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دهی بانکهاي وامهاي لیزینگ از مدلتفاوت مدل، لیزینگاعتبارسنجی
رخسمیرا به: ترجمه و تلخیص
تحقیق و توسعه،ریزيکارشناس برنامه

چکیده

براي بانک واماعتبارسنجی توسعه یافته هاي با مدلاعتبارسنجی براي لیزینگهاي کاربردي وت مدلاین مقاله به بررسی چگونگی تفا
لیزینگ،هاي تجهیزات مدل. کندگیري میهرا اندازبازپرداخت تعهدات اعتباري مشتريدهی بانکی، احتماالتهاي واممدل. پردازدمی

ریسک ها دردو اینهرهم رفته روينظر گرفت، درنیز ها و فروشنده را باید ارزش داراییاما . کندپرداخت مشتري را ارزیابی میبازریسک 
تحلیل شکاف بین از طریق کارشناسی براي لیزینگ، اندازي سیستم هاي خودکار راه. گذاردتأثیر می) اجاره(و خطر قراردادهاي لیزینگ

.باشدبا ریسک در مواجههر قرارداد ثرتري برؤی تواند کنترل مدارایی ها مهاي فروش مجدد ارزشاحتمال بروز معوقات و 

دهی و لیزینگ هاي وامتفاوت بین مدل
هاي آماري مدلهاي این خروجیبراساس . زندتخمین میاحتمال قصور مشتریان را از اعتبار آن ها ها، دهی بانکهاي ارزیابی واممدل

هر در .ریسک اعتباري مشتریان را رتبه بندي می کند،ايهاي حرفهمدلهمچنین .می شودبراي بانک ها برآوردمشتریان احتمال قصور 
.اده می شودفاستینده آگویی رفتار بازپرداختی در پیشتجربیات گذشته از ،دو مدل
: هاي زیر هستندوت اتفداراي هاي بانکی و لیزینگ تجهیزات، وامنظر ریسکاز نقطه

.به نام او هستندبنابراین تجهیزات .استدارایی ور قانونی مالک طبه) موجر(شرکت لیزینگ .1
.استو یا وام آن بیشتر از ارزش تجهیزاتارزش به منظور امنیت،موارداز در بسیاري گیرد که رهن یا وثیقه میمعموالًبانک

دارند که این ...) لیفتراك و ،باالبرلی،مثل کامیون، تری(منتخب همکاري نزدیکی با تعدادي از تولیدکنندگانهاي لیزینگ شرکت.2
.این امر تا حدي ریسک یک معامله بد را کاهش می دهد. تولیدکنندگان معموالً بازخرید تجهیزات را گارانتی می کنند

ین ارزش تجهیزات را در طول مدت اجاره تخمهاي لیزینگ دهد شرکتاجازه میبازار ثانویه دارند کهکلی یک طور بهتجهیزات .3
حتی در معامالت بد هم بنابراین لیزینگ . تر از وثیقه استکلی راحت و سریعطور دارایی لیزینگ بهتملک همچنین. نندز

.می تواند سودمند باشد
اي معامالت منجر به اعتبارسنجی لیزینگ هم در بازپرداخت اقساط و هم در هزینه هها دهی بانکوامباریسک لیزینگ هايتفاوت،بنابراین

. گیري تجهیزات می شودپس باز
بعضی از ،مشتریان در یک برنامه طراحی شدهتوجه به دانش بازار و هدف این مقاله پیشنهاد مدلی براي اعتبارسنجی لیزینگ است که با

.دهدهاي ارزیابی براي معامالت لیزینگ ارائه میها را براي ساخت مدلبهترین تمرین

شرکتگسترش مداوم تخصص
بهترخدماتارائهنتیجهدر(افزایش کارایی معامالت(
 معامالتکنترل مؤثرتر

موازنه ریسک مشتري، تولیدکننده و تجهیزات
: معامالت لیزینگ عبارت است ازریسک در کلیديحوزهسه

توانایی مشتریان براي بازپرداخت اجاره و مایلت: ریسک مشتري.1
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مشکالت در حل و فصل لیزینگ هايبالتبع قراردادومعرفی می کنندب مشتریان خوبفروشندگان خو: ریسک فروشنده.2
.ندنبد کمک می کمشتریان 

واقعی دارایی در بازار ثانویه قیمت : فروش مجدد داراییریسک.3

ضرر فروش دارایی بهنگام قصور /و احتمال سود) ریسک مشتري(مدل هاي اعتبارسنجی لیزینگ باید موازنه اي بین احتمال قصور
ند و نیازي به تسویه آن ها نیست ولیکن،هستآورهم سودمعامالت بد لیزینگ باز، بسیاري از یبانکوام هايبرخالف اگرچه . برقرار نمایند
.شدت آن را نیز پیش بینی کند،بلکهکندرا مشخص نه تنها خوب یا بد بودن یک معاملهباید بتواند امتیازي لیزینگ یک کارت 

ساختن یک مدل ارزیابی براي لیزینگ تجهیزات استاندارد
ريبه کیفیت و کمیت اطالعات در دسترس و استراتژي تجااست کهاي یا ترکیبی از هر دو بهترین نوع مدل ارزیابی آماري، حرفه

: نظر گرفتن تکنیک مدل مورد استفاده، مدل باید شامل فاکتورهاي زیر باشدبدون در. شده بستگی داردارزیابیهاي خشب

:ریسک مشتري
سابقه، مالی و دموگرافیکاطالعات ترکیبی از شامل شود دهی بانکی استفاده میهاي وامآنچه در مدلهمانند ریسک مشتريارزیابی 

. مشتري استياعتبار

: ریسک فروشنده
. رتبه بندي می شوندبه اي که دارندر پنج رده و براساس همکاري و تجرداي هفروشندگان به طور دور

: ریسک فروش مجدد دارایی
از ... اطالعات بازار، تجربه و قیمت ها و . دارایی در بازار ثانویه مهمترین معیار تعیین سود و یا ضرر در یک معامله لیزینگ استقیمت 

.یمت آتی هستندمهمترین عوامل تهیه جدول برآورد ق

و تحلیل شکاف تجزیه 
حاصل از (رسم نمودارهاي برآورد معوقات . آزمونی براي بررسی تفاوت احتمال معوقات و ارزش بازار است، تجزیه و تحلیل شکاف

حلیل این ت. تصورت بروز معوقات در طول مدت اجاره اسدرضرر /تجهیزات نشاندهنده میزان سودو برآورد ارزش آتی قیمت )اعتبارسنجی
حدي قابل پذیرش بوده و وجود شکاف تابراي مشتریان با ریسک بهتر . ساده باعث عملکرد بهتر در مدیریت ریسک می شودشکاف 
.استلقابل قبوکه هرگونه شکاف براي مشتریان با ریسک باال غیردر حالی

نمونه تجزیه و تحلیل شکاف:  1تصویر
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نه، بیشترین شکاف، کمترین برآوردها می توانند بصورت ساالنه، ماها. بین برآورد معوقات و قیمت بازار شکاف وجود داردال، در تصویر با
شکاف با دریافت. نه ایجاد شکاف مثبت، می باشد، وشکاف منفیکنترل بروزهدف اصلی این برآوردها . انجام گیرند... شکاف و

. یا کوتاه تر کردن دوره اجاره حذف می شودپیش پرداخت بیشتر و 

: نتیجه گیري
مالکیت موجر منجر به افزایش نقش فروشنده و . تفاوت استمهاي تجاري وامدر لیزینگ با تجهیزات اعتباريبه طور خالصه، ارزیابی 

رچه بازار ثانویه کاال ضعیف تر باشد، ه. پیچیدگی برآورد ریسک معامله شده و اعتبارسنجی مشتریان به تنهایی دیگر کفایت نمی کند
کننده خوب که صورت وجود یک تولیدکه تمامی این ریسک ها درحالیدر. ریسک اعتباري مشتري از اهمیت بیشتري برخوردار می گردد

اسایی، تحلیل شکاف در شن. از اهمیت کمتري برخوردار هستندمی دهد،هاي الزم را براي جبران خسارت لیزینگ انجام همکاري 
ولی ،گرددحذف باید به عنوان مثال شکاف براي مشتریان با ریسک باال . به صورت بهینه به ما کمک می کندکنترل ریسک اندازه گیري و 

یروي انسانی تواند به نوجود یک نرم افزار با کاربري آسان می. قابل قبول است،نظر گرفتن شرایطیبا دربراي مشتریان با ریسک کمتر
. کمک کندحضور مشتریان لیزینگ جهت انجام محاسبات در


