ده روند برجسته بانکداری در سال ۴۱۰۲
جیم ماریوس
ترجمه :جعفر خیرخواهان
بانکداری دیجیتال ،اختالل در پرداختها و رقابت غیربانکی در پس ذهن پیشبینیکنندگان
صنعت بانکداری است که به سال  ۴۱۰۲نگاه میکنند

برای درک مهمترین روندهای مورد انتظار مؤثر بر بخش بانکداری خرد در سال  ،۴۱۰۲بیش از  ۰۱نفر از رهبران
خدمات مالی جهانی از جمله بانکداران ،مدیران اجرایی اتحادیههای اعتباری ،ارائهدهندگان صنایع ،ناشران مالی،
سردبیران ،وبالگ نویسان ،مشاوران و تحلیلگران را به خدمت گرفتم .اینن سنومین سنال اسنت هنه منن چننین
روندهایی را تدوین میهنم.
فهرست امسال ،حیطه هار را از تداوم روندهای گذشته ،تا معرفی روندهای جدید در تحوین ،،ررداخنت ،ربابنت،
عملیات ،تجربه مشتری و بازاریابی گسترش میدهد .در حالی هه تأثیر هر یک از این روندها در یک بانک خاص
ممکن است بر اساس بازار و اهداف راهبردی متفاوت باشد نباید هیچ یک از این روندها نادیده گرفتنه شنوند .بنا
وجودی هه تأهید این مجموعه عمدتاً بر آمریکای شمالی است ،بسیاری از روندها ،بنه لطن راسن دهنندگانی از
بریتانیا و منطقه آسیا و ابیانوسیه ،ماهیت جهانی دارند.
دو روند مهم هه در فهرست نیامده است اما وابعاً بر هر روند مورد بحث تأثیر میگذارد ،حضور همهجانبه بوانین
تنظیمی ریشین و آتی و همچنین سرمایهگذاری ریوسته در فنآوریهای جدید است تا رونندهای امسنال را بنه
یک وابعیت مبدل سازد .دو روند هه ممکن است اهمیت آنها اثبات شود ،اما همتر ازآنچه هه انتظار میرود بیان
میشوند ،عبارتند از بخش همتر استفادههننده از خدمات بانکی ) (underbankedو ارزهنای جنایگیین نظینر
بیت هوین.
 ۰حرکت به سوی دیجیتالی شدن :هیچ روندی ،صنعت خدمات مالی را به اندازه و یا بنه سنرعت حرهنت بنه
سمت دیجیتالی شدن تحت تأثیر برار نداده است .در وابع ،بر مبنای دو گیارش اخیر موسسه ۵۳ ، Accenture
درصد از سهم بازار بانکها در آمریکای شمالی تا سال  ۴۱۴۱به عنوان شعب بانکداری سننتی جنای خنود را بنه
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بازیگران جدید دیجیتال میدهد .برت هینگ مدیرعام ،شرهت  Movenو نویسنده هتب ررفروش میگوید «در
سال  ،۴۱۰۲ما شاهد تجارب بیشتری در محصوالت جدیند و درآمند در حنول تلفنن همنراه ،وب و شنبکههنای
اجتماعی خواهیم بود».
 ۴اختالل در پرداخت :ردیابی بازیگران جدیدی هنه امیندوار بنه اخنالل در بنازار ررداخنتهنا هسنتند تقریبناً
غیرممکن است .با توجه به مراح ،بسیار و تراهنشها در شک ،عنادی شنخب بنه شنخب  )P2Pو ینا فراینند
ررداختهای خردهفروشی ،هیچ همبود بازیکنی در تالش برای دریافت سهمی از ررداختها وجنود نندارد .ریامند
بیرگتر از فقدان مراح ،در فرایند ررداخت به بازیگران غیرسننتی ،رتانسنی ،از دسنت رفنتن بیننش منرتب بنا
تراهنشهای ررداخت است .این «تاج گوهرین» فعالیت ررداختها است.
 ۳افزایش رقابت غیر بانکی :در سال  ،۴۱۰۲نقش مورد اعتماد باننکهنا و تعناونیهنای اعتبناری بنه عننوان
جمعآوریهننده وجوه ،ارائهدهنده وامها ،رردازشگر ررداختها و مشاور رواب مالی برای بازیکنان غیرسنتی خ
مقدم ،از جمله سازمانهای مالی جدید نئوبانکها) ،ارائهدهندگان سختافیار ،رردازشنگرهنای ررداخنت شنخب
ثالث ،و توسعهدهندگان نرمافیارهای تلفن همراه هه بازرگانان و مصرفهنندگان از آنها برای لطمه زدن به مدل
خدمات مالی سنتی استفاده مینمایند ادامه خواهد یافت.
جیم برون بنیانگذار  ،Finovateریشبینی میهند هه «بخش جایگیین اعطای وام  )alt-lendingبه عنوان
یک تهدید ربابتی جدی برای وامدهندگان جریان اصلی به همراه یک تهدید خارجی آغاز خواهد شند هنه در آن
یک یا چند موسسه مالی شروع به ارائه خدمات وام شخب به شخب  P2Pخواهند هرد».
 ۲بهینهسازی شعب :مدلهای جاری توزیع مبتنی بر شعب ،حاال دیگر رایدار نبوده و بنادر بنه راسنخگویی بنه
نیازهای در حال تکام ،سریع مشتریان برای دسترسی زمنان وابعنی و سنادگی در تعنامالت بنانکی نیسنتند .بنا
وجودی هه بانکداری بدون شعب بطعاً به رایان راه رسیده است ،بانکداری با شنعب همتنر در سنال  ۴۱۰۲آغناز
خواهد شد .شری

ملیس مدیر اجرایی  Novantasمیگوید« :بانکها شروع به هشن چگنونگی دسنتیابی بنه

"تسهیالت ادراهی" با هیینهای بسیار رایینتر از گذشته هرده«.
 ۵تمرکز بر "مشتری نسل  :"۳مشتری نس ۵ ،به شک ،دیجیتالی متص ،شنده اسنت ،بسنیار مطلنع اسنت و
خواستار یک رویکرد بسیار شخصی و سفارشی در ارتباطات ،محصوالت و خدمات خود است .به جای بدم زدن به
سمت یک شعبه محلی و نشستن برای افتتاح یک حساب در ساعات بانکی ،این مشتریان خدمات بانکی خنود را
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بسیار شبیه خرید موسیقی ،هتاب و دیگر محصوالت به شک ،آنالین و  ۴۲ساعت در هفنت روز هفتنه خرینداری
میهنند.
چارچوب داوری برای این مشتریان ،مؤسسات مالی نیستند ،بلکه بهتنرین خنردهفروشنان دیجیتنال و بازاریابنان
اجتماعی هستند .این بانکها با استراتژی نخست تلفن همراه ،از نیرومندترین رببای این مشتریان هسنتند .ویند
آرنولد ،بنیانگنذار و مندیرعام ،شنرهت  Bannoمنیگویند« :هنگنامی اجنرای اسنتراتژی تلفنن همنراه بنرای
مصرفهنندگان دیجیتال ،بانکها باید از اینکه دارای خدمات اساسی مشابهی در شعبات هستند اطمینان حاص،
هنند».
 ۶در هم شکستن انبارها :به منظور مدیریت مؤثر اطالعات مشتریان ،بانکها شروع به حذف هم انسان و هنم
مخازن دادهها به وسیله یکپارچهسازی دادهها ،سنامانههنا و فرآینندها در سرتاسنر خطنو محصنوالت مختلن
نمودند .دادهها به اشتراک گذاشته خواهند شد و در زمان وابعی و در تمام نقا دسترسی به باننک ،بنرای ارائنه
خدمات شخصیتر بر اساس مشخصات هام ،مشتری امکانرذیر میشوند.
دنی تنگ رهبر تحوالت مالی جهانی در  IBMمیگوید« :در سال  ،۴۱۰۲منا شنروع بنه مشناهده نموننههنای
بانکداری از هانالهای متقاب ،،و به اجرا درآوردن بینش و توان تحلیلگران خواهیم نمود .رهبران صنعت ،انبارها را
از بین خواهند برد ،و شروع به همگرایی بانکداری تلفن همراه و آنالین و ایجاد ارتبا بین هانالهای دیجیتال و
فیییکی خواهند نمود».
 ۷سادهسازی تعامالت :در هنگامی هه همه چیی در اطراف ما در حال ریچیدهتر شدن است مصرفهنندگان در
جستجوی محصوالت و شرهتهایی هستند هه بتوانند زندگی ما را ساده هنند .اما مهم است هه تشخیب دهنیم
ساده نمودن تعام ،با مشتریان بدان معنا نیست هه محصول و یا خدمات اساسی ساده باشد .در عوض ،نکتنه در
این است هه مانند یک منتقد دایما اندیشیده و به دنبال راههایی برای از میان بردن مراح ،و تشنریفات اداری و
فرآیندهایی هه بیش ازحد ریچیده است ،باشند.
در سال  ،۴۱۰۲مؤسسات مالی شروع به تحقق بخشیدن سادگی متقابلی نمودند هنه بنه نندرت بنرای هنر دوی
مشتریان و سازمانها سودمند است .شرهتهایی نه تنها سادگی را در اعتماد بهبودیافته و وفاداری دیدهاند ،بلکه
آنهننا صننرفهجننویی در فرآیننندهای زائنند و از رده خننارج و هنناهش ررسننشهننای مشننتریان را نیننی تشننخیب
دادننند .همننانطننور هننه  ،jin Zwickyمعنناون رئننیس بانننک  OCBCسنننگارور از تجربننه طراحننی خننود در
سنگارور بانک به من گفت" ،سادگی مانند رنگ سیاه است "به اینن معننی هنه سنادگی اسنتانداردی اسنت هنه
همیشه هار میهند و مد است.
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 ۸بهبود تجارب زمینهای :بر اساس نظریه تحلیلگر ارشد گنروه  ، Ron Shevlin ، Aiteننوع جدیندی از
بازاریابی در سال  ۴۱۰۲ظهور خواهد هرد  -فعالیتهنای مبتننی بنر بازارینابی – ینا بازارینابی در زمیننه ینک
چشمانداز یا فعالیت انجام گرفته توس یک مشتری .فعالیت مبتنی بر بازاریابی  ،نقطه تعامن ،را تییینر خواهند
داد ،و به سمت نقطهای نیدیکتر به نیاز مشتری حرهت میهند.
بازرگانان-تامین هنندگان جدید برای جلب راداشهای تجاری ظهور خواهند هرد هنه هندف بنرار دادن ریشننهادها را
بهبود خواهند داد و از چشمانداز رسانههای اجتماعی برای بهبود خدمات و تحوی ،،استفاده خواهنند هنرد .در نهاینت،
بانکها برای بهبود عالئم در زمان وابعی و اطالعیههایی هه وفاداری و تعهد را تقویت مینمایند ادامه خواهند داد.
نیکول استراگی ،،مدیر تحقیقات بازاریابی بانکداری خرد در  CEB Tower Groupمنیگویند« :هاننالهنای
دیجیتال در سال آینده از معامالتی بودن به تعام ،هردن رشد خواهند یافت .نهادهای مالی نیی بر توسعه هر چه
بیشتر این هانالها ،و همک به مشتریان برای مدیریت بهتر امور مالی خود تمرهی خواهند هرد».
 ۹تفاوت قائل شدن برندها :با توجه به اظهارات سیمون هالف ،شریک و مدیر هیئتمدیره گروه  Clearشاخه
بریتانیا« ،مصرفهنندگان ،بیشتر برندهای بانکی را نامطلوب و هامالً غیرباب ،تمایی میشمارند .آنها میبینند هنه
دیجیتالی شدن صنعت ،برندهای بیشتری را تجاری میهند و محدودیتهای تعنامالت رودررو تواننایی منا را در
تفاوت گذاشتن میان بانکها هاهش میدهد .بانکها و تعاونیهای اعتبناری شنروع بنه جسنتجوی راهنی بنرای
ایستادگی هردن در یک بازار ربابتی شلوغ در سال  ۴۱۰۲نمودهاند و در تمام هانالها اعمال نفوذ خواهند نمنود
تا ریام آنها شنیده شود».
 ۰۱دیدگاه نوآوری جهانی :متأسفانه ،برخی از نوآوریهای هیجانانگیی بانکی در طنول چنند سنال گذشنته در
منطقه آسیا و ابیانوسیه و شرق ارورا و نه در ایاالتمتحده یا بریتانیا روی داده است .در سال  ،۴۱۰۲باننکهنا و
تعاونیهای اعتباری شروع به نگریستن به فراسوی سواح ،برای جذب ایدههای جدید و یادگیری از سازمانهنای
خارج از هشور نمودهاند هه در برخی موارد به مراتب جلوتر از خدمات داخلی ما هستند.
با توجه به گفته جی .ری .نیکالس از شورای نوآوران بانکی« ،بانکها در ایاالتمتحده نیاز به باال بردن رریسکوپ
دستگاه دیدن اجسام در زیر دریا) خود و نگاهی گستردهتر برای الهام گرفتن دارند .برخی از نوآوریهای بیرگ
در سراسر جهان در جریان است و در اینجا ،بانکهای بسیاری تنها بر حرهنت تندریجی رببنای محلنی متمرهنی
شدهاند».
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در حالی هه بسیاری از تحلی،گران بر اهمیت روندهای سال  ۴۱۰۲تأهید میهنند ،و حتی اینکه چه رونندهایی
روی خواهد داد ،همگان توافق دارند هه یک ریشبینی تضمینشده برای سال آینده اینن اسنت هنه اخنتالل در
آهنگ بیسابقهای هه این صنعت را به ریش میراند ادامه خواهد یافت و این صنعت در سنال آیننده متفناوت از
اهنون به نظر خواهد رسید.
*******
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