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 بانکداری باز های استراتژیک در مدل کسب و کارشناسایی و جانمایی مولفه
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و  یمال سیستماکو یرات اساسی در تغی و از دالیل بانکداری کار و کسب هایمدل در تحول هایپیشرانه، جدید هایتکنولوژی و مقررات ترکیب 
 بازبانکداریِ .کشندمی چالش به را سابقه پر بانکداری، رقبای صنعت مرزهای بازتعریف مالی، با های فناوریو شرکت واردان تازه .هستند یبانک

 بانکداریِ رد.دا بانک های سنتی  ارک و کسب هایمدل بر نیز ای گسترده تاثیراتتواند یک مدل کسب و کار مستقل باشد، عالوه بر اینکه می
 ارزش خلق به اکوسیستم، در هاتراکنش و هاالگوریتم ها، داده نظیر هاییدارایی اشتراک با تا سازدمی قادر را کارها و کسب و بانک افراد، ،باز
 مدل مقاله کند. اینمیفراهم  کل اکوسیستم برای جدید درآمدی منابع ایجادهای بسیاری برای بپردازند و از این طریق فرصت مزیت ایجاد و

 بر جهانی هایروند کالن چگونگی تاثیرگذاری همچنین با مطالعه .کندمی بررسی را استراتژیک هایفرصت باز و بانکداریِ کار و کسب
انواع  ،تحول اماتخواهد داشت و الز زبا پیاده سازی بانکداریِ مسیر در توانمندساز و بازدارنده عوامل بری بانکی، مرور و مالی اکوسیستم

ی بر بانکداری باز سب و کار مبتنمولفه مدل ک ۹در نهایت  دهد.را مورد مطالعه قرار می بانکداری حوزه درید جد یاتیعمل یهاراهبردها و مدل
رکنار دسب و کار کاز، بصورت یک خط جدید گردند. در این مقاله بانکداری بجانمایی می ها در مدل کسب و کار استروالدراین مولفهاستخراج و 

  فعالیت اصلی بانک در نظر گرفته شده است.

 canvasهای کلیدی: مدل کسب و کار، بانکداری باز، ساختار درآمدی، واژه
 

 JEL: ,G20 G23,G21بندی طبقه
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 : مقدمه  ۲
کسب و کار جدید در حال ظهور در صنعت  هایهای رقیب با مدلها و بانکها، نئوبانکتکطیف وسیعی از رقبا مانند فین

، رتبه بندی ۱های مختلف کسب و کار بانکی، از جمله ورود مشتریانهای دیجیتالی بر جنبهخدمات مالی هستند. فنآوری
های نسبت به بازآفرینی مدل ،ا باید برای بقا در این اکوسیستمهگذارند. بانکخدمات و محصوالت تأثیر می ،اعتبار، امنیت

سازی ساختارها را جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار، در دستور ه و نوآوری مدارم، چابکی و بهینهعلی کسب و کار اقدام نمودف
 کار قرار دهند.

های جدید وام دهی نفر روش دربه درآمدزایی اشتغال دارند اما های کشور عمدتا از طریق تسهیالت در حال حاضر بانک 
هایی شود. بطور کلی با تکنولوژیس نمیوام دهنده به وام گیرنده دیگر نیازی به وجود واسطه احسابا متصل شدن  ۲به نفر 

های جدید ها ناگزیر به ورود به عرصهتر شده و بانکحذف واسطه گری در خدمات مالی پررنگتئوری نظیر بالکچین، 
ای برای ادغام هستند. در حال حاضر راه های نوآورانه های مالی با تغییرات در مدل کسب و کار و ساختار درآمدی خودفعالیت

تواند تجربه مشتری بهتری را با شود و میهای کسب و کار جدید میهای سوم وجود دارد که باعث ایجاد مدلخدمات طرف
 . بهبود بخشدتر ای پایینهزینه

های لشها باید به اندازه کافی برای چانککند و باهای کسب و کار متفاوتی را ایجاب میعصر دیجیتال مدلبطور کلی 
عامالت روابط مشتری با بانک به شدت در حال تغییر است و تاما بطور خاص ، پیش رو در اقتصاد دیجیتالی آماده باشند

ی متحول شده است. بسیار واضح است که تحوالت مشترکی در همه نقاط جهان با راه انداز با بانکدیجیتالی مشتری 
های پرداخت و بطور کلی روند حذف واسطه با دیجیتال، وام دهندگان جایگزین، انواع مختلف سیستمهای بانک

انند مرهایی هایی نظیر زنجیره بلوک، در حال وقوع است. این اتفاق در کشورهایی از ایاالت متحده، اروپا تا کشوتکنولوژی
ها ینت. تخما چگونگی انجام این تحوالت تا حدودی متغیر اسبرزیل، چین، استرالیا و آفریقای جنوبی در حال اتفاق است ام

یش از بست که ها متفاوت است، اما برآوردها حاکی از آن ادر خصوص اثرات تازه واردان در عصر تکنولوژی بر روی درآمد بانک
[ طبق ۱].خواهد یافتاهش درصد درآمد در بانکداری خرد با ورود بازیگران جدید در اکوسیستم مالی ک ۴۰درصد سود و  ۶۰

ها تا سال درصد بانک ۷۷اند و گذاری کردهها بر روی بانکداری باز سرمایهدرصد از بانک ۲۰گزارش موسسه اکسنچر حدود 
 این کار را انجام خواهند داد. ۲۰۱۹
 

افزار نویسی نرمامهبانک با ارائه یک واسط برن، کند، در این مدلاری را تسهیل میبانکداری باز، نوآوری در صنعت بانکد
های نوآورانه و خدمات مبتنی بر مفهوم بانکداری به عنوان ، شرایط را برای توسعه دهندگان و شرکا جهت برنامه۳کاربردی باز
افزار کاربردی و فروشگاه نویسی نرمدهد که واسط برنامهنشان می ۲۰۱۵[ گزارشات گارتنر در سال ۲کند.]مهیا می 4یک پلتفرم

توسط ارائه  یستماکوس یکخدمات و محصوالت در  ،باز یدر مدل بانکدارار بانکی به شدت در حال افزایش است. نرم افز
با توجه به اینکه حدود هشتاد درصد از تعامالت مشتری با بانک  .شودیارائه م یبه مشتر یکپارچهدهندگان مختلف بصورت 
ها امیدوارند که دروازه ای برای سایر خدمات بانکی هستند، بانک [ و پرداخت ها اغلب به عنوان۳مربوط به پرداخت است ]

از همان بانک دریافت کنند.  یی دارند را نیزحاشیه سود باالی که و خدمات مشتری عالوه بر خدمات پرداخت، سایر محصوالت
 [۴] . دشان با مشتری هستندادن خط اتصالهای پیشرو اروپایی نگران از دست درصد از بانک ۶۸ در اروپا، ، PSD2با ظهور 

  
قرار گرفتند. در این ی مورد بررس ۲۰۱۶در سال  CGIو  GTNewsهای شرکتی نیز در یک پژوهش توسط مشتریان بانک
نشان دادند. مشتریان شرکتی ابراز کردند ی خود را از پيشرفت بانك ها در بهبود خدمات بانكداری ابراز نگران ،پژوهش مشتریان
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های شان، آماده استفاده از خدمات غیر بانکی هستند. مشتریان بانکها برای حل مسائل اصلیعدم تمرکز بانککه با توجه به  ۳
بینند و کاهش رضایت مشتری، زنگ هشداری برای بانک ها در شرکتی، بانک را به عنوان بخشی از زنجیره تامین خود می

 [۵] خصوص سرعت بخشیدن به تغییرات است.

 

 قیق: ضرورت تح ۱.۲
 

رقابت، تغییرات قانونی، اجتماعی یا تکنولوژیکی و تغییر در تقاضای مشتری از جمله نیروهای خارجی برای تغییر در مدل 
برای پاسخ دادن به این  فعلی یا تطابق مدل کسب و کار مدل کسب و کار جدید کسب و کار هستند و وظیفه مدیران طراحی

 [۶] نشان داده شده است.یک های بیرونی استروالدر در تصویر شماره محرکمثلت مدل کسب و کار و   ۱هاست.محرک

 
 ۲۰۰۴منبع: استروالدر، تصویر شماره یک ، 

 
 

برابر تا سال  به بیش از دو ۲۰۰۹میلیارد دالر در سال  ۴۹۴ها در دنیا از میزان بر اساس گزارش مکنزی درآمد سرانه بانک
های بزرگ و ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. در چند سال اخیر اکثر بانکرسیده است و تمرکز بر نوآوری ۲۰۱۶

دهنده  ها، شتابهای کوچک، یا در ساختار خود تیم های نوآوری دارند و یا در ابتکارات نوآورانه استارت آپبسیاری از بانک
  [۱]ست.اهای خالقانه رو به رشد ت آپا استارها بکنند. بطور کلی روند همکاری بانکگذاری میها و انکوباتورها سرمایه

های کسب و کار جدید با موضوع ظهور مدل Infosys Finacleو  EFMAطبق پژوهشی که در گزارش ساالنه موسسه 
د بانکها درص ۶۹ها اعالم کرده اند که یک استراتژی نوآوری دارند و درصد بانک ۷۴منتشر شد، ۲۰۱۶در بانکداری در سال 

تارت آپ ها ها اعالم کرده اند که با اسدرصد بانک ۴۰ده اند که نسبت به سال گذشته نوآور تر شده اند. بیش از معتقد بو
 [۷ها هستند. ]درصد آنها اعالم کرده اند در حال سرمایه گذاری بر روی انکوباکتورها و شتاب دهنده ۳۰کنند و همکاری می
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های کشورهای ثروتمند و متوسط از لحاظ پذیرش استراتژی نوآوری بانکهای کشورهای کم درآمد نسبت به بانکاگر چه  ۴
ها نیز شاهد رشد افزایش سرمایه گذاری در نوآوری هستیم. کشورهای کمتر توسعه یافته، عقب مانده اند، اما در این کشور

نویسی نامهظهور مانند واسط برهای برانداز هستند و در حال حاضر بر روی کار با فناوری های نوکمتر نگران تاثیر فناوری
 [1یا هوش مصنوعی متمرکز نیستند. ] ۱باز افزار کاربردینرم

اقع وهم در بانکداری خرد و هم در بانکداری شرکتی مورد غفلت  ،در ایران نوآوری محصول طبق گزارش موسسه مکنزی
ری اطالعات در سطح رضایت بخشی ناوفپیشرفت محصوالت بانکی و زیرساخت شده است و صنعت مالی ایران از لحاظ 

 [ ۸نیست. ]
ای ها و ایجاد مدل ههای درآمدی جدید، کاهش هزینههای دیجیتال باعث ارتقای کارآیی، خلق جریاناین که فناوری

ها به گذاری صرف بر روی فناوری. اما نکته مهم آن است که سرمایه، کامال پذیرفته شده استشودکسب و کار جدید می
قع ( در وا۲۰۱۸شود و تکنولوژی معموال تنها بخشی از راه حل است. )دیلویت وری نمیمنجر به افزایش بهرهتنهایی 

ید های درآمدی جدهایی موفق هستند که از فناوری در جهت تغییر در مدل کسب و کار، خلق ارزش و ایجاد جریانبانک
های هوش هزار شرکت فعال در حوزه کاربرد فناوری ۱۶عات استفاده کنند. پژوهش جدید مجمع جهانی اقتصاد، درباره اطال

د دهد علیرغم اینکه شاههای اجتماعی، نشان میهای عظیم، روباتیک، موبایل و رسانهمصنوعی، اینترنت اشیا، داده
ه گذشته ها طی دهوری شرکتگذاری در این حوزه بر روی رشد درآمد و بهرهانداز نوید بخشی از تأثیر مثبت سرمایهچشم

 [ 9میزان افزایش نیافته است. ]های مورد پژوهش به یک وری همه شرکتهستیم، اما بهره
ز وجود به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال، یک دستگاه خود پردا ۲۰۱۶در ایران نیز طبق گزارش موسسه مکنزی در سال 

به بانک شع ۲۷ر لحاظ تعداد شعب به ازای هر صد هزار نفدارد که این تعداد بیشتر از آلمان، مکزیک، انگلیس و آمریکاست. از 
ها در زمان کمتر درصد خانواده ۷۵وجود دارد که این تعداد از ترکیه و آلمان بیشتر است. همچنین از لحاظ دسترسی به شعب 

لی سخت کو بطور  گذاری باال بر روی شعبههمه این موارد نشان دهنده سرمایهدقیقه به شعب بانکی دسترسی دارند.  ۲۰از 
 افزار است.

آوری بانکها لزوما نسبت مستقیم با سرمایه گذاری در دهد سودنشان می ۲ ۲۰۱۶اما گزارشات موسسه مکنزی در سال 
ایجاد ارزش برای مشتری از طریق  . فهم ابعاد مختلفِ[۹]باشدهای کسب و کار میسخت افزار ندارد و مستلزم نوآوری در مدل

لی بوده ولوژی جدید و تأثیر آن بر عملکرد از لحاظ بازدهی سرمایه گذاری همیشه مورد توجه صنایع بانکی و مااستفاده از تکن
( و سیستم بانکی سعی در جمع آوری اطالعات بیشتر در مورد مردم و شناخت آنها برای اهداف ۱۹۹۹است )لوکاس و اسپیلتر، 

مزایای باال یا پایین یاده سازی بانکداری الکترونیک در دنیا دستیابی به هدف از  پ  (۲۰۰۳ ،)جرارد و کانینگهام بانکی دارد
آمده است. این مزایا به دلیل افزایش سهم بازار به علت سهولت تحویل و نوآوری محصول به دست بوده  برای بانک

غییرات بنیادین روبرو با ت یبطور کلهای خدمات مالی نسل جدید زیرساخت درچند سال اخیر . اما(۱۹۹۹، ۳جالشگری)است
بانکداری باز یکی از کرده است که های جدید کسب و کار بانکی را فراهم شده است و دیجیتالی شدن امکان ایجاد مدل

 این تحوالت است.  ها در مسیرضرورت
 

 و پیشینه پژوهش: نظریمبانی   ۲
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ها، حويل محصوالت و خدمات، فعاليت حساباطالعات و تعامالت، تی ها در گذشته ارائه خدمات بر مبنارسالت بانك ۵
تعهد مشتريان مانند ی ها. اما با گسترش نفوذ اينترنت، شاهد تغییر در مدل(۲۰۰۳و همکاران   ۱. )فابرانتقال پول وغیره بود

 (.۲،۲۰۱۱کومار هستیم. ) تعهد مشتريانی ، خدمات بر مبنا شخصی سازی شدهی اي، خدمات مالخدمات مشاوره
 الکترونیک را  به سه دوره زیر تقسیم کردند:ی بانكداری هاتحوالت مدل۳ ۲۰۰۷اران در سال یی و همک

ه كم هزينی هاشد و تا زمان استفاده از كانالعمدتا در  شعب بانک انجام میی ( مدل متمركز بر بانك: عمليات بانك۱ 
 ادامه داشت.ی الکترونيک

و بانک  تحويل از طریق اينترنت و موبایل استی هااستفاده از كانالی ( مدل در ارتباط با بانك: اين مدل بر مبنا۲
 همچنان نقش اساسی را دارد.

 ها است.و سایر شبکهی ( مدل بدون بانك: در اين مدل، بانكداری بدون حمايت شعب فيزيک۳
 

های کسب و ت، تاثیر مدلانداز بلند مدرودی وندر و فرددیک مرگرت در مقاله مدل کسب و کار و کارایی بانک در چشم 
تا  ۱۹۹۸ال های کشور اروپایی در طول یک دوره زمانی از س ۳۰بانک از  ۵۰۵ای از کار بانکی بر عملکرد و ریسک را برای نمونه

ده که شهای کسب و کار بر عملکرد، از یک روش شناسی استفاده بررسی کردند. درآن تحقیق برای برآورد تاثیر مدل ۲۰۱۳
ذکور نشان مهای مقاله های کسب و کارِ انتخابی جدا کند. یکی از یافتهرات کوتاه مدت را از تاثیرات بلند مدتِ مدلتواند اثمی
ربه ثباتی کمتری را تجتر، به طور متوسط سودآورتر بوده و بیهای کسب و کار با ساختار درآمد متنوعدهد که مدلمی
ا کنند و این تنوع بهای خرد، از نظر سودآوری و ثبات بهتر عمل میکدهد باننشان می ینهمچناین تحقیق . کنندمی

 [۱۲]سودآوری باالتر همراه است.
ین برتباط های کسب و کار بانکداری و بحران مالی نتایج تجربی را در اآنتا هریکویز و لوکاس کوزووسکی در مقاله مدل

ن ند. در این مقاله تجزیه و تحلیل ناهمگونی در میاهای مختلف کسب و کار بانکی و ریسک سیستمیک ارائه کردمدل
یج انجام شده است که نتا ۲۰۱۲-۲۰۰۰کشور در طول دوره  ۶۵ک در های مختلف کسب و کار بانک های مهم سیستماتیمدل

ال  ن در سچیورآزو و همکارا  [۱۳]که طوالنی ترین بحران در کشورهایی با مدل های بانکی سنتی رخ می دهد. دادآن نشان 
ر دثبات  ها و تنوع درآمدی به این نتیجه رسیدند که  تنوع در مدل درآمدی، باعث افزایشوری بانک در مقاله بهره ۲۰۰۸

  شود.سودآوری و پایداری درآمد عملیاتی و ایجاد جریان سودآوری می
های اساسی را در ر دادند و چالشکسب و کار موبایل بانک را مورد بررسی قرای هالطراحی مد ۲۰۰۹ریوور و هاکردر سال  
ایت ت و رعهای تکنولوژیکی مانند یکپارچگی، امنیها عبارتند از: چالشهای مختلف مورد بررسی قرار دادند. این چالشحوزه

 ، هدف و اعتماد مشتریانی هاهای ارزش افزوده، گروههای حوزه خدمات مانند تعریف مولفهحریم خصوصی، چالش
حاکمیت  وسایر ارائه کنندگان ی ارزش برای هاسازمانی شامل نقش بازیگران در شبکه ارزش، باز بودن شبکههای حوزه چالش

 مختلف.ی درآمدی هاو مدلی های حوزه مالی، مانند قیمت گذارچالشدر نهایت در شبکه ارزش و 
 

 روش تحقیق:  ۳
 

اطالعات الزم با مراجعه به مقاالت علمی در نشریات کیفی بوده و مرور ادبیات و کسب ی هااين پژوهش از دسته پژوهش
معتبر، گزارشات موسسات معتبر در صنعت خدمات مالی و بانکی و مطالعۀ کتب منتشر شده در زمینه مدل کسب وکار 

ردی با توجه به کیفی بودن اکثر مطالعات کارب روشق و مصاحبه انجام شده است. این فرا تلفی روشبانکداری، با استفاده از 
کند تا موضوعات های کیفی مختلف به محقق کمک میدر حوزه این پژوهش انتخاب شده است. این روش با ترکیب پژوهش
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روش ی هاهای اصلی و جدید را شناسایی و با ارتقا دانشی به دید جامع و وسیعی در محدوده تحقیق دست یابد. گاماستعاره ۶
رور ادبیات منسجم ، جست و جو و انتخاب مقاالت مناسب، استخراج اطالعات فراتلفیق عبارتند از: تنظیم سوال تحقیق، م

 (.۲۰۱۰، ۱)چینیل های تحقیقکیفی، کنترل کیفیت و در نهایت ارائه یافتهی هامقاالت، تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته
در خصوص تعداد افراد مورد ها و استخراج مدل از مصاحبه استفاده شده است. دادهی همچنین در این تحقیق برای جمع آور

مورد، مطابق  ۳۰الی  ۴از ی مشابه، اتفاق نظر صریحی ميان صاحبنظران وجود ندارد و مقادير متفاوتی كفايت در تحقيقات كيف
ی تواند باعث كفايت بررساشباع میی نظر محققين مختلف ديده شده است. اما همه صاحبنظران در اینکه رسيدن به مرحله

ها تا رسيدن دادهی ها و جمع آور. مصاحبه( ۱۹۹۲،  ۲) کرسویل و براون گردد، اتفاق نظر دارندی قف فرايند بررسها و تومورد
به بعدی اطالعات جدیدی درمحدوده موضوع  ۹ها از مصاحبه شماره به نقطه اشباع ادامه يافت. اگر چه با منطق كفايت داده

ام ادامه پیدا  ۱۲فرايند تجزيه، تحليل و اكتشاف، مصاحبه تا نفر ی نظر پژوهش استخراج نشد اما جهت اطمینان از اشباع
 کرد.
رتبط قاالت مها اكتفا نشده و از منابع دیگر و مشده از مصاحبهی به منظور تضمین روایی نتایج، صرفا به نتايج گردآور 

ا توجه بتحقيقات و نتايج آنها ی وايسازی نتايج بهره گرفته شده است. هر چند در تحقیقات کیفی سنجش رپيشين جهت غني
كه اينی جا بهی مايلز و هوبرمن بر اين نكته تاكيد دارند كه هدف پژوهش كيفی شود، ولبودن، به چالش كشيده ميی به تفسير

ر تواند بمي و زمينه مدار است و اين تنهای مجزا باشد، ادراك عليت موضعی كشف قوانين ثابت از طريق پيوند ميان متغيرها
 [۱۶]. (۱۹۸۴مايلز و هوبرمن) ويژه، به دست آيدی هابر زمينهی اساس توضيحات معتبر متك

ومی عنصر مدل کسب وکار و تولید یک مدل مفه ۹استخراج  صورت گرفته بهی هاها و تجزیه و تحلیلدر نهایت مصاحبه
حه ارائه خواهد شد. جهت صی جه گیرمنجر شد که در بوم مدل كسب و كار استروالدر جانمایی شده است و در بخش نتی

مه ها در مدل، از مصاحبه با خبرگان بانکی استفاده شده است. مصاحبه به شیوه نيهر يك از مولفهی جانمايی گذار
یز از های کسب و کار صورت گرفته و جهت پرهساختاريافته و عميق و با طرح سواالتی مرتبط با بانکداری باز و مولفه

ب ين ترتيموجود در بانکداری جهان استخراج گردند و بدی هاها از واقعيتنجی اجتناب شده است تا مولفهسوگیری، از نظرس
ا مراجعه فهومی بمها و تراکم مفهومی و تمایز پرهيز شده است. اعتباریابی نظریه، اعتباریابی مولفهی از افتادن در دام سوگير

مدل به  رگشتی صورت گرفته است. در نهایت جهت اطمینان از اعتبار مدل،های رفت و بها و اصالح و ویرایشمکرر به داده
 خبرگان ارائه گردیده و پس از اعمال اصالحات پیشنهادی اندک، مدل مورد تایید قرار گرفت.

 

 :تحقیق سوال ۱. ۳
 کدامند؟ باز بانکداری کار و کسب مدل طراحی در موثر های مولفه

 است؟ چگونه،ارک و کسب مدل در ها مولفه جانمایی

 مدل کسب و کار پلتفرمی:  ۴
 

به  شود به شکل فروش کاالها و خدمات  به مشتریان،های کسب و کار خطی سنتی، ارزش در باالدست تولید میدر مدل
ش را گر ارزکند، زیرا شرکا بایکدیشود. اما یک مدل کسب و کار پلتفرم غیر خطی کامال متفاوت عمل میپایین دست منتقل می

 ول کسب شود. در واقع پلتفرم یک مدکنند. موفقیت کسب و کار مدل پلتفرم توسط اثرات شبکه فعال میایجاد و مبادله می
با  دهد تا چندین شرکت کننده )تولید کننده و مصرف کننده( به آن وصل شده واست که اجازه می plug-and-playکار 

  .(۲۰۱۵ )پلتفرم مبادله کنند یکدیگر ارتباط برقرار کرده و ارزش را ایجاد و
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حول ها را متتواند ساختار درآمدی بانکمشارکت با شرکای دیجیتالی در اکوسیستم و اتخاذ الگوی کسب و کار پلتفرمی می ۷
ل ا تسهیبهای غیر بانکی شود. یک پلتفرم در واقع یک مدل کسب و کار است که ها از تراکنشکرده و باعث کسب درآمد بانک

 (  ۲۰۱۶کند. )الکس موازرد بین دو یا چند گروه وابسته به هم، ارزش ایجاد میمبادالت 
کنند. چنین ھای چند وجهی دو یا چند گروه مجزا و در عین حال وابسته از مشتریان را به هم مرتبط میپلتفرم

 داشته یز در آن حضور فعالھای مشتریان نھایی در صورتی برای یک گروه از مشتریان ارزشمند است که سایر گروهپلتفرم
جهی چند و باشند. در واقع ارزش آفرینی این پلتفرم از طریق تسهیل تعامالت بین گروه ھای مختلف می باشد. ارزش پلتفرم

 [۱۷]ای می گویند.کند که بتواند کاربران بیشتری را جذب نماید، پدیده ای که به آن اثر شبکه در صورتی رشد می
اند برای آنها فراهم کند، می تو ۱فرمایی که بانکداری به عنوان یک پلتهدنیا در حال شناسایی فرصت هایبسیاری از بانک

های افزار کاربردی عمومی برای بخشنویسی نرمواسط برنامه یی بود که از هایکی از اولین بانک BBVAدر اروپا،  هستند.
های فنی خود جهت ارائه یک برای بهبود قابلیت ۲از سیمپل  ۲۰۱۴. این بانک در فوریه سال بهره بردمختلف کسب و کار خود 

های ارزشمندی های موجود در بانکداری استفاده کرد و در حال حاضر به مشتریان تجزیه و تحلیلالیه هوشمند فراتر از شبکه
 دهد. از داده های حاصل از معامالتشان ارائه می

هایی راه اندازی کرد و اظهار داشت داده ۲۰۱۲رم افزاری خود را در سال فروشگاه ن Crédit Agricoleبانک فرانسوی  
های مشتری است، بنابراین مشتری باید به آن شود، جز داراییکه از ارتباط مشتری با بانک یا شرکای دیگر ایجاد می

یت مشتری را از داده هایش منتفع هایی باشد که در نهاهایش دسترسی داشته باشد، اما این دسترسی باید از طریق برنامهداده
شرکایی که قصد ادغام دارند، باز کرده  رایافزار کاربردی خود را بنویسی نرمنیز  واسط برنامه  ۳ای گارانتیکند. بانک ترکیه

، یک انجمن توسعه توسط خود بانک عمومی افزار کاربردیرمنویسی نعالوه بر توسعه واسط برنامه بانک فیدر آلماناست.
افزار کاربردی، برای ارتقا قابلیت برنامه ریزی اطالعات خود ایجاد کرده است. فیدر همانند نویسی نرمدهنده واسط برنامه

پلتفرم این است که عالوه بر  های فنآوری مانند فیس بوک و گوگل متوجه شده است که موفقیت کلیدی برای یکغول
ی دیگر از ابتکارات آلمان پروژه بانکداری باز است که تالشی برای ترویج جذابیت، در مقیاس گسترده ای پذیرفته شود. یک

 پذیرش گسترده بانکداری به عنوان پلتفرم است. 

 

 بانکداری باز:    ۵
 

 .(۲۰۱۸) اکسنچر ها شودباعث خلق ارزش در بانک تواندبانکداری باز یک رویکرد کسب و کار مبتنی بر پلتفرم است که می
افزار نویسی نرمهای پیشرو را قادر ساخته تا داده ها، الگوریتم ها و فرایندها را از طریق واسط برنامهبانک بانکداری باز،

ز ای نکدارباز نقطه عطف تکامل صنعت بای توان گفت بانکدارهای جدید درآمدی ایجاد کنند. میکاربردی افشا کنند و جریان
 یکداردر صنعت بان یباز، نوآور یبانکدار (.D. Szmukler, 2017است )ی حالت تمرکز بر محصول به حالت تمرکز بر مشتر

کا جهت ان و شرتوسعه دهندگ یرا برا یطباز شرا یافزار کاربردنرم یسینوواسط برنامه یکبانک ها با ارائه  کند،یم یلرا تسه
گارتنر  ۲۰۱۵.گزارشات سال کنندیم یاهپلت فرم  م یکبه عنوان  یبر مفهوم بانکدار ینوآورانه و خدمات مبتن یها برنامه

 .است یشدر حال افزا یو فروشگاه نرم افزار بانک یبانک هاییافزار کاربردنرم یسینوکه واسط برنامه دهدینشان م
های جدید درآمدی برای سازمان کمک خواهد کرد درصد از کارکنان بانک معتقدند که بانکداری باز به خلق جریان ۶۶ 

ها وصل ای بانکهای دادهدهد تا به زیرساخت و شبکهدر مدل بانکداری باز به اشخاص ثالث اجازه می (. بانک۲۰۱۸)اکسنچر 
به بانکداری باز  های مختلف در سراسر جهان نسبت(. بطور کلی مدل۲۰۱۶های کاربردی را ایجاد کنند)گارتنر نامهشوند و بر
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های نشان داده شده است. در این جدول گزینه  جدول شماره یکیه ها در ( تفاوت بین این روpwc ۲۰۱۸)موسسهوجود دارد ۸
ها باید گزینه های کلیدی در هنگام طراحی موجود در چارچوب اتحادیه اروپا برجسته شده است. به طور کلی استاندارد

 قواعد و تدابیری افشا شود.  بانکداری باز را توضیح دهند. اینکه چه داده ها و فرایندهایی برای چه کسی، چگونه و تحت چه
 
 
 
 

اطالعات  محدوده اطالعالت
 حساب

 های امنیتیاستاندارد محدوده عمل
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 های تحقیق() منبع: یافته گزینه های کلیدی در طراحی بانکداری باز ،جدول شماره یک
 

 
ها است. این فرآیند های بانکهای کارکردی و دادهخدمات، قابلیتبانکداری باز از نظر کارکردی شیوه اشتراک محصوالت، 

های دیگر، در بستری ها و کارکردهای حسابشان با طرفمنجر به توانمند سازی مشتریان از طریق به اشتراک گذاشتن داده
ی نترل مشتری بر روو افزایش کی امن و منعطف می شود. در بانکداری باز با افزایش شفافیت، افزایش حق انتخاب مشتر

ها برای هفتاد و هشت درصد بانک ۲۰۱۷. طبق گزارش جهانی بانکداری خرد در سال [۲۱] شخصی مواجه هستیمی هاداده
افزار کاربردی نویسی نرمهای درآمدی جدید، در صدد تمرکز بر ارائه خدمات واسط برنامهمشتری و ایجاد جریان بهبود تجربه

انواع مختلفی دارد اما برای و  داری باز استاجرایی کردن بانک افزار کاربردی یکی از ابزارهایسی نرمنویهستند. واسط برنامه
باشد. گزارش جهانی میافزار کاربردی عمومی یا باز نویسی نرمترین گزینه واسط برنامهسازی بانکداری باز مناسب پیاده

افزار کاربردی در  بانکداری باز را شرح می دهد. اگر چه نویسی نرمرنامهجزئیات نحوه استفاده از واسط ب ۲۰۱۷بانکداری خرد 
دهند، اما برای بانک افزار کاربردی، برخی نگرانی های امنیتی و حفظ حریم خصوصی را افزایش مینویسی نرمهای برنامهرابط

باشند. بسیاری از  یرساخت های موجود مرات عمده در زیها بدون نیاز به تغییتکها عاملی برای استفاده از مزایای فین
کنند. بانک های موفق افزار کاربردی برای بهبود جریان اطالعات استفاده مینویسی نرمها در حال حاضر از واسط برنامهبانک
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ی درآمد جدید کنند تا بینش نسبت مشتریان را افزایش دهند، جریان هاافزار کاربردی باز استفاده مینویسی نرماز واسط برنامه ۹
 ۱هاتکها و بیگتک( درحالیکه فینEffma , ۲۰۱۷ایجاد کنند و تجربه مشتری را بهبود بخشند. )وینسنت باستت، دبیر کل، 

توانند تازه واردان را وارد بازی خود کنند و ها میدهند، بانکهای مشتریان خود به آنها سرویس و خدمات میبر اساس داده
ترکیب  و افزار کاربردی های بازسی نرمنویه واردان تالش کنند. این همکاری می تواند از طریق واسط برنامهبرای همکاری با تاز

 های دیگر صورت پذیرد.های دیجیتالِ طرفها و تجربههای داخلی با سرویسقابلیت
نکی و ری را با خدمات باتواند در مرکز اکوسیستم باشد و مشتریان خصوصی و تجایک بانک با کسب و کار پلتفرمی می

مه هتفرمی خدمات طرف سوم مرتبط سازد. بانک دارای انواع مختلفی از مشتریان با نیازهای مختلف است و در کسب و کار پل
ردی، افزار کاربنویسی نرمتوانند نیازهای خود را در داخل اکوسیستم تامین کنند. از طريق واسط برنامهانواع مشتریان می

 یسینوهمانند واسط برنام هایییفناور. در واقع ارائه کند های بانکروی زیرساختتواند خدمات خود را بر طرف ثالث می
افزار نویسی نرمگر جریان اطالعات هستند. واسط برنامهدر این اکوسیستم نقش توانمندساز داشته و تسهیلی،افزار کاربردنرم

های ر رابطدهند. از مزایای دیگهای جدید را افزایش میگران موجود و واسطهکاربردی، ظرفیت ارائه خدمات جدید توسط بازی
تر ریعسهای توزیع، بهبود تجربه مشتری و عرضه های درآمدی جدید، تنوع کانالتوان به ایجاد جریانافزار میتوسعه نرم

شتری محوری ، به رویکرد مافزار کاربردیی نرمنویسمحصوالت نوآورانه به بازار، اشاره کرد. بانکداری باز با کمک واسط برنامه
 مبتنی بر نوآوری متمرکز است.

سعه افزار کاربردی باز یک واسط کاربری قابل دسترس است که دسترسی تونویسی نرمبا توجه به اینکه واسط برنامه
ه واسط دهنده درون سازمان ککند، بنابراین هم توسط توسعه دهندگان وب و تلفن همراه را به اطالعات مشتری فراهم می

ر واقع داست.  افزار کاربردی را منتشر کرده اند و هم توسط هر توسعه دهنده بیرون از سازمان قابل دسترسینویسی نرمبرنامه
یا  د بانکوسط خوتوانند یک فضا برای خدمات جدید ارائه شده تها میافزار کاربردی، بانکنویسی نرمبا استفاده از واسط برنامه

 شود، هزینه و ریسک بانک در توسعه و راه اندازیطرف سوم ایجاد کنند. وقتی که خدمات توسط طرف سوم ارائه می
ه سود تواند خدمات سفارشی با حاشییابد و بانک مییابد، همچنین زمان عرضه به بازار کاهش میمحصوالت جدید کاهش می

را با کنند و آن را باز افزار کاربردینویسی نرمگیری در مورد اینکه کدام واسط برنامهها همچنین با تصمیم باال را ارائه کند. بانک
 توانند سطح باالیی از کنترل را داشته باشند.چه افرادی به اشتراک بگذارند، می

تلف جاری مختو پیامدهای  دارد، که هر کدام دارای فرصت ها وجودافزار کاربردی نویسی نرمرنامهانواع مختلفی از واسط ب
 بکه راشافزار کاربردی عمومی ممکن است امکان دستیابی به اثرات نویسی نرمباشند. به عنوان مثال، یک واسط برنامهمی

ط ها و تهدیدهای استفاده از واسافزایش دهد اما برای بانک امکان کنترل کمتری وجود دارد. بانک ها باید فرصت
 ای شرکت های دیگر را بررسی کنند.افزار کاربردی هنویسی نرمبرنامه
 

نویسی نسبت به بانکداری باز و واسط برنامه، استراتژیک بانکهای پاسخ های متفاوت و گزینهرویکرد ۱.  ۵
 افزار کاربردی:نرم

 
ی هاکشود. اکثر بانهایش میها و دادهبانکداری باز منجر به شفافیت، حق انتخاب و کنترل بیشتر مشتری بر دارایی

کر فی باز افزار کاربردنویسی نرمیک اقتصاد واسط برنامه درجدی به پاسخ های استراتژیک خود  پیشرو در حال حاضر به طور
 د.ی هستنهای پلتفرمی برای افزایش درآمد و حفظ نزدیکی مشترگذاری در راهکارها شروع به سرمایهکنند. برخی از بانکمی

های سوم دهد که پایگاه مشتری خود را حفظ کنند و خدمات متنوعی را توسط طرفمی ها اجازهبانکداری باز به بانک 
 جهت شخصی سازی و سفارشی سازی محصوالت و خدمات ارائه کنند.
 بانک ها با دو انتخاب کلیدی استراتژیک برای آینده مواجه هستند:
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۱۰ 
 

۱۰  یا  های سومبانک های دیگر و طرفرای به عنوان یک سرویس دهنده  عمل کنند و محصوالت و خدمات خود را ب
TPP۱ .ها باز بگذارند 

  [۲۲]های کسب و کار جدید با مشتریان کار کنند.به یک مشاور مورد اعتماد مشتریان تبدیل شوند و با مدل 
 

وص های توزیع پاسخ دهند. سه پاسخ کلیدی در این خصتنوع کانال ها باید به چالش راهبردی بانکداری باز وبانک
 وان متصور شد:تمی

 . رد تغییر: زمانی که هزینه تحول و ورود رقبای جدید برای بانک بسیار باال باشد.۱
 کنند.های کسب و کار فعلی خود را تا حد زیادی حفظ می.  حداقل تغییر: همگام شدن با تغییرات، در حالیکه مدل۲
تفاده با اس های توزیع جدید، به تنهایی یاجاد کانال. پاسخ سریع: تولید محصوالت و خدمات جدید مبتنی بر مشتری و ای۳

 از ارائه دهندگان شخص ثالث
قش کنند، چهار نهایی که گزینه سه را انتخاب میکنند. برای آن دسته از بانکهای پیشرو پاسخ سوم را اتخاذ میبانک 

 غییر دهند.ی را تتولید و توزیع فعلی بانکهای سنت تواند مدلها میتوان آنها را انتخاب کرد. هر کدام از مدلوجود دارد که می
توسعه و  سط بینافزار کاربردی باز برای ایجاد وانویسی نرماین چهار نقش به عنوان نتیجه استفاده از فناوری واسط برنامه

نویسی نامهرواسط ب سازد تا این دو عملکرد را از هم تفکیک کنند. ترکیبکنند و بانک ها را قادر میتوزیع محصول ظهور می
 [۲۲: ]ها یکی از نقش های زیر را بازی کنندباز و اشخاص ثالث اجازه می دهد تا بانک افزار کاربردینرم

جیره دهد و  در کل زن. یکپارچه ساز: بانک همچنان به کنترل همزمان تولید و توزیع محصوالت و خدمات ادامه می۱
 ماند.ارزش می

 کند.ر توسعه محصوالت و خدمات متمرکز است و آن را از طریق اشخاص ثالث توزیع می. تولید کننده: بانک ب۲
 . توزیع کننده: بانک بر توزیع محصوالت و خدمات ایجاد شده توسط اشخاص ثالث تمرکز دارد.۳
 کننده یلکند و به عنوان یک واسطه بازار و تسه. پلتفرم: بانک سهم خود را در هر دو بخش تولید و توزیع حفظ می۴

 کند.کند و فعالیت مشتریان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان در بازار ر  تسهیل میارتباط طرفین عمل می
ش و فرو هایی مانند در معرض قراردادنگیری در اکوسیستم بانکداری باز، فرصتهای پیشرو هنگام ارزیابی و تصمیمبانک

رون سپاری ازار بتواند اقتصاد بگیرد. این بعد جدید میافزار کاربردی را در نظر مینویسی نرمخدمات خود از طریق واسط برنامه
 ها ایجاد کند.تواند پویایی جدیدی برای بانکرا در بانکداری تغییر دهد. همچنین می

 

 های بانکداری باز:چالش ۲. ۵
 

در  یقانون ییراتکه تغ یاست. در حال یرممکنغ یجیتالد یها یستماکوس یتباز ، بدون توجه به ماه یموضوع بانکدار
 یجیتالد یهایستماکوس یتباز عمل کند، اما رشد و ماه یبانکدار یبرا یزورکاتال یکها  ممکن است به عنوان کشور یبعض

 .دهدیرا نشان م یستماکو س یاز اعضا یبرخ دو شماره یر.  تصوتباز اس یبانکدار یمحرکت در  پارادا یاصل یروین
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۱۱ 

 
 اکوسیستم بانکداری باز ۲شماره تصویر 

 
مطرح می شود. باز،  یبانکدار یساز یادهپهای اصلی بانک اغلب به عنوان یکی از موانع اصلی سیستماما در محدوده بانک، 

دارد. پیاده سازی  ۱این سیستم ها طبقاتی و بسته هستند، در حالیکه بانکداری باز نیاز به باز بودن و پردازش در زمان واقعی
  [۲۴].سیستم بانکداری متمرکز با تکنولوژی بالکچین یک راهکار ایده آل برای بانکداری باز است

  باشد.میبه شرح ذیل های اجرایی کردن بانکداری باز چالش
 
 استاندارد:   ۵.۲.۱

امل ها و اشخاص ثالث، چه در مورد بانکداری باز و چه در مورد برون سپاری، نیازمند توصیف دقیق محیط تعبانک 
امه سط برنهای امنیتی و محرمانگی اطالعات و اشتراک گذاری و نحوه استفاده واهستند که مورد توافق طرفین باشد و ریسک

 نویسی در آن لحاظ شده باشد. 
 [۲۵] شوند:دسته تقسیم می استاندارها به سه

 به  تبط باها، جنبه های فنی و امنیتی مرای از مشخصات و قوانین مربوط به دادهاستاندارد بانکداری باز: مجموعه
 افزار کاربردی بازنویسی نرماشتراک گذاری داده ها در محیط واسط برنامه

  استانداردAPIبوط افزار کاربردی باز، مرنویسی نرمبرنامه : مشخصاتی که به طراحی، توسعه و نگهداری واسط
 شودمی

 افزار کاربردی بازنویسی نرمهای امنیت مشخصات واسط برنامهاستاندارد امنیتی: جنبه 
هایی با در دنیا شاهد تشکلبه همین منظور  هایی برای کمک به این روند است.صنعت خدمات مالی دنیا دارای طرح

 [۲۶] در این حوزه هستیم. هدف ایجاد استاندارد سازی
(: یک انجمن مستقل و جهانی است که یک چارچوب معماری مشترک را برای BIANشبکه معماری صنعت بانکداری ) 

کند. هدف بایان این است که خدمات فناوری اطالعات در خدمات مالی را شناسایی و ایجاد قابلیت همکاری بانکی ترویج می
 گیرد.نشآت می ۲از یک معماری سرویس گراتعریف کند. ساختار اصلی آن 
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سائل فنی عضو است با هدف استاندارد سازی در زمینه زیرساخت، م ۱۲۱: تشکلی با (OBS)کارگروه بانکداری باز انگلیس  ۱۲
 [۲۷]و مواردی نظیر احراز هویت، مجوزدهی، اعتبارسنجی و حاکمیت.

ت در وب ای اینترنتی نام داشت( : ماموریت آن بهبود تجار)که قبال گروه ذینفعان پرداخته W3Cگروه ذینفعان تجارت 
انونی قازهای برای کاربران، بازرگانان و سایر سهامداران و بهبود پاسخگویی به مجموعه گسترده ای از کاربران، صنعت و نی

 [۲۸] است.
با هدف افزایش : یک دستورالعمل مبتنی بر داده و تکنولوژي، ۱2PSD دستورالعمل اصالح شده خدمات پرداخت

. طبق تهای مشتریان در بازار اروپا اسهای اینترنتی و دسترسی به حسابو امنیتِ پرداختی شفافیت، رقابت، نوآور
ی بـه شیوه ا ی ها ملزم به فراهم کردن دسترسی الزم به خدمات پرداخـت /حسـاب آنالیـن مشـتربانک PSD2 دستورالعمل 

افزار کاربردی، نویسی نرمواسط برنامه مشتریان از طریقی هاهستند. این دسترسی به حساب۲ امـن و قانونی به پرداخت سازان
 .کندرا فراهم میی ارائه محصوالت و خدمات کامال جدید

 
 
 
 پارادوکس داده های باز و حفظ حریم خصوصی: ۵.۲.۲

 
ی این گانه است، قوانین حفظ حریم خصوصها ما بین طرفین چنددر حالیکه مفهوم بانکداری باز، ترویج و توزیع داده

ریم ها به عنوان دروازه بانان اطالعات حساس مشتری، مسئولیت بیشتری نسبت به حفظ حکند. بانکمفهوم را محدود می
ریم افزار کاربردی، قوانین حفظ حنویسی نرمخصوصی مشتریان دارند. توسعه دهندگان باید هنگام طراحی واسط برنامه

انادا کر خط مقدم ماتریس طراحی خود، به ویژه در مرحله مفهوم سازی، قرار دهند. در بعضی کشورها مانند خصوصی را د
ات کند سازمان چگونه  اطالع( حاکم است که تبیین میPIPEDAقانون حفاظت از اطالعات شخصی و اسناد الکترونیکی )

 [۲۹] شخصی را جمع آوری، استفاده و افشا کند.
 
 ت امنیتی در حمالت سایبری:خطرا ۵.۲.۳

لی کبطور  باعث تضیف کل اکوسیستم باز شود. تواندتهدید اصلی برای بانکداری باز آسیب پذیری امنیتی است که می
فزایش موسسات مالی بدلیل منفعت مالی، بیشتر از سایرین در معرض خطر حمالت سایبری هکرها هستند. این خطر زمانی ا

 د. اد شونافزار کاربردی ایجنویسی نرمد بین اشخاص مختلف، از جمله توسعه دهندگان واسط برنامهیابد که اتصاالت جدیمی
سیب ید از آخود را ملزم به رعایت حریم خصوصی و امنیت بدانند. بنابراین با، دهندگان باید هنگام طراحی محصول توسعه

های یپیگیر وصالح کنند. در این راستا رمزگذاری داده ها پذیری های امنیتی آگاه شوند و سیستم خود را به روز رسانی و ا
حسابرسی برای طراحی یک محصول ضروری است همچنین همه تصمیمات مربوط به امنیت باید مستند شوند و توسط 

 رگوالتورها مورد بررسی قرار گیرند. 
ورد متری که ما بین این دو طرف است شوند و مشتر میپیچیدهنیز  شوند، هکرهاها بیشتر امن میهمانطور که سازمان

ه بنابراین بانک عالوه بر آموزش دادن ب ،شود حمالت فیشینگ یکی از شایعترین حمالت سایبری استتهدید واقع می
 های مناسب احرازروش د.بانک همچنین بایدد که از حفاظت مناسب برخوردارنمشتریان، خود نیز باید اطمینان حاصل کنن

منیتی تواند یک راه حل ممکن ابرای محافظت مشتریان خود و کل شبکه اتخاذ کنند. فناوری بالکچین میرا  (KYC)هویت 
 [۲۹] .ود استزچین در عمل پاسخی به چالش امنیتی بازاریابی بانکی خواهد بود، باشد اما هنوز برای اطمینان از اینکه بالک
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۱۳ OAuth 2.0 ری باز است. یک مدل امنیتی شناخته شده در زمینه بانکداOAuth 2.0 اجازه یک پروتکل باز است که 
 استفاده امن، ساده و استاندارد از برنامه های وب، تلفن همراه و دسکتاپ را می دهد.

 

 افزار کاربردی در بانکداری باز: نویسی نرممزایای اجرایی کردن واسط برنامه ۵.۳
ی طور کلکنند تا تهدید. بکداری باز را بیشتر یک فرصت تلقی میهای پیشرو، بانهای مذکور، رهبران بانکعلیرغم چالش

فزایش های درآمدی جدید، محصوالت و خدمات جدید، افزایش چابکی، ابرخی از مزایای بانکداری باز عبارتند از: جریان
ود جریان وری عملیاتی، کاهش زمان عرضه به بازار برای محصوالت و خدمات جدید، بهبود تجربه مشتری، بهببهره

 گردند.های توزیع که در بخش مدل کسب و کار مقاله تشریح میهای مازاد مشتری و تنوع کانالاطالعات، دسترسی به داده
آوری  های جمعتوانند از این طریق هزینهبانکداری باز برای حسابرسان نیز در دسترس خواهد بود. حسابرسان می

سک دهی کم ریی با سوابق مالی بهتر و وامیهاان احتمال بیشتری برای یافتن شرکتاطالعات خود را کاهش دهند. وام دهندگ
 های کوچک جهت دریافت وام به ارمغان می آورد.دارند و این موضوع مزیت هایی را نیز برای کسب و کار

 یاب هرماشین و در غتواند به طور کامل توسط ارتباطات ماشین به های مشتری و رتبه بندی اعتباری میالگوهای هزینه
یک  د. اینگونه تعامل انسان و انسان ساخته شود و شرایط قرارداد وام به مشتری توسط تعامالت ماشین و انسان ارائه شو

های بعدی در بخش[ ۳۱]تواند توسط یک ارائه دهنده خارجی بصورت کارامد تر و موثرتر انجام شود.فرایندی است که می
 وند.شمقاله مزایا تشریح می

 
 

 :کار و کسب مدلتعریف   ۶
 

نحصر کیبی میک مدل کسب و کار توصیفی از این است که چگونه یک بنگاه قصد ایجاد ارزش در بازار را دارد. این شامل تر
ی ذدهد. همچنین شامل سازمان، مشتریان، به فرد از محصوالت، خدمات و توزیع است که بنگاه را رو به جلو سوق می

در سال  براساس تعریف تمیرز  [۳۲]گیرد.خت های عملیاتی است که برای انجام کار مورد استفاده قرار مینفعان و زیرسا
لف های اطالعاتی است و شامل توصیفی از بازیگران مختمعماری طراحی محصول، خدمات و جریان ،مدل کسب و کار ۱۹۹۸

گران و ه بازییفی از منابع درآمدی است. بر اساس این نظریو نقش آنها در کسب و کار و مزایای بالقوه این بازیگران و توص
 ( ۱۹۹۸دهند )تیمرز، روابط آنها در اجرای فرایند کسب و کار دو رکن اصلی مدل کسب و کار را تشکیل می

ها و ارتباطات مدل کسب و کار را اینگونه تعریف کرده اند: مدل کسب و کار توصیفی از نقش ۲۰۰۱ویل و ویتال در سال 
ی و مابین مصرف کنندگان، مشتریان، همکاران و عرضه کنندگان است که مبین جریانات اصلی تولیدی، اطالعاتی و پول

ا ماتش رهمچنین منافع اصلی شرکاء است. از نظر تپسکات مدل کسب و کار ارتباطات تجاری ما بین سازمان و کاالها و خد
 (۲۰۰۰ای و درآمدی است )تپسکات ی ساختاردهی جریانات هزینهکند. در واقع  مدل کسب و کار، روشی براتوصیف می

ا چند ی، مدل کسب و کار توصیفی است از ارزشی که یک شرکت به یک ۲۰۰۲بنا به تعریف استروالدر و پیگنیور در سال 
تباطی های ارمایهدهد. طرحی از شرکت و شبکه همکاران برای ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش و سربخش از مشتریان ارائه می

 [۳۳]با ثبات است. به منظور ایجاد جریان های کسب درآمد 
هستند و  بيشتر در مورد کسب ی بر آنتولوژی کسب و کار نيز مواجه هستیم که مبتنی هادر حوزه کسب و کار با متا مدل

کار را توضیح ميدهد. در واقع  روند. آنتولوژیِ یک مدل کسب وکار، چیستی یک مدل کسب وکار ميالکترونيک بهی وکارها
. دو متا   .(Gordijn et al., 2001)برای مدل کسب و کار استی هدف آنتولوژی ایجاد مفهوم سازی مشترک، صریح و رسم

  BMOی کنند. آنتولوژمدل کسب و کار و روابط بین آنها را به دقت تعريف میی اجزا   e3-valueو  BMO مدل کسب و کار
و ساختار ی درآمدی و در بخش مالي، جريانهای عالوه بر مشتري، کانال توزيع و مکانيزم ارتباطی مشتر در بخش مربوط به

مدل ی در آنتولوژ .پردازدهای مشتری و مالی ميحوزهی به بررس e3-valueی گیرد. اما آنتولوژرا نیز در نظر میی اهزينه
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و ی هت خلق ارزش، با ابعاد مديريت زيرساخت، واسط مشتردارد و جی کسب و کار استروالدر، مولفه محصول نقش محور ۱۴
 با محصول جهت خلق ارزش در ارتباط است.ی و بخش مال [۳۴.]های مالی در ارتباط استجنبه
 

 های پژوهش:یافته ۷
 

رفته گ ه قرارمدل کسب و کار استروالدر، به دليل پوشش ابعاد مختلف با عمق بیشتر، مورد استفادی آنتولوژ در اين مقاله
 است. نه جزء اصلی سازنده بوم مدل کسب و کار استرالدر عبارتند از :

 (۶، یمشتر بندی بخش( ۵، یعتوز یهاکانال( ۴، یدیکل ھاییتفعال (۳، یدیکل یشرکا( ۲،  یدرآمد یھا یانجر (۱
 قابل ارائه یارزش ھا( ۹، ینه( ساختار ھز۸،  یدیمنابع کل( ۷، یارتباط با مشتر

  ها پرداخته شده است.به هریک از مولفهدر ادامه  

 مدل درآمدي:   ۱. ۷
 

سب کمدل درآمدي، روش  .( ۲۰۰۴)اوستروالدر و همکاران  اصلی مدل کسب وکار استی یکی از اجزای های درآمدجریان
ده از ی گسترخلق درآمد، طیفی از شیوه های کند. بسیارمختلف را توصيف ميی درآمدی هادرآمد يک بنگاه از طريق جريان

ه شود. بسته برا شامل می مستقیمِ مستقل تا اشکال غیر مستقیم کسب درآمدی هادرآمد زایی وابسته به معامالت یا درآمد
ترین به بیش طراحی شوند که منجر به رسیدنی های مدل کسب وکار، ساختار و جریان درآمد باید به گونه ازا و مولفهجسایر ا

ی در کل مدل کسب وکار پشتیبانی دهنده این است که از کدام جریان درآمدنشانی ل درآمدمد [۳۵] حد درآمد شوند.
تند. در های یک مدل کسب وکار هسشریانی درآمدی (. مشتریان به مثابه قلب و جریان ها۲۰۰۴شود. )کاپالن و نورتون، می

های ریانجنکداری باز، اکند. در بتریان کسب میاست که بانک از شرکا و  مشی مبین درآمدی درآمدی هابانکداری نیز جریان
ه کدارد  های کسب و کار جدید بانکداری تنظیم شود. با بانکداری باز این تهدید وجودکلیدی درآمد باید متناسب با مدل

ند. بده ستها کنترل بر تعامالت مشتری و در نهایت وفاداری مشتری را از دبدلیل حضور رقبای دیگر در اقتصاد باز، بانک
لق کنند خجدید  بنابراین، آنها با یک انتخاب استراتژیک مواجه هستند که مدل کسب و کار خود را تغییر داده و منابع درآمدی

 و یا با کمترین تغییر در مدل کسب و کار و ساختار درآمدی در بازار بمانند.
 

 عبارتند از:  هادرآمد فعلی بانکی منابع اصل
است. اين نوع گذاران به سپردهی سود پرداختو از پرداخت تسهيالت ی التفاوت نرخ سود دريافتمابه درآمد عملياتي: -۱

 وجوه است.ی گردرآمد ناشی از واسطه
ی هااهدرآمد حاصل از کارمزد: در بانکداری کسب درآمد از محل ارائه خدمات مرسوم شده است و اخذ کارمزد از ر -۲

اند، های تخصصی رفتهها به سمت فعالیتيسک، مورد توجه قرار گرفته است. تعدادی از بانکگوناگون با لحاظ کردن انواع ر
 اند و باهای سنتی جذب منابع و تخصیص منابع، به سمت بازارهای جدید نیز رفتهها ضمن حفظ فعالیتبرخی دیگر از بانک

 ت.اس یافتهو توسعه شده این دیدگاه ساختارهای ایجاد درآمد آنها متنوع 
 کند. کسب می یش مشتراست که بنگاه در هر بخ یدرآمد هنشان دهند یدرآمد یهاجریان هجزء سازند

طریق  اهد ازدرآمد در بانک باز، یا کارمزدی است یا به ازای فروش سرویس و یا ترکیب این دو درآمد. اما اگر بانک بخو
API های تواند از درآمدشود. همچنین بانک میفه میای هم اضامحصوالت و خدمات اعتباری بفروشد در آمد بهره

 تک ها در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر، منتفع شود.  مستقیم ناشی از سرمایه گذاری روی فینغیر
ره هایی برای مشاومستقیم از طریق ایجاد دپارتمانتواند بطور مستقیم یا غیرهمچنین می داری بازکسب درآمد در بانک

، پلتفرم KYC  ،AMLروت، خدمات بیمه، خدمات لیزینگ، خدمات اعتبار سنجی، خدمات احراز هویت، مالی، مدیریت ث
و  خدمات ها، فروشگاه نرم افزارهای فین تک، خدمات سفارشی و واسطه فروشتامین مالی، پلتفرم وام نفر به نفر، هکاتون

 های دیگر باشد.محصوالت بانک
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۱۵  

 کداری باز:شرکای کلیدی در اکوسیستم بان ۲. ۷
سب ککند که باعث عملکرد صحیح مدل از بازیگران مختلف را توصیف می یمشارکت و شبکه ا هشرکای کلیدی جزء سازند

حوری میستگی کارا  قادر  به کسب مهارت و تجربه در خارج از حوزه شا شوند. بنگاه در صورت داشتن برنامه مشارکتِوکار می
ود خکننده شایستگی محوری ف در زنجیره ارزش بطور صحیح ایفااز بازیگران مختل . در صورتی که هر یک[۳۶] خود است

ستیابی به در بسیاری از کشورها اکنون تمرکز بر د[ ۳۷. ]گردندباشند، باعث افزایش ارزش ارائه شده نهایی به مشتری می
ی و سود آور یمشتری ق ارزش براشرکا جهت خل [۳۸]ها برای افزایش قابلیت استفاده است.قابلیت همکاری بین سرویس

های یستگیشود بنگاه حتی خارج از شامشارکت کارا باعث می یهاکنند. داشتن برنامهمی یهمکارنامه قبرای خودشان با تواف
 . Sadeh, 2002)خود نیز مهارت و تجربه کسب کند)

 در یک طبقه بندی اولیه شرکای کلیدی در بانکداری باز عبارتند از:
کنند و با اجازه مشتریان : سازمانهایی که از طرف مشتریان خود اطالعات را نگهداری می۱ندگان اطالعات حساب ارائه ده

 دهند. به اشخاص ثالث ارائه می
: سازمانهایی که درخواست دسترسی به داده مشتری را از یک ارائه دهنده دارند و با توجه به نوع TPPهای سوم طرف 

هایی از نوع ارائه دهندگان توان از فین تکهای سوم میی طرفکنند. بعنوان نمونهافت و پردازش میها را دریمجوز، داده
شامل   TTPتواند همزمان هم ارائه دهنده اطالعات حساب و هم طرف سوم باشد. نام برد. یک سازمان می ۲خدمات پرداخت

AISP ها وPISP .ها می شوند 
و  حصوالتمگذارند که بتوانند های خود را با مجوز در اختیار اشخاص ثالث میه دادهمشتریان: مشتریان فردی و تجاری ک

 خدمات با ارزش افزوده برای آنها ایجاد کنند.
های پرداخت شده توسط یک شرکت را از طریق توانند دسترسی به تمام حسابگان خدمات بر روی ابر میارائه دهنده 

توانند با رضایت مشتری به صورت پویا ترازنامه دیجیتال، بیانیه های درآمد دیجیتال و بیانیه بانکداری باز فراهم کنند. آنها می
های نقدی واقعی از طریق های دیجیتال به صورت پویا با جریاننامههای جریان نقدی دیجیتال را ارائه کنند. این اظهار

توان به اشتراک گذاشت. قدینگی را با وام دهندگان مختلف میشود. این اسناد جریان نهای بانکداری باز تطبیق داده میداده
شرکای کلیدی در الیه سرویس دهی به مشتریان نقش کلیدی دارند. باز بودن شبکه ارزش، پیچیدگی و وجود تعداد شرکای 

صاحبه با باشد.  مولفه های شرکای کلیدی استخراج شده از ممی ۳زیاد در این مدل مستلزم توافق بر روی سطح سرویس
ها مانند تکها و سایر فین PISPها و  AISPها مانند TTPها، قانون گذار، اپراتور های دیگر، مراجعخبرگان عبارتند: بانک

همچنین افزارهای مدیریت هزینه و  های نفر به نفر، ارايه دهندگان پلتفرم تامین مالی جمعی و نرمارايه دهندگان پلتفرم وام
که قابلیت اتصال از طریق رابط های توسعه نرم افزار  (ERP)های مدیریت منابع سازمانیده نرم افزارهای ارائه دهنشرکت

 کاربردی به بانک را دارا باشند. 

 های کلیدی:فعالیت ۳. ۷
های کلیدی به در بانکداری باز فعالیت گیرد.که جهت خلق ارزش صورت میعملیاتی است ی به معنای کلیدی هافعالیت

 شود.یر خالصه میشرح ز

                                                                                                                                                                                   
۱ AISP (Account Information Service Providers) 
۲ vidersPISP (Payment Initiation Service Pro 
۳ SLA 
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، مدیریت یاطالعات مشتر یو حفظ محرمانگ یبا مالحظات کنترل ارتباط مشتر مدیریت ریسک، مدیریت دسترسی ۱۶
و اجازه دادن به اشخاص ثالث معتبر برای ایجاد راهکارهای نوآورانه، بازار  ۱هکاتون ،KYCشبکه، مدیریت ارتباطات، مدیریت 

 ردی و تبدیل شدن به یک فروشگاه نرم افزارهای فین تک.افزار کاربنویسی نرمواسط برنامه
بانک های باز در دنیا بنا بانک باز باید وجود داشته باشد. های کلیدی است که برای یک مولفه های مذکور حداقل فعالیت 

بطور مثال شده اند.  را انتخاب کرده اند و صرفا بر روی آن فعالیت متمرکزهای کلیدی متفاوتی بر استراتژی های خود فعالیت
 کند و خدمات لیزینگ خودرو را راه اندازی کرده است. در فنالند استراتژی مشاوره مالی را دنبال می Op ۲گروه مالی

 

 :کانال ۴.  ۷
 يا محصول توزيع ابزار كننده و مشخص اقدامات سازمان به منظور شناساندن محصوالت و خدماتی کانال به معنا

رین مهمتگیرد، که ارتباط با شرکا و برخی مشتریان از طریق آن صورت میافزار کاربردی، نویسی نرمرنامهواسط ب .است خدمت
 باشد.سایر ابزارهای مدرن کانال ارتباطی بانک با مشتریان میو  اینترنت ،باشد. موبایلکانال در بانکداری باز می

 مشتریان: ی بندبخش ۵. ۷
ب با بندی باعث ارائه خدمات متناس. بخشگرددمیتعامل با مشتریان و گروه هدف  رینبهتمنجر به مشتریان ی بندبخش

آنها و  یفردی رضايت مشتریان تمرکز بر ويژگيهاافزایش ی از روشهای گردد. یکنیاز هر مشتری در زمان و مکان مناسب می
نند سن، جنسيت، تحصیالت، شغل، مشابه ما یبا ويژگيها هاییبخشمشتریان در بندی محصول است. بخشی سازشخصي

وجه تشود خدمات به مشتريان هدفمند و با گیرد که باعث میكردن و... صورت میعالیق، موقعیت مکانی، عادات پول خرج
مختلف  یهالت استفاده خدمات از سوی گروهبندی مشتریان باعث درنظرگرفتن سهوهر شخص انجام شود. بخش به نیاز

ی برا جهت افزايش تمايل مشتريانتواند بعنوان مثال بانک می .(Tiwari,2007) شودیبرای آنها م مشتريان و خلق ارزش
د رد اعتمامو شناخته شده و  هایموقعیت، از سازمانارائه اطالعات موقعيت جغرافیایی خود برای دریافت خدمات متناسب با 

های مورد اعتماد باعث اطمینان سازمان  ),0082Mark de Reuver(خدمات بر اساس موقعيت استفاده کند.  یبرا
های دیگر توانند بر روی مجوزی که به طرفمشتریان میدر بانکاری باز شوند. مشتری از رعایت حریم خصوصی خود می

لغو  اما امکان روز اعتبار دارد ۹۰دهند کنترل داشته باشند. بعنوان مثال طبق قوانین بانکداری باز در سوئد مجوز مشتری می
 [۳۹]پذیر است.این مجوز توسط مشتری در هر زمان امکان

 اکوسیستم عضو چند یا یک از را خود خدمات از بخش هر توانندمی و هستند مشارکتی و شده توزیع مشتریان مدل این در
های ، شرکت ۳یهای نظارتهای ارائه دهنده فناوریها، شرکتتکمشتریان عبارتند از: اشخاص حقوقی، فین .کنند دریافت

های اعتبار سنجی، موسسات ارائه دهنده خدمات مالی، مشاوران مالی، لیزینگ، حسابرسان، موسسه هایبیمه، شرکت
 (تک یندر قالب ف) پلتفرم وام نفر به نفر وکارگزاران، صادر کنندگان کارت اعتباری، پلتفرم تامین مالی جمعی 

ها هم در گروه مشتریان و هم تکفین نند شرکای کلیدی محسوب شوند.تواتک در صورت بزرگ شدن میهای فینشرکت
 اند.در گروه شرکا جانمایی شده

 

 ارتباط با مشتریان: ۶. ۷
میت است. در مولفه ارتباط، بسیار حائز اه یپروتکل ارتباط در بحث بانکداری باز، بدلیل حذف مواجهه رو در رو با مشتری

مطرح است. انجام  یری و ارتباطات شخصی سازی شده در طراحی رابطه با مشتریاف پذمانند نحوه تعامل، انعط یعوامل

                                                                                                                                                                                   
۱ Hackathons / crowdsourcing 
۲ Op Financial Group 
۳ regtech 



 
 

 

۱۷ 
 

های هنسبت به ارتباط نامناسب با گروی از مشتريان نرخ بازگشت سرمایه باالتری ارتباط موثر و مناسب با بخش كوچک ۱۷
توان در دو نوع یباز را م ین در بانكدارارتباط با مشتريا یهای. استراتژ(Green Weill, 2005شود)یبزرگتری از مشتريان م

Push strategy  وpull strategy تواند مجوز دسترسی به بخشی از  اطالعات خود را به بانک یم یبندی کرد. مشترطبقه
از را ارائه کنند. سهولت، امنیت و ارتباط فرا جغرافیایی با اطمینان  یشنهادات خاص هر مشترها اطالعات و پيبدهد و بانك

ایر شرکا سباشد. در بانکداری باز، روابط با مشتریان بصورت توزیع شده با های بانکداری باز در ارتباط با مشتریان میویژگی
شعبه به دلیل رعایت بعضی الزامات گاها های هوشمند( و گیرد. تلفن، اینترنت، ابزارهای هوشمند ) مانند دستیارشکل می

 های ارتباط با مشتریان هستند.یه از مولفهقانونی مانند احراز هویت اول
 

 های کلیدی:منابع و قابلیت ۷. ۷
توانند تحت تملک بانک یا انسانی باشند. این منابع می یتوانند فیزیکی، مالی، معنودر مدل کسب و کار می یمنابع کلید

، نشان تجاری و اعتبار و اعتماد بانک در بانکداری باز یتأمین شوند. مهمترین منابع کلید یکلید یباشند یا توسط شرکا
ها تک باشد. در واقع منبع اصلی، مجوز بانک و اعتمادی است که مردم به بانک دارند و این باعث جذب شرکایی مانند فینمی

رفیت های کلیدی یک بانک است. افزایش ظشود. ارتباط و تعامل استراتژیک با شرکا در اکوسیستم از قابلیتبرای همکاری می
، منابع انسانی متخصص، پایگاه داده یراهبرد یهازیرساخت شبکه، سوئیچ ها و مراکز داده، مدیرت برند، مدیریت شرکای

یک بانک باز محسوب می شوند. یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس و میزان توانایی در  یکلید یمشتریان نیز از قابلیت ها
یکی دیگر از  ۱شود. افزایش قابلیت دسترسیهای مهم در بانکداری باز محسوب مییتفنی نیز از قابل ییکپارچگی زیرساختها

بستگی  یباشد. قابلیت دسترسی مشتریان تا حد زیادی به انتخاب پلتفرم، ابزارها و معمارهای مدل بانکداری باز میقابلیت
های بانکی ر هر زمان و مکان را به سرویسهای کاربردی باید دسترسی مشتری دبرنامه ).Mark de Reuver, ۲۰۰۸دارد. ) 

فراهم کنند. در بانکداری باز قابلیت دسترسی با تعامل شرکا و به اشتراک گذاری اطالعات مشتری، تسهیل شده است. البته 
د های فنی در موضوع قابلیت دسترسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. عملکرهای پیاده سازی امنیت در الیهامنیت و روش

   فنی تاثیر زیادی در کیفیت خدمات و ارزش درک شده از سوی مشتری خواهد داشت  یمعمار
 

 : هزینه ساختار ۸.  ۷
های زینهه ای بانکداری باز شاملساختار هزینه گیرد.وکار را در بر می کسب مدل یاجرا ایههزینه تمام هزینه، ساختار

جی، بار سنهای مربوط به احراز هویت، اعتروی انسانی متخصص، آموزش، هزینهایجاد، توسعه، مدیریت و نگهداری پلتفرم، نی
 شود.امنیت، مدیریت ریسک، تطابق با الزامات قانونی و رعایت استاندارد های بین المللی می

 

 ارزش قابل ارائه: ۹. ۷
وری مبتنی بر تحلیل ایش بهرهافز ،های تقویت برند، هوشمند سازینالهای بانکی، برند سازی بانک، کاافزایش تراکنش

سازی مشتری از ، توانمند ۳، ارائه محصوالت تخصصی، بازاریابی جاویژه ۲، کاهش تقلب)NPA(ها، کاهش دارایی معوقه داده
 باشند.های قابل ارائه در بانکداری باز میهای مالی از ارزشکنترل مشتری بر داده و انتخاب محصولطریق بینش بیشتر در 

 .ده استشنشان داده  یرها در مدل کسب و کار اوستروالدر در نمودرا زاز مولفه یکهر  ییحاصل جانما یقتحق ییامدل نه
 
 

                                                                                                                                                                                   
۱ accesibility 
۲ Fraud 
۳ marketing Nich   
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۱۸  
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۱۹  

 های سیاستی: جمع بندی و پیشنهاد ۸
 

 ه ور توسعهایی نظیر ناکارآمدی نظام مدیریت، عدم کارایی ساختار و فرآیند، عدم چابکی دمدل بانکداری سنتی با چالش
سمت  ها باید تغییر بهارائه محصول، عدم چابکی در انطباق با قوانین و نسبت باالی هزینه به درآمد روبروست. لذا بانک

د. ار دهنهای نوظهور را در دستور کار قرهای کسب و کاری متناسب با تکنولوژیهای بانکداری مدرن و بازنگری در مدلمدل
نگری ورد بازها  تفکر خود را درباره بانکداری باز ماست و بسیار ضروری است که بانکهای جدید، بانکداری باز یکی از مدل

رآمد د کسب دکارکنان فناوری اطالعات خو توانند از سخت افزار، نرم افزار، شبکه و حتیها میقرار دهند. با این مدل بانک
عی یاز واقرج نشوند و خدماتی را ارائه کنند که نها این است که از قالب بانکداری سنتی خاخطر واقعی برای بانک کنند.

ها بانک مدزاییها در ارائه خدمات است اما در ایران شاهد درآمشتریان امروز نیست. در بانکداری بین الملل رقابت بین بانک
تم و اتخاذ کوسیسمشارکت با شرکای دیجیتالی در ا .از طریق مابه التفاوت تسهیالت هستیم که این روند نیازمند اصالح است

مشاع  یهاها از درآمدها را متحول کرده و تمرکز بانکتواند ساختار درآمدی بانکالگوی کسب و کار پلتفرمی و بانکداری باز می
 د. دیل کنجدید کسب و کار، تب یغیر مشاعِ مرتبط با کارمزد را به کسب درآمدهای ناشی از ورود به حوزه ها یو درآمدها

ست كه گردد. نتايج این مقاله مبین آن اه ارزش در بانکداری باز باعث افزایش کارایی این مدل میباز بودن زنجیر
اد مدل شود و همه ابعباز، منجر به تغييرات بنیادین در کل زنجیره ارزش میی های جديد ارائه شده توسط بانكدارارزش

حت های کلیدی را تساختار هزينه، مدل درآمدی و قابلیتكسب وكار، نظير شرکای کلیدی، ارزش ارائه شده، گروه مشتریان، 
اطالعات  جریان دهد. در واقع بانکداری باز دارای پتانسیل باال برای همکاری و افزایش کمیت، کیفیت و فرکانستاثیر قرار می

یر پرداخت و ساهای نوپا، حسابرسان، وام دهندگان، ارائه دهندگان اطالعات حساب، ارائه دهندگان خدمات بین شرکت
 .ها استطرف
ذار تاثیرگ فعالیت کلیه بازیگران در اکوسیستم بانکداری باز یشود، رواتخاذ می که توسط دولت و رگوالتوری هایسیاست 

تیجه ناشند. توانند با ارائه قوانین و استانداردها تسهیل کننده بانکداری باز در کشور باست. سیاستگذار و رگوالتور می
به  های رگوالتور در کنار مشارکت صحیح همه اعضای اکوسیستم، عالوه بر مزایای مذکور منجرو دستورالعمل هاسیاست

 دد.گرتقویت نظام اعتبارسنجی، کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق نیز می
 
 
 

 منابع:
 

 
1- McKinsey & Company (2016): Cutting Through the FinTech Noise: Markers of Success, Imperatives 

For Banks 
2 - Arnold, M. (2015), Financial Times: McKinsey warns banks face wipeout in some financial services  
 
3- McKinsey & Company, (2014): The digital battle that banks must win 
 
4- PwC Strategy (2016): Catalyst or threat? The strategic implications of PSD2 for Europe’s banks 
 
5- CGI & GTNews Webinar Transaction Banking – 2016, [accessed, 5/2018]  
 
6- Osterwalder, (2004), The business model ontology a proposition in a design science approach 



   
 

۲۰ 
 

۲۰  
7- Vincent Bastid and Sanat Rao, (2016), the Emergence of new banking business models - Innovation 

in Retail Banking 
 
۲۰۱۶موسسه جهانی مکنزی و ایران: فرصت رشد یک ترلیون دالری؟ ژوئن   -8  
 
9-McKinsey & Co,(  ۲۰۱۶ ),  Asia-Pacific Banking Review  
 
10- Faber, E. et al (2003). Designing business models formobile ICT services. 16th Bled Electronic 

Commerce Conference eTransformation 
 
11- Kumar, V. (2011). Consumer internet banking, Insights magazine, 
 
12- Frederik Mergaerts Rudi Vander Vennet, (2015),  Business models and bank performance: A long-

term Perspective ,  
13- Aneta Hryckiewicz a, Łukasz Kozłowski (2017), Banking business models and the nature of 

financial crisis 
۱۴- D Ruver, M, Haaker , T.(2009), Designing a viable Business model for Context-aware mobile daata 

services   
      15- Chenail, J. R. (2010). Clients’ Experiences of Couple and Family Therapy: A Qualitative 
Metasynthesis, Idaho State University,  

 
16- Miles, M.B .and A.M .Hoberman (1984) .Qualitative data analysis :A Sourcebook of new methods 
beverly Hills 
 
17- Deloitte. (2016). banking business models of the future  
 
18- https://www.accenture.com/au-en/insight-open-business - The interconnected business report, 
 
 
19- D. Szmukler. (2017). Open Banking: advancing customer-centricity - Analysis and overview, Open 
Banking Working Group  
 
20- www.accenture.com/bd-en/insight-open-banking-trends  [Online] [accessed 5/2018] 
 
21- D. Szmukler. (2016). Understanding the business relevance of Open APIs and Open Banking for 
banks, EBA Working Group on Electronic Alternative Payments  
 
22- CGI GROUP INC. (2016). How bank can create value from the rise of the open API economy in financial services 
, white paper   
 
23- https://www.bankingtech.com/open-banking-what-you-need-to-know, [Online]. [accessed 5/2018] 
 
24- o. Hernæs, (2018). [Online].   www.bankingtech.com , [accessed 5/2018] 

https://www.accenture.com/au-en/insight-open-business
http://www.accenture.com/bd-en/insight-open-banking-trends
https://www.bankingtech.com/2018/01/open-banking-what-you-need-to-know
http://www.bankingtech.com/


 
 

 

۲۱ 
 

۲۱  
 
۲۵- https://www.fiserv.com/index.aspx  Meeting the Challenges and Opportunities of Open Banking, 
[accessed 5/2018] 
 
 
26- Banking Industry Architecture Network (BIAN), [Online].  https://bian.org. [Accessed 5/ 2018] 
 
27- "The Open Banking Standard," [Online]. Available: https://theodi.org/open-banking-standard. 
[Accessed 5/ 2018] 
 
28- https://www.w3.org/blog/wpig/ . [Online].  [Accessed 5/ 2018].  
 
29- Sharon Bauer and Imran Ahmad, (2018).  Digital disruptor: The legal challenges of ‘open banking - 
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/5940  . [Online].  [Accessed 5/ 2018]. 
 
 
31- Capgemini (2018) Finantial Services Analysis . [Online].  [Accessed 5/ 2018]. 
 
32- Ansoff, Igor, (1965). Corporate Strategy 
 
33-  Alexander Osterwalder & Yves Pigneur,(2002) Business Models and their Elements  
 
34- Gordijn, J. & Akkermans, H. (2001). Designing and evaluating E-business models. IEEE Intelligent 
Systems 
 
35- Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach 
 
36- Sadeh, N  .(۲۰۰۲) .M commerce, technologies, services and business models .Canada: wiley computer 
publishing    
 
37-  Varshney, U. (2008), Business models for mobile commerce services: requrements ,design and the 
future. Georgia State University IEEE 
 
38- Efma and Infosys Finacle (2016),  Innovation in Retail Banking, 8th Annual Edition  
 
39- https://www.swedbank.com/openbanking/faq/index.htm . [Online].  [Accessed 5/ 2018] 
 
40- Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, 2005, Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future 
of th 
 
41- Tiwari, R. & Buse, S. (2007). A strategic analysis of opportiunities in banking sector, book 
 

https://www.fiserv.com/index.aspx
https://www.w3.org/blog/wpig/
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/5940
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/5940
https://www.swedbank.com/openbanking/faq/index.htm


   
 

۲۲ 
 

۲۲ 42- Zelkowitz, Marvin V .and Delores Wallace (1997) .Experimental models for validation in Software 
engineering Information and software Technilogy 


