
 سوئیسنقاط قوت نظام بانکداری 

بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت امور مالی مشتریان خود، حسن سابقه 

 Secret)که عمده این اعتبار به واسطه پیاده سازی نظام بانکداری محرمانهتاریخی و اعتبار جهانی دارند 

 Banking) ارتباط تنگاتنگی با  داشته وکشور این از رموز موفقیت سیستم بانکداری   در این کشور است که

اعتبار تاریخی این کشور برای سرّی بودن نظام بانکی اش است قوانین حاکم در  .ایجاد حس اعتماد عمومی دارد

خود نیز  این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطالعات در مورد مشتریان صاحب نام

امتناع ورزند، دولت سوئیس حتی تحت فشار شدید اتحادیه اروپا نیز حاضر نشده است بانکداری محرمانه خود را 

به  .کنار بگذارد، مگر در شرایطی خاص از قبیل مواردی که یک مشتری درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد

ر جهان را داراست و گرداننده بخش % سرمایه های خصوصی و حقوقی د53همین علت کشور سوئیس حدود 

سوئیسی ها در یک قرن گذشته حساب در مورد دیگر باید اذعان داشت که  .اعظم سیستم مالی بین المللی است

بانک و بانکداری خود را از تمامی مناسبات و جزر و مدهای سیاسی و جابجایی قدرت در دولت های خود جدا 

 .رویکرد استراتژیک را باید در استقالل بانک مرکزی آن کشور جستجو کنیمکرده اند که یکی از وجوه بارز این 

فرهنگ مدیریتی حاکم بر بانک های سوئیس به شیوه ایست که آن را از اتکا به فرد و افراد جدا کرده و قائم به 

نگاههای این متد مدیریتی است که ما امروز آن را به ندرت در سازمان های دولتی و ب .ذات بار آورده است

 .اقتصادی بخش خصوصی کشور خود مشاهده می کنیم

یکی از مهمترین نکاتی که مدیران باید مورد توجه قرار دهند، ضرورت رصد کردن دائمی شواهد و قرائنی است 

که در افق های دور دست خبر از وقوع حوادث سهمگین می دهند و پیش دستی خردمندانه بر آن حوادث یکی 

نیازهای مدیریتی به خصوص برای مدیران است که می خواهند در محیط هایی آکنده از چالش از بزرگترین 

 .های گوناگون، بنگاههای اقتصادی تحت مدیریت خود را با افتخارات و موفقیت های بزرگ و جهانی روبر سازند



ی بزرگ با پشتوانه بطور مثال می توان به بحران اقتصادی چند سال اخیر جهان اشاره کرد که برخی شرکت ها

قوی مالی و مدیریت دور اندیش خود توانستند تا حدودی از دریای توفانی بحران اقتصادی عبور کرده و خود را 

  .به ساحل امن و آرامی برسانند
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