
                                                                                                        

1 
 

 و معامالت دیجیتال در خدمات مالی ،حرکتی به سمت بانکداري باز APIاقتصاد 

 accounting.ma@yahoo.com-kurosh، بانکدار الکترونیک بانک انصار، استان قزوین کورش رحمانی

 bigdeli1369@yahoo.com-abbas      ن قزوین، معاونت بانکداري بانک انصار، استاعباس بیگدلی

 Hoseyni.ansarbank@yahoo.com، مسئول شعبه، بانک انصار، استان قزوین سید ابوالفضل حسینی

 چکیده

انی در حوزه فناوري، نظام بانکی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و لـزوم نـوآوري در عرصـه خـدمات     روند پرشتاب تحوالت جه

فناوري مالی نیز پیش از پیش پررنگ شده است و نظام بانکی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. سیستم بسته ي بانکداري 

می باشد و به عبارت دیگر شیوه کسب و کار بانکی بایـد مـورد    در کشور نیازمند یک نوع تحول بسیار قابل توجه در این صنعت

تجدید نظر قرار گیرد. سیستم هاي بسته و کسب و کار یکنواخت باید جاي خود را به کسب و کاري به نام بانکداري باز بدهـد.  

می دهد که به صورت امـن و  بانکداري باز همانند یک فروشگاه برنامه هاي کاربردي است که به بانک ها و موسسات مالی اجازه 

سریع و با همکاري موسسات و توسعه دهندگان نرم افزار قدرت ارائه محصوالت دیجیتالی خود را افزایش دهند. در این تحقیق 

به طور کلی دو موضوع مورد بحث و پیگیري واقع شده است. اوال با بررسی ویژگی هاي اساسی و برنامه هاي کاربردي مختلـف  

بین برنامه نویسی در قالب برنامه باز و تئوري مربوط مشخص می گردد که سبب به وجود آمدن ساختار جدیـدي  چگونه رابطه 

در مدل پلت فرم در عصر دیجیتال می شود و همچنین رابطه میان بانکداري باز و نزدیکی آن با شرکت هاي فـین تـک کـه در    

دمات بانکی شود مورد تحلیل واقع می گردد و ثانیـا فرصـت هـا و    سال هاي آتی میتواند سبب تغییرات کلیدي در نحوه ارائه خ

چالش هایی که نظام بانکداري ایران با اجراي کسب و کار بانکداري باز با آن روبرو می شـود مـورد بررسـی واقـع مـی گـردد و       

یکند و یا اینکـه بانکـداري   سپس این موضوع که آیا گسترش بانکداري باز نوعی بانکداري سایه را در نظام بانکی کشور پدیدار م

 باز حوزه بانکی را از نگاه مشتري مداري و نیازهاي در خواستی مشتري دگرگون خواهد کرد تحلیل می گردد.

 ، فین تکAPIبانکداري باز، معامالت دیجیتال، اقتصاد  کلمات کلیدي:
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 مقدمه

ر دینامیـک بـازار در یـک صـنعت بـا داشـتن اهمیـت        نوآوري هاي تکنولوژي و دیجیتال با تغییر چشم انـداز رقـابتی و تغییـ   «

تغییر تکنولوژي و رقابت « ] همچنین اعتقاد بر این است که8»[استراتژیک براي سازمان ها بسیار قابل توجه به حساب می آید.

شدید در یک بخش می تواند از طریق افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصوالت و خدمات بـه جـذب مشـتریان نهـائی بـالقوه      

] موج اخیر دیجیتال سازي در صـنعت بانکـداري بـه طـور خـاص در پرداخـت و اسـتفاده از تکنولـوژي هـاي          6»[منجر گردد.

دسترسی و فن آوري، فرصت هاي متعددي را براي بازیگران جدید مانند فین تک ها در صحنه رقابـت بـانکی بـه وجـود آورده     

ادات جدید در فضاي کسب و کار می توانند در خدمات در آمـدي خـود   است که بانک ها با بازنگري وضعیت بازار خود و پیشنه

تجدید نظر کنند. در این زمینه موسسات بانکی می توانند تغییري را از طریق فرصت هایی که فن آوري ارائه می دهد با تعامل 

ارها و با تمرکز تالش هـاي خـود،   با اکو سیستم بزرگ شرکت کنندگان در بازار و سایر ارائه دهندگان خدمات و دفاع از این باز

در راه توسعه این کسب و کار راه حل هاي رقابتی براي خود به وجود آورند و تمامی خدمات و مشتریان خود را به ایـن سـمت   

رابطه برنامه نویسی نرم افزار در سطح بسیار اساسی با استفاده از انتقال بر روي شبکه به صـورت هوشـمند    API1«سوق دهند.

 است، سرویسی هاي بانکی را به صورت عمـومی و در  API] به طور کلی واسطه هاي توسعه نرم افزار که در قالب 4[»شدمی با

پلت فرم هاي مختلف مانند موبایل و وب ارائه می دهند. این رابطه به افرادي که در توسعه نرم افـزار تخصـص ویـژه اي دارنـد     

ارهاي بانکی قرار داده و در گسترش فضاي بانکداري الکترونیکـی سـهیم شـوند.    امکان می دهد این تخصص را در تولید نرم افز

(مثـل یـک    Desktopاین سرویس ها می تواند در برنامه هاي تحت وب (مثل یک فروشگاه اینترنتی) یـا برنامـه هـاي تحـت     

وبایـل باشـد) بـه کـار گرفتـه      سیستم حسابداري یا امور مالی) و یا برنامه هاي تحت موبایل (مانند مدیریت مالی شخصـی یـا م  

تکنولوژي را فراهم می کند که رابطه اي میان بانک و مشتري می باشد و با ارائه برنامه هاي کاربردي مـی توانـد بـه     APIشود.

کاهش هزینه هاي فناوري و شتاب نوآوري کمک نماید و به طور مشترك بین کاربران، بانک ها و بازیگران یک ارتباط متقـارن  

اید.این کار می تواند حرکتی را به سمت بانکداري باز ایجاد نماید که رفته رفته فضاي کسب و کار را در بانک ها عوض ایجاد نم

 می کند و در نوع درآمدهاي بانک با روي کار آمدن بازیگران جدید تغییر می دهد. حال در این باره سواالتی به وجود می آید.  

1.API: Application programming interface 
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 یت رقابتی در بازار می پردازند؟ها به چهره سازمانی و موقعAPIکدام 

 آیا یک استراتژي پلت فرم براي بانک هاي فعلی سودمند خواهد بود که بیشترین سهم بازار وام و تسهیالت را دارند؟

 فرصت ها و چالش ها در مورد هر دو طرف و مشتریان آنها چیست؟

 ر پدیدار می سازد؟آیا گسترش بانکداري باز، نوعی بانکداري سایه را در نظام بانکی کشو

 ها می توانند بر ارائه خدمات بانکی بهتر تأثیر گذار باشند؟ APIچگونه 

ها و بانکداري باز و بازیگران جدیـد را   APIدر این تحقیق ابتدا ادبیات مربوط به اقتصاد، استراتژي و سیستم هاي اطالعاتی در 

نه در زمینه هاي مفهومی نقش می گیرند که ایـن موضـوع   ها و سیستم عامل ها چگوAPIبررسی می نمائیم تا مشخص گردد 

هاي اقتصادي و تجاري با ساختار امروزي آنها است و این تالش بانک هـا اسـت کـه     APIبا توجه به متفاوت بودن ظهور مدل 

د رابطـه ي مـوثر   پارامترها را براي نتیجه ي موفقیت آمیز و فراگیر در جامعه به وجود خواهد آورد. این تحقیق بـه دنبـال ایجـا   

و معامالت دیجیتال در خدمات مالی می باشد تا بتوانیم راهکارهاي موثر جهت حرکتی هوشمند و مـوثر بـه    APIمیان اقتصاد 

سمت بانکداري باز داشته باشیم. همچنین به دنبال تحقق دو موضوع اساسی خواهیم بود که اوالً با بررسی ویژگی هاي اساسـی  

مختلف چگونه رابطه بین برنامه نویسی در قالب برنامه باز و تئوري مربوط مشخص می گردد کـه سـبب   و برنامه هاي کاربردي 

به وجود آمدن ساختار جدیدي در مدل پلت فرم در عصر جدید می شود و همچنین رابطه میان بانکداري باز و نزدیکـی آن بـا   

در نحوه ي ارائه خدمات بانکی شـود مـورد تحلیـل     شرکت هاي فین تک که در سال هاي آتی می تواند سبب تغییرات کلیدي

واقع می گردد و ثانیاً فرصت ها و چالش هایی که نظام بانکداري ایران با اجراي کسب و کار بانکداري باز با آن رو برو می شـود  

مـه بـه بررسـی    در گسترش خدمات بانکی را مورد تحلیل قرار می دهیم.در ادا APIمورد بررسی واقع می گردد و نقش اقتصاد 

ادبیات موضوعی تحقیق شامل پیشینه تحقیق و تعاریف میپردازیم و سپس روش تحقیق را مورد بررسی قرار داده و در نهایـت  

به جمع بندي نتایج و یافته هاي تحقیق پرداخته و یافته ها را در راستاي کمک به گسترش فضاي کسـب و کـار بانـک هـا بـا      

 ه می نماییم.حرکت به سمت بانکداري باز ارائ

 ادبیات موضوع

در این بخش ابتدا پیشینه تحقیق و یافته هاي تحقیقات ارائه شده در این زمینه را مورد بررسی قرار میدهیم و در ادامه تعـارف  

 مربوط در این زمینه را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.
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 پیشینه تحقیق 

بانک ها با بانکداري باز و رابطه آن با توسـعه نـرم افـزار پرداخـت و      API ) در تحقیقی تحت عنوان ارتباط بین1395غفاري،«(

ها و بانکداري باز میتوانند شیوه تفکر بانک ها در خصوص دو بعد کلیدي هر کسب و کاري یعنـی محصـول و    APIدریافت که 

اده از یک اکو سیستم اشتراکی فراهم ها و دیجیتال سازي، امکان توزیع ارزش را با استف APIتوزیع را تغییر دهد. به طور کلی 

(بـاقري نـژاد و   ]. « 3»[می آورد و در آینده نزدیک، ایجاد ارزش مشترك موجب تغییري عمده و چالشی در بانک ها می گردد.

ت  ) به ارائه مدل نوآوري باز در صنعت بانکداري ایران پرداختند. آنها دریافتند مدل مفهومی نوآوري باز در صنع1393همکاران،

بانکداري شامل سه بازه عمده نظیر عوامل داخلی ( تکنولوژیک، توانمندي جذب ایده ها) ، عوامل خارجی(منابع دانش خارجی، 

تغییرات تکنولوژیک) و عوامل رابطه اي(  اعتماد) طراحی شده است و این مدل در شکل گیري نوآوري باز در صنعت بانکداري 

در توسـعه بانکـداري بـاز    API) در تحقیقـی بـه بررسـی    2017(مـارکوس و همکـاران،  ].« 1»[می تواند مورد موثر واقع گـردد. 

پرداختند و دریافتند بانکداري باز می تواند توان بانک ها را در ارائه خدمات نوین و متنوع بیشتر کنـد و بـه بانـک هـا در ارائـه      

هـا بـراي خـارج شـدن از سیسـتم بسـته بانکـداري         خدمات وسیع تر کمک نماید. آنها دریافتند بانک ها نیازمند این پلت فرم

]تحقیقات فوق نشان میدهد فضاي کسـب و  5»[هستند و این پلت فرم ها به باال بردن سطح درآمدي در بانک ها کمک میکند.

ی کار بانکی در حالت بسته اي وجود دارد و نیازمند حرکت به سمت بانکداري باز و گسترده گی فـراوان در ارائـه خـدمات بـانک    

توسط پلت فرم ها و بازیگران جدید می باشد. در این تحقیق به دنبال بررسی راههـاي حرکـت نظـام بـانکی کشـور بـه سـمت        

 بانکداري باز و چاش ها وفرصت هاي موجود در این راه می باشیم.

 مبانی نظري تحقیق

 APIتحلیل 

API  سازمان ها در نظـر گرفـت. بـه     نیم در داخل و هم در به ينرم افزار يکاربرها نیب ییتوان به عنوان رابطه ها یها را م

 ينرم افـزار  يبرنامه ها نیارتباطات ب API،طلبد  یرا به کمک م يگرینرم افزار د تینرم افزار قابل کیکه  یطور خاص تر وقت

رائـی کـردن   استراتژي هـایی کـه بـراي اج   .ستین API یرابط را رابط است، اما هی سینترفیا کی API رسازد. ه یرا ممکن م

API :در بانک می بایست رعایت گردد، شامل 
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 ایجاد کسب و کارهاي جدید -1

 ایجاد مشتریان متصل به هم -2

 قابلیت اطمینان باال -3

 تغییرات چابک -4

 ترغیب به نوآوري -5

 داراي یک رویکرد خاص و معماري نرم افزار است که داراي ویژگی هاي زیر است: APIیک 

 اید سنجش پذیر باشند.اینترفیس ها ب -1

 قابل استفاده مجدد باشند. -2

 توسعه دهندگان در هنگام استفاده از آن به واسطه سلف سرویس ها از راحتی و امنیت برخوردار باشند. -3

یـن  ها ادعا دارند که به عنوان واسط به افرادي که در توسعه نرم افزار تخصص ویژه اي دارند امکان می دهنـد، ا  APIبنابراین  

، رابطـه  2015تخصص را در تولید نرم افزارهاي بانکی قرار داده و در گسترش فضاي بانکداري الکترونیکی سهیم شوند از سـال  

) و بانکداري باز مورد توجه قرار گرفته است و از عنوانی کامالً فنی در حوزه فناوري به بخشی مرتبط APIتوسعه نرم افزار باز (

 'selectorsدیل شده است. رشد شرکت هاي دیجیتالی (براي مثال گوگل، اپل، فیس بوك، آمازون، با کسب و کار بانکداري تب

ها موجـب ارتبـاط بـا    APIها با چنین سرعتی امکان پذیر نبود امروزه استفاده از  APIو توییتر) بدون استفاده از قابلیت هاي 

ایجاد ارزش براي مشـتریان و سـود بـردن از اکوسیسـتم      ها به منظورAPIسایر بازیگران صنعت شده است و کسب و کارها از 

در ساده ترین شکل خود، مجموعه الزامات استانداردي هستند که چگونگی برقـراري ارتبـاط بـین    ها   APIاستفاده می کنند. 

ایش سـهولت  یک برنامه کاربردي نرم افزار با دیگري را کنترل می کنند. هدف این الزامات، حفاظت از جنبه هاي کیفـی و افـز  

استفاده از اینترفیس ها است. گروه هاي درگیر با شرکت هاي طرف سوم مجزا که این استانداردها را به عنوان منبع باز فـراهم  

ها امکان دسترسی امن و راحت، کنتـرل   APIامروز را توسعه بخشیده اند  APIآورده اند، اغلب بسیاري از استانداردهاي فنی 

از نظر هزینه) به داده ها را می دهند و یا قابلیت عملکردي را در اختیار شخص ثالث می گذارنـد. اگـر   شده و مقرون به صرفه (

API  ،ها تنها در داخل مرزهاي یک سازمان در دسترس باشندAPI    .اگـر  « ها بسته یا خصوصـی نامیـده مـی شـوندAPI  هـا
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هاي باز به مراتب  APIهاي باز نامیده می شوند. APIتوسط شخص ثالثی (در خارج از مرزهاي سازمان) قابل دسترس باشند، 

 ]2»[فراتر می روند و می توانند به یک روش کامالً جدید براي انجام کسب و کار و رقابت در بازار منجر شود.

 ظهور سیستم عامل هاي دیجیتال

شـرکت و یـک رویکـرد     هستیم که از ادغام عمـودي و سـنتی  » پلت فرم«در چند دهه گذشته ما شاهد مدل هاي کسب و کار 

پویا، جذاب و نوآورانه اي براي ایجاد ارزش می پردازد که مدلی براي کسب و کار پلت فـرم اسـت و اغلـب از تکنولـوژي بـراي      

اتصال افراد به سازمان ها و منابع در یک اکوسیستم تعاملی استفاده می کند که در آن مقدار از ارزش می تواند ایجاد و مبادلـه  

ختار سازمانی می تواند ارزش را در میان مصرف کنندگان (طرف تقاضا ) و تولید کنندگان خارجی (طرف عرضـه )  شود. این سا

سیستم عامل هاي دیجیتال، داراي مزایاي قابل ویـرایش و قابـل برنامـه ریـزي مـی      « و ایجاد یک بازار چند منظور ایجاد کند.

اژول هاي مکمل از سمت ارائـه دهنـدگان بـه اشـخاص ثالـث پاسـخگویی       باشند که می تواند آن ها را به منظور قابلیت هاي م

]. اما چگونه یک پلت فرم می تواند چنین تغییرات رادیکال را به یـک سـازمان یـا حتـی کـل صـنعت تبـدیل کنـد؟         7»[کنند.

دازنـده سـاده بـا    پیدایش سیستم عامل ها در منابع سخت افزاري نشان داد شرکت هایی مانند اینفل و مایکروسـافت از یـک پر  

توسعه دهنده نرم افزار به نو آوریهاي چشم گیري دست یافته اند. این امر با ایجاد یک گذاره ارزشمند یا زیـر سـاخت سـاده بـا     

توسعه دهنده نرم افزار به نوآوریهاي چشم گیري دست یافته اند. این امر با ایجاد یک گذاره ارزشمند یـا زیـر سـاخت در قلـب     

یا فن آوري را ایجاد مبکند که تعداد زیادي از شرکت ها می توانند محصوالت، خدمات یا فن آوري هاي  یک محصول، سرویس

 تکمیلی را تولید کنند. دو تابع کلیدي که رهبران پلت فرم قصد ارائه آن را دارند، عبارت اند از :  

 جمع آوري منابع و دانش هاي مختلف از شرکت هاي مختلف  -1

 کاربران یا تولید کنندگان محصوالت.  تطبیق و اتصال -2

مزایاي قدري از ایجاد چنین اکو سیستمی این است که سیستم عامل ها توانائی جذب منابع جدیدي از ارزش افـزوده و عرصـه   

قـادر بـه ایجـاد      هرگـز    APPKگیریـد.. را به عنوان یک پلت فرم محصول در نظر ب I phoneرا دارند. به عنوان مثال، مورد 

اد زیادي از برنامه هاي کاربردي با استفاده از منابع سازمانی خود نخواهد بود.  در عوض با باز کردن محصول خـود و ایجـاد   تعد

هاي باز، آنها توانسته انـد منـابع جدیـد از ارزش هـا را در      APIویژگی هاي آن به یک جامعه کل از توسعه دهندگان از طریق 

( تعداد برنامه هاي کاربردي ) و دامنـه (انـواع مختلفـی از پیشـنهادات ارزش ) و سـرعت (       یک نرخ بسیار باالتر از نظر کیفیت
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هاي باز را به عنوان منابع مرزي در نظر گرفته می شـوند کـه از طریـق آن     APIمیانگین زمان ) در بستر پلت فرم دیجیتال ، 

اري به اشتراك بگذارند و فرصتی براي توسعه دهندگان سازمان ها می توانند یک قابلیت اصلی را بر اساس یک پلت فرم نرم افز

هایی که شرایط و ضوابط سرویس را مشخص می کنـد    API   .و همکاري با آنها فراهم نماید خارجی براي تولید ماژول هایی

و اطالعـات در   ها می توانند تنها سازندگان مورد استفاده قـرار گیرنـد   Lapsبسیار اهمیت دارد زیرا تعیین می کند که چگونه 

 مورد ساختار آن ها ، تضمین ها و محدودیت ها ارائه گردد. 

 چگونگی برآورد میزان باز نگه داشتن  

اگر چه باز بودن یک ویژگی کلیدي از مدل کسب و کار پلت فرم است اما گاهی اوقات الزم است که شرکت هـاي پلـت فـرم را    

گیري نمائیم. در این مورد صاحبان پلت فرم باید از گزینه هاي طیف گسـترده  مد نظر قرار دهیم تا از تاثیرات شبکه منفی جلو

از رویکردهاي سیستم، بسته به نوع تصمیم گیري استفاده نمایند که کامالً متعلق به یک شرکت یا مجموعه اي از شرکت هاي 

دسترس عموم در توسعه و تحـت   اختصاصی و تحت کنترل یک پلت فرم باز یکپارچه منحصر به فرد است که به طور کامل در

کنترل خاص می باشد. درست است که سیستم باز می تواند منجر به رسیدن به منابع شود و سیستم بسـته نـوآوري را خنثـی    

کند ولی می بایست تنوع را با کنترل ترکیب نمود. تنوع محصوالت ممکن است به عنوان سیستم عامل هاي بزرگتر ایده هـاي  

ش دهد و این بدان معنی است که در مواردي که چندین پلت فرم وجود دارند هزینه هاي تعـویض کمتـر مـی    ابتکاري را افزای

شود. سیستم باز و قابل کنترل به طور بالقوه باعث افزایش سود آوري می گردد. مثال هاي زیادي وجود دارد که شـرکت هـائی   

ده اند و نتوانسته اند با استفاده از نوآوران به افزایش خدمات خود و مانند نوکیاء اسپیس و غیره با بسته کار کردن به پایان رسی

تکمیل شدن آن کمک نمایند. با این وجود صاحبان پلت فرم هنوز باید تصمیم بگیرند که چگونه با استفاده از صـالحیت هـاي   

داري باز می بایست رفتـه رفتـه   اصلی و ویژگی هاي کلیدي براي رقابت سرمایه گذاري کنند و بی شک نگاه ویژه به سمت بانک

جاي خود را در سیستم بانکداري باز کند تا با کاهش هزینه ها ، بانک ها بتوانند به سود و عایدي بیشـتري دسـت پیـدا کننـد     

مشتریان نیز به سطح باالتري از خدمات ارائه شده از جانب بانک ها دست یابند که این خود حرکتی به سمت در آمیخته شدن 

 ها و پلت فرم ها می باشد. APIبا 

 انواع پلت فرم هاي باز در بانکداري  
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هـا   APIتا کنون بانکهاي پیشرو یک مدل بانکداري جامع باز را ایجاد نکرده اند که به توسعه دهندگان نرم افزار اجازه دهد تـا  

ن ها یا پلت فرم هاي کاربردي دیگرباشد. ها و خدمات ارزش افزوده اضافه کنند، این برنامه ها می تواند از نوع پالکی APIرا به 

این به طور طبیعی موجب دور شدن این توسعه دهندگان از صنعت بانکداري می شود. شاید رقابت شدید در سیستم بانکداري 

اي بانکها را مجاب کند تا رفته رفته این سیستم را می پذیرند و از فضاي بسته خود حذف نمایند و به سمت آینده ي به نام فض

نرم افزار باز در بانکداري می باشد که ایـن اتفـاق در صـنعت     IPکسب و کار باز حرکت کنند. یکی از پلت فرم هاي باز طراحی 

بانک در آلمان باشد، که توصـیف مـی کنـد     OBPبانکداري نادر است. شاید نزدیکترین مثال، پلت فرم باز در صنعت بانکداري 

بانکداري را به عنوان یک پلت فـرم معرفـی نمایـد. یکـی      BAAP1استراتژي پلت فرم و  که کدام بانک ها می توانند یک مدل

در فضاي بسته و بـاز شـدن در    APIدیگر از پلت فرم هاي باز، سیستم عامل ها در مدل بانک اگنوستیک می باشد که به ارائه 

ص ایشان ارائه خدمات توسط توسعه نقش هاي خاص می باشد. این بانک توسط سیستم هاي عامل و نصب سخت افزارهاي خا

     شناخته شده به کار گرفته می شود.دهندگان را مادر می نماید و در سیستم هاي انگلستان، ایاالت متحده و آلمان به طور 

ي براي انجام این امور بانکها مجبور به بازنگري نقش خود به عنوان سرمایه گذاري و آماده شدن براي تبدیل بـه واسـطه هـا      

مجدد ارائه ابزار و سیستم هاي خودکار آنالین که خدمات ارزشمند جدید ارائه می کنند در صحنه رقابتی می باشند. بانـک هـا   

در شرایط رقابتی براي شرکت کنندگان در هر دو طرف پلت نرم سرویس ارائه می دهند و سیستم عامل هاي بـانکی در بخـش   

توسعه دهنده و مشتري در غالب عمده فروشی و خرد فروشی ارائه می دهد. در انجـام   ها، تجربه اي بسیار جذاب را براي هر دو

این کار بانک ها باید در هر طرف پالت فرم خود رشد و مدیریت نمایند در حالی که حفظ و سرمایه گذاري در برخی از برنامـه  

چنین اکوسیستمی امکان افزایش هزینه هـاي  هاي مهم را براي پیشنهاد ارزش خود به طور با اهمیت حفظ کنند. شکل گیري 

معامله را کاهش می دهد و مزایاي اثرات شبکه و حلقه هاي بازخورد داده را از بین بانک ها و سایر نهادهـاي مجـاز بـه سـمت     

API     ها می برد. به عنوان بخشی از این تحول دیجیتال و حرکت به سمت یک فضاي اقتصادي باز ایـن امیـدواري وجـود دارد

ه رهبري پلت فرم با تصمیم گیري در مورد سطح باز بودن و میزان تمایل آن ها به تعامل با جامعه و متخصصـین امـور مـالی    ک

تقسیم نمایند. براي شبکه هاي مختلف پلت فرم چهار تابع  APIسعی گردد تا طبقه بندي فین تک را در چند سطح تخصصی 

 را معرفی نمودند که عبارت اند از :  

 ران طرف تقاضا در پلت فرم ، اغلب به عنوان کاربران نهایی معرفی می شوند.  کارب -1

1. Banking as a platform           
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کاربران طرف عرضه در پلت فرم، اینها توسعه دهندگان برنامه هاي کاربردي هستند که مثل هاي پلت فـرم اصـلی را ارائـه     -2

 می دهند.  

رائه زیر ساخت هاي الزم جهت اجراي پلـت فـرم هـا    ارائه دهندگان پلت فرم سه نقطه اصلی و مرکزي تماس با پلت فرم و ا -3

 هستند.  

حامیان پلت فرم ، که حقوق پلت فرم را در اختیار دارند و مسئول تعیین این هستند که چه کسی می توانـد در شـبکه بـه     -4

 پلت فرم براي توسعه میزان فناوري آن شرکت فعالیت کنند.  

عث استراتژي هاي مختلفی براي عملیات بانکداري باز در زمینـه پلـت فـرم مـی     تصمیم گیري در مورد هر یک از موارد فوق با

شود و همچنین کمک می کند تا تعریف نحوه باز بودن فرایند بانکداري در همه موارد و در بخش تکنولوژي اعمال شود و مـی  

انکی یا غیـر بـانکی توسـط ایجـاد     جهت ایجاد فرایندهاي باز، در هر موسسه ب BAAPتوانیم از برخی ساختارهاي فرایندي در 

 یک مدل چهارچوبی در مباحث پلت فرم حرکت نمود. 

 موانع پیش رو در جهت حرکت به سمت بانکداري باز  

یکی از مواردي که بانک ها در حرکت به سمت بانکداري باز به عنوان یک تلّه با آن سر و کار دارد این است کـه ممکـن اسـت    

باز به عنوان یک پروژه اصل تطابق را کنار بگذارد. بانک ها زمانی که با مقرّرات پیش مـی رونـد   هاي  APIرویکرد پیاده سازي 

ممکن است با تغییر قوانین با مشکل رو به رو شوند این مشکل ممکن است ثابت کند که هدف اصلی ایـن قـانون تغییـر مـدل     

این موضوع  است. بخش مهمی از تجدید نظـر در   کسب و کار موجود براي تبدیل شدن به مشتري بیشتر و متمرکز شدن روي

ارزش گذاري بانک ها این است که مشتریان را از طریق زندگی با مجموعـه اي از تجـارب در نظـر بگیـریم کـه قبـل از اینکـه        

به پـیش  مشتري حتی نیاز خود را برآورده کند بانک با ارائه لینک هاي قابل اعتماد به اشخاص ثالث و مشاوره مناسب براي تجر

روي این مشتریان محصول ارائه کند و این کار فقط توسط توسعه دهندگان خدمات قابل ارائه می باشد. رهبـران پلـت فـرم در    

حال کامل شدن می باشند و با توجه به پلت فرم هاي دیجیتالی که به وجود آمده اند مانند آمازون اپل گوگل ، اینتل و ... مـی  

اصر اساسی در مهاجرت به سمت این رهبران پلت فرم وجود دارد کـه بایـد در هنگـام رقابـت در     توان نتیجه گیري کرد که عن

چشم انداز در حال ظهور مد نظر قرار بگیرد. ادغام موثر در پلت فرم یکپارچه سازي در مدل هـاي پـیش رو یـک امـر کلیـدي      

وش این مرکز خرید این اسـت کـه یـک فروشـگاه     است. یک پلت فرم فیزیکی را مانند یک مرکز خرید در نظر بگیرید. نقطه فر
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براي همه مشتریان نیازهاي خرید ایجاد می کند و این شامل توانـایی جسـتجو در میـان سـرویس هـا بـه راحتـی مـی باشـد،          

همچنین دسترسی راحت به امکانات و سایر سرویس هاي ارزش افزوده که ممکن است سبب باال بردن ارزش افـزوده شـود بـه    

کمک می کند. به همان شیوه خدمات در دسترس نزدیک و یکپارچه و یک پلت فرم بانکداري قرار می گیـرد، سـاده   روش بازار 

از آن است که استفاده شود. در یک تنظیمات بانکی باز، مهمترین مساله این است که به راحتی در کنار هم قرار گیرند. یکی از 

فین تک ها این عامل می باشد که خطر استفاده براي مشتري نهـایی در عـدم    موانع اصلی پیش روي بانکداري باز و استفاده از

اطمینان از اینکه چه کسی مسئول است بسیار مهم می باشد. در صورتی که همه چیز در زمان معامله اشتباه باشـد مـی توانـد    

ك گـذاري شـفاف از خطـرات فـین     شهرت پلت فرم در استفاده مصرف کنندگان را از استفاده از خدمات محروم سازد. به اشترا

هـا صـورت گیـرد. همـه قسـمت هـاي پلـت فـرم و          APIتک ها باید به صورت اولیه یا به عنوان بخشی از قـرارداد از طریـق   

اکوسیستم نیازمند شفافیت می باشد. به منظور گسترش اکوسیستم و ایجاد شهرت پیشگیري از شناسایی و استعالم فین تـک  

ترش باشد. باید مشخص شود. یک سوال در این زمینه به وجود می آید، آیا براي بانک ها زمانی کـه  ها که می تواند مکمل گس

این بازیگران به بازي می آیند، کار آسان تر می شود؟ پاسخ این است، خیر. لزوماً بانک ها مزایاي رقابتی خاصی در ایـن زمینـه   

اي داخل و خارج خود خواهند داشت. عامل دیگر تطابق قـانونی کـار   خواهند داشت و به دنبال ایجاد مزایاي بهتر نسبت به رقب

این بازیگران از لحاظ گزارشگري نظارتی و مقرراتی پولشویی می باشد که اغلب پیچیده است و بانک هـا مـی بایسـت بـه طـور      

سـتند و سیسـتم هـاي    کامل خدمات این بازیگران را با این قوانین تطبیق دهند. بانک ها مسئول حفاظت از پـول مشـتریان ه  

اکوسیسـتم کامـل موقعیـت     عامل فین تک ها را باید کامالً کنترل و بازرسی کنند چون پاسخگویی با بانک ها است. ایجاد ایـن 

هاي خوبی را جهت گسترش فضاي کسب و کار به بانک ها اعطا می کند و با ایجاد یک استراتژي که به سراحت براي خطـرات  

و چالش هاي شبکه هاي مشارکتی که یک سر آن بانک است را شرح می دهد و نحوه ي مقابله و کنترل این خطرات و چـالش  

 اکوسیستم ها می باشد.  ها کلید موفقیت براي این 

 قیروش تحق

با استفاده  قیتحق نیباشد.در ا یم یلیو از نوع تحل یفیاطالعات توص يو به لحاظ جمع آور يحاضر از نظر هدف کابرد قیتحق

کشور به سمت  يبانکدار ستمیجهت حرکت س ییو ارائه راهکارها لیبه تحل نهیزم نیارائه شده در ا يپژوهش ها فیاز توص

و  APIاقتصاد یحاضر بررس قی.هدف تحقمیباش یقابل حاصل م يها فرصترو و  شیپ يچالش ها نییباز و تب يبانکدار
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سواالت  یبه دنبال بررس یباشد که به طور کل یباز م يحرکت به سمت بانکدار يدر راستا یدر خدمات مال تالیجیمعامالت د

 باشد: یم ریز

 

 پردازد؟ یدر بازار م یابترق تیو موقع یها به چهره سازمان APIکدام -

 را دارند؟ التیسهم بازار وام و تسه نیشتریبانک  سودمند خواهد بودکه ب يپلت فرم برا ياستراتژ کی ایآ-

 ست؟یباز چ يبانک ها در حرکت به سمت بانکدار يرو شیپ يچالش ها و فرصت ها-

 کند؟ یم داریپد کشور یرا در نظام بانک هیسا يبانکدار یباز نوع يگسترش بانکدار ایآ-

با توجه به نبود نمونه هاي عملی در زمینه بانکداري باز  در ایران ، تحقیق از محدودیت داده برخـوردار مـی باشـد کـه در ایـن      

راستا از مدل هاي ارائه شده در سایر بانک هاي جهان که از بانکداري باز در کسب و کار بانکی استفاده میکنند بهره بردیم.ابتدا 

ار بانکداري باز در ایران را مورد بررسی قرار دادیم و سپس به بررسی چالش هـاي پـیش روي نظـام بـانکی ایـران در      کسب و ک

راستاي حرکت به سمت بانکداري باز پرداختیم و راهکارهاي رفع چالش نیز مورد بررسی واقع گردید، سپس فرصت هـایی کـه   

مورد تحلیل قرار میدهیم. در ادامه به تعریـف بانکـداري سـایه پرداختـه و     این سیستم براي نظام بانکی ایران مهیا می سازد را 

چگونگی به وجود آمدن آن را در راستاي اجراي بانکداري باز را شرح میدهیم و راه هاي جلوگیري از به وجود آمـدن بانکـداري   

 سایه را در بسترهاي اجرایی بانکداري باز را مورد تحلیل قرار میدهیم.

  رانیباز در ا ينکدارکسب و کار با

بزرگ را به خود جلب  ياز بانکها ياریدر سطح جهان است که توجه بس يبانکدار دیجد يها شیاز گرا یکیباز  يبانکدار

در سطح جهان به  دیجد يها شیاز گرا یکیشود. یشناخته م زین Banking API نیباز که تحت عناو ينموده است. بانکدار

گردد و  یآن م يکاربرد يو برنامه ها يدر امر بانکدار انیمشتر شتریباعث تعامل هر چه ب دیجد شیگرا نیرود. ا یشمار م

 یبه راحت يخاص مشتر يازهایو برآورده شدن ن يمشخص ساز نیکند و همچن یآن ها را از انحصار بانک خارج م دیتول

که بعد از  رانیا يا به همراه خواهد داشت. بانکدارو بانکه یموسسات پول يرا برا یشده و ارزش افزوده بالقوه باالئ ریامکان پذ

و  بیبه تصو نهیزم نیرا در ا یو مقررات نیآورده و قوان يبدون ربا رو يبانکدار اتیشکوهمند انقالب به سمت عمل يروزیپ
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و با توجه به  برداشت کیالکترون يبه سمت نظام بانکدار یحرکت رانیا يبانکدار ریاخ ي. رفته رفته در سال هادیاجراء رسان

 نیآنال يبانکدار يرفته رفته به سو رانیا ينظام برداشته است. بانکدار نیا شیکند رو به افزا یموجود با حرکت ياه یکاست

وجود دارد.  تالیجید يبه نام بانکدار ینظام گرید يحرکت نموده و در حال حرکت به سمت کامل کردن آن است، اما در سو

تمرکز خود را در  نی، آنال يصورت عنوان کرد. بانکدار نیرا بتوان به ا تالیجید يو بانکدار نیآنال يبانکدار انیفرق م دیشا

و از راه دور قرار داده است و در  نیحساب بصورت، آنال تیری، انتقال پول ، پرداخت قبض و مد يدرجه اول بر سپرده گذار

 یم نینامند. بنابر ا یم یکیالکترون يانکدارو ب يمجاز ي، بانکدار ینترنتیا يرا شامل بانکدار نیآنال يبانکدار گرید فیتعار

آنها انجام  انیو مشتر یاست که توسط موسسات مال يها  تیکردن تمام فعال تالیجیشامل د تالیجید يتوان گفت که بانکدار

 رانیا يکه ، نظام بانکدار نیالآن يبانکدار انیم یقابل توجه يفاصله  يگرفت تا حدود جهیتوان نت یم فیتعر نیا باشود.  یم

کسب و کار  يمهم جهت اجرا اریبس ياز بسترها یکیوجود دارد.  تالیجید يباشد و نظام بانکدار یدر حال کامل کردن آن م

در  يبانکدار دیجد يها شیاز گرا یکیباز  يباشد. بانکدار یم تالیجید يکداربه حد نصاب الزم در بان دنیباز، رس يبانکدار

توسط  سیسرو نیا Gartnerمورد توجه قرار نگرفته است. طبق ارائه  يبه طور کاربرد رانیباشد که تا کنون در ا یجهان م

 ندهیروند در آ نیباشد. با ا یم آن تیکه نشان دهنده اهم،ارائه شده است  2016سال  انیبزرگ جهان تا پا ياز بانکها یمین

برنامه در دسته کار بانکها قرار خواهد گرفت. بانکها و  دیتول يبه جا يردو بستر انتشار برنامه کارب سیعرضه سرو کینزد

بانک  نیبزرگتر credit Agricolaتوان به  یرا عرضه نموده اند که از جمله م سیسرو نیهم اکنون ا يادیموسسات ز

با توجه به نبود  رانیااشاره کرد. در  pay palو  ایدر دن Payment provider نیاز بزرگتر یکی master cardفرانسه، 

 نیدر ا شتریبه مطالعات ب ازیباز انجام نشده است و  ن يگسترش کسب و کار بانکدار ي نهیدر زم یالزم هنوز حرکت يبسترها

 يحرکت به سمت بانکدار يدر راستا رانیا ينظام بانکدار يرو شیپ ياز چالش ها یبعض قیتحق نیباشد که در ا یم نهیزم

 پرداخت. میاز آن ها خواه کیهر  یقع شده است که در ادامه به بررسوا لیباز مورد تحل

 چالش هاي نظام بانکداري ایران در راستاي حرکت به سمت بانکداري باز 

 امنیت در برابر سرعت   1چالش 

ان از ایـن  امنیت از مهمترین عناصري است که باعث اثر گذاري در تراکنش هاي بانکی می گردد و بر اعتماد و استفاده مشـتری 

خدمات اثر می گذارد. امروزه ورود به فضاي مجازي حاصل از فناوري اطالعات و ارتباطات دوره جدیـدي از تمـدن بشـر را بـه     

وجود آورده است ولی از سوي دیگر امنیت و عدم اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی کاربران بانکداري الکترونیکی می باشد. 
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ربران بانکداري الکترونیک به شبکه اینترنت وصل می شوند تا از خدمات این نوع بانکداري استفاده در این خصوص زمانی که کا

کنند، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است این اطمینان در صورتی به وجود می آید کـه شخصـی بـاور    

ت انجام یـک تـراکنش موفـق را فـراهم آورده اسـت. نظـام       کند که بانک وي براي او شرایط و شاخصهاي مفید و مورد نیاز جه

بانکداري در تعامل با بازیگران جدیدي به نام فین تک ها در کسب و کار بانکداري باز با عاملی به نام اعتماد مشـتریان روبـه رو   

ن بانک می باشد که مشتري می باشد، زیرا مشتریان عامل اصلی نگهدارنده اطالعات حساب خود را ، بانک در نظر دارند. زیرا ای

نزد او حساب خود را نگهداري می کند. پیشبرد و توسعه صنعت بانکداري باز در ایران را، مـی تـوان بـا تـالش جهـت فرهنـگ       

سازي، تغییر عادت افراد و آموزش آنها در جامعه پیش برد که از جمله برنامه هایی است که بایستی مد نظر نظام بانکداري قرار 

این راستا فرهنگ سازي از سمت مراجع قانونی و اجبار آن ها در استفاده از خدمات الکترونیک و قبول بانکـداري بـاز   گیرد. در 

نقطه قابل توجهی ایفا خواهد نمود. همچنین در کنار عامل امنیت ، عوامل مهمتري چون آشـنایی و آگـاهی افـراد ، اهمیـت و     

 ذیرش و استفاده افراد از خدمات بانکداري باز خواهد داشت. تاثیر بیشتري نسبت به عامل امنیت سیستم در پ

 داشتن مشتري   2چالش 

دومین چالش که نظام بانکداري ایران در حرکت به سمت بانکداري باز با آن رو به رو است، تجدید نظـر در بـاور ایـن موضـوع     

است که به سبب تغییر ذهنـی در بانـک    است که بازیگران جدید ( فین تک ها ) مالک مشتري هستند، این یک بخش بحرانی

نام چه کسی بر شیشه ي فروشـگاه نقـش خواهـد    «ها پدیدار می شود. شاید بتوان موضوع را با یک سوال بیشتر تشریح نمود، 

هـا قـرار    APIعامل برندینگ یک چالش بزرگ می باشد. در این مرحله بانک مشتري هایش را در اختیار فین تک و ». بست؟ 

برابر کمتر خواهد شـد   10و پلت فرم باشد زمان تعامل با بانک توسط مشتري  API% از تعامل با 90ه عبارتی وقتی می دهد. ب

و این کار سبب می شود مساله ي برندینگ براي بانک به وجود آید. براي این کار یکی از موارد مورد کاربرد می توانـد قـرارداد   

ش پلت فرم ها می تواند نقش بانک هـا را کـاهش دهـد و ایـن عامـل یکـی از       ها باشد. گستر APIلوگوي بانک در پیش روي 

 چالش هاي مهم در حرکت نظام بانکی ایران به سمت بانکداري باز می باشد.  

 نحوه ي همکاري پلت فرم ها و بانک ها   3چالش 

باز وجود دارد این است کـه بـه    یک سوال اساسی که براي بانک ها در مواجه با چالش ها در راستاي حرکت به سمت بانکداري

واسطه ي همکاري کردن بر مبناي یک پلت فرم چه مواردي را میبایست درون سازمان ارائه دهنـد و یـا در برابـر پیشـنهادات     
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کسب کنند. با توجه به سنتی بودن سیستم بانکی ایران، که شامل حفظ کردن سیستم هـاي بسـته ي امـن اسـت، یـک روش      

موضوع می تواند رفتن به مسیر اکتساب ، چه به دلیل امنیتی و چه دالیل در معرض دید قرار گرفتن کـه   براي پرداختن به این

در باال شرح داده شده باشد. اگر چه به دست آوردن شخص ثالث هایی که براي پلت فرم مهم هستند می توانـد ایـن مسـاله را    

عایبی را در دراز مدت در بردارد. در دنیایی که انواع متفـاوتی از  حل کند، این می تواند یک راه حل سریع گرانقیمت باشد که م

سرویس ها به عنوان بخشی از یک پلت فرم ارائه خواهد شد، بانک ها در حقیقـت نیـاز دارنـد دربـاره برتـري رقـابتی شـان در        

ند تجدید نظـر کننـد. در   مقایسه با بازیگران پر شماري که در زمینه ي خدمات مرتبط با داده و تکنولوژي هاي متخصص هست

حالی که بانک خود را در دنیاي فین تک غرق می کند، چگونه می تواند بازیگر خود را در موارد لزوم تغییر دهـد در حـالی کـه    

اطالعات مشتریانش در خدمت آنها قرار گرفته است. این خود یک چالش مهم می باشد. در این زمینه در موقع استفاده از پلت 

اید هسته مرکزي قرار گیرد، این روش بسیار خوبی در جهت عبور از دو راهی خریداري کردن یا ایجـاد کـردن مـی    فرم بانک ب

باشد، تا هم مبالغ باالئی براي ایجاد، هزینه نگردد و هم با خرید کردن بتوان در موقع لزوم نسبت به تغییر یـا جـایگزین کـردن    

 ی انجام داد.  پلت فرم بدون پرداخت هزینه اي کار را به خوب

 فرصت هاي قابل حاصل براي نظام بانکی ایران با حرکت به سمت بانکداري باز

بی شک با حرکت به سمت بانکداري باز فرصت هاي نیز براي نظام بانکی کشور پدیدار میشود که میتوان به موارد زیر در ایـن   

 مورد اشاره کرد:

 نوآوري بیشتر با هزینه کمتر-1

ی می تواند سبب گردد پلت فرم ها و بازیگران ابعاد زیادي از خدمات را تحـت پوشـش قـرار دهنـد و جهـت      این اکوسیستم مال

رقابت با رقباي خود اقدام به نوآوري بیشتر نمایند و این به بانک امکان میدهد تا با هزینه کمتر در خدمات ارائه شده این پلـت  

 برسند.فرم ها سهیم گردند و از محل این خدمات به انتفاع 

 توزیع وسیع خدمات و حق انتخاب بیشتر براي مشتري -2

در مواردي که پلت فرم ها به ارائه خدمات می پردازند بانک ها میتوانند به مشتریان خود خدمات بیشتر و خاص تر ارائه دهنـد  

القـه منـدي و سـلیقه را    و این تنوع سبب می گردد مشتري بتواند با طیف وسیعی از خدمات روبرو گردد و در انتخـاب خـود ع  

 دخیل کند و این برندینگ بانک را در ارائه خدمات وسیع تر باال می برد.  
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 پائین آمدن سطح ریسک در بانک ها -3

اگر بانک ها به خوبی نظارت به اجراي خدمات ارائه شده توسط پلت فرم ها داشته باشند با یک رویکرد استاندارد بـراي توزیـع   

ن فراهم آمدن رویکرد امنیتی استانداردي را ایجاد می کند. بانک ها می توانند خود را به عنـوان یـک   خدمات و محصوالت امکا

طرف قابل اعتماد و مطمئن در حین منفعت بردن از دسترسی ایجاد شده معرفی نمایند. معیارهـاي کنتـرل و نظـارت در ایـن     

 زمینه توسط بانک باید به خوبی رعایت شود.

 کداري سایه  بانکداري باز و بان

چهارم  کیشود که در جهان در حدود  یاطالق م یبانک ستمیخارج از س یمال يدر اصطالح به واسطه گر هیسا يبانکدار

شود که کمتر تحت  یاطالق م ییها تیبه فعال هیسا يرا به خود اختصاص داده است. بانکدار یمال يواسطه گر يها تیفعال

 دیدر خر يگذار هیسرما نهیدر زم یمشترك بازار پول يصندوق ها هیسا يست. در بانکدارا یسنت يو مانند بانکدار هنظارت بود

دارند.  تیفعال دیباز خر يسپرده و قراردادها یکوتاه مدت ، صدور گواهي مانند اوراق مشارکت و اوراق تجار یاوراق بده

 هیسرما يها نهیآسان به گز یو دسترس یمال يها يدر بازار ، نوآور نانیو عدم اطم سکیر جادیبا وجود ا هیسا يبانکدار

نشده،  نیتضم هوجو ،یمال يتوان واسطه گر یم را هیسا يمهم بانکدار يها یژگیکرده است و از جمله و جادیرا ا يگذار

هد تا در فضاي کسب و کار، بانک این اجازه را به بازیگران جدید می داشاره نمود. و... استفاده از اهرم ها ، اقالم خارج ازخط

بتواند با تعامل هر چه بیشتر مشتریان در امر بانکداري و برنامه هاي کاربردي به تولید محصوالت و خدمات بانکی بپردازند. 

بانکداري باز بستري را براي توسعه نرم افزار فراهم می کند که با دسترسی به سرویس هاي بانکی، ایده هاي نو و خالقانه خود 

از سوي دیگر بانکداري سایه می تواند با گسترش بانکداري سنتی در کنار بانکداري مدرن سبب باال  را جامه عمل بپوشانند.

رفتن میزان فعالیت هاي بانکی با تقاضاي نقدینگی باال از طرف اقتصاد و سرمایه گذاران رو به رو شود و بیشتر از پیش رشد 

د می آید و با رسوخ خود ریسک هاي زیادي را در فضاي بانکداري کند. بانکداري سایه از شکاف هاي نظارتی و کنترلی به وجو

حاکم می کند، که در بانکداري باز این عامل می تواند مستقیماً ریسک شهرت را براي بانک اجرا کننده به وجود آورد زیرا این 

گونه مخاطره را پرداخت  مشتري بانک است که با پلت فرم و فین تک ها در گیر شده است و بانک هزینه هاي ناشی از هر

 خواهد کرد. عمده مواردي که دراجراي هر چه بهتر بانکداري باز می بایست در راستاي تقویت نظارت و قوانین و مقررات اجرا 

 نمود عبارت اند از : 
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 کاهش ریسک موجود در بین تعامالت بانک ها با باال بردن نظارت مستقیم.  -1

 بحران ها و هجوم سرمایه گذاران با فرهنگ سازي.   کاهش حساسیت بین مشتریان به -2

 بهبود شفافیت و هماهنگی .  -3

 ارزیابی و کاهش اثرات سیکلی و ریسک هاي مالی .   -4

 ارزیابی دقیق نسبت به ریسک هاي پیش روي بانک ها و کاهش آن ها .   -5

انک ها به طور مستقیم با مشتریان خود طرف هستند و در صورت کلّی بانکداري باز با خود ریسک هایی را به همراه دارد زیرا ب

پلت فرم ها و بازیگران جدید در سیستم کسب و کار بانکی در سایه، همراه با بانک حرکت می کنند و کلیه مخاطرات مستقیماً 

 به عهده ي بانک می باشد.  

 یافته ها و نتایج

دمات مالی در راستاي حرکـت بـه سـمت بانکـداري بـاز مـی       و معامالت دیجیتال در خ APIتحقیق حاضر به بررسی استفاده 

پردازد. همان گونه که گفته شد روند پر شتاب تحوالت جهانی در حوزه فناوري سبب شده است که خدمات فناوري مالی پیش 

نیـاز بـراي    از پیش پر رنگ شود و بانک ها نیز توانایی ارائه خدماتی با این سطح پیچیـدگی را ندارنـد و در ایـن دوره احسـاس    

حضور یک شخص ثالث بسیار حس می شود، تا فرصت هاي متعددي را براي شرکت کنندگان جدید مانند فـین تـک هـا داده    

ها مجموعه الزامـات اسـتانداري هسـتندکه      APIها و بانکداري باز حرکتی همسو را در اختیار دارند.  APIشود. در این راستا 

نرم افزار را کنترل می کنند. وقتی یک نرم افزاري قابلیت هاي عملکردي نرم افزار دیگـري  چگونگی ارتباط بین برنامه کاربردي 

ها ارتباط بین برنامه هاي نرم افزاري را ممکن می سازد. بانکداري در ایـران بـا حرکـت بـه سـمت       APIرا به کمک می طلبد، 

مشاع سـوق دهـد و در ایـن میـان بـا پـایین آوردن       بانکداري باز می تواند سطح در آمدي خود را از فضاي مشاع به سمت غیر 

 میزان بهاي تمام شده پول به رشد اقتصادي کشور نیز کمک شایانی کند.  

در این راستا بانکهایی که می خواهند از شیوه ي بانکداري باز استفاده کنند باید ابتدا مطمئن شوند که تعامل ایجاد شـده بـین   

ي با بانک به اندازه کافی خوب و قابـل قبـول مـی باشـد و سـپس بـه پلـت فـرم هـا و          مشتري و بانک براي حفظ ارتباط مشتر

بازیگران این اجازه را بدهد تا محصوالت ساخته شده خود را در فضاي کسب و کار بانکی بر روي سیستم هاي عامل بانک پیاده 
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اهند شد نوعی فروشگاه نرم افـزار بـانکی در   سازي کنند و مشتریان بانک از این خدمات استفاده نمایند. این بازیگران سبب خو

سیستم بانکی به وجود آید که فضاي رقابتی خوبی را براي بانک ها بـه وجـود مـی آورد و مشـتریان از برنامـه هـاي کـاربردي        

 وسیعی استفاده کنند. با استفاده از پروژه بانکداري باز بانک ها می توانند به مزایاي خوبی از جمله : 

 تعداد وسیع تري از برنامه هاي کاربردي تحت وب یا موبایل براي مشتریان.  رسیدن به -1

 توسعه جامعه برنامه نویسان و ارائه برنامه هاي کاربردي بیشتر براي مشتریان .  -2

 کاهش هزینه هاي ساخت و نگهداري از نرم افرارها .   -3

   کنترل بیشتر بر کاربران نهایی و استفاده کننده از خدمات. -4

 باال بردن سطح در آمدي کارمزد از محل ارائه خدمات به مشتریان  -5

 پایین آوردن بهاي تمام شده پول و کمک به باال رفتن رشد اقتصادي مطلوب.  -6

در این راستا عالوه بر به وجود آمدن فرصت هاي جدید، چالش هایی نیز پیش روي نظام بانکداري ایران در راستاي حرکت بـه  

اري باز وجود دارد. اولین چالش پیش رو مبحث مربوط به امنیت می باشد. به دلیل دیگر شدن شـرکت هـاي فـین    سوي بانکد

تک و پلت فرم ها با بسترهاي بانک اطالعات مشتریان به گونه اي در اختیار این بـازیگران قـرار مـی گیـرد و بسـتر معینـی در       

و ریسک مواجه می شود زیرا مشتري بانک را عامل اصـلی مـی دانـد    صورت که نتواند به خوبی عمل کند، شهرت بانک با خطر 

که خدمات را ارائه می دهد و با اعتماد به بانک به استفاده از محصوالت این بازیگران می پردازد و بانک ها می بایست بـه طـور   

باشدکه با ارتباط مشتري بـا  کامالً هوشمند در راستاي کاهش شکافهاي امنیتی تالش داشته باشند.چالش دوم این موضوع می 

این پلت فرم ها کم کم بانک از ذهن مشتري خارج شود و نوعی لکّه ي خورشیدي در بانک به وجود آید که این امـر نیـز مـی    

تواند با مواردي همچون ارائه لوگـوي بانـک در آسـتانه ي ورود بـه ایـن خـدمات توسـط مشـتري و راهکارهـاي دیگـر اعمـال            

ي همکاري این پلت فرم ها با بانک می باشد که با پیشروي خـدمات در بـازار رقـابتی بانـک نگرانـی از      شود.چالش بعدي نحوه 

اینکه رقبا با پلت فرم هاي در اختیار بانک ارتباط برقرار نمایند وجود خواهد داشت که این عامـل نیـز مـی توانـد بـا هسـته ي       

به مشتریان تا حدودي مرتفع شود. عالوه بر موارد فوق باید به ایـن  مرکزي قرار گرفتن بانک در ارائه محصوالت بازیگران جدید 

موضوع توجه داشت در مواردي که پلت فرم ها نسبت به ارائه خدمات بانکی اقدام می نمایند رفته رفته به نوعی از یک واسـطه  

ي سایه موازي با بانک عامل مـی  گري مالی تبدیل می شوند و این عامل می تواند رفته رفته سبب به وجود آمدن نوعی بانکدار
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شود که تنها عاملی که می تواند این عامل را کاهش دهد، نظارت و کنترل توسط بانک عامل به این بازیگران می باشد، هر چـه  

نظارت بیشتر باشد این خطرات و چالش ها کم می شود و پلت فرم هاي به وجود آمده فقط بـه دنبـال ارائـه خـدمات بـر روي      

انک می رود که این عامل خود سبب بهبود و باال رفتن هر چه بیشتر کیفیت خـدمات بـانکی مـی شـود و بـه رشـد       بسترهاي ب

 بانکداري باز در سیستم بانکی کشور کمک شایانی خواهد نمود.   

 جمع بندي

نکـداري بـاز   و معامالت دیجیتال در خدمات مالی در راستاي حرکت به سـمت با  APIدر تحقیق حاضربه دنبال بررسی اقتصاد

بودیم. یافته ها نشان داد اکثر بانک هاي بزرگ جهان به سمت این اکو سیستم مالی حرکت کـرده انـد و بـه نـوعی بـه دنبـال       

متحول ساختن بازار مالی خود هستند. در این تحقیق دریافتیم بانکداري باز این امکان را می دهد تا فضاي کسب و کار بـانکی  

و بازیگران جدید بازتر شود و این بازیگران بتوانند در عرصه بانکی به تولید محصـوالت و خـدمات    توسط گروهی از پلت فرم ها

براي مشتریان بانک ، تحت وب سرویس هاي بانکی بپردازند.در ایران این اکوسیستم در صنعت بانکداري هنوز غریب می باشدو 

نظام بانکی کشـور چـاش هـایی از جملـه حفـظ امنیـت        طبق بررسی به عمل آمده جهت اجراي این اکوسیستم مالی در بستر

اطالعاتی و مالی براي حساب مشتري نزد بانک ، تغییرات ذهنی مشتري و کمرنگ شدن نام بانک در استفاده مشتري و تعامـل  

گردیـد در  با این بازیگران و نحوه همکاري بانک با این پلت فرم ها وجود دارد.در این راستا جهت رفع این چالش هـا پیشـنهاد   

زمینه ي امنیتی به آگاهی افراد جهت استفاده از این خدمات با نظارت مستقیم بانک ومراجع مرتبط کمک گـردد و همچنـین   

در جهت ورود به خدمات ارائه شده توسط این سیستم ها می بایست از آرم بانک استفاده شود تا ذهنیت مشتري تغییر نکنـد ،  

مرکزي در استفاده از این خدمات باشد و بتوانـد در موقـع لـزوم پلـت فـرم و بـازیگر را        همچنین بانک ها می بایست هسته ي

تعویض نماید.همچنین جهت جلوگیري از به وجود آمدن بانکداري سایه توسط فین تـک هـا و بـازیگران مـی بایسـت نظـارت       

الی جلـوگیري بـه عمـل آیـد.همچنین     اجمالی دقیقی توسط نظام بانکی پیاده سازي شود تا از به وجود آمدن تهدیدهاي احتم

فرصت هایی نیز براي نظام بانکی کشور با حرکت به سمت بانکداري باز به وجود می آید کـه عبـارت انـد از نـوآوري بیشـتر بـا       

هزینه کمتر، توزیع وسیع خدمات و حق انتخاب بیشتر براي مشتري ، پـائین آمـدن سـطح ریسـک در بانـک هـا و بـاال بـردن         

با متنوع ساختن خدمات . به طور کلی بانکداري باز حرکتی است به سمت خدماتی نوین تـا مشـتري بتوانـد در    برندینگ بانک 

تمامی زمینه هاي زندگی ، بانک را در کنار خود احساس کند و بانک بتواند میزان درآمدهاي خـود را از محـل کسـب کـارمزد     

یین آمدن نرخ بهاي تمام شده پول در نظام پولی کشـور شـده و   ارائه خدمات به مشتري افزایش دهدکه این عامل خود سبب پا
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در نهایت می تواند با ارائه منابع مالی ارزان تر به بخش اقتصادي و تولیدي کشور سبب باال رفتن رشد اقتصادي گردد. بانک هـا  

دود و راه هاي کسب درآمد میبایست بستر هاي خود را براي این دگرگونی آماده کنند تا از فضاي بسته ي حاکم و خدمات مح

محدود در سیستم بانکداري به سمت اکوسیستم مالی گسترده اي به نام بانکداري باز حرکت کنند. در فضاي فعلی که بانک ها 

بخش قابل توجهی از درآمدهایشان از محل اعطاي تسهیالت تامین میشود و این تسـهیالت بـا ریسـک سـوخت شـدن روبـرو       

ه وجود آمدن انجماد پولی در نظام بانکی شده است ، فراهم سازي بستر بـراي ایجـاد بانکـداري بـاز     میشود و همین امر سبب ب

سبب میشود بانکها به سمت درآمدهاي کارمزدي روي بیاورند و این امر سبب میشـود ورودي  (جـذب منـابع) گـران نشـود و      

ناسب براي بانک ها میباشـد تـا مـدل کسـب و کـار      خروجی (اعطاي تسهیالت) ارزان شود. به طور کلی بانکداري باز فرصتی م

 بسته و سنتی خود را تغییر دهند.
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