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 چکیده 

کی ها به عنوان یهای همراه، کاربرد آنو عمومیت یافتن استفاده از تلفن در بین جوامعبا گسترش نفوذ اینترنت 

انه بودن زممکانه و همهدلیل تقریباً همههای بانکداری الکترونیک محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است. بهاز کانال

 هانآطالعات مالی را از طریق ها دسترسی مشتریان به اهای همراه دارای دسترسی به اینترنت، بسیاری از بانکتلفن

های نوپا و جوانی شده است که تحت تأثیر مقرارت اند. این امکانات جدید، باعث ظهور شرکتدر سراسر دنیا فراهم کرده

های تر از شرکتها و خدماتی کاربرپسندتر و سادهتوانند به سرعت شروع به تولید محصولشدید بانکی نبوده و می

ق تک اطالوکار جدید در صنعت خدمات مالی، فینهای کسبها و مدلمحصول انکی نمایند. به اینآورانه سنتی بفن

 گردد. می

ه ای که تمایل بگونهدانند، بهها میتکی صنعت بانکداری را در گرو رشد فینگران، آیندهبسیاری از تحلیل 

نرخ رشد طبق برآوردهای انجام شده،  د است.های نوپا، به سرعت زیادی در حال رشگذاری در این شرکتسرمایه

بینی در حال افزایش است و بنابر برآوردهای انجام شده پیشسرعت زیادی  تک باحوزه فینفعال در های شرکت

ها تکفین .ها در این حوزه صورت پذیردگذاری تنها از طریق بانک، هشت میلیارد دالر سرمایه8112شود تا سال می

کنند. این بازیگران جدید تکنولوژی جدیدی دارای معایب و مزایائی بوده و همانند تیغی دولبه عمل مینیز مانند هر 

کسب و کار  هایها مدلتکبر دو ضلع اصلی صنعت بانکداری؛ یعنی مشتریان و سیستم بانکی تأثیرگذار هستند. فین

رو، اند. از اینتوجهی از بازار را تصاحب کردههم قابلها را کاهش داده و سبانکی را دچار تغییر نموده، حاشیه سود بانک

اندیشی و واکنش نموده است. از این بازیگران جدید از جمله رخدادهایی است که صنعت بانکی را مجبور به چارهورود 

های بیشتری را نسبت به گذشته در اختیار داشته و باعث شده است که مشتریان، امکانات و انتخاب هاآنظهور طرفی 

 تر تجربه کنند.صورت ملموسموضوع بانکداری را به

ی هانگرانیهایی بوده و خواهد بود. با وجود تمامی مزایا، ظهور این بازیگران جدید برای مشتریان همراه با چالش

هائی های نوپا از جمله مواردی هستند که نگرانیحفظ حریم خصوصی و عدم اعتماد به این شرکت امنیتی مشتریان،

ر روی گذاری بها و سرمایهتوانند با رفع این نگرانیایجاد کرده است. بازیگران سنتی این حوزه می هاآنرا برای کاربران 

ا این جریان خروشان حرکت کرده و جایگاه فعلی خود را ها، سهم بازار و حاشیه سود خود را بهبود داده و باین حوزه

ی برخورد صنعت بانکی و مشتریان با حفظ نموده و بهبود دهند. در این مقاله دالیل ظهور این بازیگران جدید، نحوه
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رسی ورد بربانکی( در آینده مها، مشتریان و صنعتتکگانه )فینهای سهو موقعیت و جایگاه هر کدام از این مؤلفه هاآن

 قرار خواهند گرفت.

 فین تک، آینده پژوهی، صنعت بانکداری، مدل های کسب و کار کلید واژه ها:

 مقدمه

آید که با ساماندهی و مدیریت شمار میهای اقتصادی هر کشور بهترین بخشصنعت بانکداری یکی از با اهمیت

فائی اقتصادی و اجتماعی آن کشور را فراهم آورد. با های رشد و شکوتواند زمینهمناسـب منـابع و خدمات، خـود می

هـای کـالن اقتصـادی، سیاسی و اجتماعی کشـور، هـرگونه توجه به عملکرد و تأثیرگذاری سیستم بانکی با سایر بخش

اعی متواند موجب ایجاد نوسان و اختالل در متغییرهـای کـالن اقتصـادی، اجتماندگی در آن میثباتی، بحران و عقببی

ها، بررسی و اطمینان از ثبات و سالمت سازی آن با سایر بخشآهنگرسانی و همو سیاسی شـود؛ لـذا تأکیـد بـر بروز

شدت و با سرعت غیرقابل باوری در حال تغییر است. این آن دارای اهمیت بسیار زیادی است. از طرفی عصر حاضر، به

رد وسیع های سیار با ببر اینترنت و گسترش ارتباطهای جدید مبتنییآورهای گسترده، حاصل فنتغییرات و دگرگونی

های هایی است که تمام جنبهها و فرصتو فراگیر است. این پویایی، نویدبخش یک میدان مبارزه جدید، همراه با چالش

 های مالی جوامع، را تحت تأثیر قرار داده است.زندگی از جمله جنبه

ترین و تأثیرگذارترین صنایع دنیای امروز است. این د، صنعت بانکداری یکی از مهمگونه که اشاره گردیهمان

نیارها  گویی مناسب به اینکار برای جوابی راهریزی و ارائهصنعت به شدت متکی به شناسائی نیازهای مشتریان، برنامه

پردازان این حوزه در ر مدیران و نظریهنظاز نقطه 8181ریزی برای آن در سال است. میزان اهمیت این صنعت و برنامه

از مدیران این صنعت، در کشورهای آسیایی و بازارهای جدید آن  97%ی ( نشان داده شده است. به عقیده1تصویر )

به  از اهمیت بیشتری نسبت هاآنهای بانکی و صنعت بانکداری ی سیستمریزی برای آیندهمانند کشور ایران، برنامه

( میزان اهمیت بانکداری در بازارهای مختلف جهان نشان داده شده 1تصویر ) . در[1] سایر نقاط جهان برخوردار است

ریزی دارد؛ لذا در این صنعت نیز تحقیق و ای اتفاقی نبوده و نیاز به برنامهاست. از آنجا که مؤفقیت در هیچ حوزه

 گذاری است.های توجه و سرمایهترین حوزههای جدید از مهمید محصول، نوآوری و تول1توسعه
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  [1] 0202میزان اهمیت بانکداری در سال  -1تصویر 

صنعت بانکداری و متغیرهای بازار و همچنین بازخورد مشتریان نسبت به این  حساسیت بسیار باالیبا توجه به 

های جدید در این صنعت های بسیاری در مورد اهمیت تحقیق و توسعه، ایجاد نوآوری و تولید محصولمتغیرها، مطالعه

های قیت و آمادگی سیستمهائی که در مورد میزان اهمیت نوآوری و خالانجام شده است. نتایج حاصل از یکی از مطالعه

( نشان داده شده است 8بانکی نقاط مختلف جهان از دیدگاه مدیران ارشد صنعت مالی صورت گرفته است، در تصویر )

[1].  

 

 [1]بانکی های خالقیت در بانکداری، میزان اهمیت آن و آمادگی سیستم -0تصویر 
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های (، در صنعت مالی آسیا، تحقیق و توسعه، ایجاد نوآوری و تولید محصول8)براساس نتایج بدست آمده تصویر 

جدید از بیشترین اهمیت نسبت به سایر بازارها برخوردار است. نوآوری در صنعت بانکداری با توجه به رقابت شدیدی 

ن تازه وارد به آن وجود دارد، نقش بسیار مهم و های مختلف این صنعت و بازیگرامیان بخش که در این حوزه

های انجام شده میزان رشد این صنعت، ارتباط کند. با توجه به بررسیی آن ایفا میای را در ترسیم آیندهکنندهتعیین

 نظران بیشترین رشد اقتصادی دری صاحبمستقیمی با میزان تحقیق و توسعه و ایجاد نوآوری در آن دارد. به عقیده

( میزان رشد مورد انتظار صنایع با 3هائی است که به نوآوری توجه ویژه دارند. درتصویر )، در انتظار بانکاین حوزه

 .[1] ها، تا پنج سال آینده نشان داده شده استهای آنتوجه به سطح خالقیت و نوآوری

 

 [1] 0202های جدید، بر میزان رشد صنایع و صنعت بانکداری تا سال انداز تأثیر نوآوری و تولید محصولچشم -3تصویر 

پژوهی و معرفی ی آیندهی شایان ذکری که وجود دارد این است که با وجود آگاهی از نقش تعیین کنندهنکته

 79%دادند، در حالی که ی نوآوری پیشگام میاز مدیران صنعت بانکی، خود را در حوزه 11%های نوآورانه فقط محصول

تراز با این مدیران نوآوری را هم 44%دانند و حدود ها نوآوری را یکی از پارامترهای کلیدی در پیشرفت خود میاز آن

نمایند در هر دو ین حوزه یاد کرده و  تالش میعنوان یکی از دو بال پیشرفت در ادانسته و از آن به 8اثربخشی عملیاتی

های ریزان صنعت مالی، نوآوری در معرفی محصولترین هدف برنامهدو حوزه، موفق ظاهر شوند. در حال حاضر بزرگ

نظران این صنعت، ی صاحبهای انجام شده و به عقیدهها و خدمات بانکی است. طبق بررسیسازی محصولچابک، ساده
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خواهد بود که باعث بهبود خدمات، سودآوری،  ها یکی از پارامترهای کلیدی پیشرفت در آیندهصولسازی محساده

ه پذیری بمندی مشتریان و  افزایش امکان دسترسیها، افزایش امکان توسعه محصول، افزایش رضایتکاهش هزینه

( نشان 4مهم صنعت بانکداری در تصویر ) سازی محصول و خدمات بر پارامترهایمیزان تأثیر ساده . [1]بازار خواهد شد

 داده شده است.

 

 [1]ها بر صنعت بانکدارای سازی محصولتأثیر ساده -4تصویر 

ها از پارامترهای کلیدی سازی محصولنشان داده شده است، نوآوری و ساده 4و  3گونه که در تصاویر همان

دهد. میزان شدت تحت تأثیر قرار میرا به ی این صنعتهای مهم فعالیت آیندهو حوزه مؤفقیت صنعت بانکداری بوده

 ( نشان داده شده است.5های مختلف صنعت بانکی از دیدگاه مدیران این صنعت در تصویر )تأثیر این پارامترها بر بخش
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 [1]های مهم فعالیت صنعت بانکی در پنج سال آینده حوزه -5تصویر 

ها ابزارهای نوآورانه و از نظر کاربرد، ساده و کاربرپسندی هستند که این ویژگی کلیدی موفقیت؛ یعنی تکفین

 بازیگران سنتیها از این ابزار برای جلب مشتری و رقابت با تکاند. فینسازی محصول و خدمات را هدف قرار دادهساده

نمایند. در این پژوهش قصد داریم ماهیت وجودی )تهدید یا فرصت( و نقش ها استفاده میصنعت مالی؛ یعنی بانک

ی ی صنعت بانکداری را مورد مطالعه قرار دهیم. در ادامهعنوان مهمانان تازه وارد به صنعت مالی درآیندهها را بهتکفین

تک براساس های فینها اشاره خواهد شد، در بخش سوم شرکتتکای از فینیخچهاین پژوهش در بخش دوم  به تار

بندی خواهند شد، در بخش چهارم  ها دستهگذارهای انجام شده در آننوع تعامل با صنعت بانکی و جنس سرمایه

دی بنمطالب جمع ها مورد برررسی قرار خواهد گرفت و در پایانتکمعایب و مشکالت احتمالی ایجاد شده توسط فین

 های آینده ارائه خواهد شد.شده و پیشنهادهایی برای تحقیق

 تک فین

دلیل گسترش فناوری اطالعات، افزایش نفوذ اینترنت و تحول همه جانبه فضای مجازی، ضرورت نوآوری امروزه به

شود که با و کارها گفته میای از کسب ، به مجموعه3فین تک یا فناوری مالیگردد. در صنعت مالی بیشتر احساس می

ها، کتدر واقع فینپردازند. های برخاسته از فناوری اطالعات، به ارائه خدمات نوین میتجمیع راهکارهای مالی و قابلیت

های های جدید و غالبا با استفاده از بستر اینترنت، کلیه خدمات و محصولهای نوپایی هستند که به کمک فناوریشرکت

های نمایند. نسل جدیدی از استارت آپهای مالی را با سرعت و هزینه کمتری ارائه میلی و یا سرویسهای ماحوزه
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گیری و رشد هستند. بسیاری از تک با هدف نفوذ به قلب صنعت مالی و بانکداری به سرعت در حال شکلحوزه فین

دانند و به همین دلیل تمایل به ها میکتی صنعت بانکداری را در گرو رشد فینگران، آیندهکارشناسان و تحلیل

اشند، بهای مختلفی فعال میگیری داشته است. این مهمانان تازه وارد در زمینهگذاری در این حوزه افزایش چشمسرمایه

 ( ارائه شده است.4هائی از هر کدام، در تصویر )تک همراه با نمونههای فینهای اصلی فعالیت شرکتحوزه

 

 [2]تکهای فینهای اصلی فعالیت شرکتحوزه - 6تصویر 

ها ظهور پیدا کرده و با استقبال قابل توجهی تکدلیل باال رفتن توجه جوامع به مسائل مالی، فینبه در دهه اخیر

 731برابر شده و از  18بیش از  8114تا  8112های گذاری جهانی در فناوری مالی بین سالاند. سرمایههمراه بوده

های های صورت گرفته در سیستم. با توجه به تحول[3] میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است  18دالر به بیش از میلیون 

های  مالی بزرگ در حال ورود به این حوزه هستند. این بازیگران سنتی قصد دارند مالی و بانکی، تقریباً تمامی مؤسسه

های همراه و پردازش های دیجیتال نظیر تلفنرود خود را به سرویسبا حمایت از کسب و کارهای نوپای این حوزه، راه و

درصد بوده و این میزان  84تک ساالنه های حوزه فینابری تسهیل کنند. با توجه به آمارهای جهانی نرخ رشد شرکت

د هشت میلیارد ها حدو، تنها از طریق بانک8112چنان در حال افزایش است. بنابر برآوردهای صورت گرفته، تا سال هم

 .[3]گذاری در این حوزه صورت خواهد گرفت دالر سرمایه
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 های صنعت مالیها و تعامل با مؤلفهتکفین

شدت درگیر پدیده قرن یعنی های دیگر بهبسیاری از حوزه همانندگذاری دنیای امروز صنعت مالی و سرمایه

ها های گوناگون از آنها، انسان را وادار کرده است که در عرصهفناوری اطالعات است. رشد پرشتاب انواع فناوری

نعت مالی و صهای مرتبط با مسائل هائی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، فناوریاستفاده نماید. از جمله فناوری

رخاسته های بتک یا فناوری مالی، با تجمیع راهکارهای مالی و قابلیتفینگونه که قبالً اشاره شد بانکداری است. همان

های نوپائی هستند که به کمک ها شرکتتکدر واقع فین. دپردازاز فناوری اطالعات، به ارائه خدمات نوین می

های های مالی و یا سرویسهای حوزهه از بستر اینترنت، کلیه خدمات و محصولهای جدید و غالباً با استفادفناوری

 دهند.مالی را با سرعت و هزینه کمتری انجام می

های مختلف با توجه به تنوع جمعیتی، محیط قانونی، توزیع ثروت، مسائل فرهنگی و اجتماعی رویکردهای ربازا

کنگ بیشترین ی بازار هنگهای انجام شدهنظرسنجیاند. براساس هها اتخاذ نمودتکمختلفی را در مواجهه با فین

ها تکمیزان پذیرش حضور فین. [4]استقبال و بازار کانادا کمترین میزان استقبال را از این بازیگران جدید داشته است 

تک، معیار محصول فین( نشان داده شده است که استفاده کاربران از حداقل دو 9در چند بازار بزرگ جهانی در تصویر )

 سنجش استقبال در این نظرسنجی بوده است. 

 

 [4]ها تکمیزان پذیرش حضور فین -7تصویر 
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ای که هگونی جدید متفاوت بوده است. بهدر بازارهای مختلف، نوع نگرش مدیران صنعت بانکی نیز با این پدیده

د اند. نوع نگرش مدیران ارشبه چشم تهدید به آن نگریستهعنوان فرصت تلقی کرده و برخی برخی از مدیران آن را به

 . [1] ( نشان داده شده است2صنعت بانکی به این مهمانان جدید در بازارهای مختلف در تصویر )

 

 [2]ها تکنوع نگرش بازارهای مختلف به ظهور فین -8تصویر 

 

از مشتریان صنعت مالی در جهان برای اولین  34%المللی، های بیننکته قابل تأمل این است که براساس گزارش 

های مالی شوند!. میزان استفاده از فناوریهای جدید آگاه میهای غیربانکی از وجود این محصولبار از طریق شرکت

ها، مربوط به حوزه پرداخت و انتقال تکی نفوذ فینحوزههای مختلف، متفاوت است. بیشترین ها و سرویسدر محصول

باشد. میزان بکارگیری این بازیگران جدید مربوط به بخش ارائه تسهیالت و وام می هاآنی نفود وجه و کمترین حوزه

 .[3]( نشان داده شده است 7های مالی در تصویر )ها و محصولدر سرویس
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 [3]ها و محصوالت بانکی های مالی در سرویسوریمیزان استفاده از فنا -9تصویر 

ها کتهای انجام شده، کاربران و مشتریان صنایع مالی دالیل مختلفی را برای استفاده از فینطبق نظرسنجی

ها به ها و کمترین دلیل آن میزان اطمینان باالتر از بانکترین دلیل آن، راحتی استفاده از آناند که اصلیعنوان کرده

 ( نشان داده شده است.11ها در تصویر )تکدالیل مطرح شده توسط کاربران برای استفاده از فین .[3]است  هاآن
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 [3]ها تکدالیل کاربران برای استفاده از فین - 12تصویر

های هواند. میزان استفاده گرها داشتهتکهای درآمدی مختلف، برخوردهای متفاوتی با فینهای سنی و دستهگروه

توان می 11گونه که در تصویر نشان داده شده است. همان 18و  11های ها در تصویرتکسنی و درآمدی مختلف از فین

ها بوده و افراد با سطح درآمدی ی این محصولبیشترین استفاده کننده 34تا  85ی سنی مشاهده کرد، افراد با بازه

 (.18باشند )تصویر ها را دارا میی بیشتری به استفاده از آنباالتر، عالقه
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 [3]ها تکهای مختلف سنی از فینمیزان استفاده این گروه -11تصویر 

 

 

 [3]ها تکهای مختلف درآمدی از فینمیزان استفاده گروه -10تصویر 
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 4گارتنر سایکلها در هایپها و جایگاه آنتکفین

ی مشاوره و پژوهش و تحقیق ،سپاریبرون خدماتی ارائه است که در زمینه ایمشاوره و پژوهشی شرکت گارتنر،

اید. این تحقیقات معطوف به شرکت نمهای مربوط به فناوری را منتشر میکند و تحقیقفعالیت می فناوری اطالعات

های تخصصی و و تلکام، سرویس های دولتی، کسب و کارهای بزرگاست که شامل سازمان IT های اصلی صنعت

ها و هایپ سایکل گارتنر نمایشی گرافیکی از بلوغ و پذیرش فناوریشود. نمودارهای گذاران تکنولوژی میسرمایه

 .شودی حیات فناوری تقسیم میی اصلی از چرخهکند. هر هایپ سایکل گارتنر به پنج مرحلهارائه می هاآنکاربردهای 

 5محرک فناوری -1مرحله 

 بالقوه است.های آوری با پتانسیلی کشف و اختراع یک فندهندهاین مرحله نشان

 6اوج حباب انتظارات -0مرحله 

 پردازند.آوری اختراع شده میی تبلیغات اولیه، به معرفی و سناریوهای مؤفق با استفاده از فندر مرحله

  7ترکیدن حباب -3مرحله 

که الیگردد در حسردی بر بازار حاکم میرود و مقداری دلها از بین میدر این مرحله، انتظارهای هیجانی و حباب

 ی قبل.یابد اما با شدت کمتر نسبت مرحلهها ادامه میگذاریهمچنان سرمایه

  8فکریسراشیبی روشن -4مرحله 

آوری دهندگان فنهای نسل دوم و سوم از ارائهآوری معرفی شده، محصولهای بیشتری از فندر این مرحله نمونه

 کنند.گذاری مییه سرمایههای اولهای بیشتری بر روی نمونهظاهر شده و سازمان

  9وریفالت بهره -5مرحله 

 .گیرندشود و ارتباط و کاربردهای تجاری گسترده شکل میدر این مرحله، پذیرش عمومی شروع می

                                                 
.4 Cycle HypeGartner  

.5 Technology Trigger 

.6 expectation inflated of Peak 

.7 disillusionment of Trough 

.8 enlightenment of Slope 
9 productivity of Plateu 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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عبارت (. به13پنجم از این فرآیند قرار دارند تصویر ) یها در مرحلهتکفین، [5]گارتنر  8115سایکل براساس هیپ

ر حال د هاآنی شکوفائی قرار داشته و کاربردهای تجاری دیگر این بازیگران تازه وارد صنعت بانکی، اکنون در مرحله

 نمایان شدن است.

 

 [5]گارتنر: بانکداری باز، اپلیکیشن و فروشگاه اپلیکیشن 0215سایکل هایپ -13تصویر 

های مالی و حسابداری با استفاده در ایران نیز همراه با گسترش بازارهای مالی و مکانیزه شدن خدمات، شرکت 

ا باند. از نیروهای متخصص و خالق فعالیت خود را به سمت الکترونیکی کردن خدمات مالی و حسابداری سوق داده

های ناشی ار مستعد، نیازهای حوزه مالی و تغییر و تحولهای موجود در ایران اعم از وجود نیروی کتوجه به پتانسیل

های وجود آمده است. با توجه به اقدامهای نوپا بهاز دوران پساتحریم، شرایط مناسبی جهت توسعه در زمینه این شرکت

ه رود در آیندها، انتظار میتک و با عنایت به تداوم آنی فینگذاری در حوزهانجام شده در کشور برای تشویق سرمایه

 ی بروز خدمات مالی جدید و فناورانه، بیشتر از گذشته فراهم گردد.زمینه

ه هائی کاند. از جمله شرکتویژه در بخش خصوصی، در این زمینه شروع به فعالیت کردههای مختلف بهشرکت

بانک پاسارگاد به کمک شرکت اند، شرکت فناپ است. گیری در این حوزه انجام دادههای چشمگذاری و اقدامسرمایه

 ها تحت عنواناندازی مرکز حمایت از استارتاپی مدیران ارشد شرکت داتین، اقدام به راهفناپ و با استفاده از تجربه
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ین گذاری در ارود با توجه به باال رفتن دانش مدیران و مشتریان صنعت مالی، سرمایهآپ کرده است. انتظار میتریگ

 گیری داشته باشد.حوزه افزایش چشم

 هاتکبندی انواع فیندسته

بندی تک مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. این دستههای فیندر این بخش از پژوهش، انواع مختلف شرکت

 ها خواهد بود.گذاری انجام شده در این نوع شرکتها با صنعت مالی و با توجه به ماهیت سرمایهبراساس نوع تعامل آن

 مقابل همکار دررقابتی 

« بورس ها وها، بیمهبانک»تک بازیگران جدیدی هستند که پا به زمین بازی بزرگان صنعت مالی های فینشرکت

ی ستهدصورت کلی به دو به توانرا می تکی فینهای حوزهشرکت بازیگران صنعت مالی، با اند. از نظر نوع تعاملگذاشته

 زیر تقسیم نمود:

 ها و خدمات تعریف شده و به های مالی در سرویسعنوان رقیب اصلی مؤسسههائی که بهشرکت :12های رقابتیشرکت

 پردازند.فعالیت می

 نند.ککارهایی را برای بهبود موقعیت بازیگران فعلی بازار، ارائه میهائی که ماهیت رقابتی نداشته و راهشرکت :11همکار 

د. دهنباشد، مورد هدف قرار میاز بازار را که دارای سود کمتری میهایی تک رقابتی، معموالً بخشهای فینشرکت

های بهتر از ارائه خدمات مالی به مشتریان، کنند که با استفاده از انتقال تجربهها تالش میتکدر شرایط رقابتی، فین

 (SME) 18متوسط و کوچک هایهای سریع را در بنگاهوام On Deck Capitalرا جلب نمایند. برای مثال  هاآنرضایت 

ای های تجاری حرفهاستراتژی eToroکند و ی کوچک فراهم میخدمات کارت را برای کسبه Squareنماید، ارائه می

 اند کههای مالی به این نکته پی بردهکنندگان سرویسنماید. بسیاری از فراهمگذارن خرد ارائه میرا به سرمایه

ار ای که کدسته ها؛ چه آنتکها ایفا نمایند. در عین حال، فینتوانند نقش مهمی در تکامل آنتک میهای فینشرکت

دهندگان مالی، تغییر رویه هایی که بعد از شکست در رقابت با سرویساند و چه آننموده همکار شروع عنوانخود را به

ای به همکاری با بازیگران این حوزه طور فزایندهاند، بهداده و شروع به همکاری با بازیگران سنتی، صنعت مالی نموده

میزان  8115نمایند. در سال برای بقاء و رشد خود تلقی می آتیهعنوان همکاران خوشها را بهتمایل پیدا کرده و آن

  8114نسبت به سال  132%اند به میزان هایی که تمایل به همکاری در این صنعت را داشتهتکگذاری در فینسرمایه

                                                 
Competitive fintech companies . 11 

Collaborative.  11 fintech companies 
12 . sized enterprises-Small and medium  
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که درحالیاند. گذارهای انجام شده در این حوزه را به خود اختصاص دادهاز کل سرمایه 44%افزایش پیدا کرده است و 

گذاری در این حوزه را شامل شده از کل میزان سرمایه 87%های همکار تکگذاری در فینمیزان سرمایه 8114در سال 

 83%فقط  8115تا  8114تک رقابتی از سال های فینگذاری در شرکتاست. شایان ذکر است که میزان سرمایه

های گیری در شرکتهای چشمگذاریز در بسیاری بازارها سرمایهکه هنو(. با وجود این14افزایش داشته است تصویر )

ها( تمایل برای همکاری افزایش تک و بانکهای فینشود، ولی از سوی هر دو طرف )شرکتتک رقابتی انجام میفین

 .[4]زیادی داشته است 

 

 [4] 0215تا  0214تک رقابتی  از سال های فینگذاری در شرکتمیزان سرمایه - 14تصویر 

های همکاری در بازارهای مختلف تکهای رقابتی در مقایسه با فینتکگذاری در فینمیزان تمایل به سرمایه

ب ای شمالی محسوترین بازار آمریکبسیار متفاوت بوده است. برای مثال در پنج سال گذشته در نیویورک که قوی

که نسبت میزان طوریتک همکار بسیار زیاد بوده است، بههای فینگذاری در شرکتگردد، تمایل به سرمایهمی

رسیده است. اما در مقابل  8115در سال  23%به  8111در سال  39%تک همکار از های فینگذاری در شرکتسرمایه

تر اشند، مطلوببدنبال رقابت مستقیم با صنعت میهایی که بهای شرکتدر کشوری مانند انگلستان که محیط قانونی بر

تک های فینها به سمت شرکتگذاریاز سرمایه 71%است، این روند معکوس بوده است. در بازار انگلستان بیش از 

رت کلی، در اروپا صوها معموالً تحت شرایط محیطی بوده ولی بهگذاریمیزان این سرمایه .[4]رقابتی هدایت شده است 

تک های فینتک رقابتی، در آمریکای شمالی به سمت شرکتهای فینها متمایل به سمت شرکتگذاریاین سرمایه
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ار بوده تک همکهای فینگذاری در شرکتهمکار و همچنین در آسیا و اقیانوسیه نیز با نسبت کمتری به سمت سرمایه

 ( نشان داده شده است. 15تلف در تصویر )گذاری در بازارهای مخاست. میزان سرمایه

 

 [4] 0215-0212تک رقابتی و همکار در بازارهای مختلف از های فینها در شرکتگذاری: میزان تمایل به سرمایه 15تصویر

 گذاریها شاهد سرمایهتک، رفع نیازهای صنعت بانکی است، ولی آنهای فینکه هدف اغلب شرکتبا وجود این

ی در معامالت انجام شده 11%کمتر از  8115ها در کسب و کار خود نیستند. برای مثال در سال متقابل از سمت بانک

میلیارد دالر بوده است. این مبلغ  5اند و میزان آن در مجموع کمتر از ها بودهگذار آنها سرمایهتک، بانکی فینحوزه

ند اگذاری کردههای جدید سرمایهی زمانی مشابه در تکنولوژیهها در بازمیلیارد دالری که بانک 51در مقایسه با مبلغ 

میلیارد دالر  88ها تکی فینگذاری در حوزهیناچیز است. شایان ذکر است که در همان سال میزان سرمایهبسیار 

 (.14)تصویر ) [4]بوده است 
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 [4] تکو فین ITی ها در حوزهگذاری بانکنسبت میزان سرمایه -16تصویر 

، تک استی فینگذاری کشورهای آسیایی در حوزهگیر سرمایهنکته شایان ذکری که وجود دارد، افزایش چشم

میلیارد  3/4چهار برابر شده و میزان آن به  8114نسبت به سال  8115ها در سال گذاری آنای که میزان سرمایهگونهبه

ها بعد از آمریکای شمالی است. آسیا در تکبر روی فینگذاری ی سرمایهاکنون دومین حوزهدالر رسیده است و هم

که تک را به خود اختصاص داده است در حالیی فینهای انجام شده در حوزهگذاریاز سرمایه 17%بیش از  8115سال 

ی نهگذاری در زمیی آسیا، کشور چین بیشترین سهم را در سرمایهبوده است. در قاره 4%فقط  8111این مقدار در سال 

به خود اختصاص داده است و  8115های انجام شده را در سال گذاریاز کل سرمایه 45%ها داشته و بیش از تکفین

ی گذاری در حوزهها نیز در کشور هند انجام شده است. شایان ذکر است که میزان سرمایهگذاریاز این سرمایه %32

ش است. بمبئی، بنگلور، توکیو و پکن با توجه به تعداد معامالتی تک در کشور هند با سرعت زیادی در حال افزایفین

از  92%ها، تک، آسیا و اقیانوسیه هستند. با توجه به حجم معاملهها انجام شده است، مراکز اصلی فینکه در آن

 1%ائی و های مدیریت سرمایه و دارها شرکتاز آن 7%اند، تک، صنعت بانکداری را هدف قرار دادههای فینشرکت

های انجام شده در آسیا و اقیانوسیه ترین بخش معاملهی پرداخت اصلیهای حوزهتکمربوط به بخش بیمه هستند. فین

 .[4]ها را به خود اختصاص دهند کل معامله 32%باشند و توانسته است می
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 [4] 0215-0212تک از ی فینهای انجام شده در حوزهها و معاملهگذاریمیزان سرمایه -17شکل 

 گذاری غیر خطرپذیرگذاری خطرپذیر در مقابل سرمایهسرمایه

های جوان، کوچک و به های مدیریتی، در اختیار شرکتای است که به همراه کمکسرمایه خطرپذیر سرمایه

های گیرند. سرمایه خطرپذیر، از منابع مهم تأمین مالی شرکتدارای آتیه اقتصادی قرار میسرعت در حال رشد و 

های گذاری، پول و تجارب مدیریتی را در اختیار شرکتهای سرمایهتوان گفت شرکتکوچک و نوپا است. به بیانی می

د. کننزیرساخت و تولید محصول استفاده میها نیز این امکانات را برای، پژوهش، ایجاد دهند و آندر حال رشد قرار می

گویند. می 14شود سرمایه خطرپذیرو پولی که به شرکت در حال رشد داده می 13گذار را وی سی فیرمشرکت سرمایه

های جدیدی و یا روش کار جدیدی کنند که به تکنولوژیگذاری میهایی سرمایهها عموماً در شرکتوی سی فیرم

ا را هکنند، بخشی از سهام آن شرکتگذاری میگذاران در ازای پولی که سرمایه. این سرمایهدست پیدا کرده باشند

 گذاری شده است، عموماًپذیر سرمایهصورت مخاطرهای که بهکنند. سرمایهتصاحب کرده و از این طریق تولید پول می

 .گرددشود نقد میها مبادله میهنگامی که سهام آن

ی زیر توان به دو دستهها را میتک، آنهای فینی شرکتگذاری انجام شده در حوزهمایهبا توجه به نوع سر

 بندی کرد.تقسیم

                                                 
VC Firm.  13 

venture capital fund.  14 
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 پذیر )جسورانه(گذاری ریسکتک با ماهیت سرمایههای فینشرکت 

 پذیرگذاری ریسکتک بدون ماهیت سرمایهشرکت فین 

گیری داشته است گذاری جسورانه در چند سال اخیر رشد بسیار چشمتک با ماهیت سرمایههای فینشرکت

 2/13معامله به  453در طی  8115ها در سال گذاری انجام شده در این دسته از شرکتای که میزان سرمایهگونهبه

های انجام گذاری و تعداد معاملهزان سرمایهتاکنون می 8111میلیارد دالر رسیده است. شایان ذکر است که از سال 

توسط پذیر، باالتر از متک ریسکهای فینگذاری در شرکتتک سیر صعودی داشته ولی میزان سرمایهشده در حوزه فین

های انجام شده گذاری و معامله( میزان کل سرمایه17های انجام شده در این حوزه بوده است. در تصویر )کل معامله

های ها ارائه سرویستککه هدف فینگونه که در باال اشاره شد با وجود اینتک نشان داده شده است. همانزه فیندر حو

ها به نسبت کل تکی فینها در حوزهگذاری بانکها است، ولی میزان کل سرمایهمالی و به نوعی همکاری با بانک

ی های پیشتاز در حوزهدهند، پائین است. بانکطالعات انجام میهای فناوری اها در سایر حوزهگذاری که بانکسرمایه

باشند. می Goldman Sachsو  Citigroupگذاری جسورانه تک با ماهیت سرمایههای فینگذاری در شرکتسرمایه

 در 8115تا  8111ها از سال تکی فینگذاری جسورانه در حوزهی سرمایههای پیشرو در زمینهلیست کامل بانک

 ( نشان داده شده است.12تصویر )

 

 [6] 0215تا  0211ها از سال تکی فینگذاری جسورانه در حوزههای پیشرو در زمینه سرمایهبانک -18تصویر 

تک جسورانه به خود اختصاص داده های فینگذاری را در شرکتدر آمریکای شمالی کالیفرنیا، بیشترین سرمایه

با مبلغ  SoFiگذار در این حوزه بوده و باالترین معامله مربوط به شرکت بزرگترین سرمایه Andreesse Horowitzاست، 

گذار و بزرگترین سرمایه Index Venturesترین کشور، صورت مشابه در اروپا: انگلستان بزرگیک میلیارد دالر است. به

Funding Circle ی آسیا: چین پیشروترین کشور در میلیون دالر بوده است. در قاره 151ترین معامله با مبلغ بزرگ
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میلیون دالر بوده است  731ترین معامله با مبلغ بزرگ Zhong Anگذار و ترین سرمایهقوی Accel Partnersاین حوزه، 

[4.] 

 

 [6تک ]شده در حوزه فینهای انجام گذاری و معاملهمیزان کل سرمایه -19تصویر 

توان مورد بررسی قرار داد. ای دیگر نیز میها را از جنبهتکی فینگذاری در حوزهشایان ذکر است که سرمایه

نمایند با مبالغ معموالً ناچیزی اقدام به این گذاری میها را بنیانتکهای فینها و یا افرادی که شرکتمعموالً شرکت

های بزرگی که با هدف ارائه و ها جسورانه نیست، ولی شرکتگذاری آننوعی جنس سرمایهبراین بهنمایند، بناکار می

 گذاریهای نوپا سرمایههای ارائه شده توسط شرکتتکگذاری کرده و یا بر روی فینها سرمایهتکیا معرفی فین

 ها جسورانه است.گذاری آننمایند، معموالً جنس سرمایهمی

 هاتکایب فینمشکالت و مع

های متداول حذف کرده و به کمک ها را در سیستمکوشند تا واسطهمی  های فناوری مالیصورت کلی شرکتبه

هدف از تأسیس این  .های سنتی را به چالش بکشندافزاری مدرن دارند، مؤسسهمزیتی که در خلق ابزارهای نرم

ته، های متنوعی داشها فعالیتتکصورت کلی فینها، بهبود خدمات مالی، با استفاده از فناوری اطالعات است. بهشرکت

العاده این بازیگران جدید، کارآمدی صنعت مالی را در های فوقساختاری کوچک، کارآمد و چابک دارند. امروزه قابلیت

هائی را برای مدیران صنعت مالی ایجاد کرده است. در ادامه برخی جه نموده که این امر نگرانیتنظیم بازار با چالش موا

ها مورد برررسی قرار خواهد گرفت تک و دالیل اصلی عدم استقبال مشتریان از آنی فیناز معایب و مشکالت حوزه

.[7] 
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 متفاوت بودن محیط قانونی کشورها 

گذاری در کسب و کارهای های بزرگ برای سرمایهها و تمایل کشورها و شرکتتکبا وجود استقبال باال از فین

ا در ها رتکاند. این امر توسعه فینهای قانونی مختلف سازگاری پیدا نکردههای نوپا، هنوز با محیطخالقانه، شرکت

نظران ی صاحب. به عقیدهها شده استرو کرده و مانع از گسترش و جهانی شدن آنبسیاری از بازارها با مشکل روبه

 باشند که این مقدار نسبت به سایرصورت بالقوه از قابلیت جهانی شدن برخوردار میها بهتکفین 85%آوری ی فنحوزه

های بازیگران حوزه فناوری اطالعات بسیار پائین است. یکی از دالیل اصلی این مسأله، قوانین ملی و متفاوت بودن بستر

ول عنوان پهای مالی رسمیت داشته، حتی بهکوین که در بسیاری از مبادلهعنوان مثال بیتست. بهقانونی کشورها ا

 گردد.گیرد، در بسیاری از کشورها غیرقانونی محسوب میرایج مورد استفاده قرار می

 گذار در چهارچوب قانونمشکل جذب سرمایه 

 گذاریهای سرمایهکنند. شرکتها به گرمی استقبال نمیآنها از تکها معموالً باتوجه به جوان بودن فیندولت

گذاری برای رو جذب سرمایهاین کنند، ازها هماهنگ میهای اقتصادی دولتنیز معموالً راهبردهای خود را با برنامه

 گردد.هایی مواجه میها با دشواریتکفین

  عدم اطمینان و عدم قطعیت در بازار 

های کسب وکار سنتی رقبای ها، مدلداری از سبکی و چابکی ذاتی خود در مقایسه با بانکبرها با بهرهتکفین

های اند. این مهم باعث ایجاد تأثیرات منفی در نرخ رشد اقتصادی، سردرگمی، ایجاد تردید و نوسانخود را مختل نموده

ریسک و با عنایت به عدم قطعیت باال در  گذاران به کاهشاست. نظر به تمایل سرمایه قیمتی در بازارهای مرتبط شده

 های فراوانی مواجه است.گذاری در این حوزه با چالشها، جذب سرمایهتکبازارهای مرتبط با فین

 برداریشویی و کالهپول 

رهای افزاصورت روزافزون به استفاده از نرمناپذیر بوده و مشتریان بهمالی امری اجتنابتغییرات بازارهای مالی و غیر

عنوان زیرساخت توسعه استفاده های موضوع این مقاله از اینترنت بهاند. شرکتساده و کاربردی گرایش پیدا کرده

شویی المللی بر این زیرساخت بسیار محدود است، خطر تقلب و پولنمایند. از آنجا که نظارت نهادهای ملی و بینمی

های ها در آینده نه چندان دور با چالشتکرو فینباشد. از اینلی میها بیش از سایر فعاالن بازارهای ماتکدر فین

 .[8]شوئی و تأمین مالی ترورسیم مواجه خواهند گردیدهای مالی، پولجدی تحت عناوین کنترل گردش
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 [6دهنده غیر مالی ]های سرویسها برای شرکتتکجذابیت فین -02تصویر 

 امنیت 

ها برای تکباشد. فینهای پشتیبان میهای مالی، نفوذ و حمله به سیستمفناوریترین مخاطرات یکی از بزرگ

د. از های پشتیبان دسترسی داشته باشنهای اطالعاتی بانکهای کسب وکار ناگزیرند تا به سیستمی برخی مدلتوسعه

 یز تمایلی به افشای اطالعاتها موظف هستند تا از اطالعات مشتریان خود محافظت نموده، مشتریان ندیگر سو، بانک

تک باید با تدابیر کارآمد، اعتماد صنعت بانکی و مشتریان را جلب نموده های فینشخصی خود ندارند. بنابراین شرکت

 . های سایبری فراهم نمایندهای الزم را برای محافظت از آنها در مقابل حملهو تضمین

 امکان ایجاد خلق پول 

ی هائی در زمینهرسد که سوءتفاهمطعی بانک مرکزی است، با این وجود به نظر میخلق پول، حق انحصاری و ق

های کوین )پول مجازی(، اغلب ویژگیها ایجاد شده است. برای مثال، مفاهیم نوین مانند بیتتکخلق پول توسط فین

باشند. بنابراین رخوردار میصورت همزمان ببه« تصفیه»و « تسویه»بر آن از امکان  اسکناس را دارا بوده و عالوه

 اند.ی امکان خلق پول را دچار چالش اساسی نمودهها مسالهتکفین

 هاتکدالیل عدم استفاده مشتریان از فین 

ای اند، موفق به جذب سهم قابل توجهها با توجه به مزایای بسیار زیادی که برای مشتریان خود فراهم کردهتکفین

اند. در مقابل هنوز مشتریانی هستند که تمایلی به استفاده از خصوص نسل جوان شدهبهاز مشتریان صنعت بانکی، 

نمایند. دو دلیل اصلی عدم استفاده کاربران از ها استفاده میکسب و کارهای نوپا نداشته و یا با شک و تردید از آن

اهی آگاست. البته مواردی مانند: عدم ، مطرح شدههاها و عدم نیاز به استفاده از آنتکآگاهی از وجود فینها، عدمتکفین

عالقه به آنها مطرح شده ها از دالیل دیگری است، که توسط مشتریان برای عدماطمینان از آنی عملکرد و عدماز نحوه
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ان ماری نشصورت آاند، بهتک ارائه کردههای فیناستفاده از محصول( دالیلی که مشتریان برای عدم81است. در تصویر )

 داده شده است.

 

  [3] هاتکعالقه مشتریان به فیندالیل عدم -01تصویر 

 

 بندیجمع

ان و اند. نیازهای بازار، مشتریدالیل مختلفی ظهور پیدا کردهها بازیگران جدید صنعت مالی هستند که بهتکفین

ان ها به صنعت بانکی هستند. این بازیگرورود آنی تکنولوژی، دالیل اصلی های صورت گرفته در حوزهچنین پیشرفتهم

د. ستنباشند، مانند هر ابزار نوظهوری دارای مزایا و معایب خاص خود هآوری اطالعات میجدید که معموالً مبتنی بر فن

های این ابزار جدید بیشترین بهره را برده و تا حد ممکن خود را در مقابل معایب و آسیب صنعت بانکی باید از مزایای

 احتمالی از سمت آن دور نماید.

کنندگان ایجاد کرده و با توجه به افق  ابزارهای جدید معموالً هنگام ظهور، انتظارهائی را در ذهن بازار و استفاده

های با ماهیت گذاریهایها نیز سرمایهتکی فیننمایند. در حوزهود جذب میهایی را به سمت خگذاریپیشرو، سرمایه

نه تک جسوراهای انجام شده در حوزه فینگذاریمتفاوت و از سوی صنایع مختلفی انجام شده است. بسیاری از سرمایه

نونی خود نسبت به بوده است. بازارهای جهانی و کشورهای مختلف، رویکردهای مختلفی را با توجه به محیط قا

ذاری گاند. برای مثال در کشوری مانند انگلستان که شرایط سرمایههای اتخاذ نمودهتکی فینگذاری در حوزهسرمایه
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که باشد. با وجود اینهای انجام شده در این حوزه از جنس جسورانه میگذاریمناسب بوده است، بسیاری از سرمایه

ی حضور گذاشته ولی میزان سرویس به مشتریان صنعت مالی پا به عرصهها به منظور ارائه تککه فین

ه در های انجام شدگذاریتر از متوسط سرمایهها بسیار پائینبانکی در آنهای انجام شده از طرف سیستمگذاریسرمایه

 ی مالیدر حوزه صورت تخصصیهای و صنایعی مانند گوگل که بهبوده است. از طرفی شرکت هاآنی ایجاد و توسعه

 اند. انجام داده گیری را در این حوزهگذارهای چشمباشند، سرمایهفعال نمی

ها دارای هائی معیوب، در بسیاری از حوزهایران کشوری با جمعیتی جوان و سیستم بانکی سنتی و در بخش

راکز اندازی مداتین شروع به راههای بزرگی مانند: فناپ و ها است و شرکتتکپتانسیل زیادی برای بکارگیری فین

های بانکی ی نزدیک با اتصال به سیستمرود که در آیندهاند. انتظار مینموده TrigUpپردازی و نوآوری مانند ایده

 تر بازیگران جدید در صنعت مالی کشور باشیم.کشورهای توسعه یافته و افزایش دانش مشتریان، شاهد حضور پررنگ
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