
 

 

 

 دهند؟می شکل را اقتصاد آینده چگونه و چیست 1نئو بانکهای
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 خدمات است ممکن که سنتی، های بانک برخالف. هستند بانکی خدمات از مدرن تعبیر ؛جدید بانکهای یا نئو

 فقط مالیموسسات  نئو بانکهای کنند،می فیزیکی خود تکیه های شعبه به معمول طور به اما دهند، ارائه آنالین

 برای نیست الزم کند، استفاده بانکی خدمات از خواهدمی که هرکسی که معناست بدان این. هستند دیجیتال

مراجعه  بانک مرکزی دفتر به موضوع آن برای دستی کار نوع هر انجام یا مدارک کردن پر نماینده، با دیدار

 هوشمند های تلفن برنامه یا بانک سایت وب طریق از کارها همه و است شده دیجیتالی ٪100 فرآیند هر. کند

 .است انجام قابل

آنالین،  خدمات روی بر نئو بانکهای فیزیکی، شعبه یک نیازهای برای بودجه کردن هزینه بجای بنابراین،

 پیشرفته سیستمهای و کاربرپسند رابطهای ،2اتب چت مصنوعی، هوش بر مبتنی ریسک ارزیابی ابزارهای

 . دهند انجام زیادی گذاری سرمایه کالهبرداری تشخیص

 اما دلیل این تغییر چیست؟

 دیگر ها بانک سنگین، مالی ضررهای با مقابله در. شد آغاز انگلیس در مالی بحران پایان از پس اینها همه

 از قبل تا داد اجازه ها بانک نئو به مقررات، تغییر با دولت بنابراین دهند، قرض پول یکدیگر به توانستندنمی

 .کنند ایجاد آنالین های زیرساخت و کرده جمع را ها سرمایه بانکی، کامل مجوز گرفتن

 و Revolut مانند کنندهمختل هایشرکت و شده آپاستارت هایفعالیت در رونق ایجاد باعث امر این

Monzo شدند، محبوب شدت به ها استارتاپ این که آنجایی از. کرد تبدیل سنتی های بانک رقبای به را 

شده  تنظیم سنتی بانکهای مانند درست ئون بانکهای اکنون،. یافت گسترش جهان سراسر در سرعت به روند این

 اند. شده تبدیل سودآور تجاری الگوی یک به چین و شمالی آمریکای در و
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 راهی کار و کسب نوع این و بوده نئو بانک یک شود، اندازی راه امروز که استارتاپی هر تقریباً رسدمی نظر به

 بخش این دارند انتظار متخصصان ،آتی سالهای برای. است بودجه آوردن دست به و مشتری جلب برای مطمئن

 .کند درگیر را مالی بازار از باالتری درصد و یافته گسترش بیشتر حتی

 هاهای ارائه شده توسط نئو بانکسرویس

 فقدان  حقیقت، در. ندارید فیزیکی دفتر یک به نیازی مشتری اعتماد جلب برای که اندکرده ثابت ها بانک نئو

 این غیر دردهد. های سنتی قرار میهای نئو را رقیب بانککه بانک است چیزی همان فیزیکی دفتر یک

 از انداز پس حساب یکبازکردن  یا وام دریافت برای توانندمی افراد. است یکسان آنها خدمات صورت،

 شوند.  مند بهره های نئوبانک ترپایین هایهزینه و بهتر شرایط

 عدم و بوروکراسی با خواهندنمی دیگر که دیجیتال کنندگانمصرف جوان نسل برای بویژه نئو بانکهای

 با را آنالین های وام خواهد می نسل اینروبه رو شوند، بسیار مناسب است.  سنتی های بانک پذیری انعطاف

 دریافت یهتأیید دقیقه چند مدت در و کرده ارسال کلیک چند با را خود درخواست ،کرده مقایسه یکدیگر

 دوستانه مشتری پشتیبانی ، سرعت: کنندمی پیشنهاد آنها به ها بانک نئو که است چیزی همان دقیقاً این و کند

 .مربوطه خدمات و

 Big و 3AI لطف به همه اینها البته،. هستند مشتری زمان به احترام و راحتی مورد در چیز همه نئو بانکهای

Data  به پیشنهاد  و کرده ارزیابی سرعت به را هاریسک دهندمی اجازه ها بانک به که است، پذیر امکان

 خدمات مالی بپردازند.

 مشتریانی از و داده گسترش را خود انمشتری پایگاه کهاندداده اجازه ها بانک نئو به همچنین ها نوآوری این

 ارزیابی هایمدل با مقایسه در. کنند استفادهنیز  دارند؛ پایینی اعتباری نمرات یا و نداشته اعتباری سابقه که

 عوامل سایر به بانکها نئو ریسک ارزیابی نوین ابزارهای داشت؛ قرار مرکز در اعتبار که جایی ،سنتی ریسک

  کنند.توجه می نیز وی آنالین فعالیت و پیشینه خرج مشتری مانند ریسک، محاسبه برای

 که جوان، کارآفرینان و کوچک مشاغل صاحبان بین تا است شده باعث همچنین نئو بانکهای پذیری انعطاف

 .دنشو محبوب نیستند، متعارف وام دریافت شرایط واجد اغلب
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ها را بسیار زیاد ریسک آن زیراکامال غفلت کردند  هابخش این از بانکها از بسیاری اقتصادی، رکود از پس 

کسب و کارهای  اکثر که آنجا ازهای نئو در این زمان به پر کردن این شکاف پرداختند.  دانستند. بانکمی

 از بزرگی مهاجرت ،(دارند کارمند نفر 50 از کمتر ها شرکت از 99٪) گیرندمی قرار SMB4 رده درجهان 

 .است گرفته صورت بودجه نظر از بویژه رقیب، های طرف به سنتی های بانک

 نیز آسیا و شمالی آمریکای در اخیر قانونی تغییرات اما است، هابانک نئو بازار ترین بالغ اروپا حاضر، حال در

 کند. می حمایت نوآوری از که است شده رقابتی اکوسیستم یک توسعه به منجر

 

 

 منبع: 

https://www.finsmes.com/2020/03/what-are-neo-banks-and-how-will-they-shape-the-future-of-

finance.html#:~:text=Neo%2C%20or%20new%20banks%20are,are%20digital%2Donly%20financial%20in

stitutions. 

 جدیدترین موضوعات درخصوص کوچینگ، دگردیسی دیجیتال و چابکی سازمانی در:

 :اینستاگرام

https://instagram.com/dr.reza.samizadeh 

 لینکدین:

 /483982b-samizadeh-reza-https://www.linkedin.com/in/dr 

 تلگرام:

https://t.me/DrRezaSAmizadeh 
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