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 مقدمه

 .افتیدست  بلند مدتتوان به اهداف ی، م مداومت در آندر نظر گرفتن هدف خوب و  با

 یبهبود ی برای جبران وسالسال،  نی. اخواهد بود 2020سال  هیدر سا شهیهم 2021سال ، دیجد یفاجعه جهان کیاز  سوای

 یسال نیا نی. همچنخواهد بود یو روانشناخت یاقتصادو هم  یاز نظر پزشکهم  ،زیبرانگالعاده مخل و چالشماه فوق ز دوازدها

را  گریکدیو تعامل با  یدر مورد نحوه کار، زندگ COVID-19 مدت یطوالن راتییبد، ما درک تغ ایخواهد بود که خوب 

 .داشت میخواه

و  2019های ماقبل سال یعیطب طیشرایعنی  یخود به حالت عاد یو تجار یشخص یوجود دارد که در زندگ یعیطب لیتما

 تحت فشار بودهجهت  نیچند از 2020. سال می، برگردمیباش یاز نظر اجتماعمجبور به داشتن فاصله همه ما  نکهیقبل از ا

را به حالت  2020به این صورت است که بخواهند فشار و استرس سال  یصنعت بانکدارو تمایل بسیاری از جمله است، 

 .دنابیبهبود  یبتوانند کم، فشار این کنان تحتو کار یتیریمد یهامیتا تعادی برگردانند 

این  یرا که برا یتمام تالش ریپذانعطاف کیالست رای، زدیکنیم جادیا زینای بالقوه  ی، انرژدیکشیرا م کش کیکه  یهنگام

پرتاب یک تواند به یشده م رهیذخ یمتصل شود، انرژهای تیرکمانی این کش به پایه یکند. وقتیم رهیذخ ،دیدهیانجام م کار

 کند. لیبه جلو تبد روکشش و فشار را به حرکت وکمک کند،  بلند

از  یاریبه بس یو نوآور طوفان ابتکارکرد.  جادیبالقوه را ا ینوع انرژ نیهم نیز 2020در سال  یگسترش صنعت بانکدار 

 با شروع سالکنند.  شرفتیپ کسب و کار خودو مدل  یدر فناور سالدر عرض چند ماه، به اندازه چندین ها امکان داد بانک

ها اجازه دهیم در کدام قسمت که شودمطرح می هاعامل بانک رانیاز مد یاریبس یکالن برا در سطح سوال کی، 2021

 شبردیپ یتوان از تجربه سال گذشته برایکه م هاییحوزهرا در  2020فشار سال  شودآیا می آرام شود و 2020فشار سال 

 .ردب نیاز ب جیاستفاده کرد، به تدرموسسه 
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 ، اززیهمه چ یگانه برابچه رکمانیت به هیفکر کردن در مورد تشب نیرا دوست ندارد، بنابرا بازگشت به عقب دهیکس ا چیه

 رکمانیت کی با تا به حال که یاحال، هر بچه نیکننده است. با اگمراه ، تالیجید ی، تا تعامل مشتریابر انشی، راکاریدور

 تیشود و در نهایاه انجام ماوقات تالش شما به اشتب یشود. گاهیطبق برنامه انجام نم شهیداند که پرتاب همیم بازی کرده

شده را  رهیقوه ذخبال یانرژ "پرتابشکست در " کی. دیرسانیم بیهدف دور، به خود آس کیرغم قصد ضربه زدن به  یعل

 کند. یم دینااممجدد خجالت زده و  یریمجدد و بارگ یآوردهد، و شما را هنگام جمعیهدر م

 کرده فیرا تضع یم فرهنگتا انسجا دیبرو یفوق تهاجم یبه سمت کار مجاز دیخواهی، واقعاً میبانک ریمد کیبه عنوان  ایآ

 کیکه  دیدیرس جهینت نیبه ا رازی، دیرا دو برابر کن تالیجیتعامالت د دیخواهیم ایآ د؟یکن استعداد تالش نیحفظ بهتر یو برا

منحصر به  یت انسانشما تعامال یتجار یها RM شبکه شعبه و رایز دیابرده نیکرده و از ب فراموشرا  یمهم رقابت تیمز

 قرار دارند؟ انیاز مشتر یاریدهند که هنوز هم مورد توجه بسیرا ارائه م یزیفرد و متما

کند چه مقدار یم نییود که تعبخواهد  2021سال این ، اما احتماالً را نشان داد ندهیآ نمایی از یبه صنعت بانکدار 2020سال 

 میتصم دیبانک با تیریمد یهامیسال، ت نی. در اگرددبرمی 19 کوید قبل از وهیشود و چه مقدار به شمی نهینهاد ندهیآ نیاز ا

در  موجود را کمتر کنند؟ را ادامه دهند یا فشارخواهند این کشش خواهند هدایت کننده باشند یا پیرو؟ میمیکه  رندیبگ

، داشته باشند دیبا پرتابچند  ،اندساخته رکمانیت به اصطالح یک و انددریافتهرا  2020سال  یهاها آموختهکه آن هاییحوزه

 سبک و سنگینفق نامو یاهپرتاب نهیهز ابلاهداف را در مق نیپاداش اصابت ا دیچقدر دور باشد و چگونه باباید نقطه هدف 

 کنند؟

 

 "چگونه خواهد بود؟ یتجار بانکداری وخرد  یصنعت بانکدار یبرا COVID پس از یایدن"

مهم و  معادله نیصنعت را در مورد ا ماتیها و تصمتواند بحثیدارد که م یممتاز تیموقع 1رگذشته، اکسنچ یهامانند سال

ما مقدار  یورافن یهاما در سراسر جهان به عالوه مشارکت یبانک انیاز کار ما با مشتر یبیکند. ترک بررسیبالقوه خطرناک 

بانکداری  ترند 10در  یورود نیسنتز ا یبرا یتالش دیآیم ادامهآورد. آنچه در یما به دست م یرا برا نشیداده خام و ب یادیز

 .مهم باشد 2021در سال  میکنیاست که فکر م یتجاربانکداری  خرد و

 2020سال  یریگهمه شکل تغییردرست مانند  -که  می، کامالً آگاه هستمیداشته باش ینگاه جهان میاکرده یکه سع یدر حال

، بلکه یبهداشت عموم یاهتیها نه تنها با محدودتفاوت نیوجود دارد. ا یبانک یبازارها نیب یاریبس یاساس یهاتفاوت –

 از  ی، برخطور کلی بهشود. یم فیتعر زین یو نگرش مشتر یمحل یرقابت یهافشاراز اقتصاد کالن، مقررات،  یبیبا ترک
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 هایو تالطم تحمل فشارهاهنوز در مرحله  گرید یکه برخ یهستند در حال پساکرونا یایدر حال ورود به دن یبانک یبازارها

 شتریب ما، اخواهیم کرد مشخصها را د، ما آنناشخاصی ب بازار مرتبط بامطرح شده که موضوعات  یند. در مواردایاقتصاد

 .هستند یجهان یتا حد ریز یهاترند

موج  ینیبشیاما مانند پ .اشتباه خواهد بوددارای بدون شک  زیما ن یهاینیبشی، پ2020از بهار  یولوژیدمیاپ یهامدل مانند

به آن توجه و  دیبا یبانک رانیما از نظر آنچه مد یهاینیبشیپ میکنی، ما فکر میشمال یکایسقوط دوم در اروپا و آمر

 باشد.میدرست  یکنند، به طور کل یزیربرنامه

این  یریگهمهپشت سر گذاشتن شاهد  2021در سال  ،یجهان ونیناسیواکس یهابرنامه یاندازکه با راه میدواریما ام همه

آخر، با  مرحلهواکسن در  لیتحو یبودجه برا نیو تأم یسازرهیذخ نیتأم یهارهیزنج یمال نیها با تأم، و بانکمیباش یماریب

 کنند. فایامر ا نیها، سهم خود را در تحقق ااستفاده از داده

 چگونه خواهد بود؟ یتجار یو بانکدار بانکداری خردصنعت  یبرا ا کرونا، به ویژهجهان پسشود که این سوال مطرح میاما 

 

 یترا نیآلن مک

 بانکداری —ارشد  رعاملیمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ند:سته ۲۰۲۱ما در سال  قابل پیش بینی ترند ۱۰ نهایا

 

 دیدر خانه بمان. 1

 نرمال -. نئو2

 های بانکی. درخشش اپلیکیشن3

 بنیادی تیشفاف .4

 گرفتن اعتبار .5

 ستینقد پادشاه ن . پول6

 نقطه عطف سبز کی .7

 متحده االتینامشخص مقررات ا . دنیای8

 تالیجیکننده دمیظهور تنظ. 9

10 .cloud های منسجم  



 

 

 ۱ترند

 یددر خانه بمان

 

  



 

 

 

 ید: در خانه بمان1 ترند

 

داران سهام نیدر حال ظهور است، بنابرا خرد یاکنون در بانکدار "ردیگیرا م زیبرنده همه چ "ی دهیپد

 ".کوچک دارند اسیدر مق موضوعات فرعی یبرا یکم اقیاشت

 

 ."شنا کرده است برهنه یچه کس توانید ببینیدشما می شوندها آرام میموج هنگامی کهفقط "گوید: میوارن بافت 

 نیبه ا یز بخش دولتا تیبزرگ و حما هیکردند، اما سرما ینیبه سرعت عقب نش 2020در سال  یصنعت بانکدار یها براآب

خواهند بود و تر کم دهنیچند سال آ یبرا یبانک هایحال، سود نی. با اباشدغرق شده اندک  یهایبود که تعداد کشت یمعن

 !سرعتدوی  کیماراتن خواهد بود نه  کاز کووید ی یابیباز

 

 لی، تعدیق کردن پرتفو، منطبکسب و کارساده کردن  به دلیلها از بانک یاریتوان انتظار داشت که بسیم 2021در سال  

tail برنده همه "یدهیپد هند.درا گسترش  خود هاییاستراتژ ،ی خودداخل یاصل فرانشیزهای یدو برابرش یو افزا یالمللنیب

به  دیبع نیده است، بنابراشظاهر  خرد ی، اکنون در بانکدارمیبا آن آشنا هست کالن تالیجیکه در اقتصاد د "ردیگیرا م زیچ

شود ،  یزرگ مبهرچه بزرگتر داشته باشند. کوچک  اسیمق موضوعات فرعیبه  یادیز اقیرسد سهامداران اشتینظر م

 .گرددیم نیگزیجا "تیموفق یکوچک برا یلیخ"با  "شکست یبزرگ برا یلیخ"

را آن  2تیسهام اقل PNCا معامالت خواهد آمد، ب ندهیدر آ یزی است کهچآن یمناد ،در ماه نوامبر BBVA-PNC معامله

 کند.یمتحده معامله م االتیا یداخل اسیمق یبرا BlackRock در

 یگذارهیسرما ی،فناور شناسیبازدر  هم هنوزها آنخود را کاهش دهند  یهانهیها تحت فشار هستند تا هزبانک نکهیبا وجود ا

متحده،  االتیدر ا ینکشکل چشم انداز با رییکه به تغیم باش یشاهد معامالت داخل 2021 سال میکنیفکر م ما کنند،یم

حالت عادی به  2023 ای 2022ل تا سا ها،رود که درآمدیشود. انتظار نمیم نجرم گرید یاز بازارها یاریو بس ایتالی، اسیانگل

  .پول است فیاز ک یشترمسهم  شیها و افزانهیکاهش هز لیاحتماالً به دل های توجیهیطرح نیبرسد، بنابراقبل از کووید 
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و  کپارچهیثروت  تیری، مدیمال نیتضم قیرا از طر فروش مکمل مجدد دررود تمرکز یکه مجاز است، انتظار م یدر موارد

 کوچک و متوسط کسب و کارهای یکسب و کار برا تیریمد یهاپلتفرم مانند، کنندرا کنترل می عیکه توز ییهامشارکت

SMB(، مسدود خواهد شد،  ینظارت یاحتماالً توسط نهادها 3که ادغام یی، جاایکانادا و استرال دمانن یی. در بازارهاشاهد باشیم

اجازه دهند که  کیاستراتژ دارانیخر ای PE یهاخارج شوند و به شرکت کسب و کارهای جانبیها از که بانک رودمیانتظار 

عوض،  در. شود ایجاد دهیچیپ کیاستراتژ اهداف یادیتعداد ز 2021که سال  رودنمیکنند. انتظار  جادیادغام را ا یهانهیزم

 .خواهد بود یسبد سهام و ادغام داخل یسازی، منطقکیاستراتژ لیاحتماالً سال تعد
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 ۲ ترند

 نرمال -نئو 

  



 

 

 نرمال -: نئو 2 ترند

ی برای خود واقع لتایجید ساختار یسنت یهانشان داد که کدام بانک 2020در سال  تالیجید یبانکدار یهاتراکنش موج

بهار به سطح ل فص در ،تالیجید ی. نفوذ مشترهستندهدف  نیبه ا دنیرس یبرا در حال تالش یکسان چهو اند ساخته

 یلیاز اعالم تعط یبه موج به نوبه خود منجر نی. ابه صورت مسطح قرار گرفت، اما در اواخر سال افتی شیافزا یاسابقهیب

 جادیانسان ا ون حضوربدهدف خود بودند، تعامالت را  عیتوز نییبه دنبال تع یسنت یهابانک رایشد ز 2021شعب در سال 

 یهابانکتغییر دادند.  "جامان یبرا یکار"به عنوان  یبه بانکدار "رفتن یبرا ییجا"عنوان  ی را ازکردند و سفر بانکداریم

 Starling مانند هابانکئوناز  یو تمرکز مجدد اعتبار بهره مند شدند، اگرچه برخ یمنیا یبه سو رفتناز  نیشده همچن سیتاس

 دولت متمرکز شدند.  یتیوام حما یهااستفاده از طرح یبه سرعت برا زین سیدر انگل

 متحده و االتیدر ا Chime ها، ماننداز آن یرخشد. ب لیتبد هانئوبانک یبرا سال آشفته کیبه  2020 سال ،نیبنابرا

Nubank تا  مجبور شدند گرید یاریکه بس یبه دست آوردند در حال دیجد یمشتر یادیتعداد زتوانستند ، آمریکای التین در

-بانکنئوبر  ریخطرپذ یهایگذارهیدر سرما ینی. عقب نشکنار بگذارندخود را  اختصاصی "ش وقتخو یبانکدار" یشنهادهایپ

در جذب  ییعدم توانا لیدل که به ایدر استرال Xinja خواهد گذاشت، مانند ریهستند، تأث یبودجه متک نیبقا به ا یکه برا ها

 خود را متوقف کرد.  یبانک یهاتی، فعالدیجد هیسرما

 نیاست که در آن بهتر یشکاف یکه دارا شدمتحده خواهند  االتیمانند ا ،ایدن همه شاهد آن خواهیم بود که 2021در سال 

و  ترمتصدیان ضعیف از جمله – هیکه بق یآورند، در حالیرا به دست م انیها مشتربانکنئو نیو بهتر یسنت یهابانک

مانند سنگاپور  ییبازارها در نئوها دینسل جد یشاهد راه انداز 2021در سال  نیکنند. همچن باید مبارزه -چلنجرهای اختصاصی

 یسنت یهابانک سهمم خود دارند و بازه ساختار را در نیبزرگ چ یفناور نیکه بهتر ییهابود، بانک میو هنگ کنگ خواه

 دهند.یم شیرا افزا یتالیجینابالغ د

مربوط به بخش  شنهاداتنئوها، پی نیبود، بهتریم خواه ییهمگرا کیشاهد ر، رهبران بازادر مورد احتماالً  2021 سال در

این . گرچه واهد گذاشتخرا باز محور مشاوره فیزیکی مکان  یبه طور بالقوه تعداد محدود ود نکنیم شیخاص خود را پاال

 نهیبه یبانک یجارمدل ت کیدر  یمیو قد دیشدن مدل جد رکیبشاهد ت 2021ل نخواهد شد، اما در سال یکمتامسال روند 

ار خواهند تحت فشار قر ،ریناپذزیتمای میانه، (neo-normal) نرمال-نئو نیبود. در ا میخواه کووید جهان پس از یشده برا

 ی دارند کههاییت و دارادرآمد کم اس یها داراکه تجارت آن -متحده االتیا یامنطقه یهامانند بانک ییهابخشو ، گرفت

 .نندیبیرا م بیآس نیشتریبی، مانند امالک و مستغالت تجارکووید قرار گرفته است  ریتحت تأث

 تالیجید یسنت یهابانک سهمبود که  دخواه هانئوبانک ینسل بعد یشاهد راه انداز ۲۰۲۱سال "

  ". ابدییم شینابالغ باز هم افزا



 

 

 

 3 ترند

 یبانکهای درخشش اپلیکیشن

  



 

 

 یبانک یهادرخشش اپلیکیشن: 3 ترند

به صفحه  ابانیه و کنار خمهاجرت صنعت از گوش لی. با تکمستین یصنعت بانکدار یبرا داریتعادل پا نرمال،-نئو ،متأسفانه

احتماالً تحول اپل  و 2021در سال  Google Plex یبانکدار یاندازاست. راه، مجموعه رقبا در حال گسترش و ارتقا شینما

 دهید نیکه ما در چ یریغرب را در همان مس یایگسترده، دن یخدمات مال دهندهسرویسبه  یاز ارائه دهنده کارت اعتبار

 شود. یم تبدیل لتایجید یتر سبک زندگگسترده تیریمد هایپلتفرم به خرد یکه بانکداریی کند، جایم تی، هدامیا

 یاست که بانکدار نیا تیکنند، واقعیم یمکارشده ه میمستقر با ترازنامه تنظ یهااپل با بانکهم گوگل و  هماگرچه 

OSnative  در پرداخت، ارائه مشاوره  مستقل یبانک یهاشود، از برنامهمیادغام  تالیجیخدمات د ریبا سا کپارچهیکه به طور

 B2B2C به سرعت B2C ی، بانکداراپلیکیشنبدون  تالیجید یایبرتر است. در دن ،فروش متقابلهای فرصت ییو شناسا

 .شودمی هیشبیک کاال به  آن شود و ترازنامهیم

 یدارا عوامل نیب یکه در آن عدم تقارن اطالعات  بدون کوکی تالیجید یایبا انتقال به دن "4پول فیک یبانکدار" تیمز 

، ندکنیشخص ثالث اعتماد م یهایبه کوک تالیجید یابیبازار یکه برا ییهاشخص اول و بانک یمشتر یهاداده فیرد

 به مشاغل کوچک برسد.  Stripe Treasuryممکن است با اعالم  زین یبانک هایاپلیکیشن درخششت. یافخواهد  افزایش

 ییهاپلتفرم ،است( Amazon  و Shopify ،Facebook مانند( تالیجیکسب و کار د تیریمد ، پلتفرم SMB انتزاع هیال

 سال ،نگاهی به گذشته. با دارند جریان نقدی کسب و کارو  نیتأم رهیاقتصاد زنج نهیها در زمنسبت به بانک یبهتر نشیکه ب

 یکه در آن بانکدار باشد یانقطه 2021سال و  یاختصاص یبانک یهااپلیکیشن ترین مرحله برایدرخشانممکن است  2020

 شوند. دیما ناپد کسب و کارهایها و دستگاه یهاعامل ستمیدر س SMB ینقد تیریو مد یتراکنش

ها، خود را بانک نیترروفو مع نیبه جز بزرگتر تالیجید یهاکند که در آن همه بانکیم کینزد یما را به جهانمسئله  نیا

نوع خود. اقتصاد  در برندهای مشتری مدارکنند و نه یتصور م یگریشخص د یمشتربه عنوان فروشنده محصول در تجربه 

 یواهند بود که از مشترها دشوار خاز بانک یاریبسبرای باشد، اما  بسهامداران جذا یتواند برایم کسب و کارن مدل ای

 .کنند صرف نظراز آن  یناش

ود کند ، اما ، ممکن است سهامداران را مجذوب خ گریشخص د یفروشنده محصول در تجربه مشتر کیشدن به  لیتبد"

 ".کنند صرف نظرهمراه آن  یمشتر یگرتوانند از واسطهیم یاز بانک ها به سخت یاریبس

  

                                                
4 wallet banking 
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 بنیادی تیشفاف

  



 

 

 بنیادی تی: شفاف4 ترند

 

 هستند، یروابط و تجربه مشتر تیریمد نهیبه شدت خواهان رقابت در زم یسنت یهااز بانک یاریبس"

 ".تر و دشوارتر خواهد شدنبرد سخت نیدر ا یروزیاما پ

 

فشرده،  هیحال با حاش نیکنند و در ع را دفع 5تکبیگ و تکفین چلنجرهای تهدید دیبا یسنت خرد یها، بانک2021در سال 

محور و  یتمرکز بر مشاوره مشتر نانهیپاسخ خوش ب کیدست و پنجه نرم کنند.  زین راکد یو اقتصادها یاعتبار یضررها

 فروشگاه تخصصیدر چند سال گذشته  خرد یمحصوالت بانک نیاست که موفق تر نیا تیپول است. اما واقع فیسهم ک

 یعیطب لیاند که تمابازپرداخت پول بوده یاعتبار یهادرصد کارت 3و  Robinhood ، TransferWise محدود مانند

 . گذاردبه نمایش می یفکر کردن در مورد محصوالت بانک یمصرف کنندگان را برا

، به تقال خواهند دارد وجود دیگری گانیرا یهانهیکه گز یهنگام غیرشفاف یگذارمتیشده با ق یبسته بند یمحصوالت بانک

، تالیجید انیبوم ریمازون و سابا محصوالت ارائه شده توسط آ سهیها در مقادرآمد مکرر بانک یهاکه بسته ی، اما هنگامافتاد

بر  یمبتن شنهاداتیباشند. پ یقابل دسترس "گانیرا یبانکدار"توانند با یم یبه راحت یافزارنرم یها؛ بستهشوندمیکم رنگ 

 14دو سال گذشته  یط خودها در جهت منافع کنندگان به بانکاعتماد مصرف رایبا مشکل روبرو خواهد شد، ز زیمشاوره ن

 .است افتهیدرصد کاهش 

از محصول که کامالً شفاف هستند،  ییهاها به بخشبانک از یتر، برخجذاب یاارز مبادله جادیا ی، برا2021، در سال نیبنابرا

متحده  االتیدر ا 6Revolut جاری، حساب 2020شده در سال  یاندازمحصوالت راه نیتراز جالب یکی. خواهند شد لیمتما

بازپرداخت وجوه  یاعتبار یهاکه کارت ی، همان روشدادپیوند میها پرداخت تیرا به فعال هایموجود یبود که سود پرداخت

 . گیرندبه کار می

کنندگان مصرف رای، زاشدب، دیجد یغاتیتبل پشتیبانیبا  گانیرا یخدمات بانک شاهد راه اندازی تواندیم نیهمچن 2021سال 

  یهااز بانک یاریت. بسنامه اس، هزینه واقعی این برهاو وقت آن توجهکنند، یرا تماشا م "گانیرا" یهالمیف یدانند وقتیم

                                                
5 bigtech 

6 Revolut های ها با حسابآن. کندها استفاده میموبایل و دیگر روش ارز نوآورانه است که از یک اپلیکیشن پیشرفته و سیستم مبادله داری جدیدبانک سیستم یک

 .دهندبه مشتریان شخصی یا کاری خدمات ارائه می، ارزی و انتقال وجه گسترده

 

 



 

 

 یروزی، پتالیجیهبر در کبرای ی به جزهستند، اما  یروابط و تجربه مشتر تیریمد نهیدر زم تبه شدت خواهان رقاب یسنت

 د.بونبرد سخت و دشوار خواهد  نیدر ا

 یوندهایپ تیشفاف جادیبود که باعث ا میخواه  bare-knuckleرقابت در محصوالت  شیشاهد افزا 2021، در سال نیبنابرا

 قیاز طر هاتیشفاف نیا شتریکند. بیخارج م ستمیرا از س یاقتصاد 7متقاطع ارانهیشود و یدرآمد م وها نهیهز نیب تیره

کنند  ینینقش آفر یاستراتژ نیدر ا زین یشتریب یسنت یهارود که بانکیانتظار مشود اما یحاصل مها نئوبانک ها وتکفین

  انتقال دهند. دوام ، درآمد خود را فروشگاه تخصصی با جادیبه ا دیو با ام

                                                
7 economic cross-subsidization 
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 گرفتن اعتبار

  



 

 

 : گرفتن اعتبار5ند تر

 

معامالت پرداخت ادغام شود،  با یاندهیدهند که اعتبار به طور فزا صیاعتبار را برآورده نکنند و تشخ یها تقاضااگر بانک"

 ".خواهند کرد خال را پر نیوام دهندگان ا دینسل جد

 

ها تعداد آن چه شده و دهیشاعتبار تا چه اندازه ک تیفیک کیاالست ینوارهابه اصطالح موضوع بود که  نیدرباره ا 2020سال 

 تیفیک یارهایاز مع یاریبود که بس دهیچیپ ،دولت میعظ یهامحرک پوششیبا اثر  نهیهز نی. تأماندشده ختهیاز هم گس

 انیضرر و ز یبه معنا یتاز بخش دول تیا. حمکرده بود ندهیآ ضعیف ضررهای هایکنندهینیبشیپتبدیل به را  یاعتبار سنت

 یزمان 2021و سال  آینده خواهد بودی هافرضشیپ ینیبشیپتدارکات اعتباری هنگفت، در اما است   2020کم در سال 

ر داده را به عنوان ب یهوشمند و مبتن یاعتبار تیریکنند و مدیم برای جبران ضررها اقدام P&Lبانک  قیاست که از طر

  ی ایجاد خواهند کرد.دهنده عملکرد زیتما کی

 یرا برا  micro segmentation یهاکیها در حال حاضر تکنبانک نی، بهتریریگهمهایجاد شده از  نشیاز ب یریگبهره با

کنند. اما سال یتفاده ماسبیرونی  عوامل درونی و نیبه اختالف ارزش پول نقد ب یابیدر سطح بخش و دست ماندگاری آنالیز

در  دیبا نیا همچنه، بانکیسودآور تیتقو یموجود نخواهد بود. برا یاعتبار حساب تیریمدمسائل فقط پیرامون  2021

 .عمل کنند یهوشمندانه و تهاجم دیاعتبار جد گسترشمورد 

 هاییدارا سترشگتوسط  NIM نیکسب نخواهد کرد، بنابرا یسود، هیچ سپرده فرانشیزهای، یمنفو حتی با نرخ بهره کم 

متحده  االتیا یخصش یهاو وام یکارت اعتبار یهابه عنوان مثال، درخواست سالی سخت بود 2020شود. سال یم تیهدا

 یهادهندهاز  وام یو برخ دهندگان محتاط شدندوام رایز افتی اهشدر ماه مه ک ونیلیم 150به  هیدر ژانو اردیلیم میاز ن

 .شدند یداریخر OnDeck و Kabbage مانند گرید یتجار

 بهدهند تا بتوانند یواکنش نشان نم یکافا سرعت ها باست که آن نیوجود دارد ا 2021بانک ها در سال  یکه برا یخطر

در  یدرصد معامالت خرده فروش 40تا  30به  یکیتجارت الکترون شی. با افزابدست آورند دیو اعتبار جد برگردنداول  گاهیجا

 یبه تقاضا یدهسیتا سرو دیجد نیتأم یهارهیزنج یمال نیوجود دارد، از تام یادیز یاعتبار یهااز بازارها، فرصت یاریبس

کنند. یم صرف نظرثابت  نهیبا هز گردشی در مواجه با اعتبار بدهیمصرف کنندگان از اعتبار  رایز "اکنون بخر ، بعداً بپرداز"

 صیبا معامالت پرداخت را تشخ ندهیاعتبار به طور فزا نیتأم زانیم دغامرا برآورده نکنند و نحوه ا یاعتبار یها تقاضااگر بانک

سهامداران شود ممکن است وقتی صحبت از اعتبار میکنند و یشکاف را پر م نیا نیگزیدهندگان جاوام دیدهند، نسل جدن

  در آینده پشیمان شوند.بانک 
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 ستیپادشاه نپول نقد 

  



 

 

 پول نقد پادشاه نیست 6 ترند

 

ها است، و آن افتهیروژ کاهش درصد از معامالت در ن 4 بهپول نقد استفاده از بود که  نیا 2020از سال  زیانگ رتیآمار ح کی

از پول به شدت کم ا استفاده بدهد. یاقتصاد بدون پول نقد در جهان قرار م نیاول یدرصد( در رقابت برا 6)با  نیاز چ بعد را

 نی. با ادر نظرگرفت ول نقدن پبدو یایدن توان کووید را به عنوان محرکی برای، میاروپا ژهی، به وااز بازاره یارینقد در بس

 ینگی، سهم نقدپول نقد و احتکار یاقتصاد نانیمصرف کنندگان از عدم اطم ینگران شیاز بازارها با افزا یاریبسدر حال، 

 2020اول  مهیدر ن کیزدر مک یروشف خرده معامالت از ٪88فراوان،  یتالیجید یهانهیرغم وجود گز ی. علیابدیم شیافزا

 . گرفتصورت  یبه صورت نقد ااسپانی در ٪66و 

و ما  انددرصد رس 53ه ب باًیو تقرداده درصد کاهش  6حدود را استفاده از پول نقد  زانیمی ریگهمهاین ، یدر سطح جهان

 ابدیروند ادامه  نی، ایقدن یهانیگزیبه عنوان جا یبانک مرکز یتالیجید یکه با در دسترس قرار گرفتن ارزها میانتظار دار

 شود. عیو سپس تسر

و هند ظهور خواهد کرد،  کی، مکزلیمانند برز ییاستفاده از پول نقد در بازارها یآمارها نیتراز جالب یبرخ 2021در سال 

 ، اولویت سیاستپول نقد بدون ای که جامعه لندیتامشابه حرکت به  دیجد یپرداخت فور یهاستمیس ایآ دید میکه خواه ییجا

 .ریخ ای ابندییم است، دستآن  یعموم

ست،  بازگشت کوتاه مدت در درصد ا 20استفاده از پول نقد حدود  زانیمتحده و انگلستان، که م االتیمانند ا ییدر بازارها

 یط یدالر معامالت نقد ونیلیتر 5تا  4متحده ،  االتیها همراه است. فقط در اکاهش آن یریبا از سرگ ینقد یهاپرداخت

اما  .دنکنیم جادیاا ر یدالر اردیلیم 50 دیدرآمد جد کید و نشویمنتقل م تالیجیدهای از پرداخت یبه نوع ندهیدهه آ

 مدیریتبه جدا شدن  به وجود آورده است که ممکن است منجر یمال گنجایشراجع به  ییهاینگران ،پول نقد یسازهیحاش

 شود. یسنت یوجه نقد از بانکدار

ثابت،  نهیچالش هز نیارفع  ی. براابندییم شیهمچنان افزا وابسته یهانهیرقم، هز کیبه  نقدپول مصرف درصد با کاهش 

دار نیسرنش یهاکوسیک یدر انگلستان که در حال راه انداز OneBanks شوند شاملیاجرا م 2021در سال   ییهاینوآور

 یهااز بانک یاریسب انیبه مشتر یخدمات ده یبرا هاOpen Banking API از استفادهبا ها سوپرمارکتشلوغ  یهادر مکان

بازارها حذف  شتریدر ب باشد، اما یتالیجیپرداخت د محرک کی منجر بهممکن است ، کووید از بازارها یمختلف است. در برخ

 .ماندیم یپروژه بلند مدت باق کیپول نقد به عنوان 

شده است که ممکن است منجر به  یدر مورد شمول مال ینگران جادیبردن پول نقد باعث ا هیبه حاش"

  ". شود یسنت یاز بانکدار نقد پول مدیریتجدا شدن 
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 نقطه عطف سبز کی
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،  2016 سیپار یو هوا نامه آبها از زمان توافقکربن، آن تاثیراتکاهش  یبرجسته جهان برا یهارغم تعهدات بانک یعل

زغال سنگ کاهش به  صنایع مربوطوام به دادن اند. داده شیافزا یلیفس یهاصنعت سوختسمت هر ساله ترازنامه را به 

 کند .های فسیلی این کاهش را جبران میبا وام دادن به سایر سوختاست، اما  افتهی

 یامدهایاکنون پ یظارتن یو نهادها یمرکز یهابانک رایخواهد بود ز داریپا یهادر وام یاحتماالً نقطه عطف 2021 سال

 یابیرا در ارز یداریا اقدامات پااروپ یکنند. اداره بانکیم دییرا تأ تیبدون محدود یمیاقل راتییاز تغ یاقتصاد کالن ناش میوخ

ها از بانک یاریبسمتحده،  االتیدهد. در ایوام سبز را ارائه م یهادر حال حاضر مشوق نیچگنجانده است و بانک مردم  خطر

اطالعات است  یتر افشاقیقد یخواستار استانداردها نیاند، اما بانک فدرال همچنثبت نام کرده دیگزارش داوطلبانه جد یبرا

 قرار خواهد داد. تیرا در اولو میاقل رییتغ دنیو بدون شک دولت با

متعهد شده است که  NatWest .هستند یراتییتغ جادی، وام دهندگان در حال اینظارت دیجد یهادستورالعمل ینیبشیبا پ 

دهد،  انیپا 2022ا سال تنفت و گاز را  یهابه نصف کاهش دهد و تمام وام 2030خود را تا سال  یهاوام یمیاقل راتیتأث

 داشته باشد.  داریپا یانرژ لبرنامه انتقا رندهیگوام نکهیمگر ا

اروپا متعهد  یگذارهیرمامرتبط سازد و بانک س یداریرا به پا ییمتعهد شده است که جبران خسارت اجرا آلمان بانک چهیدو

 زین ییاروپا یهابانک ریسا میامسال متوقف کند. ما انتظار دار انیرا تا پا یلیفس یهابودجه سوخت نیشده است که تمام تأم

 .ندبه سرعت با تعهدات مشابه جسورانه عمل کن

ازمان ملل در نوامبر س ییآب و هوا راتییتغ ی، اجالس بعددار محیط زیستیدوست هیسرما صیتخص یفشارها برا شیافزابا 

، در سال نی. بنابراکندیفراهم مرا  یو خصوص یدولت یهااز بخش داریپا یهاوام دیتعهدات جد یبرا عطفینقطه  2021

 یاعتبار سکیر یابیارز و مالی یهارا در مدل یطیمح ستیز راتیتأث حیها به طور صراز بانک یاریرود بسیانتظار م یجار

 کنند. جادیا یترسخت اریبس یافشاگر یها استانداردهاکننده میتنظ یو از سو دهخود گنجان

-ریسک شیدهندگان با افزا و وام ابدییم شیافزا هیسرما نیا نهی، اما هزافتیادامه خواهد  یلیسوخت فس یهابودجه پروژه 

 یرود فشار بر روینند، انتظار مکیسبز را متمرکز م یهاها وام. از آنجا که آنشد دخواهنروبرو و افزایش اعتبار  ینظارت های

متعلق به  رهایکسب و کا یمال نیمانند تأم ESG و گزارش در مورد اهداف گسترده یبند تیشروع اولو یها برابانک

 .شود جادیضربه خورده است، ا کووید توسطبه شدت ها و زنان که تیاقل

 و وام ابدییم شیافزا هیسرما نیا نهی، اما هزافتیادامه خواهد  یلیسوخت فس یهاپروژه بودجه"

 .اعتبار روبرو خواهند شد شیو افزا ینظارت هایسکیر شیدهندگان با افزا



 

 

 

 8 ترند 

 متحده االتینامشخص مقررات ا یایدن

  



 

 

 متحده االتینامشخص مقررات ا یای: دن8 ترند

آن بر  اتریتأث 2021متحده بود، اما تا سال  االتیا یجمهور استی، انتخابات ر2020سال  یاسیس عیوقا نیتراز مهم یکی

از حقوق  تیاداره حمااینکه است، مانند  یاز موارد به نظر قطع ی. برخد شددرک نخواه متحده االتیا یصنعت بانکدار

احتمااًل  هیکند. هدف اولیمکسب  دنیباشده توسط منصوب  دیجد رینظر مد حتقانون را ت یمجدداً مجوز اجراکننده مصرف

 مطابقت با یبرا یااز قبل نوآورانه Bank of America مانند یمصرف کننده است، وام دهندگان 8برداشتبیش یهانهیهز

 اند. ، را  انجام دادهثابت نهیبا هز یتعادل نقدمحصوالت مساعدتی  ، از جمله تسریع تصویب قانونیشگامیپ هایتکفین

 یبررس کینجر به مکه ممکن است  خواهیم بودشعب  یلیتعط یهاشاهد مخالفت مجدد کنگره در مورد برنامه نیما همچن

 ند.هست یکمتر قطع راتییتغ ریحال ، سا نیبه سبک انگلستان شود. با ا "به پول نقد یدسترس" ینظارت

دوم دولت  مهینرا که در  یدیجد یمنشورها یو اعطاخواهد داشت   M&Aبانک نسبت به یرفتار نرمتر دنیدولت با ایآ

شده  نظارت دیدج هیسرما لیخواهد داد که ادغام به عالوه تشک صیتشخ ای، حفظ خواهد کرد؟ آمیبودآن گذشته شاهد 

اعمال شده  یاتیعمل یارهااز راهک یاریبه بس چنانهم ینظارت ینهادها ایو سهامداران خوب باشد؟ آ انیمشتر یتواند برایم

 یابیقبگرد تعهدات در مورد ارزعاحتماالً  ایو  تالیجید تیهو تقلب درمانند  هاییحوزهدر  ایدهند یادامه م 2020در طول سال 

 دهد؟ینشان م یواکنش منف "وام منصفانه" دیددولت از  تیمورد حما ینکردن وام ها

و به  9بانکداری باز را در مورد یگذاربر عهده خواهد گرفت و قانونرا جهان  هیخود از بق یشگامیپ ،دیدولت جد ای، آسرانجام

 دیهمچنان مانع خر یوزارت دادگستر ایباشد که آ نیتواند ایم نمایانگرآزمون  کیها آغاز خواهد کرد؟ داده یگذاراشتراک

Plaid توسط  Visaمتحده به دنبال  االتیا ینظارت ی، نهادهادوارمی. امیا خیر است یکه ضد رقابت لیدل نیشود به ایم

که ای شکل دهند ی را به گونهصنعت بانکدارو باشند،  2020سال  اتیبر اساس تجرب 2021در سال  محرک کیساخت 

 کنندگان خدمات بهتری ارائه دهد .هم به کسب و کارهای ایالت متحده و هم مصرفتواند ب

 دوارمی، و اممیریبگ اد، یهنبود دیمف کهچه آنکار کرده و  2020در مورد آنچه که در سال  دیوجود دارد که با یادیز یزهایچ

تصحیح ارد مثبت و مو شیشاهد افزا ی،اسیمنافع س یبرا ناآگاهانه "bashing bank" بازگشت به یبه جا 2021که در سال 

 .میباش دیدولت جد یموارد منف

،خواهد میبود آن دوم دولت گذشته شاهد مهیکه در ن  M&A بانک نسبت به یتررفتار نرم دنیبا ایآ"

ی را خواهیم اسیمنافع س یناآگاهانه برا "bashing bank " بازگشت به آیا... داشت

  ؟دید

                                                
8 overdraft fees 
9 Open Banking 



 

 

 9ند تر

 تالیجیکننده د میظهور تنظ

  



 

 

 

 تالیجیکننده د می: ظهور تنظ9ند تر

 

ه بانطباق وام  یزمان واقع قیدق یبررس یمبنا ،تواند به سرعتیاطالعات م انیاز جر یدیانواع جد"

 ".ی باشددوره ا یبازنگر یروش سنت نسبت بهوام 

 

را  یمتالش یالم یبازارها ند،کردیرا کنترل م یبخش دولت محرککه هزاران دالر  یمرکز هایبانک یبرا 2020سال 

کردند، سال شلوغی داره میا یاسترس واقعپر  شیآزمارا در این دهه گذشته  یمال یهایاز نوآور یاریو بس ندکردیم مراقبت

 یاندهی. به طور فزاکنند دایپ ینوآور کیمقررات و تحر نیب یدرست عادلت دیبا یمرکز یها، بانککووید . با کاهشبود

شاهد  2021سال  میکنیکر مفکنند. ما یم تیهدامسائل را  ی رو به جلو، با نگاهماندن در گذشته یها به جاکه آن مینیبیم

 .اشیمیم، بادهیبا آنچه در گذشته د زیمتما سمیبا متابول تالیجیکننده د مینوع تنظ کیظهور گسترده 

از دستور  یبانیپشت یرا برا یظارتن یاهسندباکسها و داده یقبالً مراکز نوآور سیانگل یاداره پول سنگاپور و سازمان رفتار مال

در حال  نیهد شد. همچنگسترده تر خوا اریروش بس نیا میکنیاند و ما فکر مقرار داده تیدر اولو ینوآور یمل یکارها

 .میسته هکنند میتنظ تیفعال کیاطالعات به عنوان  یگذارو به اشتراک مجازتبادل داده  تیمشاهده اهم

اقتصاد گسترده تر   "نپذیرفت" یتر از همه در چگونگارتباط و مهم یدر نحوه برقرار دنظریدر حال تجد یمرکز یهابانک

 .هستند

نوع  نیکنند. ایاستفاده م ،تدافیدرک بهتر آنچه در اقتصاد اتفاق م یبرا یاجتماع یهاشبکه لیها از تحلبه عنوان مثال، آن

وام به وام زمان  نطباقای بررس یبرااساسی ، به یسنت یادوره بازنگری رویکرد یتواند به سرعت به جایاطالعات م انیجر

 نینبود. با ا یدان ضرورچن 2020اما در سال بود شده  ادیز 2020در سال  یجهان یمال یبازارها اعانهشود.  لیتبد یواقع

 مینند پروژه گزارش تنظما یشتریاقدامات ب میوجود دارد و ما انتظار دار یریادگی یبرا یادیز موارد 2020حال، از سال 

که  خواهد بود یسال نیهمچن 2021سال . میرا شاهد باش  AnaCredit ECB ستمیس عیتحول سر و BOE تالیجید

 شرفتهیپ اریاکنون بس نیچپیشگامان  رای، زمواجه خواهند شد یبانک مرکز تالیجید یارزها یهاتیبا واقع یمرکز یهابانک

 .کنندیم یرویبه سرعت از آن پ زیکشورها ن ریهستند و سا

 

 



 

 

است و نگران اقدامات  ،فراتر از اقتصاد کالن محدود یمرکز یهاهفتم اشاره شد ، نقش بانک ترندهمانطور که در ، سرانجام

 میکنیبود، فکر م یصنعت بانکدار یبرا یتالیجیشتاب دهنده دیک  2020آب و هوا هستند. اگر سال  رییمانند تغ یاجتماع

  .آن داشته باشد یهادهکننمیتنظ یمشابه برا یتواند نقشیم 2021سال 



 

 

 ۱۰ ترند

Cloudهای یکپارچه 

  



 

 

 های یکپارچهcloud: 10 ترند

 

 "پلتفرم"گیر مانند تی همهیی، برجسته کردن عبارامعنا شفافیتبرتر خود را با درخواست  ستیل 10چند سال گذشته  یما در ط

دقت در استفاده مند ازیموثر ن یاتژشده اند و استر یمعنیب یتا حدوداکنون برخی از اینها اما  ،میارسانده انیبه پا "چلنجر"و 

 طورر آن بانکداران به دباشد که  یسال دیبا 2021سال  میکنی. فکر ممیکنیمعکوس م روش ن رای. امسال ما ااستاز زبان 

 ، با cloudرای سکوی پرتاب ب کیه وضوح تفکر کنند. همچنین مسئله ی کووید ب یابر انشیرا دهیگسترده در مورد ا

AWS  ،Azure و GCP  فه کرداضا یشیدالر درآمد افزا اردیلیم، دو 2020فقط در سه ماه در سال بود چنانکه.  

 ی. برخگرید یاریو بس اجتماعی، ی، مجازیبی، ترکی، عمومیخصوص :همراه است عبارت توصیفی کیاغلب با  cloudاکنون 

دهنده  زیفقط تما ندهیزاها به طور فاز آن یاریبوده است، اما بس دیمف یمختلف فن یکردهایرو فیدر تعر زاتیتما نیاز ا

نکرده  یکمکبه آن  یابر انشیار استانداردِ یِنگارلیاست، هستند. شما یفن یراه حل ها یوستگیآنچه واقعاً پ یبرا یابیبازار

 دارد. دیها تأکحلگسسته راه تیبر ماه و است

 یهایبندآن دسته ره داست ک یفیشدن به ط لیدر حال تبد یاندهیبه طور فزا یابر انشیاست که را نیا 2021سال  تیواقع

کنند، یم جادیارا  یشتریب یهانهیو گز یریپذ، انعطاف cloudشوند. از آنجا که ارائه دهندگان یم یگسسته کمتر و کمتر معن

 هستند.ها مانع آنشوند که یمحاصره م انحصاری خود ها در تفکراست که بانک نیخطر ا

یجاد اشروع به  "Heads of Public Cloud" و "Heads of Private Cloud" با انتصاب انیکه مشتر میا دهیما د 

 یی، توانادیکنیم جادیل او درحال تکام عیسر یهایرا حول فناور یسخت افزار سازمان یکنند. وقتیم cloud دربندی تقسیم

 .خواهید کردها را محدود استفاده مناسب از آن

 دی، بایکامل محاسبات ابرت. با ادامه صورت پیوسته و یک الیه یکپارچه در نظر بگیرندبه ها را cloud دیبا شرویپ یهابانک

 ردیگ قرار یمورد بررس یتیامن یهانهیو گز لیو تحل هیاز محاسبات، تجز میو قابل تنظ ریپذمحدوده انعطاف کیبه عنوان 

، یک  Cloudی. فناور زیامتم یهانهیاز گز یاباشد تا مجموعه یتجار یازهایاز ن یاگسترده فیتواند متناسب با طیکه م

 .یگوشت چیپیک است و نه  میآچار قابل تنظمانند یک  یاندهیابزار است، اما به طور فزا

 

تواند یمشود که  دهید میو قابل تنظ ریپذانعطاف یهانهیاز گز یعیوس فیبه عنوان ط دیبا یابر انشیرا"

 چیپ کی، نه میآچار قابل تنظمانند یک  –د گرد میتنظ یتجار یازهایاز ن یگسترده ا فیمتناسب با ط

 ".یگوشت



 

 

 

 جهینت

 

 حذف نکنید، اما بانک را هدف خود را درنظر بگیرید

 

 

در ابعاد  یعت بانکداربه توسعه صن دنیسرعت بخش یتوان برایمطمئناً م 2020سال  یشده در ط جادیا یبالقوه یانرژاز 

انقطاع قبل و بعد از  ،رهاایاز مع یاریکرد و بس مینقطه عطف نگاه خواه کیدوره به عنوان  نیمختلف استفاده کرد. ما به ا

وجود  یاریسب هایحوزه. دایجاد اهداف بلند بدون ریسک نخواهد بوبه  لیتماحال،  نی. با اخواهند دادرا نشان  یریگهمه

وجود  ازین نیتکامل، و ا ایآماده هستند و  تحول یها براکنندهمیتنظ ای انیکارمندان بانک، مشتر کندنمیدارد که مشخص 

 . ای داشته باشدوقفه 2021صنعت در سال  نیدارد که ا

دهند، یم شیرا افزا 2021در سال  یرقابت شکافکه  یی، نهادهاتوانایی هدایت این معادله به واسطه ی رهبری و نه پیروی

 یبانکدار یایکند. دنیم زیا، متمنده هستندشرم اشتباهات خوداز  ایبرند یم نیخود را از ب فشارکه  یبا موسسات سهیدر مقا

آن را  شیمایپ یدکوو زا یناش راتیو تأثاست  عیسر با تحول و دهیچیبخش پ کیدر حال حاضر بانکداری تجاری و  خرد

 .کندیدشوارتر م
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