
10/16/21, 4:30 PM  bankemruz.ir/چاپ/?id=28220 

bankemruz.ir/چاپ/?id=28220 1/7

بانک » بانک مرکزی » بانکداری الکترونیک 
کد خبر : 28220 
یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۹

بانکداری دیجیتال، تحول در درون جامعه

در میزگرد مجله سیمای بانکداری، موانع اجرای بانکداری دیجیتال
بررسی شد

گذر از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال ضرورتی است که
کمتر مدیری در نظام بانکی به آن پی نبرده است. روندهای جهانی
بر این اساس استوار است تا ارائه خدمات به مشتریان، به صورت
دائم و همواره در دسترس انجام شود. افزون بر این دیگر بانک ها
منتظر نیستند تا مشتری به سراغشان بیاید و خود به سراغ
مشتریان رفته و با شناسایی نیازها و انتظارات آن ها در صدد ارائه
خدمات شخصی سازی شده به آن ها هستند. بانک های ایرانی برای
دیجیتالی شدن چه کارهایی را در حوزه فرهنگ سازی و همچنین
استفاده از فناوری های روز باید انجام دهند؟ این پرسشی است که
سیمای بانکداری سعی کرده در میزگردی با حضور مدیران و
کارشناسان حوزه بانک و فناوری اطالعات به آن پاسخ دهد. این نشست با حضور سعید جمشیدی عضو هیئت مدیره
بانک گردشگری، فرشید فرخ نژاد عضو هیئت مدیره بانک رفاه، علی سعدوندی اقتصاددان و مدرس دانشگاه، مرتضی
ترک تبریزی مدیر فناوری اطالعات بانک ملت، رضا حاجی علی بیگی مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر، پیام
حنفی زاده استاد دانشگاه و مشاور در حوزه بانکداری دیجیتال، محمد ربیع زاده عضو سابق هیئت مدیره بانک صادرات و
سیدحسام الدین پورعباسی مدرس دانشگاه به میزبانی مجله سیمای بانکداری برگزار شد که مشروح آن را ادامه

می خوانید.

 

جمشیدی: بانکداری دیجیتال در حال ایجاد تحول در فضای
بانکی است و به زودی باید شعب خود را تعطیل کنیم؛ مانند
تحولی که پلتفرم های تاکسی اینترنتی در حوزه تاکسیرانی ایجاد
کردند. در آینده نزدیک نسل چهارم بانکداری ظهور و بروز
خواهد یافت و دیگر نیازی نیست که مشتری به شعبه مراجعه
کند، بلکه بانک باید به سراغ مشتری برود. باید به سمت
بهینه سازی خیلی از نیروها نیز پیش برویم. پیش از بانکداری
الکترونیک، کارمندان شعب، باید روزانه چند هزار سند را به
صورت دستی ثبت و ضبط می کردند و مشتریان هم در صف
دریافت خدمت بودند. در حالی که اکنون همان شعب تعداد
کمی مراجعه کننده دارند. باید دست به دست هم دهیم تا در
این فضا حرکت کنیم و از دنیا عقب نیفتیم. همان تحوالتی که
در حوزه بانکداری الکترونیک و Core Banking افتاد، اکنون در
حوزه بانکداری دیجیتال خواهد افتاد. باید ترس مدیران را در این
زمینه از بین ببریم. برخی از مدیران از تغییرات ناشی از فناوری جدید وحشت دارند و در برابر آن

مقاومت می کنند.

 

https://bankemruz.ir/category/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9/
https://bankemruz.ir/category/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/
https://bankemruz.ir/category/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/


10/16/21, 4:30 PM  bankemruz.ir/چاپ/?id=28220 

bankemruz.ir/چاپ/?id=28220 2/7

فرخ نژاد: بانکداری الکترونیک پیش از این در کشور
شروع شده و اکنون می خواهیم به سمت بانکداری
دیجیتال برویم. در هیئت دولت هم مصوب شده و هدف
نهایی نیز رفتن به سمت اقتصاد هوشمند است. دغدغه
این است که وقت تلف نکنیم و در نظام بانکی کار
موازی انجام ندهیم. در مورد بانکداری دیجیتال باید در
حوزه نیروی انسانی بانک، فرآیندها و ساختار بانک
تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ زیرا ابتدا باید سازوکارها و
رفتارها در نظام بانکی اصالح شود و سپس از
متخصصان فناوری اطالعات بخواهیم که فرآیندهای
درست را در فضای بانکداری دیجیتال ارائه کنند. نباید
دوباره انرژی خود را در این زمینه تلف کنیم، بلکه باید با
نفوذ بیشتری که در بازار پیدا می کنیم، هزینه های خود را

کاهش داده و درآمدهایمان را بیشتر کنیم. در بومی سازی آن نیز همین مالحظه را داریم. مثالً در
بانک رفاه کماکان نقش پشتیبان شعب را نمی توان انکار کرد. با اینکه درصد باالیی از تراکنش ها
توسط ابزارهای الکترونیک انجام می شود، اما شعب از نظر فرهنگی بُعد پشتیبان را برای
مشتریان دارند. همچنین اگر یک همگرایی بین بخشی در کشور ایجاد نشود و تمام سازمان ها این
کار را نکنند، دیجیتالی شدن برای بانک ها بسیار پرهزینه می شود و خروجی، قابل قبول نخواهد

بود.

 

 ترک تبریزی: کارهایی که اکنون در این حوزه در حال انجام
است، چه آن هایی که به بانک ها تحمیل می شود و چه آن ها
که تصمیم خود بانک هاست به شدت مشکل است. هیچ
کدام به راحتی عملیاتی نمی شود و این گونه نیست که چیزی
را بسازیم و تحویل گروهی دهیم. حرکت به سمت بانکداری
دیجیتال به نسبت بانکداری الکترونیک سخت تر است.
بانکداری دیجیتال تحول در آدم هاست، نه تحول در
تجهیزات. زمانی گفته می شد نرم افزار نوشتن برای موبایل
دشوار است، اما اکنون این اپلیکیشن تنها یک زیرساخت
فنی است و رفتارها باید تحول پیدا کند. خود بانک باید

بپذیرد و کسب وکارش را وارد این حوزه کند.

مراجع بیرونی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تقریباً دو
سه سالی است بر پایه استاندارد PSD2 یک سری فرامین و
اسناد را که باید در بانک ها اجرا شود، مقررات رگوالتوری اش
را تصویب کردند و یا یک سری خط مشی ها را ارائه داده اند تا اجرا کنیم. تعیین تکلیف مواردی
مانند پرداخت یاران یا پرداخت سازان که در راستای ایجاد استانداردهای دیجیتالی شدن است. در
وزارت اقتصاد هم مستند بانکداری دیجیتال به بانک ها فرستاده شده و در پی طراحی نقشه راه
بانکداری دیجیتال است. این نهادها به عنوان رگوالتور آینده بانک ها را می بینند و اینکه اگر
بانک ها به این سمت نروند، حداقل در بخش بانکداری خرد، دیگر حرفی برای گفتن ندارند. زیرا
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فین تک ها دارند به تدریج مشتریان را جذب می کنند و همین که بانک ها Core Banking و پایگاه
داده خود را حفظ کنند برایشان کافی است، در عین حال، بانک ها خیلی کند به سمت تحول
پیش می روند. پیشرفته ترین بانک های ما نیز این گونه اند و برخی از افراد عالقه ای ندارند که از
نگرش سنتی خود خارج شوند. امروزه بانکداری الکترونیک را بانکداری سنتی می دانیم، زیرا
مشتری دیگر نمی خواهد شعبه بانک را ببیند. اما بدنه بانک ها چندان با این تحول سازگار نیست

و افراد عالقه دارند همچنان پشت میز بنشینند و امضا کنند.

چالش دیگر، مراکز مسئول غیر بانکی در این زمینه است. اکنون مرکزی در این کشور نیست که
امضای دیجیتال را به بانک ارائه دهد و ناچاریم مشتری را به شعبه بیاوریم و از او امضا بگیریم.
اما جای خوشحالی است که مراجع بیرونی فهمیده اند که باید به این سمت بروند. بانک ها نیز از
انجام این کار ناگزیرند و هر کدام که این قدم را برندارند، حداقل در بخش بانکداری خرد حذف

می شود.

 

حاجی علی بیگی: در طول ۳۰ سال گذشته تحوالت زیادی در
حوزه فناوری اطالعات رخ داده است. یکی از بخش هایی هم
که بحث IT به صورت جدی مطرح می شود، سیستم بانکداری
است، زیرا هر فردی به طور روزانه با نظام بانکی ارتباط دارد.
زمانی عملیات دستی در بانک ها به شدت وقت گیر بود، تا
اینکه سیستم های حسابداری یکتا و Core Banking باعث شد
چنین معضالتی از مجموعه سیستم بانکداری کنار برود، هر

چند مقاومت ها در برابر آن زیاد بود.

بانکداری الکترونیک دو ارزش را برای مشتری ایجاد کرده
است؛ یکی کاهش مدت زمانی دریافت خدمات مشتری در
شعبه صرف و دیگری حذف مدت زمانی مراجعه از محل
زندگی یا محل کار خود به محل دریافت خدمات بانکی. کوتاه
کردن این دو زمان جزو معضل های اساسی بود. اکنون این دو
ً میل به صفر دارد و با ابزارهای مختلفی که معضل تقریبا

وجود دارد، کمتر احتیاج داریم تا برای دریافت خدمات بانکی به شعبه مراجعه کنیم.

در حوزه بانکداری دیجیتال، ابتدا باید نگرش الزم را در سازمان ایجاد کنیم. همان طور که تا تفکر
استراتژیک وجود نداشته باشد، نمی توان برای یک سازمان استراتژی نوشت. استراتژی بانک ها
باید به این سمت برود که هزینه های خود را کاهش داده و شعب خود را کم کنند؛ همچنین از
سمت سپرده محوری به سمت محصول محوری بروند. و مدل درآمدی خود را کارمزدی کنند. نیاز
است که نگرش دیجیتالی در سازمان ایجاد شود و مقاومت ها را کاهش دهیم، فین تک ها

می توانند در این زمینه به ما کمک کنند.

در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، بانک ها باید رویکرد Shared Value داشته باشند و از
قابلیت های یکدیگر استفاده و موازی کاری را حذف کنند. به عنوان مثال پیشخوان های شهرنت
بانک شهر به صورت تمام وقت خدمات ارائه می کنند. این قابلیت وجود دارد روی دستگاه های
VTM این پیشخوان ها، شعب مجازی سایر بانک ها هم به ارائه خدمت بپردازند. برای این بستر
هزینه زیادی هم انجام شده است که می توان آن را به اشتراک گذاشت و بانک های دیگر بدون
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نیاز به سرمایه گذاری جدید از این بستر استفاده کنند. نوآوری فقط این نیست که یک دستگاه
جدید اختراع کنیم بلکه در فرآیند هم هست.

حنفی زاده: اخیراً کتابی تحت عنوان Banking Business Model تألیف و منتشر شده است. در این
کتاب بخشی از درآمد صنعت بانکی در حوزه درآمدهای مشاع دیده شده است. یعنی همان نحوه
ً همه از آن تبعیت تجمیع منابع و سپس تخصیص آن، چیزی که در سیستم بانکی تقریبا
می کنند. بخش جدیدی از درآمدهای بانکی هم به وجود آمده که به آن غیرمشاع می گوییم. به
هر حال آنچه که سیستم بانکی ما برای ثبت درآمد و منابع از آن پیروی می کند، همان سازوکار
حسابداری سنتی است. در حالی که منشأ تولید ثروت دارد تغییر می کند. جامعه اطالعاتی منشأ
جدیدی از تولید ثروت دارد و آن دانش و اطالعات است. دارایی های غیرمحسوس حتی می تواند
شامل معروفیت هم باشد. بانک ها اخیراً در پی این هستند که این منبع جدید را نیز به سازوکار
تجمیع و تخصیص وارد کنند. شاید این موضوع را در خود بانک ها نبینیم، اما در بسترها و
شرکت های فین تکی می بینیم که به این نوع دارایی ها توجه کرده اند. بانک ها به صورت مستقیم
در جمع سپاری مالی (Crowd Funding) وارد نمی شوند، اما بستری را به وجود می آورند که افراد
منابع خود را به اشتراک بگذارند. حوزه ارائه خدمات هم تبدیل به یکی از درآمدهای مورد توجه
بانکی شده است. یکی از نمونه های محسوس آن کارمزدهایی است که از خدمات گوناگون
دریافت می کنند. هم از محل ارائه خدمات الکترونیک کسب درآمد کرده و هم با فین تک ها
تعامل می کنند و به صورت مشترک یا خام، کارمزد دریافت می کنند. یعنی دو منبع درآمد جدید
پدیدار شده؛ بانک ها هم دارند منابع نامحسوس را تجمیع می کنند و هم اینکه از حوزه خدمات

غیرمشاع خود درآمدزایی می کنند.

بانکداری دیجیتال به واسطه همین رویکرد به وجود آمده و در حال رشد است. این مفهوم به
ً بانک چگونه می تواند محبوبیت یک فرد را تبدیل به منابع محسوس دنبال تحول است؛ مثال
کند. مثالً در تبلیغات سرمایه گذاری این مورد را داریم که یک ساختمان را ایجاد کرده و می گویند
یک هنرمند یا ورزشکار معروف، یک واحد آن را دارد؛ در واقع از این طریق به آن مشروعیت
می دهند. یا در حوزه فین تک ها وقتی شرکت های big tech وارد می شوند، بِرندشان به عنوان یک

آورده نامحسوس وارد صحنه شده و به رونق گرفتن آن استارت آپ کمک می کنند.
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بانکداری دیجیتال دنبال این است که منابع نامحسوس را در سازوکار سنتی بانکی وارد کند،
ً در سوئد بانک زمان پیاده سازی شده حتی سپرده گذاری کرده و سپس تخصیص دهد. اخیرا
است. اکنون دیگر آورده سهامداران را به صورت کمیت های ملموس نمی بینیم. اکنون بانک ملت
تالش می کند به نوعی از فناوری بالک چین استفاده کند و رمزارز پیمان را در یک کنسرسیوم ایجاد
کرده است و تالش می کنند دارایی های راکد امالک و مستغالت را نقدی کنند. این ها نمونه هایی از

تحول دیجیتال است.

Heavy Regulated ً سیستم سنتی بانکی ما به شدت تحت کنترل مقررات رگوالتوری یا اصطالحا
است و بانک ها نمی توانند از چارچوب قوانین سنگین بانک مرکزی خارج شوند. بنابراین بانک ها
به نوعی در سازوکارهای شرکت داری خود در این صحنه وارد می شوند. بانک ها تالش می کنند این

نوع جدید ثروت را در سازوکار تجمیع و تخصیص خود وارد کنند.

بانک ها در همه زمینه ها تخصص ندارند و نمی دانند که در بخش های مختلف، نیازها و انتظارات
مشتری چیست.  بانک ملت بخشی را برای data mining و data monetization ایجاد کرده است،
اما شاید هنوز به این نتیجه نرسیده باشد که قشر پزشک و دندانپزشک چه نیازهایی دارند.
بانک ها می توانند ایده های خود را به پلت فرم های واسط بدهند و این پلت فرم ها این اطالعات را
به بانک ها یا شرکت هایی بدهند که کار تحلیل انجام می دهند تا تبدیل به Insight کنند. اگر بر
اساس این بینش یا بصیرت محصولی فروخته شود، منشأ درآمد برای بانک خواهد بود. مراکز
داده ی بانک ها هم حجم زیادی از اطالعات دارد که اقیانوسی از الگوها و روندهاست و هم
می تواند به صورت مشتری محور فروخته شود و هم برای یک بخش  از مشتریان به صورت تجمیعی

یک سری الگوها را استخراج کند.

درآمدآفرینی از دیتا یکی از زمینه های بسیار مهمی است که شکوه خاصی را به فضای بانکی
می دهد. البته بانک ها نمی توانند از این زمینه های جدید قرائت یکسانی داشته باشند، زیرا
زیرساخت متفاوتی دارند. بانکی که مالکیت Core Banking را دارد یا روی data warehouse کار
کرده و APIهای بیشتری را ایجاد کرده، مسلماً سهم بیشتری از این درآمدهای غیرمشاع می برد و

این گونه نیست که بخواهیم نسخه یکسانی را برای همه بانک ها تجویز کنیم.
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ربیع زاده: دنیای مجازی به تدریج در حال رسیدن به این نقطه است که نسبت بین سوژه و ابژه
تغییر کند. در دهه ۶۰ بانک صادرات از مؤسسه کوپرز دعوت کرد تا تحقیقی انجام دهد و بگوید
از چه روش هایی در آینده ی این بانک می شود استفاده کرد. این تحقیق در ابتدای دهه ۷۰ به
جزوه ای به نام «بانک آینده» تبدیل شد. چکیده این تحقیق این بود که فقط بانک هایی در آینده
می توانند به حیات خود ادامه دهند که سه ویژگی داشته باشند: «بانکی با همه نوع محصول و
قابل ارائه در همه زمان ها و همه مکان ها» آن زمان هنوز برنامه بانکداری آنالین هم شکل نگرفته

بود.

استنباط من این است که حرکتی از شعب آجری به سمت Virtual Banking (بانکداری مجازی) در
حال انجام است. این امر باید با استقرار یک مدیریت دانش در بین همکاران در همه سطوح
شکل بگیرد. ما مدیریت دانش را در یک واحد به نام اداره آموزش منحصر می کنیم، در حالی که
مدیریت دانش، جریانی داخل همه سازمان است. تا زمانی که این نگرش شکل نگیرد،
زیرساخت های اصلی بانکداری دیجیتال هم ایجاد نمی شود. هنوز هم به آینده پژوهی نیاز داریم.
بانکداری دیجیتال دارد ما را به سمت تحقق بانکداری مجازی و به نوعی بانک بدون شعبه می برد.
متأسفانه، دارایی های نامشهود بانک ها تنها به نرم افزارها و سرقفلی ها محصور شده است. در
حالی که مهم ترین دارایی نامشهود، نیروی انسانی است که اکنون مورد توجه نیست. در بانک ها
این که نیروی انسانی می تواند به عنوان یک سرمایه اهمیت زیادی داشته باشد، جا نیفتاده است.
باید بدانیم با تغییر و جابه جایی نیروی انسانی حتی صورت های مالی یک بانک می تواند تغییر

کند.

البته بانک ها در استقرار بانکداری دیجیتال و زیرساخت های آن نباید با یکدیگر رقابت کنند و
این گونه هم نباشد که چند بانک جداگانه اتحادیه ای تشکیل دهند و بخواهند از این فضا استفاده
کرده و سایر بانک ها عقب بیفتند. واحدهای نظارت و مقررات باید در این زمینه حساسیت
بیشتری به خرج دهند. ولی در قسمت خلق تولیدات جدید که در آموخته های بازاریابی مهم ترین

نقش را دارد، بر اساس آن زیرساخت مشترک با یکدیگر رقابت کنند.

سعدوندی: بانک های دنیا ۳۰ سال است که به سمت ادغام
رفته اند. مثالً در انگلستان پنج بانک بزرگ وجود دارد. ما
نیز باید به این سمت برویم، تا در تأمین هزینه ها و
زیرساخت ها برای بانکداری دیجیتال صرفه جویی شود.
متخصصان رده اول کشور باید دور یکدیگر جمع شوند و
ادغام های بانکی را مدیریت و رهبری کنند. توصیه می کنم
یک شرکت تأمین سرمایه ایجاد شود که در حوزه ادغام
بانکی متخصص باشد. خیلی کار می برد که ما متوجه
شویم، از ۲۵ بانک کدام یک اگر با دیگری ادغام شود،

هم افزایی و ارزش افزوده بیشتری تولید می کند.

در مورد (data monetization) یا درآمدزایی از داده ها هم که
اشاره شد تجربه ای در آمریکا دارم که البته چون کسب وکار
کثیفی بود وارد آن نشدم، بانکی بود که مهندسانی را که
در رشته های اقتصاد یا فایننس هم تحصیل کرده بودند،
جذب می کردند. ۶۰۰ نفر متخصص داشتند و روی
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اطالعات بانکی پزشکان و وکال متمرکز می شدند تا ببیند نیازهای آنان چیست. آن ۶۰۰ نفر سعی
می کردند کشف کنند چه گروه های جمعیتی هستند که به سمت ورشکستگی نمی روند، ولی در
مشکل باقی می مانند تا بانک روی این اقشار سرمایه گذاری کند. مثالً دانشجویان سال سوم، باید
به مدت دو سال ۴۰ هزار دالر پرداخت می کردند تا فارغ التحصیل شوند. این بانک به آن ها کارت
اعتباری می داد، منتها کارمزد آن بسیار باال بود. این کار غلطی بود، ولی می توان از آن درس

گرفت و روی data monetization کارهای زیادی انجام داد.
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