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 مقدمه

  یشرکت يهمچنان در حوزه بانکدار ی داده است ول رییخرد را تغ يشکل خدمات بانکدار  يست فناورهاسال

کنند از این تحوالت در امان  هاي شرکتی تصور برخی از بانکمسئله باعث شد  نی نوپاست. ا اریبس ی موضوع

نیز در    یشرکت  يبانکدار سرانجام  رفته و    نیاند، از بنبوده  نانهیبکه هرگز واقع   دهایام  ن یاما در حال حاضر ا   مانند.می

  ی اقدامات د یو با نندیبیم  ي ها خود را تحت فشار جداست. اکنون بانک   گرفته ر قرا  1ی تالیج ید هايمسیر دگرگونی 

 .انجام دهند

(مانند   ابتکاري يهاحلراه  ه ارائ ی بامال ي فناور  يهاشرکت توسطرقابت  شکل جدیدي از با یساختارشکن ن یا

 تالیج ید  يهاي نوآور ی ازموجبا و  ) آغاز شدنیتأم رهیزنج  یمال نیتأم يهاحلراه  ای نهیهزکم  یالمللنیانتقال ب

در   پیشرفتهو خدمات  ت محصوال توسعه نی) و همچننیو بالکچ  یمصنوعهوش ها، کارگیري پلتفرم با به  ژهیو(به

  ی سنت یشرکت يهادر حال حاضر سهم بازار بانک. یان شتاب گرفتمشتر رییتغ در حال پاسخ به انتظاراتجهت 

  یتالیج ید يهاو کانال هاتفرم پل نده،یپنج سال آ یکه ط کنندیم ینیبشیپ 2گروه مشاوران بوستوناما است.  ادیز

 د.را به خود اختصاص دهن  یسنت یشرکت يبانکدار  درآمدهاي از ٪30 دیجد

که   ییهاهمراه شوند. تنها بانک تالیج یبا تحوالت د د یبا یشرکت يهاها، بانک چالش نیبه ا  ییپاسخگو يبرا

  مدیران ارشد  ینظرسنج . در مانندی م پابرجاکنند،  تی ر یماهرانه مد اي شیوه را به  زی تحول چالش برانگ ن یبتوانند ا 

را در مورد   یشرکت يهابانک  ارشد رانیمد دگاه یگروه مشاوران بوستون که د 2017سال  یشرکت يبانکدار 

 
۱ Digital disruption 
۲ Boston Consulting Group (BCG) 
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و هم   یرقابت  يشدن هم فضا  یتالیج دی بودند معتقد) ٪ 86دهندگان (پاسخ  تیاکثر کرد،ی م  یشدن بررسیتالیج ید

 ت موقعی در که داشتند اظهار) ٪43از آنها ( یمیحال، کمتر از ن نیخواهد داد. با ا ر ییوکار را تغکسب  نیاقتصاد ا

 .دارند  یوشنر ي استراتژ  یفعل

ها از  برنامه  نیرا آغاز کردند. اما ا  يمتعدد يهابرنامه یشرکت يهااز بانک  ياریشدن، بس یتالیج یموج اول د در

است:    دهی. اکنون زمان موج دوم فرا رسشدندی انجام م  کپارچه ی  يبرخوردار نبودند و بدون استراتژ   ی الزموستگیپ

خود   يجامع برا ياستراتژ کیکنند،  میترس یتشرک ي از تکامل صنعت بانکدار  یانداز روشنچشم  دیها بابانک

  ی دگاه یکنند. اگر از ابتدا د يز یربرنامه  ي استراتژ ن یخود را بر اساس ا یتالیج ید  يها کنند و سپس طرح  ن یتدو

  نتوانند  تیوجود دارد که در نها  یموقت  یتالیج ید  يهاطرح   اجرايخطر  وجود نداشته باشد،    رانیمد  انیمنسجم در م

  ک ی  میبا ترس. دندهیل تشکصنعت  نیا  گرانیباز گریبانک در رقابت با د تیموفق يبرا را ايبهینه  همجموع

  ت یرا متمرکز بر چهار اولو ییهاي ها و استراتژطرح توانندی م یشرکت يهابانک نده،یآ ریانداز از مسچشم 

 :کنند جادیا

که   یاز مسائل مهم  یشرکت  يهاالزم است بانک   ان،یبهبود تجربه مشتر  ي. براانیمشتر  سفرمجدد    فیتعر •

  ي مختلف مشتر يهاگروه  نیب یمسائل نیچگونه چن نکهیرا دارد و ا تیاهم نیشتریب انیمشترسفر در 

 .متفاوت است، آگاه باشند

  د یبا ،هانه یو کاهش هز یشغل  يهافرصت  ییشناسا ان،یدرك بهتر مشتر يها. برابردن به قدرت داده  یپ •

 .ها استفاده شودداده  لیاز تحل
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  که کند  رییتغ  ياگونه به  د یبا یشرکت ي بانکدار انی. مدل ارتباط با مشتریاتیمجدد مدل عمل فیتعر •

 وجود داشته باشد. يو امکان همکار  شود نیتأم ان یمشتر يازهاین

  د ی است با کی استراتژ تیاولو کی تالیج یموضوع که تحول د نی. اتالیج ی د تیبا محور یسازمان جادیا •

کار به   د یجد ي هاو سپس با بودجه مناسب، استخدام استعدادها، برخورد باز با روش  شود  انیب یبه روشن

 .شود یبانیپشت ي استراتژ  نی از ا سک،یر رفتنی به پذ لیصورت چابک و تما

 ارزش  جادیا جهت   ی شرکت ي هابانک  تالش 

اطالعات، مقاومت کارکنان    یسنت ي هاي آنها، فناور یدگیچ یمانند پ یشرکت ي هابانک تالیج یتحول د ي هاچالش

،  2017شده است. در سال  ترده یچ یآنها پ ي ، با کاهش سودآورزیرساختی يهاي گذار ه ی و سرما رییتغدر برابر 

 ی شرکت ي بخش بانکدار  ا ی(ی بانک شرکت 200 باًیگرفته توسط گروه مشاوران بوستون، تقرصورت  ی بررس

. کرد  ی ابیارز  دهندیبزرگ خدمات ارائه م  يهامتوسط و شرکت  ي هاها) را که به مشاغل کوچک، شرکتبانک

  ي ها بانک  ژه یوبه  ،یشرکت ي هااز بانک  ی توجهدرصد قابل ينشان داد سودآور  های حاصل از بررس  ج ینتا

  ي نشان داد سودآور  یبررس  نی ا ج یمتوسط و بزرگ در حال کاهش است. نتا ي اهدهنده به شرکتخدمات

بر حسب    يسودآور   يهاتفاوت  ج یاست. نتا  ياریتفاوت بس  يمتفاوت، دارا   ییایدر مناطق جغراف  یشرکت  يهابانک

  :قابل مشاهده است 1شماره مناطق مختلف در شکل 

  ا ی یشرکت يهااز بانک  ٪57 ،یغرب  ي مناطق مختلف است. در اروپا ن یب ي تفاوت در سودآور انگر ینمودار ب ن یا 

  ن یاز ا ٪ 38که فقط  ی بانک خود را گزارش کردند، در حال ي افت در سودآور  یشرکت ي بانکدار ي هابخش

  دهنده نشان ینظرسنج  ن ی شده در ا گزارش يدچار افت شدند. تفاوت در سودآور یشمال يکایها در آمر بخش
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که    یدر حال  ،است  نیینرخ رشد هنوز نسبتاً پا  یغرب  ياست. در اروپا  مطالعه شده  مختلف رشد در مناطق  يهانرخ

مربوط به   انیاند و زسرعت گرفته تالیج یدر حرکت به سمت تحول د یشرکت يهابانک  ،یشمال يکا یدر آمر

دو    در  تقریبا به نسبت مساوي  ظهورنو   يدر بازارها  یشرکت  يهاآنهاست. بانک   یکل  نیانگیآنها کمتر از م  يهاوام 

 .کاهش است رو به که سودشان  ییاست و آنها شی که سودشان در حال افزا ییهابانک  د؛انگروه قرار گرفته 

 

 

 

را   2015تا  2013 يهاگروه مشاوران بوستون که سال  ی قبل یشرکت ي عملکرد بانکدار ی نظرسنج  سه،ی مقا يبرا

در حال رشد در    یشمال  يکا ینسبت به آمر  یغرب  يها در اروپااز بانک   يشتریکه درصد ب  دادنشان    داد،یپوشش م

توسط   ریاخ يهادر سال راتییبا تغ نهمسو شد ندایگرفت که فر جهینت توانیهستند. در واقع م  يسودآور

 .است شرفتیدر حال پ ییاروپا ي هانسبت به بانک  يشتریب تیبا موفق ،ییکایآمر  يهابانک
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بر حسب نوع   ي و سودآور ی بازده يهاتفاوت  یبه بررس  ،ییایها برحسب منطقه جغرافتفاوت ی از بررس  بعد

مشاوران   رگروهیاخ یپرداخت. طبق نظرسنج  میخواه دهدی به آنها خدمات م یکه بانک شرکت  ییهاشرکت

  ی اند، حتقابل قبول بازده داشته  خکمتر از حداقل نر ي اه ی سرما یبازده  ،یشرکت يهااز بانک  یمین باًیبوستون، تقر

 .کردندیبا اقتصاد کالن خوب کار م  يا ها در منطقه بانک  نی ا  نکهیبا ا

تر بوده  بزرگ مشهود  يهادهنده به بخش شرکتخدمات ي هابانک  يبرا  نییپا یتمام مناطق، چالش بازده  در

 .است  دهی) رس%16حداقل نرخ قابل قبول بازده ( ریه زها، ببانک  نی ا اتی از مال شیپ یبازده  انهیاست: م

نوظهور حضور دارند،   يبازارها ایو  یشمال يکایکه در آمر انهیدهنده به قسمت بازار مخدمات  يهابانک  در

، هنوز با  یغرب ياروپا يها در کشورها بانک  نوع ن یحال ا  ن ی. در هممیرا شاهد هست يبهتر اریعملکرد بس

 .کنندی و پنجه نرم م تدرآمد کمتر دس دینسبتاً باالتر وام و تول هايخسارت 
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کوچک در هر سه منطقه   ي هاارائه خدمات به شرکت شتریب ینده بازده هدنمودار فوق نشان یبه طور کل  نیهمچن

نوظهور به طرز    يبازارها   یشرکت  ي هاعملکرد بانک   ز یسه منطقه ن  نیا   نی ب  سهیاست. در مقا  ی مورد بررس  یی ایجغراف

محصوالت    ي رو  يشتریب  اریو تمرکز بس  کنندیرا کنترل م  شانیهاوام   انیها زبانک   نی بهتر بوده است. ا   يریچشمگ

 . دارند یوامریغ

در هر بخش و هر منطقه است.    ن ییچارك باال و چارك پا  نینمودار مشهود است، فاصله ب  ن یکه در ا   ي گرید  نکته

  ی بازده  %10  يدارا  نیانگیقرار دارند، به طور م  باالکه در چارك    ییهادر مجموع در هر بخش و هر منطقه، بانک

در   ی منطقه و حت ک ی ي هابانک  ن یعملکرد در ب ختالفا  ن یهستند. علت ا نییدر چارك پا يهااز بانک  شتریب

پیشرو    یشرکت  يهابانک  بیشتر  که درشاوران بوستون چهار موضوع را  گروه م  لیو تحل  هی تجز  ست؟یبخش چ  کی

 :کرده است ییشناسا افتنداتفاق می 

اغلب به    گذارند،ی وام م   ياعطا  ي رو  که تمرکز خود را صرفاً  ییها. بانکی وامریتمرکز بر محصوالت غ •

مواجه   اتیاز مال شیاندك پ ار یبس ی ، با بازده3ه یسرما ي هانه یهز شی وام و افزا یاحتمال يهاان یز لیدل

عمل   یخوببه  ی وام ریدر فروش محصوالت غ شتاز،یپ يهااست که بانک  قتیحق ک ی ن ی. ا شوندیم

  ي گذار ، محصوالت سپرده4ی تراکنش  يسبک مانند بانکدار   ی خدمات بانک  يو تمرکز خود را رو   کنندیم

 .دهندی قرار م يگذار ه یسرما  يو بانکدار 

رقابت، تمرکز خود را بر هدف قرار دادن   نیبرجسته در ا  يهاها. بانکوام  هیحاش قیدق تیریمد •

ورد و  ـمی ب يهافیاز تخف ير یمناسب، جلوگ يگذار مت یق يهاستمیس جادیا ان،یترـهوشمندانه مش 

 
۳ Capital costs 
۴ Transaction banking 
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ها  بانک  نی . اکنندی محصوالت، معطوف م ح یفروش صح  ي برا زهیانگ جاد یدست دادن درآمد و ا از

و  شوندی باالتر م اریبس يهاوام  هیو منجر به حاش 5کنندی و پاداش را متعادل م سک یبا دقت ر  نیهمچن

 .ندکنیم  ایجاد  ندهیآ  هايت امن مناسب در برابر خسار  هیحاش کی

فروش خود   يرویبرجسته، در آموزش و توسعه ن یشرکت يهافروش. بانک يرویدر ن يگذار ه یسرما •

درآمد و جذب    جادیمانند ا   یبه اهداف افراد    ن ی ا  یابیو در صورت دست  کنندی م  یتوجهقابل   يگذار ه یسرما

  ي افزارها و نرم هارنامه بر ب دی فروش با يروین  نی ا نی. همچنندسازی آنها را هموار م  شرفتیپ ریمس ،يمشتر

مسلط باشند تا  یدر زمان واقع  يگذارمتیق  ای ياطالعات مشتر يحاو لیموبا يهامانند برنامه یتالیج ید

 متیمناسب را با محصوالت مناسب با ق  انیرا کاهش دهند و مشتر  يادار   يکنند، کارها   يز یربهتر برنامه

 .هدف قرار دهند  ،مناسب

درآمد و رشد   ن یب یح یتراز اول مرز صح  يهادارند. بانک  يشتریب تیکه اهم ي در امور نهیصرف هز •

که   یی پول را در جا  نکهیندارند، اما از ا ینیی به درآمد پا نه یها لزوماً نسبت هز . آنکنندی م  فی تعر هانه یهز

  ز یکه موجب تما ییهات یرا از فعال از یپول مورد ن کنندآنها سعی می . ترسندی خرج کنند نمالزم است 

  ي محصول که موجب جذب مشتر  يهاتیقابل  شی افزا يکردن برا  نهیمثال، هز براي . کنندآزاد  شودینم

با استفاده از روش  که    ییهابه همراه داشته باشد. در واقع بانک   يارزشمند  ج ینتا  تواندیم  شود،ی م  يشتریب

  شان به درآمد نهیهز  نسبتنسبت به رقبا دارند، معموالً  يبهتر ییدرآمدزا توسعه آن، و 6لکمفروش م

 .است باالتر

 
۵ Risk and reward tradeoffs 
۶ Cross-sell 
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 تال یجید  الزامات

  ي برا شرویپ يها. بانکستندین یعوامل کاف  نیتوجه است، اما اشده در قسمت قبل قابل یچهار عامل معرف تیاهم

خود   يهاکردن شرکت یتالیج یخود کماکان به د  یرقابت  تیو حفظ مز  ي بهبود خدمات مشتر ها،نه یکاهش هز 

خود،    يهاشرکت   يسازیتالیج یزودتر د   از آغ  لیمختلف، به دل  عیدر صنا  شتازیپ  يهااز شرکت  ياریدارند. بس  ازین

  ي هابانک  ران یاز مد ٪86گروه مشاوران بوستون،  ی بهتر از حد متوسط دارند. بر اساس نظرسنج  يعملکردها 

  ر ییرا تغ  یشرکت  يوکار بانکدار کسب   يهااقتصاد و مدل  ،یرقابت  ياساساً فضا  يسازیتالیج یمعتقدند که د  یشرکت

 .خواهد داد

به   توانی ها ممحرك نی از جمله ا کنند،ی م ریناپذشدن را اجتنابیتالیج یحرکت به سمت د یمختلف يهامحرك

 :اشاره کرد  ریموارد ز

و روش کار خود هستند و انتظار دارند بر   ات یکردن عمل یتالیج یبه سرعت در حال د یشرکت انیمشتر •
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 .ها تعامل داشته باشنداساس با بانک  ن یا

  ن،یو بالکچ   یمصنوعها، هوش داده کالن  ک،ی باتور  يمانند ابزارها  يقدرتمند  و   دیجد  یتالیج ید  ي ابزارها •

آنها را   انندتویفعال هستند م  یتالیج یکه از نظر د  یی هاطور مداوم در حال ظهور هستند اما فقط شرکت به

 .رند یبه کار گ

  ره یرفتن زنج   نی باعث از ب  شتریشدن ب  یتالیج ی . هرچه دکندی م  جادیجنبش خاص خود را ا   يسازیتالیج ید •

 .شودی م جادیا  دیجد  يرقابت با رقبا   يبرا  يشتریبانک شود، قدرت ب یارزش سنت

  ی و فشار رقابت  عیرا تسر  يو نوآور راتییتغ ار،یبا بودجه و استعداد بس یمال يفناور يهاشرکت •

 .کنندیها وارد م بر بانک  یتوجهقابل

  ران یاتفاق نظر وجود دارد، اما مد  يسازیتالیج یدر اثر د یشرکت ي بانکدار یرقابت يفضا  رییکه بر تغ یحال در

که   دهندی گزارش م  يار ینظر دارند و بساختالف شدت به شود ی م ی از کجا ناش یرقابت داتیتهد  نکهیدرمورد ا

 یتالیج یانداز دو چشم  ي که سازمان آنها از استراتژ  کنندمی اظهار  رانیمد نی از ا ٪43. ستندینبرد آماده ن نی ا ي برا

تنها  و شدن برخوردار است.  یتالیج ید ينقشه راه کامالً مشخص برا کی نیو همچن یبانک شرکت يبرا یروشن

 .است شرویدر بازار پ یتالیج ید يهات یبلمعتقدند که سازمان آنها از نظر قا 19٪

تحول در حال حاضر در   نی ا را یکننده است ز نگران  تالیج یمؤخر در تحول د  يهاشرکت ي برا  یعدم آمادگ  ن یا

به  (SME) کوچک و متوسط يهاطور خاص شرکتاست. به  انیدر جر  یخوبمختلف به  عیصنا شتازانیپ نیب

اند. حرکت کرده  یآن ت صوربه  ياعتبار  يریگمیتصم ییتوانا جادیاسمت استاندارد کردن محصوالت خود و 

  ي اروابط مشاوره  يانده یطور فزابه  رایز شودی مکشیده بزرگ  يهاشرکت سمتبه سرعت به  نیهمچن راتییتغ
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 .آوردوجود خواهد  به   ي شتریکه فشار ب  شود،ی بزرگ آنها مختل م  انیبزرگ و مشتر   يهابانک   نیمنحصر به فرد ب

  يبانکدار   ي هااز درآمد   ٪ 30حدود    یتالیج ید  ي هاها، کانالبخش   یدر بعض   نده،یسال آ  پنج   یط  شودی م  ینیبشیپ

دهنده تنها  با مبالغ باال که در آن وام   يها(وام   7بر ترازنامه   یبزرگ مبتن  يهارا به خود اختصاص دهند. وام   یشرکت

پوشش   يبرا  نی) ممکن است در امان بمانند، اما اکندی م يریگمیتصم رندهیگبر اساس ترازنامه شرکت وام

شدن یتالیج ید  ریمس  نیی با سرعت پا  ایکه به صورت ناقص    ییها. بانکستین  یها کافبانک   اکثر  هی سرما  يهانه یهز

است که    ی در حال  ن یرا تجربه خواهند کرد و ا   يریچشمگ  يهاکاهش   شانیازار و درآمدها کنند، در سهم ب  ی را ط

  ي هاي به نوآور  دشانیجد  يآنها را به سرعت ربوده و با درآمدها  انیتر مشترچابک يهاو بانک دی جد يرقبا

 .پردازند ی م نیز دتریجد

 رو شیپ یاحتمال يرهایمس 

  نده یدر آ رسدینظر مه. اما بکنندی وکار واحد استفاده ممدل کسب  کیاز  یشرکت يهاعمده بانک  امروزه

که    کندی م  یرا معرف   یاحتمال   ییهاریاتخاذ خواهد شد. گروه مشاوران بوستون مس  یمتفاوت   يوکارکسب   يهامدل

 . آنها مشخص خواهند کرد انیخود را از م ی آت گاه یجا  یشرکت يهابانک

  ي اریبس  ي برا  ریمس  نیاست. ا  در حال ارائهبه تمرکز بر ارائه خدمات و محصوالت  ادامه دادن    ،یاحتمال  ریمس  نیاول

است. اما منابع و    کینزد  اریبه وضع موجود آنها بس  رسدی نظر مه ب  را یکننده باشد، ز ها ممکن است وسوسهاز بانک 

در تمام   یتالیج یتحول د کیبه  توانی توجه است. م قابل اریبس ریمس نی رفتن در ا شیپ يبرا  از یمورد ن يهاتیقابل

  ک یها به بانک زین ریمس نی در ا تیموفق ياشاره کرد. برا الزام نیبه عنوان اول یوکار فعلکسب  يهاابعاد و جنبه

 
۷ Balance-sheet-based lending 
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  ات یعمل یصورت دادن تمام نیها و همچنقدرتمند در تمام محصوالت و خدمات و بخش يشنهادیارزش پ

از   یکه تعداد کم داردتوجه و مستمر قابل يگذارهی به سرما ازین یتحول نیدارند. چن ازیمؤثر ن و صورت کارا به

 .ها توان آن را خواهند داشتبانک

  ک یمثال  برايدارد ( يموجود خود که در آن برتر يوکارعنصر کسب کی است که بانک از  نی ا گرید راه

  ن یطور کامل به آن بخش خدمات دهد. در ا ا به کند ت  جادیا   تالیج ید  ستم یاکوس  کی صنعت خاص) استفاده کند و  

 - ایجاد نماید انیارزش مشتر رهیج زن در یاز خدمات مالی فراتر با شرکا ارتباط يهمکار  لهیبه وس دیراه بانک با

. اگرچه  انیبه مشتر  ي ارائه خدمات حسابدار  ای  یکیلجست  یبانیبا پشت  ن یمأت  ره یزنج   یمال   نیتأم  بیبه عنوان مثال، ترک

قابلیت بقا ها ستمیاکوس این دست از يتعداد محدود تی، اما در واقعرسدراهگشا به نظر می  ییالگو نیچن

 داشت. خواهند

 توانندی م یشرکت انیکارآمد است که در آن مشتر  اریبس تالیج یپلتفرم د کی در توسعه  يگذار ه یسرما  گرید راه

باز انعطاف    يبانکدار   ریمس  نی کنند. ا  دایپ  ی ها دسترسبانک  ری سا  نیبانک و همچن  يهاحلاز راه   ياگسترده   فیبه ط

  د یخاص آن با يشنهادیحال، ارزش پ نی. با اکندیم جادیآنها ا نهیهز  يارزش و مبنا رهیدر عمق زنج  يشتریب

 . شود فیتعر  یخوببه

مربوط به محصوالت و خدمات   که نقاط قوتش عمدتاً ردیبگ جهیممکن است نت یبانک شرکت ک ی سرانجام،

ارتباط برقرار کند، محصوالت و خدمات خود را   يبا مشتر ماًیمستق نکهیا يبه جا دهدیم ح یترج ن یاست، بنابرا

  یدسترس  رفتناست، اما عواقب از دست گیري مناسبی جهت  نیعرضه کند. ا  هاسایر پلتفرم ها و بانک  ریبه سا

 .گرفت  يجد  دیرا با  انیمشتر مستقیم
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 ایآس: بازار  شواهد

  ي شتریبا سرعت ب  یغرب  ينسبت به کشورها   یی ایآس  يدر کشورها   یشرکت  يشدن بانکدار یتالیج ید  ی صورت کلبه

 : از جمله  ؛وجود دارد یمختلف لیدال شتریسرعت ب ن یا  ياست. برا   انیدر جر

 .اندغرق شده  یتالیج ید طیمح  کی در  یغرب انی از مشتر شتریب ییایآس انیمشتر •

امر   نیو ا استاندك  8کوچک و متوسط ي هابه شرکت یسنت يهاخدمات ارائه شده توسط بانک •

 . دهدیقرار م  یشرکت يرقابت در عرصه بانکدار   دی جد کنانیباز  اریدر اخت را ياد یز  يهافرصت

  ي اد یز  يگذار ه ید و سرماهستن  يدر حال نوآور   یکیبزرگ تجارت الکترون  يهاو پلتفرم   يفناور   يهاغول  •

 .اندانجام داده  شرفتهیپ يهاحلتوسعه راه  يبرا

  ی شرکت  يبانکدار  ندهی آ  يتجار  يهابه درك بهتر مدل   تواندیم  ایها در آسبانک   يساز یتالیج ید  یچگونگ   یبررس

 .نقاط جهان کمک کند ریدر سا

نوظهور هستند   يکه در بازارها  یی هاچگونه بانک  دهدی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، نشان م ییهامثال

ها  مثال ن یا نی. همچنرندیبگ ی شیرقابت پ نی و در ا کنندغلبه  شرفتهیپ يممکن است بر روندها و رقبا در بازارها

 .کنند قیرا تلف یمالریو غ یدمات مالخ توانندی م شرفتهیپ يها در بازارها که چگونه بانک  دهدی نشان م

  ارد یلیم 60با ارزش حدود  ینیشرکت چ ک ی اشاره دارد که جهان  ی مال يشرکت فناور ن یبزرگتر به مثال نیاول

است و با استفاده از   ینیچ B2B یکیبزرگ تجارت الکترون تیسا کی مجموعه ریشرکت ز نی . ااست دالر

دالر و صندوق    اردیلیم  100از    شیب  ی با مبلغ  ییهاکوچک، با ارائه وام   ي هامنحصر به فرد خود به شرکت  یدسترس

 
۸ SMEs 
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بازار کوتاه   نی را از ا ی است، دست مؤسسات مال یها در سطح جهان نمونه  نیاز بزرگتر یکیخود که  9بازار پول 

  .است نیدر داخل و خارج از چ  یبازار مال کی شدن به  لیشرکت تبد  نی طلبانه ا. هدف جاه کندیم

کرده  جادیا  نیرا در کشور چ ايکپارچه ی یمال ستمیو حمل، اکوس  عی شرکت خدمات توز کیحال،  نیهم در

ثروت،   تیری(مانند مد یو خدمات مال نیپرداخت آنال ،یکیلجست یبانیاز جمله پشت یاست که خدمات مختلف

  ژه یوها (بهاز داده  یمیحجم عظ يدارا شرکت  نی. ادهدی ) ارائه منیتأم رهیزنج  یمال نیو تأم ياعتبار  يهاکارت

  د یو توسعه خدمات ارزش افزوده جد  یی شناسا يها برا داده  نی از ا تواندی معامالت) است که م يهاداده 

 .کند استفاده

به   ،یی دالر دارا  اردیلیم  75از  شیهمتا به همتا با ب ی دهوام  ی فعال در زمینهنیشرکت چ ک ی گر،ید یمثال در

 ي گذار ه یسرما  ساختن  ریپذشرکت با امکان   نیشده است. ا  لیتبد  نیدر چ  میثروت مستق  تیر یپلتفرم مد  نیبزرگتر

 ها،رساخت یامالك و مستغالت و ز   يهاروژه نبود، مانند پ  ریپذدر آنها امکان   ي گذار ه ی سرما  که قبالً  یی هادر پروژه 

صورت  شرکت خدمات خود را به  نیا نیکرده است. همچن کسب گذارانه یسرما انیدر م ياگسترده تیمحبوب

 .کشدی را به چالش م  یسنت  يوکارکسب  يهاو مدل  دهدی به مؤسسات ارائه م میمستق

  ي ها. با استفاده از داده کنندی م يهمکار  نیدر چ نیتأم رهیزنج  یبستر خدمات مال کیبا  ییایبانک آس نیچند

  ق یرا از طر  ی مختلف اعتبار مال  يهابانک   کند،ی خود جمع م  ان یپلتفرم از مشتر  ن یکه ا   ی فروش، سهام و مال  د،یخر

 .دهندی پلتفرم ارائه م

دهند. در واقع  ی ائه نمشدن ار یتالیج یمرتبط با د يهاتی از موقع ی جامع تصویر هستند اما   ایها، گرچه گو نمونه  ن یا

 
۹ Money market fund 



 های شرکتیبانک دیجیتالی شدنمسیر 

 

 
 ۱٥ 

نشده است.    دهیکنند که هنوز د  نیتدو   يدیکامالً جد  يوکارکسب  يهاخالق ممکن است مدل   يهااکثر شرکت

از چالش   یبخش ،یسنتر یغ ي رقابت با رقبا يبرا  یآمادگ نینوآورانه و همچن ریمس ک ی جادیبودن در ا شگامیپ

 .است  یفعل

 ندهیآ  يبرا   يشنهاد یپ ر یمس

خاص خواهد   رو هستند، کامالًبه ها با آن رو که بانک   یخاص  يهابا چالش ،یشدن هر بانک شرکتیتالیج ید ریمس

 : است  یچهار رکن اساس هیبر پا تال،یج یتحول د يهابرنامه  نیتربود. اما موفق 

  يدر سفر مشتر يبازنگر •

 ها کشف قدرت داده  •

 ی اتیمجدد مدل عمل فیتعر •

 یتالیج ی د ت یبا محور ی سازمان جادیا •

 ي مشتر سفر در يبازنگر

  ي هاند ایفر  انیمشتر  ،رسندی به انجام می آن  يدها ییو تأ  شوندی ها داده مسفارش   کی کل  کیبا  ي که صرفاً  عصر   در

دوران، بانک   نی همگام شدن با ملزومات خاص ا ي. براآورندی را کمتر تاب م طول بکشدها که هفته  یناواضح 

  يسازو فشرده   يساز معموالً با ساده  يگربازن  نیکند. ا  یتالیج یو د  يطور کامل بازنگررا به  يسفر مشتر  دیبا  یشرکت

نحوه برخورد بانک را با مشتري  کار نه تنها  نی. اشودی آغاز م یدهوام  ندایو فر يمشتر رشیمراحل پردازش پذ

  ي . براکندی آزاد م شتریبا ارزش افزوده ب ییهاتیتمرکز بر فعال ي بانک را برا یانسان يروین بلکه  د،دهیم تغییر

 :ندمتمرکز کن یاصل  نهیزمان و منابع خود را در سه زم د یها بابانک ،يمشتر فرمجدد س فیتعر
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موضوع،   ن یتوجه واقع شود. با در نظر داشتن ا مورد  ی به درست د یبا ي: انتظارات مشتريمشتر  تیمحور •

از نظر  را  ندهایفرا دیبا ،يدر کل سفر مشتر یتالیج یتجربه برجسته د کی ارائه  يبرا یشرکت يهابانک

 . قرار دهند یطراح  ماتیرا در مرکز تصم انیمشتر دی کنند. آنها با يبازنگر  يمشتر

  ا یروز دن يهاي فناور و  شند یندیب یفراتر از محدوده صنعت بانک دیبا یشرکت ي هانوآورانه: بانک  فناوري •

بر   یمبتن يهاخود را با استفاده از پلتفرم رساختیو زگیرند را به کار  یمصنوعو هوش  کیمانند روبات

 .داده مدرن به روز کنند

هر   دیبا  یسازمان يهابانک  ،يهمراه با بهبود سفر مشتر هانه یآوردن هز  نییپا ي : برا ندهاایفر ي سازنهیبه •

  ون یاتوماس نیکنند. ا کیامکان خودکار شدن دارد را خودکار و اتومات شانیهاند یکه در فرا  يامرحله 

 .کندی م يریو از هدر رفت زمان جلوگ شتری را ب  یسرعت و چابک  کند،یرا استاندارد و ساده م   ندهایفرا

  ز ین افتهیتوسعه  ي. در بازارها افتدی اتفاق م  ی واقع يایهمانطور که اشاره شد، در حال حاضر در دن ي بازنگر  ن یا

تجربه    يبازنگر   ي برا  ن ی متحده در استفاده از بستر آنال  االتیبانک بزرگ ا  کیمثال    برايوجود دارد:    یی هانمونه

مدت را از  بانک اعتبار کوتاه  نی است. ا شرویپ يریگوام اتیکوچک و متوسط) در عمل يها(شرکت انیمشتر

  ع یسر  يریگمیروشن و تصم طیشرا  ،یرقابت يهارخکه شامل ن  دهدی درخواست آسان ارائه م  ندایفر  کی قیطر

فراهم   انیمشتر يرا برا  شرفتهیکامالً پ ي اتجربه نکهی ضمن ا  دیبرنامه جد  نیاعتبار در روز بعد) است. ا نی(تأم

 .دهد ی کارمندان بانک کاهش م يچرخه و زمان کار را برا  ي ریچشمگ وربه ط کند،یم

 هاداده قدرت کشف

ها  بالقوه دارند که اکثر بانک   يرقبا   ر یو سا  یمال   يفناور  يهاعمده نسبت به شرکت   تیمز  ک ی  یشرکت  يهابانک
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  يهابه روش  تواندیداده دارند که م يادیز  حجمها . بانککنندی نم يبردار بهره  ت یمز نی از ا یبه اندازه کاف

 يکاواست. داده  یاتیح ی رقابت ت یمز جادیو ا تالیج ی تحول د ي ها براداده  ن ی. پردازش ا شوداستفاده  يشماریب

  انشانیکامالً متناسب با مشتر  يهاحلکنند که راه   یمعرف  یی ها کمک کند تا خود را به عنوان شرکابه بانک   تواندیم

 :استفاده کنند  یاتیح نهیزم  نیبهبود عملکرد در چند يها برا از داده  توانندی . آنها مدهندی ارائه م

  ي هاي ارتباطات بالقوه با مشتر ییو شناسا يبندت یبه منظور اولو  دیها بابانک: انیهدف قرار دادن مشتر •

 .استفاده کنند هاینیبشیپ لیتحلوه یو تجز دیداده جد  از منابع  ندهیآ

  ي ها، فرصت11ي ا دانه  ياخوشه  لیو تحل ه یبا استفاده از تجز دی: بانک بايمشتر 10د ی سهم خر شی افزا •

شده توسط    افتیمحصوالت و خدمات در  بیدر واقع ترک  یعنیموجود کشف کند (  انیرا با مشتر   دیجد

  ق ی تعم  يبرا  ییهاشود تا فرصت  سهیمقا  ان مشابهیشده توسط مشتر  افتیخدمات در  نیانگیبا م  يهر مشتر

 .شود) دا یپ يمشتر آن  به گریمحصوالت د  شنهادیروابط و پ

مانند   ییها(بر اساس داده يرفتار لیتحلوه ی با استفاده از تجز دیبا ی: بانک شرکتانیمشتر ي نگهدار •

  رانه یشگیصورت پقرار دارند را به  يکه در شرف قطع همکار  یانیها) مشترو صورتحساب  ریمعامالت اخ

 .کند جادیخود ا انیتر روابط با مش تی ریمد  يرا برا  ي اقدام خاص آن مشتري هاو برنامه  ییشناسا

  ي گذار متیق ي استفاده برا  ،یشرکت ي هابانک ي ها براداده  ي هااستفاده  نیتراز مهم  ی کی: يگذار متیق •

 .محصوالت و خدمات است 

  يهابرنامه   يهامعامالت (هم داده   يهاداده   شرفتهیپ  لیتحلوه یبا استفاده از تجز  دی : بانک باسکیر  تیریمد •

 
۱۰ Share of Wallet 
۱۱ Granular cluster analysis 
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 ۱۸ 

کوتاه کرده و با   دیجد  يهاوام  ينظارت بر اعتبار)، زمان چرخه را برا  يندهاایفر يهاو هم داده  ياعتبار 

  .کند ینیبش یرا پ ی خطرات احتمال يشتریدقت ب

 ی اتیعمل مدل مجدد  فی تعر

توانمند با  انیمشتر ارتباط با  ریمد  کیکه  ی(مدل 12ک یونیب يهااز مدل  يارتباط با مشتر دی جد يهامدل  فیط

.  ابدیی گسترش م  يمجاز  يهااست) به سمت مدل  انیثر با مشترؤتعامل م  جادیبه دنبال ا  تالیج ید  ياستفاده از ابزارها

و    رودمی   نیوجود دارد از ب  یصورت انسان به   يشترارتباط با م  تیریکه در بخش مد   يارابطه   يمجاز   يهادر مدل 

  کپارچه یها و ارائه خدمات  مدل   نی کردن ا  ی منظور عمل. بهشودی به پلتفرم بانک متصل م  ماًیمستق  يدر عوض مشتر 

 .وجود داشته باشد  هات یاز قابل  يامجموعه  دیبا ،یدر هر بخش از خدمات بانک انیبه مشتر

صورت  داشته باشند که به   یاتیمدل عمل ک ی  دیها با بانک ان،یمشتر ت یریمد  دی جد ي کردهایاز رو  یبانیپشت جهت

  ي ا گونه به   د یبا  ی اتیعمل  مدل  ن یا  نیمختلف ارائه دهند. همچن  ي هاکانال   قیمحصوالت و خدمات را از طر   نه،یهزکم

همگام    يراه کارآمد برا   کیهمگام شود.    دیجد   يهاي ان و نوآور یمشتر  يازهاین  عی سر  راتییباشد که بتواند با تغ

 را فراهم کند.  ياست که امکان همکار  یاتیمدل عمل کی استفاده از  ،يبودن با نوآور 

 13ی وکار داخلو مراکز رشد کسب یمال يفناور  يهادر حال حاضر با مشارکت شرکت شتازیپ یشرکت يهابانک

  و مورد اقبال بوده تر کمکه  پردازندی م  یها و خدماتبه بخش  و هم کنندمی ارائه  دی خدمات جذاب جد هم خود، 

  ی ات یعمل ي هانه یو هز یرقابت  ي هامتیبا ق زیکارها ن نی همه ا زنند؛ی را رقم م  یمتفاوت ي تجربه مشتر به این ترتیب

 
۱۲ Bionic 
۱۳ Internal incubators 
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 ۱۹ 

 .شودی تر انجام منییپا

 یتالیجی د  تی محور با سازمان کی  جاد ی ا

 یتالیج ید تیذهن قیاست. تزر یو فرهنگ  یسازمان راتییمقابله با تغ تال،یج یبرنامه تحول د یرکن اساس نیچهارم

  تواند ی دو فرهنگ متضاد در دوره انتقال م تیر یبه مد ازین نیاست. همچن زیبرانگچالش ی بانک یدر فرهنگ سنت

بانک    یاساس  رییمتعهد به تغ  يسازمان به رهبر   در  تالیج یوجود آوردن فرهنگ ددر به   تیرا بدتر کند. موفق  طیشرا

  ي کامالً شفاف باشد و با بودجه مناسب، جذب استعدادها  کیاستراتژ  تیاولو کی دیبا تالیج یدارد. تحول د ازین

 .شود یبانیپشت يریپذسک یچابک و ر يکار  دی جد يهاالزم، تفکر مثبت نسبت به روش 

است که   ی تیاما حضور آنها در بازار واقع شوند،ی محسوب م یرقابت دیتهد  کی  یمال  يفناور  يهاشرکت  اگرچه

تجارب  به دنبال الهام گرفتن از    دی . درعوض، آنها بارندیبگ  دهیناد  ایآن را انکار کنند    توانندینم  یشرکت  يهابانک

را به    انیها و تعامل با مشترروش  رییکنند تا تغ ي همکار ابا آنه د یها باشند و در صورت لزوم باشرکت  نی ا 14موفق

کمک    یشرکت  يهابه روش ذکر شده به بانک  یمال  يفناور   يهابا شرکت   يانجام دهند. همکار  ياصورت مرحله 

  ت یرا در سازمان خود تقو  يتفکر در مورد تجربه مشتر  دیجد   يهاوهیتا فرهنگ خود را تکامل بخشند، ش  کندیم

 .واکنش را کاهش دهند انکنند و زم

 ی ان یپا سخن

سود باال، توان  هیاند. حاشنکرده  جادیخود ا اتیدر عمل ياعمده  راتییتغ یسنت یشرکت يهاکه بانک هاستسال

  ي هاها و شرکتبانک   نیو روابط بلندمدت ب  التیتسه  ياعطا   يمختلف برا   يهانه یگز   نیو انتخاب ب  يریگمیتصم

 
۱۴ Best practices 
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 ۲۰ 

و   نهیخود و اجتناب آنها از صرف هز یلما یاز بازده یشرکت يهاخاطر بانک نانیموجب اطم ،یبزرگ صنعت

به   یوکارها و ظهور فرصت ارائه خدمات بانکاقتصاد کسب راتییخود است. اما تغ يهاساختر یروز کردن ز به

که به   یمال يفناور يهاچون شرکت يدی جد گرانیآن ورود باز  یکوچک و متوسط، و در پ يهاشرکت

 جادیو ا   یشرکت  يخوردن توازن اقتصاد بانکدار بودند، موجب بهم   رآسان و سرعت عملکرد خود مشهو  يهاند یفرا

  ي اگسترده  راتییرا به تغ یشرکت يهاها بانک و چالش راتییتغ نیها شده است. ا بانک  نیا  يبرا  يخطرات جد 

  یرقابت  ياایاز دست دادن مزشاهد    ایو    کنندا منطبق  خود ر  ندهیچند سال آ  یط  دیسسات باؤم  نیو ا  کنندی وادار م 

  کپارچه یر یمختلف غ  یتالیج ید   يهابرنامه   ي، ابتکار  پایه راهکارهايها بر  . در گذشته، بانک باشندبازار خود    سهم و  

  يبرا  يترمنسجم  ياستراتژ کیاما اکنون وقت آن است که  کردند،ی م یاتیمشخص را عمل ي و بدون استراتژ

آسان    مسیري  چ یهگام برداشتن در  کنند.    نی تدو  يگذار ه ینحوه سرما  زیرقابت و ن  يها در مورد محل  يریگمیتصم

و   کیاز منظر استراتژ  لیتحلوه یبه تجز یتالیج یهر تحول د ،ینظر از جهت حرکت بانک شرکتو صرف  ستین

است.   يآن ضرور   یواقع   يهایی سازمان و توانا   هیاول  تیموقع  ی ابیرو ارز  نی دارد. از ا  ازین  ی و بررس  قیتحق  نیهمچن

چگونه باشند و چگونه   توانندی م  یبانک د یاشکال جد ن یکه ا  دهدی شدن در گذشته نشان میتالیج ید  ياهنمونه

 .باز کند  یرقابت  يا یو مزا دیدرآمد جد يهاانیجر د، یرا بر امکانات جد  ياچه یدر  تواندیم تالیج یتحول د
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