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 با وجود های بانکی را برای مشتریان شرکتی خود نیز به خوبی ارائه کنند.سرویساند  توانستههای آسیایی  شرکت

نحوه مشارکت  کاری گرفته تا  واز خدمات اصلی کسب  ،بانکداری شرکتی  خدماتانواع  و تحول    دیجیتالی شدن

ل  و در آینده و با تکام   تکامل خود قرار دارند  یاولیه  هایگامخدمات دراین  هنوز هم  ،  و انجام معامالتمشتریان 

   خواهیم بود.تغییرات بنیادی    شاهد  ،ها و مشتریانهای بین بانکواسطه استفاده از جریان داده  به بیشتر 

ها  اکوسیستم  ی دروکارکسبچند نقش  با 3و آمازون2، تنسنت1مانند علی بابا فناوریهای غولدر دنیای امروز 

  ها،این شرکتبرخی از فعالیت    .دهندخدمات را همزمان باهم ارائه میسبدی از به این معنی که    کنندفعالیت می

درواقع با این روند،  شود.  می  های اینترنتی و فروشگاهتا پرداخت  گرفته  از تأمین مالی تجارت    ،خدمات مالیشامل  

دهندگان خدمت بانکداری شرکتی با سایر ارائهارائه شده توسط رفته رفته شاهد از بین رفتن مرز بین خدمات 

 خواهیم بود.

ای از مؤسسات  طیف گسترده  برایشود که  گفته می  بانکی  خدمات  از  ایمحدوده  طور کلی بهاری شرکتی بهبانکد

در با وجود رشد درآمد  این بخش. شودمیارائه میلیون دالر 100هایی با درآمد باالی مالی گرفته تا شرکت

 عمل کرده است.   فی ضع  بازارها  یدر برخ  ینوآورظهور  و  یفناور  رشد  ،رقابت  دیتشدتحت فشار    ،های اخیر سال

های  بانک   توسط در شرایط مطلوب، بدون چالش و به پشتوانه پول ارزانی که  ها  بانکداری شرکتی طی سالصنعت  

های  ها، افزایش هزینهاما این شرایط با افزایش نرخ بهره  ،کردندحرکت می  مرکزی به راحتی در اختیارشان بوده،

 وضع قوانین و مقررات سختگیرانه دیگر جوابگو نیست.   و  ریسک

 
1 Alibaba 
2 Tencent 
3 Amazon 
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و تأمین مالی   4تأمین مالی دارایی  از جمله پرداخت، مدیریت نقدینگی،های جذابی  ها حوزهتکطرفی دیگر فیناز  

های بازار  و در بسیاری از قسمت  اندد عمل کردهنو بسیار هم در این زمینه توانماند  تجارت را هدف خود قرار داده

  یله کار را به مراتب برای خدمات بانکداری شرکت مساکه این اندسهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده

 .منبع ارائه خدمات مالی نیستندصرفا    ،هابانکاز این رو کرده است و تر  سخت

  سرعتو فضای اقتصادی و همچنین افزایش فشار برای  ساختار بازار    در  همزمان با تغییر آمدن این شرایط  به وجود  

 است.    بانکداری شرکتی را تحت فشار زیادی قرار دادهبا مشتری،   مرتبط خدمات بهتر ارائه و    بودن  کارآمد  ،باال

 دهندها همه چیز را تغییر میاکوسیستم

های موفق به وکارکنند و کسبایجاد می مشتریانبرای و قابلیت بهبود عملکرد را راحتی   ،های دیجیتالفناوری

کتاب  تواند میاگر یک فروشگاه اینترنتی  .عمل کنندتر فناوری متنوعاند چگونه به کمک خوبی درک کرده

گرفتن یک سری    با در نظر   ،مالی نیز در پلتفرمی مشابهخدمات  بفروشد پس امکان فروش ماشین و تور مسافرتی و  

  یکار وهای چند کسبتنسنت، به شرکتهایی مثل فیسبوک و علی بابا و  عنوان مثال شرکتبه  .تغییرات وجود دارد

هم  همرتبط و بخدمات  ،های متنوع مشتریان خوداند که برای پاسخگویی به نیازیا یک اکوسیستم تبدیل شده

 .کنندمی  ارائهصورت یکپارچه  بهرا    ایپیوسته

 
4 Asset Finance 
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د  ن خواه های تأمین جهانی  زنجیرهها جایگزین تعداد زیادی از  اکوسیستم در ده سال آینده  برآورد کرده  کنزی  مک

 از درصد 30کسب  همچنیندالر و تریلیون  60 حدوددرآمدی  ها بهاین اکوسیستم  2020سال شد و در اواسط 

 .رسندمی  ی ناخالص اقتصاد جهان  دیتول

مقیاس  مشتریان و بازارهای جدید در دهندگان خدمت به هایی را برای ارائهفرصت ها در بانکداری،اکوسیستم

های مشتریان، مدیریت بع غنی اطالعاتی حاصل از دادهامناستفاده از کنند. همچنین با فراهم می تر بسیار وسیع

بانکداری باز   ظهورواسطه  به تغییرات ی ازدر بخش بانکداری خرد، موج  بسیار کارآمدتر باشد.تواند میریسک  

خدمات  دهندگان  ارائهها و شرکت  به کمکاکنون  های بانکی همهمچنین بازیگران اکوسیستم  .شودمشاهده می

 به بخش بانکداری شرکتی هستند.ورود  چگونگی  در پی  فناوری  مالی و 

 بانکداری شرکتیبرای ورود به حوزه    هااکوسیستم  هایظرفیت

توانند  ها در این حوزه هم میاکوسیستمرسد  به نظر می ،موارد زیر   نظیر های بانکداری شرکتی  ظرفیتبا توجه به   

 موفق عمل کنند:

  ی از محصوالت و خدمات دسترس   یاگسترده  فیبه طتوانند  می  انیمشتر واحد،  درگاه    کتنها با کمک ی •

 کنند.  دایپ

، فروش متقابل  ینوآور  قابلیتمنجر به افزایش  ها  ها در سراسر بخششرکت  نیخدمات ب  یسازکپارچهی •

و خدمات    یتجار دیجد یهاتوسعه مدل یبرا یفرصت  نیو همچنشود  میها داده یگذارو به اشتراک

   کند.یم  جادیافزوده اارزش
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دامنه گسترش ، (یو مشتر  ییای)بخش جغراف دیجد یهابه بخش نفوذ یرا برا یها فرصتستمیاکوس •

متمرکز   یکارهاوکسب  یمرتبط با فضا  یهاتیو محدود کنندیمایجاد  تر  وسیعمحصوالت و خدمات  

 .را از بین می برند  خدمت  کیبر 

 ر یپذامکانمؤثرتر  طور  به  سکی، کاهش رستمیموجود در اکوس  یها و اطالعات چند بعددادهاستفاده از  با   •

اطالعات شرکا مانند دفاتر  ر ی، تدارکات و سامعامله  یها، دادههاسفارشاطالعات  دسترسی به    .شودمی

 .کند  یبانیپشت  را  یاعتبار  التیتسه و  وام  اعطای پس از تیر یمدتواند  می،  یگمرک  و  یاتیمال

 اکوسیستمیمزایای ورود بانکداری شرکتی به فضای  

های خارج از با شرکت  مشارکتها، شانس  در فضای اکوسیستمشرکتی  بانکداری مزیت برای حضور  مهمترین 

های مرتبط با اوراق بهادار در یک پلتفرم واحدها و  ها، بانکشرکتگردهمایی    عنوان مثالبه  بانکی است.حوزه  

 ارائه دهد.  تر دسترسو قابل تر ارزان  تواند بسته کاملی از خدمات متنوع مالی رامی

بین    مؤثر و تبادل اطالعاتهای  گذاری دادهواسطه ایجاد فضای بیشتر برای اشتراکبهورود به حوزه اکوسیستمی  

های داخلی  های واسط و سامانههای سمت مشتری، سامانههای سازمان شامل سامانههای مختلف سامانهالیه

  ءمبتنی بر فناوری را ارتقا های فرصتایجاد جدید جغرافیایی و های بخشدسترسی به مشتریان و  ،5سازمان

 .  بخشدمی

 
5 Front, Middle and Back Office 
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ی مدیریت ریسک و تواند در حوزهمی  ،گسترده قابل دسترس از اعضای اکوسیستمهای متنوع و داده استفاده از

 (1)شکل  سزایی داشته باشد.ارزیابی اعتبار نقش به

 

 های مرتبط با بانکداری شرکتی:اکوسیستمانواع  

 و های فروشگاهیاکوسیستمحضور داشته باشد. مختلف نوع اکوسیستم  دوتواند در میبانکداری شرکتی 

 .های جدیدفناوریهای مرتبط با  اکوسیستم

 یفروشگاه ستمیاکوس

 یامنطقه شرویبانک پ کیکند.   یهمکار یمختلف گرانیسازد تا با بازیبانک را قادر م ،یفروشگاه  اکوسیستم

  7کارهای اصلیوکسب،  6خدماتی وصول مطالبات  یها، شرکتیبانک  ر یغ  یها، موسسات مالبانک  سایر   باتواند  می

  تریگسترده  یسترسدامکان    شتر،یب  یشرکا  یبسازد تا با همکار  یبستر   وکند    یهمکار  محوریفناور  یهاو شرکت

 
6 Factoring companies 
7 Core companies 

 هاتکنی، فیبانک ریغ یسسات مالمؤها، مختلف، از جمله بانک یهادر بخش گرانیبا باز یهمکار

 کپارچهیکاری ارائه راه یو... برا

 مشکالت و پاسخ به

 ترمتنوع یازهاین

های جدید جغرافیاییبرای دسترسی به مشتریان و بخش یابتکار یهاحلاستفاده از راه    
و  یانمشتر

 هایبخش

 یی جدیدایجغراف

های متنوع و گسترده قابل دسترس از اعضای اکوسیستمدادهاستفاده از   
بهبود مدیریت 

 ریسک و کنترل آن

 مزایای ورود بانکداری شرکتی به فضای اکوسیستمی  - 1شکل  
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 دیدر بستر جد  جهیدر نت  .فراهم شودپلتفرم    برای تمامی اعضای  ، پرداخت و ...یی، تبادل داراتجارت  یبه امور مال

 (2)شکل  سودمند خواهند شد.  گر یکدیاز مشارکت با    ستمیاکوس  یتمام اعضا

 

 سیستم فروشگاهی بانکداری شرکتیمدل اکو  - 2شکل  

 

 های جدیدبا فناوری  ههمرا اکوسیستم

های  ره یجاصلی زنها و بازیگران  شرکتی به شرکتهای نوین نظیر بالکچین در فضای بانکداری  فناوریاستفاده از  

به کمک  کند.  تر مین عنوان ضمانت را آسابهها  های شرکتدسترسی به تأمین مالی با پشتوانه داراییتأمین، امکان  

ها و شرکت .تر خواهد شددارایی و مدیریت اسناد مورد نیاز بسیار راحتارزیابی چین، بررسی احراز، بالک

 کارهای اصلیوکسب

 مطالباتهای وصول شرکت



 اکوسیستم بانکداری شرکتی
 
 
 8 

به فعالیت در یک پلتفرم و در کنار یکدیگر    ها و ...کارگزاری،  های امانیها، صندوقاز جمله بانکمالی    مؤسسات

داشته باشند  ره تأمین  یجدر طول زن  انتقالگردش و  قابلتوانند یک خط اعتباری  ها میشرکت  همچنین  پردازند.می

 (3)شکل   که در اکوسیستم جدید قابل مدیریت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جدیدهمراه با فناوریبانکداری شرکتی اکوسیستم   - 3شکل  

 

 

 

 

 

 

 نیچبالک

 یابیارز و یابیرد

 اطالعات

 هاکارگزاری های سهامیشرکت

 کسب و کارهای اصلی

 های امانیصندوق

 کننده باالدستیتأمین

های فروش نقدیشرکت های لیزینگشرکت   

 بانک

  یابر یسازرهیذخ

 cloudبر  یمبتن پلتفرم

 های جدیدفناوری

 های جدیدفناوری
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 آینده بانکداری شرکتی

  هی حاش  شیافزا یخود را برا  ،یاقتصاد تیعدم قطع  یهاچالش تیر یلزوم مد لیبه دل  یصنعت بانکدار رانیمد

و   تر کوچککند یصنعت تالش م نیکنند. ایهمراه خواهد بود، آماده م یا، که احتماالً با رکود چرخهسکیر

  یها همکار تکنیخود با ف  ماتتوسعه و گسترش خد  یبزرگ برا  یهااز بانک  یاریبس  از این روتر شود  مستحکم

که به رشد  اندکرده نیتدو ینوآور یجامع برا یاستراتژ  از آنها ی، تنها تعداد معدودحال نیبا ا اند.کرده

  یها و بخشد تا در بازارها  نکنیم  جادیا  یشرکت  یهابانک  یرا برا  یها فرصتستمیاکوس  است.منجر شده  ستمیاکوس

 کنند.    یاندازراهرا   تریمتنوعمحصوالت و خدمات    و  ابندیگسترش  انیمشتر   دیجد

 کند:پیشنهاد میهای شرکتی  به بانکپیدا کردن مسیر درست  برای  را راه کلیدی    5کنزی  مک

تعهد و الزام   ،یستمیاکوس  یورود به فضا  یبرا  یشرکت  یتالش بانکدار  یراستادر  :گیری از باالتصمیم •

و باید    ستا  یضرور  ازیفراهم شدن مقدمات و الزامات مورد ن  از  یبانیجهت پشت  رهیمد  ئتیو ه رعاملیمد

  یستم یعمل اکوس که در ابتکار  یکالن و کسان  رانیگمیتصم نیب  یر یگمیتصم هایجلسه یبرگزار با

 .ریزی شود، برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برنامههستند شرویپ

انداز یک  راه  خواهد خوددر این مرحله باید برای نحوه ایفای نقش بانک و اینکه بانک می:  تشخیص نقش •

 گیری شود.تصمیم  ها بپیوندد،اکوسیستم فعال باشد یا به سایر اکوسیستم
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بانک باید تالش  تر،  های سطح کالنگیریاتخاذ تصمیمپس از   :برد -تالش برای اتخاذ استراتژی برد •

مشارکت    د،یبا نیز   تمام شرکاو   اشته باشددمشارکت  برد با سایر اعضای اکوسیستم   -کند در فضای برد

 داشته باشند.را  خود    یفعال در حوزه تخصص

ارزش را  نیشتر یبتوانند بکه در آن  را یامحدودهابتدا  دیبا  یبانک رانیمد :تعریف دقیق مواردکاربری •

 کنند.  یی شناسا  نمایند  جادیا  انشانیخود و مشتر  یبرا

  یبان یمحور پشتیلیتحل  یویسنار  یز یرتوانند از برنامهیتر مگسترده  یهاداده:  دادهو    ITاستفاده درست از   •

کنند و  دایها ممکن است توسعه پستمیکند تا درک کنند چگونه اکوسیها کمک مکند و به بانک

های فضای اکوسیستمی  یکی از مزیت  کنند.   ییرا شناسا  ایجادکنندتوانند ارزش افزوده  یکه م  ییهامکان

های  سرویسمشارکت با اعضای مختلف، بتوان    یواسطهبه  ی موجودهااین است که با کمک تنوع داده

تحلیل  در تواند می ،متنوعهای کارآمد و . همچنین دادهمشتریان طراحی کرد برای را تریمناسب

 مورد نظر کارساز باشد.سناریوهای  ریزی  برنامه

راهکار کلیدی و درک اهمیت ورود بانکداری شرکتی به فضای اکوسیستمی و چگونگی    5در نتیجه استفاده از این  

عضای اکوسیستم  یه مشارکت با امزایای بیشتر در سادستیابی به  های شرکتی در راستای  تواند به بانکاجرای آن می

 .دکنکمک


