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 ۲۰۲۳سالدر  تکنیو ف یصنعت بانکدار برای ینیبش یپ۵

۱۴۰۱ بهمن  
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  جایو در حال ا  دهیرا در نورد  ی اقتصاد  یهاعرصه   یبه سرعت تمام  نینو  یهایاز نوع فناور  ژهیبه و  ،یفناور

ها  امر بانک  نیاست و ا  یدر حوزه بانکدار  الخصوصی کاال و خدمات، عل  دیتول  یندهایدر فرا  یادیبن  راتییتغ

 کرد.  اهدخو تی خود هدا انیدر ارائه خدمات به مشتر یمتفاوت یرهایرا به مس

  یو معرف  هانیتخم  ها،ینیبشیبا پ  ،یو بانک   یکارشناسان صنعت خدمات مال  یمعموالً برا  ،یالدیم  یآغاز سال نو

 .شودی م نیقر دی سال جد یمختلف برا یروندها

در خصوص    ینیب شیدارند و اصوالً در مورد آنچه که تحت عنوان پ  ندهیدر مورد آ  یدگاهیمردم چه د  مینیبب  کهنیا

  م یاست. اما اگر بخواه  تیجالب و حائز اهم  اریدارند بس  یچه نکته نظرات  شودیمطرح م  ندهی آ  یاتفاقات و روندها

روندها   یها، حاوفهرست  نیهستند. اغلب ا  دکنندهی ناام  شوندیکه منتشر م  ییهامعموالً فهرست  م،ییصادقانه بگو

کنند. در    دایرو، ادامه پ  شیکه در سال پ  رودیاند و احتمال مهستند که در سال گذشته آغازشده  ییهاینیب شیو پ

اتفاق فهرست  بیقر  ت یاکثر  قت،یحق و »روندها«    ها«ینی بشی»پ  انیما را در م  یبه نوع  منتشر شده،  یهابه 

اند و امسال قرار  که »سال گذشته شروع شده  یصحبت کردن در مورد مسائل  رسدی. به نظر مکنندیم  مسردرگ

 .جذاب باشد یلیخ تواندیندارد و نم ینی بشی کنند« چندان معنا و مفهوم پ دایاست ادامه پ

 یهاینیبشیمورد از پ  ۵  م،یو حق مطلب را ادا کرده باش  میفت ین  یسردرگم  نیکه در دام ا  دیام  نیاساس، با ا  نیهم  بر

 .می کنی م یرا معرف ۲۰۲۳سال  یبرا تکنیو ف یصنعت بانکدار
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 سیبه عنوان سرو یبزرگ به عرصه بانکدار یهابانک ورود

نه چندان مهم    یکردی، رو(BaaS: Banking as a Service) سیبه عنوان سرو  ی حال حاضر، بانکدار  در

که اصوالً   ی. خدمات و محصوالتشودیقلمداد م  یکوچک بانک  یباز  کیبزرگ است و به عنوان    یهابانک  یبرا

  یجد   یلیرو، خ  نی و از ا  شوندیها را شامل م( بانکییدالر )در دارا  اردیلیم  ۱۰  ریمبادله مطلوب ز  یهانرخ

 .اندگرفته نشده

را   یخدمات و محصوالت بانک   توانندیاند مثابت کرده  یتک نیف  یهااستارتاپ  ریاخ   یهاسال  یط  کهنیوجود ا  با

 ی بانکدار  یهاستمیاز س  یاریحال، بس  نیو در ع  ند،یافزایرا به آن ب  یاالعادهخارق  یتوسعه داده و تجربه مشتر

 .اندافته یورود به آن را ن یبرا ی کاف یاقتصاد ه یتوجبزرگ،  یهااند، اما هنوز هم بانکآورده  یبه آن رو زین

 

به بانک،    تکنینسبت ف   –است    ۳۰به    ۷۰در حدود    یزیبزرگ، چ  یهابانک  ی سهم درآمد انجام معامالت برا

  م یتصم  کیکه تنها    –است    ترنییپا   یلیها خدست بانک  نیخرد به ا  یهابانک  ۵۰به    ۵۰با نسبت    سهیکه در مقا

 کایبنک آو آمر   ای (JPMorgan Chase) سی مورگان چ  یپیهمچون ج  یبزرگ   یهابانک  یبرا  یاهیحاش

(Bank of America) شودیم  یتلق. 

را وعده    یدهبهتر از آن حجم وام  ایها  از پرداخت  ییبالقوه بزرگ باشد و بتواند حجم باال  کیکه شر  یصورت  در

ضرر را    هیحاش  نیتحمل ضربه خواهند داشت و ا  یبرا  یشتریب   لیبزرگ تما  یهابانک  ادیدهد، به احتمال ز

استارتاپ    ک یمشارکت با    یالزم برا  یاقتصاد  هی توج  یبزرگ زمان  یها. به عبارت بهتر، بانکرفتیخواهند پذ

بزرگ و قدرتمند  یموردنظر، به قدر  تکن یکه ف  کنندی م  دایرا پ  س،یبه عنوان سرو  یدر قالب بانکدار  ،یتک نیف

 .بانک قرار دهد اریرا در اخت ییو درآمدزا یاز سودآور یباالتر یهاباشد که بتواند رقم

ها با  مشارکت بانک  یلزوما به معنا  س،یبه عنوان سرو  یمتذکر شد که بانکدار  دیبا  زینکته را ن  ن یحال، ا  نیا  با

به عنوان   یفرصت را دارند تا در قالب بانکدار نیها ااز بانک یاری. بسستیکننده نمصرف یتک نیف یهاشرکت
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  ی شوند و در کنار آن، از همراه  کیوارد مشارکت استراتژ  یتجار  ایکوچک و متوسط و    یهابا شرکت  س،یسرو

استفاده کنند.   زین (SaaS: Software as a Service) سیبه عنوان سرو  افزارنرم  یدهندگان عمودارائه 

  ی انتخاب خوب  ،یعمود  یکه به لطف ارتباطات متعدد و قدرتمند خود با مشاغل مختلف در بازارها  یدهندگانارائه 

 .نه چندان دور خواهند بود یاندهیبزرگ در آ یهابانک یبرا

 شده هیتعب تکنیبا ف   شدههیتعب یامور مال ینیگز یجا

  ی که درآمدها  زنندیم  نی، تخم (Bain) نیو ب (McKinsey) یهمچون مکنز  ی مطرح  یامشاوره  یهاشرکت

دالر در   هاونیلیبه تر   ندهیچند سال آ  ی، ط(Embedded Finance)   نهفته  ای   شدههیتعب   یمربوط به امور مال

، نوشته بودم که تا  (LinkedIn) نینکدیخود در ل  ریاخ  یهااز پست  یک ی. در  افتیخواهد    شیافزا  متحدهاالتیا

خواهند شد.    سیبه عنوان سرو  یبزرگ وارد بانکدار  یهانمونه از بانک  ۳۰۰در حدود    یزی، چ۲۰۲۵سال  

 .سه در آن اغراق شده است بیها اعتقاد داشتند با ضردر کامنت ن،یو متخصص نیاز مخاطب یاریکه بس یرقم

  ۱۰۰به    بیها، قراشتباه بوده و بر اساس کامنت  یمن نوع  نیتخم  میاست که اگر فرض کن  نجایا  ینکته اصل  اما

چه خواهند    یاعتبار  یهاهیها و اتحادبانک  گریباشند، پس د  میسه  سیبه عنوان سرو  یبانک در تجارت بانکدار

نهفته را دنبال   ای  شدههیتعب  تکنیبر ف  یمبتن  یاستراتژ  دیسؤال، با  ن یپاسخ دادن به ا  یبرا  رسدی کرد؟ به نظر م

 .دیکن

  یهابرنامه  ،یمؤسسات مال  یهاتیسادر وب   تکن یبه ادغام محصوالت و خدمات ف  قتیدر حق  شده،هیتعب   تکنیف

 .اشاره دارد   یتجار یندهایتلفن همراه و فرآ

  ی ، تحت عنوان »آنچه در بانکدار (Cornerstone)   کرنراستون  نیصورت گرفته توسط مشاور  یهاپژوهش

کنندگان درصد از مصرف  ۵۰از    شیکه ب  دهدی، نشان م«(What’s Going On in Banking)   افتدیاتفاق م

 ت یریها، مدمحافظت در برابر نقض داده   ت،یمانند حفاظت از سرقت هو  یخدمات  شانیهابانک  دهندیم  حیترج

 .کنند کپارچهیرا   شانیجار یهااشتراک و خدمات مذاکره قبض همراه با حساب

بانک  یاریچرا که بس  افت،یخواهد    یاژهیو   تیاهم  ۲۰۲۳در سال    یاستراتژ  نیا دنبال کاهش حجم  از  به  ها 

 در پلتفرم خود هستند.  یدهوام



 

5 
 

 

   (Shopify)   یفا یو شاپ (Amazon) ، آمازون(Square) مانند اسکوئر  ییهاطور که پلتفرمهمان  قت،یدر حق

اما نه محدود   ،یکنندگان هستند )اغلب به خدمات مالبه خدمات قابل ارائه خود به مصرف   دنیدر حال تنوع بخش 

  ان یروابط خود را با مشتر  کهنیجز ا  اشتنخواهند د  یراه  زین  یاعتبار  یهاهیو اتحاد  یبانک   یهاستمیه آن(، سب

تعم کسب کوچکشان  رو  قیوکار  به    یکردیدهند.  لزوما،  بر    شدههیتعب   تکنیف  یاستراتژ  کیکه  متمرکز 

 .دارد ازیکوچک ن یوکارهاکسب

  ی ها و حتها، سازمانها، بانکپس از آن، شرکت یهاو سال  دیدر سال جد م،ییتر بگوساده  میواقع، اگر بخواه در

ها ، بانک۲۰۲۳در سال    کهنیشوند. حال ا  تکنیف  کیهر کدام خود    کهن یندارند جز ا  یافروشان، چاره خرده

 شدههیتعب   تکن یخواهند آورد و چقدر از ف  یرو  سیروبه عنوان س  یدر قالب بانکدار  هاتکن یچقدر به مشارکت با ف

 .دیصبر کرد و د دیاستقبال خواهند کرد، با

 ی بانک  یکردها یرو  نیتراز مهم یکی ال،یپانیب

 شیکه پ  ی، در سال(BNPL: Buy Now, Pay Later) االن بخر، بعداً پرداخت کن  ای  الیپانیب  دهندگانارائه 

دار تأم  میرو  تأم  یفرد  یدهایخر  یمال  نیاز  اعتبار  یمال  نیبه  د  لیتبد  یخطوط  به عبارت   گر، یخواهند شد. 

 .شد هدخوا  لیتبد یاعتبار یهاکارت یبه جا دیجد یشنهادیبه پ ال،یپانیب

ن  اگرچه حال حاضر  بانک  یدهندگانارائه  زیدر  به  که  مبتنهستند  خدمات  ارائه  در  ب  یها،  کمک   الیپانیبر 

فعالً    گذرد،ی و آنچه که در آن م  یاما بر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص صنعت بانکدار  کنند،یم

 .دهندیم نشان لیدست از خدمات تما نیها نسبت به ارائه ااز بانک یمعدود اریحجم بس
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ا  با به  اتحاد، بانک۲۰۲۳در سال    کهنیتوجه   یاعتبار  یهاکارت  یرو  یکمتر  یتمرکز  یاعتبار  یهاهیها و 

خود را در خارج از    تی طور بالقوه، موقعتا به  افتیفرصت را خواهند    نیمتوسط ا  یخواهند داشت، مؤسسات مال

از مز  تیتثب  یاعتبار  یهاحوزه کارت ن  ال،یپان یخدمات ب  یهاتیکرده و  تنها خود که کاربرانشان را    زینه 

 مند کنند.بهره

 

عموم،   افترپ (Klarna) کالرنا  رینظ  ییهاپلتفرم برخالف تصور  معنا(AfterPay) یو  به  کلمه،    یواقع  ی، 

 ییهاقلمداد کرد. شرکت  یکننده تجارفعال   توانیم   شتریها را بپلتفرم  نی! استندین  ال یپانیدهنده بارائه   یهاپلتفرم

که    ،یراهکار پرداخت اقساط  کیائه  آن هم با ار  روشند،بف  شتریتا ب   کنندیدست، تنها به تاجران کمک م  نیاز ا

پس از    یهارو و سال   شیدر سال پ  ،یواقع  الیپانی . بدهدیم  لیرا تشک   شنهاداتیاز پ  یکوچک   اریتنها بخش بس 

 .و عرضه خواهد شد یها معرفآن، توسط بانک

 ی عال وانیکننده توسط داز مصرف یمال  تیدفتر حما دییتأ

در    یدر حال حاضر خار  (CFPB) کنندهاز مصرف   یمال  تیدفتر حما  کنندی که بانکداران تصور م  ی صورت  در

 !است دهید  شانیبرا یچه خواب یالد یم ۲۰۲۳سال  نندیچشم آنها است، بهتر است صبر کنند و بب 

 Brettکاوانا )( و برت  John Glover Roberts Jrرو، جان رابرتز )  شیسال پ  نیکه در هم  کشدینم  یطول

Michael Kavanaugh قاض نه  از  تن  دو  د  ی(،  به    ریت   کا،ی آمر  متحدهاالتیا  یعال  وانیارشد  را  خالص 

گرا قرار  کنار قضات چپ  رکننده، داز مصرف   یمال  تیاز قانون دفتر حما  تیزده و در حما  یبانکدار  یهاستمیس

 .رندیبگ 
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ا  ،یبه طور کل . ستین  یچندان مساعد نخواهد بود شک   ۲۰۲۳ها در سال  بانک  یبرا  ینظارت  طیمح  کهن یدر 

دستور  (Mastercard) به مسترکارت  راً یاخ (Federal Trade Commission) فدرال تجارت  ونیس یکم

را هدف قرار    «یسازکه »توکن  یکند. اقدام  سریبه صندوق رمز خود را م   بیرق  یهاشبکه  یداده است تا دسترس

فدرال تجارت، مسترکارت    ونی سیدارد. طبق گفته کم   یها و مؤسسات مالبانک  یسخت برا   یو خبر از سال  دهدیم

بدان معناست که هر  نیبه صندوق رمز خود را متوقف کرده بوده و ا  بیرق  یهاشبکه  یدسترس  یخیاز لحاظ تار

ها بازرگانان مجبور بودند تراکنش  گرفتند،یم  یلیموبا  ولپ  فیبه پرداخت با ک  می کنندگان تصمزمان که مصرف 

ب  یهاتراکنش  نهیکنند و هز  تی( هدازای و   ایمسترکارت )  قیرا از طر از   شتریشرکت را بپردازند، که معموالً 

از   یریشگیتر از پفروش مهمدر واشنگتن، درآمد تاجر و خرده  ینظارت  ینهادها  یآنها است. ظاهراً برا  یرقبا

 .ننده استکمصرف تی امن وتقلب 

 ی ها« در بانکدار بات، سال »چت۲۰۲۳ سال

 تواندیچقدر م  ،یکه هوش مصنوع  میادهیشن  نیو چند سال، مدام از کارشناسان و متخصص  ن یچند  کهن یاز ا  پس

 یبانک   رانیاست تا مد  دهی، وقت آن فرا رس۲۰۲۳در سال    تیساختارشکن باشد، در نها  یصنعت بانکدار  یبرا

 .راه بردارند ن یدر ا یقدم

  ل یدل  نیاند، بلکه به اگوش فرا داده و گردن نهاده   نیمتخصص  یهاه یخاطر که به سخنان و توص  نیلزوما به ا  نه

  ز یانگ جانیه  ،یداشتن  دوست  توانندیها چقدر مباتکه چت   دهندیم  حیترشان به آنها توضها و دوستان جوان که بچه

 .و کارآمد باشند
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 یگذارهیها به سرماآوردن بانک  یکرد، رو  توانیم  تک نیو ف  یکه در مورد صنعت بانکدار  یگری د  ینیب شیپ

ها، از سازمان   یاریبس  زیکه در حال حاضر ن  یجالب و مهم  یگذاه یاست. سرما  یا محاوره  یهوش مصنوع  یرو

 .آماده انجامش هستند ،یاعتبار یهاهیاتحاد ژهیبه و

نشان    افتد«،یاتفاق م  یکرنراستون، تحت عنوان »آنچه در بانکدار  نیصورت گرفته توسط مشاور  یهاپژوهش

بات چت  کی،  ۲۰۲۳مورد اعالم کرده است که قصد دارد در سال    کی  ،یاعتبار  هیکه از هر چهار اتحاد  دهدیم

 .کند  یاندازدر مجموعه خود راه 

 یها در صنعت بانکدارباتاز چت   یمیعظ  لیکار آمدن خ  یرو، با  ۲۰۲۳که در سال    میکنیم  ینیبشیپ  اگرچه

ها خوب باشد. هرچه باتچت  نیا  یخدمات ارائه شده از سو  تی فیضمانت کرد که ک   توانیاما نم  م،یرو باشروبه

 … و استو به اصطالح، شب دراز   میقرار دار ر یمس نیا یباشد، هنوز در ابتدا

 دارند.  ازیبات ن چت  کیفراتر از  یزیها، به چاذعان کرد که بانک توانیرو، م شیبه سال پ ینگاه با

 

 یارهایدست  یسازادهیپ   ازمندیها نو تعامالت باالتر، بانک  تالیجیروزافزون خدمات د  یازهایبه ن  ییگوپاسخ   یبرا

هوشمند   تالیجید  یارهایدست  نیهستند. اما تفاوت ا (IDA: Intelligent Digital Assistants) هوشمند  تالیجید

 ست؟ یها در چباتبا چت

از    یامجموعه  توانندیکرد که م  فیبر قانون تعر  یمبتن  یهاستمیس  یسر  کیبه عنوان    توانیها را مبات  چت

هوشمند، کامالً    تالیجید  یارهایمتداول انجام دهند. اما دست  ییهاشده را بر اساس پرسش  فیمعمول و تعر  فیوظا

در استقرار    شتری استفاده را با سهولت ب  موارداز    یترعیوس  فیط  توانندیهستند و م  یعیمجهز به درک زبان طب

 کنند. یبانیپشت تردهیچ یمکالمه پ تی باالتر و قابل تیف یو نصب، و ک

 کارآفرین نیوز منبع: 

https://www.karafarinnews.ir/news/9039/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3
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