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 چکیده )فارسی(
 

ها در منطبق شود. عدم توانایی شرکتهای جدید برای صنایع گوناگون میها و فرصتتغییرات فناوری منجر به ایجاد چالش

-ها از بازار شود. بنابراین ارزیابی دقیق پیامدممکن است منجر به خروج آنخود با این تغییرات حتی   وکارساختن مدل کسب

های روند ترینیکی از مهمچین بالکوکار صنایع گوناگون اهمیت فراوانی دارد. کسبهای های جدید بر روی مدلهای فناوری

ای از فناوری نظران تغییرات عمدههای اخیر بوده است. یکی از صنایعی که به اعتقاد بسیاری از صاحبفناوری در سال

تواند بر روی صنعت میچین بالکای که فناوری خواهد گرفت، صنعت بانکداری است. با توجه به تاثیر انقالبی چینبالک

وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب بانکداری داشته باشد. بررسی تاثیر این تکنولوژی بر مدل کسب

نفر از  10با استفاده از روش تحلیل تم و با مصاحبه با  ینمحقق باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت.در این صنعت میارزش 

وکار صنعت چین بر مدل کسبچین این تاثیر را مورد بررسی قرار داده است. این مقاله تاثیر فناوری بالکخبرگان حوزه بالک

با حضور این « ارتباط با مشتری»و « مشتریان هدف»، «ارزش پیشنهادی»های که بلوکای نماید. به گونهبانکداری را تایید می

« ساختار هزینه»و « شرکای کلیدی»، «فعالیت کلیدی»های فناوری با تهدید مواجه خواهند شد. در مقابل برای بلوک

پذیرد. در نهایت با توجه به وری میتاثیری دوسویه از این فنا« جریان درآمدی»گردد. بلوک ای فراهم میهای بالقوهفرصت

ها استراتژی وکار بانک را به چالش خواهد کشید، الزم است بانکهای هسته کسبی بخشچین تقریبا همهاینکه فناوری بالک

 های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت

 

 JEL :O33 (Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion Processes)طبقه بندی 

 ، استراتژیکار، صنعت بانکداری، نوآوریوچین، مدل کسببالک کلمات کلیدی:
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 چکیده )انگلیسی(
 

Technological changes pose new challenges and generate new opportunities in different industries. 

Companies’ inability to adapt their business models with these changes may even cause them to leave 

the market. Therefore, it is extremely important to assess the consequences that the new technologies 

can have on the business models in different industries. The Blockchain has been one of the most 

important technology trends in recent years. Banking industry is one of the most affected industries by 

the Blockchain technology. Due to the revolutionary influence of Blockchain on banking industry, it 

is important to investigate its implications on banks business models, which represent how banks 

create, deliver and capture value. The researchers analyzed this effect using the thematic analysis 

method and interviewed 10 Blockchain experts. This paper confirms the impact of Blockchain 

technology on the business model of the banking industry. The "value proposition", "customer 

segment" and "customer relationships" blocks of Canvas business model appear to be threatened by 

the presence of this technology. On the contrary, Blockchain technology provides many opportunities 

for “key activity ","key partners" and "cost structure" blocks of Canvas business model. The 

Blockchain technology has a two-way effect on "revenue streams" block. Ultimately, given that 

Blockchain technology challenges almost the entire core business of the bank, banks must adopt 

effective strategies against threats and opportunities of Blockchain technology. 

 

JEL classification: O33 (Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion Processes) 
Key Words: Blockchain, Business Model, Banking Industry, Innovation, strategy 
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 مقدمه
 ، هوش مصنوعی وانش ابری، ابر دادهمانند رای های نوینیاثیرپذیری فراوانی از فناوریهای اخیر صنعت بانکداری تدر سال

چین وکار صنعت بانکداری دارد بالکایی بر مدل کسبرات گستردههایی که تاثیداشته است. یکی از فناوریاینترنت اشیاء 

 چینبالکتحولی که اینترنت در صنعت رسانه ایجاد کرده است، ": معتقد است 1وکار هارواردای که مجله کسببه گونهاست. 

 . "های مالی ایجاد خواهد نموددر سیستم

ها یده و در حال توسعه است، مقطع کنونی فرصت مناسبی برای بانکبا توجه به اینکه این فناوری هنوز به بلوغ کافی نرس

های بالقوه مندی از فرصتهای مناسب ریسک تهدیدهای احتمالی را کاهش داده و با بهرهباشد که بتوانند با اتخاذ استراتژیمی

 وکار خود ایجاد نمایند.مزیت رقابتی پایداری برای کسب

وکار مورد بررسی های تغییر در مدل کسبهای کلیدی آن به عنوان محرکچین و ویژگیکدر این پژوهش ابتدا چیستی بال

وکار و تاثیر بیان شده است. سپس تعاریف مدل کسب کاربردهای این فناوری در صنعت بانکداری در ادامه واست قرار گرفته 

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.های نوین بر روی آنفناوری

نفر از خبرگان حوزه  10.شده استاستفاده  2یافته با تاکید بر رویکرد اکتشافیساختاراز مصاحبه نیمه پژوهشدر این 

محقق و  شدهآوری اطالعات و انجام مصاحبه برگزیده عنوان نمونه برای جمعها آشنا بودند بهچین که با فعالیت بانکبالک

 ه نموده است.از روش کیفی تحلیل تم استفاد هاآنبرای تحلیل نظرات 

های های فرعی که بر اساس ویژگیدر قالب تمها لیه استخراج شده از مصاحبهکدهای او ابتدا های تحقیققسمت یافتهدر 

های بر اساس تاثیر آنها بر بلوک ایجاد شده فرعیهای در نهایت تم .بندی شدنددستهچین انتخاب شده بودند کلیدی بالک

 .شدندبندی گروههای اصلی به عنوان تم( Canvasن پژوهش)و کار انتخابی ایمدل کسب

ارزش »های بلوکای که به گونهنماید. وکار صنعت بانکداری را تایید میچین بر مدل کسبتاثیر فناوری بالکاین مقاله 

مقابل برای در  .شدد نتهدید مواجه خواه با حضور این فناوری با «ارتباط با مشتری»و « مشتریان هدف»، «پیشنهادی

جریان »بلوک  گردد.ای فراهم میهای بالقوهفرصت« ساختار هزینه»و « شرکای کلیدی»، «فعالیت کلیدی»های بلوک

 پذیرد.تاثیری دوسویه از این فناوری می« درآمدی

الزم د کشید، وکار بانک را به چالش خواههای هسته کسبی بخشچین تقریبا همهبا توجه به اینکه فناوری بالکدر نهایت 

 این فناوری اتخاذ نمایند.حاصل از های ها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتاست بانک
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 ادبیات موضوع
بر اساس بلوغ و ضریب های تاثیرگذار روی صنعت بانکداری آمریکا را فناوری 2018در گزارش فوریه  3مجله ارنست و یانگ

ها، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و های رایانش ابری، کالن داده. فناوریبندی نموده استه شکل زیر دستهبتاثیرگذاری 

چین از کمترین میزان بلوغ و بیشترین سطح تاثیرگذاری شوند که در میان آنها بالکچین در این دسته بندی دیده میبالک

چین برای رسیدن به سطح بلوغ نکته اشاره نموده که فناوری بالک به این 2016گارتنر در گزارش سال  .[1] برخوردار است

چین ماهیت . اما با توجه به این نکته که بالک[2] سال زمان نیاز دارد 5های مالی به حداقل  کافی برای استفاده در زیرساخت

ها مزایای مانند کاهش ن برای بانکاندازد و از طرفی استفاده از زیر ساخت آوجودی بانک به عنوان یک واسطه را به خطر می

ها الزم گیری از آن برای بانکها و سرعت بخشیدن به فرایندهای تسویه بین بانکی را به همراه دارد، شناخت و بهرههزینه

 باشد.می

 چینتعریف بالک
 یهاافه شدن به بلوک. هر تراکنش قبل از اضکندیکه معامالت را ثبت مچین یک دفتر کل توزیع شده در شبکه است بالک

 یا داد و ییرتوان تغی. اطالعات ضبط شده را نمشودمی ییدتأ یتشبکه بر اساس سازوکار اجماع اکثر یهاتوسط گره یرهزنج

  .[3] فراخوانی کردتوان دوباره در هر زمان یهر معامله را م چهیخو تار نمود پاک

 چینهای بالکها و کاربردویژگی
به  هاآن ویژگی از استفاده نحوه و آن فناوری هایویژگی الزم است تا وکار،کسب مدلیک فناوری بر  ثیرتا بررسی به منظور

و  "چینهای کلیدی فناوری بالکویژگی"مورد بررسی قرار بگیرد؛ در ادامه و مقابله با تهدیدها ها مندی از فرصتمنظور بهره

 رار گرفته است.مورد بررسی ق "های آن در صنعت بانکداریکاربرد"

 بالک چینکلیدی های ویژگی
 :بانک  :اعتماد )به عنوان مثالمورد  یمرکز رابط یقاز طر یدبا تراکنش، هر زمعامله متمرک یها یستمدر س نامتمرکز

 های نامتمرکز،در سیستم کند.را نیز اشغال می یسرور مرکز ظرفیت ینههزعالوه بر و به ناچار  تایید شود( یمرکز

انجام شود. به  یمرکز رابطتوسط  یتاحراز هو بدون بصورت فرد به فردتواند یم چینبالکدر شبکه  نشتراک یک

 ظرفیت( را کاهش دهد و یاتعمل ینهتوسعه و هز ینه)از جمله هز سرور یهاینهتواند هزیم چینبالک یب،ترت ینا

 دهد. را افزایش یعملکرد سرور مرکز

 شود و در کل شبکه  ییدتأ یدشده با یعتوز یهامعامالت در سراسر شبکه در بلوکاز  یکاز آنجا که هر  : ییدارپا

خواهد  تایید یگرد یهاهر بلوک  توسط گره ین،عالوه بر ا رکوردها را تغییر داد.است که  یرممکنغ یبا، تقرثبت شود

 شود. ییشناسا یبه راحت دتوانیم یگونه جعلهر ینخواهند شد. بنابرا یبررس هاتراکنششد و 

 :کاربر  یک ین،ارتباط برقرار کند. عالوه بر ا چینبالکشده با شبکه  یدآدرس تول یکتواند با یهر کاربر م ناشناسی

 یشخص مرکز یچه یگرکند. د یجادا خود یتاز آشکار شدن هو یریجلوگ یرا برا یادیز یهاتواند آدرسیم

را در معامالت موجود  یخصوص یماز حر یمقدار مشخص میزمکان ینکند. اینم نگهداریکاربران را  یاطالعات شخص

                                                 
3 Ernst & Young 
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 .نمایدیحفظ م چینبالکدر 

 :یتوانند به راحتیشود، کاربران میم ییدبا ثبت زمان تا چینبالکاز معامالت در  یککه هر  ییاز آنجا حسابرسی 

 یتو شفاف یابیرد ،یتقابل ین. انمایند یابیو رد ییدتأ ،یعبه هر گره در شبکه توز یدسترس یقرا از طر یسوابق قبل

 .[4] بخشدیرا بهبود م چینبالکشده در  یرهاطالعات ذخ

 :آوری و وکارهایی که اطالعات شخصی افراد را جمعای در رابطه با کسبهای فزایندهنگرانی حفظ حریم خصوصی

زایش پیدا کرده است. کنند وجود دارد چرا که به تازگی وقایع مربوط به نقض حریم خصوصی افراد افکنترل می

دهد. در شبکه چین با توجه به طبیعت غیرمتمرکز بودن امکان نقض حریم خصوصی افراد را کاهش میبالک

ها چین دادهها را داشته باشد. در بالکچین هیچ قدرت مرکزی وجود ندارد که امکان کنترل و دستکاری دادهبالک

ها به فرم تراکنش در یک لیست توزیع شده د بلکه آننوشدر قالب فایل در یک سرور مرکزی ذخیره نمی

شود به صورتی بسیار امن برای حفظ حریم چین ذخیره میای که در یک بالکشوند. هر دادهسازی میذخیره

 .[5]شود شخصی مجازی رمزنگاری می

 :تغییر ممکن بودن غیر  یمعنا یرناپذیر آن است که بهچین ساختار تغیهای بالکیکی از ویژگی کاهش تقلب

های شوند که یک نسخه از آن در سایر گرهها در یک دفتر کل ذخیره میچین دادهمحتوای آن است. در بالک

چین تنها یک پایگاه داده وجود ندارد که امکان مداخله و دستکاری چین نیز وجود دارد. با وجود بالکی بالکشبکه

دهد تا امکان تقلب را کاهش دهند چرا که تقریبا تغییر ها امکان میتدر آن وجود داشته باشد. این ویژگی به شرک

 .[7] [6]دهد ها را کاهش میچین غیرممکن است و این موضوع ریسک شرکتیک داده در بالک

 :بتوان که زمانی تا را اطالعات نوع هر عمال تا کرد ریزیبرنامه ایتوان به گونه می چین رادفتر کل بالک شفافیت 

 اسناد ازدواج، سند مرگ، و تولد گواهی مواردی نظیر تواند کرد، نگهداری نماید. این اطالعات می بیان کد در را آن

. [5]شود شامل ادعا و یا رای بیمه را پزشکی، هایدستورالعمل مالی، هایحساب تحصیلی، مدارک مالکیت،

 [5]گردد ها و ذینفعان میشفافیت بین شرکتپذیر کردن حسابرسی منجر به ایجاد ی امکانچین به واسطهبالک

[8]. 

 :اینترنتی، تهدید تقلب، هویت، سرقت کردن، هک دائمی برای هایتالش دلیل به هاشرکت و افراد امنیت امنیت 

 و شده چین رمزگذاریبا توجه به اینکه بالک. [5]قرار دارد  در معرض خطر اینترنت هرزنامه و بدافزار در فیشینگ،

 پایگاه کردن که هک چرا دهد،می کاهش را اطالعات انحراف در و اینترنتی سرقت احتمال باشد،مرکز میمت غیر

 وجود چینبالک در 4شکست ی تکینقطه. ]10[ ]5[ ]9[است  دشوار بسیار به صورت همزمان چندگانه هایداده

های مشابهی مانند موارد حمله ن آنامکان هدف حمله قرار گرفت نیست که متمرکز دارای سرورهای شبکه و ندارد

 شده توزیع دفتر کل ها و یا سرورهای ابری در گذشته صورت گرفته است، وجود داشته باشد.که در بانک

 برای ویژگی این از توانندمی هاشرکت. [5] پذیر استپذیرتر بوده و در برابر مهاجمان مخرب کمتر آسیبانعطاف

 .[11]کنند  استفاده اینترنتی جرایم در مقابل خصوصی مالی و یا خارجی و داخلی اطالعات امنیت

 :چین بالک .دسترسی ندارند اقتصادی و مالی نظام به به هنوز جهان جمعیت میلیارد دو به نزدیک دسترسی برابر

مرزها  پذیری در سراسرهای باالسری مربوط به عملیات مالی را کاهش داده و مشکل مقیاسها، هزینهبا حذف واسطه

مندی از خدمات مالی را نداشتند فراهم را حل نموده و امکان ورود گروهی از مشتریان را که قبل از این امکان بهره

                                                 
4 Single Point of failure 
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 .نمایدمی

 :وام فصل معامالت و حل. شود پردازش تا کشدمی روز طول 7تا  3 بین 5پول بین مرزی انتقال کلی طوربه سرعت 

 که ،SWIFT نهایی شدن سفارشات پرداخت در شبکه. بردزمان می روز سه و بیست مدت به متوسط طور به بانکی

 هایتراکنش کهحالی انجامد درچند روز به طول می کند،می اداره جهان سراسر در را سفارش میلیون پنجاه روزانه

فاده از با است هاشرکت که است معنی این به این .شود می تکمیل ایدقیقه چند یا فوری صورت به چینبالک

 را خود خدمات سطح نتیجه در و دهند انجام سرعت به را اطالعات و دارایی پول، معامالت توانندچین میبالک

 .[5]دهند  افزایش

 :کند. در می فراهم شبکه، یک دید فوری سراسر در معامالت تمام از نسخه واحد یک ارائه چین بابالک کارایی

 بهبود نتیجه در محصول هستند، عمر چرخه طول در وظایف انجام بهموظف  هاطرف چین تمامیسیستم بالک

 ایجاد با توانندمی چینبالک بر مبتنی های سیستم این، بر عالوه. شوداتوماسیون حاصل می طریق از کارایی

 .[8]شوند  پردازش کارایی بهبود موجب کنندگانشرکت بین سابقهبی همکاری

 :این  در شده ذخیره چین، اطالعاتد شده غیرمتمرکز برای توافق در سیستم بالکبا توجه به سازوکار ایجا کیفیت

 تراکنش یک اگر که کندمی تضمین رخ داده است. این موضوع واقعیت در که آن چیزی است به مرتبط سیستم

 چینبالک از استفاده ها باشرکت. است باالتر داده کیفیت شد در نتیجه خواهد رد نشود، تأیید ها گره اکثر توسط

 .[5]دهند می افزایش را های خودداده یکپارچگی خودکار، فرآیندهای برای

 ابر یک در هاداده ضبط و تراکنش خود سنجیاعتبار طریق سازوکار از را واسطه به نیاز چینبالک ها:کاهش هزینه 

 کارشناسان .باشد مشترک زینهه بر مبتنی ایشبکه چینبالک که شودمی باعث این امر. کندمی شده حذفتوزیع

در آینده به ارزانی هزینه استفاده از  چینبالک محاسبات هایزیرساخت از استفاده هایهزینه است ممکن گویندمی

 حذف علت به به انجام تراکنش مربوط هایهزینه چینبا استفاده از بالک. [12]اینترنت در حال حاضر باشد 

های مربوط به جلوگیری از تقلب چین هزینها توجه به ساختار تغییرناپذیر بالکب .[5] یابدمی کاهش هاواسطه

های مربوط به کاهش خواهد یافت. عالوه بر آن با توجه به افزایش کیفیت داده، شفافیت و قابلیت اطمینان، هزینه

مکان استفاده از دفتر کل دهی کاهش خواهد یافت. هزینه شناسایی و ایجاد اعتماد نیز با توجه به اتلفیق و گزارش

 .[5] [13]کنندگان کاهش خواهد یافت توزیع شده برای تایید اطالعات مشتریان و یا تامین

 

 در خدمات مالی چینکاربردهای بالک 
دهند تا از ارزهای کاربران اجازه می گذاری نمودند و بهچین سرمایهالکروی زیرساخت مبتنی بر ب یمال یهااز شرکت یتعداد

تا  نموده یگذاریهسرما چینبالک فناوری رویبه طور گسترده  6نزدکبه عنوان مثال،  مزنگاری شده استفاده نمایند.ر

اطالعات در مورد سهام  یرهذخ یپروتکل برا یکتا  همکاری نموده 7شرکت چِینسهام را کاهش دهد و با  یریتمد یهاینههز

                                                 
5 remittance 
6 NASDAQ 

7 Chain 
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به کار  یدر زمان واقع یالملل ینب یهاپرداخت یریتمد یرا برا 8ریپل یراانک اخب ین. چندشده ایجاد نمایدمبادله  یاصادر شده 

  .[3] اندبرده

 ، زمان الزم برای انجام معامالت ها درکاهشبانک به تواندمی چینبالک ها،داده روی بر بیشتر کنترل و امنیت ارائه بر عالوه

 بررسی ،چینبالک حلراه. کند کمک 10کشور از خارج هایپرداخت انجام و 9KYC هایپروتکل سازیپیاده ،هاهزینه کاهش

 رودمی انتظار. نمایدرا تسهیل می کنندگانتامین مدیریت و هاشرکت دهیوام ریسک ارزیابی ،گیرنده وام هایشرکت صحیح

 مشکوک هایتراکنش و نیپروفایل ریسک مشتریان سازما را  از طریق به اشتراک گذاشتن KYCسازی پیاده چینبالک حلراه

 . [1] تر سازدشبکه، ساده در دیگر هایبانک با

های بین ( اشاره نموده که در بخشی از صنعت مالی که بازیگران زیاد و واسطه2016چین )وکار بالکموگایار در کتاب کسب

المللی کاربرد خواهد داشت. های بینلحساب و انتقاصفیههای تن در ارائه خدمات شبکهچیوجود دارند استفاده از بالک صنعتی

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اند بانکچین در مهندسی مجدد فرایندهای بکهمچنین وی معتقد است استفاده از بالک

ارزش برای  محرک کلیدی 6مطالعه موردی در خدمات مالی  9در یکی از گزارشات از طریق بررسی  11انجمن اقتصاد جهانی

 :[14]شناسایی نموده استچین بالک

های بین بانکی چین باعث حذف عملیات دستی مورد نیاز برای تلفیق و کاهش مغایرتساده سازی عملیات : بالک -1

 شود.می

گذار و موسسات تحت کنترل را های مالی بین قانونچین رصد آنی فعالیتگذار: بالکوری قانونافزایش بهره -2

 نماید.پذیر میامکان

چین نیاز به اعتماد به یک تعهد منعقد شده بین طرفین معامله را به واسطه ک طرفین معامالت: بالککاهش ریس -3

 سازد.گیرد برطرف میتوافقات کدگذاری شده که در یک محیط اشتراکی و غیرقابل تغییر انجام می

ت زمان مورد نیاز برای های اعتبارسنجی و تایید معامالچین به واسطه حذف واسطهکاهش زمان تسویه حساب: بالک -4

 دهد.تسویه حساب را کاهش می

را شفاف ها ییدارا یبرا یمنابع مال ینتام چین زمان خواب سرمایه را کاهش داده وبهبود نقدینگی و سرمایه: بالک -5

 نماید.می

احد قابل را در یک منبع وکامل معامله  چهیخو تار ییدارا شناسایی مبداامکان به حداقل رساندن امکان تقلب:  -6

 سازد.اعتماد فراهم می

 
 

 

                                                 
8 Ripple 

9 Know Your Customer 
10Remittance : به کارکنان خارجی از طریق پرداخت پول به اعضای خانواده آنها در کشور خود پرداخت 

11 The World Economic Forum 
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 چین: کاربردهای بالک1جدول 

 نویسندگان چین در خدمات مالیکاربردهای بالک

 قرارداد هوشمند -

 مدیریت سهام -

 المللیپرداخت بین -

 بندی آنالینشرط -

 و دیگران  1ولنتینا گتشی

(2018) 

 KYCسازی پروتکل پیاده -

 المللیپرداخت بین -

 ای وام گیرندههبررسی صحیح شرکت -

 ارزیابی ریسک وام -

 مدیریت تامین کنندگان -

 1ابیزر دیوانجی

 1وی جی کنان

(2018) 

 های تصفیه حسابشبکه -

 المللیهای بینانتقال -

 مهندسی مجدد فرایندها -

 مالکیت دارایی -

 رسیدهای دیجیتال -

 بیمه -

 هویت دیجیتال -

 کیف پول -

 فروش اوراق قرضه -

 اوراق بهادار و ابزارها -

 1یارویلیام موگا

(2016) 

 ساده سازی عملیات  -

 گذاروری قانونافزایش بهره -

 کاهش ریسک طرفین معامالت -

 کاهش زمان تسویه حساب -

 بهبود نقدینگی و سرمایه -

 به حداقل رساندن  امکان تقلب -

  1واترزآر.جس مک

(2016) 
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 وکارکسب تعریف مدل
باشد الزم است تا در ر صنعت بانکداری میکاوچین بر مدل کسببالک فناوریبا توجه به هدف این تحقیق که بررسی تاثیر 

وکار مورد های کسبهای جدید در ایجاد تغییر و نوآوری در مدلفناوریکار بررسی شود و سپس تاثیر وابتدا مفهوم مدل کسب

 بررسی قرار بگیرد.

واقع شده است  کار هم توسط محققین دانشگاهی و هم توسط متخصصین صنعت مورد توجهوهای اخیر مدل کسبدر سال

 توسعه به هنوز موفق محققان است، یافته توسعه ایمالحظه قابل طور به اخیر هایسال در کاروکسب هایمدل مفهوم اگرچه

 .[15]  اندنشده کاروکسب مدل برای نشده پذیرفته عمومی تعریف و زبان یک

 بیان شده است مورد بررسی قرار گرفته است: وکار که توسط محققین گوناگوندر ادامه تعدادی از تعاریف مدل کسب

های اطالعاتی است که شامل وکار یک معماری برای محصول، سرویس و جریانمدل کسب " :دارد( بیان می1998) 12تیمرز

ها؛ توصیف منافع بالقوه برای این بازیگران و همچنین توصیفی از منابع وکار و نقش آنکسب توصیفی از بازیگران گوناگون

 .[16] "درآمدی است

ها ای از عناصر و ارتباطات آنوکار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعهمدل کسب "دارد: ( بیان می2005) 13آستروالدر

کند. این منطق شامل توصیفی از ارزش ارائه شده از طرف شرکت وکاری یک شرکت مشخص را بیان میاست که منطق کسب

ی شرکا برای ایجاد، بازاریابی و تحویل این ارزش به منظور یان هدف، معماری شرکت و شبکهبه یک و یا چند گروه از مشتر

 .[17] "باشدایجاد یک جریان درآمدی پایدار و سودآور می

ها که منجر به توسعه رویکرد کارت و تحقیقات آن 14نورتون وکار تحت تاثیر کاپالن و( از مدل کسب2005تعریف آستروالدر )

 ]18[ ]17[باشد شد؛ می 15توازنامتیازی م

مورد بررسی قرار گرفته است  2جدول باشد که در بلوک می 9( دارای 2010وکار ارائه شده توسط آستروالدر )مدل کسب

 .معروف شده است Canvasوکار وکار در این کتاب به عنوان مدل کسبهای ارائه شده برای مدل کسببلوک  .[19]
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 Canvas راکوبسک لدم هدنزاس یاهکولب :2 لودج

 توضیحات بلوک بعد

 ارزش پیشنهادی محصول

رزش پیشنهادی توصیف واضحی از مشکالت، دردها و ا

هایی است که یک سازمان برای مشتریان خود دینیازمن

 کند.حل می

 رابط مشتری

 مشتریان هدف
لوک مشتریان هدف توصیفی از افرادی است که سازمان ب

 ریزی کرده است.ها به عنوان مشتری برنامهبرای جذب آن

 کانال ارتباطی

و ارتباط برقرار  در جهت رسیدنروشی که سازمان از آن 

کند در این بلوک مورد بررسی یان برقرار میکردن با مشتر

 گیرد.قرار می

 ارتباط با مشتری
لوک ارتباط با مشتری نوع ارتباطی را که سازمان با ب

 کند.مشتری خود برقرار نموده است توصیف می

 مدیریت زیرساخت

 های کلیدیفعالیت

های حیاتی یک سازمان است های کلیدی، فعالیتعالیتف

رائه ارزش پیشنهادی، کسب درآمد و دستیابی به که برای ا

 گیرد.بازارها انجام می

 منابع کلیدی
ترین منابع یک سازمان برای نابع کلیدی توصیفی از مهمم

 ایجاد محصول و یا ارائه خدمت است.

 شرکای تجاری
ی افرادی است که امکان همکاری کنندهین بلوک بیانا

 یجاد ارزش وجود دارد.ها به منظور اسازمان با آن

 های مالیجنبه

 هاساختار هزینه

ها، وکار، فعالیتهای مدل کسبنگامی که زیرساخته

وکار مشخص منابع و روش ارتباط با مشتری یک کسب

 ها وجود دارد.ی هزینهشود؛ امکان محاسبه

 جریان درآمدی

ی روشی است که یک محصول کنندهریان درآمدی بیانج

شود تا مشتریان برای خرید گذاری میت ارزشو یا خدم

 آن تمایل داشته باشند.
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وکار منطقی اکتشافی است که پتانسیل فنی را به تحقق اقتصادی متصل مدل کسب"کند: می ( بیان2005) 16چسبرگ

 .[20] "کندمی

وکار توصیفی از طراحی و یا معماری ایجاد شده به منظور خلق، تحویل و کسب مدل کسب"دارد: ( بیان می2010) 17تیس

ای را توصیف باشد و شیوهآورد توانایی پرداخت وی میسازی نیاز مشتری و بروکار شفافباشد. ماهیت مدل کسبارزش می

دهد؛ نظر مشتری را برای وکار از طریق آن پاسخگوی مشتری است؛ ارزش ایجاد شده را به وی تحویل میکند که کسبمی

به سود های وی را از طریق طراحی مناسب و عملیات عناصر مختلف نماید و در نهایت پرداختیی آن جلب میپرداخت هزینه

 .[21] " کندتبدیل می

( در 5201و دیگران ) 18ویرتز هاترین تالشدر یکی از جدیدوکار در حال پیشرفت هستند؛ ها برای تعریف مدل کسبتالش 

را به صورت مقابل بیان  وکارمدل کسبتعریف اند و وکار با رویکردی جامع داشتهمقاله خود سعی در بیان مفهوم مدل کسب

کار ارائه وها سه بعد گوناگون برای مدل کسب. آن"های مرتبط یک سازمانمایش ساده شده و یکپارچه از فعالیتن" اندکرده

که هریک از این ابعاد دارای « عناصر مرتبط با ایجاد ارزش»و « و بازار عناصر مرتبط با مشتری»، «یکعناصر استراتژ»اند: داده

شود. ویرتز و عناصر استراتژیک شامل مدل استراتژیک، مدل منابع و مدل شبکه می باشند.تر مربوط به خود میهای جزئیمدل

( عناصر مربوط به مشتری و بازار را متشکل از سه مدل جزئی مدل مشتری )معرف جامعه هدف مشتریان و 2015دیگران )

اند. در نهایت عناصر مرتبط با دی دانستههای توزیع(، مدل ارائه بازار )ارزش ارائه شده به مشتری( و در نهایت مدل درآمکانال

ها( تشکیل شده است گذاری و توصیف ساختار هزینهایجاد ارزش شامل مدل تولید، مدل تامین و مدل مالی )رویکرد به سرمایه
[22] 

 وکارهای کسبهای جدید در ایجاد تغییر و نوآوری در مدلفناوریتاثیر 
ها مورد که در ادامه تعدادی از آن اندوکار پرداختههای کسبیجاد نوآوری در مدلتحقیقات گوناگونی به موضوع تغییر و ا

 بررسی قرار گرفته است:

افتد که یک شرکت روش وکار هنگامی اتفاق میتغییر در مدل کسب"کنند که ( بیان می2010) 20گاهانو مک 19گمباردال

  [23] "پذیردهای خود را میسازی داراییجدید برای تجاری

شرکت و منطق  یک یکه عناصر اصل ییندفرآ "وکار را به عنوان ( نوآوری در مدل کسب2012) 22منو گاس 21ایسرت

وکار را با بررسی موارد های تحلیلی مفهوم نوآوری در مدل کسبکاربرد اند.بیان نموده "دهدیم ییررا تغ آنکار وکسب

شود. به اند؛ بهتر درک میحت تاثیر معرفی یک فناوری جدید قرار گرفتهوکار تهای گوناگون یک مدل کسبگوناگونی که مولفه

 اند که مدلهایی بودهفناوری [26]و یا فناوری ابری  [25] های علوم زیستی ، نوآوری[24] عنوان مثال چاپ سه بعدی

                                                 
16 Chesbrough 
17 Teece 
18 Wirtz 
19 Gambardella 

20 MacGahan 
21 Eisert 

22 Gassmann 
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 اند.وکارهای مرتبط با خود را تغییر دادهکسب

هایی از این شود. وی مثالوکار میدارد که تغییرات فناوری معموال منجر به تغییر در مدل کسبی( بیان م2010) تیس

های معاصر که معرفی اینترنت منجر به به بندی گوشت در قرن نوزدهم( و هم در زمانتغییرات را هم در صنایع سنتی )بسته

کند که ( اشاره می2010ررسی قرار داده است. تیس )تغییرات اساسی در صنایعی مانند موسیقی، چاپ شده است مورد ب

دهد که فناوری اینترنت به عنوان مثالی از وکار را تغییر میتغییرات فناوری هم عنصر تحویل ارزش به مشتری در مدل کسب

کار را تحت وی مدل کسبشود؛ و هم عناصر مربوط به تامین و در نتیجه هزینهیک محرک برای این نوع تغییرات شناخته می

شود. به طور کلی دهد که فناوری ابری به عنوان مثالی از یک محرک برای این نوع تغییرات شناخته میتاثیر قرار می

 شوند.وکار محسوب میهای اصلی در تغییرات مدل کسبهای نوآورانه به عنوان یکی از محرکفناوری

 

 روش تحقیق
، وکار صنعت بانکداری در تحقیقات داخلیکسبعدم بررسی تاثیرات آن روی مدل چین و با توجه به نوین بودن فناوری بالک

برای تحلیل  محققاستفاده شود.  23تصمیم گرفته شد در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختار یافته با تاکید بر رویکرد اکتشافی

سات مالی، از روش کیفی تحلیل تم استفاده ها و موسچین و آشنا با فعالیت بانکنظرات خبرگان فعال در زمینه فناوری بالک

-ها را سازمانها است. این روش دادهها( موجود درون دادهاست.تحلیل تم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای)تم نموده

 فسیر کندهای مختلف موضوع پژوهش را نیز تتواند از این فراتر رفته و جنبهکند. اما میدهی و در قالب جزئیات توصیف می

[27]. 

دقت بررسی و انتخاب چین، خبرگان این حوزه با تحقیقات اولیه بهدر این پژوهش بدلیل عدم فراگیری دانش در حوزه بالک

 هایپژوهشکه خاص  گیرینمونهدر این روش گیری غیر احتمالی  بوده و روش نمونه گیری هدفمند است. شدند لذا نمونه

این به بستگی دارد،  مورد بررسیسؤاالت  24 ، حجم نمونه به اشباع نظریدیگرعبارتبهمصاحبه،  کیفی است، تعداد افراد مورد

به  ایاندازهبه با افراد مطلع  شدهانجام هایمصاحبهو یا  شده داده هایپاسخکه هرگاه محقق به این نتیجه برسد که  ترتیب

وجود ندارد، تعداد  هاآنجدیدی در  هایدادهشده و  هامصاحبهیا  و هاپاسخهمدیگر شباهت دارند که منجر به تکراری شدن 

 کشد.میرا کافی دانسته و دست از مصاحبه  هامصاحبه

باشد، با توجه به زمان و منابع در  شوندگانمصاحبه هاینگرشهدف از مصاحبه، اکتشاف و توصیف عقاید و  کهدرصورتی

چین که از خبرگان حوزه بالک نفر 10در این پژوهش . مصاحبه کافی خواهد بود نمونه برای انجام 20الی  10دسترس، تعداد 

عات و انجام مصاحبه برگزیده شدند. پژوهشگر در این ده اطال آوریجمعنمونه برای  عنوانبه ها آشنا بودندبا فعالیت بانک

وهش زمانی مشخص شد که نظرات خبرگان مصاحبه به اشباع اطالعاتی مورد نظر رسیده است. نقطه اشباع تئوریک در این پژ

کنند  تکرار شده و دیگر نکته جدیدی در ها را متحول میوکار بانکچین که مدل کسبدر مورد کاربردها و تاثیرات بالک

 ها وجود نداشت.مصاحبه

د پژوهشی استفاده هـا تنهـا برای مقاصدر ابتدای مصاحبه به طور کلی هدف پژوهش ذکر گردید و تأکید شد که از مصاحبه

هـای تحقیـق و مقاالت منتشرمشخص نخواهد شد. با توجه به سؤاالت خواهد شد و هویت افراد به هیچ وجـه در گـزارش

سـاختار یافتـة آن، تحقیق، سـؤاالت زیـر در مصـاحبه بـه عنوان سؤاالت اصلی در نظر گرفته شد و با توجه بـه ماهیـت نیمـه

                                                 
23 Exploratory  

24 Theoretical Saturation 



 

13 

 

در پایان هر جلسة . های ارائه شده طرح گردیدتر شدن مفهوم پاسخها و به منظور روشنتوجه به پاسخ سـؤاالت دیگری نیز با

 .مصاحبه نیز از مصاحبه شدگان درخواست گردید که چنانچـه مطلـب دیگـری برای طرح دارند اضافه کنند

 چین چیست؟های اساسی فناوری بالکویژگی .1

 ها چیست ؟وکار بانکر مدل کسبها ببه طور کلی تاثیرات این ویژگی .2

 های متفاوت صنعت بانکداری ایران چگونه خواهد بود؟این تاثیرات با توجه به ویژگی .3

 

 ها و نتایجیافته

شود. قول آورده میصورت نقلعنوان نمونه بهمصاحبه به 3مصاحبه انجام گرفته، خالصه  10در این بخش از پژوهش از مجموع 

زمینه بانکی باشند که نظرات آنها از چین با پیشفعاالن و متخصصین حوزه بالکشوندگان از صاحبهم سعی بر ان بوده که

 اعتبار مناسبی برخوردار باشد:

 مصاحبه اول:

 تک صنعت چین تنها یکی از ابزار آن است. فینتک است که تاثیرگذاری دارد و بالکدر حقیقت این صنعت فین

ها را تحت تاثیر خود قرار داده ی و درآمد بانکوکارکسبگون تحت تاثیر قرار داده و مدل بانکداری را با ابزارهای گونا

 است.

 چین روی صنعت بانکی و توان گفت که تمام تاثیراتی که بالکصنعت بانکی ایران با دنیا متفاوت است. پس نمی

داریم در صورتی   25تقال پول در لحظهپرداخت دنیا داشته، روی صنعت بانکی ایران هم خواهد داشت. ما در ایران ان

افتد. در ایران باز کردن حساب بانکی رایگان است و حتی سود هم به که در بقیه نقاط جهان چنین اتفاقی نمی

های افراد کارمزد دریافت گیرد، در حالی که در خارج از کشور بانک به ازای نگهداری از سپردهها تعلق میسپرده

 دهد.چین و رمزارزها در ایران را تحت الشعاع قرار میهای بالکرد کاراییکند. همه این موامی

 سازی فرایندها، کنترل داخلی، ها کاربرد دارد. در زمینه سادهچین بیشتر در حوزه عملیات داخلی بانکدر ایران بالک

های ایرانی مفید فایده انکچین برای باتوماسیون، تلفیق، حسابرسی داخلی و سهولت نظارت قاونی استفاده از بالک

 خواهد بود.

 چین با ابزار بیومتریک در تشخیص هویت افراد کاربرد ارزشمندی برای صنعت بانکی است. طبق تلفیق  بالک

عامل است: آنچه در دست تو است) مانند کارت بانکی(،آنچه در ذهن  3در اروپا، اهراز هویت دارای  PSD2استاندارد 

و استفاده یکپارچه از  3و آنچه که چیستی تو است )مانند اثر انگشت(. حال برای تلفیق این تو است )مانند رمز ( 

 تواند تسهیل کننده باشد.چین میآنها بالک

 ها از چابکی الزم برای تطبیق مدل تکها را در پیش بگیرند. زیرا فینتکها باید استراتژی ادغام با فینبانک

ها اجازه تغییرات سریع را به بانک وکارکسبری برخوردار هستند، در صورتی که مدل خود با تغییرات فناو وکارکسب

های نوین مانند ها که قابلیت استفاده از زیرساختتکبه فینگیر سپاری برخی از وظایف زماندهد. برونآنها نمی

 ها است.چین را دارند به نفع بانکبالک

                                                 
25 RTGS= Real-time gross settlement 
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 مصاحبه دوم:

 به عنوان توکن  -2به عنوان ابزار پرداخت  -1چین هستند سه نوع کاربرد دارند: بر پایه بالک در کل رمز ارزها که

تواند قسمتی از خدماتی که از جانب . که در هر سه نوع کاربرد می26به عنوان ضمانت -3برای دریافت خدمات 

  شود تحت تاثیر قرار دهد.ها ارائه میبانک

 انتقال پیام )ارسال  -3احراز هویت  -2باز کردن حساب  -1گیرد: چین قرار میسه کارکرد بانک تحت تاثیر بالک

 پیام رمزنگاری شده(. 

 درصد رمیتنس دنیا روی  25ها در جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. چین درآمد بانکدر حال حاضر بالک

 باشد. د از دالر، یورو و یوان را دارا میهای بیت کوین رتبه چهارم بعگیرد. تراکنشچین انجام میزیرساخت بالک

 تواند ساختار درآمدی گر این مطلب هستند که گسترس ارائه خدمات مالی روی این پلتفرم میها همه نشاناین

 ها ضروری است.الشعاع خود قرار دهد. لذا آگاهی از نحوه کارکرد و استفاده از این پلتفرم برای بانکها را تحتبانک

 وم:مصاحبه س

 کنند و از طرفی قوانین بانکی های خارجی در کشور ما فعالیت نمیانحصار سیستم بانکی ایران از آن جهت که بانک

اند باعث از بین رفتن بحثی به نام رقابت در سیستم بانکی است. لذا هر گونه ما نیز نوعی انحصار قانونی ایجاد نموده

 ما را متاثر نخواهد کرد. آوری نوین به راحتی صنعت ایزوله بانکی فن

 باید پلتفرمی که فلسفه آن از بین بردن بانک است  چین یک مفهوم متناقض است. یعنی بانکها با بالکارتباط بانک

 را بشناسند تا در آینده بتوانند اثرات آن را کنترل نماید.

 میلیارد دالر  140دارایی بین کوین حدود  ها را ندارد. کلبازار رمز ارزها ظرفیت کافی برای ضربه زدن به درآمد بانک

های است که تقریبا یک چهارم تولید ناخالص داخلی ایران است. پس معامالت بیت کوین در مقایسه با مبادالت بانک

 ایرانی چشمگیر نیست. 

 های ایران راهگشا باشد.تواند برای بانکهای کاربردی و عملیاتی میچین در حوزهاما کاربرد بالک 

 افرادی که بیت  -2گران رمزارزها معامله -1شود: چین در ایران به سه قسمت اصلی تقسیم میکو سیستم بالکا

 دهند. توسعه می چینافزار مبتنی بر زیر ساخت بالکهایی که نرمافرادی و سازمان -3کنند کوین استخراج می

 توان روی این زیر ساخت انتقال باشد را میهر عنصری که جنس ارزش داشته کنیم چین صحبت میوقتی از بالک

داد و ثبت کرد. مثال ثبت اسناد پزشکی، ثبت دارایی، ثبت اختراع، حق چاپ و حفظ اصالت اثر از جمله دیگر 

 .اندکاربردهای این فناوری هستند که در ایران تقریباً مغفول مانده

 

 ها:کدهای استخراج شده از مصاحبه

 تلفیقکاهش عملیات دستی برای  .1

 تسهیل رفع مغایرت بین بانکی .2

 گذارها توسط قانونفراهم کردن امکان رصد آنی فعالیت بانک .3

 کاهش ریسک طرفین قرارداد .4

 کاهش زمان تسویه حساب .5

                                                 
26 Security 



 

15 

 

 کاهش ریسک بلوکه شدن سرمایه توسط واسطه بانکی .6

 هاکاهش تقلب به واسطه غیر قابل تغییر بودن تاریخچه تراکنش .7

 هاهای رمزنگاری شده و حذف واسطهه واسطه دادهافزایش اعتماد مشتری ب .8

  AMLو  KYCهای شناخت مشتری مانند  سازی پروتکلپیاده .9

 المللی )رمیتنس(های بینامکان پرداخت .10

 های وام گیرندهبررسی صحیح شرکت .11

 های شرکتیارزیابی ریسک وام .12

 مدیریت تامین کنندگان  .13

 قرادادهای هوشمند .14

  گذاری شفافعدم وجود قانون .15

 تسهیل کنترل داخلی .16

 هایی مانند بیومتریک، رایانش ابری، یادگیری ماشین، رباتیک و...تر در کنار فناوریارائه خدمات گسترده .17

 های عملیاتی بانککاهش هزینه .18

 حفظ حریم خصوصی .19

 کاهش ریسک از دست رفتن اطالعات به واسطه غیرمتمرکز بودن سرورهای اطالعاتی .20

 امکان پرداخت خرد .21

 چین در حوزه ثبت اسناداز بالک استفاده .22

 شناسایی تم اصلی و فرعی به ازای هر کد

 های اصلی و فرعیکدهای استخراج شده در قالب تم 1جدول 

 تم اصلی

 وکار(های مدل کسب)بلوک

 تم فرعی

 چین(ای بالکه)ویژگی 

 کد اولیه

 چین بر اساس نظر خبرگان()کاربردهای بالک 

 ارزش پیشنهادی
 حفظ حریم خصوصی مشتریان - حفظ حریم خصوصی

 27کاهش زمان تسویه حساب - افزایش سرعت

 تحقق دسترسی برابر مشتریان هدف

المللی )رمیتنس( برای امکان پرداخت بین -

 تمامی اقشار

 حدودیتامکان پرداخت خرد بدون م -

 افزایش امنیت ارتباط با مشتری

دهنده کاهش ریسک ارتباط مشتری با ارائه -

 خدمات مالی

کاهش ریسک مسدود شدن سرمایه توسط  -

 بانک

ی غیر قابل تغییر بودن کاهش تقلب به واسطه -

                                                 
 شود.شود که شامل کشور ایران نمیکنند؛ مزیت تلقی میاستفاده نمی RTGSچین تنها برای کشورهایی که از سیستم این کاربرد بالک 27
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 های تراکنشتاریخچه

های ی دادهافزایش اعتماد مشتری به واسطه -

 هارمزنگاری شده و حذف واسطه

ریسک از دست رفتن اطالعات به  کاهش -

 های غیر متمرکز بودن پایگاه دادهواسطه

 کاراییافزایش  های کلیدیفعالیت

 قابلیت حسابرسی هوشمند -

 کاهش عملیات دستی برای تلفیق -

 های بین بانکیتسهیل رفع مغایرت -

 AMLو  KYCهای سازی پروتکلپیاده -

 تسهیل ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان -

عقاد قراردهای هوشمند بین بانک و امکان ان -

 شرکای تجاری

 تسهیل کنترل داخلی -

 افزایش شفافیت شرکای کلیدی

امکان انعقاد قراردهای هوشمند بین بانک و  -

 شرکای تجاری

 امکان رصد آنی فعالیت بانک توسط قانونگذار -

 های عملیاتی بانککاهش هزینه - هاکاهش هزینه ساختار هزینه

 سترسی برابرتحقق د مدل درآمدی

ی کاهش کاهش ریسک اعتباری به واسطه -

 28NPLنرخ 

المللی )رمیتنس( برای امکان پرداخت بین -

 تمامی اقشار

 امکان پرداخت خرد بدون محدودیت -

 جمع بندی

وکار صنعت بانکداری پرداخته شد که این بخش به بیان چین بر مدل کسببه بررسی تاثیر فناوری بالکدر این مقاله 

وکار صنعت چین، مدل کسبهای کلیدی فناوری بالکی ویژگیکند که به واسطهپردازد. این مقاله تایید میی آن میبندجمع

 بانکداری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

های کلیدی چین تاثیری مستقیم بر روی صنعت بانکداری خواهد داشت. این ویژگیهای کلیدی فناوری بالکبرخی از ویژگی

ها بر باشد. هریک از این ویژگیمی« شفافیت»و « کارایی»، «امنیت»، «دسترسی برابر»، «سرعت»، «م خصوصیحری»شامل 

 وکار تاثیرگذار خواهد بود.ابعاد مختلفی از مدل کسب

لوک ب 9بلوک از  7ها، به عنوان مدل منتخب برگزیده شد. با توجه به یافته  Canvasوکار به دلیل فراگیری بیشتر مدل کسب

بندی فرصت و تهدید مورد پذیرند. در ادامه این تاثیرات در قالب دو تقسیمچین تاثیر میاز بالک Canvasوکار مدل کسب

 است. ارزیابی قرار گرفته

                                                 
 (None Performing Loansنسبت مطالبات غیرجاری ) 28
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 تهدید:

دهنده خدمات با ماهیت وجودی بانک به عنوان ارائه« ارتباط با مشتری»و « مشتریان هدف»، «ارزش پیشنهادی»های بلوک

وکارهای موازی و یا به صورت چین توسط کسبی خدمات مالی مبتنی بر بالکاند و هرگونه ارائهی به مشتریان گره خوردهمال

 وکار بانک را با تهدید مواجه خواهد ساخت.چین، مدل کسبهای ذاتی بالکفرد به فرد با توجه به مزیت

نوان سیستم تسویه حساب با مشتری در ایران، افزایش سرعت به ع RTGSالزم به ذکر است با توجه به استفاده از سیستم 

کند و تهدیدی برای صنعت بانکداری ای در ایران ایجاد نمیچین ارزش افزودهوکارهای مبتنی بر بالکانتقال وجه در کسب

 گردد.ایران محسوب نمی

های باشد و تعداد گرههای شبکه میه به تعداد گرهچین وابستهای بالکعالوه بر آن با توجه به اینکه غیرقابل تغییر بودن بلوک

افزایش »چین به منظور سازی پلتفرم بالکدهد؛ در حال حاضر پیادهچین را افزایش میسازی شبکه بالکی پیادهبیشتر هزینه

 در مقایسه با سیستم بانکداری متمرکز توجیه اقتصادی ندارد.« امنیت

 فرصت:

با فرآیندهای داخلی بانک، استفاده از « ساختار هزینه»و « شرکای کلیدی»، «فعالیت کلیدی» هایبا توجه به ارتباط بلوک

چین به منظور توسعه و بهبود راهکارهای ارائه خدمات بانکی در شعب و بانکداری الکترونیکی، امکان زیرساخت بالک

خواهد داشت. به عنوان مثال استفاده از زیرساخت  ها را به همراهها و ایجاد مزیت رقابتی برای بانکبرداری از فرصتبهره

گذاری پروفایل ریسک مشتری امکان بهبود فرآیند شناخت مشتری، که یکی از فرآیندهای چین به منظور اشتراکبالک

هم ی بانک است را فراالمللی مربوط به حوزهی  کسب تعدادی از استاندارهای بینپرچالش و در عین حال پراهمیت که الزمه

 سازد.می

 دوگانه )هم فرصت و هم تهدید(:

چین تاثیری دوگانه بر این شود؛ بالکآن منعکس می« جریان درآمدی»وکار در بلوک با توجه به اینکه خروجی نهایی هر کسب

اط ارتب»و « مشتریان هدف»، «ارزش پیشنهادی»های ی تهدید ایجاد شده در بلوکبلوک خواهد داشت. از یک طرف به واسطه

هایی که و ریسک از دست دادن مشتری در معرض تهدید قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر با توجه به فرصت« با مشتری

سازد باعث کاهش ریسک اعتباری و در نتیجه افزایش درآمد ها مهیا میچین در راستای شناخت مشتری برای بانکبالک

 ها خواهد شد.بانک

 استراتژی:

ها دو چین در آینده نزدیک روی صنعت بانکداری ایران تاثیر منفی نخواهند داشت، بانکهای بالکتهدیدبا توجه به اینکه 

 چین خواهند داشت:رویکرد در ارتباط با فناوری بالک

 چین و عدم ورود به این حوزهنادیده گرفتن مزایای استفاده از بالک -1

ی ای آن در فرآیندهای عملیاتی بانک با دید بلندمدت ارائههچین به منظور استفاده از فرصتی بالکورود به حوزه -2

 خدمات به مشتریان بر روی پلتفرم ایجاد شده در آینده

وکار بانک را به چالش خواهد کشید، نادیده گرفتن های هسته کسبی بخشچین تقریبا همهبا توجه به اینکه فناوری بالک

گذاری رسد. در مقابل با توجه به مسائلی نظیر عدم وجود قانونقی به نظر نمیچین منطی بانکداری از جانب بالکتهدید هسته

وکار نسبت به ی باال برای ورود به این حوزه، عدم بلوغ فناوری و به طور کلی عدم شفافیت محیط کسبدر این حوزه، هزینه

هایی توانندبا ایجاد کنسرسیومها میانی بانکباشد. در رویکردی میها برای ورود به این حوزه باال میاین فناوری ریسک بانک
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 ها و سایر بازیگران صنعت ریسک ورود به این حوزه را کاهش دهند.تکهای مالی، فینها، شرکتمتشکل از سایر بانک
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