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محمد رضا حاجیان
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چکیده
فناوری مدام در حالِ تغییر ِجهان است و بر نحوه زندگی کردن انسانها اثر می گذارد ،از اینرو صنعت بانکداری نیز از این تحول
مستثنی نمی باشد و با تحوالت عظیم در فناوری هدایت می گردد .مفهوم بانکداری مبتنی بر پلتفرم یکی از گامهای مربوط به
استقرار بانکداری باز است و استقرار بانکداری پلتفرمی پیش نیاز های ایجاد کسب و کار دیجیتالی است .در نتیجه بانک ها
ناگزیرند از مدل های کسب و کار سنتی مبتنی بر درآمد بهره ای به سمت مدلهای کسب و کار جدید مبتنی بر کارمزد
حرکت کنند ،بانک ها با حرکت به سمت پلتفرمی شدن ،بهجای ادامه نقش سنتی خود بهعنوان تأمینکننده خدمات ،شانس
بیشتری برای موفقیت خواهند داشت.
کلید واژه ها :اهمیت بانکداری پلتفرمی ،استراتژی ،ایده ،چالش ها و فرصت ها

 -1مقدمه
فناوریهای جدید ،چالشهای جدیدی برای انطباق فناوری ها در صنعت به همراه دارد تا بتواند نقش مهم خود را در صنایع و
اقتصاد ایفا کنند .صنعت بانکداری با درک این موضوع ،به استقبال چالشها و فرصتهای پیش رو رفته است .با حضور بازیگران
جدید در صنعت بانکداری که منتج به مفاهیم باز بودن و  APIها (رابط برنامه نویسی نرم افزار) گردید .مباحث مرتبط با به
اشتراک گذاشتن زنجیره ارزش از سوی بازیگران جدید به بانک ها و همچنین به صورت بالعکس مطرح گردید و سبب شد
مفاهیم جدیدی مانند بانکداری به مثابه پلتفرم 3مطرح گردد .بانکداری به مثابه پلتفرم گامی بهسوی استفاده از نوآوری در
روانسازی ،سرعت بخشی ،و امنیت بیشتر بانکداری است و از سوی دیگر خدمات مالی و پرداخت را تحت کنترل بیشتر
مشتریان درخواهد آورد .بانکهای پلتفرمی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود ،با شرکتهای فین تک مشارکت میکنند.
با توجه به اهمیت تحول دیجیتال در جهان و به ویژه بر صنعت بانکداری ،این مقاله به بررسی بانکداری پلتفرمی در جهان و
ایران می پردازد.
 -2تعریف بانکداری پلتفرمی
بانکداری پلتفرمی به تغییر مدل کسب و کار و آنچه که می تواند برای کسب و کار بانکی انجام دهید ،می پردازد .بانکداری
مبتنی بر پلتفرم به بانکداری اطالق می گردد که با تعریف مجدد حوزه و نحوه تجارت و کسب وکار خود ،سعی دارند نوآوری
را از خارج از بدنه بانکها جذب کنند و از طریق کارکردهای مدرن ،شیوههای مواجهه باز و الگوهای کسب وکار جمعی و
تعاملی ،درهای خود را به روی نوآوران و مبتکرانی که در تالش برای ارتقاء ظرفیتها و توانمندیهای بانکها هستند،
میگشایند .در «بانکداری پلتفرمی» عناصر و مولفه هایی از خدمات مالی سنتی اخذ گردیده و شیوههای سنتی با اشکال

 -1دکتری اقتصاد پولی و بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی ،کارشناس بانک پاسارگاد (نویسنده)
 -2معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد(ناظر)
3. Banking as a Platform
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نوآورانه و پویا تلفیق و ترکیب می گردد .در واقع فرصتی است تا با استفاده از پیشرفتهای فناوری ارتباطات به پیکربندی
مجدد سیستم فرسوده خدمات مالی اقدام نمایند.
 1-2چهار الیه ایده "بانکداری پلتفرمی"
پلتفرم ،واسط بین دامنه وسیعی از محصوالت مالی و خدمات (شامل تامین کنندگان خدمات مالی) و بازار گسترده و عظیم
مشتریان خرد میباشد .پلتفرم برای تبادالت مالی به ایجادِ استاندارد اتصال و اجرا 4جهت توانمندسازی توسعه دهندگان
برای ایجاد محصوالت و خدمات نوآورانه برای مشتریان ،نیاز دارد .زیرساخت پلتفرم امنیت در تبادل داده ،نظارت بر اصالت
و اجازه قانونی 5و اطمینان از تطبیق با مقررات مربوطه را مدیریت می کند.
چهار الیه ایده «بانکداری پلتفرمی» به شرح زیر می باشد:
عناصر زیربنایی ،اجزایی کلیدی و مهمی هستند که شرایط را برای عملکرد درست سایر بخش ها فراهم میآورند.
نمونههایی از این عناصر زیربنایی ،شبکههای تسویه از قبیل شرکت  Faster Paymentدر بریتانیا و  Omneyدر
آمریکا میباشد .این سیستمها به شبکههای بزرگتری از بازیگران و نقشآفرینان امکان میدهند تا به صورتی امن ،تسویه
لحظهای وجوه را انجام دهند که این مساله به نوبه خود امکان انتقال لحظه ای و همزمان را فراهم میآورد .از دیگر نمونهها
و مصادیق این عناصر زیربنایی میتوان به الگوهای جدید برای رتبهبندی اعتبار و سیستمهای تشخیص هویت پیشرفته اشاره
کرد.این عنصر زیربنایی باعث می شود خدمات مالی و تجارت برخط با کارایی ،سرعت و امنیت بیشتر انجام گیرد.
سیستمهای جامع،به عنوان مثال ،فرآیند پردازش ارزش از پیشپرداخت شده ،پایانههای مالی بانکداری جامع ،پردازش
اعتبار حساب ،ارز مجازی ،تبادل ارز و مبارزه با پولشویی همگی از اهمیتی حیاتی برخوردارند .اگرچه  55درصد سرمایهگذاری
فناوری اطالعات ) (ITدر شرکتهای خدمات مالی سنتی در بخش سیستمهای جامع صورت می پذیرد ولی با این وجود ،
بیشتر این شرکتها نمیتوانند خود را با ایده پلتفرمی شدن بانکداری تطبیق دهند .پلتفرمها برای ارائه شیوهها و راهکارهای
جدید ،عناصر زیربنایی و نظامهای جامع را با هم ترکیب میکنند.6
اپلیکیشنها ،واسط میان کاربران و خدمات مالی می باشند .از جمله این اپلیکشنها میتوان به سیمپل) ، (Simpleراش
کار)،(RushCardاکتیو اور)،(Active Hoursجونتوس)(Juntosومینت) (Mintاشاره کرد.
APIها به دیگر برنامههای نرمافزاری این امکان را میدهد تا با هم در تعامل باشند و بدون نیاز به برنامهنویسیِ هزینهبر و
زمانبر ،از کارکردهای یکدیگر بهرهمند شوند؛ مسالهای که میتواند شکل و چگونگی تلفیقها و ترکیبهای فنی را به صورتی
بنیادین تغییر دهد .شرکتهایی که به دنبال سادهسازی فرآیند تلفیقاند ،عالوه بر APIها ،گزینههای دیگری نیز در اختیار
دارند .این شرکتها میتوانند به جعبههای شن ) (sandboxesمتوسل شوند،که پرتالهایی برای آزمایش و تست کردن
اپلیکیشن ها ،قبل از ورود به بازار هستند .این مساله میتواند فرآیند تلفیق را سرعت بخشیده و تسهیل نماید.

4.plug and play standard
روش استاندارد پیکر بندی خودکار در سخت افزار کامپیوتر سازگار با  PCکه میکروسافت و چند شرکت دیگر در اواسط دهه ی  09میالدی آن را ارائه دادند.
5.oversee authentication and authorization
 -6برای مثال ،استرایپ ) (Stripeیک پلتفرم پرداخت  ،ام پسا ) (M-Pesaپلتفرم پول موبایلی ،کوین بیس ) (Coinbaseو «بیت ایکس ) (BitXپلتفرمهای
بیت کوینی محسوب میگردند.
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 -3اهمیت و نقش بانکداری پلتفرمی
کسب و کارهای پلتفرمی در مبادله ارزش به صورت کارآمد بین تولید کنندگان و کاربران ،7ارتباط ایجاد می کند .این مبادالت،
تعامالت را در دوطرف عرضه و تقاضا تسهیل و اثرات شبکه را تقویت می کند .در بانکداری ،ارزش اثرات شبکه 8می تواند در
مدل های کسب و کارهای بانک های رقیب دیده شود .بانک ها در پلتفرم تخصصی خود در زمینه امنیت ،اصالت و انطباق
کمک می کنند در حالیکه شرکت های فین تک قابلیت های مشتری محور فراهم می کنند .ایجاد و مشارکت در یک پلتفرم
بانکی نیازمندتحوالت فناوری و سازمانی قابل توجه است که نیاز است در دسترس بانک سنتی قرار گیرد .ازاینرو هزینه فناوری
پایین آمده و اجازه امکان پذیر بودن این تحوالت را می دهد که نتایج آن منفعت برای تمام ذینفعان است :شرکتهای فین تک
دسترسی بیشتر به بازارهای گسترده دارند ،مشتریان از تجربه بانکداری شخصیسازی شده و متحول که تحت حمایت صنعت
بانکداری قانونمند است  ،بهره می گیرند و بانک های سنتی نیز به جریان های درآمدی جدید دسترسی پیدا خواهند کرد و
ارتباط خود را با حوزه تحوالت ناشی از ظهور فناوری دیجیتال حفظ می کنند .پلتفرم بانکی استانداردهایی برای توسعه
دهندگان فین تکی شخص سوم 5،فراهم می کند تا محصوالت و خدماتی از طرف مشتریان بانک ایجاد کنند و به بانک ها
اجازه می دهد که تجربه بانکی یکتایی را ارائه دهند و تجربه سنتی مانند پرداخت صورتحساب و پرداخت نفر به نفر ()P2P
رابه پایان برسانند.
 1-3رشد مدل های کسب و کار مبتنی بر پلتفرم در اقتصاد دیجیتالی
در اقتصاد دیجیتالی افراد می توانند بدون اینکه مالک تاکسی باشند ،رانندگی کنند و بدون مالکیت هتل ،هتلداری کنند .اگر
شخصی تصمیم بگیرد که بانکدار باشد ،نیاز است با الزامات مقرراتی طراحی شده برای بانک های سنتی تطبیق داشته باشد.
نوآوریهای اقتصاد دیجیتالی یک عاملِ مشترک یعنی مدل های کسب و کار مبتنی بر پلتفرم دارند .از طریق پلتفرم های
واسطه ای ،مسافران می توانند راننده ،مالقات کنندگان می توانند اتاق خالی برای انجام قرار مالقات و در کل خریداران
میتوانند فروشنده پیدا کنند .مشتریان  ،پلتفرم ها را به عنوان کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم با هدفِ کاهش اصطکاک،
قیمت های پایین تر و خدمات بهتر ،همراه با سهولت استفاده از خدمات موبایل به عنوان نقطه اولیه ارتباط ،پذیرفته اند.
 2-3جنبه های سازمانی بانکداری پلتفرمی
مؤسسه ارنست و یانگ بر این باور است که بانک های سنتی برای اجرای چشم انداز ایجاد بانک مبتنی بر پلتفرم ،مهارتها و
منابعی را در اختیار دارند .چالش برانگیزترین جنبه حرکت به سمت نگرش مبتنی بر پلتفرم در مدیریت تغییراتِ سازمانی
نهفته است که تالشی جمعی است که تمام موارد از استراتژی و نحوه اداره امور 10تا مدیریت تجربه مشتری را پوشش می دهد.
جنبه های سازمانی بانکداری پلتفرمی به قرار زیر است:


برقراری استراتژی بانکداری مبتنی بر پلتفرم ( تعهد به ایجاد یا پیوستن به پلتفرم بانکداری و تصمیم در
خصوص یک نگرش از طریقِ ترکیبی از مشارکت و اتحاد ،انکوباتورهای (مراکز رشد) فناوری ،11تملک یا
سرمایهگذاری در فین تک ها و همچنین قابلیت های فین تک داخلی).



تغییر شکل معماری کسب و کار(تجزیه عملیات به قابلیت ها و مدیریت تعامالت و خدمات با اشخاص ثالث)

7.users
8.the value of network effects
9.third-party FinTech developers
10.governance

 -11انکوباتورها (مراکز رشد) سازمان هایی می باشند که در جستجوی کمک به استارت آپ ها برای کسب موفقیت هستند و برای مدت زمان مشخص فضای اختصاصی
اداری و اکتشافی برای رشد فناوری استارت آپ ها فراهم میکند.
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تشکیل تیم چند رشته ای(شامل مالکان محصوالت از خطوط کسب و کار ،کارشناسان فناوری و متخصصان در
12

زمینه ریسک ،تطبیق و استراتژی دیجیتال )


طراحی مجدد تجربه مشتری (تقویت رویکرد تفکر طراحی

13

14

برای شناسایی سفرهای مشتری  ،که باید

پیشنهادهای دیجیتال از طریق پلتفرم تسریع نماید و به همراه لحظاتی که نیازمند تعامالت انسانی است)


ساده کردن ترکیب محصوالت داخلی( تمرکز بر محصوالت سودآور و توقف محصوالتی که از نظر قیمت و
سایر موارد ،قابل رقابت نمی باشند ،به ویژه محصوالتی که هزینه متغیر قابل توجهی در رابطه با عملیات خود
دارند)



آماده سازی توزیع و عملیات برای پلتفرم (15آموزش کارکنان و مرکز تماس برای هدایت مشتریان در مورد
خدمات مبتنی بر پلتفرم به نحو مقتضی؛ ساختارهای انگیزشی فروش
کار پلتفرمی هماهنگ گردد)
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به تعدیل نیاز دارد تا با مدل کسب و

 برجسته کردن تخصص دیجیتال در نمودار سازمانی (17ارزیابی مجدد ساختارهای سازمانی موجود ،جهت
متمرکز شدن بر مدیریت استعداد دیجیتال؛ ایجاد انگیزه برای فرهنگ آزمون و یادگیری نوآوری)


همراستا کردن مجدد چارچوب فرآیند ،ریسک و کنترل( تعمیم محیط کنترلی به اشخاص ثالث ،مستند
سازی و ردیابی تغییرات فرآیندها ،کنترل و ریسک و مدیریت اثرات الزامهای مقرراتی و مالحظات مدیریت
ریسک)

 -4مدل های بانکداری پلتفرمی
بر اساس نظریه وَن و پارکر 18در کنار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،پلتفرم نیز به یک پشتیبان( اسپانسر) 15یا بیشتر و
همچنین یک تأمین کننده 20و یا بیشتر نیاز دارد .هر دو پشتیبان و تأمین کننده نقش مهمی در کنترل باز بودن پلتفرم
دارند .روشی تعامل بین آنها برای تقسیم بندی چهار گروه مدل پلتفرمی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-4پلتفرم اختصاصی( 21یک پشتیبان ،یک تأمین کننده)
این پلتفرم به صورت بسته است و پشتیبان کنترل کامل بر تأمین کننده دارد .در خدمات مالی ،پلتفرم اختصاصی از رابط
برنامهنویسی کاربردی باز ( ) APIs 22برای در دسترس قرار دادنِ داده برای توسعه دهنده
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و پیشنهاد محصوالت نهایی

به مشتریان (کسب و کار به کسب و کار ( ))B2Bو (کسب و کار به مشتریان ( ، ))B2Cاستفاده می کند .بانکها به
توسعهدهندگان امکان دسترسی به فضای مجازی را می دهند که در آن نرم اف زارهای تست نشده یا کدها به طور امن اجرا
شود ،این امکان به آنها اجازه می دهد تجربه کسب کرده و محصوالت نهایی را به بازار عرضه کنند .رابط برنامهنویسی

 -12نوعی از مدیریت استراتژی و پاسخ یا واکنش کسب و کار به سواالت دیجیتال است که اغلب به عنوان بخشی از یک استراتژی کسب و کار به طور کلی به آن
پرداخته میشود
13.design thinking approach
تفکر طراحی به فرآیندهای عکلی ،استراتژیک و شناختی اشاره دارد که مفاهیم جدید طراحی می کند(پیشنهاد برای محصوالت جدی ،ساختمان ،ماشینو سایر موارد) که
توسط طراحان و یا تیم طراحی توسعه می یابد .طراحی تفکر شامل پنج مرحله درک متقابل ،تعریف ،تفکر ،نمونه اولیه و تست می باشد.
14.Customer journeys
15.Make distribution and operations platform-ready
16.sales incentive structures
17.Highlight digital expertise across the org chart
18.Parker & Van
 -10فردی که کنترل می کند چه کسی مشارکت دارد و مسائلی مانند مالکیت معنوی را حل می کند.
 -20فردی که اینترفیس قابل مشاهده ( )interface visibleبرای تولید کننده و مصرف کننده را فراهم می کند.
21.PROPRIETARY PLATFORM
22.Open Application Programming Interface
23.developers

4

کاربردی( ) APIsتوسط اشخاص ثالث برای مصرف محصوالت ،توسعه نرم افزارهای نوآورانه و کنترل محصوالت موجود
استفاده می شود.
2-4پلتفرم دارای مجوز ( 24یک پشتیبان و تعداد زیادی تأمین کننده)
این پلتفرم اثرات شبکه را از طریق به کارگیری انواع مختلف تأمین کننده ها ،افزایش می دهد.25
 3-4پلتفرم سرمایه گذاری مشترک( 26تعداد زیادی پشتیبان و یک تأمین کننده)
در این نوع از پلتفرم ،تعداد زیادی پشتیبان برای ایجاد و کنترل یک رابط ،مشارکت دارند .اگرچه در خدمات مالی نادر
است ،این مدل در ابتکارهای بازار  CAPS27نمایان شده است CAPS .توسط تعدادی از بازیگران زیرساخت های بانکداری
و بازار برای ایجاد یک استاندارد برای سرویس پرداخت خدمات ثانویه PSD2 28به همراه رابط های برنامهنویسی کاربردی
( )APIاست.
 4-4پلتفرم مشارکتی ( 29تعداد زیادی پشتیبان و تعداد زیادی تأمین کننده)
در این نوع از پلتفرم در حالی که امکان دارد ،تأمین کننده های متعددی وجود داشته باشند ،لیکن هیچ طرفی توسعه را
کنترل نمی کند .30در صنعت غیر بانکداری یک نمونه از چنین نوآوری لینوکس( )Linuxمی باشد.
 -5استراتژی الزم برای ایجاد بانک پلتفرمی
31

بر اساس بررسی و مطالعه انجام شده توسط مک کنزی  ،ماهیت ترازنامه ای بانک ها در حال تغییر است و نشان از این امر
دارد که به وضوح مدل کسب و کار بانکی در حال تغییر و تحول است .درآمد سنتی مبتنی بر بهره ناشی از اعطای وام و
دریافت سپرده تحت فشار است و بانک ها به دنبال تقویت درآمدهای خود از محل مدل های مبتنی بر کارمزد می باشند.
مشابه با سایر صنایع ،دیجیتالی شدن منتج به ایجاد اختالل 32در روش ها و فرآیند های معمول بانکداری شده است به این
دلیل که امکان برای ورودی های جدید و چابک برای ارائه خدمات نوآورانه با هزینه حداقل برای مشتریان فراهم شده
است .تجزیه زنجیره ارزش بانک به یمن وجود راه حل های نوآورانه توسط ورودی های جدید ،منجر به ایجاد فاصله بین
بانک ها و مشتریان شده است چنانچه آنها مالکیت کاملِ ارتباط با مشتریان خود را از دست داده اند .ازاینرو بسیاری از
بانکها به دنبال تغییر خود به سمت ارائه خدمات مبتنی بر پلتفرم در راستای ایفای نقشی بزرگتر در زندگی مشتریان خود،
هستند .مدل های کسب و کار سنتی مبتنی بر ایجاد ارزش از طریق دارایی و محصوالت بانک از طریق کانال های بانک بوده
است در حالیکه بانک های پلتفرمی بر تنوع اکوسیستم 33در راستای تجمیع محصوالت تکمیلی و حتی رقابتی از طریق

24.LICENSING PLATFORM
 -25به عنوان مثال بانک سوالریس( )Solaris Bankبانکداری پلتفرمی وایت لیبل ( )White-labelرا ارائه داده است .این موقعیت به عنوان یکی از اولین پلتفرم
های بانکی است که غیر بانک ها هم می توانند برای عملیاتی کردن محصوالت بانکی تحتاین مجوز ،از آن استفاده کنند.
26.JOINT VENTURE
 -27اگر هر بانک بخواهد بانکداری باز را به روش خود اجرا کند و  APIخود را هر آنگونه که تیم های فنی خودش صالح می داند ،پیاده سازی کند ،در آینده نه چندان دور
مشکالت عدیده به وجودمی آید از اینرو تشکل هایی در سطح جهان برای ایجاد استانداردهایی در این حوزه پیشقدم شده اند ،یکی از آنها توسط شورای پرداخت اروپا،
 CAPSاست که در سه الیه CAPS ، PSD2،و  CAPSPlusمی باشد.
28. Second Payment Services Directive
 PSD2مجموعه قوانینی است که به کمک بازیگران جدید شبکه بانکی آمده و میخواهد محدودیتهای فعلی سرویسهای پرداخت را برای آنها از بین ببرد .دستورالعمل
سرویس پرداخت خدمات ثانویه توسط کشورهای اتحادیه اروپا در راستای متناسب سازی بازار اروپا با خدمات پرداخت طراحی شده است.
29.Shared Platform
30.no single party controls development
31.Mckinsey
32.disruption
33.ecosystem
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بانک و کانال های شخص ثالث می باشند .در این موقعیت بانک در جستجوی ایجاد ارزش برای مشتریان خود از طریق ایجاد
بازاری است که پیشنهادهای مالی و غیر مالی ارائه می دهد.
 1-5استراتژی های کلیدی برای ایجاد پلتفرم

34

در این بخش سعی شده است به استراتژی های کلیدی در خصوص ایجاد پلتفرم اشاره گردد.
 قرار دادن بانکداری در اپلیکیشن های مشتریان یا عوامل انتخاب
با توجه به ماهیت مبادالت با بانک ها ،مشتریان بزرگ شرکتی به دنبال روش هایی کارا برای انجام مبادله و ارتباط با
بانک های خود هستند .از طریق  APIها ،بانک ها به مشتریان شرکتی خود انتخابِ خدمات در دسترسی که مورد
نیاز است را از طریق قرار دادن خدمات در اپلیکیشن های مشتریان ،پیشنهاد می دهند .در کنار مشتریان شرکتی،
کسب وکارهای دیجیتال مانند بنگاه های فین تک و شرکت های تجارت الکترونیک نیز اهداف خوبی می باشند و
علتش آن است که آنها همیشه در جستجوی  APIهایی هستند که بتواند تجربه های جدید و خوب ایجاد کنند.
بانک های در حال پیشرفت ،فروشگاه های  APIبرقرار کرده اند و این  APIها را به مشتریان خود برای استفاده ارائه
می دهند.


مشارکت در اکوسیستم
دستور العمل خدمات پرداخت(  ) PSD235و بانکداری باز یک انتخاب برای بانک ها نیست بلکه یک الزام است .به
عنوان بخشی از اکوسیستم ،بانک ها در جستجوی کسب درآمد از  APIهای خود ،از طریق تسهیم درآمد ،نرخهای
باالی جذب مشتری و هزینه پایین تر عملیات ،می باشند.



ایجاد یک اکوسیستم
بانک های پیشرو برای تطابق محصوالت و مشتریان ،اکوسیستم هایی ایجاد می کنند و وفاداری مشتریان را از طریق
ایجاد ارزش بیشتر افزایش می دهند .مثال در این خصوص هاب 36ارتباطی  HSBCاست ،یک شبکه اجتماعی برای
مشتریان کسب و کار که در آنجا می توانند با فروشندگان وخریداران در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند .کسب و
کارها پروفایل های خود را بارگذاری می کنند و پروفایل سایرین را مالحظه می کنند و پیشنهادهای خریداران و
فروشندگان که از طریق پلتفرم پیشنهاد می شود را بازبینی می کنند.



خریداری یا سرمایه گذاری در بازیگران اکوسیستم
به جای صرف کردن منابع در رشد یک اکوسیستم جدید ،برخی بانک ها در بازیگران موجود ،برای کسبِ دسترسی
سریعتر به اکوسیستم آنها ،سرمایه گذاری می کنند.



پیشنهاد بانکداری به عنوان یک خدمت
این یک مثال کالسیک از همکاری بین بانک ها و فین تک ها برای ارسال خدمات بانکداری است .مانی تَپ ،37یک
فینتک هندی است که از بانکداری به عنوان خدمت از بانک  ، RLPبرای دادن پیشنهاد وام های کوتاه مدت سریع به
مشتریان استفاده می کند .شرکت ،مشتریان را پیدا کرده و ثبت نام می کند و تمام اطالعات مورد نیاز برای امضای

اکوسیستم دیجیتال محیطی بدون مرزهای محدود یا از پیش تعیین شده متشکل از بازیگران مختلف شامل انسانها ،ماشینها و ابزارها و نرمافزارها یا پروتکلها که تعامل آنها
بر روی زیرساختهای دیجیتال و برپایه ارتباطهای دارای مبدأ یا مقصد دیجیتالی مفهوم مییابد .هر اکوسیستم دیجیتال میتواند شامل چندین اکوسیستم دیجیتال دیگر درون
خود باشد .بزرگی هر اکوسیستم دیجیتال لزوماً ارتباط مستقیمی با ارزش یا طول عمر آن نخواهد داشت.
34.Building a Platform Bank
35.Payment Services Directive
 -36هاب از جمله تجهیزات سختافزاری است که از آن به منظور برپاسازی شبکههای کامپیوتری استفاده میشود .گرچه در اکثر شبکه هایی که امروزه ایجاد میگردد
از سوئیچ در مقابل هاب استفاده میگردد ،ولی همچنان استفاده از این نوع تجهیزات سختافزاری در شبکههای متعددی وجود دارد.
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قرارداد
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را جمع آوری می کند .همچنین خدمات و ابزارهای ضمانت را فراهم می کند و اقدامهایی به عنوان واسط

بین بانک قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می دهد.


پیشنهاد خدمات برای سایر بانک های سنتی
یک مجموعه برتر از "مدل بانکداری به عنوان خدمت" 35وجود دارد که در این حالت یک بانک خدمات به سایر بانک ها
پیشنهاد می دهد .به عنوان مثال وی -بانک چین 40خدمات پرداخت خود را به بانک های کوچکتر که توانایی ایجاد
خدمات پرداخت آنی ندارند را ارائه می دهد .در این صورت بانکِ مصرف کننده قادر به حفظ مشتریان خود در فضای
پرداخت بدون داشتن یک محصول مانند آن ،می باشد.

به جای اینکه یک بانک ارائه کننده پلتفرم باشد ،برخی بانک ها ممکن است کسب و کار پلتفرمی را به عنوان ارائه کننده
خدمت ،ایجاد کنند .دراین مدل بانک ها بازار خدمات مالی را اداره می کنند و محصوالت و خدمات خود و همکاران خود یا
محص والت و خدمات ایجاد شده به صورت مشترک و یا محصوالت و خدمات خریداری شده از رقبا را پیشنهاد میدهند .بانکها
نیاز دارند برای حفظ موقعیت خود به عنوان تأمین کننده اصلی خدمات مالی و حفظ ارتباط با مشتریان از طریق پیشنهاد
بهترین ها به مشتریان ،اقدام های سریع انجام دهند .بانک ها باید تالش کنند تهدید ناشی از دیجیتالی شدن را به فرصت
تبدیل کنند.
 -6کاهش مدل های کسب و کار یکپارچه عمودی 41در بانک ها
در مدل های کسب وکار یکپارچه عمودی مراحل مختلف ،به جای اینکه انحصاراً به عنوان تولیدکننده ،توزیع کننده یا
خردهفروش عمل کند ،در فرآیندهای معمولی توزیع تلفیق می گردد .شرکت های یکپارچه عمودی وظایفی که به طور معمول
توسط عرضه کننده و خریدارانِ تجارت اجرا می گردد را انجام میدهند .در مدل عملیاتی سنتی ،بانک ها مالک بوده و یک
زنجیره ارزش یکپارچه عمودی را اجرا می کنند که از تولید تا فروش ،و توزیع خدمات ادامه دارد .اگرچه بانک ها می توانند
اجزای مختلف را برون سپاری کنند ،ولی به طور کلی ساختار هزینه نسبتاً ثابت باقی می ماند .تهدید قریب الوقوع نابودی
موجبِ ناپایداری مدل عملیاتی سنتی شده است .با استفاده از توسعه سریعِ ابزارهای موجود برای استقرار برنامه های موبایل،
شرکت های فین تک میتوانند از تمامی گروه های هزینه ای مرتبط با ساختمان فیزیکی و زیرساخت های کامپیوتری دوری
کنند و همچنین محصوالت و خدمات مالی بسیار کارآمد در نرخ های بسیار رقابتی به بازار عرضه کنند .آن ها می توانند
ورودیهای جدید را انتخاب کنند که در این حوزه قدرت با باالترین حاشیه سود ،ترکِ حاشیه سود پایین و خدمات با
هزینههای باال ،رقابت کنند .عالوه بر آن ،آنها می توانند پیشنهادهای خود را از مراحل ابتدایی به گرایش یافته به سمت خودکار
(مشتری کاال را انتخاب و هزینه ها را پرداخت نماید) ،42طراحی کنند .نتیجه خالص این است که رقبای جدید میتوانند هزینه
تولیدات بانک را به چالش بک شند در حالی که آنها را در جاهای دیگر در زنجیره ارزش کاهش می دهند .این شرایط برای
بانکهای یکپارچه به صورت عمودی بی نهایت چالش برانگیز می باشد ،چنانچه این روند سرعت گیرد ،کارمزدهای بانک و
درآمدهای حاشیه به شدت در معرض ریسک می باشند .اگرچه صنعت بانکداری سنتی مزایای قانونی و شهرت دارد،
نوآوریهای جدید با ایجادِ بازار و شبکه های جدید و سرانجام با ایجاد اختالل در شبکه ارزشی و بازار ،راهی به بازار پیدا
37.Moneytap
38.underwriting
39.A superset of the Banking-as-a-service model,
40.China’s WeBank
41 .vertically integrated business model
42.self-service.
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خواهند کرد .در پاسخ ،بانک ها نیازدارند مدل های کسب و کار یکپارچه عمودی خود را با در نظر گرفتن مدل های کسب و
کار مبتنی بر پلتفرم تجدید ارزیابی کنند.
 -7بانکداری پلتفرمی در ایران
بانکداری پلتفرمی در ایران بسیار جوان است در زیر به چند نمونه از این نوع بانکداری اشاره می شود:


فینوتک ،اولین پلتفرم نوآوری باز در ایران محسوب میشود .بخشی از مخاطبان آن مدیران ارشد کسب وکارها هستند
تا با استفاده از این پلتفرم روندهای مالیشان را ب ا سرعت و سهولت بیشتری در فضایی امن بهبود دهند و بخشی دیگر
سرویسدهندگان هستند تا با ارائه سرویسهای خود در قالب  APIسهم بازار خود را توسعه دهند .فینوتک به حلقه
واسطی میان بانکها ،بیمهها ،بورس و دیگر ارائهدهندگان سرویس و کسب و کارها تبدیل شده است.



سککوک ،سامانه کشوری کسب و کار اولین سامانه مبادالت اعتباری در ایران در راستای ارتقاء و تسهیل تعامالت
تجاری داخلی و بین المللی است .طرح سککوک ،با هدف ایجاد یک اکوسیستم جامع کسبوکار دربرگیرنده تعامالت
تجاری در زنجیره تامین از تولید و برای کسب وکارهای کشور طراحی شده است .این طرح دارای ویژگیهایی همچون
سادگی عمل و هزینه کم در راستای اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی کشور است .سککوک با راهاندازی صحیح یک
اکوسیستم که در مرکز آن یک پلتفرم فروش اینترنتی با مدل دراپ شیپینگ( 43)Drop shippingوجود دارد و به
وسیله سایر اجزا نظیر خدمات مالی و پرداخت ،خدمات لجستیکی ،انبارداری ،بازرسی کاال و بیمه و غیره که با محوریت
پلتفرم مذکور کار میکنند ،امکان اختصاص هدفمند و هوشمند تسهیالت در زنجیره ارزش از تامینکننده تا رسیدن به
نقطه مصرف و امکان رصد آن را فراهم میکند.



پاد  ،44این پلتفرم یک سامانه ابری پرقدرت با برترین فناوری های روز دنیاست ،محصول حرفهای تیمهای با تجربه بوده و
اکنون به سادگی در دسترس عموم قرار دارد .بهره گیری از این امکانات گسترده با کمترین هزینه و تمرکز بر کسب و کار ،
منجر به شناسایی فرصتها گردیده و افقهای وسیعی را در مقابل کسب و کار ایجاد می کنند .پاد به گونهای طراحی و
اجرا شده است که تمامی اجزای مورد نیاز برای جذب مشتریان ،ارتباط فعال با مشتریان ،ارائه خدمات کسب و کار به
مشتریان ،امنیت اطالعات و پاسخگویی و پشتیبانی به موقع را در اختیار کسب و کارها میگذارد .از جمله ویژگی های پاد
امنیت و حریم خصوصی ،یکپارچگی ،مقیاس پذیری و هزینه پایین می باشد.

 -8چالش ها و فرصت ها بانکداری پلتفرمی در ایران
 1-11چالش ها
 oمقررات ناظر بر بانکداری پلتفرمی
شایان ذکر است که مهمترین چالش پیش روی استارت آپ های مالی در ایران مسائل حقوقی است .نکته مهم اینجاست
که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از نقاط جهان tچالش جدی به نام مسائل حقوقی بر سر راه کسب و کار های نوآورانه
مالی وجود دارد و در پاسخ به همین نیاز " ،رگ تک ها" در دنیا ایجاد شدند .وجود مقررات سخت گیرانه و تغییر آن ها
به صورت پیوسته با توجه به زمانبر بودنِ عملیاتی کردن این مقررات نمونه ای از این مشکالت می باشد.

-43یک روش مدیریت زنجیره تامین است که در آن ،خرده فروش اجناس را در انبار نگه نمی دارد بلکه به جای این کار ،تنها سفارش را از مشتری می گیرد و با تولید کننده
و یا عمده فروش ارتباط برقرار می کند و تولید کننده جنس را به مصرف کننده نهایی ارسال می کند.
44.POD

8

o

ورود رقبای جدید در ارائه خدمات مالی
شرکت های فناوری مالی با ارائه خدمات به مشتریان ،سبب شده اند ارائه خدمات از انحصار بانک ها و موسسات مالی
خارج گردد  .از سوی دیگر بالکچین ها نیز با ارائه نوآوری عملی در ایجاد دفاتر توزیع یافته به جای دفاتر مرکزی نیاز به
نهادِ واسط مورد اعتماد را از بین برده و فناوری را به عنوان زیر ساختِ اعتماد جایگزین آن ها کرده اند.

 oنظارت بانک مرکزی

45

نظارت بر مراودات بانکی بهطور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است .از اینرو الزامات ،ضوابط و فرایند اجرایی ،فعالیت
پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور در مهرماه  1356تصویب گردید.46
 oوضعیت شعبه ها و سرمایه انسانی
با توجه به تحوالت دیجیتال رخ داده در سال های اخیر در صنعت بانکداری ،بسیاری از بانک ها به دنبال کاهش تعداد
شعبه ها می باشند و تصمیم دارند به پلتفرمی برای ارائه خدمات به استارت اپ ها تبدیل شوند .باتوجه به سهم باالی
صنعت بانکداری در بخش خدمات و همچنین با توجه به نیروی کار مشغول در این حوزه ،بحث کاهش و ادغام شعبه ها
در صورتی که با تعدیل سرمایه انسانی همراه باشدچالش هایی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.
 oچالش های عملی


با ورود رقبای جدید احتمال تضعیف موقعیت بانک هایی که با تحوالت فناوری همسو نباشند ،وجود دارد .با توجه به
اینکه شرکت های شخص ثالث دسترسی مستقیم به مشتریان دارند ،از اینرو این امر بر توانایی بانک ها بر حفظ
مشتریان خود اثر می گذارد.



47

ریسک شهرت :بانک ها با ورود رقبای جدید با ریسک از دست دادن شهرت و اعتماد به برند خود روبرو هستند.
این امر اساساً مرتبط با چالش های مرتبط با امنیت ِرابط های برنامه نویسی کاربردی باز مانند توانایی بالقوه شخص
ثالث برای کالهبرداری ،نفوذ دیجیتال (دسترسی غیرمجاز) ،استفاده غیر قانونی از داده ها و نگرانی های مرتبط با
حفظ حریم شخصی مشتریان روبرو می باشند.

 2-11فرصت ها
 oنوآوری در خدمات ،قابلیت باالبردن توانایی بانک ها در پیشنهاد دادن خدمات جدید از طریقِ بسط و گسترش
محصوالت و خدمات موجود تحت خدمات حساب و پرداخت مانند دیجیتالی شدن خدمات شناسایی و حرکت به
سمت فضای جدید از طریق کسب امتیاز از تسهیم کردن و جمع آوری داده های مشتریان از حسابهای مختلف و
تقویت داده های موجود طرف های بانک ،شرکت های فین تک و سایر مشارکت کنندگان در بازار ،امکان پذیر است
و این موارد منجر به ارتقای نوآوری از طریق بهبود تجزیه و تحلیل داده می گردد.
o

توزیع گسترده تر و بهبود یافته خدمات ،در حالِ حاضر نااطمینانی در خصوص ارائه خدمات  ،از پیشنهادِ توزیع
محصوالت از طریق پلتفرم دیجیتال سایر بانک ها و یا اشخاص ثالث توسط بانکها ممانعت میکند .محیط بانکداری
باز ،یک مدل ارائه خدمات به صورت اشتراکی و استاندارد را فراهم می کند .این مدل میتواند توزیع محصوالت و
خدمات چندگانه را فراهم کند.

 oسودآوری ،در حال حاضر بسیاری از بانک ها به دنبال افزایش درآمدهای غیر مشارکتی(کارمزد محور) به جای
افزایش درآمدهای مشارکتی(مبتنی بر نرخ سود) می باشند .با توجه به تحوالت دیجیتال رخ داده در سال های اخیر
از جمله در صنعت بانکداری ،تغییر مدل های کسب و کار از سنتی به کسب وکارهای مبتنی بر پلتفرم بر افزایش
سودآوری بانک ها ناشی از کارمزد اثر مثبت خواهد داشت.

 45بر اساس اظهارات دکتر کمیجانی در مراسم رونمایی از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،تدوین چارچوب و سیاستها در سال جاری از سوی
بانک مرکزی با شتاب بیشتری ادامه یافت بهطوریکه میتوان به انتشار پیشنویس سیاستنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها ،هویت سنجی در پرداختهای

غیرحضوری از طریق شماره تلفن همراه و کد ملی ،تدوین استاندارهای جدید ، EMVتوسعه محصوالت با فناوریهای بالکچین و سامانه «سپند» اشاره کرد.
 -46جهت کسب اطالعات بیشتر به پیوست شماره  2مراجعه نمایید.
47.Zwan, 2014

9

 -9جمع بندی و پیشنهادها
باتوجه به تحوالت روزافزون دیجیتال در صنعت بانکی و مالی ،حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک و بانکداری
دیجیتال و همچنین میزان تأثیر بانکداری پلتفرمی بر کسب و کارهای  ،بانک ها ناگزیر ند از مدل های کسب و کار سنتی
مبتنی بر درآمد بهره ای به سمت مدل های کسب و کار جدید مبتنی بر کارمزد حرکت کنند .ازاینرو در این بخش سعی
میگردد نکاتی در خصوص پیش نیاز ها و الزام های اجرای بانکداری پلتفرمی در ایران پیشنهاد گردد.


درکِ فناوریهای نوین نیازمند نگاه توسعه ای و تعامل باسیاستهای نظارتی مقام ناظر است .جهت دست
یابی به این اهداف ،الزم است ابتدا مقام ناظر چارچوبها و سیاستهای مشخص و روشن را برای آن تدوین
کند.



سیاست های اعالمی توسط دولت و رگوالتور باید به نحوی باشد که شامل قوانین و استانداردهای تسهیل
کننده اجرای بانکداری پلتفرمی باشد .همچنین همسو و همگام کردن قوانین و مقررات متناسب با پیشرفت
فناوری با هدفِ کاهش محدودیتهای پیش روی نوآوری های مالی (ریسک مقرراتی) بیش از پیش احساس
می گردد.





برای ایجاد بانکداری پلتفرمی ایجاد بستر مناسب برای فعالیت فین تک ها و ایجاد زیر ساخت های الزم
برای آن مورد نیاز است .ایجاد بستر مناسب برای پذیرش فین تک های فعال در حوزه مالی ،به عنوان مثال
دریافت نماد اعتماد به اعتماد اجتماعی به این استارت آپها منجر می گردد.
زیربنای بانکداری دیجیتال ورود فناوری های به روز می باشد .تحریم ها از جمله مواردی است که می تواند
مانع ورود تکنولوژی های جدید به کشور شود.



در راستای تحقق بانکداری پلتفرمی ،تولید برنامه های کاربردی در زمینه مالی و آموزش آن ،بیش از پیش
احساس می گردد .نکته قابل تأمل این است باتوجه به اینکه درحال حاضر بسیاری از افراد جامعه حتی به
بانکداری الکترونیک اشراف نداشته و یا اعتماد ندارند ضروری است قبل از آموزش این برنامه ها ،زمینه الزم
برای پذیرش آنها از سوی افراد جامعه نیز فراهم گردد.



با توجه به پدیده بانکزدایی ) ، (de-bankingدر حال حاضر بانکها به دنبال این مسأله هستند که به جای
افزایش شعبه ،محصوالت و خدمات گسترده تولید کنند و به یک پلتفرم برای ارائه خدمت به استارتاپهای
فینتک جهت ارائه خدمات پلتفرمی تبدیل شوند .در این راستا بحث کاهش تعداد و ادغام شعبه ها ،و بحث
تعدیل سرمایه انسانی مطرح می گردد که می تواند چالش هایی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد نماید.






اجرایی کردن بانکداری پلتفرمی مستلزم به کارگیری نوآوری در بدنه سازمان های  ITو فین تک ها می باشد.
در این راستا الزم است از افراد مستعد ،خوش فکر و با تجربه استفاده گردد تا عالوه بر طراحی خدمات و
محصوالت جدید ،امکان تسریع در ارائه خدمات در نظام بانکداری فراهم گردد.
در راستای پذیرش و تحقق بانکداری پلتفرمی ،به روز بودن از نقطه نظر فناوری و پذیرش فناوری های جدید
به عنوان کلید و عامل اصلی موفقیتهای آتی بانک است.
نیاز است سازمان ها نیروی کار را برای چالش های پیش روی آماده کنند .به نحوی که نیروی کار باید برای
تغییرات سریع ،مناسب باشند ،از فناوری روز آگاه بوده و به صورت حرفه ای از آن بهره گیرد .همچنین
کارکنان باید به صورت مداوم مهارت های جدید را کسب کنند .تمرکز بر اینکه چگونه افراد جذب ،حفظ و
آموزش بینند یکی از کلیدهای موفقیت است.
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