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 خالصه مدیریتی

 های اقتصادی نیازمند پرداختن به مباني نظریها با بنگاهشناسي وضع موجود رابطه بانکتحلیل و آسیب

خش واقعي( است تا از اين رهگذر های اقتصادی )ببا بنگاهها بانک های بنیادی در خصوص رابطهتحلیل و

الگوها و انواع روابط بانک و بنگاه و مسائل محوری در اين حوزه مورد بررسي و تحلیل قرار گیرند. اين 

مهم، هدف گزارش حاضر است که بر اين اساس تالش شده است ابعاد نظری موضوع با محوريت الگوهای 

های کالن نظام بانکي ايران در اين خصوص چالش مختلف رابطه بانک و بنگاه تحلیل و بررسي شده و

 ارائه گردد.

اوی ح در اين گزارش های صورت گرفته در خصوص ابعاد کالن و محوری رابطه بانک و بنگاهبررسي

 دستاوردها و نتايج زير است:

ر با وجود توسعه بازاها در بسیاری از کشورها در تأمین مالي بنگاهها بانک موضوع نقش و جايگاه .1

با داشتن .. .و در برخي کشورها همچون آلمان، اسپانیا، ژاپن، چین و بوده همچنان حائز اهمیتسرمايه 

 ردار است.از اهمیت دوچندان برخومتفاوت در مدل رابطه بانک و بنگاه  ساختارهايي نسبتاً

نک و اتحلیل نظری رابطه ب مسئلهمهمترين عنوان به ،«عدم تقارن اطالعات بین بانک و بنگاه» .1

و بنگاه  بانک در رابطه تأمین مالي «کژگزيني»و  «کژمنشي»چالش گیری دو موجب شکلبوده که بنگاه 

نااطمیناني بین بانک و بنگاه در دسترسي محدود به اعتبار،  توانکه پیامدهای آن را مي شودمي

نابع، فساد و رانت در های گريز برای نکول شدن ماستفاده از راه گیری روابط پايدار و بلندمدت،شکل

 د.برشمرتوزيع منابع و... 

و  ایای، منطقهگذاری، توسعهاعم از بانکداری تجاری، شرکتي، سرمايهانواع الگوهای بانکداری   .3

ی امروزه در بسیار است،بانک و بنگاه بین رابطه  دهنده انواعکه شکلن آدهنده های تشکیلزيرمجموعه

 .فته استاز کشورها مورد توجه قرار گر

ی بانکدار دو الگویعنوان به «بر مبادلهبتنيمدهي وام»و  «بر رابطهمبتنيدهي وام» الگوی دو .2

مختلف بر آثار ها و مزيتعدمها، ، مزيتخصوصیاتکه هريک دارای ارتباط بانک و بنگاه  در خصوص

ست. بنگاه حائز اهمیت ا است، در تحلیل نظری رابطه بانک و کاهش اطالعات نامتقارن بین بانک و بنگاه

های مالي و نه بر اساس صورتها بانک به الگويي اشاره دارد که در آنبر رابطه دهي مبتنيوامالگوی 

 همچون شخصیت، اهلیت و« نرم»های دادهبر شناخت مبتنيطالعات مالي بنگاه، بلکه بر پايه مذاکره و ا
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های کوچک يا متوسط( بنگاه )معموالًها دد به بنگاهگرکه در طول زمان دريافت مياعتمادپذيری و غیره 

ابل در مق. بالگری سه رکن اصلي اين الگو استو ارائه تضمین به همراه نظارت و غر دهندتسهیالت مي

ی هاای از اطالعات سخت شامل وضعیت صورتمجموعهبر مبتني مبادله، بانکبر مبتني در بانکداری

ملکردی گذشته وضعیت اعتباری و هرگونه اطالعاتي که عملکرد بنگاه را مالي بنگاه، اطالعات مالي و ع

 .نمايدتر سازد، اعتبار اعطا ميگیری اعطای تسهیالت روشنبرای تصمیم

نگاه ن در خصوص رابطه بانک و بنتايج تحلیل، چهار چالش اصلي نظام بانکي ايرابر مبتني در نهايت

 گرفته است:شرح زير مورد بررسي و واکاوی قرار به

علیرغم اينکه الگوی «: ها در ايران؛ بانک محوریهای تأمین مالي بنگاهمحدوديت در کانال»ـ 

اد ولي اين مسئله در اقتص ،محوری در برخي کشورها نتايج خوبي را برای اقتصاد درپي داشته استبانک

ده محدوديت در دسترسي به دهنالمللي که نشانهای ملي و بینها و شاخصايران با استناد به بررسي

کالت و گیری مشهاست، نتیجه قابل دفاعي نداشته و موجب شکلتأمین مالي مناسب بانکي برای بنگاه

 های زيادی در رابطه بانک و بنگاه در ايران شده است.آسیب

( يعدم تقارن اطالعات )کژگزيني و کژمنش«: عدم تقارن اطالعات در رابطه بانک و بنگاه در ايران»ـ 

وب ها از کانال بانکي محسيک چالش مبنايي در نظام تأمین مالي بنگاهعنوان به در رابطه بانک و بنگاه

 کنندهافتيتوسط در يتظاهر به ورشکستگ»توان در مواردی همچون را مي شود که مصاديق آنمي

انحراف »، «بدعدم توانايي شناخت و تمیز بین مشتری خوب و »، «برای فرار از ادای دين التیتسه

 يافت. «بانک و بنگاه نیب يرواقعیو غ یمشارکت صور »و « نسبت به موضوع قرارداد يبانک التیتسه

 یالگو براساس عمدتاً رانيدر ا یبانکدار«: نبود الگوهای مختلف بانکداری در رابطه بانک و بنگاه»ـ 

ف دهي أشکال مختلبرای شکلا هاز انواع بانک يفیشکل گرفته است و حال آنکه ط «یتجار» یبانکدار

 یداربانک ،يشرکت یداربانک ،یامنطقهی داربانک خأل ايجاد و توسعه. وجود دارد بنگاهرابطه بانک و 

الزامات و بسترهای رابطه مناسب بانک و بنگاه موجب شده است و...  یگذارهيسرما یداربانک ،یاتوسعه

 ها فراهم نگردد.نگاههای مختلف فعالیت ببراساس نیازها و حوزه

بررسي «: ای در بانکداری ايرانای و مبادلهدهي رابطهدهي الگوهای وامضعف در تقويت و شکل»ـ 

دلیل به رابطه در ايرانبر مبتني داریفضای حاکم بر رابطه بانک و بنگاه حاکي از آن است که الگوی بانک

بر تنيمب غفلت جدی قرار گرفته و الگوی بانکداری نبود بستر الزم همچون انواع الگوهای بانکداری مورد

های نهادی و قانوني الزم، نبود شفافیت در اطالعات، و ضعف دلیل نبود زيرساختمبادله نیز به

 بندی اعتباری، موفقیت الزم را نداشته است.اعتبارسنجي و رتبه

 



 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله

ي در مال تأمینی خود نیازمند منابع مالي هستند. اين اهفعالیتمالي  تأمینی اقتصادی برای هابنگاه

کشورهايي که دارای نظام مالي پیشرفته هستند از طريق نهادهای مختلف بازار سرمايه، بانک، 

مق دلیل عاست. در اقتصاد ايران به تأمینگذاری و ساير نهادهای مالي قابل های مشترک سرمايهصندوق

ک لي در اقتصاد ايران يما تأمینمالي بانکي، نظام  تأمینهای مناسب ينکم بازار سرمايه و نبود جايگز

ی کوچک و بزرگ و همچنین هابنگاهمالي  تأمینمسئولیت زيادی در  هابانکبوده و  1محورنظام بانک

 ی کشور از طريقهابنگاهمالي  تأمینمدت و بلندمدت دارند. در اين شرايط که عمده مالي کوتاه تأمین

اکاوی ی اقتصادی مورد وهابنگاهو  هابانکمالي بین  تأمینگیرد، ضروريست رابطه نکي صورت مينظام با

 شناسي قرار گیرد. و آسیب

شود، ی اقتصادی از طريق بانک مطرح ميهابنگاهمالي  تأمینطور کلي وقتي سخن از مشکالت به

مسئله  درزيرا بنگاه تحلیل گردد. ای دو سويه بین بانک و صورت رابطهست که اين مسئله بها ضروری

جانبه، خروجي مالي، بانک يک طرف مبادله است و بنگاه طرف ديگر آن و هرگونه تحلیل يک تأمین

 ناقص و غیرمستدلي را به همراه خواهد داشت. 

ه ی اقتصادی بدون پرداختن بهابنگاهبا  هابانکشناسي وضع موجود رابطه شک تحلیل و آسیببي

گزارش و نظری موضوع و تجربه کشورهای موفق در اين حوزه امکانپذير نیست. اين  ميمباني مفهو

ارائه  ی اقتصادی(، بههابنگاهبا بخش واقعي ) هابانکشناسي رابطه گام نخست تحلیل و آسیبعنوان به

ايت هضعیت رابطه بانک و بنگاه در الگوهای بانکداری در کشورهای ديگر پرداخته و در نو مباني نظری

های رابطه پردازد. تحلیل چالشبه تحلیل ابعاد کالن و بنیادی رابطه بانک و بنگاه در نظام بانکي ايران مي

ی هازارشگبانک و بنگاه در نظام بانکي ايران و وضعیت عملکرد اين حوزه موضوعات مستقلي است که در 

 شود.ديگر به آن پرداخته مي

 

 هاروشمالی بنگاه؛ ابعاد و  تأمین

ين از مهمتر هابنگاهمالي برای  تأمیندهند که مسئله های داخلي و خارجي نشان ميها و پیمايشبررسي

ي مال تأمین، در اغلب کشورها مشکل هابنگاهرود. از بین موانع متعدد رشد ها به شمار ميموانع و چالش

بیش  هابنگاهمالي  تأمینهای ن هزينهبیش از ساير مشکالت حائز اهمیت است. در برخي کشورها باال بود

                                                 

1. Bank-based 
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ه منابع ب هابنگاهمالي مشاهده شده است که اين مسئله موجب عدم دستیابي کافي  تأمیناز ساير موانع 

 1.مالي شده است

درون  منابع دسته دو به را اقتصادی یهابنگاه مالي تأمین منابع مي توان کلي بندیدسته يک در

 يا و دارانسهام آورده درون بنگاهي منابع از منظور د.نمو بندیتقسیم بنگاه از خارج منابع و بنگاهي

 يا و ادامه تأسیس، برای نیاز مورد مالي منابع تأمین منظور به که استهشرکت در موجود هایاندوخته

 وسیعي یفط نیز بنگاه از خارج منابع د.گیرمي قرار استفاده مورد اقتصادی یهابنگاه یهافعالیت توسعه

 توسعه و بودن برهزينه میزان گستردگي، به توجه با که مي شود شامل را سرمايه و پول بازار ابزارهای از

 1.گرفت قرارخواهند استفاده مورد اقتصادی، یهابنگاه دانش سطح با متناسب همچنین و مالي بازارهای

 

 هابنگاهمالی  تأمینهاي . كانال2شکل 
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شده، دوستان  اندازتوان به منابع دروني و درآمدهای پسمالي مي تأمینی هاروشترين از متداول

ای، ی توسعههابانک، 3گذاریهای سرمايهی تجاری محلي، صندوقهابانکو اقوام، سهام و اوراق بدهي، 

ات واسپاری )لیزينگ( مؤسساعتبار و  تأمینسسات دهندگان، مؤی خارجي، قرضهابانکمنابع دولتي، 

                                                 

1. Meghana Ayyagari, Asli Demirgu¨ c¸-Kunt, and Vojislav Maksimovic, (2006), How Important 

Are  Financing Constraints? The Role of Finance in the Business Environment, The World Bank 

Economic Review, VOL. 22, NO. 3, pp. 483–516. 

های اقتصادی،فصلنامه حسابدار های تأمین مالی در بنگاهبارانی، روشمطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله غنی زاده و  .2

 .4921 شهریورماه ،22 ش رسمی،

3. Investment Funds 

  کشور خارج منابع  کشور داخل منابع

 یقرضی هاروش یرقرضیغی هاروش بازار پول ها و نهادهای مالیصندوق هیسرما بازار

 دولتی منابع   

 بنگاهتأمین مالی 

 بنگاه رونیب منابع از ی  درون منابع از

 گذارآورده سرمایه دوستان و اقوام

 بانک تجاری محلی مؤسسه تأمین اعتبار ای و شرکتیانک توسعهب
 گذاریصندوق سرمایه   

 مؤسسه لیزینگ

 اوراق مالی بلندمدت

 سهام شرکتی



 

 

 

 مالي بنگاه نشان داده شده است. تأمینی هاروششمای کلي  1در شکل  1اشاره نمود.

ی اقتصادی به انواع زير هافعالیتمالي  تأمینبندی ديگر بازارهای مالي به منظور در يک تقسیم

 :1شوندتقسیم مي

 نمايند؛وجوه مي تأمیناز طريق انتشار اوراق  هاشرکتيا  هابنگاهدر آنها  بازارهايي که -9بازارهاي اولیه -

 شوند؛مالي پس از انتشار اولیه مبادله مي تأمینبازارهايي که در آنها ابزارهای  -6بازارهاي ثانویه -

بازارهايي که در آنها اوراق بدهي يا ابزارهايي که با سررسید کمتر از يک سال  -1بازارهاي پول -

 شوند؛ادله ميمب

بدهي يا سهام با سررسید بیش از يک بر مبتني بازارهايي که در آنها ابزارهای -1بازارهاي سرمایه -

 شوند؛سال مبادله مي

ها و... مورد مبادله بازارهايي که در ارزهای خارجي حاصل از تولید کاالها يا دارايي ـ7بازارهاي ارز -

 گیرند؛قرار مي

 شوند. ها، سلف و...( مبادله ميهايي که در آنها ابزارهای مشتقه )آتيبازار -8بازارهاي مشتقه -

که توسط بانک جهاني صورت گرفته است، با استفاده از يک بانک اطالعاتي مشتمل بر  9در تحقیقي

مالي برای  تأمینی مختلف هاروشمند استفاده از کشور به مطالعه نظام 122بنگاه، در بین  72،222

مالي در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است که  تأمینچهار گروه  پرداخته است.ا ی نوپهابنگاه

مالي  تأمین»و « اوراق سهام و امتیاز تسهیالت»، «لیزينگ و اعتبار تجاری»، «مالي بانکي تأمین»شامل 

 ه برای نیازهایبا عمر بنگا هاروششود که ارتباط بین انتخاب اين مي« )خانواده، دوستان و...(ميسغیرر

 ست:ا گیرد. نتايج اين مطالعه حاکيگذاری جديد مورد بررسي قرار ميسرمايه در گردش و سرمايه

 تأمین ميرسبیشتر به شکل غیر ميی قديهابنگاهی جديد و نوپا نسبت به هابنگاه. در همه کشورها، 1 

تر است، نون و اطالعات اعتباری بهتر و وسیعاند تا منابع بانکي. البته در کشورهايي که حاکمیت قامالي شده

 افته وجود دارد.يکنند که اين مسئله عمدتاً در کشورهای توسعهی نوپا از منابع بانکي بیشتر استفاده ميهابنگاه

ی هاساختطور مشخص حاکمیت قانون و زيروکار )بههای محیط کسب. کیفیت محیط نهادی و شاخص1 

 دارند. ميمالي رس تأمینی نوپا به هابنگاهويژه به هابنگاهر زيادی بر تسهیل دسترسي اطالعات اعتباری( تأثی

                                                 

1. Love, Inesssa and NataliyaMylenko”. 2003. Credit Reporting and Financing Constraints “. WP: 

3142, World Bank. 

2. Saunders, Anthony and Marcia Millon Cornett, 2012, "Financial Markets and Institutions", fifth 

Edition, The McGraw-hill Companies. 

3. Primary Markets 

4. Secondary Markets 

5. Money Markets 

6. Capital Markets 

7. Foreign Exchange Markets 

8. Derivative Markets 

های مجلس، ترجمه و تألیف: موسی شهبازی های نوپا، مرکز پژوهشوکار بر تأمین مالی بنگاه. بانک جهانی اثر محیط کسب 2

 .4920، 42021غیاثی، شماره مسلسل: 
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يابد و سهم منابع کاهش ميميرسمالي غیر تأمین. به موازات افزايش عمر بنگاه، استفاده از 3 

د جديگذاری )بانکي، لیزينگ و اعتبار تجاری( در هريک از نیازهای سرمايه در گردش و سرمايهميرس

بنگاهي در های پیمايش اساس برمالي که اين مطالعه  تأمینهای چالش ت وسؤااليابد. افزايش مي

 .کشورهای مختلف به آنها پرداخته است

 

 هابنگاهمالی  تأمیندر  هابانكنقش و جایگاه 

ي ابع بانکتوان گفت که منی اقتصادی، کم و بیش ميهابنگاهمالي برای  تأمینی هاروشدر بین انواع 

هايي در کشورهای مختلف شوند که البته تفاوتها محسوب ميمالي بنگا تأمینی مهم هاروشکماکان از 

مالي بانکي با ساير  تأمینوجود دارد. وجه تمايزی که برای  هابانکهای مختلف برای با کارکردها و نقش

ش دلیل ماهیت فعالیت، نقبه هابانکست که شود اين امالي به ويژه بازار سرمايه گفته مي تأمینابزارهای 

مدت )بیش از يک يا دو سال( بايد در مالي بلند تأمین اساساًمدت را بر عهده دارند و مالي کوتاه تأمین

مالي  أمینتتواند در نمي منابع بانکي بايد سیال بوده و بانک ماهیتاًزيرا نهادهای غیربانکي صورت بگیرد. 

که در  ایگونههايي دارد. بهتفاوت ميمالي اسال تأمینلبته اين موضوع در بانکداری و بلندمدت وارد شود. ا

( است که مستلزم PLS) 1«مشارکت در سود و زيان»مالي،  تأمینی هاروشيکي از  ميبانکداری اسال

ی هاانکبر است. هرچند اين مسئله از نظر تجربي به مرور زمان دهبنگاهمالي بلندمدت و مشارکت با  تأمین

ی هاروشدلیل پیچیده بودن و الزاماتي که بايد در به ميی اسالهابانک عمالًکمرنگ شده است و مياسال

بر عقود با بازده معین مالي مبتني تأمینی هاروشاز  های نظارت و...(، عمدتاًمشارکتي رعايت گردد )هزينه

 کنند.است همانند مرابحه، اجاره و...( استفاده ميتعیین نرخ سود ثابت در آنها جايز  )عقودی که شرعاً

در  مالي را تأمیندر  هابانک، بايد سهم هابنگاهمالي  تأمیندر  هابانکبه منظور شناخت جايگاه 

ورهای مالي در بین کش تأمینبررسي صورت گرفته در خصوص ساختار  کشورهای مختلف مقايسه نمايیم.

مالي بانکي در اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپايي باال بوده  تأمینیت اروپايي حاکي از اين است که اهم

مريکا بیشتر آدر بین کشورهای اروپايي نسبت به  هابنگاهمالي بانکي برای  تأمینو همچنین وابستگي به 

رابر ب ده حدوداً ی ايتالیاييهابنگاهمثال برای مالي بازارمحور سهم کمتری را دارد.  تأمینرو ايناست و از

 کنند. استفاده مي 1بر بدهيمالي مبتني تأمینی فرانسه از هابنگاهکمتر از 

                                                 

1. Profit-lost Sharing 

2  . Debt Finance 



 

 

 

البته ساختار بازار بانکي در کشورهای مختلف متفاوت است. در ايتالیا و آلمان سهم اوراق قرضه 

هلند  کشورهايي مانند آمريکا، انگلیس و. 1درصد است 1حدود  صرفاً هابنگاههای بانکي نسبت به کل وام

بر سرمايه هستند در حالي که کشورهای ژاپن، فرانسه، ايتالیا، اسپانیا و آلمان بر دارايي سیستم مبتني

سیستم  ، زيرا دراعتبار هستندبر مبتني بیشومالي کم تأمینهای نظام پايه اعتبار هستند. به عالوه همه

سهم  آمريکادر  1مالي است. تأمینرين نوع مالي از طريق بانک مهمت تأمینبر بازار سرمايه نیز مبتني

ی بیمه، هاشرکتنهاد مالي شامل  9های نظام مالي )ی تجاری از کل داراييهابانکهای دارايي

درصد بوده که اين  6/32برابر با  1212مالي و...( در سال  تأمینی هاشرکتگذاری، ی سرمايههاشرکت

تعداد  1211اطالعات سال  براساساينکه  . مضافا3ًاست درصد بوده 9/11برابر با  1922سهم در سال 

ی هابانکتعداد  1222ست که در سال ا اين در حالي و است 1،321 آمريکای تجاری در هابانککل 

کمتر شده است  آمريکادر  هابانککه هرچند به مرور سهم  2عدد بوده است. 2،212 آمريکاتجاری در 

مالي در کشورهای  تأمینساختار  1جاری قابل توجه است. در جدول ی تهابانکولي کماکان سهم و نقش 

 نشان داده شده است. منتخب

ک با دارا بودن تعداد باالی باندلیل بهبر صنعت بانکداری است که يک کشور مبتنيعنوان به آلمان

از  عمدتاً المللي،در آلمان نسبت به شرايط بین هابانکتری دارد. اندازه کوچک، درجه تمرکز بانکي پايین

های کم و ساير دارايي مياوراق قرضه عمو معموالًهای کم ريسک برخوردار هستند و ساختار دارايي

بر بازار سهام مالي مبتني تأمیندر اين کشور 6کنند.را نگهداری مي 1بانکيهای بینريسک همچون دارايي

ای از کارکردها و وظايف را ، زمینه گستردهاين کشور 7ی جامعهابانکگسترده نبوده و در مقابل شبکه 

نامه، معامله اوراق دهي، صدور ضمانتامو گذارند. فهرست اين خدمات شامل جذب سپردهبه اجرا مي

 .2بهادار، کارگزاری جزئي اوراق، ارائه خدمات امین و ... است

جام گذاری آمريکايي انهی تجاری و سرمايهابانکعملیاتي که  ميشبکه بانکي آلمان، عالوه بر تما 

يابند. در داری نموده و در هیئت عامل آنها نیز حضور ميی اقتصادی را نیز نگههابنگاهدهند؛ سهام مي

                                                 

1. European Central Bank, (2001), “Financial Systems And The Role Of Banks In Monetary Policy 

Transmission In The Euro Area”, By Michael Ehrmann and Et. Al. Working Paper NO. 105. 

Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp105.pdf  

2 .Christensen, 1999, p.14. 

3. Saunders, and Millon Cornett, 2012, p.18. 

4. https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUM  

5. Interbank Assets 

6. European Central Bank, 2001, p.9. 

توانند طیف وسیعی از انواع خدمات مالی را به ها میاست که بر مبنای آن، بانک ای از بانکداری. بانکداری جامع شیوه1

های اقتصادی را نیز نگهداری نموده و در هیئت عامل آنها توانند سهام بنگاهها حتی میمشتریان خود عرضه نمایند. این بانک
 حضور داشته باشند.

 ح ساختار ناام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در اصال. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 8

 .419 ص، 4982، پژوهشکده پولی و بانکی ،جمهوري اسالمي ايران"، مجری طر ح: حسین بازمحمدی، تهران

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp105.pdf
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUM
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUM
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صورت آورنده است، در تصرف بانک مالک کارگزاران جزئي سهام هستند و چون سهام به هابانکاين نظام 

 1اه برخوردار است.باشد و بانک از حق رأی در نشست مالکان بنگآن مي

شود که ترين بانک آلمان( به سه قسمت اصلي تقسیم ميمثال ساختار اصلي دويچه بانک آلمان )بزرگبرای 

 (PCAM)3، بخش مديريت دارايي و مشتری اختصاصي1(CIB)گذاری و شرکتي بانک عبارتند از: بخش سرمايه

گذاری و شرکتي بانک به دو قسمت مديريت ايهبندی بخش سرمکه در اين تقسیم 2(CIسرمايه گذاری شرکتي )

 .تقسیم بندی شده است PWM)6( و مديريت ثروت اختصاصي )AWM)1ثروت دارايي

مالي بانکي مورد بررسي و مقايسه  تأمینهايي در خصوص اهمیت و جايگاه شاخص 1در جدول 

تعريف ارائه  براساس مالي است که تأمیندر  هابانکقرار گرفته است. شاخص اول در خصوص اهمیت 

ت مالي بانکي اهمی تأمینشده در انتهای جدول، در کشورهای استرالیا، آلمان، يونان، ايتالیا و اسپانیا 

ه نیز باالست(. در فرانس هاروشمالي از طريق بانک نسبت به ساير  تأمینزيادی دارد )به بیان ديگر سهم 

نشان داده شده  1طور که در جدول يي است )همانيک کشور مهم در بین کشورهای اروپاعنوان به که

 هاانکبمالي خود اوراق منتشر نمايند و سهم و اهمیت  تأمینتوانند برای ی بزرگ ميهابنگاه صرفاًاست(، 

 . استمالي بسیار باالتر از کشوری همچون آمريک تأمیندر 

                                                 

 .4982به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  4221ادوارد و فیشر،  .4

2. Group Divisions Corporate & Investment Bank (CIB), 

3. Private Clients and Asset Management (PCAM) 

4. Corporate Investment (CI) 

5. Asset Wealth Management (AWM) 

6. Private Wealth Management (PWM) 



 

 

 

 2مالی بانکی در كشورهاي منتخب تأمیندرجه اهمیت  .2جدول 
 اسپانیا پرتغال نیوزلند ورگبلوگزام ایتالیا ایرلند یونان آلمان فرانسه فنالند بلژیك لیااسترا 

در  هابانکاهمیت 

 (1)مالي تأمین
 بسیار مهم مهم مهم مهم بسیار مهم

بسیار 

 مهم
 مهم

بسیار 

 مهم
 بسیار مهم مهم مهم مهم

های سهم وام

 (1)مدت کوتاه
 زياد کم کم N.A زياد کم زياد کم کم کم متوسط متوسط

بر مبتني دهيوام

 (3)رابطه

خیلي مهم 

ی هابانک)

 مسکن(

ها، SMEمهم )

ی با هابنگاه

 مالکیت خانوار(

ولي روند  ،مهم

 کاهشي

غیرمهم بجز 

برای 

ی هابنگاه

 کوچک

خیلي مهم 

ی هابانک)

 مسکن(

 نسبتاً

 مهم

خیلي مهم 

های برای وام

 تجاری

خیلي 

 مهم
N.A مهم 

در  اهبنگاهغیرمهم )

از يک بانک ابتدا 

تسهیالت دريافت 

اما پس از آن به  ،کرده

ديگر برای  چند بانک

اخذ وام مراجعه 

 کنند(مي

 غیرمهم

ورود دولت به 

 (2)بازار بانکي

زياد )وجود 

های ضمانت

دولتي در 

بیشتر 

ی هابانک

 انداز(پس

 متوسط

زياد )وجود 

های ضمانت

جامع دولتي در 

ی هابحرانمواقع 

 (بانکي

 متوسط

زياد )وجود 

های ضمانت

دولتي در بخش 

ی هابانک

 انداز(پس

 کم زياد

زياد 

روند )

 کاهشي(

 متوسط کم کم

کم )نبود 

های ضمانت

دولتي در 

ی هابانک

 انداز(پس

، نسبت درصد 12 >تر از(های بانکي )کوچک، نسبت اوراق قرضه به وامدرصد 2>تر از( )کوچک GDPق قرضه به کنند: نسبت اوراميباشند شامل کشورهايي هستند که از هر چهار شرط پیروی مي «بسیار مهم»(کشورهايي که دارای درجه 1)

هستند. در اين بین رتبه  «مهم»ور را نداشته باشند دارای درجه . کشورهايي که حداقل يکي از چهار شرط مذک درصد 12 > ( تر ازآمده از انتشار اوراق بهادار )کوچکدستهجوه بو  درصد 62>تر از()کوچک GDPگذاری در بازار سهام به سرمايه

 صادق است.  GDP درصد 193گذاری در بازار بورس به اندازه با سرمايه و درصد 122بانکي بیش از های ، نسبت بدهي به وامدرصد 16برابر  GDPايم که در خصوص آمريکا با داشتن نسبت بدهي نسبت به نداشته «کم اهمیت»

 .((Borio، 1996هستند.  «زياد»است دارای درجه  درصد 31مدت آنها )بیش از(کوتاههای هستند و آنهايي که دارای نسبت وام «کم»باشد، دارای درجه  درصد 12>های کوتاه مدت در آنها )کمتر از( (کشورهايي که نسبت وام1)

بر رابطه گیرنده مبتنيبر رابطه نزديک و تنگاتنگ بین بانک و بنگاه است. زماني يک بنگاه را وامعات مالي شرکت نیست و بلکه مبتنيی مالي بنگاه و اطالهاصورتتسهیالت توسط بانک گیری برای ارائه بر رابطه، مبنای تصمیمدهي مبتني( در وام3)

 همه يا نسبت بااليي از منابع مالي شرکت توسط يک بانک انجام شود. تأمیندانیم که مي

 شود. تلقي مي «کم»درصد باشد  12؛ و کمتر از «متوسط»درصد باشد،  32تا  12؛ بین «زياد»درصد باشد،  32بانک بزرگ بیش از  12های ها و مالکیت و مديريت داراييرتي که ضمانت( در صو2)

                                                 

1 . European Central Bank, 2001, pp.14-15. 
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است که در بخش ششم اين  1رابطهبر مبتني دهيشاخص ديگر در اين بررسي، مربوط به مدل وام

رابطه معرف نوعي رابطه بلندمدت و بر مبتني گیرد. بانکداریفصیل مورد بررسي قرار ميگزارش به ت

ي، اين شاخص در برخي کشورهای اروپاي براساسشناخت طرفین است. بر مبتني پايدار بین بانک و بنگاه

، 1غیرشخصي روابطبر مبتني دهيرابطه است تا وامبر مبتني ای بیشترمالي نهادهای واسطه تأمینبازار 

د دارند ی خوهابانککه بسیار معمول است که مشتريان بانکي يک رابطه بلندمدت و پايدار با به نحوی

مبادالت  هابنگاه، هابانککه در اين  طوریدر آلمان است به« ی مسکنهابانک»که مثال برجسته آن 

 3امعی جهابانک، هابانکبیشتر  کنند. در آلمانمالي و تسهیالتي خود را تنها با يک بانک برقرار مي

کنند که اين مسئله موجب شده مي تأمیننیازها و خدمات مالي مشتريان خود را ميرو تمااينهستند و از

شابه م با يک بانک بیشتر از ساير کشورها متداول باشد. ايتالیا نیز تقريباً صرفاًاست در آلمان رابطه بنگاه 

محور با يک بانک کار مدل رابطهبر مبتني ی کوچکهابنگاهی از مدل مذکور است به نحوی که بسیار

  2.کنندمي

مالي بانکي و مقايسه با بازار سرمايه در برخي  تأمینآمار مربوط به اهمیت و جايگاه  1در جدول 

 مالي بانکي در تأمینطور که مشخص است سهم مريکا نشان داده شده است. همانآکشورهای اروپايي و 

بدهي( ر بمبتني مالي تأمینسبت به کشورهای اروپايي پايین و سهم انتشار اوراق بهادار )ابزار مريکا نآ

کنند و عمده منابع تولید ناخالص داخلي اوراق منتشر مي 7/2تنها  هاشرکتباالست. در مقابل، در آلمان 

 گردد. مي تأمین هابانکمالي از طريق 

 

 یه اروپا و آمریکا )درصدي از تولید ناخالص داخلی(مالی در اتحاد تأمینساختار  .1جدول 

 اتحادیه اروپا فرانسه آلمان ایتالیا اسپانیا آمریکا عنوان

 1/21 1/37 2/39 2/29 1/23 6/11 هاشرکتهای بانکي به وام

 6/3 6/7 7/2 2/1 2/2 7/11 هاشرکتانتشار اوراق بهادار توسط 

 92 111 71 66 77 193 گذرای در بازار سهامسرمايه
Source: European Central Bnak، 2001، p. 11. 

 

نقش زيادی در اقتصاد دارند. توسعه اقتصادی اين کشور وابسته به حمايت  هابانکدر چین نیز 

محور مدل رشد کشور است. در اين کشور با استفاده از مالکیت عنوان به «ی بزرگهابانک»دولت از 

ي و همچنین اعمال قوانین کنترلي وسیع، نهادهای دولتي تأثیر زيادی در گسترده دولت در نهادهای مال

درصد  162های بانکي مجموع وام، 1222تا  1997یهاسالتخصیص منابع نهادهای مالي دارند. بین 

                                                 

1. Relationship Lending 

2. Arm.s Length Lending 

3. Universal Banks 

4. European Central Bnak, 2001, p. 11. 



 

 

 

درصد در  122 تولید ناخالص داخليصورت واقعي( داشته است، اين در حالي است که رشد رشد )به

 ی چندملیتي ازهاشرکتی با مالکیت دولتي و هاشرکتويژه واحدهای بزرگ، به مدت مشابه بوده است.

 . 1.انددست يافتههای رقابتي ی دولتي به مزيتهابانکهای سوبسیدی عرضه شده توسط طريق وام

کي کند. اندازه نظام باننظام بانکي در کشور چین نقش زيادی در سیستم مالي اين کشور ايفا مي

ی هاسال)متوسط  درصد 116نسبت کل اعتبارات بانکي به تولید ناخالص داخلي،  ساسبرادر چین، 

 درصد 61ای بیشتر از کشورهای نوظهور است )با متوسط طور قابل مالحظه( است که به1221-1227

ی هانگاهببه تولید ناخالص داخلي(، همچنین بیشتر اعتبارات بانکي تخصیص يافته در چین مربوط به 

بوده که  درصد 16معادل  1227است مضافا اينکه نسبت مطالبات غیرجاری نیز در چین در سال دولتي 

البته اين کشور توانسته است نسبت مطالبات غیرجاری  1است. درصد 12متوسط کشورهای مورد بررسي 

که موفقیت  3برساند 1212درصد در سال  1/1درصد بوده است به  19که معادل  1221خود را از سال 

شود. از داليل موفقیت چین در کاهش قابل توجه نسبت تسهیالت غیرجاری، چمشگری محسوب مي

)معاوضه( بدهي به سهام،  1همچون سوآپ 2ی مختلف عالج )حل وفصل يا گزرد(هاروشاستفاده از 

 6گذاران، اوراق بهادارسازی و... بوده است.ی نقدکردن، فروش مستقیم به سرمايههاروش

های استراتژيک مالي، حمايت از حوزه تأمینهای در برخي از نظام هابانکوظايف  يکي ديگر از

بر عهده سه 7های سیاستيگذاشتن وام مثال در کشور چین، مسئولیت در اختیاربرای  اقتصادی است.

اند. اين های مختلف اقتصادی سازماندهي شده)حاکمیتي( است که در حوزه 2گروه بانک سیاستي دولتي

( که مسئولیت اولیه CDBای چین )(، بانک توسعهADBروه عبارتست از بانک توسعه کشاورزی )سه گ

(. اين سه گروه بانک Eximهای زيرساختي را برعهده دارند و بانک صادرات و واردات چین )پروژه

مالي  تأمینرا  CNYمیلیارد  12تا  1/2طور معمول بین های تولیدی با سرمايه باال بهسیاستي، پروژه

نکداری قانون با براساسی تجاری در چین نیز هابانکی دولتي )حاکمیتي(، هابانککنند. در کنار الزام مي

در راستای نیازهای اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي و تحت راهنمايي »دهي ( ملزم به وام1991)9تجاری

 .هستند «ی صنعتي حاکمیتهاسیاست

 

                                                 

1. Andersson, Fredrik N.G., KatarzynaBurzynska and Sonja Opper, (2013), “Lending for Growth? An 

Analysis of State-Owned Banks in China”, Working paper, Lund University, Department of Economics. 

2. Allen ,Franklin and et.al, " CHINA’S FINANCIAL SYSTEM: OPPORTUNITIES AND 

CHALLENGES", Working Paper 17828. http://www.nber.org/papers/w17828  

3. http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS?page=1  

4. Resolution 

خود  یاز ابزار مال یناش یدطرف قرارداد نسبت به معاوضه عوا یکمعاوضه از ابزار مشتقه است که در آن  یاقرارداد سوآپ  .2

 مورد معامله دارد. یبه نوع ابزار مال یبستگ یادقرارد ینچن ید. عواکندیطرف مقابل اقدام م یاز ابزار مال یناش یدبا عوا

6. Min Xu, (2005), " Resolution of Non-perfor Ming Loans in China" Available: 

https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/25948/2/Xu_2005.pdf  

7. Policy Loans 

8. State Policy Banks 

2. Commercial Banking Law  (91)قانون بانکداری تجاری، ماده. 

http://www.nber.org/papers/w17828
http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS?page=1
http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS?page=1
https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/25948/2/Xu_2005.pdf
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 عات ناكامل( در رابطه بانك و بنگاهمسئله عدم تقارن اطالعات )اطال

شود اين است که بانک با استفاده از چه الگو و ت اصلي که مطرح ميسؤاالدر بحث رابطه بانک با بنگاه 

نمايد؟ و آيا برای اعطای تسهیالت به مدل رفتاری اقدام به ارائه تسهیالت به يک متقاضي )بنگاه( مي

تواند به همه اطالعات الزم و صحیح برای به اطالعات دارد؟ آيا بانک ميو انتخاب میان آنها، نیاز  هابنگاه

 گیری در خصوص اعطای اعتبار دسترسي پیدا کند؟تصمیم

يک خصیصه و ويژگي عنوان به ت در مفهوم عدم تقارن يا ناکامل بودن اطالعاتسؤاالپاسخ به اين 

ل اقتصاد اطالعات شکل گرفته است، در مقاببر مبتني ذاتي بازار نهفته است. نظريه اطالعات نامتقارن که

تئوری رقابت کامل در اقتصاد است که بر اين باور است که در بازار رقابت کامل، اطالعات کامل و قابل 

 دسترس است و همه از اطالعات مبادله خود آگاه هستند.

ادله یت کاالی مورد مبکننده به يک اندازه از کیفتقارن اطالعات به اين معناست که طرفین مبادله

از  شود که يکيو شرايط مبادله در بازار اطالع داشته باشند. عدم تقارن اطالعات به وضعیتي اطالق مي

بارت عکننده کمتر از طرف ديگر در مورد کاال يا وضعیت بازار، اطالعات داشته باشد. بهطرفین مبادله

 سئلهماطالعات، ناهمسان باشد. در ادبیات اقتصادی کنندگان از ديگر تسريع اطالعات بین کلیه استفاده

در دو دسته انتخاب نامساعد )کژگزيني( و خطر رفتاری)کژمنشي(  معموالًعدم تقارن اطالعات 

دسته اول مسائلي هستند که در آن يک طرف مبادله از اطالعات طرف ديگر  1شوند.بندی ميتقسیم

ست بر تصمیم وی تأثیر بگذارد. اين دسته با عنوان اطالعات توانخبر است در حالي که آن اطالعات ميبي

گردد. دسته دوم مربوط به حاالتي شود که منجر به بروز پديده انتخاب نامساعد ميپنهان شناخته مي

اما بر رفتار طرف دوم  ،ديگر پوشیده است دهد که بر طرفاست که يک طرف مبادله اعمالي را انجام مي

  1شود که سبب بروز خطر رفتاری خواهد شد.عمل پنهان نامبرده ميعنوان به ن دستهتأثیرگذار است. اي

سک اعتباری طور کامل در مورد ريافتد که بانک بهزماني اتفاق مي در بازار بانکي، عدم تقارن

کنندگان اعتبار( اطالعات کافي نداشته باشد. در حالت عدم تقارن اطالعات مشتريان خود )درخواست

نند و آن کحساب هستند و تسهیالت را به موقع پرداخت ميتوانند بین متقاضیاني که خوشنمي هابانک

  3دسته ديگر که بد حسابند، تفکیک قائل شوند.

دهندگان ای در خصوص عدم تقارن اطالعات در بازارهای اعتباری وجود دارد. وامادبیات گسترده

هايي وجود دارد خصوص قدرت اعتباری آنها عدم اطمیناندهند که در اعتباراتي را به متقاضیان مي

اطالع است. اين عدم کننده اعتبار و اقداماتش بيهای دريافتکه اعتباردهنده از برخي ويژگينحویبه

                                                 

ثیر توسعه مالي بر رشد اقتصادي تحت اطالعات أاي تبررسي مقايسه زاده،همايون رنجبر و منیره همتو مرتضي سامتي  .4

زمستان  ،هاي رشد و توسعه اقتصاديپژوهش، و در حال توسعه( يافتهمورد مطالعه کشورهاي منتخب توسعهنامتقارن )
 .10تا  22ص ص ،2 ش ،9دوره   ،4924

 .94، ص 4924به نقل از سامتي و همكاران،  6، ص 2002زينكو،  .2

 .94، ص 4924سامتي و همكاران،  .9



 

 

 

ها و شرايط بازار رقابتي را شود و برخي ويژگيبندی اعتباری منجر ميبه تعادل در جیره تقارن اطالعات

ند توانيد. البته در طول زمان اعتباردهندگان بخشي از مشکل عدم تقارن اطالعات را مينمادار ميخدشه

ای با تجمیع و پردازش اطالعات اعتباری افراد ات مالي واسطهمؤسسحل نمايند که البته در اين میان، 

 1توانند به اين مسئله کمک نمايند.مي

گیرنده و بین تسهیالت1بودن اطالعاتعبارت ديگر ناکامل مسئله اطالعات نامتقارن يا به

د. شوبندی اعتبار ميآمدن جیره وجودبهدهنده منجر به عدم تخصیص اعتبار به نحو کارآ و تسهیالت

گیری برای شود. هرچند وثیقهاستفاده از ابزارهايي همچون وثیقه موجب کاهش اطالعات نامتقارن مي

ي دسترس ی کوچک و بنگاه که عمدتاًهابنگاه و رينان خردی جديد، کارآفهابنگاهها به خصوص برای وام

وثیقه ندارند در کشورهای درحال توسعه يک مشکل عمده محسوب عنوان به های ثابتکافي به دارايي

 دهندگانها و مدت زمان مربوط به تملیک و نقد کردن وثیقه نیز برای وامشود. عالوه بر اين هزينهمي

 دارای اهمیت است. 

 ،تر استی کوچک و متوسط جدیهابنگاهطور که بیان شد مشکل عدم تقارن اطالعات برای همان

آنها اغلب از نظر اطالعاتي ضعیف و دارای ابهام هستند و فاصله اطالعاتي بین مديران بنگاه با بیرون زيرا 

که حوید. به نکنمالي بیروني را با مشکل موجه مي تأمیناز بنگاه زياد بوده و اين مسئله دسترسي به 

های ای از میان پروژهدلیل عدم اطالع درست و کامل از اينکه چه پروژهمالي بیروني به تأمیننهاد 

لذا با مشکل انتخاب معکوس  ،گذاری بیشتری استی کوچک دارای عايدی سرمايههابنگاهپیشنهادی 

ر از آنچه مورد توافق بوده مصرف شده ای غیداند وجوه اعتباری آيا در پروژهشود و يا اينکه نميمواجه مي

  3شود.يا خیر با مشکل بروز خطر اخالقي مواجه مي

ی هابنگاهمالي برای  تأمین( نیز معتقد است مشکل عدم تقارن اطالعات در مسئله 1222دگرس )

بدهي  توانند از بازارهایبه راحتي مي ی بزرگهابنگاهزيرا ی بزرگ بیشتر است. هابنگاهکوچک نسبت به 

مالي از نهادهايي همچون بانک  تأمینی کوچک وابسته به هابنگاهمالي شوند. در حالي که  تأمین ميعمو

هايي در اين میان وجود دارد که بیان هستند که با مشکل عدم تقارن اطالعات مواجه هستند. تئوری

رای استفاده در تصمیمات ب هابنگاهتوانند اطالعاتي را در خصوص گذاران نهادی ميدارد سرمايهمي

( که البته ارتباط بلندمدت با بنگاه 1922آوری نمايند )برای مثال رک: دياموند، اعتباری را تدارک و جمع

 2تواند نقص اطالعاتي را در اين زمینه جبران نمايد.مي

                                                 

1.  Ariccia, Giovanni Dell, (1998), “asymmetric Information and Market Structure of the Banking 

Industry”, International Monetary Fund, Reasearch Department.p.2. 

2.Incomplete Information 

3. Berger, Allen N. (2002), “Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The 

Importance of Bank Organisational Structure”, Forthcoming, Economic Journal. 

4. Degryse, H., and P. van Cayseele (2000): “Relationship Lending within a Bank-Based System: Evidence 

from European Small Business Data,” Journal of Financial Intermediation, (1), pp.90-109. 
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هايي است توان بیان داشت که نظارت بر مصرف تسهیالت خود دارای هزينهدر همین خصوص مي

هايي است که عامالن های نمايندگي، هزينهشود. منظور از هزينهاضافه مي 1های نمايندگيبه هزينه که

اقتصادی با ورودشان به دنیای اطالعات ناکامل )نامتقارن(، ناگزير به صرف هزينه برای کسب اطالعات 

  1جهت انجام مبادالت هستند.

 

 طالعات در رابطه بانك و بنگاه. اثر عدم تقارن ا2شکل 

 
ندگان گیرتوان بیان داشت مشکل ناکامل بودن و يا عدم تقارن اطالعات بین تسهیالتدر مجموع مي

ز شود و بسیاری امالي محسوب مي تأمیندهنده( يکي از مشکالت مبنايي در نظام و بانک )مؤسسه وام

در عدم بازپرداخت تسهیالت،  هابنگاهبرخي از مشکالت اعم از دسترسي محدود به اعتبار، رفتارهای 

های گريز برای نکول شدن منابع، فساد و رانت در توزيع منابع و... ريشه در همین مشکل استفاده از راه

توان ادعای از بین بردن عدم نميزيرا دارد و هر نظام اعتباری که بتواند اين مشکل را حداقل نمايد )

ی كه داراي اهمیت سؤالحال مالي کارآمدتری خواهد داشت.  تأمینود(، تقارن اطالعات را مطرح نم

تواند مشکل چه ساختاري در خصوص رابطه بانك و بنگاه می اساساًخواهد بود این است كه 

نیازمند شناخت اشکال و انواع رابطه  سؤالاطالعات نامتقارن را كاهش دهد؟ پاسخ به این 

انواع رابطه بانك و بنگاه در این گزارش مورد بررسی قرار میان بانك و بنگاه است كه در بخش 

 گیرد.می

                                                 

1. Agency Costs 

2. Saunders, and Cornett, 2012, p.12. 
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 هاي بانکداري و تحلیل رابطه بانك و بنگاه در آنهاانواع الگوها و سیستم

ی اقتصادی، مدل يا الگوی بانکداری هابنگاهبا  هابانکيکي از مسائل مهم و اساسي در خصوص رابطه 

گیرد. که اين خود از نوع نگاه نظام اقتصادی به جايگاه بنگاه شکل ميآن رابطه بانک و بر مبتني است که

ش گیرد. در اين بخش از گزارت ميئی اقتصادی نشهابنگاهو نقش آنها در حمايت و پشتیباني از  هابانک

و  هابنگاههای بانکداری، به بررسي مدل رابطه بانک با بخش واقعي )با برشمردن انواع الگوها و نظام

کداری از بان مياساسي در اين زمینه اين است که چه الگو و سیست سؤالپردازيم. های اقتصادی( ميبخش

 شود. مدل بهینه محسوب مي هابانکو  هابنگاهبرای 

نظر قرار دهیم بهترين الگوی بانکداری، سیستم بانکداری  برخي بر اين باورند که اگر بنگاه را مد

 هاتشرکها ترجیح دارد. مزيت سیستم بانکداری آلمان برای عملکرد آلمان است که بر ساير سیستم

عت مورد يي در صنهابانک)صنعت( و منافع ناشي از داشتن  هاشرکتدلیل رابطه بلندمدت بین بانک و به

انچه شود. چننظر است که موجب دسترسي به اطالعات بیشتر و روابط اقتصادی مشترک با شرکت مي

ن به موضوع نگاه کنیم، موضوع پیچیده است. تصمیم به اعطا يا عدم اعطای تسهیالت از منظر بانکدارا

ت مديره شرکت حضور داشته باشد. که اين مسئله ئتوسط بانک زماني میسرتر است که بانک در هی

شود که اگر بانک اين اطالعات را با اطالعات خود مي 1موجب دسترسي بانک به اطالعات داخلي )جانبي(

تر خواهد شد. اين رويکرد برای دسترسي گیری در خصوص اعطای تسهیالت آساننمايد، تصمیم ترکیب

ديگر  هایهای مالي کشورهای ديگر وجود ندارد. که البته مدلگیری در بیشتر نظامبه اطالعات و تصمیم

 3برتری دارند. 1سازی ريسکهمچون نظام مالي انگلستان از جهات ديگری همچون تنوع

کمتر  اهبانک، هاشرکتر نظام بانکي در انگلستان به نحوی است که در زمان ورشکستگي ساختا

تم در اين سیس هابانکاز سرمايه خود را از دست خواهند داد. در مقابل،  ميبخش کزيرا  ،پذيرندتأثیر مي

را  تسهیالتي، ممکن است هابنگاهو  هاشرکتبرخالف سیستم بانکداری آلمان به خاطر اطالعات کم از 

به شرکتي بدهند که با خطر ورشکستگي مواجه باشد. با توجه به شرايط ذکر شده، هر کشور بايد نظام 

 2متناسب با اقتصاد خود را انتخاب نمايد.

توان الگوهای بانکداری را بررسي ادبیات اين حوزه نشان از آن دارد که از ابعاد مختلف مي

صادی ی اقتهابنگاهالگوها، بستری را جهت تعامل و ارتباط بانک با . که هريک از اين کردبندی تقسیم

 نمايند.فراهم مي

                                                 

1. Insider Information 

2. Risk Diversification  

3. Lautenschläger, Sara, (2002),Comparative Analysis of the English and the German Banking 

System with Special Regard to Bank-industry Relations and their Implications on Companies 

Performance”. 

4. Ibid. 
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 :1بندی نمودتوان به انواع زير تقسیمبندی الگوهای بانکداری را ميدر يک تقسیم

 ،بانکداری جامع )فراگیر( -

  1،ی تجاریهابانک -

 3،ی خردهابانک -

 2،ی شرکتيهابانک -

 1،گذاریی سرمايههابانک -

 6.ی تخصصيهاکبان -

های بانکداری را به دو بخش سیستم بانکداری مجزا توان سیستمبندی کلي ديگر ميدر يک تقسیم

هايي ها و عدم مزيت. بانکداری مجزا دارای مزيتکردبندی دسته 2و سیستم بانکداری جامع 7)منفک(

اين سیستم حداقل است و از  که درکرد توان به رفع مشکل تضاد منافع اشاره های آن مياست. از مزيت

در  الملل و همچنین محدوديتهای آن به ورود به عرصه بینتوان به محدوديتهای آن ميمزيت عدم

 9کرد.ورود آسان به بازار سرمايه اشاره 

های تجاری گذاری از ساير حوزهداری سرمايهی بانکهافعالیتدر سیستم بانکداری مجزا، ريسک 

در  Glass-Steagallبه موجب قانون  1933شود. ايده بانکداری مجزا در سال مي يک بانک جامع جدا

 داری تجاری از بانکداریل گرفت. به موجب اين قانون، بانکاياالت متحده در واکنش به رکود بزرگ شک

ی يک بانک هافعالیتگذاری از دل بانکداری جامع جدا شد که هدف از آن کاهش تضاد منافع در سرمايه

کداری ی بانهافعالیتاز مزايای ديگر اين سیستم، پیچیدگي پايین  مع با هدف حمايت از مشتريان بود.جا

صورت در سیستم بانکداری منفک، به 12.استهفعالیتو باال رفتن شفافیت و سهولت در نظارت بر 

يرش گذاری و تجاری از هم تفکیک شده است. وظايف مربوط به پذی سرمايههابانکظايف و مشخص

 گذاری مرتبطی سرمايههافعالیتی تجاری است. در حالي که هابانکسپرده و دادن وام در حوزه فعالیت 

 آيد(.گذاری در ادامه ميی سرمايههابانکگذاری است )توضیح ی سرمايههابانکبا حوزه عملکرد 

 بانکداری )از قبیل ابزارهایی هافعالیتبانکداری جامع، الگويي از بانکداری است که عالوه بر انجام 

ی غیربانکي همانند فعالیت در زمینه اوراق بهادار، بیمه و هافعالیتپرداخت و جذب سپرده و..( طیفي از 

                                                 

1. http://www.technofunc.com/index.php/domain-knowledge-2/banking-domain/item/type-of-banks  

2. Commercial Banks 

3. Retail Banks  

4. Cooperative Banks 

5. Investment Banks 

6. Specialized Banks 

7. Separate Banking System 

8. Universal Banking System 

9. http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/948.html  

10. Gunnar Lang and Michael Schröder, Do we Need a Separate Banking System?”, Discussion 

Paper No. 13-011: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13011.pdf An Assessment 

http://www.technofunc.com/index.php/domain-knowledge-2/banking-domain/item/type-of-banks
http://www.technofunc.com/index.php/domain-knowledge-2/banking-domain/item/type-of-banks
http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/948.html
http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/948.html
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13011.pdf


 

 

 

های جهاني ، فعالیت در عرصههابانکدهد. خصوصیت اصلي اين گذاری را انجام ميی سرمايههافعالیت

ی هابانک)محلي، جامعه( وجود دارند.  1ی داخليهانکبای جامع )فراگیر(، هابانکاست که در مقابل 

گذاری هستند. تجهیز های خدمات تجاری و سرمايهجامع واحدهای سازماني بزرگي متشکل از حوزه

 باشند.مي هابانکی اين هافعالیتگذاری و... بخشي از ها، اعطای تسهیالت، سرمايهسپرده

را کاهش داده و با تغییرات  ميهای غیرسیستواند ريسکتداری جامع )بانکداری چندگانه( ميبانک

ر وسیله تنوع دهبازار جهاني ب براساس هاظرفیتمحیط و بازار به راحتي منطبق شود. همچنین توسعه 

 1 های بانکداری جامع است.های فعالیت از مزيتمحصوالت بانکي و ايجاد طیفي از حوزه

گیری نظام بانکداری جامع منجر به شکل هابانکو  اهشرکت، در آلمان مشارکت 1212در دهه 

در اواسط قرن نوزدهم توسعه پیدا کردند. در  زاندای پسهابانکی شرکتي و هابانک. سپس 3آلمان شد

 . 2ندی بزرگ جامع ظهور پیدا کردهابانکهای بزرگ برای تولید، دلیل نیاز به سرمايهانقالب صنعتي دوم به

اری نیز که در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است يکي از الگوهايي است گذبانکداری سرمايه

ي بانکداری ی اصلهافعالیتمرز مشترک بین بازار سرمايه و بازار پول )بانک( قابل تعريف است. عنوان به که

 :1عبارتند از گذاریسرمايه

  ی مشتریگذارسرمايهمديريت سبد، 

  گذاریسبد سرمايه ضعوی برخط به مشتريان از هاگزارشنمايش، 

 گذاری،گذاری برخط سبد سرمايهارزش 

 مديريت ريسک، 

 گذاری بر مبنای روند بازاربیني ارزش سرمايهپیش. 

، «بازارهای اوراق مشارکت و سهام»جمله گذاری در تمامي بازارهای مالي ازی سرمايههابانکامروزه 

و به مقدار محدودتری در بازارهای پول مشارکت دارند  «بازارهای اولیه و ثانويه» و «بازارهای نقد و آتي»

د. انافزايش داده هاشرکتمالي  تأمینی مربوط به هافعالیتخود را در  مشارکتمؤسسات مزبور  و اخیراً

 ات در سطح کالن است ومؤسسبريم که برخي از خدمات اين تر به اين نکته پي ميبا بازبیني دقیق

گذاران حقیقي و حقوقي و ساير اجزای بازارهای مالي از اين خدمات منتفع مايهها، سر، دولتهاشرکت

 6شوند.مي

بانکداری تجاری نیز الگويي از بانکداری است که همانند يک بنگاه در پي سود، با پول و اعتبار 

 هپردازد کسپرده از عموم و اعطای اعتبار به نیازهای مختلف مي دريافتکه با  ی ماليسروکار دارد. نهاد

                                                 

1. Community Banks 

2. http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/218.html  

3. www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/ Braun,1990 

4. Overy, 2003. 

 .4922ثبات اقتصادی و حمایت از تولید،  های پولی و ارزی،همایش سیاست .نیما امیرشکاری .2

محمد طالبي.چاپ صاحب گذاري )مفاهیم و مطالعات موردي("، مدير طر ح: گذاري تدبیر، "بانكداري سرمايهشركت سرمايه .6

 .4982كوثر، 

http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/948.html
http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/948.html
http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/
http://www.liuxuelunwen.org/dxdissertation/
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الگوهای مختلف بانکداری تجاری  1در شکل  1کند.انداز در اقتصاد عمل مييک نهاد واسط پسعنوان به

 نام برده شده است.

 

 . انواع الگوهاي بانکداري تجاري1 شکل

 
 

در ارائه  1گذاری، ايفای نقش واسط ماليی سرمايههابانکی تجاری و هابانکيکي از خدمات 

دهنده . بدين ترتیب که شرکت متقاضي تسهیالت از چندين واماستهشرکتندين منبع به تسهیالت از چ

طور مشترک( شرايط بازپرداخت کند و بانک عامل )يا چندين بانک بهمي تأمینرا  منابع مورد نیاز خود

 3کنند.های مربوطه را مديريت ميو ريسک

يي خدمات ارائه هاشرکته بانکداری نیز به اين شیو الگوی ديگر بانکداری، بانکداری شرکتي است.

ل ی اقتصادی اشتغاهافعالیتوکارهای کوچک و با حجم بیشتری از منابع به کند که فراتر از کسبمي

ی هاشرکتتا  2ی کوچک و متوسطهاشرکتاز  هاشرکتنیز طیفي از  هاشرکتدارند. اين دسته از 

یز شامل خدمات مديريت ريسک، مديريت نقدينگي، شوند. خدمات اين بخش نچندملیتي را شامل مي

                                                 

1. http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001636.pdf 

2. Arranger 

 .4922ری، امیرشکا .9

4. .Small and Medium-sized Enterprises 

ی
ی تجار

بانکدار

بانک های سپرده ای

Deposit bank

بانک های صنعتي

industrial bank

بانک های پس انداز

saving bank

بانک های کشاورزی

Agriculture bank

بانک های بازرگاني

Exchange Bank

بانک های متفرقه

Miscelleneuse bank



 

 

 

مالي از طريق بازارهای سرمايه، خدمات ارزی،  تأمینمالي متنوع از انواع تسهیالت تا خدمات  تأمین

شود. مطالبات شرکت، خدمات تجارت، بیمه و... را شامل مي مديريتها، پروژه تأمینخدمات تجاری، 

تر و... از تر، متنوعتر، حساسی بزرگ بسیار پیچیدههاشرکتشده به نکته قابل توجه اينکه خدمات ارائه 

 هایدر اندازه هاشرکتاز آنجا که همچنین شود. های کوچک ارائه ميوکارکسبخدماتي است که به 

کنند تری تقسیم ميهای کوچکاين بخش را نیز به دسته هابانکمختلف نیازهای متفاوتي دارند برخي از 

 1.شودکل به آن بانکداری شرکتي گفته ميطور که به

های بانکي حلبانکداری شرکتي تالشي فراگیر برای تمرکز بر نیازهای مشتريان شرکتي و خلق راه

، بانکداری شرکتي توانايي يک بانک در ارائه استثر و دقیق به آنهؤو مالي متناسب برای پاسخگويي م

های شرکت، مديريت تغییرات نرخ ارزها، تهیه بستهخدمات اعتباری متناسب با مسائل پیچیده يک 

وکارهای دارای بازارهای جهاني، اعطای المللي برای کسبمالي، تسهیل تجارت بین تأمینمتنوع و خاص 

 ، ارائه انواعهاشرکت، تسهیالت سرمايه در گردش، کمک به مديريت مالي هاشرکتخطوط اعتباری به 

گي، خدمات بانکداری الکترونیکي، خدمات ارزی، خدمات مربوط به ای، مديريت نقدينخدمات مشاوره

 است ... ادغام يا تاسیس شرکت و

ی بانکداری شرکتي هافعالیتدهد در بسیاری از موارد همپوشاني میان تجربیات جهاني نشان مي

بازار پول و  ی هر دوهاظرفیتاند از آماده هابانکو بازار سرمايه چنان فراگیر و گسترده شده است که 

گیرند. به اين ترتیب بانکداران از دو طريق  خود بهره مشتريانسرمايه برای پاسخگويي به نیازهای 

مالي پیچیده بازار سرمايه و  تأمینی هاروشکنند. يکي از طريق را برطرف مي هاشرکتنیازهای مالي 

 1.کاعتبارسنجي و مديريت ريسبر مبتني ديگری از طريق اعطای تسهیالت

 هاانکبی اقتصادی هستند. اين نوع هابنگاهبا  هابانکی صنعتي نیز بستر ديگری برای رابطه هابانک

هستند. در واقع  آالتتجهیزات و ماشین تأمینهای طوالني جهت نیازمند سرمايه زيادی برای دوره

الت بلندمدت تسهی هانکباشوند. اين و پشتیباني از صنايع تشکیل مي حمايتی صنعتي به منظور هابانک

ی اهفعالیتنمايند. مهمترين را خريداری مي هاشرکتاين  طور معمول سهامدهند و بهرا برای صنايع مي

 :3ی صنعتي عبارتند ازهابانک

 ،های بلندمدتقبول سپرده -

 ،مالي بلندمدت تأمیننیازهای اعتباری صنايع در قالب  تأمین -

 .هاشرکتاز طريق خريد سهام و اوراق قرضه اين  هاشرکتپیشنهاد به ها و ارائه گیریدخالت در تصمیم -

ای از الگوهای بررسي ادبیات بانکداری و الگوهای مختلف نشان از آن دارد که طیف گسترده

دهند. تعیین استراتژی خاصي از رابطه بانک و بنگاه را نشان مي نوعبانکداری وجود دارد که هرکدام 

                                                 

1. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/835130/ 

 .4924نوری بروجردی، .2

3. http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001636.pdf  

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/835130/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/835130/
http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001636.pdf
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 هانگاهباد جهت انتخاب همه يا برخي از الگوهای مذکور بايد با مالحظه بستر فعالیت بانکداری در هر اقتص

 ی اقتصادی باشد. به منظورهابنگاهو  هابانکو الگوهای اقتصادی حاکم بر جامعه و فضای حاکم بر رابطه 

 شود.ياخته می اقتصادی در ادامه به تبیین بیشتر موضوع پردهابنگاهو  هابانکتر رابطه شناخت دقیق

 

 ايدهی مبادلهاموو  ايدهی رابطهانواع رابطه بانك و بنگاه؛ وام

های قبل مباني رابطه بانک و بنگاه مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که مسائلي بنیادی در بخش

 تواند منجردر خصوص رابطه بانک و بنگاه در خصوص اعتباردهي يا اعطای تسهیالت وجود دارد که مي

ه نوع خاصي از رابطه بانک با بنگاه مورد نظر جهت رابطه اعتباری گردد. با بررسي صورت گرفته در ب

 :کردتوان اين رابطه را در دو شکل زير بیان طور کلي ميخصوص ادبیات اين حوزه به

 1،رابطهبر مبتني دهي(. بانکداری )وام1 

  1.مبادلهبر مبتني دهي(. بانکداری )وام1

ای که در بازار ای است که امروزه برای نشان دادن رابطهرابطه واژهبر مبتني دهي(ی )وامبانکدار

ان رابطه در سراسر جهبر مبتني دهيرود. بانکداری يا وامکار ميهاعتباری میان بنگاه و بانک وجود دارد ب

ر آن روابط مشتری و محور که دويژه کشورهای نظیر آلمان با نظام بانکههمچون اتحاديه اروپا و ب

رابطه وجود دارد که يک بنگاه با بر مبتني دهيطور کلي زماني وامجود دارد. بهو گیرنده قوی استوام

رابطه، بر مبتني طور کلي بانکداریبه 3نهاد مالي )اعتباری( ارتباط نزديک و تنگاتنگ داشته باشد.

عات اطال»همچنین استمهال آنها استوار است. بین بانک و بنگاه برای دريافت تسهیالت و  «مذاکره»بر

 «نرم»های از جنس داده معموالًگیرد، رابطه مورد استفاده قرار ميبر مبتني دهيای که در وامرابطه

تشخیص آنها از  عموماًهستند، اطالعاتي همچون شخصیت، اهلیت و اعتمادپذيری و غیره هستند که 

 2«.طرق معمولي آسان نیست

ه مالي و بنگاه برای تدارک خدمات مؤسسيک ارتباط مداوم بین  –رابطه بر مبتني یيک بانکدار

گیری در مورد طالعات وابسته است که برای تصمیمای از ابه مجموعه -مالي از طريق مبادالت ساده

: 6اشدبميرابطه دارای دو اصل بر مبتني دهي(بانکداری )وام 1شود.ميقرارداد استفاده  هکامل کردن دور

گیرندگان( و دوم از طريق ورود به محصوالت متعدد و در اول ورود به تعامالت چندگانه با مشتريان )وام

                                                 

1. Relationship Banking (lending) 

2. Transactional Banking (lending) 

3. Petersen and Rajan (1994) به نقل از   Memmel and et.al, 2008. 

4. Bergen, 2002, p.3. 

5. Berger, A N – Udell, G F (1998) The Economics of Small Business Finance: the Roles of Private 

Equity and Debt Market in the Financial Growth Cycle. Journal of Banking and Finance, Vol. 22 

6. Christoph Memmel, Christian Schmieder, Ingrid Stein*.RELATIONSHIP LENDING – 

EMPIRICAL EVIDENCE FOR GERMANY, Economic and Financial Report, 2008/01, 4. 



 

 

 

 رغم هزينه برگیرندگان علیدست آوردن اطالعات اختصاصي در خصوص وامهگذاری در بنتیجه سرمايه

رابطه( زماني يک بنگاه را بر مبتني دهيدر تحقیقات اين حوزه )بررسي وام طور معمولبه 1بودن آن.

 بانک يک طتوس شرکت مالي منابع از بااليي همه يا نسبت تأمیندانیم که رابطه ميبر مبتني گیرندهوام

استقراضي چندگانه با چند بانک دارند قرار  هی ديگر که رابطهابنگاهانجام شود. اين مسئله در مقابل 

(، 1992) 2( و کول1992) 3تحقیقات پیترسون و راجان اسبراس»ذکر اين نکته نیز الزم است که  1دارد.

های باال مالي، برايشان باال بوده )نرخ تأمینهزينه  اند عمدتاًمالي شده تأمینيي که از چند بانک هابنگاه

ه تواند به اين نتیجه منجر شود که رابطوام( و دسترسي به اعتبار نیز برای آنها محدودتر بوده است که مي

دهنده بالقوه را کاهش دست آمده توسط يک وامه، ارزش اطالعات اختصاصي بهابانکه بنگاه با چندگان

 .1«دهدمي

شامل  6ای از اطالعات سختمجموعهبر مبتني مبادله است که بانکبر مبتني در مقابل، بانکداری

 رگونه اطالعاتيضعیت اعتباری و هو ی مالي بنگاه، اطالعات مالي و عملکردی گذشتههاصورتوضعیت 

هايي ويهر»نمايد. تر سازد، اعتبار اعطا ميگیری اعطای تسهیالت روشنکه عملکرد بنگاه را برای تصمیم

دهي امو 7دهي به پشتوانه داراييگیرد از قبیل واممبادله مورد استفاده قرار ميبر مبتني که در بانکداری

دهي . اين نوع بانکداری يا وام12«است 9ی ماليهاتصوربر مبتني دهيو وام 2امتیاز اعتباری براساس

هي دمتکي به يک نوع وام صرفاً هابانک ی بزرگ وجود دارد. البته لزوماًهابنگاهو  هابانکدر بین  عموماً

که  اندشوند و ممکن است ترکیبي از اين دو اتخاذ گردد. هرچند برخي گفتهای( نمي)رابطه يا مبادله

د و با مبادله نیاز داربر مبتني رابطه يک نوع ساختار سازماني متفاوت از بانکداریبر مبتني بانکداری

 11رابطه داشت.بر مبتني دهيتوان واممبادله نميبر مبتني ها و ساختارهای موجود در بانکداریرويه

 سیلهو به دهندهوام و گیرندهوام میان 11اطالعات تقارن عدم کاهش به رابطهبر مبتني دهيوام

 یمسئله با خاص طوربه که کوچک یهاشرکت بنابراين. کندمي کمک دو آن میان نزديک ارتباط

 ستا بهتر دارند توسعه و تحقیق واحدهای بر تمرکز که ييهاشرکت همچنین و هستند درگیر اطالعات

                                                 

1. Boot, A. W. A. (2000).  Relationship Banking: What do we know? Journal of Financial 

Intermediation 9 , pp. 7–25. 

2. Christoph Memmel And et.al. 

3. Peterson and Rajan 

4. Cole 

5. World Bank, (2005), “Enterprise Size, Financing Patterns, and Credit Constraints in Brazil” ,  by: 

Anjali Kumar 

And Manuela Francisco World Bank Working Paper NO . 49, p.5. 

6. Hard Information  

7. Asset Based Lending 

8. Credit Scoring  

9. Financial Statement Lending 

10. Berger, 2002. 

 .Berger, 2002اطالع بیشتر ر.ک:  برای 44

12. Assymetric Information 
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نال موجب کاهش عدم ای از دو کابه بیان ديگر بانکداری رابطه 1 .کنند انتخاب را رابطهبر مبتني وام که

شود؛ کانال نخست رانت اطالعاتي برای بانک است که به جهت اشراف بر بنگاه، قدرت تقارن اطالعات مي

دهد )که در اين شرايط بانک در موضع دهد و يک نوع دست برنده به بانک ميزني وی را افزايش ميچانه

 أمینتر خصوص پیشنهاد شرايط بهتر برای گیری دباالتر است( و کانال دوم انعطاف بانک برای تصمیم

  1کند.سويي منافع ايجاد ميمالي بنگاه است که موجب رشد بنگاه شده و نوعي هم

نظارت و  ههای موجود در اين زمینه برای غلبه بر مشکل اطالعات و مشکل انگیزه، مسئلتئوری

ش گیرنده کاهينگي را برای قرضکنند تا از اين طريق تنگنای اعتباری و نقدغربالگری را مطرح مي

تواند بر )بلندمدت( میان يک بنگاه و بانک مي هگونه که پیش از اين نیز مطرح شد رابطهمان 3دهند.

که چرا يک  سؤالدر پاسخ به اين  1غلبه کند. 2نمايندگي هعدم تقارن اطالعات و همچنین مشکل هزين

شود که مدير گونه بیان ميشود ايننمايندگي مي هرابطه باعث کاهش مشکل هزينبر مبتني بانکداری

تر را ککم ريسهای کند که پروژهای پیدا ميمنظور غلبه بر خطر کاهش مقدار وام بانکي، انگیزهبنگاه به

نمايندگي يعني تعارض میان منافع مدير و صاحبان سهام  هدنبال کند و اين باعث کاهش مشکل هزين

 6شود.مي

ندگي نماي رابطه باعث کاهش هزينهبر مبتني شود که افزايش بانکداریادعا مي در برخي تحقیقات

چنانچه بنگاه و بانکي 2يابد.ميافزايش  7توقف هشده و در مقابل با کاهش روابط میان بانک و بنگاه مسئل

د و دست آورهتواند اطالعات زيادی در مورد بنگاه بمدت با هم داشته باشند، بانک ميطوالني يک رابطه

 9توقف بر نخورد. هسازد تا در نظريه بازی به مسئلاين، بانک را قادر مي

                                                 

1. Christoph Memmel, Christian Schmieder, Ingrid Stein*.Relationship Lending – Empirical 

Evidence For Germany, Economic and Financial Report, 2008/01, 4. 

2. Neuhann and saidi, (2015), “Does Bank Scope Improve Monitoring Incentives in Syndicated 

Lending”. 

3. Leland, H E – Pyle, D H (1977) Informational asymmetries, financial structure and financial 

intermediation. Journal of Finance, Vol. 32 

1. Agency problem آیند و اثر معکوسی بر وجود میهن مالکان و مدیران بهای نمایندگی در نتیجه تضاد منافع بیهزینه

های داخلی است که باید به یک نماینده )عامل ( به نیابت از مدیر هزینه نمایندگی یک نوع از هزینه .ارزش شرکت دارند

داران از سهام. شودداران و مدیریت ناشی میهای نمایندگی از مسائلی نایر تضاد منافع بین سهامشود .هزینهپرداخت می
اما مدیریت ممکن است بخواهند قدرت  ،دار را افزایش دهدخواهند که شرکت را چنان اداره نمایند که ارزش سهاممدیران می

 . داران نباشدو ثروت شخصی را افزایش دهند که ممکن است بهترین منافع برای سهام

5. Annalisa Castelli – Gerald P Dwyer – Iftekhar HasanBank, 8. 

6. Rajan, R G (1992) Insiders and outsiders: the choice between informed and arm’s length debt. 

ournal of Finance, Vol. 47. 

7. Hold-up problem : 

ی ولی وجود برخ ،یی را انجام دهندآتوانند معامله کارشود که طرفین میاین مشکل زمانی بین دو طرف مبادله مطر ح می
زنی باالتری پیدا کند و این امر موجب کاهش سود شود که طرف دیگر مبادله قدرت چانهها در یک طرف موجب میينگران

 طرف اول گردد.

8. Annalisa Castelli – Gerald P Dwyer – Iftekhar HasanBank, relationships and firms’ financial 

performance: the Italian experience, Bank of Finland Research Discussion Papers• 2009, pp.8,19,21. 

9. Annalisa Castelli – Gerald P Dwyer – Iftekhar HasanBank9. 



 

 

 

دهد که گرايش به سمت انتخاب نیز نشان مي (1222نتیجه مطالعه کريستوف ممل و همکاران )

 يي است که از کیفیت اعتباری باالتری برخوردار هستند.هابنگاهدر بین  رابطه عمدتاًبر مبتني دهيوام

اطالعات سری زماني،  براساسای که ( نیز عنوان شده است به گونه1222اين مسئله در تحقیق تادن )

های رابطه به بانکداری متعارف )وجود استقالل بین طرفبر مبتني دهيی بد تمايل دارند از وامهابنگاه

 1 .مبادله( منتقل شوند

و مورد  1تصور است: بیمه، نظارت و غربالگریرابطه مبر مبتني طور کلي سه نقش برای بانکداریبه

گیرنده در طول زمان است که اين هم اضافه شده و آن شناخت و کسب اطالعات در مورد قرض ميچهار

 3تری را به بنگاه پیشنهاد دهند.های طوالني و مداومپرداخت هابانکشود مورد باعث مي

دهد که اطالعاتش را محرمانه نگه رابطه اين امکان را به بنگاه ميبر مبتني یهابانکاستقراض از 

 تأمینهای در ساير راه معموالًشوند چیزی که  ای افشانیازی نیست که اطالعات در سطح گسترده و دارد

 2افتد.مالي اتفاق مي

و  طالعاترابطه با رشد چشمگیر ابر مبتني دهيدارند که روند وامالبته برخي مطالعات بیان مي

يابد و ، کاهش ميهاشرکتبندی اعتباری و دسترسي به اطالعات مالي و اعتباری ات رتبهمؤسسفعالیت 

پیدا  6و امتیازدهي اعتباری1بندی اعتباریدهي به مرور وابستگي زيادی را به اطالعات رتبهتصمیمات وام

دهي و به تبع آن روابط نزديک وامای که از اهمیت اطالعات کیفي و روابط فردی در گونهکنند بهمي

 های صورت گرفته در اين گزارش اين موضوع را تأيیدشود که البته نتايج بررسيبانک و بنگاه کاسته مي

يي هابنگاهرابطه کماکان در برخي انواع بانکداری و همچنین در بر مبتني دهينحوی که وامکند، بهنمي

ین همچن و يا دسترسي به اطالعات آنها هزينه زيادی دارد و ر نبودهکه از اطالعات اعتباری کافي برخوردا

 7 رابطه( کماکان با اهمیت است.بر مبتني دهيدر کشورهايي نظیر آلمان اين مسئله )وام

 

                                                 

1. Christoph Memmel, 2008. 

2. Screening 

3. Bank for International Settlements, (2013), "Relationship and Transaction Lending in a Crisis", 

by Patrick Bolton, Xavier Freixas, Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli Monetary and 

Economic Department July 2013 

4. Yosha, (1995) Information Disclosure Costs and the Choice of Financing Source. Journal of 

Financial Intermediation, Vol. 4, 

5. Credit Rating 

6. Credit Scoring : 

سازی آن اعتباردهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای امتیاز اعتباری، در حقیقت یک مدل آماری است که در نتیجه پیاده
موقع عبارت دیگر، امتیاز اعتباری، توانایی بازپرداخت بههای وی تعیین نماید. بهتسهیالت به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی

 .نمایداقساط اعتبار، تسهیالت یا تعهد را تعیین می

7. Elsas, R. and J. P. Krahnen (1998). Is Lelationship Lending Special? Evidence from 

Credit files in Germany. Journal of Banking and Finance 22. P.1. 
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 ايدهی مبادلهاي و وامدهی رابطهانتخاب بین وام

پردازند. ولي ميشرکتي  هشار اوراق قرضمالي به ترکیبي از دريافت وام و انت تأمیندر  هابنگاهطور کلي به

 العمل متفاوتدلیل ريسک و عکساند و توانايي انتشار اوراق ندارند بهها کوچکاز آنجايي که برخي بنگاه

ای ی مالي به ترکیبي از بانکداری مبادالتي و بانکداری رابطههابحرانای و مبادالتي در ی رابطههابانک

 1آورند.روی مي

يي که بر بانکداری مبادالتي هابنگاهای تکیه دارند نسبت به يي که بر بانکداری رابطههانگاهبالبته 

تری تجاری ريسک قرار دارند و دارای جريان نقدينگي پرريسک هتکیه دارند بیشتر در معرض چرخ

کداری بانبر مبتني هيي کهابنگاهای تکیه دارند، بايد نسبت به يي که بر بانکداری رابطههابنگاهباشند. مي

 ینتأمگیری باالتری بپردازند با اين هدف که در دوران بحران، از شرايط های وامای هستند، هزينهمبادله

ت به رابطه نسببر مبتني یهابنگاهشود مالي بهتر و مستمرتری برخوردار باشند اين مسئله موجب مي

 اند از شرايط بهتری برخوردار باشند. های مبادالتي استفاده کردهيي که از وامهابنگاه

ست مبادله بیشتر ابر مبتني دهيرابطه از هزينه وامبر مبتني دهيوام در پاسخ به اينکه چرا هزينه

ی مالي، هاصورت براساسدهي امو ایدهي مبادلهجود دارد و آن اين است که در وامو ميمه هنکت

 از اطالعات مستند عموماًباشد و دارايي، عاملیت و بیمه اعتبار مي هدهي به پشتوانامو امتیازدهي اعتباری

ی مالي حسابرسي هاصورتتوان بهمياين اطالعات،  هجملشود ازميدر تصمیم اعطای اعتبار استفاده 

ای تصمیم اعطای دهي رابطهشده، امتیازدهي اعتباری، سوابق اطالعاتي و... اشاره کرد. در حالي که در وام

 آوریجمعدهنده با بنگاه بلندمدت اعتبار هويژه بر اطالعات غیر مستند که در طول رابط تأکیدبار با اعت

رابطه )يا به بیان بهتر ريسک  براساسدهي وام هپذيرد و اين باعث افزايش هزينميشده است صورت 

ر بمبتني ا نسبت به بانکداریوام کمتری ر 3تخلفات رابطه، نرخبر مبتني البته بانکداری 1شود.مياعتباری( 

بیشتری  هی مبادالتي در دوران بحران افزايش نرخ بهرهابانکسوی ديگر نیز دهند. ازمبادله نشان مي

 2ای دارند.ی رابطههابانکنسبت به 

 ی متعاقبهاشوکمنفي آثار در خنثي کردن ميرابطه نقش مهبر مبتني یهابانکطور کلي به

 برمبتني یهابنگاهها تکیه دارند نسبت به يي که بر اين نوع وامهابنگاهکنند و مي ی مالي بازیهابحران

 1برند.ميی مالي جان سالم به در هابحرانوام مبادالتي بهتر از 

                                                 

1. Patrick Bolton, and et.al, 3. 

های کوچک و جواد نیکبخت، بررسی نقش اعطای تسهیالت به بنگاهماسبی، مجید جوادیان، محمداسماعیل شاه طه. 2

 .91ص ، 4924، 4علوم اقتصادی، ش  متوسط صنعتی در اشتغال، فصلنامه

3. Delinquency Rates 

4. Patrick Bolton,  and et.al, 4. 

5. Bank for International Settlements, 2013, p.5. 



 

 

 

ی کوچک بهتر از اعطای تسهیالت به هابنگاهرابطه به بر مبتني دهياعطای تسهیالت در وام

سرمايه  تأمینهای باالتری دارند و موانع بیشتری برای ی کوچک هزينههابنگاهزيرا ی بزرگ است. هابنگاه

  1باشد.ميمنبع اولیه اعتبار عنوان به هاآنها به بانک هها دارند و بیشترين تکیاز بازارهای مالي و بانک

 طور خالصه ارائه شده است:های هريک از دو مدل مذکور بهدر جدول زير ويژگي

 

 رابطه و مبادلهبر مبتنی دهیخصوصیات بین وام مقایسه. 9 جدول
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ی هابانک عمدتاً -

 بزرگ

سازی سبد متنوع -

تســـهیالت دهي به 

 هابنگاهانواع 

روابط چنـدگانه   -

 یهابانکبنگـاه با  

 متعدد

ــه    - ــن ــزي ه

رســي به دســت

ــات   ــالعـ اطـ

اعــتــبــاری و 

عــمــلــکــردی 

 بنگاه

ــکــل  - مشــ

ــاب  ــتـــخـ انـ

 معکوس

 

رابطه يک نوع ساختار سازماني متفاوت از بانکداری بر مبتني برخي بر اين باورند که بانکداری

 دهيتوان واممبادله نميبر مبتني ها و ساختارهای موجود در بانکداریای نیاز دارد و با رويهمبادله

رابطه و  نیاز به يک اساساًای داشت. اين مسئله به اين دلیل است که در بانکداری رابطه رابطهبر مبتني

شناخت نزديک بین مدير بانک و مدير )مالک( بنگاه است و اين مسئله نیازمند اين است که مديری که 

ارات بیشتری یای تسهیالت بدهد نیازمند اختدهي رابطهوامبر مبتني قرار است تصمیم بگیرد به يک بنگاه

هیالت ای تصمیم به اعطای تسدر بانکداری مبادلهزيرا ای است، نسبت به شرايط مشابه در بانکداری مبادله

صورت ملموس ای اين اطالعات بهانکداری رابطهولي در ب ،مجموعه از اطالعات و مستندات است براساس

                                                 

1. Bank for International Settlements, 2013, p.10. 
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نتقل شود بر همین اساس ساختار و قابل مشاهده و مستند نیست که بتواند به مديران باالتر م

  1 ای باشد.ای بايد متفاوت از بانکداری مبادلهگیری برای اعطای وام در بانکداری رابطهتصمیم

ای که منجر به اعطای اختیارات بیشتر به مدير بانک البته اين تفاوت ساختار در بانکداری رابطه

دلیل را بین مدير بانک و مدير )مالک( بنگاه بهشود ممکن است مسئله نمايندگي دهي ميبرای تسهیالت

مثال ممکن است مدير بانک به جای نظارت بر تسهیالت برای  ها تشديد نمايد،احتمال تفاوت انگیزه

 ،ی جديد داشته باشدهابنگاههای جديد برای ی موجود و ادامه کار با آنان، گرايش به سمت وامهابنگاه

ای خود را افزايش دهد و يا اينکه منافعي از طرف مالک بنگاه به مدير بانک زيرا با اين کار حقوق و مزاي

عدم تقارن  براساسشود که اين مسئله پیشنهاد شود که منجر به اعطای وام بیش از حد بهینه مي

ای توان بیان داشت که در بانکداری رابطهمي1های ديگری دخیل است.بلکه انگیزه ،اطالعات نیست

ولي به جهت پرهیز از مضرات آن بايد نظارت بیشتری  ،داد هابانکتیارات بیشتری به مديران توان اخمي

 بر مديران در خصوص تصمیمات اعتباری اعمال نمود.

 

 تحلیل كالن رابطه بانك و بنگاه در ایران

بخش  اينپس از بیان مباني و محورهای اساسي رابطه بانک و بنگاه در ادبیات اقتصادی و بانکداری، در 

 شناسيمسئلهگفته در فضای بانکداری ايران با رويکرد به بررسي و تبیین مهمترين محورهای پیش

 پرداخته مي شود.

 محوريدر ایران؛ بانك هابنگاهمالی  تأمینهاي محور اول: محدودیت در كانال

 هاانکبو جايگاه  هانگاهبمالي  تأمینهای مختلف در بخش سوم و چهارم از گزارش به بررسي ابعاد و کانال

در اين حوزه پرداختیم. آن چیزی که در اين خصوص روشن است اين است که هر کشوری بايد يک 

ی اقتصادی خود داشته باشد. منظور از الگوی مناسب، ترکیب هابنگاهمالي مناسب برای  تأمینالگوی 

توان بیان داشت اين است ايران ميمالي است. آنچه در خصوص اقتصاد  تأمینی مختلف هاروشبهینه از 

چیزی ی اقتصادی يافت و آنهابنگاهمالي  تأمینتوان الگوی مناسبي را برای که متأسفانه در کشور ما نمي

ور کش مالي در تأمینمحور بودن شود مشکل بانککه همواره در محافل علمي و کارشناسي از آن ياد مي

محور بانک ودی خود يک معضل و مسئله است و يا اينکه لزوماًمحوری به خاست. بايد ديد که آيا بانک

 مالي نامطلوب نیست؟ تأمینبودن 

ختص محوری مآنکه بايد ببینیم آيا مسئله بانکپاسخ داد. نخست  سؤالتوان به اين از دو بُعد مي

ز کانال يشان اهابنگاهمالي  تأمینکشور ما بوده يا کشورهای ديگری هم وجود دارند که بخش عمده 

                                                 

1 Berger, 2002. 

 .Berger, 2002به نقل از  Udell, 1989برای اطالع بیشتر ر.ک:  2



 

 

 

ن ( ايهابنگاهمالي  تأمیندر  هابانکدر بخش چهارم )نقش و جايگاه  سؤالبانکي است. پاسخ به اين 

الیا، ايت طور که اشاره شد، کشورهايي همچون آلمان، ژاپن، استرالیا،گزارش مورد بررسي قرار گرفت. همان

 مالي بانکي دارند. تأمینر خصوص محور هستند و عمده آنها عملکرد مناسبي دچین و... به نوعي بانک

یست گونه نشهور است و اينبه الگوی موفق بانک محوری م اساساًمثال آلمان يک کشوری است که برای 

فتي محوری هم همانند نته شود. لذا شايد بتوان گفت بانکيک معضل شناخعنوان به محور بودنکه بانک

محور خاص خود را دارد. بنابراين بانک یرد مزايایبودن اقتصاد است که اگر مديريت صحیحي صورت بگ

 چیزی ولي آن ،آيدمالي مختص کشور ما نبوده و به خودی خود مشکل به حساب نمي تأمینبودن 

محوری در ايران تجربه موفق و قابل قبولي نداشته و اين خود برآمده از بسیاری اين است که بانکواقعیت 

المللي و ملي در خصوص های بینتوان به شاخصت اين عدم توفیق مي. در اثبااستهها و چالشاز ضعف

ش مهمترين مشکل و چال کهکرد اشاره  هابنگاهمالي و محدوديت در دسترسي به منابع مالي برای  تأمین

توان به گزارش المللي در اين زمینه ميهای بینهای بنگاهي است. از مهمترين شاخصدر پیمايش

های سهولت رتبه ايران در شاخص 1211گزارش سال  براساس ؛کردادی اشاره پذيری اقتصرقابت

در بین  111، 131، 132ترتیب دمات مالي، سالمت شبکه بانکي، بهها، دسترسي به خدسترسي به وام

. شاخص 1بوده است 2/3و  9/1، 6/1ترتیب ( به12ها )از اخصاخذ شده در اين ش کشور بوده و نمره 122

های مجلس شورای وکار مرکز پژوهشمورد استناد نیز در اين زمینه مربوط به پايش محیط کسبملي 

دروه پیمايش صورت گرفته در خصوص ارزيابي موانع محیط  16نتايج  براساساسالمي است که 

نمره  با« هابانکدريافت تسهیالت از »های اقتصادی بخش خصوصي، مشکل وکار توسط تشکلکسب

شده  ی اقتصادی ارزيابيهابنگاهاولین مانع عنوان به )نمره باالتر به معنای ارزيابي بدتر است( 12از  77/7

 .1است

ی اقتصادی در نظام مالي کشور ما، عدم توجه به الگوی مناسب هابنگاهمالي  تأمیننکته مغفول در 

برآمده از يک واقعیت  ساختارهای نهادی و اقتصادی در ايران است. که اين مسئله براساسمالي  تأمین

رو نظام مالي در کشورهای الي و به خصوص نظام بانکي دنبالهتلخ است که ما همواره در مسئله نظام م

های صورت گرفته در نظام مالي جهاني را ديگر بوديم و حال آنکه در اين میان خیلي از کشورها توسعه

دلیل اند. اين مسئله در کشور ما بهوگیری نمودهمتناسب با ساختار اقتصادی و نهادی خود بازطراحي و الگ

 ضرورت بیشتری دارد.ميهای شرعي و اساللزوم تناسب نظام مالي با آموزه

                                                 

1 http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/IRN.pdf  

"، مجلس 4929تا تابستان  4982 ییزپا یط یرانکار در اوکسب یطمح یفصل یابیدوره ارز 46 یهاآموزه ح، "سیاامیر سید .2

 .92-2 ص، ص4922، بهار 82، ش 29دوره و راهبرد، 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/IRN.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/IRN.pdf
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 محور دوم: مسئله عدم تقارن اطالعات در رابطه بانك و بنگاه در ایران

يکسان  طور که در بخش پنجم گزارش مورد بررسي قرار گرفت، عدم تقارن اطالعات به معنایهمان

آمدن مشکالت عديده  وجودبههای مبادله )بانک و بنگاه(، موجب نبودن سطح و کیفیت اطالعات طرف

 شود. مالي بانکي مي تأمیندر نظام 

ادی ی اقتصهابنگاهبا  هابانکحال بايد ديد که مسئله ناکامل بودن )عدم تقارن( اطالعات در رابطه 

 هايي در اين زمینه وجود دارد؟آسیبها و در ايران چگونه بوده و چه چالش

ث و بانکي قابل بحبانکي و برونمسئله اطالعات نامتقارن در نظام بانکداری ايران از دو جنبه درون

 ساساًاتوان به نظام تولید و عدم شفافیت مربوط به آن اشاره نمود. تحلیل است. از جنبه برون بانکي، مي

های ز نشانهگیرد که ا( در کشور ما در يک بستر غیرشفاف صورت ميتولید )فعالیت در يک بنگاه اقتصادی

توان به سهم باالی اقتصاد غیررسمي، فرار مالیاتي باال و.. اشاره نمود که خود بر آمده از نظام آن مي

اطالعات و آمار ضعیف در اقتصاد و نبود نظام اعتبارسنجي مناسب برای اشخاص حقیقي و حقوقي است. 

شود که شناسايي و تمییز میان بنگاه اقتصادی با سابقه خوب از بنگاه با عملکرد موجب مياين مسئله 

دهنده شود بانک تسهیالتموجب مي نامناسب بسیار پرهزينه و برخي مواقع غیرممکن باشد که نهايتاً

 تقاضينتواند به اطالعات الزم جهت شناخت میزان توان بازپرداخت و سوابق مالي و اعتباری بنگاه م

 تسهیالت دست يابد. 

گفته مربوط به قبل از قرارداد بوده و مشکل اطالعات نامتقارن بعد از انعقاد قرارداد را موارد پیش

کژمنشي در تسهیالت بانکي به اين معناست  .1شود که عبارتست از خطر رفتاری )کژمنشي(شامل نمي

ا ريسک يا فعالیت بخارج از موضع قرارداد ديگری در کار را  دريافتيتسهیالت گیرنده، که بنگاه تسهیالت

ن مسئله . ايطالعات نهايي طرح پنهان شود يا درآمد واقعي يا سود، کتمان شودبرد و يا اينکه اباال به کار ب

ويژه در دهه اخیر بسیار شايع بوده است. که در ادامه به بررسي و ارائه مصاديق هدر نظام بانکداری ما ب

  شود.آن پرداخته مي

 عبارتند از: مشکل اطالعات نامتقارن در نظام بانکي ايراندر خصوص وجود  برخي مصاديق مهم

 كننده تسهیالت براي فرار از اداي دینتظاهر به ورشکستگی توسط دریافت .2

(، تاجر ورشکسته از تاريخ توقف ملزم به 1قوانین کشور )رأی وحدت رويه ديوان عالي کشور براساس

انکي گیرندگان بدهکار به شبکه بباشد. لذا برخي از تسهیالتنه خسارت تأخیر تأديه نميپرداخت هیچ گو

ای نمايند. اين تقلب براستفاده از اين مزيت قانوني، اقدام به عقب بردن تاريخ توقف ميکشور با سوء

پرداخت آن زيرا ابراز سندی دال بر وجود دين و عدم نیست، مواجه اشخاص بدهکار، با دشواری چنداني 

                                                 

1. Moral Hazard 

وقف به عدم پرداخت خسارت تأخیر تأديه ايام بعد از تاريخ تدر خصوص  41/42/4911مورخ ، 422رويه شماره رأي وحدت .2

 .طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته



 

 

 

ی اخیر رواج زيادی داشته و هاسالدر هر تاريخي، برای نیل به اين مقصد کافي است. اين مسئله در 

مشکالتي زيادی را در وصول مطالبات بانکي ايجاد کرده است که ناشي از نوعي کژمنشي در رابطه بنگاه 

 با بانک است.

 یز بین مشتري خوب و بدیعدم توانایی شناخت و تم .1

یری گهای فائق آمدن بر مشکل اطالعات نامتقارن و همچنین ايجاد بستر مناسب برای شکلز راهيکي ا 

رابطه مناسب بین بانک و بنگاه، توانايي شناخت حداکثری مشتری خوب از مشتری بد است. منظور از 

مشتری خوب، بنگاهي است که در دريافت تسهیالت درصدد کژمنشي نبوده و تصمیم و توانايي بر 

ای از بازگشت منابع بانکي را داراست. اين مسئله يعني شناخت و تمییز بین مشتريان نیازمند مجموعه

د باشجهت دسترسي به اطالعات مشتری و آگاهي از وضعیت اعتباری و اقتصادی وی مي هاروشابزارها و 

ز های نادرست القيای روبروست. دلیل آن هم تکه اين مسئله در نظام بانکي ايران با مشکالت عديده

ای های سامانهمسئله رازداری بانکي )حفظ اطالعات مشتريان بانکي(، عدم شفافیت، نبود زيرساخت

ای از عوامل ديگر که موجب شده است مربوط به بانکداری متمرکز برای دسترسي به اطالعات و مجموعه

 بستر الزم برای شناخت مشتريان فراهم نگردد.

 کی نسبت به موضوع قراردادانحراف تسهیالت بان .9

يکي ديگر از مصاديق کژمنشي در رابطه بانک و بنگاه، انحراف تسهیالت بانکي نسبت به موضوع عقد 

عنوان به مثال اشخاصي با ارائه برخي اسناد و مدارک خود را برای )قرارداد اعطای تسهیالت( است.

بازی ، منابع را به حوزه ديگری همچون سفتهتولیدکننده به بانک معرفي نموده و پس از دريافت تسهیالت

نمايند. يا استفاده از منابع در محلي غیر از موضوع مصوب قرارداد مي و )خريد و فروش سکه و ارز و...(

ودن دلیل باال بف تسهیالت است که البته بههای کاهش اين انحراف، نظارت و کنترل بر مصريکي از راه

 گیرد.تر مورد استفاده قرار ميهای آن برای بانک، کمهزينه

دهد. در تسهیالت مسئله انحراف تسهیالت، هم در تسهیالت کالن و هم در تسهیالت خرد روی مي

گزارش  براساساشاره نمود که  1ناموفق تسهیالت زودبازده در دولت نهم نسبتاًتوان به تجربه خرد، مي

دهد که بخش زيادی از ودبازده نشان ميبانک مرکزی در تحقیق از نحوه مصرف تسهیالت اشتغال ز

در  گزارش اساس اينرسیده است به مصرف رسیده است. برمنابع در محلي غیر از آنجه طرح به تصويب 

مورد  یهابنگاهي به يدهنده انحراف باالی تسهیالت اعطامزبور نشان نامهآيینارزيابي عملکرد  خصوص

ن انحراف بر حسب نمونه طرح مورد بررسي میزا 793موع باشد. براساس گزارش فوق از مجمطالعه مي

تسهیالت زودبازده  انحراف و عدم صرف درصد بوده است. مهمترين علل 39و  22ترتیب مبلغ و تعداد به

 1:شرح زير ارزيابي شده استدر محل طرح به

                                                 

 .4981 سال وکارآفرين بازده زود هايبنگاه گسترش اجرايينامه آيین .4

2. http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx  

http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx
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، مالي يدر قالب فرآيندی که بررسي توجیه فن هاطرحاصرار مقامات محلي غیربانکي در تصويب  -

گیری در کمیته و شورای اشتغال را تضعیف کرده بود. )نتیجه هابانکاز سوی  هاطرحو اقتصادی 

 ،(هااستان

گیری و الجرم عدم و اصرار بر سرعت عمل در تصمیم هابانکی ارجاعي به هاطرححجم فراوان  -

 ،هابانکتوسط  هاطرحامکان ارزيابي صحیح 

های کننده بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاهيي معرفيهای اجراتنوع دستگاه -

 ،يياجرا

 .املع ي به بانکيهای اجراعدم اهلیت فني و يا مالي برخي از متقاضیان معرفي شده توسط دستگاه -

 مشاركت صوري و غیرواقعی بین بانك و بنگاه .6

بديهي  .اخالقي است رگری مالي خطی واسطههاروشهای اساسي بانکداری اسالمي در يکي از چالش

؛ کنندکه در قرارداد بر آن تکیه مي اطالعاتي را دارند طرفین قرارداد،است که در هر قراردادی هر يک از 

ه ب و کاالها و خدمات، شرايط کنوني و مورد انتظار اين اطالعات به موضوع قرارداد، بهای آن، بهای ديگر

به برخي از اين اطالعات الزم، زمینه پديدار شدن دشواری دسترسي . طرف ديگر قرارداد مرتبط است

مالي در قالب مشارکت  تأمینی هاروشبا کند و بر همین اساس در مقايسه مي خطر اخالقي را فراهم

 .برخوردار استباالتری مالي براساس وام با بهره، روش نخست از درجه ريسک  تأمینو روش  غیربدهي

 اطالعاتي مانند دست آوردنهبدهنده، وسیله وامبه قاد قرارداد بدون خطرزيرا در روش وام با بهره برای انع

ه اما اطالعات مربوط ب. دهد، به آساني ممکن استکه مي هاييگیرنده و کفايت تضمینتوانايي مالي وام

 های واقعي اثر چشمگیری در بازپرداخت وام همراه با بهرهوی و انگیزه داریامانت ،گیرندهصداقت وام

احب ن با صآصورت مشارکت نتیجه نهايي يعني تحقق سود و تقسیم مالي به تأمین اما در روش ،ندارد

ستگي ب بلکه بر امانتداری و صداقت عامل ،فقط وابسته به شرايط اقتصادی مناسب نیست )بانک( سرمايه

ثرهای چنین مشکلي ا از مهمترين. شوداين نوع اطالعات در هنگام قرارداد به دشواری تحصیل مي. دارد

به قراردادهايي همانند فروش  و فاصله صورت مشارکتمالي به تأمینی اسالمي از هابانکاين است که 

ی اسالمي از جهت هابانکواقع ماهیت بانکداری  در .آورنداقساطي که بدهي به دنبال دارد رو مي

 ی اسالمي از فروشهابانکبدهي در شود. با اين تفاوت که مي پديدآمدن بدهي مشابه بانکداری متعارف

 1.گیرددهي سرچمشه ميی متعارف از وامهابانک دراما  ،آيدپديد مي

مسئله صوری شدن عقود مشارکتي در بانکداری ايران يکي از مشکالت و معضالت جدی اين حوزه 

ود خ سدلیل تحمیل شروط متعدد بر عقد مشارکت همانند ثابت کردن نراست که موجب شده است به

های خارج از عقد ازسوی الحساب )از طرق مختلف(، عدم قبول ضررها ازسوی بانک، عدم قبول هزينهعلي
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عقد مشارکت به يک عقد خالف مقتضای آن تبديل شود.  عمالًيکي از طرفین مشارکت عنوان به بانک

د يک دهد، شاهمي طور کلي در خصوص عقود مشارکتي که محور اصلي رابطه بنگاه و بانک را تشکیلبه

بانک و بنگاه هستیم. اين مسئله ريشه در عدم تقارن  ضعف ساختاری در خصوص همراستا نشدن انگیزه

اطالعات بین بانک و بنگاه و نبود ساختار مناسب جهت انگیزه دستیابي به اين اطالعات است. که موجب 

ها و شروط متعدد و عقد با تبصرهظاهری از اين  صرفاًاجرا نشده و  عمالًشده است عقود مشارکتي 

  های سود ثابت به اجرا درآيد.نرخ

 محور سوم: نبود الگوهاي مختلف بانکداري در رابطه بانك و بنگاه

در بخش پنجم گزارش، انواع الگوهای بانکداری و شرح مختصری از کارکردهای آنها ارائه شد. هدف از 

 نکداری دنیا، فعالیت بانکداری متناسب با نیازهای مختلفاين بخش، تبیین اين مسئله بود که در نظام با

ه ديد هابانکسازی شده است و يک الگوی واحد برای فعالیت اختصاصي هابنگاهاقتصادی اشخاص و 

شود. حال بايد ديد که نظام بانکداری ايران در اين زمینه چگونه است؟ آيا رابطه بانک و بنگاه در نمي

)کوچک و بزرگ(،  هابنگاهنیازهای مختلف، اندازه مختلف  براساسبانکداری  اشکال و الگوهای مختلف

 حوزه فعالیت و هريک از مراحل رشد بنگاه تعريف شده است؟ 

اسخ دهد که پدر قوانین و مقررات مربوطه و عملکرد نظام بانکي نشان مي هابانکنگاهي به ساختار 

 الگوی بانکداری تجاری براساس نکداری در ايران عمدتاًبا اساساً زيرات مطرح شده منفي است. سؤاالبه 

 راساسب هابنگاهمنظور پاسخ به نیازهای مختلف به هابانکشکل گرفته است و حال آنکه طیفي از انواع 

توان به نبود يا در توانست وجود داشته باشد. از خألهای مهم در اين حوزه ميمعیارهای مختلف مي

ای، ای، بانکداری شرکتي، بانکداری توسعهکارآ در زمینه بانکداری منطقهصورت وجود، عملکرد غیر

شود که گذاری و... با اهداف و اساسنامه فعالیت روشن اشاره نمود. اين خأل موجب ميبانکداری سرمايه

م فراه اهبنگاههای مختلف فعالیت نیازها و حوزه براساسالزامات و بسترهای رابطه مناسب بانک و بنگاه 

 نگردد.

 اي در بانکداري در ایراناي و مبادلهدهی رابطهتحلیل وام محور چهارم:

بر مبتني دهي(رابطه و مقايسه آن با بانکداری )وامبر مبتني در بخش ششم به بررسي و تعريف بانکداری

 نحو است؟ در ايران به چه هابنگاهو  هابانکمبادله پرداخته شد. حال بايد ديد اين مسئله در رابطه 

رابطه )بین بانک و بنگاه( بیان شد، اين نوع بر مبتني طور که در تعاريف بانکداریهمان

توان به اين موارد اشاره نمود: رابطه بلندمدت دهي دارای چند ويژگي است که از اهم آنها ميتسهیالت

دهي اص، تسهیالتيک بنگاه با يک بانک، دريافت بخش زيادی از تسهیالت يک بنگاه از يک بانک خ

که  مبادله قرار داردبر مبتني یراطالعات نرم و شناخت اهلیت متقاضي. در مقابل، بانکدا براساسبانک 

یت ضعو اطالعات سخت و مستند براساسدهي و رابطه مالي بانک و بنگاه در اين نوع رابطه، تسهیالت

  پذيرد.ورت ميی مالي و عملکردی حوزه فعالیت بنگاه و... صهاصورتاعتباری، 
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ای در نظام بانکي ای و مبادلههرچند اظهارنظر نسبت به جايگاه هريک از الگوهای بانکداری رابطه

ها را ايران نیاز به تحقیق و بررسي مجزايي دارد که تاکنون انجام نشده است. ولي برخي شواهد و قرينه

ه دلیل دسترسي ضعیف و ناقص شبکبهتوان در اين خصوص ارائه نمود. يک تحلیل کلي اين است که مي

که خود  هابنگاه، اطالعات عملکردی و مالي هابنگاه( credit scoringبانکي به اطالعات اعتبارسنجي )

شرط آن مبادله که پیشبر مبتني ناشي از بسترهای ضعیف اطالعات اقتصادی در ايران است، بانکداری

های برای بسیاری از بنگاهی است، اعتبار یازدهيمتاو -(ی مالي و عملکردهاصورتاطالعات سخت )

 شود. اجرا مي ناقص و ناکارآصورت بهمتقاضي تسهیالت، 

تلف نبود الگوهای مخمثال برای  زم برای اجرابستر الدلیل نبود بهنیز رابطه بر مبتني بانکداری

 .بلندمدت بین بانک و بنگاه و نبود زيرساخت ايجاد روابط ایی محلي و منطقههابانک بانکداری اعم از

 ی اقتصادیهابنگاهدر اين شرايط است که اعطای تسهیالت به چندان مورد توجه قرار نگرفته است، 

گیرد و شايد کمتر بتوان به های سنگین و انواع تضامین صورت مياز طريق دريافت وثیقه عموماً

 ود که موفق عمل نموده باشد. رابطه در ايران اشاره نمبر مبتني دهيهايي از وامتجربه

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

 های اقتصادی نیازمند پرداختن به مباني نظریها با بنگاهشناسي وضع موجود رابطه بانکتحلیل و آسیب

ذر است تا از اين رهگهای اقتصادی )بخش واقعي( با بنگاهها بانک های بنیادی در خصوص رابطهتحلیل و

وابط بانک و بنگاه و وضعیت کشورهای ديگر مورد بررسي و تحلیل قرار گیرند. اين مهم، الگوها و انواع ر

  هدف گزارش حاضر بود که بر اين اساس تالش شد ابعاد نظری موضوع، تحلیل و واکاوی گردد.

ها اشاره شد که اين مسئله در بسیاری از در تأمین مالي بنگاهها بانک در موضوع نقش و جايگاه

همچنان حائز اهمیت است و در برخي کشورها همچون آلمان، اسپانیا، ژاپن، چین و.. از اهمیت کشورها 

 دوچندان برخوردار است.

ه شناسي رابطمهمترين مبنای مسئلهعنوان به ،«عدم تقارن اطالعات بین بانک و بنگاه»در محور 

( پرداخته شد و بیان شد که بانک و بنگاه به ابعاد مسئله عدم تقارن اطالعات )کژمنشي و کژگزيني

کي از دهنده( يگیرندگان و بانک )مؤسسه واممشکل ناکامل بودن و يا عدم تقارن اطالعات بین تسهیالت

شود و بسیاری از مشکالت اعم از دسترسي محدود به مشکالت مبنايي در نظام تأمین مالي محسوب مي

 های گريز برای نکول شدنت تسهیالت، استفاده از راهها در عدم بازپرداخاعتبار، رفتارهای برخي از بنگاه

منابع، فساد و رانت در توزيع منابع و... ريشه در همین مشکل دارد و هر نظام اعتباری که بتواند اين 

توان ادعای از بین بردن عدم تقارن اطالعات را مطرح نمود(، تأمین نمي زيرامشکل را حداقل نمايد )

 داشت.مالي کارآمدتری خواهد 



 

 

 

سپس به انواع الگوهای بانکداری و تبیین رابطه بانک و بنگاه پرداخته شد و نشان داده شد که طیف 

تواند شکلي از رابطه بانک و بنگاه را متصور وسیعي از الگوهای بانکداری در دنیا وجود دارد که هريک مي

ای از اين و تنوع بهینهسازد و ضروريست هرکشوری بر اساس نیازها و بسترهای اقتصادی، ترکیب 

 کار گیرد.هالگوهای بانکدرای را ب

دو الگوی ارتباط عنوان به دهيدر وام «محوریمبادله»و  «محوریرابطه»پس از آن به دو مدل 

های هريک از اين دو نوع الگو تبیین گرديد. مزيتها و عدمبانک و بنگاه اشاره شد و خصوصیات، مزيت

نه بر اساس ها بانک دهي به الگويي اشاره دارد که در آنبطه محوری در وامطور خالصه الگوی رابه

ی اطالعات نرم )اهلیت، سابقه کاربر مبتني های مالي و اطالعات مالي بنگاه، بلکه بر اساس شناختصورت

 رابطه محور نیزدهي مبادلهدهند. در وامیالت ميها تسهگردد به بنگاهو...( که در طول زمان دريافت مي

  .گیردهای مالي و مالیاتي بنگاه شکل ميبانک و بنگاه بر اساس اطالعات اعتباری، صورت

گفته، به تحلیل کالن رابطه بانک و بنگاه در نظام بانکي ايران در چهار پس از تبیین محورهای پیش

عدم تقارن اطالعات  مسئله»، «ها در ايران؛ بانک محوریهای تأمین مالي بنگاهمحدوديت در کانال»محور 

حلیل ت»و  «نبود الگوهای مختلف بانکداری در رابطه بانک و بنگاه»، «در رابطه بانک و بنگاه در ايران

های مرتبط با هريک ها و آسیبپرداخته شد و چالش «ای در بانکداری در ايرانای و مبادلهدهي رابطهوام

 بیان گرديد. از محورها 
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