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اهمیت  یروس کروناسانی وبار انهای فاجعهچنان که هزینههم

ت ضرور فراتر ازافراد  تسالم تاهمی، کندبیشتری پیدا می

محافظت از خانواده و دوستان،  د.رومی از زندگی تظحفا

، اولویت مهایی که در آن حضور داریماعو اجت ، همکارانیههمسا

 صنعتل در ی فعاهازمانه همین دلیل، ساب کند.پیدا می

 ایجاد کردهی شرایط دورکاری مساعد کنند تاتالش می پرداخت

به عنوان نمونه،  .دنخشبود برا بهشرایط ، نبحرا  ی اینمهو با ادا

 یبرای ، اقداماتیخدمات مال یهاها و شرکتبانک شتریب

 .اندادهو کارمندان خود انجام د انیمحافظت از مشتر

های مالی و تراکنشی زیرساخت تمرکز بعدی تمامی متخصصانِ

نظر م از مباشد؛ هم از منظر پرداخت و ه هاباید پایداری سیستم

ی اقدامات ، با وجود گسترهاین نوشتار تا زمان تنظیم یت.نما

در  قابل توجهی سرویس اضطراری در حال انجام، هیچ قطعی

 های پرداخت سیستمو  های اصلی گزارش نشده استزیرساخت 

 .هستندمقاوم و قابل اعتماد چنان هم ،یقبل یهابحرانهمانند 

 به که هااین سیستمگان دهندهای پرداخت و ارائه سیستم 

و  کاال خرید یدر ازاوجوه  لامکان انتقا شانانیرتشمو  هاسازمان

 یاز اعتماد عموم ییچنان از سطح باالهمدهند، را میخدمات 

 برخوردار هستند.

 یقیعم یاقتصادسامانی هنابکه  میدانیما م یحال، همه نیدر ع 

 یبرا هاسازمان تیمدت فعال-و کاهش کوتاه اتفاق خواهد افتاد

 .بودخواهد  بسیار سخت ستند،ار هکه تحت فش ییاقتصادها

 2020دوم سال ی هدر سه ماه یناخالص داخل دیتولممکن است 

صنعت  یانداز مالچشم .ابدیدرصد کاهش  40تا  35تا حدود 

اما  .منعکس کندمدت را در کوتاه تیعدم قطع نیا نیز پرداخت

مجدد اقتصاد  یاندازهشمند در رارزا ینقش ،پرداخت ثبات صنعت

تواند می نوآوریموجود برای نسیل اتپ و  ردک اهدخو فایا جهان

 « 1دینرمال جد تیوضع»صادهای فعال را به سمت ظهور اقت

؛ به عنوان ل نداشته استبالً حالت نرماآمده که قپیشموقعیت )

گرا ، مصرف2008قتصادی سال ثال، مردم آمریکا قبل از بحران ام

سوق  (ادندد جویی تغییر رفتارصرفهاز آن به سمت بودند و پس 

تواند خود ه چگونه صنعت پرداخت میبینیم کمی ادامه رد دهد.

 
1 NEW NORMAL   

ای اکوسیستم  برتغییر اساسی  10و .تطبیق دهدبا این بحران را 

 ت یوضع»ی ما در یافتن که به همه دهیمپیشنهاد میپرداخت 

 .کردخواهد کمک  «دینرمال جد
 

کرونا بر اقتصاد صنعت پرداخت   حرانبنه چگو

 ؟ ت اهد گذاشتأثیر خو

 نیب دهیچیپ  تبه تعامال یادیز یگبست ارد.ندطعی وجود ب قجوا

غییر تو  ینگینقد یانداز نرخ بهره و الگوها، چشمیاقتصاد تیفعال

 نیبا در نظر گرفتن ا دارد. یو جمع یفرد یرفتارها و تحول در

 ی منفانی صنعت پرداخت جهآمد رشد در میدار ، انتظارعوامل

 یناهپرداخت جگزارش  درصدی، که در 6جای افزایش  به شود.

 8حدود  تواندها میعالیتف سطحاست،  نی شدهبیما پیش 2019

بیلیون  165 ، یا کاهشبد، کاهش یادرآمدکل صد از در 10تا 

درصد کاهش  11تا  10با  قابل مقایسه ؛ن دالربیلیو 210دالر تا 

ظر با در ن (.1)شکل  2008ان مالی جهانی سال حربپی ر درآمد د

 پیش از این نیز گذارانمایهرس درآمد، کاهشر ظان انتگرفت

پرداخت را به سمت کاهش  یهام شرکتاسه متیق ،حرانب

 سودِ  یاز اثر واقع بیشتر؛ بسیار اندسوق داده ندهیفزا

 .شدهینیبشیپ 

بر مبتنی  ،پرداخت تعملکرد صنع های مربوط بهینیبشیالبته پ 

این  است. اقتصاد یکل تیفعال صورت گرفته بر روی اتیفرض

مومی به سخ سالمت ع اپ ، سویرو شترگسبه یادی تا حد ز دورنما

در این  و عمومی ، پولیهای مالیثربخشی پاسخس و ااین ویرو

با در نظر  بینانهسناریوی نسبتاً خوش یک در  .تگی داردبس حرانب

گرفتن  به دست باویروس فرض کنید  ،هاتغیرگرفتن این م

خواهد  وجوددر اروپا و آمریکا ، دو تا سه ماه اقتصادکنترل 

در سال  اخلی جهاند صلید ناخالشرایط، تواین  حتت شت.دا

زنیم ، که تخمین مییابدمیدرصد کاهش  1.5به میزان  2020

میلیارد  165در حدود درآمدهای صنعت پرداخت  شحداکثر کاه

 6 شیافزا یجا به ؛باشد (2019تر از سال درصد پایین 8) دالر

 ، از بحران شیکه پ  یدالر ونیلیتر 1.9 هیپا مقایسه بادر  یدرصد

س پ  ،بدبینانهیوی سناردر یک  .(2)شکل  میکرده بود ینیبشیپ 
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Source: Global Payments Map, Panorama by McKinsey 

 

در روس ات وییید حتجد هدشا، از یک دوره بهبودی خاموش

کاهش  جهیو در نت، آمریکا و اروپادر ی شیوع آن ن و ادامه چی

 بزرگ یادهاتصاق داریو انقباض پا جهانی سطح تجارت یه تسپیو

 الاخالص داخلی جهانی در ستولید ن، تحت این سناریو هستیم.

 نجر به کاهشتواند میافته که میدرصد کاهش  4.7 حدود 2020

 ؛شود میلیارد دالر 210به بیش از  ت پرداختی صنعآمد جهاندر

 .نحرابسطح پیش از درصد از  12تا  10یعنی حدود 

ی پرداخت جهانی نقشه» ایهسازی شبیه  تر،ی دقیقدر بررس

ع  ، منبی سود خالصحاشیه  به غیر از د کهدهمی اننش «مکنزی

 20تنها حدود درصد از درآمدهای صنعت پرداخت،  60حدود 

منبع  به عنوان «تراکنش»و  .دهدتوضیح میز کاهش را درصد ا

صنعت  یمدهادرآدرآمدها و محرک رشد از درصد  40حدود 

از درصد  80حدود  تیمسئول ذشته ،سال گچند  یط تپرداخ

، های گذشتهی بحران هجربت کاهش را به عهده خواهد داشت.

هد دمی نشانرافیایی و ابزارهای پرداخت، غجهمین ترکیب مشابه 

 8منجر به کاهش نامتناسب  ،درصد 1.5 یاقتصاد یکه کسر

است ن بدتر ای یویرسنا ها خواهد شد.در حجم پرداخت یدرصد

گرچه ا درصد شود. 12تا منجر به افت حجم معامالت که 

چه داریم هنوز ، و آنیستهای زیادی هنوز در دسترس نداده

ی دربردارنده هاینیبشیپ  ایناما ، است نامرتبخیلی پیچیده و 

پرداخت نظر ماز مختلف  یهابخش یمختلف برا یهاتیواقع

 (.3است )شکل 

ص داخلی واقعیــ تولید ناخال  

یحران مالی جهانب  

 افزایش نرخ وام بانکی

  صنعت پرداخت جهانی مدآدر
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Source: Eurostat; Federal Reserve Board; Worldometer; Global Payments Map, Panorama by McKinsey; McKinsey analysis 

 اروککننده و کسبن مصرفمرزی بیهای برونتراکنش -

چهارم از کاهش کلی درآمد در یک یابد.می احتماالً کاهش

ه ، کاستبط تمرمرزی های برونپرداختبه ، ی ماهاتحلیل

مرزی های برونتراکنشدر  درصد 30 ات 25 نجر به کاهشم

کاهش سفر و  شود.می اروککننده و کسبن مصرفبی

 یاهستمیاکوس باکه ، ر این کاهش استگننمایا توریست

 به عنوان مثال ؛ ابل کنترل استقی ارتج یشدهیسازیبوم

 ار یبس یاز بازارها یاه نمون .«خرید محلیهای »کمپین اجرای 

درصد از  40 بااست  یستان سعودبعر ،ریپذب یآس

 چنین هم و یمربوط به سفر و سرگرم نیآنال یهاپرداخت 

 است. یالمللنیمسافران ب یمقصد اصل که لندیتا ورکش

 هاجر مانند امارات متحده عربیم نیروی کار های دارایبازار

خود  هایاز درآمد یسهم قابل توجهناپدید شدن شاهد  نیز

 .ودخواهند ب

ز انیز  اروکو کسب وکارکسبن زی بیرمای برونهنشتراک -

نرها نتیکا ونقلاز ماه ژانویه، حمل . پذیردیمیر ثاین بحران تأ 

  . 2019سال در زمان  سه با همینمقایدر  ؛ستا یافتهکاهش 

؛ شوندچار اختالل میهای تأمین برای مدت طوالنی ده جیرزن

 یایای جغرافیهانمکتفاوت در های محران در زماناین ب زیرا

 دیکه تول یتا زمان، ثالبرای م د.شوظاهر میمختلف 

تولیدکنندگان چینی از سر گرفته نشود  ییکایآمر یخودروها

 ییکایرقطعات موتور را به خودروسازان آمتوانند نمی

 .بفروشند

 رکورد در که  مربوط به معامالت اوراق بهادار یهاپرداخت  -

 و یاتـــــثبیب یدهکننکســـرار دارند،  منعــق ییاالـــــب

 ی نوسانات، درجه نیبازار است. ا بودن ینیبشیپ رقابلیغ 

اوراق  واگذاری یالمللنیمعامالت ب یرا برا  سکیاز ر یباالتر

 .کندیم جادیبهادار ا
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سناریو حضور ویروس سناریوی بهبودی خاموش

 ش   

   می یارد د ر متحم  کند    می یارد د ر تا     رشد  ه ته ی در مد جهانی صنعت پرداخت، ه ینه ای بی  انت ار می رود 
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19-کووید اثرگذاری

105

از کارت های اعتباری، کارت  شامل درآمد  داخلی 
رداشت شارژ، کارت بدهی، نقل و انتقاالت بانکی، ب

...مستقیم و 

حاصل از تجــــــارت،  شامل درآمد  برون مرزی 
ـــارت الکترونیک ، خریدهــای شخصی، تجــــــ

...پرداخت های برون مرزی و

میلیارد دالردر مد جهانی صنعت پرداخت، 
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 3ش   

 نعت پرداختدر ص احتمال اثرات نوسانی 

 امعی تأمی  در صنایع مخت ف، غیرجاختالل در ت اضا و زنجیره

عوامل اصلی ایجاد مسئلهزنجیره تأمینتقاضا

صنایع پیشرفته در استفاده از فناوری و 

خودرو

کاهش حاد تقاضای جهانی؛ شدت گرفتن آسیب های موجود و تنش های 

تجاری؛ اختالل در زنجیره ی تأمین و تولید

الکترونیک و کاالهای مصرفی اساسی )مانند 

لوازم خانگی، صوتی و...(

کمبود قابل توجه نیروی کار برای تولیدکنندگان؛ گلوگاه ارسال در زنجیره های 

تأمین پیچیده

گردشگری
رکود در صنعت گردشگری؛ کاهش سال به سال اقامت در هتل؛ تحت تأثیر قرار 

گرفتن زمان های اوج سفر

خرده فروشی لوکس
فرسایش تقاضا از چین که در سال 2018 حدود 56 درصد رشد داشته است؛ 

ایتالیا محل حضور بسیاری از برندهای مهم و برتر است

هواپیمایی

لغو بیش از 200،000 پرواز؛ از دست رفتن 95 درصد از درآمد جهانی این 

صنعت در آسیا و اقیانوسیه؛ کاهش 13 درصدی تقاضای ساالنه ی مسافر در 

آسیا و اقیانوسیه

لغو یا به تعویق افتادن رویدادهای ورزشی، فرهنگی و سیاسیرویدادها

کاهش درخواست سفارش آنالین غذا؛ کاهش مراجعه به رستوران ها و کافه هاهتل، رستوران و کیترینگ

توقف تجارت الکترونیک برون-مرزی؛ افزایش خرید آنالینتجارت الکترونیک

 

 هاختپرداثرگذاری بر روی ا

ــاالترین میــز  مجــ حکــاهش در ان ب

ــوایی، پرداخت ــوط هـ ــا در خطـ هـ

کاالهـای الکترونیـک و ری، گردشگ

فروشـــی خردهکاالهـــای اساســـی، 

 .ان و رویدادها، رستور، هتللوکس

بازگشـت  افـزایش درخواسـتانتظار 

 و گردشگری. خطوط هواییه در وج

تجـارت الکترونیـک، می رقرشد سـه

ــفارش از راه دور ــت ســـــ ، ثبـــــ

 اسی.های خُرد غیرتمداختپر

عطیلـی ، تعرضـهسمت  قطعیتعدم 

روی جاری که بر ع تها و موان ارخانهک

ــا ــامالت برون نجریــ ــرزی تعــ مــ

وکار اثر گذاشـته سبوکار به ککسب

 است.

 

به شدت تحت  کارهای تجاریورد و کسبی خُهاپرداخت  -

 ز شده اهای انجامختحجم پردا ثیر قرار خواهند گرفت.تأ 

تا  30تا بیش از مدت وتاهکدر  وشگاهیفر خوانرتاق کطری

وش آنالین فر ، با این حالکاهش خواهد یافترصد د 40

وکارهای کسبای هداده فت.د گرکمتر تحت تأثیر قرار خواه

  ه عمراجترافیک  ،مارس 18دهد که از ان مینشفروش خرده

 در همین زمان 2019سال با در مقایسه  هابه فروشگاه

در انگلیس و  کاهش صدرد 20با حدود  ؛است هافتیکاهش 

میزان  .الت متحدهاایدر ایتالیا و کاهش درصد  70بیش از 

و  و تمدن نگ، فرهگردشگریو ها هتل، هان رستورا فروش 

    لسطح اختال

 کم طوسمت زیاد 
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، این 2018در سال  .است ط کردهسقوسفر تقریباً 

 ها درخانوار یهانهید از هزدرص 30از  شیب هابندیطبقه 

 هایتراکنشاز  ییباالصد رد یحتو ا اروپ  هیاتحاد

 .شدندل میرا شام روشگاهیهای فخوان کارت

ه  ت ب مهار یدارا یهارویموقت ن یریکارگهب) اقتصاد گیگی -

مبتنی بر  نتکیفیهای پول کیفو  (وقتاستخدام تمام یجا

نعت مشاهدات ما در ص د.نبرحران رنج میاز این بآن نیز 

تعداد کاربران کیف ایش با وجود افز د کهدهمی نشان

ها مالی آن جریان در آسیا،پیشتاز الکترونیکی  هایپول

های . پرداختدرصد کاهش یافته است 30تا  20حدود 

 رأثیت بیشترینهای اینترنتی نیز ن و تاکسیذیرندگان آفالیپ 

چنان همی آنالین هاکه پرداخت ، درحالیپذیرفته است را

 ادامه دارند.

قرار  ریها تحت تأثروش گریاز د شیباخت پرد یهااز روش  یبرخ

وان کردن وجوه نقد )به عن زهیاسترل ی. با وجود تالش برارندیگیم

حرارت(،  ایماوراءبنفش، اوزون  یتفاده از تابش اشعهمثال با اس

)مانند  یذکاغ  پرداخت یهاروش گریاستفاده از وجه نقد و د

اد به استن...( در حال کاهش است. با  ،یچک، چک بانک

خودپرداز در  یهاشده، برداشت پول در دستگاهانجام یهایبررس

 افتهیاهش درصد ک 50از  شیتا ب ییاروپا یاز کشورها یاریبس

 یهاها، پرداختپرداخت یبا وجود کاهش کل گر،ید یاست. از سو

 لیامر به دل نیهستند. ا شیافزابه شدت در حال  یرتماسیغ 

 ها نسبت به پرداخت نوع پرداخت  نیا شتریب یبهداشت تیامن درک

 است. یخوان فروشگاهکارت قیاز طر

 جدد اقتصاد جهانیاندازی مراه 

بحران سالمت ممکن است مهم باشد،  تیریمد ن اندازه کههمابه 

 ریمجدد آن به کاهش تأث یاندازو راه یرشد اقتصاد جادیا

مردم کمک خواهد کرد.  شتیبحران بر مع نیا مدتیطوالن

 ی مطمئن برا یتا به راه کنندیوکارها تالش مکسب کهیرحالد

پرداخت  یاورهاپرات ابند،یبه روال سابق دست  عیبازگشت سر

زمان  نیترکمک کنند تا در کوتاه شانیبه ا در این مسیر انندوتیم

 یبانیپشت بدین ترتیب،. رندیخود را از سر بگ یهاتیفعال

شکاف  نیبا ااما مواجه  است.مسئله  نیترو مهم نیاول ان،یمشتر

، هاندینیازمبه توجه با مجدد سبد خدمات  میبه تنظ قیعم

 یساختار صنعت با نگاه ینیزببا یو حت ،یاتیعمل هایمدل قیتطب

اقتصادِ  نیا برای که ییوکارهاکسب یو واگذار تیبه مالک

 دارد. ازی، نمفید هستند افتهیرشکل ییتغ

 پشتیبانی مشتریان

 یاپراتورها ر،یتحت تأث یهابهبود در بخشز ا نانیاطم  یبرا

 یهم برا -خود  انیکمک به مشتر یدر مورد چگونگ دیپرداخت با

در شروع مجدد  عیتسر یالزم در بحران و هم برا ینگیحفظ نقد

 تأمل کنند. - وکارکسب

 یکارهاکسب  یدارا انیبه منظور حفظ مشتر نیچ یهابانک -

کردند  یاندازراه  کیرونالکتتجارت  یساده یبسترهاکوچک، 

 طیمح کیدر  شان،یوکار اداشتن کسبتا ضمن زنده نگه

 کرد،یرو نیشروع به کار کنند. اه ه دور، دوبارتجارت از را

 ی ارائه تیساپرداخت آسان و وب یهانهیاز گز یبیترک

ارسال  یبه بسترها دیمحصوالت و خدمات است که شا

را  یاقدامات مشابه زینها بانک ریمتصل باشد. سا زیمحصول ن

 به کار گرفتند. ایتالیمانند ا گرید یدر کشورها

های باشگاه اپلیکیشن فوذ از قدرت نیایی کارآفرینان ایتال -

مشتریان، وفاداری و ارسال کوپن تخفیف برای سفارش 

 یا یک وعده شام به عنوان مثال؛ اندهاستفاده کرد، خدمات

 19-از اتمام کووید بعد اآلن تخفیف بگیر، ؛زیباییخدمات 

 همزمان ییشود تا با بازگشایامر باعث م نیا .تفاده کناس

 شود.ایجاد  د محدود()هرچن ینقد انیجر وکارها،کسب

ها احتماالً به جایگزینی ، شرکتهای سازمانیدر پرداخت  -

های گزینه سراسری خود با ه و چیدتأمین پی یاهجیره نز

کار به وکسببومی  یگرانباز .دهندادامه میو محلی،  ومیب

 های تجاریاده از شبکه تفتوانند با اسمی (B2B) وکارکسب

ای و محلی کمک سازوکارهای تجارت منطقهخود در ایجاد 

  کنند.
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موقتًا پذیر، به مشاغل آسیبکمک جهت ها بسیاری از بانک -

بازپرداخت تسهیالت ی جریمه و ها کارمزد تراکنش

. چنین اقداماتی قابلیت اجرا اندکردهکم /را لغووکاری کسب

از غنا  کشور. در نیز دارد خُرد را هایپرداختدر 

ان خدمات پرداخت موبایلی درخواست شده تا دهندگائه ار

از  نکنند. دالر را دریافت 18های کمتر از مزد تراکنشکار

یا  KYCهای ، نظام پولی و بانکی غنا نیازمندیسوی دیگر

 رشد  ازاطمینان به منظور کرده و هیل شناخت مشتری را تس

داشت های بروی تراکنشبر رپرداخت دیجیتال، روزافزون 

  .کرده استهایی اعمال محدودیت، وجه نقد

... ب، ، برق، آبوض خدماتیمانند ق ی وجوهکنندههای دریافتباجه

 های پرداختشاز سایر رو توانندمی، دریافت پول نقدبه جای 

ی در مراحل اولیه ها احتماالً که این باجه ینمن ااستفاده کنند؛ ض

مثال،  . به عنواندد شآوری خواهنجدد اقتصاد، جمعرونق م

مورد استفاده ها جای این باجهتوانند به میخودپرداز  یهادستگاه

 .رندیقرار گ

 محصو تو   سبد خدماتو سازگار کردن  بازبینی  

به  یاقتصاد طیاشر نیدر ا یمشتر یازهاین ،ادیبه احتمال ز

 دیجد یهات یاولو یدارا انی. اما مشترکندینم رییسرعت تغ

را مطابق  ییپرداخت راهکارها یهاکتدارند که شر لیاحتماالً تما

 یهاارائه دهند. به عنوان مثال، شرکت ها،تیاولو نیبا ظهور ا

 پرداخت ممکن است:

. دکنن پشتیبانی دولت حمایتیهای اخت از توزیع انبوه پرد  -

های مختلف شبا استفاده از روتوانند های پرداخت میکترش

 وکارهاسب و کوندان ی به شهردر دسترسپرداخت دیجیتال، 

ها ولتبه د ،(کوچک و متوسطوکارهای الخصوص کسبعلی)

آن دسته از   یبرا ژهیوبه .ندهای امدادی کمک کنو سازمان

 80از  شیندارد؛ به عنوان مثال، ب یکه حساب بانک یانیمشتر

قد فا مصر تیدرصد از جمع 70پاکستان و  تیدرصد از جمع

 ، ممکن است الزم باشدافراد نیا یبرا .حساب بانکی هستند

، ، مانند شماره تلفن همراهمنحصر به فرد یهاناسه شاز 

 .شودشهروند استفاده  ییشماره شناسا ای لیمیآدرس ا

 رسدمی به نظر اد کنند.ایجآسان  نیآنال وکار کسب  محصولِ -
که بیشترین حضور آنالین را دارند، کمتر از  ییهاسازمان

 یی واقعتنها گزینهدیگر  .برندشده رنج میبینیرکود پیش

. نیست خوانهای کارتدستگاه، هاروشندهبه فپیشنهاد قابل 

ی پیشنهادات آنالین بازیگران داراکه  دشممکن است نیاز با

یک وند، حداقل برای شریک ش هاسایر سازمانبا  ،محدود

امکان مشتریان خود به  ، تا بتوانندمدتی کوتاهدوره

 .هاد دهندپیشنکار به صورت آنالین، وجدد کسبماندازی راه
های ویژگی را بهکاربر مت سال هویت و مربوط به هایویژگی -

چنین راهکارهایی از  .کیف پول الکترونیکی اضافه کنند

له ؛ از جمکرداستفاده  ی کاربریبرای نظارت و راهنما نتوامی

فعال کردن امکان پرداخت برای مشتریان سالخورده در 

، اهسوپرمارکت در  «2ن و بروبز» لیتقابمواقع معین، اجرای 

یا مدیریت زمان مراجعه برای خرید به منظور کنترل میزان  

وشی نیز فرهای خردهبرای فروشگاه در نقاط فروش.مراجعه 

تواند به عنوان راهکار پرداخت استفاده ها میکیف پولاین 

 جلوگیری شود.  با مشتری فیزیکی شود تا از تماس

 وجودا ب. کنند یگذارا بازهدفخود ر یخودپردازها یشبکه  -

 استفاده از در ریان مشت ،وجوه نقد حمل ویروس توسطامکان 

کن است با ممبه همین دلیل و د ندارتردید چنان همها آن 

رونق بحران، استفاده از پول نقد دوباره  نیا افتنی انیپا

از بازارها،  یاری. با کاهش استفاده از خودپرداز در بسبگیرد

در  ،به جای حذف توانندیم هادستگاه نیا دهندگانارائه 

که  ییها. دستگاهکنند یبازنگر آن ه ازاستفاد ینحوه

 یکارها یهدف داده و برا رییتغ توانندیم شوندیاستفاده نم

...( که در حالت ت،یهو دیی)مانند افتتاح حساب، تأ  گرید

 ارند دور فیزیکی حضو چهره بهبه تماس چهره  ازیمعمول ن

 استفاده شوند.

 هاانی سازمفزایندهنیاز  ند.کن سادهرا  B2Bی تأمین ه زنجیر -

 (نگرانی از بازپرداختگذاری ریسک اعتباری )اشتراک ه برای ب

 
2 Tap-and-Go 
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گذاری اصـ هف منداز ینبرای مدتی  ،مجدد اقتصاد یانداز راه

از  یو  گـاه تیبه امنن بت  تیح اس شی، اف ایاجتماع

  است  کیر 
مانند  یمحصوالتایجاد کنندگان خود نیازمند مینبا تأ 

ریسک که ی تأمین )زنجیره  هی بمنابع مال گرِ ورودمحاسبه

روی  ه تخفیف نسبت ب (شودابی میارزی خریداراعتباری 

 (شودارزیابی می کنندهک اعتباری تأمینکه ریسر )فاکتو

اری ـــــاین فرآیند ی رتوانند دهای پرداخت میرکت . شاست

به ه یی کهافرمتاز پلبا استفاده مثال،  ؛ به عنوانسانندر

پویا  هایتخفیفدریافت  امکان بزرگی از مشتریان یمجموعه 

به نسبت  ترگان کوچککنندتأمینبه  کمک یا، دهدمی

تبدیل برای  های الزمدانش، مهارت و رفتار یعسر کسب

  .تأمین یزنجیره بزرگهای پلتفرم شدن به

نابع مالی جریان مبینی پیشهای گزارش یابی بهراه دست -

 بقاینقدینگی برای  وجود را تسهیل کنند. مبتنی بر تحلیل

  ان دیر. کمک به ماست ، الزمهای بزرگ و کوچکسازمان

جهانی، سطح بی به تصویری شفاف از ارشد مالی برای دستیا

 مربوط به هایفاده از دادهاست و نقد وجوه لیمحای و منطقه 

از شده و جامع روزرسانیحسی بهای ارسال بر، هاپرداخت 

ها مانسازبه  ،منابع مالی مورد نیاز و منابع مالی موجود

 .بسیار کمک خواهد کرد

 حرانای  ببا    ی عم  ردیاهعادت  و  هالمد  انطباق

 ی گذارفاصله ازمندین یمدت یبرا ،مجدد اقتصاد یاندازراه

 سکیاز ر یهو آگا تینسبت به امن تیحساس شیافزا ،یاجتماع 

، یاجبار یبهداشت یمنیاقدامات ا گذار ازاز بعد  یحت است.

های در مدل ی رابلندمدتپذیری تطبیقند خواهها میسازمان

 :البه عنوان مث، ایجاد کنندود عملیاتی خ

 ی به برگزار ازیبخش اعظم اقتصاد آموخته است که بدون ن -

د، کار کند. به طور مؤثر و کارآم تواندیم زین یکیزیجلسات ف

 «جدیدنرمال وضعیت » یدور و تعامالت مجازفروش از راه 

 تیاهم یقابل توجه زانیوکار خواهد بود، و به مکسب

را  یتجار یهاتیفعال یبرا یدنیو نوشو غذا  یتجار یسفرها

ها و . کانالدهدیکاهش م نه،یعنوان منبع درآمد و هز هب

 نیچنو هم شوند؛یتر مفروش از راه دور، مهم یهامهارت

اسناد و  یمانند امضا یموارد یبرا التیجید یراهکارها

 .یرسم یهایگواه

ه ب زیارزش ن یهاره یو زنج شدهتوزیع یاتیعمل یهامدل -

ها و نامتقارن دولت یهاپاسخ شوند.یم دهیچالش کش

  هایدرخواست ، میی بووکارهاکسب یلی، تعطهاگذارقانون

سیاسی هماهنگ پاسخ  کیکار و عدم وجود  یروین

استقرار بومی و  ییجاهمنجر به جاب ،یجهان ای یامنطقه 

 .شودمی، هاوکارکسب اصلی  هایشبخبرخی از مجدد 

 مسائلریزی برای هبرنام، و بومی یمحلای هلیتفعا شیبا افزا -

  چند روز  یرا براشده تی توزیع های عملیامدلکه  یمدتکوتاه

برای  مدتبلند یوهایبه سنار کندیم دیتهد هفتهچند  ای

 یها، روششود. به طور خاصیم لیتبد ،بحران قابله بام

 و وند.شمی "استاندارد"، از راه دوریا کار در خانه  یبراچابک 

در  عیباعث تسر الابزارهای دیجیتاز  بیشتری استفاده

 خواهد شد. نده،آی یِکار یهامدل رشیپذ

 «دجدینرمال وضعیت »یافت  

از عمق و مدت زمان  یرشتیکه بحران آغاز شود، وضوح ب یهنگام

مشخص است: به سبک و  زیچ کیکرد. اکنون  میکسب خواه آن

و  رفتار یبحران بر رو  نیا اثر گشت،میبازنخواه 2019سال  اق یس

کل ساختار  قتیدر حقو  -وکارها و کسب  انیانتظارات مشتر
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 ستم یاکوس یبرا هانه تن نیاخواهد بود. بنابر قیعمبسیار  - اقتصاد

 ازین یپرداخت یاقتصاد، به راهکارها یتوسعه یپرداخت، بلکه برا

 نیها ابه اقتصاد ،19-دیبعد از کوو یندهیآ سممن تجضکه  میدار

 .ندی آ رونیامکان را دهد تا از بحران ب

جهان  یتمام یآمادگ ازمندیکه ن یاساس رییتغ 10ما  نجایا در

 ینیبشیپ را  موارد نیاباید  صنعت پرداخت. کنیمرا بیان می است

مطمئناً مورد  10همچنین، تمامی این  .بزند نیتخم ایو  کرده

 .دد افتافاق خواهاقتصادها ات داریمؤثر و پا ینیبازآفر یبرا

ابزارهای فیزیکی پرداخت مانند  وجوه نقد. تغییر استراتژی -1

کمرنگ  س،حمل ویرو احتمالبه دلیل  پول نقد و چک،

، و مشتریان و ندندبمیها شعب خود را . بانکشوندیم

برای  جدید یتعامل هایمدلخود را با ، کارمندان بانک

دوباره  شعب هرگزبرخی از . دهندتطبیق می برقراری ارتباط،

 یهابرنامه یو طراح غیاکنون زمان تبل. شد نخواهند باز

 تجارت و اقتصاد است.در  لتایجیدی توسعه 

نوین راهکارهای به ر جهان اطمینان از دسترسی سراس  -2
دهد که یرا نشان م تیواقع نیا یبحران کنون .پرداخت

و  دیجد یهایفناوری مساوی به اندازهافراد به  یهمه

 ،دور شدن از پول نقد ندارند.دسترسی  یتالیجید یزارهااب

را به طور نامتناسب د دارنها حساب ننزد بانکی که شهروندان

های شروبه  هایی کهفروشنده .دهدیقرار م ریتحت تأث

روند رو به با همزمان دسترسی ندارند،  لتایجید پرداخت 

ن اکنو. ندرویم نیاز بو بیشتر  شتریب ،از راه دور دیخررشد 

و ها فروشنده یاست که همههایی زیرساخت  یطراح زمانِ

سطح  و یمالمسائل ، صرف نظر از کنندگانمصرف یهیکل

داشته باشند.  یدسترسنوین  ی، به ابزارهاالتیتحص

پرداخت  یهارساختیزو  هاهزینه موجود در  یهاتیمحدود

 .کردبهانه  دینبارا 

 ا از دست دادن ب تالیجید یارزها تال.ثبات ارزهای دیجی -3

 راهکار یک  وانبه عن ندنتوانست ،ازیدر زمان ن ارزش خود

بحران  نیا .اتی کنندیعمل را خود ی عده، ودر جهانپرداخت 

تر پررنگرا  یجهان یها در حفظ نظام مالدولت تیاهم

 یاعتبارهای کارتی امبادله خطوط ،به عنوان مثال کند.یم

های مرکزی ر بانک یادر اخت اآمریک یتوسط بانک مرکزکه 

 .جهان قرار گرفت

 3ه چیکپارهای خت از طریق کانالراهکارهای پردا بهجهش  -4
 یهمه یور ر هر زمان، هر مکان و برد یرتباط با مشترا)

تجارت از  ی به منظور تجربه  ،(کنواختی یاوهیابزارها به ش
فته ، شتاب گرارت آنالینشد تجر .یکپارچه هایطریق کانال

مانند  ییکه بازارها ژهیبه و، وند ادامه خواهد دادبه این رو 

 یشکاف را با اقتصادهااین  ،یجنوب یاروپا یبازارها

ها از ژرمن یلیباق) آنگلوساکسون ای یشمال یتر اروپاشرفته یپ 

 یایتانیدر جنوب و خاور بر یالدیم 5 یسده لیکه از اوا

از  یخبر .کنندُپر می ،نیو چ (داشتند منینش ،بزرگ

 شانوکارکسبتر که مجبور به بستن فروشان کوچکدهخر

را دیگر از  ودخفعالیت فیزیکی ممکن است  ،هستند

 عی. رشد سرباشند یتالیجید ایندهیبه دنبال آ وسرنگیرند 

سازی فراهمکه باعث  -یکپارچه  هایکانال یهاتیقابل

 ایبه صورت فیزیکی ، طیپرداخت در هر مح رهایراهکا

  گران یازب یهمه یبرا یاساس ازین کیبه  -د شویم التیجید

 لیتبد لفمخت های جغرافیاییمکان داخت در اکثر پر

 شود.یم

ترس از تماس  .ورت غیرتماسیبه ص های پرداختهمهانجام  -5

 یهااستفاده از پرداخت یواقع شیباعث افزا ،با سطوح آلوده

به  پول شده است. فیبر کارت و ک ی، مبتنیتماسغیر

کارت  جای گرفتنبه  شود کهیران آموزش داده مداصندوق 

شخصاً کارت را بر روی ایشان ود تا درخواست ش  ،انیاز مشتر

 همیشه  یداران محلمغازه راگ ثالبه عنوان م د.ندستگاه بکش

 غیبی ترتماسغیر یهابه استفاده از پرداخترا  انیمشتر

شتریان م توانندمی، کنند ی و از گرفتن پول خوددار کرده

هر  متجسّ .دنش پرداخت سوق دهبه این رویز ن رامیل بی

رفع موانع رشد  یاصل دی، کلعادت نیا شتریب هچ

 خواهد شد. های غیرتماسیپرداخت 

 . «پرداخت»فراتر از  تالیجیپول د فیک یهاحل راهترویج  -6
های هوشمند تلفن -های دیجیتال پرداخت از طریق دستگاه

اما  آغاز شده بود. 19-یدوواز کپیش  -نی و ابزارهای پوشید

، های دیجیتالشناسه انندم هافعال کردن سایر ویژگی

ترویج ث رشد بیشتر ، باع هاتراکنش برنظارت و ها زارش گ

ید که چه تواند بگوتلفن همراه شما می هد شد.کیف پول خوا

ام هنگیا اینکه  شلوغ استخیلی برای خرید  فروشگاه زمانی

که محصوالت  کند اعالمبه شما اه، رسیدن به فروشگ
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 درد توانمی هایین قابلیتچنی آماده هستند.موردنظرتان 

 ند.ایجاد کیز و تما، تفاوت هافروشگاهی گشایی دوبارهباز

  ی برا توسعه د و رشقابل  یهانهیکه گز هاییسازمان

هم برای ) دهندیارائه م یتماسغیرو  کپارچهی یهاپرداخت 

ری تماالً مزیت رقابتی برتاح ،(هاپذیرنده یمشتری و هم برا

 ند داشت.ه رقبا خواهنسبت ب

مقابله با تقلب و  یبرا یه عنوان راهکارها باز داده استفاده -7
استفاده  یبرا یدیجد یهاراه 19-دیبحران کوو .یکالهبردار

تلفن همراه  یهااز داده نیکرده است. در چ جادیها ااز داده

 ی برا  «منیا یهاریمس»و اطالع از کمک به مردم  به منظور

ر د یشد. حت دهاستفا ،یرموارد مس عیسر یابیحرکت و رد

ها به نفع دارند که از داده لیتما شتریکنندگان باروپا، مصرف

محافظت در  یراهکارهاتوان میخودِ اشخاص، استفاده شود. 

از سر گرفته  هاتیکه فعال ییابتدا یهادر هفته را برابر تقلب 

خدمات پرداخت،  یدهندهو نه ارائه  به نفع کاربر ود،شیم

 رییراهکار، باعث تغ نیاز ا آمدهدستبه یای. مزادداتوسعه 

از  یریشگیفکر افراد خواهد شد و پ  و طرز تیمثبت ذهن

 تیاولو نجایدر ا یگریاز هر زمان د شیتقلب احتماالً ب

 .ابدییم

این  یجهان تمشکال .ام رقابت همکارانهی جدیدی به ندوره -8

 :کندیم جادیا یاز نوآور یدیموج جد ،جوامع ما در نبحرا

 یهابحران در که همکارانه  یطرز تفکرالهام گرفتن از 

، منجر ریسودآو نقدینگی وبحران  .نبوده است جیگذشته را

که هایی و نوآوری و ابتکاراتشده  لرزه در صنعت فینتکبه 

 نیباز  رامدت هستند یطوالن یاقتصاد نانیاطم تیفاقد قابل

ایجاد جر به ، منهاینوع همکاراین  قدیم کهتما مع برد.یم

، بیشتر به همکاری در شودمی فینتک برای ی جدیدیدورنما

چالش و کمتر به ه برند-های برندهاستراتژی و  صنعتح سط

در  رییبا توجه به تغ پردازد.میپرداخت بین رقبای فعلی بازار 

بازار و در ن است ادغام ، ممکظارات بازارها و انتی گذارارزش 

، بدین منظور .ابدیادامه  یا منطقهو  یلقهرمانان مح یتوسعه 

، خود یهای استراتژتحقق و رشد در راستای ها شرکت

 هایفرصت های همکاری و مشارکت و، مدلقوهمشتریان بال

قرار   یبررسمورد را  4لیکمادغام و تو ک رشد ارگانی

 .دهندمی
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ها بانک های بانکی.لیاتی پرداخت های عمر شکل مدلیتغی -9

امروزه  وفق دهند. «وضعیت نرمال جدید»ود را با نیز باید خ

و  دارد ایهزینه ، بارهابرای بسیاری از بانک «پرداخت»

، در فرآیندها و بهبود رییتغ جادیا یها به جانه یهز شتریب

ز پس ا یایدر دن شود.میموجود  یهاستم یسصرف حفظ 

و ، رییتغ یخود برا یسازماندهی هنحوبه  دیبا ها، بانکبحران

وکارهای کسب از  یبرخغییر روش کار تدر صورت امکان 

به عنوان مثال،  .بیاندیشند، کامالً متفاوت یبه روش داخلی

از استفاده ی مینه زی ساختاری در هاحرکتتوانند می

سپاری به  یا برون فرآیندهای تجاری یسپاربرونراهکارهای 

های ابری، اتوماسیون و  زیرساخت ،شهری دیگر مکان و

و  بازار وسعت بررسی  به منظورهای مبتنی بر تحلیل تصمیم

 هایمدل مورد توجه قرار دهند.را  محصوالت ازبینیب

یی ابتداان در دور «سرویس-عنوان-به-پرداخت» وکاریسبک

جاهایی که  ویژه دربه ند؛کنمی رشد ، احتماالًحرانقبل از ب

العات های فناوری اطانند راهکاری برای کاهش هزینه تومی

  باشند.

در زمان  .گذاریو قانون نظارت هایطراحی مجدد مدل  -10

 ی ایکه مشکالت موجود در دن میبرو یطیبه شرا دیبا ر،ییتغ

ضمانت شده اما  ینظارت یتوسط نهادها و را حل کند یواقع

 ن یب یاز همکار یدیل جدامر به مد نی. اباشدنشده  لیتحم

خواهد داشت؛  زاین گذارقانون یبخش پرداخت و نهادها

 تیو با واقع ندتمرکز ک در پرداخت ینوآور یکه بر رو یمدل

 .داشته باشد داریمطابقت پا دیجد یاقتصاد

 

 
 

و  سالمت از منظر آنی دِیتهد ن ایتِیریمد ،در حال حاضر

 ن یا یهمه نیبنابرا .است تیاولو نیباالتر ،مردم یستیبهز

ایجاد تعادل  که قدیممعت اام .ایجاد کردتوان فوراً یاصالحات را نم

مجدد  رونق یدربارهتفکر  و ، بحرانمدت کوتاه تیریمدمیان 

امری الزم و  ،«جدیدنرمال وضعیت » یبرا یاقتصاد و آمادگ

دهد این امکان را میبه ما  ،رو پیشِمسیرِتوجه به  است. یضرور

از  تر، کارآمدتر و مقاومترمحوریمشترصنعت پرداخت  کی تا با

 .میران خارج شو، از بحبلق

 

 


