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 چکیده 

صنعت خدمات مالی و بانکی در حال وقوع است. اگرچه انقالب دیجیتالی در همه  معتقدند که انقالبی دیجیتالی در تحلیلگران

توان ا میای از تاثیر آن راست. تغییراتی که گوشه جود دارد ولی تغییرات آن در صنعت بانکداری بسیار شدید و گستردهصنایع و

به عنوان بازیگران جدید این  های مالیفناوریمشاهده کرد.  1مالی هایفناوریای نوظهور به نام در رشد فزاینده و سریع پدیده

نند. اگرچه کی پایبند نیستند و برای بدست آوردن سهم قابل توجهی از بازار تالش بسیار میهای سنتی و قدیمصنعت، به روش

تر سازند، ها را کمرنگخواهند نقش بانکها هستند، که میدر نگاه نخست، این بازیگران جدید صنعت رقیبی خطرناک برای بانک

ها زمینه را برای ارائه خدماتی آسانتر، سریعتر و نند با کمک به بانکتواواردان میکه این تازه یابیممیتر دراما با نگاهی عمیق

خص واردان برخورد کنند مشآفرینان سنتی این صنعت چگونه با این تازهها به عنوان نقشارزانتر فراهم آورند. در واقع اینکه بانک

د مانند گیرنرا با این پدیده نوظهور در پیشفی های تعامل مختلتوانند روشها میکند که چه کسی برنده واقعی است. بانکمی

گری نظیر نحوه ها مزایا و معایب متفاوتی برای بانک دارد. معیارهای دی. هرکدام از این انتخابو غیرهگذاری، مشارکت سرمایه

پیشرو  طرف و یک افزاید. مواردی نظیر میزان پذیرش و مقبولیت تکنولوژی ازهای کار میبه پیچیدگی انتخاب تکنولوژی نیز

متفاوتی  هایتواند پنجرههای تعامل میاز طرف دیگر فقط یکی از ابعاد این انتخاب است که در کنار انتخاب روش بودن تکنولوژی

گذاری در یک تکنولوژی که پیشتر مورد استفاده و مقبولیت عموم قرار گرفته است ریسک به ها باز کند. سرمایهروی بانک پیش

صیب نتواند سودهای هنگفتی را یشرو بودن میدارد اما از آن طرف پ نوظهورگذاری در تکنولوژی ری نسبت به سرمایهمراتب کمت

ها ها موجب پیدایش ابهامی است که ذهن بسیاری از بانکتکها با فینو موثر در تعامل بانک ها کند. وجود عوامل متعددبانک

 یهای مالفناوریها و بانک تعاملتعیین ی برای مدل به طراحی قصد داریماست. در این مقاله با بررسی موردی را مشغول کرده

 توانند از این پدیده حداکثر استفاده را بکنند. ها چگونه میبپردازیم و مشخص کنیم که بانک

 ، بانک، خدمات مالی، تکنولوژیواژگان کلیدی : فناوری مالی 
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Interaction between Fintech and Banks, requirements and how 
Abstract: experts believe that the digital revolution in financial services is under way. 

Although digital revolution occurs in all industries but It is very intense and deep changes in 

the banking industry. Changes that can be observed part of their impact on fast growing and 

emerging phenomenon called Fintech. Fintech as new actors of the industry, not adhering to 

traditional methods and endeavor to capture a significant share of the market. At first glance, 

these new industry players are dangerous contestant for the banks, that want to shrink the role 

of banks, but with taking a closer look, we find that the newcomers can help them create better, 

faster, cheaper services. In fact, how the bank as traditional players in the banking industry deal 

with these newcomers will determine who is the net winner. Banks can opt different 

interactions ways with this emerging phenomenon such as investment, participation, etc. Each 

of these options has different advantages and disadvantages for the banks. Other criteria such 

as how to choose the technology adds to the complexities of decision making. Combination of 

interaction ways and different aspect of Technology selection such as issue 
of legacy technology and managing a large infusion of new talent open new window against 

bankers. Investing in a technology that has already been used and the general acceptance has 

lower risk rather than investing in technology that is new and don’t have legacy. Existing 

several influence factor in interaction between banks and Fintech rise to ambiguity that has 

occupied the minds of many bankers. In this article, we investigate about different kind of 

interaction between banks and Fintech with studding several case study in Europe. 
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 مقدمه

که  زمانها سعی کردند با استفاده از تکنولوژی، همها به راه افتاد و سازمانبا ظهور اینترنت موجی از تغییرات در سطح سازمان

ها نیز همانند سایر صنایع، سوار بر موج تغییرات محصوالت نوآورانه نیز ارائه دهند. بانک ،دهندهای خود را کاهش میهزینه

پارچه کردن سیستم اطالعات خود سبب متصل شدن تمام شعب و تبدیل شدن ا تغییر دادند و با یکفرآیندها و ساختار خود ر

گذاری و اعطای ها خدماتی همچون سپردهالنی بانکهای طوشناسیم شدند. برای مدتبه آن چیزی که امروزه به اسم بانک می

قدرت مانور کم و نوآوری  های موجود درون ساختار خودکردند و به دلیل پیچیدگیتسهیالت و غیره را به مشتریان ارائه می

 تکنولوژی و های اخیر عوامل متعددی همچون، افزایش رقابت، توسعه تکنولوژی، افزایش استفاده ازپایینی داشتند. در سال

غییرات ها با وجود تاند. اما ساختار سنتی بانکافزایش نسبی رفاه جامعه سبب تغییر رفتار مشتریان و تغییر نیازهای آنها شده

های یازشدند را نداشت. این نتر میتر و مهمکه روز به روز پیچیده همه نیازهای مشتریانبنیادینی که کرده بود توانایی پاسخ به 

د. فراهم آور فناوری مالیهای ها و مشتریان شد که زمینه را برای ظهور شرکتداده نشده سبب ایجاد شکافی میان بانک پاسخ

تغییر رفتار مشتریان و تمایل آنها به مدیریت مستقیم پول خود و شخصی سازی شدن خدمات دریافتی نیز شکاف میان بانک و 

 مشتریان را بیش از پیش گسترش داد.      

ها را نداشتند و با ارتباط نزدیکی که با مشتری داشتند نیاز آنها را بهتر های ساختاری بانکپیچیدگی فناوری مالیهای شرکت 

هایی که فضای ارزش وقتی ظهور کردند که  صنعت مالی و بانکی در ایجاد نوآوری فناوری مالیهای شناسایی کردند. شرکت

ند؛ ها داشتبود. عالوه بر این، مشتریان دالیل زیادی برای از دست دادن اعتماد به بانک آفرینی را متحول سازد ناتوان گشته

ی باال، کندی، عدم شفافیت، تبعیض بین مشتریان و غیره که هیچ راهکار بهتری برای از بین بردن این مشکالت توسط هزینه

 شد. ها ارائه نمیبانک

 ها معتقدند برایدرصد بانک 69لی که ند همراه با توسعه تکنولوژی پیش روند و در حااها نتواستهرسد این بار بانکبه نظر می

ها توانایی پشتیبانی از بانکداری نوین را درصد بانک 13های دیجیتال نیاز دارند تنها سیستم مرکزی ادامه رقابت به سیستم

سازد. در مقاله پیش رو سعی در معرفی تر میحیاتی تک راهای فینی تعامل با شرکتگیری نحوهاین موضوع تصمیم [1].دارد

های کنند که با توجه به شرایط خود بتوانند در مورد نحوه تعامل با شرکتها کمک میهایی داریم که به مدیران بانکالمان

 گیری کنند.تصمیم فناوری مالی

 ادبیات موضوعی

های نوآور نوید گرفتن ر محرکه رشد اقتصادی معرفی کرد و به شرکت( نوآوری در خدمات مالی را به عنوان موتو1696) 1توفانو

( و زمینه 2002 2ابد )فریم و وایتیسهم از بازار و سودآوری داد. با نوآوری در خدمات مالی رفاه اجتماعی جامعه نیز افزایش می

توانند های مالی می(. از سمت دیگر نوآوری1661 3شود )مرتونبرای تغییرات بنیادین در ساختار بازار و نهادهای مالی فراهم می

(. اغلب مطالعات انجام 2012 2های مالی شوند )دیاز رینی و ایبیکونلههمانند شمشیری دو لبه عمل کنند و باعث ایجاد بحران
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یق دهنده، های تطبهای شرکتنوآوری، ویژگی انتشارنوآوری در خدمات مالی بر روی عواملی همچون، مسیر  شده در حوزه

(. 1699 3، میلر1662 2، مرتون1699 1های حاصله، رفاه اجتماعی و عملکرد اقتصادی تمرکز دارند )کاوش و همکارانسودآوری

وع های موجود به وقهای جدید و یا ترکیب تکنولوژیتکامل تکنولوژی یک فرآیند مستمر است که از طریق ایجاد تکنولوژی

مرحله اصلی دارد. مرحله اول که گاتنر آن  1(. چرخه زندگی هر فناوری 1699 1، فوستر1660 2)هندرسون و کالرک دپیوندمی

شود در این مرحله، فناوری ایجاد شده را محرک فناوری نامیده است با یک پیشرفت غیر منتظره )کشف یا اختراع( آغاز می

 برد. افزایش انتظاراتدم از آن تکنولوژی را باال میسودآوری تجاری ندارد ولی تبلیغاتی که بر روی آن شده است انتظارات مر

های زیادی رساند آزمایشمردم از تکنولوژی مطرح شده آن را به مرحله دوم از چرخه زندگی خود یعنی اوج حباب انتظارات می

ه آن تکنولوژی افول ها بخورند، عالقهشود و بسیاری از آنها شکست میآوردهای آن تکنولوژی انجام میحول تجاری سازی دست

 دهند و اگر بتوانندشود. در این مرحله ارائه دهندگان فناوری به تالش خود ادامه میکند و باعث ترکیدن حباب انتظارات میمی

ها روی آن فناوری ادامه پیدا خواهد کرد. مرحله گذاریباقی مانده محصوالتشان را برای ارضای مشتریان بهبود بخشند سرمایه

های های بیشتری بر روی نمونهشود و سازمانبا ظهور محصوالت نسل دوم و سوم از ارائه دهندگان فناوری شروع میچهارم 

مانند. در مرحله پنجم فناوری مطرح شده مورد های محافظه کار همچنان محتاط باقی میکنند و شرکتاولیه سرمایه گذاری می

(. همچنین میتوان با توجه اجزا، 2019 9بی وضوح بیشتری خواهند گرفت )گارتنرگیرد و معیارهای ارزیاپذیرش عمومی قرار می

 (. 2009 9بندی کرد )ادوماویکیوس و همکارانها تکنولوژی را تقسیمکاربردها و زیرساخت

به توافق تاثیر میزان رقابت موجود در بازار بر روی نوآوری تکنولوژی از جمله مواردی است که هنوز هم محققین در مورد آن 

ای شوند و عدهای از محققین معتقدند که رقابت موجب سرعت بخشیدن به نوآوری می(. عده2012 9اند )سود و همکاراننرسیده

دانند. محققینی که رقابت را عامل سرعت بخشیدن به رشد تکنولوژی دیگر رقابت را عامل بازدارنده بهبود یافتن تکنولوژی می

 ( و افزایش سودآوری )فلنر2009 6تالش برای زنده ماندن در فضای رقابت )اندرسون و همکاران دانند دالیلی همچون؛می
باشد. برخی از ( داشتند. تالش برای مستندسازی بیش از حد از جمله اثرات منفی رقابت بر رشد تکنولوژی می101691

ها در اهش داده و سبب افزایش عدم قطعیتهای تدافعی، سرعت رشد تکنولوژی را کمانند استراتژی های رقابتاستراتژی

 (.2010 11شوند )ماسون و ویدزهای نوظهور میگذاری بر روی تکنولوژیسرمایه

ند تاثیر کگذار نیز با نقشی که تعیین مقررات رقابت، قیمت گذاری، قوانین ورود به بازار، انحصار و خدمات عمومی بازی میقانون

های نوآورانه تواند مانع فعالیتگذار می(. از یک طرف قانون2012 12و رشد نوآوری دارد)بلیند زیادی در شکل دادن به تکنولوژی
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(. مطالعات بسانینی و 2001 1کند فرایند نوآوری را تسهیل کند. )سوانتواند با قوانینی که وضع میشود و از طرف دیگر می

تحقیق و ها در بخش هایی که شرکتدر بازار و میزان هزینهای منفی بین میزان قوانین موجود ( وجود رابطه2002) 2ارنست

ها درصد از نوآوری 30های مالی نشان داد که حدود های نوآوریبا آنالیز داده 1693در سال  3کنند را ثابت کرد. سیلبرمیتوسعه 

تر آنها بر نوآوری در برخی صنایع بیش تر باشند اثرات منفیاند. هر چه قوانین سختگیرانهدر حوزه مالی به علت قانونی القا شده

ذار گگذارند بنابراین قانون(. در بخش مالی، نهادهای مالی به طور مستقیم بر رفاه مردم تاثیر می2002 2شوند )پریگردیده می

ازار ممکن های کلیدی بدر بعضی از بخش .(1669 1کند )دیواتریپونت و تیرولدر مواجه با آنها با احتیاط بیشتری برخورد می

همچنین عدم انعطاف قوانین مالی  .است قانون گذار به اعضای بازار در خصوص خطرات پنهان تکنولوژی هشدارهایی دهد

 (2009 9های مالی شود. )وارنتواند به مانع پیشرفت نوآوریمی

 روش تحقیق

عات آغاز شد. ماحصل این مطال 9های خطر پذیرگذاریسرمایهو  فناوری مالیهای این تحقیق با مطالعه تحقیقات اولیه در زمینه

داد ان میشوند. مطالعات اولیه نشگیری استفاده میرهایی بود که به عنوان ورودی سیستم تصمیمرسیدن به ابعاد تحقیق و متغی

 های محیطی ریسک وپیچیدگیها اثرگذار هستند. فناوری مالیها و که عواملی همچون محیط و تکنولوژی بر نحوه تعامل بانک

ها عاملی تاثیرگذار در نحوه فناوری مالیها و دهد و اختالف بین تکنولوژی بانکها را افزایش میعدم قطعیت در سرمایه گذاری

ر د های معتبر آمریکایی و اروپایی به بررسی این نکته پرداختیم که آنهاباشد. در ابتدای تحقیق با بررسی رفتار بانکتعامل می

گیری آنها چه نقشی را به چه عواملی دقت کردند و هریک از عوامل مدل پیدا شده در تصمیم مالی هایفناوریتعامل خود با 

 بازی کرده است.

یرهای پیدا شده در اکوسیستم ایران به سنجش میزان اهمیت متغ د بانکدر فاز بعدی پروژه با مصاحبه با افراد متخصص در چن 

 و نظرسنجی از خود آنها به های مالیفناوریمدل استنتاجی پرداختیم. همچنین در این تحقیق با مطالعه رفتار  و اعتبارسنجی

هایی نیاز دارند و چه الزامات قانونی ها برای ارتباط موثر و سازنده با آنها به چه زیرساختتحقیق این موضوع پرداختیم که بانک

  را باید رعایت کنند. 

جمله صنایعی است که نرخ تغییرات در آن است. صنعت بانکی در دنیا از آنای روزمره شدهدر دنیای امروز پدیدهتغییرات سریع 

دهند. یها ارائه متر از بانکراحت ها بسیاری از خدمات بانکی را به نحوی بعضاًهایی نوظهور مانند فین تکبسیار زیاد است. پدیده

 هاهاین پدید واقعتفاوت باشند. در بی توانند نسبت به آنهاها دیگر نمیبانک ین مطلب است کهها موید اآمارهای رشد این پدیده

تعامل  یها باشند به شرط آنکه در نحوهتوانند بانکاین رابطه می یساز باشند. برندهتوانند فرصتبیش از آنکه تهدید باشند می

ها ها در مقابل این پدیدههایی است که بانکگذاری، خرید و یا مشارکت از راهها هوشیارانه عمل کنند. سرمایهبا اینگونه شرکت

  توانند در پیش بگیرند.می

                                                 
1 Swann 
2 Bassanini and Ernst 

3 Silber 
2 Prieger 

1 Dewatripont and Tirole 
9 Warren 

9 Venture Capital 



                                                                                                        

9 

 

 

 فناوری مالیهای گذاری در شرکتمیزان سرمایه -1 یرتصو

 

ای نوظهور، در حال ایجاد تغییرات وسیعی در صنعت بانکداری هستند. آنها بسیاری از خدمات  پدیدهبه عنوان  های مالیفناوری

اند. ود آوردهوجگونه تهدید بزرگی را برای این بازیگران قدیمی صنعت بهدهند و بدینها ارائه میتر از بانکتر و ارزانبانکی را راحت

ها باشند. در واقع برنده واقعی این های بزرگ نیز برای بانکفرصت یتوانند ایجاد کنندهمیهای بزرگ اما همین به ظاهر تهدید

های خطرپذیر ها به این حوزهکند که ورود بانکبیان می( 2002) 1بتواند با دیگری تعامل کند. هلمنبازی کسی است که بهتر 

های تامین سرمایه خطرپذیر انجام ای متفاوت از بنگاهگونها بهها شود ولی باید آن رتواند سبب سودآوری برای بانکجدید می

های جنبه باید های مالیفناوریوکار سنتی آنها ایجاد نکند. برای انتخاب بهترین رویکرد در برابر های کسبدهد تا اخاللی در مدل

سه نوع ( 2002) 3نواع تعامل است . کیلای که باید توجه شود ا(. اولین نکته2011 2)جان لیو مختلف این تصمیم بررسی شود

 است.  گذاری مخاطره آمیز شناسایی کردهداخلی، نیمه داخلی و خارجی برای سرمایه

 

                                                 
1 Hellmann 
2 Liu  

3 keil 
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گذاری درون مرزهای سازمان صورت بگیرد داخلی مبنای این تقسیم بندی مرزهای سازمان است و بر همین اساس اگر سرمایه

شود. برای مثال چنانچه شرکتی در نظر بگیرد یکی از خدمات و اگر بیرون مرزهای سازمان صورت بگیرد خارجی محسوب می

گذاری داخلی و چنانچه بخواهد همین کار را با سازی کند آن را سرمایهزی و پیادهانداها را توسط واحدهای خود راهفناوری مالی

گذاری نکته اصلی که سرمایه گذاری خارجی گویند.گذاری در یک شرکت بیرون از خود به سرانجام برساند به آن سرمایهسرمایه

گداری نیمه راتی در ساختار سازمان و در سرمایهگذاری داخلی تغییکند آن است که در سرمایهداخلی و خارجی را متمایز می

اری گذخود سرمایه افتد.گذاری خارجی این اتفاق نمیگیرد در حالی که در سرمایهداخلی تغییراتی در واحد مرتبط صورت می

دارد و در  تازه تاسیس قرار های خارجی و بعضاًگذاری در شرکتشود. در مدل اول سرمایهخارجی خود به دو نوع تقسیم می

 یستمسها در دنیا خدمات یاری از بانککند. بسسپاری میهای خود را برونها و تکنولوژیمدل دوم سازمان برخی فعالیت

گذاری نیمه داخلی هم بر سه نوع است. دسته اول بر کنند. سرمایهخود را از شرکتی بیرونی دریافت می) 1یکپارچه یبانکدار

ها )مانند اتحاد مشترک( با ون به داخل و چه از داخل به بیرون است. در دسته دوم انواع شراکتاساس حق لیسانس چه از بیر

ا شوند نظیر ادغام و یگیرد که موجب تغییر در ساختار میهایی را در بر میتهای الزم قرار دارد. دسته سوم فعالیداشتن ویژگی

 تملک.

                                                 
1 Core banking 

 فناوری مالیهای ها و شرکتانواع تعامل بانک -2 یرتصو
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یق این گیری به رصد دقها باید قبل از تصمیمتگی به عوامل متعددی دارد. بانکها از کدام روش استفاده کنند بساین که بانک  

های توان در سه گروه تقسیم بندی کرد. ویژگیل را میممجموعه این عوا گیری کنند.عوامل بپردازند و سپس اقدام به تصمیم

 .های محیطو ویژگی فناوری مالیهای بانک، ویژگی

 

 

 

 مالی هایفناوریها و عوامل تاثیرگذار بر نحوه تعامل بانک -3 یرتصو

 

 

 های بانکویژگی .1

گذاری تاثیر بسیاری در انتخاب ها و مطالعات بسیار عنوان کرد هدف سرمایهطی بررسی 1: مک میالنگذاریهدف سرمایه

های مختلفی هم شود. اگر تواند منجر به انتخاب روشگذاری میها از سرمایهگذاری دارد. اهداف گوناگون بانکنوع سرمایه

های داخلی تناسب بیشتری گذاریایهنک خود است، احتماال سرممحوری در باهدف بانک توسعه یک خدمت یا محصول

هایی هر چند پس احتماال بانک به دنبال فرصت ،دارند و اگر هدف کسب حداکثر سودآوری در بازه زمانی کوتاهی است

گذاری های خارجی احتماال تناسب بهتری ی خود است که در این صورت سرمایههای قبلناسازگار با رویکردها و توانمندی

 دارند. 

کند که از عوامل بسیار مهم که در برخی از مقاالت به عنوان می 2جان لو کارآفرینی و ریسک پذیری بنگاه: فرهنگ

گذار است. در واقع نبود این فرهنگ سازمان شود وجود یا عدم وجود فرهنگ کارآفرینی در سازمان سرمایهآن توجه کمی می

د چراکه آنها با این نوع فعالیت آشنایی و همخوانی ندارند هر چقدر کنگذاری داخلی بسیار ناتوان میرا در انجام سرمایه

 یابد.خصوص داخلی افزایش میها بهگذاریمیزان این فرهنگ باالتر رود شانس موفقیت در سرمایه

                                                 
1 MacMillan 

2 John leu 
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( به تاثیر توانایی بنگاه در تخصیص منابع مختلف 1669)2( و داگرتی2002) 1کوین توانمندی بنگاه در تخصیص منابع:

انند تکنولوژی، مالی و یا منابع انسانی در نحوه تعامل آن پرداختند. هر چه قدر بانک فاقد منابع کافی باشد احتمال انتخاب م

یابد. برای مثال نداشتن منابع انسانی مجرب در حوزه مورد نظر ممکن است گذاری خارجی افزایش میرمایههای سروش

 ی را افزایش دهد.گذاری خارجهای سرمایهشانس انتخاب روش

ها تک: تکنولوژی های بانک هم در انتخاب نقش بسیاری دارد. با توجه به نقش خیلی مهم تکنولوژی در فینتکنولوژی بانک

 کنیم.می مدل 3سطحی ادووامیشزو نحوه تعامل آنها با بانک، آن را  با مدل سه 

 های فین تک:ویژگی .2

 دارد. فناوری مالیهای مورد استفاده این قسمت اشاره به تکنولوژی :فناوری مالیتکنولوژی 

شود. بدیهی است هر چقدر حجم سرمایه مورد بررسی می فناوری مالیدر این بخش بیشتر نیاز مالی میزان نیاز به سرمایه: 

 خلی خواهد بود.گذاری بیشتر داخلی و نیمه داتر و سبک سرمایهکارانهنیاز بیشتر باشد رفتار بانک محافظه

 ویژگیهای محیط: .3

گیرند. در بعضی های نوظهور در صنعت خدمات مالی پیش رو می: قانونگذاران معموال دو رویکرد در برابر پدیدهقانونگذاری

یی هاگذار از سیاستمعتقد است قانون( 2012) 2کند. بالیندو از آنها حمایت می ها در ارائه خدمات نوین بودهمی شرکتموارد حا

ه تکنولوژی را بیک کنند. سیاستگذاران فی نفسه که پتانسیل ایجاد خدمات عمومی دارند به نحوی غیر عامدانه حمایت می

گیرند به علت مواردی نظیر خطرهای احتمالی آن تکنولوژی در دهند و اگر جلوی انتشار یک تکنولوژی را میدیگری برتری نمی

های تحقیق و توسعه را محدود گذار سیاستو مواردی از این دست است. هرگاه قانون های مختلفی مثل رقابت، اجتماعزهحو

ورد رسد برخنظر میکند یا موانعی برای ورود نوآوری بازی کند، در واقع سعی در توقف نوآوری در صنعت نموده است. در ایران به

است. البته  هنوز تکلیف روشن نشده 1ظیر بیت کویندر مواردی ن قانونگذار هنوز چندان هدفمند و مشخص نیست و حتی بعضاً

که  های مالیفناوریبه سمت  راغب نیستندها شود. بانکمی گذاری در این حوزه شنیدهخبرهایی درباره ایجاد نهادی برای قانون

ذاری گهای سرمایهو در صورت حرکت به چنین سمتی ترجیحا روش بروند، بنظرشان با روندهای قانونی بازار هماهنگ نیستند

عیین گذاری باشد، تنکه تعیین کننده نحوه سرمایهظر گرفت که جنس این عامل بیش از آکنند. باید در نخارجی را انتخاب می

 گذاری است.کننده انجام یا عدم انجام سرمایه

 وکار است.های موجود در محیط کسب: منظور از این قسمت تکنولوژیتکنولوژی

زار مرتباً در حال های متالطم که تکنولوژی، بازیگران صنعت و نیازهای بادر محیطعدم قطعیت و سرعت تحول محیطی: 

 فمنروند. کاار میقطعیت بشمگردد. رقابت و بازار از عناصر عدمتوصیه نمیانجام تغییرات آهسته و داخلی کاری تغییر است 
کند که عناصر است. او عنوان می گذاری پرداختهت در انتخاب راه بهینه سرمایهطی مطالعاتی به بررسی نقش بازار و رقاب9

                                                 
1 Covin 

2 Dougherty 
3 Adomavicius et al 

2 Blind 
1 Bitcoin  
9 Kauffman 
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جبور گاهی بانک را مرقابت کنند. آن را کند یا متوقف می شوند و یا بالعکسیک تکنولوژی می نظیر رقابت یا سبب توسعه

 کند. محروم میکند و گاهی آن را از داشتن یک تکنولوژی داشتن یک تکنولوژی خاص میبه

ل ها دارای ویژگی خاصی در این مدگذاری بانک: تکنولوژی بعنوان عامل بسیار موثر در انتخاب نحوه تعامل یا سرمایهتکنولوژی

 های سازمانتکنولوژی رایج در محیط که با توانمندی است. تکنولوژی حکم ویژگی را دارد که در هر سه نوع عوامل حضور دارد.

مراتب سک بهراه سختی برای موفقیت ندارد و ری ،کندمربوطه هم به خوبی از آن استفاده می فناوری مالیو هماهنگی دارد 

ا را بدون ها استفاده آنهاز زاویه ماهوی هم با بقیه پارامترها متفاوت است. پیوستگی فنی برخی تکنولوژی کمتری دارد. تکنولوژی

 وارد باال نیاز است تا عامل تکنولوژی را به روشی خاص مورد ارزیابی قراردهیم.سازد. به علت تمامی محضور هم غیر ممکن می

ها که ملزومات را بدرستی و کامل نشان میدهد است اما یکی از این روش برای مشاهده این فاکتور، متدهای متنوعی ارائه شده

کند. کند و رابطه هر جزء را در عمل بیان میسطح مختلف بررسی می 3ست. این روش تکنولوژی را در (2009)1روش ادوماویشز 

سطح ملزومات، سطح خدمات، سطح خدمات افزوده. سطح ملزومات در واقع زیر مجموعه و موارد الزمی برای سطح خدمات 

مثال برای ارائه خدمات پرداخت با عنوان یابی به سطح خدمات باید این موارد فراهم باشد. باست به عبارت دیگر برای دست

نیاز به گوشی یا دستگاهی مجهز به این فناوری الزامی است. سطح خدمت در واقع به خدمت ارائه شده به  NFC2فناوری 

. در سطح زیرساخت اشاره در مورد زیرساختی است که برای NFCمثال پرداخت با  .مشتری تحت فناوری مشخص اشاره دارد

تواند ارزش افزوده ایجاد کند. در در کنار آن می و یاتقیم با مشتری است شود و کانال ارتباطی مسارائه آن خدمت استفاده می

 است. شده خالصه در جدولی آوردهادامه این تقسیم بندی را در به شکل 

 

 مثال توضیحات تعریف سطح نوآوری

 اجزا
های تکنولوژیکی که نوآوری

اجزا خدمت مالی را تشکیل 

 دهدمی

برای خدمت به مشتری 

 ضروری است

  EFTمثال برای خدمت 
مواردی مانند اینترنت و 3

 دستگاه خودپرداز

 سرویس

خالقیت و تکنولوژی که 

مستقیما با مشتری در تماس 

است و طیفی از خدمات را به 

 دهدوی ارائه می

این سطح خدمت همان 

سطحی است که در فضای 

رقابتی با سایر رقبا وارد 

 شود.می

 های الکترونیکبرای مثال چک

 وکارزیرساخت کسب

سبب توسعه عملکرد یا ارزش 

ای شود و زمینهخدمت می

برای ارائه آن به مشتری فراهم 

 کند.می

به ارزش خدمت اضافه شده به 

 افزاید.مشتری می

سیستم پیام کوتاه یا ایمیل 

 EFTبرای استفاده از 

 مدل سه سطح مختلف تکنولوژی :1جدول 

                                                 
1 Adomavicius et al 
2 Near Field Communication 
3 Electronic Funds Transfer 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip557Ki_PQAhXD0xoKHf0xAxUQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.abbreviationfinder.org%2Ffa%2Facronyms%2Feft_electronic-funds-transfer.html&usg=AFQjCNF0cs88a8T0vlNihT7UfiA4a9308w&sig2=n313m0X4pfe_UZg5zn3UWA&bvm=bv.141320020,d.d2s
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بندی آنها را ترسیم ها و نوع دستهباید ابتدا نمودار ارتباطی آن با سایر تکنولوژیدر پرداخت  NFCتکنولوژی  برای مدلسازی

 کنیم.

  

 

 

 

 

 

فناوری مالیتکنولوژی   

سرویس موبایل 
 پرداخت

امن حافظه برنامه موبایل  

مشتری موبایل  
 مشتری

 تولید کننده موبایل اپراتور موبایل

 سرویس مطمئن

 POS POSتولید کننده 

 تکنولوژی محیط

پرداخت فرآیند  مباحث کارت 

ACH کارت شبکه شبکه  

 تکنولوژی بانک

 لیموبا با پرداخت یبرا ازین مورد یهایتکنولوژ از یینما: 1نمودار 
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 های مورد نیاز برای پرداخت موبایلهایی از تکنولوژی: مثال2جدول 

 

اندازی دهد که نگاهی جامع به تکنولوژی نوظهور انجام دهد برای مثال راهاین تقسیم بندی به تصمیم گیرنده این امکان را می

د. نمایخردانه جلوه میناوری بیهای موبایل حاوی این فبدون لحاظ کردن میزان دسترسی دستگاه، NFCپرداخت تحت سیستم 

ته ه به هم پیوسعاملی است که باید در یک شبک (شودهم محسوب می های مالیفناوریبه عبارت دیگر تکنولوژی )که هسته 

گیرنده ارائه دهد. مدل ارائه شده در باال برای تکنولوژی به ابعاد مختلف ویر صحیحی به تصمیمگیرد تا بتواند تصمورد بررسی قرار 

 کند.تکنولوژی اشاره دارد و آن را از زوایای مختلف بررسی می

 ها و نتایجیافته

رائه شده است. ا های مالیفناوریگیری مدیران بانکی برای تعامل بهتر با بر پایه تحقیق باال مدل گرافیکی برای کمک به تصمیم

  شوند. در تمامیگذاری میشود و براساس این بررسی در جدول عالمتتک معیارها به صورت جداگانه بررسی میدر این مدل تک

های محیطی معیار اصلی انتخاب است به کننده و بینش ایشان از شواهد و تحلیلاین مراحل و عالمتگذاری، برداشت تیم بررسی

 . شود یا بالعکسکه این یک روش ریاضی نیست که مثال اگر سرمایه از مقدار خاصی بیشتر شود حتما داخلی می این معنی

انداز و رسالت و یک شرکت فعال در حوزه مدیریت حساب و پسالحسنهمعیارها در مورد ارتباط بین بانک قرض زیردر جدول 

گیری تصویری روشن از پارامترهای موثر در تصمیم . خروجی گرافیکی این مدلسازی قرار گرفته استمورد پیاده مالیفناوریالبته 

 کند.را پیش چشم مدیران باز می

 

 

 طبقه تکنولوژی موبایل تکنولوژی های مرتبط برای پرداخت

  NFCگوشی هوشمند مجهز به 
 4Gیا  3Gشبکه موبایل  اجزا

 کارت اعتباری و کارت بدهی

 برنامه موبایل

  NFCتوانایی پرداخت با 
 برنامه پرداخت سوم شخص سرویس

 خدمات مبتنی بر مکان

 مدیریت خدمات مطمئن

 ساختزیر  ظرفیت موبایل بانک و اینترنت بانک

 NFCبستر عمومی برای استفاده از 
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    گذارینوع سرمایه

    داخلی نیمه داخلی خارجی

  
 

 کارآفرینی فرهنگ

ک
بان

 

 گذاریهدف سرمایه   

 توانمندی بانک   

 اجزا    

 سرویس    تکنولوژی بانک

 ملزومات   

 میزان سرمایه   

ک
ن ت

فی
 

 اجزا    

تکنولوژی 

 فناوری مالی
 سرویس   

 ملزومات   

 عدم قطعیت محیط   

ط
حی

م
 

 اجزا    

 سرویس    تکنولوژی محیط

 ملزومات   

 فناوری مالیشرکت  یک یمدل برا یکیگراف ی: نما1جدول

 کنیم:دهد که به آنها اشاره میبیشتر رخ می چند الگوها در مجموعه این مدلسازی

توانند مزیت استراتژیک و پایدار ایجاد در نگاه بانک می های مالیفناوریگذاری استراتژیک بنگاه: برخی از سرمایه .1

گذاری معموال به وجود فرهنگ کارآفرینی سازمان بسیار مرتبط است. از مزایای این کنند. نتیجه این سرمایه

 تر کردن محیط است.ذاری شفافگسرمایه

 و توان بانک با هم تطابق دارند فناوری مالیافتد که نیاز گذاری زمانی اتفاق میتوسعه استراتژیک آرام: این سرمایه .2

گذاری بسیار باالست و بانک توانمندی کافی را ندارد این الگو توسعه استراتژی شراکتی: درمواردی که ریسک سرمایه .3

 گذاری نیمه داخلی بیشتر مدنظر است.در این حالت سرمایهشود. توصیه می
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گذاری داخلی برای آنها مناسب نیست و از رو هستند که از یک سو سرمایهی روبههای مالفناوریها هر روزه با بانک .2

ند در این توامی 1هایی در واحد خاصی از بانک دارند. بستری مانند بانکداری بازسوی دیگر نیاز به خدمات و دسترسی

گذاری نیمه داخلی موارد بسیار راهگشا باشد. این بستر اگر موجب تغییرات در واحدی از بانک شود از نوع سرمایه

 شود.حساب می

 

شود بیان معیارهای دقیق و صرف بیان میپذیر های خطرگذاریدر ادبیات سرمایه همانطور که امروزه های روش:محدودیت

است و مواردی نظیر بینش تصمیم گیرنده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است)سارا  گذاری کمرنگ شدههگیری سرمایبرای تصمیم

یرنده و گروی تصمیم(. این تحقیق هم از این قاعده مستثنی نیست و معتقد است این نقشه به عنوان ابزاری پیش22006کاپالن

 نه به عنوان روشی تجویزی باید استفاده شود.

ای عنوان در مقاله 3که باید به آن توجه کرد آن است که همه این فاکتورها ارزش یکسانی ندارند. توماس هیلمن نکته دیگری 

تی گیری دارد و حفرهنگ کارآفرینی نقش بسزایی در تصمیم های مالیفناوریکند که برخورد با سازمان تازه تاسیس و یا می

 ها پرهیز کنند.گذاری داخلی در این شرکتز سرمایهکند اتوصیه می های فاقد این فرهنگبه سازمان

ری دخالت گیتوانند به تنهایی در تصمیممورد دیگری که باید به آن توجه شود آن است که این عواملی در شرایط شدیدشان می

را تحت  های مالیفناوریگذاری در این گونه تواند موضوع سرمایهمی  NFCکنند. برای مثال عدم وجود تلفن همراه مجهز به 

 تاثیر قرار دهد.

 

 پیشنهادها:

رد. از مطالب مهم آن را پیدا نک یروزترین مطالب مرتبط علمی، مجال پرداخت به بخشاین مقاله باوجود تالش بسیار در تدوین به

ا تواند در ادامه این تحقیق راهگشگیری میبرای مثال پژوهش در مورد فرهنگ کارآفرینی در سازمان و تاثیر بسزای آن بر تصمیم

 باشد. 

ها ترسیم شرکتها و روی بانکعالوه بر بررسی فرهنگ، شناسایی و ارائه مدلی برای قانونگذار تا بتواند مسیر صحیح را در پیش

 تواند در ادامه این تحقیق بسیار راهگشا باشد.کند هم می

 

  

 

 

 

                                                 
1 Open Banking 

2 Sara Caplan 

3 Thomas Hellmann 
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