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چکيده
فناوری مالی به راهحلهای مالی مبتنی بر فناوری اشاره دارد و در بستر ادغام خدمات مالی با فناوری اطالعات شکل میگيرد .روندهای
اخير پيشرفت فناوری مالی توسط استارتآپها ،چالشهایی را به وجود آورده است .بر این اساس انتظار میرود تغييرات اساسی در
صنعت بانکداری در نتيجه ورود استارتآپها و فناوری مالی به حوزه بانکداری سنتی به وجود آید .در این مقاله سعی بر آن است تا
سير پيشرفت فناوریهای مالی مورد مطالعه قرار گيرد و با ارائه نمونههای موفق دنيا ،چشمانداز آینده صنعت بانکداری ترسيم و لزوم
ورود بانکها به حوزه فناوری مالی تبيين شود .همچنين پس از تعيين نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای استراتژیک حوزه
تأمين مالی انبوه با استفاده از تحليل سوات ( ،(SWOTپيشنهادهای کاربردی برای گسترش فعاليت بانکها از قبيل برگزاری
رویدادهای استارتآپی و حمایت و توسعه سياستهای بانکداری باز مورد اشاره قرار خواهد گرفت تا تصویری از نحوه تداوم فعاليت
بانکها و در دست گرفتن مدیریت تغييرات در این فضا به دست آید.
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 .5مقدمه
فناوری مالی که به همگرایی دو مفهوم امور مالی و فناوری اشاار دارد باهطاور یررمنظرار در لاا
 51 2بهعنوان یکی از واژ های تخصصی پُرکاربرد درآمد و کسبوکارهای مالی را با این روند به خاود
مشغو کرد الت .بسراری از شرکتهای مالی مشظاقانه باه دنااا در

تاثیرر فنااوری بار رساظر

عرضه و تقاضا برای محصوالت و خدمات مالی هسظند .فناوری موبایل در حا حاضر برش از هار زماان
دیگر در رذشظه را را برای ادار کردن کسبوکارهای الظارتآپی 5هموار نمود و زمرناه شاکلرراری
عصر فناوری مالی را فراهم آورد الت .لرر پرشرفت این کالن-روند بهروناهای الات کاه الاظینایی
برای آن در هرچ زمرنهای بهویژ در حوز لرمایهرذاریهای مالی جهانی قابل تصاور نرسات .فنااوری
مالی در حا افزایش حضور خود در هر روشه از بازارهای مالی الت؛ حظی در کسبوکارهای لانظی از
قارل مدیریت یروت کاررزاری مشاور لرمایهرذاری بازارهای یانویه لرسظم کلرینگ و امور پایاپاای
ردپای فناوری مالی قابل مشاهد الت .بسراری از نهادهای نرارتی مالی نرز به دناا پشظراانی از روند
جاری فناوری مالی هسظند تا به این ترترب بظوانند زمرنه را برای رسظر

ناوآوریهاای ماالی و خلا

پرشرانهای مالی جدید فراهم نمایند.
بر الاس چشمانداز آیند صنعت بانکداری و نراز فنااوریهاای ماالی باهعناوان رقااای جادی
بانکها لزوم ورود بانکها به حوز فناوری مالی با در نرر ررفظن مخاطرات و ریسکهاای اتخاذنشادن
این روند تولط لرسظم بانکی برش از پرش احساس میشود .لرعت تغرررات و لرر پرشرفت فنااوری
مالی بهرونهای الت که چالشهایی را برای بانکها قانونرذاران و بازیگران بازار به وجود آورد الات.
بر الاس نظایج نررلنجی انجام شد تولاط مسلساه «اکسانرر» 2از مادیران ارشاد اجرایای صانای
25درصد از آنها اذعان داشظند که بانکها در حا حاضر تنها یک الظراتژی ناقص یا فرصتطلاانه برای
همگامشدن با نوآوریهای دیجرظالی دارناد .تماامی پالا دهنادران در نررلانجی یادشاد مساا ل و

______________________________________________________
1. Fintech
2. Start-up
3. Megatrend
4. Lee .(2015).
5. Accenture
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مشکالتی از قارل منسوخ شدن فناوریهای موجود بانکها لارعت پاایرن باهکاارررری فنااوریهاای
جدید و مهارتها و فرهنگ لازمانی ناکافی برای دیجرظالی شدن را دلرل این ادعاا اههاار نمودناد .باا
توضرحات یادشد بهروشنی می توان اهمرت و ضرورت رصد تغرررات در حوز فنااوری ماالی و تاال
لرسظم بانکی برای همگامشدن با این تغرررات را دریافت .بنا بر آنره تاررن شد در این مقالاه تاال
شد الت زمرنههای بالقو برای رسظر

فعالرت بانکها و لرسظمهای مالی بهمنراور تیارات حضاور

آنها در حوز فناوری مالی مورد اشار قرار رررد تا به این ترترب تصویری از نحو ورود و تداوم فعالرات
بانکها در فضای ترلرمشد و حظی در دلتررفظن مادیریت تغررارات در ایان فضاا باه دلات آیاد.
همرنرن به فرمو بندی الظراتژی در کسبوکار و بررلی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیادهای
موجود در زمرنه خدمات تثمرن مالی اناو  5به عنوان یکی از فعالرتهاای تثیررراذار و اصالی در حاوز
فناوری مالی بر الاس ابزارهای تحلرلی مدیریت الظراتژیک پرداخظه خواهد شد تاا بظاوان تصاویری از
الظراتژیها و برنامههای قابل اتخاذ در این حوز در لطوح خرد و کالن ارا ه داد.
مطالب این مقاله به صورت زیر لازماندهی شد الت :در بخش  -به معرفی مفهوم فناوری
مالی پرداخظه شد و در بخش  5-به ویژریهای اصلی و روند تکاملی آن در کنار لرسظمهای لانظی
مالی اشار خواهد شد .در بخش  5مظون نرری و پرشرنه پاژوهش ارا اه شاد و در بخاش آخارین
پرشرفتهای فعاالن حوز فناوری مالی و الظارتآپها در لطح برنالمللی و داخلی در یک دلظهبندی
کلی ارا ه خواهد شد .در بخش به فرمو بندی الظراتژیهای کسابوکاار در زمرناه خادمات تاثمرن
مالی اناو پرداخظهشد و در بخش  2نرز لزوم ورود بانکها به حوز فناوری مالی و زمرناههاای باالقو
برای ورود آنها با در نرر ررفظن ریساک هاای احظماالی ماورد بررلای قارار خواهاد ررفات و لا
جم بندی مطالب بخشهای مخظلف مقاله ارا ه خواهد شد.

______________________________________________________
1. Skan et al. (2015).
2. Crowdfunding
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 .5-5فناوری مالی چيست؟
«کالیظون کریسظنسن» الظاد کاالج کساب وکاار دانشاگا هااروارد ناوآوری را باه دو دلاظه تقسارم
مینماید« :نوآوری پایدار» برای بررلی پرشرفتهای تادریجی در کسابوکارهاای موجاود و «ناوآوری
انقالبی» برای تادیل الگوهای موجود به الگوهای جدید .بر الاس این دیدرا فناوری مالی شاامل هار
دو دلظه ذکرشد الت« :فناوری مالی پایدار» به موقعرظی رفظاه مایشاود کاه شارکتهاای ماالی از
فناوری اطالعات برای پایداری کسبوکارشان بهر میبرند و «فناوری مالی انقالبی» به موقعرظی رفظاه
میشود که بازیگران جدید به کمک فناوری اطالعات شرکتهای مالی لنظی را به چالش میکشند .به
همرن ترترب «جی-یون شرن» 5ر ر

کمرسرون خدمات مالی بران میکند کاه «فنااوری ماالی در

رذشظه فقط ابزاری برای بخشهای مالی محسوب می شد اما در حا حاضر فناوری اطالعات در جهت
تصاحب لهمی از بخش مالی رام برداشظه الت» .به دلرل پرشرفتهای فناوری موبایل و به دنااا آن
لرعت برش از پرش شکلررری الاظارتآپهاا ادار کساب وکارهاا بار پایاه فنااوری ماالی انقالبای
ارز های روزافزونی را در اقظصاد به دناا خواهد داشت.
دو دلرل اصلی برای را اندازی شرکتهای فناوری مالی وجود دارد؛ دلرل نخست آن الات کاه
فناوری مالی میتواند تقاضاهای لودآوری برای خدمات مالی ایجاد نماید که پرشظر تولط شرکتهاای
مالی لنظی ارا ه نمیشد .بهعنوان میا «جک دورلی» مسل

تویرظر ابزار پرداخات «الاکویر» را

بهعنوان یک کارت خوان که قابلرت اتصا به تالتها و روشایهاای هوشامند را دارد در لاا 5112
عرضه کرد .این محصو لودآور به فروشندران لرار اجاز میدهد تا امکاان پرداخات کاارتی را بارای
مشظریان خود فراهم آورند.
دلرل دوم در تاررن ضرورت را اندازی شرکتهای فناوری ماالی را مایتاوان معرفای بازارهاای
جدید برای فرو

محصوالت بر پایه فنااوریهاای ناوین دانسات .باهعناوان میاا شارکت «مارکات

______________________________________________________
1. Clayton Christensen
2. Je-yoon Shin
3. Jack Dorsey
4. Square
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 51پلظفرم تجارت آنالینی را ارا ه کرد که

از طری آن کسبوکارهای کوچک و مظولط میتوانند فاکظورهای وصو نشاد خاود را بارای تاثمرن
لرمایه در ررد
فاکظورهایی به ارز

خود تنزیل نمایند .در حا حاضر در شرکت یادشاد باهطاور مظولاط در هار ماا
حدودی  1مرلرون یورو ماادله میشود؛ همرنرن این شرکت وامهاایی را بارای

کسبوکارهای کوچک و مظولط به ارز
تثمرن میشود.

 21مرلرارد یورو فراهم میکناد کاه تولاط دولات انگلار

5

 .2-5ویژگیهای اصلی و روند تکاملی فناوری مالی
فناوری مالی به طور رسظرد در بخشهای مالی از جمله صنعت لرمایهرذاری مالی مورد الظفاد قارار
میرررد .بهعنوان لاد ترین میا در این زمرنه میتوان به شرکتهای مدیریت برخطی دارایای اشاار
کاارد .در ایاااالت مظحااد امریکااا خاادمات ماادیریت لاارمایهرااذاری مظنااوعی در قالااب الگاوریظمهااا و
نرمافزارهایی ارا ه میشود که میتوانند مواردی از قارال تشاخرص اشاظهای لارمایهراذار تخصارص
دارایی ها موازنه خودکار لاد پرتفوی رزار

عملکرد لرمایهرذاری و مشاور لرمایهرذاری را انجاام

دهند .شرکتهایی که خدمات خود را بدون نراز به مداخله نراروی انساانی ارا اه مایکنناد باا عناوان
شرکتهای مدیریت دارایی الگوریظمی و یا مشاور ماظنی بر رباترک شناخظه میشوند.
از نمونههای دیگر بهکارررری فناوری اطالعات میتوان به پلظفرم تثمرن مناب مالی اناو اشار
کرد که والطه تثمرن مالی برای الظارتآپهای کوچک به شمار میآیاد .یکای از پلظفارمهاای پرشارو
تثمرن مالی اناو بارای جاذب لارمایه وبلاایت «لاردرز» در انگلار

الات کاه در لاا 5112

را اندازی شد الت .همرنرن در امریکا وبلایت «فاندرز کالب» 2موف به تثمرن لرمایه بارای 1
الظارتآپ به ارز

 52مرلرون دالر از ابظدای لا  51 2شد الت.

______________________________________________________
1. Market Invoice
2. Lee .(2015).
3. Investor Appetite
4. Seeders
5. Fundersclub
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عالو بر موارد مطرحشد فناوری مالی توانسظه الت به پرشرفتهاایی در زمرناههاای مظعادد
دیگری دلت یابد .از جمله این موارد می توان به حضور فعا در بازارهای یانویه دادولظد اوراق بهاادار
لهام و اوراق قرضه اشار کرد؛ مانند آنره تولط شرکت «لکند مارکت» در امریکا به انجام میرلاد.
تجزیه و تحلرل داد های مالی از حوز های دیگری الت که به کمک فناوری ماالی توانساظه الات باه
پرشرفتهایی دلت یابد .شرکت «مارکرت» 5در انگلر
فراهمآوردن پایگا داد های مسظقل پرداز

از نمونههای موف این حوز به شمار میآیاد.

تراکنشهای وامها ایجاد پلظفرمهای فنااوری و مادیریت

آنها بر الاس نراز مشظریان از مزیتهای دیگر الظفاد از فناوری مالی الت که اطالعات الظخراج شد
از این خدمات و محصوالت میتواند تولط بانکها صندوقهاای لارمایهراذاری شارکتهاای برماه
شرکتهای مدیریت دارایی بانکهای مرکزی نهادهای نرارتی و شرکتهای حسابداری مورد الاظفاد
قرار رررد.
چگونگی بهکاارررری فنااوری ماالی در کسابوکارهاای باانکی از جملاه ماوارد ماورد توجاه
شرکتهای امنرت اطالعات در حوز بانکداری برخط الت .در واق هدف این شرکتهاا آن الات کاه
برای ل رد رذاران خود امکان دلظرلی به خدمات مالی و پرداخت را فراهم آورناد .رفظنایالات کاه
موج را اندازی بانکهای برخط در امریکا در واق تولط مسلسات مالی یررباانکی مانناد شارکتهاای
کاررزاری و برمه به جریان افظاد الت.
در حالت کلی چهار عامل اصلی در ایجاد کسبوکارهای مظفاوت و موفا فنااوری ماالی ماسیر
الت .نخسظرن عامل فراهمآوردن دلظرلی بهظر الت .برشظر این کسبوکارها پلظفارمهاایی بار پایاه
روشیهای هوشمند ارا ه می کنند که امکان دلظرلی را برای لرمایهرذاران خرد در هر زمان و مکانی
فراهم میکنند .همرنرن آنهاا موانا ورودی از قارال حاداقل لارمایهراذاری ماورد نرااز را کااهش
میدهند به نحوی که امکان ورود به دنرای لرمایهرذاری را برای مشظریان جدیادی کاه تااکنون وارد
این بازار نشد اند فراهم آورند .عامل دوم بهکارررری داد های حجرم در فناوری مالی الت .بهعناوان

______________________________________________________
1. Second Market
2. Markit
3. Big Data
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میا شرکتهای مدیریت الگوریظمی داد ها مانند «ولث فرانت» بهجای آنکاه تنهاا بار پروفایالهاای
ارا هشد تولط خود لرمایهرذاران اتکا کنند از طری شااکههاای اجظمااعی باه راردآوری اطالعاات
لرمایهرذار میپردازند تا بظوانند اشظهای لرمایهرذار را بهظر شنالایی کنند .عامل لاوم آن الات کاه
هرچ مداخله انسانی در فناوری مالی صورت نمیپذیرد .بهعنوان نمونه شرکت «موتراف اینولاظرنگ»

5

در این رالظا نراز به مداخله انساانی را از طریا اتومالارون بساراری از فرآینادها در ماوارد ممکان و
ضروری کاهش میدهاد؛ مایالس لارمایهراذاران را ملازم باه افظظااح حسااب نماینمایاد؛ باهجاای آن
لرمایهرذاران تنها باید اطالعات شخصی خود را بهصورت برخط یات کنناد (باهعناوان میاا نشاانی
محل اقامت دایم تاری تولد کد ملی یا شمار شنالایی مالراتی نام و نشانی کارفرما) .عامل چهارم در
موفقرت کسب وکارهای ماظنی بر فناوری مالی ارا ه اطالعات شفاف و بهموق به مظقاضران الات .ایان
موضوع به لرمایهرذاران برای بررلی لحره ای عملکرد لاد پرتفوی آنهاا کماک مایکناد .باهعاالو
هزینههای تراکنشهای آنها بهصورت شفاف و لاد برای مظقاضران قابل محالاه الت.
 .2متون نظری و پيشينه پژوهش
با تولد اینظرنت نوع جدیدی از وامدهی یرربانکی به وجود آمد الت که از اجظماع ماردم بارای تاثمرن
اعظاار الزم بهر میرررد و به مدد الظفاد از اینظرنت این فعالرت را به مرزبندی جغرافرایی و اقظصادی
خاصی محدود نمینماید .تثمرن مالی اناو را میتوان به اشظرا رذاری انواعی از تالرغات طاقاهبنادی
شد بر روی اینظرنت تلقی نمود با این تفاوت که در پلظفرمهای تثمرن مالی اناو کارآفرینان میتوانند
عالو بر تالرغ مد کسب وکار خود اقدام به تثمرن مناب مالی مورد نراز کنند .بر الاس دیدرا «ونگ
و ونگ» 2این روند در حا حاضر تنها بخش کوچکی از فعالرتهای تثمرن مالی را برشظر در لطح خرد
تحت تثیرر قرار داد الت ولی میتوان پرش برنی کرد که این روند بظواند در آیند روندهای کناونی را
با تغرررات جدی مواجه کند .در واق بدون شک روند یادشد با کاهش لطوح والط در فرآیند تثمرن

______________________________________________________
1. Wealth Front
2. Motif Investing
3. Lee .(2015).
4. Griffin .(2012).
5. Wang and Wang .(2006).
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مالی کاهش و رقابظیتر کردن نرخ لود و افزایش دلظرسپذیری تسهرالت بهزودی باه یکای از منااب
اصلی تثمرن لرمایه کسبوکارها در جوام تولعه یافظه و در حا تولعه تادیل خواهد شد.
در این رالظا ناود رازار هاای ماالی قاانونی و حسابرلای شاد از جملاه محار هاا بارای
کسبوکارهای کوچک برای الظفاد از خدمات تثمرن مالی اناو به شمار میرود .در واقا در لرساظم
بانکداری لنظی وجود رزار های یادشد مال

اصلی برای اعطای تسهرالت برای شروع و یاا تولاعه

کسبوکارها محسوب میشود؛ حا آنکه در پلظفرم های تثمرن مالی اناو ضرورتی برای اعما چنارن
محدودیتهایی وجود ندارد .رسظر

شاکه های اجظماعی موفقرت الاظارتآپهاای اینظرنظای تغررار

رفظار مشظریان مقاولرت باالی فرهنگ کارآفرینی و عدم شناخت بانکها نسات به مد کسبوکارهای
نوههور فرآیند ارزیابی پروند های تسهرالتی را برای لرسظم بانکداری لنظی با مشکالت جدی مواجاه
لاخظه الت .بسراری از کسبوکارهای کوچک و مظولط به دلرال پرررادری و طاوالنیباودن فرآیناد
ورود به بازار فرابورس بورس و لرمایه ترجرح میدهند تا مناب مورد نرااز خاود را از طریا خادمات
تثمرن مالی اناو فراهم آورند .وجود مقررات نرارتی دلت و پااررر در فرآیناد لانظی تاثمرن ماالی از
موان دیگر پرشروی کسبوکارهای نوپالت که تصاویب قاوانرنی نررار قاانون «جاابز» در امریکاا از
جمله اقدامات حا ز اهمرت برای تسهرل فعالرت آنها به شمار میرود .به این ترترب با توجاه باه عادم
توازن عرضه و تقاضای لرمایه مورد نراز کسب وکارهای کوچک و مظولط لزوم بهر ررری از رو های
تثمرن مالی جایگزین مانند تثمرن مالی اناو برش از پرش احساس میشود.

5

در این رالظا «کلرمن» و همکاران بران کردند که تثمرن مالی اناو هنگامی رخ میدهاد کاه
یک شرکت لودمحور برخی از کاالهای خاص خود را که برای تولرد یا فرو

آنهاا باه کماک عماومی

مردم نراز دارد در قالب یک فراخوان اینظرنظی با هدف تحریاک افاراد باه همکااری باا فرآیناد تولراد
شرکت برونل اری میکند .در واق میتوان رفت که تثمرن ماالی انااو یکای از روناههاای جدیاد و
نوههور تاثمرن ماالی الات کاه پرشارنه پژوهشای بسارار محادودی بارای آن وجاود دارد« .الرالاد و

______________________________________________________
1. JOBS
2. “Disruptive Innovation in Financial Services” Project Team .(2015).
3. Kleemann, et al. (2008).
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شوینااخر» ( )51 1در کظاب خود تثمرن مالی اناو را با تمرکاز بار لارمایهراذاریهاای کوچاک و
کارآفرینانه مورد بحث قرار داد و پ

از تشریح آن به ارا ه مطالعات موجود در این حاوز پرداخظناد.

همرنرن آنها مد های کسبوکار مخظلف را کاه بارای جاذب لارمایه عماومی ماورد الاظفاد قارار
میرررد بررلی کرد و لاخظار فرآیندی تثمرن مالی اناو را با جز رات مورد مطالعه قرار دادند« .کِار»
و همکاران )51 1( 5در مطالعه خود به لرمایهرذاری کارآفرینانه که تولاط فرشاظگان لارمایهراذار
صورت میپذیرد اشار کرد و نشان دادند که این رونه از لرمایهرذاریهاا در طاو
حرات خود مرزان بقای برشظری نسات به شرکت هایی دارند که از این رو

لاا نخسات

تثمرن ماالی نمایشاوند.

آنها به این نظرجه رلردند که تثمرن مالی و هدایت مدیریظی منالب نقش مهمی را در مرزان موفقرات
لرمایهرذاریهای جدید ایفا میکنند.
«آرراوا » و همکاران (  )51در مطالعه خود به طور ویژ بر تثمرن مالی اناو تمرکز نمودند.
آنها مناط جغرافرایی لرمایهرذاران در پلظفرم «لالبند» 2را که به منرور حمایت از انظشار آلاوم یاک
ررو مولرقی هلندی تشکرل شد بود بررلی کردند .نویسندران مشاهد نمودند که مرانگرن مسافت
برن کارآفرینان و لرمایهراذاران در ایان پلظفارم در حادود  111مایال باود .ایان موضاوع نشاان از
کماهمرت بودن بُعد مسافظی در حمایت از فراخوانها دارد؛ با این وجود این مطالعه نشان داد که تثیرر
بُعد مسافظی قابل چشمپوشی هم نرسات زیارا لارمایهراذاران محلای برشاظر از دیگاران مظمایال باه
لرمایهرذاری در مراحل اولره فراخوانها هسظند و نسات به تصمرم لرمایهرذاران دیگار تثیررپاذیری
کمظری دارند.
«بورچ» و همکاران )51 5( 2نرز به معرفی الگوهایی در بازار تثمرن مالی اناو پرداخظهاند و باه
صراحت بران نمود اند که تمام تراکنشهای تثمرن مالی اناو از طری پلظفرمهای اینظرنت-محور انجام
می شود که ابزار منالای را برای انجام معامالت تثمرن مالی فراهم میآورد .بر الاس مطالعه «باورر» و

______________________________________________________
1. Schwienbacher and Larralde
2. Kerr, et al
3. Angel Investors
4. Agrawal, et al
5. SellaBand
6. Burtch, et al
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«داس» (  )51ذینفعان اصلی تاثمرن ماالی انااو کاه تااکنون شنالاایی شاد اناد عااارتاناد از:
کارآفرینان لرمایهرذاران و والطهها .این له ررو و تعامالت برن آنهاا لااخظار اولراه فرآیناد تاثمرن
ماالی اناااو را تشااکرل ماایدهناد (شااکل ) .کارآفرینااان و صاااحاان کسابوکارهااا و الااظارتآپهااا
فراخوانهایی برای کمکهای مالی تهره کرد و به لرمایهرذاران وعاد بازرشات ماادی یاا یررماادی
میدهند .این لرمایهرذاران هسظند که تصمرم می رررند مناب مالی خود را در پروژ ها لرمایهراذاری
کنند .والطهها وبلایتهایی هسظند که برن لرمایهرذاران و کارآفرینان ارتااط برقرار میکنند.
شکل  .5ساختار اوليه فرآیند تأمين مالی انبوه

مثخذ :شاهررا و للرمانی (  ) 2ص .

در مطالعه جام دیگری که در لا

 51انجام شد الت به بررلی پرشرنه و تشریح مفهوم

تثمرن مالی اناو و تاررن مزیت ها و معایب آن از طری تحلرل نرری پرداخظه شد الات 5.همرنارن
در این مطالعه با توجه به شاهات به وجود آماد در زمرناه نحاو تثیررراذاری تاثمرن ماالی انااو بار
فعالرتهای لرمایهرذاری در صنای نوپا چگونگی همگام لاازی لاازوکارهای مطارح شاد تجزیاه و
تحلرل شد الت.
بر الاس مطالعه «آرراوا » و همکاران (  )51الظارتآپهای تثمرن مالی اناو نررر «کرک
الظارتر» خدمات تثمرن مالی اناو را در کنار فرو

محصوالتی انجاام مایدهناد کاه تجاارت آنهاا از

______________________________________________________
1. Beugré and Das
2. Manchanda and Muralidharan
3. Agrawal, et al
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رو های دیگر مشکل الت .از آنجا که پلظفرمهای تثمرن مالی اناو از خرد جمعی برای تاثمرن منااب
مورد نراز کسبوکارها الظفاد میکنند اطالعات رردآوری شد در خصوص تقاضا برای یاک محصاو
میتواند نشانهای برای موفقرت آتی کسبوکارها باشد .رفظار لرمایهرذاران در فراخوانهای تثمرن مالی
اناو می تواند مظثیر از رفظار جمعی لرمایهرذاران دیگر باشد؛ به عنوان میا شواهد نشان میدهد کاه
لرمایهرذاران برشظر تمایل دارند بر روی پروژ هایی لرمایهرذاری نمایند که موف باه جاذب لارمایه
برشظری شد اند.

5

 .7آخرین پيشرفتها در حوزه فناوری مالی
بر الاس طاقهبندی رزار

الظارتآپهای برتر در حوز فناوری مالی هفت دلظهبندی اصلی بارای

فناوری مالی به شرح زیر قابل تعریف الت:
 .5-7خدمات تراکنش و روشهای پرداخت
فعالرت الظارتآپهای این دلظه شامل ارلا وجه نقل و انظقا فرد باه فارد وجاه پاو مجاازی و
لرسظم های پرداخت دیجرظالی برخط مانند پایانههای فرو

موبایلی الات .وجاه تشاابه تماامی ایان

فعالرتها بهاود لرعت و لهولت انجام تراکنشها در مقایسه با زیرلاختهای فعلی الت که چنادین
دهه از عمر آنها میرذرد و هزینهها و تعهدات الزامآوری را مظحمل میکنند.
از الظارتآپهای موف در ایان حاوز مایتاوان باه برات کاوین « 2الاکویر» «الاظرای »
«دووال»« 2روکارلدس»« 2ام-پزا»« 2ترانسفروایز»

1

2

«پی پا » و «ونمو» 5اشار کرد.

1. Kickstarter
2. Jaksic and Marinc .(2015).
3. Heap .(2014).
4. P2P
5. Bitcoin
6. Stripe
7. Dwolla
8. Gocarldess
9. M-Pesa
10. Transferwise
11. PayPal
12. Venmo
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برتکوین پو دیجرظالی الت که تولط «لاتوشی ناکاموتو» در لاا  5112بارای اینظرنات
لاخظه شد الت تا آزادی پو فرزیکی را به دنرای مجازی براورد در عرن حا پرداختها را لاد تر و
با امنرت برشظر در هر دو جهان واقعی و مجازی انجام میدهد .بهلحاظ فنای و کاارکردی برات کاوین
نوعی پو دیجرظا بر پایه شاکه فرد به فرد و امضای دیجرظا الت و به کاربران امکان مایدهاد کاه
بدون هرچ والطهای انظقا پو یررقابل بازرشت انجام دهند .برت کوین امکاان پرداخاتهاای بسارار
کمهزینه را فراهم میکند .برتکوین میتواند یاک جاایگزین بارای لرساظمهاای لانگرن و پرهزیناه
پرشرن محسوبشد و امکان دلظرلی باه کسابوکارهاای بارخط در کشاورهای در حاا تولاعه را
افزایش دهد.

5

شرکت «الکویر» واق در لانفرانسرسکوی امریکا ارا هدهند نرمافزارها و لختافزارهای ماالی مظناوع
الت .از جمله محصوالت این شرکت میتاوان «الاکویر ریادر» (کاارتخاوان موباایلی) «الاکویر الاظند»
(کارتخوان بدون لرم مخصوص تالتهای شرکت اپل) «الکویر رجرسظر»( 2نرمافزار پایانه فرو

یک ارچاه باا

لرسظم کنظر موجودی) «الکویر کش»( 2انظقا وجه فرد باه فارد از طریا نارمافازار یاا ایمرال) «الاکویر
ک رظا »( 2خدمات تثمرن مالی برای کسابوکارهاا) «خاویاار»( 2نارمافازار خریاد و تحویال یاذا) «کالاظومر
اینگرجمنت»( 2نرمافزار مدیریت ارتااط با مشظری بار الااس شنالاایی نرازمنادیهاای مشاظریان) و «الاکویر
پیرو »( 1ابزار پرداخت حقوق مالرات و موارد مشابه برای کارکنان تولط کسبوکارهای کوچک) را نام برد.
وبلایت «ترانسفروایز» از نمونههای دیگر موف در این دلظهبندی محسوب میشود که امکان
انظقا وجه را به خارج از مرزهای کشور م ادأ باا هزیناه پاایرن بارای کااربران فاراهم ماینمایاد .ایان

______________________________________________________
1. Satoshi Nakamoto

 .5جعفری طاهری .) 2 (.
3. Square Reader
4. Square Stand
5. Square Register
6. Square Cash
7. Square Capital
8. Caviar
9. Customer Engagement
10. Square Payroll
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کسب وکار خدمات خود را از طری دارا بودن شاکهای از حسابهای بانکی در کشورهای مخظلف ارا اه
میدهد.
لرسظم پرداخت برخط «پی پا » از بزرگترین لرسظمهای پرداخت حا حاضر دنرالات کاه
امکان نقل و انظقا پو را بهولرله حساب مجازی و ایجاد نام کاربری ماظنی بر ایمرل فراهم مینمایاد.
خدمات این لرسظم پرداخت در برش از  11کشور دنرا و حداقل  52واحد پولی رایاج کشاورها ارا اه
می شود و شامل ارلا و دریافت پو پرداخت صورتحساب انظقا از و به حساب بانکی ارلا حوالاه
بانکی به ارزهای دیگر و جزاینهالت .در این شرکت برنامه مدونی برای کشف آلربها با کمک رارفظن
از هکرها وجود دارد و در طو مدت  2لاله فعالرت آن حظی یک مورد نفوذ هکرها به ایان لرساظم
رزار

نشد الت.
شاکه انظقا پو «ونمو» در قالب نرم افزار موبایلی امکاان نقال و انظقاا لااد وجاو را بارن

کاربران و فهرلت مخاطاان آنها فراهم میآورد .این نارمافازار باا افازودن قابلرات باه اشاظرا راذاری
تراکنش ها برن دولظان توانسظه الت در برن کاربران کم لن و لا خود محاوبرت باالیی کسب کناد
و به این ترترب ارز

کسبوکار «ونمو» در مدت کوتاهی از  52مرلرون دالر در لا  51 5باه 211

مرلرون دالر در لا

 51رلرد الت.

از نمونههای اجراشد در حوز رو های پرداخت در ایران میتوان باه خادمات ارا اهشاد در
پلظفرم «پرداخت امن پالارراد» اشار کرد که شامل «درراا اینظرنظای پرداخات امان پالاارراد (پای
پاد)» «لامانه خرید موبایلی (ام اد)» و «لامانه پرداخت یک ارچه (نوپاد)» الت.
«دررا اینظرنظی پرداخت امن پالارراد» با ایفای نقش داوری در فرآیند خریدوفرو

اینظرنظی

یک خرید (و فرو ) اینظرنظی مطمئن را برای کاربران به ارمغان میآورد .هنگاامی کاه کااربران بارای
دادولظد اینظرنظی از این لامانه الظفاد کنند و در صورتی که به تعهادات خاود عمال کنناد شارکت
خدمات فناوری نوآور پالارراد به عاملرت از بانک پالارراد به هر دو طرف معامله تضامرن مایدهاد از
آنها در برابر لوء الظفاد های احظمالی محافرت میشود؛ یعنی در صورتی کاه خریادار کااالیی ماوارد
مندرج در فاکظور فرو

را در زمان مقرر دریافت نکند کل بهای کاال باه او بازررداناد مایشاود و در
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صورتی که فروشند نرز به دلرل کوتاهی خریدار مظحمل هزینههایی شود این هزینهها تولط شارکت
یادشد پوشش داد میشوند .این خدمات به خریداران به طور رایگان و به فروشندران در ازای دریافت
کارمزدی مخظصر ارا ه میشود.
«لامانه خرید موبایلی (ام اد)» ابزاری الت که به کاربران امکان میدهد با تلفان همارا خاود
خرید نمایند و تلفن همرا را تادیل به کرف پو مینمایاد« .لاامانه پرداخات یک ارچاه (نوپااد)» باه
کاربران امکان میدهد خرید خود را صرفاس با الظفاد از یک شناله خرید انجام دهناد .شنالاه خریاد
شنالهای الت که هنگام خرید از یک فروشگا در اخظرار کاربر قرار میرررد و کاربر قادر خواهاد باود
این شناله را از تمامی دررا های بانک پالارراد پرداخت نماید.
 .2-7مشاوره سرمایهگذاری و تجارت برخط
فعالرتهای موجود در این دلظه از طری ارا ه مد های خودکار تخصرص دارایی و مدیریت پرتفاوی
در رقابت با خدمات مشاور لرمایهرذاری مدیریت یروت و حظی بانکداری اخظصاصی در بانکهاا قارار
میرررند .نمونه های موف در این دلظه طرف ولرعی از الظارتآپها از لرمایهرذاریهای خرد میل
«لرن ولت» 5ررفظه تا خدمات نسل جدید بانکداری اخظصاصی مانند «پرلنا ک رظا » را کاه حظای
شامل امال

و مسظغالت نرز هست تحت پوشش قرار میدهناد .ایان جریاان را مایتاوان انقالبای در

زمرنه والطه رری مالی در بانکداری خرد به شمار آورد .نهتنها این فعالرتها بلکه حظی تجارت بارخط
که برش از برست لا از عمر آن میرذرد تحت تثیرر پلظفرمهای بدون کارمزد جدیاد مانناد «رابارن
هود» و نمونه اجظماعی آن مانند «ای-تورو» 2قرار میرررد.
در این خصوص می توان پلظفرم مدیریت لرمایهرذاری «بظرمنت» 2را نرز مورد توجاه قارار داد
که به طور هوشمند امکان لرمایه رذاری بر روی اوراق قرضه و لهام را با دریافات کمظارین کاارمزد و

______________________________________________________
1. Asset Allocation
2. LearnVest
3. Personal Capital
4. Robinhood
5. E-toro
6. Betterment

501

سير پيشرفت فناوریهای مالی و تأثير آن بر آینده صنعت بانکداری :تحليل استراتژیک

پرداخت کمظرین مالرات فراهم میآورد .رفظنیالت که این پلظفرم امکان لارمایهراذاری باا وجاوهی
حظی به کوچکی  1دالر را نرز مرسر میکند و کاربر میتواند با تعررن مالاغ لارمایه هادف احظماا
دلظرابی به هدف تعررن شد را محالاه نماید.
 .7-7تأمين مالی برای اشخاص
این دلظه از فعالرتها هسظه اصلی خدمات بانکداری یعنی خدمات اعظااری را تحت تاثیرر قارار مایدهناد و
شامل دو زیربخش هسظند :زیربخش او مد های تثمرن مالی فرد باه فارد از قارال «لنادینگ کاالب» را
شامل میشود و زیربخش دوم تثمرن مالی خرد برای افراد از طری مد های رتاهبندی دیجرظالی و خادمات
آنی مانند «ونگا» 5در انگلر

و «کردیظک» در آلمان را در برمیرررد.

پلظفرم وامدهی فرد به فرد «لندینگ کالب» اقدام به اعطای وام به اشخاص و یا کسبوکارهاای
مخظلفی در حوز های پزشکی تجااری و جزاینهاا ماینمایاد .ایان پلظفارم خادمات خاود را از طریا
وبلایت و نرمافزار موبایلی در اخظرار کاربران قرار میدهد.
شرکت «اوانت» بهعنوان یک شرکت تثمرن کنند مناب مالی برای اشخاص با در نرر رارفظن
رتاه اعظااری آنها بدون دریافت ویرقه فعالرت میکند .اعظاارلانجی افاراد در ایان الاظارتآپ از رو
هو

مصنوعی بهر میبرد .رفظنیالت که این شرکت تولاط مسلساه فاورب  2باهعناوان ششامرن

الظارتآپ مرلراردی در آیند و مدیرعامل آن نرز جزء  1فرد موف زیر  1لا معرفی شد الت.
پلظفرم ارا ه وام فرد به فرد «زوپا» 2بر الاس رتاه اعظااری اشخاص مقرم انگلر

به ارا ه وام به

اشخاص با درآمد لاالنه برش از  5111پوند میپردازد .باهمنراور مادیریت ریساک وامهاا حاداکیر
5درصد از آورد هر لرمایهرذار به یک وامرررند واحد تخصرص مییاباد .نکظاه جالاب در ماورد ایان
لرسظم وامدهی مرزان ناچرز مطالاات معوق آن به مرزان  1/5درصد الت.

______________________________________________________
1. Lending Club
2. Wonga
3. Kreditech
4. Avant
5. Forbes
6. Zopa
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وبلایت «پرال ر» نخسظرن پلظفرم ارا ه وامهای فرد باه فارد در امریکاا باا افازایش تعاداد
لرمایهرذاران ریسک ناشی از اعطای وام را کااهش مایدهاد .در ایان پلظفارم امکاان مشاارکت هار
لرمایهرذار با لرمایهای به کوچکی  52دالر نرز مهرالت .در این لروی

عاالو بار رتااه اعظاااری و

پرشارنه علاات درخوالاات وام تثیرااد دولااظان و روابااط اجظماااعی وامرررنااد نرااز ماایتوانااد تولااط
لرمایهرذاران مورد توجه قرار رررد.
 .4-7خدمات اعتباری و مالی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط
این دلظه از فعالرتها بر روی مفهوم کسب وکارهای کوچک و مظولط تمرکز دارد و از نمونههای موف
این حوز میتوان به الظارتآپ «کارج» 5بهعنوان لاردمدار شارکتهاای رتااهبنادی و تاثمرن ماالی
کسبوکارهای کوچک در امریکا اشار نمود .وام هاای پرداخظای تولاط ایان شارکت عاالو بار رتااه
اعظااری افراد بر الاس عملکرد واقعی آنها اعطا می شود و حداقل شرایط مورد نراز بارای دریافات وام
رذشت یک لا از عمر کسبوکار و درآمد لاالنه  21هزار دالر تعررن شد الت.
از نمونههای دیگر این دلظه میتاوان باه «فانادینگ لاررکل» اشاار کارد کاه ارا اهدهناد
تسهرالت به کسب وکارهای کوچک از طری لرمایهرذاران در نقاط مخظلف دنرالات .لارمایهراذاران
میتوانند شامل افراد عادی دولتها انجمنهای ملی دانشگا ها و لازمانهای دیگر مالی باشند.
بهعنوان نمونه دیگر این رونه از فعالرتها میتوان به پلظفرم «آند » اشار کرد کاه باه ارا اه
وامهای کوتا مدت و بلندمدت به کسبوکارهای کوچک با حداقل عمر یکلاله  11هزار دالر درآماد
لاالنه و رتاه اعظااری شخصی باالی  211امظراز میپردازد .بهعالو تخصرص رتاه اعظااری به افراد بار
الاس عملکرد واقعی آنها از دیگر خدمات این پلظفرم به شمار میرود.

______________________________________________________
1. Prosper
2. Kabbage
3. Funding Circle
4. On Deck
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 .1-7تأمين مالی انبوه و تأمين مالی استارتآپها
مفهوم تثمرن مالی اناو به معنی کسب مناب مالی از تعداد زیادی از افراد الت که هر فرد لهم کمای
از کل مالغ را تثمرن مینماید و به طور معمو تولط شاکههای اجظماعی بهخصوص از طری اینظرنت
(«تو رظر» «فر بو »« 5لرنکداین» و وبالگهای دیگر تخصصی) انجام می شود .تثمرن مالی انااو
میتواند در یکی از قالبهای خرید لهام اعطای وام کمک خرریه یا پرشخریاد محصاوالت از لاوی
تثمرنکنندران مطرح شود .از نمونههای موف این دلظه از فعالرتها میتوان باه «کراک الاظارتر» و
«آنجل لرست» 2در امریکا اشار کرد که هار یاک از آنهاا از ماد هاای تاثمرن ماالی منحصاربهفارد و
خالقانهای برخوردارند.
وبلایت «کرک الظارتر» واق در نرویور

امریکا اقدام به تثمرن مالی اناو با مقاصد عمادتاس

خررخواهانه برای کسب وکارهای نوآور و نوههور بر الاس اصو بهرنهلازی در نرریه بازیها مینماید.
در این پلظفرم در صورت تثمرننشدن کامل مالغ هدف تمامی مناب رردآوری شد به لارمایهراذاران
عودت داد میشود.
پلظفرم تثمرن مالی «رورت فاندینگ» 2که برشظر در زمرنه امور خرریاه فعاا الات از طریا
لهولت در را اندازی فراخوانهای تثمرن مالی امکاان انظقاا لحراهای وام را باه وامرررناد در حارن
اجرای فراخوان فراهم میآورد و قسمظی را در وبلایت خود به مقایسه خدمات خاود باا پلظفارمهاای
دیگر مشابه اخظصاص داد الت.
وبلایت «کروا» 2برای اعطای وامهای خرریه خرد بهمنرور توانمندلازی افراد نرازمناد در 2
کشور مخظلف را اندازی شد الت .رفظنیالت که وامهای اعطایی بادون کاارمزد باود و بارش از 22

______________________________________________________
1. Twitter
2. Facebook
3. LinkedIn
4. Belleflamme, et al. (2014).
5. Angel List
6. Go Get Funding
7. Kiva
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درصد از وامهای آن تاکنون بازپرداخت شد الت و بهمنرور مدیریت و توزی ریسک مالغ اعطایی وام
تولط هر فرد  52تا  21دالر در نرر ررفظه میشود.
وب لایت تثمرن مالی اناو «ایندیگورو» در کشورهای انگلار

آلماان فرانساه و الا انرا در

دلظرس کاربران قرار دارد .در این پلظفارم لزومای بارای باه حدنصااب رلاردن مالاغ هادف از پارش
تعررنشد وجود نداشظه و خدمات در قالب هر دو نوع ( 5AoNتخصارص وجاو تاثمرنشاد تنهاا در
صورت رلردن به حدنصاب) یا ( KiAتخصرص وجو بدون توجه به حدنصاب) ارا ه میشود.
پایگا «ررو ام ان» اقدام به ارا ه خدمات تثمرن مالی خررخواهانه میکند و تثمرنکنندران آن
میتواند افراد و لازمانها را شامل شود .در این پلظفرم کسب تخفرفهای مالراتی ناشی از فعالرتهاای
خررخواهانه مورد توجه قرار ررفظه الت و یک حساب کاربری نرز برای تثمرنکنندران بهمنرور پاایش
و ذخرر رلردهای مالراتی افظظاح میشود.
پلظفرم «فاندریزر» 2به ارا ه خدمات تثمرن مالی بر بسظر «فر بو » بارای مقاصاد خرریاه در
اموری نررار پزشاکی نگهاداری حرواناات بررازاری بزررداشات و جزاینهاا مایپاردازد و امکاان باه
اشظرا رذاری فعالرتهای انجامشد را در شاکههای اجظماعی مرسر میکناد .در ایان پایگاا امکاان
تعریف فراخوانهایی از  2کشور دنراا وجاود دارد و خادمات آن در هار دو قالاب  AoNو  KiAارا اه
میشود.
وبلایت «راکت هاب» 2بهعنوان تثمرنکنند مالی اناو در امریکاا یالاااس بار روی پاروژ هاای
هنری تمرکز داشظه و هر دو نوع خدمات  AoNو  KiAرا با دریافت کارمزدهای مظفاوت تحات پوشاش
خود دارد .در این پلظفرم برای جم آوری مالغ هدف تعررنشد موعدی مشخص شد و جوایزی بارای
تثمرنکنندران در نرر ررفظه میشود.

______________________________________________________
1. Indiegogo
2. All-or-Nothing
3. Keep-it-All
4. Give MN
5. Fund Razr
6. RocketHub
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خدمات تثمرن مالی اناو در وبلایت «روفاند می» نرز نررر موارد پرشرن ارا اه مایشاود باا
این تفاوت که الزامی در تعررن مالغ هدف و موعد معرن وجود ندارد و حالتهای  AoNو  KiAرا تحت
پوشش خود قرار میدهد .این پلظفرم خدمات خود را در کشورهای مخظلف با کارمزدهای مظفاوت ارا اه
کرد و مالراتی از مظقاضران دریافت نمیکند .این پلظفرم امکان تثمرن مالی امور خرریاه را نراز فاراهم
میآورد.
وبلایت «کراود فاندر» 5به ارا ه خدمات تثمرن مالی اناو در امریکا و کاناادا مایپاردازد و بارای
را اندازی فراخوانهای جدید تنها وجوهی بهعنوان هزینه یابت دریافت کارد و هارچ هزیناه مظغراری بار
الاس مالغ هدف از فراخوانهاا دریافات نمایکناد .بار الااس چاارچوب تعریافشاد در ایان پلظفارم
تثمرنکنندران به یکی از چهار رو

زیر در اجرایی شدن فراخوانها مشارکت مینمایند :دریافات بخشای

از لهام فراخوان دریافت وام بهصورت اقساط از فراخوانها اوراق قابل انظقا و لهرمشدن در لود.
در ایران نرز پلظفرم تثمرن مالی اناو «حامیجو» در زمرنه هنر با هدف حمایت از هنرمنادان و
هنر مسظقل از لا

2

را اندازی شد الت .در این پلظفرم پ

از اتماام فرآیناد جاذب لارمایه و

عملراتیشدن موف پروژ صاحب پروژ خدمات و محصوالتی را که مظعهد شد الت به حامران مالی
ارا ه میدهد و هر دو نوع خدمات  AoNو  KiAبا دریافت کارمزدهای مظفاوت تحت پوشاش قارار داد
میشود.
«دونرت» نرز نخسظرن پلظفرم دونرشن در وب فارلی الت که ابزار الزم را در اخظرار کااربران
خود میرذارد تا بظوانند از طری این ابزار نسات به دریافات حمایات خررخواهاناه ماالی و معناوی از
مخاطاان خود اقدام کنند و برای خدمات تثمرن مالی اناو خود از فراخوانهای ویژ کارمزدی دریافت
میدارد .در این پلظفرم امکان تعریف فراخاوانهاایی باا و بادون محادودیتهاای مرباوط باه زماان و
حدنصاب مالغی وجود دارد.

______________________________________________________
1. Go Fund Me
2. Crowdfunder
3. www.2nate.com
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از نمونههای دیگر ایرانی تثمرن مالی اناو میتوان به وبلایت «کراودیلون» اشار کرد که در
حا حاضر صرفاس با هدف جذب لارمایه جمعای بارای پاروژ «پزشاک خاوب» تحات حمایات ماالی
شظابدهند دانشگا شریف را اندازی شد الت .پزشک خوب را میتوان ترکرای از یک لاایت باناک
اطالعات امظرازدهی و بررلی رزرو اینظرنظای و بساظری بارای ارتاااط دادن پزشاکان  -باهطاور کلای
ارا هدهندران خدمات درمانی و لالمظی -و عموم مردم در نرر ررفت .در این پلظفرم تثمرنکنندران به
رو

«لهرم شدن در لود» در اجرای فراخوان مشارکت مینمایند.

 .6-7خدمات ارائه پلتفرمهای نوین بانکی
این دلظه از فناوری مالی طرف ولرعی از فعالرتها از پلظفرمهای نرمافزاری جدید برای مدیریت مالی
شخصی و تجمر حسابها مانند «یودلی» 5ررفظه تا شرکتهای شاکهای فناوری اطالعات و لازندران
نسل جدید دلظگا های خودپرداز مانناد «وورتکا » را در برمایررارد .هادف اصالی ایان دلاظه از
فعالرتها تمرکز بر کسبوکارهای  B2Bبانکهالت.
در این دلظه نرمافزار «مرنت» 2که یک نرمافزار حسابداری شخصای رایگاان و مظصال باه اکیار
مسلسات مالی امریکا الت قرار میرررد .این نرمافزار قابلرت اضافهنمودن حسابهاای باانکی کاارتهاا
صورتحسابها و رصد الگوی دخل و خارج را بارای کااربران فاراهم مایآورد و پایگاا داد ای از اقساام
مخظلف کارتهای اعظااری حسابها برمهها کاررزاریها و جزاینها را در دلظرس کاربران قرار میدهد.
نرمافزار «لرن ولت» نرز مظشکل از داشاوردهای مخظلف بهمنرور برنامهریزی و مدیریت ماالی
شخصی بر مانای نرر مشاوران ارا ه شد الت و امکان تعررن الظراتژیهای مخظلف بازپرداخت بدهی
لرمایهرذاری بر پایه وضعرت کنونی و وضعرت مورد انظرار را برای کاربر فراهم میآورد.

______________________________________________________
1. www.crowdilon.com
2. Yodlee
3. Vortex
4. Business to Business
5. Mint
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نرمافزار حسابداری و مدیریت مالی شخصی رایگان  Levelکه مظصل به  2111بانک مسلساه
مالی و ارا هدهندران مخظلف کارت های اعظااری الت امکان مدیریت مخارج دلظهبندی دخل و خرج
و برنامهریزی برای رلردن به اهداف مالی تعررن شد را برای کاربران فراهم میآورد.
 .3-7رتبهبندی اعتباری و سيستمهای ارزیابی
آخرین دلظه از فعالرتها در حوز فناوری مالی مظمرکز بر رتاهبندی اعظااری مشظریان و لرسظمهاای
ارزیابی از طری تحلرل داد ها بهویژ داد های حجرم الت .از نمونههای موف در این دلظه مایتاوان
به «کردیت کارما» در امریکا و «وی کش» 5در چرن اشار کرد.
 .4تحليل استراتژیک وضعيت کنونی خدمات تأمين مالی انبوه
در این بخش هدف آن الت که ابظادا باه شارح مفااهرم اولراه فرماو بنادی الاظراتژی در مادیریت
الظراتژیک پرداخظه شود ل

نقاط قوت و ضعف تثمرن مالی اناو به عناوان کلرادیتارین شااخه

فناوری مالی بررلی شود.
 .5-4فرمولبندی استراتژی در کسبوکار
مدیریت الظراتژیک را میتوان با عنوان هنر و علم فرمو بندی پراد لازی و ارزیابی تصمرماتی چندوهرفاه-
ای (الظراتژیها) معرفی کرد که یک لازمان را برای دلظرابی به اهدافش توانمند میلازند .همانطور کاه از
این تعریف بر میآید فرمو بندی الظراتژی نخسظرن رام در مدیریت الظراتژیک بود که مشظمل الات بار:
تشریح رلالت کسبوکار شنالایی فرصت ها و تهدیادهای خاارجی یاک لاازمان تشاخرص نقااط قاوت و
ضعف داخلی تعررن اهداف بلندمدت معرفی الظراتژیهای قابل اتخااذ و انظخااب الاظراتژیهاای منالاب.
الاس مدیریت الظراتژیک بر نراز لازمانها الت برای فرمو بندی الاظراتژیهاا باه منراور بهار منادی از
فرصتهای خارجی و اجظناب از تهدیدات داخلی یا کاهش تثیررات آنها .نقاط قوت و ضعف داخلای فعالرات-

______________________________________________________
1. Credit Karma
2. Wecash
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های قابل کنظرلی از لازمان هسظند که به طور کارآمد یا ناکارآمد تحق یافظهاند .لازمانها تال

مینمایناد

الظراتژیهایی را دناا کنند که بر روی نقاط قوت لرمایهرذاری میکنند و نقاط ضعف را بهاود میدهند.
الظراتژیستها از «ماتری های ارزیابی عوامل خارجی یا داخلی» برای تلخرص و ارزیابی نظاایج
تجزیه و تحلرل وضعرت خارجی و داخلی لازمان بهر میرررند .تشکرل یک مااتری

ارزیاابی عوامال

خارجی یا داخلی با فهرلتکردن عوامل کلردی خارجی یا داخلی و تخصرص «ضرایب» و «رتاهها»یی
به آنها بر الاس نرر خار صورت میپذیرد .اهمرت نسای عوامال در صانعت تولاط «ضارایب» براان
میشود در حالی که ایربخشی الظراتژیهای کنونی شرکت در پال باه عوامال در قالاب «رتااههاا»
میآید .هدف این ماتری ها الظحصا «امظراز موزون نهایی» در مقرالی برن تا نمر الت .امظراز
در ماتری

ارزیابی عوامل خارجی این را القا میکند که لازمان پالخی فوقالعااد باه فرصاتهاا و

تهدیدهای موجود در صنعت داد الت حا آنکه امظراز برانگر آن الت که الظراتژیهاای شارکت
در حا لرمایهرذاری بر روی فرصتها یا اجظناب از تهدیدهای خارجی نرساظند .در مااتری

ارزیاابی

عوامل داخلی هرچه امظراز موزون نهایی از  5.2فاصلۀ برشاظری باه لامت بگرارد لاازمان از نرار
عوامل داخلی در جایگا ضعرفتری قرار داشظه و امظرازهای بزررظار از  5.2موقعرات مساظحکمتاری را
برای لازمان مظصور الت .بر الاس امظرازهاای ماوزون نهاایی «مااتری

داخلای – خاارجی» شاکل

میرررد که تقسرمات الظراتژیک مخظلف لازمانها را در یک نگارۀ  2للولی تصویر مینماید .در ادامه
مقاله به نحوۀ تشکرل این ماتری ها برشظر پرداخظه خواهد شد.

5

 .2-4بررسی نقاط قوت و ضعف تأمين مالی انبوه با استفاده از تحليل SWOT

تثمرن مالی اناو از مهمترین شاخههای فعالرت فناوری مالی الت که در دلظهبندی ارا هشد در بخش
پرشرن ارتااط تنگاتنگی با دلظههای لوم و چهارم و پنجم در له حوز مخظلف پردا میکند و از ایان
رو در این پژوهش به عنوان یکی از شاخههای تثیرررذار و دارای پظانسرل باال برای بهاود مورد توجه و

______________________________________________________
 .دیوید ( ) 2؛ حکمت و امرری ( ) 25ص .2
 .5حکمت و امرری .) 25( .ص .2
3. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats
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تحلرل ویژ قرار ررفظه الت .مهمترین مزیت های خدمات تثمرن مالی اناو شامل دلظرلی لری تر به
تسهرالت نرخ لود کمظر عدم نراز به ویرقه برای وامرررندران و کاهش ریسک لارمایهراذاری بارای
وامدهندران از طری توزی لرمایه برن وامرررندران مخظلف الت .هزینههای عملرااتی پلظفارمهاای
تثمرن مالی اناو به دالیلی از قارل دررررنشدن در جریان کار عادم تحمرال هزیناه مطالااات معاوق
کاهش تعداد نرروی انسانی مورد نراز کاهش هزینههای خرید نگهداری و الظهال

داراییهای یابت و

عدم نراز به تولعه شاکه فرزیکی شعب بسرار کمظر از مسلسات مالی و اعظااری و بانکهالت .بهعالو
دلظرلی بدون محدودیت به بازارهای برن المللی و اقظصادهای جدید و درآمدهای قابل توجه کارمزدی
این پلظفرمها از قابلرتهای دیگر بارز این کسبوکارها باه شامار مایرود .محادود نشادن ایانروناه از
فعالرت ها تولط قوانرن دلت و پاررر نرارتی امکان رشد و شکوفایی لری تر را بارای ایان پلظفارمهاا
مرسر کرد و لهولت در اعطای تسهرالت حظی برای کسبوکارهای نوپا به تولعه کارآفرینی افزایش
اشظغا و در نهایت رشد اقظصادی منجر خواهد شد.
در تاررن نقاط ضعف کسبوکارهای تثمرن مالی اناو میتوان اشاار کارد کاه افازایش تعاداد
لرمایهرذاران و وامرررندران در این پلظفرمها مدیریت آنها را پرررد تر کرد و در صورت ناود توجاه
کافی می تواند از نقاط ضعف این کسبوکارها به شمار آید .همرنرن ناود لاازوکار منالاب و شافاف
برای حفظ امظراز معنوی اید های نوین در اینرونه پلظفرمها میتواند از نقاط ضعف دیگر آنها محسوب
شود .دریافتنشدن ویای کافی در این لرسظمها میتواناد احظماا تخلاف فسااد ماالی و نااامنی در
بررشت لرمایه را برای لرمایهرذاران به همرا داشظه باشد.
بر الاس آنره رفظه شد مجموعه نقاط قوت و ضعف در محرط داخلای و تهدیادات و فرصاتهاا در
محرط خارجی کسبوکارهای تثمرن مالی اناو را میتوان تولط ابزارهای مدیریت الاظراتژیک در چاارچوبی
با عنوان ماتری

 SWOTارا ه داد .رفظنیالت که ماتری

 SWOTاز فهرلتکردن فرصاتهاا و تهدیادات

محرط خارجی لازمان و نقاط قوت و ضعف داخلی لازمان تشکرل میشاود .مااتری
ویژریهای الظراتژیک پلظفرمهای تثمرن مالی اناو در جدو

یادشاد بارای براان

نشان داد شد الت.

______________________________________________________
 .شاهررا و للرمانی .پرشرن .ص .5
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جدول  .5ماتریس  SWOTبرای بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پلتفرمهای تأمين مالی انبوه
نقاط ضعف

نقاط قوت

 دلظرلی لری تر به تسهرالت به ویژ برای کسبوکارهای نوپا  پررردری مدیریت لرمایهرذاران و وامرررندران
 نرخ لود رقابظی

 ناود لازوکار منالب و شفاف برای حفاظ امظرااز معناوی

 ناود نراز به ویرقه برای وامرررندران

اید های نوین

 کاهش ریسک لرمایهرذاری برای وامدهندران

 ناود لاازوکار منالاب بارای اطمرناان از صاحت ادعاای

 هزینههای عملراتی پایرن

وامرررند

 تحمرلنشدن هزینه مطالاات معوق به پلظفرم

 دریافتنشدن ویای کافی

 ناود نراز به تولعه شاکه فرزیکی شعب
 تولعه کارآفرینی افزایش اشظغا و رشد اقظصادی
 درآمدهای کارمزدی قابل توجه این پلظفرمها
تهدیدات

فرصتها

 ررایش بازارهای بارن المللای و اقظصاادهای جدیاد بارای  احظما ک یبرداری یررمجاز از اید های نو
پذیر

 احظما تخلف فساد مالی و ناامنی در بررشت لرمایه

این پلظفرم

 ناود قوانرن دلت و پاررر و محدودکنند

 ناود اعظماد اجظماعی نسات به کسبوکارهای اینظرنظی

 وجود فرهنگهاای ایرانای مشاابه نررار قار الحسانه و  ناود موفقرت تجاری کسبوکارهای نوپا
کمکهای بالعو
 حمایت دولظای از تولاعه کاارآفرینی افازایش اشاظغا و
رشد اقظصادی
مثخذ :یافظههای این پژوهش.

بر الاس آنره پرشظر در بخش  -رفظه شد پا
خارجی می توان به تدوین ماتری

از تعرارن فرصاتهاا و تهدیادات محارط

ارزیابی عوامل خارجی پرداخت تا به این ترتراب وضاعرت فنااوری

تثمرن مالی اناو از نرر محرط بررونی در قالب یک امظراز ماوزون نهاایی مشاخص شاود .در جادو 5
برآیند نظایج نررلنجی از خارران بانکی و مالی برای ارزیابی عوامل خارجی بران شد الت .همرنرن
با تعررن نقاط قوت و ضعف محرط داخلی امکان تدوین ماتری

ارزیابی عوامال داخلای مرسار شاد و
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وضعرت فناوری تثمرن مالی اناو از نرر محرط درونی در قالب امظرااز ماوزون نهاایی مربوطاه تعرارن
میشود .نظایج نررلنجی از خارران بانکی و مالی برای ارزیابی عوامل داخلی در جدو

آمد الت.

بر الاس امظراز موزون نهایی که جز رات محالاه آن در ماتری های ارزیابی عوامل خاارجی و
داخلی جداو  5و اشار شد میتوان ماتری

داخلی -خارجی را مطاب شاکل  5تشاکرل داد .ایان

شکل به منرور دلظهبندی الظراتژیهای قابل الظفاد بار الااس وضاعرت محارط خاارجی و داخلای
ترلرم می شود؛ به این ترترب که با توجه به نقطه تالقی امظراز موزون نهایی خارجی با داخلی یکای از
للو های ماتری

به عنوان ناحره فعا شناخظه شد ل

از برن الظراتژیهای قابل تعریف در هار

ناحره (مطاب شکل  )5الظراتژی (های) نهایی به صورت منفرد یا ترکراای اتخااذ مایشاود .بار ایان
الاس برای هر کسبوکاری که در نواحی  II Iو  IVارزیابی شود اتخاذ الظراتژیهای ایجاد و تولاعه
منالب خواهد بود که مشظمل بر دو دلاظه تشادیدی و ادیاامی الات .در الاظراتژیهاای تشادیدی
کسب وکار به دناا رسظر

نفوذ خود از طری تولعه بازارها محصوالت خدمات و جاذب مشاظریان

جدید الت در حالی که در الظراتژیهای ادیامی کسبوکار به دناا یافظن شرکای تجاری جدید و یا
رسظر

زنجرر تثمرن و تولرد و عرضه باه منراور تکمرال زنجرار ارز

خاود الات .منالابتارین

الظراتژیها برای کسبوکارهایی که در نواحی  V IIIو  VIIقرار میرررند نگهداری و ابقاا باه منراور
حفظ وض موجود از طری تقویت بازارها و تنوع محصوالت و خدمات الات .کسابوکارهاایی کاه در
نواحی  VIII VIو  IXارزیابی مایشاوند وضاعرت مطلاوبی باهلحااظ الاظراتژیک نداشاظه و کااهش
محدودلازی و حذف فعالرتهای هزینهزا از مهمترین برنامههای پرشروی آنها خواهد بود.
با توجه به ماتری

داخلی -خارجی شکل  5الظراتژیهای آتی خدمات فناوری مالی در حاوز

تثمرن مالی اناو در محدودۀ ایجاد و تولعه ارزیاابی مایشاود کاه خاود در دو دلاظه الاظراتژیهاای
تشدیدی و ادیامی قابل اجرالت .به این ترترب می توان نظرجه ررفات هرروناه اقادام چاه در لاطح
کالن کشور و چه در لطح خرد مانند کسبوکارهای موجود در صنعت بانکی کشور بایاد باا توجاه باه
الظراتژیهای تعررنشد برنامهریزی شود تا بظواند از فرصتها و نقاط قوت موجود در ایان زمرناه باه
منرور پوشش دادن تهدیدها و نقاط ضعف بهر بارد.
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جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ضریب

عوامل خارجی کليدی

نمره

رتبه

فرصتها
ررایش بازارهای برنالمللی و اقظصادهای جدید برای پذیر

.
.5

این پلظفرم

ناود قوانرن دلت و پاررر و محدودکنند

1/2

1/ 2
1/

1/

.

وجود فرهنگهای ایرانی مشابه نررر قر الحسنه و کمکهای بالعو

1/ 5

1/ 2

.

حمایت دولظی از تولعه کارآفرینی افزایش اشظغا و رشد اقظصادی

1/ 2

1/2

تهدیدها
احظما ک یبرداری یررمجاز از اید های نو

.

1/

.5

احظما تخلف فساد مالی و ناامنی در بررشت لرمایه

1/ 5

.

بیاعظمادی اجظماعی نسات به کسبوکارهای اینظرنظی

.

عدم موفقرت تجاری کسبوکارهای نوپا
جمع

5

1/5
1/ 5

1/

5

1/5

1/ 2

5

1/
2/32

5/00

مثخذ :یافظههای این پژوهش.

جدول  .7ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
عوامل داخلی کليدی

ضریب

رتبه

نمره

نقاط قوت
.
.5

دلظرلی لری تر به تسهرالت به ویژ برای کسبوکارهای نوپا
نرخ لود رقابظی

.

نراز نداشظن به ویرقه برای وامرررندران

.

1/

1/

1/12

1/ 2

1/

1/

کاهش ریسک لرمایهرذاری برای وامدهندران

1/12

1/ 2

.2

هزینههای عملراتی پایرن

1/12

1 /5

.2

تحمرلنشدن هزینه مطالاات معوق به پلظفرم

1/12

1/ 2

.2

عدم نراز به تولعه شاکه فرزیکی شعب

1/12

1/ 2

.2

تولعه کارآفرینی افزایش اشظغا و رشد اقظصادی

1/12

1 /5

.2

درآمدهای کارمزدی قابل توجه این پلظفرمها

1/

1/

نقاط ضعف
پررردری مدیریت لرمایهرذاران و وامرررندران

1/12

5

1/

.

ناود لازوکار منالب و شفاف برای حفظ امظراز معنوی اید های نوین

1/12

5

1/

.

ناود لازوکار منالب برای اطمرنان از صحت ادعای وامرررند

1/12

5

1/ 5

.

دریافتنشدن ویای کافی

1/12

1/12

جمع

5/00

7/2

.5

مثخذ :یافظههای این پژوهش.
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شکل  .2ماتریس داخلی – خارجی

مثخذ :یافظههای این پژوهش؛ حکمت و امرری.) 25( .

 .1جمعبندی و ارائه رهنمودهای سياستی
 .5-1ضرورت ورود بانکها به حوزه فناوری مالی
لرمایهرذاری در فناوری مالی در لا

 51بهطور کلی رشدی  51درصادی را تجرباه کارد الات در

حالی که لرمایهرذاری بر روی کسبوکارهای نوپا تنها  2درصد رشد داشظه الت و ایان نشاان از جاذابرت
باالی فناوری ماالی دارد .انظراارات از الاظارتآپهاای دیجرظاالی جدیاد در صانعت رو باه افازایش الات
بهرونهای که مرزان لرمایه جریان یافظه به لوی الظارتآپهای نوههور  2درصد رشد داشظه الت.
بدیهی الت که انقالب دیجرظالی در خدمات مالی در را الت اما تثیرر آن بر باازیگران صانعت
بانکداری جدی ررفظه نشد الت .تغرررات مداوم در دنرای دیجرظا پظانسرل کاهش نقش باناکهاا را
به همرا دارد اما میتواند به بانکها در ارا ه خدمات بهظر لری تر و ارزانتر مورد نراز زندری روزمار
مسلسات و افراد کمک نماید .بانکها برای قرارررری بر روی موج میات این تغررارات بایاد خاود را از
دام خودشرفظگی لازمانی برهانند و در

نمایند که صرف قانون مداری و انظرار برای افزایش نرخهاای

لود نمیتواند مان از دلت رفظن لهم بازار آنها شود.
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ارر بانک ها تمایل دارند تا از طری ارا ه خدمات جدید کارایی خود را افزایش دهند الزم الت
تا به عوامل مهم و تثیرررذاری مانند شفافرت همکاری و لرمایهرذاری بارش از پارش توجاه نمایناد.
همرنرن بانک ها برای تضمرن پرروزی خود در موج تغرررات دیجرظا باید دو رام الالای را مادنرر
قرار دهند :نخسظرن رام مدیریت موف فناوریهای رذشظه و رام دوم مدیریت پردایش خرال عرارم
نوآوریهای جدید الت.
بهکارررری این عوامل و ایجاد زیرلاختهای صحرح میتواند روند جاری بانکها را در مواجهاه
با ریسکهای ناشی از نوآوری بهاود دهد .اتخاذ مد های کسب وکار جدید برای ارا ه خادمات و جلاب
رضایت مشظریان یکی از مزیت های مهم برای آن دلظه از بانکهایی الت کاه فقاط لاعی در رعایات
محظاطانه قوانرن و مقررات دارند .بانکها باا را انادازی کسابوکارهاای جدیاد و لاازرارنمودن آن باا
لاخظارهای موجود می توانند خود را با تغرررات وف داد و از مناب پایدار خود که در آن مزیت رقابظی
دارند بهظر و لری تر الظفاد نمایند .بر الاس این تعابرر میتوان رفت که بانکها در دنرای دیجرظاا
موف خواهند بود ارر در عرن حفظ امظراز انحصاری خود به ارز های مسلم نوآوری نرز توجه کنند.
در این مقاله به معرفی مفهوم فناوری مالی و خدمات و را حلهای ماظنی بر آن اشاار شاد و
نقش و تثیرر آن بر کسبوکارهای کنونی و بهطور ویژ صنعت بانکداری مورد توجه قرار ررفت .به ایان
منرور ویژریهای اصلی و لرر پرشارفت فنااوری ماالی تشاریح شاد و چگاونگی تثیررراذاری آن در
حوز های مخظلف در بررررند صنای لرمایهرذاری مالی پلظفرمهای تاثمرن منااب ماالی و بازارهاای
یانویه دادولظد تاررن شد و ذینفعان مخظلف آن شامل بانکها صندوقهای لرمایهرذاری شرکتهای
برمه شرکتهای مدیریت دارایی باناکهاای مرکازی نهادهاای نراارتی شارکتهاای حساابداری و
شرکتهای امنرت اطالعات مورد تثکرد قرار ررفت .همرنرن عوامل اصالی در ایجااد کسابوکارهاای
مظفاوت و موف فناوری مالی تشریح شد.
در این پژوهش بهمنرور تاررن مرزان نفوذ فناوری مالی در کسبوکارهای لنظی فعالرتهاای
انجامشد تولط کسبوکارهای عمدتاس نوههاور یررباانکی در هفات دلاظه کلای تقسارمبنادی شاد و

______________________________________________________
1. Skan, et al. (2015).
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بر الاس تحلرل  SWOTدر چارچوب

مفاهرم مدیریت و برنامهریزی الظراتژیک به تاررن نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصتها و تهدیادهای
خارجی در حوز خدمات فناوری مالی با تمرکز بر تثمرن مالی اناو پرداخظه شاد .باه ایان ترتراب باا
مشخصشدن الظراتژی های قابل اتخاذ در این حوز ضرورت ورود باناکهاا باه حاوز فنااوری ماالی
شنالایی شد و جوانب مخظلف آن مطرح شد.
 .2-1پيشنهادهای کاربردی
بر الاس مطالب پرشرفظه و روندهای اشار شد در این مقاله و با توجه به لارعت پرشارفت و مرازان
موفقرت کسبوکارها در حوز فناوری مالی ورود هر چه لری تر بانکها در دنرای رقابظی فناوری مالی
امری ضروری به نرر میرلد .بر این الاس الزم الت باناکهاا باهمنراور حفاظ لاهم باازار خاود و
همگام شدن با تغرررات در حا وقوع به اتخاذ تمهرداتی جدی و لری برای در دلت ررفظن مادیریت
تغرررات در این فضا روی آورند .الاظه اشار به این نکظه ضروری الت که بار الااس اصاو حااکم بار
فضای بانکداری ایران این امر محق نخواهد شد مگر آنکه قانونراذاران و نهادهاای نراارتی باهویاژ
بانک مرکزی در جهت وض و اجرای قوانرن و مقررات مورد نراز برای رسظر

فناوری مالی در صنعت

بانکداری همگام با لرعت تغرررات آن وارد عمل شوند؛ به دلرل آنکه بانکها بهمنرور ورود بهموقا و
کم ریسک به فضای نوههور فناوری مالی نراز به نقشه را دارند .بانکها نرز با توجه به تحوالت در حا
وقوع باید لاخظارها و فرایندها قوانرن و مقررات نرروهای انسانی و تخصص آنها بساظر نارمافازاری و
لخت افزاری لازمان خود را مورد بررلی موشکافانه قرار داد و پرشنرازهای الزم برای ورود بهموق را
شنالایی نمود و لازوکارهای اجرای دقر و درلت آن را در برنامه راهاردی لازمان خود بگنجانند.
همکاری با شرکتهای وابسظه با دانشگا هایی که در حوز فناوریهاای ماالی فعالرات دارناد و
بررزاری دور ها و رویدادهای حمایظی از الظارتآپهای مرتاط با حوز فناوری مالی از جمله اقاداماتی
الت که بانکها می توانند برای ورود به این حوز تولعه لهم بازار خود و پرشیررفظن از رقاای دیگر
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به انجام رلانند .در این خصوص میتوان به تال ها و اقدامات مرکز شظابدهی ایرانای «تریاگ آپ»
در حمایت از الظارتآپهای ( ICTفناوری اطالعات و ارتااطات) بررزاری للسله رویادادهای رقاابظی
«این بانک» (اید های نوین بانکی) تولط شرکت خدمات انفورماترک و بررزاری مااراتن برناماهنویسای
لروی های بانکی تولط شرکت تولن اشار کرد .به این ترترب با در دلظور کار قرار ررفظن اقداماتی
از ای ان دلاات در کنااار تولااعه لرالااتهااای بانکااداری باااز 5و برقااراری ارتااااط برنااد  -برنااد بااا
تولعهدهندران نرمافزارها و نوآوران لرسظمهای باانکی ماالی و فنااوری اطالعاات مایتاوان چاابکی
صنعت بانکداری را برای مدیریت تغرررات در حا وقوع در این حوز تضمرن و تقویت نمود.

______________________________________________________
1. TrigUp
2. Open Banking
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