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 تغییر و تحوالت جمعیتی 1

 چکیده:
یافته، میالدی در بسیاری از کشورهای توسعه ۰۲۰۲تا سال 

جمعیتی که در سن کار هستند به طور معناداری کاهش خواهد 
یافت که این شکاف بایستی توسط مهاجرت، بازنشستگی دیرتر 

ها که بیشتر نگرانی وری پر شود. در حالیاز موعد یا افزایش بهره
 یافتهسعهتوو هشدارها در خصوص پیرشدن افراد، متوجه جوامع 

باشد، چشمگیرترین تغییرات در این خصوص در اقتصادهای می
که نرخ موالید و امید به به طوری ؛نوظهور مشاهده خواهد شد

زندگی در سراسر جهان شروع به همگرایی خواهد نمود و این 
یافته ها در اقتصادهای نوظهور به سطح کشورهای توسعهشاخص

ت و رشد اقتصادی با نزدیک خواهد شد. تغییر در جمعی
تر تر برخوردار جهان برجستهمهاجرت افراد مستعد از نقاط کم

 خواهد بود.
تا ده سال آینده یک میلیارد نفر دیگر به جمعیت زمین اضافه 

سال  ۵۲میلیون نفر از آنان افراد باالتر از  ۰۲۲خواهد شد که 
ری ای و کشوری معناداهای منطقهباشند. با این وجود تفاوتمی

 ۲۲شود حدود بینی میدر این بین وجود خواهد داشت. پیش
درصد از رشد جمعیت جهان در فاصله زمان کنونی تا سال 

 متعلق به آفریقا باشد. ۰۲۰۲
در چنین شرایطی تمامی کسب و کارهای مشتری مدارانه 

(Customer Baseمی ) بایستی با در نظر داشتن این تغییر و
ارائه محصوالت جدیدتر اقدام تحوالت جمعیتی نسبت به 

 نمایند.
ها توان مالی محدود دولتبه موازات طول عمر بیشتر مردم و 

به نظر بخصوص در سالهای کهنسالی، ها حمایت از آنبرای 
رسد که خط مقدم رقابت، به احتمال زیاد بایستی به سمت می

اعطای وام به افراد برای تأمین مالی و مدیریت دوران 
شان سوق داده شود. در این بین داشتن اعتبار و بازنشستگی

اعتماد هرچه بیشتر، در حفظ سهم بازار نقش بسیار مهمی دارد. 
چراکه بازار خدمات بازنشتگی و بازیگران آن از قدرت و سطح 

 اطالعات بسیار باالیی برخوردار هستند.

 کلید واژه:
کنندگان، کارت گذار جمعیت از جوانی به میانسالی، تغییر نیاز و ذائقه مصرف

 .بازنشستگیهای مالی صندوقمدیریت اعتباری، 
 اصلی: تسوال 

ها در رفع نیازهای اعتباری مشتریان بخصوص در بانکداری خرد، به راهبرد بانک
 است؟اقتضای افزایش تدریجی میانه سن جمعیت کشور چه تغییری کرده 

گر بزرگ شدن طبقه متوسط در ایران و فاصله گرفتن آمارهای بودجه خانوار، نشان
درآمدها و ثروتمندان، از گروه درآمدی متوسط با سهم جمعیتی فراتر از محسوس کم

های اقتصادی و اجتماعی این گروه که مشتریان درصد است. تا چه میزان ویژگی ۰۲
 هاست؟بانکند، مد نظر اصلی بانکداری خرد

 های اعتباری در نظام مالی ایران چیست؟موانع رواج کارت
های بازنشستگی، به روند افزایش مستمر امید به زندگی در کشور و تاثیر آن آیا صندوق

 ها توجه کافی دارند؟بر توازن منابع و مصارف صندوق

 ایده اصلی:
داند، اما در ایران نیز اگرچه گزارش افزایش جمعیت را متوجه اقتصادهای نوظهور می

روند رو به رشد جمعیت، افزایش امید به زندگی و میانه سنی جمعیت در حال کار، 
و  ۲۲باشد. متولدین اواخر دهه های تحوالت جمعیتی میترین ویژگیجزو اصلی
رخ رشد جمعیت در کشور را با شوک قابل شمسی که در زمان تولد، ن ۵۲اوایل دهه 

توجهی مواجه ساختند، اکنون در حال سپری نمودن دوره جوانی و ورود به بازار کار 
 سالی قرار خواهند داشت. باشند و در دهه بعد نیز در دوره میانمی

های جهانی ترین نرخدانشجو یکی از سریع ۰،۵۲۲،۲۲از سوی دیگر، ایران با حدود 
رمایه انسانی را تجربه می کند. البته به رغم این ظرفیت، به دلیل ارتباط افزایش س

گیری از ضعیف صنعت و دانشگاه، نرخ تبدیل دانایی به دارایی در ایران اندک و بهره
 سرمایه عظیم انسانی کشور برای تشکیل ثروت نامطلوب است. 
مند تسهیل در اعطای رفع نیازهای مالی جوانان برای تشکیل خانواده و تحصیل، نیاز

گیرند تا با رفع نیاز مالی ها از آینده خود قرض میاست. آناعتبارات بانکی مصرفی
های گذشته را جبران کنند. نیاز مالی سالی بتوانند هزینهدوران جوانی، در ایام میان

های درمان سالی، به تامین هزینهافراد، با افزایش سن به تامین مالی مسکن و با کهن
گویی به نیازهای اعتباری تغییر شکل می دهد. راهکار تجربه شده در دنیا برای پاسخ

های اعتباری است که هنوز در کشور پا نگرفته است. مزیت مصرفی، رواج کارت
ها به ایجاد شناسنامه مالی است. در چنین عمده این کارت ها ترغیب مشتریان بانک

های مشتریان از یت بازپرداخت اقساط وامتوانند با رصد وضعها میشرایطی بانک
ها را بر حسب میزان اعتبارشان به طیف های مختلف سالی، آنجوانی تا کهن

ها ارائه بندی نموده و خدمات مالی متمایزی را در دوران مختلف زندگی به آنطبقه
 دهند.
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 تنازع برای منابع طبیعی ۲

 چکیده:
برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش های بسیار با وجود تالش

ها از زندگی، جمعیت جهان در کنار افزایش سطح توقعات آن
منجر به رشد بسیار سریع مصرف منابع تجدید ناپذیر زمین 
شده است. افزایش جمعیت و سالمند شدن افراد در کنار توسعه 

های جدید باعث شده تا اقتصاد جهانی فشار تکنولوژی
منابع طبیعی وارد آورد که از نتایج آن کمبود مضاعفی را بر 

 کاالهای اساسی مانند آب است.
درصد از تقاضای  ۰۴اقیانوسیه و ، منطقه آسیا ۰۲۰۲در سال 

رغم تالش بهانرژی جهان را به خود اختصاص خواهد داد و 
های تجدیدپذیر، همچنان بخش زیادی برای دستیابی به انرژی

های فسیلی تأمین خواهد شد. انرژیاز این تقاضا از طریق 
دصد از مصرف انرژی جهان از محل  ۰۲متأسفانه تنها حدود 

 سازی خواهد داشت.وری، قابلیت ذخیرهبهره
 

فشار بر روی منابع طبیعی و اثر تغییر اقلیم، اثرات اساسی و 
های مهمی بر چگونگی زندگی مردم و کسب و کار بنگاه

دیدات محیطی و اقتصادی این ته اقتصادی خواهد داشت.
های کلیدی در فرآیند ترین محرکبدون شک از مهم

آید. به های آتی به شمار میها طی دههسیاستگذاری دولت
های بزرگ چند ملیتی نسبت به شرکتها و طور قطع دولت

در صنایع مختلف، از  های سرمایه گذاریبازنگری در اولویت
ها اقدام خواهند نو ریسک هریک از آ جمله خدمات مالی

 نمود.

 کلید واژه:
 .بربانکداری اجتماعی، صنایع آب

 اصلی: تسوال 
 های بزرگ چیست؟مسئولیت اجتماعی بانک

 یست؟چکشور منابع طبیعی و بخصوص بانک کشاورزی در صیانت از ها بانکراهبرد 
 آیا بانکداری سبز در ایران، یک شعار زودرس و تشریفاتی است؟

چه میزان بحران آب در کشور را جدی تلقی می کنند و در تامین اعتبار ها تا بانک
 دهند؟ها چقدر امتیاز میگذاری، به آب اندوزی آنهای سرمایهطرح

 ایده اصلی:
باشد. از جمله تهدیدات زیست محیطی مهم امروز جامعه ایران، مسئله کمبود آب می

های کشاورزی گذاری در بسیاری از پروژهسرمایهها به عنوان متولیان در این راستا بانک
داشته « برآب»های توانند نقش تأثیرگذاری در فرآیند تخصیص منابع پروژهو صنعتی می

ها به عنوان یک ی که استفاده از آب در آنیهاتواند در طرحباشند. به طور مثال بانک می
کاراتر نموده و بدین ترتیب ضمن نهاده تولید موضوعیت دارد، فرآیند استفاده از آن را 

نیز عمل « سبزبانکداری »اولویت دادن به اهداف زیست محیطی، در راستای مفهوم 
بری همچون فوالد که در آن از آب بسیار تواند از احداث صنایع آبند. مثاًل بانک میک

شود در مناطق خشک و کویری های نورد استفاده میزیادی جهت خنک کردن دستگاه
 پیشنهاد دهد.  ترپر آبنعت به عمل آورده و احداث آن را در مناطق مما
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 تغییرات رفتاری در سطوح مصرف ۳

 چکیده:
تر از هر زمان دیگری در حال تغییرات اجتماعی در جهان سریع

چرا که  ؛وقوع است. مشتریان اطالعات و قدرت بیشتری دارند
دهد تا کنندگان میتکنولوژی دیجیتال این امکان را به مصرف

های بیشتری پیش رو داشته باشند و بتوانند به مقایسه انتخاب
 . ها بپردازندآن
 

از سوی دیگر ارائه خدمات برروی بسترهای الکترونیک، هزینه 
برای مصرف کنندگان به میزان  ار  (switching cost)تغییر 

مفاهیم قابل توجهی کاهش داده و نگهداری مشتری با اتکا به 
ارزش و وفاداری در مورد مصرف یک کاالی خاص در  سنتی

 حال از بین رفتن هستند.

 کلید واژه:
 مشتریان حفظافزایش اطالعات مشتریان، 

 سوال اصلی:
خدمات نوین خود ضمن حفظ مشتریان توانند با افزایش کیفیت ها چگونه میبانک

 ، مشتریان وفادار جدید جذب کنند؟قدیمی
 ایده اصلی:

افزایش روزافزون منابع خبری و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی باعث شده تا 
و  هابیش از پیش برجسته شود. بازار کاالمحصوالت مختلف  نقش اطالعات در بازار

های اخیر مشاهده خدمات در اقتصاد ایران نیز از این قضیه مستثنی نبوده و طی سال
کنندگان تحت الشعاع افزایش ایم که عادات مصرفی بسیاری از مصرفنموده

. اگر در گذشته خرید یک کاال جدای از هزینه و کیفیت اطالعاتشان قرار گرفته است
کننده بود، امروز با فراگیر شدن استفاده از صرفمآن، تنها متأثر از اطالعات محدود 

اینترنت و به اشتراک گذاری نظرات کاربران متعدد، حوزه مشورتی مصرف کننده برای 
های تخصصی توانمندی سایتتر از قبل است. به طور مثال خرید یک کاال بسیار وسیع

ن نموده و ضمن در مورد کاالهای مختلف به مشتریا تفصیلیاقدام به دادن اطالعات 
از یک کاال به فراهم آوردن امکان مقایسه محصوالت مختلف، تغییر عادات مصرفی 

 اند.تسهیل نمودهها آنکاالی دیگر را برای 
ست در چنین شرایطی سطح اطالعات و انتظارات مشتریان خدمات بانکی نیز ابدیهی

توان انتظار ته و دیگر نمیهای مختلف بسیار ارتقا یافاز خدمات ارائه شده از سوی بانک
داشت تا مشتریان تنها بر اساس سابقه داشتن حساب، همچنان مشتری خدمات بانک 

ها مشتریان باقی بمانند. به طور مثال در حوزه خدمات اینترنت بانک، برخی از بانک
های دیگر، یک کنند که در مقایسه با بانکخود را ملزم به استفاده از دستگاه رمزیاب می

 آید. عدم مزیت به شمار می
در باشند. دریافت خدمات پرداخت مشتریان انتظار دارند در هر زمان و مکانی قادر به 

های خارجی که به دلیل شرایط تحریم، امکان ارائه خدمات با کیفیت باال و غیاب بانک
ائه این هزینه پایین را به مشتریان ایرانی ندارند، رقابت اپراتورهای تلفن همراه در ار

با این  هابانکتواند به فال نیک گرفته شود. تسهیل همکاری ها میخدمات با بانک
وفاداری مشتریان به این برد، -رقبای بانکی و تبدیل فضای رقابت به همکاری برد

های جدید و درنهایت افزایش درآمد دهد و باعث جذب سرمایهموسسات را افزایش می
 شود.و سود می
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 تغییرات اجتماعی و گسترش شهرنشینی 4

 چکیده:
یکی از روندهای معنادار جهان امروز، گسترش شهرنشینی به 

گیری به شکلویژه در اقتصادهای نوظهور است. این پدیده 
کنندگان طبقه متوسط در شهرها حجم عظیمی از مصرف

بلکه  ،ندارند که تنها نیاز به دسترسی به خدماتانجامد می
خواهان سطح باالتری از خدمات با استفاده از معیارهای غیر 

 سنتی برای دستیابی به رفاه هستند. 
که  میلیارد نفر 1٫۰رود حدود سال آینده انتظار می ۰۲در 

ه شهرها ا مهاجرت بها در آسیا و آفریقا هستند، باغلب آن
 میلیارد نفر برسانند.  ۲٫۵جمعیت شهرنشین جهان را به 

موازات افزایش درآمدها در آسیا و آفریقا، طبقه متوسط  به
دالر بر حسب برابری  1۲۲تا  1۲جهانی )با مصرف روزانه 

 دو برابر خواهد شد.  ۰۲۰۲قدرت خرید( تا سال 
تواند به این تغییرات جمعیتی یک بنگاه اقتصادی چگونه می

پاسخ دهد؟ به عبارت دیگر با توجه به این تحوالت، جایگاه 
توان تعیین های پیش رو چگونه میبازاری هر بنگاه را در دهه

 نمود.

 کلید واژه:
بدون  بانکداریشهرها، ها و حاشیه کالنارائه خدمات بانکی در شهرکمهاجرت، 

 های اتباع خارجیسپرده، هشعب

 اصلی: تسوال 
است. راهبرد اتکا به شعب در ارائه خدمات بانکی، راهبردی پرهرینه و غیرقابل بازگشت 

 مطلوب بانکداری خرد در ایران، متناسب با الگوی پراکندگی جمعیت چیست؟
توان گستره کاربرد ابزارهای پرداخت بانکی را به خدمات متنوع شهری توسعه چگونه می

 داد؟
حاشیه ها و شهرکها برای ارائه خدمات با کیفیت در فراتر از تاسیس شعبه، راهکار بانک

 چیست؟شهرها کالن
عدم ارائه خدمات پرداخت به اتباع خارجی مقیم، موجب افزایش استفاده از پول نقد و 

ین افراد بخصوص اشود. سطح مناسب ارائه خدمات بانکی به شویی میریسک پول
 ؟چیستافاغنه 

 ایده اصلی:
شهرنشینی و تمایل روزافزون به استفاده از خدمات شهری یکی از روندهای مهم 

های گذشته رشد نامتوازن و توزیع آید. طی دههایران امروز به شمار میاجتماعی 
ی هاتر توسعه یافته، سبب مهاجرت افراد زیادی از شهرنامناسب امکانات در مناطق کم

ساکن شدن این مهاجرین در حاشیه شهرها شده است. روستاها به کالن و کوچک
خرد در ایران به ارائه عمده خدمات شهرهای بزرگ از یک سو و وابستگی مدل بانکداری 

ها را در ارائه خدمات به این گروه، متوسل به تاسیس شعب بانکی از طریق شعب، بانک
از سوی دیگر ثبات نسبی کشور در در مناطق ناپایدار جمعیتی نموده است. درجه پایین 

رت خیل های فراگیر در شماری از کشورهای همسایه، سبب مهاجمقایسه با وقوع بحران
 تنودر این بین سکعظیم اتباع خارجی از کشورهای همسایه به کشورمان شده است. 

تر است. عدم حجم قابل توجهی از افاغنه در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور برجسته
مانند افتتاح حساب و متعاقب آن عدم دسترسی بانکی مندی این افراد از خدمات بهره

 نقدداری پول تا بخش قابل توجهی از تقاضا برای نگهبه نظام پرداخت باعث شده 
 .متوجه این قشر باشد

به نظر می رسد الگوی ارائه خدمات بانکی با کیفیت از طریق شعب نیازمند بازنگری 
های داخلی، به دلیل اشتراک در الگوی سنتی عرضه خدمات اساسی است. رقابت بانک

از این رو سوق دادن  کند.یت نمیبانکی کمک چندانی به برون رفت از این وضع
به رقابت منضبط با راه، مها، ارائه دهندگان خدمات شهری و اپراتورهای تلفن هبانک

برد با هدف حداکثر کردن دسترسی شهروندان به خدمات -یکدیگر در یک الگوی برد
پرداخت با کیفیت، مولفه غیر قابل حذف هر راهکار توسعه مالی در کشور است. حل 

 ت سیاستی و تجاری این راهکار پیش روی رگوالتور پولی و مخابراتی است. مشکال
تواند ضمن ، میی به مهاجرین افغانارائه خدمات ویژه و محدود بانک از سوی دیگر

و  بر منابع مالیبیشتر  کنترلکاهش تقاضا برای اسکناس و مسکوک، زمینه را برای 
 ند.کفراهم شویی ریسک پولاهش ک

 ebps.ir 
 


