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فینتک؛ جستاری در جهان و ایران
شایان روحانیراد
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چکیده
ک سو بانکها و مؤسسات مالی سنتی دریافتند چارهای
در پی تحوالتی که با گسترش استفاده از اینترنت پدید آمد ،از ی 
جز پذیرش روند گذار ندارند ،از سویی دیگر بحران مالی سال  2008باعث نمای انشدن ناکارآمدی نظام بانکداری و
سرمایهگذاری سنتی شد .بهاینترتیب ،فرصت مناسبی برای استارتاپها و فعاالن حوزۀ فناوری فراهم شد تا وارد حوزۀ
مالی شوند .در سالهای اخیر نیز فینتک یا فناوری مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل شده
است .سرمایهگذاران در بازارهای نوظهور ،برای بهدستآوردن جایگاه مناسب در پی دستیابی به نوآوریها هستند .هرچند
که هنوز فینتک برای رسیدن به موقعیتی مطلوب راه درازی در پیش دارد ،اما این نوآوری مالی توانسته است نظر بسیاری از
کشورها را به خود جلب کند .در این مقاله که با روش پژوهش کتابخانهای انجام شده ،تحوالت ،کاربردها ،مزایا و معایب
فینتک در ایران و جهان بررسی شده است.
واژگان کلیدی :فینتک ،استارتاپ ،کسبوکار ،فناوری اطالعات ،بالکچین
تاریخ دریافت1398/10/13 :
تاریخ پذیرش1398/12/26 :

مقدمه
صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر
کشور بهشمار میآید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و
خدمات زمینههای رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی آن کشور
را فراهم میآورد .با توجه به عملکرد و تأثیرگذاری سیستم بانکی
در سایر بخشهای کالن اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،هرگونه
بیثباتی ،بحران و عقبماندگی در آن ممکن است به نوسان و
اختالل در متغیرهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی منجر
شود؛ بنابراین ،تأکید بر بهروزرسانی و هماهنگسازی آن با سایر
بخشها و بررسی و اطمینان از ثبات و سالمت آن اهمیت بسیاری

دارد (اسدی قنبری و همکاران .)1395 ،از طرفی ،عصر حاضر
بهشدت و با سرعت باورناپذیری درحال تغییر است .این تغییرات و
دگرگونیهای گسترده ،حاصل فناوریهای جدید مبتنی بر اینترنت
و گسترش ارتباطهای سیار با برد وسیع و فراگیر است .این پویایی
نویدبخش میدان مبارزۀ جدید همراه با چالشها و فرصتهایی
است که تمامی جنبههای زندگی ازجمله جنبههای مالی جوامع را
تحت تأثیر قرار میدهد.
صنعت بانکداری بهشدت متکی بر شناسایی نیازهای مشتریان،
برنامهریزی و ارائۀ راهکار برای پاسخگویی مناسب به این نیازهاست
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( .)Anshari et al., 2019براساس گزارش بانک انجمن غرب،
میزان اهمیت این صنعت و برنامهریزی برای آن در سال  2020از
نقطهنظر مدیران و نظریهپردازان این حوزه نشان میدهد که به باور
 79درصد از مدیران این صنعت در کشورهای آسیایی و بازارهای
جدید آن ،مانند کشور ایران ،برنامهریزی برای آیندۀ سیستمهای
بانکی و صنعت بانکداری آنها بهنسبت سایر نقاط جهان اهمیت
ی دارد؛ بنابراین ازآنجاکه موفقیت در هیچ حوزهای اتفاقی
بیشتر 
نیست و نیاز به برنامهریزی دارد ،در این صنعت نیز تحقیق و
توسعه ،نوآوری و تولید محصولهای جدید از مهمترین حوزههای
توجه و سرمایهگذاری است .با توجه به حساسیت بسیار زیاد
صنعت بانکداری و متغیرهای بازار و همچنین بازخورد مشتریان
دربرابر این متغیرها ،پژوهش کارمن نشان میدهد که در صنعت
مالی آسیا ،تحقیق و توسعه ،نوآوری و تولید محصولهای جدید
بیشترین اهمیت را بهنسبت سایر بازارها دارد (.)Carmen, 2017
نوآوری در صنعت بانکداری ،با توجه به رقابت شدیدی که در این
حوزه میان بخشهای گوناگون این صنعت و بازیگران تازهوارد به آن
دیده میشود ،نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در ترسیم آیندۀ آن
ایفا میکند (اسدالله و همکاران.)1398 ،
در این میان ،فینتکها 2ابزارهایی نوآورانه و با کاربردی ساده
و کاربرپسندند که این ویژگی کلیدی موفقیت یعنی سادهسازی
محصول و خدمات را هدف قرار دادهاند .در دهۀ اخیر ،به علت
باالرفتن توجه جوامع به مسائل مالی ،فینتکها ظهور یافتهاند و
با استقبال درخورتوجهی همراه بودهاند .سرمایهگذاری جهانی در
فناوری مالی میان سالهای  2008تا  2014بیش از  12برابر شده
است و از 930میلیون دالر به بیش از 12میلیارد دالر افزایش یافته
ً
است .با توجه به این تحولها در سیستمهای مالی و بانکی ،تقریبا
تمامی مؤسسههای مالی بزرگ درحال ورود به این حوزهاند .این
بازیگران سنتی قصد دارند با حمایت از کسبوکارهای نوپای این
حوزه ،راه ورود خود را به سرویسهای دیجیتال ،نظیر تلفنهای
همراه و پردازش ابری تسهیل کنند .با توجه به آمارهای جهانی،
نرخ رشد شرکتهای حوزۀ فینتک ساالنه  26درصد بوده است و
این میزان همچنان درحال افزایش است (اسدی قنبری و همکاران،
 .)1395بسیاری از تحلیلگران ،آیندۀ صنعت بانکداری را در گرو
رشد فینتکها میدانند؛ بهگونهای که تمایل به سرمایهگذاری در
این شرکتهای نوپا ،با سرعت زیادی درحال رشد است .طبق
گزارشها ،تا سال 8 ،2018میلیارد دالر فقط از راه بانکها در این
حوزه سرمایهگذاری شده است (.)Anshari et al. ,2019
امروز میتوان در بسیاری از بخشهای صنعت مالی رقابت
فزایندهای را مشاهده کرد؛ بهویژه بهتازگی شرکتهای تازهتأسیس
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)1. Points West Community Bank (PWCB
2. FinTech

و استارتاپها «درمقام کارآفرینان جوان» با استفاده از برخی
ایدههای نوآورانه وارد بازار شده ،باعث تحول در بازار شدهاند
( .)Wiegner, 2016این بازیگران جدید بر دو ضلع اصلی
صنعت بانکداری ،یعنی مشتریان و سیستم بانکی تأثیرگذارند.
فینتکها مدلهای کسبوکار بانکی را دچار تغییر کرده ،حاشیۀ
سود بانکها را کاهش داده و سهم شایان توجهی از بازار را تصاحب
کردهاند .ازاینرو ،ورود این بازیگران جدید ازجمله رخدادهایی
است که صنعت بانکی را مجبور به چارهاندیشی و واکنش کرده
است .از طرفی ،ظهور آنها باعث شده است که مشتریان امکانات
و انتخابهای بیشتری را بهنسبت گذشته در اختیار داشته باشند
و موضوع بانکداری را بهصورت ملموستر تجربه کنند .درواقع،
کار استارتاپهای حوزۀ فینتک این است که با استفاده از فناوری،
خدمات مالی فعلی را با هزینهای پایینتر و همچنین با استفاده از
راهکارهایی برپایۀ فناوری اطالعات و تجربهای جدید و ساده به
افراد ارائه دهند (مدانلو جویباری و همکاران.)1397 ،
سنتی خدمات مالی ،عرضه و تقاضای خدمات
در نسل قبلی و ِ
مالی در بازارهای پول ،سرمایه و بیمه بیشتر بهصورت فیزیکی و
با حضور اشخاص خدمتدهنده و خدمتپذیر ارائه میشد؛
مسئلهای که محدودیتها و مشکالت فراوانی درخصوص تأمین
نیازهای مشتریان و محدودیت سودآوری از منظر واسطههای مالی
در پی داشت .مدافعان رویکرد جدید در فناوری مالی ،بانکها و
حامیان خدمات سنتی واسطههای مالی را اینگونه متهم میکنند
که اگرچه توسعۀ فناوری و رایانه در ساختارهای سنتی از انقراض
این نهادها جلوگیری کرده است ،اما همچنان این ساختارهای
اقتصادی ،سقف و محدودیتهای فراوانی دارند و توسل به
ساختارهای سنتی در این عرصه قادر نیست به نیازهای متنوع عصر
جدید پاسخ دهد .هرچند فینتکها در سطح بینالمللی با سرعت
درخور توجهی رو به رشدند ،اما نظام مالی ایران دربارۀ آنها
شناخت کافی ندارد و این خود مانع توسعۀ جدی این صنعت جدید
در کشور است؛ بنابراین هماکنون ،که عصر گذار از مدلهای سنتی
به مدلهای کسبوکار فناوریمحور و ارزشآفرین است (اسدالله
و همکاران ،)1398 ،شناخت بیشتر فینتکها اهمیت دارد .در این
پژوهش مروری ،که با روش پژوهش مطالعۀ کتابخانهای ارائه شده
است ،تالش میشود فینتکها از منظر بینالمللی و ملی بررسی
شوند .ماهیت وجودی (تهدید یا فرصت) و نقش فینتکها بهمنزلۀ
مهمانان تازهوارد به صنعت مالی بررسی شده است .همچنین به
سیر تکامل و تحوالت آن اشاره شده است و معایب و مشکالت
احتمالی که فینتکها باعث شدهاند بررسی شده است .در پایان
از منظر ملی بهصورت دقیقتر به آنها پرداخته شده و پیشنهادهایی
ارائه شده است.
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 .1فینتک
امروزه ،به علت گسترش فناوری اطالعات ،افزایش نفوذ اینترنت
و تحول همهجانبۀ فضای مجازی ،ضرورت نوآوری در صنعت
مالی بیشتر احساس میشود .فینتک یا فناوری مالی 1کاربرد
نوآوریهای فناورانه بهمنظور بهبود عملکردهای مالی است.
فینتک ترکیبی از دو کلمۀ  Financialو  Technologyیعنی
«امور مالی» و «فناوری» است و یکی از حیطههای تحولآفرین و
رو به رشد از مجموعه فناوریهای انقالب صنعتی چهارم بهشمار
میروند که موجب تغییر شکل ،بهبود کیفیت و خلق چشمانداز
مالی همراه با کاهش هزینهها و خدمات متنوعتر شده است.
فینتک ارتباط فناوریهای مدرن ،بهویژه با اینترنت (محاسبات
ابر 2،اینترنت تلفن همراه) یا همراه با فعالیتهای تجاری فعال
در حوزۀ خدمات مالی (وامهای پولی ،معاملۀ بانکی) را توضیح
میدهد؛ بنابراین فینتک تالش دارد به سیستمهای مالی وارد شود
و نهادهای مالی سنتی را به چالش بکشد .تعریف فینتک از منظر
مرکز ملی پژوهشهای دیجیتال در شهر دوبلین ایرلند نوآوری در
خدمات مالی است (.)Gomber et al., 2017
فینتک به مجموعه فعالیتها و کسبوکارهایی گفته میشود که
با استفاده از توان نرمافزاری نوین (که بیشتر مبتنیبر بستر وب بوده
است) به ارائۀ خدمات مالی در سطحی وسیع و فارغ از مرزهای
جغرافیایی میپردازند .میتوان فینتکها را استارتاپهای فناوری
بانکی و مالی درنظر گرفت که میکوشند از مرزهای معمول
واسطهگری مالی عبور کنند .فینتک یا فناوری مالی حوزهای از
خدمات مالی است که برپایۀ فناوری شکل میگیرد .فینتک به
استارتاپها ،شرکتهای دیجیتالی یا حتی شرکتهای مالی که از
قدیم فعالاند و با استفاده از فناوریهای جدید خدمات مالی ارائه
میدهند نیز مربوط میشود (قائمی و همکاران.)1396 ،
هدف فینتک جذب مشتریان با ارائۀ محصوالت و خدماتی
است که دربردارندۀ رابط کاربری راحت ،کارا ،شفاف و اتوماتیک
است ( .)Gomber et al., 2017به عبارت دیگر ،فینتک به
شرکتی اطالق میشود که درصدد ارائۀ خدمات مالی به پشتوانۀ
فناوری بهصورت کارآمدترند .با توجه به جوانبودن این صنعت،
عمده شرکتهایی که در این حوزه فعالیت میکنند استارتاپهایی
هستند که خواستار ارائۀ خدمات مالی با رویکردی جدید و اصالح
یا گاهی حذف واسطههای مالی سنتی مانند بانکهایند (مدانلو
جویباری و همکاران .)1397 ،نسل جدیدی از استارتاپهای
حوزۀ فینتک همراه با انعطافپذیری ،امنیت ،کارایی و فرصتهای
بیشتر ،با هدف نفوذ به قلب صنعت مالی و بانکداری بهسرعت
درحال شکلگیری و رشدند .بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران،
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آیندۀ صنعت بانکداری را در گرو رشد فینتکها میدانند و به همین
علت تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه افزایش چشمگیری
داشته است .این مهمانان تازهوارد در حوزههای گوناگونی فعالیت
میکنند که در بخشهای بعدی به آنها اشاره خواهد شد.
ً
3
گفتنی است اغلب و معموال دو اصطالح فناوری دیجیتال و
فناوری الکترونیک 4به اشتباه مترادف یکدیگر استفاده میشوند.
ً
اساسا تمامی این سه اصطالح ،یعنی فناوری دیجیتال و فناوری
الکترونیک و فینتک ،فرایندهای تغییر در بخش مالی را با معرفی و
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات توصیف میکنند .اصطالح
فناوری الکترونیک اغلب برای شرکتهایی بهکار برده میشود که
از فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش مالی استفاده میکنند؛
درحالیکه اصطالح فناوری دیجیتال برای دیجیتالیسازی وسیع
بخش مالی استفاده میشود .اصطالح فینتک نیز بر نوآوریها
و توسعۀ فناورانه تأکید بیشتری دارد .افزون بر ارائۀ محصوالت و
خدمات در بخش بانکی ،فینتکها بیمه و سایر ابزارهای مالی
را هم توزیع میکنند یا خدمات شخص ثالث را ارائه میدهد
(.)Gomber et al., 2017
میان مالی فناورانه 5،فناوری مالی (فینتک) و بنگاههای
ارائهدهندۀ خدمات مالی سنتی 6نیز تفاوتهایی دیده میشود .مالی
فناورانه ،نخست از روابط با مشتریان در خدمات غیرمالی آغاز
میشود و بسیاری از دادهها را به کمک همین روابط جمعآوری
میکند و سپس از این اطالعات استفاده میکند .نخست ممکن
است دادهها را به ارائهدهندگان خدمات مالی بفروشد یا با تشکیل
کانالی ،از روابط مشتری با خدمتی که ارائه کردهاند استفاده کند و
آنها را به خدمات مالی که مؤسسۀ جداگانهای ارائه داده لینک کند،
ً
سپس همین خدمات مالی را خود مستقیما به مشتریان ارائه کند.
ً
معموال فینتک استارتاپی است که نقطه ضعفی را در خدمات مالی
شناسایی کرده ،میکوشد درمانی برای آن ارائه دهد؛ با هدف اینکه
ً
راهحل (خدمات جدید) را مستقیما به مشتریان یا به شرکتهای
معتبر بفروشد یا کسبوکار خود را به شرکتهای خدمات مالی
موجود ارائه دهد؛ کاری که ارائهدهندگان خدمات آن را خیلی بد و
ً
ضعیف انجام میدهند یا اصال انجام ن میدهند؛ شاید این موضوع
درنتیجۀ تغییرات نظارتی و قانونی یا فقدان تمرکز روی مشتری
دیجیتال اتفاق افتاده باشد ( .)Zetzsche et al., 2017بنگاههای
ً
ارائهدهندۀ خدمات مالی سنتی مانند بانکها نیز معموال خدماتشان
ً
را از روابط بانکی با مشتریان آغاز میکنند و اخیرا حتی ریسک
مشتریان را با استفاده از دادههای گستردهتر تحلیل میکنند.
3. Digital Finance
4. E-Finance

1. Financial Technology

5. TechFin

2. Cloud Computing

6. Traditional Financial Services Firms
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 .2طبقهبندی حوزۀ فعالیت فینتکها
در قیاس با بخشهایی که دربردارندۀ ارزش افزودۀ سنتی در
بانک جهانیاند ،فینتک در سطح ایران و همچنین جهان میتواند
براساس مشارکت در بخشهای تأمین مالی ،مدیریت داراییها و
تراکنشهای پرداخت تقسیمبندی شود .همچنین سایر شرکتهای
فینتک را میتوان در تقسیمبندی وسیع ،در زمرۀ شرکتهایی قرار
داد که در زمینۀ مالی فعالیتهای دیگری میکنند (Dorfleitner
.)et al., 2017
2ـ .1بخش تأمین مالی

شامل آن تقسیمبندی از فینتک است که تأمین مالی را برای هر
دو بخش شخصی افراد و کسبوکارها فراهم میکند:
2ـ1ـ .1تأمین مالی جمعی 1:شکلی از تأمین مالی را توصیف
میکند که در آن بسیاری از همکاران ،که اغلب به آنان پشتیبانان
میگویند ،منابع مالی را برای رسیدن به هدفی عمومی فراهم
میکنند .این بخش برمبنای نوع توجه به سرمایهگذاری
سرمایهگذاران ،به چهار زیرگروه تقسیم میشود:
2ـ1ـ1ـ .1تأمین مالی جمعی خیریهای 2:در این مدل از تأمین
مالی ،سرمایهگذاران برای کمکهای خود (سرمایهگذاری) هیچ
پاداشی دریافت نمیکنند؛ البته آنان در این نوع سرمایهگذاری
منافع و سودهای شخصی میبرند؛
2ـ1ـ1ـ .2تأمین مالی پاداشی 3:در این نوع سرمایهگذاری ،افراد
پاداشهای غیرمالی دریافت میکنند .در این زیرگروه سرمایهگذار
میتواند حق سفارش قبل از تولید انبوه محصول یا اعتبارهای
دیگر ،نظیر انتشار نامش را در مقام سرمایهگذار فیلم دریافت کند؛

گسترش مییابد و اساس آن اعتمادداشتن به بخش خصوصی و
کسبوکارها بدون استفاده از منابع پشتیبانهاست .وامها نیز برای
دورههای کوتاهمدت ،از چند روز تا چند هفته ،است که از طریق
موبایل پرداخت میشوند .شرکتهایی که در این زیرگروه فعالیت
میکنند بسیاری از فرایندهایشان را اتوماتیک کردهاند؛ بنابراین
خدماتشان مقرونبهصرفه و کارا شده است؛
2ـ .2مدیریت داراییها

6

شامل فناوریهای مالی است که مشاوره ،واگذاری و مدیریت
داراییها را ارائه میدهند و جمعآوری عواملی را برعهده دارند
که به ثروت شخصی منجر میشوند .این بخش شامل چندین
زیرگروه است:
2ـ2ـ .1تجارت اجتماعی 7:تجارت اجتماعی نوعی از سرمایهگذاری
است که در آن سرمایهگذاران (پیروان) میتوانند راهبردهای
سرمایهگذاری یا پورتفلیوهای سایر اعضای هر شبکۀ اجتماعی
را مشاهده کنند و دربارۀ آن بحث و از روی آن کپی کنند .سود و
مزیت این روش بدینصورت است که سرمایهگذاران فردی ،از عقل
جمعی تعداد زیادی معاملهگر بهرهمند میشوند .البته براساس این
ِ
مدل کسبوکار ،کاربران میتوانند تحت عنوان هزینۀ بهره ،هزینۀ
سفارش یا درصدی از سرمایهگذاریشان را پرداخت کنند؛
2ـ2ـ .2مشاورۀ روبو 8:سیستم مدیریت پورتفلیو است که براساس
الگوریتمها و سیستم اتوماتیک ،توصیههای سرمایهگذاری ارائه
میدهند یا تصمیماتی برای سرمایهگذاری میگیرند .مبنای این
الگوریتمها براساس سرمایهگذاریهای گذشته و راهبردهای
متنوع است و با توجه به ریسکپذیری سرمایهگذار ،مدت
سرمایهگذاری مطلوب برای فرد و هدفهای دیگر عمل میکند؛

2ـ1ـ1ـ .3سرمایهگذاری جمعی 4:سرمایهگذاران سهام اوراق یا
مالکیت ترکیبی دریافت میکنند .براساس قواعد سرمایهگذاران
در این بخش ،از محل پاداشی که دریافت میکنند یا تأمین مالی
شرکتهای موفق سود میکنند؛

2ـ2ـ .3مدیریت مالی شخصی 9:شامل شرکتهای فینتک است
که برنامهریزی مالی شخصی (خصوصی) ،بهویژه مدیریت و
ارائۀ مالی با استفاده از نرمافزار یا خدمات مبتنیبر برنامه ارائه
ی مشتریان را قادر میسازد از
میدهند .مدیریت مالی شخص 
راه برنامه 10این تصور را داشته باشند که درصورتیکه داراییهای
خود را در مؤسسات مالی متنوع سپردهگذاری کنند یا بخواهند وام
دریافت کنند ،چه نتایجی دربر دارد .این برنامهها را یا با یکبار
پرداخت میتوان خریداری کرد یا از راه پرداخت حق عضویت
ساالنه از خدمات آن استفاده کرد ،که البته در بسیاری از آنها نیاز
به ورود دستی دادههاست؛

1. Crowdfunding

6. Asset Management

2. Donation-Based Crowdfunding

7. Social Trading

3. Rewards-Based Crowdfunding

8. Robo-Advice

4. Crowdinvesting

)9. Personal Financial Management (PFM

5. Crowdlending

10. Application

2ـ1ـ1ـ .4وامدهی جمعی 5:شامل پلتفرمهایی است که در آن،
بخش خصوصی و کسبوکارها میتوانند از پشتیبانان وام دریافت
کنند .بازده ناشی از این بخش شامل بهرهای است که از قبل بر
روی وام مشخص شده است .همچنین زیرگروه اعتباردهی و
حقالعملکاری را نیز باید درنظر گرفت .کسبوکار فینتک در این
زیرمجموعه ،در همکاری با یک یا تعدادی از بانکهای شریک
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جدول  :1طبقهبندی حوزۀ فعالیت فینتکها ()Dorfleitner et al., 2017

بخش تأمین مالی

مدیریت داراییها

بخش پرداخت

سایر بخشهای فینتکها

تأمین مالی جمعی خیریهای
تأمین مالی پاداشی
سرمایهگذاری جمعی
وامدهی جمعی

مشاورۀ روبو
تجارت اجتماعی
مدیریت مالی شخصی
سرمایهگذاری و بانکی

روشهای جایگزین پرداخت
بالکچین و ارزهای مجازی
دیگر فینتکها

فناوری بیمه
موتورهای جستوجو و سایتهای
مقایسه
فناوری اطالعات و زیرساختها
دیگر فینتکها

2ـ2ـ .4سرمایهگذاری و بانکی 1:مدیریت داراییها بهصورت
آنالین را مشاوران سرمایهگذاری ،که با مشتریان ارتباط فعال برقرار
میکنند ،برعهده دارند؛ درحالیکه در مشاورۀ روبو ،این خدمات با
کمترین نیروی انسانی و بهصورت خودکار ارائه میشود .کارگزاران
سپرده نیز سپردههای روزانه یا با مدت زمان ثابت را در کشورهای
دیگر اتحادیۀ اروپا ترتیب میدهند و خدمات افتتاح حسابها را
همانند مدیریت حساب در وبسایتی ارائه میکنند .این زیرگروه
همچنین سایر خدمات بانکداری سنتی ،نظیر حساب جاری را،
که ویژگیهای فناوری در آن اعمال شده است ،ارائه میکنند .این
ً
بخش از فینتک ،محصوالت بانکی را کامال مقرونبهصرفه و
سریع در اختیار افراد قرار میدهد.
2ـ .3بخش پرداخت

2

بخش پرداخت اصطالحی کلیدی در فینتک است که در
برنامههای کاربردی و خدمات مربوط به تراکنشهای مالی
معامالت ملی و بینالمللی اعمال میشود .زیرگروههای این بخش
عبارتاند از:
2ـ3ـ .1بالکچین و ارزهای مجازی 3:فینتکهایی است که
ارزهای مجازی و پولهای بدون پشتوانه را درحکم جایگزین
پول معمولی ارائه میدهند .براساس روشهای قانونی پرداخت
میتوان این نوع پول را پسانداز ،مبادله یا در بازار بورس
اوراق بهادار استفاده کرد .بهترین مثال برای پول مجازی،
بیتکوین 4است .بیش از  700ارز مجازی دیگر هم وجود
دارد که هنوز به آن سطح از سهم بازاری که بیتکوین دارد
نرسیدهاند ( .)Dorfleitner et al., 2017همانند بسیاری
دیگر از سیستمهای پرداخت دیجیتال ،برای محافظت از
معامالت بیتکوین از بالکچین استفاده میشود .با این
فناوری تمامی معامالت در سرورهای گوناگون ثبت و ذخیره
شده ،جعل اطالعات بسیار مشکل است؛

2ـ3ـ .2روشهای جایگزین پرداخت 5:روشهای پرداختی با
استفاده از تلفنهای هوشمند است.
2ـ .4سایر بخشهای فینتکها:

شامل کسبوکارهایی میشود که نمیتوان آنها را جزو سه
گروه فعالیتهای سنتی بانکها (تأمین مالی ،مدیریت داراییها و
تراکنشهای پرداخت) طبقهبندی کرد .این بخشها عبارتاند از:
2ـ4ـ .1فناور یهای مالی :که خدمات بیمهای و فرایند تحصیل
آن را تسهیل میکنند و به آن فناوری بیمه 6هم میگویند .غیر از
مواردی که مشمول این خدمت میشوند ،گروه همکاران 7،که
گروهی متشکل از سیاستگذاراناند ،دور هم جمع شده ،متعهد
میشوند درصورت تحقق ضرر ،زیانهای وارده را جبران کنند؛
2ـ4ـ .2موتورهای جستوجو و سایتهای مقایسه 8:امکان
جستوجو و مقایسۀ محصوالت و خدمات مالی را فراهم میکند؛
2ـ4ـ .3فناوری اطالعات و زیرساختها 9:فینتکهایی است
که به ارائهدهندگان خدمات مالی راهحلهای تخصصی پیشنهاد
میدهند.
در نگاهی جامعتر در سطح ایران و جهان ،حوزۀ فعالیت
فینتکها براساس پنج معیار زیر طبقهبندی میشود:
ـ فینتکهای صنعتمحور:

این دسته از فناوریهای مالی ،بیشتر با تمرکز بر صنعت
بانکداری و صنعت بیمه به ایفای نقش میپردازد .اگرچه ایدۀ
اولیۀ فینتکها جبران ناکارآمدی واسطههای مالی سنتی بود ،اما
با توجه به ریشههای عمیقی که نهادهای واسطهگری قبلی مانند
بانکها و بیمهها در اقتصاد کشورها دواندهاند ،تاکنون امکان
فعالیت مستقل فینتکها از نهادهای مالی میسر نبوده است و
ً
عمدتا واسطههای سنتی بهمنزلۀ سرمایهگذاران اصلی فناوری
5. Alternative Payment Methods

1. Investment and banking

6. InsurTechs

2. Payments Segment

7. Peer-to-Peer

3. Blockchain and Cryptocurrency

8. Search Engines and Comparison Sites

4. Bitcoin

9. Technology-IT and Infrastructure
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مالی شناخته شدهاند و ظرفیت فینتکها را به مزیت رقابتی خود
در افزایش سهم بازار و کاهش هزینههای عملیاتی تبدیل کردهاند.
این امر در سالهای اخیر بدینصورت اجرا شده است که بانکها
با افتتاح شعب مجازی ،گسترش دستگاههای  ،ATMاینترنت
بانک ،موبایل بانک و  ...از افتتاح شعب فیزیکی پرهیز کردهاند
و هزینههای عمومی و اداری خود را کاهش دادهاند .همچنین
بانکها و بیمهها با ارائۀ خدمات خود در بستر فناوریهای جدید،
درآمد غیر عملیاتی 1خود را افزایش دادهاند که این امر به پوشش
بیشتر ریسک آنان در برابر نرخ سود و سایر متغیرهای اثرگذار در
بازار منجر شده است.
ـ فینتکهای فرایندمحور:

فناوریهای مالی فرایندمحور با استفاده از ظرفیت فناوری ،در
زمینۀ منظم و یکپارچهسازی دادههای مالی و استفادۀ هوشمند
و حداکثری از آنان فعالیت میکنند .زمینۀ فعالیت فینتکها در
این بخش بدینصورت است که با جمعآوری و تهیۀ پایگاههای
داده ،از اطالعات مالی منتشرشده در بازارهای مالی ـ اعم از
شرکتها ،بانکها ،بیمهها ،مشتریان و قوانین ـ امکان تأمین مالی
بهینه برای صاحبان صنایع و امکان سرمایهگذاری برای صاحبان
وجوه را فراهم میآورند .برای مثال تأمین مالی جمعی 2یکی از
ثمرات فعالیتهای فینتکهایی است که بر فرایندهای موجود در
بازارهای مالی تمرکز کردهاند و برای اهداف گوناگون مانند خیریه،
ساخت فیلم ،طراحی و اجرای پروژههای عمرانی ،سرمایههای
سرگردان خرد را جمعآوری میکنند و به فعالیت مدنظر بدون
واسطه اختصاص میدهند و سرمایهگذار امکان رصد بیواسطۀ
وجوه خود را تا پایان مدت سرمایهگذاری خواهد داشت.
ـ فینتکهای مشتریمحور:

این گروه از فینتکها با مطالعهای که بر نیازهای عمده و
رفتار اقتصادی مشتریان خرد و کالن در بازارهای مالی دارند،
ً
به ارائۀ خدمات به آنان میپردازند .مثال در شبکۀ بانکی کشور،
تقسیمبندیهای متفاوتی از خدمات یا انواع بانکها به تجاری،
توسعهای ،شرکتی ،خرد و غیره بیان شده است و هریک از این
تقسیمبندیها مبتنیبر نیازهای گوناگون مشتریان ارائه شده است .بر
اثر توسعه و به خدمتگیری فناوری مالی در هریک از انواع بانکهای
مذکور ،عالوه بر اینکه ارائۀ خدمات تخصصی مربوط به آن نوع
بانک تسهیل شده است ،بانکها را به ارائۀ خدمات سایر بانکها
ً
قادر کرده است و عمال بانکهای تجاری به سوپرمارکتهای
مالی تبدیل شدهاند که این طیف متنوع از خدمات مالی ،که در
بستر فناوری اتفاق میافتد ،مفهومی به نام صرفهجوییهای ناشی

از وسعت 3را تحقق بخشیده است ،مفهومی که به معنای کاهش
هزینههای تولید یا ارائۀ خدمات است.
ـ فینتکهای تعاملی:

این دسته از فینتکها در سالهای اخیر بیشتر در تجارت
الکترونیک ایفای نقش کرده و از نظر نوع تعامل به دستههای
متعددی تقسیم میشود که عبارتاند از:
 .1ارتباط بنگاه و بنگاه 4:به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند
که طرفین معامله بنگاهها هستند؛
 .2ارتباط بنگاه و مصرفکننده 5:به الگویی از تجارت الکترونیک
گویند که بسیار رایج بوده ،ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و
مشتریان است؛
 .3ارتباط مصرفکنندهها و شرکتها 6:در این حالت ،اشخاص
حقیقی به کمک اینترنت فرآوردهها یا خدمات خود را به شرکتها
میفروشند؛
 .4ارتباط مصرفکننده با مصرفکننده 7:در این حالت ارتباط
خریدوفروش بین مصرفکنندگان است؛
 .5ارتباط میان بنگاهها و سازمانهای دولتی 8:که شامل تمامی
تعامالت تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی است.
پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعامالت بهشمار
میروند.
 .6ارتباط بین دولت و شهروندان 9:الگویی بین دولت و توده
مردم است که شامل بنگاههای اقتصادی ،مؤسسات دولتی و کلیۀ
شهروندان است؛
 .7ارتباط بین دولتها 10:این الگو شامل ارتباط تجاری بین
دولتها در زمینههایی شبیه واردات و صادرات است .
ـ فینتکهای فعال از حیث موقعیت بازار:

این نوع از فناوریهای مالی ،بسته به آنکه استفادهکننده از
فناوری چه جایگاهی در بازار دارد ،به ارائۀ خدمات میپردازد .برای
مثال ،بانکها در برابر هریک از طرفهایی که با آنها در تعاملاند،
نقش متفاوتی برعهده دارند .هر بانک در برابر بانک مرکزی ،بازار
بینبانکی ،مشتریان خرد ،مشتریان کالن ،شرکتهای زیرمجموعۀ
3. Economies of Scope
)4. Business to Business (B2B
)5. Business to Consumer (B2C
)6. Consumer to Business (C2B
)7. Consumer to Consumer (C2C
)8. Business to Administration (B2A

1. Off-Balance Sheet Income

)9. Government to Consumer (G2C

2. Crowdfunding

)10. Government to Government (G2G
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جدول  :2طبقهبندی حوزۀ فعالیت فینتکها (مدانلو جویباری و همکاران1397 ،؛ توکلی و اسدی الری۱۳۹۷ ،؛ )Dorfleitner, et al., 2017

صنعت

فرایند

گروه مشتریان

نوع تعامل

موقعیت بازار

بانک
بیمه

پرداخت (مانند کیف پول الکترونیکی)
سرمایهگذاری (مانند وامدادن نظیربهنظیر)
تأمین مالی
بیمه (مدیریت ریسک)

بانکداری خرد
بانکداری شرکتی
بانکداری شخصی
بیمۀ عمر
سایر بیمهها

C2C
B2B
B2C

بانک /بیمه
همکاران بانکی و بیمهای
رقبای بانکی و بیمهای

خود و غیره ارتباطات متفاوتی دارد که این تعدد تعامالت ،اهداف،
پشتوانه و نیازهای گوناگونی را پاسخ میدهد .فینتکها با ورود
به این حوزهها ،با ساماندهی ،تسریع و بهینهکردن روابط ،به بهبود
آنها کمک شایانی کردهاند (مدانلو جویباری و همکاران1397 ،؛
توکلی و اسدی الری۱۳۹۷ ،؛ .)Dorfleitner et al., 2017

 .3سیر تکامل فینتک
درخصوص سیر تحوالت انقالب فناوری گفتنی است که شاید
پیشرفت فناوری بهترین ابزار برای تحلیل دگرگونیهای بزرگ باشد،
هرچند سایر عوامل مانند تغییرات زیستمحیطی را نمیتوان
نادیده گرفت ،اما حتی بهنظر میرسد پیشران اصلی تکامل فرهنگی
اخیر نیز انباشت دانش فناورانه باشد (طیبی ابوالحسنی.)1394 ،
در این میان ،تاریخچۀ فینتک به قرن نوزدهم بازمیگردد ،یعنی
زمانی که بانکهای آمریکایی و اروپایی از طریق تلگراف و ارسال
پیامهای رمزنگاریشده مبتنیبر کد مورس ،روند نقل و انتقاالت
اطالعات مالی را سرعت بخشیدند .بر این اساس و با استناد به
همین تاریخچه ،میتوان دریافت که منظور از فناوری فقط فناوری
ً
 ICTو الزاما حوزۀ نرمافزار و اینترنت نیست .ارزها یا پولهای
مستقل دیجیتال امروزی هم مفهوم دیگری را به خدمات بانکی و
مالی اضافه کردهاند .بر همین اساس ،الزامات خدمات مالی حوزۀ
فینتک فقط به بانکها محدود نمیشود .میتوان دورههای اصلی
تکامل فینتک را بهصورت زیر مطرح کرد:
3ـ .1اولین دورۀ جهانیشدن مالی :در اواخر قرن نوزدهم،
حوزههای مالی و فناوری برای تولید اولین دوره از جهانیسازی
مالی ،که تا آغاز جنگ جهانی اول ادامه داشت ،ادغام شدند.
در طی این دوره ،فناوریهایی مانند تلگراف ،راهآهن ،کانالها و
کشتیهای بخار ،پایه و اساس تعامالت مالی بین مرزها ،اجازۀ
انتقال سریع اطالعات مالی ،معامالت و پرداختها در سراسر
جهان را پشتیبانی و پیریزی کردند .بخش مالی نیز در همان
زمان ،منابع الزم برای توسعۀ این فناوریها را فراهم ساخت؛
3ـ .2دورۀ ابتدایی پس از جنگ :در طی دورۀ پس از جنگ،
درحالیکه جهانیشدن مالی برای چندین دهه محدود شد،

پیشرفتهای فناورانه ،بهویژه آنهایی که از زمان جنگ در حوزۀ
ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه شدند ،بهسرعت ادامه یافتند.
شرکتهایی مانند ماشینهای کسبوکار بینالمللی ()IBM
ابزارهای کدگذاری در کامپیوترهای ابتدایی را توسعۀ تجاری
دستی مالی
دادند و شرکت تگزاس اینسترومنتس 1ماشینحساب
ِ
را برای اولینبار در سال  1967تولید کرد .دهۀ  1950نیز دورهای
است که آمریکاییها با کارتهای اعتباری آشنا شدند که خود به
دو دوره تقسیم میشود (:)2016 ,.Arner et al
3ـ2ـ .1توسعۀ خدمات مالی دیجیتال سنتی فینتک
( 1967تا :)2008
توسعۀ خدمات مالی دیجیتال سنتی شامل دو بخش
دیجیتالیسازی و جهانیسازی امور مالی و رویههای نظارتی
 DFSسنتی در فینتک است:

3ـ2ـ1ـ .1دیجیتالیسازی و جهانیسازی امور مالی :در سالهای
 1967تا  ،1987صنعت خدمات مالی از آنالوگ به صنعت
دیجیتال تبدیل شد .در حوزۀ پرداخت ،ادارۀ اینتر ـ کامپیوتر
در سال  1968در بریتانیا تأسیس شد که اساس سرویسهای
خودکارسازی بانکهای امروز را تشکیل میداد؛ درحالیکه
2
ایاالت متحده سیستم پرداختهای بینبانکی کلیرینگ هاوس
( )CHIPSرا در سال  1970ارائه کرد .بازتاب نیاز به اتصال
سیستمهای پرداخت داخلی بین مرزها منجربه تأسیس انجمن
3
ارتباطات مالی بینبانکی بینالمللی در سراسر جهان ()SWIFT
در سال  1973شد .اما پس از فروپاشی بانک هرشتات 4در سال
 ،1974خطرات افزایش روابط بینالمللی ،حوزۀ مالی بهویژه با
استفاده از فناوری سیستم پرداخت جدید برجسته شد .در حوزۀ
اوراق بهادار ،تأسیس نزدک 5در ایاالت متحده در سال  1971و
1. Texas Instruments
2. Clearing House
�3. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunica
)tion (SWIFT
4. Herstatt
5. Nasdaq
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پایان کمیسیون اوراق بهادار ثابت و توسعۀ نهایی سیستم بازار ملی
و گذر از تجارت فیزیکی اوراق بهادار ـ که از اواخر دهۀ 1600
میالدی به تجارت الکترونیکی کامل اوراق بهادار تا امروز پرداخته
است ـ در حوزۀ مصرفکنندگان ،بانکداری آنالین ابتدا در ایاالت
متحده در سال ( 1980هرچند که در سال  1983رها شده) و
1
در انگلستان در سال  1983بهدست انجمن ساختمان ناتینگهام
معرفی شد (.)ibid
طی این دوره ،مؤسسات مالی استفاده از فناوری اطالعات را
در عملیات داخلی خود افزایش دادند و بهتدریج آن را جایگزین
بسیاری از سازوکارهای مبتنیبر کاغذ ،که در دهۀ  1980استفاده
میشد ،کردند .برای مثال کامپیوتریکردن فرایندها ادامه یافت
و فناوری مدیریت ریسک برای مدیریت ریسکهای داخلی
توسعه یافت و دورۀ جدیدی از توجه قانونگذاران به ریسکهای
ارتباطات بینالمللی مالی و تقاطع آنها با فناوری را مشخص
کرد .دوشنبۀ سیاه نمونۀ مشهودی از این مسئله است؛ زیرا هنوز
هم پس از گذشت حدود سی سال میتوان تأثیرات آن را مشاهده
ً
کرد .تا اواخر دهۀ  ،1980خدمات مالی عمدتا به صنعت دیجیتال
جایگزینی فکس با تلکس
تبدیل شده بود .نمونۀ آن را میتوان در
ِ
در معامالت الکترونیکی بین مؤسسات مالی ،شرکتکنندگان در
بازار مالی و مشتریان در سراسر جهان دید .تا سال  1998خدمات
مالی برای همه ،به اهداف عملی صنعت دیجیتال تبدیل شد .در
این دوره نیز محدودیتها و خطرات اولیه در سیستمهای پیچیدۀ
کامپیوتری سیستم مدیریت ریسک مشخص شد .بااینحال ،ظهور
اینترنت بود که مرحله را برای سطح بعدی توسعه تعیین کرد .در
سال  1995ولز فارگو 2با استفاده از وب جهان گستر 3،چککردن
حساب آنالین را فراهم کرد .تا سال  ،2001هشت بانک در آمریکا
دربردارندۀ حداقل یک میلیون مشتری آنالین بود .همچنین دیگر
حوزههای قضایی عمده در سراسر جهان بهسرعت درحا ل توسعۀ
مشابه سیستمها و چارچوب نظارتی مربوط به ریسک بودند .تا
سال  ،2005اولین بانکهای مستقیم بدون شعبههای فیزیکی در
انگلستان ظاهر شد (برای مثال اچاسبیسی دایرکت 4و آیانجی
دایرکت .)5با آغاز قرن بیستویکم ،فرایندهای داخلی بانکها،
تعامالت با دیگران و تعداد بیشتری از تعامالت آنها با مشتریان
ً
خردهفروشی کامال دیجیتالی شده است .این واقعیتهای برجسته،
اطالعات صنعت خدمات مالی را نشان
اهمیت هزینههای فناوری
ِ
میدهد .همچنین قانونگذاران با استفاده از فناوریهای بیشتر،
بهویژه در حوزۀ مبادالت اوراق بهادار و تا سال  1987سیستمهای
)1. Natal Building Society (NBS
2. Wells Fargo
)3. World Wide Web (WWW
4. HSBC Direct
5. ING Direct

کامپیوتری تجارت و رکوردها ،به شایعترین منبع اطالعات درمورد
ادارهکردن بازار تبدیل شدند (.)ibid
3ـ2ـ1ـ .2رویههای نظارتی  DFSسنتی در فینتک :دیدگاه نظارتی
طی روند تکامل فینتک بدینصورت بود که درحالیکه بانکداری
سادگی نسخهای دیجیتالی از مدل بانکداری با آجر
الکترونیک به
ِ
و مالت سنتی بود ،ریسکهای جدیدی ارائه کرد .با فراهمکردن
ً
دسترسی مستقیم و عمال نامحدود به حسابهای خود ،فناوری
ضرورت حضور فیزیکی در یک شعبه برای سپردهگذاران را
ً
بهمنظور اخذ وجوه حذف کرد .این موضوع میتواند مستقیما
موجب تسهیل امور اجرایی برای بانکهای الکترونیکی شود؛
زیرا دیگر نیاز به تعامل فیزیکی برای برداشت وجوه را حذف کرده
است .این کار ممکن است فشار بر مؤسسههای مالی را ،که در
طول بحرانهای بانکی مشکالت نقدینگی داشتهاند ،افزایش دهد.
قانونگذاران همچنین مشخص کردند که بانکداری آنالین به
ریسکهای اعتباری جدید منجر میشود .با حذف ارتباط فیزیکی
میان مشتریان و بانک ،پیشبینی شده است که رقابت افزایش
مییابد .همچنین محدودیتهایی که بهدست کارمند قسمت
متقاضی وام ـ ناشی میشود از
فرد
وامدهی ـ به علت شناخت ِ
ِ
بین میرود و تصمیمگیری برای وامدهی با سیستم خودکار اجرا
میشود .در سمت سودمند ،اطالعات سازمانیافته منجربه درک
بهتر از ریسک واقعی اعتبار وامدهندگان میشود و با توجه به
مشخصات ریسک مشتری ،محصوالتی (وامهایی) را پیشنهاد
میدهد که با شرایط ایشان همراستا باشد .دیگر فقط مؤسسات
مالی قانونگذاریشده خدمات مالی را ارائه ن میدهند ،بلکه
مؤسسات غیربانکی هم این کار را میکنند؛ به این معنی که
آخرین حفاظت ممکن ،عالوهبر قانونگذاری میتواند با آموزش
مشتری و اعتمادنداشتن به سرمایهگذاری وجوه در مؤسسات
غیربانکی خارج از مرزها بهدست آید (.)ibid
3ـ2ـ .2دموکراتیککردن خدمات مالی دیجیتالی
فینتک ( 2008تاکنون):

در دیدگاه مشتری خردهفروشی تغییر ذهنیت رخ داده است؛ با
این پرسش که چه کسی منابع و مشروعیت ارائۀ خدمات مالی
را دارد؟ شناسایی چگونگی و آغاز این روند دشوار است .بحران
مالی جهانی  2008نشاندهندۀ نقطۀ عطفی است که رشد دورۀ
سوم فینتک را تشدید کرد .سال  2008به بعد ،ظهور شرکتهای
(افراد ،فعاالن) مبتکر و فعال در بازار و در صنعت خدمات مالی
پشتیبانی را شاهد بودیم .این عوامل عبارتاند از ادراک عمومی،
نظارت قانونی ،تقاضای سیاسی و شرایط اقتصادی .اکنون هریک
از این نکات نشان میدهد که چگونه سال  2008درحکم نقطۀ
عطفی عمل کرد و از بازیگران ،که در خدمات مالی از فناوری
استفاده کردند ،گروه جدیدی تشکیل داد (.)ibid

فینتک؛ جستاری در جهان و ایران

بحران مالی تابهحال در نظر ادراک عمومی و سرمایۀ افراد دو
تأثیر عمده داشته است :اول اینکه وقتی ریشههای آن بهصورت
گسترده درک شد ،درک عمومی از بانکها خراب شد .دوم
اینکه بهمنزلۀ بحران مالی به بحرانی اقتصادی تبدیل شد؛ حدود
8/7میلیون کارگر آمریکایی مشاغل خود را از دست دادند .در این
مرحله دو گروه تحت تأثیر قرار گرفتند؛ از یکسو ،مردم عادی به
سیستم بانکی سنتی بیاعتماد شدند .از سوی دیگر ،بسیاری از
متخصصان مالی یا مشاغل خود را از دست دادند و یا در حال
حاضر ،خدماتشان با هزینۀ کمتری جبران میشود .بهاختصار
صنعت خدمات مالی از سال  2008تحت تأثیر توفانی کامل در
منابع مالی ،سیاسی و سطح عمومی جامعه قرار گرفت و باعث
برآمدن نسل جدیدی از شرکتکنندگان بازار شد که دورهای
(نمونهای) جدید است و امروزه به نام فینتک شناخته میشود.
در بازار کشورهای توسعهیافته ،جایگزینشدن فینتک در دورۀ
سوم از بحران مالی جهانی سال  2008صورت گرفت و با انتظارات
و تقاضای عمومی هدایت شد .حرکت شرکتهای فناوری بهسوی
جهان مالی و تقاضای سیاسی برای نظام بانکی فینتک را متنوعتر
کرد .در مقابل ،در کشورهای درحال توسعه و بهویژه آسیا ،به
علت نیازهای توسعهای و ناکارایی در نظام مالی موجود ،فینتک
با معرفی سریع ،خلق و فناوری جدید ،بهویژه ارتباطات تلفن
همراه ،روبهرو شد .در هر دو مورد ،قانونگذاران به توسعۀ بخش
فینتک عالقهمندند .کسانی که درحال حاضر بهترین راه را برای
حمایت و پشتیبانی از تحوالت بازار ارزیابی میکنند ،این اطمینان
را میدهند که توسعۀ این بخش مأموریتهای اصلی مانند ثبات
نظاممند ،حفاظت از مشتریان و رقابت در بازار را تهدید نمیکند.
مسئلۀ اصلی حل تنش میان داشتن چارچوبی انعطافپذیر ،روشن
و پیشرو در ترویج نوآوری و چارچوبی شفاف برای حفظ بازار،
مصرفکننده و اعتماد سرمایهگذار است (.)ibid
بهنظر میرسد این رابطه دو رویکرد دارد .از یک سو ،بریتانیا
در پی بحران مالی جهانی ساختار قانونی خود را تغییر داد و از
محصولمحور بودن به اصلمحور بودن حرکت کرد که نشاندهندۀ
تمرکز بر قوانین حسابرسی و محافظت از مصرفکنندگان است.
از سوی دیگر ،چین اصول مبتنی بر محصول را حفظ کرد ،اما
بهتدریج نظام دوالیهای را معرفی کرد که در آن شرکتهای مالی
اینترنتی میتوانند تراکنشهای کوچک و متوسط را انجام دهند ،اما
معامالت بزرگتر باید از سوی مؤسسات داخلی خود آن کشور
صورت گیرد .در هر دو حالت ،از تغییر روش قانونگذاران به
رویکرد آیندهنگر (بهجای رویکرد گذشتهنگر) استقبال شده است؛
زیرا این امر باید به بازارها کمک کند تا کارآمدتر و رقابتیتر شوند
و درنهایت به بازدهی بیشتر و حفظ منافع مصرفکنندگان و اقتصاد
منجر شود .درحالیکه رویکردهای گوناگونی بهکار گرفته شده
است ،پتانسیل شکلگرفتن رویکردهای مشترک بینالمللی فینتک
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افزایش یافته است و برای بهحداکثررساندن فرصتهای بازار،
همزمان با تنظیم بهترین روشها برای مدیریت ریسک مربوط به
ثبات مالی و محافظت از مصرفکننده ،قانونگذاری شده است؛
شبیه به آنچه در چارچوب نظامهای پرداخت است و سایر مقرراتی
که از سوی قانونگذاران بینالمللی تنظیم میشود .اگر این رویکرد
مشترک بهدرستی اجرا شود ،میتواند مراحل جدیدی را در عصر
فینتک خلق کند .زمان مناسب قانونگذاری برای فناوری جدید
هم میتواند بهاندازۀ چگونگی قانونگذاری بااهمیت باشد و به نظر
میرسد هنوز زمان حرکت بهسوی بینالمللیکردن رویکردهای
نظارتی استاندارد در این بخش فرانرسیده است .تجربیات و
نوآوریهای بیشتری نیاز است تا استانداردسازیهای مرتبط با
فینتک به پختگی و کمال برسند و بتوان بر رویکردهای نظارتی و
قانونگذاری الکترونیکی تسلط یافت (.)ibid

 .4نمونههایی از فینتکهای بینالمللی
نتایج پژوهشی که به بررسی عوامل اقتصادی و فناورانۀ مشوق
راهاندازی فینتک در  64کشور پرداخته بود نشان داد ایاالت
متحدۀ آمریکا دربردارندۀ بزرگترین بازار برای فینتک است .پس
از آن ،بازارهای بریتانیا ،کانادا ،هند و آلمان در فاصلۀ زیاد قرار
دارند (.)Chuen et al.,2015
براساس گزارش بانک انجمن غرب ،در میان کشورهای درحال
توسعه ،چین یکی از بزرگترین بازارها را اختیار دارد .همچنین
براساس گزارشهای بهدستآمده ،صنعت فینتک در این کشور
در چهار سال گذشته شاهد تغییرات شایان توجهی بوده است.
رشد استارتاپهای فینتک و بازار گستردۀ چین موجب ورود
شرکتها به بازار فناوری مالی شده است؛ حتی باعث شده است
که برخی از این شرکتها به سمت بازارهای جهانی حرکت کنند.
در سال  ،۲۰۱۵مجموع سرمایهگذاری در حوزۀ فینتک در چین
حدود 1/8میلیارد دالر بود که این مبلغ در سال  ،2016با افزایش
درخور توجهی روبهرو شد .پیش از این نیز اخبار بسیاری دربارۀ
رشد چین در فناوریهای دیجیتال منتشر شده بود .درحال حاضر،
در میان جمعیت دیجیتالی این کشور  69درصد کاربر خدمات
فناوری مالی هستند .به گفتۀ کارشناسان ،قوانین حاکم بر بازارهای
مالی ،محدودیتهای قانونی را برای فعالیتهای فناوری مالی
کاهش داده است .همچنین تجارت الکترونیک در این کشور
بسیار پیشرفته شده ،رشد چشمگیری در میان مردم داشته است.
بعد از این کشور ،هند بزرگترین بازیگر فناوری مالی در جهان
بهشمار میرود .براساس آمار منتشرشده در سال  ،2016نزدیک به
 ۵۲درصد از آمار فعال دیجیتال در هند ،کاربران خدمات فینتک
بودهاند .طبق پژوهشهای ارائهشده در این کشور ،بسیاری از مردم
از دسترسی آسان به خدمات مالی و بانکی محروماند .در این
شرایط ،فناوری و تلفنهای همراه هوشمند به کمک افراد آمده تا
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بتوانند با کمک این ابزارها ،راحتتر به فعالیتهای تجاری خود
بپردازند .پرداختهای موبایلی و تراکنشها از پرطرفدارترین
خدمات فینتک در این بازار نوظهور است .انگلیس سومین کشوری
است که سهم شایانتوجهی در فینتک را به خود اختصاص داده
است .این کشور به قدرتمندترین پلتفرمهای فینتک جهان وارد
شده است .براساس گزارشهای بهدستآمده در سالهای اخیر،
اتحادیۀ اروپا سرمایهگذاریهای بسیاری را در شرکتهای فناوری
مالی لندن داشته و شرکتهای فعال در لندن ،بیشترین سهم را به
خود اختصاص دادهاند .براساس این آمارها ،نزدیک به  ۴۳درصد
از سایر فعالیتهای دیجیتال در انگلیس مربوط به فینتک است.
برزیل نیز از دیگر کشورهایی است که در دو سال گذشته ،تعداد
استارتاپهای فینتک در آن شش برابر افزایش یافته است .براساس
این گزارش ،از مجموع فعالیتهای دیجیتال در برزیل حدود
 ۴۰درصد به فینتک اختصاص دارد .استرالیا ،اسپانیا ،مکزیک،
آلمان ،آفریقای جنوبی و آمریکا از دیگر کشورهایی هستند که
میزان فراگیرشدن صنعت فینتک از میانگین جهانی باالتر است.
در این گزارش ،سهم فینتک در میان مجموع فعالیتهای
دیجیتال در جهان  ۳۳درصد اعالم شده است .طبق گزارشهای
بهدستآمده ،آمریکا در سال گذشته با کاهش شایان توجهی
از سرمایهگذاری در فینتک روبهرو شده است .در آخرین آمار
بهدستآمده ،سهم فینتک در میان مجموع فعالیتهای دیجیتال
در آمریکا  ۳۳درصد گزارش شده است .این سهم در کشورهایی
مانند هنگکنگ ،کرۀ شمالی و سوئیس تا  ۳۰درصد کاهش
مییابد .درواقع فعالیتهای فینتک در این کشورها ،کمتر از
میانگین جهانی برآورد شده است .در تازهترین گزارشها ،خلق
فناوریهای خدمات مالی جدید در هنگکنگ در سالهای اخیر
نشاندهندۀ ظرفیتهای گستردۀ فینتک در شرق آسیاست .طبق
آمار بهدستآمده ،سهم فینتک در میان مجموع فعالیتهای
دیجیتال در فرانسه ،هلند ،ایرلند و سنگاپور به کمتر از ۳۰
درصد میرسد .به گفتۀ کارشناسان ،در حوزۀ شرق آسیا باید به
سنگاپور در فعالیتهای فینتک نگاه وی ژهای داشت .بانک مرکزی
سنگاپور در سال  ۲۰۱۵به راهاندازی برنامهای ابتکاری در حوزۀ
فینتک اقدام کرده است و با تشکیل گروههای اطالعاتی برای
جذب استارتاپها از سراسر جهان برنامهریزی میکند .همچنین
سنگاپور تعداد درخور توجهی استارتاپ فینتک را در خود جای
داده است .در میان کشورهای بررسیشده ،در کانادا ،ژاپن و بلژیک
کمترین سهم در میان فعالیتهای دیجیتال به فینتک اختصاص
یافته است .در این کشورها سهم فعالیتهای فناوری مالی کمتر از
 ۲۰درصد اعالم شده است .آنگونه که مشخص است ،هماکنون
فینتک به صنعتی چند میلیارد دالری تبدیل شده است .البته هنوز
هم این صنعت را استارتاپهایی کنترل میکنند که با استفاده از
فناوری ،راهحلهای جدیدی برای خدمات و محصوالت مالی ارائه

میدهند (مدانلو جویباری و همکاران.)1397 ،
از سوی دیگر ،غولهایی مانند اپل و گوگل قابلیت پرداخت با
تلفن همراه را تحت عنوان اپلپرداخت 1و گوگلپرداخت 2معرفی
کردهاند .گوگل همچنین بهصورت عملیاتیتر وارد کسبوکار
پرداخت شده است و ب ه شکل تنگاتنگ با شرکتهایی مانند
ورایزن 3،ای تی اند تی 4و تی ـ موبایل 5شروع به کار کرده است که
7
برنامۀ پرداخت گوگل والت 6را در حکم یکی از برنامههای اصلی
بر روی گوشیهای اندرویدی که این شرکتها میفروشند ارائه
میکند .همچنین اپلپرداخت ،ارتباطات نزدیک 8را راهاندازی
کرده است که براساس پایانههای قدرتمند و سیستم پرداخت
تراشه و پین ،که باعث بهبود تجربۀ کاربر میشود ،عمل میکنند.
این پدیده به کشورهای غربی محدود نمیشود .در شرق هم
غول صنعت اینترنت مانند علیبابا 9و تنسنت 10درحال افزایش
خدمات خود هستند تا خدمات بانکی را در قالب بانکهایی
بدون شعبه ارائه کنند ،مانند ویبانک 11و آنت فاینانشیال .12این
فناوری نهفقط باعث توسعۀ بخش مالی میشود ،بلکه امکان
دسترسی گستردهتر به خدمات بانکی و مالی را نیز فراهم میکند
(.)Chuen et al., 2015
در ادامه به معرفی برخی فینتکها در کشورها و شرکتهای
چندملیتی پرداخته میشود:
4ـ .1بیتکوین ،نمونهای از فینتک

واکنش اکثر مردم ،وقتی برای اولینبار درمورد بیتکوین
شنیدهاند ،بیشک منفی بوده است یا در فهم آن احساس سردرگمی
کردهاند .مهمترین مشارکت اجتماعی و اقتصادی بیتکوین،
استفاده از سیستمی غیرمتمرکز برای ثبت و شبکۀ همکارانه
ً
( 13)P2Pاست تا مجددا جهانی را بسازد که با استفاده از یگانه
نرمافزار منبع باز بتواند بهطور همزمان بهدست بسیاری از کاربران
در هر نقطه از جهان اجرا شود .دومین ویژگی بیتکوین حذف
ً
نیاز به وجود واسطهها برای تأیید معامالت یا سوابق است .قبال
1. Apple Pay
2. Google Pay
3. Verizon
4. AT & T
5. T-Mobile
6. Google Wallet
7. Default
8. NFC
9. Alibaba
10. Tencent
11. WeBank
12. Ant Financial
13. Peer to Peer

فینتک؛ جستاری در جهان و ایران

فعالیتهای متمرکز نیازمند وجود فرد واسطهای بود تا فرایند
ی که
تأیید معامالت کاالها و خدمات را تسهیل کند ،اما درصورت 
تعداد زیادی کپی از یک ثبتنام عمومی با برچسبهای زمانی
وجود داشته باشد ،نیازی به این واسطه نیست .ویژگی سوم حذف
هویتهای شناختهشده است .تمرکززدایی به این ترتیب اعمال
میشود که یگانه چیزی که نیاز است آدرسی عمومی است و
برای تسهیلکردن انتقال ارزش داراییها یا داراییهای دیجیتال با
استفاده از رمزنگاری ،کلیدی خصوصی وجود دارد و نیازی به ثبت
اطالعات هویت شخصی افراد نیست؛ گفتنی است این مسئله ،در
مغایرت با این اصل که «مشتری خود را بشناس» ،مشکلی اساسی
برای مؤسسات مالی است (.)Chuen and Lee, 2017
زمان انتشار مقالۀ ناکاموتو ( )2008با بحران مالی جهانی
همزمان بود .هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو شناختهشده نیست.
ساتوشیسم 1شامل تقسیم غیرمتمرکز دادههای تغییرناپذیر،
الگوریتم توافق  ،P2Pو دسترسی ناشناس است که عالقهمندان و
پیروان بسیاری دارد .دالیل اصلی استقبال از این روش ناشی از
نقصهای موجود در امور مالی موجود است:
 .1فقدان شفافیت :مبهمبودن جزئیات تراکنش و هزینهها و اینکه
برای معامالت برونمرزی هزینههای زیادی را به همراه دارد؛
 .2فقدان انعطافپذیری :ترس بالقوه از تداومنیافتن کسبوکار
بهدست نقاط تکحمله و فقدان حفاظت از سابقۀ تاریخی؛
 .3فقدان توزیع ثروت؛
 .4فقدان کنترل فردی از حریم خصوصی و فقدان کنترل اطالعات
شخصی رمزگذار یشده (.)ibid

فلسفۀ ساتوشی بدون ضعف نیست؛ اول اینکه شبکههای
کارآمدی کمتری دارند .از
غیرمتمرکز از شبکههای متمرکز
ِ
لحاظ تراکنش در ثانیه و تأخیر ،شبکههای متمرکز میتوانند
بهصورت کارآمدتر سازماندهی شوند .با اثبات اینکه نهفقط
محاسبهگرانهاند ،بلکه محیط کاربری موردعالقۀ کاربران را هم
ندارند .زنجیرۀ بلوکها و ذخیرهسازی دادهها خود مسئله است و
اندازۀ هر بلوک فردی میتواند منشأ رقابت کامپیوتری باشد .ذخیرۀ
چندین نسخه نیز فراتر از فضای کارآمد است .دوم اینکه کمبود
حفظ حریم خصوصی وجود دارد؛ زیرا دفتر کل عمومی همۀ
معامالت را ثبت میکند .سوم اینکه ساتوشی ،که خالق بیتکوین
است ،راهنمایی کمی کرده است .مزیت مالک در مالکیت
(مالکیت بدون تاریخ انقضا) بیتکوین مسئلهای است که کسانی
که در حقوق بینالملل فعالاند به آن باور دارند .فناوری بیتکوین
میتواند قوانین جامعه را به یغما برد و بهاینترتیب بهجای اینکه
منفعت کل جامعه را درنظر بگیرد ،تمرکز افراد را بهسوی تولید
سود بیشتر و نفع خود سوق دهد.
1. Satoshism

4ـ .2بانکهای سایه:
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در دهۀ گذشته ،بازار مصرفکنندگان محصوالت مالی تغییری
چشمگیر داشته است .واسطهها از بانکهای سنتی به سمت
بانکهای سایه ،که قوانین کمتری برایشان وضع شده ،جذب
شدهاند .بانکهای سایه مانند بانکهای عادی ،واسطۀ صدور
دیون و نگهداری داراییها هستند .تفاوت اصلی بین بانکهای
سایه و بانکهای سنتی این است که بانکهای سایه ،سپردهها را
نگهداری نمیکنند ،بلکه آنها را از بسیاری نظارتهای قانونی
در بانکهای سنتی رها میکنند .مؤسسان بانک سایه سپردهها را
ً
دریافت نمیکنند ،بلکه تقریبا بهصورت انحصاری بر وامهایی
تکیه میکنند که برای فروش به مشتریان داده میشوند و از راه
فروش حقوق وامهای رهنی کسب درآمد میکنند .درواقع ارزش
سرمایۀ ناشی از جریانهای نقدی آتی از وامهای رهنی بهدست
میآید .گفتنی است که درآمد این بانکها ناشی از تفاوت کوچک
بین بهرۀ وام و بهرۀ ناشی از فروش و سایر خدمات وامهاست.
بانکهای سایه به فروش وامهای رهنی به اشخاص ثالث بسیار
تکیه کردهاند و به همین علت در قبال سالمت و درستکاری مالی
این اشخاص (شرکتها) ثالث بسیار حساساند .پژوهش بوچک
و همکاران ( )2018نشان داده است که سهم بازار بانکهای سایه
ً
در وامهای رهنی از سالهای  2007تا  2015در آمریکا تقریبا دو
برابر شده است .بانکهای سایه در میان مشتریانی که از لحاظ
رتبۀ اعتباری در ردههای پایینتری قرار دارند سهم بیشتری را کسب
کرده است .در این بانکها سهم شایان توجه وام با واسطههای
 GSE3بهدست میآید .نتایج پژوهشهای متفاوت نشان میدهد
که بانکهای سنتی فعالیتهای ابتدایی را در بازارهایی که در
معرض محدودیتهای سرمایه و دیگر محدودیتها قرار دارند
متوقف کردهاند .این شکافها را تاحدی بانکهای سایه پر کرده
است .دربارۀ بانکهای سایۀ غیرفینتک ،گفتنی است وامدهندگان
فینتک رتبۀ اعتباری باالتری (مطمئنتری) دارند و در بازار
ریفاینانس 4فعالترند.
ً
شرکتهای فینتک تقریبا یکچهارم متقاضیان وامهای بانکی
سایه را در سال  2015به خود اختصاص دادهاند .این واقعیت
ساده نشان میدهد که فناوری آنالین ممکن است در دهۀ گذشته
نقش درخور مالحظهای در نزول بانکهای سنتی داشته باشد.
وامدهندگان فینتک بخش متفاوتی از بازار وام مسکن را از
بانکهای سایه بدون فینتک اداره میکنند .وامدهندگان فینتک
همچنین بهنسبت بانکهای سایۀ غیرفینتک در قیمتگذاری
وامها متفاوت عمل میکنند .بانکهای سایۀ غیرفینتک نرخهای
2. Shadow Bank
3. Government-Sponsored Enterprise
4. Refinancing
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بهرۀ پایینتری بهنسبت بانکهای سنتی پیشنهاد میکنند که این
کمتربودن نرخ به علت صرفهجویی در هزینههای ناشی از قوانین
است .از سوی دیگر ،وامدهندگان فینتک نرخ بهرۀ باالتری
را بهنسبت بانکهای سنتی متقبل میشوند؛ به این مفهوم که
مصرفکنندگان فینتک برای پرداخت هزینه بهمنظور انجام
معامالت آنالین آمادهاند (.)ibid
در ادامه ،هشت استارتاپ فینتک که در سیستم مالی انقالب
بهپا کردند ،معرفی میشوند:
• Curve
برندۀ مرحلۀ اول رویداد ،استارتاپ فینتک  Curveبود
که در سال  ۲۰۱۵با رفع اختالالت و ارتباطات مشکلدار در
فضای بانکی کار خود را آغاز کرد .کیف پول دیجیتالی بهمنظور
برقراری ارتباط بین تمامی افراد طراحی شده است تا استفاده از
سرویسهای مالی را با خط آنالینی جایگزین کند .این فینتک
از راه مستر کارت قابلیت دسترسی دارد .این سرویس شما را
قادر میسازد که پول خود را یکجا و بدون داشتن حساب بانکی
خرج کرده ،ببینید یا سپردهگذاری کنید .با استفاده از استارتاپ
فینتک  ،Curveمیتوانید در وقت خود صرفهجویی کنید و تمامی
کارهایتان را انجام دهید .ب ه عبارت دیگر ،در هرکجای جهان که
باشید میتوانید با کارت بانکی دارای فناوری  Curveهزینۀ مد نظر
را پرداخت کنید .چنانچه طی چهارده روز نظر خود را تغییر دادید
و قصد برگرداندن کارت را داشتید نیز میتوانید کارت شارژشده را
حتی پس از خریدکردن هم بازگردانید.
• Finimize

 Finimizeمجموعهای آنالین از ۱۰هزار عضو است .روزانه
اخبار اتفاقات مهم مالی برای کاربران درج میشود و اهمیت
این اتفاقات برای اعضای  Finimizeمطرح میشود .امروزه،
ماکسیمیلیان ُرفاقا 1،بنیانگذار استارتاپ فینتک  ،Finimizeبه
نسل جدید کمک میکند تا مسیر مالی خود را با طرح نقشههای
جامع و امورات مالی شخصی در مدت سه دقیقه بهصورت رایگان
مشخص کنند.
• AgentCash

این استارتاپ پلتفرم سرمایهگذاری برای کانالهای گوناگونی
است ک ه شرکتهای سرمایهگذار کوچک و متوسط ( )SMEرا برای
فروش و مدیریت کاالهای خود در کانالهای گوناگون و در زمانهای
عادی آماده میکند .این شرکت ،که با نرمافزارهای موبایل فعالیت
میکند ،با استفاده از فرمهای حقوقی و وبسایتهایی نظیر آمازون،
امکان شارژ کارت را با استفاده از این برنامهها فراهم میآورد.

• Crowdsurfer

این استارتاپ اطالعات حجیم مهندسی تخصصی را دربارۀ
جمعیت و اوضاع مالی میسنجد تا جهان را از وضعیت بودجۀ
جاری مطلع سازد .تاکنون بیش از یکمیلیارد اطالعات را از نقاط
گوناگون دنیا جمعآوری کرده است تا اولین استارتاپ تحلیل مالی
براساس جمعیت را پیشنهاد داده باشد.
• Reposit
ایاین استارتاپ که بهدست مدیرعامل کمپانی ،کوران مککی،
توسعه یافت بهنسبت سیستم بازپرداخت  5/3میلیارد پوندی
جایگزینی پرسرعت و مقرونبهصرفه است .هدف این شرکت
اطمین اندادن از بازار اجاره برای مستأجران و فراهمکردن امنیت
آژانسهای اجارهای است .این شرکت تمامی فرایندها را بهصورت
آنالین انجام میدهد و بهگونهای است که در آن ،صاحبخانهها
میتوانند مستأجران را فیلتر کنند؛ اما چنانچه مستأجران بهصورت
پیشفرض انتخاب شده باشند ،پول صاحبخانه دستنخورده
باقی میماند.
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• Lendr
استارتاپ فینتک  Lendrبرای اینکه بتواند در قالب مزایدۀ
برعکس برای رهنهای انجامشده عمل کند ،از هوش مصنوعی
استفاده میکند .این استارتاپ فرایندهای طوالنی و گرانقیمت
را برای وامگیرندهها و وامدهندهها ،با هویتهای دیجیتالی و
سرویسهای اطالعاتی جایگزین میکند تا مراحل را آسانتر کند
و راهی برای گرفتن بهترین پیشنهاد پیش پای متقاضیان قرار دهد.
• Capitalise

پائول سورتیس ،مؤسس دوم استارتاپ فینتک ،Capitalise
فناوریای طراحی کرده است که  SMEها را با هدف پیداکردن،
مقایسه و انتخاب بهترین وامدهندگان برای دسترسی به سرمایهها
میان  SMEها و وامدهندگانی که
یاری میکند .این استارتاپِ ،
براساس موفقیتهای پیشین خود رتبهبندی شدهاند ارتباط برقرار
میکند .سورتیس اعالم کرد  SMEها میزان دسترسی به دارایی
را محدود خواهند کرد و فقط هفت روز مهلت برداشتن دارایی
مدنظر را به فرد خواهند داد و کمتر از یک ساعت را صرف تحقیق
کرده ،نتیجه را به وامدهنده اطالع خواهد داد .استارتاپ فینتک
 Capitiliseراهحلی با استفاده از فناوری است که امکان انتقال
کار به وامدهندگان الزم و ملزوم را فراهم میکند .این استارتاپ
هماکنون فقط با یک درصد از حسابهای تجاری انگلستان
کار میکند.
3
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• Paybase

استارتاپهای چرخشی و وابسته به لندن ،Paybase ،راهحلی
از آغاز تا پایان برای امور پرداختی ،توافقات و ریسکها بهمنظور
هماهنگی با APIها هستند .این پلتفرم مناسب برای بازارهایی نظیر
اقتصاد مشترک ،وبسایتهای اجتماعی مالی و استارتاپهای
فینتک و محصوالتشان است که به هنگام پرداخت مشکالت
اساسی دارند.
در پایان این بخش ،نمونههایی از فینتکهای موفق در آسیا
معرفی میشود:
Alibaba

فعالیت خود را در سال  1999با  Alibaba.comبهصورت
پورتال با هدف برقرارکردن ارتباطات بین کسبوکارهای گوناگون
( )Business to Businessآغاز کرد .سپس فعالیت خود را
به شکل ارتباط میان مشتری و کسبوکار ،مشتری به مشتری
گسترش داد .این خدمات با استفاده از پنج پورتال اینترنتی در
چین در اختیار سایر وابستگان گروه قرار گرفت؛
Alipay
در سال  2004تأسیس شد و هدفش ایجاد اعتماد و افزایش آن در
میان خریداران و فروشندگان آنالین فعال در سایت  Alibabaبود.
به این منظور Alipay ،برای کسانی که تراکنشها و فعالیتهای
خود را از راه تجارت الکترونیک  Alibabaانجام میدادند اقدام
به فراهمکردن خدمات سپردهگذاری کرد .همزمان با گسترش
 Alibabaدر سطح جهانی و ارتقای تدارکات و زیرساختها،
 Alipayهم میتواند شبکۀ درحال رشد خود با این موضوع را
از راه گسترش ارائۀ خدمات مالی با استفاده از فناوری و اینترنت
همراه کند (.)Chuen et al, 2015
M-PESA
( Pesaدر زبان سواحیلی به معنای پول است) سرویس
انتقال پول با تلفن همراه است که در سال  2007راهاندازی
شده ،مناطق شهری و روستایی کنیا را پوشش داده است .این
سرویس صندوقهای مالی را با فراهمکردن خدمات انتقال،
پرداخت محلی و خدمات انتقال بینالمللی با دستگاه تلفن
همراه پوشش میدهد .پس از مدتی M-PESA ،فعالیت
موفقیتآمیزش را در تانزانیا ،افغانستان ،آفریقای جنوبی ،هند
و اروپای شرقی گسترش داد .برخالف  ،Alipayکه کاربر
خود را با تجارت الکترونیک جذب کرده استM-PESA ،
خدمات خود را از تلکام آغاز کرد و به خدمات مالی گسترش
داد .این تفاوت نشاندهندۀ آن است که امروزه بسیاری از
کاربران برای پرداختهایشان از موبایل استفاده میکنند و
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دیگر با روش سنتی پرداخت دیون و وامها احساس راحتی
نمیکنند M-PESA .با استفاده از رویکرد نوآورانۀ پول
موبایل ،هزینههای کسبوکار خود را پایین نگه داشته است
و مقیاسپذیربودن عملیات خود را با مقرونبهصرفه نگهداشتن
قیمت برای مصرفکنندگان حفظ کرده است.

 .5فینتک در ایران
در ایران نیز همراه با گسترش بازارهای مالی و مکانیزهشدن
خدمات اداری ،شرکتهای مالی و حسابداری با بهرهگیری
از نیروهای خالق و متخصص فعالیت خود را به سمت
الکترونیکیکردن خدمات مالی و حسابداری سوق دادهاند.
طراحی سامانههای پرداخت آنالین برای مشتریان ،خریدهای
اینترنتی از کسبوکارهای گوناگون ،ارائۀ خدمات مالی برای
شرکتها و سمینارها ،طراحی نرمافزارهای اختصاصی حسابداری
و مالی برای کارخانهها ،بیمهها یا سایر شرکتها ،خدمات انتقال
پول ،اپلیکیشنهای مدیریت منابع مالی و درآمد شخصی و حتی
راهاندازی مجالت مالی آنالین و دیتابیسهای مالی نیز جزو
فعالیت فینتکها در ایران است.
از نمونههای موفق فینتک ایرانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• زرینپال :ارائهدهندۀ مواردی مانند درگاه پرداخت ،کیف پول و
کیف پول آنالین است؛
• خدمات پرداخت آنالین پیپینگ :درگاه دریافت و پرداخت پول
بهصورت آنالین مناسب کسبوکارهای خرد و اشخاص است؛
• مانیار :سامانۀ مدیریت مالی شارژ ساختمان و مجتمعهای
مسکونی است؛
• فاندوران :بستری است با هدف جذب حمایت مالی برای
پروژههای خالقانه (مدانلو جویباری و همکاران.)1397 ،
حوزۀ رو به پیشرفت فینتک در ایران همچنان در مقاطع اولیۀ
نوپایی بهسر میبرد و همچنین برخی شرکتها برای سرمایهگذاری
در حوزۀ فینتک از چند سال قبل تالش خود آغاز کردهاند؛ اما ،به
علت انتشارنیافتن میزان سرمایهگذاری یا حتی انعکاس تالشهای
صورتگرفته در کشور ،آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست.
براساس این گزارش ،بیشترین درصد فعالیت استارتاپها در ایران
در حوزۀ تجارت الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تأمین مالی
جمعی بوده است .همچنین فعالیت استارتاپهای حوزۀ مالی
و بانکی  2/6درصد و حوزۀ خدمات مبتنیبر موبایل  ۸درصد
از مجموع تعداد استارتاپها بوده است (نصرتی قزوینینژاد و
همکاران.)1396 ،
ایران یکی از باالترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته
است و سرعت باالی انتقال وجه در سیستم بانکی ،تعداد باالی
شعب بانکی بهنسبت جمعیت و تعداد زیاد تراکنشها نشاندهندۀ
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ظرفیتهای باالی سیستم بانکی ایران است .تفاوت در روشهای
درآمدزایی ،کارمزدها و نوع خدمات بانکها ،فرصتها و
چالشهایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزۀ فینتک پیش
روی ایران قرار داده است .با نگاهی به اکوسیستم فینتک در ایران،
میتوان وضعیت این صنعت را ارزیابی کرد .گرچه درحال حاضر
ً
بازار تقاضای فینتک کامال شکل نگرفته است ،اما رشد روزافزون
استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارتاپها نوید
افزایش تقاضای محصوالت و خدمات نوین مالی را میدهد .طبق
این گزارش ،ایران از لحاظ اندازۀ بازار داخلی در رتبۀ هجدهم
دنیا قرار دارد .گرچه شتابدهندهها و صندوقهای سرمایهگذاری
خطرپذیر برای پرورش ایدههای نو در عرصۀ فینتک فعال شدهاند،
اما به علت دسترسینداشتن به آمار صحیح و دقیق نمیتوان دربارۀ
میزان سرمایهگذاریها در حوزۀ فینتک اظهار نظر کرد .رتبۀ ایران
در حوزۀ دسترسی به سرمایه ،براساس شاخص نوآوری جهانی در
سال  82 ،2016است .گلوگاه اصلی رشد و نمو صنعت فینتک در
ایران ،دسترسی ارزان ،دائمی و عمومی به اینترنت بوده است .اکنون
با بهبود شرایط در این زمینه ،افزایش انفجارگونۀ استارتاپهای
فعال در این حوزه را شاهدیم .میتوان پیشبینی کرد همچنان
که استارتاپهایی مانند دیجی کاال ،کافه بازار و اسنپ هریک
با مقاومت در مقابل فشارهای محیطی توانستند در یک حوزه
بهخوبی بدرخشند و خود را بهمثابۀ واقعیتی جدید به فعاالن سنتی
تحمیل کنند ،بهزودی شاهد موجی از خدمات متنوع ارائهشده از
سوی تیمهای فعال در فینتک خواهیم بود (گزارش وبسایت راه
پرداخت.)1396 ،
حوزۀ مالی در کشور ما ،بنا به شرایط و ضوابط ،سالهاست
محیط بسته و محدودی داشته و همین امر تقاضای خدمات
نوآورانه و فناورانۀ مالی را در میان فعاالن حوزۀ کسبوکار افزایش
داده است .این موضوع در استقبال از استارتاپ فینتک نیز مشهود
است .فینتک میتواند تکمیلکنندۀ خدمات بانکها و مؤسسات
مالی باشد ،نه جایگزین یا رقیبی برای آنها؛ بدینگونه که برای
پاسخدهی به نیازهای خرد بازار و دسترسی به تمامی زوایای
بازار و پوششدهی تمامی نیازها به مؤسسات چابکتر با خدمات
متنوعتری نظیر استارتاپهای فینتکی نیاز است .هریک از این
استارتاپها با تعریف گروه خاصی از مشتریان ،با ارائۀ راهحلی
نهایی و سفارشیشده ،بخشی از نیازهایی را پوشش میدهند
که بانکها و مؤسسات فعلی قادر به پاسخگویی به آنها نیستند
(دلیری.)1396 ،
قوانین و مقررات نیز در این حوزه متوازن با سایر عوامل توسعه
نیافته است .مسدودشدن چند استارتاپ فعال در حوزۀ فینتک در
سال  1395تا حدی مشکالت و خألهای اساسی موجود در این
عرصه را نمایان ساخته است .شرکت شاپرک متولی حوزۀ پرداخت
الکترونیکی ،شورای عالی فضای مجازی ،سازمان تنظیم مقررات

و ارتباطات رادیویی ،مرکز توسعۀ تجارت الکترونیکی ،بانک
مرکزی و انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی ازجمله نهادهایی
ً
هستند که مستقیما در زمینۀ قوانین و مقررات شرکتهای فینتک
دخیلاند .در حوزۀ قوانین و مقررات و ساختار نهادی ،طبق
شاخص نوآوری جهانی در سال  ،2016رتبۀ ایران 112بوده است
که نشاندهندۀ ضعف این عامل بهنسبت سایر اجزای اکوسیستم
فینتک است .همچنین فقدان زیرساختهای حقوقی ،فنی و
بانکی برای گسترش امنیت بهرهبرداران و آگاهی کم از قابلیتها
و پتانسیلهای این صنعت در میان فعاالن اقتصادی از دیگر
چالشهایی است که فینتکها با آن مواجهاند )گزارش وبسایت
راه پرداخت.)1396 ،

 .6مزایا ،معایب و مشکالت فینتکها
مزایا و معایب مطرحشده در این بخش ،بهصورت کلی بوده
است که هم برای ایران و هم در سطح بینالملل مصداق دارد.
فینتک در حوزههای گوناگون بورس ،بانکداری ،بیمه ،مشاورههای
کسبوکار ،ارائۀ انواع خدمات مالی مانند برنامهنویسی و تولید
کارافزارهای مالی و حسابداری و پشتیبانی از کسبوکارها اثرگذار
بوده است؛ درحالیکه تاکنون بیشترین تمرکز آن بر انتقال پول،
جمعآوری سرمایه و وامدهی بوده است .عالوهبر اشخاص حقیقی
و حقوقی ،شرکتها ،بنگاهها و کسبوکارهای کوچک ،متوسط و
بزرگ نیز میتوانند از محصوالت و خدمات فینتک بهرهمند شوند
(یوسفی و رنجبر.)1389 ،
در این میان ،بهنظر میرسد بانکها ،ریسکهایی که از
جانب استارتاپهای فینتک بر آنها تحمیل میشود دستکم
میگیرند .فینتکها میتوانند درآمد حاصل از مازاد برداشت در
بانکها را کاهش دهند .درآمد حاصل از کارمزد سرویسهای
بانکی را از بین ببرند .به علت جابهجایی حساب بیشتر بهدست
مشتری ،میتوانند ریسک نقدینگی را افزایش دهند و همچنین
جذب و نگهداری مشتریان را برای وامدهندگان سختتر کنند
(نصرتی قزوینینژاد و همکاران .)1396 ،بانک انگلستان
پیشبینی کرده است که افزایش چنین رقابتی میان بانکها و
فینتکها میتواند سود بانکها را تا یک میلیارد پوند تحت تأثیر
قرار دهد (.)England Bank Report, 2017
6ـ .1مزایای اصلی فینتک

انعطاف :نظام مالی در طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی،
تابع نیازهای بازار و فعاالن اقتصادی است .ب ه عبارت دیگر ،این
ابزارها برای زندهکردن فرصتهای همکاری برد ـ برد طراحی
میشوند ،فرصتهایی که بدون این ابزارها موضوعیت اجرایی
پیدا نمیکنند ،اما افزودن امکان مالی جدید برای نهادهای مالی
مانند بانکها نیازمند طی زمان طوالنی بهمنظور اخذ مجوزها
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و تأییدهای باالدستی و از آن مهمتر ،حل تزاحم منافع ذینفعان
اعم از سهامداران ،مدیریت ،کارکنان و سپردهگذاران است ،اما
در استارتاپهای حوزۀ فینتک ،تعداد و جنس ذینفعان بسیار
محدودتر است و طراحی خدمات از اساس مبتنیبر حل مشکالت
کاربران صورت گرفته است .همچنین همواره برای کاربر این امکان
وجود دارد که بدون مراجعه به شعبه یا پرداخت هزینه ،از ادامۀ
دریافت خدمت منصرف شود و به رقبا مراجعه کند؛ درنتیجه رقابت
در ارائۀ خدمات جدید از نظام مالی سنتی شدیدتر و ناگزیر سرعت
انطباق با آخرین تغییرات در نیازهای مشتری باالتر است .با توجه
به روند رو به رشد شرکتهای استارتاپ در ایران ،این مزیت برای
کشور ما نیز محسوس خواهد بود؛
همافزایی :هرچه زیستبوم کارآفرینی رشد بیشتری کند و
استارتاپها در حوزههای متنوعتری فعالیتشان را گسترش دهند،
ارزشافزودۀ فینتک بیشتر میشود .این همافزایی نیز هم در سطح
کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای درحال رشد حامی
فناوری همچون ایران نیز رخ خواهد داد؛
شفافیت :مدیریت مالی ،هم در سطح فردی و هم در سطح
شرکتی ،افزونبر دانش ،نیازمند دراختیارداشتن ابزارهای مناسب
برای دستهبندی ،دادهکاوی و استخراج نتایج از تراکنشهای
مالی است .بخش مهمی از استارتاپهای فعال در حوزۀ فینتک
برمبنای کمک به کاربر برای بهینهسازی رفتار مالی طراحی و
توسعه داده شدهاند .این بهینهسازی طیف گستردهای از خدمات
ـ از تحلیل رفتار کاربر در سرمایهگذاریهای کالن و خرد گرفته
تا خریدهای روزمرۀ وی ـ را دربر میگیرد؛ البته شاید با توجه به
برخی روندهای غیرشفاف در کشور ،این مزیت چندان مشخص
و ملموس نباشد.
همچنین بنابر قاعده ،مانند هر پدیدۀ اقتصادی و اجتماعی
دیگری ،گسترش نفوذ فینتک در اقتصاد معایبی نیز دارد که امنیت
اطالعات ،خلق پول و انحصار جدید از مهمترین آنهاست .به
عبارتدیگر ،مشکالتی نیز پیشروی حوزۀ فینتک دیده میشود.
در ادامه برخی از این مشکالت با دقت بیشتری بررسی میشوند
(اسدی قنبری و همکاران.)1395 ،
6ـ .2معایب و مشکالت فینتک
متفاوتبودن محیط قانونی کشورها :با وجود استقبال باال از
فینتکها و تمایل کشورها و شرکتهای بزرگ برای سرمایهگذاری
در کسبوکارهای خالقانه ،شرکتهای نوپا هنوز با محیطهای
قانونی متعدد سازگاری پیدا نکردهاند .این امر توسعۀ فینتکها را
در بسیاری از بازارها با مشکل روبهرو کرده ،مانع از گسترش و
جهانیشدن آنها شده است .به باور صاحبنظران حوزۀ فناوری،
 25درصد فینتکها بهصورت بالقوه از قابلیت جهانیشدن
فناوری
بهرهمندند که این مقدار بهنسبت سایر بازیگران حوزۀ
ِ
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اطالعات بسیار پایین است .یکی از دالیل اصلی این مسئله ،قوانین
ً
ملی و متفاوتبودن بسترهای قانونی کشورهاست؛ مثال بیتکوین،
که در بسیاری از مبادلههای مالی رسمیت دارد ،حتی درحکم پول
رایج استفاده میشود ،در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.
دربارۀ چالشهای قانونی گفتنی است فینتکها دستکم سه
چالش منحصربهفرد برای تنظیم مقررات مالی مطرح میکنند.
فینتکها منجر به ازدیاد فعاالن کوچک و بزرگ شدهاند که ممکن
است در مقایسه با مؤسسات مالی سنتی ،بهنسبت شوکهای
خارجی بیشتر حساس باشند .دوم ،عملیات شرکتهای فینتک
بهصورت درخور توجهی مبهمتر از مؤسسات مالی سنتی و
بزرگ است و اگر برای نظارتکنندگان ،نظارت مؤثر بر عملکرد
و رفتارهای آنان ممکن نباشد ،دچار مشکل میشوند و عملیات
نظارت برایشان دشوار میشود .سوم ،شرکتهای فینتک به علت
اندازههای کوچک و ماهیت پراکنده ،بهنسبت مؤسسات مالی
بزرگ ،محدودیتهای کمتری درخصوص الزامات اعتبار و شهرت
خود دارند ( .)Zetzsche et al., 2017گفتنی است مشکالت
قانونی این موضوع در ایران دردسرهای خاص خود را دارد که باید
بیش از این مسئوالن به آن توجه کنند؛
ً
مشکل جذب سرمایهگذار در چارچوب قانون :دولتها معموال با
توجه به جوانبودن فینتکها از آنها به گرمی استقبال نمیکنند.
ً
شرکتهای سرمایهگذاری نیز معموال راهبردهای خود را با
برنامههای اقتصادی دولتها هماهنگ میکنند .ازاینرو ،جذب
سرمایهگذاری برای فینتکها با دشواریهایی همراه است .در
ایران نیز به علت نوپا و ناشناختهبودن این موضوع ،مشکل جذب
سرمایهگذار شاید بعد از مشکالت قانونگذاری ،مهمترین مسئلۀ
این حوزه باشد؛
فقدان اطمینان و قطعیت در بازار :فینتکها با بهرهبرداری از
چابکی ذاتی خود بهنسبت بانکها ،مدلهای کسبوکار سنتی
رقبای خود را مختل کردهاند .این مهم در نرخ رشد اقتصادی
تأثیر منفی داشته است و سردرگمی ،تردید و نوسانهای قیمتی
در بازارهای مرتبط را در پی داشته است .با توجه به تمایل
سرمایهگذاران به کاهش ریسک و با عنایت به عدم قطعیت باال در
بازارهای مرتبط با فینتکها ،جذب سرمایهگذاری در این حوزه با
چالشهای فراوانی مواجه است که در ایران نیز این مشکل بیشتر
مشهود است؛
پولشویی و کالهبرداری :تغییرات بازارهای مالی و غیرمالی
امری اجتنابناپذیر بوده است و مشتریان بهصورت روزافزون
به استفاده از نرمافزارهای ساده و کاربردی گرایش پیدا کردهاند.
شرکتهای این حوزه از اینترنت بهمنزلۀ زیرساخت توسعه
استفاده میکنند .ازآنجاکه نظارت نهادهای ملی و بینالمللی
بر این زیرساخت بسیار محدود است ،خطر تقلب و پولشویی
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در فینتکها بیش از سایر فعاالن بازارهای مالی است .ازاینرو،
به نظر میرسد فینتکها در آیندۀ نهچندان دور با چالشهای
جدی تحت عناوین کنترل گردشهای مالی ،پولشویی و تأمین
مالی تروریسم مواجه خواهند شد؛ ضمن اینکه درمورد فعالیت
فینتکهای ایرانی در سطح بینالمللی نیز حساسیتهای خاص
خود را خواهد داشت؛
امنیت :یکی از بزرگترین مخاطرات فناوریهای مالی ،نفوذ و
حمله به سیستمهای پشتیبان است .فینتکها برای توسعۀ برخی
مدلهای کسبوکار ناگزیرند به سیستمهای اطالعاتی بانکهای
پشتیبان دسترسی داشته باشند .از سوی دیگر ،بانکها موظفاند
از اطالعات مشتریان خود محافظت کنند و مشتریان نیز تمایلی
به افشای اطالعات شخصی خود ندارند؛ بنابراین شرکتهای
فینتک باید با تدابیر کارآمد ،اعتماد صنعت بانکی و مشتریان
را جلب کرده ،تضمینهای الزم را برای محافظت از آنها در
مقابل حملههای سایبری فراهم کنند؛ ضمن اینکه بهنظر میرسد
از این منظر ،فینتکهای ایرانی همپای شرکتهای بینالمللی به
مباحث امنیتی توجه خوبی داشته باشند.
امکان خلق پول :خلق پول حق انحصاری و قطعی بانک
مرکزی است؛ با وجود این ،بهنظر میرسد فینتکها باعث
سوءتفاهمهایی در حوزۀ خلق پول شدهاند .برای مثال ،مفاهیم
نوین مانند بیتکوین (پول مجازی) اغلب از ویژگیهای
بهصورت همزمان بهرهمندند؛ بنابراین امکان خلق پول میتواند
در ایران و برخی کشورهای دیگر باعث چالشهای اساسی شود.

نتیجهگیری و پیشنهاد
فینتک به مجموعهای از کسبوکارها گفته میشود که با تجمیع
راهکارهای مالی و قابلیتهای برخواسته از فناوری اطالعات،
به ارائۀ خدمات نوین میپردازند .درواقع فینتکها شرکتهای
نوپایی هستند که به کمک فناوریهای جدید و اغلب با استفاده
از بستر اینترنت ،کلیۀ خدمات و محصولهای حوزههای مالی
یا سرویسهای مالی را با سرعت و هزینۀ کمتری ارائه میکنند
(.)Dorfleitner et al., 2017
در مقالۀ حاضر ،تحوالت ،کاربردها ،مزایا و معایب فینتک در
ایران و جهان بررسی شده است .فینتک مزایای بسیاری دارد که
عبارتاند از سرعت و راحتی ،دسترسی بیشتر و سریعتر به منابع
مالی و استفاده از انواع خدمات مالی ،کاهش هزینهها ،حذف
بوروکراسیها و محدودیتهای زمانی و مکانی ،انعطافپذیری
باال بهنسبت مدلهای سنتی ،تغییر رفتار و انتظارات مشتریان و
قدرت انتخاب بیشتر .اما درعینحال معایب یا خطرات احتمالی
هم دارد که عبارتاند از بیاطالعی کاربران از قوانین و حقوق
مربوط به این سیستمها ،خطرات امنیتی و امکان سوءاستفاده

از اطالعات و دادههای شخصی و خصوصی افراد ،محرومیت
بخشی از جامعه مانند سالمندان ،که توانایی استفاده از تجهیزات
کامپیوتری را ندارند .از همه مهمتر ،مثل دیگر ابزارهای فناورانه
به سیستمها اجازه داده میشود تا رد پای کاربران را در همهجا
ثبت و ضبط کنند و از این راه تمامی فعالیتهای کاربران مرجعی
میشود برای تشخیص و شناسایی ریزترین مسائل مانند هویت،
کار ،زندگی روزمره و فعالیتهای هرروزۀ افراد که نتیجهاش
چیزی نیست جز نظارت تام .بااینهمه ،فناوری فینتک به تحولی
عمیق در فعالیتهای مالی منجر شده است و این تغییر را میتوان
بهوضوح در زندگی روزمره و فعالیت هرروزۀ مردم مشاهده کرد.
با توجه به مزایای بسیار زیادی که فینتکها برای مشتریان خود
فراهم کردهاند ،موفق به جذب سهم درخور توجهی از مشتریان
صنعت بانکی ،بهویژه نسل جوان شدهاند .در مقابل ،هنوز
مشتریانی هستند که تمایلی به استفاده از کسبوکارهای نوپا ندارند
یا با تردید از آنها استفاده میکنند .دو علت اصلی استفادهنکردن
کاربران از فینتکها ،آگاهنبودن از وجود فینتکها و نیازنداشتن به
استفاده از آنها مطرح شده است؛ البته مواردی مانند ناآگاهی از
نحوۀ عملکرد و اطمیناننداشتن به آنها از علتهای دیگر است که
مشتریان مطرح کردهاند (اسدی قنبری و همکاران.)1395 ،
توسعه و پیشرفت صنعت فینتک به محیط قانونگذاری آینده و
تغییرات فناوری بسیار وابسته است .برای مثال ،مشروعیت و احراز
هویت آنالین یکی از موارد بااهمیت است .اگر روش امنی ارائه شود
که هم برای استفادۀ آسان و مقرونبهصرفه باشد و هم در آن الزاماتی
برای شناسایی تقلب و پولشویی در نظر گرفته شده باشد ،بهوضوح
تأثیر مثبتی در توسعۀ آیندۀ فینتکها در بخشهای گوناگون خواهد
داشت .ضمن اینکه استفاده و گسترش خدمات فینتک نهفقط به
چارچوب فنی و نظارتی بستگی دارد ،بلکه به ارزشی که مشتریان
میتوانند از خدمات آنها استفاده کنند نیز بستگی دارد .جدا از
سرعت و کارایی این سرویسها ،که جنبۀ فناورانۀ آن مشهود است،
گذاری سرمایهگذاران بهصورت میانگین بازده
درصورتیکه سرمایه
ِ
مثبتی نداشته باشد ،آنان ناراضی خواهند بود.
با توجه به شرایط کشور ،باید به این نکته اشاره کرد که بیشک
گسترش فینتکها در ایران نیز مزایای عدی دهای برای گروههای
گوناگون جامعه دارد .اما مسئلۀ حائز اهمیت آن است که گستردگی
استفاده از فینتکها مستلزم گستردن بسترهای قانونی و اجرایی در
سطح دولت و بازارهای مالی است .در غیر این صورت ،بهجای
بهرهمندی از مزایای موجود ،ممکن است فرصت سوداگری برای
ع دهای سودجو فراهم شود (شفق و عبداللهی دزفولینژاد)1396 ،؛
بنابراین نهادهای ناظر باید پس از گسترش زیرساختهای نظارت
بر این فناوریهای جدید ،زمینۀ پاسخگویی این واسطههای
مالی نوین را به آن دسته از نیازهای مالی مشتریان که بانکها و
واسطههای سنتی تأمین نکردهاند فراهم کنند .به نظر میرسد
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رفتهرفته با تنظیم دقیق و کامل چارچوبهای فعالیت استارتاپهای
فینتک به همت بانک مرکزی ،شاهد تعداد بسیار بیشتری از آنها
در زیرمجموعههای متعدد آن باشیم .شاید بتوان وضعیت کنونی
کشور را در عصر گذار از مدلهای کسبوکار سنتی به مدلهای
کسبوکار فناورمحور و ارزشآفرین دانست .در ادامه پیشنهادهایی
برای کسبوکار فینتک و دیگر اجزای اکوسیستم آن مطرح میشود.
به استناد پژوهش چون و لی ( )2015برای موفقیت کسبوکار
1
فینتک و پایداری آن ،رعایت پنج ویژگی حاشیۀ سود کم،
داراییهای کم (سبک) 2،مقیاسپذیر 3،نوآورانه 4و سازگاری
آسان 5الزم است که به شرکتهای این حوزه توصیه میشود
مدنظر قرار دهند.
حاشیۀ سود پایین یکی از ویژگیهای کلیدی کسبوکار موفق
فینتک است .در دنیای گستردۀ امروز که دسترسی به اینترنت
ً
عمدتا بهصورت رایگان فراهم است ،کاربران تمایل کمی به
پرداخت هزینۀ خدماتی از قبیل تماشای ویدئو یا بازیهای
اینترنتی دارند .تأثیرات شبکهای باال ،که در چنین فناوریهایی
نشان داده میشود ،نیاز به تعریف فاز اولیه برای تجمیع انبساط
بحرانی دارند .این فرایندی پرهزینه است که نیاز به بازاریابی
خوب دارد .مصرفکنندگان (مشترکین) بیشتر تمایل به استفاده
از سرویسهایی دارند که افراد زیادی از آن استفاده میکنند .از
دیدگاه ارائهدهندۀ خدمات ،نیاز به خلق نقطهای بحرانی از ابتدای
کسبوکار مشهود است؛ این باعث میشود که در یک دوره شرکت
ارائهدهندۀ خدمت از فعالیت عملیاتی خود درآمد بسیار پایین یا
ً
حتی صفر داشته باشد (معموال با ارائۀ محصول بهصورت رایگان)،
و سپس بهصورت نمادین رشد خود را از چندین منبع درآمد (مانند
تبلیغات و فروش محصوالت تکمیلی یا خدمات) تأمین میکند؛
بنابراین در طول یک بازه زمانی طوالنی ،حاشیۀ سود اولیه بسیار
کم خواهد بود ،اما پس از گذشت زمان ،درآمد دریافتی از منابع
گوناگون افزایش خواهد یافت.
کسبوکارهایی که داراییهای کم (سبک) دارند ،بدون اینکه
متحمل هزینههای ثابت زیادی شوند ،قادر به مقیاسپذیرشدن و
نوآوریاند .این مسئله باعث کاهش حاشیۀ هزینههایی میشود
که اولین پایه برای «سود کم» را تقویت میکند؛ اولین کاری که
میتوان کرد این است که آن را به یک سیستم موجود (مانند تلفن
همراه) اضافه کرد که در این صورت ،بهسرعت مستهلک میشود،
اما منبع درآمدی جایگزین (سرویس پیامرسانی تلفن اینترنتی)
را در کمترین حد هزینههای حاشیهای قرار میدهد .با استفاده از
1. Low Profit Margin
2. Asset Light
3. Scalable
4. Innovtive
5. Compliance Easy
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زیرساختهای موجود ،هزینههای ثابت و هزینههای راهاندازی
اولیه به حداقل میرسد.
مقیاسپذیری نیز اشاره به این دارد که هر کسبوکار فینتک
ممکن است در آغاز کوچک باشد .در هنگام توسعه ،باید به این نکته
توجه کرد که متناسب با افزایش مقیاس فعالیت (اندازه) شرکت،
از فناوری هم بدون اینکه هزینهها افزایش یابد یا کارایی فناوری
به خطر بیفتد ،استفاده شود .ازآنجاکه امروز بیشتر کسبوکارها
بهصورت آنالین پیش میرود ،نیاز برای وجود بازارهای فیزیکی
تاحد زیادی کاهش یافته است و این باعث میشود که کسبوکارها
در مقیاس سادهتری اداره شوند .بااینحال ،توسعهدهندگان باید
اطمینان حاصل کنند که فناوری خود مقیاسپذیر و قابل ارتقاست.
یکی از مثالهای مرتبط ،پروتکل بیتکوین است .درست است که
چنین موردهایی مبتکرانه است ،اما پیادهسازی پروتکلها سخت
است ،به علت اینکه میتوان مدیریت حجم عظیمی از معامالت
را با سرعت لحظهای اجرا کرد .ضمن اینکه تغییر رویه برای اعمال
پروتکلها نیز بسیار دشوار است.
در کسبوکارهای موفق فینتک الزم است که در هر دو حوزه
محصوالت و عملیات خود مبتکر و نوآورانه باشند .با استفادۀ
روزافزون از تلفنهای همراه و خدمات اینترنتی ،ابتکارهای زیادی
را میتوان در فناوریهای تلفن همراه (مانند فناوریهای بدون
تماس) خلق کرد.
درنهایت سازگاری آسان به این موضوع اشاره دارد که
کسبوکارهایی که ملزم به رعایت قوانین خاص نیستند ممکن
است نوآوریهای بیشتر داشته ،الزامات سرمایهای کمتری نیاز
داشته باشند .ثبات مالی و حفاظت از مصرفکنندگان برای
عملکرد بازار مهم و حیاتی است .مزیت اصلی «سهولت تطبیق
(اجابت)» این است که منابع کمتر صرف انطباق فعالیتهای
شرکت و بازار میشود و این مسئله راه را برای نوآوریهای جدید
باز میکند.

پیشنهادهای سیاستی:
خلق و توسعۀ اکوسیستم فینتک نیاز به همکاری جدی دولت،
نهادهای مالی و کارآفرینان دارد .چهار جزء اصلی «فضای
کسبوکار و دسترسی به بازار»« ،حمایت دولت و قانونگذار»،
«دسترسی به سرمایه» و «مشاورۀ تخصصی مالی» در شکلدهی
این اکوسیستم دخیلاند؛ بنابراین برای کارکرد درست این
اکوسیستم هریک از طرفین باید با وظایف خود آشنا بوده ،از
منافع مشارکت در آن آگاه باشند .نهادهای مالی شامل بانکها،
سرمایهگذاران خصوصی و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
نقش تأمینکنندۀ سرمایه و مشاورههای تخصصی را برعهده دارند.
همچنین این نهادها میتوانند از راه همکاری با استارتاپها،
قابلیتهای خود را در بازار رقابتی افزایش دهند .پیشنهاد میشود
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که شرکتهای فینتک و استارتاپهای مالی بهمثابۀ عناصر اصلی
شبکۀ شرکای بانکی در نظر گرفته شوند .این همکاری میتواند
در قالب خرید یا تملک این شرکتها و یا ادغام افقی یا عمودی
با بانک باشد .همچنین فرایند توسعۀ خدمات بانکی میتواند در
قالب برونسپاری به این شرکتها واگذار شود .این شرکتها به
بانک کمک میکنند بهمنظور ارتقا و توسعۀ زیرساختهای بانکی
خود گام بردارند .کارآفرینان با ارائۀ نوآوریها و فناوریهای تحو لزا
در این اکوسیستم نقشآفرینی میکنند و در عوض از سرمایه،
مشاورۀ تخصصی و سهم بازار بهره میبرند .فضای کسبوکار
داللت بر صرفۀ اقتصادی فعالیت در اکوسیستم فینتک در یک
منطقه یا کشور دارد .کیفیت زیرساختها )جادهها ،بنادر ،نزدیکی
به قطبهای تجاری و  )...در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش
اساسی ایفا میکند .همچنین شکلگیری مجموعهها و خوشهها
برای همافزایی شرکتها اهمیت زیادی دارد .دولت نیز میتواند
با تصویب و اجرای سیاستها و قوانین بهمنظور تسهیل توسعۀ
فینتک و با هدف تشویق کارآفرینان برای افزایش رقابتپذیری
اقتصاد کشور فعالیت کند.
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Fintech; Essay in Worldwide and Iran
Shayan Rouhani Rad
Abstract
Due to the changes that have taken place with the spread of Internet use, traditional banks and
financial institutions have found that they have no choice but to accept the transition process.
This provides an opportunity for startups and tech activists to enter the financial arena. In recent
years, fintech or financial technology has become the most popular word in the world›s economic
markets. Investors in emerging markets are looking every day for innovations that can gain a
foothold. While Fintech still has a long way to go, it has attracted the attention of many countries.
This paper, which is a library research study, attempts to study the developments, applications,
advantages and disadvantages of Fintech in Iran and worldwide.
Keywords: Fintech, Startup, Business, Information Technology, Blockchain

