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فهرست

ضرورت شراکت برای سازمان ها در عصر 
دیجیتال

بانک ها و ضرورت شراکت برای بقا در 
اکوسیستمی از بازیگران جدید

گزینه های بانک ها برای بقا در اکوسیستم 
خدمات مالی با تکیه بر راهبرد شراکت

چالش ها و تهدیدات بانک ها برای تقویت 
حضور در اکوسیستم خدمات مالی

جمع بندی
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شبکهسازیوشراکت،ضرورتسازمانآینده

سطحدرکاروکسبحوزه20درکارشناسوارشدمدیر10000ازنظرسنجیاساسبر

هآینددراینکهبرایسازمانکهبودندمعتقدبررسیموردمدیرانازدرصد53جهان،

.شودشبکهیکازجزئیبایدکند،نفوذتکنولوژیروندهایدربتواند

44%ادامهدخومسیربهتنهاییبهسازمانیکهدرصورتیکهمعتقدنددهندگانپاسخاز

.پیوستخواهدتاریخبهزودیبهدهد

56%فطرازمثبتیدیدباتجاریشریکداشتنکهمعتقدنداجراییارشدمدیراناز

.استشدههمراهکلیدیمشتریان
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دیجیتالیشدن،ضرورتسازمانهایآینده

از  ها  شرکتدیجیتال دلیل اصلی حذف بیش از نیمی از ناتوانی در همراهی با فناوری 

. بوده استتاکنون 2000از سال فورچون فهرست 

Pierre Nanterme

CEO of Accenture



یازبرایبقادراکوسیستمشراکتبانکهاوضرورت
بازیگرانجدید
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یرقبایجدیداکوسیستممالیوبحرانبانکهایسنت
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دنبانکهادررتبهدومصنایعازلحاظمیزاندیجیتالیش
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شرکت های هایتک

بانکداری

بیمه

مسافرتی و اقامتی

ارتباطات از راه دور

خرده فروشی

صنایع بسته بندی

زیرساخت شهری

صنایع تولیدی

داروسازی
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20%
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33%

زبده دیجیتال

محافظه کار

مدگرا

مبتدی
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جدیدشراکتبهعنوانضرورتبانکهابرایبقادراکوسیستمیازرقبای

،2014سالدراکسنچرتحقیقاتیموسسه
انک هابآیندهرویکردکهاستکردهپیش بینی

یهپابرخودنوظهوررقبایباشدنروبروبرای
بودخواهدهمکاریوشراکت
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شراکتدرحوزهدیجیتالبانکهابرایمحرکهای

جدیدخدماتومحصوالتارائه

جدیدبازارهایتوسعه

جدیدمشتریگروه هایتوسعه

بیشترچابکی

تحقیقهایهزینهگذاریاشتراکبه

توسعهیاوجدیدظرفیت هایایجاد
موجودظرفیت های

خودموجودمشتریانازحمایت

جدیدفناوری هایبهدستیابی

جدیدداده هایبهدستیابی

برندتوسعه

36%

40%

39%

22%

27%

35%

32%

33%

29%

22%
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نماییازیکبانکبینالمللیوشرکایآن



مالیگزینههایبانکهابرایبقادراکوسیستمخدمات
باتکیهبرراهبردمشارکت
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مالیبراینفوذوحفظقدرتدراکوسیستماستراتژیهایبانکها

اکتساب  و خرید  
شرکت ها  

راه اندازی 
برنامه های نوآوری 

راه اندازی 
صندوق های  

سرمایه گذاری  
خطرپذیر

شراکتبا
شرکتها

شراکت
دربرنامههای
نوآوری

راه اندازی 
شرکت ها

شراکتبا
دانشگاههاو
مراکزعلمی

راه اندازی مراکز  
نوآوری و 
آزمایشگاه ها
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آماراستراتژیهایهمکاریبانکهابافینتکهابهروایت

نتکفیشرکت هایاکتساب

براینوآوریبرنامه های
فینتکشرکت هایرشد

نتکفیشرکت هایتاسیس
راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 

خطرپذیر

مشارکت با فینتک ها

اززیادیاقبالحاضر،حالدر

رویدادهایمثلنوآوریبرنامه های

استشدهبرنامه نویسی
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یتالیاقداماتبانکمیزوهودرراستایتوسعهشراکتدیج

اورهمشجلساتبرگزاریوهیئت مدیرهسطحدرنوینفناوری هایمشاورهگروهیکایجاد
فینتک

”Mizuho.hack“نامبا(برنامه نویسیرویداد)هکاتونبرگزاری

NTTشرکتبامشارکت Dataبرمشترکتحقیقجهتمنظوربهآنمشاورهشرکتو
نوروفاینانسروی

بالکچینآزمونجهتIBMشرکتبامشارکت

الکترونیکتماماپرداختخدماتارائهبرایفوجیتسوشرکتبامشترکهمکاری

فینتک هابراینوآوریآزمایشگاهیکایجاد

سابحافتتاحخدمتارائهجهتنوپاشرکت هایخدماتارائه دهندهشرکتیکبامشارکت
نوپاشرکت هایبرایآنالین



تچالشهایوتهدیدهایبانکهادراکوسیستمخدما
مالیدرعصردیجیتال
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جیتالچالشهایبانکبرایتوسعهروابطباشرکایحوزهدی

سیستم های قدیمی و عدم یکپارچگی زیرساخت ها

ضعف مهارت های منابع انسانی

ضعف فرهنگ نوآوری و مشارکت

کمبود مدیران ارشد متخصص در حوزه دیجیتال
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یجیتالتهدیدهایبانکبرایتوسعهروابطباشرکایحوزهد

افزایش حمالت سایبری و نفوذ رخنه های امنیتی

افزایش مسائل حقوقی و مسائل مرتبط با مالکیت
معنوی محصوالت مشترک



جمعبندی
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نماییازبانکدرمحوریتاکوسیستمبانکداری
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مالیپنجقابلیتاصلیبانکهابرایرهبریاکوسیستمخدمات

پنجقابلیت
اصلیبانکها
برایرهبری
اکوسیستم
خدماتمالی

نوآوری
البانکهایموفقبهدنب 
نوآوریهایبازهس تندو
ازخالقی  تمش  تر ب  ا
ومش تریان کمکش رکا

.استقبالمیکنند

کردندیجیتالی
س    رمایهی     اریدر
یک فناوریهایموبایلی،
.اولویتکلیدیاست

چابکی
ب رایپاس  ختواناییبانک
کمترینهزی با ن هسریعو
ایبهتغییراتنیازمندیه 
میزانچ ابکیا  محیطی،

.رانشانمیدهد

دادهتحلیل
نندهتحلیلهایپیشبینیک
،ی کبراساسک النداده

ض  رورتکلی  دیب  رای
.بانکهایآیندهاست

همکاریوشراکت
یستماکوستغییراصلیپایهشراکت
تیرقابمزیتیکواستبانکداری
.میشودمحسوب
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چهارحوزهنیازمندتغییردربانکها

بازنگریبهنیازسنتیبانکهای.بپ یردراتغییرمداومتبایستیاستراتژی
ازاریبسیتاداشتخواهندنیازبانکها.دارندمشتریانباخودروابطمجدد

ارخودبرندوارز هاحالیکهدردهندانتقالشرکابهراخودکارکردهای
.میکنندحفظ

واریهمکنوآوری،مهارتبهنیازبانکهاانسانینیرویاکوسیستمها،عصردر
تضرورنیرو،ج بهنگامموردنیازمهارتهایبازتعریف.دارندکارآفرینی
.استآیندهبانکهای

واریهمکامکانبتوانندتادارندخودداخلیفرهنگتغییربهنیازبانکها
.آورندفراهمراسایرینومشتریانسازمانها،سایرباشراکت

توسعهههایضابطداشتناختیاردربانکداری،اکوسیستممتمایزکنندهویژیی
التتعامبانکاطالعاتفناوریواحداکوسیستمی،چنیندر.استبرنامهها
.میکندمدیریترامتنوعیووسیعشبکهوداردشرکاباعمیقی

استراتژی

افراد

فرهنگ

فناوری



با تشکر از توجه شما


