید ذخیره الزم برای این دارایی را نیز در نظر گرفت .در این زمینه همان ذخیرهای که برای کل دارایی بانک
محاسررربه میشرررود قابل اعمال بوده و برای کارت اعتباری بهطور جداگانه ذخیرهای متفاوت از مقدار معمول برای سرررایر تسرررهیالت گرفته
نمیشود.

 ۲.۸.۴محاسبه دارایی موزون به ریسک و سرمایه با وجود کارت اعتباری بر اساس اصول بال دو
در مقررات بازل  ۲بانکها برای دارندگان کارت اعتباری باید روش رتبهبندی داخلی طراحی نمایند .برای این منظور الزم است که در درجه
اول پورتفوی کارت اعتباری را در گروههایی که از نظر ری سک همگون ه ستند د ستهبندی کرد .سپس برای هر د سته از این اقالم در پورتفو

بانک زیان مورد انتظار را بدسررررت آورد .زیان مورد انتظار هر دسررررته در پورتفوی کارت اعتباری بهعنوان تابعی از احتمال نکول )PD( ۲و

زیان در صررورت نکول )LGD( 3و اکسررپوژر در معرض نکول )EAD( 4محاسرربه میشررود که میبایسررت برای همان دسررته جداگانه انجام
گیرد .برای اوزان ری سک کارت اعتباری باید به تو صیههای بازل  ۲که برای اعتبارات خرد تجدید شونده ( 5)QRREپی شنهاد شده ا ست

تکیه کرد.
برای اوزان اعتباری باید رابطه همبسررتگی بین اقالم موجود در پورتفو کارت اعتباری در نظر گرفته شررود .اگر شرراخص همبسررتگی را
بهعنوان  AVC6تعریف کنیم اوزان هر دسته از داراییها برابر توصیههای بازل طبق فرمول زیر قابل استخراج است:
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])𝐷𝑃 × 𝐷𝐺𝐿( )) −
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در این فرمول ) 𝑁 −1 (. )،N(.تابع تجمعی توزیع نرمال و معکوس آن است که در سطح احتمال  1٫۵۵۵محاسبه شده است.
پس از محاسبه اوزان ،برای هر دسته از داراییها کافی است مقدار اکسپوژر در معرض نکول را در وزن مربوطه ضرب کنیم تا به دارایی
موزون به ریسررک یا  RWAبرسرریم .سرررمایه نظارتی برای هر بخش از پورتفوی کارت اعتباری از حاصررلضرررب دارایی موزون به ریسررک
برای آن د سته در  ۸در صد بد ست میآید .نهایتاً جمع کل سرمایه نظارتی برای هر د سته ن شاندهنده بافری از سرمایه ا ست که برای کارت
اعتباری باید کنار گذارده شررود .از آن سررو برای عددی که در صررورت نرخ کفایت قرار میگیرد باید زیان مورد انتظار از کل سرررمایه کاسررته
شود .زیان مورد انتظار همانطور که گفته شد برای هر دسته دارایی از حاصلضرب احتمال نکول در این در صورت نکول و نهایتاً اکسوژر
در معرض نکول بدست میآید .نکته مهم آن است که برای آن بخش از اعتبار که به شکل مازاد مانده و استفاده نشده برابر توصیههای بازل
 ۲باید سرررمایه نظارتی در نظر گرفته شررود ( .)Long et. Al. 2007به دلیل پیچیدهتر بودن محاسرربات ،این بخش را در این فصررل پوشررش
داده نمیشود.

۲

برای محا سبه ذخایر مطابق بال یک و بازل  ۲در حالی که بر ا ساس بال یک باید  ۲٫۲۹در صد دارایی تعدیل شده به ری سک بهعنوان
ذخیره منظور گردد ،در بازل  ۲میزان ذخایر باید برابر با زیان مورد انتظار به اضررررافه  1٫۶دارایی در معرض ریسررررک باشررررد .از آنجا که
بهطورمعمول نسبت زیان مورد انتظار به دارایی بین  ۹تا  ۶درصد ارزش دارایی در کارت اعتباری است ،میزان ذخایر در چارچوب بازل ۲
از بال یک بیشتر خواهد بود.
ریسک نقدینگی
در ایران کارتهای اعتباری در سرره سررطح برنزی ،نقرهای و طالیی با مبالغی تا سررقف  31 ،۲1و  ۹1میلیون تومان صررادر میشررود .برای
دریافت کارت م شتریان نیاز به اعتبار سنجی و سپردن وثیقه دارند .این کارتها قابل نقد شدن نی ستند .با توجه به اینکه این کارتها دارای
مبالغ بیش از یک میلیون تومان هسررررتند ،امکان برداشررررت ناگهانی م بالغ موجود در کارت ها وجود دارد .بنابراین این برداشررررت ناگهانی
میتواند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه سازد.
به همین دلیل بر ا ساس قانون حداقل الزامات مدیریت ری سک نقدینگی مؤ س سات اعتباری ک شور ،کارت اعتباری از جمله ت سهیالت
تعهد شده غیر قابل ف سخ و آماده بردا شت در نظر گرفته شده ا ست که احتمال بردا شت آن ۹1 ،در صد در نظر گرفته شده ا ست .بنابراین
بانکهای کشور برای محاسبه نسبت پوشش نقدینگی ضروری است ،این احتمال را مدنظر قرار دهند.
در اصول بال  ۲و  ۲اشارهای به این موضوع نشده است .درحالیکه بر اساس اصول بال  ،3کارت اعتباری بخشی از خدمات ارائه شده
به مشتریان بوده و احتمال برداشت آن  ۹درصد در نظر گرفته شده است و در اتحادیه اروپا نیز در بخش سایر خدمات با احتمال برداشت
 ۴1-۲1درصد در بخش اقالم خروجی در نظر گرفته شده است.
البته چون اصررول بال یک رهنمود اسررت و هر کشررور باید متناسررب با سرراختار بانکی خود ،قوانین را تعدیل نماید ،احتمال برداشررت از
کارت اعتباری در ایران متفاوت از اصول بال است.
ریسک عملیاتی
گسترش کاربرد کارت اعتباری در فعالیتهای پرداخت مشتریان ،به صورت بالقوه میتواند بانک را در معرض ریسک عملیاتی قرار داده و
مسررائل مربوط به مدیریت حسررابهای مشررتری و پردازش پرداخت را ایجاد کند .بنابراین توجه به اندازهگیری و مدیریت ریسررک عملیاتی
مربوط به کارت اعتباری ضررروری اسررت .در این بخش ابتدا ریسررکهای مختلف عملیاتی بیان میشررود .سررپس مقررات و اسررتانداردهای
موجود در اندازهگیری و مدیریت ریسک عملیاتی بیان میشود.
انواع ریسکهای عملیاتی مربوط به کارت اعتباری
عملیات کارت اعتباری ،ب سیار اتوماتیک ا ست و حجم زیادی از معامالت را در اختیار دا شته و نیازمند کنترل عملیاتی قوی ا ست .یکی از
انواع ریسکهای عملیاتی ،تقلب است که یک مشکل مداوم مرتبط با برنامههای کارت اعتباری است .ماهیت متفاوت آن به عنوان خدمتی
که تضمین نشده است و توسط مشتری مدیریت میشود ،میتواند تقلب ایجاد نماید.

 ۲شایان ذکر است که بین تعریف ذخایر در بال یک و بازل  ۲ی اختالف وجود دارد که در اطالق ذخایر به طور عام برای این دو چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد.
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ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
از طرف دیگر پلتفرم فناوری بانک میتواند یک ریسرررک عملیاتی قابل توجه برای صرررادرکننده کارت ایجاد کند .پلتفرمهایی که بهروز
نیستند یا برای کاربری سخت هستند یا نیاز به برنامهریزی مجدد داشته باشند ،باعث می شوند هزینه ارائه خدمات برای بانک افزایش یافته
و خطاها نیز زمانی که نیاز به مداخله انسانی است افزایش مییابد.
ریسررررک عملیاتی نه تنها در ایجاد و نگهداری حسررررابها وجود دارد ،بلکه در فرآیندها نیز وجود دارد بهعنوانمثال زمانی که بانک در
فعالیت جمعآوری اطالعات از افراد بیرونی نیز اسرررتفاده میکند .در این شررررایط برای مدیریت ریسرررک عملیاتی مربوط به فرآیندها ،مفاد
قانونی دقیق در مورد آمادهسررازی و ثبت مدارک و جمعآوری اطالعات باید وجود داشررته باشررد و هر صررادرکننده بایسررتی فرآیندهایی را در
دست داشته باشد و یا اطمینان حاصل کند که فعالیتها منطبق با آن الزامات هستند.
برای کنترل ریسک عملیاتی ،ضروری است بانک ،یک سیستم کنترل داخلی مؤثر ،حسابرسی داخلی و خارجی و شخص ثالث و روابط
مدیریت شررخص ثالث ،برنامه تداوم فعالیت را تهیه کند .در این راسررتا ،مدیریت بانک باید ارزش حسررابهای مدیریت شررده به صررورت
دفتری و تضررمینشررده را بررسرری کند ،قابلیتهای سرریسررتمها و فنآوریها را در ارتباط با حجم فعلی و آتی ،آمادگی در مورد رخدادهای
احتمالی ،و اک سپوژر سی ستم پرداخت را در نظر بگیرد .اگر یک بانک در هر بخش از عملیات خود یک شخص ثالث در نظر بگیرد بانک
باید روشهای مدیریت رابطه با شخص ثالث را به کار گیرد.
ری سک ا ستراتژیک کارت اعتباری نوعی از ری سک عملیاتی کارت اعتباری ا ست و زمانی که ت صمیمات مربوط به ک سبوکار مربوط به
کارت اعتباری ،اثر معکوس بر کمیت و کیفیت خدمات مربوط به آن و برنامه کنترلهای عملیاتی داشته باشد ،افزایش مییابد.
بهعنوانمثال بانکها ممکن اسررت با ریسررک اسررتراتژیک در کارت اعتباری مواجه شرروند اگر برنامه کافی برای بازاریابی کارت اعتباری
نداشرررته باشرررند .برای کاهش ریسرررک اسرررتراتژیک مدیریت بانک باید بهصرررورت کامل بازارهای جدید را بشرررناسرررد ،نتایج را تحلیل کند،
پیشنهادهای اصالحی برای محدود کردن حسابهای کارت جدید که پیشبینی نشدهاند ایجاد نماید.
عدم موفقیت در آزمون بازارهای جدید و اسرررتراتژیها ،قبل از ایجاد کارت اعتباری جدید ،میتواند برای بانک ریسرررک اسرررتراتژیک
ایجاد نماید .برای مثال ،صررادرکننده که بخواهد تغییر در ترکیب پورتفولیوی خود ایجاد کند اگر شررناخت کافی نسرربت به مشررخصررههای
مشتریان داشته باشد ،میتواند ریسک استراتژیک را کاهش دهد.
همچنین زمانی که بانک میخواهد از تکنولوژی جدید برای ایجاد کارت اعتباری اسررررتفاده کند ،اسررررتخراج هزینهها و منافع ناشرررری از
تکنولوژی جدید میتواند بر کاهش ریسرررک اسرررتراتژیک کمک کند .مدیریت بانک باید به تغییرات بازار کارت اعتباری نظیر افزایش انواع
مختلف کارت اعتباری ،که میتواند تقلب را در فرآیند صدور و کاربرد آن ایجاد نماید ،توجه داشته باشد.
عالوه بر موارد مذکور ،عملیات کارت اعتباری میتواند به روشهای مختلف ری سک شهرت ایجاد کند .برای مثال ح سابداری ضعف
در ارائه خدمات به موقع به مشتریان و اجرای به موقع فرآیند پرداخت میتواند زیان ایجاد کند.
بانک صررادرکننده که از صررادرکنندههای بیرونی برای ارائه خدمات اسررتفاده میکند باید بهطور مؤثر بتواند خدمات فراهم شررده توسررط
شخص ثالث را کنترل و مدیریت کند .ری سک شهرت ممکن ا ست زمانی که کارت اعتباری ارائه می شود رخ دهد زیرا که م شتریان کیفیت
خدمات دریافت شده را با کیفیت خدمات سایر بانکها مقایسه میکنند.
برخی اقدامات مربوط به کارت اعتباری نیز میتوانند ری سک شهرت کارت اعتباری را افزایش دهند .از جمله آنها نرخهای جریمه برای
مشتریان بدحساب است که بانک صادرکننده را با ریسک شهرت مواجه میکند.
جایگاه ریسک عملیاتی کارت اعتباری در اصول بال
کمیته نظارتی بال ،با انتشررررار اصررررول مدیریت ریسررررک در بانکداری الکترونیک ،انتظار دارد ،انواع ریسررررک عملیاتی مربوط به بانکداری
الکترونیک بهصررورت کلی شررناسررایی شررده و با اتخاذ شرریوههای احتیاطی ،این ریسررک ،مدیریت شررود .بر همین اسرراس اصررول چهاردهگانه
مدیریت ری سک بانکداری الکترونیک بیان شده ا ست .این ا صول در سه بخش در نظر گرفته شده ا ست :نظارت مدیریت و هیئت مدیره،
کنترل امنیتی و مدیریت ریسررک قانونی و شررهرت .بانک مرکزی کشررور نیز این اصررول را بهعنوان یک رهنمود به بانکها جهت اجرا ابالغ
نموده است.
از طرف دیگر اندازهگیری و مدیریت ریسررررک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری همانند سررررایر فعالیت های بانک مشررررمول مجموعه
رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی است .بر همین اساس ،در اجرای مؤثر بند ب از ماده  ۲۲قانون پولی و بانکی کشور ،مصوب
تیرماه  ۲3۹۲و اصررالحات پس از آن و به منظور کمک به حف و ارتقای کارایی مؤسررسررات اعتباری از طریق تشررویق آنها به اتخاذ تدابیر
الزم برای پیشررگیری از بروز زیانهای احتمالی ناشرری از وقوع اختالالتی که به هر دلیل ممکن اسررت در فرآیند انجام عملیات رخ دهد و نیز
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اجتناب از بروز خسررراراتی که در صرررورت وقوع ،به موجب تکالیف مقرر در بند ج ماده  3۹همان قانون مسرررئولیت جبران آن با مؤسرررسررره
اعتباری است ،مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی بیان شده است.
بر ا ساس این رهنمود ضروری ا ست رویدادهای مؤثر در بروز ری سک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری شنا سایی شوند .رویدادهای
مختلف مشررتمل بر این موارد اسررت :رویدادهای مربوط به فرآیندها و روشها ،رویدادهای مربوط به درون سررازمان ،رویدادهای مربوط به
اختالالت کاری و نواقص سیستم ،رویدادهای مربوط به خارج از مؤسسه.
همچنین هر بانک و مؤسررسرره اعتباری صرررف نظر از اندازه یا پیچیدگیهای آن ،میبایسررت چارچوبی را برای مدیریت ریسررک عملیاتی
کارت اعتباری ایجاد نماید .هدف از این چارچوب ،حصررول اطمینان از این موضرروع اسررت که ریسررکهای عملیاتی بهشرریوهای سررازگار و
بهطور جامع مورد شناسایی ،ارزیابی و اندازهگیری ،پایش و کنترل قرار گرفته و گزارش شود.
از جمله ابزارهای شناسایی میتوان به این موارد اشاره نمود :استفاده از بانک اطالعاتی رویدادها و زیانهای گذشته ،استفاده از روش
خودارزیابی ،تجزیهوتحلیل سناریو ،تجزیهوتحلیل محیطی ،استفاده از روش امتیازدهی ،استفاده از روش ترسیم ریسک.
پس از شررناسررایی و اندازهگیری ریسررک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری ،ضررروری اسررت ،سرررمایه الزم برای پوشررش ریسررک عملیاتی
مربوط به آن اندازهگیری شود .بر اساس اصول بال دو روش برای اندازهگیری ریسک عملیاتی کارت اعتباری پیشنهاد میشود.
روش شرراخص پایه ( :)BIAاین رویکرد بر پایه درصررد مسررتقیمی از درآمد ناخالص قرار دارد که شررامل درآمد خالص بهرهای و درآمد
خالص غیر بهرهای است.
روش استاندارد ( :)STAبهطور اساسی روش بهکارگیری رویکرد استاندارد شده مثل رویکرد شاخص پایهای است .تفاوت اساسی بین
این دو رویکرد این اسرررت که در رویکرد اسرررتاندارد شرررده ،باید عملیات بانکی به  ۸فعالیت تقسررریم شرررود :تأمین مالی شررررکتی ،فروش و
مبادالت ،امور بانکی خرد ،بانکداری تجاری ،پرداخت و تسویه ،خدمات کارگزاری مدیریت داراییها و واسطهگریهای خرد.
کارت اعتباری از جمله م صادیق بانکداری خرد ا ست .بنابراین درآمدها و هزینههای آن قابل محا سبه بوده و بتای آن بر ا ساس ا صول
استاندارد بال  ۲۲درصد در نظر گرفته شود .بنابراین بر اساس روش استاندارد ،مقدار پوشش سرمایهای ریسک عملیاتی در روش شاخص
پایه به شرح زیر است:
𝑁𝜖𝑖

1≤𝑖≤3

])𝛼× 𝑖𝐼𝐺(∑[
𝑖

= 𝐴𝐼𝐵𝐾

 = K BIAمقدار پوشش سرمایهای ریسک عملیاتی در روش شاخص پایه؛
 = GIiدرآمد ناخالص ساالنه -طی سه سال قبل -مشروط به مثبت بودن آن؛
 = iتعداد سالها از سه سال گذشته ،که در آن ،درآمد ناخالص مثبت است (حداقل یک و حداکثر سه سال) درصورتیکه درآمد ناخالص
یک سال منفی یا صفر باشد ،الزم است آن سال و درآمد ناخالص متناظر آن از محاسبه خارج شود؛
در روش اسررتانداردشررده ،ریسررک عملیاتی کارت اعتباری از حاصررلضرررب ضررریب  متناظر در درآمد ناخالص هر خط کاری قابل
احت ساب ا ست .چنانچه مجموع حا صل ضربهای درآمد ناخالص کارت اعتباری در ضریب  متناظر آنها منفی یا م ساوی صفر گردد،
برای آن عدد صفر منظور میشود .نحوه محاسبه در رابطه ذیل بیان میشود:
𝐾𝑆𝑇𝑎 = [∑𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 1−3[(𝐺𝐼 × 𝛽 ]]/3
 = K STaپوشش سرمایهای در روش استاندارد شده
 = GIدرآمد ناخالص ساالنه یک سال م شخص ،مطابق رویهای که در روش شاخص پایه تعریف شده ا ست برای کارت اعتباری تعریف
میشود.
 = در صدی ا ست ثابت که تو سط کمیته بال تعیین شده ا ست و سطح سرمایه مورد نیاز را (با توجه به زیان احتمالی) ن سبت به سطح
درآمد ناخالص هر واحد کاری مشخص میکند.

 ۳.۸.۴کارت اعتباری در بال ۳
هدف از تغییرات در حوزه کارت اعتباری مندرج در بازل آن اسررت که بانکها بهتر قادر به جذب شرروکهای بازاری یک وامگیرنده باشررند.
زیان پورتفولیوی کارتها آسانترین زیان برای مدیریت در همه بانکها هستند .مشکل این است که بال سه نشان میدهد ،اوزان سرمایه بر
مبنای ماهیت و میزان خطر بنا شده تا بر اساس میزان ریسک واقعی زیان .در بال  3رفتار با یک میلیارد دالر در کارت اعتباری یا تعهدات
۲۲۲

ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
اعتباری ناایمن برای هزاران م صرفکننده نظیر اعطای ت سهیالت یک میلیارد دالری به یک فرد ا ست .همه ت سهیالت اوراق بهادار سازی

نشده ۲بیشتر از تسهیالت اوراق بهادار سازی شده ۲سرمایه نیاز دارند.

با یک مثال بهتر توضرریح میدهیم یک بانک تحت بازل  3چگونه سرررمایه مورد نیاز کارت اعتباری را تعیین میکند .کسرربوکار کارت
اعتباری در سررال  ۲1۲1بازدهی سرررمایه  ۲۴درصررد داشررت اما با پذیرش بال  ،3بازدهی سرررمایه با  ۹درصررد کاهش به  ۵درصررد رسررید.
متوسررط سرررمایه الزم برای حمایت از آن از  ۲۹میلیارد دالر به  ۲۲میلیارد دالر رسررید .بنابراین کفایت سرررمایه از  ۲1٫۴درصررد به ۲۹٫۴
درصد رسید .کسبوکار اعتباری تحت قوانین بال  ،3سرمایه بیشتری نیاز دارد.
جدول  .۲-۴یک مثال از اثر بال  ۳بر کسبوکار کارت اعتباری (ارقام به میلیارد دالر)
کل درآمد

۲۷٫۲

ذخیره زیان

-۸

حاشیه ریسک تعدیل شده

۵٫۲

هزینهها

5٫۸

درآمد قبل از مالیات

3٫3

درآمد خالص

۲٫۲
۲44٫4

متوسط وام

نکته اینجاست که تأمین سرمایه برای بانکها راحت و ارزان نیست و کسبوکار با بازدهی باال نیاز به سرمایه بیشتر و مدیریت بهتر
منابع دارد .کسبوکار های با بازدهی سرمایه کمتر ،نیاز به افزایش سرمایه دارند تا بتوانند بازدهی مناسب را ایجاد کنند .در کشورهای
اروپایی و آمریکا ،کسبوکارها از نظر نیاز به پوشش سرمایه تحت نظارت قرار میگیرند.
جدول  .۲-۴متوسط سرمایه و بازدهی سرمایه بر اساس بال یک و سه
بال یک

بال 3

سهام

۲5

۲۲٫۲

نرخ کفایت سرمایه

٪۲1٫4

٪۲5٫4

بازدهی سرمایه

٪۲3٫۵

٪۵٫4

متوسط سهام

بانکها بهعنوان بخ شی از برنامه بهینه سازی سرمایه ،آ ستانههای بازدهی سرمایه و محدودیتهای ن سبتهای سرمایهگذاری به خطوط
کسررربوکار از سرررطوح باال به پایین تعیین میکنند .از آنجا که کسررربوکار کارتها ،قلب اعتبارات اسرررت ،آنها با چالشهای جدی مواجه
هستند .اساساً دو هدف روشن برای بانکها وجود دارد:
مدل کسررربوکار سرررنتی را برای دسرررتیابی به بازدهی سررررمایه باالتر از طریق طراحی مکانیسرررم نرخگذاری ،اشرررتهای ریسرررک و برآورد
هزینههای عملیاتی تغییر دهند.
تغییرات واقعی در مدل کسبوکار سنتی ایجاد کنند تا بتوانند سرمایه مؤثر کارت اعتباری را بهبود بخشیده و سرمایه مؤثر را برای کل
بانک بر اساس بازل  3بهبود ببخشند.
برای دسررتیابی به هدف اول ،اقداماتی نظیر کنترل هزینه ،مدیریت پورتفولیو و حذف مشررتریانی که دارای سررودآوری کمتر از حد آسررتانه
هستند ،باید صورت پذیرد .این ابزار به شدت باعث کاهش بازدهی سرمایه می شود بنابراین بانکها نیاز به جذب سرمایه برای دستیابی به
هدف بال  3دارند تا بتوانند بازدهی سرمایه را افزایش دهند.
برای تحقق هدف دوم مدیران بانک ها با چالش مواجه هسررررتند .زیرا که مدیران کسرررربوکار کارت اعتباری ملزم به بازنگری مدل
ک سبوکار خود نی ستند تا الزام سرمایه را رعایت کنند .تغییر در مدل ک سبوکار و رفتار م شتریان ،به دو دلیل امری ضروری ا ست .اول

۲۲3

Unsecured

1

Secured

2

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اینکه اجرای بال  ،3کسررربوکار کارت را در اسرررتراتژی مدیران رده باال جایگزین میکند و توانایی بالقوه برای کنترل بیشرررتر درآمد به آنها
میدهد .دوم اینکه چالشهای مربوط به تأمین سرمایه ،نیاز به بازنگری و تفکر در مورد مدل کسبوکار و ایجاد ارزش مشتریان دارد.
سه اهرم کلیدی وجود دارد که میتواند برای تغییر سرمایه مصرفی هر کسبوکار استفاده شود تا بتواند ریسک اعتباری را در چارچوب
بال  3محاسبه کند.


۲

۲

اعتبارات با بهکارگیری وثیقه نظیر امالک یا وجوه نقد که این موضوع میتواند مشتریان را از خدمت اعتباری به خدمت بدهی سوق
دهد.

3



انتقال خطر اعتباری بلندمدت به دوره کوتاهتر به خصوص برای مشتریان غیر چرخهای



تغییر بدهیهای محتمل به خصوص خطوط اعتباری مصرف نشده به زمان سررسید یا مورد به مورد به قرارداد
تاریخچه ک سبوکار کارت اعتباری ن شان داده ا ست که چطور اعتبارات نامطمئن از بازپرداخت ،با محدودیت زمانی در بازپرداخت و

محدودیت مقدار ت سهیالت مواجه شدهاند .در نظر گرفتن همه این پارامترها در برآورد سرمایه کار راحتی نی ست .بنابراین ک سبوکارهای
کوچک و م شتریان محدود قادر به دریافت کارت اعتباری ه ستند تا بتون سرمایه مورد نیاز را محا سبه کرد .ک سبوکارهای پیچیده نیاز به
محاسبه سرمایه به روش پیچیدهتری دارند.

 ۴.۸.۴مقررات کارت اعتباری در ایاالت متحده آمریکا
در حال حا ضر قوانین فدرال در امریکا بر جنبههای خا صی از صنعت اعتبار سنجی و همچنین ا ستفاده از رتبه اعتباری و گزار شات مربوطه
را نظارت میکند .با این حال چارچوب موجود شکافهایی دارد و کفایت نمیکند .م صرفکنندگان نیز اعمال قوانین موجود به ب سیاری از
فرمهای ارزشررریابی اعتباری را به دلیل منابع اطالعاتی و تکنولوژیهای جدیدی که این ابزارها به کار میبرند امری دشررروار میدانند .حقایق

مربوط به قوانین وامدهی )TILA( 4در سال  ۲۵۶۸تو سط مقررات  Zاجرا شد و در ماه جوالی سال  ۲۵۶۵به صورت کارا و مؤثر انجام
پذیرفت و از آن زمان به بعد بارها ا صالح و تعدیل شد .بعدها کنگره قوانینی را ت صویب کرد که تیال را بیش از قبل ا صالح نمود .مقررات

قانون کارت به اعتباردهندگانی جهت افزایش میزان توجه به مصرررررفکنندگان پیش از افزایش نرخ کارت اعتباری یا اعمال تغییراتی در
شرایط حسابها ،نیاز دارند .اصالحات انجامشده ،به مصرفکنندگان این فرصت را میدهد که از این افزایشها و تغییرات با اطالعرسانی
به اعتباردهنده قبل از تأثیرگذاری آنها امتناع کند .مقررات قانون کارت شامل قوانین مربوط به افزایش نرخ بهره ،معامالت ب سیار محدود و
کارت دانشجویی نیز میباشد .در نهایت آنها به عقالیی و متناسب بودن هزینههای مجازات و اتهامات و ارزیابی مجدد افزایش نرخ توجه

میکنند .بر این اساس در تمامی موارد این مقررات ارجاع به قانون CARD5وجود دارد.

در قوانین فدرال دو قانون گزارش اعتباری عادالنه ( 6)FCRASو قانون فرصررررتهای اعتباری برابر ( ۷)ECOAوجود دارد که بهطور

خاص به صنعت اعتباردهی مرتبط میباشند FCRA .در سال  ۲۵۷1به منظور دستیابی به اهداف دوگانه تضمین عدالت در گزارش اعتبار
م صرفکننده و محافظت از حریم خ صو صی م صرفکنندگان از طریق محدودیت در چگونگی ا ستفاده از اطالعات اعتباری م صرفکننده،

ایجاد شرررد ۸FCRA .این اهداف را با اسرررتفاده از روشهای مناسررربی جهت پاسرررخگویی به نیازهای تجاری مربوط به اطالعات اعتباری
مصرفکننده ،اطالعات فردی ،بیمهای و سایر اطالعات به نحوی که برای مصرفکننده عادالنه و منصفانه باشد با در نظر گرفتن محرمانه
بودن ،دقت و استفاده مناسب از این اطالعات از مراکز گزارشدهنده در مورد مصرفکننده پیش میبرد .همچنین  FCRAاین اطمینان را
به مصرررفکننده میدهد که عالوه بر دسررترسرری به اطالعات اعتباریشرران میتوانند از چگونگی اسررتفاده شرررکتهای مرتبط از اطالعات
شخصی و اعتباری آنها برای تصمیمات اعتباری ،استخدامی و بیمهای نیز آ گاهی داشته باشند .تحقیقاتی که اخیراً در این زمینه انجام شده
ا ست ن شان میدهد که با توجه به اندازه مجموعه دادهها و منابع اطالعات ،شرکتهایی که تجزیهوتحلیل ابر دادهها را انجام میدهند قادر
به برآورده کردن این تعهدات  FCRAنمیباشند.

۲۲۴

Credit product

1

Debit product

2

Non Revolving customer

3

The Truth in Lending Act

4

Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure

5

Fair Credit Reporting Act

6

Equal Credit Opportunity Act

7

Robinson

8

ارزیابی ریسک و نرخگذاری در پلتفرم کارت اعتباری
 FCRAاطالعات مربوط به اعتبار مصررفکننده ،ظرفیت اعتباری ،شرخصریت ،شرهرت عمومی ،ویژگیهای شرخصری و یا نوع زندگی
م صرفکننده را پو شش میدهد .اگرچه انواع اطالعات مربوط به  FCRAب سیار گ سترده ه ستند اما در صورتی کاربرد دارند که اطالعات
مربوط به هر فرد بهطور مشرررخص تعریف شرررود .بهعنوان مثال ممکن اسرررت شررررکتی اطالعات مربوط به خانواده یا محل سرررکونت کاربر
خدمات اینترنتی را گردآوری کند ،در حالی که این گزارشررات شرررکت به الزامات  FCRAمقید نباشررد FCRA .در بهکارگیری دادهها تحت
پوشش قانونی بودن آنها را نیز در نظر میگیرد.
به دلیل اهمیت حف حریم خصروصری مصررفکنندگان ،بهرهمندی از اطالعاتی که بهعنوان گزارش در مورد مصررفکننده ارائه میشرود
صرررررفاً برای موارد خاص قابل قبول مثالً در رابطه با معامالت اعتباری مصرررررفکننده توسررررط  FCRAتائید میگردد .این گزارشررررات
مصرفکننده برای اهداف غیر قابل قبولی مانند بازاریابی هدفمند بههیچعنوان ارائه نمیگردد.
اگرچه  FCRAاستفاده از اطالعات را به منظور تضمین قابلیت اصالح اشتباهات در گزارشهای مصرفکننده محدود میکند اما این
محدودیتها غالباً در مورد استفاده از انواع اطالعات پروندههای خاصی از موارد جنایی و مالی اعمال می شود .بنابراین مصرفکنندگان را
قادر می سازد تا در مورد چگونگی دریافت و افزایش اعتبار آ گاه شوند .با توجه به نقدهایی که بر فیکو و سایر شیوههای اعتباردهی سنتی
صادق ا ست ،و همچنین نگرانیهایی که در مورد روشهای اعتباردهی جایگزین با وجود ابر دادهها به دلیل عدم آگاهی م صرفکنندگان از
اطالعات ارائه شده از رفتار شان و چگونگی کاربرد آن وجود دارد FCRA ،به شرکتهای جایگزینی برای ارائه به م صرفکنندگان با امکان
دسترسی و اصالح اطالعات در مورد آنها نیاز دارد .البته ممکن است در مواجهه با سیستم اعتباردهی با متغیرهای بسیار زیاد به دلیل عدم
دقت کافی ،سرررنجش اعتباری و ارائه گزارش برای تصرررمیمگیریهای چالشررری بر مبنای مدلهای جایگزین عمالً غیرممکن باشرررد .به نظر
میرسد با توجه به این شرایط این سیستم برای ابزارهای دادههای بزرگ کارایی ندارد .همچنین بدین معنا که  FCRAنمیتواند با استفاده
از ابزارهای یادگیری ماشین دادههای بزرگ برای پیشگیری از نتایجی مانند آسیبپذیری مصرفکننده جلوگیری کند.
قانون فرصرررتهای برابر  ECOAدر سرررال  ۲۵۷۴تصرررویب گردید تا اعتباردهندگان را از در نظر گرفتن ویژگیهای خاص مانند نژاد،
مذهب ،ملیت یا وضررعیت تأهل منع کند .از زمان تصررویب آن  ECOAهمراه با مقررات  Bبهعنوان اصررلیترین ابزار خدمترسررانی برای
افراد و مصررررفکنندگان در مواجهه با تصرررمیمات مربوط به وامها و سررریاسرررتهایی که به وضررروح تبعیضآمیز هسرررتند یا منجر به نتایج
تبعیضآمیز میشروند ،تلقی میگردد .چارچوب  ECOAموجود تصرمیمات مربوط به وامدهی را با اسرتفاده از ابزارهای یادگیری ماشرین با
بهرهگیری از دادههای بزرگ درسررت مانند تصررمیمات وامدهی با اسررتفاده از ابزارهای سررنتی مدیریت میکند .وامگیرندگان به هنگام توجیه
وامگیرندگان در فرآیند تصررررمیمات اعتباریشرررران با بهرهگیری از الگوریتمهای پیچیده و حجم زیادی از اطالعات احتماالً به دنبال رفتار یا
تأثیرات متقابل (با وجود مشکالت بیشتر) میباشند.
در اینجا الزم ا ست به تغییرات صنعت اعتباردهی بهوا سطه بهکارگیری تکنیک یادگیری ما شین و ابردادهها و همچنین م شکالت ایجاد
شده برای مصرفکنندگان و سایر افراد بهواسطه بهکارگیری قوانین موجود در  FCRAو  ECOAدر ابزارهای اعتباردهی جایگزین پرداخته
شرررود .ابزارهای اعتبارسرررنجی با وجود ابر دادهها بهطور بالقوه چهار چالش عمده را پیش رو قرار میدهد :عدم شرررفافیت ،عدم دقت کافی
دادههای ورودی ،پتانسرریل به ثمر رسرراندن امتیازدهی متضرراد و تبعیضآمیز و ریسررک ناشرری از بهکارگیری این ابزارها برای مصرررفکنندگان
آسریبپذیر .تمامی این چالشها به نحوی با یکدیگر در ارتباطاند .بدین معنا که راهحلهای یک چالش ممکن اسررت در حل سررایر چالشها
اثربخش باشررد .برای به چالش کشرریدن مشررکالت ضررمنی الزم اسررت تعدیلکنندگان از چگونگی تعریف ارزش هدف مدل ،امتیازات مورد
استفاده برای امتیاز دهی اعتباری و مهمترین ویژگیهای مدل آگاهی داشته باشد .بهطور مشابه در صورتی که وامدهندگان مجاز به استفاده
از مدلهای طراحی شده به منظور شناسایی مصرفکنندگان آسیبپذیرتر باشند بهرهمندی از الگوهای تبعیضآمیز کاهش مییابد.

 ۹.۴جمعبندی و نتیجهگیری
معرفی کارت اعتباری به معنای مرسرررروم آن چالشهای جدی را برای بانکها در حوزه ارزیابی و تصررررمیمگیری اعتباری به همراه خواهد
داشت .هم چنان که در این فصل بررسی شد ،در درجه نخست برای یک تصمیم درست باید ارزیابی درستی از وضعیت اعتباری مشتریان
در دست باشد .این امر به نظام منسجم و روزآمدی نیاز دارد تا در آن اطالعات مشتریان بهطور جامع گردآوری شده و بهطور مستمر به روز
رسررانی شررود .عالوه بر آن باید ارزیابی اعتباری به کمک مدلهای امتیازدهی تصررویر روشررنی از اعتبار مشررتری به دسررت دهد .همانطور که
گفته شرررد نحوه محاسررربه امتیاز اعتباری در روش سرررنتی که فیکو نیز از آن پیروی میکند بر مبنای  ۹شررراخه کلی اسرررت که هریک چندین
زیرشرراخه مرتبط دارد ۹ .شرراخه اصررلی شررامل تاریخچه پرداخت ،اسررتفاده از سررقف اعتبار ،تاریخچه اعتبار ،کاربرد اعتبار و اعتبار جدید
میباشد.

۲۲۹

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اما در روشهای نوین که با ا ستفاده از ابردادهها مطرح شده ا ست امتیاز دهی اعتباری بهطور فزایندهای ا ستفاده از طیف گ ستردهای از
دادههای غیرسررنتی شررامل اطالعات بدسررت آمده از رسررانههای اجتماعی ،تاریخچه پرداختهای مربوط به خردهفروشری مصرررفکنندگان و
سایر اطالعات بدست آمده از سایر سیستمها و دیتا رومها و کارگزاران دادهها را نیز در بر میگیرد.
در بحث نرخگذاری و تعیین سقف اعتبار نخ ست به کاربرد مدلهای امتیازدهی در این زمینه ا شاره شد و اما در نهایت پی شنهاد شد تا
با توجه به غیرخطی بودن و پیچیدگی ذاتی مدلهای بکار رفته در این زمینه از مدلهای شرربیهسررازی اسررتفاده شررود .در این مدلها رفتار هر
یک از متغیرهای عمل-اثر (احتمال قطع ارتباط مشتری ،احتمال نکول ،تغییر در سطح تراز و زیان در صورت نکول) به صورت جداگانه
و غیرخطی مدل شررود و سررپس تأثیر توأمان آنها با یکدیگر با محاسرربهی درآمد انتظاری ،هزینهی انتظاری و سررودآوری مطالعه میشررود.
مجموعهی این عمل-اثرها برای متغیرهای مختلف و متغیرهای کنترل به یک مدل عمل-اثر مبدل میشررود که میتوان پارامترهای آن را از
دادههای موجود در دورههای قبلی اسررتفاده از کارت اعتباری به دسررت آورد .این مدل را میتوان با اسررتفاده از شرربیهسررازی مونت-کارلو
تولید نمود و سررررطح باال و پایینی برای متغیرهای خروجی در هر یک از عمل-اثرها تخمین زد .این تخمین در نهایت با داده های واقعی
مورد تصحیح و تدقیق قرار میگیرد و در هر دور به تخمین دقیقتری میتوان رسید.
در بررسرری اثرات معرفی کارت اعتباری بر سرررمایه نظارتی به دلیل آن که کشررور ما در مرحله گذار به چارچوب نظارتی بالتر قرار دارد،
این اثرات تحت سناریوهای مختلف نظارتی مورد بررسی قرار گرفت .مشاهده شد که در حالی مه در بال  ۲کارت اعتباری برای فروشنده
همچون فروش اقالم ترازنامه بانک ثبت شده و نظیر یک تسهیالت در نظر گرفته میشود و برای آن الزامات سرمایهای بال در مورد سرمایه
جزء اول و کفایت سرررمایه  ۸درصرردی باید رعایت شررود ،در بازل  ۲بانکها وزن ریسررکها را بر حسررب روش امتیاز دهی اعتباری داخلی
محاسبه میکنند .در این روش ریسک موزن اکسپوژر کارت اعتباری است که تابعی از احتمال نکول و زیان نکول و اکسپوژر نکول ا ست.
در بازل  3بال از آنجا که اوزان سررررمایه بر مبنای ماهیت و میزان خطر بنا شرررده تا بر اسررراس میزان ریسرررک واقعی زیان ،برای کارتهای
اعتباری سرمایه نظارتی بیشتری باید منظور شود.
همانطور که گفته شرد اخیراً با وجود ابر دادهها به دلیل پیشررفت تکنولوژی و اسرتفاده از اینترنت ،رسرانههای اجتماعی و ...بهکارگیری
رویکردهای نوین با الگوریتمهای جدید و سیستم الگوریتم یادگیری ماشین چالشهای جدیدی مانند عدم شفافیت بوجود آمدهاند .مدیریت
ابردادهها برای متخ ص صین حوزه مالی امری فراتر از فر صتی برای تغییر روش انجام فرآیند کار اعتبار سنجی فراهم آورده ا ست .این م سئله
تنها محدود به انتقال مستقیم مهارتهای فعلی نیست ،بلکه توسعه مهارتها نیز امری ضروری است .با توجه به این نکته ظهور ابردادهها
تغییراتی را ایجاد میکند که برای انطباق با آنها نه تنها باید مهارتهای الزم آموخته شوند بلکه باید مهارتهای جدیدی نیز ایجاد گردند تا
شامل هر دو جنبه مطرح شده باشند .با وجود این ابر دادهها استفاده از روشهای اعتبارسنجی سنتی و متداول کارایی و بهرهوری مورد نیاز
را نداشررته و الزم اسررت از رویکردهای نوینی با بهرهگیری از الگوریتمهای پیشرررفته به منظور اعتبارسررنجی مصرررفکنندگان اسررتفاده گردد.
اگرچه بهکارگیری این رویکردهای نوین ن سبت به مدلهای متداول مزایایی دارند ،اما در واقع کاربرد آنها با چالشهایی مانند عدم شفافیت
الزم نیز روبرو میگردد که الزم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.

۲۲۶

فصل پنجم
شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران

۲۲۷

 ۱.۵مقدمه
هر چند در ایران بعد از انقالب اسالمی کارت اعتباری با مفهوم و کارکرد آنچه در سایر کشورها شاهد آن هستیم هنوز فرصت عرض اندام
نیافته است ،اما این خدمت در گذشته مورد استفاده بوده است .قبل از انقالب بانکها و مؤسسات ایرانی با ویزا و مسترکارت قراردادهای
همکاری داشرررتند ،بهعنوانمثال بانک ملی طبق قراردادی که با ویزا داشرررت ،به آن موسرررسررره مراکزی را جهت نصرررب کارتخوان معرفی و
پذیرندگی کارت را تضرررمین میکرد .پس از انقالب نیز در ابتدای دهه هفتاد ،بانک ملی نسررربت به احیا کارتخوانهای ویزا و مسرررترکارت
اقدام کرد که به علت موانع ناشرری از تحریمها این اقدامات راه به جایی نبرد .با این حال نصررب کارتخوان در دهه هفتاد در شرربکه بانکی
بهصرررورت بسررریار محدودی انجام شرررد .در ابتدا هرچند برخی بانکها اقدام به نصرررب کارتخوان نمودند و خدمات کارت پرداخت را به
مشتریان خود معرفی کردند اما از این خدمات تا مدتها استقبالی صورت نگرفت.

نخسررتین اقدام گسررترده در این زمینه در سررال  ۲3۸۲توسررط شرررکت ثمین انجام گرفت .این شرررکت اقدام به نصررب کارتخوان و ارائه
کارت شررارژ به نیروهای ارتش نمود و در فروشررگاههای متعدد وابسررته به خود امکان پرداخت به کمک کارت الکترونیکی را فعال نمود .در
آن زمان شبکه پرداخت به شبکه بانکی مت صل نبود و خدمات شبکه تو سط شرکت ایزایران ارائه می شد .در سال  ۲3۸۲در بانک مرکزی
مباحثی مبنی بر رویآوری شرربکه بانکی به دسررتگاههای کارتخوان ،لزوم سرررمایهگذاری بخش خصرروصرری ،لزوم راهاندازی کسرربوکار در
بیرون از محیط بانک در قالب شرکت واب سته و… میان بانکها مطرح گردید .در شبکه بانکی نیز برر سیهایی بر روی امکان ارائه خدمات
پرداخت الکترونیکی صررورت گرفت تا این که نهایتاً در اردیبهشررتماه  ،۲3۸۲بانک سررامان با مشررارکت شرررکت توسررن ،اقدام به تأسرریس
شرکتهای کارت (پرداخت الکترونیکی سامان کیش) نمود .این شرکت اولین شرکت پرداخت الکترونیکی ایران بود که در شهریور ۲3۸۴
نیز اولین مجوز اصررررولی را از اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی دریافت نمود .شرررررکت بعدی فعال در این زمینه شرررررکت تجارت
الکترونیک پارسیان بود که از پاییز  ۲3۸۲شروع به فعالیت در حوزه کارتخوان نمود.

در سررال  ۲3۸3اولین تراکنش پرداخت اینترنتی روی درگاه پرداخت اینترنتی شرررکتهای کارت پردازش شررد .سررال بعد اولین شرربکه
کارتخوانهای فروشررگاهی در فروشررگاه شررهروند بیهقی راهاندازی گردید .نهایتاً در شررهریورماه  ،۲3۸۷اولین تراکنش پرداخت موبایلی
روی بسررتر یواساسدی و با همکاری پرداخت الکترونیکی سررامان و شرررکت کیش تلکام راهاندازی شررد .در سررال  ۲3۵1شرربکه الکترونیکی
پرداخت کارت یا شرراپرک به منظور سرراماندهی نظام پرداختی و انجام وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه اسررتانداردسررازی،
توزیع مناسب و نظارت بر مبادالت الکترونیکی کشور در مراکز فروش کاال و خدمات با مشارکت بانکهای ایران تأسیس شد.

با فراهم آمدن شررربکه پرداخت و گسرررترش اسرررتفاده از کارتهای پرداخت در سرررال  ۲3۷۶تحقیق و پژوهش بر روی خدمات کارت
اعتباری در ایران آغاز گردید تا اینکه در سال  ۲3۷۵اولین کارت اعتباری تو سط شرکت ثمین معرفی گردید .اما حدود ده سال طول ک شید
تا بانک مرکزی نیز بهطور جدی در موضرروع کارتهای اعتباری ورود کند .در سررال  ۲3۸۶پس از بررس ریهای انجام شررده توسررط کارگروه
بانکداری اسرررالمی اشرررکاالت جدی بر روش مورد اسرررتفاده در کارتهای اعتباری وارد گردید .این کارگروه برای برطرف نمودن ایرادهای
شرعی پی شنهاداتی ارائه داد که در د ستورالعمل صدور کارت اعتباری که در خردادماه  ۲3۸۶به بانکهای ک شور ابالغ شد انعکاس یافت.
بر ا ساس این د ستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانههای فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کاال یا خدمت
خریداری شده در قالب عقد قرضالحسنه قابل استفاده بود.

هرچند برخی صاحبنظران با توجه به ارزش دینی قرضالح سنه ا ستدالل مینمودند که تو سعه کارت اعتباری بر ا ساس قرضالح سنه
میتواند من شأ نتایج و منافع معنوی برای تأمینکنندگان اعتبار با شد و حتی گاه فراتر رفته و آن را ابزاری در جهت ر شد سودآوری بانکداری
قرضالحسنه و ایجاد درآمدزایی مناسب برای بانکها معرفی نمودند اما این مدل از طرف بانکها مورد استقبال قرار نگرفت .در این میان
الزم است به پژوهشی که توسط دکتر موسویان با عنوان «طراحی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه» در سال
 ۲3۸۶اشرراره کرد .در این پژوهش وی راهکار بانک مرکزی مبنی بر صرردور کارت اعتباری بر اسرراس عقد قرضالحسررنه را مورد نقد قرار
داده و سررپس راهحلی جدید برای سررامان دادن به معاملههای کارت اعتباری بر اسرراس ایده فروشررگاه الکترونیکی اعتباری و قرارداد فروش
نسیه مرابحه ای پیشنهاد نمود.

در سررررال  ۲3۵1نهایتاً بانک مرکزی دسررررتورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پا یه عقد مرابحه را صررررادر کرد .از آن زمان تاکنون
دستورالعملهای مختلفی از سوی بانک مرکزی ابالغ گردیده است .بر اساس این دستورالعملها بانکهای مختلفی اقدام به صدور کارت
اعتباری بر پایه ضوابط بانک مرکزی و عقد مرابحه نمودهاند .با این همه باید اذعان دا شت که علیرغم تالشهایی که صورت گرفته ا ست
هنوز کارت اعتباری به مفهوم اصلی و مرسوم آن در میان بانکداران جایگاه مناسبی را در نظام مالی و بانکی کشور نیافته است.

۲۲۵

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
این فصررل به ویژگیها و چالشهای موجود بر سررر راه طراحی پلتفرم کارت اعتباری در اقتصرراد ایران و قابلیتها و ظرفیتهای موجود
در آن برای پیاده سازی چنین پلتفرمی اخت صاص دارد .منظور از پلتفرم کارت اعتباری در اینجا چارچوبی ا ست که دربر دارنده همه عنا صر
اطالعاتی ،فنی ،مقرراتی و فقهی ناظر بر تعامل بازیگران مرتبط با خط کسرررربوکار کارت اعتباری اسررررت .هدف در طراحی این پلتفرم
تعریف تعامل بازیگران به نحوی است که این کسبوکار از دید مشتریان و عرضهکنندگان به صورت یک خط خدمت ارزنده و در انطباق با
دغدغههای بانک از منظر ری سکهای مترتب بر این خدمت از جمله ری سک تخطی از شریعت مح سوب شده و ا ستمرار آن ت ضمین گردد.
در این فصل نخست مروری بر اقدامات صورت گرفته و زیرساختهای موجود از بعد حقوقی و فقهی و همچنین مقرراتی و فنی برای ارائه
کارت اعتباری به مفهوم متعارف خود خواهیم دا شت .سپس ضمن ا شاره به م شکالتی که گ سترش این نوع خدمت را مانع گردیدهاند ،به
ظرفیتهای موجود برای غلبه بر چالشهای موجود بر سر راه توسعه این خدمت ارزشمند پرداخته خواهد شد.

 ۲.۵چالشها و موانع پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
هر چند تاکنون بخ شنامههای مختلفی از طرف بانک مرکزی برای معرفی و تو سعه کارت اعتباری به بانکها ابالغ شده ا ست اما متأ سفانه
این رویکرد دسررتوری چندان نتیجه بخش نبوده اسررت .نگاهی به آمار پرداخت الکترونیک کشررور از نشرراندهنده سررهم یک درصرردی کارت
اعتباری از همه کارتهای صادرشده در شبکه بانکی کشور در چایان سال  ۲3۵۶است .این در حالی است بهعنوانمثال در انگلستان طبق
آماری که در آوریل  ۲1۲۷در مورد کارتهای نقدی و اعتباری در کشررور منتشررر شررده ،تعداد کل کارتهای نقدی صررادر شررده در انگلیس
 ۹۲میلیون کارت و کارتهای اعتباری صادر شده  33میلیون بوده ا ست .به عبارت دیگر کارتهای اعتباری سهمی حدود  ۴1در صد از
کل کارتهای صادر شده داشتهاند .حال آنکه در کشور ما این نسبت کمتر از یک درصد است.

تأسررررف بیشررررتر آن که همین سررررهم ناچیز نیز روبه کاهش اسررررت .آمار تعداد و سررررهم کارتهای اعتباری از کل کارتهای بانکی و
تراکنشهای ثبت شده طی دو سال گذ شته کاهش گواه چنین روند کاه شی ا ست .در ا سفند ماه سال  ۵۹حدود  ۲13هزار کارت اعتباری
دارای تراکنش وجود دا شته که  ۲3صدم در صد از کل تراکنشهای کارتهای بانکی سهم دا شتهاند .بنا بر آمار پایان سال  ۲3۵۶طی یک
سررال منتهی به پایان اسررفند ماه  ۵۶از تعداد کارتهای اعتباری دارای تراکنش حدود  ۲۹هزار و از سررهم این کارتها در تراکنشها حدود
 ۹صدم کاسته شدهاست (جدول )۲-۹
جدول  .۲-۹تعداد کارتهای اعتباری منتهی به پایان سال ۹۶
ماه

شاخص

تعداد کارت هرردیرره و

تعداد کارت اعتباری

تعداد کارت برداشت

مجموع

بهمن ۲3۵۶

تررعررداد کررارتهررای

۲٬۸3۲٬۲3۵

۸۲٬۷۸۲

۸۸٬۷۴۲٬۲۲۴

۵۲٬۶۹۹٬۲3۴

1٫1۵٪

۵۶٫۸۲٪

۲11٫11٪

بانکی تراکنشدار

بن کارت

3٫1۵٪

سررررهم هریک از انواع

کررارتهررای بررانررکرری
تررراکررنررشدار از کررل

کارتهای تراکنشدار
اسفند ۲3۵۶

تررعررداد کررارتهررای

۴٬۹۵3٬۵۲۲
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۵۲٬۷۷۸٬۷۴۴

۵۶٬۴۹1٬۸۵۸

بانکی تراکنشدار
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۴٫۷۶٪

1٫1۸٪

۵۹٫۲۶٪

۲11٫11٪

کررارتهررای بررانررکرری
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کارتهای تراکنشدار

رشررد تعداد کارت بانکی تراکنشدار در اسررفند
ماه نسبت به بهمن ماه

۶۲٫۲1٪
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شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران

 ۳.۵مدل کسبوکار ناموفق کارتهای اعتباری و نرخهای دستوری
در حالی که در بسرریاری از کشررورها کارت اعتباری از خطوط جذاب کسرربوکار به شررمار میآید و از جمله فعالیتهای سررودآور محسرروب
می شود ،در ایران با همه ف شارها و وعدههایی که داده شده تاکنون شاهد گرایش چندانی از سمت عر ضهکنندگان به این خدمت نبودهایم.
عدم گرایش فعاالن نگاه ها را متوجه مدل کسرررربوکار مینماید که تعیینکننده انگیزش این کارگزاران و فعاالن اقتصررررادی اسررررت .مدل
کسرربوکار کارت اعتباری دارای ذینفعانی مانند پذیرنده ،دارنده کارت ،بانک صررادرکننده و بانک پذیرنده اسررت و شرررکتهایی اس رت که
خدمات فنی و اعتباری ارائه میدهند .بانک مرکزی نیز بهعنوان ناظر مستقیم این حوزه عمل میکند و ازاینرو تعیینکننده قواعدی است که
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم انگیزش بازیگران را متأثر میسازد .بر این اساس اشکال در مدل کسبوکار تا حد زیادی به تصمیمهای بانک
مرکزی مربوط میشود.
با توجه به اهمیت رفتار بانک مرکزی انتظار میرود بانک مرکزی در تدوین مقررات مربوط به این کسرربوکار قبل از هر چیز تالش کند
تا درک در ستی از آن و همچنین عوامل مؤثر بر ا ستمرار فعالیت بازیگران و نقشآفرینان در پلتفرم کارت اعتباری حا صل نماید .دوم آن که
در طراحی هر گونه مقرراتی قبل از ابالغ از تأثیر آن بر مدل کسرربوکار بانکها اطمینان حاصررل نماید .متأسررفانه در طی سررالهای گذش رته
رفتار بانک مرکزی در حوزه کارت اعتباری متضمن دو اصل فوق نبوده است.
نگرش متعارف و حرفهای به کارت اعتباری نگر شی کامالً متفاوت از وام ا ست .در این نگرش برخالف وام که به وا سطه اخذ وثایق در
د سته اعتبارات ایمن قرار میگیرد ،کارت اعتباری از آنجا که م ستقل از وثیقه سپاری ا ست ،جزء اعتبارات ناایمن قرار میگیرد .در حقیقت
مدل ت سهیم ری سک بهگونهای تنظیم شده ا ست که سهم اعتباردهنده و اعتبارگیرنده از ری سک ،متعادلتر از حالتی ا ست که بانک اعتبارات
ایمن همچون وام اعطا میکند .اما در عوض انتظار میرود این ریسرررک باالتر بازده بیشرررتری را نیز نصررریب اعتباردهنده (بانک) کند .این
موضرروع مسررتلزم طراحی مکانیسررم مناسررب برای اندازهگیری ریسررک مربوط به اعطای کارت اعتباری اسررت .تناسررب بین کارمزد دریافتی از
کارت اعتباری متناسب با ریسکی که هر مشتری به بانک تحمیل مینماید.
اجرای این موضرروع مسررتلزم بهرهمندی بانکها از اوالً اختیار تعیین نرخ و ثانیاً دسررترسرری کافی به اطالعات مربوط به رتبه اعتباری هر
مشررتری اسررت به نحوی که برداشررت روشررنی از میزان اعتبار وی حاصررل گردد .ارتباط بین نرخ سررود دریافتی از کارت اعتباری با ریسررک
م شتریان ضمن مدیریت ری سک امکان بهبود سودآوری بانک از محل انت شار کارت اعتباری را نیز به همراه خواهد دا شت .از طرف دیگر
تنا سب بین کارمزد دریافتی از کارت اعتباری با ری سک و رتبه اعتباری م شتری میتواند مانع از این شود که برای هر خرید یک ت سهیالت
جدید برای مشتری ثبت شود .زیرا که بر حسب ریسک و رتبه اعتباری مشتری ،میتوان یک نرخ کارمزد در نظر گرفت .یکی از ویژگیهای
شاخص کارت اعتباری آن است که این خدمت معموالً بهعنوان یک خدمت پر ریسک محسوب شده و لذا هزینههای اعطای اعتبار در این
حوزه باالتر از سایر خدمات اعتباری محسوب میشود.
به نظر میرسد مقام ناظر چندان توجهی به این ویژگیهای خاص کارت اعتباری ننموده است .به عبارت دیگر مقام ناظر با مقید نمودن
بانکها به نرخهای دستوری عمالً بانکها را به این جهت سوق داده است که به جای صدور کارت اعتباری ،همان وامهای بانکی ایمن را
با قدری خدمات اضافه شامل کارت بازپرداخت الکترونیکی به همه مشتریان اعم از مشتریان معتبر و غیر معتبر خود ارائه نمایند.
در این مدل کسرربوکار ،مشررتری و پذیرنده سررود میکنند ولی بانک صررادرکننده و بانک پذیرنده با توجه به هزینههای زیادی که صررف
بازاریابی کارت اعتباری ،هزینه نگهداری سوئیچ ،هزینه توزیع و صدور کارتهای اعتباری و … میشود ،درآمد مطلوبی کسب نمیکنند.

در این مدل کسرربوکار با توجه به اینکه بانکها قدرت خرید اقشررار جامعه را باال میبرند و مصرررفکنندگان راحتتر میتوانند خرید
کنند و در نتیجه تقا ضا بی شتر می شود اما در این بین بانک پذیرنده با توجه به هزینههایی که صرف نگهداری و پ شتیبانی زیر ساختهایش
میکند و بانک صررادرکننده با توجه به ریسررکی که متحمل میشررود ،کارمزدی به ازای هر تراکنش دریافت نمیکنند و این بزرگترین دلیل و
علل برای بیمیلی شبکه بانکی به کارتهای اعتباری بر اساس مدل فعلی است.
اما این رفتار از طرف بانک مرکزی سبب شده ا ست تا از نظر بانکها کارت اعتباری به خدمتی در حد نوعی ت سهیالت تکلیفی تقلیل
یابد .لذا بانکها خود را در برابر این چالش میبینند که جهت تخصیص اعتبار به کارتهای اعتباری چگونه منابع محدود خود را مدیریت
نمایند .از نظر ایشرران چون منابعی که از محل سررپردههای گرانقیمت جمعآوریشررده اسررت با در نظر گرفتن ذخیره قانونی آن و هزینههای
مرتبط به جذب و نگهداری ،میبایست حداقل با  ۶درصد باالتر در اختیار درخواستکننده اعتبار قرار گیرد تا برای بانک حداقل سودآوری
را داشته باشد ترجیح بر آن است تا حد ممکن از ارائه این خدمت پرهیز نمایند .بانکها در این فضای پر ابهام برای توسعه این خدمت که
در سایر کشورها خدمتی سودآور و جذاب محسوب می شود به کمک و یاری بانک مرکزی برای تأمین منابع آن چشم دوختهاند .از آنجا که
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
بانک مرکزی تأمین چنین منابعی را در دسرتور کار ندارد به نظر نمیرسرد در آینده شراهد توفیقی در زمینه کارت اعتباری با مدل کسربوکار
حاضر باشیم.
اگر با توجه به شرایط اقتصادی افزایش انتظارات تورمی را نیز نیفزاییم ،تصویر تاریکتری از کسبوکار کارت اعتباری با مدل حاضر
در برابر ما رخ مینماید .چرا که با افزایش تورم که نتیجه آن افزایش هزینه تأمین مالی خواهد بود انتظار میرود برای توجیهپذیر بودن مدل
کسبوکار کارت اعتباری بانکها باید قادر باشند تا عالوه بر ریسک هر فرد ،افزودهای را برای میزان تورم انتظاری را هم برای جبران این
خدمت بر نرخ سود بیفزایند .پس انتظار میرود این خدمت با چالشهای جدیتری در عرصه توجیهپذیری تجاری روبرو باشد.

 ۴.۵کاستیهای موجود در حوزه اعتبارسنجی مشتریان
اگرچه در ک شور سامانههای اعتبار سنجی م شتریان من سجمی چون مکنا یا سامانه مربوط به شرکت م شاوره رتبهبندی اعتباری ایران ،شکل
گرفتهاند و هر دارنده کارت اعتباری در شرربکه شررتاب ،زمانی مجاز به انجام تراکنش اسررت که کد «مکنا» را از مرکز کنترل و نظارت اعتبار
بانک مرکزی (مکنا) دریافت کرده باشد ،ضمناً برای هر مشتری که متقاضی دریافت کارت اعتباری است ،سنجش امتیاز اعتباری از طریق
این سامانهها میبای ست صورت گرفته با شد ،هنوز این سامانهها و منابع اطالعات الکترونیکی موجود تا احراز شرایط کامل برای ارزیابی
درست مشتریان و تشخیص دقیق اعتبار مشتریان فاصله دارند.
شرکت مشاوره رتبهبندی ایران سامانه منسجم حقیقی را فراهم کرده است ،گزارشهای اعتباری سیستم جامع سنجش اعتبار با توجه به
نیازهای اسرررتفادهکنندگان از گزارشرررات و عمق اطالعات موجود در آن طبقهبندی میشررروند .هریک از انواع گزارشهای اعتباری یاد شرررده
بخ شی از نیازهای مت صدیان اعتباردهی را برآورده میکنند و اطالع از جزئیات و اجزای گزارشهای اعتباری کمک ب سزایی را در بهرهگیری
از گزار شات مینماید .در گزارش اعتباری خام تنها اطالعات مربوط به تعداد ا ستعالمهای انجام شده از م شتری از بانکها و مؤ س سات
مالی و اعتباری مختلف در مقاطع سه ،شش ،نه و دوازده ماه گذشته آورده میشود.
در گزارش پایه نیز عالوه بر موارد فوق ،اطالعات هویتی ،آدرس ،تماس و وضررررعیت کلی معوقات و بدهی های وی به نظام بانکی و
اعتباری نیز درج میشررود .در گزارش اسررتاندارد عالوه بر موارد مشررروح در گزارش پایه ،جزئیات مربوط به هریک از قراردادها و سرروابق
بازپرداخت اق ساط ت سهیالت اعتباری دریافتی نیز آورده می شود .در گزارش کامل که عموماً مورد ا ستفاده متولی ۲سی ستم سنجش اعتبار

قرار میگیرد عالوه بر موارد مشررروح در گزارش اسررتاندارد ،اطالعات مربوط به تمامی سرروابق و تغییرات روی داده در آیتمهای اطالعاتی
وی نیز برآورده می شود .گزارش اعتباری پی شرفته برای م شتریانی که عالوه بر دریافت ت سهیالت اعتباری ،در قراردادهای دیگری نیز نقش
ضامن را داشتهاند تهیه شده و در آن عالوه بر موارد ذکر شده در گزارشات قبلی ،اطالعات مربوط به ضامنین قرارداد نیز گنجانده میشود.

مکنا و شرررکت مشرراوره رتبهبندی اعتبار ایران هر دو اسرراس راً بر پایه تاریخچه اعتباری مشررتریان ارزیابی خود را انجام میدهند .هرچند
برای یک کشور با سیستم مالی و بانکی پیشرفته که مشتریان اغلب از خدمات کارت اعتباری در گذشته بهرهمند بوده ،حجم قابلتوجهی از
اطالعات مربوط به رفتار اعتباری مشررتریان در گذشررته موجود اسررت که با بهرهگیری از آن اطالعات دیگر نیازی به اسررتفاده از سررایر منابع
اطالعاتی نیست ،اما در مورد ایران صرفاً تکیه بر تاریخچه اعتباری نمیتواند تصویر درستی از وضعیت اعتباری مشتریان به ما ارائه نماید.
در واقع برای کشور ما که در ابتدای راه است الزم است تا این اعتبارسنجیها ،تنها به فهرست اعتبارات اخذ شده یا اقساط معوق محدود
نشده و سایر منابع اطالعاتی را در برگیرد .تا اعتبارسنجی جامعی از وضعیت و رفتار مشتری صورت پذیرد .بدون این مالحظات بهعنوان
نمونه ،مشرررتری که پیش از این کارت اعتباری دریافت نکرده باشرررد ،با هر سرررابقه کار و رفتار بانکی ،میتواند باالترین اعتبار ممکن را اخذ
کند.

مشکل دیگری که در نظام مالی ما وجود دارد آن است که به دلیل عدم بهکارگیری مناسب سامانههای اعتبارسنجی مجموعههای عظیمی
از دادهها در سامانههای پراکنده وجود دارد که حاوی دادههای پاالیش ن شدهاند .همچنین برای گردآوری دادهها در این منابع دادهای از آنجا
که پروتکلهای جامعی تعریف نشررده اسررت ،متمرکز سرراختن سررامانههای مختلف و بهرهبرداری از دادههای موجود با دشررواریهای جدی
روبرو خواهد بود.
نقطهضررعف دیگر وضررعیت موجود آن اسررت که اطالعات مشررتریان با تأخیر زمانی حداقل سرره ماهه دریافت میشررود ،در حالی که در
شررررکتهای رتبهبندی اعتباری معتبر نظیر شررررکتهای گزارشدهی اعتباری موجود در آمریکا ،این اطالعات هر ماه از مشرررتریان بانکها
دریافت و در مدت یک تا هفت روز بهروزرسانی میشوند .بهروزرسانی سریع میتواند به شناخت سریعتر مشتریان مسئلهدار کمک نماید.
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شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
از طرف دیگر در شرکتهای رتبهبندی اعتباری صحت اطالعات مورد آزمون قرار میگیرد و در صورت م سئلهدار بودن آن اطالعات،
آنها برای اصرررالح بازگردانده میشررروند .در حالی که در شررررکت رتبهبندی ایران ،صرررحت اطالعات دریافتی مورد آزمون قرار نمیگیرد .این
مو ضوع میتواند نتایج را با تورش مواجه سازد .البته باید اذعان نمود یکی از انتقادهای بانکهای ک شور به شرکت رتبهبندی ایران ،تورش
خروجیها اسررت .چالش دیگری که در این حوزه میتوان بیان نمود این اسررت که در شرررکتهای رتبهبندی اعتباری معتبر دنیا ،از روشهای
محاسباتی برای برآورد احتمال ورشکستگی ،توان بازپرداخت تسهیالت و پیشبینی وضعیت آتی مشتریان صورت میگیرد در حالی که در
شرررکت رتبهبندی اعتباری ایران چنین امکانی در نظر گرفته نشررده اسررت .همچنین در تجربیات موفق ،رتبه اعتباری مشررتری بر میزان نرخ
سررود دریافتی اثرگذار اسررت ،اما در ایران نرخ سررود تسررهیالت ثابت بوده و توسررط سرریاسررتگذار تعیین میشررود ،این موضرروع کارآمدی و
اثربخشرری رتبهبندی اعتباری را کاهش میدهد ،بنابراین وجود این چالشها باعث شررده اسررت ،بانکها ،برای ارائه تسررهیالت کمتر به این
شرکت جهت دریافت رتبه اعتباری مشتریان مراجعه نمایند.
خأل سامانههای اعتبار سنجی م شتریان و رفتار شنا سی م شتریان سبب شده ا ست بانکها برای ح صول اطمینان از بازگ شت اعتبارات
تخصیص داده شده ،وثایق و ضمانتنامههای سنگینی مطالبه کنند و فرآیند صدور کارت اعتباری ،به فرایندی دشوار و پیچیده تبدیل شود.
طبیعی است در چنین فضایی نمیتوان استقبال از این ابزار را انتظار داشت.

 ۵.۵الگوی غیرمتعارف کارمزدی برای کارتهای پرداخت
یکی از مهمترین ا صول مقرراتی در فرایند صدور و پردازش کارت اعتباری ،بهبود مدل کارمزدی ا ست .در الگوی صحیح کارت اعتباری،
در صورتی که مشتری بخشی یا تمام بدهی خود را تا قبل از اتمام دوره تنفس تسویه نماید ،موسسه اعتباری صادرکننده کارت ،هیچ سودی
بابت مبلغ بازپرداخت شررده طی دوره تنفس از دارنده کارت دریافت نمیکند .لذا ،به منظور جلوگیری از متضرررر شرردن موسررسرره اعتباری به

وا سطه عدم دریافت سود برای بازپرداختیهای صورت پذیرفته در دوره تنفس ،کارمزدی تحت عنوان «کارمزد تبادل پیام» ۲که به صورت
سهمی از مبلغ هر تراکنش کارتی از موسسه اعتباری پذیرنده به موسسه اعتباری صادرکننده پرداخت می شود ،معرفی شده است .بنابراین،

در زمانی که تراکنشرری رخ میدهد ،موسررسرره اعتباری صررادرکننده کارت ،کارمزد تبادل پیام را از مبلغ کاال/خدمت کم میکند و مابقی را به
موسسه اعتباری پذیرنده پرداخت مینماید .از آن سو ،موسسه اعتباری پذیرنده نیز «کارمزد بهرهبرداری از کارت اعتباری» ۲را که کمی بیش

از کارمزد تبادل پیام اسررررت از اصررررل مبلغ کاال/خدمت کسررررر کرده و مابقی را به پذیرنده پرداخت مینماید .3لذا ،با چنین اقدامی حتی در

شرررایطی که دارنده کارت تمامی اعتبار اسررتفاده شررده را تا قبل از اتمام دوره تنفس پرداخت کند ،هم موسررسرره اعتباری صررادرکننده و هم
پذیرنده از این پرداخت منتفع خواهند شد .فرو شگاه پذیرنده نیز قادر به فروش کاال/خدمت خود به م شتری شده ا ست .بنابراین ،ا صالح
مقررات مربوط به کارمزد در پرداختهای کارتی و دریافت سرررهمی از تراکنش از پذیرندگان فروشرررگاهی به منظور پوشرررش زیان ناشررری از
پذیرش شرایط دوره تنفس توسط موسسه اعتباری ،بسیار ضروری و حیاتی است و موجبات توسعه و رونق استفاده از این کارتها را در
کشور مهیا میسازد.
در حالی که در مدلهای بین المللی پرداخت اعتباری ،پذیرنده بابت پرداختی که انجام شررررده ،ملزم به پرداخت کارمزد اسررررت .چرا که
نصررب و نگهداری پایانههای فروشررگاهی و بهرهگیری از زیرسرراخت شرربکه بانکی ،مسررتلزم هزینههای سررختافزاری و نرمافزاری اسررت،
همچنین از آنجایی که بانک صادرکننده تعهد پوشش ریسک را به عهده گرفته است و به پذیرنده اطمینان میدهد تحت هر شرایطی وجه را
به حسرررراب وی واریز میکند ،یک کارمزد خدمات ضررررمانتی برای این خدمات دریافت میکند .در مدل کارمزدی نظام پرداخت ایران برای
پایانههای فرو شگاهی علیرغم آن که بی شترین خدمت را پذیرنده دریافت میکند ،در ازای این خدمت ،کارمزدی پرداخت نمیکند ،از سوی
دیگر شررررکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و بانکها با تعیین جوایز متنوع و متعدد در واقع پذیرندگان را تشرررویق هم میکنند! از دیگر
عوارض این مدل کارمزدی آن است که پدیده نقدکردن کارتهای اعتباری نیز توسط پذیرندهها رونق بگیرد و دارنده کارت در یک تراکنش
صرررروری ،تمامی اعتبار ذخیره شررررده در کارت اعتباری را به پول نقد تبدیل کند .این امر بر انگیزه بازیگران برای توسررررعه نظام پرداخت و
همچنین توسعه کارت اعتباری تأثیر نامطلوبی داشته است.
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 3ذکر این نکته ضررروری اسررت که در ماده (« )33دسررتورالعمل اجرایی کارت اعتباری» امکان دریافت «کارمزد بهرهبرداری از کارت اعتباری» از فروشررگاه پذیرنده جزء
مطالبات مجاز موسسه اعتباری مطرح شده است.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

 ۶.۵مسائل فقهی
تا قبل از معرفی کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه یکی از مشکالت اصلی بر سر راه توسعه ارائه کارت اعتباری در ایران ناسازگاری بین
ابعاد تجاری و فقهی کارت اعتباری بود به این معنی که مدل معمول کارت اعتباری که در بردارنده منافع و انگیزشهای تجاری طرفهای
درگیر در پلتفرم کارت اعت باری بود نظر فقهی قا بل قبول نبود و مت قابالً مدل کارت اعت باری مبتنی بر ع قد قرضالحسرررر نه که از طرف
کارشناسان بانکداری اسالمی پیشنهاد میشد توجیهپذیری اقتصادی نداشت.
با معرفی ع قد مراب حه شرررررایط الزم برای تعریف یک مدل با توج یه پذیری الزم فراهم آ مد ا ما همچنین مشررررکالتی بر سررررر راه
دستاندرکاران در از جهت سازگاری با اصول شریعت مطرح است .مهمترین موضوع در این زمینه استفاده همزمان از عقود نسیه دفعی و
اقساطی در کارت اعتباری مبتنی بر مرابحه است .با پایان دوره تنفس به حکم قرارداد عقد مرابحه نسیه دفعی سر رسید کارت فرا رسیده و
م شتری م ستحق اعمال جریمه تأخیر تأدیه ا ست .اما در بازپرداخت بدهی که شامل نرخ سود و جریمه تأخیر تأدیه ا ست ،بانک این بار بر
اساس عقد مرابحه اقساطی عمل میکند.
به هر حال با توجه به دغدغههای فقهی و شرعی که در ک شورهای ا سالمی اهمیت دارد باید راهکاری منطبق با شریعت و مورد قبول
اصول فقهی و الزامات شرعی ارائه شود .که در عین حال بتواند مبنای طراحی و پیشنهاد مدلی از کسبوکار باشد که شرایط توجیهپذیری
اقتصادی را نیز دارا باشد و استمرار کسبوکار را تضمین نماید.

 ۷.۵تحریم و دیگر مشکالت اقتصادی
تحریم و دیگر معضالت اقتصادی مشکالتی را از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه متوجه کسبوکار کارت اعتباری مینمایند .از نگاه
متقاضریان کارت اعتباری به واسرطه وضرعیت ملتهب اقتصرادی و انتظارات شردید تورمی مشرتری تمایل بدان دارد که هرچه سرریعتر منابع
موجود خود را به کاالی فیزیکی تبدیل کند و یا به کمک آن دسترسی خود به وجوه نقد را تسهیل نماید .این امر با سرشت کارت اعتباری که
نیازمند یک جریان پیوسرته و مسرتمر اسرت سرازگاری ندارد .از طرف عرضرهکنندگان همانطور که در باال اشراره شرد نخسرت آن که به دلیل
تحریمهای بینالمللی امکان دسررترسرری بانکها و شرررکتهای خدمات دهنده به برخی خدمات معمول در این مسرریر بسررته میشررود .عدم
همکاری شرکتهای بینالمللی چون ویزا و م سترکارت برای ح ضور در بازار ایران با توجه به تجربه با ارزش این شرکتها در زمینه کارت
اعتباری را باید برای نظام پرداخت یک عدم مزیت به حسرراب آورد .از سرروی دیگر بانکها با توجه به بحران نقدینگی و باالرفتن انتظارات
تورمی کمتر احتمال دارد که با درگیر شدن منابع خود در این حوزه کسبوکار با توجه به محدودیتهای موجود رغبت ورزند .بدیهی است
انتظار میرود درصورتیکه این موانع برطرف شوند استقبال بیشتری از این خدمت انجام گیرد.

 ۸.۵کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه :چالشها و ظرفیتهای آن
کارتهای اعتباری متعارف (مانند ویزا کارت و مسترکارت) بنا بر نظر کارشناسان فقه اسالمی منطبق بر اصول شریعت نمیباشد .از آنجا
که بر اسرراس قوانین گوناگون (مانند اصررل چهارم قانون اسرراسرری ،قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون مجازات اسررالمی ،قانون مدنی و
غیره) الزم ا ست کلیه روابط اقت صادی ،بانکی و مالی با ضوابط فقه ا سالمی مانند حرمت ربا سازگاری دا شته با شد ،لذا امکان ا ستفاده از
الگوهای متعارف کارت اعتباری در شبکه بانکی ک شور وجود ندارد و نیاز ا ست شیوههای جایگزین جهت ا ستفاده از ابزار کارت اعتباری
در چهارچوب شرعی طراحی شود.
به عبارت دیگر ،نیاز است تا با استفاده از ظرفیت فقه اسالمی نسبت به طراحی الگوی جایگزین کارت اعتباری متعارف به نحوی اقدام
نمود تا این ابزار جایگزین از یک طرف با ضوابط فقهی و شرعی سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر ،کارآمدی و اثرگذاری عملی خود را

نیز حف کرده و بتواند به نیازهای عموم مشتریان پاسخ دهد .۲به همین دلیل در واقع ،با توجه به آنچه مطرح شد ،این گزارش تالش میکند

تا به تحلیل ظرفیتهای فقهی جهت پیاده سازی کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور بپردازد .ساختار بحث بدین صورت است که پس از
این مقدمه ،با تعریف دقیق ماهیت حقوقی کارتهای اعتباری اسررتداللهای فقهی در برابر برخی از شرربهات شرررعی قابل طرح در رابطه با
کارت اعتباری مرابحه مطرح میشررود تا نشرران داده شررود که طراحی الگوهای جایگزین اسررالمی (به ویژه کارت اعتباری مرابحه) برای این
مح صول امکانپذیر میبا شد .در ادامه نخ ست به طرح دخالت م ستقیم بانک مرکزی در نرخگذاری پرداخته می شود و ا ستدالل می شود که
این اقدام بانک مرکزی که نتایج نامطلوبی بر شکلگیری و گسترش کسبوکار کارت اعتباری داشته را نمیتوان از الزامات فقهی استخراج
۲

در بسیاری از کشورهای اسالمی نیز همین رویه دنبال میشود .به این معنی که بانکهای اسالمی تالش میکنند تا ابزار کارت اعتباری را در قالبهای اسالمی مانند
مرابحه ارائه دهند.
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شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
کرد .نهایتاً به ظرفیتهای فقهی فراتر از آنچه که تاکنون توسررررط بانک مرکزی درزمینه کارت اعتباری پرداخته میشررررود؛ ظرفیتهایی که
بهرهگیری از آنها میتواند انعطافپذیری بیشتری را در عرضه این محصول سبب شده و استقبال بیشتر ذینفعان را نیز به دنبال داشته باشد.

 ۹.۵کارت اعتباری بر اساس عقود اسالمی و رفع شبهات آن
در تحلیل ماهیت حقوقی کارتهای اعتباری متعارف شنا سایی روابط شکل گرفته بین ذینفعان کارت دارای اهمیت ا ست .در کارتهای
اعتباری معموالً چند عنصرررر حضرررور دارند که عبارتاند از :دارنده کارت ،پذیرنده کارت (معموالً فروشرررندگان کاالها و خدمات) ،بانک
صادرکننده کارت و بانک پرداختکننده (بانک واسط بین بانک صادرکننده کارت و فروشندگان).
در سادهترین الگوی کارتهای اعتباری در بانکداری متعارف ،بانک صادرکننده و پرداختکننده کارت یکی ه ستند؛ بنابراین ،سه جزء
در فرایند کارت اعتباری وجود دارد که عبارت ا ست از صادرکننده ،دارنده و پذیرنده کارت .رابطه حقوقی بین این عنا صر نیز قراردادهای

بیع و حواله اسرررت؛ یعنی دارنده کارت کاال را از فروشرررگاه خریداری کرده و با قرار دادن کارت در دسرررتگاه پایانه فروش ،۲فروشرررنده کاال

(پذیرنده) را برای دریافت قیمت کاال به بانک (صرررادرکننده) حواله میدهد .با پرداخت بدهی فروشرررنده به وسررریله بانک ،دارنده کارت به
بانک بدهکار شده و طبق ضوابط کارتهای اعتباری در بانکداری متعارف ،معموالً به سه روش میتواند بدهی خود را تسویه کند.
حالت اول ،پرداخت در فر صت تنفس (دورهای کوتاه که معموالً تو سط بانکها در نظر گرفته می شود ،مثالً یک هفته بعد از اتمام ماه
خرید) اسرررت که برای این نوع پرداخت بهرهای در نظر گرفته نمیشرررود .یعنی اگر مشرررتری در این فرصرررت بدهی خود را بپردازد ،نیازی به
پرداخت بهره وجود ندارد .حالت دوم ،تقا ضای تق سیط ا ست .یعنی م شتری به بانک اعالم میدارد که ق صد دارد بدهی خود را به صورت
اقساطی بپردازد که در این حالت بهره مشخصی (بهره تقسیط) روی بدهی وضع می شود .نهایتاً حالت سوم ،تأخیر در پرداخت است که با
بهره دیرکرد همراه خواهد بود .یعنی اگر م شتری در فر صت تنفس بدهی خود را نپردازد و تقا ضای تق سیط نیز نکند ،با بهره دیرکرد مواجه

میشود که البته نرخ آن باالتر از نرخهای بهره تقسیط است (سیکتی و اسکانهولتز ،۲1۲۴ ،۲ص.)۲1۶ .

در تحلیل فقهی این روابط میتوان گفت که اگر مشررتری در بازه تنفس بدهی خود را بپردازد ،مشررکل شرررعی ایجاد نمیشررود؛ زیرا این
حالت مصداق عقد قرض بدون بهره است که در چهارچوب اسالمی قابلیت پذیرش دارد .اما اگر مشتری تقاضای تقسیط در برابر افزایش
بدهی دا شته با شد ،این م سئله از م صادیق رو شن ربای جاهلی مح سوب می شود که حرمت آن مورد اتفاق تمامی فقها ست .اگر هم دارنده
کارت تقاضررای تقسرریط نکند ،مشررمول جریمه تأخیر خواهد شررد که هر چند موضرروعی اختالفی در بین فقهاسررت ،اما مورد تائید شررورای
نگهبان قرار دارد .بر این اسرراس ،مهمترین چالش در کارتهای اعتباری متعارف ،مسررئله ربا میباشررد (موسررویان و میثمی ،۲3۵۹ ،ص.
.)3۲۷
همانطور که مالحظه شد وجود عنصر بهره در کارت اعتباری متعارف سبب ربوی شدن معامالت حقوقی مبنای این ابزار میگردد و به
همین دلیل در چهارچوب اسالمی نمیتوان از الگوی متعارف استفاده کرد .با این حال میتوان با استفاده از ظرفیت فقه اسالمی ،الگوهای
حقوقی جایگزینی طراحی کرد که بتواند جایگزین کارت اعتباری متعارف گردد.
به لحاظ تاریخی آنچه در ابتدا بیشررتر مورد تأکید محققین بانکداری اسررالمی (در کشررورهای اسررالمی) قرار داشررت ،اسررتفاده از عقود
غیرانتفاعی مانند قرضالحسنه در طراحی کارتهای اعتباری در چهارچوب اسالمی بود.
با این حال ،با گذشررت زمان این نتیجه حاصررل گردید که نبود عامل سررود سرربب میشررود انگیزه بانکهای اسررالمی جهت اسررتفاده از
کارتهای اعتباری منطبق با شریعت کا سته شود؛ یا اینکه مؤ س سات مذکور با ا ستفاده از تدابیری مانند دریافت سود تحت عنوان جریمه
تأخیر تأدیه یا وجه التزام ،تالش میکنند تا با این چالش مقابله کنند که تمامی اینها سبب ایجاد شبهه در ماهیت شرعی ابزار کارت اعتباری
اسالمی میگردد (دبیان و موسویان ،۲3۵۲ ،ص .ص.)۴۹ .
الگوی کارت اعتباری مرابحه ،جدیدترین ابزار و راهکار شررررعی طراحی شرررده جهت پاسرررخگویی به خأل حاصرررل از حذف کارتهای
اعتباری متعارف در ایران و سررایر کشررورهای اسررالمی محسرروب میشررود .این راهکار به دلیل قابلیتهای گسررتردهای که جهت خرید کلیه
کاالها و خدمات ایجاد میکند ،به صورت گسترده در کشورهای اسالمی مورد استفاده واقع میشود.3

مرابحه یکی از زیرمجموعههای عقد بیع بوده و مقصرررود از آن بیعی اسرررت که فروشرررنده قیمت تمام شرررده کاال ،اعم از قیمت خرید،
هزینههای حملونقل و نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطالع م شتری ر سانده و سپس تقا ضای مبلغ یا در صدی ا ضافی بهعنوان

 3الزم به ذکر است که کارت اعتباری مرابحه در کشور ایران نیز در سالهای اخیر کاربردی شده است.

۲3۹

)point of sale (POS

1

Cecchetti and Schoenholtz

2

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
سود میکند .بهعنوانمثال ،اعالم میکند این کاال را به یک میلیون تومان خریداری کرده و حاضر است به یک میلیون و دویست هزار تومان
یا با  ۲1درصد سود به مشتری بفروشد (موسویان و بازوکار ،۲3۵1 ،ص.)۲۴ .
در الگوی کارت اعتباری مرابحه ،بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی ،کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و
طبق قرارداد ،دارنده کارت را وکیل در خرید به وسررریله کارت برای بانک میکند و متعهد میشرررود تا سرررقف اعتبار ،منابع الزم برای خرید
کاالها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کاال اقدام میکند ،کارت را در دسررررتگاه پایانه فروش (که در فروشررررگاهها قرار
دارد) قرار می دهد و با انجام این کار بانک ناشررررر کارت (از راه بانک پذیرنده) ،قیمت کاالها و خدمات را به فروشررررگاه پذیرنده کارت
میپردازد و کاال را تملک میکند .سپس بانک نا شر کارت ،کاالها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه ن سیه
برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص میفروشد (بهطور مثال ،کاالها و خدمات خریداری شده را با احتساب نرخ سود  ۲۸درصد
با سررسید دو ساله به دارنده کارت میفروشد) .در ادامه ،دارنده کارت کاالها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل
میگیرد .بعد از آن ،دارنده کارت بدهکار بانک ناشررر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسرریه کاالها و خدمات) دارد که
عبارتاند از:
الف -پرداخت در مهلت تنفس :در این صورت مابهالتفاوت قیمت نقد و ن سیه ( سود بانک از فروش اق ساطی) تخفیف داده می شود

و دارنده کارت فقط قیمت نقد کاالها و خدمات را به بانک میپردازد۲؛

ب -پرداخت به صورت اق ساطی :دارنده کارت میتواند کل یا بخ شی از قیمت کاالها و خدمات خریداری شده را به صورت اق ساط
تا سررسید مقرر بپردازد .در این صورت ،بخشی از مابهالتفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده میشود؛
پ -پرداخت دفعی در سررررسررید :در این صررورت هیچ تخفیفی داده نمیشررود و دارنده کارت قیمت نسرریه کاالها و خدمات را کامل
میپردازد؛
ت -پرداخت بعد از سرر سید :در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت ن سیه کاالها و خدمات ،باید مبلغی را بهعنوان وجه التزام

بپردازد.۲

در تحلیل فقهی کارت اعتباری مرابحه به نظر میرسرررد روابط حقوقی شرررکل گرفته بین ارکان کارت اعتباری از مشرررروعیت برخوردار
اسررت .در واقع روابطی مانند وکالت در خرید بین بانک ناشررر کارت و مشررتری ،خرید وکالتی کاال از فروشررگاه توسررط مشررتری برای بانک
ناشر ،فروش مرابحهای نسیه کاال به مشتری و تخفیف در صورت پرداخت زودتر از موعد ،همگی از مشروعیت فقهی برخوردار است .در
ادامه مروری بر مهمترین شبهات شرعی قابل طرح در رابطه با کارت اعتباری مرابحه خواهیم دا شت و به این شبهات پا سخهای م ستدل
ارائه میشود.

 ۱.۹.۵خطر استفاده از کارت جهت دریافت وجه نقد ،تسویه بدهی ،سپردهگذاری ،قرض یا هبه
اولین شرررربههای که در رابطه کارت اعتباری مرابحه مطرح میشررررود خطر تبدیل نمودن آن به پول نقد یا مواردی مشررررابه آن مانند تسررررویه
بدهیهای گذشررررته ،سررررپردهگذاری در بانکها ،قرض دادن به دیگری و یا هبه اسررررت .در این موارد عمالً بیع مرابحه اتفاق نمیافتد و لذا
قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل میشود.
پس از ابطال قرارداد ،مشررتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به بانک بازگرداند .اگر هم سررودی در رابطه با این منابع
ایجاد شررود ،متعلق به بانک (مالک اصررلی و اولی پول) خواهد بود .همچنین ،بانک نیز نمیتواند از مشررتری سررودی دریافت کند و لذا باید
بخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت میشود را به مشتری بازگرداند (هر قسط شامل بخشی از اصل و سود میگردد).
در پاسخ به این شبهه به نظر میرسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کاالها و خدمات سبب باطل شدن
قرارداد بین بانک و م شتری میگردد ،صحیح ا ست .اما میتوان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این م شکل جلوگیری کرد .بهعنوانمثال،
هر چقدر فروشگاههای طرف قرارداد با بانک گستردهتر باشند (به نحوی که مشتری جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای خود از گزینههای
کافی برخوردار باشد) عمالً انگیزه اقتصادی تبدیل کارت مرابحه به پول نقد از بین خواهد رفت.

 ۲جهت دریافت متن دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه کارت اعتباری مرابحه میتوان به این آدرس مراجعه کرد:
https://cbi.ir/showitem/15168.aspx
 ۲الزم به ذکر است که به لحاظ شرعی ،اضافه کردن بدهی در مقابل افزایش مدت ربای جاهلی محسوب می شود؛ اما کاهش بدهی در مقابل کاهش مدت (که اصطالحاً
تخفیف نام دارد) مشمول حکم حرمت ربا نبوده و جایز است (موسوی خمینی ۲۴۲۶ ،ق ،.ج ،۲ .ص.)۸۵ .

۲3۶

شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
همچنین ،با اسررتفاده از فنآوریهای نوین ،به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که بانک خریدهای مشررتری را پایش کند و تبدیل کارت
اعتباری مرابحه به پول نقد هم برای م شتری و هم برای فرو شگاهی که در این زمینه م شارکت کرده ا ست ،هزینهبر با شد .مثالً رتبه اعتباری
مشتری و فروشگاه کاهش یابد یا اینکه با در نظر گرفتن مالیات ،هزینه تبدیل کارت به پول نقد افزایش یابد.

 ۲.۹.۵عدم پذیرش فقهی کاربرد عقد بیع در رابطه با خدمات
این شرررربهه بیان می دارد بر خالف کاالها که بر اسرررراس نظر تمامی فقها عقد بیع در رابطه با آنها کاربرد دارد ،کاربرد عقد بیع در رابطه با
حقوق و خدمات محل ا شکال گروهی از فقها ست .از طرف دیگر ،به دلیل آنکه مدل کارت اعتباری مرابحه شامل تمامی کاالها و خدمات
میگردد ،در حوزه خدمات با نظر برخی از فقها سازگاری ندارد.
در پاسخ به این شبهه به نظر میرسد اصل این مطلب که در رابطه با بحث واگذاری حقوق و خدمات تحت عنوان بیع (بهعنوان مبیع)
در بین فقها اختالف وجود دارد ،صحیح است .چرا که بسیاری از فقها معتقدند که تعریف بیع صرفاً شامل عیون میگردد و بیع حقوق و
خدمات از تعریف خارج ا ست .با این حال ،فقهای دیگری مانند امام خمینی (ره) ،آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله سبحانی معتقدند که
عمومات بیع در کتاب و سنت شامل انتقال حقوق و منافع نیز میگردد و تلقی عرف که انتقال این حقوق را بیع مح سوب میکند ،خالف
نظر شارع نیست (موسوی خمینی ۲۴۲۲ ،ق ،.ج ،۲ .ص۸۸ .؛ مکارم شیرازی ،۲3۸۷ ،ص.)۷۹ .
البته هيچ ﻳک از دو گروه فقها ،به بطالن معامالت مذکور فتوا نمیدهند؛ بلکه گروهی معتقدند معامله خدمات و منافع همانگونه که
مردم تلف کرده و واژه خریدوفروش را به کار میبرند ،خریدوفروش است و گروهی دﻳگر معتقدند ،گرچه مردم واژه خریدوفروش را به
کار میبرند ،اما قصدشان به تناسب مورد قرارداد ،اجاره ،جعاله و ﻳا صلح است .بهعنوانمثال ،شرررخصررری که میگوید یک بلیت هواپیما
خریداری کردم ،منظورش آن ا ست که حق ا ستفاده از یک صندلی هواپیما را در یک بازه زمانی م شخص بر ا ساس قرارداد اجاره از شرکت
هواپیمایی دریافت کردم.
با این حال برای حل مشكل و رسيدن به وفاق فقهی میتوان از عقد صلح استفاده كرد؛ به اﻳن معنا كه در قرارداد کارت اعتباری
مرابحه ذکر شود که در رابطه با خدمات از عقد صلح استفاده می شود .در این صورت مراكز خدماتی بر اساس عقد صلح خدمات خود را
به صورت نقد به بانک واگذار میکنند و سپس بانک آن خدمات را بر اساس عقد صلح مرابحهای و با قیمتی باالتر به مشرررتری تملیک
میکند .از منظر فقهی ،عقد صلح قراردادی الزم است و موضوع آن شامل تمامی اعيان ،منافع ،حقوق و خدمات میگردد.

 ۳.۹.۵عدم اطالع مشتری از قیمت تمام شده کاال
بر اساس تعریف ،در قرارداد مرابحه بر فروشنده واجب است که قیمت تمام شده کاال را به اطالع خریدار برساند و سپس با افزودن مبلغ یا
در صدی ا ضافی بهعنوان سود ،کاال را به وی بفرو شد .این در حالی ا ست که در ب سیاری از معامالت مرتبط با کارت اعتباری ،م شتری از
قیمت تمام شده کاال (و بعضاً از نرخ سود) اطالعی ندارد.
در پاسررخ به این اشررکال میتوان این طور مطرح نمود که در کارت اعتباری مرابحه ،اوالً سررود قرارداد از ابتدا مشررخص بوده و توسررط
بانک به مشرررتری اعالم میشرررود .لذا جهل به نرخ سرررود معموالً وجود ندارد .در رابطه با هزینهها نیز با توجه به اینکه بانک ابتدا کاال را به
صررورت نقدی میخرد و سررپس با افزودن سررود مشررخصرری آن را به مشررتری میفروشررد و معامله نیز به صررورت وکالتی انجام میشررود ،به
صورت طبیعی مشتری از هزینه تمام شده کاال برای بانک مطلع میگردد.
در واقع ،با توجه به اینکه بانک مشتری را جهت خرید نقدی کاال از فروشگاه برای بانک و سپس فروش اقساطی کاال از طرف بانک به
خودش وکیل میکند ،طبعاً مشتری از قیمت تمام شده کاال برای بانک اطالع خواهد داشت.
در مجموع میتوان ادعا کرد که از منظر حقوقی ،در حال حاضرررر بر اسررراس آئیننامه جدید بانک مرکزی ،تنها عقدی که شررربکه بانکی
میتواند از آن جهت ارائه خدمت کارت اعتباری استفاده کند مرابحه است .با توجه به اینکه نیاز به کارتهای اعتباری یک نیاز واقعی است
و پا سخگویی به این نیاز با منطق شریعت ا سالم تعار ضی ندارد ،میتوان در چهارچوب ا سالمی نیز از کارتهای اعتباری ا ستفاده کرد .با
این حال ماهیت حقوقی کارتهای اعتباری متعارف با چالش ربای قرضرررری مواجه اسررررت؛ اما میتوان با اسررررتفاده از قالبهای حقوقی
جایگزین مانند مرابحه ،چالش شرعی مذکور را برطرف نمود .الگوی کارت اعتباری مرابحه ،به دلیل قابلیتهای گ ستردهای که جهت خرید
کلیه کاالها و خدمات ایجاد میکند ،به صررورت گسررترده در کشررورهای اسررالمی مورد اسررتفاده بانکهای اسررالمی واقع میشررود .در ایران
همچنان برخی شبهات شرعی در رابطه با الگوی کارت اعتباری بر ا ساس عقد مرابحه وجود دارد که الزم ا ست به آنها توجه شود .بهطور
خاص الزم اسررررت بانکها با در نظر گرفتن تدابیر مناسررررب از تبدیل کارتهای اعتباری به پول نقد جلوگیری کنند؛ زیرا انجام این کار با
ضوابط عقد مرابحه ناسازگار است و سبب ابطال قرارداد کارت اعتباری بین بانک و مشتری میگردد.

۲3۷

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
مهمترین تفاوت حقوقی کارت اعتباری مرابحه با کارتهای متعارف بانکی (مانند ویزا کارت) در «تخفیف محور بودن» آن اسررررت.
یعنی در این مدل بانک به صررورت اقسرراطی کاال را به مشررتری میفروشررد (با در نظر گرفتن سررود کل دوره) و درصررورتیکه مشررتری قبل از
سرر سید ن سبت به بازپرداخت منابع اقدام کند ،از تخفیف متنا سب برخوردار خواهد شد؛ اگر هم در بازه تنفس بازپرداخت کند ،م شمول
تخفیف کامل میگردد .حال آن که در مدل متعارف کارت اعتباری با توجه به مجاز بودن بهره و سرررراختار زمانی آن لزومی به اعمال این
ترتیبات نمیباشد.

 ۴.۹.۵دریافت وجه التزام بعد از بازه تنفس
در حال حاضر در قراردادهای مرابحه مورد استفاده در شبکه بانکی گزینهای وجود دارد که بر اساس آن بانک میتواند نوع قرارداد مرابحه را
(به شرریوهای که صررالح میداند) تعیین کند .در این رابطه در ماده سرره قرارداد کارت اعتباری مورد اسررتفاده در شرربکه بانکی این طور آمده
ا ست« :ماده  -3کل بهای فروش مورد معامله به متقا ضی (به عدد) ( .............به حروف)  ...................م شتمل بر قیمت تمام شده
خرید مورد معامله توسررط بانک معادل (به عدد) ( .................به حروف)  .................و سررود بانک معادل  ...........درصررد به مبلغ
(به عدد) ( ...............به حروف)  ............تعیین گردید که بانک حسررب مورد ،مبلغ (به عدد) ( ...............به حروف) ...............
را بهعنوان پیش دریافت اخذ نمود و متقاضررری ضرررمن قبول موارد فوق متعهد شرررد مابقی به مبلغ (به عدد) (.....................به حروف)
 ..............را به صورت نقدی ■ ،نسیه دفعی ■ ،نسیه اقساطی مساوی ■ ،نسیه اقساطی غیرمساوی ■ در سررسید/سررسیدهای معین
به بانک پرداخت نماید».

با این حال شررربههای که وجود دارد آن اسرررت که برخی بانکها از گزینه نسررریه دفعی اسرررتفاده میکنند تا بتوانند سرررود قرارداد را از نرخ
م صوب ( ۲۸در صد) به نرخ وجه التزام که  ۶در صد بیش از نرخ سود م صوب ا ست ( ۲۴در صد) بر سانند .در واقع ،سرر سید قرارداد را
پایان دوره تنفس ( ۷روز) تعیین میکنند و بعد از آن مشتری را با نرخ  ۲۴درصد بدهکار مینمایند.

در پاسررخ به این شرربهه میتوان این طور نمود که از منظر بانکداری اسررالمی ،شرریوه محاسرربه سررود عقد مرابحه تابع قرارداد منعقده بین
بانک و م شتری ا ست .لذا اگر بانک صراحتاً در قرارداد ذکر کند که سرر سید  ۷روز میبا شد ،م شتری موظف خواهد بود تا در سرر سید
ب دهی خود به بانک را تسویه کند؛ در غیر این صورت بانک بر اساس قرارداد و منطق وجه التزام (که مورد تائید شورای نگهبان و مقررات
قرار دارد) میتواند نرخ  ۲۴درصدی از مشتری دریافت کند و این به لحاظ شرعی دارای چالش نیست .این مطلب (امکان تعیین سررسید
تسهیالت مرابحه در پایان دوره تنفس) در ماده نوزده دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری نیز مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است.

البته نباید فراموش کرد که انتخاب گزینه نسیه دفعی و تعیین سررسید معادل  ۷روز ،سبب میگردد که کارت اعتباری مرابحه از جایگاه
ا صلی خود (که در بخشهای قبل تبیین شد) فا صله گرفته و به ت سهیالت مرابحه عادی تبدیل شود .بر این ا ساس ،به نظر میر سد گزینه
نسیه اقساطی ،با ماهیت کارت اعتباری مرابحه سازگارتر است .البته طبیعی است که در اینجا سررسید بین  ۲۲تا  3۶ماه تعیین می شود و
قبل از سررسید امکان دریافت وجه التزام به لحاظ شرعی وجود ندارد .زیرا انجام این کار ،ابزار کارت اعتباری مرابحه را با شبهه ربا مواجه
میسازد.

در نهایت الزم به ذکر ا ست که به نظر میر سد علت ا صلی ا ستقبال برخی بانکها از گزینه ن سیه دفعی و تعیین سرر سید معادل پایان
دوره تنفس ،تعیین دسرررتوری نرخ سرررود ابزار کارت اعتباری مرابحه اسرررت .در واقع ،بانکها برای آنکه بتوانند مازاد بیشرررتری از مشرررتری
دریافت کنند ،از این روش اسررتفاده میکنند .بر این اسرراس ،به نظر میرسررد مسررئله انعطاف در نرخگذاری کارت اعتباری مرابحه به لحاظ
انگیزشی اهمیت بسیاری دارد که در قسمت بعد به تبیین آن پرداخته میشود.

 ۱۱.۵ظرفیتهای فقهی-حقوقی مرابحه برای توسعه مدل کارت اعتباری
 ۱.۱۱.۵انعطافپذیری در نرخگذاری
مسررئله «تعیین صررحیح نرخ سررود» کارتهای اعتباری ،یکی از مهمترین موضرروعات در موفقیت این ابزار در نظام بانکی کشررور محسرروب
میشود .توضیح آنکه در نظام بانکی متعارف ،نرخ کارتهای اعتباری به صورت غیردستوری و صرفاً توسط بانک تعیین میشود .در واقع،
بانک در ابتدا وضررعیت اعتباری (سررابقه و رتبه اعتباری) مشررتری ،وثایقی که در اختیار دارد و غیره را مورد بررسرری قرار داده و متناسررب با
تمامی آنها ،نسبت به تعیین سقف اعتبار و همچنین نرخ کارت اقدام میورزد با این حال مشکلی که در نظام بانکی کشور ایران وجود دارد،
تعیین نرخ سررود تمامی محصرروالت در نظام بانکی اسررت .یعنی شررورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حداکثر نرخ تمامی ابزارها (از جمله
کارتهای اعتباری) را تعیین و به شبکه بانکی ابالغ میکنند.

۲3۸

شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
در این رابطه ماده « ۲۲دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» مصوب شهریور ماه  ۲3۵۹که در شبکه بانکی مبنای طراحی کارت اعتباری
میبا شد ،بیان میدارد « :سود ت سهیالت ن سیه دفعی و اق ساطی بر ا ساس نرخ سود عقود غیرم شارکتی (م صوب شورای پول و اعتبار) در
زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ/تاریخهای استفاده (از کارت) تا سررسید قسط/اقساط تسهیالت اعطایی
محاسبه میشود».
بر این ا ساس ،کلیه بانکها موظف ه ستند تا نرخ سود تمامی انواع کارتهای اعتباری را حداکثر معادل نرخ سود عقود غیرم شارکتی
(در حال حاضررر  ۲۸درصررد) تعیین کنند .لذا اگر بانکی بخواهد برای یک مشررتری خوب (با اعتبار باال و ریسررک پائین) نرخ پایینتری در
نظر بگیرد و یا اینکه برای یک م شتری بد (با اعتبار پائین و ری سک باال) نرخ باالتری در نظر بگیرد ،بر ا ساس این د ستورالعمل امکانپذیر
نمیباشد.
بنابراین به نظر میر سد جهت تقویت امکان ا ستفاده از ابزار کارت اعتباری در شبکه بانکی ،الزم ا ست تدابیر م شخ صی جهت تعیین
غیردسرتوری نرخ سرود در نظر گرفته شرود؛ به نحوی که ابزار کارت اعتباری بتواند در ایران هم مانند بسریاری دیگر از کشرورها ،به جایگاه
واقعی خود دست یابد.
هر چند د ستیابی به تدابیر مذکور نیازمند تحلیلی م ستقل ا ست ،اما میتوان در این رابطه دو پی شنهاد اجرایی ارائه کرد .پی شنهاد اول و
اصلی آن است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ضمن ا صالح دستورالعمل مذکور ،اساساً در حوزه تعیین نرخ سود کارت اعتباری
ورود نکنند و دست بانکها را جهت مشخص کردن نرخ متناسب با شرایط اعتباری ،ریسک و وثایق مشتری ،باز بگذارند .با این حال اگر
این پیشررنهاد در کوتاهمدت قابل اجرا نیسررت ،حداقل میتوان به بانکها اجازه داد تا بتوانند مشررتریان را بر اسرراس رتبه اعتباری گروهبندی
کرده و برای هر گروه نرخ سود متفاوتی در نظر بگیرند .البته سقف نرخ سود هر گروه توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

در پایان ذکر سه نکته مفید است .نکته اول آنکه به نظر میرسد این پیشنهادها نسبت به وضع موجود (تعیین دستوری نرخ سود کارت
اعتباری) دارای برتری باشد؛ زیرا واقعیت آن است که کنترل دستوری نرخها در بازار پول تجربهای شکست خورده بوده و انجام آن در هیچ
دورهای به صررورت کامل موفقیتآمیز نبوده اسررت .در واقع ،بانکها از روشهای اجرایی و حسررابداری گوناگونی جهت افزایش عملی نرخ
سود سپردهها (بیش از نرخهای د ستوری تعیین شده) ا ستفاده خواهند کرد و این اقدام صرفاً شفافیت و پا سخگویی در شبکه بانکی را
کاهش خواهد داد .همچنین ،راهکار مذکور با تجارب بینالمللی نیز سررررازگاری دارد .چرا که در بانکداری متعارف مقولهای به نام تعیین
دسرررتوری نرخهای سرررود وجود ندارد .بلکه بانکها معموالً از اختیار کافی جهت تعیین نرخهای سرررود با در نظر گرفتن مجموع شررررایط
برخوردار هستند.
نکته پایانی آنکه راهکار مذکور میتواند با ضوابط بانکداری بدون ربا نیز سازگاری دا شته با شد .چرا که در قانون عملیات بانکی بدون
ربا مسئله تعیین دستوری نرخهای سود مطرح نشده و در فقه اسالمی نیز جز در موارد بسیار خاص ،حاکمیت از حق تعیین نرخ در بازارها
برخوردار نمیباشد که این موضوع در جای خود قابل اثبات است.

 ۲.۱۱.۵الگوی مرابحه دوجانبه (دو طرف اقساطی)
دقت در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی جهت اجرای کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی کشور به خوبی نشان
میدهد که تاکنون صرفاً یکی از مدلهای عملیاتی کارت اعتباری مرابحه (مدل نقدی-اقساطی) در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است.
این در حالی اسررت که به نظر میرسررد میتوان با اسررتفاده از ظرفیتهای فقهی-حقوقی ،نسرربت به طراحی و اسررتفاده از مدلهای جدید
کارت اعتباری مرابحه اقدام نمود.
پیش از تبیین مدلهای جدید کارت اعتباری مرابحه ،نیاز اسررت تا به صررورت مختصررر مروری بر مدل فعلی (الگوی نقدی-اقس راطی)
انجام شررررود و خألهای این روش تبیین شررررود .جهت انجام این کار مناسررررب اسررررت به برخی از مواد قانونی مورد عمل در رابطه با کارت
اعتباری مرابحه اشاره گردد.

۲

در این رابطه ماده « 3دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری » مصوب شهریور ماه  ۲3۵۹که در شبکه بانکی مبنای طراحی کارت اعتباری
میبا شد ،بیان میدارد« :مؤ س سه اعتباری موظف ا ست در چهارچوب مفاد این د ستورالعمل ،اموال و یا خدمات مورد تقا ضای م شتری را
از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید».

 ۲جهت دریافت متن کامل این دستورالعمل میتوان به تارنمای بانک مرکزی به این آدرس مراجعه کرد:
https://www.cbi.ir/page/15180.aspx

۲3۵

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
ماده  ۲۶نیز تأکید میکند« :مانده اعتبار کارت اعتباری صرفاً برای اعطای تسهیالت در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنشهای
مالی دیگر نظیر برداشت وجه ،انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمیباشد».
همچنین در ماده  ۲۲بیان شده است « :سود ت سهیالت ن سیه دفعی و اق ساطی بر اساس نرخ سود عقود غیرمشارکتی (مصوب شورای
پول و اعتبار) در زمان ا ستفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ/تاریخهای ا ستفاده (از کارت) تا سرر سید ق سط/اق ساط
تسهیالت اعطایی محاسبه میشود».
بر اساس این مواد قانونی (به ویژه ماده  )3الزم است حتماً بانک ابتدا نسبت به خرید نقدی کاال از پذیرنده اقدام کند و سپس آن را در
قالب مرابحه به مشتری بفروشد .با این حال این شیوه صرفاً به بخشی از نیازهای پذیرندهها و مشتریان کارت اعتباری پاسخ میدهد؛ زیرا
در بسیاری موارد ارتباط پذیرنده با مشتری از نوع نقدی نیست و بلکه از نوع اقساطی یا ضمانتی است .یعنی پذیرنده قصد دارد کاالی خود
را به صورت اقساطی به مشتری بفروشد و نه نقدی .این در حالی است که دستورالعمل فعلی اجازه انجام این کار را نمیدهد.
همانطور که در باال ذکر گردید ،الگوی کارت اعتباری مرابحه که تاکنون (بر اسرراس مقررات فعلی) در شرربکه بانکی کشررور اجرا شررده،
سادهترین مدل کارت اعتباری مرابحه ا ست که در آن صرفاً بر رابطه نقدی-اق ساطی تأکید می شود .یعنی بانک به صورت نقدی کاالها و
خدمات را از پذیرندهها خریداری کرده و وجوه مرتبط را به حسررراب آنها واریز میکند .سرررپس به صرررورت اقسررراطی کاالها و خدمات را به
مشتریان میفروشد.
با این حال در موارد بسیاری پذیرندهها به هر دلیل قسط فروش اقساطی به مشتریان دارند و دلیلی ندارد که بانک به صورت نقدی منابع
را به حساب آنها واریز کند .بلکه بانک میتواند به صورت اقساطی کاالها و خدمات را از پذیرندهها خریداری کند و به صورت اقساطی به
مشتریان بفروشد.
در واقع در این الگوی جدید ،مرابحه به صورت دوجانبه یا موازی یا اقساطی-اقساطی اجرایی میشود و دیگر نیاز به پرداخت نقدی به
حسررراب پذیرندهها وجود نخواهد داشرررت .البته این مدل بر اسررراس دسرررتورالعمل فعلی قابلیت اجرا ندارد و لذا الزم اسرررت دسرررتورالعمل
متناسب با این پیشنهاد اصالح شود.
همچنین ،نباید فراموش کرد که فراهم کردن امکان استفاده از این مدل جدید کارت اعتباری مرابحه (مدل دو طرف اقساطی) ظرفیت و
جذابیت اسرررتفاده از کارت اعتباری مرابحه در شررربکه بانکی کشرررور را به شررردت تقویت میکند .همچنین ،این روش به ماهیت کارتهای
اعتباری متعارف در سطح بینالمللی نزدیکتر میباشد (رسم شکل  ۲-۹مالحظه شود).

شکل  .۱-۵الگوی عملیاتی کارت اعتباری مرابحه دوجانبه

رابطههای حقوقی در شکل :۲-۹
 )۲اعتبارسنجی و صدور کارت اعتباری برای مشتری و اعطای وکالت در خرید اقساطی برای بانک ناشر،
 )۲قرار دادن کارت در کارتخوان مرکز فروش توسط مشتری و خرید اقساطی کاالها و خدمات به وکالت از بانک ناشر،
 )3ارسال اطالعات مورد نیاز از طریق بانک پذیرنده کارت به بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت،
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 )۴ارسال اطالعات الزم برای خرید اقساطی از طریق بانک پذیرنده به مراکز فروش کاالها و خدمات،
 )۹خرید اقساطی کاالها و خدمات توسط بانک ناشر از مرکز فروش،
 )۶فروش اق ساطی کاالها و خدمات خریداری شده تو سط بانک نا شر به دارنده کارت و تحویل کاالها و خدمات از طرف مرکز فروش به
مشتری،
 )۷پرداخت اقساط قیمت کاالها و خدمات خریداریشده توسط دارنده کارت به بانک ناشر و متقابالً پرداخت اقساط مرکز فروش توسط
بانک.

 ۳.۱۱.۵اوراق بهادارسازی دریافتنیهای کارت اعتباری
با توجه به درصررد باالی مطالبات معوق بانکها و نیاز به نقدینگی در سرریسررتم بانکی کشررور ،بیم این وجود دارد که نظام بانکداری کشررور
توانایی ارائه میزان مناسررب این نوع از تسررهیالت را نداشررته باشررد .انتشررار اوراق بهادار به پشررتوانه کارتهای اعتباری این امکان را برای
بانکها ایجاد خواهد نمود تا با فروش حسرررابهای دریافتنی ناشررری از صررردور کارتهای اعتباری بسررریار سرررریعتر از موعد بازپرداخت
تسهیالت به وجوه آن دسترسی پیدا کرده و توان پرداخت تسهیالت جدید برای بانک فراهم گردیده و همچنین نسبت کفایت سرمایه خود
را نیز بهبود بخشررند .این امر تبدیل معکوس نقدینگی ۲را در چرخه نقدینگی امکانپذیر سرراخته و خطر عدم اسررتمرار مدل کسرربوکار را از

این ناحیه برطرف خواهد کرد.

 ۱۱.۵زیرساختهای موجود فناوری اطالعات در کارت اعتباری و ظرفیتهای آن
همانطور که در فصل سوم اشاره شد ،پلتفرم کارت اعتباری دربردارنده یک زیرساخت فنی است که فرآیندهای مختلفی که در زنجیره خلق
ارزش مورد نیاز ا ست را حمایت میکنند .از جمله این فرایندها ارزیابی اعتباری و امکانات فنی برای تبادل پیامها و ت سویه وجوه میبا شد.
همچنین الزم است تا اطالعات مربوط به عملیات انجام شده ذخیره شده و با سایر اطالعات مالی بانک ادغام شود .مجموعه این فرایندها
توسط زیرساخت فناوری اطالعات عملیاتی میشود.

فرایند ارزیابی اعتباری نیازمند وجود سامانههای اطالعاتی است که دادههای بهنگام و با کیفیتی را برای ارزیابی به دست دهند .در این
میان وجود اطالعات مربوط به تاریخچه اعتباری از اهمیت ویژهای برخوردار اسرررت چرا که با وجود اطالعات مربوط به تاریخچه اعتباری
میتوان به استنتاج نتایج قابل اتکایی از رفتار مشتریان کارت اعتباری دست یافت .این امر البته مشروط به آن است که از مشتریان از دیرباز
با کارت اعتباری به معنای واقعی آن آشررنا بوده و آن را بهطور گسررترده اسررتفاده کرده باشررند تا حجم قابلتوجهی از دادههای مورد نیاز برای
تحلیل رفتار اعتباری مشتریان در دست باشد .برای کشور ما که این اطالعات محدود است نمیتوان برای ارزیابی اعتباری تنها به تاریخچه
اعتباری تکیه کرد .برای این منظور در اینجا ضمن معرفی زیرساخت سامانه اطالعاتی موجود به ظرفیتهای آن برای پاسخگویی به نیازهای
یک چارچوب جامع برای کارت اعتباری میپردازیم.
یکی از پیچیدگیهایی که در ایجاد پلتفرم کارت اعتباری در ایران با آن مواجه هسررررتیم عدم امکان بهرهگیری از خدمات شرررررکتها و
انجمن های کارتی چون ویزا و مسررررترکارت در ایران اسررررت .این شرررررکت ها اگرچه در اعطای اعتبار فعال نیسررررتند اما با فراهم آوردن
زیرساختهای الزم برای تعامل ذینفعان در پلتفرم کارت اعتباری امکان حضور بازیگران و کنترل و توزیع مناسب ری سک و بازده را ایجاد
میکنند .با توجه به اهمیت کارکرد این بازیگران الزم اسرررت در شررررایط عدم حضرررور آنها با معرفی ترتیبات مناسرررب جای آنها را در پلتفرم
کارت اعتباری پر کرد .در این بخش ضررررمن معرفی ترتیبات موجود در نظام پرداخت به ظرفیتها و امکانات بهکارگیری نهادهای موجود
برای برطرف نمودن کاستیهای مربوط به خأل انجمنهای کارتیها خواهیم پرداخت.

 ۱۲.۵سامانههای اطالعاتی
وامدهندگان ،مانند بانکها و شرررکتهای ارائهکننده کارت اعتباری ،برای ارزیابی ریسررک بالقوه اعطای وام به مشررتریان و همچنین کاهش
زیان ناشی از عدم بازپرداخت وام ،از امتیاز اعتباری استفاده میکنند .استفاده از امتیاز اعتباری برای تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایط
اعطای وام است ،با چه نرخ سود و با چه سقف اعتباری بتواند از اعتبار اعطایی استفاده نماید بسیار اهمیت دارد.
اعتبارسررررنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش مالی و بانکداری و همچنین بر پایه علم آمار اسررررت .دو اصررررل مهم که پیش نیازهای
اعتبارسررنجی هسررتند ،دسررترسرری به دادههای کافی و دانش خوب در داده کاوی و تحلیل داده میباشررد تا امکان پیشبینی رفتار مشررتری بر
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اساس اطالعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی ایجاد شود .شرکتهای اعتبارسنجی در کنار ارائه امتیاز و گزارش اعتباری میتوانند به
طبقهبندی مشرتریان سرازمان بر اسراس ریسرک هر گروه پرداخته و اسرتراتژی بازاریابی و فروش متناسرب با آنها را ارائه دهند .همچنین به
دلیل تعداد زیاد دادهها در پایگاه داده شرررکتهای اعتبارسررنجی ،امکان دسررترسرری به دادههای مشررابه هر صررنعت وجود دارد ،در نتیجه به
هنگام مدلسازی برای یک سازمان خاص ،در صورت نبود داده میتوان از دادههای صنعت مرتبط به جای روشهای قضاوتی استفاده کرد
یا با تکمیل دادههای آن سازمان به مدل با دقت پیشبینی باالتری رسید.
امتیازدهی اعتباری صنعتی پر سابقه ا ست .ب سیاری از ک شورها نیز که اخیراً به راهاندازی این صنعت روی آوردهاند تالش کردهاند تا با
بهرهگیری از تجارب شرکتهای بزرگ م سیر خود را هموار نمایند .بهعنوانمثال در میان ک شورهای هم سایه ایران ،ک شور ترکیه که از سایر
کشورها وضعیت بهتری دارد .مرکز اعتبارسنجی  KKBخود را با همکاری با شرکت اکسپرین که یک شرکت انگلیسی پیشرو در این زمینه
است ،به راه انداخته است .به این طریق این کشور توانسته دقت و یکپارچگی دادههای ورودی از بانکها را باال برده و در نهایت با ارزیابی
اعتباری بهتر به آنها کمک کند تا تصمیمات اعتباری دقیقتری بگیرند.
در ایران یکی از چالشهای جدی بر سرررر راه طراحی کارت اعتباری عدم دسرررترسررری به اطالعات قابل اتکا از رفتار اعتباری مشرررتریان
کارتهای اعتباری است .قابلیت اتکا دادههای مربوط به رفتار مشتریان از وابسته به وجود دامنه گستردهای از اطالعات گذشته در مورد هر
م شتری ا ست .این امر اگر چه برای ک شورهایی که پی شینه ن سبتاً غنی از دادههای مربوط به رفتار گذ شته م شتریان دارند با تکیه بر تاریخچه
اعتباری قابل د ستیابی ا ست اما برای ک شور ما که چنین دامنهای از اطالعات موجود نی ست تنها در صورتی ممکن ا ست که این کا ستی با
افزودن بر دادههای دیگر که بتوانند تصویر روشنی از توانایی و استطاعت و یا تمایل مشتری ارائه دهند جبران شود .در این بخش نخست
به سامانههای موجود اشاره شده و سپس به امکانات دسترسی به سامانههای اطالعاتی دیگر خواهیم پرداخت.

 ۱.۱۲.۵مرکز کنترل و نظارت اعتبارات
اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در راسرررتای دسرررتورالعمل اجرایی صررردور و راهبری کارت خرید اعتباری که مرکزی را به نام دفتر اعتبار
سنجی پیشبینی نموده است .مکنا از جمله خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک است و وظیفه سنجش و اعتبار مشتری
قبل از صررردور کارت اعتباری و دریافت گزارشهای اعتباری بانک را بر عهده داشرررته و به تدوین اسرررتاندارد در این زمینه بهعنوان راهنما
کمک نموده است .مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) تحت نظارت بانک مرکزی است و اعتبار سنجی مذکور در دستورالعمل صدور
و راهبری کارت خرید اعتباری را پو شش میدهد .بنابراین م شخ صات اطالعات مبادله شده بین مؤ س سات اعتباری صادرکننده و مکنا و
روش تبادل این اطالعات و نشانیهای مرکز راهنمایی در آن مشخص شدهاند .بنابراین بر اساس دستورالعمل صدور و راهبری کارت خرید
اعتباری ،هر بانک و موسرررسررره اعتباری باید برای صررردور کارت اعتباری ابتدا از مکنا اسرررتعالم نموده و برای اسرررتعالم از مکنا اطالعات
مشخص شده را به صورت فایل  Batchبه مرکز مکنا ارسال کند.
مکنا مواردی همچون همخوانی کد ملی و مشخصات شناسنامهای فرد و عدم وجود فرد در لیست سیاه و پر نبودن سقف اعتبار فرد در
صررورت وجود محدودیت تعداد و سررقف اعتبار برای کارت درخواسررتی و پرداخت به موقع مربوط به کارتهای اعتباری قبلی و جاری در
مهلت مجاز را بررسی میکند .پس از اعالم مشخصات کارت توسط موسسه صادرکننده کارت اعتباری در صورت به وجود آمدن مشکل
در پرداخت صورتحساب کارت اعتباری دارنده کارت و یا نیاز به ابطال و صدور المثنی و یا تمدید کارت موارد مانند آنچه در نمودار زیر
مشخص شده است به مکنا اعالم شده و بررسی خواهد شد.
وظیفه سنجش اعتبار مشتری قبل از صدور کارت اعتباری و دریافت گزارشهای اعتباری از بانک بر عهده مکنا است .بانک مرکزی بر
این مرکز نظارت کامل دارد .کد مکنا ،کدی اسررت که توسررط مرکز مکنا صررادر شررده و نشررانگر یک بار اسررتعالم با نتیجه مثبت از این مرکز
اسررت .تنها در صررورت دریافت پاسررخ مثبت اسررتعالم و دریافت کد مکنا کارت اعتباری صررادر میشررود .کد مکنا ،باید ظهر کارت اعتباری
درج شود .مکنا پاسخگویی به استعالم بانکها و مؤسسات اعتباری و همخوانی کد ملی و مشخصات شناسنامهای فرد به صورت آنالین با
برر سی کد ملی و به صورت آفالین با ا ستعالم از ثبتاحوال صورت میدهد .عدم بدح سابی در کارتهای اعتباری دیگر و برر سی سقف
اعتبار استفاده شده توسط فرد و عدم وجود در لیست سیاه و عدم وجود چک برگشتی تعیین تکلیف نشده یا بدهی معوق و ارائه گزارشات
آماری مختلف در خصوص کارتهای اعتباری را به خوبی انجام میدهد.
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جدول  .۲-۹فرآیند مکنا در مرحله استعالم مشتری برای کارت اعتباری و بانک صادرکننده

ثبتاحوال

احراز هویت

اعالم نتیجه احراز
هویت

_

بانک صادرکننده کارت

مکنا
تهیرره لیسرررررت

بررسی استعالم

تولید افراد

استعالم مشتری

احراز هویت

نامعتبر

مشتری

مشخصات

مشتری

مشتری

منفی

اعالم نتیجه به مشتری

و بهروزرسانی اطالعات
اشخاص

استعالم مشتری
مثبت

+

ارسال

احراز هویت

تصمیمگیری در مورد سقف و صدور
کارت

ثبت انصراف

اعالم انصراف از

-

صدور کارت

بروز رسانی اطالعات
مشتری

اعالم کد مکنا

بروز رسانی اطالعات مشتری

+

اعالم سقف اعتباری

صدور کارت

اعالم مشخصات کارت

بنابراین میتوان بیان نمود که مکنا کد  ۲3رقمی و نشررانگر اسررتعالم یا نتیجه مثبت و منفی بودن اسررتعالم فرد از این مرکز اسررت .تعیین
سرررقف اعتبار در مکنا وابسرررته به نوع عقد و نوع کارت اسرررت .پشرررتیبانی مکنا از کارتهای خرید اعتباری وجود دارد و کارتهای خرید
اعتباری بر پایه عقد قرضالح سنه محدودیت سقف  ۶میلیون ریال برای هر فرد در شبکه بانکی ک شور ا ست .پ شتیبانی مکنا از کارتهای
اعتباری بانکی بر پایه عقد مرابحه با محدودیت سررقف  ۴1میلیون ریال برای هر فرد اسررت و در عین حال هر فرد تنها اختیار داشررتن یک
کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی است .پشتیبانی کد مکنا از کارتهای میزان یا سخا که مختص کارمندان دولت است و دارای سقف
اعتبار  ۲۹میلیون ریال است.
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همانطور که از جدول فوق مستفاد میشود خدمات ارائه شده توسط مرکز مکنا شامل استعالم احراز هویت مشتری ،صدور کد کارت
اعتباری ،اعالم سقف اعتبار مجاز مشتری میباشد .این سامانه مشخصات کارت مشتری ،وضعیت پرداخت مشتری و اطالعات مربوط به
تمدید تاریخ و تغییر اعتبار کارت را از موسسه اعتباری دریافت میدارد .مکنا با دریافت اطالعات مشتری به بانک و برقراری ارتباط اقدام
به بررسی و اعتبار سنجی مشتری نموده و پاسخ مثبت در صورت تائید مشتری به بانک ارسال میکند و در نتیجه موسسه صادرکننده کارت
اگر کارت از نوع خرید اعتباری یا میزان باشرررد سرررقف اعتباری از طرف مکنا را اعالم میکند .سرررقف اعتباری برای کارت اعتباری بر پایه
عقد مرابحه اعالم نمیشود چون یک فرد تنها مجاز به داشتن یک کارت است .بعد از اعالم سقف اعتبار در نظر گرفته شده از طرف مکنا،
مو س سه صادرکننده کارت برای صدور کارت و اعالم م شخ صات کارت به مکنا سه هفته فر صت دارد .در صورت عدم اقدام به صدور
کارت در این مدت کد مکنای اعطاشده منقضی میشود.
مکنا در باید قبل از هر چیز یک سررامانه مجوز دهی به شررمار آورد .در این سررامانه با تکیه بر دادههایی که بانکها از رفتار مشررتریان در
حوزه کارت اعتباری به آن ارسررال کردهاند یک ارزیابی اعتباری مقدماتی انجام میگیرد .بدیهی اسررت محدود شرردن ارزیابی اعتباری به تنها
بخش محدودی از تاریخچه اعتباری مشررررتریان در حوزه اعتبارات خرد امکان ارزیابی دقیق اعتباری مشررررتریان را به بانکها نخواهد داد.
همچنین بانکها ممکن اسرررت فراتر از آن که حدود مجاز برای سرررقف اعتبار چه باشرررد بخواهند سرررقف اعتباری را بر اسررراس اطالعات
گسرررتردهتر در سرررازگاری با سررریاسرررتهای اعتباری خود تعیین کنند .مهم از آن بحث نرخگذاری و برآورد زیان انتظاری اسرررت که برای این
منظورها مکنا با دایره محدود اطالعاتش پاسررررخگو نخواهد بود .بر همین اسرررراس در بخش بعدی به ظرفیتهای موجود برای گسررررترش
سامانههای اطالعاتی و امکان ا ستفاده از این سامانهها برای نه فقط امتیازدهی دقیق بلکه ارائه خروجی بر پایه خدمات سی ستمهای کمک

رایزنی ۲خواهیم پرداخت.

 ۱۳.۵ظرفیت سامانههای اطالعاتی موجود برای استفاده در پلتفرم کارت اعتباری
 ۱.۱۳.۵شرکت رتبهبندی ایران
خدمات کارت اعتباری زیرمجموعه مفهوم گ ستردهتری با عنوان اعتبارات خرد ا ست .با معرفی کارت اعتباری بهعنوان یک خدمت جذاب
انتظار میرود بخش قابلتوجهی از مشررتریان سررنتی اعتبارات خرد جذب این خدمت شرروند .اطالعات مربوطه به رفتار مشررتریان این دسررته
مشتریان در مجموعههای دیگری هم اکنون موجود میباشد .یکی از این مجموعهها شرکت رتبهبندی اعتباری ایران است .شرکت رتبهبندی
اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقت صادی و دارایی ،نظارت بانک مرکزی جمهوری ا سالمی ایران و م شارکت کلیه بانکهای ک شور و
برخی از شرررکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه  ۲3۸۹بهصررورت سررهامی خاص در اداره ثبت شرررکتها و مالکیت صررنعتی تأسرریس
شده است .این شرکت سامانه اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطالعات دریافتی
از بانک مرکزی ،سررازمان امور مالیاتی ،گمرک و بانکها و مؤسررسررات مالی و اعتباری خدمات گزارشررگری اعتباری و اعتبارسررنجی (رتبه
اعتباری) در خ صوص کلیه ا شخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی ک شور ارائه میدهد .هدف ا صلی شرکت بهعنوان شرکت سنجش

اعتبار ۲بهبود مدیریت ریسررک سرریسررتم اعتباری کشررور از طریق ارائه خدمات رتبهبندی اعتباری و اعتبارسررنجی به آنها میباشررد .اسررتفاده از
خدمات شرکت موجب خواهد شد تا شرکتهای اعتباردهنده از و ضعیت کنونی و سابقه اعتباری م شتریان خود در کل نظام بانکی مطلع
شده و آنها را قادر سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بهصورت علمی،با ریسک کمتر و در زمان سریعتری اتخاذ نمایند.
سامانه اعتبار سنجی و گزارشهای اعتباری خدمت ا صلی شرکت مح سوب می شود .هم اکنون اطالعات پرونده اعتباری برای بیش از
سی میلیون شخص ایرانی (حقیقی و حقوقی) در این سامانه موجود بوده و قابلیت پا سخدهی همزمان به همه درخوا ستهای کاربران در
سطح کل ک شور در کمتر از  ۲1ثانیه برای این سامانه مهیا میبا شد .همچنین این سامانه دارای شبکه ارتباطی امن مخابراتی بین سامانه و
کلیه بانکهای ک شور با قابلیت تولید آنالین گزارشهای اعتبار سنجی با ا ستفاده از تکنولوژی سرویس محور و طراحی شیگرا ا ست .این
سامانه ب ستر ملی منا سبی برای ت سهیم اطالعات اعتباری از بدهکاران مالیاتی ،بدهکاران ماده  ۲۴گمرک و چکهای برگ شتی فراهم آورده
است.
سامانه اعتبار سنجی بهعنوان مرکز ا ستعالم و ضعیت اعتباری افراد ،اطالعات اعتباری ا شخاص را از منابع اطالعاتی مختلف گردآوری
مینماید .این اطالعات پس از تجمیع ،کنترل شده و ضمن انجام پردازشهای الزم ،در قالب شنا سنامه اعتباری ،ابعاد مختلف و ضعیت
اعتباری شخص را نمایش میدهد .ارائهدهندگان خدمات اعتباری میتوانند به منظور احراز هویت و شنا سایی و ضعیت اعتباری شخص،

۲۴۴

desisiion support systems

1

Credit Bureau

2

شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
به شناسنامه اعتباری وی مراجعه نمایند .گزارشهای اعتباری سیستم جامع سنجش اعتبار با توجه به نیازهای استفادهکنندگان از گزارشات
و عمق اطالعات موجود در آن طبقهبندی میشوند .سیستم جامع سنجش اعتبار حاوی گزارشهای اعتباری مختلفی شامل گزارش اعتباری
خام ،گزارش اعتباری پایه ،گزارش اعتباری استاندارد ،گزارش اعتباری کامل و گزارش اعتباری پیشرفته است .در گزارش اعتباری خام تنها
اطالعات مربوط به تعداد اسرتعالمهای انجام شرده از مشرتری از بانکها و مؤسرسرات مالی و اعتباری مختلف در مقاطع سره ،شرش ،نه و
دوازده ماه گذشته آورده میشود .در گزارش پایه عالوه بر موارد فوق ،اطالعات هویتی ،آدرس ،تماس و وضعیت کلی معوقات و بدهیهای
وی به نظام بانکی و اعتباری نیز درج میشررود .در گزارش اسررتاندارد عالوه بر موارد مشررروح در گزارش پایه ،جزئیات مربوط به هریک از
قراردادها و سوابق بازپرداخت اق ساط ت سهیالت اعتباری دریافتی نیز آورده می شود .نهایتاً در گزارش کامل که عموماً مورد ا ستفاده متولی
سی ستم سنجش اعتبار قرار میگیرد ،عالوه بر موارد م شروح در گزارش ا ستاندارد ،اطالعات مربوط به تمامی سوابق و تغییرات روی داده
در آیتمهای اطالعاتی وی نیز برآورده میشود.
گزارش اعتباری پیشرررفته برای مشررتریانی که عالوه بر دریافت تسررهیالت اعتباری ،در قراردادهای دیگری نیز نقش ضررامن را داشررتهاند
تهیه شده و در آن عالوه بر موارد ذکر شده در گزارشات قبلی ،اطالعات مربوط به ضامنین قرارداد نیز گنجانده میشود.
سررامانه اطالعاتی شرررکت رتبهبندی ایران بهطور پویا بهنگام میشررود .درصررورتیکه در اطالعات مربوط به یک شررخص مانند اطالعات

هویتی ،آدرس ،تماس و  ...تغییری ایجاد شررود ،سررابقه این تغییرات در گزارش سررابقه ۲ارائه میگردد .در حال حاضررر با توجه به نصررب و

راهاندازی نرمافزار رابط سرررنجش اعتبار و امکان تعریف و بهرهگیری از گزارشهای تخصرررصررری آن ،گزارش ارزیابی ۲حاوی رتبه و امتیاز
اعتباری مشررتریان در آن برای اسررتفاده شررعب بانکها تعبیه شررده اسررت که بیانگر اهلیت اعتباری و تمایل به بازپرداخت اقسرراط تسررهیالت
اعتباری دریافتی توسط مشتری بانک است و با استفاده از سابقه گذشته رفتار اعتباری مشتری به تعیین رفتار احتمالی او در آینده میپردازد.
این گزارش نشان میدهد که وضعیت ریسک اعتباری مشتری به چه نحوی است و بر اساس آن بانک میتواند تصمیم مناسب را در مورد

اعطا و یا عدم اعطای تسررهیالت اتخاذ کند .از آن جایی که سررامانه اعتبارسررنجی حاوی اطالعات اعتباری مشررتری در نظام بانکی اسررت
بهعنوان تغذیهکننده جامع اطالعات مورد نیاز برای د ستیابی به امتیاز اعتباری م شتریان به شمار میرود .بر ا ساس این گزارش ،م شتریان بر
اسرراس اطالعات مندرج در گزارش اعتباری موجود در سررامانه در هفت گروه مختلف طبقهبندی میشرروند .این گروهها شررامل ،B ،B+ ،A
 C- ،C+ ،Bو  Cه ستند؛ همچنین سامانه عالوه بر رتبهبندی م شتریان ،تو صیفی نیز از رتبه م شتری ارائه کرده و ا ستراتژی منا سب را بهبانک پیشرررنهاد میدهد .نکته مهم این اسرررت که در تمامی این موارد ،سرررامانه تنها وضرررعیت تمایل به بازپرداخت مشرررتری را برای بانک به
تصویر میکشد و این متصدیان بانک هستند که با توجه به سیاستهای اعتباری خود و خصوصیات ریسکپذیری و ریسک گریزی خود،
تصررمیم مناسررب را در مورد اعطای تسررهیالت به مشررتری اتخاذ میکنند؛ بهعنوانمثال وقتی رتبه مشررتری ( Aیعنی مناسرربترین وضررعیت)
ا ست به این معنی ا ست که م شتری ب سیار خوبی با قابلیت اطمینان باال ست و میتوان خدمات منا سب دیگری را نیز به وی پی شنهاد کرد.
این رتبه به این معنی است که با توجه به رفتار مشتری در نظام بانکی کشور طی سه سال گذشته ،درصورتیکه این مشتری در آینده از بانک
ت سهیالتی را دریافت کند به احتمال فراوان اق ساط آن را به موقع بازپرداخت خواهد کرد؛ همچنین در صورتیکه م شتری حائز رتبه منفی C

(یعنی بدترین وضعیت) شود به این معنی است که مشتری بیثباتی است و به احتمال فراوان تسهیالت اعطایی به وی سوخت میشود .در
جدول  3-۹توضیحات امتیازها و رتبههای اعتباری موجود در گزارش ارزیابی به تفصیل آمده است:
جدول  .3-۹رتبهها و امتیازهای اعتباری
پیشنهادات
پررررررررررررررررررررذیرررررررررررررررررررررش
Cross-selling
Up-selling

نظارت استاندارد (فصلی)

توضیحات مربوط به رتبهها و امتیازهای اعتباری

امتیاز -شخص
حقوقی

امتیاز – شخص حقیقی

رتبه

مشرررتری بسررریار خوبی با قابلیت اطمینان باالسرررت.

میتوان خدمات منا سب دیگری را نیز به وی پی شنهاد امتیاز بیشتر از  311امتیاز بیشتر از 311

A

کرد.

۲۴۹
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
توضیحات مربوط به رتبهها و امتیازهای اعتباری

پیشنهادات

پررررررررررررررررررررذیرررررررررررررررررررررش مشتری قابل اطمینانی است و رفتار بازپرداخت وی و
Cross-selling

نظارت استاندارد (فصلی)

سرررایر شررراخصهای بررسررری شرررده در حد باالتر از
متوسط قرار دارد.

امتیاز -شخص
حقوقی

امتیاز – شخص حقیقی

امتیاز بین منفی  ۶11امتیرراز بین منفی  ۵11تررا

تا مثبت 311

مثبت 311

رتبه

B+

مشتری در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و از رفتار

پررررررررررررررررررررذیرررررررررررررررررررررش باثباتی در بازپرداخت اقسرراط برخوردار اسررت .عامل ا م تیرراز ب ین م ن فی امت یاز بین منفی  ۲۸11تا
نظارت (ماهانه)

پنهانی که باعث ایجاد ریسررک در بازپرداخت اقسرراط  ۲۲11تا منفی  ۶11منفی ۵11

B

شود مشاهده نشده است.
مشررتری در سررطح متوسررطی قرار دارد و از رفتارهای

پذیرش با دریافت وثایق اضافی مثبت و منفی نسرربتاً ثابت برخوردار اسررت .با توجه به

نظارت (ماهانه)

وضعیت همراه با ریسک مشتری ،پیشنهاد می شود با
احتیاط کامل و با دقت بیشتری پذیرفته شود.

ا م تیرراز ب ین م ن فی

 ۲۲11ترررا مرررنرررفررری
۲۲11

امت یاز بین منفی  3۲11تا

منفی ۲۸11

B-

مشررررتری پایینتر از سررررطح متوسررررط قرار دارد و در

پذیرش با دریافت وثایق اضافی چندین بخش دارای وضعیت نامناسب است .مشتری ا م تیرراز ب ین م ن فی
تصررررر م یمگ یری بر اسرررررراس مناسرررربی برای ارائه خدمات پرریسررررک محسرررروب  3311ترررا مرررنرررفررری
دستورالعمل بانک

رد تصررررمیمگیری بر اسررررراس
دستورالعمل بانک

رد (لیست سیاه)

نمیشررود .توصرریه میشررود وثایق کافی از وی دریافت ۲۲11

منفی 3۲11

C+

شود.

مشررررتری از وضررررعیت منفی برخوردار اسررررت .تنها ا م تیرراز ب ین م ن فی
درصررررورتیکه وثایق کافی و محکم ارائه کند میتوان  ۴311ترررا مرررنرررفررری
نسبت به ارائه تسهیالت بلندمدت اقدام کرد.

3311

م شتری بیثباتی ا ست و به احتمال فراوان ت سهیالت امتیرراز کمتر از منفی
۴311

اعطایی به وی سوخت میشود.

در مواقعی که بیش از

تصررررر م یمگ یری بر اسرررررراس نمیتوان توصرررر یهای را ارا ئه کرد .با تو جه به ف قدان
دستورالعمل بانک

امت یاز بین منفی  ۴111تا

اطالعات نمیتوان برآورد مناسبی را ارائه کرد.

 ۹عررررالمررررت بررررا

غیرمشرررخص )(NA

در سررررتون سررررمررت
راست باشد

امت یاز بین منفی  ۹۹11تا

منفی ۴111

امتیاز کمتر از منفی ۹۹11

C

C-

در مواقعی کرره بیش از ۹

عالمررت بررا غیرمشررررخص

) (NAدر سرررتون سرررمت

ارزیابی نشده

راست باشد

اطالعاتی همچون تعداد قراردادهای جاری ،وضعیت وثایق ،نحوه بازپرداخت اقساط در گذشته ،درخواستهای ارائه شده ،وضعیت و
سوابق منفی شخص و قرارداد ،تعهدات غیرمستقیم مشتری در نظام بانکی و اطالعات دیگری از این دست موجب انعکاس مناسب امتیاز
اعتباری مشتریان می شود .از سوی دیگر با فعالیت باالی مشتریان در نظام بانکی ،حجم گزارشهای اعتباری مشتریان باال رفته و گاه به 20

صفحه میر سد .در این زمان ،ا ستفاده از امتیازهای اعتباری کمک قابلتوجهی در اتخاذ ت صمیمات در ست و به موقع میکند .الزم به ذکر
است که امتیازها و رتبههای اعتباری مشتریان مندرج در گزارش ارزیابی در قالب سه رنگ سبز ،زرد و قرمز قابل مشاهده است .رنگ سبز
نشاندهنده وضعیت مناسب ریسک اعتباری مشتری است .رنگ زرد بیانکننده این موضوع است که مشتری از ریسک متوسط برخوردار
بوده و در مواجهه با وی باید جوانب احتیاط را رعایت کرد .رنگ قرمز نیز بیان میکند که مشتری از ریسک باال در عدم بازپرداخت اقساط
تسهیالت خود برخوردار است.

تعیین نقاط مرزی نیز از جمله مواردی اسررررت که بهعنوان یکی از قابلیتهای مهم نرمافزار رابط سررررنجش اعتبار به بانکها ارائه شررررده
اسررت .در این گزارش ۶۴ ،پارامتر پیشفرض با اسررتفاده از گزارشهای اعتباری مشررتری تعیین و محدودههای آن با توجه به سرریاسررتهای
اعتباری بانک تعریف می شود .نتیجه این گزارش این امکان را برای مت صدیان بانک فراهم میکند تا با یک نگاه کوتاه ،نیمرخی از و ضعیت
اعتباری مشررتری در نقاط مرزی را در اختیار داشررته باشررند .ضرررایب اولیه پارامترهای این گزارش بر اسرراس تجربیات جهانی در نظر گرفته

۲۴۶

شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
شده و بانک میتواند متنا سب با تجارب داخلی و سیا ستهای اعتباری خود ،آن را تنظیم کند .این گزارش با نام گزارش  cut offشناخته
میشود.
جدول  .۴-۹امتیاز اعتباری و حدود ریسک

ریسک خیلی پایین

ریسک پایین

ریسک متوسط

ریسک باال

ریسک خیلی باال

Score Upper

Score Lower

Risk Grade Upper

Risk Grade Lower

Bound

Bound

Bound

Bound

۵11

۶۸1

%3٫۲

%1٫11

A1

۶۷۵

۶۶1

%۴٫۸

%3٫۲

A2

۶۹۵

۶۴1

%۷٫۴

%۴٫۸

A3

۶3۵

۶۲1

%۲۲٫3

%۷٫۹

B1

۶۲۵

۶11

%۲۶٫۵

%۲۲٫3

B2

۹۵۵

۹۸1

%۲۴٫۴

%۲۶٫۵

B3

۹۷۵

۹۶1

%33٫۸

%۲۴٫۴

C1

۹۹۵

۹۴1

%۴۴٫۸

%33٫۸

C2

۹3۵

۹۲1

%۹۶٫3

%۴۴٫۸

C3

۹۲۵

۹11

%۶۷٫۲

%۹۶٫3

D1

۴۵۵

۴۸1

%۷۶٫۹

%۶۷٫۲

D2

۴۷۵

۴۶1

%۸3٫۷

%۷۶٫۹

D3

۴۹۵

۴۴1

%۸۵٫۲

%۸3٫۸

E1

۴3۵

۴۲1

%۵۲٫۸

%۸۵٫۲

E2

۴۲۵

1

%۲11

%۵۲٫۵

E3

Risk Grade

شررایان ذکر اسررت که این سررامانه از یک مدل خارجی و با وزنهای اسررتاندارد متعلق به شرررکت کردیت اینفو ۲برای امتیازدهی اسررتفاده
میکند .با این حال مدل پیشرررنهادی در سرررامانه اعتبارسرررنجی بر اسررراس وزن هریک از متغیرها بر اسررراس واقعیتهای بازار اعتبار ایران
استخراج شده است.

 ۲.۱۳.۵وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
یکی دیگر از مجموعههایی که اطالعات و دادههای ارزشررررمندی در رابطه با وضررررعیت مشررررتریان دارد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اسرررت .این وزارتخانه برای هدفمندسرررازی یارانهها تالش نموده اسرررت تا پایگاه دادهای قوی برای کل شرررهروندان ایرانی که مشرررمول یارانه
میشوند فراهم آورد .در رسم توضیحی زیر نمای کلی پایگاه اطالعاتی وزارت رفاه نشان داده شده است.
در این شکل چهار جز فرد ،خانوار ،خدمات و بنگاه به تفکیک نشان داده شده است:

Credit Info Co.
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شکل  .۴-۵امتیاز اعتباری و حدود ریسک

پایگاه اطالعات موجود در این وزارتخانه در ارتباط با  ۶۲پایگاه اطالعاتی در نهادهای دیگر اسررررت و داده های مورد نیاز را بهطور
مسررتمر از این منابع دریافت میکند .برخی از منابع دادهای آن شررامل سررازمان تأمین اجتماعی ،کمیته امداد امام خمینی ،سررازمان بهزیسررتی،
سازمان بیمه سالمت ،پلیس راهنمایی و رانندگی ،اتاق اصناف ،سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی میباشند .این اطالعات توسط وزارت
تعاون به سه دسته اطالعات دموگرافیک ،اطالعات داراییها و درآمد و سوابق خدماتی که افراد دریافت کردهاند ،طبقهبندی شده و خدماتی
تحت عنوان خدمات تحت وب ،ا ستحقاق سنجی و خدمات تحلیلی ارائه میگردد .سازمانهای خدمتگیرنده از این نهاد شامل سازمان
تأمین اجتماعی ،کمیته امداد امام خمینی ،سررررازمان بهزیسررررتی ،وزارت رفاه (حذف یارانهها) ،سررررازمان فنی و حرفهای و بیمه سررررالمت
میباشند.
وزارت تعاون به منظور اصررالح فرآیندهای اجرایی و کاربردهای فعلی پایگاه به اصررالح فرآیندهای اجرایی سرربد کاال ،شررناسررایی درامد
اع ضای خانوار برای مالیات (معرفی  311هزار خانوار ثروتمند بدون سابقه مالیاتی) ،نظارت و ارزیابی مراکز اجرایی (اثربخ شی ر شتهها
و مراکز فنی حرفهای) ،ا ستحقاق سنجی نیازمندان (حذف یارانه) و شنا سایی تقلبها و همپو شانیها (بیمه کارگران ساختمانی) پرداخته
اسررت .این اصررالح فرآیندها با باز طراحی فرآیند دقیق کردن گروه هدف بهوسرریله پایگاه اطالعاتی ایجادشررده ،موجب صرررفهجویی بیش از
سیصد میلیارد تومان و بهبود شاخصهای تغذیه گروه هدف شده است .همچنین با شناسایی و حذف خانوارهای دهکهای باالی درآمدی
حدود چهار میلیون نفر یارانه بگیر ثروتمند با کمترین هزینه اجتماعی حذف شده و ساالنه  ۲هزار میلیارد تومان صرفهجویی شده است.
با ترکیب داده های مربوط به دو مجموعه فوقالذکر و اتصررررال پایگاه دادها انتظار میرود که ضررررعف در اطالعات مربوط به ارزیابی
اعتباری مشررتریان بهطور قابل مالحظهای مرتفع گردد .البته برای در دسررت داشررتن دادههای بهنگام الزم اسررت از بهروزرسررانی مسررتمر و در
کمترین فواصررل زمانی برای دادههای مزبور نیز اطمینان حاصررل گردد .همچنین الزم اسررت با تعبیه سررازوکارهای مناسررب برای بازخورد
اطالعات به مدل ،از کفایت دادهها و بهبود پویای مدلهای ارزیابی نیز تضمین گردد.
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 ۱۴.۵خدمات شبکه و سامانههای پرداخت
ال
عالوه بر خریدار و فروشرررنده و همچنین بانکها پذیرنده و صرررادرکننده ،پلتفرم کارت اعتباری نیاز به یک شررربکه پرداخت دارد که معمو ً

توسط یک کانون کارت ۲راهبری شده و وظایف آن عملیاتی می شود .در ایران خدمات شبکه توسط مجموعهای از نهادها و سامانهها ارائه

می شود که شتاب ،شاپرک و همچنین سامانههای مکنا ،پایا و ساتنا و پاشا را در بر میگیرد .کانون کارت وظایفی چون گردآوری اطالعات
تراکنشها ،تبادل این اطالعات بین بانکها در قالب سیستمهای پیام ،تسهیل تسویه وجوه و همچنین تعیین استانداردها و قواعد حاکم بر
فعالیت پلتفرم کارت اعتباری را بر عهده دارد.
تا قبل از راهاندازی شاپرک ،کلیه ارائهدهندگان خدمات پرداخت برای اتصال به مرکز شتاب باید از کانال سامانه یکی از بانکهای عضو
مرکز شتاب عمل میکردند .تراکنشهای ایجاد شده روی د ستگاه کارتخوان از طریق  PSPبه سوئیچ بانک طرف قرارداد ار سال و بانک
مربوطه تراکنشهای مربوط به سرررایر بانکها را به شرررتاب ارسرررال و نتیجه را به  PSPو دسرررتگاه کارتخوان ارسرررال میکردند .همچنین
درصررورتیکه فروشررنده و خریدار در یک بانک حسرراب داشررتند تراکنش مربوط به صررورت داخلی پردازش و نتیجه به دسررتگاه کارتخوان
ارسال میشد.

ترکیب انتقال اطالعات و پرداخت هر چند واریز وجه آنی به حسرررراب دارندگان دسررررتگاه کارتخوانها و پایانههای فروشررررگاهی را به
همراه داشرررت اما این امر همچنین شررررکتهای  PSPرا در فرایند تبادالت مالی وارد کرده و با توجه به نوع تبادل ایجاد شرررده برای برخط
شرردن واریز وجه به حسرراب دارنده دسررتگاه کارتخوان ،امنیت این سرریسررتم را به خطر افکنده و امکان سرروءاسررتفادههای متعدد را فراهم
میسرراخت .برای مقابله با مشررکالت فوق نهایتاً بانک مرکزی شرراپرک را بهعنوان نهاد ناظر بر شرربکه پرداخت الکترونیکی با اهدافی چون
استاندارد و یکسان سازی فرآیندهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در کشور ،برای کلیه شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت کارت،
ایجاد امنیت توأم با نظارت کلیه تراکنشهای شبکه ،اطمینان و ت ضمین تراکنشهای مردم با امکان ر صد متناظر با فرآیندها و نهایتاً حذف
فعالیتهای غیر بانکی در بستر شبکه الکترونیکی پرداخت کارت و ایجاد فضای رقابتی عادالنه در بستری یکسان معرفی کرد.
سامانه شاپرک بهعنوان یک هدایتکننده و کنترلکننده سامانههای اراده دهنده خدمات پرداخت ما بین این سامانهها و مرکز شتاب قرار
میگیرد .با راهاندازی سامانه شاپرک عالوه بر اتصال مستقل سامانههای ارائهدهنده خدمات پرداخت به مرکز شتاب امکان کنترلهای امنیتی
و تکمیلی بیشتری بر روی عملکرد ارائهدهندگان خدمات پرداخت ایجاد شد.

سامانه شاپرک عالوه بر ارتباط بر خط با سامانههای ارائهدهندگان خدمات پرداخت و سامانه شتاب (برای تبادل تراکنشها) ،به سامانه
پایا نیز به صررورت برون خط متصررل اسررت و از آن برای واریز وجوه پذیرندگان فروشررگاهی و کارمزد دارندگان خدمات پرداخت اسررتفاده
میکند.

بهطورکلی سازوکار شاپرک به این ترتیب ا ست که برای انجام تراکنشها به صورت برخط به کمک سوئیچ شاپرک زیر ساخت شبکه
فراهم شده است و داخل شبکهای امن این تراکنشها از پایانه فروش و سوئیچ شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک و از
آنجا به سمت سوئیچ بانک صادرکننده روانه می شود .تا این مرحله تراکنش برخط انجام شده که نتیجه آن ک سر مبلغ تراکنش از ح ساب
دارنده کارت یا درج در صورتحساب دارنده کارت اعتباری است .نکته مهم در این سازوکار این است که تراکنشهای دستگاه کارتخوان
برای ارسرررال به شرررتاب الزاماً باید از کانال شررراپرک باشرررد و شررررکتهای  PSPو بانکها امکان ارتباط مسرررتقیم نداشرررته و مهمتر از همه
شرکتهای  PSPامکان انجام فعالیتهای مالی ندارند.

نقش شررراپرک در انجام فعالیتهای تسرررویه که از طریق پایا صرررورت میپذیرد ،نیز اهمیت ویژهای دارد .مبالغ به صرررورت یکجا و در
فواصررل زمانی که طبق قرارداد شرررکت ارائهدهنده خدمات پرداخت با پذیرنده مشررخص شررده اسررت ،محاسرربه و به حسرراب پذیرنده واریز
می شود .نتیجه این عملیات به بدهکار یا بستانکار شدن بانکها نسبت به یکدیگر منجر خواهد شد .سامانههایی همچون پایا ،پاشا ،ساتنا
وظیفه فراهم آوردن ب ستری برای ت سویه را بر عهده دارند .تراکنشها به صورت د ستهایی به پا شا منتقل شده که از طریق فایل امکان پابهپا
کردن تراکنشها را ایجاد و به پایا و درنهایت بانکهای مربوطه ارسال میکند .در کنار این سامانهها ،سامانههایی نیز برای حصول اطمینان
از انجام صحیح عملیات در نظر گرفته شده که سامانه رفع مغایرت از آن جمله است.
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 ۱۵.۵ظرفیتهای توسعه در شبکه پرداخت و سامانههای آن
 ۱.۱۵.۵باز طراحی پلتفرم و معرفی کانون کارتهای اعتباری
در ایران نهادی تحت عنوان کانون کارت وجود ندارد .همچنین به دلیل عدم امکان بهرهگیری از شرررررکتهای بینالمللی فعال در این زمینه
نمیتوان از خدمات این شرررکتها اسررتفاده کرد .در پلتفرم کارت اعتباری در ایران خدمات این شرررکتها بهطور پراکنده توسررط نهادهای
مختلف ارائه می شود .لذا میتوان ادعا کرد آن چه در این میان جای آن خالی است تمرکز این خدمات در یک نهاد خاص است که منحصر ًا
متمرکز بر خدمات کارت اعتباری باشد.
در ایران تعیین ا ستانداردها و قواعد حاکم بر فعالیت پلتفرم کارت اعتباری تو سط بانک مرکزی صورت میگیرد .این امر سبب شده تا
در طراحی این قواعد هدف اصلی تنها تسهیل اهداف نظارتی یا حصول به اهداف مقامات سیاسی که کمتر معطوف به سالمت کسبوکار
و تداوم آن ا ست مد نظر قرار گیرند .با این همه از نظر قانونی و مقرراتی به نظر میر سد دلیلی برای محدود نمودن این امر به بانک مرکزی
نباشررد .به عبارت دیگر بانک مرکزی میتواند چنانچه هدف گسررترش این خدمات و کسرربوکار را در سررر میپروراند ،یک نهادی ترجیح ًا،
نهادی که از طرف بانکها به این کار موظف گردد را مأمور نموده و آن را بهعنوان کانون کارت به سی ستم بانکی معرفی نماید .در این کانون
بانکها میتوانند مشارکت داشته باشند و بخشی از آن باشند و از این جهت تضاد منافعی وجود ندارد که مانع عملکرد کانون مزبور باشد.
شرررررکتهایی که بهعنوان کانون کارت عمل میکنند ارائه وظایفی چون گردآوری اطالعات تراکنشها ،تبادل این اطالعات بین بانکها
در قالب سی ستمهای پیام ،ت سهیل ت سویه وجوه را بر عهده دارند .در ایران بخ شی از اطالعات در مکنا متمرکز شده و مجوز صدور کارت
نیز توسررط این مرکز ارائه میشررود .همانطور که گفته شررده ضرررورتی برای این امر نیسررت و این دسررته خدمات نیز میتواند به کانون کارت
منتقل شررود .نهایتاً باید به شرراپرک اشرراره کرد که از طرف نهاد ناظر به منظور تبادل پیامها اعم از اطالعات هویتی و دادههای تراکنشرری را
برای تسهیل تسویه بر عهده دارد .این وظایف نیز همانطور که گفته شد جملگی در حیطه کانون کارت هستند و میتواند به این نهاد منتقل
گردند .بدیهی است عملیات تسویه همچنان میتواند در خارج از کانون کارت توسط نهادهای موجود انجام گیرد.

 ۲.۱۵.۵معرفی یک سیستم هوشمند رایزن برای تصمیمگیری
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همانطور که در بخشهای گذشته اشاره شد اطالعات مربوط به امتیاز اعتباری مشتریان و همچنین تاریخچه اعتباری میتواند منبع مهمی
برای ارزیابی و قضرراوت درباره افرادی باشررد که بهعنوان مشررتریان خدمات کارت اعتباری وارد این پلتفرم میشرروند .بر اسرراس این دادهها
میتوان درباره مسررائل مهمی چون پذیرش یا عدم پذیرش مشررتریان با توجه به سررطح مشررخصرری از ریسررکپذیری ،یا تصررمیم درباره میزان
سررقف اعتبار برای هر مشررتری و نرخی که برای تسررهیالت میتوان به وی پیشررنهاد کرد به قضرراوت روشررنی رسررید .البته این امر نیازمند
دسترسی به دادههای قابل اتکا و همچنین دانش و تخصص باالی دارد که نمیتوان انتظار داشت در همه بانکها فراهم باشد.
برره این منظور میتوان در کنررار مرکزی کرره تمرکز اطالعررات در آنجررا صررررورت میگیرد و این اطالعررات ضررررمن تجمیع پرراالیش و
اسررتانداردسررازی میشرروند فرآیند دیگری ورای گردآوری اطالعات و امتیازدهی تعریف کرد که برای همه بانکها دسررترسرری به این خدمت
امکانپذیر با شد .البته بانکها همچنین هر یک بر ا ساس سیا ستهای خود و میزان ا شتهای ری سک در این حوزه ت صمیمگیری نمایند .اما
برای بانکها و مقامات ناظر در صورت وجود اطالعات مربوط به این سی ستم هو شمند کمک خواهد کرد تا معیاری برای میزان موفقیت
یا عدم موفقیت مدیران ریسک در بانکهای مختلف را در دست داشته باشند.
به عبارت دیگر اطالعات مربوط به خروجیهای این سررریسرررتم در کنار واقعیت عمل بانکها در اعطای تسرررهیالت و شررررایط آن یک

مبنایی ۲را فراهم میسررررازد تا بتوان مورد به مورد برای رفتار بانک در حوزه کارت اعتباری یک معیار درسررررت ارائه کرد و بانک ها را در
سیاستگذاری در این زمینه بهتر راهنمایی نمود.
نباید به سیستم هوشمند رایزن برای تصمیمگیری به دیده یک واحد اداری در ذیل واحد اطالعات نگریست .برای آن که مسئولیت این

مجموعه در برابر بانکها به رو شنی و شفاف م شخص شود الزم ا ست که این واحد از یک ا ستقالل ن سبی برخوردار با شد .ترجیح بر آن
اسررت که واحد مزبور اگر چه از نظر فیزیکی در کنار سررامانه متمرکز اطالعات باشررد تا ریسررک عملیاتی در زمینه تبادل اطالعات حسرراس
حداقل گردد اما توصیه میشود به منظور بهرهبرداری هر چه بیشتر از ظرفیتهای تخصصی موجود و همچنین برای رسیدن به پاسخگویی
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بهتر این واحد بهعنوان یک مجموعه کامالً مستقل در پلتفرم کارت اعتباری عمل نماید.
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شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران

 ۳.۱۵.۵ضرورت ایجاد قابلیت سیستم تبادل دوگانه ۱پیام
یکی از قابلیتها و توانمندیهایی که در سرریسررتمهای پرداخت اعتباری هماهنگ با عملیات کارت اعتباری بدان نیاز اسررت سرریسررتم دوگانه
پیام اسررت .این سرریسررتم نوعی جریان اطالعات و پیغامها در سرررویسدهی میباشررد که در برخی کسرربوکارها ،جهت ارائه خدماتی چون
عملیات رزرواسیون هتل ،اتومبیل ،خریدهای اینترنتی و سایر تبادالتی که تراکنش به صورت غیرحضوری است ،از آن استفاده میشود.

برای درک تفاوت بین سیستم پیام دوگانه و سیستم تک پیامی ۲که عمدتاً در کارتهای بدهی استفاده می شود الزم است سه مفاهیمی

چون صدور مجوز ،تصفیه و تسویه 3پرداخت که پیش از این بدانها اشاره رفته دوباره یادآوری شوند.

در همان زمانی که اطالعات کارت پرداخت مشررررتری از طریق مبادله الکترونیکی بین طرف فروشررررنده (که در معامله کارت اعتباری
بهعنوان بازرگان شناخته می شود) و خریدار انجام میگیرد ،روند ت ست خودکار و ت صمیمگیریها ،با صدور مجوز کارت شروع می شود.
قدم بعدی در این فرآیند آن اسررت که بانک صررادرکننده تائید میکند که حسرراب باز اسررت و در وضررعیت خوب اسررت و قدرت خرید برای
مقدار خرید مورد نظر را دارد .کنترل ضرردتقلب در مراحل مختلف در طول مسرریر اعمال میشررود .نتایج تمام این مراحل و تصررمیمات به
بازرگان باز میگردد .انجام ین مراحل بخش تشرررکیل سررروابق الکترونیکی مبادله و تائید آن (به نام صررردور مجوز) در سررریسرررتم بازرگان و
همچنین در بانک دارنده کارت ایجاد میشرررود .الزم به ذکر اسرررت که پروتکل پیام دوگانه بهطور سرررنتی نیاز به امضرررای فیزیکی یا مجازی
دارند .حال آن که سیستم تک پیامی متکی بر امضای دارنده کارت برای تائید معامالت است .همچنین این سیستم برای تائید اعتبار معامله
به ورود شناسه ( )PINشخصی توسط صاحب کارت نیاز دارد.
در مرحله ت صفیه هنگامی که سی ستم کارت اعتباری بازرگان پیام صدور مجوز را دریافت میکند ،یک رکورد از این صدور مجوز را از
طریق کارکرد «پیشنویس الکترونیکی» ( )EDCایجاد میکند .این پیشنویسهای الکترونیکی در «دسرررتهای» ذخیره میشررروند تا زمانی که
بازرگان «پردازش دسررررتهای »4انجام گیرد .این اتفاق معموالً حداقل یک بار در روز رخ میدهد و اصررررطالحاً به آن مقطع اتمام دوره
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میگویند .این مقطع برای سی ستم تک پیامی معموالً تنها یکبار در طول روز ا ست .اطالعات مربوط به تراکنش 6در این مرحله بین شبکه و
صررررادرکننده کارت مورد تبادل و تائید قرار میگیرند .در این مرحله هر چند به واقع وجوه تبادل نمیشرررروند اما تمامی اطالعات مربوط به
تراکنشهای مالی برای طرفهای درگیر مبادله میگردد .در مقطع اتمام دوره تمام تراکنشهای تا قبل از آن زمان ،برای انجام ت سویه ار سال
می شود ،این اطالعات برای بانک مشتری ارسال می شود .پس از دریافت تائید موقعیت بدهی و بستانکاری بانکها با هم پابهپا می شود و
بانکهای دارای موقعیت بدهی خالص م شخص می شوند .شایان ذکر ا ست که در این مرحله کارمزدها هم محا سبه شده و در محا سبات

دارایی و یا بدهی بانکها محاسبه می شود .در نهایت اطالعات مربوط به انطباق ۷نیز در این فرایند از طرف شبکه یا کانون کارت به هر دو
بانک ارسال میشود.

۸

در مرحله تسررویه تصرراحب وجه توسررط طرفهای با وضررعیت خالص بسررتانکار صررورت میگیرد و خالص وجه به حسرراب آنها انجام
میشود .برای این منظور بانک صادرکننده یا خریدار مبلغ را به حساب واسطه مرکزی که تسویه را انجام میدهد واریز میکند تا آن نیز مبلغ
را به بانک طرف فرو شنده انتقال دهد .نهایتاً بانک پذیرنده نیز وجه را به ح ساب فرو شندهای که خریدار با کارت اعتباری از آن خرید کرده
واریز میکند .این واسررط مرکزی میتواند حسرراب تسررویه کانون کارت باشررد یا اینکه یک نهاد دیگر همچون بانک مرکزی وظیفه واسررطه را
انجام دهد .در هر صورت نهایت کار آن است که برای هر دو سیستم تک پیامی و دوگانه تسویه تفاوت ماهوی نداشته و به صورت یکسان

انجام می شود و بر پایه خالص کل ۵تا زمان مقطع اتمام دوره است .البته زمان تسویه بسته به این که بدهکاری یا بستانکاری باشد متفاوت

عمل میشود .بهعنوانمثال در مورد مستر کارت برای حالت بستانکاری زمان تسویه یک ساعت پس از مقطع اتمام دوره است ،حال آن که
برای بدهکاری بانکی که بدهکار است از وضعیت خود در مرحله تصفیه مطلع شده و موظف به واریز در زمان مقرر به حساب تسویه نزد
مسترکارت است که معموالً به سرعت انجام میگیرد.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
در سیستم تبادل پیام دوگانه مراحل صدور مجوز و تصفیه بهطور جداگانه انجام میشوند حال آن که در سیستم تک پیامی این دو فرآیند
بهطور همزمان و جداییناپذیری در قالب یک پیام صررورت میگیرند .سرریسررتم تبادل پیام دوگانه در اصررل برای کارتهای اعتباری طراحی
شده است هر چند که مجموعههایی چون مسترکارت دایره استفاده از این پروتکل را برای سایر کارتهای پرداخت و همچنین تبادل پیام
در خودپردازها گسترش دادهاند.
بنا بر اطالعات موجود هم اکنون در نظام پرداخت طرح شاپرک  ۲تعریف شده و در د ست اقدام میبا شد .کار شنا سان شاپرک تعبیه
امکانات الزم برای سی ستم تبادل دوگانه را در طرح شاپرک  ۲تائید کردهاند .با این دوراندی شی میتوان ادعا کرد قابلیتهایی که هم اکنون
در نظام پرداخت و خصوصاً پلتفرم کارت اعتباری به واسطه مبتنی بودن آن بر استفاده سیستم تک پیامی است در آینده مانعی در راه ارائه
خدمات گستردهتر نخواهد بود.

 ۱۶.۵ظرفیتهای قانونی و مقرراتی برای توسعه کارت اعتباری
کارت اعتباری از یک سو با افزایش قدرت خرید مشتریان و از سوی دیگر با رونق بخشی به کسبوکار فروشندگان ،در صورت پیاده سازی
صرررحیح و در چارچوب مقررات ،میتواند اقشرررار مختلف جامعه را منتفع سرررازد .بنابراین ،سررریاسرررتها ،قوانین و مقررات بانک مرکزی
میبایست بهگونهای تدوین شود که نهتنها جانب مشتریان را داشته باشد ،بلکه برای بانکها نیز بهعنوان عاملین اصلی ایجاد و اعطای چنین
خدمتی ،انگیزههای کافی برای اجرا را مهیا سازد .در ادامه ابتدا مروری بر قوانین و مقررات فعلی حاکم بر صدور کارت اعتباری در کشور
داریم ،سپس به ظرفیتهای موجود برای بهبود و ساماندهی صنعت کارت اعتباری میپردازیم.

 ۱۷.۵مقررات نظارتی حاکم بر عملیات نهادهای فعال در پلتفرم کارت اعتباری
بانک مرکزی با تدوین و ابالغ «دسررررتورالعمل اجرایی کارت اعتباری» به شرررربکه بانکی ،طی بخشررررنامه شررررماره  ۵۹/۲۵۴۲۲۷به تاریخ
 ،۲3۵۹/1۶/۲۸ضمن تسهیل بهرهگیری از کارتهای اعتباری در شبکه بانکی و انطباق هر چه بیشتر آن با اصول شریعت برداشته است .با
این حال باید اذعان کرد که هنوز این مقررات از کاسررررتی های جدی رنج میبرد و در عمل بهعنوان مانعی مهم بر سررررر راه توسررررعه مدل
کسرررربوکار این خدمات بوده اسررررت .مقام ناظر در دسررررتورالعمل خود بدون توجه به تفاوتهای قابل مالحظه انواع خدمات اعتبار خرد
هدف خود را در معرفی کارت اعتباری چنین اعالم میدارد که با عنایت به ظرفیت باالی کارتهای اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه ،انتظار
میرود این کارتها که اعطای ت سهیالت را برای طیف و سیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه می سر می سازد ،با گذ شت زمان
جایگزین تسهیالت خرد شبکه بانکی شوند.
با این نگرش از طرف مقامات ناظر چشمها بر روی تفاوت ماهوی کارت اعتباری با سایر تسهیالت خرد بسته و توجه نمی شود که هر
یک از این خدمات ویژگیهای خاص خود را دا شته و برای نوع خا صی از شرایط و نیازها منا سبت دارند .به عبارت دیگر این خدمات در
عین جانشینی مکمل هم نیز میباشند و بهرهگیری از یکی به معنای از دایره خارج کردن دیگر خدمات نخواهد بود.
رویکرد دیگری که در این د ستورالعملها مالحظه می شود گسترش دامنه حضور بانک مرکزی است .در یکی از مستندات بانک مرکزی

چنین عنوان می شود که این نهاد در را ستای پیاده سازی محور نوزدهم ۲از سیا ستهای کلی اقت صاد مقاومتی و نیز تحقق بند هجدهم ۲از
سرریاسررتهای کلی برنامه شررشررم توسررعه ،سررامانهای را تحت عنوان مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به منظور بررسرری سرروابق اعتباری
متقاضیان و نظارت مؤثر ،همهجانبه و دقیق بر فرایند دریافت خدمات کارت اعتباری طرحریزی و مستقر نموده است .در حالی که در همه
دنیا اصل بر عدم دخالت دولت در بازار مگر با تهیه و ارائه استدالل بر ضرورت آن است و در این راستا باید مشخص شود که چرا انتظار
نمیرود نهادهای غیر متمرکز این کار را خود عهدهدار شوند ،بانک مرکزی گ سترش دامنه حضور خود را با تعریف نهادهای جدید تضمین
میکند.

 ۲محور نوزدهم :شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و ...
 ۲ماده  -۲۸الف) بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانههای نظارتی برخط ،زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید،
بهگونهای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید؛ ب) بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانههای
متمرکز ،امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمهای مورد نیاز ،جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعالم اعتبارسنجی ،بدهی
مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند .تبصره  -۲تمامی مراجع ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا
پذیرش تعهدات نیازمند استعالم از آن میباشند ،موظفند امکان اخذ استعالمهای مذکور را بهصورت الکترونیکی و برخط ،فراهم نمایند .تبصره  -۲بانک مرکزی موظف
است مصادیق استعالمهای مذکور را تعیین و ابالغ کند.

۲۹۲

شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
علیایحال ،با بررسرری مدلهای بینالمللی و اجرای مطالعات تطبیقی سررایر کشررورها ،کاسررتیها و ایراداتی بیشررتری را میتوان متوجه
پلتفرم موجود اجرای کارت اعتباری وارد دانست که به منظور بیان ظرفیتهای موجود ،ابتدا مروری بر وضعیت فعلی مقررات به شرح ذیل
ارائه میگردد.

 ۱.۱۷.۵مقررات ناظر بر سود و کارمزد
بر اسررراس مقررات موجود بانکها مجازند تا مبالغی را بابت سرررود تسرررهیالت و مبالغی را نیز بهعنوان کارمزد از خریداران و فروشرررندگان
دریافت نمایند .بانکها در چارچوب «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» ،اموال و یا خدمات مورد تقاضای م شتری را از پذیرنده کارت
خریداری و در قالب مرابحه به مشررتری واگذار نماید .چنانچه مشررتری پس از دوره تنفس پیش از سررررسررید نسرربت به بازپرداخت تمام یا
بخشی از تسهیالت اقردام نماید ،حداقل  ۵1درصد سود مستتر در قسط یا اقساط زود پرداخرت را متناسرب برا مدت باقیمانده تا سررسید
قسط/اقساط پرداخت شده ،به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصرررررل و سود تسهیالت اعطایی تسهیم بالنسبه نماید .اما
اگر مشتری بخشی یا تمام مبلغ را پس از دوره تعیین شده برای مهلت یا تنفس که  ۷روز است بازپرداخت نماید نرخ سود آن بر اساس نرخ
سود عقود غیرمشارکتی مصوب شرورای پرول و اعتبرار بوده و نباید از نرخ سرود مصروب شرورای پول و اعتبار برای این دسته عقود بیشتر
گردد .اما بانکها میتوانند با تکیه بر این دسررتورالعمل با این توجیه که تسررهیالت آنها از نوع نسرریه دفعی بوده و سررررسررید آن پایان دوره
تنفس میباشد ،مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین ،برررررر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی ،متناسب با
ال
مبلغ و مدت تأخیر ،م ستند بر مطالبررررررات خود بفزایند .به این ترتیب با توجه به نرخ م صوب  ۲۸در صدی و وجه التزام  ۶در صدی عم ً
بانکها قادرند تا  ۲۴در صد نخ سود را افزایش دهند و از م شتری در طی یک دوره حداقل  ۲۲ماهه و حداکثر  36ماهه این سود و ا صل
تسهیالت را بازپرداخت نمایند.
عالوه بر نرخ سررود تسررهیالت ،بانکها وفق ضرروابط ابالغی از سرروی بانک مرکزی ،میتوانند مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صرردور
کررررارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان ساالنه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهرهبرداری از کارت اعتباری» از پذیرنده
کارت مطالبه نماید.
در رابطه با هزینه دریافتی از فروشرررنده که از طرف بانک مرکزی رقم آن  ۲درصرررد مبلغ تعیین شرررده اسرررت در بند  ۹بخشرررنامه مورخ
 ۲3۵۹/۷/۹مقرر شد کدهای محصول  ۶۶و  ۶۷برای شناسایی کارت اعتباری به منظور مطالبه کارمزد از پذیرندهها لحاظ گردد و تنها در
صورت استفاده از این کد محصوالت ،امکان اخذ کارمزد از پذیرنده فروشگاهی برای کارتهای اعتباری فراهم است .در مورد کارتهای
اعتباری که اخیراً صادر شده ا ست این کد غالباً لحاظ شده ا ست اما برای کارتهایی که در گذ شته صادر شده به دلیل عدم وجود کدهای
مزبور کارمزد از پذیرنده اخذ نمیشررود .اما این امر زمینه را برای برخی بانکها فراهم آورده تا به اختیار خود برای حف رابطه پذیرندگان از
دریافت  ۲درصد مورد نظر درگذرند و این سبب میشود تا به دلیل شکلگیری یک رقابت ناسالم بانکها از اعمال الگوی درست کارمزدی
طفره روند .ملزم کردن بانکها به اخذ هزینه کارمزد پذیرندگی میتواند راهحلی برای حل این مشکل باشد.
در قوانین مرابحه نیز آبونمان سرررالیانه برای ترغیب بانکها وجود دارد که  ۲درصرررد رقم اعتبار اسرررت (هم هزینه صررردور کارت گرفته
میشررود هم آبونمان) .در واقع زمانی که بانک وامی را پرداخت میکند وامگیرنده در موقع پرداخت اقسرراط سررود هم پرداخت میکند .اما در
رابطه با صررردور کارت اعتباری مبلغی از اعتبار به فرد تخصررریص پیدا میکند که ممکن اسرررت بالاسرررتفاده بماند .ازاینرو بانک بابت این
اعتباری که در اختیار فرد گذاشته  ۲درصد آبونمان دریافت میکند (بدون در نظر گرفتن اینکه فرد از این اعتبار استفاده کرده است یا خیر).
البته الزم به ذکر اسررت که در صررورت عدم اسررتفاده فرد طی  ۶ماه پرونده اعتباری بسررته میشررود و وی برای اسررتفاده باید مجدد اقدام کند.
کارت اعتباری بر خالف آنچه در مورد کارت نقدی اعمال میشود بانک پذیرنده کارمزد دریافت میکند.
اسررتفاده از شرربکه خواه کارت نقدی و برداشررت از خودپرداز باشررد و یا کارت بدهی و کارت اعتباری در هر صررورت بانک پذیرنده باید
قسمتی از هزینه تراکنش را بدهد و بانک صادرکننده هم به دلیل اینکه کارت مربوط به آن در شبکه خارج از بانک خودش استفاده می شود
کارمزدی پرداخت میکند .این رقم به ازا هر تراکنش ثابت بوده و حدود  ۲۹1ریال میباشد

 ۲.۱۷.۵مقررات ناظر بر مدیریت ریسک
به منظور مدیریت ری سکهای کارت اعتباری خ صو صاً ری سک عملیاتی بانکها مکلف شدهاند حداقل ا ستانداردها و م شخ صات فنی و
امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابالغری از سروی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تعیین میشود را رعایت نموده و همچنین در
فرایند صرردور ،تمدید و اسررتفاده از کارت اعتباری توسررط مشررتری ،تمامی قوانین ،آییننامهها و دسررتورالعملهای مربوط ،از جمله ضرروابط
مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

۲۹3

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
به منظور مدیریت ریسررک اعتباری بانکها موظف شرردهاند قبل از صرردور کارت مرابحه ،نسرربت به اعتبارسررنجی دقیق مشررتری اقدام
نماید؛ به نحویکه اعتبارسررنجی بهعملآمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشررد .در دسررتورالعمل اجرایی هرچند مسررتقیماً درباره
لزوم اخذ وثایق به صراحت بندی ذکر ن شده ا ست اما در ماده  ۴این د ستورالعمل ،اطالعات مربوط به وثایق را از جمله اطالعات ضروری
معرفی کرده اسرررت که بانک مکلف به درج آن شرررده اسرررت .همچنین در این دسرررتورالعمل چنین ذکر میگردد که بانک اعتباری بر مبنای
تضمین و تعهد اخذ شده از دارنده کارت یا بر اساس هر سازوکاری که برگشت اصلوفرع تعهدات کارت اعتباری مرابحه را تضمین کند،
سرررقف اعتبار کارت اعتباری مرابحه دارنده کارت را تعیین میکند .این اشرررارات بهوضررروح نشررران میدهد که از دید قانونگذار آنچه در از
طرف بانک ارائه می شود نه نوعی اعتبار مبتنی بر ارزیابی اعتباری بلکه وامی ا ست که سعی می شود تا به کمک اطالعات اعتباری ت ضمین
بیشتری برای بازپرداخت آن حاصل شود.

چنانچه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت در سررسیدهای مقرر عمل
ننماید ،به بانک اجازه داده شده تا مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین ،برررررر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بانک
مرکزی ،متنا سب با مبلغ و مدت تأخیر ،م ستند به قرررررررارداد مطالبرررررره نماید .تأکید بر جریمه تأخیر به جای اقدامات پی شگیرانه باز گویای
انحرافی دیگر در نگاه مقام ناظر ا ست که به جای اقدامات پی شگیرانه ،بر اقدامات جبرانی به وا سطه عدم ایفای تعهد برای مدیریت ری سک
تکیه میکند.

برای کارت اعتباری تخ صیص سقف اعتبار تا پان صد میلیون ریال در قالب کارت اعتباری در سه طبقه کارت اعتباری طالیی رنگ تا
سقف پانصد میلیون ریال؛ کارت اعتباری نقرهای رنگ تا سقف سیصد میلیون ریال و کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد میلیون
ریال مجاز شررناخته شررده اسررت .اعمال سررقف اعتبار را میتوان ترفندی برای محدودسررازی میزان ریسررک برای انواع مشررتریان بر حسررب
رتبهبندی اعتباری مشتریان از نظر قابلیت آنها از نظر ریسکی که به بانک تحمیل میکنند به حساب آورد.

کارت اعتباری دارای ویژگی گردان بدین مفهوم که تا تاریخ انق ضاء همواره به میزان مابهالتفاوت مبلغ سقف اعتبار و ا صل ت سهیالت
تسویه نشده توسط مشتری ،دارای اعتبار میباشد .مانده اعتبار کارت اعتباری صرفاً برای اعطای تسهیالت در قالب مرابحه قابل استفاده
بوده و تراکنشهای مالی دیگر نظیر؛ برداشرررت وجه ،انتقال وجه و برداشرررت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمیباشرررد .واریز وجه به کارت
اعتباری مجاز اسررت .در این صررورت ،اولویت مصرررف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات و یا تصررفیه بدهی با وجوه
واریزی است .مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیالت ،به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به
مشتری اعطاء میگردد .مهلت بازپرداخت تسهیالت نسیه اقساطی ،به تشخیص موسسه اعتباری ،حداقل  ۲۲ماه و حداکثر  3۶ماه پس از
پایان دوره تنفس تعیین شده است .این محدودیت نیز در جهت محدود نمودن ریسک کارت اعتباری منظور شده است.

 ۳.۱۷.۵مقررات اجرایی ناظر بر فعالیت پرداخت یاران ،پرداخت سازان و پرداخت بانان
بانک مرکزی در نیمه اول مهرماه سررال  ۲3۵۹به منظور گسررتردش فضررای کسرربوکار به بسررتر امن پرداخت و نیازمندیهای این حوزه،
نهاد های جدیدی را معرفی و مقررات ناظر بر فعالیت آنها را ارائه نمود .در این اقدام بانک مرکزی نشررررانه های ام یدوارکنندهای از تغییر
رویکرد خود از مداخله جویی به تدوین و فراهم آوردن چارچوبهای نظارتی حاکم بر فعالیت بازیگران و فناوران مالی به نمایش گذاشت.
نخ ستین نهاد معرفی شده «پرداخت یار» نام دارد .این نهاد جدید با انعقاد قرارداد با شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت (،)PSP
امکان اسررتفاده از ابزارهای پذیرش و اتصررال به شرربکه الکترونیکی پرداخت (شرراپرک) به صررورت غیرمسررتقیم را به دسررت آورده و برای
پذیرندگان شررررایط خدمات گسرررتردهتر پرداخت از جمله حمایت از پرداختهای بدون کارت چون پرداختهای درون برنامهای مبتنی بر
زیرساختهای همراه را فراهم میآورد.
نهاد دیگری که اخیراً بنا بر الزام هیئتوزیران توسرررط بانک مرکزی معرفی شرررده اسرررت ،کارت بانان هسرررتند که امید میرود تکلیف
وضعیت کیف پول الکترونیکی را مشخص نمایند .در حوزه پرداخت الکترونیک ،پرداخت بان به کسبوکارهایی گفته میشود که با توجه
به همکاری و انعقاد قرارداد با بانکهای کشررور در زمینه انجام تراکنشهای برون خط در شرربکه پرداخت فعالیت دارند و از طریق کیف
پول مبتنی بر سیستمهای باز ،تراکنشهای برون خط را پردازش میکنند .شرکتهای متقاضی پرداخت بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه
نا شی از شارژ کیف پولها و انجام فرایند ت سویه با یک بانک قرارداد منعقد کند و مجموع حجم عملیات پرداخت بانهای طرف قرارداد
یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شوند اعالم شده از سوی پرداخت بان مذکور نزد بانک بیشتر باشد.
نهایتاً نهاد سرومی که توسرط بانک مرکزی معرفی شرده اسرت «پرداخت سراز» میباشرد که داللت بر یک شرخصریت حقوقی دارد که با
توسررررعه برنامکها ،امکان آغاز و تجمیع تراکنشهای انتقال وجه کارت به کارت را با در نظر گرفتن امکان گزینش مشررررتری از میان
شرکتهای ارائهدهنده خدمات فراهم میکند.
۲۹۴

شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
هر چند ورود این نهادها تغییری در پلتفرم کارت اعتباری ایجاد نمیکند ،اما بدون تردید تعریف هر چه جزئیتر خدمات و معرفی
بازیگران بیشتر امکان رویکرد هر چه تخصصیتر را در عرصه کارت اعتباری نیز فراهم میآورد.

 ۱۸.۵بهرهبرداری از ظرفیتهای مقرراتی موجود
 ۱.۱۸.۵اصالح مدل درآمدی
یکی از ایرادات مهمی که بر الگوی موجود کارت اعتباری از جهت ایجاد درآمد و سود تسهیالت وارد است و همانطور که گفته شد از عدم
درک تفاوت ماهوی این خدمت با سایر خطوط کسبوکار در حوزه اعتبار مصرفکننده ناشی می شود تعیین نرخ سود تسهیالت بر اساس
نرخ سود عقود مبادلهای مصوب شورای پول و اعتبار به شکل دستوری است.
این امر نهتنها سبب ناکارآمد شدن الگوی کسبوکار کارت اعتباری شده و انگیزه عرضهکنندگان کارت اعتباری را زایل ساخته است،
پیامدهای نامطلوبی هم از بعد تقاضرررا دارد .با توجه به نرخ باالی سرررود تسرررهیالت و تورم موجود در کشرررور ،دارندگان کارت به محض
دریافت کارت اعتباری ،تمایل دارند تمامی اعتبار موجود در کارت را بهیکباره ا ستفاده کنند .در مقابل مالحظه می شود که بانکها نیز به
دلیل نرخ سررود تعیین شررده تحمیلی از سرروی بانک مرکزی برای کارتهای اعتباری که از نظر نحوه اسررتفاده مشررتری ،تفاوتی با تسررهیالت
اعطایی توسررط بانک ندارند ،تمایلی به صرردور کارت اعتباری از خود نشرران ندادهاند .شررایان ذکر اسررت در گذشررته و در زمان شررکلگیری
صنعت کارتهای اعتباری ،ک شورهای تو سعهیافته نیز با چنین مع ضالتی روبرو بودهاند که با ا صالح الگوی ک سبوکار بر این م شکالت
فائق آمدهاند.
یکی از مهمترین اصررررول مقرراتی در فرایند صرررردور و پردازش کارت اعتباری و طراحی مدل کارمزدی ،حمایت از توج یه پذیری مدل
ک سبوکاری ا ست که بر این مبنا تعریف می شود .در الگوی صحیح کارت اعتباری ،در صورتیکه م شتری بخش یا تمام بدهی خود را تا
قبل از اتمام دوره تنفس تسررویه نماید ،بانک صررادرکننده کارت ،هیچ سررودی بابت مبلغ بازپرداخت شررده طی دوره تنفس از دارنده کارت
دریافت نمیکند .جبران خدمات بانک صادرکننده از طریق مبلغی که از فرو شنده دریافت و بخ شی از آن تحت عنوان «کارمزد تبادل پیام»
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به صادرکننده کارت نیز پرداخت میشود ،انجام میگیرد .از آنجا که در چارچوب مقررات پیشین دریافت کارمزد از فروشنده عملیاتی نشده
بود به منظور جلوگیری از متضرررر شرردن بانک به واسررطه عدم دریافت سررود برای بازپرداختیهای صررورت پذیرفته در دوره تنفس ،مجاز
شمردن بانک برای دریافت سودی به میزان حداکثر  ۲1درصد از سود مستتر در قسط یا اقساط زود پرداخرررررت شاید توجیهپذیر بود .اما
کنون با عملیاتی شدن مدل در ست کارمزدی که هم اکنون در د ستور کار ا ست برای توجیه دریافت این رقم الزم ا ست یک برر سی مجدد
انجام گرفته و در صورت لزوم نسبت به اصالح دستورالعمل مزبور اقدام گردد.

 ۲.۱۸.۵تطویل دوره تنفس
پس از اصررالح مدل کارمزدی تراکنشهای پردازششررده توسررط کارت اعتباری ،به منظور جذابتر کردن این نوع کارتها برای مشررتریان،
میتوان دوره تنفس را که در حال حاضررر در دسررتورالعمل مربوط  ۷روز در نظر گرفته شررده اسررت ،افزایش داد .ازجمله کشررورهایی که با
هدف رونق صنعت کارت اعتباری ،دوره تنفس طوالنی برای دارندگان کارت اعتباری در نظر گرفته و نتایج مورد انتظار را کسب نمودهاند،
در جدول  ۹-۹گزارش شدهاند.
جدول  .۹-۹لیستی از کشورهای با دوره تنفس طوالنی
دوره تنفس (روز)

نام کشور

۲1

سوئد

برزیل

۲۸

ژاپن

31

هنگکنگ

31

چین

۶1

۹۹

استرالیا
منبع :وبسایت www.bis.org

Interchange Fee
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1

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات

 ۳.۱۸.۵حذف وثایق سنگین
در حال حاضر ،بانکها حتی برای اعطای اعتبارهای بسیار خرد در قالب کارت اعتباری نیز اقدام به دریافت وثیقههای سنگین از متقاضیان
دریافت کارت میکنند .درحالیکه بانک به منظور کسرررب اطمینان از بازپرداخت اعتبار تخصررریصررری به مشرررتری در قالب کارت اعتباری،
میبای ست اکتفا به اعتبار سنجی م شتری بر ا ساس رفتارهای پی شین و اطالعات دریافتی از سایر سازمانهای مرتبط نماید .مبنای اعطای
کارت اعتباری ،رتبه اعتباری مشتری است که الزمه آن پیاده سازی زیرساختهای اعتبارسنجی معتبر و قابل بهرهبرداری توسط مؤسسات
اعتباری کشور است .بانک مرکزی نیز موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیالت در قالب کارت اعتباری را از سایر تسهیالت مجزا
نموده و مؤسررسررات اعتباری را به سرروی تسررهیل فرایند وثیقه گذاری سرروق دهد .عالوه بر این ،توجه به این نکته حائز اهمیت اسررت که در
مدلهای بینالمللی یکی از دالیل نرخ سررررود باالی کارتهای اعتباری در قیاس با سررررایر تسررررهیالت ،عدم دریافت ضررررمانت و وثیقه از
متقاضیان دریافت کارت اعتباری است.

 ۴.۱۸.۵معرفی کارت اعتباری شرکتها ۱و امتیاز وفاداری
کارت اعتباری قابل بهرهبرداری در شرربکه بانکی کشررور تنها به مشررتریان حقیقی محدود میشررود ،درحالیکه در مدلهای بینالمللی یکی از
مهمترین انواع کارتهای اعتباری ،کارتهایی ا ست که برای شرکتهای کوچک تعریف شدهاند .شرکتها میتوانند به وا سطه کارتهای
مزبور عالوه بر بهرهمندی از تسهیالت گردان ،کنترل و مدیریت کامل مصرف و هزینه شرکت را در اختیار داشته باشند .عالوه بر این ،بسته
به نوع فعالیت ،بهرهمندی از طرحهای وفاداری از فروشررررگاههای مختلف ،خطوط هواپیمایی ،هتل ها و سررررایر مراکز ارائه خدمات برای
دارندگان کارتهای اعتباری شرررکتی نیز جزء مزایای این نوع از نوآوریها محسرروب میگردد .بنابراین ،ورود کارتهای اعتباری شرررکتی به
چرخه کارت اعتباری میتواند بهطور قابلتوجهی رونق این صنعت را به همراه دا شته با شد .از جمله روشهایی که مؤ س سات در را ستای
توسعه صنعت کارت اعتباری با همکاری پذیرندگان فروشگاهی ،قادر به پیادهسازی آنها خواهند بود ،عبارتند از:

تخصیص امتیاز :۲به ازای هر خریدی که توسط کارت اعتباری صورت پذیرد ،به مشتری امتیازی اعطا میشود که امتیازهای دریافتی در

خدمات ویژهی تعیین شده از سوی موسسه اعتباری قابل مصرف خواهند بود.

برگشت پول :3برگشت پول ،نوعی دیگر از برنامههای تشویقی است که تنها به افرادی که بازپرداخت بدهیهای خود را به صورت منظم

انجام دادهاند ،اختصرراص مییابد .در این روش به صررورت ماهانه ،فصررلی و یا سرراالنه درصرردی از اعتبار اسررتفاده شررده توسررط مشررتری به
حساب وی در قالب پرداخت نقدی و یا افزایش اعتبار بازگردانده میشود.
تخفیفهای ویژه :مؤسسات اعتباری میتوانند با توافق با سازمانهایی خاص برای مشتریان وفادار خود در استفاده از کاالها/خدمات
آن سازمانها توسط کارت اعتباری ،تخفیفهای ویژهای دریافت کنند.

 ۱۹.۵جمعبندی و نتیجهگیری
از سررال  ۲3۷۵که نخسررتین کارت اعتباری توسررط شرررکت ثمین معرفی گردید تاکنون شرراهد تحوالت زیادی در نهادها و بازیگران و نتایج
اقدامات انجام شرررده در حوزه این خط کسررربوکار بانکی بودهایم ،محصرررولی که بیگمان میتواند دربردارنده منافع قابل مالحظهای برای
بانکها و مشتریان داشته باشد .اما متأسفانه تاکنون آن چنان که شایسته است از آن بهرهبرداری نشده است.
این ف صل مروری دارد بر تحوالت گذ شته و و ضعیت موجود در عر صههای زیر ساختی چون مجوزهای فقهی و اطمینان از مطابقت با
شررریعت ،زیرسرراختهای فناوری و اطالعاتی و نهایتاً زیرسرراختهای مقرراتی آنچه ما بهعنوان پلتفرم کارت اعتباری میشررناسرریم .در این
بررسی در کنار آشنایی با شرایط موجود هدف آن بوده است تا در کنار چالشهای مدلهای عملیاتی موجود ،ظرفیتها و توانمندیهایی که
مورد نیاز بوده و برای حصررول به یک پلتفرم کارآمد و پویا قابل توسررعه میباشررند معرفی گردند .بررسرری ما نشرران میدهد که خوشرربختانه
ب سیاری از چالشها در حد مقام ناظر که بانک مرکزی میبا شد قابل حل بوده و ظرفیتهای الزم برای طراحی و اجرایی نمودن یک پلتفرم
کارآمد با استفاده از اختیارات بانک مرکزی قابل بهرهبرداری میباشند.
با مروری به تحوالت گستردهای که در عرصه مقررات ناظر بر کارت اعتباری شاهد آن بودهایم ،میتوان ادعا کرد بازیگران پلتفرم کارت
اعتباری با نوعی ابهام در تعریف مدل کسرربوکار خود مواجه بودهاند .این امر بیگمان تأثیر نامطلوبی بر فعالیت ایشرران داشررته اسررت .با
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شرایط و امکانات موجود برای پیادهسازی کارت اعتباری در اقتصاد ایران
توجه به اهمیت تصررررمیم ها و رفتار مقام ناظر ،انتظار میرود بانک مرکزی در تدوین مقررات مربوطه قبل از هر چیز تالش کند تا درک

درسرررتی از دغدغهها و انگیزشهای نقشآفرینان این پلتفرم حاصرررل نموده و در طراحی هرگونه مقرراتی قبل از ابالغ ارزیابی اثر ۲آن را در
دسررتور کار خود قرار دهد .عدم توجه به این اصررل سرربب شررده که ناسررازگاری مقررات با اسررتمرار کسرربوکار به مهمترین چالش معرفی و
توسعه این خط کسبوکار در ایران بدل شود.
در طراحی پلتفرم کارت اعتباری پیروی از قیود شریعت با توجه به فرصتها و ظرفیتهایی که در این عرصه وجود دارد میتواند نهتنها
مانعی بر سر راه توسعه این خط کسبوکار نباشد بلکه در برخی زمینهها دربردارنده فرصتهای ارزشمندی باشد .کارت اعتباری بر اساس
عقد مرابحه میتواند با اسررررتفاده از الگوی مرابحه دوجانبه فشررررار بر روی منابع نقد بانکها را در ارائه این خدمت تعدیل نماید .همچنین
چنان که با ا ستفاده از صکوک اجاره بتوان نقدپذیری داراییهای بانک حا صل از فعالیت اعتباری در این عر صه افزایش داد ،قطعاً بانکها
به عرضه این خدمت رغبت بیشتری نشان خواهند داد.
برای ارزیابی سریع و دقیق مشتریان تردیدی نیست که میباید سامانههای اطالعاتی و کیفیت اطالعات را توسعه داد .استانداردسازی و

یکپارچه سازی و نهایتاً تسهیل دسترسی به اطالعات از وظایف مقامات ناظر است و باید پذیرفت در این زمینه آنچنان که شاید اقدام نشده
است .ضرورت دسترسی به اطالعات با کیفیت در ک شور ما ن سبت به ک شورهایی که پی شینه ن سبتاً غنی از دادههای مربوط به رفتار گذشته
م شتریان دارند شاید بی شتر هم با شد .در این ک شورها گنجینه با ارز شی از اطالعات تاریخچه اعتباری در د سترس ا ست که برای ارزیابی
اعتباری کفایت دارد .اما برای ک شور ما که چنین اطالعاتی موجود نی ست و ب سیاری برای اولین بار ا ستفاده از این خدمت را تجربه میکنند
نیاز است تا تصویر روشنی از توانایی و استطاعت مشتریان در دست باشد .ظرفیتهای موجود در این زمینه توسعه سامانههای اطالعاتی
و بهرهبرداری از آنهاسررررت .اما از آنجا که این سررررامانههای اطالعاتی در نهادهای مختلف پراکندهاند و به وضررررعیت موجود شرررراید برای
بهرهبرداری مناسب نباشند ،وظیفه مقام ناظر در درجه اول تعریف پروتکلهای الزم برای استانداردسازی و اخذ مجوز از نهادهای ذیصالح
برای تسهیل دسترسی به این سامانههاست.
در کنار مرکزی سامانههای اطالعاتی پی شنهاد شده ا ست تا یک سی ستم هو شمند رایزن برای ت صمیمگیری در پلتفرم تعبیه شود .این
سیستم بهوسیله یک واحد مستقل راهبری خواهد شد و بر اساس اطالعات گردآوریشده برای بانکها به ازا هر درخواست محاسبات الزم
را برای تصمیمگیری درباره شانس نکول و همچنین سقف اعتبار و نرخ ارائه خواهد داد .سپس بانکها با در دست داشتن این اطالعات و
همچنین سیاستهای خود و میزان اشتهای ریسک تعریف شده برای این خط کسبوکار ،برای هر مشتری تصمیمگیری خواهد کرد.
تردیدی نیسررت که در شرررایطی که هنوز اطالعات مربوط به رفتار اعتباری مشررتریان فراهم نیسررت و تاریخچه محدودی از رفتار آنان در
دست میباشد میبایست در آغاز میزان سقف اعتبار مشتریان به شکل محتاطانهای تعیین و نسبتاً مقدار آن باال نباشد .برای جبران اثر ضد
انگیزشررری چنین محدودیتی و گسرررترش اسرررتقبال از آن الزم اسرررت که مشرررتریان کارت اعتباری را با امتیازاتی چون بهرهمندی از طرحهای
وفاداری از فرو شگاههای مختلف ،خطوط هواپیمایی ،هتلها و سایر مراکز ارائه خدمات و همچنین کاربرد کارت مزبور بهطور گ سترده در
خدمات عمومی به استفاده و بهرهبرداری از کارت ترغیب نمود.

Impact analysis
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فصل ششم
چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
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 ۱.۶مقدمه
علیرغم آن که تاکنون بخشنامههای زیادی از طرف بانک مرکزی برای توسعه کارت اعتباری به بانکها ابالغ شده است ،اما نگاهی به آمار
پرداخت الکترونیک ک شور حکایت از سهم یک در صدی کارت اعتباری از همه کارتهای صادر شده در شبکه بانکی در پایان سال گذ شته
دارد .آنچه بیشررتر نگرانکننده اسررت آن اسررت که همین سررهم ناچیز نیز روند رو به کاهشرری را نشرران میدهد .به عبارت دیگر بر اسرراس این
شواهد میتوان ادعا کرد سیاستهای بکار رفته به منظور تأمین مالی مصرفکننده از طریق کارت اعتباری چندان نتیجهبخش نبوده است.
در راسررتای ریشررهیابی دالیل این مشررکل هرچند میتوان به عدم وجود شرررایط الزم برای فعالیت شرررکتهای بینالمللی چون مسررتر و

ویزا ۲در ایران به دلیل تحریمها اشاره نمود ،اما بدون تردید ،مسائل داخلی و خصوصاً رویکرد سیاستگذار در راهاندازی و توسعه این خط
کسبوکار در صدر آنها ،نقشی اساسی داشته است .همانطور که در بخش نخست این مطالعه نشان داده شده است ،تجربه کشور هند در
زمینه توسررعه پلتفرم محلی کارت اعتباری میتواند برای ایران الگوی بسرریار مناسرربی باشررد .این کشررور توانسررت در حضررور رقبای قدرتمند
خارجی کارت اعتباری برند داخلی خود را راهاندازی کرده و سررهم قابلتوجهی از بازار را به دسررت آورد .در این بخش عالوه بر تجربه هند
که از جهت توسعه یک پلتفرم محلی برای کشور ما میتواند بسیار ارزشمند باشد ،نگاهی به تاریخچه شکلگیری پلتفرم کارت اعتباری در
کشور آمریکا و همچنین روند پیشرفت کاربرد و عملکرد آن در این عرصه طی سالهای اخیر ،خواهیم داشت.
بدون تردید در طراحی هر کسرررربوکار اهداف مورد نظر بازیگران و همراسررررتایی این اهداف در کارایی پلتفرم نقش اسرررراسرررری دارد.
متأسررفانه مشرراهده شررده اسررت که مقام ناظر در طراحی و راهاندازی پلتفرم به اهمیت این همراسررتایی و هماهنگی توجه نداشررته و به شررکل
دستوری درصدد تحمیل نظر و خواست خود بر شبکه بانکی بوده است .حاصل این نگرش ،امتناع و پرهیز بانکها از ایفای نقشی فعال در
پلتفرم کارت اعتباری و عقیم ماندن این طرح بوده ا ست .در بخش دوم این ف صل ،اهداف پلتفرم پی شنهادی بهطور شفاف و رو شن تبیین
گردیده و پیامدهای اعمال و دستیابی به این اهداف بر معماری پلتفرم بررسی میشود.
در بخش بعدی ارکان پلتفرم پیشنهادی معرفی می شوند .در این بخش با استفاده از تجارب سایر کشورها و در نظر گرفتن ویژگیهای
نظام بانکی و سی ستم پرداخت ک شور تالش خواهد شد تا در معماری پلتفرم کارت اعتباری نهادهای موجود با ترکیبی از نهادها جایگزین
شوند تا د ستیابی به اهداف مورد نظر امکانپذیر گردد .مهمترین تغییر پی شنهادی در طراحی این پلتفرم ،ح ضور یک نهاد م سئول ا ست که
برخی از کارکردهایی که هم اکنون بر عهده نهاد ناظر اسررررت را مطابق با رویه متداول آن تقبل نموده و وظیفه توسررررعه این کسرررربوکار و
پاسخگویی در برابر نهاد ناظر را بر عهده داشته باشد.
پیش از آن که فرایندها و زنجیره اقدامات معرفی شوند ،در بخش چهارم به زیر ساخت و پیش شرطهای مقرراتی ،فنی و اجرایی پلتفرم
خواهیم پرداخت .این زیرسرراختها فراهم آورنده بسررتری هسررتند که طرح کارت اعتباری را قادر به دسررتیابی به اهداف مورد نظر خواهند
ساخت .در این بخش نخ ست به برخی قواعد عام نظارتی در این سامانه مطابق با ا ستانداردهای بینالمللی میپردازیم .سپس خواهیم دید
که پلتفرم کارت اعتباری برای موفقیت نیاز به تعامل گسررترده بازیگرانی دارد که بخشرری از آنها خارج از نظام بانکی هسررتند .این امر وجود
برخی ویژگیهای فنی را در طراحی پلتفرم الزامی میسازد.
بخش مربوط به زنجیره خلق ارزش و فرآیندهای مربوط به پلتفرم کارت اعتباری صرررفاً ارائهدهنده برخی اصررول کلی و بخشهای عمده
در طراحی روابط بین ارکان و نحوه تعامل آنها است .به این بخش باید بهعنوان طرحی پیشنهادی برای سرخطهای کلی نگریسته شود .برای
آن که بتوان طرحی عملیاتی در این زمینه ارائه کرد ،نیاز به بهرهمندی از جزئیات بیشررررتر و توجه به تمامی ریزهکاری ها می باشررررد .یکی از
م ستندات مربوطه در این زمینه قواعد ک سبوکار ا ست که برای نمونه بخ شی از م ستند قواعد م ستر کارت در ضمیمه ارائه می شود .این
م ستند حاوی تمام جزئیات و اقدامات جزئی برای حالتهای ممکن در هر بخش از فرآیندها ست .تهیه این م ستند باید در د ستور کار نهاد
متولی پلتفرم قرار گیرد .این مسررتند اگرچه دربردارنده قواعد حاکم بر کار پلتفرم اسررت ،اما عمدتاً در سررمت کسرربوکار قرار داشررته و از
حوزه وظایف نهاد نظارتی خارج ا ست .با این حال در این قواعد الزم ا ست شرایط مورد نیاز برای تعبیه سازوکارهای نظارتی مورد توجه
قرار گیرد.
در بخش بعدی به ارزیابی توجیهپذیری و انگیزه مشارکت بازیگران در پلتفرم کارت اعتباری اختصاص دارد .در این بخش ابزاری برای
بررسرری کمی عواید و هزینههای خط کسرربوکار کارت اعتباری برای بانک صررادرکننده پرداخته میشررود .به کمک این ابزار سررناریوهای
مختلف بر اساس پارامترهایی که نزدیک به وضعیت موجود هستند در مدل بکار رفته و برای پیشنهادهای سیاستی تالش میشود تا خالص
ارزش برای بانک با احتسررراب هزینه فرصرررت منابع بکار رفته در این کسررربوکار محاسررربه شرررود .به کمک این ابزار برآورد قابل قبولی از
Master and Visa Card
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
وضررعیت بانک صررادر کنده ارائه شررده و نشرران داده میشررود که تحت چه شرررایطی و با فرض کدام ترتیبات س ریاسررتگذاری میتوان انتظار
داشت بانک صادرکننده مشارکت فعالی در این پلتفرم داشته باشد .یک مشکل جدی در طراحی این بخش عدم وجود تصویری روشن از
پارادایم یا چارچوب نظارتی است که تعیین و اعالم آن وظیفه بخش نظارت است .در غیاب چنین طرحی در این مطالعه حالتهای ممکن
بررسرررری و مطابق با هر یک الزامات گزارشدهی بانکها ،مورد مطالعه قرار گرفته و ارائه شررررده اسررررت .نهایتاً در بخش پایانی چارچوب
پیشنهادی تعریف شده و بهطور خالصه یک جمعبندی کلی از مطالب این بخش ارائه میشود.

 ۲.۶مروری بر تجارب موجود در توسعه پلتفرمهای کارت اعتباری

شکل اولیه «کارتهای اعتباری» در سال  ،۲۵۴۶زمانی که آقای جان بیگینز ۲یک سیستم اعتباری را ایجاد کرد ،معرفی شد .این سیستم به

نام «چارج ایت »۲به معنای مطالبه هزینه شناخته شد و به مشتریان این امکان را میداد که برای خریدهای خرد محلی خود از طریق آن اقدام
کنند .فرو شنده برابر اعتباری که به م شتریان داده شده بود مطالبات خود را به بانک بیگینز منتقل کرده ،بانک طلب فرو شنده را بازپرداخت

نموده و پس از آن مبلغ پرداخت شده را از مشتریان وصول میکرد .جالب آن که تا به امروز مدل کارت اعتباری آمریکن اکسپرس 3همچنان
بر ا ساس مدل فوق بنا شده ا ست ،اما در مقیاس بزرگتر با میلیونها فرو شنده و دارنده کارت( .در واقع ،دی سکاور تا سال  ۲11۷نیز به
همین صورت عمل میکرد ،اما بعد از آن به مدل ویزا و مستر تغییر یافت).
تا سال  ،۲۵۹۵بسیاری از مؤسسات مالی بهرهمندی از کارتهای اعتباری را آغاز کردند .همزمان ،صادرکنندگان کارت خدمات نوینی
از جمله «اعتبار گردان» را ارائه کردند .این امر به دارندگان کارت این امکان را میدهد که یا صررورتحسرراب خود را تسررویه و بازپرداخت
کنند و یا آن را نگه دارند و در عوض هزینه مالی تسهیالت دریافتی را پرداخت کنند.
اما این مدل کارت اعتباری دارای مشررکالت و معایبی بود .همانطور که بانکهای بیشررتری شررروع به اعمال برنامههای مربوط به کارت
اعتباری خود کردند ،دارندگان کارتها با معضررل چندین کارت اعتباری از بانکهای مختلف مواجه شرردند و فروشررندگان به دلیل مقابله با
سازمانهای متفاوت بانکهای مختلف نیز م شکالت فراوانی دا شتند .بانکها دریافتند چنانچه همه بانکها با یکدیگر تحت یک سازمان
واحد عمل کنند ،در شرایط بهتری قرار خواهند گرفت .در دهه  ،۲۵۶1صنعت بانکداری این گام بزرگ را بردا شت .بخش کارت اعتباری
در بسرررریاری از بانکها با یکدیگر ادغام شررررده و «انجمن کارت» بهعنوان یک مفهوم جدید با توانایی مبادله اطالعات مربوط به معامالت
کارت اعتباری را تشرررکیل دادند .این انجمن قوانینی را برای مجوز ،تسرررویه و همچنین نرخهایی که بانکها برای معامله حق دارند مطالبه
کنند ،را پایهگذاری کرده است .آنها همچنین بازاریابی ،امنیت و جنبههای قانونی مدیریت سازمان را اداره کردهاند.

شناخته شدهترین انجمن کارتها عبارت بودند از :کارت ملی بانک آمریکا (ان بی آی) 4و م ستر چارج ،5که در نهایت این دو به ویزا و

مسرررتر کارت تبدیل شررردند .اما تغییرات دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد .در پلتفرم کارت اعتباری جدید ،عالوه بر ظهور انجمن کارت
(ویزا  /مسررتر) که بهعنوان داور و مرجع عمل میکند ،برخالف روش قدیمی ،دو بانک در فرآیند کارت اعتباری درگیر میشرروند – که یکی
سررمت دارنده کارت و دیگری در سررمت فروشررنده قرار دارد .بانکی که بهعنوان نماینده دارنده کارت اسررت« ،بانک صررادرکننده» شررناخته
میشود ،زیرا به مشتری خود اعتبار صادر میکند و بانک نماینده فروشنده ،بهعنوان «بانک پذیرنده» شناخته میشود ،زیرا از طرف فروشنده
پول را دریافت میکنند .همانطور که دارنده کارت ملزم اسررت حسرراب بانکی در بانک صررادرکننده داشررته باشررد ،فروشررنده نیز الزم اسررت
حساب بانکی در بانک پذیرنده داشته باشد .این حساب «حساب فروشنده» نامیده شده و صرفاً برای انتقال وجه از کارت اعتباری آنها از
طریق این حساب و حساب جاری کسبوکار معمول آنها استفاده می شود (این حساب جاری کسبوکار میتواند هر حسابی به انتخاب
آنها باشررررد) .انجمن کارتها بهعنوان داور عمل میکنند زیرا مدیریت بازاریابی ،امنیت ،تبادل اطالعات و مسررررائل حقوقی بر عهده آنها
است .در این میان انتقال پول ،تسویه و یا مسئولیت منابع مالی خارج از مسئولیت این انجمنها قرار میگیرد .در اوایل دهه  ۲۵۷1سیستم
مبتنی بر کاغذ دیگر پا سخگو نبود .از م شکالت ا صلی این روند عالوه بر تلفات و سربارهای فراوان ،این م سئله بود که فرو شندگان باید تا
دو هفته برای پول خود صربر میکردند .نیاز فوقالعادهای برای اتوماسریون و روش مؤثر برای پردازش معامالت وجود داشرت .بنابراین ،هر
دو کارت ملی بانک آمریکا و مسرترچارج سریسرتمهای پرداخت الکترونیک را در دو مرحله معرفی کردند .سریسرتم تأییدیه و مجوز در سرال
 ۲۵۷3مجدداً مورد اسررتفاده قرار گرفت .صرردور مجوز یک فرآیند تضررمینی برای اطمینان از دسررترسرری به اعتبار کافی در کارت اسررت و
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چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
اسررتفاده از میزان اعتبار «مجاز» به منظور کاهش اعتبار موجود اسررت .پیش از این میزان اعتبار بر اسرراس محدودیت کف بود و یک تماس
تلفنی برای هر مقدار اعتبار بیش از حد کف ،الزم بود .ان بی آی سی ستمی را تحت عنوان بیس  ۲معرفی کرد که سی ستم تائید الکترونیکی
برخط بود .در همان سال مسترچارج سیستمی را تحت عنوان آی ان ای اس را برای مجوزهای «برخط» معرفی کرد.
در سرررال  ،۲۵۷۴ان بی آی بیس  ۲را برای برداشرررت و تسرررویه الکترونیکی بر خط معرفی کرد در حالی که مسرررترچارج آی ان ای تی را
معرفی کرد .همچنین در سرررال  ،۲۵۷۴بانک امریکا امتیاز و جواز بینالمللی برای یک شررررکت بینالمللی ،ای بنکو ،برای اداره کارت بانک
امریکا ،خارج از ایاالت متحده را صادر کرد .تا اواخر دهه  ۲۵۷1آی سی ای نیز اع ضایی را تا آفریقا و ا سترالیا دا شت .برای ن شان دادن
تعهد به ر شد بینالمللی ،آی سی ای نام خود را به م ستر کارت تغییر داد .اگرچه ویزا و م ستر دو سازمان متمایز از هم ه ستند ،اما امروزه
تمام بانکها عضو هر دو انجمن هستند .این روند همیشه بدین صورت نبوده است ،اما در دهه  ۲۵۷1متوجه شدند که این امر به نفع همه
است که با یکدیگر همکاری داشته باشند.
با پی شرفت شیوههای پردازش الکترونیکی در سال  ۲۵۷۵پایانههای شمارهگیری و نوار مغناطی سی در پ شت کارتهای اعتباری معرفی
شرردند تا مشررتریان بتوانند با کشرریدن کارت اعتباری از طریق پایانههای الکترونیکی خرید کنند .این پایانهها قابلیت دسررترس ری به اطالعات
بانک صرررادرکننده داشرررتند .این فناوری جدید این امکان را فراهم میکند که مجوزها و توافقنامههای تسرررویه پردازش در عرض یک تا دو
دقیقه انجام شوند که کاهش استفاده از کاغذ و زمان مبادالت را به دنبال داشت.
ویزا و مسررتر پس از رشررد و نمو در بازار ایاالت متحده فعالیت خود را به ورای مرزها گسررترش دادند و تا مدتها در عرصرره عرضرره
کارت اعتباری بیرقیب در صحنه بینالمللی ظاهر شدند .اما طی سالهای اخیر شاهد ورود بازیگران و عر ضهکنندگان جدید در این بازار
هستیم.

۲

قدرتمندترین رقیب ویزا و مستر در بازار بینالمللی انجمن کارت یونیون پی است .این انجمن که دارنده یک برند پرداخت الکترونیکی
چینی ا ست ،برای همگام شدن با صنعت پرداخت جهانی پلتفرم پرداخت آنالینی را فراهم نموده و در حال گ سترش هرچه بی شتر به سمت
پرداختهای موبایلی است .سرویسهای پرداخت یونیون پی در بازارهای خارج از چین در حال گسترش است .این شرکت مالی چینی که
در سررال  ۲11۲شررروع به فعالیت نموده و در رقابت با شرررکت ویزا و مسررتر تالش میکند ،سررهم باالیی را در فرآیند پرداخت بینالمللی به
دسررررت آورد .یونیون پی ابتدا در چین و پس از آن در کشررررورهای شرررررق آسرررریا و بیش از  ۲۴1کشررررور دنیا پذیرنده دارد که یکی دیگر از
شرکتهای ا صلی فعال در کارتهای اعتباری ا ست .در شکل  ۲-۶روند رو به تو سعه این برند طی تنها سه سال ن شان داده شده ا ست.
همانطور که در شکل م شاهده می شود در این مدت کوتاه این شرکت توان سته سهم  ۲1در صدی خود را در بازار کارتهای صادر شده به
بیش از دو برابر برساند.

شکل  .۱-۶روند توسعه یونیون پی در بازار جهانی کارت اعتباری
منبع :گزارش نیلسون

عالوه بر این شرکت بینالمللی میتوان از  JCBنیز که شرکت اعتباری ژاپن ا ست نام برد که در ک شور ژاپن و پس از آن در ک شورهای
جنوب شرررقی آسرریا و اروپا ضررریب نفوذ باالیی داشررته و توانسررته اسررت همانند شرررکت یونیون پی چین شرربکههای پرداخت خاص خود را
ایجاد نماید.
Union paw
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
اما آنچه میتواند در طراحی پلتفرم کارت اعتباری در ایران ب سیار آموزنده با شد ،تجربه ک شور هند در زمینه تو سعه پلتفرم محلی کارت

اعتباری با برند روپی ۲ا ست .این کارت اعتباری که در سال  ۲1۲۲به همت شرکت پرداخت ملی هند ۲راهاندازی شده ا ست ،توان سته پس
از مدتی کوتاه در نظام پرداخت کشور جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد .نکته جالب در رابطه با این کارت اعتباری آن است که این
کارت در ح ضور برندهای بینالمللی و در رقابت تنگاتنگ با آنها توان سته پیروز از بوته تجربه بیرون آمده و نهتنها خدمات گ ستردهای چون

پرداخت هزینه خدمات حملونقل درون شهری با تکنولوژی نا سودنی 3را ارائه مینماید ،بلکه این شرکت توان سته ا ست در حالی که هزینه
هر تراکنش با ویزا و مسررتر پنج اسررت ،هزینه خود را در سررطح صرردی سرره نگه دارد که به معنی وجود مزیت رقابتی اسررت .با تکیه به همین
مزیت رقابتی در حضور رقبا روپی توانسته رشد قابلتوجهی را در بازار هندوستان در مدت زمان کوتاهی پس از معرفی ،تجربه نماید.

 ۳.۶اهداف و اصول حاکم بر معماری پلتفرم پیشنهادی
تا به حال با نک ها و بانک مرکزی در موضرررروع کارت اعتباری اهداف متفاوتی را دنبال کردهاند .بانک مرکزی که برای حمایت از تولید و
تأمین مالی م صرفکننده از طرف دولت تحت ف شار بوده ا ست ،همواره از کارت اعتباری به مثابه ابزاری برای برآورد این درخوا ستها در
چارچوب کسرربوکار بانکی یاد کرده اسررت .حتی در مهر ماه  ۲3۵۹رئیسکل وقت بانک مرکزی اظهار امیدواری کردند که «این محصررول
نوین بانکی که بر پایه عقد مرابحه صررررادر میشررررود به تدریج جایگزین تسررررهیالت خرد بانکها شررررود» ،وی همچنین کارت اعتباری را
سازوکاری برای حمایت از تولید از طریق کمک به تأمین مالی خریدهای م صرفی عنوان کرد .این نگرش سبب گردیده ا ست که ویژگیهای
خاص کارت اعتباری کمتر به چشم مقام ناظر آمده و در نهایت به چیزی در حد یک کارت وام فرو کاسته شود.
از منظر بانکها خدمات کارت اعتباری قبل از هر چیز با تسهیالت خرد مورد مقایسه قرار میگیرد .در تسهیالت خرد همه جذابیتهای
مربوط به کارت اعتباری معرفی شده توسط بانک مرکزی به اضافه مزایایی وجود دارد که سبب می شود رغبت بانکها بیشتر به ادامه همان
تسرررهیالت خرد باشرررد .کارت اعتباری یک خدمت نوین با ریسرررک باال به شرررمار میآید .در این خط کسررربوکار با توجه به این که همواره
بخ شی از م شتریان در مهلت مقرر اقدام به بازپرداخت اعتبار هزینه شده خود میکنند ،چنانچه این اعتبار تخ صی صی نتواند با عواید باالتر
جبران شررود ،در عمل میتوان ادعا کرد که در مجموع عواید کمتری در مقایسرره با سررایر تسررهیالت خرد نصرریب بانک میگردد .اگر به این
عدم مزیت ،مشررکالت مربوط به سرررشررت غیر ایمن این نوع محصررول را بیفزاییم ،گزینه قابل پیشبینی برای بانک این اسررت که از عرضرره
کارت اعتباری به معنای واقعی پرهیز کرده و با دریافتی وثایق سنگین کارت اعتباری را از مفهوم تهی سازد.
از بحث فوق میتوان نتیجه گرفت که هدفگذاری دولت پیامد شررگرفی بر نتیجه بخشرری طرح خواهد داشررت .هر چند گسررترش کارت
اعتباری پیامدهای مثبتی برای بخش تولید به دنبال دارد ،اما می بایسررررت در ارائه کارت اعتباری ،هدف و اولویت اول ایجاد یک خط
کسبوکاری باشد که از نظر تجاری توجیهپذیر باشد .منظور از توجیهپذیری آن ا ست که اوالً این محصول منجر به خلق ارزش شده و دوم
آن که این ارزش خلق شده از دید دریافتکنندگان خدمت چنان ارزشگذاری شود که جبران هزینههای اقتصادی را میسر گرداند.
اما کارت اعتباری محصولی است که از مجموعه خدماتی حاصل می شود که تنها بخشی از آن در داخل بانک بوده و مابقی باید در کل
شرربکه تعبیه شررود و دامنههای آن حتی به خارج از شرربکه بانکی کشرریده میشررود .به عبارت دیگر کارت اعتباری تنها در صررورتی قابل ارائه
است که در بستر پلتفرم آماده و کارآمدی تعریف شود که در آن زنجیرهای از خدمات برای خلق ارزش با هم در ارتباط انداموار قرار میگیرند
این پلتفرم دارای ویژگیهای فنی و جزئیاتی استتته در در

های دیگر ر آن اشررراره خواهد شرررد .در این بخش تأکید بر روی اهداف و

اصررولی اسررت که این پلتفرم باید در کلیت خود در جهت انطباق با آن حرکت کرده و موفقیت طرح بر اسرراس میزان نزدیکتر شرردن به آن
اهداف و عدم موفقیت بر اساس انحراف از اصول مزبور سنجیده شود:
 )۲توجیهپذیری مدل کسبوکار

4

همانطور که در معماری یک کسرررربوکار میبایسررررت اصررررل توجیهپذیری رعایت شررررود ،در راهاندازی یک محصررررول و یا یک خط
کسبوکار نیز باید این اصل رعایت شود .مدل کسبوکار نهتنها زنجیره خلق ارزش بلکه نحوه ارتباط بازیگران را در یک ک سبوکار
مشرررخص میکند .گسرررتردگی مدل کسررربوکار کارت اعتباری چنان اسرررت که ما از مفهوم پلتفرم برای تشرررریح مدل کسررربوکار این

۲۶۴
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)National Payments Corporation of India (NPCI
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Contactless
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Viability of Business Model
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چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
محصررررول اسررررتفاده خواهیم کرد .برای آن که یک مدل کسرررربوکار بتواند مبنای عمل قرار گیرد الزم اسررررت از توجیهپذیری تجاری
برخوردار باشد.
 )۲استمرار و امنیت

۲

اسرررتمرار و امنیت برای یک کسررربوکار زمانی حاصرررل میشرررود که ریسرررکهای مرتبط با آن شرررناسرررایی و ارزیابی شرررده و برای آنها
چارهاندیشرری شررود .بهطورکلی چنانچه اسررتمرار کسرربوکار سرررلوحه کار قرار گیرد الزم اسررت تا تهدیدهای ممکن شررناسررایی شررده و
آسرریبپذیری مدل مشررخص شررود .سررپس برای تضررمین اسررتمرار میزان اثر این عوامل تهدیدکننده بررسرری و برای آنها چارهاندیشرری
صورت گیرد.
 )3تحول تدریجی
نکته مهم دیگری که باید در طراحی پلتفرم کارت اعتباری مد نظر قرار گیرد تدریجی بودن تحوالت و پیادهسرررازی مدل اسرررت .به نظر
میرسد که این طرح به واسطه تعجیلی که در طراحی و پیاده سازی وجود داشته آسیبهای زیادی دیده و شکستهای قابل اجتنابی را
شرراهد بوده اسررت .این در حالی اسررت که با مروری بر تجارت موفق مشرراهده میشررود که بهعنوانمثال در مدل روپی ) (Rupeyکه در
هند ارائه شد فرآیند معرفی و تو سعه این کارت اعتباری در مقای سه با ایران ،ب سیار تدریجی و گامبهگام صورت گرفته ا ست .تدریجی
بودن طرح نهتنها به دلیل فرصت یافتن برای آمادهسازی زیرساختها بلکه از آن روست که از رفتار مصرفکنندگان خرد تاریخچه قابل
اتکایی برای استفاده در این طرح در دسترس نیست و با رویکرد گامبهگام میتوان امیدوار بود که به تدریج گنجینه اطالعاتی مورد نیاز
تهیه و ارزیابی شود.
 )۴گستردگی و دسترسی همگانی
در طراحی پلتفرم کارت اعتباری یکی از اهداف دستیابی به گسترهای از بازار است که تا حد امکان وسیع باشد بهطوریکه بتواند بخش
اعظم شهروندان را در برگیرد .به منظور د ستیابی به این هدف یکی از چالشهایی که باید بر آن غلبه کرد ،م شکل میزان اعتبارات الزم
است .چنانچه سقف اعتباردارندگان کارت ،خصوصاً در آغاز ،پایین نگه داشته شود میتوان امیدوار بود که برای سطح مشخصی از
منابع بتوان پوشررش گسررتردهتری از مشررتریان را داشررت .اما پایین آوردن سررقف اعتبار از جذابیت کارت اعتباری پیشررنهادی خواهد
کاسررررت .در این صررررورت راهکار حل مشررررکل آن خواهد بود که خدمات با مخاطبان بیشررررتر را در کنار تأمین مالی به کارت افزود.
بهعنوانمثال کارت اعتباری میتواند عالمه بر خدمات معمول کارت اعتباری برای پرداخت هزینه جابجایی در داخل شررهر با وسررایل
نقلیه عمومی چون اتوبوس و مترو نیز بکار گرفته شود .در این صورت مشتریان حتی با منابع پایین اعتبار به استفاده از کارت اعتباری
رغبت خواهند یافت .عالوه بر این میتوان تخفیفهای وفاداری یا خدمات تضررررمین چک را بهعنوان نمونه های دیگری از خدمات
قابل تعریف بر روی کارت اعتباری در نظر گرفت تا بر جذابیت کارت افزوده و به استقبال بیشتر از این محصول منجر گردد.

 ۴.۶ارکان پلتفرم کارت اعتباری در مدل پیشنهادی
نقشآفرینان پلتفرم پیشنهادی کارت اعتباری و نقشهای خاصی که باید بر عهده گیرند و همچنین ارتباط این نقشها با بازیگران در پلتفرم
موجود در این بخش تشریح میشود .در پلتفرم پیشنهادی کنشگران زیر همچنان به حضور و فعالیت خود ادامه خواهند داد:
 )۲بانک صادرکننده :بانک صادرکننده بانکی است که طبق قوانین و مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود کارت اعتباری
صادر میکند.
 )۲بانک پذیرنده :بانک پذیرنده بانکی اسرررت که حسررراب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به دادوسرررتدهای کارتهای بانکی نزد آن
مفتوح است.
 )3پذیرنده :شررررخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش کارت اعتباری بانکی و با اسررررت فاده از ابزار پذیرش نسرررربت به فروش کاال یا ارائه
خدمات به دارندگان کارت اقدام مینماید.
 )۴دارنده کارت :شخصی حقیقی است که کارت اعتباری بانکی به نام و مشخصات وی صادر شده است.
 )۹شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت :شرکتهایی هستند که دارای مجوز بانک مرکزی ایران بوده و با گسترش و ترویج پرداخت
الکترونیکی در محلهای فروش کاال ،راهاندازی امکانات نرمافزاری برای پرداخت از طریق اینترنت و موبایل را بر عهده دارند.
در پلتفرم پیشنهادی عالوه بر نهادهای فوق نهاد و بازیگر نوینی که همتراز با اتحادیه یا انجمن کارت اعتباری است نیز منظور میشود.

Business Continuity and Security
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
 )۶شبکه تسویه :منظور از شبکه تسویه مجموعه سامانههایی هستند که تسویه تبادالت در آنها انجام میشود .سامانه ساتنا و پایا به همراه
سامانه پاشا وظیفه تسویه پرداختها را بر عهده دارند.
 )۷شرکت تو سعه خدمات کارت اعتباری :نهاد ناظر بر امور ارائهدهندگان خدمات پرداخت و نقشآفرینان در صنعت پرداخت در زمینه
کارت اعتباری .استانداردسازی و ایمن سازی و ارتقاء کیفیت خدمات در زمینه کارت اعتباری از وظایف این نهاد بوده و توسعه بستر
خدمات نوین کارت اعتباری نیز به همراه اسررررتقرار جامع مدیریت امنیت اطالعات و ذخیره آن نیز از مهمترین وظایف این نهاد
میباشد.
 )۸شرکت رایزن هو شمند اعتباری ایران :این شرکت به منظور کمک به بانکها برای ارزیابی م شتریان و ت صمیمگیری درباره صالحیت
اخذ کارت ،سقف اعتباری و نرخ ت سهیالت کارت اعتباری و همچنین کمک به مقام ناظر برای یکد ست نمودن روشهای ارزیابی و

فراهم آوردن یک مبنا ۲برای ارزیابی تصمیمات بخش کارت اعتباری بانکها تأسیس شده و خدمات آن به ازای هر کارت صادر شده
و بر اساس کیفیت ارزیابی مشتریان تعیین میگردد.
 ۱.۴.۶شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری یا شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری ایران ()Card Association
در نخ ستین گام الزم ا ست نهاد که هدف آن بهطور ویژه تو سعه کارت اعتباری در ک شور ا ست ،ایجاد شود .برای د ستیابی به این هدف،
این نهاد ایجاد شرررایط مطلوب برای مشررارکت طرفین فعال در این پلتفرم را مهیا میکند .اهم وظایف این نهاد تعیین قواعد کسرربوکار ۲و

ایجاد هماهنگیهای الزم بین نهادهای مختلف در ارتباط با مسررائل فنی ،تجاری ،امنیتی ،بازاریابی و دیگر مسررائل مرتبط با توسررعه کارت
اعتباری و اطمینان از انطباق فعالیتهای اجرایی با اسررتانداردهای بینالمللی اسررت .عالوه بر این ،این نهاد از طرف اعضررای فعال در این
حوزه ،مذاکرات با سررازمانهای بینالمللی در زمینه کارت اعتباری را بر عهده خواهد داشررت .این نهاد برای فعاالن در این بخش آموزشها
و کارگاههای آموز شی برای گ سترش فرهنگ کارت اعتباری برگزار کرده و به دنبال سیا ستهایی خواهد بود که به صورت م شترک منفعت
کلیه ذینفعان را در بردا شته با شد .همچنین با توجه به تحوالت سریع تکنولوژی در این حوزه این نهاد وظیفه خواهد دا شت تا ترتیبات و
مقدمات الزم را برای ا ستفاده از تکنولوژیهای مدرن و بهروزر سانی زیر ساختها را در جهت ارتقا کارایی در این بخش برنامهریزی کرده
و فراهم آورد.
با توجه به آنچه گفته شد ،چارت سازمانی شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری به شرح زیر توصیه میشود:
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چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
سهامداران شامل بانک
ها ،شاپرک و شرکت
خدمات

هیات مدیره

مدیرعامل

مدیریت مالی و پشتیبانی

مدیریت ارشد ارتباطات
و توسعه

مدیریت ارشد اجرایی و
پردازش اطالعات

مدیریت ارشد امنیت
اطالعات و تطبیق

شکل  .۲-۶چارت سازمانی پیشنهاد

در این چارت سرررازمانی مدیریت ارشرررد اجرایی و پردازش اطالعات ارائهدهنده خدمات در پایان زنجیره ارزش بوده و بهعنوان صرررف

مقدم ۲عمل میکند .دو بخش ارتباطات و توسعه و امنیت و تطبیق بهعنوان صف میانی ۲تغذیهکننده خدمات صف مقدم هستند .در نهایت
بخش مالی و پشتیبانی بهعنوان صف پایه 3برای دو بخش دیگر خدمات الزم و پایه را فراهم میآورد.

 ۵.۶کارکردها و وظایف شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری
کنترل اطالعات هویتی ،صرررردور مجوز کارت اعتباری یا ابطال آن :این خدمت هم اکنون توسررررط مکنا انجام میگیرد .در پلتفرم جدید
کارت اعتباری خدمات مکنا در شررررکت توسرررعه خدمات کارت اعتباری ادغام شرررده و این بخش از خدمات آن نیز توسرررط این موجودیت
جدید صورت میپذیرد.
پردازش اطالعات پرداخت :این بخش هم اکنون توسرررط شررراپرک انجام میشرررود .در پلتفرم پیشرررنهادی این خدمت برای کارتهای
اعتباری بهطور کامل به شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری انتقال مییابد.
صرردور صررورتحسرراب :تاکنون این بخش از خدمات توسررط بانکها و شرررکتهای تابعه صررورت میگرفته اسررت .نگهداری حسرراب
کارتهای اعتباری به صورت مستقل و یا بهعنوان بخشی از سیستم فراگیر چالشی برای بانکها محسوب میشود .با واگذاری این خدمت
به شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری این بار از دوش بانکها برداشته خواهد شد .با این همه نحوه تعامل شرکت توسعه خدمات کارت
اعتباری با سیستم فناوری بانکها بدون تردید یک چالش جدی در طراحی پلتفرم پیشنهادی خواهد بود.
تعریف قواعد کسبوکار کارت اعتباری :این خدمت تاکنون بهطور انحصاری توسط بانک مرکزی انجام گرفته است .نگاهی به تجربه
بینالمللی در این زمینه نشان میدهد که مداخله بانک مرکزی در این حوزه ضرورت ندارد و این امر میتواند توسط این نهاد که با مشارکت
بانکها ایجاد شررده انجام گرفته و نهایتاً نظارت بر آن توسررط بانک مرکزی صررورت پذیرد .در پیوسررت این فصررل قواعد کسرربوکار برای
انجمن کارت مسرررترکارت برای آشرررنایی با حدود و ثغور این بخش از وظایف ارائه شرررده اسرررت .این قواعد به حدی با جزئیات فنی ارائه
میشود که جای هیچگونه ابهامی در فعالیت اجزا پلتفرم باقی نمیماند.
مالحظات امنیتی سی ستم :این بخش تاکنون بر عهده شاپرک و بانکها بوده ا ست .هر چند جوانب اجرایی هم چنان بر عهده شاپرک
و بانکها خواهد بود ،اما بر کلیت فرآیندها از بعد امنیتی شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری نظارت خواهد داشت.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
توسررعه خدمات و ارتباط با سررایر مجموعهها :پلتفرم کارت اعتباری زیرسرراخت الزم برای تعامل فعال مجموعههای مختلف را فراهم
میآورد .این تعامالت میتواند بین بانکهای داخل و خارج و یا بین بازیگران درگیر در ارائه خدمت در داخل کشررور باشررد .خصرروصررا با
توجه به هدف گسرررتردگی در ارائه خدمات اهمیت این جنبه از خدمات و ارتباط با سرررایر مجموعهها برجسرررتهتر میشرررود .این خدمات که
تاکنون متولی جدی نداشته است ،بر عهده انجمن کارت اعتباری خواهد بود.
 ۱.۵.۶شرکت رایزن هوشمند اعتباری ایران
همانطور که در بخشهای گذ شته ا شاره شد اطالعات مربوط به امتیاز اعتباری م شتریان و همچنین تاریخچه اعتباری میتواند منبع مهمی
برای ارزیابی و قضرراوت درباره افرادی باشررد که بهعنوان مشررتریان خدمات کارت اعتباری وارد این پلتفرم میشرروند .بر اسرراس این دادهها
میتوان درباره مسررائل مهمی چون پذیرش یا عدم پذیرش مشررتریان با توجه به سررطح مشررخصرری از ریسررکپذیری ،یا تصررمیم درباره میزان
سررقف اعتبار برای هر مشررتری و نرخی که برای تسررهیالت میتوان به وی پیشررنهاد کرد به قضرراوت روشررنی رسررید .البته این امر نیازمند
دسترسی به دادههای قابل اتکا و همچنین دانش و تخصص باالیی دارد که نمیتوان انتظار داشت در همه بانکها فراهم باشد.
برره این منظور میتوان در کنررار مرکزی کرره تمرکز اطالعررات در آنجررا صررررورت میگیرد و این اطالعررات ضررررمن تجمیع پرراالیش و
اسررتانداردسررازی میشرروند ،فرآیند دیگری ورای گردآوری اطالعات و امتیازدهی تعریف کرد که برای همه بانکها دسررترسرری به این خدمت
امکانپذیر باشررد .البته بانکها هر یک بر اسرراس سرریاسررتهای خود و میزان اشررتهای ریسررک در این حوزه تصررمیمگیری نمایند .اما برای
بانکها و مقامات ناظر در صررورت وجود اطالعات مربوط به این سرریسررتم هوشررمند کمک خواهد کرد تا معیاری برای میزان موفقیت یا
عدم موفقیت مدیران ریسک در بانکهای مختلف را در دست داشته باشند.
به عبارت دیگر اطالعات مربوط به خروجیهای این سیستم در کنار واقعیت عملکرد بانکها در اعطای تسهیالت و شرایط آن مبنایی
را فراهم میسازد تا بتوان مورد به مورد برای رفتار بانک در حوزه کارت اعتباری یک معیار درست ارائه کرد و بانکها را در سیاستگذاری
در این زمینه هدایت نمود.
نباید به سیستم هوشمند رایزن برای تصمیمگیری به دیده یک واحد اداری در ذیل واحد اطالعات نگریست .برای آن که مسئولیت این
مجموعه در برابر بانکها به روشنی و شفاف مشخص شود الزم است این واحد از یک استقالل نسبی برخوردار باشد .ترجیح آن است که
واحد مزبور اگر چه از نظر فیزیکی در کنار سامانه متمرکز اطالعات باشد تا ریسک عملیاتی در زمینه تبادل اطالعات حساس حداقل گردد،

اما تو صیه می شود به منظور بهرهبرداری هر چه بی شتر از ظرفیتهای تخ ص صی موجود و همچنین برای ر سیدن به پا سخگویی ۲بهتر این
واحد بهعنوان یک مجموعه کامالً مستقل در پلتفرم کارت اعتباری عمل نماید.

 ۶.۶توسعه زیرساختهای مقرراتی
 ۱.۶.۶چارچوب عمومی بستر مقرراتی و نظارتی کارت اعتباری
چارچوب عمومی بسررتر مقرراتی و نظارتی کارت اعتباری در شررکل  3-۶نشرران داده شررده اسررت .بر اسرراس این نمودار در طراحی بسررتر
مقرراتی مربوط به کارت اعتباری باید توجه داشررررت که اوالً در تدوین مقررات ناظر بر کارت اعتباری بانک مرکزی عالوه بر اینکه وظیفه
دارد مقررات نظارتی را در سازگاری و با رعایت کامل قوانین داخلی تدوین نماید ،همچنین موظف ا ست تا در تدوین این مقررات ا صول
و اسررتانداردهای حرفهای که توسررط مقامات ناظر بینالمللی تدوین و ارائه میشرروند را نیز رعایت نماید .در بخش بعدی به اسررتانداردهای
بینالمللی که برای این حوزه بهطور خاص پیشنهاد شده است ،به تفصیل خواهیم پرداخت.

Accountability
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چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
نهادهای ناظر بین المللی
International Standards

استاندارد های بین المللی و حرفه ای

نهادها و مقانات ناظر داخلی
قوانین و مقررات نظارتی داخلی

Laws and Regulatory Rules

شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری
Business Rules

مقررات کسب و کار
شکل  .۳-۶چارچوب عمومی مقررات کارت اعتباری

اصررل دیگری که از نمودار مزبور اسررتنباط میشررود توجه به تفکیک مقررات نظارتی از مقررات کسرربوکار اسررت .بهطورکلی میتوان
مقررات را به دو گروه مقررات نظارتی و مقررات کسرررربوکار دسررررتهبندی کرد .مقررات نظارتی معموالً با هدف افزایش کارایی یا رفاه
اجتماعی انجام میگیرد ،در واقع زمانی که بیم آن میرود که سازوکار از تضمین این اهداف ناتوان باشد.
در پلتفرم کارت اعتباری نیاز به هماهنگی گسررررتردهای در فرآیند عملیات بین متعاملین و بازیگران وجود دارد .این هماهنگی کارایی
اقدامات و اطمینان از کنترل ری سکها ،را ت ضمین میکند و به آن مقررات ک سبوکار گفته می شود .نکته مهمی که باید به آن توجه دا شت
آن اسررت که هر جا برای تنظیم روابط به هماهنگی نیاز باشررد ،ضرررورتاً توجیهی برای مداخله بانک مرکزی نخواهد بود .اگر چه معموالً به
مقامات ناظر اختیارات گ ستردهای برای تنظیم رفتار متعاملین در ک سبوکارها داده می شود و قانوناً بانک مرکزی میتواند به این عر صهها
ورود کند .اما برای ورود مقام ناظر به هر عرضرره و مداخله در بازار الزم اسررت توجیه اقتصررادی کافی برای مداخله وجود داشررته باشررد یا
حداقل تجارب مربوط به برترین عملکرد در شرایط مشابه آن را تائید نماید.
متأ سفانه از ابتدای مطرح شدن خط ک سبوکار کارت اعتباری ،برر سی جامعی درباره حدود ورود بانک مرکزی به این عر صه صورت
نگرفت .شاید اگر چنین بررسی صورت میگرفت ،راه بر مداخله غیرضروری بانک مرکزی در صدور دستورالعملها و بخشنامههای ب سیار
و گاه ضد و نقیض تا حد زیادی بسته میشد.

 ۲.۶.۶استانداردهای بینالمللی برای معماری مطلوب بستر نظارتی
در این بررسری از تجربه نظام پرداخت اروپا در معماری نظارتی کارتهای پرداخت اسرتفاده میشرود .بر اسراس رهنمودهای نظام پرداخت
کارتهای الکترونیکی اروپا ،مقامات ناظر باید اصول و استانداردهای خاصی را نظارت بر پلتفرم کارتهای پرداخت خود همواره مد نظر
قرار دهند .این ا صول نهتنها ت صویر رو شنی از آنچه انتظارات مقام ناظر از یک سی ستم کارآمد ا ست را به د ست میدهد ،بلکه عالوه بر آن
میتواند نوعی هماهنگی بین مقامات ناظر ایجاد کند تا نظامهای پرداخت در کشورهای مختلف بتوانند تعامل بهتری را شکل دهند.
بر اساس این رهنمود بستر نظارتی کارتهای پرداخت اعم از کارتهای بدهی یا اعتباری باید بر اساس پنج اصل اساس زیر بنا شود و
دستیابی به این اهداف را میسر گرداند:


مبنای قانونی



شفافیت



قابل اطمینان بودن عملیات



حاکمیت مناسب



مراحل تسویه باثبات
در اینجا هر یک از این اصول به تفصیل بررسی شده و ارائه میگردد:
اصرررل اول -چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری بایسرررتی دارای قواعد روشرررن و تعریف شرررده بر مبنای قانون مسرررتحکم و

همهجانبه در همه حوزههای مربوطه باشد.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
 -۲-۲در این چارچوب باید قواعد کار ناظر بر ایجاد و اسررتقرار و عملکرد پلتفرم کارت اعتباری به شررکل کامل و جامع به وجود آید
تا ارتباط میان طرح پرداخت کارتی و صادرکنندگان کارت ،پذیرندگان کارتی ،مشتریان و ارائهدهندگان خدمات کامل بدون ابهام (شفاف)،
به روز ،قابل اجرا و سازگار با قانون تعریف شده باشد.
 -۲-۲در این چارچوب باید کلیه قوانین و مقررات بانکی و نظام پرداخت های بانک که با چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت
اعتباری ارتباط دارند ،در نظر گرفته شود و مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد به این منظور که وجود هر گونه تضاد قانونی و مقرراتی تشخیص
داده شود و نیز ترتیبات مناسبی برای رفع و کاهش نتایج این تضاد به کار گرفته شود.
 -3-۲در صورت واضح بودن و عدم وجود ابهام چارچوب قانونی محکم در چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری و قواعد و
ترتیبات قراردادی ،کلیه بخشهای چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری و نقشآفرینان آن درک واضرررحی از حقوق و تعهدات خود
خواهند داشت .این امر میتواند ریسکهای غیر منتظره ناشی از ابهام مقرراتگذاری را به حداقل برساند.
بررسی پیشینه اقدامات انجام شده ما را به این نتیجه میرساند که این اصل چندان توسط مقامات ناظر رعایت نشده است .گذشته از
صرردور بخشنامهها و دسررتورالعملهای پیاپی و گاه ضررد و نقیض شررواهد این امر را میتوان در پیامدهایی که برای این کسرربوکار داشررته
مالحظه کرد .عدم وجود مبنای قانونی محکم و سررررازگار با الزامات فعالیت حرف های منجر به عدم رعایت قوانین و ترتیبات قراردادی
حاکم بر چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری و بخش های آن گردید .عدم وجود تطبیق مناسررررب قوانین و ترتیبات چارچوب
عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری با قوانین و مقررات اجرا شرررده ،اعتبار قوانین و مقررات چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری را
مخدوش ساخته و منجر به ایجاد بیاطمینانی در متعاملین و فعاالن این عر صه اعم از بانکها و م شتریان گردیده ا ست .در برخی بانکها
شاهد آن بودهایم که بهکارگیری مقررات ضعیف و ناکارآمد منجر به ایجاد بیثباتی در چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری شده و
بانکها را با چالشهای جدی روبرو ساخته است.
اصررررل دوم -چارچوب عملیاتی بهکارگیری ابزار کارت اعتباری باید از جامعیت اطالعات (مناسررررب بودن اطالعات در خصرررروص
ریسکهای مالی در بین نقشآفرینان خود) اطمینان حاصل کند.
 -۲-۲تمامی قواعد و ترتیبات قانونی حاکم بر چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری مصرفکننده بایستی مثبت و بهروزرسانی
شود .کلیه نقشآفرینان در چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری بای ستی بتوانند به اطالعات مرتبط با آنها د ستر سی دا شته با شند و
بر ا ساس حد مجاز تعیین شده بر ا ساس قانون حفاظت از دادهها ،اقدامات مقت ضی را متنا سب با شرایط مختلف انجام دهند .اطالعات
خاص تنها بایستی در صورت لزوم و با حف شرایط محرمانگی افشا شود.
 -۲-۲نقشآفرینان چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری (انتشرررراردهندگان ،پذیرندگان ،دارندگان کارت و ارائهدهندگان
خدمات) بایستی به اطالعات مرتبط با ارزیابی ریسکهای مالی دسترسی داشته باشند.
عدم رعایت ا صل دوم سبب ضعف اطالعاتی شدید پلتفرم کارت اعتباری گردیده ا ست .با توجه به عدم وجود منابع دادهای قابل اتکا
و همچنین عدم تعریف روشررررن نقش و مسررررئولیتهای نقشآفرینان در چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری از جهت تأمین مین
اطالعات الزم در کنار ضرررعف مدیریت ارتباطات بین این عوامل بیتردید کارایی پلتفرم موجود را در مدیریت ریسرررک به چالش کشررریده
است .با توجه به این اصل الزم است بانک مرکزی پروتکلهای الزم برای گنجینههای دادهای را برای تولید دادههای قابل اتکا دنبال نموده
و دسررررترسرررری به اطالعات الزم را برای این پلتفرم فراهم سررررازد تا بازیگران آن نسرررربت به مدیریت ریسررررکها ،امنیت ،قابل اعتماد بودن
عملیاتها و پایداری کسبوکار اطمینان کافی حاصل نمایند.
 -۲-3مدیریت امنیت:
 ۲-۲-3تجزیهوتحلیل ری سکهای عملیاتی و امنیتی باید بر ا ساس پایه مقرراتی اجرا شود ،بدین صورت که با تعیین سطح ری سک
قابل قبول و سیاستهای امنیتی کافی و اقدامات مناسب برای جلوگیری و کشف و متوقف نمودن تخلفات امنیتی انتخاب شود.
 ۲-۲-3مدیران و کارمندان در چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید قابل اطمینان بوده و شررررایسررررتگی الزم (مهارت،
آموزش و تعداد کارمندان) جهت تصررمیمگیری مناسررب تائید سرریاسررتهای امنیتی و پذیرش مسررئولیتها و وظایف مربوط به چارچوب
عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری را داشته باشد.
 3-۲-3مدیریت بحران و عملیاتی باید به صورت واضح تعریف شده و به صورت کارا پیادهسازی شود.
 ۴-۲-3سیاستهای امنیتی چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید شخصیسازی ،امانتداری ،اعتبار اطالعات و محرمانه
بودن اطالعات را در هنگام انجام عملیات ،ذخیرهسررررازی و مبادله اطالعات حف نماید .اگر اطالعات پن هان فاش شررررود ،برنامه های
محتملالوقوع و مؤثر باید برای حمایت و پشتیبانی از چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری پیادهسازی شود.

۲۷1

چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
 -۲-3ساخت و توزیع کارتها:
 ۲-۲-3طراحی و سرراخت کارتهای پرداختی و پذیرش و دسررتگاههای تکنیکی باید از درجه امنیت کافی در راسررتای سرریاسررتهای
امنیتی چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری برخوردار باشد.
 ۲-۲-3فرآیندهای امن و مؤثری بایسرررتی برای آغاز فعالیت ،شرررخصررریسرررازی و تحویل کارت به دارندگان کارتها و دسرررتگاههای
کارتخوان به متقاضیان دستگاههای کارتخوان و ایجاد و تحویل به آنها وجود داشته باشد.
 -3-3نقلوانتقاالت:
 ۲-3-3ا ستانداردهای امنیتی کافی بای ستی برای شروع نقلوانتقاالت در تطابق با سیا ستهای امنیتی چارچوب عملیاتی بهکارگیری
کارت اعتباری وجود دا شته با شد .عوامل چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید از انجام فعالیتهای غیرمجاز حفاظت شوند.
چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید قابلیت کاهش ریسررکهای اسررتفاده از کارتهای پرداخت را بدون اجازه بر خط داشررته
باشد و بتواند انجام فعالیتهای بیاعتبار و با امنیت کم را کاهش دهد.
 ۲-3-3فعالیتهای دارندگان کارت و پذیرندگان آن باید تحت نظارت باشررررند تا امکان انجام واکنش مناسررررب نسرررربت به تقلب و
ریسکهای مربوطه را داشته باشند .اقدامات مناسب برای محدود نمودن اثرات تقلب نیز انجام شود.
 3-3-3ترتیبات مناسب برای اطمینان از انجام معامالت کارتی در زمانها و روزهای شلوغ در نظر گرفته شود.
 ۴-3-3اقدامات کافی جهت فراهم نمودن شررررفافیت کافی در زمینه حلوفصررررل اختالفات در بین نقشآفرینان چارچوب عملیاتی
بهکارگیری کارت اعتباری نیز در نظر گرفته شود.
 -۴-3تسویه:
 ۲-۴-3ترتیبات ت سویهای باید به صورتی اتخاذ شود که از درجه امنیت کافی و قابل اعتماد و د ستر سی الزم اطمینان حا صل شود و
این تسویه در زمان مشخص شده توسط چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری صورت پذیرد.
 -۹-3استمرار کسبوکار:
 ۲-۹-3تحلیل اثرات کسرربوکار بایسررتی به صررورت روشررن و شررفاف نقشآفرینان چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری را
شرررناسرررایی کند .اقدامات و برنامههای جامع و کارا بایسرررتی در مواقع بحران و مواقع در خطر افتادن چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت
اعتباری در نظر گرفته شود .کفایت و مؤثر بودن چنین طرحهایی باید به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرد.
 -۶-3تأمین مالی منابع خارجی:
ریسررکهای خاص مرتبط با تأمین مالی منابع خارجی باید به صررورت واضررح و مناسرربی از طریق ذخایر قراردادی پوشررش داده شررود.
طرفهای تأمین مالی منابع خارجی باید به صورت مناسب مدیریت و نظارت شوند.
اصل چهارم -چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید ترتیبات حاکمیتی کارا و قابل استناد و شفافی داشته باشد.
 -۲-۴فرآیند مؤثر و کارا و شفاف باید به صورت زیر وجود داشته باشد:
 اتخاذ تصرررمیمات در مورد سررریاسرررتها و اهداف کسررربوکار شرررامل سررریاسرررتهای اتخاذی مرتبط با فعالیتهای پذیرندگان وصادرکنندگان کارت اعتباری.
 نظارت بر عملکرد ،کارکردها و تسهیالت چارچوب عملیاتی بهکارگیری ابزارهای اعتباری مصرفکننده با تأکید بر کارت اعتباری. تشخیص و کاهش و گزارش ریسکهای مهم مرتبط با فضای چنین کاری. -۲-۴چارچوب کنترل داخلی باید به صورت مؤثری وجود داشته باشد بدین صورت که کارکرد حسابرسی مستقل و کافی باشد.
اجرای این اصرررل نیازمند اطالعات ورود به جزئیات تا سرررطوح و الیههای زیرین و ریزبینی اسرررت که معموالً برای مقامات ناظر فراهم
نمیباشد .به همین دلیل اقدامات در این عرصه به نهادهای حرفهای همچون انجمنهای کارت اعتباری واگذار میشود تا با تدوین مقررات
کسرربوکار نظام کارآمد قابل اتکا و شررفافی را ایجاد نمایند بهگونهای که هر یک از متعاملین در هر مرحله تصررویر روشررنی از نقش خود و
انتظارات نظارتی در جهت مدیریت ریسررک و هماهنگیها داشررته باشررند .در اینجا الزم اسررت رابطه انجمنهای حرفهای با مقامات ناظر و
اطمینان از حکمرانی مناسب این انجمنها و انطباق با نیازهای نظارتی مورد تأکید قرار گیرد.
ا صل پنجم -چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید ری سکهای مالی مرتبط با فرآیند ت سویه را مدیریت و از آنها جلوگیری
کند.
 -۲-۹چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید ریسکهای مالی شامل فرآیند و ترتیبات تسویه را شناسایی کرده و اقدامات
مناسبی به منظور کنترل این ریسکها انجام دهد.

۲۷۲

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
 -۲-۹چارچوب عملیاتی بهکارگیری کارت اعتباری باید اطمینان حاصل کند که تمامی نقشآفرینان در این فرآیند تسویه ،دارای اعتبار
کافی و قابلیت اتکا عملیاتی و امنیت الزم برای اهداف آنها باشند.
 -3-۹اگر ترتیبات الزم برای تکمیل فرآیند ت سویه در زمان وقوع عدم پرداخت تعهدات وجود دا شته با شد باید اطمینان حا صل شود
که نتایج تعهد هر عامل از میزان منابع آن تجاوز نکند و به صررررورت بالقوه عدم اعتبار آن عامل را به خطر نیاندازد .چارچوب عملیاتی
بهکارگیری کارت اعتباری باید اطمینان حاصل کند که تمامی عوامل تحت هر شرایط تسویهای در راستای اصل دوم از تعهدات خود آگاهی
دارند.

 ۷.۶مقررات نظارتی در کارت اعتباری و اصالحات الزم
بانک مرکزی تعیینکننده قواعد بازی در پلتفرم کارت اعتباری اسرررت .این قواعد بازی هسرررتند که انگیزش بازیگران را شرررکل میدهند .از
همین رو ،بانک مرکزی و سیا ستهای آن در موفقیت این خط ک سبوکار نقش ا سا سی دارد .چنانچه اقدامات بانک مرکزی را بر ا ساس
اصررول مطرحشررده در بخش گذشررته ارزیابی نماییم باید اعتراف کرد که کسررریهای قابلتوجهی در این زمینه مشرراهده میشررود .با این حال
بانک مرکزی تا حد زیادی با انجام آزمون و خطا توانسته است بر برخی کاستیها چیره گردد و اصالحات قابل تقدیری به انجام رساند ،هر
چند در برخی عرصررهها همچنان کاسررتیهایی دیده میشررود و نیاز به اقدام عاجل احسرراس میشررود .بهطورکلی مقررات ناظر کسرربوکار
کارت اعتباری را میتوان در دو حوزه ریسررک و حوزه جبران خدمات دسررتهبندی کرد که در بخشهای آینده به بررسرری هر یک بهصررورت
جداگانه خواهیم پرداخت.
بانک مرکزی با تعیین چارچوب و قواعد مربوط به جبران خدمات برای هر یک کن شگرانی که درگیر پلتفرم کارت اعتباری ه ستند میزان
سرررهمبری آنها از ارزش خدمات خلق شرررده را تعیین میکند .عالوه بر آن ،بانک مرکزی با تعیین نرخ خدمات تعیین میزان کل ارزش خلق
شده را تعیین میکند.
همانطور که در بخشهای پیشررین گفته شررد بانک مرکزی با یکسرران انگاشررتن کارت اعتباری با دیگر تسررهیالت خرد که بعضرراً از نوع
تسررهیالت ایمن هسررتند ،تأثیر نامطلوبی بر انگیزش بانکها داشررته اسررت .بانکها نیز در واکنش به این مداخله اوالً تالش داشررتهاند تا با
اسررتفاده از اهرمهایی چون جریمه تأخیر عمالً تحمیل نرخهای ثابت را دور بزنند ،دوم آنکه بانکها با تقاضررای وثایق محکم برای صرردور
کارت اعتباری ،شکاف و اختالف بین این خط ک سبوکار و سایر مح صوالت جایگزین را بردا شته و اغت شا شی ا سا سی در مفهوم کارت
اعتباری ایجاد کردهاند .سومین تأثیر نامطلوب این مقررات متوجه سایر اجزاء پلتفرم بوده و به وا سطه تثبیت نرخ عمالً برر سی اعتباری و
ارزیابی اعتباری مشتری برای ارزشگذاری ریسک مختل شده و اهمیت خود را از دست دادهاند.
ورود و مداخله بانک مرکزی در نرخگذاری تسهیالت کارت اعتباری را دشوار بتوان بر اساس منطق اقتصادی توجیه کرد .درست است
که بانکهای مرکزی در همه گو شه و کنار جهان ن سبت به نرخ بهره بیتفاوت نی ستند و سعی در هدایت آن در سمت اهداف تعریف شده
دارند .اما این عمل اوالً معطوف به نرخ سود در بازار بین بانکی است .دوم این که به کمک و بهرهگیری از سازوکار بازار صورت میگیرد و
نهایتاً این که این امر نه با تحمیل نرخهای دستوری بلکه با هدایت نرخ بازار به سوی اهداف تعیین شده عملی می شود .در مجموع میتوان
ادعا کرد که بانک مرکزی برای نرخگذاری تسررررهیالت کارت اعتباری بر اسرررراس اصررررول اقتصررررادی یا بهترین عملکرد توجیه ندارد و لذا
عقبنشینی بانک مرکزی از این عرصه قویاً توصیه میشود.
بانک مرکزی نهتنها باید به آزادسررازی نرخ تسررهیالت در کارت اعتباری اقدام ورزد ،بلکه همچنین بانکها را ملزم به پیشررنهاد نرخهای
متفاوت با مشرررتریان با امتیاز اعتباری متفاوت نماید .برای این منظور در پلتفرم پیشرررنهادی نهادی بهعنوان شررررکت رایزن ارزیابی اعتباری
معرفی شده ا ست .با این تدبیر ضعف بانکها در نیروی ان سانی با مهارت کافی جهت انجام این ارزیابی و تمایز بخ شی نیز چارهاندی شی
شررده و بانک میتواند ضررمن حف اختیارات تصررمیمگیری درباره پذیرش یا رد و همینطور برای تعیین سررقف اعتباری و نرخ تسررهیالت
مبنایی برای ارزیابی خود در این زمینه داشته باشد.

بانک مرکزی عالوه بر نرخ تسهیالت در کارت اعتباری ،نرخ خدمات کنشگران پلتفرم کارت اعتباری و همچنین الگوی جبران خدمات
را تعیین میکند .بانک مرکزی در این جهت مسرریر پرفرازونش ریبی را پیموده اسررت ،از پیشررنهاد عقد قرضالحسررنه بهعنوان مبنای رابطه بین
بانک صادرکننده و مشتری و همچنین از الزام بانکها به پذیرش کل هزینههای پلتفرم تا بازگشت به الگوی مدل بینالمللی و متوجه نمودن
هزینهها ،به فروشندگان که مهمترین بهرهبرداران از این خدمات هستند راه طوالنی پیموده شده است.

هم اکنون کنشگران در پلتفرم کارت اعتباری وفق ماده  33دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میتوانند مبالغی را تحت عنوان «کارمزد
صرردور کارت اعتباری و اعتبارسررنجی» و «آبونمان سرراالنه کارت اعتباری» از مشررتری و «کارمزد بهرهبرداری از کارت اعتباری» از پذیرنده
کارت مطالبه نمایند .در اینجا اگر چه با تحمیل هزینه به پذیرندهای که از مزایا و منافع این خدمات بهرهمند میشررررود ،نسرررربت به ترتیبات
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گذ شته گامی به جلو بردا شته شده ا ست ،اما همچنان کا ستی جدی در این عر صه واگذار کردن اختیار اخذ یا عدم اخذ کارمزد بهرهبرداری
از این پلتفرم از پذیرندگان به بانکهاسررت .در بخشررنامه شررماره  ۲۲۲۹۲۲/۵۹مورخ  ۲3۵۹/۷/۹بانک مرکزی به بانکها ،اعالم نمود که
چنانچه بانک در نظر دارد از اختیارات اعطا شده برای وصول وجه کارمزد از پذیرندگان فروشگاهی اقدام کند ،باید کد محصول  ۶۶و ۶۷
را برای این منظور در تبادالت خود ارسال نماید .نگاهی به اطالعات مربوط به تراکنشهای انجام شده به وسیله بانکها ،نشان میدهد که
در عمل بسرریاری از بانکها ،از ارسررال کدهای محصررول فوقالذکر احتراز کردهاند و مبلغی از پذیرندگان فروشررگاهی برای این منظور کسررر
نشده است .دلیل این امر را باید در رقابت شدید بانکها ،در عرصه خدمات بانکداری الکترونیک سراغ گرفت .مشاهدات میدانی نیز گواه
آن است برخی بانکها به پذیرندگان فروشگاهی عدم اخذ مبلغ کارمزد را بهعنوان نوعی تخفیف و معافیت برای تشویق و بازاریابی استفاده
میکنند .این در حالی است که پرداخت هزینه برای جبران خدمات ارائه شده در این پلتفرم توسط پذیرندگان باید بهصورت الزامی بوده و از
رقابت مخرب بانکها ،در این زمینه ممانعت به عمل آید.
در حوزه مدیریت ری سک خ صو صاً مدیریت ری سک اعتباری ،از آنجا که بانک مرکزی مأموریت دارد تا از منافع سپردهگذاران حمایت
نماید ،الزم است برای کنترل ریسک بر شفافیت اقدامات ،وحدت رویه در ارزیابی ریسک و نهایتاً اقدامات الزم برای مدیریت آن از جمله
در نظر گرفتن بافر سرمایه نظارتی پای فشرد .در این زمینه به تفصیل در فصلی دیگر توضیح داده خواهد شد.

 ۸.۶مقررات کسبوکار در کارت اعتباری
همانطور که گفته شررررد در پلتفرم کارت اعتباری نیاز به هماهنگی گسررررتردهای در فرآیند عملیات بین متعاملین و بازیگران وجود دارد .این
هماهنگیها که کارایی اقدامات و اطمینان از کنترل ریسررکها ،را تضررمین میکنند ،به کمک مقررات کسرربوکار حاصررل میشررود .اما نکته
مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که هر جا برای تنظیم روابط به هماهنگی نیاز باشد این ضرورتاً توجیهی برای مداخله بانک مرکزی
نخواهد بود .همچنان که در سررایر کشررورها دیده میشررود انجام این هماهنگیها میتواند به عهده انجمنهای کارت اعتباری گذارده شررود.
این انجمنها بر اساس اصول تعریف شدهای که مقامات ناظر برای فعالیت آنها تدوین کردهاند و اساساً متوجه خطمشیهای کلی است ،با
دقت به همه ریزکاریهای کسرررربوکار ورود کرده و برای هر فعالیت در زنجیره فرآیند مقررات کسرررربوکار تدوین کرده و به اطالع همه
دسررررتاندرکاران پلتفرم میرسررررانند .این مقررات معموالً در دسررررترس عموم نیز قرار میگیرد به این دلیل که عالوه بر بازیگرانی که بهطور
مسررتقیم با این پلتفرم در ارتباط هسررتند سررایر متعاملین نیز در جریان فرآیندها قرار گرفته و بتوانند خود را با آن مقررات هماهنگ نمایند.
این مقررات بیشتر از جنس استانداردسازی فعالیتها هستند و قرابت کمی با مقررات به مفهوم نظارت عالیه دارد که از طرف بانک مرکزی
و سایر نهادهای ناظر اعمال میشود .لذا آنچه میبایست در حوزه مقررات انجام گیرد قبل از هر چیز جدا نمودن بخش مقررات کسبوکار
از مقررات نظارتی و محول نمودن هر یک از آنها به مسئول مربوطه است.

مقررات ک سبوکار یا ا ستانداردهای مربوط به ک سبوکار کارت اعتباری رهنمود یکپارچه و قابل اطمینان را برای م شتریان و بانکها
فراهم میکند که بتوانند تحت آن اصررول ،اقدامات الزم را انجام دهند .تحت این اصررول باید چارچوب مدیریت ریسررک مشررتریان و کارت
اعتباری ،مدیریت سیستمها و برنامههای پشتیبانی ،توانایی پردازش تراکنشها در سطح جهانی و داخلی ،مشخص شود.
مقررات کسبوکار باید حوزههای زیر را پوشش دهد:


استانداردهای الزم برای اجرای فعالیتهای دیجیتال امن



تعهدات مشتریان



بانک پذیرنده



بانک صادرکننده



فراهمکننده خدمات PSP



خدمات شبکه و تسویه
در بخشهای پیش رو توضیحات مختصری درباره هریک از این حوزهها که معموالً در مقررات کسبوکار به آن پرداخته می شود ارائه

خواهد شد.

 ۱.۸.۶استانداردهای الزم برای اجرای فعالیتهای دیجیتال امن
برای ایجاد مقررات الزم در حوزه اجرای فعالیتهای دیجیتال امن باید مواردی چون الزامات مربوط به مبارزه با پولشررویی در حوزه کارت
اعتباری ،الزامات مربوط به محدودیتها ،الزامات مربوط به حداقل تراکنشها ،شرایط خاص م شارکت ،مجوز و فعالیت ،نحوه م شارکت
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
مشتریان در فعالیت دیجیتال ،نحوه مشارکت در شبکه رقیب (نظیر  ،)ATMفروش ،انتقال یا برداشت پورتفولیو ،فسخ قرارداد و همچنین
مسئولیت مشتریان را پوشش دهد.
تعهدات مشتریان
مشتریان بانکها در مقابل استفاده از کارت دارای وظایفی هستند که شفاف سازی آن میتواند به مدیریت ریسک مشتریان کارت اعتباری
کمک نماید .مواردی که ضررروری اسررت در این حوزه در مقررات کسرربوکار شررامل تعیین تعهدات مربوط به اسررتفاده از انواع کارتهای
اعتباری ،م سئولیتها و الزامات مربوط به تراکنشها ،خدمات مجاز ،تراکنشهای مربوط به PSPها و ATMها ،یکپارچگی برند و شبکه،
کارمزدها و سایر تعهدات پرداختی ،مالیات و سایر هزینهها ،تعهدات مربوط به فراهمکردن اطالعات مشتریان ،مالحظات امنیت اطالعات
مربوط به کارت و مشتریان ،تعهدات درخواستکننده رمز و انتشار گزارشهای الزامی میگردد.
بانک پذیرنده ()Acquiring
در این بخش قوانین مربوط به تعهدات مربوط به بانک پذیرنده و فروشررگاه پذیرنده و همچنین الزامات پذیرش کارت باید بیان میشررود که
شامل شکل موافقتنامه بین به بانک پذیرنده و فرو شگاه پذیرنده ،تطابق عملکرد فرو شگاه پذیرنده و زنجیره فرو شگاهها با ا ستانداردها،
اطالعات مربوط به محل فروشررگاه پذیرنده و زنجیره فروشررگاهها ،مسررئولیت در مقابل تراکنشها ،محدودیتها و ممنوعیتها ،فروش یا
تبادل اطالعات و نحوه تجمیع دادههای حساب پرداخت میشود.
بانک صادرکننده ()Issuer
در این بخش باید الزامات ،وظایف و تعهدات بانک صادرکننده مشخص شود .این موارد میتواند الزامات عمومی برای صادرکننده کارت
نظیر ایمنی کارت اعتباری ،خدمات هشررردار تراکنش ،طراحی مکانیسرررم تصرررمیمگیری هوشرررمند ،داشررربورد کشرررف تقلب بانک پذیرنده،
مسرررئولیتهای بانک صرررادرکننده در مقابل نگهدارندگان کارت ،محدودیتهای مربوط به تعهدات دارندگان کارت برای اسرررتفادههای غیر
مجاز ،مجوزها ،برنامههای وابسرررتگی و همکاری با نام تجاری ،ارزش معامالت برند و حسرررابهای اختصررراصررری ،حسرررابهای مجازی،
برنامههای کارت برای اقشار خاص چون جوانان ،زنان و  ...را شامل شود.
فراهمکنندگان خدمات  PSPها
ضروری است مقررات مربوط به فراهمکنندگان خدمات کارت نیز هم فعالیتهای مرتبط و هم خدمات مرتبط را بیان نماید تهیه شود .این
سرف صل باید مواردی چون گروهبندی ارائهدهندگان خدمات (فراهمکنندگان خدمات مربوط به رمز ،فراهمکنندگان خدمات مربوط به امنیت
و  ،)...برنامه و عملکرد خدمات برنامه ،دسررترسرری به حسرراب فروشررگاه پذیرنده ،انتقال حقوق ممنوع ،بهکارگیری سرریسررتمهای شرررکتی و
اطالعات محرمانه ،برنامههای عملیاتی برای بانک پذیرنده ،برنامههای عملیاتی برای بانک صرررادرکننده ،وظایف تسرررهیلکننده پرداخت و
الزامات مربوط به ثبت فعالیتها چون ارائه رمز را در برگیرد.
خدمات شبکه و تسویه
در این بخش باید قواعد و قوانین مربوط به انجام تراکنش ،کارمزد خدمات ،تسررویه و سررایر تعهدات مالی مشررخص شررود که باید مواردی
چون ت سویه خالص ،کارمزد خدمات و تراکنش ،ایجاد مبادالت درون ک شور و هزینههای خدمات ،شک ست یک مدیر یا انجمن برای عدم
تسویه یک قرارداد ،تسویه کارتهای بدهی ،سیستم نقدینگی ،مسئولیت شرکتهای دارای مالکیت یا کنترل ،ریسک زیان و زیان تخصیص
داده شده به مشتریان را شامل شود.
در کشررور ما هرچند دسررتورالعملهای موجود در حوزه کارت اعتباری مواردی چون صرردور کارت ،پذیرش کارت ،تسررویه با پذیرنده،
تسویه با دارنده کارت ،اعتبارسنجی و نهایتاً تعهدات بانک مرکزی توسط بانک مرکزی بهطور بسیار مختصر و با در نظر گرفتن نگرانیهای
مقامات ناظر انتشار یافته است ،اما مواردی که در هر سرفصل باید در نظر گرفته شود با آنچه در نظر گرفته شده است ،فاصله بسیار دارد.
بهطوریکه میتوان گفت طراحی مقررات مربوط به کسرربوکار کارت اعتباری هنوز آنچنان که باید تهیه نشرردهاند .توصرریه این پژوهش این
ایجاد یک شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری و واگذاری این مهم به این نهاد میباشد .در پیوست این فصل یک نمونه از سند مقررات
کسبوکار که توسط مستر کارت انتشار یافته ارائه شده است.

 ۹.۶توسعه زیرساختهای فنی و اصالحات الزم
از آنجا که در گذشرررته بسرررتر فنی کارت اعتباری فراهم گردیده اسرررت ،توانمندیهای الزم تا حد زیادی در این زمینه وجود دارد .با این همه
توسرعه بسرتر فنی و معرفی برخی قابلیتها در این بسرتر برای هماهنگی با انتظارات مربوط به پلتفرم پیشرنهادی الزم اسرت .قبل از هر چیز
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چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
الزم اسرررت تا در بسرررتر فنی از تکنولوژیهای موجود برای به اشرررتراکگذاری دادهها اسرررتفاده شرررود .هم اکنون قابلیت این بسرررتر از نظر
برنامههای میانجی و سازوکارهای خودکار مجوز دهی و یا تعیین حدودوثغور حریم شخصی و اطالعات عمومی در حد بسیار پایینی است
و نیاز به اصالح شدیداً احساس میشود .عالوه بر این ،همانطور که گفته شد یکی از اهداف مهم در طراحی پلتفرم کارت اعتباری دستیابی
به گسترهای وسیع از بازار است که بتواند بخش اعظم شهروندان را در برگیرد .برای آن که بر جذابیت این خدمت افزوده شود ،در بخشهای
گذشررته پیشررنهاد شررد تا در کنار تأمین مالی خدماتی چون پرداخت هزینه جابجایی در داخل شررهر با وسررایل نقلیه عمومی چون اتوبوس و
مترو نیز در طراحی کرات اعتباری منظور گردد تا م شتریان حتی با منابع پایین اعتبار به ا ستفاده از کارت اعتباری رغبت یابند .اما برای این

منظور باید بستر فنی بهگونهای طراحی شود که استفاده از فناوری بی سودنی ۲در کارتهای اعتباری ممکن باشد .این فناوری در کارتهای

اعتباری معرفی شده در هندو ستان در نظر گرفته شده و با ا ستقبال شای ستهای روبرو شده ا ست .تو ضیحات بی شتر درباره این فناوری در
بخش نخست این قسمت ارائه خواهد شد.
یکی دیگر از خدماتی که به همراه خدمات پرداخت در کارت اعتباری ارائه میشود خدمات تضمین است .در همه دنیا معمول است که
هتلها با اسرررتفاده از کارتهای اعتباری به مشرررتریان اجازه رزرو اتاق میدهند و یا خطوط هوایی با اسرررتفاده از کارتهای اعتباری اجازه
رزرو بلیت میدهند .خدمات ت ضمین نه فقط برای رزرو بلکه برای مقابله با عدم تقارن اطالعات نیز ا ستفاده دارد .به کمک کارت اعتباری
میتوان خدمات تضررمین چک را تعریف کرد به این صررورت که در صررورت وجود کارت اعتباری و ثبت شررماره کارت و تصرردیق صرراحب
کارت ،تا سررطح مشررخصرری از چکهای صررادره تبدیل به چک تضررمین شررده گردیده و در تعامالت قابل اسررتفاده خواهد بود .به منظور
اسررتفاده از کارت اعتباری در خدمات تضررمین بسررتر فنی باید به سرریسررتم پیغام دوگانه مجهز باشررد .هم اکنون کارتهای پرداخت بر بسررتر
سیستم یگانه عمل میکنند .این در حالی است که در برخی نظامهای پرداخت برای کارتهای بدهی نیز از سیستم دوگانه استفاده می شود.
در بخش دوم این قسمت به این فناوری خواهیم پرداخت.

 ۱۱.۶پایگاههای دادهای و تبادل اطالعات
برای بهرهگیری کامل از انقالب دیجیتالی که همه عرصههای حیات بشر را درنوردیده است بدون تردید وجود یک بستر اطالعاتی که در آن
دادهای با کیفیت گردآوری و برای بهرهبرداری به اشتراک گذاشته شوند بسیار اهمیت دارد .نخ ست مروری داریم بر آنچه در ایران در زمینه
بهرهگیری و به اشررتراکگذاری داده انجام شررده اسررت .سررپس به تکنولوژیهای مورد اسررتفاده در این زمینه و پیشرررفتهایی که انجام ش رده
پرداخته و توصیههایی که برای بهرهگیری از دادهها در پلتفرم کارت اعتباری مرود نیاز است را ارائه میکنیم.
مروری بر اقدامهای انجام شده در زمینه فناوری اطالعات و خ صو صاً به ا شتراکگذاری داده در ایران ن شان میدهد که هر چند دولت
در آغاز با نگاه عمدتاً امنیتی به این موضوع پرداخته است اما در طول زمان وجوه دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته و بهرهگیری از فناوریهای
نوین بهطور گسرترده بیشرتر و بیشرتر مد نظر قرار گرفته اسرت .با این حال در برنامههای توسرعه دولت هنوز هم تأکید عمده بر بهرهگیری از
این فناوری در خدمت امور حاکمیتی بوده و توجه به نیازهای کسبوکار کمتر دیده شده است.
در برنامه چهارم تو سعه امنیت ف ضای تبادل اطالعات مورد توجه قرار گرفت و همه د ستگاهها موظف به رعایت ا ستانداردهای ایمنی
شبکه شدند .اما در برنامه پنجم تو سعه بود که ایجاد سامانه یکپارچه و نرمافزاری برای صیانت از اطالعات و امنیت فردی و عمومی مورد
تأکید قرار گرفت .تا اینجا دولت تنها با نگرانی از تهدیدهای فناوری و تأکید بر مسرررئله امنیت به فناوری توجه داشرررت .در برنامه شرررشرررم
تو سعه شاهد تغییر جدی در این نگرش ه ستیم .در این برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف گردید نظام ا ستاندارد سازی و
تبادل اطالعات بین دسررررتگاهی را با معرفی مرکز ملی تبادل اطالعات ( )NIXایجاد نموده و اسررررتانداردهای فنی را برای ذخیره و تبادل
اطالعات فراهم نماید .تهیه اسررررتانداردهای مربوط به تولید اطالعات به مرکز آمار واگذار شررررد .همچنین تمامی دسررررتگاههای اجرایی و
نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف شرردند در تولید سررامانههای الکترونیکی خود ،اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام
جامع آمارهای ثبتی و شررربکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سرررال سررروم برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آن را در
اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند .مطابق این برنامه تا پایان سررال دوم کلیه اسررتعالمات هویت اشررخاص حقیقی ،اشررخاص حقوقی ،کاال و
خدمات ،داراییهای منقول و غیرمنقول (شامل ملک ،وسایل نقلیه ،اوراق بهادار) ،نشانی مکان محور ،از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات
و بر اسرراس مفاد نقشرره جامع دولت الکترونیک کشررور انجام گیرد .تا پایان سررال  ۲3۵۶اما بنا بر اظهارات سررازمان امور فناوری اطالعات
هنوز تا تحقق اهداف برنامه فاصله داشته و تنها حدود  ۲۹۲دستگاه به این مرکز متصل شدهاند .در زمینه استانداردسازی و نحوه بهرهمندی
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
و اسررتفاده از این اطالعات هنوز اقدامات زیادی در پیش رو میباشررد .اما حداقل میتوان گفت اشرراره به این مهم در این سررند باالدسررتی
شرایط را برای اقدامات الزم در این زمینه تا حد زیادی فراهم آورده است.
سرره تکنولوژی مهم که برای اشررتراکگذاری دادهها باید بکار گرفته شرروند عبارتند برنامههای میانجی ( ،)۲APIمکانیزمهای مجوز دهی
خودکار  OAuthو نهایتاً اسرتانداردهای مربوط به حریم شرخصری و بهرهگیری از دادههای باز .برنامههای میانجی به تکنولوژیهایی اشراره
دارد که به نرمافزارهای کاربردی اجازه میدهد تا با یکدیگر پیوند و آمیختگی یابند و دادهها را دادوسررتد کنند بدون آن که به دخالت انسرران
در این فرایند نیاز باشرررد .این تکنولوژی به سرررازمانها اجازه میدهد تا بخش بزرگی از دادههای خود را به اشرررتراک گذاشرررته و به پلتفرمی
خوراک دهنده برای رشررد شرررکتهای نوآوری مالی بدل شرروند .مکانیزمهای مجوزدهی خودکار سررازوکارهای امن و سررر راسررتی را برای
کاربران مهیا میکند که در آن میتوانند پس از شنا سایی اجازه بهرهبرداری از اطالعات خود را صادر کنند و لذا بهرهگیری از این اطالعات
توسررط سررازمانهای مختلف بدون نیاز به اجازه مجدد امکانپذیر گردد .نهایتاً به تکنولوژی دادههای باز و حریم شررخصرری اشرراره کرد که
ا ستانداردهای محکمی برای د ستر سی به اطالعات شخ صی بهگونهای که در عین حف حریم شخ صی ارزش بالقوه دادهها نیز قابل توجه
باشد پیشنهاد میکند.
علیرغم تالشهای جسرررتهگریخته و غیر منسرررجمی که تاکنون در حوزه به اشرررتراکگذاری دادهها صرررورت گرفته هنوز آنچنان که باید
مقامات مسررررئول به این حوزه با هدف بهرهگیری و ارزشآفرینی اقتصررررادی از دادهها اقدامات مناسرررربی انجام نداده و برنامه مدونی ارائه
نکردهاند .این یکی از چالشهای مهمی است که الزم است بانک مرکزی با جدیت دنبال نماید تا مسیر نوآوری را برای کسبوکارهای نوین
و خصوصاً کسبوکار کارت اعتباری هموار نماید.
 ۱.۱۱.۶استفاده از فناوری بی سودنی
یکی از این جذابیتهای اسررررتفاده از کارت اعتباری ایجاد قابلیت پرداخت هزینههای خرد نقل و انتقال درون شررررهری با اسررررتفاده از این
کارتها برای مشرررتریان اسرررت .برای این منظور میبایسرررت در کارت اعتباری قابلیت پرداخت بی سرررودنی را تعبیه نمود .دو سررریسرررتم
اصررلی پرداخت بی سررودنی وجود دارد :سرریسررتم حلق بسررته ۲و حلق باز .3در سرریسررتم حلق بسررته از یک کارت حاوی ارزش ذخیره شررده
ا ستفاده می شود که مختص پرداخت برای خدمات حملونقل ا ست .سی ستم حلق باز ،چنان که در مورد صنعت حملونقل تعریف شده
اسرررت ،از روش پرداختی اسرررتفاده میکند که مورد پذیرش کسررربوکارهایی غیر از بنگاه حملونقل صرررادرکنندا کارت نیز میباشرررد .البته
ویژگی بی سررودنی منحصررر به پرداخت هزینههای حملونقل نیسررت و بهطور گسررترده در صررنعت پرداخت اسررتفاده دارد .به همین دلیل
شرکتهای ویزا و مستر و امریکن اکسپرس همگی نسخههای بی سودنی کارتهای خود را ارائه کردهاند.
در سیستم حلقه بسته بی سودنی که قدیمیترین و سادهترین روش پرداخت بی سودنی است ،از یک برچسب حلق بسته یا فرستنده
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استفاده می شود .این مدل صرفاً برای پرداخت در گیشههای دریافت عوارض راه در بزرگراهها و با استفاده از یک فرستنده طراحی شده و
مسررتلزم پیشپرداخت به وسرریل یک حسرراب متصررل به یک کارت بدهی یا کارت اعتباری اسررت .زمانی که توازن حسرراب یک مشررتری به
پایینتر از حدی مشخص برسد ،سیستم حملونقل بهطور خودکار کارت بدهی یا اعتباری او را شارژ و حساب را مجدداً پر میکند.

5

جدیدترین مدل پرداخت شرربکههای پرداخت با کارت حلق باز اسررت که به مشررتریان اجازه میدهد با کارتهای اعتباری یا کارتهای
بدهی بی سودنی کنونی شان که از بانکها دریافت کردهاند هزینههای حملونقل را بپردازند .همچون سایر شیوههای پرداخت بی سودنی،
مشررتری کارت را در باجههای اخذ هزین سررفر یا در خردهفروشرریها در داخل دسررتگاه قرار میدهد و هزین فروش بهطور خودکار از کارت
اعتباری یا کارت بدهی کسر میشود.
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 5برخی از حسابهای پیشپرداخت مانند  E-Zpassمیتواند با پول ،چک ،کارت اعتباری یا بدهی ایجاد گردند .این مدل تنها حسابهای الکترونیکیای را مورد توجه
قرار میدهد که از شبکههای کارتی استفاده میکند .در صورتی که تراز پیشپرداخت از میزان آستانهای به پایینتر بیایید ،این حساب مجدداً پر میشود .که بسته به شیوا
پرداخت اصلی و شیوا پرداخت مورد تشویق تفاوت خواهد کرد .به عنوان مثال ،پرشدن خودکار کارت اعتباری زمانی اتفاق میافتد که میزان از پیشپرداخت شده به
کمتر از  %۲۹میزان اولیه یا  ۲1دالر برسد.

۲۷۶

چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
یکی از شناختهشدهترین سیستمهای هوشمند حملونقل حلق باز ،که با الگوبرداری از کارت اوکتاپوس ۲هنگکنگ طراحی شده است،

کارت م سافرتی اوی ستر ۲ا ست که سازمان حملونقل لندن آن را در سال  ۲113ارائه کرد .از آغاز به کار اوی ستر کارت ،بیش از  ۲1میلیون

کارت و برای پرداخت  3۸میلیون سفر در طول هفته صادر شده است که این نشانگر  ۸1٪پرداخت هزینههای مترو و اتوبوس است .یکی
از عوامل موفقیت این کارتها پشررررتیبانی کامل آن توسررررط تمامی اپراتورهای حملونقل محلی و منطقهای بود .و همچنین مانند اویسررررتر
کارت در هنگکنگ استفاده از آن در محدودا جغرافیایی اندکی رخ میداد.
این کارتها در ابتدا از نوع بی سودنی نبودند بودند اما با گذشت زمان سازمان حملونقل لندن این کارت را به شکل بی سودنی تبدیل

کرد .در سررپتامبر  ۲11۷سررازمان حملونقل لندن به همراه بانک بارکلیز 3بهطور نمونه کارت اعتباری جدیدی از ارائه کردند که از طریق آن
کارکرد معمول کارت اعتباری با کارکرد پیشپرداخت حملونقل اوی ستر همزمان ارائه می شد .این فرآیند منجر به ایجاد کارتهای اعتباری
پرداخت بی سررررودنی برای خریدهایی غیر از حملونقل و حملونقل شررررد .در این کارت ،کارت اعتباری یا بدهی و اویسررررتر بهطور یکجا
نگهداری می شوند .چنانچه م شتری برای خرید بلیت بخش زرد رنگ اوی ستر را در یک ای ستگاه مترو لمس کند ،پول از ح ساب اوی ستر او
کسرررر میگردد .در عوض ،اگر او برای خرید یک قهوه و روزنامه از یک مغازا کوچک ،کارت را در مقابل دسرررتگاه قرار دهد ،مبلغ آنها از
ح ساب بدهی یا اعتباری او ک سر می شود .م شروط به اینکه این طرح نمونه موفقیتآمیز با شد ،همکاری م شترک بین بارکلیز (که در حال
حاضر از حقوق انحصاری برخوردار است) و سازمان حملونقل لندن برای سه سال ادامه خواهد داشت.
بهعنوان یک تجربه دیگر در معرفی کارت اعتباری با خدمات پرداخت کرایه میتوان به کارت روپی در هندو ستان ا شاره کرد .کارت بی
سررررودنی ان پی سرررری آی که ارائه دهنده روپی اسررررت ،با اهدافی چون ترغیب مردم هندوسررررتان برای حرکت از پرداخت نقدی به پرداخت
الکترونیکی ،تهیه سازوکار پرداختهای خرد با ابزار الکترونیکی و نهایتاً پاسخگویی به نیاز بانکها برای تهیه بستری برای تعریف خدمات
متنوع این محصول را به بازار معرفی نمود .روپی برای توسعه این سرویس نخست با وزارت توسعه شهری یک تعامل نزدیک برقرار نمود
و سپس بهطور مشترک با این وزارتخانه طرح کارت ملی بی سودنی را با شعار یک کارت برای همه منظورها در پرداختهای خرد تعریف
و به دولت هندو ستان عر ضه کردند .این کارت نهتنها برای حملونقل عمومی بلکه برای ا ستفاده در و سایل نقلیه عمومی خ صو صی چون
تاکسیها نیز استفاده دارد .عالوه بر این از این کارت برای استفاده در پارکومترها ،خردهفروشیها ،موزهها و غیره استفاده نمود.
روپی از زمان معرفی در سررال  ۲1۲۲روند رشررد سررریعی را تجربه کرده اسررت .این کارت که زمانی سررهم ناچیزی در برابر مسررتر و ویزا
داشررت نهتنها در سررال  ۲1۲۸به رتبه اول از نظر تعداد و ارزش مبادالت رسررید بلکه توانسررت با شررکسررتن انحصررار این دو غول صررنعت
پرداخت خدمات خود را با نرخی پایینتر از این دو ارائه نماید .تنها در سررال  ۲1۲۶این کارت در تعداد تراکنشهای  POSرشررد  ۷برابری
را شاهد بوده است.
سیستم حلقه باز به دلیل مزایای متمایز آن در برابر یک سیستم حلقه بسته بسیار مورد استقبال قرار گرفته است .این سیستم اوالً قابلیت
همکاری و مقیاسپذیری دارد .در این سیستم مسافران قادر به استفاده از کارت مشابه در سیستمهای مختلف حملونقل مانند جادههای
مختلف عوارضرررری میکند( .مانند گذر  EZدر امریکا) مشررررتریان حتی میتوانند با همان کارت در سررررایر نقاط جهان کرایه پرداخت کنند.
دومین مزیت این سرریسررتم انعطافپذیری در نرخ کرایه و اصررالح آن اسررت .در سرریسررتم حلقه باز برای خدمات پرداخت کرایه را میتوان
بهراحتی اصررالح کرد و تغییرات را برای به حداکثر رسرراندن ارزش برای هر مشررتری (برای مثال ،نرخ روزانه محدود و تخفیفات مربوط به
خانوار) میتوان انجام داد .سوم آن که سیستم حلقه باز قابلیت حفاظتهای پیشرفته را با خود دارد .این سیستم اپراتورها را قادر می سازد
تا ریسک موجود را به اشتراک بگذارند و از منابع و تخصص فعاالن صنعت پرداخت (مؤسسات کارت ،بانکها و دولتها) که ایمن باقی
ماندن پلتفرمهای باز آنها برای شان منفعت دارد ،ا ستفاده کنند .چهارم باید به مزیت تقلیل هزینههای عملیاتی ا شاره کرد .اگر چه هزینههای
مبادالت کارت بانکی باال است اما این امر با وجود منافع مختلف (بهعنوانمثال ،کاهش زمان سوار شدن به دلیل جمعآوری سریعتر کرایه)
صررررفهجویی در هزینه از طریق کاهش هزینههای وصرررول ،خدمات و صررردور کارت ،جبران میشرررود .این امر میتواند  31-۲1درصرررد
صررررفهجویی در هزینههای عملیاتی برای سرررازمانهای حملونقل بزرگ ایجاد نماید .پنجم آن که برای شررررکتهای حملونقل پتانسررریل
درآمدهای جدید ایجاد میکند .یک شرکت که ن سخه شبکه تجاری یک کارت باز را خریداری میکند ،فر صت به د ست آوردن سهم درآمد
مربوط به کارت را حتی در خریدهایی که با حملونقل مرتبط نیسرررتند ،دارد .این کار دریچهای به طیف وسررریعی از فرصرررتها برای ایجاد
درآمد جدید از طریق برنامههای م شترک و تبلیغات با خردهفرو شان و دیگر شرکتهای مکمل باز میکند .سهم درآمد ب ستگی به مدل مالی
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توافق شده بین آژانس و خردهفروشان دارد .نهایتاً باید به افزایش راحتی مشتریان اشاره کرد .استفاده از کارت مشترک برای کرایهها و خرید
خردهفروشررری مزایایی برای مسرررافران فراهم میکند .این کارتها عموماً میتوانند در بسررریاری از مکانهای تجاری مناسرررب و همچنین به
صررورت آنالین مجدداً بارگیری شرروند .تسررهیالت و راحتی اسررتفاده از این کارتها جذب مشررتریان جدید افراد جدیدی را به انجام این کار
ترغیب میکند.
البته برای استفاده از سیستم حل باز چالشها و دشواریهایی نیز وجود دارد .الزامات اساسی برای اجرای سیستم پرداخت باز شامل
زیرسرررراخت ارتباطات پهنای باند ،نفوذ بازار وسرررریع کارت های اعتباری و بدهی بدون تماس ،تطبیق قوانین تجاری با تجمیع مجوز
پرداختهای خرد بابت تسررویه و نقلوانتقاالت بانکی ،توسررعه توافقات ریسررک بین شرربکه بانک ،صررادرکنندگان و متصرردیان حملونقل
میباشد .همچنین نگه داشتن سرعت انجام معامالت در نقطه فروش مهمترین چالشی است که یک متصدی حملونقل در هنگام ارتقا به
سرریسررتم پرداخت کرایه حلقه باز ،با آن مواجه میگردد .با این حال ،چندین روش جدید وجود دارد که میتواند برای حف سررطح سرررعت
پرداخت سیستمهای اختصاصی ،مورد استفاده قرار گیرد .بیک راهحل آن است که برای این منظور نرمافزار  AFCیک مقدار ثابت از پیش
تعیین شررده را در کارت بانکی برای کاربر جهت پرداخت کرایه تعیین میکند .از آنجا که میزان کرایه سررواری شررخصرری معموالً کم اسررت،
تمامی معامالت مربوط به حملونقل در کارت بهصررررورت تجمعی طی یک دوره زمانی چند روزه هسررررتند و موارد نهایی در مقابل ارزش
پیش از مجوز اعمال میشررررود .پردازشررررگر پرداخت ،تعادل واقعی را تنظیم میکند و مجوز بازگشررررت و پرداخت معکوس را برای مبلغ
باقیمانده اعمال میکند .این مسئله در برنامه آزمایشی شهر نیویورک مورد آزمایش قرار گرفته است.
 ۲.۱۱.۶خدمات تضمین و سیستم پیغام دوگانه
همانطور که پیشتر گفته شد برای آن که بتوان از کارت اعتباری در خدمات ت ضمین ا ستفاده کرد ،باید این کارت مجهز به سی ستم پیغام
دوگانه باشد .در این سیستم همانطور که گفته شد عملیات صدور مجوز و تصفیه بهطور جداگانه صورت میگیرند.
در سیستم دو گانه ،دو مرحله وجود دارد که در مرحله اول آن صدور مجوز است و در مرحله دوم تصفیه انجام میگیرد .زمانی که مجوز
معامله صرررادر میشرررود ،این معامله در وضرررعیت واریز نشرررده قرار میگیرد و شررراخص پیغام عدد  1۲11را ارسرررال میکند .این پیغام به
صادرکننده فر ستاده می شود و صادرکننده همه معامالت را در و ضعیت واریز ن شده قرار میدهد .در مرحله دوم از سی ستم دوگانه ،تمامی
معامالت در حالت تصفیه قرار میگیرند و به صادرکننده ارسال میشوند .بانک صادرکننده تکتک معامالت را بررسی میکند و هرکدام را
که پیدا میکند با عنوان «تائید شده» تائید میکند .در فایل تصفیه شاخص پیغامی که در مرحله دوم فرستاده میشود  1۲۲1است.
در سیستم تک پیامی بر خالف سیستم دو گانه ،مرحله اول و دوم وجود ندارد .تنها یک مرحله وجود دارد که آن هم از نظر مالی تصفیه
شده ا ست که درواقع همان صدور مجوز ا ست .در این مرحله شاخص پیام  1۲11را ار سال میکند .وقتی که بانک صادرکننده  1۲11را
میبیند ،با آن معامله به صورت معامله تصفیه شده برخورد میکند .در این نوع از سیستم وقتی که معامله صورت میگیرد ،در صورتحساب
مشتری در وضعیت واریزشده خواهد بود .وقتی که معامله در دستگاه پوز انجام میگیرد ،اطالعات به ویزا و مستر ارسال می شود و ویزا و
مسررتر اطالعات را به بانک صررادرکننده ارسررال میکنند که در آخر روز ویزا یا مسررتر ،هم با بانک پذیرنده و هم صررادرکننده تلفیق و کنترل
میشود .این تلفیق تنها برای رفع مغایرت صورت میگیرد.
در مرحله صدور مجوز اطالعات کارت پرداخت م شتری از طریق مبادله الکترونیکی بین طرف فرو شنده (که در معامله کارت اعتباری
بهعنوان بازرگان شررناخته میشررود) و خریدار انجام میگیرد .در این مرحله روند تسررت خودکار و تصررمیمگیریها ،با صرردور مجوز کارت
شروع می شود .قدم بعدی در این فرآیند آن است که بانک صادرکننده تائید میکند که حساب باز است و در وضعیت خوب است و قدرت
خرید برای مقدار خرید مورد نظر را دارد .کنترل ضرررردتقلب در مراحل مختلف در طول مسرررریر اعمال میشررررود .نتایج تمام این مراحل و
ت صمیمات به بازرگان باز میگردد .انجام این مراحل بخش ت شکیل سوابق الکترونیکی مبادله و تائید آن (به نام صدور مجوز) در سی ستم
بازرگان و همچنین در بانک دارنده کارت ایجاد میشود.
نهایتاً در مقطع اتمام دوره تمام تراکنشهای تا قبل از آن زمان ،برای انجام تصررفیه ارسررال میشررود ،این اطالعات برای بانک مشررتری
ارسررال میشررود .پس از دریافت تائید موقعیت بدهی و بسررتانکاری بانکها با هم پابهپا میشررود و بانکهای دارای موقعیت بدهی خالص
م شخص می شوند .همچنین در این مرحله کارمزدها هم محا سبه شده و در محا سبات دارایی و یا بدهی بانکها محا سبه می شود .الزم به
ذکر است که پروتکل پیام دوگانه بهطور سنتی نیاز به امضای فیزیکی یا مجازی دارند .حال آن که سیستم تک پیامی متکی بر امضای دارنده
کارت برای تائید معامالت است .همچنین این سیستم برای تائید اعتبار معامله به ورود شناسه ( )PINشخصی توسط صاحب کارت نیاز
دارد .بنا بر اطالعات شررفاهی از برنامههای شرراپرک چنین به نظر میرسررد که انتقال از سرریسررتم تک پیامی به سرریسررتم دوگانه در دسررتور کار
شاپرک میباشد.
۲۷۸

چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
 ۳.۱۱.۶امنیت باالتر با EMV

۲

برای دسررتیابی به امنیت باالتر در کارتهای الکترونیک در کنار نوار مغناطیسرری میتوان از یک تراشرره اسررتفاده کرد که به کمک آن دادها
رمزگذاری شرررروند .اما این تنها یکی از ویژگیهایی اسررررت که در پروتکل بین شرررررکتهای مسررررتر ،ویزا و یوروپی منظور شررررده و بهعنوان
تکنولوژی عمومی در زمینه امنیت کارتهای الکترونیک اعم از دبیت و کردیت استفاده شده و با نام مختصر  EMVشناخته میشود.
مفهوم  EMVبرای نخستین بار در سال  ۲۵۵۶معرفی شد .ویژگی متمایز  EMVدر پرداخت مشتریان به صورت امن با بهکارگیری یک
تراشه امنیتی است که در یک کارت پرداخت تعبیه شده است .این تراشه سه وظیفه اصلی دارد .اطالعات را رمزگذاری میکند ،اطالعات را
ذخیره میکند و نهایتاً فرآیندها را بر مبنای یک روال امن اجرا میکند .این ویژگی ها اجازه میدهد تا به دلیل امنیت باال برای اطالعات
محرمانه کاربرد داشته باشد.
برای صدور دستور پرداخت ،تراشه مزبور باید به تراشه خوان در یک پایانه پذیرش متصل شود .دو روش ممکن برای ایجاد این اتصال
وجود دارد .نخست این اتصال میتواند به شکل سودنی یعنی با اتصال فیزیکی ایجاد شود .روش دیگر به شکل بی سودنی یا بدون اتصال
است .در روش اخیر کافی است برای خوانش تراشه کارت در مجاورت تراشه خوان قرار گیرد .این فاصله باید حداکثر  ۴سانتیمتر باشد
تا اطالعات بین تراشرره و ترمینال پذیرش جریان یابد .در هر دو سررناریو ،پایانه قدرتی برای تراشرره ایجاد میشررود که بتواند فرآیند را انجام
دهد.

وجود تراشرررره در کارتهای الکترونیک با بی سررررودنی بودن کارت الزام ندارد .به عبارت دیگر کارت الکترونیک که با تراشرررره و نوار
مغناطی سی ا ست ،میتواند هم حالت سودنی و هم بی سودنی را پ شتیبانی نماید .حتی این کارت میتواند هر دو حالت را با هم پ شتیبانی
کند که در آن صورت کارتهای تراشه دوگانه نامیده میشوند.

بکار گیری  EMVدر پرداخت میتواند بهطور قابلتوجهی امنیت پرداخت با کارت را ارتقا بخشد و هزینههای ناشی از ریسک تقلب را
کاهش دهد .ویژگیهایی که توسط  EMVتعریف شده است به شرح زیر است:

 )۲تائید کارت تراشه برای اطمینان از اینکه کارت اصلی است ،بنابراین برای محافظت در برابر تقلب برای هر دو معامالت مجاز آنالین
و معامالت آفالین به کار میرود.

 )۲پارامترهای مدیریت ری سک برای تعریف شرایطی که صادرکننده اجازه خواهد داد که کارت ترا شه را ا ستفاده کند و در شرایط معینی
از قبیل محدودیتهای آفالین از اینترنت برای مجوز استفاده کند.

 )3امضای دیجیتال اطالعات پرداخت برای یکپارچگی تراکنش
 )۴تائید اعتبار کارت اعتباری برای محافظت در برابر تقلب کارتهای خراب و دزدی برای معامالت.
اسررتفاده از این تکنولوژی برای مشررتریان نیز بسرریار ارزشررمند اسررت .تقلب و جعل در کارتهای گم شررده و یا به سرررقت رفته همواره
هزینه های قابلتوجهی را برای مشررررتریان به همراه میآورد .هزینه ها از طریق پردازش اختالفات دارنده کارت ،تحقیق در مورد معامالت
مشکوک ،جایگزینی کارتهایی که مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند یا بهعنوان گم شده و به سرقت رفته گزارش شدهاند ،و مسئولیت نهایی
برای پرداخت جعلی ،تحقق یافته اسررررت EMV .با کاهش تقلب کارت های تقلبی و گم شررررده و دزدیده شررررده ،مزایای واقعی را برای
خردهفروشان ،خریدار ،صادرکنندگان کارت و صاحبان کارت ارائه میدهد.

 ۱۱.۶زنجیره خلق ارزش و مدل فرایندی کارت اعتباری
 ۱.۱۱.۶کالن فرایندهای کارت اعتباری
بهطورکلی زنجیره خلق ارزش و مدل فرایندی کارت اعتباری شررامل سرره کالن فرایند صرردور کارت ،اسررتفاده و تسررویه و نهایتاً وصررول و
نگهداری حسرررابها میباشرررد .فرآیند کارت اعتباری وجود دارد .کالن فرایند صررردور کارت شرررامل فرایندهایی اسرررت که از پر کردن فرم
درخواست مشتری تا صدور کارت را شامل میشود.

chip
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وصول و نگهداری
حساب

استفاده و تسویه

صدور کارت مشتری

شکل  .۴-۶زنجیره خلق ارزش کارت اعتباری در یک مدل فرایندی

از زمانی که م شتری بعد از خرید اقدام به ک شیدن کارت در پایانه فرو شگاهی میکند کالن فرایند ا ستفاده و ت سویه آغاز شده و تا نهایت ًا
تسررویه مطالبات بین بانکها به پایان میرسررد .این کالن فرایند خود شررامل فرایندهای احراز هویت ،صرردور مجوز ،تصررفیه و نهایتاً تسررویه
میباشررد .تسررویه مطالبات بانک از مشررتریان و وصررول مبالغ فرایندی زمان بر اسررت .در این کالن فرایند بانک باید مطابق مقررات نظارتی
اقدام به نگهداری حسررابها نماید و ذخیره الزم را در نظر گرفته و سرررمایه نظارتی مناسررب با ریسررک را کنار بگذارد .هر یک از این کالن
فرایندها به اختصار در بخشهای پیش رو شرح داده میشوند.

 ۲.۱۱.۶کالن فرایند صدور کارت
در کالن فرایند صدور کارت ،م شتری فرم درخوا ست خود برای دریافت کارت اعتباری را با اطالعات اولیه خود را پر کرده و به سایت یا
شعبه بانک صادرکننده تسلیم میدارد .صدور کارت میتواند از طریق سامانه و یا وبسایت و یا موبایل صورت پذیرد .البته شرایط صدور
کارت نیز به صورت حضوری و تماس مشتری برای درخواست صدور کارت در بانک صادرکننده نیز بهطورمعمول امکانپذیر است .لذا
در کنار این درخواست صدور کارت اعتباری برای مشتری به صورت حضوری امکان صدور کارت غیرحضوری نیز از طریق وب سایت و
موبایل امکانپذیر میباشرررد .با توجه به هدف این تحقیق در زمینه همگانی نمودن کارت اعتباری توجه به صررردور کارت اعتباری از طریق
موبایل و وبسایت میتواند دسترسی بیشتری را برای مشتریان در زمانهای مختلف فراهم نماید .ازاینرو در ادامه به تشریح فرآیند صدور
کارت به صورت غیرحضوری پرداخته می شود .در فرآیند صدور کارت اعتباری در سامانه مشتری میتواند با ورود به وب سایت و ثبتنام
در سررامانه ،درخواسررت خود را برای صرردور کارت اعتباری ارائه دهد .در این مرحله تنها از نظر اینکه فرد متقاضرری دیگری با پسررورد و نام
کاربری و ایمیل مشابه وجود ندارد بررسی خواهد شد و در صورت عدم مشابهت نام کاربری تشکیل حساب کاربری ویژه صورت میگیرد.
پس از پر کردن فرم درخواسررت و پذیرش پرداخت هزینه تقاضررای کارت ،اطالعات مربوطه به شرررکت توسررعه خدمات کارت اعتباری
ار سال میگردد .شرکت تو سعه خدمات کارت اعتباری با سامانههای ثبتاحوال ،بانک مرکزی برای برر سی ح ساب بانکی فرد و همچنین
مقابله اطالعات با لی ست افراد غیر مجاز برای کنترلهای نظارتی خ صو صاً کنترل ری سک پول شویی در ارتباط میبا شد .همچنین شرکت
توسررعه خدمات کارت اعتباری برای اخذ امتیاز اعتباری فرد با شرررکت رتبهبندی ایرانیان در ارتباط بوده و از این شرررکت اسررتعالم میکند.
عالوه بر این با اطالعاتی که شرکت رتبهبندی در یک چارچوب ایمن در اختیار شرکت ارزیابی اعتباری ایران میگذارد ،بر ا ساس و ضعیت
اعتباری فرد و همچنین سایر اطالعات موجود با تکیه بر یک سی ستم رایزن هو شمند ،پی شنهاد شرکت ارزیابی اعتباری برای ت صمیمگیری
درباره اعطای کارت یا رد درخوا ست ،سقف اعتبار و همچنین نرخ پی شنهادی فراهم شده تا برای بانکها در کنار گزارش اعتباری ار سال
شود .شایان ذکر است که این اطالعات صرفاً بهعنوان یک پیشنهاد در اختیار بانک قرار میگیرد و بانک برابر مقررات ملزم به پیروی از این
پیشررنهادات نمیباشررد .با فراهم شرردن اطالعات و تحلیل الزم برای بانکها ،آنها خود در مورد ارائه پیشررنهاد سرررویس به مشررتری تصررمیم
میگیرند و مشتری نیز میتواند پیشنهاد بانک را بپذیرد و یا رد کند .با این حال این اطالعات در سیستم موجود بوده و برای مقام ناظر یک
مبنا برای ارزیابی رفتار بانک در برابر مشتریان فراهم میآورد.
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شکل  .۵-۶کالن فرایند صدور کارت

 ۳.۱۱.۶کالن فرآیند استفاده از کارت و تسویه
کالن فرآیند ا ستفاده از کارت و ت سویه خود شامل فرایندهای جداگانهای چون احراز هویت و صدور مجوز ،فرایند ت صفیه و نهایتاً فرایند
تسویه وجوه است که هر یک به اختصار تشریح میگردند.
فرایند نخست :احراز هویت و صدور مجوز

۱

در کالن فرآیند اسررتفاده از کارت و تسررویه نخسررتین مرحله احراز هویت و صرردور مجوز برای اسررتفاده از کارت اعتباری اسررت و عمدت ًا

متمرکز بر تعامل اطالعاتی ۲در فرایند پرداخت میبا شد .در این فرایند م شتری با کارت فعال شده برای خرید به فرو شگاه مراجعه نموده که
این فروشررگاه میتواند شررامل پوز فروشررگاهی باشررد .البته فروشررگاهها از انواع وسررایل ارتباطی شررامل خط تلفن و اینترنت برای فروش
مح صوالت ا ستفاده مینمایند .در این صورت ب سته به خرید اینترنتی و یا خرید تلفنی و موبایل و ...نیز شرایط ویژهای را برای هرکدام از
این نوع خریدها در کارت اعتباری در بانک باید برقرار شررود .این بررسرری متمرکز بر خرید فروشررگاهی برای داشررتن یک دید کلی از فرایند
پرداخت است ،بررسی همه حالتهای ممکن فراتر از دامنه این بررسی است و فرصتی جداگانه میطلبد.
در مرحله احراز هویت اطالعات مربوط به کارت ما نند شررررماره کارت و یا اصررررالت و مجاز بودن کارت به همراه هویت مشررررتری و
و ضعیت ح ساب وی از طریق  PSPبه بانک پذیرنده و نهایتاً از بانک پذیرنده به بانک صادرکننده که کارت تو سط آن بانک صادر شده و
حساب مشتری یا خریدار نزد آن است ارسال می شود .بانک صادرکننده در پاسخ به این درخواست پس از انجام بررسیهای الزم نتیجه را
در بستر شبکه برای بانک پذیرنده ارسال میکند.
در احراز هویت و اصررالت تراکنش نه فقط اطالعات کارت و مشررتری بررسرری میشررود بلکه برای جلوگیری از تقلب و سررو اسررتفاده،
کنترلهایی توسط پلتفرم صورت میگیرد تا از منافع مشتری در برابر ریسکهای عملیاتی محافظت شود .بدیهی است تعبیه استانداردهای
باالتر چون  EMVدر این مسیر میتواند امنیت باالتری را برای م شتریان به ارمغان آورد .سختگیری در مرحله احراز هویت و اصالت برای
بانک پذیرنده نیز ارزشمند میباشد چرا که بدین وسیله شانس برگشت تراکنش کمتر شده و در هزینههای مربوطه صرفهجویی میشود.
در فرایند احراز هویت و صدور مجوز نقش بانک پذیرنده بسیار اهمیت دارد چرا که این بانک نه فقط به نقشآفرینی در فرایند پرداخت
میپردازد بلکه خدمات حساب را هم عهدهدار بوده و مانند یک میانجی تسویه عمل میکند .برای این منظور و جابجایی مبالغ در حسابها
این بانک نیاز به دریافت اطالعات از بانک صررررادرکننده دارد .با دریافت تأییدیه بانک صررررادرکننده در فرآیند احراز هویت و اطمینان از
اصررررالت عملیات بانک پذیرنده مجوز انجام جابجایی را میتواند صررررادر نماید .پس صرررردور مجوز به واقع آخرین مرحله از این فرایند
میباشد .با صدور مجوز بانک پذیرنده بانک صادرکننده را بدهکار و حساب فروشنده را بستانکار مینماید( .شکل )۶-۶
بانک پذیرنده در این تعامل خود چندین نقش دارد و به ازای هر نقش جبران خدمتی نیز انتظار دارد .نخ ست آن که این بانک در تعامل
اطالعات بهعنوان میانجی وارد شررررده و بر این اسرررراس یک هزینه تراکنش را دریافت میکند .از طرفی این بانک در فعالیت خود جهت
نگهداری حسررابها و انجام تبادالت نیز نقشآفرین اسررت و از این رهگذر ریسررک تسررویه و برگشررت حسرراب را نیز به جان میخرد .برای
جبران این خدمات نیز بانک پذیرنده با دریافت هزینه آبونمان ماهانه به همکاری در پلتفرم ترغیب میگردد.
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اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
در حال حاضر خدمات شبکه توسط شاپرک و شتاب ارائه شده و تعامل اطالعاتی بین بانکها از این طریق میسر میگردد .در ترتیبات
پی شنهادی بانک پذیرنده در تعامل با شرکت تو سعه خدمات کارت اعتباری بوده و درگاه ارتباط بانکها با هم در این حالت همان شرکت
میباشررد .این امر به شرررکت مزبور اجازه میدهد تا بر تراکنشها و فعالیتها در پلتفرم کارت اعتباری اشررراف اطالعاتی داشررته باشررد .در
ورای این شرکت اقدامات میتواند با همان روال گذشته انجام شود .اما در هر حال بسیار اهمیت دارد که تنها درگاه بانکها برای ارتباط با
پلتفرم همان شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری باشد.

شکل  .۶-۶فرایند احراز هویت و مجوز دهی

فرایند تصفیه و تسویه

۱

در بخش پیش تا مرحله صدور مجوز فرایند پرداخت را دنبال کردیم .واقعیت آن است که بین تصفیه به معنای اعمال تغییرات در حسابها
و صرردور مجوز می داند هیچگونه تمایز و فاصررلهای نباشررد .به واقع در یک سرریسررتم پیام یگانه بهسررادگی صرردور مجوز با تصررفیهحسرراب
پرداختها همراه اسررت .اما چنانچه پرداخت بر مبنای سرریسررتم پیام دوگانه باشررد ،در این صررورت در فرآیند پرداخت یک مرحله پروسررس

مجتمع ۲اضافه خواهد شد .به این معنی که پس از آن که بانک صادرکننده تائید الزم را داد و به مرحله صدور مجوز رسید ،کل اطالعات به
همراه صدور مجوز در یک فایلی ذخیره می شود که به ان سند الکترونیکی اخذ شده یا ) 3(EDCگفته می شود .همه این سندها برای یک

دوره در قالب یک فایل تجمیع شده 4گردآوری می شوند .بر عهده فروشنده است که فایل تجمیع شده را برای تصفیه ارسال کند .این اتفاق
حداقل یک بار در روز میافتد اما برای آن دسررته از فروشررندگانی که تراکنشهای زیادی دارند و ارقام قابل توجه اسررت ممکن اسررت ارسررال

فایل تجمیع شده چندین بار در طول روز اتفاق بیفتد .با این حال چیزی که م سلم ا ست آن ا ست که این اتفاق نه به صورت تکبهتک بلکه
به شکل تجمیع شده خواهد بود.
برای ارسررال میتوان مانند ویزا و مسررتر در ایران نیز یک برنامه زمانی مشررخصرری را به فروشررندگان برای زمان تسررلیم فایل تجمیع شررده
اعالم کرد .این امر بر عهده شرررکت توسررعه خدمات کارت اعتباری اسررت تا این تنظیمها و قواعد را تعریف و اعمال نماید .متقابالً بانک
پذیرنده هم در پنجرههای مشررررخص زمانی با صررررادرکننده از طریق پلتفرم کارت اعتباری در ارتباط قرار میگیرد .در طرح پیشررررنهادی این
ارتباطات کالً تنها از طریق شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری صورت میپذیرد.
پس از آن که بانک صرررادرکننده فایل تجمیع شرررده را دریافت نمود با قاعده تعریف شررردهای باید از طریق نظام تسرررویه اقدام به ایفای
تعهدات خود نماید .برای هر دو سی ستم چیام یگانه و دوگانه ت سویه تعهدات به صورت خالص صورت میگیرد .یعنی همه بدهکاریهای
هر طرف در سیستم با بستانکاریها خالص شده و اصطالحاً پابهپا میشود .تبادل وجه تنها در سطح مقادیر خالص صورت میگیرد .توجه
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داریم که برای بانک خریدار ،عمده حسابها خصلت بدهکاری و برای بانک پذیرنده این حسابها بیشتر خصلت بستانکاری دارد .با این
حال در مواردی چون برگشت کاال ممکن است این قاعده شکسته شود .در کل اما هر بانک نسبت به تسویه کننده مرکزی ممکن است هم
در حالت بدهکاری و هم بسرررتانکاری قرار گیرد .چرا که هر بانک هم زمان میتواند هم پذیرنده و هم صرررادرکننده باشرررد .در نهایت برای
تسویه خالص وجوه که مستلزم تبادل وجه است از سامانههای تسویه وجوه چون ساتنا و پایا استفاده می شود .عالوه بر بانک صادرکننده
که دریافتکننده وجه است ،اطالعات مربوط به تسویه وجوه برای شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری در نهایت ارسال میگردد.

شکل  .۷-۶فرآیند تصفیه و تسویه وجوه

 ۴.۱۱.۶مالحظات نظارتی بانکها
مالحظات نظارتی برای کارت اعتباری متمرکز بر مدیریت ریسررک در ارائه خدمات از زمان تخصرریص وجه برای مشررتری تا زمان وصررول
همه بدهیها و تسررویه آن اسررت .پرداخت نقدی از نظر بانکها و مؤسررسررههای مالی و اعتباری فاقد مخاطره (ریسررک) اسررت ،در مقابل
پرداخت وجه کارت اعتباری با مخاطره همراه است؛ زیرا ممکن است دارنده کارت نتواند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآید.

از منظر مقام ناظر برای مقابله با ری سک ور شک ستگی سطح  ۴در صد سرمایه ا صلی ) (tier 1 capitialن سبت به داراییهای موزون به
ریسررک باید رعایت شررود .برای مقابله با زیان در سررطوح فراتر از ورشررکسررتگی بانک باید تا  ۸درصررد دارایی موزون به ریسررک را بهعنوان
سرررمایه تکمیلی ( )tier 2 capitalدر نظر گرفته شررود .جهت محاسرربه داراییهای موزون به ریسررک میبایسررت سرره جزء مرتبط با کارت
اعتباری را جداگانه در نظر گرفت :نخسررت مانده حسرراب کارت اعتباری ۲که نشرران میدهد چه میزان تسررهیالت برای کارت اعتباری داده
شررده اسررت ،دومین جزء تفاوت بین رقم مانده و رقم مربوط به خط اعتباری تخصرریص داده شررده اسررت .نهایتاً جز سرروم بخش مربوط به
تأمین مالی از طریق اوراق بهادار سازی ا ست .مورد اخیر البته چون هنوز در نظام بانکی ما تعریف ن شده ا ست در این برر سی پو شش داده
نمیشود.
برابر توصیههای بال یک که هم اکنون در کشور ما مبنای مقررات جاری میباشد ،برای مانده حساب کارت اعتباری که نوعی تسهیالت
غیر ایمن ا ست میباید وزن ری سک  ۲11در صد در نظر گرفت یعنی  ۴در صد سرمایه ا صلی و  ۸در صد سرمایه تکمیلی در نظر گرفت.
برای ما به تفاوت بین مانده حسرراب و خط اعتباری داده شررده ،نیازی به منظور نمودن سرررمایه نظارتی نیسررت .عالوه بر منظور نمودن بافر
سرمایه برای کارت اعتباری میباید ذخیره الزم برای این دارایی را نیز در نظر گرفت .در این زمینه همان ذخیرهای که برای کل دارایی بانک
محاسررربه میشرررود قابل اعمال بوده و برای کارت اعتباری بهطور جداگانه ذخیرهای متفاوت از مقدار معمول برای سرررایر تسرررهیالت گرفته
نمیشود.
در مقررات بازل  ۲بانکها برای دارندگان کارت اعتباری باید روش رتبهبندی داخلی طراحی نمایند .برای این منظور الزم اسرررت که در
درجه اول پورتفوی کارت اعتباری را در گروههایی که از نظر ری سک همگون ه ستند د ستهبندی کرد .سپس برای هر د سته از این اقالم در
Outstanding balance
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پورتفو بانک زیان مورد انتظار را به دسررررت آورد .زیان مورد انتظار هر دسررررته در پورتفوی کارت اعتباری بهعنوان تابعی از احتمال نکول
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( )PDو زیان در صورت نکول )LGD( ۲و اک سپوژر در معرض نکول )EAD( 3محا سبه می شود که میبای ست برای همان د سته جداگانه
انجام گیرد .برای اوزان ریسررک کارت اعتباری باید به توصریههای بازل  ۲که برای اعتبارات خرد تجدیدشررونده ( 4)QRREپیشررنهاد شررده

است تکیه کرد.
برای اوزان اعتباری باید رابطه همبسررتگی بین اقالم موجود در پورتفو کارت اعتباری در نظر گرفته شررود .اگر شرراخص همبسررتگی را
بهعنوان  AVC5تعریف کنیم اوزان هر دسته از داراییها برابر توصیههای بازل طبق فرمول زیر قابل استخراج است:
))𝑁−1 (𝑃𝐷)+(√𝐴𝑉𝐶×𝑁−1 (0.999

])𝐷𝑃 × 𝐷𝐺𝐿( )) −

𝐶𝑉𝐴√1−

( 𝑁 × 𝐷𝐺𝐿([ 𝑅𝑊 = 12.5

در این فرمول )𝑁 −1 (. ) ،N(.تابع تجمعی توزیع نرمال و معکوس آن است که در سطح احتمال  1٫۵۵۵محاسبه شده است.
پس از محاسبه اوزان ،برای هر دسته از داراییها کافی است مقدار اکسپوژر در معرض نکول را در وزن مربوطه ضرب کنیم تا به دارایی
موزون به ریسررک یا  RWAبرسرریم .سرررمایه نظارتی برای هر بخش از پورتفوی کارت اعتباری از حاصررلضرررب دارایی موزون به ریسررک
برای آن دسته در  ۸درصد به دست میآید .نهایتاً جمع کل سرمایه نظارتی برای هر دسته نشاندهنده بافری از سرمایه است که برای کارت
اعتباری باید کنار گذارده شررود .از آن سررو برای عددی که در صررورت نرخ کفایت قرار میگیرد باید زیان مورد انتظار از کل سرررمایه کاسررته
شررود .زیان مورد انتظار همانطور که گفته شررد برای هر دسررته دارایی از حاصررلضرررب احتمال نکول در زیان در صررورت نکول و نهایت ًا
اکسرروژر در معرض نکول به دسررت میآید .نکته مهم آن اسررت که برای آن بخش از اعتبار که به شررکل مازاد مانده و اسررتفاده نشررده برابر
توصیههای بازل  ۲باید سرمایه نظارتی در نظر گرفته شود ( .)Long et. Al. 2007به دلیل پیچیدهتر بودن محاسبات ،این بخش را در این
فصل پوشش داده نمیشود.

برای محا سبه ذخایر 6مطابق بال یک و بازل  ۲در حالی که بر ا ساس بال یک باید  ۲٫۲۹در صد دارایی تعدیل شده به ری سک بهعنوان

ذخیره منظور گردد ،در بازل  ۲میزان ذخایر باید برابر با زیان مورد انتظار به اضررررافه  1٫۶دارایی در معرض ریسررررک باشررررد .از آنجا که
بهطورمعمول نسبت زیان مورد انتظار به دارایی بین  ۹تا  ۶درصد ارزش دارایی در کارت اعتباری است ،میزان ذخایر در چارچوب بازل ۲
از بال یک بیشتر خواهد بود.

 ۱۲.۶ارزیابی توجیهپذیری و انگیزه مشارکت بازیگران در پلتفرم کارت اعتبار
 ۱.۱۲.۶انگیزه استفاده از کارت اعتباری برای مشتریان
مهمترین مزیت کارت اعتباری برای دارنده کارت سررهولت اسررتفاده اسررت .برای مثال میتوان کارت اعتباری را با چک مقایسرره کرد .کارت
اعتباری همان ت سهیالت را اما با شرایط آ سانتر در اختیار دارنده کارت قرار میدهد .عالوه بر آن کارت اعتباری م شابه آنچه که در سطح
بین المللی وجود دارد برخی از خدمات گارانتی ،رایگان یا کم هزینه بودن تراکنش با کارت و یا امکانت و تخفیف های خاص خرید مثل
امکانات سرررفر و بهرهمندی از تخفیفات مرتبط با سرررفر در صرررورت اسرررتفاده از کارت اعتباری را نیز به همراه دارد .همچنین کارتهای
اعتباری در برخی موارد بسرررریار میتواند کمک کند ،بهعنوانمثال برخی شرررررکت ها و فروشررررگاه ها ،مانند اکثر خطوط هوایی ،هتل ها،
آژانسهای اجاره خودرو ،خرید به صورت پول نقد را قبول نمیکنند و ترجیحاً باید از کارت اعتباری استفاده نمود.
چنانچه خدماتی چون پرداخت برای حملونقل و بهرهگیری از فناوری بی سودنی نیز به کارت ا ضافه شود بیگمان این کارت ن سبت به
هر گونه خدمات جایگزین در خرید بلیت مزیت باالتری خواهد داشررت .با اسررتفاده از کارت اعتباری نیازی به حمل پول نقد و کارتهای
چندگانه برای منظورهای مختلف توسط مشتریان نیست ،در نتیجه انجام خرید با این کارتها آسانتر است .خصوصاً این که دارنده کارت
مجبور به داشررررتن کارتهای جداگانه و یا انتقال وجه برای بلیت الکترونیکی خود نخواهد بود .عالوه بر این با توجه به تدابیری همچون
Probability of default
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Loss given default
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Exposure at default
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)Qualifying revolving retail exposure(QRRE
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Asset Correlation Ratio
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 6شایان ذکر است که بین تعریف ذخایر در بال یک و بازل  ۲ی اختالف وجود دارد که در اطالق ذخایر به طور عام برای این دو چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد.

۲۸۴

چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
الزامات وجود رمز یا امضررای دیجیتال برای کارت اعتباری در هنگام خرید و امکان پیگیری تراکنشهای انجام شررده با کارت اعتباری یا به
عبارتی وجود امنیت در کارت اعتباری امکان سرررقت آن در مقایسرره با پول نقد کمتر اسررت .همچنین در صررورت گم شرردن کارت امکان
مراجعه به بانک پذیرنده و صرردور مجدد کارت با حداقل ضرررر مالی وجود دارد .عالوه بر این موارد ،کارتهای اعتباری فضررای زیادی را
اشرررغال نمیکنند ،در عوض حمل پول نقد هم به کیف و وسرررایل امنیتی احتیاج دارند و هم فضرررای زیادی میطلبند .بنابراین ،اسرررتفاده از
کارتهای اعتباری بهتر از حمل پول نقد میباشد.
کارت اعتباری برای دارنده کارت بهعنوان یک نوع امنیت و حفاظت اضررررافی برای خریدهای اینترنتی او عمل میکند ،زیرا هر خریدی
که تو سط کارت اعتباری صورت گیرد ،در حافظه هو شمند و تراکنشهای مالی کارت اعتباری ثبت می شود ،در نتیجه به هنگام سرقت یا
مفقودی و سایل خریداری شده میتوان از اطالعات آن خرید پرینت گرفت و مدعی دریافت کاال یا برگ شت پول شد .عالوهبراین در سطح
بینالمللی برخی از شرکتهای صادرکننده کارت اعتباری برای خریدهای بزرگ از بیمه ا ستفاده میکنند و خ سارات دارنده کارت اعتباری
را بابت چنین خریدهایی جبران میکنند .اما عالوه بر این بهرهگیری از کارت برای مشتریانی که از اعتبار باالیی برخوردار هستند این مزیت
را به همراه دارد که با تشررکیل یک پیشررینه مثبت میتوانند از مزایای رفتار گذشررته خود با دریافت سررقف اعتبار باالتر و نرخهای ترجیحی
بهرهمند گردند.
هرچند کارت اعتباری دربردارنده مزایای زیادی برای م شتریان ا ست ،برخی بر ترغیب م شتریان به خرید بی شتر و سنگین شدن بدهی
خانوار بهعنوان یکی از معایب کارت اعتباری برای مشرررتریان انگشرررت نهادهاند .این امر سررربب ایجاد حجم زیادی از بدهی برای مشرررتریان
میکند که گاه فراتر از توان پرداخت آنها سرررت .این مشرررکل برای افراد با سرررن کم و با درآمد پایین و تجربه کم و نبود فرهنگ بانکی ممکن
اسررت جدیتر باشررد .بدیهی اسررت این گونه مشررکالت برای مشررتریان در مراحل ابتدایی معرفی این خدمت جدیتر خواهد بود و به همین
دلیل توصیه میشود تا در ابتدا با حزم و احتیاط جدیتری عمل شود.

 ۲.۱۲.۶توجیهپذیری کسبوکار کارت اعتباری و انگیزه بانکها
برای بانکها عالوه بر دریافت خدمات کارمزد ،خط کسبوکار کارتهای اعتباری در مقایسه با سایر تسهیالت اعطایی از سوی بانکها
به دلیل نرخ سررود باالتر قاعدتاً باید جذاب باشررد .اما در شرررایطی که بازارهای مالی ملتهب هسررتند و افق تصررمیمگیری کوتاه و ریسررکها
بهطور قابل مالحظهای باالست ،و از همه مهمتر آنجا که به دلیل غفلت و کاستیهای نظارتی برای بانکها فرصتهای سودآوری باالیی در
گزینههای جایگرین موجود باشررد این قاعده کلی دیگر مصررداق نداشررته و بانکها ممکن اسررت کسرربوکار کارت اعتباری را در مقایسرره با
سایر بخشهای پورتفوی خود پایینتر ارزیابی نمایند و رغبت کمتری در ورود به این عرصه داشته باشند.
نرخ سرررود باالتر در کنار کاهش ریسرررک نکول بدهی بانکها ،از طریق سرررامانههای قدرتمند اعتبارسرررنجی و ارزیابی اعتبار که انگیزه
باالیی را برای بازپرداخت بدهی ایجاد میکنند ،کارتهای اعتباری را به ابزاری مهم جهت رشررررد درآمدزایی بانکها تبدیل کرده اسررررت.
هرچند مدیریت تعداد زیادی تسررهیالت خرد در برابر تسررهیالت کالنی که یکباره انجام میشررود همواره مسررتلزم هزینههای اداری بیشررتری
اسررت اما با توزیع ریسررک در حضررور سررازوکارهای قابل اتکا سررنجش اعتبار افراد و سرریسررتمهای رایزن هوشررمند ،توزیع مبالغ کالن در
کسبوکار کارت اعتباری خود میتواند به کاهش ریسک منجر شود.
در ایران بانکها برای صررردور کارت اعتباری دو درصرررد کارمزد از میزان اعتبار کارت کسرررر مینمایند و پس از آن با هر خرید خرد یا
کالن م شتری با ا ستفاده از کارت اعتباری کارمزد تراکنش انجام شده منظور می شود که این م سئله موجب افزایش درآمدهای غیرعملیاتی
بانک می شود .بنابراین سازوکار پرداخت از طریق کارت اعتباری (در صورتیکه بر یک ا ساس صحیح اعتبار سنجی و شنا سایی م شتری
استوار باشد) برای بانک ،فروشگاه و مشتریان بهره مالی به همراه دارد.
مزایای ارائه خدمات کارت اعتباری برای بانکها به دریافت کارمزد یا سود باالتر ت سهیالت خال صه نمی شود .جذب م شتری بی شتر و
حف روابط با مشتریان نیز یکی از انگیزههای مهم بانکها در ارائه این خدمات میباشد .با توجه به اعتبارسنجیهای صورت گرفته قبل از
صدور کارت اعتباری و با توجه به رتبه اعتباری افراد بانکها م شتریان خوشح ساب خود را شنا سایی میکنند و با اعطای کارت اعتباری
به این افراد ضمن حف مشتریان ،رابطه بلندمدت و کارایی را با مشتریان خود برقرار میکنند .بنابراین با تأکید بر اهمیت نقش استراتژیک
مشررتری و حف آن در پیشرربرد اهداف بانک ،رشررد سررپردهها و افزایش منابع و نقدینگی یک بانک ،حاصررل برنامهریزی ،تالش و فعالیت
بانک برای حف مشررتری اسررت .از سرروی دیگر مشررتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت برتر ،سرررعت باالتر ،همخوان و متناسررب با
نیازهای خود هستند ،بنابراین بانک باید ضمن توجه به سودآوری خود در ارائه کارت اعتباری ،خواستههای مشتریان را نیز تأمین نمایند و
روابط بلندمدت خود با آنها را حف نمایند.

۲۸۹

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
در این بررسرررری برای مطالعه توجیهپذیری ارائه خدمات کارت اعتباری برای بانکها تالش شررررده اسررررت تا با اسررررتفاده از ابزاری که
دربردارنده شرایط و مقررات مربوط به جبران خدمات در نظام بانکی کشور است ،پاسخی درخور برای این پرسش مهم تحت سناریوهای
مختلف به د ست آورد .از آنجا که مبلغ اعتبار از طرف بانک صادرکننده به م شتریان تخ صیص داده می شود و در صورتیکه این ت سهیالت
نکول شررود هزینه آن متوجه بانک صررادرکننده اسررت در این بررسرری ما بهطور ویژه بر هزینهها و فایدههای این خط کسرربوکار برای بانک
صادرکننده خواهیم پرداخت .برای این منظور قدم نخست طراحی و تهیه این ابزار خاص بوده است .انواع هزینههای و درآمدهایی که بانک
صادرکننده با آن روبرو هستند ،در جدول  ۲-۶آمده است.
جدول  .۲-۶محاسبه سود ساالنه کسبوکار کارت اعتباری برای بانک صادرکننده
بازپرداخت در دوره
تنفس

درآمدها

مشتری خوشحساب

مشتری بدحساب

سود خالص

رسوب پول
آبونمان
کارمزد افتتاح حساب
کارمزد صدور کارت
سود دریافتی
کارمزد دریافتی

هزینهها

کارمزد پرداختی به شبکه
اعتبارسنجی مشتری
هزینه مطالبات مشکوکالوصول
هزینه عملیات

تحت مدل مورد ا ستفاده در این برر سی تعداد کل م شتریان در قدم نخ ست برابر با  ۸11هزار نفر در نظر گرفته شده ا ست .این تعداد
مشرررتری با نگاهی محافظهکارانه لحاظ شرررده و حدوداً برابر با تعداد مشرررتریان موجود کارت اعتباری در نظام بانکی در وضرررعیت موجود
میباشد.
سناریو پایه
کل مشتریان به سه دسته مشتریان شامل:
 )۲مشتریان خوشحساب که در مهلت تعیین شده نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کرده و لذا متحمل اضافه پرداختی بهعنوان سود
تسهیالت نخواهند شد.
 )۲مشتریان خوشحسابی که اگر چه بدهی خود را پرداخت مینمایند اما این پرداخت را پس از مهلت تعیین شده انجام میدهند.
 )3مشتریانی که پس از تخصیص اعتبار از آن استفاده کرده ولی مبلغی به بانک برنمیگردانند و کل مبلغ پرداختی را باید بهعنوان مطالبات
سوخت شده به حساب آورد.
درآمد و هزینههای بانک برای سه نوع مشتری مفروض محاسبه شده است .مشتریان دسته اول ،بابت اعتبار تخصیصیافته به ایشان با
بازپرداخت بدهی خود قبل از اتمام دوره تنفس چیزی بیش از اصررررل وجه تخصرررریصیافته پرداخت نمیکنند .پس میتوان نتیجه گرفت که
هزینه فر صتی برابر با سود ت سهیالت ایمن که در این برر سی  ۲1در صد فرض می شود به بانک صادرکننده تحمیل میکنند .پرداخت مبلغ
آبونمان تا حدی این هزینه ایجاد شررده را تعدیل مینماید ولی در مجموع این دسررته مشررتریان در بهترین حالت هزینهای بیش از آنچه ایجاد
میکنند به بانک تحمیل نخواهند کرد .د سته دوم اگر چه م شتریان خوشح ساب مح سوب می شوند اما پرداخت بدهی خود را به صورت
قسررطی و با نرخ سررود تسررهیالت غیر ایمن پرداخت میکند .برای بانک این مشررتریان منفعتی به میزان تفاوت تسررهیالت ایمن و غیر ایمن
ایجاد میکنند .نهایتاً گروه سوم هستند که همه مبلغ تخصیص یافته به ایشان سوخت شده و بانک زیانی به میزان اصل مبلغ را باید تحمل
نماید .درآمد نا شی از جذب سپرده م شتریان و ر سوب پول برای بانک صادرکننده صفر در نظر گرفته شده و سایر هزینهها و درآمدها از
جنس کارمزدی بوده که به تفکیک برای بانک محاسرربه میشرروند .در این میان قلم آخر در جدول  ۲-۶به هزینه عملیاتی اختصرراصیافته که
رقم آن تنها با انجام هزینهیابی این خدمت قابل د ستیابی ا ست و خود مطالعهای جداگانه میطلبد .در این برر سی فرض بر آن ا ست که هر

۲۸۶

چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
مشتری خود الزم است ده درصد اعتبار کارت را در حساب داشته باشد .نتایج حاصل برای تخصیص رقم  ۸هزار میلیارد ریال که ۷۲11
میلیارد آن توسط بانک و  ۸11میلیارد آن توسط مشتریان تأمین شده است ،در جدول  ۲-۶ارائه میشود.
جدول  .۲-۶خالص ارزش ساالنه کسبوکار کارت اعتباری برای بانک صادرکننده
تعداد مشتریان

خالص ارزش ساالنه

نوع مشتریان
خوشحساب

۴11111

-3۲۷

با تأخیر

3۴۴111

33۸

نکولکننده

۹۶111

-۴۵۲
-۴۸1

کل ارزش

نکته شایان توجه آن ا ست که خالص ارزش ساالنه با احت ساب هزینه فر صت مبالغ تخ صیص یافته محا سبه شده ا ست .بر این ا ساس
میتوان ادعا کرد که خط کسبوکار کارت اعتباری برای بانک صادرکننده با فرض آن که نیمی از مشتریان قبل از اتمام مهلت و دوره تنفس
اقدام به بازپرداخت بدهی خود کرده و از مشتریان باقیمانده نیز  ۲۴درصد مطالباتشان سوخت میشود ،توجیه اقتصادی ندارد.
این سررناریو بهعنوان سررناریو پایه در نظر گرفته شررده اسررت چون بر پایه فروضرری چون وجود  ۲۴درصررد مطالبات سرروخت شررده از
تسررهیالت تخصرریص یافته به کل دارندگان کارت اعتباری صررورت میگیرد که چیزی نزدیک به وضررعیت موجود با فرض بدبینامه سرروخت
شرردن کل معوقات به دسررت آمده اسررت .همچنین در این بررسرری فرض بر آن اسررت که تعداد مشررتریان کارت اعتباری برابر با مشررتریان در
و ضعیت موجود میبا شد که فر ضی محافظهکارانه ا ست و چنانچه برخی ویژگیها چون امکان پرداخت هزینههای خرد درون شهری به آن
اضافه شود بیگمان تعداد مشتریان از این فراتر خواهد رفت .نهایتاً این بررسی بر پایه عدم شناسایی و تفکیک مشتریان کم اعتبار استخراج
شده است .در بخش بعدی میزان ارزش خالص ساالنه این کسبوکار برای حالتهایی که میزان مشتریان بدحساب بیشتر بوده و همچنین
تأثیر شناسایی مشتریان بدحساب بررسی خواهیم کرد.
سناریو اول :تأثیر کاهش درصد نکول
سطر اول در جدول  3-۶تأثیر تغییر در فرض درصد نکول مشتریان را بر کسبوکار کارت اعتباری نشان میدهد .با کاهش درصد نکول
برای م شتریان تا  ۸و حتی  ۴در صد که حدود مورد انتظار این ت سهیالت بر ا ساس ا ستانداردهای بینالمللی ا ست ،سبب می شود تا ارزش
خالص ساالنه ایجاد شده از کسبوکار کارت اعتباری شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته و زیان آن بشدت کاهش یابد .هرچند با منظور نمودن
هزینه فرصت مبالغ تخصیص یافته هنوز هم این کسبوکار با فرض سایر شرایط موجود توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
جدول  .3-۶اثر افزایش درصد نکول و تفکیک مشتریان بر خالص ارزش کسبوکار
نرخ نکول
سقف اعتبار

۴٪

۸٪

۲۴٪

۲111111

-۵1

-۲۴۶

-۴۸1

۹111111

۲11

۲۲۵

-۴

تحت این سررناریو زیان بانک ناشرری از مشررتریان برای نرخ نکول  ۸درصررد برابر با  -۲۴۶میلیارد ریال و برای حالتی که نرخ نکول به ۴
درصرررد برسرررد برابر با  -۵1میلیارد ریال خواهد بود .بنابراین در کسررربوکار کارت اعتباری هرچه مخاطبان این خدمت از اعتبار باالتری
برخوردار بوده و شانس نکول پایینتری داشته باشند ،سودآوری این خط کسبوکار بیشتر شده و توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت و
بانک صادرکننده کارت ،انگیزه بیشتری برای مشارکت در این پلتفرم وجود خواهد داشت.
سناریو دوم :کاهش سقف اعتبار
در سررطر دوم جدول  3-۶تأثیر کاهش سررقف اعتبار مشررتریان از  ۲1میلیون به  ۹میلیون ریال در نظر گرفته شررده اسررت .با کاهش میزان
سقف اعتبار اوالً میزان هزینه مطالبات سوخت شده کاهش یافته و دوم هزینه فر صت بانک برای درگیر شده در پلتفرم کارت اعتباری نیز
کاهش مییابد .مجموعه این دو عامل سبب خواهد شد تا ن سبت به شرایطی که سقف اعتبار برابر با یک میلیون تومان منظور شده ا ست
۲۸۷

اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتباری :مکانیسمهای عملیاتی ،قوانین و مقررات
خالص ارزش ساالنه این ک سبوکار افزایش یابد و حتی در سطح نرخ نکول برابر  ۸در صد نیز توجیه اقت صادی دا شته با شد .با این حال
افزایش بی شتر نرخ نکول باعث منفی شدن ارزش خالص طرح خواهد شد و این خط ک سبوکار توجیه اقت صادی خود را از د ست خواهد
داد.
سناریو سوم :سقف اعتبار متفاوت به همراه افزایش نرخ کارمزد فروشنده
چنانچه بانک بتواند به کمک ارزیابی اعتباری بین مشتریان بدحساب و خوشحساب تمایز قائل شود و سقف اعتبار مشتریان بدحساب را
در سرررطح مبلغ  ۹میلیون ریال محدود نماید این امر بهخودیخود میتواند زیان این خط کسررربوکار را تا  ۹1درصرررد برای نرخ نکول ۲۴
درصد و به میزان  ۷۹درصد برای نرخ نکول  ۴درصد کاهش دهد( .جدول )۴-۶
جدول  .۴-۶تأثیر ارزیابی اعتباری به همراه افزایش نرخ کارمزد فروشندگان بر ارزش خالص ساالنه طرح
نرخ نکول
نرخ کارمزد

۴٪

۸٪

۲۴٪

۲٪

-۲1

-۲1۶

-۲3۹

۲٫۹٪

۲۲۶

۲۲۹

-۲1

واقعیت آن است به دلیل باالبودن هزینه تأمین مالی ،توجیهپذیری اقتصادی این خط ک سبوکار نیاز به برخی تغییرات در سیاستها و
نرخهای پیش فرض دارد .برای این منظور یک فرض آن اسررت که نرخ کارمزد فروشررندگان از  ۲درصررد به  ۲٫۹درصررد افزایش یابد .در این
صررورت بانک صررادرکننده نیمی از مبلغ مزبور را دریافت نموده و مقادیر ارزش خالص سرراالنه در سررطر دوم جدول  ۴-۶برای نرخهای
مختلف نکول ارائه شده ا ست .با نگاهی به این ارقام میتوان دریافت که به ا ستثنای نرخ نکول  ۲۴در صد برای سایر نرخهای پیش فرض
در این سررناریو ارزش خالص سرراالنه مثبت شررده و بانک صررادرکننده راغب به مشررارکت در این پلتفرم خواهد بود .گزینه جایگزین به این
منظور افزایش هزینه آبونمان از  ۴درصد اعتبار تخصیصی به رقمهایی باالتر است که در این سناریوها دیده نشده است.

 ۱۳.۶جمعبندی و نتیجهگیری
علیرغم تالشهای صررورت گرفته همچنان کارت اعتباری سررهم ناچیزی از مجموع کارتهای الکترونیکی پرداخت را به خود اختصرراص
داده و با نگرانی شاهد آن ه ستیم این سهم ناچیز نیز رو به کاهش ا ست .به عبارت دیگر هنوز با گذ شت سالها از توجه سیا ستگذار به
تأمین مالی مصرررفکننده از طریق کارت اعتباری باید اعتراف کرد که این سرریاسررتها چندان نتیجهبخش نبوده و بانکها و مشررتریان برای
مشارکت در این پلتفرم از خود تمایلی نشان نمیدهند.
در این بخش به یک چارچوب کلی برای طراحی پلتفرم با تکیه بر تجارب جهانی و وضرررعیت موجود نظام بانکی کشرررور پرداخته شرررد.
ادعای این پژوهش آن اسررت که با انجام اصررالحاتی در زیرسرراختهای فنی و مقرراتی و تعبیه برخی ارکان نهادی در این پلتفرم میتوان به
توجیهپذیری کسبوکار کارت اعتباری امیدوار بود.
برابر تجارب موجود جهانی ب سیار حائز اهمیت ا ست که برای تو سعه ک سبوکار کارت اعتباری یک متولی م شخص که در این برر سی
با عنوان شرکت تو سعه خدمات کارت اعتباری معرفی شده ا ست ،با م شارکت بانکها تأ سیس شود .همچنین الزم ا ست تا بانک مرکزی
پای خود را از این کسربوکار بیرون کشریده و تنها آنجا که توسرعه کسربوکار و اسرتمرار آن بدون مداخله بانک مرکزی میسرر نباشرد در آن
وارد شررود .یکی از مواردی که بانک مرکزی باید در مقررات موجود بازبینی نماید ،واگذاری اختیار اخذ یا عدم اخذ کارمزد از فروشررندگان
اسررررت .با توجه به نقش مهم فروشررررندگان و بهرهمندی آنها از منافع این پلتفرم الزم اسررررت تا این گروه در تأمین هزینههای پلتفرم فعاالنه
مشارکت نمایند .در این بررسی همچنین ن شان داده شد که برای توجیهپذیری ورود بانکها در این پلتفرم با توجه به باال بودن هزینه تأمین
مالی یکی از گزینهها افزایش نرخ کارمزد فرو شندگان از  ۲در صد فعلی به  ۲٫۹در صد میبا شد .گزینه دیگر افزایش هزینه آبونمان ا ست که
میتواند از مشتریان اخذ شود.
گذشررته از اصررالحاتی که در نگرش مقامات ناظر و عرصرره مقررات مورد نیاز اسررت ،همچنین الزم اسررت تا بسررتر فنی موجود نیز برای
ارائه خدمات به صورت کارآمدتر تو سعه داده شود .مهمترین تغییری که در این برر سی پی شنهاد شده ا ست با تکیه بر تجربه کارت اعتباری
روپی در ک شور هند ،معرفی خدمات پرداخت کرایه برای وسایل حملونقل عمومی شهری میباشد .برای این منظور همانطور که توضیح
داده شد میبایست نهتنها زیرساخت موجود را مستعد بهرهگیری از تکنولوژی بی سودنی در کارت اعتباری نمود ،همچنین الزم است تا با
۲۸۸

چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی پلتفرم کارت اعتباری در ایران
مقامات تصررمیمگیرنده و سرریاسررتگذار در حوزه خدمات شررهری تعامل نزدیکی صررورت پذیرد .یکی از موانعی که در این مسرریر احسرراس
می شود بهرهمندی شهرداری از یک موسسه اعتباری است که سایر بانکها را ممکن است در عرضه خدمات کارت اعتباری بهعنوان رقیب
نگریسررته و سررعی نماید موقعیت انحصرراری خود را در خدمات پرداخت کرایه حف نماید .چنانچه چنین مانعی بر سررر راه توسررعه کارت
اعتباری رخ نماید وظیفه بانک مرکزی است که برای رفاه مشتریان مداخله نموده و از شکلگیری انحصار در این حوزه جلوگیری نماید.
بانک مرکزی همچنین باید برای توسررعه سررامانههای اطالعاتی و فراهم آوردت امکان به اشررتراکگذاری دادهها تالش نماید .متأسررفانه
درک روشررنی از تفکیک دادههای عمومی و خصرروصرری وجود ندارد و در بسرریاری از موارد دادههای ارزشررمندی که گردآوری میشرروند به
دالیلی غیرموجه از دسترس عموم خارج شده و هیچگونه بهره از آنها برده نمیشود .عالوه بر این کیفیت دادهها به دلیل کاستیهایی که در
سازمانها وجود دارد در ب سیاری موارد پایین بوده و حتی در صورت به ا شتراکگذاری قابل ا ستفاده نی ستند .این در حالی ا ست که ن شان
داده شد چگونه با بهرهگیری از داده و تفکیک مشتریان معتبر از غیر معتبر میتوان زیان بانکها را تا  ۷۹درصد کاهش داد.
برای بهرهگیری از داده عالوه بر دسترسی به دادههای با کیفیت باید با استفاده از تازهترین دست آوردهای موجود در عرصه بینالمللی به
تعبیه سی ستمهای خبره رایزن پرداخت .این امر برای بانکها که با چالش عدم د ستر سی به نیروی متخ صص و کارآمد در این زمینه روبرو
ه ستند با معرفی یک مجموعه تخ ص صی به نام شرکت رایزن هو شمند در این پلتفرم سعی شده تا تدبیر شود .در چارچوب پی شنهادی هر
چند بانکها همچنان خود در پذیرش مشرررتری و تصرررمیمگیری برای تعیین سرررقف اعتباری مختار خواهند بود اما همگی عالوه بر امتیاز
اعتباری باید خروجیهای شرکت رایزن هو شمند را نیز درخوا ست نموده و قبل از تصمیمگیری در د ست دا شته با شند .برای مقامات ناظر
این اطالعات نقش یک مبنای رو شن برای ارزیابی عملکرد بانک در عر صه کارت اعتباری را ایفا خواهد کرد .میتوان حتی تعرفه خدمات
این شرررکت را به اثربخش ری محاسرربات آن منظور کرد .برای این منظور الزم اسررت تا مقام ناظر بهطور پویا و دورهای ارزیابی روشررمندی از
فعالیتهای شرکت را در دستور کار خود داشته باشد.
ارزیابی این برر سی ن شان میدهد که در و ضعیت موجود عدم ا ستقبال بانکهای صادرکننده از ک سبوکار کارت اعتباری با توجه به
عدم توجیه اقت صادی آن قابل درک ا ست .اما این کاهش احتمال نکول و تفکیک م شتریان خوشح ساب و بدح ساب و اخت صاص سقف
اعتبار پایینتر به مشرررتریان بدحسررراب تا حد زیادی بهبود یافته و شررررایط را برای جلب مشرررارکت بانکها در پلتفرم کارت اعتباری فراهم
میسررازد .عالوه بر این الزم اسررت تا با افزایش نرخ هزینههای کارمزد فروشررندگان و ملزم سرراختن تمامی بانکها به اخذ هزینههای مزبور
کمک نمود تا این پلتفرم بتواند ارزش اقتصررررادی مثبتی را برای همه بازیگران ایجاد نماید .آغاز از مقادیر پایین سررررقف اعتبار هرچند از
جذابیت کارت اعتباری خواهد کاست ،اما این کاهش جذابیت را میتوان با معرفی خدمات مختلف از جمله پرداخت هزینههای حملونقل
و خدمات شررهری به کمک این کارت و همچنین ارائه خدمات تضررمین یا تخفیفهای ویژه جبران نمود .با اعمال این سرریاسررتها بدون
تردید کارت اعتباری به گامی ارز شمند در جهت تأمین مالی م صرفکننده و گ سترش د ستر سی به اعتبار بدل خواهد شد و مورد ا ستقبال
قرار خواهد گرفت.
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