
 
 

 
 

  بانکداري شرکتی، پیوند بازار پول و سرمایه

  1شکن دکتر محمدهاشم بت

  ؛چکیده

باشد  دستیابی به رشد اقتصادي، توسعه پایدار و تخصیص بهینه منابع مستلزم وجود یک نظام مالی کارا می

نیازمند که هاي مختلف اقتصادي  براي بخش را منابع مالی د با کمترین هزینه، بهترین تخصیصکه بتوان

فراهم آورد. از جمله مهمترین خصایص نظام مالی ایران، عدم وجود ابزارها و نهادهاي هستند، منابع مالی 

مالی متنوع از یک سو و از سوي دیگر بانک محور بودن اقتصاد این کشور به دلیل نوپا بودن بازار سرمایه آن 

و با توجه به افزایش  80تی در ایران طی دهه باشد. همزمان با روند توسعه و گسترش بانکداري غیردول می

سطح و تنوع نیازهاي مشتریان نظام بانکی، با توجه به تغییرات دائمی و بعضاً جدي در فضاي کسب و کار 

داخل و خارج از کشور، نظام بانکی کشور دچار تحوالت چشمگیري خصوصاً در بخش ارایه خدمات خود شده 

گیري نگرشی نوین است که در پی جایگزینی رویکرد محصول محوري در  است. از جمله این تحوالت، شکل

باشد. در این راستا خدمات تخصصی بانکداري، حسب نیازهاي  نظام بانکی با رویکرد مشتري محوري می

هاي  ها و با محور قرار دادن مشتریان آنها شکل گرفت. بدین ترتیب فعالیت هاي مختلف مشتري بانک گروه

انواع بانکداري خرد متناسب با نیازهاي مشتریان خرد با استراتژي ارایه خدمات محدود به طیف بانکی به 

وسیعی از مشتریان، بانکداري شرکتی متناسب با نیازهاي ویژه و متنوع مشتریان شرکتی با استراتژي ارایه 

با هدف توجه به اي از خدمات مالی به تعداد مشخصی از مشتریان شرکتی، بانکداري اختصاصی  مجموعه

هاي مشتري متقاضی دریافت خدمات  نیازهاي مالی مشتریان ثروتمند و بانکداري مجازي متناسب با گروه

بندي شد. در این مقاله، نگارنده سعی دارد با استفاده از تحلیل توصیفی، اسنادکاوي و  غیرحضوري، تقسیم

لی ایران شامل بازارهاي پول و سرمایه و هاي محیطی نظام ما اي پس از بیان ویژگی مطالعات کتابخانه

هاي این نوع از بانکداري، مدل  ابزارهاي مختلف تامین مالی، با محور قرار دادن بانکداري شرکتی و قابلیت

  هاي اقتصادي کشور را ارایه نموده و ابعاد مختلف کارکردي آن را ارایه نماید. جامع تامین مالی بنگاه
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  عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر عامل بانک اقتصاد نوین -  


