
 

 

 

 

ها چگونه تکامل خواهند یافت؟بانک  

ی کار کردن، زندگی کردن و تفریح کردن مردم، متحول ها در کنار تغییرات شیوهبانک

 .خواهند شد

 زاده، هیأت علمی دانشگاه الزهرارضا سمیع
Rezasamizadeh@me.com 

 
 

 

ی آتی، شاهد تغییراتی در صنعت بانکداری خواهیم بود که از تغییرات صد سال اخیر در این صنعت، بیشتر ما طی دهه

شی از پیشرفت فناوری نیست، بلکه ناشی از تالقی عوامل ساختاری به هم مرتبط نا این اتفاق صرفاً. خواهند بود

 .باشدمی( محیطی، مقرراتی و زیست2، اقتصاد اجتماعی1تغییرات جمعیتی)

 

ای شغل عوض کنند، به طور فزاینده با تکرر بیشتریاحتمال دارد این تغییرات سبب شود که مردم بیشتر عمر کنند، 

تر باشند، دسترسی بهتری به خدمات حمایت از سالمت جسم و روان شرکت نمایند، سالمت 3تیدر اقتصاد مشارک

 .تر باشند، و نسبت به همتایان امروزشان ثروتمندتر باشندزیست آگاهداشته باشند، نسبت به محیط

 

ا و اشتغال ما با امور کردن م تفریحهای کار کردن ما، زندگی کردن ما، شوند تا شیوهها همگی با هم ترکیب میاین

 .مالیمان را به طور بنیادی متحول کنند

 

جهت بهبود رفاه مالی مشتریان نهادینه خواهند  ]هانسل بعدی بانک[ 4های بانک آیندههمچنین این تحوالت در تالش

ی خود، حول کمک به بهبود رفاه مالی در هسته. های حال حاضر خواهند بودتر از قابلیتکه پیشرفته ایشد، به گونه

، هایی بکنندانتخابمشتریان در دستیابی به تحقق تعهدات مالیشان، داشتن آزادی مالی تا برای لذت بردن از زندگی 

 .  کنترل امور مالیشان، و داشتن امنیت مالی حتی در شرایط سخت بنا خواهد شد
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دهند، عبارتند ی رفاه مالی بهبودیافته را ارتقاء میی مالی در ارائههای اصلی که توانایی سرویسچهار حوزه

 :از

 

 5داده .1

ای دردسترس قرار خواهد به اینترنت، داده به طور گسترده( و حتی خود ما)ی روزانه با اتصال اشیاء مورد استفاده

با ادغام (. 7داری بازاز بانک فراتر)های اقتصاد اعمال خواهد شد ی بخشبه همه 6کنندهی مصرفگرفت و حق داده

در مورد زندگی ما، اهمیت این  درجه 360ی جانبههای مختلف داده، جهت فراهم نمودن یک داستان همهمجموعه

به استفاده از محتوای آن برای استخراج ارزش  شروع مشتریان. به افزایش خود ادامه خواهد داد 8حوزه به طور نمایی

ها، خواهند نمود، ضمن اینکه خواستار سطوح امنیت و شفافیت بیشتری بیشتر از محصوالت و خدمات ارائه شده به آن

 . هایشان، خواهند بوددر رابطه با چگونگی استفاده از داده

 

 های کسب و کارمدل .2

را  "10فوق پیشرو" های بانکیو پلتفرم 9هاکنندگان جدیدی مانند نئوبانکها، شرکتی دادهپذیری گستردهدسترس

هایی نزدیک به پیشنهادات اصلی خود، وجوی فرصتهای پیشرو در جستبه طور همزمان بانک نیرو می بخشند.

مالی ها، اضافه کردن خدمات در همین حال، عامالن دیگر بخش. وکارشان خواهند بودی مدلهای کسببرای توسعه

 .به خدمات خودشان را شروع خواهند کرد که منتج به کمرنگ شدن مرزهای این صنعت خواهد شد

 

 مقررات .3

هایی ، تنظیم فعالیت11جدید برای شناسایی و مدیریت خطرات این تغییرات بزرگ، برای پیدا کردن راههایی کامالً

شده به و بر اساس خروجی تحویل داده  شوندکنندگان به عهده گرفته میتری از مشارکتکه توسط طیف وسیع

 .ها و نهادهای نظارتی نیازمند خواهند بودبه دولت اند،مشتری مورد قضاوت قرار گرفته
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 12فناوری .4

توانیم از پیش، باشد، و ما همین االن هم میآورد و هم محرک آن میفناوری هم امکان تغییر را به وجود می

این . سال آینده بیشترین تأثیر را بر روی صنعت خدمات مالی خواهند گذاشت 15تا  10هایی را ببینیم که طی فناوری

، واقعیت 17، اینترنت اشیاء16، رایانش ابریG5، 15سنجشی، زیست14چین، بالک13هوش مصنوعی)ها فناوری

رف آنها ی ارائه و مصدر حال تغییر ماهیت خدمات و همچنین شیوه( 20و رایانش کوانتومی 19واقعیت مجازی/18افزوده

 .باشندمی

 

 تغییرات را، وکارشانهای کسبهای پیشرو برای هر یک از این جنبهبرای موفقیت، به این نیاز خواهد بود که بانک

را در نظر  2030مشتری در -تعریف رابطه بانکدر انزوا در نظر نگیرند، بلکه چگونگی ترکیب آنها باهم جهت باز

 بگیرند.

 

 

 منبع: 
assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2019/future-of-digital-banking-in-2030-cba.pdf 
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