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راهبرد های راه اندازی یک کسب وکار پلتفرمی در صنعت بانکی و 
پرداخت

کاظم کیال1، امیر البدوی*2 
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چکیده
در دهه های اخیر نیاز به نوآوری از یک سو و هزینه های زیاد توسعه آن از سوی دیگر، موجب شده است تا بنگاه های 

کردن  پلتفرمی  رویکرد،  این  پیاده سازی  مدل های  از  یکی  کنند.  استفاده  باز  نوآوری  رویکرد  از  بیش ازپیش  اقتصادی 

به  نیاز  با این حال،  بنگاه است که در سال های اخیر پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است.  کسب وکار 

تحقیقاتی برای راهبرد های اصلی کسب وکارهای پلتفرمی در ایران با شرایط اقتصادی ویژه خود، وجود دارد. عالوه بر این 

در هر صنعتی با توجه به ویژگی های خاص آن، این راهبرد ها می تواند متفاوت باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد های 

عملی برای راه اندازی یک کسب وکار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت ایران است. در این پژوهش پس از مطالعه 

در حوزه کسب وکارهای پلتفرمی، اطالعاتی بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و منابع آرشیوی جمع آوری شده و با 

استفاده از روش نظریه  پردازی داده بنیاد، تحلیل و بررسی شده است. بانک ها می توانند برای پلتفرمی کردن کسب وکار خود 

از پنج راهبرد اصلی »ارائه سرویس به صورت محدود«، »ایجاد پلتفرم عمومی«، »الحاق به یک پلتفرم موجود«، »مشارکت 

در ایجاد و مدیریت پلتفرم« و »سرمایه گذاری« استفاده کنند. 

واژگان کلیدي: نوآوری باز، پلتفرم، کسب وکار پلتفرمی، راهبرد.
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1- مقدمه 
به چشم  کوچک  و  بزرگ  بنگاه های  از  بسیاری  در  باز  نوآوری  رویکرد  از  استفاده  اخیر  دهه های  در 

می خورد )Chesbrough et al., 2006(. چسبرو مفهوم نوآوری باز را برای نخستین بار در سال 2003 

از  ناشی  درآمد  افزایش  و  نوآوری  هزینه های  کاهش  برای  بنگاه ها   .)Chesbrough, 2003( کرد  ارائه 

.)Chesbrough, 2006( ایده های نوآورانه ناچار به استفاده از رویکرد نوآوری باز هستند

بنگاه های اقتصادی فعال صنعت بانکی و پرداخت اعم از بانک ها یا شرکت ها از این قاعده مستثنا نیستند 

و سعی کرده اند در سازمان خود از این رویکرد استفاده کنند. در مجموعه خدمات مطرح یک جامعه، 

خدمات مالی جزء مهم ترین خدمات هستند و با باال رفتن انتظارات و توقع مشتریان، بانک ها نمی توانند 

به تنهایی همه خدمات مورد انتظار مشتریان خود را مهیا کنند؛ لذا برای رفع این نیاز چاره ای جز ارتباط با 

محیط بیرون خود ندارند. ظهور فین تک ها و شرکت های استارتاپی شاهدی بر این مدعا است. با توجه به 

این ضرورت، مفاهیمی مانند »بانکداری باز« و »بانکداری به مثابه پلتفرم« به عنوان روشی برای استفاده از 

ظرفیت فراوان توسعه دهندگان خارجی مطرح می شود. درواقع وقتی در صنایع بانکی سخن از بانکداری 

باز به میان می آید، منظور همان نوآوری باز است.

تاکنون در مورد تعاریف، مزیت ها و چالش های رویکرد نوآوری باز بررسی های زیادی شده است. همچنین 

مدل های مختلفی برای پیاده سازی رویکرد نوآوری باز مطرح گردیده؛ به عنوان مثال نامبیسان و سانی )2007( 

.)Nambisan & Sawhney, 2007( چهار مدل را شناسایی کرده اند که یکی از آنها پیاده سازی یک پلتفرم است

پلتفرم های چندوجهی که نزد اقتصاددانان با عنوان بازارهای چندوجهی شناخته می شوند، پدیده ای مهم 

فناوری اطالعات  با پیشرفت  اما  پلتفرم ها قدمت زیادی دارند؛  این  در کسب وکار محسوب می گردند. 

بسیار گسترش یافته اند. به عنوان مثال اپل با راه اندازی اپ استور، برای آیفون که بسیار محبوب بود، راهبرد 

پلتفرم خود را مستحکم نمود. این پلتفرم ها دو یا چند گروه مجزا و درعین حال به هم پیوسته از مشتریان 

به  یکدیگر  به  گروه ها  این  کردن  مرتبط  طریق  از  و  واسطه  نقش  ایفای  با  آنها  می آورند.  هم  گرد  را 

ارزش آفرینی می پردازند. کلید ارزش آفرینی این است که یک پلتفرم باید تمامی گروه ها را به طور هم زمان 

بین  تعامالت  از طریق تسهیل  پلتفرم  ارائه دهد. درواقع ارزش آفرینی  به آن ها خدمت  جذب نموده و 

گروه های مختلف است )استروالدر و پیگنیور، 2010(.

تاکنون پژوهش هایی راجع به کسب وکارهای پلتفرمی انجام شده است؛ اما راجع به چگونگی پیاده سازی 

مدل های کسب وکار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت به ویژه در ایران، منابع زیادی یافت نمی شود؛ 
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البته پژوهش های اندکی، راجع به نوآوری باز در صنعت بانکی ایران انجام شده است. به عنوان مثال باقری 

نژاد و جاوید )1393( مدلی را جهت اندازه گیری عوامل اثرگذار بر نوآوری باز ارائه کرده و میزان اهمیت 

و اثرگذاری چند عامل را به صورت کمی اندازه گیری کرده اند )باقری نژاد و جاوید، 1393(. مقاله حاضر 

تالش می کند بامطالعه کیفی صنعت بانکی و پرداخت، پدیده کسب وکار پلتفرمی را در بستر آن بررسی کند 

و عوامل محیطی مؤثر بر آن را مدنظر قرار دهد. ویژگی های خاص این صنعت در ایران موجب می شود تا 

راهکارها و راهبردهای خاص خود را داشته باشد. در ایران، بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی، 

مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت های بانکی و شرکت های پرداختی، مهمترین فعاالن صنعت بانکی و 

پرداخت محسوب می شوند. با ظهور مفاهیم و موضوعات جدید، شرکت های نوپا در این حوزه )فین تکها( 

به فعاالن این بخش اضافه  شده اند. علیرغم ظهور شرکت های نوپا قوانین و مقررات مربوط به روز نشده و این 

خود موجب بروز مشکالتی شده است. اگرچه در سال های اخیر بانک های خصوصی رشد زیادی داشته اند، 

همچنان بخش بزرگی از بازار بانکی در دست دولت است و بزرگ ترین بانک کشور یک بانک دولتی است. 

افزایش هزینه بانک ها که در صورت های مالی آن ها مشهود است، موجب شده تا به فکر درآمدزایی و تغییر 

مدل کسب وکار خود باشند. در این شرایط برخی از فعاالن صنعت بانکی، با توجه به توانایی ها و شرایط 

خود اقداماتی را در جهت بانکداری باز و پلتفرمی کردن کسب وکار خود انجام داده اند. این مقاله با استفاده 

از روش داده بنیاد و بامطالعه صنعت بانکی و پرداخت، راهبرد های اصلی را برای راه اندازی یک کسب وکار 

پلتفرمی، شناسایی می کند. این راهبردها می تواند برای مدیران بانک ها و شرکت های فعال در صنعت بانکی 

و پرداخت و همچنین شرکت های نوپا در این حوزه مفید باشد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
نوآوری باز در تعریف بنیادین آن، بدین معناست که ایده های باارزش می توانند از درون یا بیرون شرکت 
سرچشمه بگیرند و به بازار رفتن آن ها نیز می تواند از درون یا بیرون شرکت ها باشد )چسبرو، 1389(. افزایش 
هزینه توسعه نوآوری و کاهش طول عمر محصوالت جدید، شرکت ها را مجبور به اتخاذ رویکرد نوآوری 
باز می کند. اساس این مفهوم بر این نکته استوارشده است که در قرن بیست و یکم، تحقیق و توسعه در 
یک سیستم بسته مانند یک بنگاه، حتی اگر بودجه و امکانات فراوان به آن اختصاص یابد، کافی نخواهد  بود 
)Chesbrough, 2003( این در حالی است که خلق دانش رشدی نمایی پیداکرده است. چسبرو دو حالت 
کلی »رو به درون« و »رو به بیرون« را برای نوآوری باز ذکر می کند. در حالت رو به درون، بنگاه از ایده ها، 
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نوآوری ها و فناوری های بیرونی استفاده کرده آن ها را به درون بنگاه خود وارد می کند یا در فرآیند های موجود 
خود جذب می نماید.

در حالت رو به بیرون، بنگاه ایده های درونی و فناوری ها و دانش فنی خود را به فروش می رساند یا از 
 Chesbroug & crowther, 2006;( طریق یک فرآیند با مشارکت شرکای بیرونی تجاریسازی می کند

.)Enkel et al., 2009

»بسیج شبکه های نوآوری« ستون اصلی این مدل است؛ پژوهشگرانی نیز روی این موضوع متمرکزشده اند. 
بنگاه در سطوح مختلف  نوآوری  کارایی  بر  تأکید داشتند که شبکه های همکارانه  از پژوهش ها  بسیاری 
تأثیرگذار است )Dittrich & Duysters, 2007; Nieto & Santamaría, 2007; Zeng et al., 2010(. یک 
عالقه بین محققان زیادی وجود دارد که چگونه می توان شبکه های مؤثر یا یک زیست بوم با سازوکارهای 
تعاملی میان اجزای آن ایجاد کرد )Birkinshaw et al., 2007(. بعضی از مطالعات هم نشان می دهد که چگونه 
 .)Belussi et al., 2010; Komninos, 2004( شبکه های همکارانه بر کارایی نوآوری منطقه ای اثرگذارند
ونهاوربیک )2011( نکاتی را در رابطه با مدیریت شبکه نوآوری و شرکای نوآوری بیان می کند. طبق پژوهش 
وی روابط نوآوری باز تنها در صورتی موفق است که بنگاه نوآور شرکای مناسبی را برای همکاری انتخاب 
کند. این انتخاب بسیار حساس و حیاتی است. همچنین ونهاوربیک به این مطلب اشاره می کند که یک شبکه 
از بنگاه های نوآور، عالوه بر نیاز به یک بنگاه محوری جهت توسعه مشترک محصوالت جدید، به بنگاهی 
برای مدیریت و سازمان دهی شبکه نوآوری نیز احتیاج دارد. این موضوع بیانگر آن است که بنگاه محوری 

.)Vanhaverbeke,2011(باید اقدامات مختلفی را برای مدیریت فعاالنه شبکه انجام دهد
در عین اهمیت فراوان خدمات مالی و بانکی در میان خدمات مطرح یک جامعه، مقاالتی که به موضوع 
نوآوری باز در میان این خدمات می پردازد، محدودند )Schueffel & Vadana, 2015(. در این میان بعضی 
از مقاالت به هم آفرینی و همکاری با کاربران و مشتریان ویژه، در ارائه خدمات نوآورانه مالی پرداخته اند 
 Akamavi, 2005; Martovoy & Dos Santos, 2012; Mention & Martovoy, 2013; Oliveira & von(

.)Hippel, 2011; Martovoy et al., 2012

اگرچه راجع به سازوکار اجرای نوآوری باز پژوهش های زیادی وجود ندارد اما برخی پژوهشگران مدل هایی 
را برای نوآوری باز برشمرده اند. به عنوان مثال نامبیسان و سانی )2007( چهار مدل را شناسایی کرده اند. در 
مدل »ارکستر1« شرکت ها پیرامون خط محصول خود، یک شبکه جهانی خالق خلق می کنند. در مدل دوم که 
»بازار خالق2« نام دارد، شرکت ها به دنبال خرید نوآوری می روند و بعد آن ها را یکپارچه و تکمیل می کنند. 
در مدل سوم که »چشم انداز مرکزی3« نام دارد، یک چشم انداز مشترک ترسیم شده و طیف گستردهای از 
بازیگران برای کمک به تحقق آن بسیج می شوند. در مدل چهارم که »ایستگاه ماد4« نام دارد از مدل پلتفرمی 
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استفاده می کند و به کاربران اجازه می دهد تا نرم-افزارها و سخت افزارها را تغییر دهند و به بهبود آنها 
کمک کنند)Nambisan & Sawhney, 2007؛ تید و بسنت، 1394(. البته در سه مدل نخست مفهوم پلتفرم 

به صورت ضمنی وجود دارد؛ اما در مدل چهارم به صورت مستقیم به پلتفرم اشاره می کند.
در صنعت بانکی و پرداخت نیز پلتفرم ها می توانند ابزاری برای پیاده سازی رویکرد نوآوری باز باشند. پلتفرم ها 
به بانک ها و شرکت های فعال در این صنعت کمک می کنند تا از منابع بیرونی در جهت توسعه محصول یا 
خدمات نوآورانه استفاده کنند. در این راستا پلتفرم های نوآوری باز ابزاری برای تعامل با محیط بیرون سازمان 

.)Schueffel & Vadana, 2015; Oliveira & von Hippel, 2011( به شمار می روند
پلتفرم ها واسطه هایی هستند که از طریق تعامالت مستقیم )Evans et al., 2006( میان دو یا چند گروه 
مجزا از کاربران خلق ارزش می کنند و بر اساس تعداد گروه های ذینفع حاضر در پلتفرم به آن دووجهی یا 
چندوجهی می گویند )Boudreau & Hagiu, 2009(. پلتفرم یک نقش اصلی و ضروری دارد و آن فراهم 
کردن یک سیستم میان گروه های مختلف کاربران است. این سیستم مجموعه ای از اجزا و قانون هایی 
است که در تعامالت میان کاربران استفاده می شود )Eisenmann et al., 2009(. اجزای پلتفرم شامل 
قطعات سختافزاری، نرم افزاری و ماژول های خدماتی است که از طریق یک معماری گرد هم آمده اند 
)Henderson & Clark, 1990( و قانون ها سازوکارهایی هستند که برای مدیریت فعالیت کاربران از آنها 

.)Baldwin & Clark, 2000( استفاده می شود
اشخاص ثالث معموالً کارکردهای یک پلتفرم را توسعه می دهند )Boudreau, 2008(. در این راستا برخی از 
پژوهشگران پلتفرم را یک رابط کاربری می دانند که توسعه دهندگان از آن برای ساختن اجزای پلتفرم استفاده 
می کنند )Greenstein, 1998; Boudreau, 2007(. برخی آن را مانند یک شالوده می دانند که مجموعه ای 
از شرکت ها )که گاهی زیست بوم کسب وکار نامی ده می شود( می توانند روی آن محصوالت، فناوری ها و 

.)Parker & Van Alstyne 2000, 2005; Gawer, 2009( خدمات مکمل ارائه کنند
از مشخصه های بارز پلتفرم اثرات شبکه ای است )Eisenmann et al. 2006, 2011(. اثرات شبکه ای سمت 
تقاضای اقتصاد مقیاس هستند و به این صورت است که ارزش پیشنهادی به یک مشتری با آمدن مشتری 
جدید به پلتفرم افزایش می یابد. اثرات شبکه ای بر روی تمایل کاربر به پرداخت5، پذیرش کاربر و به تبع آن 
ارزش پلتفرم، اثرگذارند )Shapiro et al., 1999(. اثرات شبکه ای منابع اصلی تولید ارزش و مزیت رقابتی در 
یک کسب وکار پلتفرمی و اقتصاد امروز هستند. درگذشته، بنگاه های صنعتی بزرگ با مقیاس پذیر شدن سمت 
عرضه، ایجادشده بودند درحالی که امروز بنگاه های بزرگ با تکیه بر اقتصاد مقیاس در سمت تقاضا که همان 

.)Parker & Van Alstyne, 2005; 2008( اثرات شبکه ای است، ایجاد می شوند
با توجه به اهمیت و پررنگ شدن مفهوم پلتفرم ها و اهمیت اقتصادی آنها، در ادبیات هم اثرشان پررنگتر 
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شده است و مقاالتی در بخش های طراحی پلتفرم )Cusumano & Gawer, 2002( اقتصاد پلتفرم، راهبردهای 
 )Boudreau, 2007; Bresnahan & Greenstein, 1998; Farrell et al., 1998( کسب وکار برای مدیریت پلتفرم ها
نگاشته شده است. ادبیات سال های اخیر هم به پلتفرم به عنوان یک بازار دوسویه یا چند سویه نگاه می کند و 
 Caillaud & Jullien, 2003;( سازوکارهای اقتصادی را میان گروه های مشتریان این بازارها تحلیل می کند
Parker & Van Alstyne, 2000, 2005; Rochet & Tirole, 2003(. در ادامه، توضیحاتی راجع به مسائل 

اصلی در ادبیات مدل های کسب وکار پلتفرمی، ارائه می شود.

2-1- مسئله مرغ و تخم مرغ

ارزش پلتفرم نزد کاربران یک گروه به طور چشمگیری به تعداد کاربران طرف دیگر پلتفرم وابسته است. 
لذا صاحبان پلتفرم در راه اندازی کسب وکارهای پلتفرمی، با مسئله ای شبیه مسئله مرغ و تخم مرغ مواجه اند. 
کاربران برای استفاده از پلتفرم به دنبال برنامه های کاربردی6 و محتوا و توسعه دهندگان به دنبال کاربران 
 .)Parker & Van Alstyne, 2012( هستند قبل از این که محتوا و برنامه ی کاربردی برای پلتفرم توسعه دهند
برای حل این مسئله می توان از راهبردهای مختلف استفاده کرد. اینتل محصوالت و مکمل هایی را برای پلتفرم 
انتخاب کرد که احتمال موفقیت بیشتر داشتند؛ همچنین در سمت توسعه دهندگان، آنها را در یک فضای عمومی 
در معرض دید قرارداد و از این راه به آنها کمک کرد )Gawer & Cusumano, 2002(. سایر سرمایه گذاران 
.)Parker & Van Alstyne, 2012( وقتی موفقیت توسعه دهندگان اصلی را ببینند، آن ها نیز وارد پلتفرم می شوند

جدول )1(: خالصه مطالعات و موضوعات مهم در حوزه پلتفرم

تبیین اثرات شبکه ای به عنوان سمت تقاضای اقتصاد اثرات شبکه ای
مقیاس؛ رابطه اثرات شبکه ای و ارزش پلتفرم.

)Eisenmann et al. 2006, 2011; Shapiro 
et al., 1999; Parker & Van Alstyne 

2005, 2008(

مسئله مرغ و 
تخم مرغ

وابسته بودن ارزش پلتفرم نزد کاربران یک سمت 
پلتفرم به تعداد کاربران سمت دیگر؛ راهبرد های 

حل مسئله مرغ و تخم مرغ.

)Gawer & Cusumano, 2002; Parker & 
Van Alstyne, 2005,2012(

 مدل کسب وکار
و ایجاد درآمد

 تضاد درآمدزایی با اثرات شبکه ای؛ ایجاد یارانه
.برای یک سمت شبکه؛ رقابت پلتفرم ها

)Parker & Van Alstyne, 2012; Rochet & 
Tirole,2003(

باز بودن پلتفرم

 تعریف باز بودن پلتفرم؛ تعریف نقش های پلتفرم؛
 رابطه باز بودن و موفقیت پلتفرم؛ رابط برنامه نویسی
 کاربردی و ابزار توسعه نرم افزار، وسیله ای برای باز
 کردن پلتفرم؛ رابطه باز کردن پلتفرم و کنترل کیفیت؛

.انتخاب سطح بهینه باز کردن پلتفرم

)Eisenmann et al., 2009; Parker & Van 
Alstyne, 2005,2012; Babcock, 2011; Van 

Alstyne et al., 2016; Gawer & Cusumano, 
2002; West, 2003; Gawer & Henderson, 

2007; Boudreau, 2008(
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همچنین صاحب پلتفرم می تواند برای یک سمت از کاربران )مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان( دانه پاشی7 
کند و با در اختیار گذاشتن خدمات به صورت رایگان یا باقیمت پایین، یک سمت از حلقه را ایجاد و سمت 
دیگر را ترغیب به حضور در پلتفرم  کند. به این فرآیند اصطالحاً اثر گلوله برفی می گویند که اگرچه در ابتدا 
کوچک است اما در اثر چرخش بزرگ و بزرگ تر می شود )Parker & Van Alstyne, 2005(. یکی دیگر از 
راهبردهای رایج در راه اندازی پلتفرم شناسایی گروه کاربران کلیدی یا توسعه دهندگان کلیدی و ارائه پیشنهاد 
جذاب به آنها برای کار با پلتفرم است. پلتفرم های بازی بر اساس این راهبرد و جذب گروه کاربران کلیدی، 
دلیلی برای حضور دیگر گروه های کاربران ایجاد می کنند. کاری که مایکروسافت در ایکس-باکس  انجام داد 
و یک گروه از کاربران ویژه را متقاعد کرد تا با پیشنهاد بازیهای ورزشی محبوب، دیگر کاربران را تحریک 

.)Parker & Van Alstyne, 2012(کنند تا آنها نیز ایکس باکس8 را خریداری کنند

2-2- مدل کسب وکار و ایجاد درآمد

تقویت اثر شبکه ای در تضاد با درآمدزایی است؛ زیرا دریافت پول از کاربران مانع ورود افراد به پلتفرم 

می شود. همچنین اگر دریافت پول به ازای دسترسی باشد، کاربران وارد سیستم می شوند؛ اما از آن استفادهای 

برای  می دهد.  قرار  تحت فشار  را  آن طرف  پلتفرم،  طرفین  از  هرکدام  از  پول  دریافت  بنابراین  نمی کنند؛ 

اتفاق می توان اقدامات مختلفی انجام داد. به عنوان مثال برای استفاده کنندگان از کاال یا  جلوگیری از این 

خدمات یارانه در نظر گرفت یا این که به توسعه دهندگان بعضی از خدمات را به صورت رایگان یا با تخفیف 

.)Parker & Van Alstyne, 2012( باال ارائه کرد

با توجه به مقدار نرخ کارمزد تعیین شده، پلتفرم های با کارکرد مشابه با یکدیگر وارد رقابت نیز می شوند. 

راچت و تیرول )2003(، یک تحلیل نظری روی رقابت پلتفرم ها ارائه می دهند. آن ها با یک مطالعه تجربی 

روی کارتهای اعتباری، نرخ کارمزد را در سیستم های پرداخت کارتی، تحلیل کرده و نشان داده اند که چگونه 

.)Rochet & Tirole, 2003( این موضوع روی رقابت پلتفرم ها اثرگذار است

2-3- میزان باز بودن پلتفرم

به پلتفرمی بازگفته می شود که یکی از دو شرط ذیل را داشته باشد: 1- هیچ محدودیتی در مشارکت، توسعه، 

تجاری سازی و یا استفاده نداشته باشد. 2- محدودیت های آن )برای مثال تطابق با استانداردهای فنی و یا 

هزینه مجوز9( منطقی و غیر تبعیض آمیز باشد به گونه ای که در مقابل همه مشارکت کنندگان بالقوه پلتفرم 

.)Eisenmann et al., 2009( یکسان باشد

در یک پلتفرم به صورت کلی چهار نوع نقش وجود دارد. 1- صاحب10 پلتفرم که درواقع همان صاحبان 
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اصلی هستند که راهبرد کسب وکار را در اختیاردارند. 2- کاربران11 که از خدمات و محصوالت پلتفرم 

پلتفرم  روی  تکمیلی  و  جانبی  کاربردی  برنامه های  تولید  به  که  توسعه دهندگان12  می کنند.3-  استفاده 

اقدام می کنند. 4- ارائه دهنده13 پلتفرم که در الیه ارتباطی بین کاربران و صاحب پلتفرم قرار می گیرد 

)Parker & Van Alstyne, 2012(. برای یک پلتفرم هرکدام از این نقش ها می تواند باز یا بسته باشد.
درجه باز بودن پلتفرم می تواند اثر مهمی در موفقیت پلتفرم داشته باشد. سازندگان پلتفرم با باز کردن آن، 

بعضی از منافع خود را رها می کنند تا از این طریق انگیزه سایرین برای مشارکت در پلتفرم افزایش پیدا کند، 
یک زیست بوم بین آن ها ایجادشده و ارزش کل خلق شده، افزایش یابد )Parker & Van Alstyne, 2012(. از 
الزامات باز کردن پلتفرم، داشتن رابط برنامه نویسی کاربردیAPI( 14( و ابزار توسعه نرم افزار15 )SDK( است. 
رابط برنامه نویسی کاربردی یا به صورت خالصه رابط برنامه نویسی، رابط بین یک کتابخانه یا سیستم عامل 
و برنامه هایی است که از آن تقاضای خدمت می کنند؛ رابط برنامه نویسی مجموعه توابعی است که یک 
برنامه می تواند از یک برنامه دیگر فرابخواند )ویکی پدیا، رابط برنامه نویسی کاربردی، 1397(. ابزار توسعه 
نرم افزار، مجموعه توابع و کتابخانه های کامپایل شده ای است که تولیدکنندگان نرم افزار برای آسان کردن 
قرار می دهند  کاربردی  برنامه نویسان  اختیار  فراهم می کنند و در  یا سکوی خاصی،  برنامه نویسی محیط 
)ویکی پدیا، کیت توسعه نرم افزار، 1397(. پلتفرم هایی که این دو مورد رادارند از مزیت رقابتی نسبت به 
سایر پلتفرم ها برخوردارند )Babcock, 2011(. درجه آزادی سمت کاربران رابطه مستقیمی با کنترل کیفیت 
دارد چراکه وقتی دسترسی زیادی در اختیار کاربران قرار بگیرد، به همان نسبت کنترل هم سخت تر می شود 

.)Van Alstyne et al., 2016(
انتخاب سطح بهینه برای باز کردن پلتفرم ها یکی از سؤاالت مهم بنگاه هایی است که این پلتفرم ها را خلق کرده 
 Gawer & Cusumano, 2002; West, 2003; Parker & Van Alstyne, 2005;( یا آنها را مدیریت می کنند
Gawer & Henderson, 2007; Boudreau, 2008; Eisenmann et al., 2009(. باز کردن یک پلتفرم می تواند 

جدول )2(: توضیح منابع داده

توضیحگروه داده

پنج نفر از مدیران بانک مّلی، مّلت، سینا، آینده و ایران زمینمدیران بانکی

هشت نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های داده ورزی سداد، مدیران شرکت های صنعت بانکی
کاسپین توسن، ارتباطات فردا، خدمات انفورماتیک.

دو نفر از مدیران استارتاپ های فین تکمدیران استارتاپ های فین تک
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موجبات رشد آن را با استفاده از اثرات شبکه ای، کاهش دغدغه قفل شده کاربران و تحریک توسعه دهندگان 
پایین دستی فراهم کند. در مقابل باز کردن یک پلتفرم سبب می شود تا هزینه سوئیچ کردن کاربران کاهش 
پیدا کند و موجب افزایش رقابت  شود. از طرف دیگر توانایی و قدرت صاحبان پلتفرم را درگرفتن کارمزد 

 .)Parker & Van Alstyne, 2008( و یا اجاره کاهش می دهد
خالصه مطالعات و موضوعات مهم در حوزه پلتفرم در جدول )1( آورده شده است. 

محدودیت ها و سیاست های یک بانک برای حل مسئله مرغ و تخم مرغ، درآمدزایی و باز کردن پلتفرم، منجر 
به انتخاب راهبرد می شود که با این سیاست ها سازگار باشد؛ به عبارت دیگر، ایجاد دسترسی های محدود تا 

دسترسی های باز و بدون محدودیت و حتی اشتراک در مالکیت پلتفرم، منجر به اتخاذ راهبردهای متفاوت 

می شود. این که در صنعت بانکی و پرداخت ایران، راهبردهای پلتفرمی کردن کسب وکار چیست و هرکدام 

چه سطحی از باز بودن را می طلبد، سؤالی است که نیاز به شناخت دقیق این صنعت در کشور ایران دارد 

و تاکنون به آن پرداخته نشده است.

3- روش پژوهش 
پژوهش حاضر از نوع کیفی، اکتشافی و رویکرد آن ساخت نظریه  است. در این مطالعه ساخت نظریه  

پلتفرمی  کسب وکار  مدل های  ازآنجاکه  است.  انجام شده  بنیاد16“  داده  ”نظریه  پردازی  روش  از  استفاده  با 

بنابراین  به خصوص در ایران رویکردی جدید است و هنوز درک و استنباط کاملی از آن وجود ندارد؛ 

استفاده از این روش مناسب به نظر می رسد. همچنین برای استخراج راهبرد های راه اندازی کسب وکارهای 

پلتفرمی، الزم است تا این پدیده در محیطی که در آن واقع می شود بررسی گردد و حتی افراد و روابط آنها 

نیز بررسی شود. در این موارد روش نظریه  پردازی داده بنیاد، نسبت به نظریه ای که از مجموعه نظریه های 

موجود اقتباس شده و تطبیق داده می شود، تبیین بهتری ارائه می دهد؛ زیرا با موقعیت تناسب دارد، در عمل 

واقعاً کارآمد است، افراد موجود در یک محیط را در نظر گرفته و احساسات آن ها را درک می کند و ممکن 

است همه ی پیچیدگی هایی را که واقعاً در فرایند یافت می شود، نشان دهد )Creswell, 2005؛ دانایی فرد و 

امامی، 1386(.

پس از مشخص شدن سؤاالت پژوهش، ادبیات موجود در حوزه کسب وکارهای پلتفرمی مورد مطالعه قرار 

گرفت؛ یکی از کاربردهای نظریه  پردازی داده بنیاد در مواردی است که محقق بخواهد نظریات موجود را 

در یک زمینه خاص بومی سازی کند )فراستخواه، 1395(. صنعت بانکی و پرداخت در ایران، حوزه خاصی 
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است که در این تحقیق مورد مطالعه گرفته و راهبردهای راه اندازی کسب وکار پلتفرمی برای آن مشخص شده 

است. یکی از دالیل انتخاب این حوزه، میزان آشنایی فعاالن حوزه با پلتفرم ها است و تالش در جهت 

حرکت به سمت کسب وکارهای پلتفرمی و راه اندازی پلتفرم ها مشاهده می شود. بانکداری باز و بانکداری 

به مثابه پلتفرم از مفاهیمی هستند که در این صنعت به گوش می خورد و تأییدی بر این ادعا است.

داده هایی که توسط نظریه  پرداز داده بنیاد برای تشریح فرآیندها جمع آوری می شود، شامل انواع بسیاری از 

داده های کیفی است؛ ازجمله مشاهدات، گفت وشنودها، مصاحبه ها، اسناد دولتی، خاطرات پاسخ دهندگان 

و مجالت و تاّمالت شخصی خود پژوهشگر )Charmaz, 2000; Creswell, 2005؛ دانایی فرد، 1386(. 

داده های این پژوهش از طریق مصاحبه و همچنین استفاده از منابع آرشیوی جمع آوری شده اند. درمجموع 

هشت مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت بانکی و پرداخت انجام شد و از هفت مصاحبه انجام شده 

در همایشها و نشریات مرتبط با صنعت بانکی و پرداخت به عنوان منبع آرشیوی استفاده شده است.  مصاحبه ها 

در فاصله زمانی دی ماه 95 تا شهریور 97 انجام شده است. سؤاالت مصاحبه ها با تمرکز بر سؤال اصلی 

پژوهش، یعنی راهبردهای راه اندازی یک کسب وکار پلتفرمی طراحی شدند. بدیهی است که درروند مصاحبه 

با افراد، سؤاالت جدیدی مطرح میشد که متأثّر از مصاحبه های پیشین بود. افراد با استفاده از روش گلوله 

برفی و از میان فّعاالن صنعت بانکی انتخاب شدند. در انتخاب مصاحبه شوندگان دو ویژگی کلی در نظر 

 

 نیازهای جدید مشتریان

 هاهزینه های سنگین بانک

مبتنی بر  های درآمدی جدیدنیاز به جریان
 کارمزد

 و محصول جدید نیاز به نوآوری

 هاظهور فبن تک

 استفاده از ظرفیت منابع بیرونی نوآوری

 عوامل علی

 محدود به صورت سیارائه سرو راهبرد

 برنامه نویسی کاربردیرابط به صورت   سیارائه سرو

 ابزار توسعه نرم افزارصورت به  سیارائه سرو

 یابجاد پلتفرم عموم راهبرد

 یارائه خدمات مال یپلتفرم عموم جادیا

 پلتفرم موجود کیالحاق به  راهبرد

 الحاق به پلتفرم یک شرکت دیجیتال بالغ

 الحاق به یک پلتفرم دولتی

 یخدمات مال یپلتفرم عموم کیالحاق به 

 پلتفرم تیریو مد جادیمشارکت در ا راهبرد

خاص   پلتفرم کی جادیبه منظور ا ومیکنسرس کی جادیا
 منظوره

 گذاریهیسرما ای دیخر راهبرد

-زیست گرانیاز باز یکی یرو یگذار هیسرما ای دیخر

 بوم

اندازی کسب و کار راه
 پلتفرمی

نوآوری و افزایش 
 سودآوری

 محوریمقوله 

 هاراهبرد

 پیامد

 مشتریان بانکشبکه  اندازه

 شبکه بازاریابی و فروش بانک

 همکاری نکردن بانک ها با یکدیگر

 های بانکراهبردبا  همراستایی

 زمینه ها

 اپیاستارتبوم شکل نگرفتن زیست

 ضعف زیرساخت قانونی

 های مشتریانمحرمانگی دادهحفظ 

 گرمداخله شرایط

شکل )1(: الگوی ارتباطی مقوالت با مقوله محوری
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گرفته شد: 1- فّعال در صنعت بانکی و پرداخت و دارای تجربه و خبرگی 2- در دسترس بودن. همچنین 

در فرآیند مصاحبه،  از مصاحبه شونده ها راجع به افراد مطلع سؤال شد. الزم به ذکر است که مصاحبه های 

جدید تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه داشت )ادیب حاج باقری، 1385(.

منابع داده در جدول )2( قابل مشاهده است. طبق جدول مذکور، افراد مصاحبه شده، طیفی از بانک های 

دولتی و خصوصی و کوچک و بزرگ را شامل می شود. همچنین افرادی از شرکت های فّعال صنعت بانکی 

که معموالً مجری راهکارهای بانکی هستند، برای مصاحبه انتخاب شدند. ازآنجایی که با ظهور فین تک ها، 

به تدریج اثرگذاری آنها در صنعت بانکی نیز بیشتر می شود و در مدل های کسب وکار پلتفرمی نقش پررنگی 

دارند، از میان آن ها نیز دو مورد برای بررسی انتخاب شدند.

در ایران سه نشست تخصصی در حوزه بانکی برگزار می شود که اهمیت ویژه ای دارد و معموالً فّعاالن 

صنعت بانکی شامل بانک ها، شرکت های بانکی و استارتاپ های فین تک در آنها شرکت می کنند: 1- همایش 

ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 2- همایش ساالنه فابا 3- نشست تخصصی فین تاک که 

معموالً ماهانه برگزار می شود. عالوه بر این که در این جوامع پژوهشگران با افراد فّعال حوزه بانکی، آشنا 

شدند؛ از میزگردها و مصاحبه های تخّصصی مرتبط با موضوع تحقیق که در این همایشها انجام می شد، 

 )Glaser & Strauss, 1967( “به عنوان منابع آرشیوی استفاده کردند. تحلیل داده ها با رویکرد ”مقایسه مستمر

انجام شد. در مرحله اّول )کدگذاری باز( همه جمالت مطالعه شده و در هر مصاحبه نکات و مضامین 

از طریق آن مفاهیم شناسایی شده و  باز فرآیند تحلیلی است که  باز شد. کدگذاری  کلیدی، کدگذاری 

اولیه در خصوص  مقوله های  این مرحله  در  درواقع  داده ها کشف می شود.  در  آن ها  ابعاد  و  ویژگی ها 

پدیده موردمطالعه با بخش بندی اطالعات شکل می گیرد. تفاوت مقوله با مفهوم این است که مقوله ها 

انتزاعی تر از مفاهیم اند و از طریق گروه بندی مفاهیم به دست میآیند. مقوله ها، شالوده ساخت نظریه  به 

شمار می روند )Strauss & Corbin, 1998(. پس از شناسایی مقوله ها، عملیات کدگذاری محوری آغاز 

شد. در کدگذاری محوری مقوله ها و زیر مقوله ها به یکدیگر، مرتبط می شوند. این کدگذاری به این دلیل، 

.)Lee, 2001( محوری نامیده می شود که کدگذاری حول محور یک مقوله، تحّقق می یابد

لی )2001( ویژگی هایی را برای یک مقوله محوری برشمرده است. این مقوله باید محور باشد؛ یعنی همه 

مقوله های اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند. باید به دفعات زیاد در داده ها ظاهر شود. به این معنی 

که تقریبًا در همه موارد نشانه هایی وجود دارد که به این مقوله اشاره می کنند )Lee, 2001؛ دانایی فرد و 

امامی، 1386(. در واقع مقوله محوری همان پدیده یا فرآیند اصلی مورد مطالعه است. با توجه به توضیح 
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ارائه   ،در داخل بانک استقرار نرم افزار، به افراد محدودرابط برنامه نویسی کاربردی ارائه 
 کارت به کارت بانک ملیسرویس 

به صورت   سیارائه سرو
 رابط برنامه نویسی کاربردی

 ،ت و استارتاپکبه تعداد بیش تری شر ابزار توسعه نرم افزارارائه 

 امنیت بیش ترمحدودیت در تجربه کاربری، 

صورت  به  سیارائه سرو
 ابزار توسعه نرم افزار

ارائه  راهبرد
به  سرویس 

 محدودصورت 

،  بومزیستکاهش هزینه های ایجاد یک ، بالغ بومزیستمشارکت داوطلبانه در یک 
اهرم کردن  ،پلتفرم های دیجیتال بالغ بستر مناسبی برای ایده های پرداختی و بانکی

 بالغ بومزیستیک 

الحاق به پلتفرم یک  
 شرکت دیجیتال بالغ

 

 ، دولتیاجبار در الحاق به یک سیستم 

 ،  های موبایلی از طریق سامانه پیوندافزایش امنیت پرداخت

 الحاق به یک پلتفرم دولتی

 

 توسن بوم و فینوتک دو نمونه از بازارهای خدمات بانکی به عنوان سرویس

های 
الحاق به یک پلتفرم  

عمومی خدمات  

ما
الحاق به   راهبرد

 یک پلتفرم موجود

 های خالق و صاحب ایدهسرمایه گذاری روی تیم 

 خرید بله توسط بانک ملی

  یگذار هیسرما ای دیخر
 گرانیاز باز یکی یرو

 بومزیست

خرید یا   راهبرد
 گذاریسرمایه

 مقوله های کالن مقوله ها مفاهیم

انتخاب  ،بستری برای ارائه خدمات بانکی" نویسی کاربردیرابط برنامهفروشگاه های "
 سرویس توسط مشتری

 

ایجاد پلتفرم عمومی ارائه  
 خدمات مالی

 

ابجاد   راهبرد
 پلتفرم عمومی

 ،های پرداختی برای ایجاد یک پلتفرم بالک چینها و شرکتکنسرسیوم بین بانک

 پرداختی برای ایجاد یک شبکه پرداخت یمی از بانک ها و شرکت هاوشاپرک کنسرسی

  به ومیکنسرس کی جادیا
منظور ایجاد یک پلتفرم 

 خاص منظوره

مشارکت   راهبرد
و   ایجاددر 

 پلتفرم مدیریت

شکل )2(: نحوه رسیدن از مفاهیم به راهبردها

ذکرشده، مقوله ”راه اندازی کسب وکار پلتفرمی“ به عنوان مقوله محوری انتخاب شد. علت انتخاب این 

مقوله به عنوان مقوله محوری این بود که بیشترین ارتباط را با سایر مفاهیم داشت و بیشتر از سایر مفاهیم 

در داده ها تکرار شده بود.

در طول پژوهش محققان از ابزار ”یادنوشت نگاری17“ استفاده کردند. یادنوشت ها، یادداشت هایی هستند که 

پژوهشگر ایده هایی را راجع به داده ها و مقوله های کدگذاری شده ثبت می کند. این یادداشت ها پژوهشگر 

را به سمت منابع جدیدی از داده ها هدایت می کند و مشخص می کنند که کدام ایده ها باید بهبود یابند 
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.)Creswell, 2005(

در نظریه  پردازی داده بنیاد، اعتبارسنجی بخش فّعالی از فرآیند پژوهش است )Creswell, 2005(. برای مثال 

در طول روش تطبیق مستمر و در طول فرآیند کدگذاری با ظهور یک مقوله، داده ها در برابر آن امتحان 

می شوند. به عبارت دیگر پژوهشگر بین داده ها و مقوله های در حال ظهور کثرت ایجاد می کند )دانایی فرد 

و امامی، 1386(؛ فرآیندی که به آن سه وجهی کردن18 نیز گفته می شود. همچنین در این پژوهش خروجی 

ارائه شده توسط تعدادی از مشارکت کنندگان و تعدادی از خبرگان صنعت بانکی مورد ارزیابی قرار گرفت 

و نظرات آن ها اعمال شد.

4- تجزیه و تحلیل یافته ها 
در این بخش، تحلیل پاسخ های مصاحبه ها و مطالب جمع آوری شده، آورده خواهد شد. شکل )1( مقوله 
محوری، شرایط علی، عوامل محیطی، راهبردها و پیامدها و ارتباط آنها باهم را نشان می دهد. این مقوله ها 

از درون داده ها و با استفاده از روش نظریه  پردازی داده بنیاد استخراج شده اند.
همان طور که در شکل )1( نشان داده  شده است، » نیازهای جدید مشتریان، هزینه های سنگین بانک ها، 
نیاز به جریان های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد، نیاز به نوآوری و محصول جدید، ظهور فین تک ها و 
استفاده از ظرفیت منابع بیرونی نوآوری« به عنوان عوامل عّلی19 شناسایی شدند. عوامل علی، مقوله هایی 
هستند که بر مقوله محوری اثرگذارند. در این پژوهش عوامل ذکرشده، باعث حرکت بانک ها به سمت 

کسب وکار پلتفرمی می شود و بر راه اندازی کسب وکار پلتفرمی موثّرند.
زمینه ها20 شرایط خاصی هستند که بر راهبردها اثرگذارند. زمینه ها عّلت راه اندازی کسب وکار پلتفرمی 
پلتفرمی اند. این مقوله ها  اّما بسترساز راهبردهای مناسب برای چگونگی راه اندازی کسب وکار  نیستند؛ 
با  بانک ها  نکردن  همکاری  بانک،  فروش  و  بازاریابی  شبکه  بانک،  مشتریان  شبکه  »اندازه  از:  عبارتند 

یکدیگر و هم راستایی با راهبرد های بانک«.
نگرفتن  »شکل  می گذارند.  اثر  راهبردها  بر  که  هستند  عمومی  زمینه ای  شرایط  مداخله گر21،  شرایط 

شرایط  به عنوان  مشتریان«  داده های  محرمانگی  حفظ  قانونی،  زیرساخت  استارتاپی، ضعف  زیست بوم 

مداخله گر شناسایی شدند.

راهبرد  هر  که  شد  شناسایی  پلتفرمی  کسب وکار  راه اندازی  برای  اصلی  راهبرد  پنج  پژوهش  این  در 

شامل یک یا چند راهبرد فرعی می شود. »راهبرد ارائه سرویس به صورت محدود، راهبرد ایجاد پلتفرم 
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عمومی، راهبرد الحاق به یک پلتفرم موجود، راهبرد مشارکت در ایجاد و مدیریت پلتفرم و راهبرد خرید 
برای راه اندازی یک کسب وکار  بازیگران زیست بوم« راهبردهای اصلی  از  یا سرمایه گذاری روی یکی 
پلتفرمی است. شکل )2( نحوه رسیدن از مفاهیم به راهبردهای شناسایی شده را نشان می دهد. همان طور 
که شکل )2( نشان می دهد از مفاهیم به مقوله ها )راهبرد های فرعی( و از مقوله ها به مقوله های کالن 
از مصاحبه ها نقل قول  بین متن مقاله و جمالتی که  ایجاد تمایز  به منظور  )راهبرد های اصلی( رسیدیم. 

می شود، این جمالت بافاصله نسبت به ابتدای سطر آورده شده است و میان گیومه قرارگرفته اند.

4-1- راهبرد ارائه سرویس به صورت محدود

4-1-1- ارائه سرویس به صورت رابط برنامه نویسی کاربردی
در این حالت خدمات بانکی از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی )API( به افراد محدودی ارائه می شود 
و برنامه ها در داخل خود بانک مستقر22 می گردد و رابط های برنامه نویسی کاربردی، دسترسی خارج از 
شبکه بانک ندارند و می توان گفت که امنیت بیشتری دارند. یکی از مشکالت این روش این است که 

مقیاس پذیر نیست.
»بانک مّلی به عنوان پلی جهت تسهیل در برقراری این ارتباط، نسبت به توسعه زیرساخت هایی 
اقدام کرده و وارد فضای ارائه رابط های برنامه نویسی کاربردی بازشده است. هم اکنون در حال ارائه 
رابط  برنامه نویسی کاربردی به چندین شرکت، استارتاپ و سازمان مختلف هستیم و در ادامه نیز 

این رابط های برنامه نویسی کاربردی را توسعه خواهیم داد.«
همچنین یکی از پلتفرم های بانکداری باز یکی از تجارب خود را چنین بازگو می کند:

»یکی از استارتاپ های پرداخت خرد برای تسویه حساب با پذیرندگان خود نیاز به وب سرویس 
دسترسی به اطالعات حساب شرکت و پرداخت اتوماتیک انتقال وجه داشت. این کار از طریق 

ارائه رابط برنامه نویسی کاربردی به این شرکت انجام شده است.«
همچنین بانک مّلی سرویس کارت به کارت را در قالب رابط برنامه نویسی کاربردی به چندین شرکت 

ارائه کرده است:
»به عنوان مثال بانک مّلی جزء اولین بانک هایی بود که سرویس کارت به کارت خود را در قالب 

رابط برنامه نویسی کاربردی به چند شرکت پرداختی و بانک ارائه کرد.«
4-1-2- ارائه سرویس به صورت ابزار توسعه نرم افزار 

)که  منتخب  مشتریان  به   )SDK( نرم افزار  توسعه  ابزار  قالب  در  را  بانک خدمات خود  این حالت  در 
توسعه  ابزار  آن  کانال  از  مشتری  تراکنش های  همه  حالت  این  در  می کند.  اعطا  دارد(  قرارداد  آنها  با 



ت
داخ

 پر
ی و

انک
ت ب

صنع
در 

ی 
فرم

 پلت
کار

ب و
کس

ک 
ی ی

داز
راه ان

ی 
د ها

هبر
را

127

نرم افزار می گذرد و حتی می توان قسمتی از یک سرویس را به مشتری موردنظر ارائه داد. معموالً در 
حالت ارائه سرویس به صورت ابزار توسعه نرم افزار، دامنه متنوع تری از شرکت ها پوشش داده می شود؛ 
امنیت  برنامه نویسی کاربردی کمتر است.  ارائه سرویس نسبت به رابط  انعطاف در  اّما محدودیت ها و 

سرویس در این حالت بیشتر از قبل است.
قبض  شارژ،  پرداخت  مانند  خود  پرداختی  خدمات  از  بعضی  الکترونیک  پرداخت  »شرکت های 
فین تک  استارتاپ های  و  اختیار سایرین  در  نرم افزار  توسعه  ابزار  به صورت  را  اینترنتی  یا خرید 
قرار می دهند و ما نیز از ابزار توسعه نرم افزار یکی از این شرکت ها استفاده می کنیم. البته دریافت 
سرویس به صورت ابزار توسعه نرم افزار محدودیت هایی نسبت به رابط برنامه نویسی کاربردی دارد 

و ممکن است در مواردی نتوان سرویس باتجربه کاربری موردنظر را ارائه کرد.«

4-2- راهبرد ایجاد پلتفرم عمومی
4-2-1- ایجاد پلتفرم عمومی ارائه خدمات مالی

در این حالت بانک خدماتی را که کاماًل متعّلق به اوست در دسترس عموم قرار می دهد و اشخاص ثالث، 
استارتاپ های فین تک و سایرین می توانند برنامه های کاربردی خود را توسعه دهند.

یکی از چالش های پیش روی بانک ها در این راهبرد، پیدا کردن راهی برای گنجاندن خدمات بانکی در 
برنامه های کاربردی مشتریان است. آنها برای این کار می توانند مراکز توسعه23 یا فروشگاه های عرضه 
رابط برنامه نویسی کاربردی24 ایجاد کنند و آنها را به صورت دورهای و متناسب با نیاز مشتریان بروز کنند.

»بازوی اجرایی بانک مّلی در تالش است تا بتواند با فراهم کردن زیرساخت های اجرایی و ارائه 
رابط های برنامه نویسی کاربردی باز25 به فین تک ها، از این خدمات مالی استفاده کند؛ موضوعی که 

بستر آن از سوی مجموعه سداد )زیرمجموعه بانک مّلی( درحال توسعه است.«
پارسیان  بانک  بانکداری  سرویس های  طّراحی  کاسپین(  )شرکت  شرکت  این  اینکه  به  توجه  »با 
برنامه نویسی کاربردی در  باز و رابط  انجام داده، تصمیم گرفتیم این سرویس ها را به صورت  را 
اختیار توسعه دهندگان قرار دهیم تا آن ها )تیم های فین تکی( بتوانند ایده هایی را که در ذهن دارند 
وجه،  انتقال  مانند  سرویس   170 حدود  کاسپین  کاربردی  سیستم های  شرکت  کنند.  پیاده سازی 

گزارش گیری، تسهیالت و… را به صورت رابط برنامه نویسی کاربردی باز ارائه می دهد.«

4-3- راهبرد الحاق به یک پلتفرم موجود
4-3-1- الحاق به پلتفرم یک شرکت دیجیتال بالغ

یک بانک می تواند در یک زیست بوم به صورت داوطلبانه مشارکت کند. در این حالت تصمیم بر اساس 
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راهبرد بانک مشخص می شود و دلیل این مشارکت، سودی است که به واسطه حضور در یک زیست بوم 
بزرگ مانند سیستم پرداخت گوگل یا اپل حاصل می شود.

»در حال حاضر بعضی از شرکت های دیجیتال در ایران توانسته اند پلتفرم های نسبتًا موفّقی را شکل 
دهند. پلتفرم های خدمات حمل ونقل مسافر، فروشگاه های برنامه های کاربردی، سایت های فروش 
کاال و خدمات به صورت اینترنتی، از این قبیل اند که توانسته اند کاربران زیادی را نیز جذب کنند. 
اکثر این کسب وکارها از جنس یک پلتفرم اند و در بیشتر آنها تراکنش های خرید نیز انجام می شود. 
بانک ها تمایل دارند تا در کنار اینها برخی از خدمات پرداخت از قبیل کیف پول ارائه کنند تا از 

طریق افزایش درآمدهای مشترک و جذب مشتری منتفع شوند.«
4-3-2- الحاق به یک پلتفرم دولتی

مشارکت یک بانک در یک پلتفرم می تواند به دلیل اجبار از سوی نهاد قانون گذار صنعت یا حاکمیت باشد.
پیوند  سامانه  در  همراه  تلفن  شماره  و  کارت  شماره  فعال سازی  مرکزی،  بانک  ابالغ  اساس  »بر 
)واسط میان بانک مرکزی و برنامه های کاربردی پرداخت یا اپراتورهای تلفن همراه( برای استفاده 

از کارت های بانکی جهت پرداخت های موبایلی ضروری است.«
4-3-3- الحاق به یک پلتفرم عمومی خدمات مالی

در این حالت یک فضای اشتراکی از خدمات و محصوالت بانکی )بانک های مختلف( وجود دارد و 
مشتری می تواند بر اساس نیاز خود خدمت یا محصول موردنظر را انتخاب کند.

»شاید راه درست این باشد که پلتفرم های مستقل از بانک ها، ایجادشده و این پلتفرم ها واسط میان 
پلتفرم هایی  باشند. چنین  دیگر  و کسب وکارهای  مالی(  بازیگران صنعت  دیگر  )و حتی  بانک ها 
می توانند توسعه این سرویس ها را سریع تر کرده و از سردرگمی مشتریان میان جنگلی از رابط های 
برنامه نویسی کاربردی و سرویس ها که توسط بانک های مختلف با استانداردهای متفاوت عرضه 

می شود، نجات دهند.«
»هم اکنون فینوتک با زیرساخت بانک آینده فعالیت می کند اما این امکان وجود دارد تا این خدمات 

و این بستر در اختیار همه بانک ها قرار داده شود.«
بانک ایران زمین از بانک هایی است که به فینوتک پیوسته است:

»مدیر فناوری اطالعات بانک ایران زمین با اشاره به امنیت باال و تیم توسعه حرفه ای فینوتک ابراز 
امیدواری کرد با استفاده از این پلتفرم، توسعه بازار و دستیابی به تراکنش های بیشتر در صنعت 
بانکداری میسر شود. وی ارائه رابط برنامه نویسی کاربردی باز توسط بانک ها و تغییر طرز تفکر 
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موجود در نظام بانکی را مهم برشمرد.«
همچنین توسن بوم از پلتفرم های عمومی است که برخی از بانک ها به آن ملحق شده و برخی از شرکت ها 

از خدمات آن استفاده می کنند:
»در حال حاضر بانک انصار و بانک ایران زمین خدمات بانکی خود را در قالب رابط برنامه نویسی 
کاربردی در توسن بوم ارائه کرده اند. شرکت های کوچک و بزرگ و استارتاپ های فین تک پس از 

احراز هویت می توانند سرویس موردنظر خود را دریافت کنند.«

4-4- راهبرد مشارکت در ایجاد و مدیریت پلتفرم

4-4-1- ایجاد کنسرسیوم به منظور ایجاد یک پلتفرم خاص منظوره
یک پلتفرم می تواند توسط کنسرسیومی از بانک ها و شرکای تجاری شان به منظور یک هدف کسب وکاری 

ایجاد شود.
ایجاد یک  با هدف  بانک  بانکی و چند  اطالعات  فناوری  از چند شرکت  متشّکل  »کنسرسیومی 
زیرساخت مبتنی بر بالک چین تشکیل شده است. در این کنسرسیوم هر کدام از اعضا آورده نقدی 

و غیرنقدی تعریف شده ای دارد و هرکدام قسمتی از کار را عهده دار شده اند.«

4-5- راهبرد خرید یا سرمایه گذاری
4-5-1- خرید یک فین تک یا سرمایه گذاری روی آن

می توان به جای ایجاد یک زیست بوم از صفر و تالش فراوان برای رشد آن، روی یکی از بازیگران موجود 

سرمایه گذاری کرد.

»به دنبال این نیستیم که صفرتا صد فین تک ها را خودمان راه اندازی کنیم. بانک مّلی خود را مقیّد 

به حمایت از هرگونه کار که در دل مجموعه این بانک انجام شود، کرده است؛ به این معنی که هر 

فین تکی که ایده خود را برای ما ارسال کند و بعد از بررسی های الزم به این نتیجه برسیم که ایده ای 

قابل حمایت است، قطعًا حمایت خواهیم کرد. برای ما فرد یا گروه ارائه دهنده فرقی نمی کند؛ خواه 

دانشگاهی باشد یا غیردانشگاهی. از همین طریق اعالم می کنم هر گروهی که به هر شکلی تمایل 

به همکاری با بانک مّلی دارد، به این بانک مراجعه کند. جمله ای که در هر جلسه ای گفتم و اینجا 

هم می گویم این است که اجازه دهید فقط و فقط یک درصد از مبلغی که از تسهیالتی که اعطا 

می کنیم و دریافت نمی کنیم )مطالبات معوق بانک ها( در این زمینه سرمایه گذاری شود تا حداقل، 

دانشی در جامعه رشد کند. باید به این نکته مهم توجه داشت که آینده ارائه سرویس های خوب 
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در اختیار این گروه هاست.«

5- جمع بندی
در عصر حاضر بنگاه های اقتصادی برای بقای خود، چارهای جز نوآوری ندارند. بانک ها و شرکت های 

صنعت بانکی و پرداخت نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای سودآوری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان 

خود، به نوآوری باز روی آورده اند. یکی از مدل های پیاده سازی رویکرد نوآوری باز ایجاد پلتفرم است، 

پلتفرمی کردن کسب وکار می تواند راهی برای سودآوری بیشتر و پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان 

آنها باشد. چگونگی شکلگیری این کسب وکارها در صنعت بانکی و پرداخت با سؤاالت و ابهامات زیادی 

روبه رو است. می توان گفت یکی از مهمترین مسائل در کسب وکارهای پلتفرمی راهبردهای راه اندازی یک 

پلتفرم است؛ برخی از پژوهش ها راهبردهای کلی راه اندازی یک پلتفرم را توضیح داده اند؛ اّما لزوماً با شرایط 

صنعت بانکی و پرداخت ایران متناسب نیست. با توجه به این خأل تحقیقاتی، در این مقاله بامطالعه دقیق 

صنعت بانکی و پرداخت، راهبرد های اصلی راه اندازی یک کسب وکار پلتفرمی، شناسایی شدند.

به صورت کلی پنج دسته راهبرد اصلی شناسایی شدند: 1- راهبرد ارائه سرویس به صورت محدود شامل: 

ارائه سرویس به صورت رابط برنامه نویسی کاربردی و ارائه سرویس به صورت ابزار توسعه نرم افزار 2-راهبرد 

ایجاد پلتفرم عمومی که در آن خدمات مالی به صورت عمومی ارائه می شود. 3- راهبرد الحاق به یک پلتفرم 

موجود شامل: الحاق به پلتفرم یک شرکت دیجیتال بالغ، الحاق به یک پلتفرم دولتی و الحاق به یک پلتفرم 

عمومی خدمات مالی 4- راهبرد مشارکت در ایجاد و مدیریت پلتفرم که معموالً به شکل تشکیل کنسرسیوم 

است. 5- راهبرد خرید یا سرمایه گذاری که در این حالت بنگاه روی یکی از بازیگران موجود سرمایه گذاری 

می کند و کل یا درصدی از سهام آن را می خرد. مدیران صنایع بانکی و پرداخت می توانند یک یا چند مورد 

از راهبردهای فوق را با توجه به شرایط کسب وکار خودشان، انتخاب کنند.

باید به این نکته توّجه کرد که راهبرد های شناسایی شده مربوط به صنعت بانکی و پرداخت و در شرایط ایران 

است. در این صنعت داده های مشتریان محرمانه محسوب می شود و نمی تواند به راحتی در اختیار دیگران 

قرار گیرد. یا حتّی ارائه خدمات مالی به دیگران حساسیت باالیی دارد؛ به خصوص در شرایط ایران که 

زیرساخت های قانونی بالغ برای نوآوری باز و پلتفرمی شدن وجود ندارد. به این دالیل راهبرد ارائه سرویس 

به صورت محدود، در مواردی مناسب به نظر میرسد و بانک ها برای کاهش ریسک، این راهبرد را انتخاب 

می کنند. البته این راهبرد می تواند نقطه شروعی برای انتخاب دیگر راهبردها نیز باشد.
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تعدد بازیگران صنعت بانکی و پرداخت موجب شده است تا راهبردهای مختلفی در این صنعت مطرح شود. 
در این صنعت، این گونه به نظر می رسد که بانک های بزرگ ترجیح می دهند تا به تنهایی و بدون همکاری 
در یک راه پیشقدم شوند. لذا راهبرد ایجاد یک پلتفرم عمومی برای بسیاری از بانک ها به خصوص بانک های 
بزرگ، اولویت بیشتری دارد. از طرف دیگر بانک های کوچکتر یا شرکت های بانکی و پرداختی عالقه مندند 
تا با بانک های بزرگ تر در یک پلتفرم مشارکت کنند تا از این راه به جامعه ی بزرگ تری از مشتریان دسترسی 
پیدا کنند؛ زیرا با حضور کاربران بیشتر، احتمال موفقیت در تجاری سازی ایده های جدید و نوآورانه بیشتر 
می شود؛ بنابراین راهبرد های مشارکت و تشکیل کنسرسیوم توجیه پیدا می کند. بعضی از بانک ها نیز ممکن 
است پیش زمینه ها و چابکی الزم را برای ایجاد یا مدیریت پلتفرم مستقل نداشته باشند؛ این گونه بانک ها 

عالقه مندند به یکی از پلتفرم های موجود ملحق شوند و از مزایای حضور در یک پلتفرم بهره مند گردند.
با توجه به بلوغ نسبی فرآیندهای الکترونیکی در صنعت بانکی و پرداخت ایران، برخی از پلتفرم ها هم شکل 

گرفته است که الزام دولت برای عضویت در آن ها وجود دارد.
ظهور و رشد شرکت های دیجیتالی که بعضی از آن ها در قالب یک پلتفرم کسب وکار به کاربران معرفی شده اند 
نیز می تواند فرصتی برای بانک ها و شرکت های پرداختی جهت حرکت به سمت کسب وکارهای پلتفرمی 
باشد. الحاق به پلتفرم یک شرکت دیجیتال و ارائه خدمات و محصوالت بانکی در کنار سایر خدمات به 
مشتریان، زمینه ای برای ارائه خدمات نوآورانه است که در حال حاضر بعضی شرکت های پرداختی از این 

فرصت استفاده کرده اند؛ اّما در حوزه خدمات بانکی و بانک ها، چنین حرکتی دیده نمی شود.
درست است که بانک ها کمتر عالقه دارند تا با یکدیگر همکاری کنند، اما این را خوب می دانند که اگر 
یکی از آن ها دچار بحران شود، باقی بانک ها از این بحران در امان نیستند. وضعیت مالی بانک ها از یک سو 
و فراگیر شدن فناوری های نوظهور مانند بالک چین باعث شده است تا بیش از هر زمان دیگر، ضرورت 

همکاری و مشارکت را احساس کنند و در بعضی حوزهها با یکدیگر متحد شوند.
در صنعت بانکی و پرداخت با پدیده ظهور فین تک ها مواجه هستیم که باید در مسیر حرکت به سمت 
کسب وکارهای پلتفرمی، در نظر گرفته شود. باوجود رشد فین تک ها در سال های اخیر، هنوز زیست بوم 
استارتاپی در صنعت بانکی و پرداخت ایران، بالغ نشده است. به عنوان مثال بانک ها به دلیل انحصارگرایی 
غالباً تمایل دارند که یک استارتاپ را با سهم حداکثری خریداری کنند و این احتماالً عامل ضد انگیزشی 
برای استارتاپ های فین تک به شمار می رود. لذا اگرچه راهبرد خرید ممکن است برای برخی از بانک ها 
ترجیح داشته باشد اما به دلیل شرایطی که پیش پای استارتاپ های فین تک گذاشته می شود، به نقطه نهایی 

نمی رسد و سرمایه گذاری شکل نمی گیرد.
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نکته دیگر اینکه صنعت بانکی، بازیگران قدیمی و بزرگ دارد. این بازیگران در مواردی با یکدیگر ارتباطات 
کسب وکاری یا فنی یا حتّی تعارضات قدیمی دارند. یکی از عوامل مهم در راهبرد راه اندازی کسب وکار 

پلتفرمی در نظر گرفتن این روابط و تعارضات است که می توان در تحقیقات آتی به آن پرداخت.
این پژوهش در صنعت بانکی و پرداخت در ایران انجام شده است. می توان آن را در صنایع دیگر نیز انجام 
داد. با این کار تعمیم پذیری نتایج پژوهش نیز بیشتر می شود. همچنین در پژوهش های آتی می توان معیارهای 

انتخاب راهبرد را مشخص کرد و بر اساس آنها و استفاده از روشهای تصمیم گیری، مدلی برای تصمیم گیری 
بازیگران صنعت بانکی پیشنهاد داد.
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1. Orchestra Model
2. Creative Bazaar
3. Jam Central
4. Mod Station
5. Willingness to Pay (WTP)
6. Applications
7. Seeding
8. X-box
9. License
10. Owner
11. Users
12. Developers
13. Providers
14. Application Programming Interfaces(API)
15. System Development Toolkits(SDK)
16. Grounded Theory
17. Memo Writing
18. Triangulation
19. Causal
20. Context
21. Intervening conditions
22. Deploy
23. Developing Center
24. API stores
25. Open API


