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حرکت به سمت بانکداری باز 
همچنان ادامه دارد

مدیران مالی بیش از هر زمان دیگری به بانکداری باز خوش بین هســتند. با اینکه 
تعداد زیادی از موسســات مالی متوجه فرصت های موجــود در بانکداری باز 
شده اند، اما هنوز سواالت بسیاری برای تبدیل بانکداری باز به یک استراتژی عینی 

وجود دارد.

بیشتر مدیران، به بانکداری باز به چشم یک استراتژی بلندمدت نگاه می کنند و در 
کوتاه مدت به دنبال استفاده از شرایطی هستند که با بهبود محصوالت و خدمات، 

بر مدل کسب وکار فعلی شان تاثیرگذار باشد.

بیش از یک پنجم موسسات، پیش از این با فین تک ها شراکت داشته اند تا به فناوری 
بانکداری باز دسترســی پیدا کنند، اما وقتی به آینده فکر کنیم، می بینیم که سفر 

ارزش آفرینی تازه قرار است شروع شود.

این گزارش، یافته های تحقیقی را نشان می دهد که روی 290 نفر از تصمیم گیران 
ارشد و افراد تاثیرگذاری انجام شده که در موسسات مالی قانونمند در اروپا مشغول 

به کار هستند.
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خالصه
به دنبال عوامل کلیدی هستید؟ در این بخش مهم ترین یافته های این گزارش ارائه شده است.

به عنوان نتیجه گیری سطح کالن می توان گفت بانکداری باز به طور فزاینده  ای به شکل یک فرصت دیده 
می شود و موسسات مالی سعی دارند با مشارکت با فین تک هاروند ارزش آفرینی را تسریع  کند.

55%

60.7%
69.2%

29.2%

1.5%

22.4%
16.9%

2020
2019

61% 23.1%

9.2%

10.8%

12.3%

13.8%

15.4%

1.5%

اکثریت مدیران مالی دید مثبتی به 
جنبش بانکداری باز دارند که هر ساله 
شش درصد افزایش می یابد.

حدود یک چهارم )23 درصــد( اعالم کرده اند که بــا بیش از پنج 
فین تک شراکت دارند تا استراتژی بانکداری باز خود را تکمیل کنند.

شراکت با بیش از پنج فین تک

شراکت با پنج فین تک

شراکت با چهار فین تک

شراکت با سه فین تک

شراکت با دو فین تک

شراکت با یک فین تک

بی اطالع

بیش از یک پنجم )22 درصد( در حال حاضر با فین تک ها 
شراکت دارند تا استراتژی بانکداری باز خود را تقویت کنند.

شراکت با فین تک

قصد شراکت در آینده

بدون برنامه ای برای شراکت

بیش از دوسوم )69 درصد( از پاسخ دهندگان 
اعالم کردند که شراکت خود با فین تک ها را از 
سال 2019 افزایش داده اند.

افزایش

بدون تغییر

بی اطالع
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در مورد
این نظرسنجی

تینک برای درک بهتر تغییرات بازار از سال گذشــته تاکنون، برای دومین سال 
با شرکت تحقیقاتی یوگاو همکاری کرده است. این بار قصد داشتیم در مورد 
رویکردهای بانکداری باز، بودجه سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری 
در اروپا اطالعات بیشتری کسب کنیم بنابراین از 290 مدیر مالی در 12 کشور 

اروپایی نظرسنجی کردیم تا ببینیم چه چیزی برای گفتن دارند.

گزارش اول نگرش ها و ادراکات مربوط به جنبش بانکداری باز و »آمادگی 
استراتژیک« برای استفاده از فرصت ها را بررسی کرده و تفاوت های کلیدی 

بین کشورها را آشکار می سازد.

یک نکته مهم
یادی در مورد ســالمتی و بالتکلیفی هایی در  ویروس کرونا نگرانی های ز
رابطه با تاثیر بلندمدتش روی شغل ها، کســب وکارها و کل بازار به وجود 
آورده است. لطفا توجه داشته باشید که داده های این تحقیق قبل از شیوع 
ویروس کرونــا در اروپا جمع آوری شــده، در نتیجه تغییــرات بالقوه در 
اولویت های کسب وکارها که ناشی از این بحران است را در نظر نمی گیرد.
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تحول 
بانکداری باز
بانکداری باز اساسا به تبادل داده بین موسسات مالی و نهادهای ثالث )TTPها( 
برمی گردد که هدف آن افزایش رقابت و ارائه قابلیت های جدید و بهبود تجربیات 

بازار است.

مفهوم بانکداری باز اخیرا در ســطح جهانی مورد بحث قرار گرفته است. 
تقریبا تمام کشورهای جهان یا در حال بررسی مزایای بانکداری باز هستند یا 
در مورد قانون گذاری آن می اندیشند )اگر پیش تر برای استفاده از آن قوانینی 

وضع نکرده باشند(.

دلیل افزایش محبوبیت بانکداری باز را می توان تجدیدنظر در دستورالعمل 
خدمات پرداختــی )PSD2( برای اتحادیه اروپا )EU( در ســال 2015 
دانســت. این قانون اعالم می کند که خدمات بانکداری باز از سال ها قبل 
 PSD2 .)وجود داشته  است )برخی از آنها به اوایل دهه 2000 برمی گردند
به جای محدود کردن این خدمات، چارچوبی قانونــی ارائه می کند که به 
TPPها اجازه می دهد )در صورت داشتن مجوزهای الزم( به فعالیت خود 

ادامه دهند.

بســیاری از جوانب فنی زیرساختی PSD2 در ســال 2019 اجرا شد که 
این سال را به »ســال بانکداری باز« تبدیل کرد. تقریبا تمام بانک های تابع 
PSD2، تصمیــم گرفتند رابط کاربــری مختص خــود را )در قالب رابط 
برنامه نویسی کاربردی یا API( منتشر کنند تا امکان تبادل داده با TTPها 

فراهم شود.

پلتفرمی برای آینده

با اینکه برخی بانک ها به اجبار بانکــداری باز را قبول کرده اند، برخی دیگر 
سرمایه گذاری روی بانکداری باز را گام اول برای تغییرات دیجیتالی وسیع تر 
می بینند؛ این دگرگونی ها حول پلتفرمی کردن صنعت خدمات مالی صورت 

می گیرند.

به زبان ساده، پلتفرمی کردن به مدل کســب وکاری اشاره دارد که هدف آن 
تبدیل شدن به رابط اصلی برای شرکا، توســعه دهندگان و مشتریان است. 
می توان آن را یک بازار در نظر گرفت که مصرف کنندگان و کســب وکارها 
می توانند با اســتفاده از آن خدمات مالی مورد نیاز خود را جســت وجو، 
خریداری و مدیریت کنند و به بهترین خدمات با بهترین قیمت دست پیدا 

کنند )چیزی شبیه به سایت آمازون(.

در این سناریو، موسسات مالی به کارخانه ای از API تبدیل می شوند و مدل 
کسب وکار حول تولید ای پی آی ها شکل می گیرد تا TPPها بتوانند خدمات 
مالی عرضه کنند، برای بهبود خدمات خود داده هــا را با یکدیگر ترکیب و 

پیشنهادهای خود را با استفاده از این پلتفرم عرضه کنند.
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»بانکداری باز تنها یک قسمت از 
معادله است. بانک ها از الگوی قدیمی 

با سیستم های قدیمی دور می شوند 
و به سمت پلتفرمی کامال دیجیتال 

حرکت می کنند.«

اســتراتژی بانکــداری بــاز نباید بــه برنامــه بلندمدت 
پلتفرمی کردن یا تولید ای پی آی هــا به منظور اجباری کردن 
خدمات محدود شود؛ بلکه باید بر اساس اهداف کوتاه مدت 
کســب وکار تنظیم شــود تا ارزش آفرینی کرده و بازده قابل 

سنجشی تولید کند.

تعدادی از موسســات مالی به جای ســرمایه گذاری روی 
خدمات توسعه دهندگان و ارائه داده ها، تصمیم گرفتند نقش 
TPP را بازی کنند. آنها با استفاده از ای پی آی ها محصوالت 
و برنامه های کنونی خود را بهبود می بخشــند و از داده های 
موجود بــرای جذب بهتر مشــتری، سرعت بخشــیدن به 
همراه سازی مشتریان، تغییر با سرعت بیشتر، ریسک کمتر و 

بهبود نرخ رضایت مشتری استفاده می کنند.

استفاده گســترده از بانکداری باز، ســال 2020 را به سال 
ارزش آفرینی تبدیل خواهد کرد.

یستین کالزن کر

مشاور اجرایی تینک، عضو هیات مدیره 
بلک راک، مدیرعامل سابق نوردا و رئیس سابق 
فدراسیون بانکداری اروپایی
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خوش بینی
نسبت به بانکداری باز

پذیرش بانکداری باز، با اعتماد به ارزش آفرینی آن آغاز می شود. برای 
مشاهده تغییراتی که در نگرش به بانکداری باز به وجود آمده است، نتایج 

سال 2020 را با نتایج نظرسنجی سال قبل مقایسه کرده ایم.

طی 12 ماه گذشــته، درصد مشــارکت کنندگانی که نگــرش مثبتی به 
بانکداری باز دارند، شش درصد افزایش یافته و از 55 درصد به 61 درصد 

رسیده است.

مقایسه نگرش افراد به بانکداری باز در سال های 2019 و 2020

سوال: نگرش کلی شما نسبت به جنبش بانکداری باز چیست؟

منفی بی تفاوت مثبت

2020

2019

14.1%
7.9%

30.9% 31%

55%
61%
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افزایش اندک این نگرش مثبت جای تعجب ندارد. با وجود تالش های زیادی 
که برای قبول PSD2 انجام شده، سرمایه گذاری های خطرپذیر و اقدامات 
بزرگی مانند خرید شرکت Plaid توســط ویزا به قیمت 5.3 میلیارد دالر 

نشان داد که بانکداری باز از اجزای اصلی آینده خدمات مالی خواهد بود.

وقتی نتایج را بر اساس کشور تقسیم بندی کنیم، می بینیم که بلژیک و بریتانیا 
بیشترین نگرش مثبت را نسبت به این مفهوم دارند )به ترتیب 76.2 و 73.3 

درصد(.

نگرش مثبت مدیران کشــور بلژیــک می تواند بازتــاب تالش های بانک 
ملی بلژیک )NBB( باشــد که بانک ها و فین تک ها را تشــویق کرد تا در 
مورد بانکداری باز به راحتی مذاکــره و گفت وگو کنند. عالوه بر این، برخی 
نقش آفرینان اولین راهکارهای خود در حوزه بانکداری باز را پیش تر اجرا کرده 

و آگاهی و عالقه نسبت به این موضوع را در بازار ایجاد کرده اند.

نگرش هر کشور به جنبش بانکداری باز

سوال: نگرش کلی شما نسبت به جنبش بانکداری باز چیست؟

منفی
بی تفاوت

مثبت

9.5% 14.3%

23.3%

35%

30%

20%

25.8%

31%

31%

36.7%

35%

40%

36.8%

45%

76.2%

73.3%

65%

65%

65%

64.5%

62.1%

61%

60%

55%

50%

47.4%

45%

3.4%

0%

5%

15%

9.7%

6.9%

7.9%

10%

10%

15.8%

10%

3.3%

بلژیک

یتانیا بر

هلند

سوئد

دانمارک

فرانسه

اسپانیا

میانگین اروپا

ایتالیا

فنالند 

آلمان

نروژ

پرتغال
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دیدگاه مثبت بریتانیا چندان جای تعجب ندارد؛ زیرا از وقتی سازمان مدیریت 
رقابت و بازار )CMA( در ســال 2017 برای 9 بانک بزرگ حکمی صادر 
کرد که از استانداردهای Open API و اشتراک گذاری داده استفاده کنند، 
بانکداری باز به موضوع بحث های زیادی تبدیل شــد. از آنجا که مدیران 
مالی به اندازه کافی وقت داشته اند که با کارکردهای مختلف بانکداری باز 
آشنا شــوند، به تدریج آن را به عنوان جنبش مثبتی برای صنعت بانکداری 

پذیرفته اند.

تنها کشورهایی که بیش از 10 درصد از مدیران آن نگرشی منفی به جنبش 
بانکداری باز داشتند، نروژ و دانمارک هســتند. دلیل این امر می تواند این 
باشد که موسسات مالی در این کشورها همواره قبل از معرفی PSD2 تالش 
داشتند تجربه بانکداری پیشــرفته ای را به مشتریان خود ارائه کنند )با اینکه 
نروژ عضو اتحادیه اروپا نیســت، وزارت اقتصــاد آن به صورت داوطلبانه 
بخشــی از PSD2 را به اجرا درآورده تا با اتحادیه اروپا هماهنگ باشــد(. 
انتظارات اضافی از بانک ها برای ارائه ای پــی آی به TPPها می تواند برای 

برخی ناخوشایند باشد و سر راه اولویت های دیگر کسب وکار قرار بگیرد.

همچنین تغییرات مثبت زمانی اتفاق می افتد که نگرش مدیران نیز نسبت به 
موضوع تغییر کرده باشد. به طور میانگین 52 درصد مدیران اعالم کرده اند 
که در سال 2020 )نسبت به سال 2019( نگرش بهتری در مورد بانکداری 
باز پیدا کرده اند. تنها یک درصد نگرش شان نســبت به سال گذشته منفی 

شده است.

احتمال داشتن استراتژی شفاف برای 
افرادی که حس مثبتی دارند، بیشتر است

حرکت پرشــتاب به سمت بانکداری باز باعث شــده موسسات زیادی در 
لحظات آخر خودشان را برای آن آماده  کنند. مدیران باید استراتژی بانکداری 
باز را به اهداف محسوس کسب وکار تبدیل کنند، فرهنگ تغییرپذیری ایجاد 
کنند، افرادی را برای آن آموزش دهند و بانکداری باز را در نقشــه راه توسعه  

محصوالت، خدمات و فناوری های خود لحاظ کنند.

همان طور که در ادامه می بینید، اکثریت پاسخ دهندگان عنوان کرده اند که 
سازمان آنها استراتژی شفافی برای بانکداری باز دارد )57.6 درصد( و آن 
را به چشم یک فرصت می بیند )58.6 درصد(. این موضوع نشان می دهد 
که این شرکت ها توانسته اند با موفقیت استراتژی خود را به اهداف محسوس 

و فرصت هایی برای کسب وکار خود تبدیل کنند.
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سازمان هایی که بانکداری باز را به چشم یک فرصت می بینند

سوال: آیا با این گزاره موافقید؟ »در سازمانی که در آن مشغول به کار هستم، بانکداری باز به چشم یک فرصت دیده می شود.«

فرانسه

اسپانیا

بریتانیا

ایتالیا

بلژیک

میانگین اروپا

هلند

پرتغال

نروژ

سوئد

آلمان

دانمارک

فنالند

77.4%

75.9%

66.7%

63.3%

61.9%

55%

55%

52.6%

50%

46.7%

45%

35%

58.6%

فرانسه و اســپانیا در صدر کشــورهایی قرار می گیرند که سازمان هایشان 
بانکداری باز را به چشم یک فرصت می بینند. مدیران بانک های این کشورها 
در مورد تغییراتی که بانکداری باز در مدل کسب وکار آنها ایجاد خواهد کرد، 

زیاد صحبت کرده اند.

در اسپانیا، دیدگاه خوش بینانه با داشتن یک استراتژی بانکداری باز روشن 
و شــفاف گره خورده اســت )79.3 درصــد(. بانک های اســپانیا مانند 
بی بی وی ای و سانتاندر سال هاست که روی »نوآوری باز« سرمایه گذاری 
می کنند. بی بــی وی ای کمینه محصول پذیرفتنی )MVP( را نیز در ســال 

2015 برای پلتفرم بانکداری باز خود راه اندازی کرد.

در فرانسه تنها 54.8 درصد از مدیران باور دارند که استراتژی شفافی برای 
بانکداری باز در اختیار دارنــد و 45.2 درصد چنین باوری ندارند. برخی 
بانک های پیشــگام مانند »بی ان پی پاریباس« ســرمایه گذاری های قابل 
توجهی برای راه انــدازی بانک های دیجیتال انجام داده اند و علنا شــراکت 
استراتژیک خود را با فین تک هایی مانند »تینک« اعالم کرده اند. البته حوزه 
خدمات مالی در مورد اینکه چگونه از بانکداری باز برای بهبود کسب وکار یا 

عملیات خود بهره برداری می کند، شفاف سازی نکرده است.
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کشــورهای فنالند و دانمارک در قعر هر دو نمودار قرار گرفته اند و تنها 40 
درصد از پاسخ دهندگان آنها اعالم کردند که استراتژی بانکداری باز و شفافی 
در اختیار دارند. بانک های هر دو کشــور بانکداری باز را به چشم اجباری 
در راســتای قانون PSD2 دیده اند و تولید ای پی آی های PSD2 خود را به 
شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری برون سپاری کرده اند. در نتیجه برخی 
موسسات مالی، بانکداری باز را به چشم طرحی استراتژیک نمی بینند که در 

سطح سازمانی گسترده تری حائز اهمیت باشد.

از طرفی، خدمات مالی در کشورهای دانمارک و فنالند تا حدودی متمرکز 
است و چند موسسه اصلی سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص 
داده انــد. بانک های بزرگی ماننــد OP در فنالنــد و Danske Bank در 
دانمارک سرمایه گذاری های قابل توجهی روی بانکداری باز انجام می دهند 

و می توانند در آینده نزدیک به الگویی برای سایر بازار تبدیل شوند.

سازمان هایی که استراتژی بانکداری باز و شفاف دارند

سوال: آیا با این گزاره موافقید؟ »سازمانی که در آن مشغول به کار هستم برای شناسایی مزایای بانکداری باز، استراتژی شفافی دارد.«

اسپانیا

بلژیک

بریتانیا

ایتالیا

میانگین اروپا

هلند

پرتغال

فرانسه

نروژ

سوئد

آلمان

دانمارک

فنالند

79.3%

71.4%

70%

63.3%

57.6%

55%

55%

54.8%

52.6%

50%

50%

40%

40%
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موسسات مالی که برای بانکداری باز با شرکت های فین تک مشارکت دارند

ید؟ بلهخیرسوال: آیا برای دسترسی به بانکداری باز، با شرکت های فین تک مشارکت دار

بلژیک

یتانیا بر

نروژ

فرانسه

میانگین اروپا

دانمارک

فنالند

آلمان

هلند

سوئد

اسپانیا

ایتالیا

پرتغال

38.1%  61.9%

 66.7%

 73.7%

 77.4%

 77.6%

 80%

 80%

 80%

 80%

 80%

 82.8%

 83.3%

 85%

33.3%

26.3%

22.6%

22.4%

20%

20%

20%

20%

20%

17.2%

16.7%

15%

اعتماد به بانکداری بــاز تنها از طریق درک فرصت، اســتراتژی یا مجموع 
سرمایه گذاری های انجام شده، نشان داده نمی شود؛ بلکه تعداد مشارکت ها 
در حوزه بانکداری باز هم که موسسات مالی برای کمک به تسریع نوآوری و 

رسیدن به اهداف شان شکل داده اند، موثر است.

در اروپا، 22.4 درصد از موسســات مالی با شــرکت های فین تک وارد 

همکاری شدند تا به فناوری های بانکداری باز دســت پیدا کنند )در سال 
2019 نیز تعداد این موسسات مالی حدودا همین میزان بود(. اکثر مدیران 
اعالم کردند که با بیش از یک شــریک )حتی برخی از آنهــا با بیش از پنج 
شریک( همکاری می کنند تا اهداف بانکداری باز سازمان خود را به واقعیت 

بدل کنند.

افزایشسرعتمشارکت
برایبانکداریباز
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بلژیک

یتانیا بر

نروژ

فرانسه

میانگین اروپا

دانمارک

فنالند

آلمان

هلند

سوئد

اسپانیا

ایتالیا

پرتغال

با توجه به نتایج به نظر می رســد پاســخ دهندگانی که نگــرش بهتری به 
بانکداری باز دارند )مانند بریتانیا و بلژیک(، بیشتر احتمال دارد که از قبل 
با شرکت های فین تک برای دسترســی به فناوری بانکداری باز مشارکت 

داشته باشند.

وقتی به آن دسته از موسســات مالی نگاه می کنیم که از قبل با شرکت های 
فین تک همکاری هایی داشته اند، می بینیم اکثر آنها با چند شرکت فین تک 
مختلف در راستای تقویت اســتراتژی بانکداری باز خود همکاری دارند 

)23.1 درصد از آنها بیش از پنج شریک دارند(.

عالوه بر این، 69.2 درصد عنوان کردند که تعداد شــرکای آنها از ســال 
گذشته تاکنون افزایش پیدا کرده است. این شراکت ها به مدیران در دسترسی 
به فناوری ای کمک می کند که ایجاد و نگهداری آن در مقیاس باال برایشان 

بسیار پرهزینه است.

نتایج نشان می دهد موسسات مالی که روی بانکداری باز سرمایه گذاری 
می کنند، پس از مشاهده اولین تاثیراتی که همکاری هایشان با فین تک ها به 

همراه دارد، تمایل بیشتری برای ادامه این مشارکت پیدا می کنند.

مشارکت با فین تک ها برای بانکداری باز

سوال: سازمان شما برای رسیدن به اهداف بانکداری باز خود با چه تعداد شرکت فین تک مشارکت دارد؟

بیش از پنج فین تک

پنج فین تک

چهار فین تک

سه فین تک

دو فین تک

یک فین تک

بی اطالع

23.1%

9.2%

10.8%

13.8%

15.4%

1.5%

12.3%
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تعداد شرکت های فین تک که با آنها همکاری انجام می شود

ید در مقایسه با سال مالی گذشته )2019( تغییری داشته است؟ سوال: آیا تعداد شرکت های فین تک که با آنها شراکت دار

10.8%

15.4%

43.1%

29.2%

0%

1.5%

مشارکت با فین تک ها انواع گوناگونی دارد. هدف برخی از آنها افزایش تعداد 
کانال های فروش برای کســب وکارهای جدید یا ارائه خدمات مکمل برای 
کارکردهای موجود است. هدف برخی دیگر از آنها کمک به حل یک مشکل 

داخلی محسوس در یک محیط کنترل شده است.

البته فقط تعداد اندکی از شراکت ها هستند که می توانند مشکالت کاربردی 
بانکداری باز را در مقیاس بزرگ حل کنند.

یکی از دالیل این امر این اســت که موسسات بزرگ معموال برای حفاظت 
از داده به پشتیبانی در سطح شرکتی، توافق در سطح سرویس و فناوری های 
پیشرفته نیاز دارند. عالوه بر این، شراکت هایی که در حوزه فناوری صورت 

می گیرد، معموال از نظر درستی و منابع ارزیابی می شوند.

دلیل دیگر این است که در TPP ،PSD2ها باید در نقش ارائه دهنده خدمات 
فنی به یک موسسه مالی عمل کنند که خدمات آن ها قانونی باشد. یعنی حتی 
اگر بانکی هم قصد دارد خدمات مرتبط با حساب بانکی یا خدمات پرداختی 

ارائه کند، باید در قالب یک TPP عمل کند.

بنابراین می توان شراکت با فین تک ها برای دستیابی به فناوری بانکداری باز 
را تالشی فوق العاده استراتژیک در نظر گرفت.

در حالی که بسیاری از موسسات مالی به اجبار روی تولید ای پی آی ها تمرکز 
کرده اند، موسساتی که روی مشارکت با فین تک ها سرمایه گذاری می کنند، 

به دنبال این هستند که برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنند.

انواعگوناگونمشارکت

بیش از 10 شرکت اضافه شده است

6 تا 10 شرکت اضافه شده است

1 تا 5 شرکت اضافه شده است

تغییری نداشته است

کاهش یافته است

اطالع ندارم / محرمانه است
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وقتی به آینــده فکر می کنیــم، می بینیم 69.8 درصــد از مدیرانی که 
با شــرکت های فین تک همکاری ندارند، عنوان کردند که شــراکت با 
شرکت های فین تک به منظور دسترســی به فناوری بانکداری باز یکی 
از اولویت های یک سال آینده آنها خواهد بود. 21.8 درصد از مدیران 

عنوان کرده اند که برنامه ای برای شراکت ندارند.

نتایج نشــان می دهد عموم بر ایــن باورند که شــرکت های فین تک به 
پیشرفت سریع تر در زمینه بانکداری کمک می کنند.

مشارکتهایبیشتر
درراهاست

مشارکت با شرکت های فین تک برای بانکداری باز

سوال: آیا برای شراکت با فین تک ها به منظور دسترسی 
ید؟ به فناوری های بانکداری باز برنامه ای دار

برای شراکت تا 6 ماه آتی برنامه ریزی کرده ایم

برای شراکت ظرف 6 تا 12 ماه آتی برنامه ریزی کرده ایم

برای شراکت بعد از 12 ماه آتی برنامه ریزی کرده ایم

برنامه ای برای شراکت نداریم

39.6%

30.2%

21.8%

8.4%



16

ایجاد نگرش مثبت به بانکداری باز، نشانگر کار شگفت انگیزی است 
که کســب وکارها برای پیروی از قانون انجام داده اند. عالوه بر این، 
تالش های کنونی برای ساخت اکوسیستمی را نشان می دهد که در آن 
تبادل داده بین موسســات مالی و TPPها به فراهم کردن قابلیت ها و 

تجربه های جدید در بازار کمک می کند.

با اینکه اعتماد گسترده ای به بانکداری باز وجود دارد، برخی سازمان ها 
هنوز آن را به خوبی درک نکرده اند. موسســاتی که  می توانند فرصت 
بانکداری باز را به یک استراتژی شــفاف برای خودشان تبدیل کنند، 

به راحتی می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

به منظور بهره گیری از بانکداری باز، موسسات مالی بسیاری تصمیم 
گرفته اند با فین تک ها شراکت داشته باشــند. مشارکت با فین تک ها 
به شــکل های مختلفی انجام می شــود که هــر کــدام از اینها برای 

ینی بسیار حائز اهمیت هستند. ارزش آفر

با توجه به نتایجی که در این گزارش عنوان شــد، می توان پیشنهادهای 
یر را ارائه کرد: ز

1. از بانکداری باز برای بهبود مدل 
کسب وکار کنونی خود استفاده کنید

مدیران، بانکداری باز را جدی گرفته انــد. صنعت بانکداری پذیرفته 
اســت که با اســتفاده از بانکداری باز می توان پول بیشتری به دست 
آورد و نگرش ها در حال تغییر است، اما تمرکز روی تولید ای پی آی ها 
و اجبار موجود در این زمینه باعث شــده ســرمایه گذاری به سمت 
استراتژی بلندمدت پیش برود )با اینکه سرمایه گذاری کوتاه مدت هم 
ارزش آفرین است(. هدف بانکداری باز تغییر مدل کسب وکار نیست؛ 
بلکه هدف این است که به کسب وکار موجود و آینده آن، خدمت کند. 
ینی با بانکداری باز نقشه راهی ایجاد  مدیران باید امروز برای ارزش آفر

کنند.

نتیجه گیری
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2. استراتژی کسب وکار را در مرکزیت 

سرمایه گذاری بانکداری باز قرار دهید

ســازمان هایی که فرصت های بانکداری باز را درک می کنند، اغلب 
استراتژی شفافی برای رسیدن به بازدهی دارند. عالوه بر این، موسساتی 
که مزایای آن را درک می کنند، می توانند روی کاربردهای آن برای بهبود 
تجربه مشتری تمرکز کنند )از جذب و همراه ســازی مشتری تا ارائه 

خدمات و پشتیبانی(.

3. از مشارکت با فین تک ها به منظور 

ارزش آفرینی برای مشتری استفاده کنید

تاکنون تنها تعداد کمی از موسسات قانونمند برای دسترسی به فناوری 
بانکداری باز با شرکت های فین تک شراکت داشته اند، اما بیشتر مدیران 
تمایل دارند ظرف 12 ماه آتی چنین شراکتی را ایجاد کنند. این موضوع 
بسیار حائز اهمیت بوده و به کسب وکارها امکان می دهد برای مشتری 
یاد فین تک ها، به نوآوری  ینی کرده و در عین حال با سرعت ز ارزش آفر
و فعالیت در بازار بانکداری باز بپردازند. مدیــران نباید فقط فناوری 
یک بالقوه خود را  یابی کنند؛ بلکه باید توانایی های شر فین تک ها را ارز

در زمینه پشتیبانی، امنیت و صداقت نیز بسنجند.
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در مورد این 
تحقیق

»تینک« با کمک سازمان تحقیقاتی مستقل »یوگاو«، نظرسنجی گسترده ای 
روی نگرش و نظرات افراد در مورد بانکداری باز در اروپا انجام داد.

تمامی مصاحبه ها توسط یوگاو بین 28 ژانویه و 3 مارس 2020 انجام شد 
که 290 نفر از مدیران ســرویس های مالی برجســته را در 12 کشور دربر 

می گرفت.

شرکت کنندگان از طریق تلفن و پرسشــنامه آنالین به سواالت پاسخ دادند 
)سواالت به زبان مادری خودشان از آنها پرســیده شد تا از اعتبار پاسخ ها 

اطمینان حاصل شود(.

شرکت کنندگان واجد شرایط بایســتی 1. تصمیم گیرنده اصلی یا تاثیرگذار 
باشند، 2. در موسســه مالی قانونمندی مشــغول به کار باشند، 3. حداقل 
اطالعاتی از PSD2 داشته باشند و 4. درکی از برنامه های سرمایه گذاری 

بانکداری باز داشته باشند.

اندازه نمونه بر اساس کشور

سوال: در چه کشوری فعالیت می کنید؟

21 20 20

31 30 30

20
19

20

29

20

30

بلژیک دانمارک فنالند فرانسه آلمان ایتالیا هلند نروژ پرتغال اسپانیا سوئد بریتانیا
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بیش از 5000 کارمنداندازه سازمان بر اساس کشور
1000 تا 4999 کارمند

500 تا 999 کارمند
100 تا 499 کارمند

میانگین اروپا

بلژیک

دانمارک

فنالند

فرانسه

آلمان

ایتالیا

هلند

نروژ

پرتغال

اسپانیا

سوئد

بریتانیا

10% 24% 35%

19%

55%

40%

23%

40%

27%

35%

26%

45%

31%

45%

40%

24%

15%

45%

27%

37%

25%

10%

15%

31%

30%

13%

10%

5% 5%

3%

15%

10%

17%

10%

11%

20%

7%

5%

10%

31%

48%

35%

30%

23%

30%

20%

30%

53%

20%

31%

20%

37%
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مقام پاسخ دهنده در شرکت

دسته بندی پاسخ دهندگان بر اساس دپارتمان

PSD2 آشنایی پاسخ دهندگان با

22.8%

7.9%

57.6%

34.5%
21.1%

41.7%

10.7%

2.8%

رئیس دپارتمان آشنایی زیاد

مدیران ارشد  مالک کانالآشنایی نسبی

مدیر آشنایی کم

مالک محصول

مدیریت

فناوری اطالعات

استراتژی

محصول

بانکداری دیجیتال

فروش

35.2%

22.8%

12.8%

12.1%

10%

7.2%
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گزارش »نگرش نسبت به  بانکداری باز   و مشارکت  با فین تک ها« اولین بار توسط  تینک  در  سال 2020 منتشر شده است .
»راه پرداخت« این گزارش  را  با حمایت شرکت فرابوم در تابستان 1399 منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.

این گزارش در راه پرداخت با حمایت شرکت فرابوم تولید و منتشر شده است

2020: the year  
of value creation

Open banking 
attitudes 
and fintech 
partnerships


