چکیده
بانکداری باز پارادایم جدیدی است که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است.
حرکت به سمت بانکداری باز و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای همکاری با کسب وکارهای
نوآورانه ،بهعنوان یکی از راهبردهای کالن بانکی میتواند افق روشنی برای حفظ بقا و موجودیت
خدمات بانکی ترسیم نماید .لکن این امر نیازمند تغییر مدل کسب و کار سنتی بانک هاست .هدف
پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک های تجاری با رویکرد بانکداری باز است .در
این پژوهش با استفاده از رویکرد بانک ها برای حضور در اکوسیستم مالی و نوع همکاری با

ارائه چارچوب مدل کسب و کار

اشخاص ثالث ،چهار نوع رویکرد استراتژیک بانک ها و ابعاد مدل کسب و کار بانک ها در صورت

بانکهای تجاری با رويکرد بانکداری

انتخاب هر موقعیت ،تشریح شده است .بر این اساس هر بانک یکی از نقشهای یکپارچهساز،

باز

تولیدکننده ،توزیع کننده و پلتفرم را می تواند در قبال بانکداری باز داشته باشد .در این پژوهش
از روش تحقیق مطالعه چند مورد ی استفاده شده است که در آن بر اساس نظر خبرگان ،سه بانک
به عنوان مورد مطالعه ،انتخاب و ابعاد مدل کسب و کار آنها مورد بررسی قرار گرفت .بانک سپه
به عنوان بانکی با نقش یکپارچه ساز ،بانک پاسارگاد به عنوان بانکی با نقش تولیدکننده و بانک
آینده به عنوان بانکی با نقش پلتفرم به عنوان گزینههای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
بر اساس نظر خبرگان و فعاالن این حوزه ،هیچ بانکی در ایران نقش توزیع کننده را ندارد.
ویژگی های ابعاد مدل کسب و کار هر بانک با توجه به رویکرد انتخابی خود به بانکداری باز و
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مقدمه

سید حسین اورعی (نویسنده مسئول)

با توجه به تحوالت روزافزون حوزه فناوری و حرکت به سمت عصر چهارم ديجیتال ،سرعت تغییر

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه

در مدلهای کسب و کار سازمانها شتاب بیشتری به خود گرفته است .اين تحوالت در حوزههای مالي

تهران

و اقتصادی نیز بسیار چشمگیر بوده و به تبع آن صنعت بانکداری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ورود بازيگران جديد به صنعت بانکي ،رقابت در طراحي و ارائه خدمات و محصوالت مالي و بانکي را
به شدت افزايش داده است .از طرفي با توجه به رشد شتابان فناوریهای جديد ،نمي توان انتظار داشت
که يک بانک به تنهايي بتواند بر روی مرز فناوری حرکت کند و همه نیازهای مشتريان را برآورده
سازد .همچنین با تغییرات تکنولوژی و انتظارات مشتريان ،فرصتهای جديدی پیش روی بانکها قرار
گرفته است ،اما محدوديت های مانند مدل کسب و کار بانکها وساختار و فرايندهای غیرچابک،
نميتواند پاسخگوی انتظارات مشتريان و مشارکت با رقبای تازه وارد خالق باشد و عمال امکان استفاده
از فرصتهای بالقوه بازار ناممکن است .بنابراين تغییرات اساسي در مدل کسب و کار بانک ها به
منظور همگراسازی کسب و کارهای بانکها با رقبای جديد امری اجتنابناپذير است .از اين رو راهبرد
بانکداری باز که مصداق بارز نوآوری باز در صنعت بانکي است ،به عنوان يک راهبرد کلیدی جهت
پاسخ به اين ضرورت بانکها خصوصا بانکهای تجاری که بر تنوع مشتريان تمرکز دارند ،مطرح شده
است .در بخش تئوريک نیز تحقیقات کاربردی در حوزه بانکداری باز به منظور توسعه مدل کسب و
کار بانک ها با اين رويکرد مورد غفلت قرار گرفته است .بانک ها نیز به دلیل همین خالء مطالعاتي و
نداشتن پشتوانه علمي مستند و قابل اعتماد ،با احتیاط زيادی استفاده از رويکردهای نوين را در دستور
کار قرار مي دهند .لذا پژوهش حاضر بر آن است ت ا از زاويه رويکرد بانکداری باز به مدل کسب و
کار بانک های تجاری نگاه نمايد و چارچوبي ارائه کند که بانکها را در طراحي مدل کسب و کاربا
استفاده از اين رويکرد ،آماده همگامي با روندهای آتي صنعت نمايد.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .2.1مدل کسب و کار
مدل کسب و کار يک ابزار مفهومي است که شامل مجموعه ای از عناصر و روابط بین آنهاست و منطق کسب و کار را شکل خاصي توصیف مي کند.
(استراوالدر )2005،مدل کسب و کار به عنوان تصويرسازی محتوای ،ساختار و نظارت بر معامالت طراحي شده به طوری که از طريق بهره برداری از
فرصتهای تجاری ،ارزش ايجاد نمايد(.زوت و آمیت )2010،امروزه تغییرات سريع و در هر صنعتي اتفاق مي افتد .لذا يک مدل کسب و کار با گذشت زمان
موظف به تغییر است(بردفورد .)2015،يک مدل کسب و کارباز طرح يا معماری خلق ارزش و کسب ارزش در يک شرکت مرکزی را شرح مي دهد که در
آن روابط تعاملي با اکوسیستم در توجیه منطق کلي محوريت دارد (ويبلن .)2015،اما مدل کسب و کار ابعاد مختلفي دارد که صاحبنظران ،به اجزای
مختلفي اشاره کردهاند .استرووالدر ()2005نه جزء بخش بندی مشتری ،ارزش پیشنهادی ،کانال های توزيع ،ارتباط با مشتريان ،فعالیت های کلیدی ،منابع
کلیدی ،شرکای کلیدی ،ساختار درآمدی و ساختار هزينه ای را در قالب بوم کسب و کار مطرح نمود .زوت و آمیت( )2010ساختار معامالت ،محتوا
معامالت،مديريت معامالت را به عنوان ابعاد کسب و کار مطرح کرده اند .فولر و هافلگیر( )2013بخش بندی مشتری ،مشارکت و تعامل مشتری ،درآمد
زايي و زنجیره ای ارزش و ارتباطات را به عنوان ابعاد مدل کسب و کار بیان کردند .هاگلند و متهیل( )2015حاکمیت ،مدل سود ،بخش بندی مشتری و
ارزش پیشنهادی را عنوان نمودند و نهايتا يان و همکارانش در سال ( )2016بخش بندی مشتری ،ارزش پیشنهادی ،سیستم تکنولوژی ،ساختاردرآمد و
هزينه و ارتباط با مشتری را به عنوان پنج بعد اساسي مدل کسب و کار مطرح نمودند .چنانکه از بررسي و مطالعه ادبیات بر ميآيد ،بین صاحبنظران در
خصوص ابعاد مدل کسب و کار وحدت نظری وجود ندارد .کما اينکه هیس و برکارس( ) 2015نیز در پژوهش تطبیقي خود مبني بر بررسي نظريه های
چندصاحب نظر در خصوص ابعاد مدل کسب و کار به اين نتیجه رسیدند که در اين زمینه هنوز به يک حد قابل توجهي ،فاقد يکپارچگي ،کامل بودن و
توافق بر آن چیزی که است که مدل کسب و کار به معني واقعي مي باشد .لکن در بسیاری از ابعاد اتفاق نظر دارند .البته در پژوهش حاضر تمرکز بر نوع
شناسي و مفهوم سازی مدل کسب و کار نیست ،بلکه تالش ميشود بر اساس مباني نظری موجود و نیز شناخت پديده بانکداری باز ،يک چارچوب کلي
برای مدل کسب و کار بانکهای تجاری با رويکرد بانکداری باز ارائه شود.

شکل شماره( :)1چارچوب توسعه مدل کسب و کار( برگرفته از یان و همکاران )2016،
بر اين اساس و به دلیل در نظر گرفتن پلتفرم مدل کسب و کار باز ،کانال های نوآوری باز مبتني بر توسعه مدل کسب و کار ،پايداری مدل کسب و کار،
استراتژی رقابتي و مدل های کسب و کار شده ثبت شده مبتني بر تکنولوژی ،مدل ارائه شده توسط يان و همکاران( )206به عنوان چارچوب اين پژوهش
قرار گرفت .طبق اين مدل بخش بندی مشتريان ،ارزش پیشنهادی ،سیستم تکنولوژی ،ساختار درآمد و هزينه و ارتباط با مشتريان به عنوان ابعاد مدل
کسب و کار مد نظر هستند.

 .2.2بانکداری باز
امروزه نوآوری های فناورانه جديد ،به طور بنیادی صنعت خدمات مالي را از نظر ويژگي ها و ساختار مدل های کسب و کار متحول کرده است(.گازمن
و همکاران ) 2018،بانکداری باز يکي از اين نوآوریها است که امروزه بانک های زيادی تمايل به اجرای آن دارد .با نکداری باز مفهومي است که برای
ارتقای سطح نوآوری و رقابت ها در بازار بانکداری خرده فروشي ،طراحي شده است(.تارنمای بانک ) HSBCانجمن داده های مالي و تکنولوژی آمريکا ،1
بانکداری باز را به اشتراکگذاری ساختارمند دادهها بین ارائه دهندگان خدمات مالي ،بر پايه نیازهای مشتريان و رضايت آنها تعريف مي کند.
بانکداری باز مفهومي است که در کنار بانکداری ،در را به سوی ابداعات تازه به عنوان مفهومي جديد باز مي کند .بانکداری باز به عنوان مدل کسب و کار
جديد تعريف مي شود و به دنبال تغییر روش درآمدزايي سیستم بانکي است(.محمدروشني .) 1399،بر اساس تحول ايجاد شده ناشي از مدل بانکداری
باز ،بانک ها بخشي از فعالیت خود در زنجیره ارزش بانکداری را به ساير بازيگران واگذار کرده و از جايگاه مديريت بانک به جايگاه مديريت اکوسیستم
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ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانکهای تجاری با رویکرد بانکداری باز
تغییر وضعیت مي دهند .در واقع اگر زنجیره اصلي در فعالیت های بانکداری را شامل تدارک زيرساخت فني ،تامین سرمايه و منابع مالي ،تولید محصوالت
و خدمات بانکي و مالي و ارائه آنها در بازار و فروش در نظر بگیريم ،در مدل بانکداری سنتي همه فعالیت های زنجیره توسط خود بانک انجام مي شد
اما در بانکداری باز ،بازيگران جديد در حوزه ی ارائه تسهیالت ،خدمات پرداخت و انتقال وجه ،تامین سرمايه ،مديريت مالي شخص و نیز امور بازاريابي
و خدمات مشتری پديد آمده اند و با استفاده از تکنولوژی های ديجیتال و ابزارهای تحلیل داده ،سعي در بهبود ارزش افزوده برای مشتريان دارند(.وزارت
امور اقتصادی و دارايي )1398،بانکداری باز ،به عنوان پارادايم جديدی که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است ،گستره عملیات بانکدار ی
را به فضايي فراتر از شبکه بانکي توسعه داده و بانکها را در نقش تأمینکننده بستر و پلتفرم  2عملیات بانکي قرار داده است.
امروزه موضوع اقتصاد  APIها به عنوان يکي از مهمترين استراتژی های سازمان های نوآور مطرح مي باشد .سازمان های پیشرو در حوزه فناوری
اطالعات با ارائه  APIها اجازه دسترسي به اطالعات و سرويس های خود را به شرکا و ساير مشتريان خود مي دهند 77 .)pwc،2016( .درصد از بانک
های اروپايي در حال برنامه ريزی برای سرمايه گذاری در بانکداری ب از برای مشتريان تجاری خود هستند .ارزش بخش بانکداری بار در کشور انگلستان
تا سال  2022چهار برابر شده و به عدد  7.2میلیارد پوند خواهد رسید .) pwc،2018(.همچنین گزارش ها حاکي از آن است که  65درصد از بانک ها،
بانکداری باز را به عنوان فرصت و نه تهديد مي بینند .) Accenture،2018( .بهبود تجربه مشتری ،ايجاد جريان های درآمدی جديد ،افزايش چابکي و بهره
وری عملیاتي ،ارائه محصوالت و خدمات جديد و کاهش زمان ارائه آن به بازار و دسترسي به داده های مشتريان از جمله مزايای توسعه برنامه های
کاربردی توسط بانک هاست )Capgemini,2017( .بر اساس چرخه ظهور و بلوغ فناوری های بانکي ،استراتژی بانکداری باز بین  2تا  5سال آينده به
عنوان جريان اصلي صنعت بانکداری مطرح مي شود (.گارتنر .) 2017،لذا توجه به روندهای اصلي صنعت و تالش برای همگرايي با اين روندها برای بانک
های ايراني نیز ضروری است.

 .2.3رویکرد بانک ها به بانکداری باز
در دنیای بانکداری امروزی ،عواملي ازجمله مشتريان باتجربه کاربری باال ،فضای رقابتي شديد و رقبای چابک و خالق موجب شده تا پرداختن به توسعه
بانکداری سنتي مقبول و بهصرفه نباشد و راهبرد بانکداری باز ،بهعنوان يک الزام در پیش روی بانکها قرار گیرد .کما اينکه با عنايت به بررسيهای
انجامشده ،در حال حاضر موضوع بانکداری باز و توسعه  API3های بانکي و تعامل با فینتکها ،بهعنوان يکي از راهبردهای اساسي برخي از بانک های
داخلي قرار گرفته است.
هسته اصلي مدل بانکداری باز را  APIيا رابط برنامه نويسي نرم افزار تشکیل ميدهد API .در ساده ترين شکل خود ،مجموعه الزامات استانداردی هستند
که چگونگي برقراری ارتباط يک برنامه کاربردی نرمافزار با ديگری را کنترل ميکنند .گروهها يا شرکتهای طرف سوم مجزا اغلب اين استانداردها را به
عنوان منبع باز فراهم ميآورند و بسیاری از استانداردهای فني  APIامروز را توسعه بخشیده اند .زنجیره ارزش در بانکداری ديجیتال به طور کلي در
سه بخش محصوالت ،رابط کاربری و خدمات تعريف مي شود .محصوالت طراحي مي شوند و از طريق رابط های کاربردی به خدماتي تبديل مي شوند
که قابل ار ائه به مشتريان خواهد بود .بانکداری باز بواسطه امکانات جديد ،فناوری ها و تعامالت بانک با اشخاص ثالث و ساير بازيگران اکوسیستم مالي،
طراحي ،تولید و توزيع محصوالت را در جهت بهبود تجربه مشتری و درآمدزايي برای نقشآفرينان اکوسیستم بهینه مي کند(.اتحاديه بانکداری
اروپا  )2016،4بانک ها با استفاده از رابط کاربری در نقش واسط بین تولید و توزيع محصوالت ،مي توانند تمايز بین طراحي ،تولید ،ارائه و توزيع محصول
مشخص کنند و نقش متفاوتي در زنجیره ارزش اکوسیستم داشته باشند .اکثر بانک ها جهت ورود به مدل بانکداری باز ،با در نظر داشتن چگونگي ايجاد
ارزش برای مشتريان مطابق با استراتژی های کالن خود و با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای داخلي خود ،به منظور نقش آفريني در اکوسیستم مالي
رويکردهای متفاوتي را انتخاب ميکنند .پاسخ به دو سوال چه کسي محصوالت را تولید ميکند تا بتوان به مشتريان عرضه کرد؟ و چه کسي محصوالت
تولید شده را در دسترس مشتريان موجود و جديد قرارمي دهد؟رويکرد انتخابي را مشخص مي کند .پاسخ به اين دو سوال و میزان باز يا بسته بودن
نوآوری بانک ،نقش و نحوه ارزش آفريني بانک در اکوسیستم مالي و چگونگي همکاری با اشخاص ثالث را مشخص مي کند .بر اين اساس چهار نقش و
دسته بندی برای بانک ها قابل تعريف است( .اتحاديه بانکداری اروپا)2016،
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باز

ثالث

توسط اشخاص

.3توزیعکننده

.1یکپارچهساز

توزیع

.4پلتفرم

.2تولیدکننده

ثالث

توسط خود بانک

توسط اشخاص

تولید

توسط خود

بسته

بانک

شکل شماره( :)2رويکردهای بانکها برای همکاری با اشخاص ثالث (منبع) Euro Banking Association :
نقش يکپارچهساز(متمرکز)  :5در اين نقش پیشنهادات منحصرا توسط يک تیم ايجاد و به مشتريان عرضه ميگردد و تولید و توزيع محصول را خود بر
عهده دارد .در اين حالت تولید و توزيع محصوالت تحت يک برند تجاری فراهم آمده و تجربه مشتری به طور کامل تحت کنترل بانک ميباشد .در حال
حاضر اکثر بانکها نقش يکپارچهساز را ايفا ميکنند چرا که آنها کل زنجیره ارزش را کنترل ميکنند.
نقش تولیدکننده  :6در اين نقش پیشنهاد به مشتری حداقل توسط دو تیم ارائه ميشود .درواقع بانک تولید محصول و خدمات را برعهده مي گیرد و توزيع
آن را بر عهده اشخاص ثالث مانند فینتکها  7قرار مي دهد تا از طريق کانالهای متنوع خود محصوالت و خدمات را به مشتری ارائه نمايند.
نقش توزيع کننده  :8در اين حالت بانک طراحي و تولید محصول را به دلیل چابکي و شناخت بهتر نیاز مشتری توسط اشخاص ثالث به عهده آنها مي گذارد
و خود با تکیه بر کانال های توزيع گسترده بر توزيع و تحويل محصول تمرکز ميکند .با ايجاد سرويس باز در بانکها و ساير موسسات ،ارائهدهندگان
خدمات غیر مالي با اضافه کردن  APIباز به خدمات خود دسترسي پیدا ميکنند ،بانکها ميتوانند بازار ديجیتال خود را وسعت بخشیده و به توزيع
خدمات اشخاص ثالث ديگر بپردازند.
نقش پلتفرم  :9در اين حالت بانک به عنوان تسهیلگر ،نقش ايجاد بستری برای همکاری و فعالیت اشخاص ثالث در تمامي زنجیره ارزش از طراحي و تولید
محصول تا توزيع و تحويل آن به مشتری را برعهده دارد .يک پلتفرم (به عنوان يک مدل کسبوکاری) به صورت واسطه عمل ميکند و کسبوکار سايرين
را تسهیل ميبخشد ( .اتحاديه بانکداری اروپا)2016،

پیشینه پژوهش:
علي رغم انجام مطالعات متنوع ،تحقیقات کاربردی در حوزه بانکداری باز به منظور طراحي و يا توسعه مدل کسب و کار بانک ها با اين رويکرد مورد
غفلت قرار گرفته است .اکثر مطالعات انجام شده مرتبط با نوآوری باز در حوزه توسعه محصوالت و خدمات جديد است  .اما توسعه مدل کسب و کار
بانکها با رويکرد نوآوری باز و بانکداری باز مورد بررسي قرار نگرفته است .عمده تحقیقات انجام شده در خصوص نوآوری باز و مدل کسب و کار
است .به عنوان مثال رونگپیتي و همکارانش در سال  2014به بررسي مدل های کسب و کار  222بانک بینالمللي با استفاده از ويژگيهای ترازنامهای
پرداختند .آنها در تحقیقات خود به طور کلي سه مدل کسب و کار بانکي را شناسايي کردند  :بانک های تجاری خرده فروشي ،بانک های تجاری متشکل
از عمده فروشي و سرمايه گذار در بازار و دسته سوم بانکهای تجاری هستند که با فعالیت های تجاری بیشتر نسبت به دو دسته ديگر متمايز مي شوند .
يان و همکارانش در سال  2016در پژوهش خود با عنوان نوآوری باز در مدل کسب و کار ،بر اساس مولفه های اساسي مدل های کسب و کار و نوآوری
باز ،پس از استخراج و ارائه يک چارچوب برای توسعه مدل کسب و کار ،در نهايت چهار مدل کسب و کار دانش محور را شناسايي و ارائه نمودند .محققان
در اين تحقیق معتقدند نوآوری باز ،نقطه آغاز يک مدل کسب و کار جديد است ونوآوری باز دروني و بیروني بر اساس رابطه بین تکنولوژی( موجود و
جديد) و بازار(موجود و جديد) تعیین مي شود .اين مدل ها عبارتند از :توسعه مدل کسب و کار مبتني بر نوآوری باز مشتری ،توسعه مدل کسب و کار
مبتني بر نوآوری باز کاربر ،توسعه مدل کسب و کار مبتني بر نوآوری باز اجتماعي ،توسعه مدل کسب و کار مبتني بر نوآوری باز مهندسي .در پژوهش
ديگری که ولو در سال  2015با عنوان نوآوری مدل کسب و کار و تاثیر همکاری شخص سوم در سازمان های جديد ،انجام داد به اين نتیجه رسید که
شرکت های جديد با مدل کسب و کار دارای نوآوری کم يا زياد احتمال بقای بیشتری دارند .فوس و سائبي در سال  2015در تحقیق خود با عنوان "
مدلهای کسب و کار برای نوآوری باز :تطبیق استراتژیهای ناهمگن نوآوری باز با ابعاد مدل کسب و کار" بیان ميکنند شرکتها به دلیل عدم تطابق
مدل های کسب و کار با استراتژیهای نوآوری باز ،به طور متفاوتي از استراتژیهای نوآوری باز استفاده ميکنند .آنها اين استراتژیهای را بر اساس
عمق و وسعت دانش دسته بندی ميکنند .در تحقیقات داخلي نیز چند پژوهش در حوزه مدل کسب و کار بانک انجام شده است .باقرینژاد و جاويد()1393
در تحقیقي با عنوان " ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ايران " که در آن بانک پارسیان به عنوان مطالعه موردی بررسي گرديد ،مدلي برای
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ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانکهای تجاری با رویکرد بانکداری باز
شکلگیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ايران ارائه دادهاند .در واقع در اين مدل رابطه بین نوآوری باز و عوامل اثرگذار برآن تبیین شده است.
سپندارند و همکاران در سال  1395در تحقیق خود با عنوان "مقايسه ابعاد مدل کسب و کار بانکداری در ايران با مدل بانکداری جامع" به مقايسه ابعاد
مدل کسب و کار بانکداری در ايران و بانکداری جامع پرداخته است .در تحقیق ديگری که با عنوان "ارائه مدل کسب و کار الکترونیکي صنعت بانکداری
کشور با استفاده از روش شناسي پژوهش آمیخته " توسط رضواني و اصالحي در سال  1395انجام شد ،پس از سنخ شناسي مدلهای کسب و کار
خدمات مالي ،مدل نهايي کسب و کار الکترونیکي برای صنعت بانکداری ايران استخراج شد.

روش شناسی پژوهش:
برای تحقق هدف پژوهش حاضر ،از روش مطالعه موردی به صورت چند موردی استفاده شده است .جهت گردآوری داده ها از رويکرد مصاحبه عمیق
با مطلعین کلیدی  10استفاده شده است .تالش شد تا در بخش خبرگان غیربانکي تا مرز اشب اع نظری و در بخش مطلعین هر مورد مطالعه نیز با کساني که
به موضوع اشراف دارند مصاحبه شود .بدين منظور در مرحله اول با تعداد  10نفر از خبرگان که همگي جزو فعاالن و صاحب نظران اين حوزه هستند
مصاحبه شد .در مرحله دوم و برای مصاحبه با مطلعین هر يک از موردهای مطالعه حداقل با  2نفر از مديران يا کارشناسان هر بانک مصاحبه شد.
مصاحبه ها به صورت نیم ساختار يافته بود و برای اجرای آنها از يک پروتکل مصاحبه استفاده شده است .به منظور تحلیل داده ها ،ابتدا همه مصاحبههای
ضبط شده ،پیاده سازی و به صورت متن نوشته شدند .سپس متن مصاحب ه ها چندين بار خوانده شد و هر بار يادداشت های در کنار متن ها نوشته شد.
جدول شماره ( ) 1مشخصات جمعیت شاختي مصاحبه شوندگان را نشان مي دهد:

جدول شماره( :)1مشخصات جمعیت شاختی مصاحبه شوندگان و خبرگان غیربانکی
ردیف

تحصیالت

جنسیت

شغل(سمت)

1

کارشناسی ارشد صنایع

مرد

مدیر توسعه محصول و ارتباط با سرویس دهندگان فینوتک

2

دکتری فناوری اطالعات

مرد

عضو هیات علمی پژوهشکده بانک مرکزی ،عضو هیات مدیره شرکت رایانه خدمات امید

3

کارشناسی ارشد کارآفرینی

مرد

معاون کسب و کار شرکت فرابوم

4

دکتری فناوری اطالعات

مرد

مدیر عامل شرکت ارتباط فردا

5

کارشناسی ارشد MBA

مرد

مدیرعامل فینوتک

6

دکتری فناوری اطالعات

مرد

مدیر عامل شرکت فرابوم ،مدیر عامل فناوری اطالعات بانک صادرات

7

کارشناسی ارشد مدیریت IT

زن

کارشناس ارشد شرکت بهسازان -پژوهشگر کسب و کارهای بانکی

8

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات

مرد

مدیر بازاریابی و فروش فینوتک

9

کارشناسی مهندسی نرم افزار

مرد

معاون توسعه محصول شرکت فرابوم

10

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

مرد

مدیر توسعه کسب و کار شرکت فرابوم

مورد مطالعه

دکتری مدیریت استراتژیک

مرد

عضو هیات مدیره

اول

دکتری مدیریت فناوری اطالعات

مرد

دبیر کارگروه بانکداری باز

مورد مطالعه

کارشناسی ارشد

زن

معاون مدیرعامل بانک در حوزه فناوری اطالعات

دوم

کارشناسی ارشد

مرد

رییس مرکز نوآوری شرکت شناسا

مورد مطالعه

دکتری مدیریت

مرد

معاون مدیرعامل بانک در فناوری اطالعات

سوم

کارشناسی ارشد

مرد

رئیس اداره مهندسی نرم افزار

به هر مصاحبه شونده کدی از  I1تا  I16اختصاص يافت .در کدگذاری باز ،مفاهیم کلیدی مصاحبه شوندگان و در کدگذاری محوری ،عنواني به مجموعه
ای از مفاهیم مشترک و گزاره های کالمي تعلق گرفت .با تحلیل مولفه های شناسايي شده و تطبیق محتوايي مضامین با ابعاد اصلي مدل کسب و کار رايج
در مباني نظری و چارچوب مور د استفاده پژوهش ،کدهای انتخابي و محوری صورت بندی شدند که به تفکیک مصاحبه شوندگان در جدول شماره () 2
نشان داده شده است.
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جدول شماره( :)2تحلیل داده ها و کدگذاری داده
مولفه های کد گذاری

مولفه های کد گذاری

انتخابی

محوری
مالکیت داده و مشتری

مشتریان
مشتری هدف
محصول/خدمت
ارزش پیشنهادی

سیستم تکنولوژی

برند

مولفه های کد گذاری باز
داده مشتری در انحصار بانک
داده مشتری در اختیار شخص ثالث
مشتریان فعلی -مشتریان جدید
 C2B2B - B2B - C2Bنوع مشتری
متناسب با نیاز و خواسته مشتری
نوآور ،غیر بانکی
صرفا برند بانک

کد مصاحبه شوندگان
I9 ،I5،I1
I9، I4،I2،I1
I14 ،I7، I6،I3،I2
I13 ،I6، I5،I3،I1

سایر برندها

رویکرد محصول/خدمت

مشتری محور ،محصول محور

I7، I6،I3،I2

نوآوری

درون زا -برون زا

I15،I12، I6،I3،I2

خرید سهام شخص ثالث
شراکت های چندجانبه

I15،I14،I13،I12،I11، I9 ، I5 ، I1

جریان های درآمدی

متنوع سازی جریان درآمدی کارمزد

I15 ،I12،I11،I10،I9 ،I8 ،I7 ،I5، I4 ، I3 ، I1

هزینه های تولید و

تغییرات در هزینه های تولید ،توزیع و

پشتیبانی

پشتیبانی محصوالت

کانال های ارتباطی و

متنوع سازی کانال های ارتباطی

سرمایه گذاری و همکاری

همکاری با پلتفرم ها و فین تکها
درآمد و هزینه

ارتباط با مشتری

توزیع

تنوع کانال های توزیع

تجربه مشتری

مدیریت تجربه مشتری

I16،I13،I11، I6 ، I2 ، I1
I16 ،I14،I13،I11،I9، I8 ، I6 ، I4
I14 ،I10،I9 ،I7 ، I5،I4،I2

به منظور بهبود روايي تحقیق ،ضمن استفاده از منابع داده مختلف ،داده های حاصل از مصاحبه ها با بازخورد گرفتن از مصاحبه شوندگان از طريق
فرايند رفت و برگشتي و کنترل مجدد يافته های مصاحبه با مصاحبه شوندگان جهت اطمینان از درک صحیح ديدگاه های افراد ،با اطالعات گردآوری شده
از ساير منابع از جمله منابع کتابخانه ای و نیز دانش و اطالعات پژوهشگر  11تطبیق داده شد تا معدود تناقضهای دادهها ناشي از ابهامات ،از طريق
گفتگوی مجدد با مصاحبه شونده و يا مصاحبه با افراد جديد برطرف شود .کما اينکه بر اساس نظر دانايي فرد و همکاران( )1394پژوهشگران مطالعات
موردی ،عالوه بر مصاحبه عمیق و مشاهده ،از مآخذ اطالعاتي ديگری که درون سازمان وجود دارد نیز بهره مي گیرند .در اين راستا در پژوهش حاضر
نیز ،محقق بواسطه تجربه چندين ساله و ارتباطات مناسب در صنعت بانکداری کشور تالش نموده است تا از طريق شیوهها و فنون متعدد ،در جهت
غنيسازی اطالعات و دادهها استفاده نمايد .از طرف ديگر استفاده از سه بانک به عنوان مورد مطالعه و نیز نظرات خبرگان و فعاالن مرتبط با موضوع،
ضمن اينکه شرايط مناسبي را برای اشباع دادهها از نظر يافته های جديد و معنا دار بودن از حیث اندازه نمونه فراهم نموده است ،روايي و پايايي تحقیق
را بهبود داده است .الزم به ذکر است انتخاب موردهای مطالعه بر اساس برآيند نظرات خبرگان و تهیه نقشه ذهني ،به منظور دستیابي به پاسخگويي
واقعي انجام شد.
توجه به اين نکته حائز اهمیت است که مطالعه موردی بدون يک چارچوب نظری ممکن است جزئیات قابل توجه و جذابي در مورد زندگي در يک سازمان
خاص فراهم کند ولي جزئیاتي که معنای چنداني ندارد(.دانايي فرد و همکاران .) 1394،بدين منظور پژوهشگر با بررسي مباني نظری از چارچوب ارائه شده
توسط اتحاديه بانکداری باز اروپا و نیز ابعاد مدل کسب و کار مبتني بر نوآوری باز مطرح شده توسط يان و همکاران( )2016استفاده و تالش نموده تا
با بررسي گزينه های مورد مطالعه ،وضعیت ابعاد مدل کسب و کار هر يک از بانک های مورد مطالعه را تشريح کند .لذا پژوهشگر ضمن بهره گیری از
منابع داده مختلف ومباني نظری ،خبرگان هر مورد مطالعه را شناسايي و طي فرايند مصاحبه عمیق ،نسبت به شناخت ويژگيهای ابعاد مدل کسب و کار
هر بانک اقدام نمود .تالش گرديد از نظر کمیت ،مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه يابد و با انتخاب مديران و کارشناسان مطلع ،روايي و کیفیت مصاحبهها
نیز ،مطلوب باشد.

یافته های پژوهش
کسب وکار بانکي به شدت تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و سیر تحول پرشتابي دارد .لذا تغییر و نوآوری در مدل کسبوکار بانک به ضرورتي
اجتنابناپذير تبديل شده است .نوآوری در مدل کسب وکار بانک ميتواند در ابعاد مختلف مدل کسب و کار اتفاق بیافتد .تعريف و بخشبندی مجدد مشتری،
شناسايي ساليق مشتريان و طراحي بستههای ارزشي برای گروههای مختلف آنها ،تجديد نظر در منابع ،فعالیتها و شرکای کلیدی و به طور کلي سیستم
تکنولوژی ،جريانهای درآمدی و هزينه ای و افزايش سهم درآمدهای کارمزدی در سبد درآمدهای بانک و سرانجام کانال های برقراری ارتباط با مشتری
از جمله اين نوآوریها و تغییرات در مدل کسب وکار بانکي مي باشد .چنانکه بیان شد بانکداری باز مي تواند يکي از استراتژی های بانک ها باشد و بدين
منظور با توجه به چارچوب ارائه شده توسط اتحاديه بانکداری اروپا ،هر بانک با اتخاذ رويکرد خود درخصوص دو محور اساسي تولید و توزيع محصول
و نوع نگاه به نوآوری ،مي ت واند با يک انتخاب استراتژيک ،يکي از نقش های يکپارچهساز ،تولید کننده ،توزيع کننده و پلتفرم را برگزيند .بديهي است
انتخاب هر يک از اين رويکردهای چهارگانه ويژگيهای ابعاد مدل کسب بانک را دستخوش تغییر خواهد کرد.
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ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانکهای تجاری با رویکرد بانکداری باز
در حال حاضر اکثر بانکها نقش يکپارچهساز را ايفا ميکنند و تولید و توزيع محصوالت و خدمات را خود بر عهده دارند ،چرا که آنها کل زنجیره ارزش
را کنترل ميکنند .برای مثال ،اطالعات حساب و خدمات پرداخت از طريق کانالهای موبايل و آنالين بانکي برای مشتری توزيع ميشود .در نقش تولیدکننده
پیشنهاد به مشتری حداقل توسط دو تیم ارائه ميشود و برای محصوالت و خطوط کسبوکاری خاصي کاربرد دارد و ساير دستههای محصول ميتوانند
از طريق مدل يکپارچه ساز يا توزيعکننده عرضه شوند .وقتي سخن از شراکت در اين نقش به میان ميآيد ،مالکیت مشتری ميتوانند به مسائل چالش
برانگیزی برای طرفین درگیر تبديل شود .اين امر بخصوص در مورد فینتکها که بر مشتری نهايي متمرکزند صدق ميکند .امروزه با توجه به استقبال
زياد بانکها از “شتابدهندهها”“ ،پرورش دهندهها”“ ،پرتالهای توسعه دهنده” و “هکاتونها”در سراسر جهان ،نقش تولیدکننده به طور فزايندهای از سوی
بانکها ايفا ميگردد .در نقش توزيع کننده بانکها ميتوانند بازار ديجیتال خود را وسعت بخشیده و به توزيع خدمات اشخاص ثالث ديگر بپردازند و در
نتیجه نقش توزيع کننده را به خود بگیرند .در اين نقش ،يک بانک به واسطه کانالهای توزيعي خود به توزيع محصوالت ديگران ميپردازد .نهايتا بانک در
نقش يک پلتفرم کسبوکار سايرين را تسهیل ميبخشد .در اين نقش بانک به عنوان ارائه دهنده يا توزيعکننده عمل نميکند بلکه به عنوان تسهیل ارتباط
طرفین ثالث و مشتريان آنها عمل ميکند(.اتحاديه بانکداری اروپا )2016،الزم به ذکر است که ممکن است بانکها نقشهای مختلف را به خطوط مختلف
کسبوکار اختصاص دهند و اين شامل نقش پلتفرم نیز ميباشد .استفاده از  APIبه عنوان رابط بین توزيع و محصول ،بانکها را قادر به تجزيه اين
نقشها ميسازد .ترکیب اين تجزيه و ايجاد سرويس باز ،به بانکها اين امکان را مي دهد تا با در نظر داشتن ارائه محصول و توزيع آن ،نقش متفاوتي در
زنجیره ارزش مالي داشته باشند .اکثر بانکهای بزرگ هماکنون نیز به ايفای نقشهای يک ،دو و سه (يکپارچهساز ،تولیدکننده و توزيعکننده) به صورت
همزمان مي پردازند در حالي که نقش چهارم (پلتفرم ) هنوز در مرحله اولیه توسعه خود قرار دارد  .بانکها معموال خدمات ،قابلیتهای کارکردی و دادهها
را به هر دو صورت مستقیم و با واسطه فراهم مي آورند .اين امر به اين معني است که به طور معمول عهدهدار نقشهای يکپارچهکننده و/يا تولیدکننده
هستند .اين احتمال که بانک ها تنها به ايفای نقش توزيع کننده يا پلتفرم بپردازند (بدون اينکه به طور همزمان در نقش يکپارچهساز يا تولیدکننده باشند)
امری بعید است چرا که اين نقشها بر پايه نقش يکپارچهکننده و/يا تولیدکننده شکل گرفتهاند (.همان)با تحلیل نظرات مصاحبه شوندگان و بررسي ادبیات
موضوع ،در جدول شماره( ) 3ويژگي های ابعاد مدل کسب و کار بر اساس چارچوب ارائه شده توسط يان و همکاران( )2016برای هر يک از رويکردهای
بانک ها ارائه شده است.

جدول شماره( :)3ویژگی های اساسی ابعاد مدل کسب و کار در رویکرد بانک ها به بانکداری باز
ابعاد مدل کسب و کار/

یکپارچه سازIntegrator

تولید کنندهProducer

توزیع کنندهDistributor

پلتفرمPlatform

بخش بندی مشتری

-صرفا مشتریان فعلی بانک.

-صرفا مشتریان فعلی بانک.

-مشتریان فعلی و جدید.

-مشتریان فعلی و جدید.

Customer
Segmentation

-مالکیت مشتری با بانک.

-مالکیت مشتری با بانک.

--مالکیت مشتری با بانک.

 -توسعه بازار.

-مالکیت داده صرفا با بانک.

-دسترسی به مشتریان B2B

نقش بانک ها

 -ریسک عدم مالکیت مشتری

بواسطه  APIهای خصوصی.
بسته

ارزش

 -اشتراک مشتری.

-طراحی و تولید محصول توسط بانک با

-طراحی و تولید محصول

 -طراحی و تولید محصول توسط

 -تسهیم ارزش بین بخش های

پیشنهادی

رویکرد محصول گرایی

توسط بانک با رویکرد محصول

اشخاص ثالث با رویکرد مشتری

همکار در ارائه محصوالت و

Value Proposition

 -سبد محصوالت غیرمتنوع و نوآور

گرایی

گرایی

خدمات

 -ارزش اختصاصی :ارزش ایجاد شده خاص

 -سبد محصوالت غیرمتنوع اما

 -محصوالت متنوع با دسترسی

-سبد محصوالت

و کانالهای

خود بانک است( )proprietary value

در دسترس

محدود

توزیع متنوع و مشتری پسند

-کنترل کل زنجیره ارزش و مدیریت تجربه

-توزیع محصول توسط شخص

-توسعه محصوالت و خدمات

 -طراحی و تولید محصوالت و

مشتری

ثالث

دیجیتال و نوآورانه از طریق

خدمات دیجیتال و نوآورانه از

-توزیع محصول و خدمت صرفا تحت برند

-کارکرد در محصول و خطوط

همکاری با شخص ثالث.

طریق همکاری با شخص ثالث.

بانک و از طریق کانال های بانک

کسب و کاری خاص

-بهبود تجربه مشتری

-ارائه محصوالت و خدمات بدون

-ارائه خدمات بدون محدودیت

-توزیع محصول و خدمت از

محدودیت زمانی و مکانی.

زمانی و مکانی

طریق کانالهای بانک

-بهبود تجربه مشتری

سیستم تکنولوژی

-کارکرد محلی :انجام کلیه فرآیندهای

-نوآوری بیشتر از نقش

 -طراحی و ارائه محصول و

-تسهیل گر ارتباط بین شخص

Technology
System

بانکداری وارائه خدمات به صورت داخلی و

یکپارچه اما همچنان سنتی.

خدمات جدید مبتنی بر تکنولوژی

ثالث و مشتریان.

توسط خود بانک

-احتمال ریسکهای قانونی

های جدید.

-مدیریتفراوانی (abundance

 -کنترل کمیابی( :)Scarcity Controlارائه

()compliance risk

-نوآوری باز(برون زا)

) managementهمه چیز باز و
آزاد است مگر استثنا.

اطالعات و داده ها ممنوع است مگر مورادی

-برخی بخش

که اعالم شوند و تحت کنترل باشند(.همه چیز

ها به دلیل

تحت کنترل است)

گستردگی از کنترل خارج می

-طراحی و تولید محصول و خدمت در

شوند.
توزیع

انحصار بانک.

-کارکرد

-نوآوری بسته(درون زا)

شده(  :)Distributed Workانجام
بخشی از کار توسط بانک و
بخشی توسط اشخاص ثالث
استفاده از تکنولوژی جدید.نوآوری باز (برون زا)چابکی و انعطاف در تولید وتوزیع
-استاندارد سازی  APIهای باز
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درآمد و هزینه

 -درآمدها و هزینه های ناشی از تولید و

-درآمدهای کارمزدی بیشتر

-ایجاد جریان های درآمدی ناشی

-افزایش درآمدهای غیرمشاع

Cost and Revenue

توزیع محصوالت و خدمات توسط بانک.

نسبت به نقش یکپارچه.

از توزیع محصوالت اشخاص

بانک

-سهم باالی درآمدهای مشاع و سهم ناچیز

هزینههای

تولید،

-هزینه های توزیع کمتر و

ثالث.

-کاهش

درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع.

هزینه های مالی ،پشتیبانی و

-کاهش هزینههای تولید و

پشتیبانی و توزیع محصوالت و

 -هزینه های مالی ،پشتیبانی و زمانی قابل

زمانی زیاد برای طراحی و

پشتیبانی محصوالت و خدمات.

خدمات

توجه برای طراحی و تولید محصوالت و

تولید محصوالت و خدمات.

خدمات.
ارتباط با مشتری

-ارتباط با مشتری صرفا از طریق کانال های

-توسعه کانال های ارتباطی

-توزیع محصالت و خدمات

-توسعه کانال های ارتباطی.

Connection with
Customer

ارتباطی خود بانک.

ناشی از همکاری با اشخاص

اشخاص ثالث از طریق کانال های

-توسعه کانال های توزیع.

 -توزیع محصول و خدمت صرفا از طریق

ثالث به عنوان توزیع کننده.

کانال های بانک در محدوده زمانی و مکانی

-افزایش

دسترس

پذیری

خاص.

محصوالت و خدمات برای

مدیریت تجربه مشتری در کنترل بانک.

مشتریان

توزیع گسترده بانک.

 -بهبود تجربه مشتری.

کانال های توزیع محدود مختصبانک.

با تحلیل نظرات خبرگان و فعاالن حوزه بانکداری باز ،نظرات آنها در خصوص جايگاه بانک های ايراني بر اساس چارچوب ارائه شده توسط اتحاديه
بانکداری اروپا ،نقشه ذهني از موقعیت بانک ها تدوين شد و مطابق با تجمیع نظرات اکثريت در مورد هر بانک ،برای هر يک از نقش های چارچوب ،يک
بانک به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد .بانک سپه به عنوان مورد مطالعه اول در نقش يکپارچهساز ،بانک پاسارگاد به عنوان مورد مطالعه دوم در نقش
تولیدکننده و بانک آينده به عنوان مورد مطالعه سوم در نقش پلتفرم(نزديک به پلتفرم) به عنوان مورد مطالعه برگزيده شدند .شايان ذکر است بنا بر نظر
اکثر مصاحبه شوندگان ،هیچ بانکي در ايران در موقعیت توزيع کننده قرار ندارد .در ادامه ابعاد مدل کسب و کار هر يک از موردهای مطالعه با توجه به
رويکرد انتخابي بررسي مي شود.
بخش بندی م شتريان :در بانک سپه به عنوان مورد مطالعه اول و بانکي که نقش يکپارچه ساز را دارد ،به طور کلي بخش بندی مشتريان فعلي بانک به
صورت مشتريان خرد و تجاری( B2Cو  )B2Bمي باشد و مالکیت داده و مشتری نیز در اختیار بانک است .کما اينکه بر اساس نظر يکي از مصاحبه
شوندگان ":عمال کمتر بانکي بخشبندی را انجام ميدهد و روی بخش خاصي تمرکز ندارند"  .در بانک پاسارگاد به عنوان مورد مطالعه دوم و بانکي که
نقش تولیدکننده را دارد ،عالوه بر اينکه به مشتريان فعلي خود به صورت مشتريان خرد و تجاری( B2Cو ) B2Bمحصوالت و خدمات ارائه ميشود ،از
طريق  APIهای خصوصي به مشتريان شرکتي و تجاری ديگر هم دسترسي بیشتری وجود دارد .در بانک آينده به عنوان مورد مطالعه سوم و بانکي که
خبرگان معتقدند تا حدود زيادی توانسته است در جهت ايفای نقش پلتفرم حرکت کند و به آن نزديک شود ،عالوه بر بخشبندی مشتری به شکل دو بانک
ديگر يعني( B2Cو  )B2Bبه شکل( ) B2B2Cنیز مي باشد .بدين ترتیب بانک آينده بواسطه ارائه  APIبه اشخاص ثالث ،عالوه برپوشش مشتريان خود
و اشتراک آنها ،به مشتريان اشخاص ثالث هم دسترسي دارد و بازار خود را توسعه داده است و اين امر کمي ريسک عدم مالکیت مشتری را برای بانک
آينده به همراه دارد .بنابر اظهار يکي از مصاحبه شوندگان ":مشتريان اين بانک دو دسته اصلي هستند :شرکت هايي که  APIمثل سرويس استعالم برای
خودشان مي گیرند و مصرف کنندگان نهايي که ممکن است مشتری بانک آينده هم نباشند".
ارزش پیشنهادی :در بانک سپه با نقش يکپا رچه ساز به دلیل نوع نگاه درون به برون بانک های بزرگ تجاری از يک سو و وجود محدوديت های ناشي
از طراحي محصول در سیستم بانکي ايران از سوی ديگر ،محصوالت به صورت عام تولید و ارائه مي شود .بر اساس اظهار يکي از مصاحبه شوندگان" :
در تولید محصوالت سپرده و تسهیالتي اک ثر بانک ها شبیه هم هستند .در خصوص قیمت هم با توجه به دستوری بودن نرخ ها از جانب بانک مرکزی
تقريبا مانند يکديگر هستند ".لذا در بانک سپه به رغم ارائه برخي از سرويسها در قالب  APIو همکاری پلتفرم های فرابوم و فینوتک از حدود سه سال
قبل ،تولید و توزيع و تحويل عمده محصوالت و خدمات بانکي از جمله محصوالت پايه توسط خود بانک سپه و با برند اين بانک صورت مي گیرد .در
بانک پاسارگاد که نقش تولیدکننده دارد ،تمرکز بر طراحي و تولید محصوالت در داخ ل بانک است ،لکن در برخي از محصوالت يا خطوط کسب و کاری
خاص ،تولید محصول با همکاری شخص ثالث انجام مي شود .و در بسته ارزش پیشنهادی مشتری پسند ،نسبت به بانک سپه عملکرد مناسبتری دارد.
همچنین در سال های اخیر بانک پاسارگاد از طريق هلدينگ فناپ و پاديوم اقدام به ارائه  APIبه مجموعه استارت آپ ها و فینتکهايي نموده است که به
طور مستقیم و يا غیرمستقیم در مالکیت بانک هستند .لذا ارائه برخي خدمات بدون محدوديت زماني و مکاني در اين بانک امکان پذير است که اين امر خود
مي تواند نوعي مزيت رقابتي به شمار آيد .در بانک آينده ،عال وه بر تولید و ارائه محصوالت پايه بانکي توسط خود بانک ،سرويس های متنوعي با همکاری
اشخاص ثالث به ويژه پلتفرم بانکداری باز فینوتک طراحي و به مشتريان خود بانک و ساير مصرف کنندگان ارائه ميشود .عدم محدوديت زماني و مکاني
برای ارائه محصوالت وخدمات و نوآورانه بودن آنها ،ارتقای ارزش پیشنهادی و بهبود تجربه مشتری را در مقايسه با نقش های ديگر به دنبال دارد.
سیستم تکنولوژی :که متناظر با منابع ،فعالیت ها و شرکای کلیدی در مدل کسب و کار استروالدر در نظر گرفته مي شود ،دارايي های ملموس ،سپرده ها
و نقدينگي ،مرهونات و داده های مشتريان مهمترين منابع کلیدی در بانک سپه محسوب مي شود ومنابع اطالعاتي و انساني ،دانش و فرهنگ غني سازماني،
اهمیت کمتری دارد .در خصوص منابع ،مصاحبه شوندهای اظهار داشته است ":بانک های بزرگ از جمله سپه منابع خود را برای شرکتداری و سرمايه
گذاری در حوزه های مختلف بکار مي گیرند " فعالیتهای مرتبط با تجهیز و تخصیص منابع ،اعتبارسنجي و پشتیباني ،از مهمترين فعالیتهای بانک سپه
است .همچنین به دلیل درونزا بودن نوآوری ،به رغم همکاری و شراکت با صرافيها و کارگزاریها و بیمهها ،عمدتا سرمايهگذاری در شرکتها صورت
مي گیرد  .منابع کلیدی در بانک پاسارگاد نیز همچنان عمدتا داراييهای ملموس و سپرده ها و دادههای مشتريان است .فعالیت های کلیدی نیز عمدتا در
جهت تقويت تجهیز و تخصیص منابع است و البته فعالیتهای مرتبط با مسئولیتهای اجتماعي نقش پررنگي در بانک پاسارگاد دارد .سرمايه گذاری در
حوزههای مختلف از جمله طرحهای مشارکتي و سنديکايي و ايجاد شرکت های فناوری اطالعات مانند هلدينگ فناپ و پاديوم و استارت آپ ها از جمله
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مشارکت های کلیدی بانک پاسارگاد محسوب مي شود که اين حاکي از حرکت بانک پاسارگاد به سمت پلتفرمي شدن دارد .در بانک آينده نیز مانند اکثر
بانکهای فولسرويس ،همچنان سپردهها ،نقدينگي و داراييهای ملموس از مهمترين منابع به شمار ميروند و البته به دادههای مشتريان نگاه ويژه تری
در مقايسه با دو بانک قبل وجود دارد .در کنار فعالیتهای اصلي بانکداری مرسوم در ايران ،به دلیل سرمايهگذاری در حوزه نوآوری باز و شراکت با
استارت آپها و پلتفرمها ،حجم قابل توجهي از فعالیت های بانک آينده به اين حوزه معطوف شده است .با توجه به نوع نگاه به نوآوری در اين بانک به
سمت باز بودن ،اين بانک در حال حرکت به سمت پلتفرمي شدن است.
ساختار درآمد و هزينه :در ب انک سپه مانند اکثر بانکهای بزرگ ،ضمن تنوع پايین جريانهای درآمدی ،عمده درآمدهای آن متکي بر درآمدهای مشاع
ناشي از اعطای تسهیالت ميباشد .همچنین هزينههای عملیاتي پرداختي به سپردهها ،سهم عمدهای در هزينه های مدل فعلي دارد .بر اساس نظر مصاحبه
شوندگان ":بیش از  80الي  90درصد درآمدها و هزينه های بانک ها مربوط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع است"  .در بانک پاسارگاد نیز به علت
فعالیت غالب تجهیز و تخصیص منابع ،عمده درآمدها ناشي از سود تسهیالت اعطايي و عمده هزينهها ناشي از سود پرداختي به سپرده ها است .هر چند
به دلیل ماهیت نقش تولیدکننده و ارائه  APIبه اشخاص ثالث ،درآمدهای کارمزدی سهم بیشتری نسبت به بانک های دارای موقعیت يکپارچهساز مانند
بانک سپه دارد .هزينه های مالي ،پشتیباني و زماني نیز به دلیل تولید محصول داخل خود بانک قابل توجه است .از طرفي هزينههای توزيع به واس طه
توزيع و تحويل برخي محصوالت و سرويسها از کانال اشخاص ثالث ،کمتر از هزينههای توزيع بانک سپه با نقش يکپارچهساز است و لذا تجربه بهتری
را برای مشتری در پي دارد .در بانک آينده ،سهم درآمدهای غیر مشاع به دلیل ارائه سرويسهای کارمزدی بیش از دو بانک ديگر است .بنابر اظهارات
مصاحبه شوندگان ":بانک در اين حالت از مدلي که روی پلتفرم و سرويس هست درآمد کسب مي کند ".همچنین به دلیل مشارکت اشخاص ثالث در تولید
و توزيع محصوالت و خدمات ،هزينه های تولید و پشتیباني کمتر است .در اين بانک پس از هزينههای عملیاتي ،بنا به اظهار نظر يکي از مصاحبه شوندگان" :
هزينه اصلي مربوط به زيرساخت های ارتباطي و تجهیزات داخلي بانک است".
ارتباط با مشتريان :در بانک سپه با نقش يکپارچهساز ،برقراری ارتباط با مشتريان و کانالهای توزيع عمدتا از طريق کانالهای مختص بانک از قبیل
درگاههای حضوری مانند ش عبه ،درگاه های غیر حضوری ،باشگاه مشتريان و مرکز تماس صورت مي پذيرد .برای ارتباط مشتريان تجاری و شرکتي
نیز ،اختصاص مدير ارتباط( )RMو اداره تخصصي بانکداری تجاری در نظر گرفته شده است .بانک پاسارگاد با نقش تولیدکننده ،ارتباط با مشتری عالوه
بر کانالهای اختصاصي از طريق کانالهای اشخاص ثالث و مشخصا فین تک ها نیز انجام ميشود .همچنین عالوه بر کانالهای بانک ،توزيع و تحويل
برخي سرويسها از طريق پلتفرم بانکداری باز اختصاصي اين بانک و ساير فین تکها انجام مي شود .لذا در بانک پاسارگاد تنوع دسترسپذيری محصوالت
و خدمات برای مشتريان به نسبت بانک سپه بیشتر است .شايان ذکر است به دلیل توجه ويژه بانک پاسارگاد به مشتريان ،واحد مديريت ارتباط با مشتريان
( ) CRMبسیار فعال است و واحد مديريت بانکداری شرکتي و () RMهای آن ،ارتباط اين بخش از مشتريان با بانک را بسیار تسهیل نمودهاند .در بانک
آينده ،بواسطه ارتباط بیشتر با استارت آپ ها و در اختیار داشتن پلتفرم بانکداری باز که بانک های زيادی با آن تعامل دارند ،ضمن ديجیتال محور بودن
کانالها ،هم کانالهای ارتباط با مشتری و هم کانالهای توزيع محصوالت و خدمات توسعه پیدا نموده است و عالوه بر مشتريان خود بانک ،با مشتريان
ساير بانکها و مصرفکننده های استارت آپ ها نیز به طور غیرمستقیم دسترسي دارد.
شکل شماره( ) 4ابعاد مدل کسب و کار مبتني بر نوآوری باز و مولفههايي را که از بررسي ادبیات و نیز تحقیقات میداني و مطالعات موردی اين پژوهش
احصا شده است برای بانکهای که قصد دارند با انتخابهای استراتژيک در اکوسیستم مالي از طريق بانکداری باز نقشآفريني کنند ،نشان ميدهد .رويکرد
هر بانک برای حضور در اين اکوسیستم(يکپارچه ساز ،تولیدکننده ،توزيع کننده و پلتفرم) ويژگي های ابعاد مدل کسب و کار و مولفه های هر بعد را تعیین
مي کند .چنانکه در موردهای مطالعه اين پژوهش به بررسي جامع هر يک از اين ابعاد پرداخته شد.
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شکل شماره( :) 2چارچوب توسعه یافته مدل کسب و کار بانک های تجاری با رویکرد بانکداری باز

نتیجه گیری
رشد تکنولوژی از يک سو و افزايش تعامالت مردم و شرکت ها با حوزه ها ی مالي و بانکي ،منجر به ورود قابل مالحظه تکنولوژی به صنعت خدمات مالي
و بانکي شده است .يکي از اين روندهای نوظهور در اين صنعت ،نوآوری باز و بانکداری باز است که پیشتر تعاريف و مفاهیم آنها ارائه شد .اين روندها
و پارادايمهای جديد ،پیشرانها و پیامدهايي را برای صنعت مالي و بانکي به دنبال خواهد داشت .در فرآيند اين پژوهش عواملي شناسايي شدند که موجب
ترغیب بانکها به سمت پیاده سازی بانکداری باز ميشوند و در اينجا به عنوان عوامل پیشران از آنها ياد ميشود که عبارتند از :جذب منابع جديد و
حصول درآمدهای جديد ،افزايش تهدي دات ناشي از فینتک ها به عنوان رقبای تازه وارد و يا جايگزين در صنعت بانکي ،به دلیل چابکي و انعطاف قابل
توجه در طراحي محصوالت نوآورانه و مشتری پسند ،تغییر سلیقه و نیازهای مشتريان و افزايش قدرت چانه زني مشتريان ،ورود نسل جديد( )Zبه زمره
استفادهکنندگان از خدم ات مالي و بانکي به عنوان مشتريان جديد و نیازهای متفاوت و متعدد آنها ،عدم توان پاسخگويي مدل کسب و کار فعلي و سنتي
بانک ها به نیازها و خواسته های مشتريان جديد .از طرفي استفاده از رويکرد بانکداری باز پیامدهايي برای بانک ها خواهد داشت .برخي از اين پیامدها
مي ت واند به اين شرح باشند :تولید و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه و متناسب با نیاز و خواسته مشتری ،ايجاد مزيت رقابتي از طريق ارائه خدمات
متنوع و جذاب و افزايش رقابت بین بانک ها و به تبع آن توسعه صنعت بانکي ،سرعت بیشتر در خدمات دهي با هزينه های کمتر ،پوشش گسترده تر
نیازها و خواسته های مشتريان شرکتي و افزايش رابطه با اين بخش از مشتريان ،افزايش درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی بانک.
بر اساس يافته های تحقیق و نتايج تحلیل نظرات مصاحبه شوندگان ،تمرکز بر جذب منابع و ارتقای سهم بازار ،سهم عمده دارايي های تسهیالتي در
ترازنامه بانک ،سهم عمده منابع سپرده ای در ترازنامه بانک ،پايین بودن حاشیه سود بانک ،عدم تمرکز بر سودآوری و سهم اندک کارمزدها در سبد
درآمدی بانک از جمله ويژگي های اساسي مدل کسب و کار فعلي بانک های مورد بررسي است .حتي در برخي بانک ها مانند بانک های بزرگي همچون
بانک سپه ،تمرکز کلیه فعالیت ها با محوريت جذب منابع است .لذا بر اساس اين ويژگيها ،ابعاد کالن مدل کسب و کار بانک ها به داليلي از جمله همسويي
با استراتژیهای کالن ،بهبود وضعیت سودآوری ،افزايش توان رقابت پذيری ،تطبیق با محیط در حال تغییر ،پاسخگويي به نیازهای موجود و برآورده
نشده بازار ،ورود تکنولوژیها و محصوالت نوآورانه به بازار ،نیازمند بازنگری مي باشد.
علي ايحال آنچه بانکداری باز در پي آن است ايجاد بستری برای تجربه ی منحصر به فرد مشتری است که در آن فرايندهای بانکي با صورتي نامشهود
با فرايندهای ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث يکپارچه مي شوند و نقشي در پشت صحنه برای تسهیل و تسريع فرايندهای را بازی خواهند کرد .تصمیم
به بکارگیری رويکرد بانکداری باز ،موضوعي است که مستلزم بازنگری در ديدگاه و مديران ارشد برای حرکت به سمت و سوی پارادايم جديد دنیای
بانکداری است .اين تصمیم عالوه بر آنکه تغییرات بنیادی در مدل کسب و کار و مديريت بانک به دنبال دارد ،ريسک ها و هزينه های قابل توجهي را به
بانک تحمیل مي کند و در عین حال فرصت های قابل مال حظه ای برای کسب درآمدهای غیر مشاع برای بانک به دنبال خواهد داشت.
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 11پژوهشگر از سال  1396همزمان با آغاز فعالیت های مرتبط با بانکداری باز در بانک سپه که يکي از موردهای مطالعه اين پژوهش نیز هست ،با عضويت در کارگروه
مربوطه ،با مفاهیم تئويک و مباحث اجرايي موضوع و فعاالن اين حوزه آشنايي دارد.
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