
 اولویت های بانکداری جامع

رود که پیشنهادهایی در ابعاد وسیع در  اصطالحی است که در مورد موسسات مالی به کار می ،بانکداری جامع

ها  دهند و بر اساس الزام بانک مرکزی، مقرر شده است تا بانک زمینه خدمات بانکی به مشتریان خود ارائه می

قه مشتریان ارائه کنند که بندی کرده و خدمات خود را متناسب با طب مشتریان خود را بر اساس معیارهایی طبقه

 .ای سرمایه بانکداری و شرکتی بانکداری  تجاری، بانکداری  خرد، بانکداری  اهم آن عبارتند از :

  

همین امر سبب شده تا شور و حرارتی در سیستم بانکی برای تطبیق شرایط بر اساس بانکداری جدید ایجاد شود 

 .های آن نمایان شود ور، به زودی خروجیو باید منتظر بود تا بعد از استقرار طرح مذک

 

ریزی و استقرار  اما آنچه در ابتدای امر باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا بستر الزم و مناسب جهت برنامه

تصمیمات مذکور فراهم بوده و آیا شرایط جهت ورود به مرحله نوین و گذار از دوران قبلی آماده است؟ این امر 

قانون اساسی، مقرر شد تا طرح  44تری برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد. بعد از اجرای ناقص اصل  رگدر مقیاس بز

ها مورد اجرا در آید این طرح در ابتدا و در ترسیم نخست، بسیار آرمانی و کارآمد بود و تیم  هدفمندسازی یارانه

آمیز نبوده، به نحوی که بر اساس  ج، موفقیتریز، بسیار به نتایج آن امیدوار و مطمئن بودند؛ اما نتای برنامه

های نقدی یارانه توسط دولت، منافع  محاسبات بسیاری از محققان، کسری بودجه ایجاد شده ناشی از پرداخت

های ثابت، سبب افزایش  حاصل از آزادسازی بخشی از قیمت انرژی را از بین برد، از سویی افزایش قیمت دارایی

گاه به  شود، اما هیچ هایی برای اصالح و ترمیم آن داده می ز هم در ادامه طرح اولیه، طرحفاصله طبقاتی شد. امرو

این مساله فکر نشد که آیا بستر الزم جهت این امر فراهم بود یا خیر؟ بنابراین باید نخستین اقدام جهت تحقق 

بود، سامانه اطالعاتی که بر  میها، تهیه یک بانک جامع اطالعاتی از افراد جامعه  اهداف هدفمند کردن یارانه

جا و بر اساس درآمد افراد  ها را جابه ای را حذف یا اضافه کرد، دهک ریزی سریع بتوان عده اساس آن با برنامه



ها؛ یعنی جامعه  بتوان سهم آنها را مشخص کرد؛ بنابراین بستر مناسب جهت تحقق اجرای هدفمندسازی یارانه

که حتی بتواند زمان عملیاتی مناسب از حیث تورم و نقدینگی جامعه را نیز  اطالعاتی جامع و کامل به نحوی

مدت و پراکنده شد که در نهایت نتایج مورد  های کوتاه تذکر دهد، محقق نشد و همین امر سبب اتخاذ برنامه

 .تاثیر قرار داد انتظار را تحت

 

زده مشغول  صورت شتاب ها به ، بانکاکنون در سیستم بانکی نیز دقیقا همین کار در حال انجام است هم

ریزی جهت اجرای بانکداری جامع هستند و با توجه به جایگاه نظام بانکی در اقتصاد ایران و حجم  برنامه

تنها سبب مدیریت ریسک نشده؛ بلکه ریسک  توجه آن در نقدینگی کشور، اقدام بدون بسترسازی مناسب نه قابل

ای بسیار  دهد. این در حالی است که امروزه نظام بانکی دغدغه هی افزایش میتوج عملیاتی را نیز به میزان قابل

تواند عملکرد آن را به نحوی جدی  بزرگ به نام مطالبات معوق دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح، می

 که قانونی شود می همراه ها یارانه هدفمندسازی دوم مرحله با بانکی، نظام تحوالت سویی، از  تاثیر قرار دهد. تحت

 اثرگذاری علت به بسا، چه. بود خواهد اثرگذار باشند ها بانک همان که کشور پولی بازار ترین بزرگ بر قطع طور به

بر تورم و نقدینگی کشور از سویی مطالبات بانکی و از سوی دیگر ریسک عدم تادیه تسهیالت ارائه شده را 

ات نظام بانکی، بانکی موفق خواهد بود که ابتدا بسترسازی مناسب را رو در جریان تغییر دهد. از این افزایش می

جانبه و روشن قدم در اجرای   مطالعاتی خود را تجهیز کند سپس با دیدی همه -انجام داده و زمینه اطالعاتی 

ا با نام انقالب ای ر ها باید ابتدا دوره مسیر گذارد. بستر الزم برای تحقق این امر، تجهیز بستر اطالعاتی است. بانک

ها، مشتریان، نوع  اطالعات در سیستم خود اجرا کنند به این معنی که یک بانک اطالعاتی جامع از تمامی حساب

فعالیت، نوع صنعت، زیر بخش فعالیت و ... تهیه کنند شاید این امر، سبب شود که بانک مذکور، در اجرای 

ی بازدهی و نتایج حاصله بهتر، سرآمد تر و سریع ترخواهد بود. تر باشد، ول ها عقب بانکداری نوین، از سایر بانک

های اطالعاتی زیادی حتی چندین ماخذ برای یک آمار وجود دارد، اما باید تمامی  ها سیستم البته امروزه در بانک

گیری مدیریتی بر مبنای آن خواهد بود. همچنین  این آمارها در یک ماخذ تجمیع شود همان ماخذی که تصمیم



ها به راحتی  ترین مشتری بانک از حیث مبلغ و مدت باید ثبت شود. بعد از این مرحله بانک اطالعات کوچک

. بندی کرده و خدمات متناسب با آنها را ارائه کنند توانند، مشتریان خود را بر اساس بانکداری جدید، طبقه می

ها  های بانکی بسیار سریع از سوی سایر بانک ها و بسته نکته بسیار مهم دیگر این است که خدمات و دستورالعمل

های جدید، بانکی عقب تر  گیرد؛ بنابراین اگر در اجرای بانکداری و موسسات اعتباری مورد تقلید و اجرا قرار می

ها، ایجاد تغییرات متناسب با شرایط خود، خدمت  تواند با بررسی نحوه اجرای سایر بانک باشد، به راحتی می

اندازی کند، اما بستر اطالعاتی و اینکه یک بانک نداند چه میزان و در کدام صنعت یا زیربخش وارد  مذکور را راه

 .ها نیست برداشت از سایر بانک شده و نتواند بر اساس آن تصمیم بگیرد، دیگر قابل

 

شرایط اقتصادی، ها، ممکن است که مشتریان بر اساس  از سوی دیگر، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه

جا شوند و بنابراین خدمتی که تا امروز  ای و ...( جابه های بانکداری جامع )شرکتی، خرد، تجاری، سرمایه بین گروه

جایی در گروه، نباید به وی تعلق گیرد؛ بنابراین  گرفته با تغییر شرایط مشتری و جابه به یک مشتری تعلق می

عنوان مرکز  عنوان نمونه بانکداری تجاری در آلمان که به شود؛ به می رو بانک با ریسک افزایش مطالبات روبه

ها به بانکداری اختصاصی روی آورد یا بانکداری  تجاری فاینانس و بانکداری شرکتی شروع به کار کرده بود، بعد

المللی و رشد تجارت جهانی به سمت  های آسیایی با حضور در عرصه رقابت بین ر خرد و شرکتی در کشو

 .ای حرکت کرد بانکداری سرمایه

 

توان بسیار سریع، یک مشتری را در شرایط مختلف اقتصادی  اما در صورتی که نظام اطالعاتی کامل باشد می

تواند متناسب با شرایط مشتری، عملکرد بانک در مواجهه با وی تغییر کند. بنابراین در  ارزیابی کرد؛ بنابراین می

ها و اثرات آن بر سیستم بانکی، عالج واقعه  نگ به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهبانکداری جامع و بادیدی پرر

قبل از وقوع؛ یعنی تجهیز یک پایگاه اطالعات کامل از مشتریان که بتوان در مورد جایگاه آنها در طبقات 

مسیر تحول  بانکداری نوین و متناسب با شرایط اقتصادی نظر داد. نبود بستر اطالعاتی جامع از مشتریان،



بندی مشتریان و ایجاد نارضایتی در مشتریان ممکن است از  بانکداری را مختل کرده و با ایجاد خطا در طبقه

 .خدمت دریافتی به افزایش ریسک بانکی بینجامد
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