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Abstract 

	
In the aftermath of the global financial crisis, banks need to reevaluate their position in light of profound 
changes in the economic, social, and political landscape. On the one hand, we emphasize the benefits of 
relationship banking, which establishes close contact with bank customers. 
Through a long-term orientation, relationship banking aligns incentives and supports the long-term needs 
of bank customers, leading to reduced inequality and greater firm innovation. 
On the other hand, the interaction between politics and relationship banking can have dark sides. First, with 
new borders arising and competition in banking affected, relationship banking might be particularly prone 
to political interference. Second, a shock to the relationship bank can be transmitted to its borrowers. We 
analyze how relationship banking can overcome its drawbacks. 
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  اقتصاد سیاسی در بانکداري رابطه اي

 

 دانیال سجودي

 علوم سیاسیدکتري  آموخته دانش

 چکیده

به دلیل بحران مالی جهانی ، بانک ها با توجه به تغییرات عمیق در حوزه هاي اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به بازبینی وضعیت 

مشتریان بانکی برقرار می کند. خود دارند. از یک طرف ، ما بر مزایاي بانکداري رابطه اي تأکید می کنیم ، که ارتباط نزدیک با 

بانکداري رابطه اي از طریق یک جهت گیري بلند مدت ، باعث ایجاد انگیزه می شود و از نیازهاي بلند مدت مشتریان بانک پشتیبانی 

طه اي بمی کند و منجر به کاهش نابرابري و نوآوري بیشتر شرکت می شود. از طرف دیگر ، رابطه متقابل بین سیاست و بانکداري را

می تواند جنبه هاي تاریک داشته باشد. اول ، با ایجاد مرزهاي جدید و رقابت در بانکداري ، ممکن است بانکداري رابطه اي مستعد 

مداخالت سیاسی باشد. دوم ، شوك به بانکداري رابطه اي می تواند به وام گیرندگان منتقل شود. ما بررسی می کنیم که چگونه 

 .می تواند بر مشکالت خود غلبه کندبانکداري رابطه اي 

 بانکداري ، بانکداري رابطه اي ، بحران مالی ، مداخله سیاسی ، سیاست  ي:هاي کلیدواژه

 مقدمه.1

در پی بحران مالی جهانی ، بانک ها باید به تغییرات عمیق در زمینه اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی واکنش نشان دهند. اقتصاد ها   

اي تجاري جدید ، تحت فشار قرار می گیرند. جوامع با توجه ه چرخه و ها نابرابري افزایش با  حریک می شوند وتوسط نوآوري ها ت

 نبی که جایی ، دهند می تغییر را مرزها از به پویایی سیاسی تحول گرا در آستانه تحول عمیق هستند. مداخالت سیاسی درك 

 .است چالش یک سیاسی متغیر محیط در بانکداري نقش درك. باشد داشته تري منفی مفهوم است ممکن شدن المللی

؛ گرینباوم و  1984علت وجودي بانک ها به دلیل کاهش تقارن اطالعات بین سرمایه گذاران و وام گیرندگان می باشد (الماس ، 

ست به طور قابل مالحظه اي ). بانکها کیفیت مشتري خود را ارزیابی می کنند ، که اهداف و تمایالت آنها ممکن ا2019همکاران ، 

با بانکها متفاوت باشد و اطالعاتی راجع به ارزش اعتباري آنها ایجاد می کنند. ما بیان می کنیم که ، در یک محیط سرشار از عدم 

دت با م تقارن اطالعاتی ، بانکداري رابطه اي یک مزیت رقابتی را به بانک ارائه می دهد. بانک هاي رابطه اي درگیر همکاري طوالنی

مشتریان خود می شوند و با انجام این کار بر اساس اطالعات نرم ارتباط نزدیکی با مشتریان خود برقرار می کنند که اندازه گیري آنها 

 پذیري انعطاف سطح اي رابطه بانک یک ، نرم اطالعات از بهتر استفاده براي  ).2017؛ لیبرتی وپترسن ، 2000دشوار است (بووت، 

 .د، حفظ می کندشو می پشتیبانی اعتماد و محرمانگی با که را باال احتیاط و

. سازدیم توانمند یو اجتماع يچالش اقتصاد نیمقابله با چند يها را برارابطه اي بانک يبانکدار يهایژگیواین است که استدالل ما 

 کندیمکار هاتیو اقل ،کوچک و متوسط، فقرا يهاشرکت ياعتبار برا نیمأو ت یمحل ياز رشد اقتصاد تیحما برايرابطه اي  يبانکدار

 ياهشرکت یمال نیمأت ،یرابطه اي با کاهش عدم تقارن اطالعات ي. بانکدارشوندیدر اقتصاد م ينابرابر اهشمنجر به ک یکه همگ

 کند.یملیتسه زینوآور را ن



، به باشدهمراهمتعدد  يهابا چالش و داشتهدربررا  ییهانهیهز تواندمی ،استسودمند  عالوه بر اینکهرابطه اي  يحال، بانکدار نیبا ا

 .متغیر یاسیس طیو مح یبحران مال با وجود ژهیو

را  یرابطه اي عمدتاً اطالعات اختصاص يهاکه در آن بانک شودمیمربوط» داشتنگه مسئله«به  رابطه اي يبانکدار اشکال نخستین

رابطه اي  يبانکدار يهانهی). هز1992؛ راجان، 1990(شارپ،  دزننیمگرهخود را به خود  رندگانیگمو وا رندیگیکارمبه نفع خود به

 کی از خود بانک بیآس درصورتوابسته به بانک  رندهیگوام ممکن است نیشود. عالوه بر ایمیازحد ناششیب یدهوام يهااز نرخ

 نایاز مشتر تیحماقادر به رابطه اي  يهابانک ایاست که آ مطرح الؤس نیشود. پس اروبرو یمال نیمأمشکالت تبا  یبحران مال

 دهد.شیرا افزا يثبات در بانکدار تواندمیرابطه اي  يبانکدار هاست ک نیا شنهادی. پهستندبلندمدت خود در طول بحران 

 يریگمیتصم در يریپذو انعطاف اطیاحت. شودمیمربوط یاسیس يرابطه اي در برابر فشارها يبانکدار يریپذبیاشکال به آس نیدوم

 نیب کیدشوار است. روابط نزد یاسیاز مداخله س يریجلوگ ،ییفضا نیاست. در چن تضرور تعیین یکغیرقابلبر اساس اطالعات 

مکن مچطور که  میکنیم یابی. ما ارزیتقارن اطالعاتکاهش عدم باشد تا یاسینفع دوستان س به ممکن است آن انیبانک و مشتر

 .ردیقرارگ افتهیرییتغ یانداز رقابتچشم ی واسیمداخله س ریتأثرابطه اي تحت يبانکدار است

 یبانک طیدر مح یخارج يروهاین به بررسی کند ویمفیرابطه اي را تعر يبانکدار 2است. بخش  ریبه شرح ز مقالهساختار این 

را  يصاداقت يتواند نابرابریرابطه اي م يبانکدار ایکند که آیملیرابطه اي تحل يبانکدار یاصل يهاهینظربا مرور  3د. بخش پردازیم

د. کنمیآن بحث يامدهایو پ یرابطه اي در طول بحران مال ينقش بانکدارپیرامون  4کند. بخش تیها حمايدهد و از نوآورکاهش

 د.پردازیمقاله م گیرينتیجهبه  6کند. بخش یملیرابطه اي را تحل يبر بانکدار یاسیمداخله س ریتأث یچگونگ 5بخش 

 يدر بانکدار یخارج يروهایرابطه اي و ن يبانکدار. 2

-رحالد ياقتصاد ينابرابر ،یجهان یاز جمله بحران مال ی،بانک طیمح دهندهمتعدد شکل يروهاین ،رابطه اي يبانکدار فیاز تعر پس
 .شوندیم فیاطالعات توص يو تحوالت فناور یاسیس راتییتغ ،ينوآور يظهور، تالش برا

 رابطه اي يبانکدار فیتعر 1.2

، باوم و همکاران نیکنند (گریکمک م یمال هیدگان سرماکننتأمین کاربران و نیها بتعامالت و تراکنش يبه هموارساز یمال يهاواسطه

 یگینکند که عدم نقدیميآورجمع ينقدي غیرهاوام نیمأت يبرداشت را براقابل يهاسپرده يبانک تجار کیمثال،  براي). 2019

رت و نظا يغربالگر حاصل از ید. اطالعات اختصاصباشیآنها م رندگانیگها و وامبانک نیب یاز عدم تقارن اطالعاتدر آن ناشی ها موا

 .استرابطه اي همراه يبه بانکدار مربوط ویژه یرقابت تیمز با یکها بانک

 يهاکانال ایخدمات، محصوالت، و/چندین  انیبا مشتر دفعاتها بهکه در آن بانک دارداشاره یتیرابطه اي به نوع فعال يبانکدار

، (بوت ابندیدست خود انیمشتر با کیروابط نزد جادیا براي تعیینرقابلیاغلب غی اطالعات اختصاص تا به کنندیممعامله یدسترس

کند. در مقابل، یمدییتأ را کوچک درازمدت رندهیگوام کیاعتبار  حدکوچک است که  يتجار بانک کی آن معمول نمونه). 2000

I میتنظ ، مانندبانک يبا مشتر بارهکیتعامل  مندازیمحور به خدمات نتراکنش يبانکدار PO داردشرکت بزرگ اشاره کی يبرا. 

 قابل وهمزمان اطالعات  استفاده امکان .ستین ايساده همواره کارمحور تراکنش يرابطه اي و بانکدار يبانکدار نیب قیدق زیتما

مانند  ،محورتراکنش یدهوام يهايورا. فنوجودداردمحور رابطه اي و تراکنش داريبانک یدهوام يهاکیدر تکن تعیینرقابلیغ

ثابت،  ییدارا بر اساس یدهوام ،ییدارا اساسبر  یدهوام ،یمال يهابا ارائه صورت یدهکوچک، وام يوکارهاکسب ياعتبار یازدهیامت

اي هبا مزایاي ویژ، بر اساس دیدگاه مسئول یدهو وام ،)نگیزیل(اجاره بلندمدت  ،ي (فاکتورینگ)کارگزار واسطهبهمطالبات  يواگذار



). 2011برگر و بلک، ؛ 2006(برگر و اودل، است همراه بانک برايبزرگ کوچک و متوسط  يهابه شرکت یدهاز وام تیحما چون

 یکند. در حالیماستفاده دیدگاه مسئول بر اساس یدهوامگیري براي د در تصمیموام از تجربه و آموزش خو متصدي کیمثال،  براي

 .درکاستفاده تعیین نیزاطالعات قابلاز  ، همزمان ممکن استدهدمیتشکیل تعیینرقابلیاطالعات غرا رابطه اي  یدهوامهسته که 

وابط ر ازمندین يهاتیفعال ریسابه بلکه  ست،یرابطه اي ن یدهرابطه اي محدود به وام يکه بانکدار میکنیمقیتصد نیا همچنم

عات اطال بهپرداخت  يهاتراکنش يهاو داده يریگسپرده يهاتیفعال از طریق بانک کی. کندپیدامیبسط زین یبلندمدت بانک

 (نوردن دیابیمدست اهتیو نقض محدود ،اعتبار حداستفاده از  ،ينقد ورود يهاانیمانند جر خود گذارانسپرده پیرامون یاختصاص

 مثال، در تجارت مشاوره ادغام و تملک ؛ برايکنندیبرقرارمخود ارتباط انیبا مشتري نیز گذارهیسرما يهابانک ی). حت2010و وبر، 

 ).2014و همکاران،  سی(فرانس

 یو مقررات بانک یبحران مال 2.2

 آورندمیامن پول را فراهم رهیذخ ،يریگسپرده تیفعال قیها از طر. بانکدارند اهمیت اریبس یعملکرد روان اقتصاد واقع يها برابانک

 صیو نظارت، تخص يغربالگر تیفعال قیها از طرد. بانککننمیاستفاده یدهوام يمنابع برااز تجهیز و  کنندیمجادیا ینگیو نقد

 کنند.یمتیخود حما یدر نقش پول يو از بانک مرکز اپرداخت را اجر ستمیس نیها همچنبخشند. بانکیدر اقتصاد را بهبودم هیسرما

 یالداد. بحران منشان را هابانک یورشکستگ یمنف یاثرات خارج گیو گستردي ثبات در بانکدار یاتیحی نقش جهان یبحران مال

کسب سود در  يها برا). بانک2015شود (تاکور، یمیتلق 1930از زمان رکود بزرگ دهه  یبحران مال نیمعموالً به عنوان بدتر یجهان

 يهاحرانو ب کردهی رسوخبانک يهاستمیها در سراسر سبانک ی. ورشکستگکنندیمازحد شرکتشیب يریپذسکیر ي باهاتیالفع

 دارد.دنبالبه یاقتصاد جهان يبرا را رانگریو يهانهیبا هز اریعتمام یستمیس

انک ب ینگیاز نقد تیسپرده، حما مهیب يهاطرح همچونگسترده  یمنیشبکه ا کیها وجود بانک یورشکستگ یمنف یاثرات خارج

-بها هبانک يریپذسکیر يبرا شتریب زهیتواند انگیخود ميخودکه به کندیمهیدولت را توج حیصر ای یو مداخله ضمن ،يمرکز
 بیشترالزامات با  3بازل  هی. مقررات سرماي قرارگرفتبازنگرتحت ها بانک یچارچوب نظارت ،یانجه ی. پس از بحران مالوجودآورد

ه صورت ب ثبات هر بانک محافظخرد  یاطیاز مقررات احت کانون توجه است.همراه جدید ینگینقدتزریق باال و  تیفیبا ک هیسرما يبرا

ی حائز انکب اتیعمل نیگذاران باستیس ن،یاست. عالوه بر اافتهیرییتغ یستمیثبات س محافظکالن  یاطیمقررات احت جداگانه به

 یانکب اتی) و عملیفروشخرده اتیو عمل ،يگذارسپرده هايتیپرداخت، فعال ستمی(مانند س یعملکرد روان اقتصاد واقع يبرا اهمیت

مکن و م ستیدولت ن تیبه حما ازیکه ن یمال يدر بازارها یبانک يهاتیوفروش و فعالدیخر ،يگذارهیسرما يپرخطر (مانند بانکدار

 شوند.یمقائلزیتما شود،هاستفاد ییودجوهدف س از آنها با است

 یاسیس راتییجامعه و تغ ياقتصاد يهاچالش 3.2

ختن به ، پرداحاصله یاسیس يفشارها لیو به دل مدتبلند تیماه لیروبروهستند که به دل یتوجهقابل ياقتصاد يهابا چالش جوامع

 نیممکن است به طور نابرابر ب يرشد اقتصاد يای. مزادهدکشیدن نمیاجازه نفسجوامع به  یاساس يهايآنها دشوار است. نابرابر

 ای گان،یدولت رفاه، آموزش را ایی چوننقش نهاده از )2015( یکتیپ با توجه به تحلیل شود.ها پخشتین جمعیمناطق مختلف و ب

 يبانکدار ایآ ؛وجوددارد ايرابطه يرابطه اي و نابرابر يبانکدار نیب ایکه آ شودمیها مطرح، این پرسشرفاه ينابرابر در يتصاعد اتیمال

فاقد  موالًمع يهاتیفقرا و اقل يبرا افتهینبه اعتبار در مناطق توسعه یدسترس لیو تسه یبا کاهش موانع اطالعات تواندیرابطه اي م

 بکاهد. از ثابت يو سابقه اعتبار مناسب قهیوث



توان یاست که چگونه مپرسش مطرح نی). ا2012است (گوردون، شدهیمهم تلق اریبس داریپا يرشد اقتصاد يبرا ينوآور ،رابطه نیدر ا

ته است داش یکسان يسود را برا نیشتریب ياند که نوآورکردهلاستدال یکرد. برخنیمأت ي رادر نوآور يگذارهیاز سرما تیبودجه حما

-اضافه تواندیشرکت بزرگ م کیمثال، کارمند  براي). 2013و مازوکاتو،  کی(الزون انددادهانجام آنرا در  يگذارهیماسر نیشتریکه ب
ارشد  تیریمد از جانب اریبر اخت یمبتن يهاپاداش را در قالب آن يایدهد تا مزااختصاص دیجد ينوآور کیخود را به  يکار

-دتمکوتاه سهام و يازحد به بازارهاشیب ياخراج شود. اتکا نهیکاهش هز ندیدر فرآ تواندیکارمند مهمین که  یدر حال کند،دریافت
-خواستار توسعه سازمان) 2013(و مازوکاتو  کیالزونشود.  هايسرکوب نوآور یو حت محورتراکنشرفتار ترویج  تواند سببیی میگرا
 .تندارزش هس جادیا يو بلندمدت بر اساس پاداش مناسب برا ریتمرکز بر رشد فراگم يتجار يها

 يهااستیاست. س رییتغکشور درحال نیچند یاسیانداز سچشم ،یبحران مال متأثر ازو  ،و مهاجرت يکاریب ،ينابرابر شیافزا لیبه دل

 نشدیجهان سازيمعکوس ، درصددشدن و رقابتیالمللنیبي محدودکننده زابرون يممکن است با بازگشت مرزها انهیگراتیحما

 يایاز مزا یکپارچگیی اسیس يهانهیهزرفتن فراتر امکان شهروندان یناهمگن شیافزا ، با)2005روتا (گیري مطابق نتیجه. باشند

 .اردوجودد یفروپاشو وقوع  یاسیس یکپارچگی ياقتصاد

ز اي حاصل ایمزا که پردازدمیفوق  یاسیو س ياقتصاد يهابه چالشچطور رابطه اي  ياست که بانکدار موضوع نیا یهدف ما بررس

 .دسازیمرابطه اي را مشخص يبانکدار يهاچالش

 ياز نوآور تیو حما ينابرابر سازيرابطه اي: محدود يبانکدار ياقتصاد يایمزا. 3

 شیفزابه ا تواندیم رابطه اي يبانکدار ایآ پردازیم کهپیرامون این مهم می بحث به رابطه اي يبانکدار یاصل یمبان یاز بررس پس

 .ریخ ایبپردازد  ياز نوآور تیو حما ينابرابر

 رابطه اي يبانکدار یمبان 1.3

 مبناي ین آنها). اول2016بولتون و همکاران، است (آوردهفراهم رابطه اي يبانکدار يبرا ينظر یمبان نیچندی مال يگرواسطه اتیادب

(برگر و  ندیبیم یبانک يهاتیبه فعال یآت یبا دسترس يهاکردن شرکتمهیرا در ب رابطه اي يبانکدار ینقش اصل محور است کهمهیب

گردد و میتشکیلتعیین لرقابیغ بر اساس اطالعات بانک رابطه اي کی دگاه،ید نی). در ا1999 ،و مستر نی؛ برل1992اودل، 

چرخه عمر  قیبهره را از طر يهانرخ تواندیم بانک رابطه اي کیمثال،  يد. براآوریمقرارداد را فراهم طیشرا یزماننیب يهموارساز

 .هموارسازد) 1999و مستر،  نی(برل يتجار چرخه قیاز طر ای) 1995(پترسن و راجان،  رندهیگوام

ی تصاصاطالعات اخبه  ،وام يبانک رابطه اي قبل از اعطا گوید یکمی که استشده ینیبشیپ يغربالگر مبناي مبتنی بر ین آنهادوم

و همکاران،  ي؛ پور2011و همکاران،  ي؛ پور2010د (آگاروال و هاوسوالد، یابیمها دستشرکت یذات سکیرتعیین پیرامون غیرقابل و

 شود.یمشاخصقرارداد وام  عقداز  پیش شفافالعات دگاه، بانک رابطه اي با کسب اطید نی). در ا2017

 انیشتردر مورد متعیین غیرقابلبانک رابطه اي اطالعات  کی گویدمی ي است کهدادیروپس يغربالگر مبناي مبتنی بر ین آنهاومس

؛ شنون، 1995؛ فون تادن، 1992، ؛ راجان1990کند (شارپ، یمرابطه بلندمدت بر اساس آن عمل کیو در طول  ي،آورجمعرا خود 

از  نانیتا پس از اطم باشدداشته مدتکوتاهدهی وام استبانک رابطه اي ممکن کیمثال، براي ). 2016، و همکاران ؛ بولتون2009

 .تمدیدکند آن را رندهیگاعتبار وام



 رندگانیگوام ییجورفتار بالقوه رانت توانداز این طریق می بانکاست که معتقداست  بانک رابطه اي محورنظارتمبناي  ین آنهاچهارم

؛ بوت 1997 رول،یشود (هولمستروم و تیمانجام رندهیگوام-دهد. به طور معمول، نظارت در طول رابطه بلندمدت بانکخود را کاهش

 ).2000و تاکور، 

ضاد خود با هدف کاهش ت انیدر مورد مشتر یو اختصاصین تعیغیرقابلاطالعات  دیتول ،بانک رابطه اي کی یاصل يهایژگیاز و یکی

 تواند بر اساسیم يریگمیدر تصم یکاف اریو اخت يریپذانعطافصرفاً با برخورداري از بانک رابطه اي  کیاست.  یمنافع احتمال

 اخود ی هیعل آن استفادهاز  ینگرانخود را بدون  یبخواهد اطالعات اختصاص رندهیگاگر وام نیکند. همچنعملتعیین غیرقابلاطالعات 

توان با یم راتعیین غیرقابلاطالعات  دی. تولباشدکافی میاعتماد این کار مستلزم بانک فاش کند،  یبان خود برايبه رقانتقال آن 

 مکن است تعهدات وامخاص باشد و م اریتواند بسیقرارداد وام م کیمثال،  برايکرد. بیترک یدهدر وام ادانعقاد قرارد یژگیو نیچند

 قهیوام و ارزش وث ينظارت بر قراردادها به شکل برتر بانک رابطه اي ینظارت یید. تواناشوشامل را شرکت مختص قهیو وث قیدق

 ).2000(بوت، آید درمی

 مفید گذاري سپرده و دهی وام ترکیب. دادند نشان را سپرده جذب و اي رابطه بانکداري بین هاي همکوشی بسیاري، هاي پژوهش

 دانستن با .کنند می فراهم ها شرکت براي اعتباري تعهدات شکل به بلکه گذاران سپرده براي تنها نه را نقدینگی ها بانک زیرا است

 ختیارا در که نقدینگی ذخایر اندازه در توانند می ها بانک ندارند، ارتباط هم با کامل طور به اعتبار و سپرده تعهد برداشت که این

 تعهدات نقدینگی ارائه عملکرد خود گیرندگان وام بر نظارت با نیز ها بانک). 2002 همکاران، و کاشیاپ( کنند جویی صرفه دارند

 عنوان به که اصلی هاي سپرده که دهند می نشان )2007( تاککور و سانگ). 2014 همکاران، و آچاریا( کنند می ترکیب را اعتباري

 .کنند مالی تامین را مدت بلند رابطه هاي وام که دهند می ها بانک به را امکان این کنند، می عمل پایدار مالی منبع یک

 و یقهوث بر نظارت اختیار، پذیري، انعطاف طریق از نرم اطالعات تولید نقش دهنده نشان اي رابطه بانکداري مبانی خالصه، طور به

 .است مدت بلند رابطه یک طول در زمانی بین رفاه انتقال و ها پیمان

 اي رابطه بانکداري کننده تعیین عوامل. 3.2

 ژهوی و خاص صورت به اي رابطه دادن وام ندارند، مالی بازارهاي به مستقیمی دسترسی هیچ که مبهم و کوچک گیرندگان وام براي

 bps 17 تا 10 وام گسترش  شود می باعث بانک یک از مکرر استقراض که دریافتند) 2011( همکاران و بهارات. است ارزشمند اي

 قرض - کبان دهی وام نزدیک روابط که هنگامی. دارند ارتباط بزرگتر وام اندازه و کمتر وثیقه الزامات با نیز گذشته روابط. شود کمتر

 از نیز بانکی ارتباط اهمیت). 2007 همکاران، و بهارات( است محتمل بسیار آینده وامدهی و ها آن تداوم گیرد، می شکل گیرنده

 به متوسط و کوچک هاي شرکت یابد، خاتمه گیرنده قرض - بانک روابط اگر دهند می نشان که شود می تایید هایی یافته طریق

 ).2011 همکاران، و دگریس( بینند می آسیب شدت

 داريبانک خدمات است ممکن حتی بلکه شود، می شامل را متوسط و کوچک هاي شرکت تنها نه دارد اي رابطه بانکداري که منافعی

 بانک دست در دست خصوصی گذاري سرمایه هاي شرکت مثال، براي). 2012 همکاران، و فرناندو( بگیرد بر در نیز را گذاري سرمایه

 الیم اهرم داراي هاي شرکت وام گسترش کنند، می کمک روابط و کنند می تامین را شرکتشان پرتفوي دارایی که هستند هایی

 وام تایید سرعت و اعتبار به دسترسی رابطه شدت آن در که است، خرد دهی وام دیگر، مثال). 2011 کوونر، و ایواشینا( باشد کمتر

 ).2011 همکاران، و بهر( بخشد می بهبود را

 مورد رد تحقیق ادبیات. کنند می تضمین بیشتر را بانکی ارتباط اجتماعی و اقتصادي هاي محیط چه که است این بزرگتر سوال

 ردادهاقرا اجراي و بررسی با مرتبط معامله هاي هزینه کاهش در ها بانک نقش بر بانک، مقابل در بازار بر مبتنی مالی هاي سیستم



 که دهستن مدنی قانون کشورهاي هاي بانک به متمایل بیشتر مالی هاي سیستم که کند می کشف) 2004( ارگونگور. کند می تاکید

 قانون داراي کشورهاي در. هستند موثر کمتر اختالفات حل در نتیجه در و دارند کمتري پذیري انعطاف مدنی قانون هاي دادگاه

 .هستند مالی بازارهاي تر سریع توسعه محرك سهامدار، از حفاظت و طلبکار به مربوط تر دقیق قوانین مشترك،

 سیدندر نتیجه این به ها آن. پردازند می مالی سیستم ساختار بر ملی فرهنگ تاثیر نحوه تحلیل و تجزیه به)2006( تادسن و کوك

 ،2009( گودل و آگاروال. کنند می ایفا را غالب نقش ها بانک دارند، بیشتري قطعیت عدم از اجتناب که کشورهایی در ویژه به که

 مشروعیت ماا کمتر، سیاسی ثبات و بدهی اجراي کمتر کارایی فساد، کمتر کنترل با کشورهایی در که رسیدند نتیجه این به )2010

 .است تر قوي بازار مالی تامین با مقایسه در بانک مالی تامین بیشتر، سیاسی

 هاي محیط در ویژه به گرفت، نظر در مالی بازارهاي براي جایگزینی عنوان به توان می را اي رابطه بانکداري مقاالت، این به توجه با

 که یمپرداز می موضوع این بررسی به سپس. هستند نیاز مورد قراردادها براي جایگزینی عنوان به روابط آن در که ضعیف اقتصادي

 .یرخ یا کند کمک ها نوآوري افزایش و نابرابري کاهش به و بپردازد اجتماعی هاي چالش برخی به تواند می اي رابطه بانکداري آیا

 اه اقلیت و فقرا متوسط، و کوچک هاي شرکت براي اعتبار و محلی اقتصادي رشد: رابطه اي بانکداري و نابرابري 3.2

 انگ، ؛2000 همکاران، و بک( است شده گرفته نظر در مفید اقتصادي رشد براي طوالنی مدت به یافته توسعه مالی سیستم یک

 تقویت عنوان به معموال( پایدار محلی هاي بانک اهمیت به) 2004( همکاران و برگر. نیستند مستثنی رابطه اي هاي بانک که ،)2008

 اقتصادي رشد براي )شد اشاره )2005( همکاران و برگر و) 2002( آستین در که همانطور شوند، می دیده اي رابطه بانکداري کننده

 .کنند می اشاره

 ا،اینج در. کند می حمایت ها جمعیت میان در و مناطق میان در اقتصادي رشد از چگونه اي رابطه بانکداري که نیست مشخص زیاد

 دادن نشان ما هدف بلکه ،)ببینید را 2016 هریکور، و بازیلیر مطالعه( نیست مالی امور و نابرابري بین رابطه جزئیات بررسی ما هدف

 هک کنیم می پیشنهاد ما. است نشده مطرح موضوع ادبیات در کامل طور به کنون تا که است اي رابطه بانکداري اي واسطه نقش

 و کوچک هاي شرکت مالی تامین) 2 محلی، اقتصادي رشد ترویج) 1 طریق از نابرابري کاهش براي تواند می اي رابطه بانکداري

 .کند اقدام مالی هاي اقلیت مالی تامین) 4 و فقرا مالی تامین) 3 متوسط،

 ياقتصاد رشد محلی، و کوچک هاي بانک. است مهم محلی توسعه براي محلی بانک شعبه یک وجود که است آن از حاکی شواهد اوال

 و حسن). 2014 همکاران، و هاکنز( شدید اعتباري بندي جیره با یافته توسعه کمتر مناطق در ویژه به کنند، می تامین را محلی

 مراهه اعتباري رشد با اگر خصوص به است، محلی رشد در مهم عامل یک بانک کارایی که رسیدند نتیجه این به) ب 2009( همکاران

 ها نآ اگر خصوص به کنند می حمایت محلی رشد از ها بانک که است این کرد بینیپیش ها یافته این از توان می که آنچه 3.باشد

 استا،ر این در. است مهم بانکداري بخش کیفیت وام، اندازه بر عالوه. باشند داشته مشارکت کارآمد مالی گري واسطه هاي فعالیت در

 .کند می پشتیبانی محلی رشد از اي رابطه بانکداري شود، حاصل کافی کارایی اگر

 دهند می نشان )2005( پاند و برگس. سازد می متمرکز بلندمدت انداز چشم یک در را بانک مشتریان مجددا نیز اي رابطه بانکداري

 ذبج افزایش از ناشی اثر این. است داده کاهش را روستایی فقر هند در نیافته توسعه روستایی مناطق به شاخه این گسترش که

																																																													
 کنند می پیدا محلی اقتصادی رشد و بانکی بخش عمق بین منفی حتی یا ھموار رابطھ یک) الف ٢٠١٧( ھمکاران و حسن  3
 بانک کھ رسیدند نتیجھ این بھ )٢٠١٠( اوزیلدیریم و اوندر. دھند می نسبت چین در ھا بانک رایج دولتی مالکیت بھ را این و

 ھای بانک در بالقوه ھایناکارآمدی بھ را یافتھ این و کنند می حمایت محلی رشد از دولتی ھای بانک از بھتر خصوصی ھای
 .دھند می نسبت دولتی



 وام و دکنن جمع بیشتري سرمایه توانند می ها خانواده دهد می نشان که بود روستایی مناطق در ها بانک اعتباري فعالیت و سپرده

 .کنند دنبال را مدت طوالنی مولد هاي گذاري سرمایه تا کنند کسب

) 2015 همکاران، و یانگ دي( کند می حمایت متوسط و کوچک هاي شرکت مالی تامین طریق از را جوامع اي رابطه بانکداري دوما

. ندک می کمک اشتغال و اقتصادي رشد به مهمتر همه از و شود می گرفته نظر در اقتصاد در ها شرکت اکثر براي معمول طور به که

). 2012 همکاران، و بک( است همراه ها خانواده به بانکی وام با مقایسه در درآمدي نابرابري تر سریع کاهش با ها، شرکت به بانکی وام

 " دي( کردند حمایت بحران طول در خانوادگی غیر هاي شرکت از بیش را خانوادگی هاي شرکت ایتالیا در ها بانک مثال، عنوان به
 رمن اطالعات از استفاده که بود قوي هایی بانک براي ویژه به خانوادگی هاي شرکت براي نسبی حمایت. )2015 همکاران، و آورزیو

 - بانک مدت بلند روابط به مربوط تواند می ها یافته این اي، رابطه بانکداري هاي نظریه به نگاهی با. دادند افزایش بحران طول در را

 .کند می تشویق را شرکت مدت بلند گیري جهت یک که باشد گیرنده قرض

 بخشد، می بودبه را فقرا میان در دارایی تخصیص کیفیت مالی امور که یافته این به توجه با اي رابطه بانکداري است ممکن اینکه سوم

 خانه خریداران براي رهنی هاي وام کمتر بزهکاري با محلی بانک یک از گرفتن وام). 2007 همکاران، و بک( کند ایفا اي ویژه نقش

 به )2010( ارگونگور). 2016 همکاران، و آلن( دارد ارتباط کننده مصرف ورشکستگی نرخ و) 2014 مولتون، و ارگونگور( درآمد کم

 مثبتی اطارتب ،)باال درآمد با هایی محله در نه اما( متوسط تا کم درآمد با هایی محله در بانک یک فیزیکی حضور که رسید نتیجه این

 دمع کاهش براي نرم اطالعات که دهد می نشان امر این. دارد مسکن وام بهره نرخ گسترش با منفی ارتباط و مسکن وام پیدایش با

 طهراب بانک یک نقش سپس. هستند اعتماد قابل کمتر سخت هاي داده که فقیر هاي محله در خصوص به است، مهم اطالعات تقارن

 .باشد آن گیرندگان وام هاي ریسک یا وثیقه ارزش بر نظارت براي آن برتر توانایی به مربوط است ممکن اي

 ینزدیک. یابد کاهش ابعاد این در نابرابري کند می کمک و است مذهبی و قومی فرهنگی، مجاورت مکمل اي رابطه بانکداري چهارما

 و دهد می افزایش را کیفیت و کمیت. دهد می کاهش را دادن وام در اطالعات تقارن عدم گیرندگان، وام به دار بانک یک فرهنگی

 را ارتباطی بانکداري طریق از شده آوري جمع نرم، و سخت اطالعات فرهنگی مجاورت مزایاي. کند می کمتر را دادن قرض هزینه

 مهاجران توسط که کوچک هاي شرکت به دادن وام) 2011( میسترولی و البرتو). 2017 همکاران، و فیسمن( کند می پشتیبانی

 براي( یفرهنگ تنوع با مقابله براي بانک یک توانایی که دهد می نشان ها آن هاي یافته. کنند می تحلیل و تجزیه را شوند می اداره

 بین بهره نرخ در شکاف است ممکن )غیره و مهاجر نیازهاي براي سفارشی محصوالت ارائه قومیتی، چند نقاط کردن باز مثال،

 .کند کم را ایتالیایی و مهاجر کارآفرینان

 انراج مطالعه در که همانطور مثال عنوان به. گیرند قرار توجه مورد باید آن اشکاالت کامل، طور به بانکداري ارتباط تقویت براي

 جارها اساسی استخراج در و کند برداري بهره گیرندگان وام روي بر بازار قدرت از اي رابطه بانکداري یک اگر شد، داده نشان) 1992(

 منابع ینهبه تخصیص به قادر و مبهم اگر خصوص به مواردي، چنین در. یابد افزایش نابرابري است ممکن حتی باشد، داشته مشارکت

 مشکل کاهش براي معمول پاسخ).  2011 سگوت،-الگوارد و گیمت( باشد همراه باالتر نابرابري با تواند می بانکداري بخش نباشد،

بانکی، منجر به  سیستم مالی آزادسازي که کنند می تایید )2013( همکاران و دلیس. است بانکداري در رقابت افزایش نگهداري،

 .شود می درآمد نابرابري کاهش

 زا مالی استفاده سو از باید مشتري از حفاظت قانون نامطلوب، اثرات کاهش و اي رابطه بانکداري مزایاي افزایش براي درنتیجه

 از بانک مشتریان اي هزینه نیازهاي و درآمد بیشتر نوسان و بیشتر عمر طول. کند جلوگیري مالی عاملین توسط سواد بی مشتریان

 عرضم در بیشتر میانسال بزرگساالن به نسبت جوانان و سالمندان. دهد می افزایش را جمعیت مالی نیازهاي ها، آن عمر چرخه طریق



 حد از بیش هاي هزینه مانند ناعادالنه وامدهی هاي شیوه معرض در بیشتر و) 2009 همکاران، و آگاروال( دارند قرار مالی اشتباهات

 .)2017 ،2014 همکاران، و آگاروال( دارند قرار غارتگرانه وامدهی حتی یا

 و جغرافیایی لحاظ از که هایی بانک. دارد زیادي اهمیت بانکداري در نزدیکی و روابط که است این شود می داده نشان که چیزي

 هاي وهگر و ها اقلیت از مالی محرومیت کنند، می اتخاذ بهتري دهی وام تصمیمات هستند، تر نزدیک خود گیرندگان وام به فرهنگی

 اختیار و پذیري انعطاف باید دار بانک امر، این تحقق براي. دهند می کاهش را جامعه در نابرابري و دهند می کاهش را پذیرآسیب

 .باشد داشته گیري تصمیم در فرهنگی دانش گنجاندن براي کافی

 کند؟ تسهیل را نوآوري تواند می اي رابطه بانکداري آیا. 3.4

 رکتش به دادن وام ها بانک که بود این دلیل. شد می محسوب شرکت نوآورانه رفتار راه سر بر مانعی بانکی اعتبار گذشته، زمان از

 )2002( استراهان و بلک راستا، این در. است خطرناك ذاتا ها نوآوري در گذاري سرمایه که حالی در دهند، می ترجیح را ثابت هاي

 .دارد کارآفرینی بر منفی تاثیر و جدید هاي شرکت تشکیل با منفی ارتباط کوچک، هاي بانک حضور که رسیدند نتیجه این به

 این ایجر تفکر. شود می گرفته نظر در نوآوري برنده پیش عنوان به اي رابطه بانکداري و است شده معکوس حدي تا مفهوم این اخیرا

 آن نوآورانه هاي پروژه و کوچک هاي شرکت سرمایه نتیجه در و دهد می کاهش را اطالعاتی تقارن عدم اي، رابطه بانکداري که است

 نوآورانه هاي شرکت تعداد دهی، وام رابطه به شوك یک که رسیدند نتیجه این به )2017( ماتوري و هومبرت. کند می تقویت را ها

 می جغرافیایی مناطق از خروج به وادار را نوآوران و) کنند می ثبت را اختراع ثبت حق که هایی شرکت یعنی( دهد می کاهش را

 نوآوري با بانک، کارکردي شکل که کنند می ثابت )2009( همکاران و آلساندرینی. اند دیده آسیب وامدهی روابط آن، در که کند

 بیشتري حمایت با) معمول گراي رابطه هاي بانک(  کوچک و مراتبی سلسله غیر هاي بانک. دارد ارتباط بانک به وابسته گیرندگان وام

 توسعه دهد می نشان که کنند می ارائه شواهدي )2008( همکاران و بنفراتلو. هستند همراه خود گیرندگان وام هاي نوآوري براي

 .کند می پشتیبانی محصول نوآوري جاي به فرآیند نوآوري از ویژه طور به محلی، بانکداري

 ،است همراه جدید هاي شرکت رکم ورود همچنین و باالتر نوآوري فعالیت با بانکداري ارتباط که را ها یافته این توان می چگونه

 باالتر نوآوري مانع جدید شرکت کمتر ورود که کند می ادعا شده، ارائه )2017( ماتوري و هومبرت توسط که اول توضیح داد؟ تطبیق

 براي انکب مالی تامین شکل جاي به کیفیت که کند می فرض دوم توضیح. کنند می نوآوري جدید شرکت چند تنها زیرا شود، نمی

 . )ب الف، 2017 همکاران، و حسن( دارد اهمیت جدید گذاري سرمایه تشکیل

 براي. ندک می تسهیل را نوآوري در گذاري سرمایه رابطه، بانکداري مدت بلند گیري جهت که کند می بیان بالقوه سوم توضیح یک

 سپس. هستند خود نوآورانه هاي فعالیت مورد در حساس اطالعات با اي رابطه دهنده وام به اعتماد به مایل ها شرکت بودجه، تامین

 ملع سابقه بی معامالت بانکداري یا و مالی بازارهاي از ناشی مدت کوتاه برابر در مقاومت عنوان به است ممکن اي رابطه بانکداري

 .دهد می پاسخ نوآوري در بازده از تري عادالنه تقسیم براي )2013( مازوکاتو و الزونیک درخواست به که کند

 قابلیت که کند می استدالل) 2014 ،2011( بوت. باشند خطر بی کمتر بالقوه طور به است ممکن مالی هاي نوآوري راستا، این در

 و شوند می هدایت طلبانه فرصت رفتار طریق از که شود "آزاد هاي شرکت" ایجاد به منجر است ممکن بانکداري در بیشتر بازاریابی

 اومتمق بهتر مدتی کوتاه ریزي برنامه چنین برابر در اي رابطه هاي بانک که رسد می نظر به. دارد پی در را پایداري عواقب امر این



 طهراب هاي بانک طریق از کمتر اما جدید، و بزرگ هاي بانک طریق از ویژه به کردند، نفوذ بانکداري به مالی هاي نوآوري 4.کنند می

 ).2013 زاروتسکی،( بود محدود بسیار ها آن براي مالی هاي نوآوري مزایاي که گرا

 لیتاق و فقرا متوسط، و کوچک هاي شرکت مالی تامین و کند می تسریع را محلی اقتصادي رشد رابطهاي، بانکداري رفته، هم روي

 مدت ندبل هاي مشوق و کند می مقابله مدت کوتاه مالی بازارهاي با و کند می پشتیبانی شرکت هاي نوآوري از. کند می تسهیل را ها

 نآ مشخص صالحدید و پذیري انعطاف و آن مدت بلند گیري جهت در اي، رابطه بانکداري اصلی مزیت. کند می ایجاد ثبات براي

 این هدد می نشان زیادي حد تا که چیزي. کند می پشتیبانی را نرم اطالعات براساس گیري تصمیم و نرم اطالعات کسب که است

 هاي چالش و بالقوه اشکاالت مورد در بحث با ما. باشد توجه قابل نسبتا است ممکن اي رابطه بانکداري اقتصادي مزایاي که است

 .دهیم می ادامه اي رابطه بانکداري

 آن پیامدهاي و مالی بحران طول در اي رابطه بانکداري. 4

 انکداريب ارتباط چگونه که کند می تحلیل بخش این. کند می بحث اقتصادي و مالی بحران تضعیف یا تقویت مورد در بخش این

 می قرار ررسیب مورد بانکی مقررات نقش. گیرد می قرار ضعیف بانکداري سیستم یک تقویت براي قانونی مداخله یا دولت تاثیر تحت

 .گیرد

 است؟ سودمند بحران زمان در رابطه بانکداري آیا. 4.1

 یک اگر. یابد یم گسترش بانک گیرندگان وام به بیشتر بانک یک مالی مشکالت که است این شده تایید خوبی به تجربی نظم یک

 کمتري اعتبار شوند، می گذاري ارزش هاي زیان متحمل آن گیرندگان وام 5شود، نقدینگی شوك یا ناگهانی ورشکستگی دچار بانک

 هاي بانک از گیرندگان وام با مقایسه در را صادراتشان و دهند می کاهش را اشتغال کنند، می دریافت مطلوب کمتر وام شرایط تحت

. )2014 ریچ، - چدورو ؛2011 وینشتاین، و آمیتی ؛2008 میان، و خواجه ؛2011 پورناندام، و چاوا( دهند می کاهش بیشتر تاثیر بی

 به سیدنر با توانند می شفاف و بزرگ گیرندگان وام. است بانک به وابسته و مبهم کوچک، گیرندگان وام به محدود عمدتا منفی اثر

 بانک یک به محدود شوك یک اگر حتی. کنند غلبه مالی مشکالت بیشتر بر عمومی بازارهاي از استفاده با یا تاثیر بدون هاي بانک

 ).2018 واینستین، و آمیتی( باشد داشته واقعی اقتصاد و ها وام مجموع بر منفی تاثیر تواند می هم باز باشد، واحد

 سانتوس( یابد می افزایش ندارند، دسترسی عمومی بدهی بازارهاي به که هایی شرکت براي بویژه وام گسترش اقتصادي، رکود زمان در

 ربازا فروپاشی با ها بانک آن، در که کند می تمرکز متحده ایاالت پشتوانه بدون وام بحران بر) 2010( سانتوس). 2008 وینتون، و

 افزایش دیگر هاي بانک به نسبت را خود هاي وام شدند، متحمل را بزرگتري هاي زیان که هایی بانک. شدند مواجه دو درجه وام

 هیبد بازارهاي به دسترسی با گیرندگان وام مورد در نه اما داد، رخ بانک به وابسته گیرندگان وام مورد در تنها تاثیر این. دادند

 .عمومی

																																																													
 ها آن و دادند، برش و کرده بندي بسته را ها آن دادند، وام ها آن به ها بانک آن، در که است مثال یک کردن بهادار اوراق فرآیند 4	
 وام ايه تکنیک و مسکن وام هاي برنامه آنالین توزیع هاي کانال. )دارند نگه ترازنامه در را ها آن اینکه جاي به( رساندند فروش به را

 ار واسطه عدم نویسنده، چندین. کنند می تسهیل را بهادار اوراق فرآیند وام، هايبرنامه مورد در شده سخت اطالعات که معامالتی
 .)٢٠١٠ همکاران، و کیز ،٢٠٠٩ صوفی، و میان( بینند می دو درجه مسکن وام بحران مقصران از یکی عنوان به
 آمریکا بانکداري سیستم به برونزا شوك یک عنوان به ١٩٩٨ پاییز در روسیه بحران از) ٢٠١١( پورناندام و چاوا مثال، عنوان به 5	

 در ١٩٩٨ سال در نشده بینی پیش اي هسته هاي آزمایش از ناشی نقدینگی هاي شوك) ٢٠٠٨( میان و خواجه. کنند می استفاده
 .کنند می تحلیل را پاکستان



 رابطه انکداريب هاي نظریه با گیرند، می قرار تاثیر تحت مالی بحران طول در همه از بیش بانک به وابسته گیرندگان وام که یافته این

 وام تواند می کند، می آوري جمع را اختصاصی اطالعات که بانکی کنند می استدالل که است سازگار پیشین و غربالگري بر مبتنی

 ژانیدو ؛1992 راجان، ؛1990 شارپ،( کند استفاده اضافی هاي هزینه استخراج براي اطالعات انحصار از و دارد نگه را خود گیرندگان

 و بهمم و کوچک بانک، به وابسته گیرندگان وام براي خصوص به نگهداري مشکل که کنند می فرض ها نظریه این. )2010 اونگنا، و

 هک کنند می ادعا ها نظریه این بنابراین. است جدي هستند، حاد بسیار اطالعاتی مشکالت که هنگامی مالی، هاي بحران طول در

 ابطهر بانکداري دیدگاه، این در. کنند می استفاده خود گیرندگان وام از ها اجاره استخراج براي عمدتا اي رابطه بانکداري از ها، بانک

 .دارد تاریک جنبه اي

 و بک( کنند می پشتیبانی ها بحران طول در رابطه بانکداري نقش از ،)تر مثبت( جایگزین دیدگاه از مقاله چندین وجود، این با

 هاي بانک که نمودند کشف) ب الف، 2018( همکاران و بک. )2014 همکاران، و ایر 2016 همکاران، و بولتون یک 2018 همکاران،

 افتهی ترین قوي یافته این. هستند معامله وامدهی در درگیر هاي بانک از کمتر مالی بحران طول در وامدهی ارتباط کاهش در درگیر

 6.ندارد بازده کم هاي وام در ریشه و است مبهم و کوچک هاي شرکت براي

 فراهم را چندگانه بانکی روابط امکان) 2016( همکاران و بولتون اوال داد؟ تطبیق) اول نگاه در( را متناقض نتایج این توان می چگونه

 و دتراچیاش همچنین( است جدي کمتر نگهداري مشکل و شود می تضعیف بانک یک بازار قدرت مسلما، آن، در که کنند می

 وام از تري مطلوب تداوم اي رابطه هاي بانک که دهند می نشان ها آن 7.)ببینید را 2011 همکاران، و گوپاالن ؛2000 همکاران،

 .کنند می ایجاد را بحران طول در دادن

 وام مختلف هاي فناوري براي معموال شود، می منتشر آن گیرندگان وام به بانک یک از بحران یک کنند می فرض که مقاالتی دوما

 یافته این گاهآن گیرد، کار به تر مبهم و تر کوچک گیرندگان وام براي حتی را معامله وام بانک یک اگر. شوند نمی گرفته نظر در بانکی

 ستثناهاا. شوند شناخته مقصر رابطه گیرندگان وام که شود نمی باعث لزوما بینند، می آسیب بحران یک در گیرندگان وام این که

 و گیرنده قرض - بانک روابط قدرت که) 2015. (همکاران و یانگ و) 2014( همکاران و آییر ،)2018( همکاران و بک از عبارتند

 ضعیف، انکیب روابط با گیرندگان وام به نسبت تر قوي بانکی روابط با گیرندگان وام. گیرند می نظر در را بانک راهبردي گیري جهت

 بر استراتژیک طور به که آمریکا جامعه هاي بانک 8).2014 همکاران، و آیر( دارند بحران در وام تداوم تضمین براي بیشتري احتمال

 افزایش 2008 سال طول در را متوسط و کوچک اي شرکت به وام اعطاي حتی داشتند، تمرکز تجاري مالی غیر هاي وام اعطاي

 ابطهر داري بانک سمت به استراتژیک گیري جهت یک که است تفسیر این با سازگار شواهد این). 2015 همکاران، و یانگ دي( دادند

 .کند می تر مالیم را متوسط و کوچک هاي شرکت براي اعتبار تامین شوك اي،

 قادر باغل دارند، بانک با مدت بلند سپرده رابطه که دهندگانی وام. است مهم بحران یک در نیز بانکی گذاران سپرده با روابط سوما

 هاي سپرده که دهند می نشان )1999( مستر و برلین. )2017 ،2011 همکاران، و پوري( هستند بحران در وام تداوم تضمین به

 دتم بلند روابط با گذاران سپرده. کنند عایق بهره نرخ به زا برون هاي شوك از را گیرندگان وام تا دهد می اجازه ها بانک به اصلی

																																																													
 وام که صورتی در اند، کرده بینی پیش )٢٠١٣( والهو و تراتمن که همانطور که دهند می نشان) ٢٠١۶( همکاران و شیانتارلی 6	

 رداختپ عدم. کنند می متوقف را خود وام بازپرداخت استراتژیک طور به کنند، بینی پیش را خود بانک شکست بانک گیرندگان
 .دارند خود بانک بر محدودي زنی چانه قدرت که است کوچک گیرندگان وام براي بدهی ترین ضعیف راهبردي بدهی

 شاك، و برگر( یابد کاهش آمیز مخاطره گذاري سرمایه یا سرمایه بازارهاي به دسترسی با تواند می نیز اصلی بانک اجاره استخراج 7	
2011.( 

 در بیشتر تحقیقات درنتیجه. رسیدند معکوسی نتیجه به) 2014( همکاران و آییر و) 2015( همکاران و کاروالیو وجود، این با 8	
 .است ضروري موضوع این مورد



 با گذاران سپرده). 2012 پوري، و ایر( شوند می درگیري یا نظر اختالف دچار کمتري احتمال به بانک مشکل صورت در بانک، با

 بانک کارمندان که گذارانی سپرده یا گیرند می قرض بانک از که گذارانی سپرده. دهند می ادامه بیشتر گذشته مکرر هاي تراکنش

 دارد وجود بیشتري احتمال اما کنند، اقدام پایین، پرداخت ریسک با شوك یک صورت در که دارد وجود کمتري احتمال هستند، نیز

 .کنند اقدام باال، پرداخت ریسک با شوك یک صورت در که

 بانکی مسیست به هم سیستماتیک شوك یک و بانکی سیستم به خارجی شوك یک بین تفاوت به )2017( همکاران و بانرجی چهارم،

 عدم از ناشی شوك از خود دهی وام روابط کردن عایق به قادر ایتالیایی هاي بانک که حالی در. کنند می اشاره اقتصاد به هم و

 مشخص است ممکن بیشتر تحقیقات. رفت بین از اروپا دولت بدهی بحران طول در دهی وام رابطه مزایاي بودند، لمان وام پرداخت

 یا باشد، دهیب پرداخت بر مبتنی یا نقدینگی بر مبتنی بحران یک که کند می تغییر صورتی در رابطه بانکداري نقش آیا که کنند

 .شود هدایت بانک گیرندگان وام به شوك یک توسط یا بانک یک به برونزا شوك یک توسط اینکه

 بانکی مالی هاي کمک و رابطه بانکداري. 4.2

 زرگب دولتی پشتیبانی هاي برنامه طریق از خود بانکی ضعیف هاي سیستم از حمایت براي ها دولت جهانی، مالی بحران طول در

 به و ستا گیرندگان وام به بهتر وام اعطاي معنی به ضعیف اي بانک از دولت حمایت که کند می تایید تحقیق ادبیات. کردند اقدام

 یا دده می افزایش را اي رابطه بانکداري دولت، حمایت آیا که است روشن کمتر وجود، این با. کند می کمک واقعی اقتصاد تقویت

 .خیر

 و رددا گیرندگان وام سهام بازده بر مثبتی تاثیر ضعیف هاي بانک به دولت سرمایه ورود که دادند نشان) 2013( همکاران و نوردن

 به دالري 11.20 وام فزاینده گسترش با آرژانتین در محلی هاي بانک. است بیشتر بانک به وابسته هاي شرکت براي مثبت تاثیر این

 دولت سرمایه تزریق تحلیل و تجزیه به) 2018( همکاران و برگر). 1387 پاراویسینی،(دادند نشان واکنش خارجی مالی دالر هر ازاي

 دهی وام شرایط ها، بانک از دولت حمایت که دهند می نشان ها آن. پرداختند ها دارایی از رهایی برنامه طریق از ها بانک به آمریکا

 .دهد می بهبود اي رابطه غیر گیرندگان وام براي بیشتر اندکی بهبود با را رابطه غیر و رابطه گیرندگان وام براي

 حمایت ها شرکت متعاقب گذاري سرمایه و مداوم وام از تا باشد بزرگ کافی اندازه به ضعیف هاي بانک به سرمایه تزریق که است مهم

 براي است ممکن و دهند می ادامه خود شکست به ها بانک باشد، کوچک سرمایه تزریق اگر). 2013 سیمونوف، و جیانتی( کند

 مقاالت این نتیجه). 2017 وینبرگن، و هومار( کنند مشارکت اجرایی غیر هاي وام اعطاي در بیشتر، قانونی مداخالت از جلوگیري

 محدودیت کلمش از جلوگیري و ناموفق گیرندگان وام موفق بازسازي امکان تا باشد باال کافی اندازه به باید سرمایه تزریق که است این

 .شود فراهم کنند، اخاذي آن ضعیف مالی موقعیت دلیل به خود بانک از توانند می گیرندگان وام آن در که نرم بودجه

 اي رابطه بانکداري بر آن تاثیر و نظارتی چارچوب تغییر. 4.3

 کیفیت و باالتر سطوح به منجر که کرد تجربه را اي عمده اساسی تغییر بانک، تنظیمی و نظارتی چارچوب جهانی، مالی بحران از پس

 که است این است مانده باقی پاسخ بدون زیادي حد تا هنوز که سوالی. شد ساختاري تغییرات و نقدینگی مقررات بانک، سرمایه

 و موریسون توسط نظري بینی پیش) 2016( همکاران و بولتون. گذاشت خواهد تاثیر رابطه بانکداري بر مقررات، در تغییرات چگونه

 یم شدیدتر نظارت درگیر باالتر، سرمایه با هایی بانک که این بر مبنی کنند می تایید را )2011( همکاران و آلن و) 2005( وایت

Basel اي سرمایه الزامات راستا، این در). 2012 سوارز، و رپولو( است اي رابطه بانکداري ویژگی این شوند،  I I I در توانند می 

 زمان در و تدریج به باید سرمایه الزامات و است مهم سازي پیاده وجود، این با. دهند افزایش را اي رابطه بانکداري جذابیت بلندمدت

 ).2017 همکاران، و جیمنز( یابد افزایش بانکی وام به شوك یک از جلوگیري براي مناسب هاي



 و بونر و )2016( ویرت و دوایجم. خیر یا است مربوط اي رابطه بانکداري به نقدینگی، مقررات آیا که شود می درك کمتر حتی

 ساختار بر ینقدینگ الزامات که کردند تایید اما یافتند، ها شرکت به بانکی هاي وام بر نقدینگی الزامات از اندکی اثر ،)2015( ایجفینگر

 به صلیا رابطه هاي سپرده از ها بانک که اي بودجه میزان بر تواند می نقدینگی مقررات درنتیجه. گذارند می تاثیر بانکی هاي بدهی

 . بگذارند تاثیر آورند، می دست

 می ارهاش نکته این به اینجا در. است اي رابطه بانکداري در بانک درگیري و ساختاري بانک مقررات بین ارتباط مرتبط، سوال یک

 مثال، نوانع به. شود همکوشی عدم به منجر است ممکن ریسکی بانکداري هاي فعالیت سایر با اي رابطه بانکداري ترکیب که کنیم

 تصاصاخ سابق بانکداري رابطه به را خود منابع توانند نمی ها بانک شود، بزرگ تجارت مانند مالی بازار یک در بانکی عملیات اگر

) 2011( راتنوسکی و هوانگ). 2016 راتنوسکی، و بوت( کند می سرکوب را شده بینی پیش روابط ایجاد براي ها آن توانایی که دهند

 مطالعه ود هر. باشد داشته دنبال به را حد از بیش انحالل تواند می و باشد مخرب تواند می فروشی عمده بودجه که کنند می پیشنهاد

 تجارت یا مدت کوتاه گذاري سرمایه از که مالی بازارهاي در کننده ثبات بی نیروهاي از باید اي رابطه بانکداري که کنند می اثبات

 .شود جدا شوند، می ناشی

 طول در اداقتص براي ثبات لنگر یک عنوان به تواند می کند، غلبه نگهداري مشکل بر موفقیت با اي رابطه بانکداري اگر  مجموع در

 بحران، کی در. کند می فراهم اي رابطه بانکداري براي را بیشتري پشتیبانی شده نظر تجدید نظارتی چارچوب. کند کار بحران زمان

 حمایت هب ثبات تقویت براي ها بانک است ممکن بحران زمان در اگرچه. یابد می شدت بانکی روابط و سیاسی نیروهاي بین فشارهاي

 شوم هاي انگیزه سیاسی عاملین است ممکن وجود، این با. است مهم بانکداري در رقابتی انداز چشم حفظ باشند، داشته نیاز دولت

 .کنیم می بررسی زیر بخش در را موضوع این ما. باشند داشته بانکداري در مشارکت طول در تري

 رابطه بانکداري و سیاسی نیروهاي. 5

) ترکم( رقابت و مرزها سیاسی، تداخل آن در که است مواجه هایی چالش با اي رابطه بانکداري سیاسی، انداز چشم تغییر دلیل به

 .یابد برتري است ممکن

 سازمانی شکل و دولت مالکیت: سیاسی مداخله. 5.1

 ؛2014 کاروالهو، ؛2005 دینک، و براون( کند می مختل را بودجه تخصیص سیاسی مداخله که دهند می نشان اسناد از زیادي حجم

 در امن ثبات براي دولت مداخالت اوال. شود آشکار کانال چندین طریق از است ممکن بانکداري در سیاسی دخالت. )2005 دینک،

 به را دولت مداخالت دهندگان، راي شدید واکنش ترس از سیاستمداران مثال، براي. است سیاسی محاسبات براساس بانکداري

 گروه یک نفع به توانند می سیاستمداران دوما). 2005 دینچ، و براون( اندازند می تعویق به انتخابات هاي سال در ها بانک شکست

 مقابل رد داخلی هاي بانک یا خصوصی هاي بانک مقابل در دولتی هاي بانک مثال، عنوان به( باشند دیگر گروه به نسبت ها بانک از

 رارق میزبان دولت توسط مستقیم غیر یا مستقیم مالکیت سلب معرض در خارجی هاي بانک است ممکن حتی. )خارجی هاي بانک

 از سیاستمداران سوما. )2010 مارکز، و اریسیا " دل( دولت بدهی حفظ براي باال الزامات یا مالیات طریق از مثال، عنوان به گیرند؛

 و افتهی توسعه کمتر مالی هاي سیستم با دولت مالکیت. کنند می استفاده دادن وام تصمیمات بر نفوذ اعمال براي دولت مالکیت

 انتخابات هاي سال در را خود هاي وام دولتی، هاي بانک. )2002 همکاران، و پورتا ال( دارد ارتباط ناکارآمد و گر مداخله هاي دولت

 ساپینزا،( مهم سیاسی مناطق به هم و) 2005 میان، و خواجا( مرتبط سیاسی هاي شرکت به هم و) 2005 دینچ،( دهند می افزایش

 ،)2015 همکاران، و چن( خصوصی مزایاي به دستیابی براي بانکی دهی وام هاي سیاست بر سیاستمداران. دهند می وام) 2004

 ).2014 کاروالو،( گذارند می تاثیر مهم، سیاسی مناطق به اشتغال انتقال براي ها شرکت بر تاثیر مانند



 کسب رد ریشه بانکداري ارتباط اصلی مزیت. است نهفته سیاسی مداخالت برابر در آن پذیري آسیب در اي رابطه بانکداري اشکال

 عطافان و اختیار از توجهی قابل سطح به اي رابطه دار بانک یک آن، براي که دارد نرم اطالعات براساس گیري تصمیم و نرم اطالعات

 رايب را پشتی در یک اما شود، می گرفته نظر در اطالعاتی تقارن عدم کاهش در مزیت یک عنوان به اختیار اگرچه. دارد نیاز پذیري

 در خصوص به بانکی وام بر سیاسی تاثیر که کنند می تایید) 2014( پیاتزا و اینفانته. کند می باز بانکی عملیات با سیاسی دخالت

 . شود اعطا باالیی استقالل خود گیري تصمیم در محلی وام کارکنان به که است قوي صورتی

 تواند می بالقوه توضیح یک. دارد وجود دولتی مالکیت و اي رابطه بانکداري گیري جهت بین علی رابطه یک آیا که است واضح کمتر

 اجازه رم،ن اطالعات براساس متناقض هاي گیري تصمیم دلیل به دولتی هاي بانک استفاده سو با اي، رابطه بانکداري که باشد این

 رابطه داريبانک از سادگی به دولتی هاي بانک که کند ثابت تواند می جایگزین توضیح یک. دهد می را گسیختهلجام سیاسی تداخل

 رمن اطالعات به را دسترسی ترین بیش و هستند نزدیک ها شرکت به داخلی، هاي بانک عنوان به ها آن زیرا کنند می استفاده اي

 نند،ک می تکیه نرم اطالعات به خود ترجیحی دسترسی از برداري بهره براي اي رابطه وامدهی بر داخلی هاي بانک که حالی در. دارند

 و بک ،2011 همکاران، و بک( کنند می استفاده اطالعاتی معایب بر غلبه براي معامله وامدهی هاي تکنیک از خارجی هاي بانک

 .)2008 همکاران، و برگر ب؛ الف، 2018 همکاران،

 لیتمسئو با که جداگانه حقوقی نهاد یک( تابعه شرکت یک افتتاح با ها بانک آیا که نمودند بررسی) 2010( مارکز و آریسیا " دل

 می دجدی بازارهاي وارد )جداگانه قانونی جایگاه بدون دفتر یک تنها( شعبه یک یا) شود می محافظت تابعه شرکت سطح در محدود

 شعبه یک طریق از گیرند، قرار میزبان هاي دولت توسط مالکیت سلب سیاسی ریسک معرض در خارجی هاي بانک اگر. خیر یا شوند

 زمال عمیق حضور مانع این و کند حمایت محدود مقیاس در بانکی عملیات از تواند می تنها شعبه یک وجود، این با. شوند می وارد

 ).2007 همکاران، و سروتی( شود می اي رابطه بانکداري براي

 بر سادف که محیطی در. باشند داشته سیاسی دخالت خود، سازمانی ساختار تغییر با تا کنند تالش اي رابطه هاي بانک است ممکن

 اجاره استخراج همچنین). 2019 ویگ، و اسکراستینز( کند می عمل بهتر  متمرکز و مراتبی سلسله سازمانی ساختار است، حاکم آن

 مبتنی گیري تصمیم بر منفی تاثیر است ممکن باالتر تمرکز و مراتب سلسله وجود، این با). 2012 ناندا، و کانالس( دهد می کاهش را

 این. )2009 میان، و لیبرتی ؛2002 آستین، ؛2005 همکاران، و برگر( باشد داشته اي رابطه بانکداري براي حیاتی نرم اطالعات بر

 وام یفیتک بهبود با ها وام استانداردسازي کاهش و نرم اطالعات باالتر تولید به منجر که است تر پایین مراتب سلسله و تمرکززدایی

 هب نسبت بیشتري استقالل بانک، شعب مدیران آن در که غیرمتمرکز سازمانی ساختار یک). 2019 ویگ، و اسکراستینز( شود می

 ).2012 ناندا، و کانالس( دهند می وام نرم اطالعات فراوانی با کوچک هاي شرکت و ها شرکت به و دارند خود دهی وام تصمیمات

 یک در. گذاردب تاثیر اي رابطه بانکداري حوزه بر است ممکن سیاسی هاي ریسک به ها بانک پاسخ که بگوییم باید گیري نتیجه براي

Scyl بین رابطه بانکداري معنا، l a و Char ybdi s در بانکداري ترین ارزش با اي رابطه بانکداري طرف، یک از. است شده گرفتار 

 و 3.2 بخش به کنید رجوع( شوند می مشخص ثبات بی سیاسی محیط و باال فساد قرارداد، ضعیف اجراي با که است کشورهایی

 می ها آن هرچند. هستند سیاسی دخالت و فساد مستعد اي رابطه هاي بانک خود دیگر، طرف از. )2010 ،2009 گودل، و آگاروال

 قابتیر مزیت همچنین که )بیشتر مراتبی سلسله ساختارهاي به سازماندهی با مثال، عنوان به( کنند محدود را رابطه تعامل توانند

 . دهد می تشکیل را ها آن

 آیا که نمودند تحلیل و تجزیه) 2006( همکاران و بک. باشد بانکی نظارت شکل به است ممکن مشکل این براي بالقوه حل راه یک

 رايب نظارتی آژانس یک مشارکت که دریافتند ها آن. گردد بانک فساد از ناشی هاي زیان کاهش باعث تواند می بانک کامل نظارت

 ار ها بانک بر خصوصی نظارت که نظارتی عوض، در. نیست موثر دادن وام در فساد کاهش در ها بانک به بخشیدن نظم و نظارت



 براي ها تشرک توانایی بر ها بانک در فساد تاثیر ،)خصوصی بخش به دقیق اطالعات افشاي طریق از مثال، عنوان به( کند می تقویت

 مقررات مزایاي از توانند می ویژه طور به دارند، مناسبی قانونی موسسات که کشورهایی. دهد می کاهش را خارجی بودجه افزایش

 .ببرند بهره کند، می تقویت را خصوصی بانک بر نظارت که بانکی

 شوند؟ اي رابطه بانکداري مانع توانند می مرزها آیا. 5.2

). 2016 مارینچ، و حسن( داد تغییر را بانکداري در رقابتی انداز چشم مالی، بحران طول در ها بانک از گر مداخله دولت حمایت

 مقاصد اب را شدن المللی بین و شدن جهانی بالقوه طور به دهد، قرار تاثیر تحت را رقابت است ممکن یافته تغییر سیاسی شرایط

 که یریمگ می نظر در را کانال سه ما. کنیم می ارزیابی اي رابطه بانکداري براي را مرزها نقش اکنون ما. کند معکوس بیشتر حمایتی

 . گذارند می تاثیر رابطه بانکداري بر مرزها ها آن طریق از

 اي ابطهر بانکداري و رقابت بین ارتباط تحلیل به مقاالت از زیادي حجم. باشد کمتر رقابت معناي به است ممکن باالتر مرزهاي اوال

 بینی پیش ها بانک اگر که رسیدند نتیجه این به) 1995( راجان و پیترسن سو، یک از .نرسیدند قطعی پاسخ یک به و اند پرداخته

 گذاري سرمایه خود گیرندگان وام با تر نزدیک روابط ایجاد در کرد، خواهد سودآور کمتر را روابطی چنین آینده رقابت که کنند

 ها اجاره رقابت، که نمودند ثابت) 2000( تاککور و بوت دیگر، سوي از. )2010 ،اوگورا به کنید نگاه همچنین( کرد خواهند کمتري

 بانک د،شو تشدید رقابت اگر پاسخ، یک عنوان به. اي رابطه بانکداري در کمتر و معامالتی بانکداري در خصوص به دهد، می کاهش را

 هاي شاخه دهد می نشان که دهند می ارائه تجربی شواهد) 2007( اونگنا و دگریس. شوند می متوسل اي رابطه بانکداري به ها

 .گیرند می کار به باالتر محلی رقابت مورد در را بیشتري رابطه بانکی

 ساختار نقش به) 2011( زاززارو و پرسبیتریو. بگذارند تاثیر اي رابطه بانکداري و رقابت بین رابطه بر است ممکن دیگر متغیر چندین

 انکداريب در گذاري سرمایه باالتر، رقابت باشند، داشته حضور اعتباري بازارهاي در دور و بزرگ هاي بانک اگر. کنند می اشاره سازمانی

 انکداريب سمت به را ها بانک باالتر رقابت باشند، اکثریت در کوچک محلی هاي بانک اگر وجود، این با. کند می سرکوب را اي رابطه

 مالی تامین و جدید هاي شرکت تشکیل از تعاونی هاي بانک که دادند نشان) ب 2017( همکاران و حسن. دهد می سوق اي رابطه

 یلتسه را متوسط و کوچک هاي شرکت کارایی بهبود بزرگ هاي بانک که حالی در کنند، می حمایت متوسط و کوچک هاي شرکت

 زایايم باشد، باال بانکی رقابت که صورتی در که گیرند می نتیجه متا تحلیل و تجزیه براساس) 2016( نوردن و کیسار. کنند می

 مزایاي و کمتر رابطه با بانکداري به منجر است ممکن رقابت کردن محدود درنتیجه. کند می غلبه مشکالت بر اي رابطه بانکداري

 .شود اي رابطه بانکداري محدود

 تمرکز اي رابطه بانکداري بر تا دهد می اجازه ها آن به و کند می جدا خارجی هاي شوك از را محلی هاي بانک باالتر، مرزهاي دوما

 اثر یک )ب 2012 الف، 2012( لیون و جیوتی. کنند جلوگیري کشورها میان در مالی بحران گسترش از مرزها است ممکن. کنند

 امو با مقایسه در را خارج به خود دهی وام المللی بین هاي بانک جهانی، مالی بحران طول در آن در که کردند شناسایی را پرواز خانه

 این پی در. کند می بررسی را پرو به روسیه 1998 بدهی پرداخت عدم انتقال) 2012( شلبال. دادند کاهش داخلی بازار در دهی

 یشترین،ب گیرند می وام المللی بین سطح در که داخلی هاي بانک براي تاثیر این و یافت کاهش پرو هاي شرکت به تمایل لرزه، زمین

 .بود ترین ضعیف داخلی هاي بانک براي و  متوسط خارجی هاي بانک براي

 شبکه با و بودند تر تجربه با کردند، می اداره را تابعه شرکت یک ها آن اگر یعنی( شدند می ادغام محلی بازار با شدت به ها بانک اگر

 مالی بحران از پس ،دادند می قرض نزدیک گیرندگان وام به جغرافیایی نظر از ها آن اگر و) شدند می ادغام محلی دهندگان وام

 دهدمی نشان امر این که چیزي). 2014 لیولد، و هاس دي ؛2012 هورن، ون و هاس دي( دادند می کاهش را کمتر دهی وام جهانی



 باشد، محلی بودجه تامین و دهی وام در روابط شامل که کنند ایجاد محلی بازارهاي در محکمی جاپاي ها بانک اگر که است این

 .)محلی گذاري سپرده مثال، براي( کنند می تقویت را خود ثبات

 انتقال و آوري جمع در بزرگتري مشکالت حاضر حال در که شوند می ملیتی چند هاي بانک در اطالعات انتقال مانع مرزها سوما

 شوند، تقویت مرزها اگر. )2002 آستین، ؛2005 همکاران، و برگر( دارند خود مراتبی سلسله سازمانی ساختارهاي در نرم اطالعات

 . شوند کشیده چالش به بیشتر اي رابطه بانکداري در مشارکت براي دوردست هاي بانک تابعه هاي شرکت است ممکن

 بانکداري براي را جدیدي موانع است ممکن قومی و مذهبی فرهنگی، خطوط مرزهاي ملی، خطوط امتداد در موجود مرزهاي بر عالوه

 وام از ود،خ اصلی مرکزي دفاتر از بیشتر فرهنگی و جغرافیایی فواصل در هایی شعبه با چندملیتی هاي بانک. کنند ایجاد اي رابطه

 می تشدید را دادن قرض در اطالعاتی مشکالت جامعه در بیشتر اصطکاك درنتیجه). 2006 میان،( کنند می دوري اي رابطه دادن

 .شوند سازگار آن با باید هابانک که کند

 می آوري جمع نیز را خارجی بازارهاي درباره بازار خاص دانش خاص، گیرندگان وام درباره ویژه دانش آوري جمع با همراه ها، بانک

 انصادراتش بازار براي که گیرند می وام هایی بانک از صادرکنندگان که رسیدند نتیجه این به) 2017( همکاران و پاراویسینی. کنند

 است ممکن صادراتی بازارهاي مورد در بانکی دانش کنند، محدود را المللی بین تجارت و سازي جهانی مرزها اگر. دارند تخصص

 . بدهد دست از را خود ارزش

 وقتی که آنچه مورد در 9کند، می تحلیل را جغرافیایی هاي محدودیت حذف تحقیق، ادبیات از توجهی قابل بخش که حالی در

 شود یم ناشی فعلی ادبیات از که استدالل این نکته. دارد وجود کمی شواهد افتد، می اتفاق کنند می تقویت را خود مرزهاي کشورها

 رد پویایی است ممکن. آورد می بار به معکوس اثرات مرزها شدن باز با مقایسه در مرزها تقویت که است این بر فرض که است این

 . باشد متفاوت کامال است ممکن مرزها بستن نتیجه و باشد داشته نقش اینجا

 اومتمق براي را بانکداري رابطه چگونه اینکه. دهند کاهش را اي رابطه بانکداري مزایاي سیاسی تحوالت است ممکن اینکه خالصه

 شتربی تحقیقات براي مهم راه یک کنیم، قوي بالقوه جدید مرزهاي و تغییر حال در رقابتی انداز چشم سیاسی، مداخالت برابر در

 .است
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 ازگارس  اقتصادي و سیاسی متغیر محیط با تواند می اي رابطه بانکداري چگونه که است شده موضوع این بر مروري در این مقاله، 

ب هستند. اول ، بانکداري رابطه مناس مدت بلند اقتصادي هاي چالش با مقابله براي اي رابطه هاي بانک که کنیم می بیان ما. شود

اي از رشد اقتصاد محلی حمایت می کند و تأمین مالی شرکت هاي کوچک و متوسط ، ضعیف و اقلیت ها را افزایش می دهد و همه 

 يبراي کاهش نابرابري در جامعه تالش می کنند. فشار بر روي بانکهاي رابطه اي به شکل رقابت بین بانکی و حفاظت مشتري برا

محدود کردن رفتار رانت خواري ضروري است. دوم ، از طریق کاهش عدم تقارن اطالعات ، بانکداري رابطه اي باعث تأمین مالی 

																																																													
 یمال تامین بر بانک، توسعه در جغرافیایی هاي محدودیت حذف چگونه که کنند می تحلیل و تجزیه) ٢٠١٠( استراهان و رایس 9	

 حالی رد گیرند، می وام تر پایین بهره نرخ با کوچک هاي شرکت که رسیدند نتیجه این به ها آن. گذارد می تاثیر کوچک هاي شرکت
 .ماند می باقی تغییر بدون کوچک هاي شرکت وام میزان که



 کامل تضاد در که –شرکت هایی که فعالیت هاي نوآورانه را انجام می دهند ، می شود. جهت گیري بلند مدت بانک هاي رابطه اي 

 …شود می مدت بلند در ها نوآوري  بخشی ثمر موجب–ی است مال بازارهاي گرایی  مدت کوتاه با

 و دولت مداخالت مالی، هاي بحران جمله از دهد، پاسخ مدت کوتاه اقتصادي هاي چالش به باید اي رابطه بانکداري وجود، این با

 روابط از حمایت اي رابطه هاي بانک هدف که آنند از حاکی اساسی تجربی شواهد که حالی در. شده نظر تجدید نظارتی چارچوب

 شود یم منتقل آن گیرندگان وام به بانکی چنین به شوك یک که دهند می نشان نیز مطالعات است، بحران طول در خود استقراض

 رابطه که تاس مهم بسیار شدن، غالب براي ثبات بر روابط مثبت تاثیر براي. است باالترین ضعیف گیرندگان وام براي تاثیر این و

Basel که همانطور راستا، این در. کنیم پذیرتر انعطاف را ها بانک  I I I مزایاي از سرمایه از باالتري سطوح شد، آن خواستار 

 .کند می پشتیبانی ايرابطه بانکداري

 و نرم عاتاطال براساس کردن عمل براي بانکداران است سیاسی دخالت به مربوط که کنیم می تکید اي رابطه بانکداري اشکال بر ما

 ار سیاستمدارانی توسط دستکاري اجازه احتیاط وجود، این با. کنند اعطا وام اعطاي در را اختیاري هاي قدرت باید تایید، غیرقابل

 یم تري تنگ مرزهاي و کمتر رقابت به منجر که محافظ سیاسی نیروهاي. هستند بانکی دهی وام بر قدرت دنبال به که دهد می

 . ملیتی چند بزرگ هاي بانک در ویژه به کنند، وارد اي رابطه بانکداري بر را بیشتري فشارهاي است ممکن شوند،

 گیریم می ظرن در پایداري لنگر عنوان به را مدت بلند گراي رابطه بانکداري ما. است شده تبدیل بینی پیش قابل رکم مکانی به جهان

 اي ابطهر هاي بانک سپس. یابد می گسترش اجتماعی و سیاسی تغییرات به و گیرد می پیشی اقتصادي و مالی بحران مفهوم از که

 را اه بانک و محققان نباید اهدافی چنین تعریف دشواري. دهند شکل مشترك مدت بلند اهداف سمت به را جوامع فعال طور به باید

 .بازدارد مهم سوال این به پرداختن از
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