
و معامالت دیجیتال در  APIاقتصاد  
خدمات مالی، حرکتی به سمت 

 بانکداري باز

 کورش رحمانی

 عباس بیگدلی

 سیدابوالفضل حسینی



بانکداری باز ھمانند یک فروشگاه برنامھ ھای کاربردی است کھ بھ بانک ھا و موسسات مالی اجازه 
می دھد کھ بھ صورت امن و سریع و با ھمکاری موسسات و توسعھ دھندگان نرم افزار قدرت ارائھ 

 محصوالت دیجیتالی خود را افزایش دھند







ھا و بانکداری باز میتوانند شیوه تفکر بانک ھا در خصوص دو بعد کلیدی   API): 1395(غفاری
 ھر کسب و کاری،  یعنی محصول و توزیع را تغییر دھد

 
مدل مفھومی نوآوری باز در صنعت بانکداری شامل سھ بازه  ): 1393(باقری نژاد و ھمکاران
و عوامل ) منابع دانش خارجی(، عوامل خارجی ) توانمندی جذب ایده ھا(عمده نظیر عوامل داخلی

 است) اعتماد(رابطھ ای 
 

بانکداری باز می تواند توان بانک ھا را در ارائھ خدمات نوین و ): 2017(مارکوس و ھمکاران
 متنوع بیشتر کند و بھ بانک ھا در ارائھ خدمات وسیع تر کمک نماید

 



 در بانک می بایست رعایت گردد APIاستراتژی ھایی کھ برای اجرایی کردن 

کسب و کارھای جدید ایجاد  

 ایجاد مشتریان متصل بھ ھم

 قابلیت اطمینان باال

 تغییرات چابک

 ترغیب بھ نوآوری



  





 امنیت در برابر سرعت
 

 داشتن مشتری
 

 نحوه ھمکاری پلت فرم ھا و بانک ھا



 نوآوری بیشتر با ھزینھ کمتر
 

 توزیع وسیع خدمات و حق انتخاب بیشتر برای مشتری
 

 پائین آمدن سطح ریسک در بانک ھا
 

 باال بردن برندینگ بانک با متنوع ساختن خدمات





 کاھش ریسک موجود در بین تعمالت بانک ھا با باال بردن نظارت مستقیم
 

 کاھش حساسیت بین مشتریان بھ بحران ھا و ھجوم سرمایھ گذاران با فرھنگ سازی
 

 بھبود شفافیت و ھماھنگی
 

 ارزیابی و کاھش اثرات سیکلی و ریسک ھای مالی
 

 ارزیابی دقیق نسبت بھ ریسک ھای پیش روی بانک ھا و کاھش آنھا



 رسیدن بھ تعداد وسیع تری از برنامھ ھای کاربردی تحت وب یا موبایل برای مشتریان
 

 توسعھ جامعھ برنامھ نویسان و ارائھ برنامھ ھای کاربردی بیشتر برای مشتریان
 

 کاھش ھزینھ ھای ساخت و نگھداری از نرم افزارھا
 

 کنترل بیشتر بر کاربران نھایی و استفاده کننده از خدمات
 

 باال بردن سطح درآمدی کارمزد از محل ارائھ خدمات بھ مشتریان
 

 پایین آوردن بھای تمام شده پول و کمک  بھ باال رفتن رشد اقتصادی مطلوب در کشور



بانکداری باز این امکان را به بانک ها می دهد تا در تمامی 
 زمینه های زندگی مشتریان حضور داشته باشند



فراهم سازی بستر برای ایجاد بانکداری باز سبب می شود بانک ها به سمت 
)  جذب منابع( درآمدهای کارمزدی روی بیاورند و این امر موجب میگردد ورودی

 ارزان شود) اعطای تسهیالت(گران نشود و خروجی 
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