به نام خدا

روندهای بانکداری
در عصر دیجیتال
بانکداری دیجیتال چیست و چه روندهایی را دنبال خواهند کرد؟

تیر 1400

بانک دیجیتال در برابر بانک سنتی
بانک
سنتی
دارد:
بانکداری دیجیتال تفاوتهای واضحی با بانکداری سنتی 
‒ تغییر نیازها و انتظارات مشتریان (نسلهایی با نیازهای متفاوت)
‒ تحوالت فناورانه و معرفی راهکارهای جدید (تهدید کسبوکار یا نجاتبخش بانک؟)

بانک
الکترونیک

‒ ظهور رقبای غیر بانکی (ورود شرکت های هایتک به بازار صنایع مالی)
‒ مقررات همیشه در حال تغییر بانکهای مرکزی و حاکمیتها (به دنبال مفهومی به نام رگتک)
‒ روی کار آمدن رقبای نوپا ،اما چابک (چگونگی تعامل بانکها با اکوسیستم فینتکی)
‒ تغییر نگرش به سرمایه انسانی (گذار از متخصصین بانکی به استعدادهای دیجیتال)

بانک
دیجیتال

نئوبانک

بانک دیجیتال در برابر نئوبانک

ارائه خدمات مالی در عصر دیجیتال

بانک
دیجیتال

بانکهای دیجیتال نسخههای ارتقا یافته خدمات ارائه شده توسط بانکهای سنتی هستند .بانکهای سنتی تحت برند و نام خود،
به ارائه خدماتشان در پلتفرم های موبایلی پرداخته و سعی میکنند با توجه به نیازهای دیجیتال مشتریان ،خلق ارزش کنند .یکی
دیگر از نامهای این بانکها ،بانک نسخه  4میباشد .استفاده از فناوریهای نو در محصوالت و ارائه خدمات جدید از ویژگیهای
این بانکهاست.
دارای مجوز
مستقل

نئوبانکهای این دسته ،توانستهاند به صورت کامال مستقل از هر بانکی ،مجوزهای
ارائه خدمات مالی را از نهادهای مسئول و مربوطه اخذ کرده و به فعالیت بپردازند.

استفاده از
مجوز یک بانک

نئوبانکهای این دسته به دلیل عدم امکان دریافت مجوز یا هزینه های آن ،ترجیح
دادهاند که از مجوز یک بانک برای فعالیت های خود استفاده کنند .با این وجود از
هیچ منظری تحت مدیریت یا کنترل بانک همکار نیستند.

نئوبانک
مستقل

نئوبانک
نئوبانک وابسته
به بانک

نئوبانکهای این دسته ،ذیل یک بانک شکل گرفته ،اما از نظر سازمانی کامال از بانک مستقل
میباشند .این نئوبانکها امکان استفاده از تمامی زیرساخت ها و مجوزهای بانک باالدستی را دارند.
این نوع تحت لیسانس بانک مالک فعالیت می کنند.

نئوبانک وابسته
به سازمان
غیربانکی

نئوبانکهای این دسته ،ذیل کسب و کارهای غیربانکی (معموال خرده فروشیهای بزرگ یا تلکام) شکل
گرفته و از منابع ،مجوزها و ظرفیت های شرکت باالدستی در ارائه خدمات بانکی نوین بر پلتفرم
موبایل بهره می گیرند .این دسته نیز از نظر ساختار سازمانی از شرکت مالک استقالل نسبی دارند.

روند تکامل بانک دیجیتال

( )1980-1472بانکداری  1.0همان چیزی است که ما بـه آن «بانکـداری سـنتی»
میگوییم.

تـــــــکــــــــــــامــــــــــــــــل

( )2007-1980سپس با ورود تکنولوژیهایی مانند اینترنت و برخی سرویسهای
خودکار ،دوران بانکداری  ۲.0شروع شد که کمکم بانکداری را به بیـرون شـ
کشاند.

(آغاز بانکداری الکترونیک)

( )2017-2007بــا آمــدن بانکــداری ســیس ســرویس همــهچیز تکییــر پیــدا کــرد و
فهمیدیم که بانکداری هم میتواند قابل حمل باشد کـه همـان بانکـداری ۳.0

است.

(آغاز بانکداری موبایل و بانکداری باز)

( -2017تاکنون) اما بانکداری  4.0یک تکییر و گذار مهم و بزرگ است که دیگـر
عمال بانکداری با شما زندگی خواهد کرد.

در آینده نزدیک،
بانک «جایی» نیست
که شما به آنجا
میروید ،بلکه عملی
است که انجام
میدهید!

(آغاز بانکداری دیجیتال)
ب ِ ِرت کینگ
(آیندهپژوه بانکداری)

ابعاد کالن بانکداری دیجیتال
بانکشمادرمسیر
دیجیتالیشدن،برایچند
موردازاینموارد،برنامه
مدونوعملیاتیدارد؟

تجربه محوری (نه محصول محوری)

تعهد به
برند
نگهداشت
مشتری

برنامه ریزی

داده
محوری

طراحی
تجربه

قابلیتهای
پایه

ارائه خدمت

مدیریت
شرکا

دیجیتال

فناوریهای
نوظهور

وام

معماری چابک

مدیریت
مالی
توسعه
سازمان

عملیات داده محور

بانکداری

عملیات

بانک

پرورش استعدادهای خالق

سرمایه
گذاری
خودکار

استراتژیک

امور
حقوقی

بانکداری باز

فناوری

امنیت
و
ریسک

شبکه
پرداخت
و
فاینانس

هوش مصنوعی

فناوریهای
فعلی

سیستمهای
داخلی

هوش
مصنوعی

شراکت هوشمندانه

رمز ارزشها
()2018

دستهبندی کالن روندهای بانکداری دیجیتال
چگونگیتحولعملیات
بانکیدرعصردیجیتال

عملیاتی

حوزههایفناوریمورد
استفادهدربانکها

تحوالتساختاروبدنهسازمان

فناورانه

سازمانی

*حاصلمطالعه 30گزارشدرحوزهروندهایدیجیتالصنعتمالیوبانکی

دستهبندی کالن روندهای بانک دیجیتال :بُعد فناورانه
داده محوری

()1

تجزیهوتحلیلدادههایجمعآوریشدهبهمنظورارائهخدماتشخصیسازیشده

ارائه خدمات  APIبه فینتکها

اشتراکگذاریانبارههایداده،بانظربهمسائلحریمشخصیو امنیتی

استفادهازالگوریتمهایهوشمصنوعیدرراستایکاهشخطای انسانی
هوش منصوعی

افزایشبهرهوریفرایندها
رمز ارزشها
دستیاران صوتی

نظارتدقیقبهبازاررمزارزشوبرنامهریزیدرجهتاستفادهازپتانسیلفناوریبالکچین
ارائهخدماتمالیرویدستیارانهوشمندصوتی
گذاربهفضایابریدرراستایکاهشهزینههاوافزایشکیفیتخدمات

رایانش ابری

توجهبهچالشهایمهاجرتابری

دستهبندی کالن روندهای بانک دیجیتال :بُعد فناورانه

()2

رصدسیستمهایکربنکینگجدید()niche market players

سیستمهای کُربنکینگ نوظهور

مدیریتتاثیربرافکنشرکتهاینوآوردرحوزهکربنکینگ

بانکداری
موبایل

شبکههای
اجتماعی

رایانش کوانتمی

بیومتریک

پرطرفدارترینکانالارتباطیمشتریان

شناساییظرفیتهایبالقوهشبکههایپرطرفدار

برنامهریزیبرایاستفادهبیشترازظرفیتهای آن
پرطرفدار

شناساییظرفیتهایبالقوهشبکههای
ایجادتعاملدوطرفهباکاربرانبالقوهوبالفعلدراینکانالها
مدیریتوبرنامهریزیبرایتهدیدهاوچالشهایامنیتی آن
کارکردهایسنجههایزیستیبرایتسهیلاحرازهویتالکترونیکی

دستهبندی کالن روندهای بانک دیجیتال :بُعد عملیاتی ()1

تجربه
مشتری

بانکداری باز

تمرکزبرتجربهسازیبرایمشتریانوگذرازرویکردمحصولمحوری

شناساییپرسوناهاونقشهنقاطتماسمشتریان

طراحیبرنامههایوفاداریشخصیسازیشده

ارائهراهکارهایبانکداریبازبرایشخصیسازیخدماتبانکیتوسطفینتکها

ارائه راهکارهای
مشاوره مالی

استفادهازراهکارهایهوشمندبهمنظورتحلیلوضعیتمالیمشتریان


ارائهخدماتمشاورهمالی
بازآفرینیدیجیتالفرایندهایبانک

خودکارسازی فرایندها

تحول ارتباط با مشتریان

استفادهازموتورهایهوشمصنوعیبهمنظورتسهیلفرایندها

کمکگرفتنازابزارهایخودکارجهتپایشمستمرمشتریان

دستهبندی کالن روندهای بانک دیجیتال :بُعد عملیاتی ()2

شناسایینیازمندیهاینسلهایمختلف( Millennial،Zو)Baby Boomer

تغییر در ویژگیهای
جمعیتشناختی

برندینگ دیجیتال
بازنگری شعب

ارائهراهکارهایاختصاصیبرایدستهبندیهایسنی
تمرکزبرمعرفیوارتقاوجههبرندبینمخاطبینمختلف
بازآفرینیشعبوکارکرد آنهادرعصردیجیتال

بازطراحی شیوههای پرداخت

استفادهازراهکارهاینوینپرداختهمانندتشخیصچهره،بیومتریکیاکیوآرکد

ترویج رویکرد چابک

استفادهازمتدهایچابکبهمنظورکاهشهزینهاشتباهاتویادگیریبیشتراز آنها

ذخیره سازی خودکار

ایجادفرایندهایذخیرهخودکاردرحسابهایجاریوخرجیکاربران

دستهبندی کالن روندهای بانک دیجیتال :بُعد سازمانی ()1

تحول مدل درآمدی

ظهور رقبای
جدید

تحول در منابع
انسانی سازمان

گلوبالیسم

گذرازمدلهایکارمزدمحوروسرمایهگذاریبرمدلهایدیجیتال
واردشدنشرکتهایهایتکوهمچنینتهدیدفینتکها
برنامهریزیبرایکمینهسازیتهدیداتوبیشینهسازیفرصتهاازطریق«رقابتهمکارانه»

بازنگریدرشایستگیهاومهارتهایموردنیازتمامیالیههایسازمانیبهمنظور
کاهششکافمهارتیدرسازمان
شناساییمقاصدبینالمللیبرایارائهخدمات مالی

توجه به تاثیرات زیست محیطی

کاهشضایعاتکاغذیوکربنیوحرکتبهسمتسازمانسبز

دستهبندی کالن روندهای بانک دیجیتال :بُعد سازمانی ()2

تغییررویکردازنگاهرقیببهرابطههمکارانه

همکاری موثر با
فینتکها

حرکتبهسمتجذبفینتکهادرحوزههایمختلف
شناساییوپرورشاستعدادهایدرونسازمانیوبرونسازمانی

جذب و مدیریت
استعدادها

رگ تکها

ایجادسازوکارخالقیتونوآوریدرسازمان
استفادهازتوانرگتکهابهمنظورکاهشهزینهتغییراتقوانینومقررات

ترویج فرهنگ دیجیتال

توسعه
اکوسیستم بانکی

تمرکزبرتغییرفرهنگسازمانبهمنظورایجادسازمانیچابکونوآور
همکاریباشرکایخارجازاکوسیستمبانکیومالی
بررسیبازارهایجدیدجهتسرمایهگذارییاخلقارزش

شمایل بانکها دیجیتال پس از 2030
تِمها
موضوعات
موردتوجه
مغایرتهایکوچک

زیرساختها

جمعصفر
ِ

 -1حرکت بانکها به سمت تدوین استراتژی برای حضور در بازارهای جهانی
 -۲ت امالت نزدیکتر دولتها و بانکها

ناسیونالیسم
در برابر
گلوبالیسم

مالکیتبانک

 -۳ظهور بازیگران بینالمییی برای تسهیل صادرات
عدالت
دولتی

دغدغههای
انرژی

سرمایههای
دولتی

افزایش
مبادالت

افزایش
تقاضا

پرداخت

سیاسی

 -4باز شدن درب کشورها برای حضور بانکهای خارجی

 -5تکییرات جم یتی و به تبع آن ،تکییر در نیازمندی مشتریان

هزینه
انرژی

ارائهدهنده
پرداخت
الکترونیک

فناورانه

اقتصادی اجتماعی
تعامالت با
مشتریان

جریانهای
صادراتی

داده
محوری

 -6عصر جدیدی در ت امالت داده محور بانک و مشتریان
 -7پرداختهای فراگیر ،سریع و از کانالهای مختیس
 -8تحوالت عمده در ت امل شرکتهای انرژی و بانکها

سهولت
کسبوکار

سرمایهگذاری
در بازارهای
جدید

شبکههای
اجتماعی

تغییرات
جمعیتی

قاره
افریقا

افزایش
شهرنشینی
بازارهای
نوظهور

پیرشدن
جمعیت

()2020

بانکهای دیجیتال در جهان پساکرونا
•

مدیریتاعتبارات(عدموصولحجمباالییازوامهاواعتبارات)

•

تغییراتدرسودبانکی(کاهشتقاضاوافزایشهزینهها)

•

خدماتمشتریانوارائهمشاورهمالی(محدودیتهایفیزیکیوتغییرتعامالتمشتریانبهسمتکانال آنالین)

•

تطابقمدلهایعملیاتیوکنترلهزینه(عدمهماهنگیهزینهودرآمدونیازبهتحولمدلعملیاتیبهمنظورکاهشهزینه)

با وجود دشواریهای شرایط موجود ،بانکها میتوانند از این فرصت
برای بازنگری اساسی در نحوه تعامل با مشتریانشان استفاده نموده
و رابطه ای قویتر ،پایدارتر و اعتماد محور با آنها ایجاد نمایند.
النمکینتیر(مدیرارشداکسنچر)

()2020

تحول دیجیتال در بانکها ،به معنای الکترونیکیکردن تمامی
فرایندها نیست .با استفاده از ظرفیت بینظیر شعبهها و ارتقا
تجربه مشتریان در تعامالت چهره به چهره در یک محیط
فیزیکی ،بانکهای سنتی می توانند از این کانال به عنوان مزیت
اصلی در رقابت با نئوبانکها استفاده کنند .بانکها با این بازو،

میتوانند در رقابت با رقبای بدون شعبه [نئوبانکها] از آنها
متمایز شوند.
ِ -کریگ پیزلی (مدیر ارشد مارکتینگ ادوبی)

برای مطالعه بیشتر:

پژوهشگرتحولدیجیتال

)Building the bank of 2030 and beyond The themes that will shape it (E&Y, 2020
)Emerging Trends in Digital Banking (Capital Banking Solutions, 2018
)2020 banking and capital markets outlook (Deloitte, 2019
)The future of Digital Banking (KPMG, 2020

•
•
•
•

