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بانکداري باز درمقایسه با بانکداري سنتی
بانکداري بازبانکداري سنتی

رتباط بانک ها به طور مستقیم با مشتریان در ا
ــدمات ــه خ ــتریان ب ــی مش ــتند و دسترس هس

ک، بانکی تنها از طریق نرم افزارهاي همراه بان
 پـذیر بانکداري اینترنتی و شعب بانـک امکان

.است

ها، امکان دسترسی به APIبانک ها با بکارگیري 
خدمات بانکداري جامع خویش را براي نهادهـاي

یت ازاین رو، شفاف. شخص ثالث فراهم می کنند
ات در بازار بیشتر شـده و رقابـت بـراي موسسـ

.غیربانکی  تسهیل می گردد

مشتري مشتري

»ج«بانک »الف«بانک  »ج«بانک »الف«بانک »ب«بانک  »ب«بانک 

نهادهاي شخص ثالث  داد ه هاي مشتریان



عوامل محرکه بانکداري باز

ورود بازیگران جدید بازار 

شدت گرفتن رقابت 
ي در محیطی که بانک ها، فین تک ها و رقبـا
ده جدید و غیرسـنتی، کـامال دیجیتـالی شـ

ربـه ي باشند، فشار رقابتی بـراي ارتقـا تج
بنــــابراین . مشــــتري افــــزایش می یابــــد

بانک ها ناگزیرند که براي ارائـه ي خـدمات
.کاربردي نوآورانه به مشتري بجنگند

تغییر انتظارات مشتري
تحــول دیجیتــال در صــنعت خــدمات 
ــه ایــن  ــوآور ب ــاي ن مــالی و ورود رقب
حــوزه، ســطح انتظــارات مشــتریان را 

ــت ــرده اس ــاال ب ــرایط، . ب ــن ش در ای
بانک ها می توانند از طریـق همکـاري

جربـه و بسط اکوسیستم بانکداري، ت
ــراي  ــده ب ــازي ش ــاص و شخصی س خ

.مشتري خلق کنند

تغییر مدل کسب وکار
بانک هـــا بـــراي همســـویی بـــا مـــوج تحـــول 

هـايهـایی را بـا شـرکتدیجیتال، مشـارکت
ترین فناور شکل می دهند تا بتوانند بـه روز

هــا را بــه مشــتریان خــویش ارائــه نــوآوري
ک شرکت هاي فناور نیـز از طریـق یـ. نمایند

ـــراي  ـــک، ب ـــل بان ـــاد مث ـــریک قابل اعتم ش
.مشتریان خود خلق ارزش می کنند

ی تحول دیجیتال در صنعت خدمات مـال
بــــا ورود رقبــــاي جدیــــدي از قبیــــل 
شــرکت هاي فین تــک و بیگ تــک همــراه 

وند است که امور مالی را به فناوري پی
ن زده اند تا خدمات بهتـري بـه مشـتریا
د خود ارائه کنند و سبد محصـوالت خـو

.را گسترش دهند



مدل هاي کسب وکار پلتفرمی 

Jupiter

بانک جهانی انجـام داده اسـت، مشـخص شـد 120در پیمایشی که موسسه اکسنچر بر روي •
کــه از هــر ده بانــک، نــه تــاي آن هــا به طورجــدي بــه دنبــال بــه کارگیري مــدل هاي مبتنــی بــر 

.اکوسیستم هستند

ن را پلتفرم معموالً به یک مدل کسب وکاري اشـاره دارد کـه گروه هـاي متمـایزي از ذي نفعـا•
ته گرد هم می آورد و به اعضا اجازه می دهد که به آن متصل شوند، با یکـدیگر تعامـل داشـ

.باشند و به خلق و مبادله ي ارزش بپردازند

ــق • ــدم قطعیت ها را از طری ــارن و ع ــات نامتق ــاد، اطالع ــود اعتم ــکل نب ــا مش پلتفرم ه
اص به کارگیري سازوکارهاي کنتـرل دسترسـی و استانداردسـازي حـل نمـوده و اشـخ

ه واسـطه ها وظیفـ. ثالث قابل اعتمـاد را بـه عنوان واسـطه بـه اعضـا معرفـی می کننـد
.تسهیل همکاري بین اعضاي پلتفرم را برعهده می گیرند

زیگران بـه ویژگی هاي منحصربفرد صنعت خدمات مالی از قبیل وابستگی متقابل بـا•
یکــدیگر و وجــود اطالعــات نامتقــارن کــه نیازمنــد حضــور واســطه هاي قابل اعتمــاد و

وي همکاري مشترك است، شرایط را براي بروز و ظهور اکوسیستم ها و حرکت به س
.مدل هاي کسب وکار پلتفرمی مساعد نموده است



ا در ایـن حالـت، رقابـت در یـک پلتفـرم یــ
فنـــاوري واحـــد رخ می دهـــد کـــه همـــه  ي 
بازیگران اعـم از قـدیمی و جدیـد، در آن 

ــد ــت دارن ــاهم رقاب ــت و ب ــن . فعالی در ای
ی از سناریو، تازه واردان در بازار باالدسـت

شــبکه  و زیرســاخت هاي اصــلی بــازیگران
سـته سنتی استفاده می کنند و بـه آن واب

در حالی که در ارائه ي خدمات  در. هستند
ی بــازار پایین دســتی بــا بــازیگران ســنت

.رقابت می کنند

رقابت درون پلتفرمی

حصـول با ورود فناوري و استقبال از مدل هاي کسب وکار پلتفرمی، حوزه ي فعالیت شرکت ها دیگر محـدود بـه م

تفرم هـا بـراي یا بازار جغرافیایی نیست و سطوح رقابت عالوه بر محصوالت مختلف در یک بازار به رقابـت بـین پل

.تسخیر منابع مالی محدود مشتریان ارتقا یافته است

ا در ایــن حالــت، رقابــت بــین پلتفرم هــا یــ
فناوري هـــــاي مختلـــــف رخ می دهـــــد و 
تــازه واران می تواننــد بــا اســتفاده از یــک
ـــازیگران  ـــبکه ي ب ـــایگزین، ش ـــاوري ج فن

بکه  سنتی را به طور کامل دور بزنند و شـ
ـــن . و زیرســـاخت خـــود را بســـازند در ای

ســـناریو، بـــازیگران نوظهـــور اســـتقالل 
بیشتري دارند و مرزهـاي رقابـت خـود را 

.  از صنعت میزبان فراتر می برند

رقابت بین پلتفرمی

فضاي رقابتی 



ضرورت تنظیم گري در بانکداري باز

 هـا ورود بازیگران جدید از جمله فین تک هـا و بیگ تک
سـتن به صنعت خدمات مالی پیشنهاد جذابی براي شک

ــا  ــت و ب ــنتی اس ــاي س ــازار بانک ه ــدرت ب ــی و ق چیرگ
ش از کاهش ساختار انحصاري صنعت از وابسـتگی بـی

ــزرگ، می کاهــد ــه مؤسســات ب ــه نظــر . حــد آن ب ــا ب ام
می رســـد کـــه بـــازیگران فعلـــی بـــازار دربرابـــر ورود 
تازه واردان مقاومـت کننـد و رفـع موانـع ورود بـدون 

.  دخالت حاکمیت امکان پذیر نباشد

بـــا ورود شـــرکت هاي بیگ تـــک بـــه صـــنعت و تلفیـــق 
داده هاي بانکی با داده هاي خود در سـایر صـنایع، ایـن
بازیگران جدید بـر بـازار خـدمات مـالی مسـلط شـده و

ی و عملکرد سـایر رقبـا از جملـه موسسـات مـالی سـنت
از ایــن رو، . شــرکت هاي فین تــک  را مختــل می کننــد

ابت ساختار بازار مجددا انحصاري شده و با تشدید رق
ــت در درون پلتفرم هــاي بــان ــین پلتفرمــی، رقاب کی  ب

کم رمق خواهد شد و موازنه ي قـدرت در بـازار بـرهم 
.می خورد

، این عوامـل سیاسـت گذاران را بـرآن داشـته کـه بـا تنظـیم مقـررات و ابـالغ آن بـه بـازار
.مایندزمینه ي حضور بازیگران جدید و درنتیجه تقویت فضاي رقابتی و نوآوري را مهیا ن



ي در برخی کشورها مقررات بانکداري باز از سـو
در . سیاست گذار توسـعه یافتـه و ابـالغ می شـود

ا موسسـات مـالی ملـزم می شـوند تـاین رویکرد، 
ب داده هایی را که تحت کنترل خود دارند با کسـ

مجوز از مشتریان خود در اختیـار اشـخاص ثالـث
ـــز  ـــر نی ـــد و تنظیم گ ـــرار دهن ـــه ق ـــد ب ـــر رون ب

ایـن. اشتراك گذاري داده نظـارت و کنتـرل دارد
ــا ارائــ ه رویکــرد ابتــدا در انگلســتان و ســپس ب

PSD2در اتحادیه اروپا پیاده سازي شد.
اتحادیه اروپا•
انگلستان•
استرالیا•
هنگ کنگ•

مبتنی بر تنظیم گري اجباري

ب در این رویکرد، اکوسیستم بازار مدل هاي کس
عه وکاري مختلفی را در حـوزه بانکـداري بـاز توسـ

ــا اســت ــز مشــوق آن ه ــد و تنظیم گــر نی . می ده
همچنــین چارچوب هــاي داده هــاي بــاز ماننــد امــور 
ــاي  ــتی از رابط ه ــا لیس ــدمت ی ــه خ ــه مثاب ــالی ب م

ــاربردي ــی ک ــاتبرنامه نویس ــط موسس ــث(توس ال م
بــه صـــورت ) انجمــن بانک هــا و نهادهــاي پــولی

الث داوطلبانه و براي استفاده ي نهادهاي شخص ث
.ارائه شده و از طرف حاکمیت حمایت می شوند

آمریکا•
چین•
ژاپن•
سنگاپور•

مبتنی بر بازار

رویکرد دوگانه به تنظیم گري بانکداري باز در جهان



صنعت خدمات مالی
داراي ســــاختارهاي 
بـــــــازار عمـــــــدتا 
انحصـــاري و موانـــع 

از . ورود زیاد اسـت
ایــــن رو، رشــــد و 
توســــــعه کســــــب 
وکارهـــاي پلتفرمـــی

از مانند بانکـداري بـ
ـــی  ـــد مقررات نیازمن
اســت کــه توانــایی 
ــــازه  شــــرکت هاي ت
ـــراي ورود  وارد را ب
ـــت  ـــازار تقوی ـــه ب ب

.کند

جمع بندي و نتیجه گیري

ــداري  ــررات بانک مق
ـــئن  ـــد مطم ـــاز بای ب
شود کـه دسترسـی
ـــــه  ـــــازه واردان ب ت
داده هــــــــــــــــــا و 
زیرســــــــــاخت هاي 
موسســـــات مـــــالی 

د سنتی، باعـث ایجـا
پلتفرم هــــــــــــــاي 
قدرتمنـــد جدیـــد و 
متعاقبــــا انحــــراف 
ـــازار  ـــاختارهاي ب س

.نشود

اجبــاري کــردن بــه 
اشــــــــتراك گذاري 
ـــــــد  داده هـــــــا بای
برمبنـــــاي اصـــــول 
ـــی صـــورت  مشخص

ــــــرد ــــــت . گی دخال
ـــازار  ـــت در ب حاکمی
فقط زمانی ضـرورت
دارد کــــــه بــــــازار 
بــــه تنهایی نتوانــــد
تعادل بـازار و رفـاه
مشــتریان و جامعــه 

.را تامین کند

ــتراك گذاري  ــه اش ب
داده هـــا به صـــورت 
موردي و بر اسـاس 
تصـــمیمات مقامـــات

ه ذي صالح در مقایس
با اجباري کـردن بـه
اشــــــــتراك گذاري 
ـــــه  داده هـــــا، گزین
معقــول تري بــه نظــر

ــــــن . می رســــــد ای
راهکـــــــار مـــــــانع 
سوءاســـــــــــــتفاده 
شرکت هاي بیگ تـک
ــاي بــانکی  از داده ه

.می شود

در صنایع با سـرعت
تغییــــــرات بــــــاال، 

ید سیاست گذاران با
رویکــردي پویــا بــه 
مقـــــررات داشـــــته 

براســــاس . باشــــند
ــال  ــن رویکرد،اعم ای
اجبــــاري مقــــررات 
ــــن  دسترســــی ممک
ــــل  ــــت در مراح اس
اولیه ي چرخه ي عمـر 

یـد مفید باشد، اما با
پــــــس از ثبیــــــت 
ساختار صنعت حذف

.  یا اصالح شود



پیشنهادهاي کاربردي 
ــــد  چارچوب هــــاي تنظیم گــــري بای
شامل جداول زمانی اجرا، محدوده 

 هـا پیشنهادي محصوالت، نـوع داده
و روش به  اشتراك گذاري آن هـا و 
انــــواع نهادهــــاي شــــخص ثالــــث  

اي همچنین دسـتورالعمل ه. باشند
انعقـــاد قـــرارداد بـــین بانک هـــا و 
نهادهــــاي شــــخص ثالــــث بــــراي 
دسترســی بــه داده هــا مــورد نیــاز 

.  است
تنظیم گــــر بانکــــداري بــــاز بایــــد 
مشـــوق هاي قـــوي بـــراي ایجـــاد 
کارگروه هــایی بــا حضــور بــازیگران
صنعت، انجمن هـاي بـانکی و درون

ـــد ـــاد نمای ـــنعتی ایج ـــه عالوه . ص ب
ران تنظیم گري، محدود به تنظیم گـ

تی مالی نیست و نهادهاي ناظر رقاب
د و ناظران محافظت از داده نیز بای

.در این امر همکاري کنند

ـــــررات  ـــــده مق ـــــتفاده از ای اس
عه هوشمند در تنظیم گري با توسـ

ــــــاالي  سیاســــــت هاي ســــــطح ب
اشتراك گذاري داده هـا و واگـذار 
ــــتانداردها و  ــــاد اس ــــردن ایج ک
ــازیگران صــنعت، ــه ب ــدها ب فرآین
ا سرعت پـذیرش بانکـداري بـاز ر
ن تسریع نموده و انعطاف پـذیري آ

.  را افزایش می دهد

ـــــري  ـــــداف تنظیم گ ـــــی از اه یک
بانکداري باز، پـرورش نـوآوري در

یکـــی از بهتـــرین . صـــنعت اســـت
ابزارهاي نوآوري محور، سـندباکس
رگوالتوري است کـه اجـازه آزمـون 
ـــب  ـــدل هاي کس ـــا م ـــوالت ی محص
ــک  ــالی را در ی ــه م ــاري نوآوران وک
محــــیط اختصاصــــی رگوالتـــــوري 
می دهد و منافع نهـایی آن را بـراي 

.مصرف کنندگان می سنجد
ه ایجاد توازن بین سهولت ورود بـ

ــدي  ــداقل توانمن ــزام ح ــازار و ال ب
مــالی شــرکت هاي متقاضــی مجــوز، 

ــــت ــــروري اس ــــروط . ض ــــذا ش ل
ــــد توســــط  ــــالی بای ــــدي م توانمن
ــ ــه شــود ت ــر گرفت ــر درنظ ا تنظیم گ

ــا  ــد ب ــوزدار بتوانن ــرکت هاي مج ش
و بــازیگران بــزرگ رقابــت نماینــد

.دحاشیه سود منطقی کسب کنن



با سپاس از توجه شما

m.davijani@shaparak.com
sh.haghi@shaparak.com
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