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با تقدیر و تشکر از سرکار خانم پنبه ئیان  معاونت محترم برنامه ریزي و سیستمها ، جناب 
آقاي ابوالقاسمی مدیریت توسعه سیستمها ، جناب آقاي شاه منصوري رئیس اداره 

مراتب را براي جهت ارتقاء سطح علمی اینجانب ،  صنعت و معدن کهبانکداري نوین بانک 
  . فراهم نمودندحضور در همایشهاي مرتبط با بانکداري 

 جناب آقايجناب آقاي ارباب معروف رئیس محترم اداره توسعه فاوا و و با تشکر از 
  دادي همکار محترمو سرکار خانم اهللا ارزیابی طرح ها کارشناس محترمسالمتبخش 

  .که در جمع آوري مطالب مرا یاري نمودند شرکتی بانک صنعت و معدن
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 تقدیم به 

 عزیز و مهربانم و برادر  مادر و پدر

 هاي زندگی همواره یاوري دلسوز و فداکار  ي ها و دشوار که در سختی

   .اند و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده
  .وجودش آرام بخش وجودم استهمچنین فرزند عزیزم که 
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  : چکیده
 براي رویکردي اتخاذ و فعال رقباي مقابل در دفاعی مکانیزمی ایجاد بیشتر، مشتریان و منابع جذب
 .بود بانکها توسط جامع بانکداري اندازي راه اصلی اهداف جمله از بانکداري تمامی حوزه هاي در حضور

 ها بخش دیگر هاي نیاز با متفاوت که مشتریان هاي نیاز کلیه میکند تالشبانک  شرکتیدر بانکداري 
  گذشته به نسبت متفاوت کامالً و منظم ساختاري و مستمر ها فرایند از گیري بهره با را هستند
 حل راه خلق به و کرده تمرکز مشتریان هاي نیاز بر شرکتی بانکداري .دهد پاسخ اختصاصی بصورت

 می پردازد اختصاصی و جدید هاي

شرکتی ، و همچنین نوع خدمات آن  در این مقاله سعی شده است با بررسی قوانین و شرایط بانکداري 
همچنین . بانک برتر جهان انجام دهیم 30مقایسه اي بین بانکداري شرکتی در بانکهاي ایران و 

تاثیرات بانکداري شرکتی را در این سه بانک  "دویچه"بارکیلز "اچ اس بی سی "بانک  3تحقیق بر 
در این پژوهش از روش هاي مطالعه کتابخانه اي و نیز روش هاي میدانی نظیر  .مطرح بررسی کردیم

استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش  جمع آوري داده ها
  .استپیمایشی  -گردآوري داده ها، یک پژوهش توصیفی

داراي عناوین  –2داراي بخش مستقل براي بانکداري شرکتی  -1: دسته  4در این بخش بانکها را به 
  عدم بخش مستقل بانکداري شرکتی اما ارائه خدمات این نوع بانکداري  -3مشابه بانکداري شرکتی

  .فاقد هرگونه تمرکز بر بانکداري شرکتی تقسیم کردیم  - 4

درصد است  3,84هاي فعال در کشور  نکداري شرکتی در ایران به کل بانکدهد که با آمارها نشان می
هاي حجم سرمایه،  درصد است؛ هرچند که باید به تفاوت 77بانک بزرگ دنیا  30که این نسبت براي 

  .هاي برتر جهان اشاره کرد هاي ایران با بانک در بانک... فضاي کسب و کار، سابقه فعالیت و 
مونه می توان در هر سه بانک فوق نتیجه گرفت که دست کم یکی از حوزه هاي از مقایسه سه بانک ن

ماهیت بانکداري براي بنگاه هاي . اصلی کسب و کار به بانکداري شرکتی اختصاص داده شده است
کوچک و متوسط چندان با بانکداري شخصی متفاوت نیست و دسته محصوالت این حوزه چندان با 

  .اصی تفاوت نشان نمی دهدخرد اختص/ بانکداري شخصی

  پیشنهادات 
بانک ها باید همواره خود را با تغییراتی که د رمحیط و اطرافشان رخ می دهد وفق دهند و پا به  - 1

  . پاي آنها پیش بروند
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مهمترین و اساسی ترین رکن تغییر هر سازمان و شرکت تغییر در نگرش مدیران ارشد آن شرکت  - 2
  .و یا سازمان می باشند

 .دیگر از عوامل شکل گیري بانکداري شرکتی جلب اعتماد مشتریان استیکی  - 3
 .تعریف خدمات بانکداري شرکتی و تغییر در شیوه ارائه خدمات - 4
 .تغییردر استراتژي و ساختار بانکی - 5
  .تغییردر فرهنگ کارکنان - 6
 .استخدام، پرورش و حفظ کارکنان متخصص - 7
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  :مقدمه - 1- 1

 بیشتر گذشته به نسبت رقابت .است کرده زیادي تغییرات گذشته به نسبت بانکی کار و کسب فضاي

 مشتریان انتظارات سطح .کنند می تالش مشتري و بازار سهم کسب جهت در بیشتري بانکهاي است

 یک در و بانکی خدمات خود کار و کسب در تسریع و تسهیل براي که مندند عالقه آنها است رفته باال

 در نمایند دریافت جدید هاي آوري فن و ابزارها از گیري بهره با را بهتري مالی خدمات تر وسیع طیف

 دیگر جمله از نیز مستعد نیروهاي نگهداشت و حفظ و کارکنان توانمندیهاي سطح ارتقاء شرایط این

 .باشد می بانکداران چالشهاي

   (Core Banking)جامع بانکداري عنوان تحت جدیدي ایده سمت به حرکت شرایطی چنین در

 و تفاوتها به توجه با مشتریان از وسیعی طیف به خدمات ارائه امکان که دیدگاهی گردیده مطرح

 با و مدارانه مشتري و ارگانیک صورت به بانکها ساختار بینش این در نماید فراهم می را آنها تمایزات

 هاي گیري تصمیم در تسهیل و تسریع جهت تر پائین سطوح به اختیار تفویض و تمرکز عدم گسترش

  )86نصرآبادي (.گردد می اصالح مشتریان با مرتبط

 براي رویکردي اتخاذ و فعال رقباي مقابل در دفاعی مکانیزمی ایجاد بیشتر، مشتریان و منابع جذب

 .بود بانکها توسط جامع بانکداري اندازي راه اصلی اهداف جمله از بانکداري تمامی حوزه هاي در حضور

 مسیر دراین اصلی گامهاي از یکی مداري مشتري به مداري وظیفه از آن تبدیل و بانکها ساختار اصالح

 Private ) اختصاصی بانکداري (Retail Banking) خرد بانکداري همچون هایی حوزه بوده

Banking)  شخصی بانکداري (Personal Banking )   تجاري بانکداري ( Business Banking ) و 

 می شمار به بانکداري این حوزه بخشهاي زیر جمله از ...و ( Corporate Banking ) شرکتی بانکداري

 )همان(.گردید ایجاد بانکها سازمانی ساختار در که روند
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 پرسشهاي تحقیق -2- 1

 ایران همسو با این نوع بانکداري در جهان است؟شرکتی در  آیا بانکداري - 1

 اجرا میکنند؟کامل چند درصد از بانکهاي ایران بانکداري شرکتی را به صورت  - 2

 چند درصد از بانکهاي ایران خدمات بانکداري شرکتی را به عنوان بخشی از خدمات ارائه میدهند؟ - 3

 بخشی مستقل راه اندازي کرده اند؟بانک برترجهان چند درصد بانکداري شرکتی را به عنوان 30از  - 4

  اهداف و مزایاي بانکداري شرکتی چیست؟  - 5

 :هدف تحقیق  -3- 1

  :هدف اصلی -3-1- 1

  مقایسه بانکداري شرکتی در ایران و جهان 

  : ریز اهداف -3-2- 1

 کمک به ایجاد واحد بانکداري شرکتی در بانکهاي ایران - 1

 ارائه بهتر و کامل خدمات این نوع بانکداري در ایران - 2

  تدوین برنامه اي متشکل از تمامی ابعاد بانکداري شرکتی - 3

 :بیان مساله -4- 1

همزمان با روند توسعه و گسترش بانکداري غیر دولتی در ایران در یکی دو دهه گذشته و با توجه به 

افزایش سطح و تنوع نیازهاي مشتریان نظام بانکی به تغییرات دائمی و بعضا جدي در فضاي کسب و 

مات کار داخل و خارج، همچنین پیدایش نسل جدیدي از بانکداران در کشور که ادعاي ارائه خد

رقابتی و روزآمد را دارند، نظام بانکی کشور دچار تحوالت چشمگیري، به ویژه در بخش ارائه خدمات 

از جمله یکی از این نگرش ها از جنبه بنیادي خود، در پی جایگزینی محصول . خود شده است

کز بر در این دیدگاه بانکها سعی میکنند تا با تمر. محوري در نظام بانکی با مشتري محوري است

نیازهاي مشتریان خود از تمامی جنبه ها، به ارائه خدمات همه جانبه و گاهی در تمام نقاط و در 

طول تمامی ساعات شبانه روز به مشتریان هدف خود مبادرت کنند و از این راه به کسب درآمد 

ل اتکایی این مقوله در بانک هایی که در کشورهایی که داراي بازار سرماي عمیق و قاب. بپردازند
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هستند از اهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا در این دست کشورها بانک ها بر خالف کشور ایران 

اغلب در تامین منابه مالی مورد نیاز بنگاه هاي اقتصادي، به ویژه از محل منابع سپرده گذاري نقش 

چرا که بازار سرمایه ایفا نمی کنند، ) حداقل مشابه آنچه که در کشور ساري است( جدي و اساسی را 

در سال هاي . به صورت فعال به مبادالت و سرانجام تامین فرصت هاي سرمایه گذاري اشغال دارد

اخیر در ایران، البته به دلیل مشابه کشورهاي صنعتی پیشرفته ، بلکه به سبب اعمال محدودیت هاي 

عمالی سپرده ها و تسهیالت و ا بر نرخ هاي ا.ا.ناشی از بسته هاي سیاستی و نظارتی بانک مرکزي ج

به ویژه کاهش دستوري نرخ تسهیالت اعطایی که منجر به کاهش درآمد بانک ها به ویژه بانک هاي 

غیر دولتی که در سال هاي ابتدایی حضور خود در بازار با نرخ هاي باال به جذب سپرده پرداخته 

ی غیر از درامد حاصل از واسطه گري بودند می گردید،بانک هاي ایرانی نیز به دنبال کسب درآمدهای

همین راستا بانکداري شرکتی یکی از جنبه هاي بانکداري نوین است که در این  در. وجوه بوده اند

با توجه به تازیگی . زمینه طی سال هاي اخیر مورد توجه برخی از بانک هاي ایرانی واقع شده است

فهوم بانکداري شرکتی، به ویژه از جنبه هاي موضوع در ادبیات بانکی کشور و عدم گسترش فراگیر م

 . کارکردي آن در نظام بانکی ایران پرداخته است
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  2فصل 
  )بانک(
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  :بانک  -2-1

هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباري، عملیات  است که وظیفه اقتصاديبانک نهادي 

، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتریان، ارز هامالی، خرید و فروش 

ام و اشیاي قیمتی مشتریان، انج اوراق بهادارو  سهامري پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهدا

بانک وظایف . هده دارندخریدها و فروش را بر ع وکالتو وصایت براي مشتریان، انجام  قیمومیت وظیفه

 ارزهايدر گردش، نگهداري فلزات گرانبها و  پولو تنظیم حجم  ناساسکعبارتست از انتشار  مرکزي

هاي تجاري، ایجاد امکانات اعتباري  ، نگهداري ذخایر قانونی و موجودي نقدي بانکدولتمتعلق به 

ها، صندوقداري و نمایندگی مالی  هاي تجاري، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک براي بانک

این بانک مسؤولیت کنترل . تباراتبراي عملیات بانکی دولت، اجراي سیاست پولی و کنترل حجم اع

هاي دیگر را در جهت ارائه  این بانک، بانک. ثبات را بر عهده دارد سیاست پولیشبکه بانکی و اداره 

الیت به اقتصاد با هماهنگی و خدمت 85منذرقحف(.وامیدارد فع( 

 منشاء کلمه بانک - 2-1-1

 و آنهم از واژه ایتالیایی قدیمی ،(banque)  زبان فرانسوي میانهاز  میانهزبان انگلیسی واژه بانک در 

bancaوآن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی ، banc،bank،"bench.counter" است گرفته شده. 

Beach گرهاي مبادله در حین دوره رنسانس توسط بانکداران  بعنوان میزها یا شمارش) ها نیمکت( ها

دادند که  گرفتند که مذاکرات ومبادالتشان را پشت میزهایی انجام می فلورانتین مورد استعمال قرار می

 .با رومیزیهاي سبز رنگ پوشیده شده بود

پولی بود، سکه درهم نقره  تبدیل هاي فعالیتنده ده ترین موارد مشاهده شد که نشان یکی از قدیمی

کنونی، پیش از میالد،  ترابزون، دریاي سیاه در باستان یونان ترابزونیونان است که از مستعمره 

دهد که میز یک  این سکه نشان می. است به نمایش گذاشته شده لندندر  یتانیابرموزه باشد که در  می

درحقیقت، حتی در زمان حاضر . باشد مملو از سکه بود، که جناسی از نام شهر می (تراپزا(بانکدار 
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 ریشه. باشد و هم به معنی بانک به معنی یک میز می (trapeze) :یونانی به تراپزادریونان امروزي، واژه 

 .تگرفته شده اس bayaya-onka از سانسکریت واژه این احتمالی

هاي کودکی سانسکریت  مورد استعمال قرار میگرد که یکی از زبان بنگالدشاین واژه همچنان در 

است که توسط ریاضیدانان هندي در این محاسبات هزینه، بزرگترین بخش قراردادهاي ریاضی . است

 )74بهمند(.پیش از میالد نوشته شد 500اوایل سال 

 پیشینه - 2-1-2

است ) آن زمان ایرانبخشی از ( میانرودانو در  هخامنشیانترین شکل بانکداري مربوط به دوران  کهن

است که کامال  مدارکی از این ناحیه به دست آمده. اند دار امور بانکداري بوده که در آنجا یهودیان عهده

نیز از آن روزگار تا » چک«است و واژه  رفته در آن زمان به کار می نیز »بانک«واژه . حکم چک را دارند

مین واژه خوریم و ه به واژه چک برمی زبان پهلويبه  ساسانیانهاي  در نوشته. است به امروز باقی مانده

 .است به دیگر نقاط جهان راه یافته ایراناز 

 داري مدرنتاریخچه بانک - 2-1-3

ودر شهرهاي ثروتمند آن  رنسانس ایتالیاتوان در دوره  ریشه بانکداري به معناي امروزي این کلمه، می

میالدي بانکداري را در  4در  پروزيو  بارديهاي  خانواده. یافت ژنوواو  ونیس، فلورانسدرشمال مانند 

ز بخشهاي دیگر اروپا گسترش دادند و شاید مشهورترین بانک فلورانس با توسعه شعبات در بسیاري ا

اولین بانک . تأسیس شد 1397، باشد که توسط جیووانی مدیسی در سال medici  ایتالیا، بانک

 ژنووادر  (Banco di san Giorgio) :ایتالیاییبه  بانک سنت جورج .گذاري ایالتی شناخته شد سرمایه

 )87مسیمی.(.تأسیس شد ،1407در سال  ایتالیا

 بانکداريهاي  گونه - 2-2

 .فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه: اي داري شعبه بانک •

 .فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه: شعبه داري بی بانک •
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گذاران  گري مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه واسطه: گذاري سرمایه بانکداري •

 .در بازار سرمایه

 .انجام عملیات بانکی توسط یک بانک براي یک بنگاه مالی یا بانک دیگر: بانکداري  عمده •

 .ها و اشخاص انجام عملیات توسط یک بانک براي بنگاه: بانکداري  خرده •

 )بانکداري( ها انواع بانک - 2-3

 :توان به انواع مختلف تقسیم کرد از قبیل ها را می بانک

 .اص وتجارتها ي کوچک سرو کار داردبانکداري جزئی، که مستقیما با اشخ •

 دهد بانکداري تجاري، که خدمات تجارت بازار متوسط را ارائه می •

 کتی، که مربوط به موسسات تجاري بزرگ ومستقلبانکداري شر •

اي  هاي داراي ارزش شبکه بانکداري خصوصی، که خدمات مدیریت سرمایه را براي اشخاص و خانواده •

 کند باال فراهم می

 .گیرد هایی که در بازارهاي مالی انجام می شود به فعالیت گذاري، که مربوط می بانکداري سرمایه •

شود،  ها و موسسات اقتصادي خصوصی سودآور هستند اما برخی از آنها توسط دولت اداره می اکثر بانک

 .باشد هاي غیرانتفاعی می یا سازمان

 هاي جزئی انواع بانک

 هاي تجاري بانک •

 هاي توسعه محلی بانک •

 هاي اعتباري اتحادیه •

 هاي پستی هاي ذخیره بانک •

 هاي خصوصی بانک •

 هاي خارج از حوزه قانونی بانک •

 هاي ذخیره بانک •
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 دارند هایی که زمان را در بربابر پول، گرو بر می جوامع سازمانی و بانک •

 هاي اخالقی بانک •

 هاي سرمایه انواع بانک - 1- 2-3

اوراق و  اوراق بهادار )کنند براي فروش ضمانت می(کنند  نویسی می اي که پذیره هاي سرمایه بانک •

ها پیشنهاد  کنند و به شرکت پردازند، ایجاد بازار می هاي خودشان می حساب داد و ستد، به قرضه

 .دهند ها و کسب سود را می هاي بازار سرمایه نظیر ادغام فعالیت

 آن امروزي تعریف بودند معامالتیگذاري  هایی بودند که ضامن سرمایه باز بانکازدیر:هاي بازرگان بانک

 )86نصرآبادي ( .نه وام کند را بصورت سهام عرضه می ها سرمایه براي شرکت هک هایی بانک داردبه اشاره

 ها انواع دیگر بانک - 2- 2-3

ها قانونی مشابه مدیریت  که معموالً تحت مالکیت دولت است و با مسئولیت:هاي مرکزي بانک •

هاي تجاري یا مدیریت نرخ سود نقدي به طور کلی آنها که نقدینگی را  نظیر پشتیبانی از بانک ،شود می

دهنده در آخرین وهله در شرایط بحران عمل  کنند و به عنوان وام داري فراهم می براي سیستم بانک

 .کند می

هاي صحیحی  گذاري از بانکداري دور سیاست این نوع. بندند به قوانین اسالمی پاي :هاي اسالمی بانک •

اجتناب ) بهره(داري باید از سود هاي بانک ستوار است تمامی فعالیتچرخند که بر قوانین اسالمی ا می

 .کنند

  کارکردها و مزیت هاي بانکداري باز - 3- 2-3

یکی از گرایش هاي جدید بانکداري در جهان است که توجه بسیاري از ) Open Banking(بانکداري باز

این گرایش جدید باعث تعامل هرچه بیشتر مشتریان در . بانک هاي بزرگ را به خود جلب نموده است

. امر بانکداري و برنامه هاي کاربردي آن می گردد و تولید آنها را از انحصار بانک خارج می کند

و برآورده شدن نیازهاي خاص هر مشتري به راحتی امکان پذیر شده و ارزش همچنین شخصی سازي 

مشتریان براي انجام امور . افزوده بالقوه باالیی براي موسسات پولی و بانک ها به همراه خواهد داشت
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همچنین نوع کاربرد و سلیقه . بانکی غیرحضوري خود به برنامه هاي کاربردي متنوعی نیاز دارند

بانک ها در تولید برنامه ها می توانند پاسخگوي . استفاده از برنامه ها با هم متفاوت استکاربران در 

تمامی سالیق و نیازهاي روزافزون مشتریان خود باشندو بایستی از ظرفیت هاي فراوان توسعه 

وجود کاربردي  پتانسیل فراوانی در کشور براي تولید نرم افزارهاي. دهندگان خارج از بانک بهره گیرند

. دارد، ولی بسیاري از برنامه هاي کاربردي نیازمند دسترسی مستقیم به سرویس هاي بانکی هستند

بانکداري باز این بستر را براي توسعه دهندگان نرم افزار فراهم می کند که بادسترسی به سرویس هاي 

عالوه بر تولید انواع مختلف با تحقق این امر، . بانکی، ایده هاي نو و خالقانه خود را جامه عمل بپوشانند

توسط ...) هاي موبایلی، اینترنت بانک، تلفن بانک، کیوسک APP مانند(برنامه هاي کاربردي بانکی 

 -مانند سیستم هاي حسابداري( توسعه دهندگان بیرونی، امکان اتصال نرم افزارهاي تجاري و مالی

بانک فراهمی شود و  coreبه ...) صرافی ها -دفاتر بیمه -سامانه بورس کارگزاري ها -حقوق و دستمزد

  )72ضیائی(. ایجاد می شود B2Cعملیات مالی تحولی شگرف در سرعت و دقت 

  بانکداري چابک -4- 2-3

همگام با توسعه تکنولوژیهاي نوین، سازمانهایی می توانند درمحیط پویا و پررقیب کسب وکار موفق 

هاي مشتریان، امکان پاسخگویی سریع به این نیازهااز طریق  باشند که ضمن آگاهی ازنیازها و خواسته

 .هاي جدید را داشته باشند بکارگیري فناوري

  چابکی کسب  و کار - 4-1- 2-3

ü هزینه در واکنش به تغییرات  ناي توانائی براي تطبیق سریع و کممع به کار و کسب در چابکی

  .است محیطی

ü تواند از طریق حفظ و انطباق کاالها و خدماتبراي تأمین نیازها و تقاضاهاي مشتري،  یم چابکی

منظور کسب مزیت  محیط کسب و کار و بهره گیري از ظرفیت منابع انسانی بهمطابقت با تغییرات در 

 .رقابتی حاصل شود 
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 بانک چابک - 4-2- 2-3

ü معناي به بلکه نیست، بانکی خدمات ارائه در سرعت معناي به صرفاً بانکداري عرصه در چابکی 

 .منعطف بودن و چاالکی مبتنی بر هوشمندي بانک نیز م یباشد
ü با سرعت باال خدمات جدیدي را براي پاسخگویی به نیازهاي هر مشتري  است قادر چابک بانک

 .ارائه نماید 

  لزوم حرکت به سمت بانکداري چابک  - 4-3- 2-3

ü  شعب(گستره وسیع جغرافیایی فعالیت هاي بانکی(  

ü بانکی مشتریان و کارکنان زیاد بسیار تعداد  

ü بانکی نوین هاي فناوري در سریع تغییرات  

ü  ساختارهاي سازمانی متعدد در بانک هاوجود  

ü مشتریان بانکی نیازهاي در سریع تغییرات  

ü مشتریان رویگردانی هاي هزینه کاهش  

  مزایاي حاصل از بانکداري چابک  - 4-4- 2-3

ü رقابتی مزیت کسب  

ü افزایش سهم بازار در محیط رقابتی و حفظ  

ü پاسخگویی به انتظارات و نیازهاي آشکار و پنهان مشتریان  

ü خدمات و محصوالت پرتفوي به بخشی تنوع  

ü مشتریان وفادارسازي 
ü هزینه و زمان در جویی صرفه  

ü سودآوري افزایش 

ü انواع چابکی در صنعت بانکداري 
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ü چابکی فرایندي  

  قابلیت و توانایی تغییر و اجراي سریع فرایندها در تولید و عرضه محصوالت و خدمات

ü چابکی خدمات  

  مشتري از طریق توسعه کانا لهاي نوین پرداختکاهش مدت زمان ارائه خدمات به 

ü چابکی واکنشی  

بکارگیري فناوري ها و زیرساخ تهاي الزم براي شناسایی هوشمندانه نیازهاي مشتریان و فرصت ها و 

 تهدیدهاي محیط رقابتی

 چابک بانکداري نیازهاي پیش - 4-5- 2-3

ü ایجاد فرهنگ چابکی در بانک  

ü  آنهاشناسایی عوامل تغییر و کنترل  

ü هاي پاسخگویی سریع به تغییرات شناسایی شیو ه  

ü تصمیم گیري اثربخش در مواجهه با تغییرات  

ü تدوین استراتژي هاي بانکی با هدف دستیابی به چابکی  

ü مدیریت کارآمد فرایندهاي کسب و کار 

سازي یک بانک شامل تغییراتی می شود که کارکنان، فرایندها و محصوالت  حرکت به سمت چابک

این تغییرات بایستی با دقت مورد سنجش و مدیریت قرار گیرند به . دهند را تحت تاثیر قرار میآن 

گونه اي که در انتهاي راه، بانک سهم بیشتري از بازار به دست آورد و مشتریان نیز احساس رضایت 

  .بیشتري داشته باشند

هاي بانکداري الکترونیک به عنوان طراحی و استقرار نظام هاي نوین پرداخت و توسعه بکارگیري ابزار  

 )87مومن(.مهمترین راهبرد در حوزه چابکی خدمات بانکی محسوب می گردد
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  بانکداري اختصاصی - 5- 2-3

  تعریف بانکداري اختصاصی - 1- 5- 2-3

بانکداري . بانکداري اختصاصی عبارت است از ارائه خدمات متنوع مالی و سرمایه گذاري به افرادمتمول

خدمات ممتاز مرتبط با ثروت را به افراد ثروتمند ارائه می دهد که این خدمات در مقایسه اختصاصی 

با سایر خدماتی که در بانکداري خرد در اختیار عموم افراد جامعه قرار می گیرد در سطح بسیار عالی 

خدمات بانکداري اختصاصی شامل خدمات بانکداري خرد . براي مشتریان شخصی سازي می شود

بطور کلی بانکداري اختصاصی . وه طیف بسیار گسترده اي از خدمات مالی و سرمایه گذاري استبعال

بانکداري اختصاصی در مقابل . نیاز افرادي که متقاضی مدیریت ثروت می باشند را برآورده می نماید

ه گذاري بانکداري خرد بسیاري از خدمات را شخصی سازي کرده و آنها را در اختیار افراد براي سرمای

در بانکداري اختصاصی براي پذیرش مشتري براساس سیاست ها و . منابع مالیشان قرار می دهد

استراتژي بانک، حداقل دارایی قابل سرمایه گذاري تعیین می شود، درحالی که بانکداري خرد امکان 

  )86نصرآبادي(.افتتاح حساب و استفاده از خدمات بانکی را براي عموم افراد فراهم می آورد

  ضرورت بانکداري اختصاصی در کشور - 2- 5- 2-3

علی رغم این، خلق ثروت . در سال هاي اخیر اوضاع اقتصادي جهان شرایط سختی را تجربه کرده است

در حالی که . متوقف نشده و نگاهی به تعداد ثروتمندان جهان اوضاع را به گونه اي دیگر نشان می دهد

حال سوالی که در اینجا . ي مالی، سیاسی و اقتصادي شدیدي استجهان در حال تحمل بحران ها

یک ضرب . مطرح می شود این است که آیا ثروت، ثروت می آفریند؟ پاسخ به این سوال مثبت است

. پول جنسیت ندارد، ولی نمی توان مانع از زایش یا تکثیر آن شد: المثل معروف فرانسوي می گوید

داري اختصاصی و فرایند مدیریت ثروت به آن توجه دارد، یعنی این همان نکته اي است که بانک

  .افزایش پول و سرمایه
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درحال حاضر، با توجه به عدم ارائه راه کارها و راه حل هاي مدیریت دارایی و سرمایه گذاري مناسب 

با نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه گذاري مناسب با نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه گذاري از سوي 

نعت بانکی و سایر بازیگران این صنعت به سرمایه گذاران از یک سو، و وجود جذابیت هاي سرمایه ص

مبالغ زیادي  -از دبی گرفته تا اروپا و آمریکا و اخیرا ترکیه از سوي دیگر -گذاري در کشورهاي خارجی

اصی عالوه بر از این رو فقدان خدمات مدیریت ثروت و بانکداري اختص. ثروت از کشورخارج شده است

اینکه موجب خروج سرمایه از کشور می شود، هرازچندگاهی سرمایه هاي سرگردان بخشی از بازار را 

متالطم می کنند و دولت با داروهاي مسکن به صورت موقت آن ... از جمله ارز، مسکن، بازار سرمایه و

در صورتی که . سرباز می زندبخش از بازار متالطم شده را آرام و بعد از مدتی بحران در بخش دیگري 

به نظر می رسدمدیریت ثروت و دارایی و ارائه خدمات بانداري اختصاصی می تواد به دلیل ارائه 

هرچند در . خدمات سرمایه گذاري حرفه اي بخش اعظمی از این بحران هاي اقتصادي را مدیریت کند

ذاري با درآمد ثابت و متغییر، سال هاي اخیر شرکت هاي کارگزاري با تاسیس صندوق هاي سرمایه گ

ارائه خدمات سبد گردانی و تاسیس شرکت هاي سبد گردان حرکت هاي مثبتی انجام داده اند، ولی 

یکی . این خدمات فقط بخش کوچکی از خدمات مدیریت دارایی و آن هم صرفا در بازار سرمایه است

سرمایه سرگردان را به سوي تولید و از اقداماتی که می تواند به دولت در کنترل تورم کمک کرده و 

اشتغال به طریق هدایت شده اي سوق دهد توسعه بانکداري اختصاصی است که ضمن جذب سرمایه 

براساس گزارش ولث . گذاري ثروت ثروتمندان، از خروج سرمایه هاي کالن نیز جلوگیري می کند

واز  53جمعیت ثروتمندان رتبه  کشور جهان از لحاظ 90رتبه ایران در بین  2013اینسایت، در سال 

را به خود اختصاص داده و پیش بینی کرده است تعداد ثروتمندان ایران تا  17لحاظ رشد ثروت رتبه

با توجه به گزارش به نظر می رسد توجه به بخش . ، شصت و پنج در صد افزایش یابد2023سال 

ه، شرکت هاي کارگزاري و دیگر بانکداري اختصاصی از سوي سیستم بانکی، شرکت هاي تامین سرمای

  )87بمانپور(.فعالین بسیار حیاتی است
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  خدمات بانکداري اختصاصی - 3- 5- 2-3

انواع مختلف مشتریان طیف گوناگونی از نیازمندي ها را نشان می دهند که این موضوع محصوالت و 

نیاز به تنوع بخشیدن  از این رو. خدماتی که بانک اختصاصی باید تولید کند را تحت تاثیر قرار می دهد

به محصوالت و خدمات به منظور سفارشی سازي و انطباق با درخواست هاي خاص مشتریان ضروري 

مجموعه محصوالت و خدماتی که به مشتریان ارائه می شود با توجه به میزان ثروت . به نظر می رسد

خدمات و محصوالت مشخصی از این رو برخی از مدیران ثروت بسته . مشتریان می تواند متغییر باشد

در بانکداري اختصاصی انواع مختلفی از محصوالت و . را براساس ثروت، مشتریان طراحی کرده اند

خدمات را با توجه به نیازها و خواسته هاي مشتریان تولید و عرضه می کنند که در زیر به برخی از 

  :آنها اشاره شده است

بانک ها براي . ثروت و بانکداري اختصاصی استمشاوره قلب صنعت مدیریت : خدمات مشاوره )1

تعدد . مشتریانی با ویژگی ها و نیازهاي مشابه، سبدهاي سرمایه گذاري تقریبا مشابهی ارائه می کنند

گزینه ها و پیشنهادهاي سرمایه گذاري، ریسک بزرگی براي اعتبار و برند بانک هاي اختصاصی می 

ي از مدیران ثروت بر توسعه ساختاري جهت بهبود کیفیت و لذا بسیار. تواند به همراه داشته باشد

فرآیند سیستماتیک ارائه خدمات مشاوره مشتمل بر چهار . ثبات در خدمات مشاوره اي تاکید دارند

مرحله تهیه پروفایل مشتریان، توصیه تخصصی یا پیشنهاد سرمایه گذاري، توافق و اجرا و بازنگري 

 .است

ت ساختارمند شامل بسته محصوالتی است که مبتنی بر دارایی محصوال: محصوالت ساختارمند )2

. هایی مانند سهام، اوراق بهادار به همراه انواع ارز و در برخی موارد بعضی از مشتقات می باشد

مقبولیت این ابزارها در پاسخ به سرمایه گذاران ناآگاه به نوسانات بازار سهام و در راستاي کاهش 

 .ریسک آنها افزایش یافت

صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك با فروش واحد هاي صندوق : صندوق سرمایه گذاري مشترك )3

. می نماید... به عموم سرمایه گذاران، اقدام به خرید سهام، انواع اوراق بهادار، ابزارهاي بازار پول و 
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است،  واحدهاي صندوق سرمایه گذاري عالوه برا اینکه توسط شرکت هاي کارگزاري قابل بازخرید

 .امکان خرید و فروش آن نیز وجود دارد

صندوق هاي حفظ ارزش مدیریت متهورانه سبد سرمایه گذاري هستند که از : صندوق حفظ ارزش )4

صندوق هاي حفظ ارزش ویژگیهاي . استراتژي هاي سرمایه گذاري بسیار پیشرفته اي بهره می برند

گذاري مانند صندوق سرمایه گذاري مشترك گوناگونی دارند که آنها را از سایر محصوالت سرمایه 

این صندوق ها برخالف صندوق سرمایه گذاري مشترك عموما یک ابزار سرمایه گذاري . مجزا می کند

نامنظمی است که به مدیران آن آزادي عمل بسیار زیادي در مقابل سایر ابزارها و محصوالت منظم می 

ر استفاده از اهرم ها و مشتقات داشته و صندوق هاي حفظ ارزش کمترین محدودیت را د. دهد

 .کمترین دارایی نقد را نگهداري می کنند

امروزه تمایل زیادي از سوي مشتریان براي سرمایه گذاري درامالك و : امالك و مستغالت )5

دو . مستغالت وجود دارد، که آن را به زمینه بسیار مناسبی براي سرمایه گذاري تبدیل کرده است

اي اختصاصی در زمینه امالك و مستغالت وارد شده اند عبارتند از ارائه خدمات بخشی که بانک ه

 .مشاوره امالك و مستغالت و دیگري سرمایه گذاري در امالك و مستغالت

خدمات سبک زندگی یک واژه کلی است که به مجموعه اي از : خدمات غیرمالی سبک زندگی )6

خدمات سبک . تریان ثروتمند اطالق می شودخدمات شامل حمایت، تسهیل و بهبود سبک زندگی مش

 :زندگی را در جهار بخش می توان طبقه بندي کرد

خدمات سازماندهی سبک زندگی؛ که هدف از آن کمک به سازماندهی و تسهیل جنبه هایی از  - الف

  .زندگی ثروتمندان از جمله فراغت، سرگرمی، خرید و برنامه ریزي رویدادهاي پیش بینی نشده است

دمات مسافرتی؛ که به منظور تنظیم و پشتیبانی نیازمندي هاي مسافرتی مشتریان انجام می خ -ب

  .گیرد

خدمات امالك و خانه؛ که هدف از آن مساعدت در نیازمندي هاي امور مربوط به امالك و خانه  -ج

  .ثروتمندان شامل جستجوي ملک، خرید خانه، جابجایی و نگهداري آن می باشد
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ارایی هاي لوکس؛ در این بخش به ثروتمندان در خرید و مدیریت اقالم لوکس در خدمات خرید د - د

  )87نصرآبادي(.ابعاد بزرگ کمک می شود

  :چالش هاي بانکداري اختصاصی در کشور - 4- 5- 2-3

بویژه بانک (امروزه بانک هاي کشور فاصله زیادي با ایجاد بانکداري اختصاصی دارند و بیشتر بانک ها

البته با . حتی اطالعات اولیه شناخت مشتریان را در دسترس ندارند) نیمه دولتیهاي دولتی یا 

تاسیس بانک هاي خصوصی و خصوصی شدن برخی از بانک هاي دولتی حرکت هایی در این زمینه 

به دلیل اینکه سال هاي متمادي فضاي . صورت گرفته، ولی با شرایط ایده آل فاصله زیادي وجود دارد

. ها حاکم بوده، موضوع تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتري کمتر مدنظر گرفته استدولتی بر بانک 

مثال از طریق (هرچند در مواردي ممکن است بانک ها بین مشرتیان ارزنده و عادي تمایزاتی قائل شوند

و بعضا ) بخ بندي مشتریان به بخش هاي طالیی،نقره اي، برنزي و یا ایجاد باشگاههاي مشتریان

ات خاصی ارائه گردد ولی این موضوع سیستماتیک نبوده و احتمال اینکه کلیه مشتریان ارزنده خدم

  .پوشش داده شوند کمتر است

بانکداري اختصاصی چیزي بیش از ایجاد باجه ویا شعب خاص توسط بانک ها وتهیه لیستی بلند باال از 

داري اختصاصی، وجود ثروت از دو شرط اساسی پیدایش بانک. خدمات مورد نظر مشتریان آنها است

سویی و سطح قابل قبولی از اعتماد به بانک ها از سوي دیگر است و از آنجایی که در ایران عامل اول 

یعنی نقدینگی در دست افراد ثروتمند مهیاست، آنچه باقی می ماند ارتقاي سطح اعتماد به بانک ها و 

می رسد اساسی ترین شرط تحقق بانکداري یعنی به نظر . حفظ محرمانگی اطالعات مشتریان است

اختصاصی ارتقاي امنیت اطالعات حساب هاي مشتریان است و بدون وجود این پیش شرط این نوع 

  .بانکداري به سرمنزل مقصود نخواهد رسید

متخصصین و خبرگان صنعت بانکداري و مالی معتقدند که بانکداري اختصاصی عموما به منظور به 

موضوعی که در حال حاضر صنعت . ي جذاب رشد در بازار بوجود می آیددست آوردن فرصتها
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بانکداري را تحت تاثیر قرار داده است، از یک سو مطالبات سنگینی است که بانکها با آن دست به 

گریبان هستند و از سوي دیگر شرایط اقتصادي تقریبا کم ثبات، مبهم و غیر قابل پیش بینی است که 

  .میمات سیاسی داخلی و خارجی می باشدبیشتر تحت تاثیر تص

  نوآوري باز - 2-4

نوآوري باز، پارادایمی است که براساس آن، بنگاه ها قادر به استفاده از ایده هاي خارج از سازمان، 

این . همانند ایده هاي داخل سازمانی بوده و می توانند این ایده ها را به سمت بازارهدایت نمایند

است که در جهان، دانش به طور گسترده توزیع شده است و شرکت ها م موضوع از آنجا نشات گرفته 

یتوانند تنها به پژوهش و تحقیقات خود اتکا نمایند و لذا ناچار به خرید و یا دریافت مجوز به کارگیري 

همچنین ابداعات داخلی تنها در شرکت ها مورد . اختراعات و ابداعات از شرکت هاي دیگر می باشند

. ر نمی گیرند، بلکه می بایستی امکان استفاده از آنها در بیرون از سازمان نیز مهیا گردداستفاده قرا

در این .برتوانایی جذب دانش خارجی به عنوان محرك عمده اي براي رقابت می باشد تاکید نوآوري باز

خود بسنده حالت، سازمان محیط را براي ایده و دانش، کاوش نموده و صرفا به تحقیق و توسعه داخلی 

  )70خان محسن و میرآخور (.نخواهند کرد تا دانش خارجی را درون سازي و بومی سازي نمایند

نوآوري باز داراي مزایاي زیادي همچون کاهش هزینه تحقیق و توسعه، پتانسیل بهبود و بهره وري 

و مشتریان  توسعه، افزایش دقت براي مشتریان در فرایند توسعه، افزایش دقت براي تحقیقات بازار

هدف، ایجاد هم افزایی بین نوآوري داخلی و خارجی و ایجاد پتانسیل براي بازاریابی شبکه اي است، با 

  .این حال چالش هایی را نیز در بردارد

از جمله این چالش ها، می توان به امکان افشاي اطالعاتی که قصد به اشتراك گذاري آن وجود ندارد، 

رقابتی سازمان ها و در نتیجه آشکارسازي مالکیت معنوي آن ها، افزایش پتانسیل از دست دادن مزیت 

پیچیدگی کنترل نوآوري، مقررات و نحوه مشارکت شرکت کنندگان در یک پروژه و نیاز به تدوین یک 

  )همان(.ابزار براي شناسایی درستی و ترکیب نوآوري خارجی اشاره نمود
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  مدل هاي نوآوري باز - 1- 2-4

  (Product Platforming) محصوالتپلت فرم  - 1

براي دسترسی،  tool-kitاین رویکرد شامل توسعه و معرفی محصول،به منظور ارائه یک چارچوب یا 

هدف این رویکرد، توسعه قابلیت هاي محصوالت به منظور . سفارشی سازي و بهره برداري است

 افزایش ارزش محصول براي تمامی طرفهاي درگیر است

(Software Development Kit(SDK), Application Programming Interface(API) )  نمونه هاي

این روش در بازارهایی با داشتن اثرات شبکه اي . رایح از پلت فرم هاي محصوالت نرم افزاري هستند

  .که تقاضا براي تکمیل محصوالت در قالب این چارچوب وجود دارد، تاثیر دارد

 (IdeaCompetition)مسابقات ایده - 2

این مدل شامل پیاده سازي و راه اندازي سیستمی است که توسط استراتژي هاي موفق پاداش دهی، 

این روش، امکان دسترسی ارزان به تعداد زیادي از ایده هاي جدید را به . باعث تشویق رقابت می شود

  .می کندسازمان ها داده، همچنین نسبت به داشتن بینش عمیق تر از نیازهاي مشتریان کمک 

 (Customer Immersion)غوطه ور شدن در مشتري - 3

این تکنیک، شامل تعامل نزدیک و گسترده با مشتري از طریق میزبانی وي یا از طریق تعامل با 

در این روش، سازمان ها از اطالعات و داده هاي مشتریان استفاده نموده و . کارکنان سازمان است

  .طراحی و توسعه محصوالت می شوندباعث مشارکت مشتریان در فرایند 

 (Collaborative Product Design Development)طراحی وتوسعه محصوالت مشترك - 4

همانند روش پلت فرم محصوالت، سازمان با شرکاي خود در زمینه توسعه محصوالت همکاري می 

تفاوت این روش با روش اول در این است که براي همکاري و تعامل در این زمینه، چارچوب . کند

همچنین سازمان میزبان، امکان توسعه، کنترل و نظارت الزم در این زمینه را خواهد . وجود دارد
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این روش، اجازه کنترل و نظارت بیشتري را به سازمان داده و در عین کاهش هزینه هاي . تداش

  .توسعه محصوالت، باعث تولید محصوالت با سرعت بیشتري خواهد شد

 (Innovation Network)شبکه هاي نوآوري - 5

قالب یک سازمان از شبکه اي از همکاران و مشارکت کنندگان در فرایند طراحی با ارائه پاداش در 

تفاوت مربوط به این واقعیت است که از این شبکه به منظور توسعه راه حل . انگیزه استفاده می کند

  .براي شناسایی مشکالت استفاده می شود

  برندسازي چیست؟ - 2-5

این .برند سازي فرآیندي منظم است که براي ایجاد آگاهی و افزایش وفاداري مشتري استفاده می شود

  .گذاري براي آینده استکار مستلزم سرمایه 

برندسازي استفاده از هر فرصتی است تا بگوئیم چرا مردم باید یک برند را نسبت به سایر برندها 

از جمله دالیل برند سازي در نزد شرکت ها ،تمایل به رهبر بودن ،پیشی گرفتن در .انتخاب کنند

 .یابی به مشتریان استصحنه رقابت و دسترسی کارمندان به بهترین امکانات به منظور دست 

برند سازي مشارکتی ،برند سازي دیجیتالی ، برند :با طی فرآیندهاي فوق انواع برندها ایجاد می گردند 

  .ی ،برندسازي کشوري، برند سازي بین المللی و منطقه ايلمسازي شخصی ،برندسازي ع

لذا برند هم . رغیب می نمایددر اصل برند سازي ما را به سرمایه گذاري بر روي نقاط اصلی و قوتمان ت

بنابراین جانمایی برند به عنوان یک دارایی .سرمایه گذاري است و هم دارایی محسوب می گردد

ارزشمند و تعیین ارزش و قیمت آن از جمله مباحثی است که علیرغم توجه جهانی به آن ،در ایران 

ریت مالی براي اینکه بتواند ،با مدی. مورد غفلت قرار گرفته و توجه الزم به آن معمول نشده است

تحوالت و تغییرات جهانی همگام شود می بایست از آخرین یافته ها و پیشرفته ترین ابزارها و منطقی 

ترین روش هاي کمی ،نظیر مدل هاي ریاضی تحلیل و پیش بینی ،آگاهی یابد و آن را در پاسخگویی 
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ذاري برند از این قاعده مستثنی نمی به نیاز تصمیم گیران ،در عمل به کار گیرد که ارزشگ

  )87بمانپور(.باشد

  مدیریت مالی و برند - 1- 2-5

امروزه قلمرو مدیریت مالی از عرصه بنگاه هاي اقتصادي فراتر رفته است و درسطح جامعه نیز مطرح 

بدین معنی که مسئولیت اجتماعی نیز در قلمرو مدیریت . شده و در قبال آن ،مسئولیت یافته است

در سطح بنگاهها قلمرو مدیریت مالی از تامین کسب سود براي سرمایه گذاري . وارد گردیده است مالی

و سهامداران گامی فراتر نهاده است و هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و اتخاذ تصمیمات 

ه کسب بلند مدت استراتژیک ،جایگزین حداکثر نمودن سود شده است زیرا تداوم واحد هاي انتفاعی ،ب

  .سود باال و مقطعی ،تقدم یافته است

  : سرمایه گذاري بر روي برند -2- 2-5

بهترین برنامه هاي هویت ،با حمایت از ادراك هاي مطلوب ،موجب تجسم و پیشرفت برند شرکت می 

هویت ،خودش را در هر نقطه ي تماس از برند نشان می دهد و بخشی از فرهنگ شرکت نماد .شوند

  .و ارزش هاي اصلی آن می شودثابتی ازمیراث 

اغلب ارزش ناملموس برند بیشتر از .امروزه ،برندها را در ترازنامه ي بسیاري از شرکت ها قرار می دهند

  .دارایی هاي ملموس شرکت می باشد

یکی از با ارزش ترین دارایی هاي شرکت ها برند .افزایش ارزش سهامداران ،هدف تمامی شرکت هاست

شرکت هاي کوچک و غیرانتفاعی نیز به ایجاد آگاهی عمومی ،حفظ اعتبار .آن است یا شهرت و اعتبار

  : و شهرت و پشتیبانی از ارزش ها نیازمندند، لذا می توان نتیجه گرفت که

  .پاداش سرمایه گذاري مستمر بر طراحی و برندینگ ،کسب توان رقابتی پایدار است

  :و به گفته بلیک دویچ
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درصد از ارزش کل شرکت را رقم می  57ملموسی هستند که به طور میانگین برند ها دارایی هاي نا 

  )همان(.زنند

  مدل تعیین ارزش برند در ایران - 3- 2-5

ر حوزه ي مالی ،رویدادهاي مالی جمع آوري و پردازش شده و نتیجه این عملکرد صورت هاي مالی د

روجی نظام حسابداري مالی ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقدکه خ(اساسی 

گزارش بودجه جامع ،گزارش فروش ،گزارش خرید ،گزارش هزینه و (و انواع گزارش هاي داخلی ) است

و سایر گزارش ها نظیر گزارش بیمه ،مالیات ) خرابی ها که خروجی نظام حسابداري مدیریت است

زارش هاي مالی یاد می ،اظهارنامه وگزارش هاي موردنیاز بانک هاست که مجموعا تحت عنوان گ

  )74بهمند(.شوند

   تعریف برند در بانکداري جامع -4- 2-5

بانکداري جامع یک مفهوم معتبر است که می تواند به ارائه خدمات مالی چند منظوره از دریچه ي 

در این نوع از بانکداري ،نوعی نگرش مشتري محور حاکم است که به دنبال ارایه بازه .بانکداري بپردازد

 در این رویکرد.وسیعی از خدمات پولی ،مالی ،ساختارمند و غیر ساختارمندبه مشتریان می باشد

(Core Banking)   مشتریان بر حسب خواسته هایشان به گروه هاي مختلفی در زمینه بانکداري خرد

 تقسیم می شوند که به هر گروه خدمات متفاوتی ارایه) سرمایه گذاري(اختصاصی، شرکتی و تجاري 

  .می گردد

  ضرایب موثر در تعیین ارزش برند -5- 2-5

اقالم مهمی از ترازنامه وصورت سود و زیان بر تعیین ارزش برند و تقویم آن به واحد پولی موثر هستند 

  :از که عبارتند

  اعم از دارایی هاي جاري و دارایی هاي ثابت :دارایی ها - 1
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  فروش - 2

  سود آوري - 3

  سرمایه شرکت -4

  ارزش سهام  - 5

  نسبت هاي مالی - 6

مالکیت  -تخصص  -اهلیت  -قدمت  - :سایر پارامتر هاي موثر بر تعیین و تقویم ارزش برند عبارتند از

  وثایق –حوزه ي جغرافیایی عملکرد  -

  مدل اعتبار سنجی برند - 6- 2-5

اعتبار اشخاص اکتسابی است و کسب و شکل گیري آن براي اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار 

 .و ایفاي به موقع تعهدات دارد) برند(مستقیم به اعتبار ، اطمینان وحسن شهرت تجاري ،بستگی 

حسن شهرت یا داشتن برند معتبر و شناخته شده از پارامترهاي بسیار موثر بر تعیین اعتبار یک 

مشتري نزد بانک بوده و عمال تعیین ریسک اعتباري هر مشتري با برند یا حسن شهرت او داراي 

هاي مختلفی  براي اعتبارسنجی با تکیه بر برند و حسن شهرت اشخاص روش.مستقیمی استارتباط 

  .قابل استفاده است که در هر روش فاکتور هاي خاصی مورد توجه قرار می گیرد

این روش ها هر کدام داراي مزایا و محدودیت هایی هستند که می بایستی بر اساس ویژگی هاي هر 

  .نمودمشتري از آنها بهره گیري 

  مدیریت ریسک

با توجه به لزوم مدیریت ریسک در فرآیندهاي اجرایی وذاتی نظام بانکی، الزم است تا بانک ها در نظام 

  :ارزش گذاري و اعتبار سنجی برندها به ریسک هاي زیر نیز توجه ویژه اي داشته باشند

  ریسک عملیاتی-3ریسک نقدینگی -2ریسک اعتباري  - 1

  ریسک حقوقی-6شهرت  ریسک- 5ریسک بازار  - 4
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  3فصل 

  )بانکداري شرکتی(
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  :بانکداري -3-1

  :بانکداري در برخی کشورهاي جهان  - 3-1-1

 انگلستان - 1- 3-1-1

است که داراي شغل بانکداري  طبق قوانین معمول انگلیسی، یک بانکدار به عنوان فردي تعریف شده

 :است شدههایش که به صورت زیر تعیین  است و مسئولیت

 انجام محاسبات جاري براي مشتریان •

 هاي مشتریان آوري چک جمع •

شغل بانکداري در بسیاري از کشورها که قانون متداول انگلیس در آن رایج است از طریق اساسنامه 

 .است است اما این تعریف طبق قوانین متداول صورت گرفته تعریف نشده

با . است تعاریف قانونی مختلفی از شغل بانکداري ارائه شدههاي قانون رایج انگلیسی،  در دیگر حوزه

توجه به این تعاریف، باید بخاطر داشت که آنها به تعریف شغل بانکداري با هدف قانون گذاري براي آن 

است  به ویژه، اکثر تعاریف از سوي مراجع قانونی ارائه شده. پردازد، ونه لزوما براي ارائه تعریف کلی می

ها هستند تا اینکه بخواهند تعریف و قانونی در  اراي اهداف ورود قانون وپشتیبانی از بانککه بیشتر د

اما در بسیاري از موارد، تعریف قانونی آن، بازتاب دقیقی از . زمینه شغل حقیقی بانکداري ارائه دهند

 .تعاریف قانونی متداول است

 ایاالت متحده آمریکا -2- 3-1-1

بین  تهدار با قانونگذاري بسیار دقیق و نک صنعت بانکداري صنعتی کامال قانون ایاالت متحده آمریکادر 

 داراي شرکت نیمه سپرده گذاري فدران fdec ها با سپردهاي تضمین شده ازطریق است تمامی بانک

fdic هاي  بعنوان یک متعادل کننده هستند گرچه سیستم ذخیره فدرالی اولین تعدیل کننده بانک

هاي داخلی  اولین تعدیل کننده فدرالی بانک occ است اما اداره ممیزي اسکناس فدرالایالتی عضو 

 .باشد اندازها می اولین تعدیل کننده فدرالی پس ots یا اداره نظارت بر پس اندازاست و 
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هاي  بانک. گیرند مورد بررسی قرار می fdic هاي غیر عضو ایالتی از طریق مراکز ایالتی وهمینطور بانک

 کمکی توسطهاي واجد شرایط و کارگران  واسطه occ داخلی یک تعدیل کننده اولیه دارد یعنی

MAIC  ها و  شوند هر مرکز تعدیل مجموعه قوانین ومقررات خاص خودش را دارد که بانک تعدیل می

 .هاي ذخیره باید از آنها پیروي کنند صندوق

هاي  بعنوان یک بدنه بین نمایندگی 1979درسال  FFIEC شوراي نظارت بر موسسات مالی فدرال

دها را تعریف کرده گذاریهاي واحد معیارها واستاندار رسمی که وکالت دارند تا قوانین وسیاست

باالتري از  موجب ایجاد درجه FFIEC هاي متداول فدرال بر موسسات مالی را گزارش دهد گرچه شیوه

است قوانین و مقررات تعدیل دائما در حال تغییر است  ها شده ها وشعب بانک تعدیل بین نمایندگی

 ذخیره فدرال عالوه بر قوانین در حال تغییر تغییرات در صنعت موجب ادغام موسسات

FDIC،OTS،MAIC،OCC  87مجتهد و حسنزاده(.اند است ادارات بسته شده در هم شده( 

هاي جاري مشتریان، فعالیت  ها یا حساب ها به عنوان عامل پرداخت کننده از طریق اجراي چک بانک

ده کنند و چکهاي سپر هاي کشیده شده در وجه مشتریان درآن بانک را پرداخت می کنند که چک می

ها وجوه مشتریان را از طریق دیگر  همچنین بانک. کنند آوري می به حسابهاي جاري مشتریان را جمع

، ماشین گویاي اتوماتیک EFTPOSاي یا تلگرافی، ، انتقال مخابرهACH روشهاي پرداخت، نظیر

(ATM)74بهمند(.پردازند خودپرداز که می( 

 قوانین - 3-1-2

ها ي قانون گذاري توسط  هاي تجاري کنونی دراکثر حوزه بانک: موضوع اصلی، قوانین بانکداري

. طلبد اي جهت اداره آن می اند و مدارك بانکی ویژه مؤسسات مستقل از دولت تنظیم و تأسیس شده

 قانون بانکداري بر اساس یک تحلیل قراردادي از روابط بین بانک و مشتري

 :است زیر صورت به که دارد وجود رابطه نای در که است ومقرراتی حقوقاین قانون دربردارنده 

حساب بانکی مقام مالی بین بانک و مشتري است زمانی که حساب داراي اعتبار باشد، بانک  مانده )1

 شود حساب را به مشتري بدهکار می این مانده
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هاي مشتري را تاحد اعتبار حساب است حساب بیشتري بدون داشتن  کند تا چک بانک قبول می )2

 .است، پولی برداشت نکند یک چک که از سوي مشتري کشیده شده:ي آن مشتري مثالوکالت از سو

بانک ممکن است از حساب مشتري بدون داشتن وکالت از سوي آن مشتري مثالً یک چک که از  )3

 .است پولی برداشت نکند سوي مشتري کشیده شده

نماینده مشتریش هاي کشیده شده در وجه مشتري را به عنوان  کند که چک بانک موافقت می )4

 کند آوري می جمع

هاي مشتري را با هم ترکیب کنند زیرا هر حساب تنها یک  بانک داراي این حق است که حساب )5

 جنبه از همان رابطه اعتباري است

هاي کشیده شده در وجه مشتري است تا حدي که مشتري به  بانک داراي حق تصرف در مورد چک )6

 بانک بدهکار باشد

ت معامالت صورت گرفته از طریق حساب مشتري را فاش کند مگر اینکه مشتري بانک نباید جزئیا )7

آید، و سودهاي بانک آن  موافقت کند که دراین صورت یک وظیفه عمومی جهت فاش کردن بوجود می

بانک نباید حساب یک مشتري را بدون هیچ دلیل منطقی  .کند طلبد، قانون، آن را تقاضا می را می

افتد برخی از انواع  ها به روش عادي تجاري، تا چندین روز به تعویق می چکببندد زیرا پرداخت 

ها اعتباري ممکن است به صورت بخشی یا تماما معاف  مؤسسات مالی نظیر جوامع سازندگی واتحادیه

. از مستلزمات مجوز بانکی باشد و به این ترتیب تحت قوانین مجزایی تدوین و تأسیس شده باشد

 :هاي قانونی، متفاوت است اما به طور کلی به قرار زیر است وز بانکی در بین حوزهالزامات صدور مج

 حداقل سرمایه )8

 نسبت حداقل سرمایه )9

 مناسب و صحیح براي حسابداران، صاحبان، مدیران، یا کارمندان ارشد بانک )10

 باشد تأیید طرح تجاري بانکی بعنوان وامی که به قدر کافی محتاطانه و قابل پذیرش می )11

 پذیري و سرمایه خطر
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اند و چگونگی مدیریت و درك این  هاي تجاري مواجه ها با خطرات زیدي جهت انجام فعالیت بانک

باشد و اینکه یک بانک به چه اندازه سرمایه  ها و خطرات یک راهبرد کلیدي جهت سوددهی می بحران

 :اشدب نیاز دارد برخی از خطرات که بانک با آن مواجه است به قرار زیر می

 خطر اعتبار و سرمایه •

 )قابلیت تبدیل به پول( خطر تسویه پذیري •

 خطر بازار •

 خطر اعتبار و آبرو •

 خطر اقتصاد کالن •

 ها در اقتصاد بانک

 عملکردهاي اقتصادي

 :ها به قرار زیر است عملکردهاي اقتصادي بانک

 بصورت چک یا وجه نقد در وجه مشتريهاي جاري  افتتاح حساب به صورت اسکناس وحساب )1

 بندي وتسویه وجوه شبکه )2

 گري اعتبار واسطه )3

 اصالح وتوسعه کیفیت اعتبار )4

 انتقال سررسید )5

 تولید پول )6

 بحران بانک

هاي  ساز بحران ها قرار دارند که سبب ها در معرض اشکاالت مختلفی از خطرات و بحران بانک

 )87نصرآبادي(.شود سیستماتیک موقتی می

  :شرکتی بانکداري تعریف - 3-2
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 و اختصاصی بصورت خاص و بزرگ هاي شرکت به جانبه همه و مناسب خدمات ارائه و کردن فراهم

 در .مشتریان نیازهاي بر تمرکز و کار و کسب هر خاص مسائل و شرایط به توجه با شده سازي سفارش

 و حقیقی مشتریان هاي نیاز قالب در متنوع و روز به و جدید محصوالت از اي مجموعه حل راه این

 فراهم سفارشی بصورت کالن و بزرگ هاي شرکت و SMEs متوسط و کوچک هاي شرکت به حقوقی

  .میگردد ارائه و

 هاي نیاز کلیه میکند تالش است،بانک معروف شرکتی بانکداري به که بانکداري نوین شیوه این در

 و مستمر ها فرایند از گیري بهره با را هستند ها بخش دیگر هاي نیاز با متفاوت که مشتریان

 بر شرکتی بانکداري .دهد پاسخ اختصاصی بصورت  گذشته به نسبت متفاوت کامالً و منظم ساختاري

 از منظور اما.می پردازد اختصاصی و جدید هاي حل راه خلق به و کرده تمرکز مشتریان هاي نیاز

  چیست؟ خاص و بزرگ هاي شرکت به خدمات این ارائه یا و سازي سفارش

  .است ویژه مشتریان به خاص خدمات ارائه براي نوین کارآمد استراتـژیک یک شرکتی بانکداري
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  تفاوت بانکداري شرکتی و خرد -1-3جدول

  فرد  شرکت  موضوع  ردیف
  محدود  گسترده  گستره فعالیت  1
  غیر تخصصی  چند تخصصی -تخصصی  حوزه فعالیت  2
  فردي  سازمانی  تصمیم گیري  3
  دارایی فردي  دارایی شرکت  اندازه  4
صورتهاي مالی و شاخص هاي   مبناي اعتبار سنجی  5

  عملکردي
سوابق معامالتی و 

  گردش حساب
  اندازه گیري دشوار  قابل اندازه گیري  ریسک  6
  براي مشتریان خاص  معمول  خدمات مشاوره اي  7
  دارنده حساب  کارکنان شرکت  مواجهه با مشتري  8
  نامشخص  صورتهاي مالی  سود آوريفروش و   9

  نامشخص  مشخص  شکل دارایی ها  10
  نظارت کم  نظارت زیاد  حیطه نظارت توسط نهادها  11
  کم  زیاد  حجم مبادالت  12
  مصرف - سرمایه گذاري  رشد و توسعه شرکت و فعالیت ها  محل استفاده از منابع مالی  13
  کم  باال- متوسط  )ترك بانک(هزینه جابجایی  14
  آسان  پیچیده  مذاکرات تجاري  15
  متوسط  باال  قدرت چانه زنی  16
  ساده  پیچیده  سنجش رضایت  17
فروش محصوالت ( بازارهاي حاشیه اي  18

  ...)دیگر بانک مانند کارت اعتباري و
  محدود  گسترده

  

 آشنایی با بانکداري شرکتی اهداف و مزایا  - 1- 3-2

نقش مهمی در پیشرت صنعت و تجارت برعهده دارند به  بانک ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد

نحوي که اگر نباشد حمایت بانک ها چرخ اقتصاد و صنعت اگر نایستد به سختی به حرکت در خواهد 

آمدبه گزارش بانکی دات آي آر، بانکداري تجاري و شرکتی از مهمترین عواملی است که بانک ها را به 

 )91نوري(.ار مراکز مهم تجاري قرار می دهدعنوان یک شریک تجاري مطمئن در کن
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 بانکداري شرکتی - 2- 3-2

مندي است که تالش دارد  بانکداري شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژي کالن و پیچیده و نظام

هاي مشتریان دارند را با  نیازهاي مشتریان شرکتی که نیازهاي بانکی بسیار متفاوتی با دیگر بخش کلیه

 .ها و فرآیندهایی کامال متفاوت از گذشته، پاسخ دهد ساختار، مدلگیري از  بهره

، در تالش است تا با تکیه بر تمایزهاي حاصل  بانکداري شرکتی، با تمرکز بر شناخت مشتریان شرکتی

، تخصص و تعهد بانکداران مجرب خود و نیز  ، ساختار منعطف هاي مشتري مدارانه از استراتژي

آفرینی  منحصر به فرد، در جایگاه یک شریک تجاري معتمد و کارآمد نقشهاي  سیستم فرآیندها و

 .کند

 Corporative یکی از شیوه هاي پذیرفته شده بانکداري در تمامی بانکهاي دنیا ، بانکداري شرکتی یا

Banking بانکداري کلیه خدمات مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی   در این شیوه از. است

 .ارایه می گردد) توسط و شرکت هاي بزرگ و کالن شرکتهاي کوچک و م(

بانکداري شرکتی تالشی فراگیر براي تمرکز بر نیازهاي مشتریان شرکتی و خلق راه حلهاي بانکی و 

در بانکداري شرکتی عالوه بر ارایه خدمات . مالی متناسب براي پاسخگویی موثر و دقیق به آنها است

 مدیریت ریسک، مدیریت مانند خدماتی ،…ا و پرداختها و تسهیالت و تعهدات، مدیریت دریافت ه

وره اي نیز به مشتریان بانکداري شرکتی ارایه می مشا خدمات و مالی تامین هاي روش نقدینگی،

 .گردد

تدابیر اندیشیده شده در نظام بانکداري شرکتی به گونه اي است تا تمامی نیازهاي مالی و بانکی یک 

توسط مدیر حساب تعیین شده در قالب خدمات و محصوالت قابل ) شرکت فردي یا ( کسب و کار 

ارایه به بهترین، سریعترین و دقیق ترین شکل ممکن پاسخ داده شده و بدون نیاز به حضور در شعب 

بانک راه حل هاي متنوع و اثر بخش براي کمک به رشد و شکوفایی کسب و کار مشتریان در اختیار 

 )91ري نو(.آنها قرار می گیرد
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 ها اهداف و خط مشی - 3- 3-2

پیشتازي و نوآوري در ارایه محصوالت و خدمات کامل و متنوع بانکی در حوزه بانکداري شرکتی با  - 1

 آفرینی بیشتر براي مشتریان ارزش هدف

  افزایش سرعت، دقت و کیفیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان شرکتی - 2

 توسعه از طریق مدیریت منابع مالی کمک به کسب و کارها براي رشد و -3

  هاي کاري سازنده و یادگیرنده بهبود ارتباط - 4

  فراهم آوردن امکان ارایه خدمات تخصصی و اختصاصی به هر یک از مشتریان شرکتی  - 5

  هاي مشتریان شرکتی به منظور مدیریت ریسک ها و بدهی سازي ترکیب دارایی بهینه - 6

     ر براي کاهش مستمر مطالبات خودکمک به کسب و کارهاي کشو  - 7

  ...هاي بازاریابی، حقوقی، مالیاتی و هاي تخصصی در حوزه انجام مشاوره  -8 

  ساختار بانکداري شرکتی  - 3-3

هاي  گیري هاي الزم براي تصمیم ساختار منعطف و تخصصی بانکداري شرکتی بسترها و زیرساخت

 .ارایه خدمات تخصصی را فراهم آورده استمتناسب، براي پاسخگویی به نیاز مشتریان شرکتی و 

 مدیریت امور دفاتر بانکداري شرکتی و بازاریابی با انجام وظایف مربوط به جذب، حفظ و رشد مشتریان

شرکتی با اختیارات کامل و با تجهیز دفاتر خود در اقصی نقاط کشور بر آن است تا ارزش افزوده و 

  .رکتی به ارمغان آوردرضایت حداکثري براي مشتریان بانکداري ش

هاي اعتبارسنجی منحصر به فرد ، در نظر دارد تا فرآیند  مدیریت اعتبارات شرکتی از طریق سیستم

حساس و پویاي اعتبارسنجی و اعطاي تسهیالت و تعهدات کامال تخصصی را با سرعت، دقت وکیفیتی 

نکداري شرکتی خدمات مورد این دپارتمان در هماهنگی کامل با دفاتر با. بیش از پیش محقق سازد
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 نماید نیاز مشتریان را به صورت ویژه و اختصاصی مصوب و از طریق دفاتر و مدیران حساب ارایه می

آفرینی براي مشتریان شرکتی  مدیریت محصوالت و خدمات مشاوره یکی دیگر از اجزاي زنجیره ارزش

، اصالح ساختارها و عملکردهاي اي براي بهبودهاي کاري است که آماده است انواع خدمات مشاوره

 .مالی، بر حسب رتبه و اعتبار مشتریان بانکداري شرکتی به آنها ارایه نماید

هاي مستقل کاري زیر نظر مدیریت امور دفاتر بانکداري شرکتی و  دفاتر بانکداري شرکتی، دپارتمان

مشتریان در مناطق جغرافیایی ها و تعامالت سازنده کاري با  اند که به منظور ایجاد ارتباط بازاریابی

این دفاتر با همراهی شعب معین . تعیین شده مستقر و به ارایه خدمات تخصصی اشتغال دارند

مشخص شده تمامی خدمات را بر حسب اولویت و خواست مشتریان از طریق مدیران حساب شرکت 

 )86نصرآبادي (.نمایند بدون نیاز به حضور فیزیکی ارایه می

 : مشتریان بانکداري شرکتی - 1- 3-3

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با استناد به صورت هاي مالی حسابرسی شده که داراي فروشی بیش 

میلیارد ریال تسهیالت استفاده نموده و یا می  30میلیارد ریال در سال هستند و یا حداقل  50از 

زمره مشتریان بانکداري شرکتی قرار  میلیارد ریال می باشند، در 50نمایند و یا داراي منابع بیش از 

شرکت هاي جدیدي که در آستانه شروع فعالیت قرار دارند با توجه به صنعت، سرمایه اولیه . می گیرند

 سال 3 طی فروش بینی پیش براساس و شده بررسی. …و برنامه هاي توسعه اي و رشد، بازارها و 

 به کمک و همراهی هدف با را خود خدمات شرکتی بانکداري. گیرند می قرار فوق بندي طبقه در آتی

 .نماید می ارایه اي توسعه اهداف تحقق براي مذکور شرکتهاي

 )اهداف و استراتژي ها(بانکداري شرکتی  - 3-4

هاي رایج در بانکداري شرکتی در زمینه  این مقاله به اختصار به تشریح برخی اهداف و استراتژي

پرسش اساسی زیر را مورد تجزیه و تحلیل  4پرداخته و در این راستا محصوالت و خدمات و بازارها 

  :دهد قرار می
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  مأموریت بانکداري شرکتی چیست؟ - 1- 3-4

  در بانکداري شرکتی چیست؟ )Segmentation(هاي اصلی و نقش بخش بندي ویژگی

  شود؟ چه محصوالت و خدماتی در بانکداري شرکتی ارائه می

  بانکداري شرکتی کدامند؟آوري و آموزشی  نیازهاي فن

  :مأموریت بانکداري شرکتی - 1

  اهداف، اساس ساختار سازمانی و محدوده بانکداري شرکتی

  بررسی دو گرایش محصول محور و مشتري محور

  اجزاي ماموریت بانکداري شرکتی با توجه به اندازه بانک

  بندي بازار در بانکداري شرکتی بخش -2

  ديبن هاي بخش نوع و پیچیدگی مدل

  بندي هاي بخش ساختار منابع اطالعاتی مدل

  بندي هاي بخش هدف و تداوم مدل

  محصوالت طراحی شده جهت بانکداري شرکتی - 3

  ارتباط میان اعطاي تسهیالت شرکتی و بانکداري شرکتی

  و حوزه بانکداري شرکتی) Small & medium enterprises(ها SMEارتباط 

  شده جهت مشتریان شرکتی معرفی برخی محصوالت و خدمات طراحی

  نیازهاي ضروري -4
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  آوري اطالعات نیازهاي حوزه فن

  نیازهاي آموزشی

  :مأموریت بانکداري شرکتی  -2- 3-4

  اهداف ، ساختار سازمانی و محدوده بانکداري شرکتی) الف

شرکتی ها و مطالعات انجام شده، بانک هاي مختلف اهداف گوناگونی را در بانکداري  با توجه به بررسی

  :باشد کنند اما برخی موارد مشترك مطرح شده از سوي بانک هاي اروپایی به شرح ذیل می دنبال می

  ها در بانک با در نظر داشتن مشتریان جدید و بالقوه شرکتی شرکت  افزایش و توسعه حجم فعالیت

  افزایش رضایت مشتریان شرکتی

  ها در بانک شرکت  افزایش سودآوري حاصل از فعالیت

در حوزه شرکتی، افزایش نفوذ ) EVA(الوه بر موارد فوق اهدافی نظیر افزایش ارزش اقتصادي افزودهع

  .ها نیز مطرح شده است الملل، افزایش تعداد مشتریان شرکتی و یا کاهش هزینه در حوزه روابط بین

به موقعیت در خصوص ساختار سازمانی، تعداد اندکی از بانک ها حوزه بانکداري شرکتی را با توجه 

نمایند تا ارتباط بهتري با محیط و مشتریان  جغرافیایی در قالب یک برند یا شرکت جداگانه معرفی می

برقرار گردد ولی در حالت کلی معموالً چنین تغییر ساختاري رخ ) هاي گوناگون با قومیت(مختلف

  .دهد نمی

کیک و شناسایی مشتریان جهت تعیین محدوده بانکداري شرکتی، وجود یک معیار اساسی جهت تف

ها را به  شرکت) Turnover(درآمد/هاي اروپایی میزان فروش بسیاري از بانک. مورد نظر ضروري است

اما حداقل و حداکثر رقم تعیین . اند عنوان معیار اصلی تعیین محدوده بانکداري شرکتی انتخاب نموده

به نحوي که حداقل گردش . وده استهاي مختلف بسیار متفاوت ب شده جهت این گردش مالی در بانک

میلیون  200تا  5/1مالی جهت ورود یک شرکت به حوزه بانکداري شرکتی در بانک هاي مختلف از 
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ها نیز حداقل گردش مالی را صفر لحاظ نموده اند که نشان  برخی از بانک. یورو متفاوت بوده است

به . ها رقم حداکثر نیز تعیین نموده اند همچنین برخی بانک. دهنده حوزه وسیع تر فعالیت آنان است

طور کلی تعیین محدوده مرزهاي بانکداري شرکتی، تعداد مشتریان شرکتی هر بانک را نیز تعیین 

توان نتیجه گرفت هر بانک با توجه به اهداف و امکانات در اختیار خود نسبت به تعیین  نماید و می می

ی از بانک ها مشتریان شرکتی خود را نیز به بخش هاي در این میان بعض. نماید این محدوده عمل می

 )mid corporates corporates and( ها ها و نیمه شرکت تر و تحت عناوینی نظیر شرکت کوچک

  )72ضیائی(. اند تقسیم نموده

  commoditization and customizatio(بررسی دو گرایش محصول محور و مشتري محور) ب

. باشند مشتري محور دو دیدگاه متفاوت در روابط بانک و مشتري میگرایش محصول محور و 

هاي معتقد به گرایش محصول محور عقیده دارند تنوع و کیفیت محصوالت جهت مشتریان  بانک

ها اعتقاد دارند  از سوي دیگر برخی بانک. بایست به طور مداوم از سوي بانک ارتقا یابد شرکتی می

پذیر است و ضروري است محصوالت، خدمات و راهکارها براساس گرایش مشتري محور اجتناب نا

 . تهیه و ارائه گردد) tailor-made solutions( خواست و نیاز مشتري

  اجزاي مأموریت بانکداري شرکتی با توجه به اندازه بانک ) پ

ژه با هاي مختلف شناسایی مأموریت بانکداري شرکتی ارتباط متقابلی با اندازه بانک و به وی عامل

عواملی که بانک ها عمدتاً در شناسایی مأموریت ). Carins 2002( وسعت جغرافیایی فعالیت بانک دارد

  :بانکداري شرکتی به آن اشاره داشته اند به شرح ذیل است

  گرایش آشکار به مفاهیم رضایت مشتري به عنوان عامل کلیدي در مأموریت بانکداري شرکتی -

  ها لی شدن شرکتالمل تمایل زیاد به بین -

  المللی گرایش استراتژیک به توسعه فعالیت در سطح بین -
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  تر در بازار تعیین معیار حداقلی براي دستیابی به حوزه شرکتی وسیع -

  هاي معتبر که محصوالتشان بازار خوبی دارد تمرکز بر شرکت -

  هاي استراتژیک تجاري نظیر مشتریان، خدمات و بازارها تمرکز بر حوزه -

  :باشد اوت هایی نیز در این زمینه وجود دارند که برخی از این تفاوت ها به شرح ذیل میتف

به ویژه در بانک هاي اروپایی از ) هاي کوچک و متوسط شرکت(ها SMEتمایل به ارائه خدمات به  -

ها را به  SMEها که خدمات مربوط به  در مقابل آنگلوساکسون) جمله فرانسه، آلمان و اسپانیا

  .اند هاي تجاري واگذار کرده بانک

  هاي اروپایی ها در میان بانک SME گرایش به اعطاي تسهیالت در سطح بازار داخلی و در رابطه با  -

هاي متمایز در زمینه بانکداري شرکتی  گیري در نتیجه تحلیل کلی بانک ها نشان دهنده موضع

د نظر بانک که ترکیبی از مشتریان مورد نظر، خدمات هاي کسب و کار مور باشد که براساس حوزه می

گروه  5در این راستا . قابل ارائه و مناطق جغرافیایی تحت مدیریت می باشد، شکل گرفته است

  :باشد استراتژیک قابل تشخیص می

  جهانی /المللی گذاري بین بانک هاي شرکتی و سرمایه

  بانک هاي با هدف جهانی شدن

  قاره محور بانک هاي با استراتژي

  بانک هاي با تمرکز قوي بر بازارهاي داخل کشور

  بانک هاي با تمرکز قوي بر منطقه اي خاص از کشور

  :بخش بندي بازار در بانکداري شرکتی  -3- 3-4
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  بندي مدل هاي بخش) الف

) سطح اول(در مبحث بخش بندي بازار، بانک ها عمدتاً ناحیه شرکتی خود را به صورت یک بخش کلی

رند و در برخی موارد براي اهداف خاص و بر اساس موقعیت یابی محصول، ساختار گی در نظر می

معیارهاي . تقسیم می کنند) سطح دوم(هاي داخلی ها، آن را به زیربخش سازمانی و تخصیص مسئولیت

مختلفی براي بخش بندي ناحیه شرکتی وجود دارد از جمله فروش کل شرکت، میزان حد اعتباري 

ها، میزان اعتبارات استفاده شده، نرخ رشد فروش، شخصیت مشتري،  ه شرکتتخصیص داده شده ب

سطح اول   بندي در بخش. هاي خاص محصوالت شرکت و برخی تحلیل هاي کیفی در خصوص شرکت

ها معیار اصلی بوده و مهمترین فواید آن سادگی کابرد، هدفمند بودن و سودمند  عمدتاً فروش شرکت

ها در سطح  تعداد کمی از بانک. حیح پرتفوي بانکداري شرکتی می باشدبودن آن در ترکیب بندي ص

تر تقسیم  الذکر به دو بخش کوچک دوم ناحیه شرکتی خود را با استفاده از یکی از معیارهاي فوق

  :گردد از جمله در خصوص بخش بندي سطح اول معایبی مطرح می. نمایند می

  پتانسیل هاي کسب و کار آنانکارایی پایین براي شناسایی نیاز مشتریان و 

  گیري در ارائه محصوالت و خدمات پشتیبانی محدود از موضع

  :منابع اطالعاتی براي مدل بخش بندي) ب

در مدل بخش بندي سطح اول، عمدتاً سیستم اطالعاتی خاصی براي فعالیت هاي بازاریابی مهیا نشده 

عات اعتباري مشتري است که از عملکرد در حقیقت منابع اطالعاتی در این مدل، پرونده اطال. است

ها به نیاز روز افزون به بخش بندي سطح دوم  در این میان برخی بانک. اعتباري وي حاصل شده است

اند تا بر این اساس بتوانند اطالعات اعتباري و تجاري  تر اشاره نموده و طراحی سیستم اطالعاتی دقیق

  . مشتریان را ترکیب کنند

  :هاي بخش بندي و تداوم آن هاکاربرد مدل ) پ
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بندي مستقیماً با میزان پیچیدگی مدل و میزان و عمق اطالعات مورد استفاده در  کاربرد مدل بخش

هاي بخش بندي تا زمانی که صرفاً به دلیل ضرورت تفکیک ناحیه شرکتی  کاربرد مدل.آن مرتبط است

گیري  گرایی در ارائه و یا موضعاز سایر گروه مشتریان صورت پذیرد و به مباحثی نظیر کنش 

عمق تحلیل  "طور کلی، بر اساس دو بعد  به. محصوالت در بازار نپردازد، هنوز محدود و مقدماتی است

بندي  چهار مرحله توسعه مدل هاي بخش "عمق تحلیل خدمات ارائه شده "و  "مشتریان شرکتی

مدل هاي ضعیف، : اند نشان داده شدهبندي بانکداري شرکتی قابل شناسایی می باشد که در شکل زیر 

  )86نصرآبادي(.دفاعی، پیچیده و کنش گرا

  محصوالت طراحی شده جهت بانکداري شرکتی  -4- 3-4

 :ارتباط بین اعطاي تسهیالت شرکتی و فعالیت بانکداري شرکتی) الف

سیستم عرضه خدمات و محصوالت در بانکداري شرکتی با ویژگی هاي خاص محصوالت و خدمات 

بایست به دو پرسش پاسخ  در این رابطه می. جهت مشتریان شرکتی ارتباط نزدیکی دارد طراحی شده

اهمیت و وزن تسهیالت شرکتی در سبد محصوالت و خدمات پیشنهادي بانک به مشتري تا چه : گفت

میزان است؟ دوم این که خدمات مشاوره اي بانک در سبد فوق چه جایگاهی دارد؟ پاسخ به این 

سازد که دریابیم آیا بانکداري شرکتی، نوعی تحول ساده اعطاي تسهیالت  قادر می ها ما را پرسش

براساس تقسیم بندي ساختاري است یا کامالً برخالف آن یک بازتعریف کامل سیستم عرضه و ارائه 

  .محصوالت، خدمات و ارزش است

کیک نموده اند، هم هایی که مشتریان شرکتی خود را از سایر مشتریان تف با بررسی برخی از بانک

 Corporate(و بانکداري شرکتی )Corporate Lending(پوشانی قوي بین اعطاي تسهیالت شرکتی 

Banking( شود، این در حالیست که ارائه خدمات مشاوره اي به مشتریان، داراي نقش  مشاهده می

ها اعطاي تسهیالت شرکتی حداکثر اولویت را به خود اختصاص  در برخی بانک. حاشیه اي بوده است
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درصد خدمات استفاده شده توسط  50داده و از نظر نحوه توزیع محصوالت، اعطاي تسهیالت شرکتی 

  .به خود اختصاص داده است شرکتها را

  :ها و حوزه بانکداري شرکتی SMEارتباط ) ب

با در نظر گرفتن ارتباط بین مأموریت حوزه شرکتی و مدل هاي بخش بندي در برخی بانک هاي 

ها  به طور کلی براي بانک. ها و ناحیه شرکتی مالحظه شده است SMEاروپایی نوعی همپوشانی بین 

  :سایی هستندسه گروه مشتري قابل شنا

  شامل شرکتهاي خرد، موسسات خصوصی و شخصی) small business(کسب و کار هاي کوچک 

  شامل شرکتهاي کوچک و متوسط )corporate clients(مشتریان شرکتی

  شامل شرکتها و گروههاي بزرگ) large corporate clients(مشتریان بزرگ

هاي بزرگ و داراي توسعه بین المللی نشان می دهد که مفهوم  بررسی مستندات عمومی در بانک

ها به عنوان مشتریان  SMEناحیه شرکتی بیشتر به موسسات با اندازه بزرگتر سوق یافته و در نتیجه 

  .کوچک و حاشیه اي در نظر گرفته شده اند

  

  :مشتریان شرکتیمعرفی برخی محصوالت و خدمات طراحی شده جهت ) پ

ü ها براي مشتریان شرکتی به شرح ذیل است برخی از خدمات و محصوالت بانک:  

ü ها، انتقال الکترونیکی وجوه،  کارت اعتباري و کارت نقدي براي شرکت: سیستم پرداخت

  ...مدیریت نقدینگی و خدمات پرداخت بین المللی 

ü تاه مدت، بلندمدت و میان مدت، برنامه هاي تسهیالت براي کارکنان، تسهیالت کو: تسهیالت  
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ü خدمات مدیریت ریسک نوسان نرخ ارز، خدمات مدیریت ریسک نرخ : مدیریت ریسک مالی

بدهیها، مدیریت ریسک / بهره، خدمات مدیریت ریسک قیمت، خدمات مدیریت داراییها

  موجودي کاال

ü ریت ها، ریسک بیمه اشخاص، مدی ریسک بیمه شرکت: خدمات مدیریت ریسک کسب و کار

  انتقال ثروت

ü هاي شرکتی هاي شخصی، مدیریت دارایی مدیریت دارایی: ها مدیریت دارایی  

ü تأمین مالی پروژه اي، سرمایه گذاري امالك و مستغالت، مشاوره مالی، : تأمین مالی شرکتی

  سازمانی و استراتژیک، مدیریت بحران شرکتی، 

ü هاي تابعه و  هاي خارجی، شرکت قرارداد مشارکت و همکاري با بانک: خدمات بین المللی

  شعب در خارج از کشور

ها عمدتاً تمرکز بیشتري روي اعطاي تسهیالت به مشتریان شرکتی دارند و برخی از محصوالت  بانک

مثل خدمات مدیریت دارایی و پرداخت دارند و محصوالت دیگري نظیر خدمات ریسک صنعت و 

  . در نظر گرفته شده اند صورت حاشیه اي خدمات موقعیت یابی در بازار به

  :اوري اطالعات و حوزه آموزش نیاز هاي حوزه فن  -5- 3-4

اوري اطالعات را  بررسی استراتژیک بانکداري شرکتی نیاز هاي حوزه فن: آوري اطالعات حوزه فن)الف

تواند از طریق شناخت کاربرد فناوري اطالعات در  تعیین این نیازها می. به وضوح نشان می دهد

توان با توجه به تأثیر و نوع  آوري اطالعات را می ابزار فن. همچنین نوآوري حاصل گردد اتوماسیون و

  :تواند شامل موارد ذیل گردد در این حوزه کمبودهاي عمده می. هاي تعیین شده تعریف نمود استراتژي

هاي ذخیره اطالعات مالی و تجاري مشتریان با سیستم اطالعات تسهیالت  ارتباط ضعیف سیستم

  مشتریان شرکتی
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نبود بستر کاربردي مناسب جهت حمایت تعامالت داخلی بانکداران شرکتی با سیستم اطالعات بانک 

  )اطالعات تجاري و اطالعات تسهیالت(

  ضعف در زمینه برقراري تعامل مؤثر و حمایت مشتریان در پروسه هاي مدیریت

زه شرکتی ما را در شناسایی نیازهاي هاي حو ها و سیاست تجزیه و تحلیل استراتژي: حوزه آموزش)ب

هاي موجود در بانک و تأثیر  ها و توانایی این شناسایی از طریق بررسی مهارت. نماید آموزشی یاري می

برخی نیازهاي آموزشی مهم . پذیرد هاي مدیریت صورت می ها بر عملکرد بانک، تکنیک ها و روش آن

  :شناسایی شده به شرح زیر است

  ی تجزیه و تحلیل خدمات مالی بازارنیاز به توانای

هاي موثر در موضع  گیري هاي مدیریت محصوالت به منظور تصمیم نیاز به توانایی توسعه شاخص

  گیري و شیوه ارائه هر محصول

  ضرورت پررنگ تر کردن نقش مدیریت مشتري و توسعه فنون تخصصی در ارائه محصوالت و خدمات

  ن شرکتی در داخل بانکافزایش توانایی اداره کردن مشتریا

  .هاي عملیاتی در رفتار با مشتریان توسعه مهارت رهبري تیم

  . افزایش مهارت مدیران در جذب مشتري به منظور خدمت رسانی بهینه جهت رفع نیازهاي مشتریان

رشد اقتصادي یکی از مهمترین عوامل خلق ثروت در هر جامعه اي است که آن هم نیازمند رشد تولید 

از سوي دیگر خلق ثروت در هر جامعه اي ارتباط مستقیم با میزان توسعه . داخلی استناخالص 

ساختار بانکی بیشتر بانک ها در کشور سنتی بوده و اکثر مدیران . یافتگی سیستم بانکی کشوردارد

ارشد آنها نیز با نگرشی سنتی عمدتا سیستم بانکداري دولتی را دنبال کرده و به دنبال جذب منابع، 

  )78مجتهد و حسن زاده( .عطاي تسهیالت و احیاي مطالبات هستندا
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در نهایت این حقیقت روشن است که در حال حاضر بحرانهاي مالی و اقتصادي کل سیستم بانکی را 

تحت تاثیر قرار داده است اما بنظر می رسد داشتن تصویري مناسب و واقعی از بانکداري اختصاصی و 

در . حتی در شرایط سخت اقتصادي بانک را به سوي موفقیت سوق دهد مدیریت مناسب آن، می تواند

مجموع به منظور استقرار بانکداري اختصاصی موفق استفاده از یک سیاست گذاري و برنامه ریزي 

  .استراتژیک جامع ضروري بنظر می رسد

 بانکداري شرکتی مدلی از کسب و کار  - 3-5

مندي است که تالش دارد  کالن و پیچیده و نظامبانکداري شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژي 

هاي مشتریان دارند را با  کلیه نیازهاي مشتریان شرکتی که نیازهاي بانکی بسیار متفاوتی با دیگر بخش

  .ها و فرآیندهایی کامال متفاوت از گذشته، پاسخ دهد گیري از ساختار، مدل بهره

هاي پیشرو به سرعت در  ها قرار گرفته و بانک انکیکی از مفاهیم بانکداري که به شدت کانون توجه ب

هاي آن هستند، بانکداري شرکتی  ها و ظرفیت گیري از قابلیت سازي و تجهیز خود براي بهره حال آماده

با این حال هنوز تعریف و درك مشخص و درستی از این شیوه بانکداري در نظام بانکی وجود . است

ها  ها از آغاز در نظام بانکی رایج بوده است و به طور معمول بانک اگرچه ارائه خدمت به شرکت. ندارد

شناسند، اما بانکداري شرکتی یک مدل  می VIP این دسته از مشتریان را با عنوان مشتریان بزرگ یا

مندي است که تالش دارد کلیه نیازهاي مشتریان  کسب و کار و استراتژي کالن و پیچیده و نظام

گیري از ساختار،  هاي مشتریان دارند را با بهره کی بسیار متفاوتی با دیگر بخششرکتی که نیازهاي بان

  .ها و فرآیندهایی کامال متفاوت از گذشته، پاسخ دهد مدل

هایی چون  توان به شکل از این میان می. ها وجود دارد هاي مختلفی از بانک دردنیاي امروز شکل

یکی از . اشاره کرد.... اي و هاي توسعه سالمی، بانکهاي ا هاي تجاري، بانک هاي مرکزي، بانک بانک

ها و  ترین شکل بانک که نقش معمول. هاي تجاري هستند هاي رایج در بانکداري، بانک شکل

هاي  هاي متداول خدمات بانک بندي در تقسیم. کارکردهاي بسیاري براي آنها در نظر گرفته شده است

  )74بهمند(.شود دسته اصلی تقسیم می 4تجاري در دنیا به 
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  (PERSONAL BANKING )     بانکداري اشخاص  - 1- 3-5

این شیوه بانکداري ارائه خدمات به افراد و به طور مشخص به افراد عادي جامعه را در حدود مشخص 

هاي  اي، وام  هاي اعتباري، خدمات بیمه در این بخش خدماتی چون کارت. هدف گذاري کرده است

  .ارائه می شود... خانه، پس انداز و بازنشستگی وانفرادي، وام خرید 

  (PRIVATE BANKING) بانکداري اختصاصی  - 2- 3-5

گذاري افراد ثروتمند خدمات متمایزي را تدارك دیده و به آنها ارائه  این شیوه بانکداري با هدف

عالوه بر این . هسته اصلی در ارائه خدمات این بخش، مدیریت ثروت این دسته از افراد است. کند می

مدیریت ثروت، خدمات سوپر مارکت بانکی با کارمزدهاي متفاوت و شکل ارائه منحصر به فرد و خاص 

 .با توجه به موقعیت و جایگاه افراد ثروتمند با کیفیتی برتر نیز به آنها ارائه می شود

  ( BUSINESS BANKING )  بانکداري کسب وکارهاي کوچک - 3- 3-5

براي ارائه خدمات به کسب و کارهاي کوچک و صنوفی طراحی شده است که در این شیوه بانکداري  

ها در این بخش  خدمات ارائه شده بانک. حجم محدودي به تجارت در صنایع مختلف اشتغال دارند

هاي تجاري،  هاي اعتباري، حساب شامل خطوط اعتباري، مدیریت نقدینگی، خدمات تجارت، کارت

  .است... گذاري و ایهخدمات لیزینگ، بیمه و سرم

مشهور   (RETAIL BANKING) این بانکداري و بانکداري اشخاص به طور کلی به بانکداري خرد

 .است

  ( COMMERCIAL & CORPORATE BANKING )  ها بانکداري شرکت - 4- 5- 3

کند که فراتر از کسب و کارهاي کوچک و با  هایی خدمات ارائه می این شیوه بانکداري نیز به شرکت 

ها نیز طیفی از  این دسته از شرکت. هاي اقتصادي اشتغال دارند حجم بیشتري از منابع به فعالیت
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تا   SMEs(small and medium-sized enterprises) هاي کوچک و متوسط ها از شرکت شرکت

خدمات این بخش نیز شامل خدمات مدیریت ریسک، . شوند ملیتی را شامل می هاي چند شرکت

مدیریت نقدینگی، تامین مالی متنوع از انواع تسهیالت تا خدمات تامین مالی از طریق بازارهاي 

ها، مدیریت مطالبات شرکت، خدمات تجارت، بیمه  سرمایه، خدمات ارزي، خدمات تجاري، تامین پروژه

تر،  هاي بزرگ بسیار پیچیده نکته قابل توجه اینکه خدمات ارائه شده به شرکت. شود را شامل می. ..و

نکته قابل توجه . شود و کارهاي کوچک ارائه می از خدماتی است که به کسب... تر و تر، متنوع حساس

ا این بخش را نیز به ه ها در اندازه مختلف نیازهاي متفاوتی دارند برخی از بانک اینکه از آنجا که شرکت

بانکداري . شود کنند که به طور کل به آن بانکداري شرکتی گفته می تري تقسیم می هاي کوچک دسته

هاي بانکی و مالی  شرکتی تالشی فراگیر براي تمرکز بر نیازهاي مشتریان شرکتی و خلق راه حل

انایی یک بانک در ارائه متناسب براي پاسخگویی موثر و دقیق به آنها است، بانکداري شرکتی تو

هاي  خدمات اعتباري متناسب با مسائل پیچیده یک شرکت، مدیریت تغییرات نرخ ارزها، تهیه بسته

المللی براي کسب و کارهاي داراي بازارهاي جهانی،  متنوع و خاص تامین مالی، تسهیل تجارت بین

ها،  ه مدیریت مالی شرکتها، تسهیالت سرمایه در گردش، کمک ب اعطاي خطوط اعتباري به شرکت

اي، مدیریت نقدینگی، خدمات بانکداري الکترونیکی، خدمات ارزي، خدمات  ارائه انواع خدمات مشاوره

تجربیات جهانی نشان می دهد در بسیاري از موارد . است... مربوط به ادغام یا تاسیس شرکت و

فراگیر و گسترده شده است که  هاي بانکداري شرکتی و بازار سرمایه چنان همپوشانی میان فعالیت

هاي هر دو بازار پول و سرمایه براي پاسخگویی به نیازهاي مشتریان خود  اند از ظرفیت ها آماده بانک

یکی از . کنند ها را برطرف می به این ترتیب بانکداران از دو طریق نیازهاي مالی شرکت. گیرند بهره

و دیگري از طریق اعطاي تسهیالت مبتنی بر  هاي تامین مالی پیچیده بازار سرمایه طریق روش

  )78مومن(.اعتبارسنجی و مدیریت ریسک

. آورد لذا بانکداري شرکتی تخصص و تجربه تامین مالی در بازار سرمایه را براي مشتریان به ارمغان می

گذاري و بانکداري  هاي اخیر است که بانکداري سرمایه شاید در پی تحوالت صورت گرفته در سال
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هاي  نکته قابل توجه آنکه با جهانی شدن بازارهاي مالی و فعالیت. تی در حال ادغام با هم هستندشرک

کار در  ها در سطح جهانی، بانکداري شرکتی به عنوان یک نیاز اصلی و اساسی کسب و تجاري شرکت

یان خود هاي مختلف بازارهاي مالی جهانی براي مشتر دنیاي امروز از یک سو به تامین مالی از بخش

پردازد، از سوي دیگر خدمات بانکی متنوعی را براي کمک، تسهیل و تسریع تعامالت تجاري در  می

از دیدگاه مشتریان، بسیاري از آنها . آورد اقصی نقاط دنیا براي زنجیره ارزش مشتریان خود فراهم می

، خدمات متنوع، به دنبال شرکاي بانکی معتمد و معتبري هستند که بر اساس یک مدل کسب و کار

  .انعطاف پذیر، سهل و سریعی را به آنها ارائه می کنند

آنها از شریک خود انتظار دارند که ضمن شناخت کامل از محیط کسب و کار، نیازهاي شرکت را در 

هاي خود قرار داده و ضمن برآوردن سریع، کامل و با کیفیت نیازها از طریق ارائه راه  اولویت برنامه

ها در  برداري حداکثري از فرصت هاي تخصصی خود را متناسب با تحوالت براي بهره مشاورهها،  حل

هاي برتر دنیا در ارائه خدمات بانکداري شرکتی به طور  به این ترتیب بانک. اختیارشان قرار دهد

مزیت اصلی شامل خدمات و محصوالت، عملیات، منابع انسانی،  6گذاري روي  معمول با سرمایه

ها و ساختارهاي متناسب در پی  هاي نوین، بازاریابی و ارتباط با مشتریان، با اتخاذ استراتژي وژيتکنول

هاي بازارهایی  هاي بانکی و مالی به مشتریان شرکتی خود و بهره برداري از مزیت ارائه بهترین راه حل

  )85منذر قحف (آیند ها بازیگران اصلی آن به حساب می هستند که شرکت

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد اهداف و خط مشی بانکداري شرکتی میاز دیگر 

پیشتازي و نوآوري در ارایه محصوالت و خدمات کامل و متنوع بانکی در حوزه بانکداري شرکتی با  •

  آفرینی بیشتر براي مشتریان  هدف ارزش

  ، دقت و کیفیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان شرکتی  افزایش سرعت •

  ها براي رشد و توسعه از طریق تامین و مدیریت منابع مالی  کمک به کسب و کار •
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  هاي کاري سازنده و یادگیرنده با محوریت مدیران حساب بهبود ارتباط •

  ، خاص و سفارشی به هریک از مشتریان بانکداري شرکتی  فراهم آوردن امکان ارایه خدمات متنوع •

  هاي مشتریان شرکتی به منظور مدیریت ریسک و بدهیها  سازي ترکیب دارایی  بهینه •

الملل از طریق ارایه  هاي الزم براي تسهیل و تسریع تجارت به خصوص در بخش بین ایجاد زمینه •

  خدمات متناسب بانکی

اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بانکداري شرکتی آن طور که باید و شاید در نظام بانکداري 

 .هاي بسیاري دارد اي جهانی فاصلهه نیفتاده است و با بانککشورمان جا 

 ی و شرکتیشرط ارایه بانکداري اختصاص - 3- 4

ارایه خدمات بانکداري اختصاصی و شرکتی مزیت آفرین نیازمند تغییر نگرش در رویکردهاي بانکداري 

شکی نیست که بدون توجه به این تغییرات ، ارایه . است که باید در نظام بانکداري نهادینه شود 

  . ساخت خدمات این دو حوزه با چالش مواجه بوده و اهداف مورد نظر را محقق نخواهد 

مهمترین شرط ارایه خدمات نوین بانکداري اختصاصی و شرکتی ، شناخت کامل مشتریان هدف و 

بی شک بدون شناخت کامل . ساماندهی فعالیتهاي بازاریابی و ارایه خدمات بر این اساس است 

م این در حالی که مسئله مه. مشتریان هدف، ارایه خدمات تخصصی و متمایز بی نتیجه خواهد بود 

شناخت مشتریان و پیاده سازي راهکارها ، سیستمها و فرآیندها شناختی در نظام بانکی ما همواره در 

حال بانکهاي کشور در حالی به سرعت به سوي پیاده سازي نظام بانکداري . حد شعار باقی مانده است 

ت پیش از اجراي بنابراین الزم اس. اختصاصی و شرکتی پیش می روند که از این اصل مهم غافل اند 

سریع پروژه هاي استقرار بانکداري اختصاصی و شرکتی، زمینه و مکانیزمهاي شناخت مشتریان در 

. دستور کار قرار گیرد تا بتوان از فرصتهاي بکر ارایه این خدمات حداکثر بهره برداري را به عمل آورد 

  ]91نوري[
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 نکیهاي ایجاد و جایگاه بانکداري شرکتی در نظام با ضرورت  - 4- 4

برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق  هاي ساختاري رنج می اقتصاد ما از کاستی

هایی جدي روبرو کرده و همچنین فشارهاي ناشی از مشکالت در روابط خارجی،  تولید را با آسیب

بازار سرمایه هنوز بدون شک در شرایطی که . هاي مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است نارسایی

ها همچنان بار اصلی پیشبرد اهداف دولت را به  نتوانسته نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند، بانک

کشند و فراتر از اهداف ذاتی و وظایف ساختاري خود، تامین مالی اقتصاد بانک محور کشور را  دوش می

بازار سرمایه موجب شده که اغلب مشتریان به عدم تنوع در ابزارهاي تامین مالی در . گیرند بر عهده می

ها را در فضاي اقتصادي کشور  سمت تامین مالی در بازار پول متمایل شوند و این مساله، اهمیت بانک

 .سازد مضاعف می

. شود هایی است که از این رهگذر نصیب نظام بانکی کشور می آنچه نباید مغفول بماند، فرصت

ترین ابزار  ترین و اثربخش ها را مهم هاي مختلف اقتصادي، بانک ها در بخش ها و بنگاه ها، سازمان شرکت

گیري از توان تخصصی و منابع مادي و معنوي، ضمن  توانند با بهره ها می بینند و بانک تامین مالی می

حرکت در راستاي اهداف کالن اقتصادي، عملکرد خود را در فضاي رقابت داخلی و خارجی بهبود 

  .بخشند

ها و مقابله در برابر  ها را در استفاده از این فرصت تواند بانک است که می کداري شرکتی، مفهومی بان

دنبال خلق و توسعه  بانکداري شرکتی با تمرکز بر نیاز مشتریان، به. تهدیدهاي موجود یاري کند

به این رویکرد، با توجه . ها است محصوالت بانکی و مالی متناسب، براي پاسخگویی موثر و دقیق به آن

طراحی کنند و با  ها باز توانند خدمات اعتباري خود را متناسب با مسایل پیچیده شرکت ها می بانک

  .هاي متنوع تامین مالی، مدیریت مالی و مدیریت نقدینگی را تسهیل کند ایجاد بسته
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هاي کشور به  در مجموع باید گفت که بانکداري شرکتی رویکردي اثربخش براي هدایت بهینه سرمایه

هاي مولد اقتصادي و نیز تسهیل و تسریع در فرآیند  سوي تولید، شناسایی نیازها و خواسته هاي بخش

  .هاي مختلف اقتصادي است رسانی به مشتریان حقوقی در بخش خدمت

  هاي بانکداري شرکتی مزیت -

  کشور صنعتی مهم شهرهاي در متعدد دفاتر •

   ها شرکت به حساب مدیر اختصاص •

   اعتباري حدود اعطاي •

   آسان و سریع فرآیندهاي •

   بندي رتبه و سنجی اعتباري سیستم •

   متمایز الملل بین و ارزي خدمات •

  ه وابست هاي شرکت از کارمزدي هاي تخفیف و متمایز خدمات از مندي بهره •

   اعتباري هاي بسته مندي بهره •

   الملل بین حوزه در اي مشاوره خدمات •

   بهادار اوراق بازار ویژه خدماتی بسته •

   ملی توسعه صندوق عاملیت •

   کاربردي و متنوع افزارهاي نرم •

  پرداخت متنوع هاي حل راه و بسترها •
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  4فصل 

  )روش تحقیق(
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  :روش تحقیق   -1- 4

  انواع روش تحقیق -1-1- 4

 اي روش کتابخانه -1-1-1- 4

 از ، روش نظر از تحقیق موضوع آنها از دربعضی و گیرد می قرار استفاده مورد علمی تحقیقات تمام در  

  .  است اي کتابخانه تحقیق هاي یافته بر متکی انتها تا آغاز

اي در تحقیق  اي ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه

تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه  در این گروه. خود هستند

، باید از روش کتابخانه اي استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل  درنتیجه. کند

  .  ها اقدام کند و فرم ثبت و نگهداري و درپایان به طبقه بندي و بهره برداري از آن  ، جدول فیش

. ه به نقش روش کتابخانه اي درتحقیقات علمی، الزم است محققان از این روش مطلع باشندبا توج

، یعنی محققان  ، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است اي نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه

جو و و  ، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست هاي کتابداري باید از روش

  . سفارش کتاب آگاهی یابند

» هاي باز کتابخانه«نخست، . ها از نظر دسترسی محقق به منابع به سه گروه تقسیم می شوند کتابخانه

ها را مورد وارسی قرار دهد و  ها رفت وآمد کند، کتاب تواند آزادانه میان قفسه ها محقق می که درآن

ها محقق امکان دسترسی  که درآن» کتابخانه هاي بسته«،  دوم. کتاب مورد نظر خود را انتخاب کند

هاي  کتابخانه«،  سوم. هاي خود را به کتابدار تحویل دهد مستقیم به منابع را ندارد و باید تمام تقاضا

و قسمتی دیگر در  محقق قرار دارد  ها بخشی از منابع به طور مستقیم در دسترس  که درآن» نیمه باز

  . اختیار کتابداران است

اي مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و  به عبارتی دیگر،منظور از مطالعات کتابخانه

به همین دلیل غالباً . گردد اي دور یا نزدیک می دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته

  . برند اي را مترادف با مطالعات تاریخی بکار می اصطالح مطالعات کتابخانه
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 در تحقیق یا و صفویه عصر اجتماعی مراتب سلسله یا اجتماعی طبقات   بعنوان مثال تحقیق در زمینه

اي  ن را در ردیف مطالعات کتابخانهایرا مشروطیت انقالب در اجتماعی مختلف اقشار سهم باره

است کتب و مدارك منثور و منظومی , در این روش منابع اصلی مورد استفاده . نمائیم  محسوب می

  .ها بجاي مانده است  که از آن دوره

  روش تحقیق میدانی -1-1-2- 4

کند و به تحقیق درباره  در این روش محقق مدتی در میان جامعه مورد تحقیق خود زندگی می

دهد، بلکه  محقق هیچگونه دستکاري در محیط انجام نمی. پردازد موضوعی خاص در آن محیط می

کند در  تواند اطالعات جمع آوري می طبیعی رویدادها تا آنجایی که میبدون هیچ دخالتی در جریان 

  دهد این تحقیق میدانی ، مشاهده عنصر اصلی را تشکیل می

به عبارتی،منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار 

شد بعنوان مثال وقتی محقق هدفش داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی با

مطالعه در زندگی کشاورزان ساکن یک روستا و یا قشري از جامعه و یا گروهی از کارگران یک 

از نوع مطالعه میدانی است و اطالق اصطالح میدانی , موسسه تولیدي و یا مردم عشایري باشد مطالعه

  .رد مطالعه است به مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروي محقق با پدیده هاي مو

 همخوانی تحقیق همبستگی یا  -1-1-3- 4

دراین روش محقق دویاچنددسته از اطالعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته از اطالعات از 

دویا چند گروه رادراختیار قراردارد وتالش دارد تامیزان تغییرات دریک یا چند عامل دراثرتغییرات یک 

  .سی قرار دهدیاچند عامل دیگر راموردبرر

  هدف تحقیق همبستگی

بررسی میزان تغییرات یک یاچندعامل دراثرتغییرات یک یاچندعامل دیگر از طریق به دست آوردن 

  ضریب همبستگی

  ویژگی هاي تحقیق همبستگی 
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  :معموال دراین روش محقق درصدد پاسخگویی به سه سوال است -

  یا نه؟آیا رابطه اي بین این دودسته از اطالعات وجود دارد  )1

آیا جهت "در صورت مثبت بودن جواب سوال باال سوال دوم طرح می شود وآن اینکه، )2

  "همبستگی مثبت است یا منفی؟

  میزان همبستگی چقدراست؟ )3

  .درحالت همبستگی مثبت،تغییرات درهردودسته اطالعات دریک جهت است

  .ر عمل می نماینددر حالت همبستگی منفی،تغییرات در هردودسته اطالعات در جهت خالف یکدیگ

محقق براي محاسبات آماري حداقل به دو دسته اطالعات نیاز دارد تابتواند پاسخ این سه سوال را  -

  .بدهد

این روش زمانی به کار می رود که تعداد متغیرهاي بازیگر در موقعیت آزمایش زیاد باشد، به طوري  -

  که از طریق روش هاي دیگر قابل کنترل ودستکاري نباشد

  .این روش ،ارزیابی چند متغیر وروابط فیمابین آنها رادر لحظه اي ویژه ودر شرایط واقعی امکان دارد -

  .دراین روش صرفا در جات همبستگی وروابط بین متغیرها مورد پژوهش قرار می گیرد -

دراین پژوهش الزاما روبط علی ومعلولی شناسایی نمی شود بلکه صرفا مشخص می شود کدام متغیر  -

  .باکدام متغیر به طورنسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است

دراین روش تحقیق به علت ضعف کنترل شدید متغیرهاي مستق اثر عوامل خارج از حوزه تحقیق  -

  برنتایج زیاد است

چنانچه این . یکی از اصلی تر ین بخش هاي هر کار پژوهشی را جمع آوري اطالعات تشکیل می دهد

وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري از داده ها با سرعت و کار به شکل منظم 

اي و میدانی  هاي گردآوري اطالعات پژوهش به دو دسته کتابخانه روش .دقت خوبی انجام خواهد شد

در خصوص گردآوري اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از . شود تقسیم می

هاي پژوهش از روش  هت جمع آوري اطالعات براي تایید یا رد فرضیهاي و ج هاي کتابخان روش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

52 
     

براي جمع آوري اطالعات در کارهاي پژوهشی چهار روش عمده را مورد . شود میدانی استفاده می

توانید روش منتخب براي جمع آوري داده ها در  با مطالعه این بخش می. استفاده قرار می دهند

  .ا انتخاب شیوه مناسب از سوگیري در تحقیق خود پیشگیري کنیدتحقیق خود را تشخیص دهید و ب

پاسخ به سواالت زیر می تواند . پیش از گردآوري داده ها باید طرح مشخص براي اینکاردر نظر گرفت

  .راهگشا باشد

ü داده ها چگونه توصیف و تفسیر می شوند ؟  

ü چه مقدار هزینه براي گردآوري داده ها و تفسیر آنها الزم است ؟  

ü داده ها چگونه گزارش می شوند ؟ 

  استفاده از اطالعات و مدارك موجود  - 2- 4

در برخی تحقیقات اطالعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش  ·

بدین صورت که محقق بدنبال اطالعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع . آماده هستند

درمانگاهی بیمارستانی ثبت احوال، ( از قبل تهیه شده اند و در پرونده هاي آوري اطالعاتی که 

  .موجود است اقدام کند... ) دانشجویی ،دانش آموزي و مراجعین به مراکز مختلف شهرداري ها و

مهمترین مزیت آن . در وقت صرفه جویی می شود. به واسطه موجود بودن اطالعات ارزان است: مزایا

روند موضوع مورد بررسی در گذشته است که در مطالعات گذشته نگر بسیار حائز امکان ارزیابی 

  .اهمیت است

گاهی مالحظات . ناقص بودن و دردسترس نبودن اطالعات از اشکاالت عمده این روش است: معایب

قدیمی و کهنه بودن اطالعات هم ممکن  .اخالقی مانع از دستیابی به اطالعات مورد نظر می باشد

 .برخی موارد مطرح باشد است در

  مشاهده - 1- 3- 4

از روش هاي جمع آوري اطالعات است که در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشیا و پدیده ها با 

منظور از مشاهده ثبت دقیق تمام . استفاده از ویژگی هاي گوناگون آنها مالحظه و ثبت می گردد
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کمک ( راه حواس و یا سایر راه هاي ادراکی  جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا افراد از

  .می باشد) گرفتن از ابزار خاص 

  :مشاهده منظم در تحقیق ضروري است بنابراین مشاهده باید

  به هدف تحقیق مربوط باشد

  برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظیم شده باشد

  به طور دقیق و منظم ثبت شود

  ل سنجش و بررسی باشدمیزان اعتبار و صحت انجام آن قاب

می توان صحت اطالعات جمع آوري شده را با وسائل . امکان بررسی جزئیات موضوع وجود دارد: مزایا

در زمان کوتاه اطالعات زیادي . براي جمع آوري اطالعات زمینه اي مناسب است.دیگر آزمایش کرد 

گر می تواند بر روند فعالیت حضور مشاهده : معایب· بدست می آید و اعتبار علمی اطالعات باالست

تمایالت شخصی مشاهده گر و میزان توانائی او در مشاهده و ثبت . مورد مشاهده تاثیر گذار باشد

عوامل محیطی بر نوع و روش گرد آوري . دقیق فعالیت مورد مشاهده ممکن است تاثیر گذار باشد

بویژه در ثبت رفتار انسانی ( است استاندارد کردن و طبقه بندي اطالعات مشکل . اطالعات موثر است

براي نمونه هاي زیاد وقت گیر و پر هزینه . مشکالت اخالقی در مشاهده اعمال شخصی وجود دارد) .

 .است

  مصاحبه -2- 3- 4

مصاحبه یکی از روش هاي جمع آوري اطالعات است که در آن به صورت حضوري یاغیر حضوري از 

مهم آن است که سواالت مصاحبه از پیش اندیشیده نکته . افراد یا گروهی ار آنان پرسش می شود

آنچه مصاحبه را به صورت هاي مختلف طبقه بندي می کند میزان انعطاف . شده و تعیین شده است

مصاحبه را یکی ازروش هائی دانسته اند که امکان دریافت پاسخ . پذیري آن و یا نحوه اجراي آن است

هنگام مصاحبه امکان تحریک آزمودنی براي دادن پاسخ  در آن بیش از روش هاي دیگر است، زیرا در

  .وجود دارد و نیز می توان در صورت ابهام با توضیح موضوع را روشن ساخت
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  :مهمترین انواع مصاحبه به شرح زیر عنوان شده اند

صاحبه گر مشخص است مدر این نوع چارچوب وحدود پرسش براي : مصاحبه انعطاف پذیر یا آزاد 

این حالت رفتار آزمودنی طبیعی تر  در.توالی پرسش به سلیقه مصاحبه گر بستکی داردلی زمان و و

 مصاحبه گر می تواند سواالت اضافی نیز طرح کند .است و اطالعات واقعی تري بدست می آید

در این نوع مصاحبه ، مصاحبه گر از پرسشنامه اي با : مصاحبه با انعطاف پذیري متوسط یا منظم 

در .ص و با توالی ثابت استفاده می کند ، اما معموال پرسش ها به صورت باز هستندپرسش هاي مشخ

مصاحبه با انعطاف ناپذیریا پرسشنامه همراه با  .این جا جمع آوري اطالعات کمی و سطحی است

. مصاحبه گر از پرسش نامه اي با پرسش هاي مشخص و با توالی استاندارد استفاده می کند: مصاحبه 

. ابت و از قبل پیش بینی و طیقه بندي شده اند و معموال پرسش ها به صورت بسته هستندپاسخها ث

  .این روش در مطالعات بزرگ و زمانی که پژوهشگر از تنوع پاسخ ها اطالع دارد بکار می رود

  نکات مهم در موردانجام مصاحبه

  تکلم با زبان شخص مصاحبه شونده

  دخالت ندادن تمایالت شخصی مصاحبه گر

  ه از دستگاه ضبط صدادهنگام استفا ه درزکسب اجا

  موقعیت اجتماعی افراد رعایت مقام و

 بیان توضیحات کافی قبل از شروع مصاحبه

  پرسشنامه -3- 3- 4

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوري اطالعات در تحقیقات پیمایشی مورد 

هاي هدف دار که با بهره گیري از  از پرسشاي  گیرد و عبارت است از مجموعه استفاده قرار می

  .هاي گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد مقیاس

پرسشنامه شامل دسته اي از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت 

هدف . اب ها رادر آن می نویسدکتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جو
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بزرگ بودن گروه یا جامعه . از ارائه پرسشنامه کسب اطالعات معین در مورد موضوعی مشخص است

مورد مطالعه یکی از دالیل مهم براي استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه هاي بزرگ 

عات صحیح و درست و قابل تعمیم کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن اطال. را فراهم می آورد

  .بسیار با اهمیت است

بر اساس نحوه اجراي پرسش نامه و نیز نوع سواالت پرسشنامه می توان آنرا به دستجات متفاوت 

  .تقسیم نمود

  :طبقه بندي بر اساس ماهیت پرسشنامه

می تواند بدون  در اینجا پاسخگو.در این نوع پرسشنامه با سواالت باز روبرو هستیم: پرسشنامه باز

. محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد

در اینگونه سواالت ، اطالعات دقیق تر، کامل تر و داراي ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندي و نتیجه 

  .گیري از آنها مشکل تر و له تجربه زیاد نیازمند است

براي هر پرسش تعدادي .پرسش هاي بسته در این نوع پرسشنامه ارائه می شود:  پرسشنامه بسته

هریک .گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند

از پاسخ ها به گونه اي تنظیم شده است که در عین منطقی بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به 

در اینجا پاسخ ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندي . الت مجزاستدیگر سوا

  .پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطالعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست

  طبقه بندي بر اساس نحوه اجرا

صورت حضوري این پرسشنامه همان مصاحبه انعطاف ناپذیر است که به : پرسشنامه همراه با مصاحبه 

 .پرسش ها از افراد پرسیده می شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد می کند

فرد پس از تکمیل آنرا براي . پرسشنامه براي افراد از طریق پست ارسال می شود : پرسشنامه پستی 

  .محقق عودت می دهد
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وارد استفاده از آن گسترش یافته است  در این نوع از پرسشنامه که به تازگی م: پرسشنامه الکترونیک 

محقق با استفاده از شبکه هاي اطالع رسانی و اینترنت ، اقدام به ارسال پرسشنامه الکترونیک براي 

افراد می کند و افراد پاسخ ها را در همان پرسشنامه وارد و با پست الکترونیک براي محقق باز می 

خه اي از پرسشنامه را چاپ کرده و بعد از پاسخگوئی به در برخی موارد ممکن است افراد نس.گردانند

  .شکل پستی باز گردانند

  نکات مهم در طراحی پرسشنامه

  داشتن یک مقدمه رسا ، جذاب و واضح در ابتداي پرسشنامه

  وجود پرسش هاي قابل فهم و خالی از ابهام

  قرار دادن پرسش هاي حساس و مهم در پایان پرسش نامه

  هاي باز و بسته به همراه هماستفاده از پرسش 

در هنگام نوشتن پرسشنامه باید دقت نمود تا ابتدا از پرسش هاي زمینه اي استفاده گردد و سپس به 

  .پرسش هائی که در زمینه موضوع طراحی شده اند ، رسید

سائل به م: بی آزار · داللت بر معنا و مفهوم خاصی ننمایر و آزمدنی را به موضع خاص نکشاند: منصفانه

  . خصوصیات یک پرسش:خصوصی افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلی خود آنها 

  سته بندي روش هاي تحقیق بر اساس نحوه گردآوري داده ها د - 4- 4

  : پژوهش ها براساس نحوه گردآوري داده ها به دو دسته تقسیم می شوند

 تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی 

پیمایشی، همبستگی، پس رویدادي، اقدام : دسته است 5تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل  -

 پژوهی، بررسی موردي 

 تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی: تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود

 تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی  - 1- 3- 4
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پیمایشی، همبستگی، پس رویدادي، اقدام  :استدسته  5تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 

 پژوهی، بررسی موردي 

  (Survey Research) تحقیق پیمایشی -

در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهاي یک جامعه است و بیشتر تحقیق هاي مدیریت از 

پژوهشگر با در اینجا . در پژوهش پیمایشی پارامترهاي جامعه بررسی می شوند. این نوع می باشد

پژوهش پیمایشی به . انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسی متغیرهاي پژوهش می پردازد

 :سه دسته تقسیم می شود

  (Correlational Research) تحقیق همبستگی -

در تحقیقات . در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد

پیش بینی متغیرهاي وابسته بر اساس متغیرهاي مستقل باشد به متغیر وابسته  همبستگی اگر هدف

همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با . متغیر مالك و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند

براساس هدف به . تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهاي مستقل دستکاري نمی شوند

  :دسه دسته تقسیم می شو

هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی  :همبستگی دو متغیري

در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیري از مقیاس فاصله اي با پیش فرض . تغییرات دو متغیر است

رکز رابطه اسناد ثبات و م: مثال. توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود

 علیت با موفقیت در عملکرد 

در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر مالك براساس یک یا چند  :تحلیل رگرسیون

اگر هدف بررسی یک متغیر مالك از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون . متغیر پیش بین است

متغیر پیش بین باشد از رگرسیون اگر بررسی یک متغیر مالك براساس چند . ساده استفاده می شود

اگر همزمان چند متغیر مالك براساس چند متغیر پیش بین . استفاده می شود (Multiple) چندگانه

 .استفاده می شود  (Multivariate)بررسی شود از رگرسیون چند متغیري 
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متغیر متغیرها در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه اي از همبستگی هاي دو  :تحلیل کوواریانس

در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهاي آماري 

  .تحلیل عاملی و حل معادالت ساختاري از این دسته هستند. میسر شده است

  (Ex-Post Facto) تحقیق پس رویدادي

رویدادي به تحقیقی گفته می  حقیق پست. اي نیز گویند مقایسه-رویدادي تحقیق علی به تحقیق پس

چون متغیر مستقل و و . شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد

 .ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادي می گویند

 تحقیق آزمایشی  -2- 3- 4

 تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی: تقسیم می شودتحقیق آزمایشی به دو دسته 

در بیشتر پژوهش هاي علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به  -

روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش هاي کاربردي می 

این پژوهش از روش هاي مطالعه کتابخانه اي و نیز روش  از سوي دیگر با توجه به اینکه در. باشد

استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر  جمع آوري داده هاهاي میدانی نظیر 

 .پیمایشی است -اساس ماهیت و روش گردآوري داده ها، یک پژوهش توصیفی

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

59 
     

  5فصل 

  )نتایج حاصل از تحقیق(
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  بررسی مقایسه اي موقعیت بانکداري شرکتی در ایران و جهان -5-1

  بررسی تطبیقی بانکداري شرکتی در بانک هاي پیشرو -1 -5-1

  )سی، بارکلیز و دویچه.بی.اس.اچ: مورد کاوي(

  :(HSBC Bank) سی. بی. اس. بانک اچ  - 1- 5-1-1

در چهار حوزه کسب و کار اصلی ساختاردهی شده ) HSBC Holding plc(گروه مالی اچ اس بی سی 

  : است

  بانکداري تجاري) 1

  بانکداري و بازارهاي جهانی) 2

  بانکداري اختصاصی) 3

  .بانکداري خرد و مدیریت ثروت) 4

موضوعیت می یابد که در  "بانکداري و بازارهاي جهانی"و  "بانکداري تجاري"در دو حوزه کسب و کار

بانک اچ اس بی سی، براساس یک . فرایندهاي بانکداري بین المللی بیشتر پررنگ استحوزه دوم نقش 

  . "مشتریان شخصی"و  "کسب و کاري/ مشتریان سازمانی": دسته بندي اصلی مشتریان پیش می رود

از گستردگی بیشتري برخوردارند، به چهاردسته کوچک تر بخش  "مشتریان کسب و کاري"از آنجا که 

  : دبندي شده ان

 (banking business)بانکداري کسب و کارهاي کوچک 

 (commercial banking)بانکداري تجاري 

  .بانکداري شرکتی کسب و کارهاي بین المللی

سازمان هایی با گردش مالی زیر دومیلیون پوند در دسته کسب و کارهاي کوچک، بیش از دو میلیون 

در بانکداري کسب و . تا سی میلیون پوند در دسته تجاري و بیش از آن در دسته شرکتی جا دارند
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کارهاي کوچک و بانکداري تجاري دسته محصوالت تفاوتی ندارند، ولی محصوالت در دو دسته 

وام ...) جاري، ارزي و (انواع حساب ها: در هر دو دسته محصوالت عبارتند از. رشی سازي شده استسفا

تامین مالی، انواع کارت ها، خدمات پرداخت، انواع بیمه ها، پس انداز و سرمایه گذاري، بانکداري 

  .اینترنتی و تلفنی، خدمات بین المللی، خدمات بازنشستگی

ر این بانک براي مشتریان شرکتی با نام هایی مانند راهکارهاي تامین دسته محصول هاي پیشنهادي د

در بخش . وجه، تامین مالی و مدیریت نقدینگی و پرداخت و تجارت و زنجیره تامین آورده شده است

کسب و کارهاي بین المللی نیز از دسته محصوالت حساب هاي ارزي، خدمات واردات و صادرات، 

  . پرداخت خارجی نام برده شده است مدیریت ریسک و راهکارهاي

. جاي داده است (sustainability)بانک برتري هاي کالن خود را در دو دسته رشد پیوسته و پایندگی

خالصه کرد، بانک می خواهد  (seamless)ارزش پیشنهادي بانک را می توان در مفهوم یک تکگی

نوع، (آنکه گسستی در خدمت رسانی تمامی آنچه مشتري می خواهد را براي وي فراهم سازد بدون

  .دیده شود) زمان، مکان

 (Barclays Bank)بانک بارکلیز - 2- 5-1-1

حوزه هاي کسب و کار گروه مالی بارکلیز از دسته بندي هاي رایج متفاوت است و دیدگاه تازه اي را 

  :برگرفته است

 بانکداري شخصی و شرکتی )1

 کارت ها )2

 آفریقا )3

 (investment banking)سرمایه گذاري/ تامین سرمایه )4

  : بانک بارکلیز مشتریان خود را به چهاردسته اصلی بخش بندي می کند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

62 
     

 شخصی )1

 (premier banking)مشتریان ویژه  )2

 (business)مشتریان کسب و کارهاي کوچک  )3

 مشتریان شرکتی )4

حقوقی جا داد که سازمان ها با / دسته هاي سوم و چهارم را می توان زیر چتر مفهوم بانکداري شرکتی

گردش مالی ساالنه زیر چنج میلیون پوند در دسته کسب و کارهاي کوچک انواع حساب هاي جاري و 

خدمات بیمه کسب و کار  ،(start-up business sccount)پس انداز خاص، حساب شرکت هاي نوپا 

دسته محصوالت بانکداري کسب و کارهاي کوچک به کلی . راهکارهاي پرداخت پیشنهاد شده است

متفاوت از محصوالت بانکداري شخصی و ویژه نیست، ولی با نیازهاي خاص کسب و کارها سازگار شده 

ت نقدینگی و پرداخت، مدیری: در بانکداري شرکتی محصوالت در چند دسته کلی جا گرفته اند. است

تامین سرمایه، راهکارهاي مدیریت ریسک، خدمات بانکی برخط و راهکارهاي مدیریت ریسک، خدمات 

همچنین برارائه خدمات مشاوره . بانکی برخط و راهکارهاي تجاري براي کسب و کارهاي بین المللی

سرمایه / د تامین سرمایه مانن(اي با بهره گیري از توانمندي حوزه هاي دیگر کسب و کار بارکلیز

در سطح گروه بارکلیز به چهار مولفه ارزش آفرینی کالن براي ذینفعان . بسیار تاکید می شود) گذاري

  : اشاره شده است

تولید، توسعه و نگهبانی از ثروت مشتریان گوناگون با در نظر داشتن نیازهاي خاص شرکت هاي  )1

 محلی و بین المللی

 کداري ضروري مشتریان در سطح جهانی و بین المللیفراهم آوردن نیازهاي بان )2

 ارزش آفرینی براي سهامدار )3

ارزش آفرینی براي جامعه با در نظر داشتن کارکنان، مشتریان و دولت و دنبال کردن مفهوم  )4

 (citizenship)پایندگی و شهروندي
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پیوسته و قوي گفتنی است بانک مزیت خود را در گستردگی و تنوع محصوالت خود وهمچنین ارتباط 

آگاه بودن از . بیان کرده است) درباره شرکت ها،همان مدیر ارتباط با مشتري(کارکنان خود با مشتریان

نیازهاي مشتریان گوناگون و تالش براي برآوردن آنها در بلند مدت، بهره گیري کارساز از فناوري براي 

ک مشتریان نیز از دیگر برتري افزایش کنترل مشتري برمنابع مالی خود و تالش براي کاهش ریس

  .هایی است که بیان شده است

 (Deutsche Bank) بانک دویچه  -3- 5-1-1

فعالیت هاي بانک دویچه طیف گسترده اي از خدمات بانکداري شرکتی و سرمایه گذاري، بانکداري 

بخش اصلی تقسیم  5حوزه هاي کسب و کار بانک به . اختصاصی و مدیریت دارایی ها را در برمی گیرد

  :می شوند

 (private and business)افراد و کسب و کار )1

 مدیریت دارایی و ثروت )2

 بانکداري شرکتی و اوراق بهادار )3

 (Global Transaction Banking)بانکداري تراکنشی جهانی  )4

 واحد عملیاتی فرعی )5

جهانی بانکداري شرکتی را می توان در دو بخش بانکداري شرکتی و اوراق بهادار و بانکداري تراکنشی 

بانک دویچه براي . دنبال کرد که نظر به گستره جهانی آن از ساختاردهی جغرافیایی استفاده می کند

بانک دویچه براي بخش بندي مشتریان . بخش بندي مشتریان شرکتی از دو رویکرد استفاده می کند

. دازه شرکت هاصنعت فعالیت و دیگري ان/ یکی براساس حوزه: شرکتی از دور رویکرد استفاده می کند

بهداشتی، رسانه ها و ) به استثناي ژاپن(از میان صنایع می توان به گروه نهاد هاي مالی، حامیان مالی

مخابرات، گروه منابع طبیعی، امالك و مستغالت، بازي، فناوري و صنعت سرگرمی و مصرف کنندگان 

  .اشاره کرد
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اهمیت آنها در سیاست هاي کنونی و این شرکت برچهار صنعت تاکید ویژه دارد که نشان دهنده 

واسطه گري هاي مالی، سالمت، امالك و مستغالت ، مخابرات و : آینده است، این صنایع عبارتند از

ارایه طیف گسترده اي از (بزرگ: براساس اندازه نیز دسته بندي متفاوتی انجام گرفته است. فناوري

، موسسه )شرکا(، میانی، دولت ها، حامیان)مشاوره هاي راهبردي و راهکارهاي حقوق صاحبان سهام

  )مشاوره ادغام و مالکیت، بازارهاي سرمایه و مسائل قانونی(هاي مالی

بانک دویچه براي کل حوزه هاي کسب و کار خود و در میان آنها بانکداري شرکتی برخی ارزش ها را 

بانک . اط و مشارکتیکپارچگی، عملکرد پایدار، مشتري محوري، نوآوري،انضب: تعریف کرده است

دویچه براي حوزه بانکداري شرکتی محصوالت و خدمات گوناگونی را براي مشتریان خود در نظر 

  .گرفته است که در سه دسته مالی شرکتی، خدمات بازار سرمایه و بانکداري تراکنشی آورده شده است

 23دهد که  ن میي نشامیالد 2012بانک برتر جهان در سال  30بررسی موقعیت بانکداري شرکتی در 

 2بانک داراي عناوین مشابه بانکداري شرکتی،  3داراي بخش مستقل براي بانکداري شرکتی،  بانک

بانک فاقد هرگونه  2بانک عدم بخش مستقل بانکداري شرکتی اما داراي خدمات بانکداري شرکتی و 

  :مشاهده استتمرکز بر بانکداري شرکتی است که در جدول زیر به طور کامل قابل 
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  برتر جهان برمبناي ارزش دارایی آن ها هايبانک30  -1-5دول شماره ج

  جمع دارایی  کشور  نام بانک  ردیف
1  Deutsche 5/2805  آلمان  
2  Mitsubishi UFJ Financial Group  22/2641  ژاپن  
3  HSBC Holding  22/2637  انگلستان  
4  Industrial and Commercial Bank of China  75/2607  چین  
5  BNP Paribas  34/2545  فرانسه  
6  Credit Agricole Group  81/2514  فرانسه  
7  Barclays PLC  74/2430  انگلستان  
8 Japan Post Bank 15/2363  ژاپن  
9 JPMorgan Chase and Co. 33/2320  آمریکا  
10 Royal Bank of Scotland Group 52/2246  انگلستان  
11 Bank of America 45/2181  آمریکا  
12 China Construction Bank 21/2107  چین  
13 Bank of China 37/2046  چین  
14 Mizuho Financial Group 57/1995  ژاپن  
15 Agricultural Bank of China 25/1993  چین  
16 Citigroup Inc 52/1944  آمریکا  
17 SumitomoMitsui Financial Group 21/1726  ژاپن  
18 Banco Santander 05/1712  اسپانیا  
19 ING Group 88/1656  هلند  
20 Societe General 72/1592  فرانسه  
21 Lloyds Banking Group 00/1548  انگلستان  
22 Group BPCE 24/1540  فرانسه  
23 UBS 15/1514  سوئیس  
24 Wells Fargo 80/1333  آمریکا  
25 Uni Credit S.P.A. 75/1244  ایتالیا  
26 Credit Suisse Group 61/1108  سوئیس  
27 China Development Bank 00/992  چین  
28 Goldman Sachs 00/951  آمریکا  
29 Rabo bank Group 62/947  هلند  
30 Nordea Bank 83/925  سوئد  
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 بانک برتر جهان 30دارایی نمودار  - 1- 5نمودار 

  .میباشددارایی بر حسب میلیارد دالر  - 6
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  بانک برتر جهان از نظر جایگاه بانکداري شرکتی 30وضعیت   -2-5دول شماره ج

داراي بخش   نام بانک  ردیف
مستقل براي 

بانکداري 
  شرکتی

داراي عناوین 
مشابه بانکداري 

  شرکتی

عدم بخش مستقل 
بانکداري شرکتی اما 
ارائه خدمات بانکداري 

  شرکتی

فاقد هرگونه 
تمرکز بر 
بانکداري 

  شرکتی
1  Deutsche *    
2  Mitsubishi UFJ Financial Group  *    
3  HSBC Holding   *   
4  Industrial and Commercial Bank of 

China  
*    

5  BNP Paribas  *    
6  Credit Agricole Group  *    
7  Barclays PLC  *    
8 Japan Post Bank    * 
9 JPMorgan Chase and Co.  *   

10 Royal Bank of Scotland Group *    
11 Bank of America *    
12 China Construction Bank *    
13 Bank of China *    
14 Mizuho Financial Group *    
15 Agricultural Bank of China *    
16 Citigroup Inc *    
17 SumitomoMitsui Financial Group *    
18 Banco Santander *    
19 ING Group *    
20 Societe General *    
21 Lloyds Banking Group *    
22 Group BPCE *    
23 UBS *    
24 Wells Fargo  *   
25 Uni Credit S.P.A. *    
26 Credit Suisse Group *    
27 China Development Bank    * 
28 Goldman Sachs   *  
29 Rabo bank Group   *  
30 Nordea Bank *    
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 بانک برتر جهان از نظر جایگاه بانکداري شرکتی 30وضعیت   -2-5شماره  نمودار 

 داراي بخش مستقل براي بانکداري شرکتی - 1

 داراي عناوین مشابه بانکداري شرکتی - 2

 بانکداري شرکتیعدم بخش مستقل بانکداري شرکتی اما ارائه خدمات  - 3

 فاقد هرگونه تمرکز بر بانکداري شرکتی - 4

  

بانک داخلی حکایت از آن دارد که تنها بانک اقتصاد نوین داراي بخش مستقل براي  26بررسی  

بانکداري شرکتی است و بانک دي نیز تنها بانکی است که داراي عناوین مشابه بانکداري شرکتی 

اري شرکتی اما داراي خدمات بانکداري شرکتی و مابقی بانک عدم بخش مستقل بانکد 8باشد؛  می

باشد، فاقد هرگونه تمرکز بر بانکداري شرکتی است که در جدول زیر  بانک می 16ها که تعداد آن  بانک

  :به طور کامل قابل مشاهده است
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  )میلیارد دالر(بانک هاي فعال ایرانی براساس آخرین سرمایه -3-5دول شماره ج

  
                           

  )میلیارد دالر(ایرانی براساس آخرین سرمایهبانک هاي فعال  -3- 5شماره  نمودار
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جمع دارایی

جمع دارایی

  جمع دارایی  نام بانک  ردیف  جمع دارایی  نام بانک  ردیف
  3/0 مسکن 14  9/1 توسعه صادرات  1
  29/0 انصار 15  5/1  کشاورزي  2
  25/0 توسعه تعاون 16  35/1  پاسارگاد  3
  2/0 سینا 17  31/1  صنعت و معدن  4
  2/0 گردشگري 18  14/1  صادرات ایران  5
  2/0 پست بانک 19  1/1  ملی ایران  6
  2/0 شهر 20  1  ملت  7
  2/0 دي 21  85/0  تجارت 8
  2/0 سامان 22  66/0 پارسیان 9

  2/0 حکمت ایرانیان 23  14/0 سپه 10
  2/0 ایران زمین 24  4/0 اقتصادنوین 11
  2/0 قوامین 25  36/0 کارآفرین 12
  2/0 رفاه کارگران 26  35/0 سرمایه 13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

70 
     

  وضعیت بانکداري شرکتی در بانک هاي ایرانی  -4-5دول شماره ج
داراي بخش   نام بانک  ردیف

مستقل براي 
  بانکداري شرکتی

داراي عناوین 
مشابه بانکداري 

  شرکتی

عدم بخش مستقل 
بانکداري شرکتی اما 

ارائه خدمات بانکداري 
  شرکتی

فاقد هرگونه 
تمرکز بر 
بانکداري 

  شرکتی
 *    توسعه صادرات  1
 *     کشاورزي  2
  *    پاسارگاد  3
 *     صنعت و معدن  4
 *     صادرات ایران  5
 *     ملی ایران  6
 *     ملت  7
 *     تجارت 8
  *   پارسیان 9
 *    سپه 10
    * اقتصادنوین 11
  *   کارآفرین 12
  *   سرمایه 13
 *    مسکن 14
 *    انصار 15
 *    توسعه تعاون 16
 *    سینا 17
  *   گردشگري 18
 *    پست بانک 19
  *   شهر 20
   *  دي 21
  *   سامان 22
 *    حکمت ایرانیان 23
 *    ایران زمین 24
 *    قوامین 25
 *    رفاه کارگران 26
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  در بانک هاي ایرانیوضعیت بانکداري شرکتی   -4- 5شماره  نمودار

 داراي بخش مستقل براي بانکداري شرکتی - 1

 داراي عناوین مشابه بانکداري شرکتی - 2

 عدم بخش مستقل بانکداري شرکتی اما ارائه خدمات بانکداري شرکتی - 3

 فاقد هرگونه تمرکز بر بانکداري شرکتی - 4

  جهانبانک برتر  30و  ایران مقایسه بانکداري شرکتی در   -5- 5جدول

بخش مستقل داراي   
براي بانکداري 

بر حسب (شرکتی
  )درصد

داراي عناوین مشابه 
  بانکداري شرکتی

  )بر حسب درصد(

عدم بخش مستقل بانکداري 
شرکتی اما ارائه خدمات 

بر حسب ( بانکداري شرکتی
  )درصد

فاقد هرگونه تمرکز 
  بر بانکداري شرکتی

  )بر حسب درصد(

  4/65  9/26  8/3  8/3  ایران 

  65/6  65/6  10  7/76  جهان
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  جهانبانک برتر  30و  ایران مقایسه بانکداري شرکتی در   - 5-5نمودار

ها استخراج شده و شاید بانکی به بانکداري  باید به این نکته اشاره داشت که این آمار از سایت بانک

بانک شرکتی بها داده است اما در سایت شرکت آماري از آن وجود ندارد؛ به عنوان مثال مدیرعامل 

مشتري شرکتی تعلق دارد؛ این  2750درصد درآمد این بانک به 78,5ملت اعالم کرده است که حدود 

  .اي در خصوص بانکداري شرکتی وجود ندارد در حالی است که در سایت این بانک گزینه

دهد که جایگاه بانکداري شرکتی در بین  براساس این گزارش، بررسی نمودار ذیل نیز نشان می

بانک ایرانی تنها  26بانک برتر جهان اختالف فاحشی دارد به طوري که از بین  30اي ایرانی با ه بانک

 30داراي بخش مستقل بانکداري شرکتی است و این در حالی است که از ) اقتصاد نوین(یک بانک 

 .بانک داراي بخش مستقل بانکداري شرکتی است 23بانک بزرگ دنیا، 
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درصد است  3,84هاي فعال در کشور  نکداري شرکتی در ایران به کل بانکدهد که با آمارها نشان می

هاي حجم سرمایه،  درصد است؛ هرچند که باید به تفاوت 77بانک بزرگ دنیا  30که این نسبت براي 

  .هاي برتر جهان اشاره کرد هاي ایران با بانک در بانک... فضاي کسب و کار، سابقه فعالیت و 

رکتی تنها چند سالی که در کشور عملیاتی شده است اما این شیوه به طور هرچند که بانکداري ش

ها بانکداري  شود و تنها تعداد معدودي از بانک هاي داخلی دنبال نمی جدي از سوي بسیاري از بانک

  .اند شرکتی را مدنظر قرار داده

زي مناسب، استفاده از باید به این نکته توجه داشت که اجراي موفق بانکداري شرکتی نیازمند بسترسا

نیروهاي متخصص و مجرب و توجه به آموزش کارکنان مشغول به فعالیت در بخش بانکداري شرکتی، 

ارائه محصوالت و خدمات بنابر نیاز مشتریان، اعتبارسنجی مناسب، تغییر فرآیندهاي سازمان جهت 

داخلی و خارجی و همسو شدن با اهداف بانکداري شرکتی، تحلیل رقبا، تحلیل وضع اقتصادي 

شناسایی مشکالت خاص تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور جهت طراحی خدمات 

  .باشد مخصوص به آنها می
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  6فصل 

  )نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات(
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  :جمع  بندي - 1- 6

نتیجه گرفت که دست کم یکی از حوزه هاي از مقایسه سه بانک نمونه می توان در هر سه بانک فوق 

ماهیت بانکداري براي بنگاه هاي . اصلی کسب و کار به بانکداري شرکتی اختصاص داده شده است

کوچک و متوسط چندان با بانکداري شخصی متفاوت نیست و دسته محصوالت این حوزه چندان با 

  .خرد اختصاصی تفاوت نشان نمی دهد/ بانکداري شخصی

رزش افرین براي این دست مشتریان نسبت به مشتریان بانکداري خرد همان بهره گیري از مؤلفه ا

. خدمات مشاوره اي و مدیریت نقدینگی است و سفارشی سازي براي آنها چندان موضوعیت ندارد

تامین سرمایه از سویی دیگر بسیار / پیوند میان بانکداري شرکتی از یک سو و بانکداري سرمایه گذاري

به مفهوم واقعی آن و براي (گ است و شاید بتوان آن را کم و بیش پیش نیاز بانکداري شرکتیپررن

در کشور ما تعداد شرکت ها محدود است و تحریم هاي شدید هم در . دانست) شرکت هاي بزرگ

از این رو عمده فعالیت بانکداري شرکتی در ایران . عمل مبادالت بین المللی را محدود ساخته است

.) سی. بی. اس. مانند بانکداري تجاري و بانکداري کسب و کار در اچ(بنگاه هاي کوچک و متوسطروي 

تامین / گذشته از این، پیوند میان دو حوزه بانکداري شرکتی و بانکداري سرمایه گذاري . خواهد بود

  .ودسرمایه نیازمند دگرگونی جدي ساختارهاي کنونی است تا نسبت مطلوبی میان آنها پدیدار ش

به نظر می رسد نقطه اشتراك ارزش پیشنهادي بانک هاي برتر براي مشتري همان یک تکگی است 

. که در عمل ارتباط میان شرکت و بانک را مستقیم و مشتري را هم چون شریک بانک تلقی می کند

نه باید به نظر می رسد تحقق این ارزش در بانک هاي ایرانی نیازمند بستر سازي هاي سازمانی و فناورا

  .با برنامه هاي مشخص نقشه راه آن را تدوین کرد

دسته محصوالت براي هر یک از بانک ها چندان متفاوت به نظر نمی رسد، خدمات محوري بانکی براي 

شرکت ها فراهم می شود، ولی مزیت اصلی بیش از خدمات فراهم آمده در سفارشی سازي و مشاوره 

دیده می شود که در هر سه نمونه، گروه هاي . ان می دهدسرمایه گذاري خود را نش/ هاي مالی
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تخصصی خاص صنعت وجود دارند که در شناخت نیازها و پیشنهاد راه کارهاي خاص شرکت ها 

براي بانکداري شرکتی کارآمد ناگزیر باید این توانمندي هاي تحلیلی و مشاوره اي . فعالیت می کنند

در پایان نباید نقش نیروي انسانی توانمند را فراموش کرد، . صنایع مختلف توسعه یابد/ در حوزه ها

چنانچه بارها گفته شد، در کنار زیرساخت هاي فناوري و سازمانی، بهره گیري از کارشناسان توانمند 

یافتن، به کارگیري، توانمند سازي و نگهداشت . همراه با اختیار سازمانی مناسبت بسیار اهمیت دارد

لش هایی است که باید براي آن چاره اندیشی کرد، همچنین تعریف وظایف و چنین نیروهایی از چا

چگونگی ارتباط این نیروها با بخش هاي گوناگون سازمان از مسائل اساسی در کمیابی بانکداري 

  .شرکتی به شمار می آید

در پارادیم جدید پیش روي نظام بانکی شناخت تک تک مشتریان اختصاصی و شرکتی موضوعی است 

  .ه نباید از نظر مدیران و برنامه ریزان و مجریان طرح دور بماند ک

  جنبه ها و پیامدهاي شناخت مشتریان  - 1- 1- 6

  :شخصی سازي محصوالت و خدمات  -2-1- 1- 6

در مواردي که شاهد ارایه . تا امروز خدمات بانکداري در ایران به صورت انبوه ارایه گردیده است 

بوده ایم ، تفاوتها تنها به جزئیاتی غیر ) براي بخش هایی از بازارها(خدمات به صورت سفارشی 

کت بانکها اما الزام اصلی در ارایه خدمات بانکداري اختصاصی و شرکتی حر. شخصی محدود بوده است 

خدماتی که تمامی جنبه هاي آن از نظر طراحی محصول ، . به سوي ارایه خدمات شخصی است 

لذا . براي مشتریان شخصی سازي شده و در دسترس آنها قرار گرفته است  …قیمت گذاري ، توزیع و 

  . استبراي رسیدن به این جایگاه اولین و مهترین شرط ، شناخت کامل مشتریان و نیازهاي آنها 

  : نگهداري مشتري   -2- 1- 1-  6

اما در عرصه به . در فضاي حاکم در نظام بانکی ایران همیشه تاکید بر جذب مشتریان جدید است 

شدت رقابتی و اهمیت یافتن سهم از مشتري به جاي سهم از بازار ، نگهداري و وفادار سازي مشتریان 
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تحقق این مهم و اجراي . اصلی و اولیه است به خصوص مشتریان سودآور اختصاصی و شرکتی اولویت 

  . برنامه هاي موثر وفادار سازي نیز به شناخت کامل مشتریان بستگی تام و تمام دارد 

  : قیمت گذاري   -3- 1- 1- 6

در نظام بانکی همواره شاهد قیمت گذاري خدمات به صورت عمومی و یکسان براي تمامی مشتریان 

در پارادیم جدید ارایه خدمات نوین چون بانکداري اختصاصی و شرکتی قیمت گذاري . بوده ایم 

نیازمند ارایه مدلهاي نوینی است که بر اساس اعتبارسنجی ، مدیریت ریسک و سهم مشتري در 

جاي تردیدي نیست که طراحی و اجراي موثر و کارآمد این مدلها بدون .ي تعیین می گردد سودآور

  . شناخت کامل ازمشتریان عمال غیر ممکن است 

  : فعالیتهاي ترویجی  -4- 1- 1- 6

تا امروز . بانکها یکی از پرهزینه ترین سازمانهاي ایرانی در زمینه فعالیتهاي ترویجی و تبلیغاتی هستند 

بنابراین عالوه بر هزینه . اي ترویجی و تبلیغاتی براي عموم مردم طرح ریزي و اجرا شده اند برنامه ه

هاي بسیار باالیی که اثربخشی آنها همواره مورد تردید بوده است ، پیامها همیشه مناسب مخاطبان 

بانکداري اما . عام نبوده و نتوانسته است بانک را با مخاطبان اصلی خود به طور کامل پیوند دهد 

این فعالیتهاي داراي . اختصاصی و شرکتی فعالیتهاي ترویجی و تبلیغاتی خاص خود را طلب می کند

  .ویژگی هاي مهمی هستند که می توان به موارد زیر اشاره کرد 

اول اینکه مخاطبان بانکداري اختصاصی و شرکتی رسانه هاي خاص خود را دارند ، ارتباطهاي دوسویه 

می شود ، پیامهاي هر یک از آنها با دیگر مشتریان تفاوت دارد ، بازاریابی مستقیم کارآمد  با آنها برقرار

لذا ناگفته پیداست که تمامی برنامه هاي ترویجی و تبلیغاتی تنها با شناخت کامل . . …است و 

  . مشتریان، نیازها و خواسته هاي آنها امکان پذیر است 
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  :کیفیت و رضایت مشتریان   -5- 1- 1- 6

تا امروز کیفیت و به تناسب آن رضایت مشتریان در سیستم بانکی در صورت سنجش به صورت 

تحقیقاتی ساماندهی شده اند که نظرات مشتریان را جمع آوري و با مدلهاي آماري نمونه گیري شده و 

شرکتی به دلیل اهمیت مشتریان اما در بانکداري اختصاصی و . نتایج به کل مشتریان تعمیم می یافت 

و نقش شان در سودآوري بانک و اهمیت وفادارسازي آنها ، رضایت تک تک آنها باید سنجیده و مالك 

و سنجش رضایت ) تناسب انتظارات با خدمات دریافت شده ( این توجه به کیفیت . عمل قرار گیرد 

   .مندي آنها بدون شناخت کامل از مشتریان موثر نخواهد بود 

به هر طریق ارایه خدمات بانکداري اختصاصی و شرکتی با نگرش ، رویکردها و سیستمهاي گذشته 

براي ارایه درست این خدمات باید زیرساختها و زمینه هاي علمی و درست آن . امکان پذیر نیست 

که  اولین و مهمترین زیرساختها ، مکانیزمها و سیستمها آنهایی هستند. مهیا و پیاده سازي شود 

  . شناخت کامل مشتریان را مقدور می سازند 

 :پیشنهادها  - 2- 6

رمحیط و اطرافشان رخ می دهد وفق دهند و پا به را با تغییراتی که دبانک ها باید همواره خود  - 1

یک بانک نباید تنها هر جند وقت یکبار وضع خود را تغییر دهد، بلکه باید متوجه . پاي آنها پیش بروند

بانک هاي بزرگ باید راه . امري دائمی است و باید مرتب و پیوسته تغییر کند باشد که پدیده تغییر

هایی بیابند که درست همانند بانک هاي کوچک منعطف بوده و همواره تکنولوژي هاي اطالعاتی خود 

 .را ارتقاء دهند

اهند بر بانک هاي کنونی باید در مسیر نوآوري وتغییر گام بردارند و این نه بدان سبب است که بخو

رونق و موفقیت خود بیافزایند بلکه بدان سبب است که در دنیاي پر رقابت بقاي آنها در گرو داشتن 

  .چنین رویه اي خواهد بود
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مهمترین و اساسی ترین رکن تغییر هر سازمان و شرکت تغییر در نگرش مدیران ارشد آن شرکت  - 2

به تغییر را احساس نکنند، عمال اعمال تغییرات و یا سازمان می باشند و تا زمانی که مدیران ارشد نیار 

با اقداماتی که برخی از مدیران ارشد بانک ها در سال هاي اخیر در . اساسی غیر ممکن خواهد بود

سازمان خود اعمال کرده اند می توان به آیند ه خوش بین بود که آهنگ تغییر سیستم بانکی از قالب 

 .شروع شده استسنتی به نوین هرچند با آهنگی مالیم 

مشتریان به ویژه . یکی دیگر از عوامل شکل گیري بانکداري اختصاصی جلب اعتماد مشتریان است - 3

. مشتریان متمول خواستار یک سیستم امن بانکی با قابلیت حفظ محرمانگی اطالعات مشتریان هستند

از ویژگیها و از  یکی. سیستمی که در آن امکان اخذ اطالعات حتی با دستورات حکومتی میسر نباشد

 .رموز موفقیت بانکهاي سوئیسی حفظ محرمانگی اطالعات مشتریان است

در بانکداري اختصاصی عالوه برا . تعریف خدمات بانکداري اختصاصی و تغییر در شیوه ارائه خدمات - 4

اینکه خدمات بانکداري خرد به مشتریان ارائه می شود خدمات ویژه مشتریان این نوع بانکداري که 

 .یار متفاوت و در بسیاري موارد به صورت شخصی سازي شده است عرضه می گرددبس

این تغییرات در سیستم مدیریت حاکم بر بانک صورت می : تغییردر استراتژي و ساختار بانکی - 5

این موارد شامل تغییراتی است که در . مقصود از مدیریت حاکم شیوه مدیریت بانک می باشد. گیرد

، استراتژي، سیاست ها، سیستم هاي حقوق و پاداش، روابط کارکنان، شیوه هاي ساختار سازمان بانک

ایجاد هماهنگی، سیستم هاي کنترل و اطالعات مدیران، سیستم هاي مالی و حسابداري صورت می 

 .گیرد

تغییر در فرهنگ کارکنان به معناي تغییراتی است که در شیوه نگرش : تغییردر فرهنگ کارکنان - 6

برخی دیگر از تغییراتی که در این . ات، باورها، توانایی ها و رفتار کارکنان رخ می دهدمهارت، انتظار

بهبود در ارتباطات، شیوه حل مسائل و شیوه برنامه ریزي براي آموزش : زمینه رخ می دهد عبارتند از

مان مهارت به کارکنان، باید به این نکته توجه داشت که به هنگام تغییرات جامع، کل فرهنگ ساز

 .تغییر می کند
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. است صنعت بانکداري  استخدام، پرورش و حفظ کارکنان متخصص، از مهمترین مباحث: کارکنان - 7

مدیریت ثروت در واقع کسب و کاري است که افراد در قلب آن قراردارند و کارکنان مهمترین وجه 

نیروهاي کیفی یک بانک، عالوه بر اینکه قادر به خلق وفاداري در مشتریان . ایجاد کننده تمایز هستند

 .هستند در نهایت موجب رشد و سودآوري بانک نیز می شوند
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