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 چکیده

 رییشد و تغ یمبادله ارائه خدمات مال نهیبا کاهش هز نترنتیبا ظهور ا يالدیم 1990از سال  ،یاول در صنعت مال انقالب
. دی) گردE-Finance( کیالکترون یخدمات مال صنعت يرگی منجر به شکل تیآغاز شد و در نها مالی خدمات صنعت چهره

مرتبط روند رشد خود را آغار نمودند. مقدمات  عیو بورس و صنا مهیب ،ينکداربا رینظ یمال يبازارها ،یدگرگون نیهمزمان با ا
همراه هوشمند فراهم شد و با ورود  هاي با ظهور تلفن يالدیم 2000از اواسط سال  یانقالب دوم در صنعت مال يرگی شکل

از ابتدا  یمال يصنعت فناور تیضعو یبه بررس رو شی) انقالب دوم آغاز شد. در پژوهش پFinTech( یفناورانه مال هاي شرکت
دهد که  نتیجه مطالعات نشان می صنعت پرداخته شد. نیا روي  شیپ هاي چالش یبه بررس تیتا کنون پرداخته و در نها

تواند در حوزه بانکداري و بازار سرمایه تغییر شگرفی را بوجود آورد اما براي تحقق این هدف ضرورت دارد تا  تک می صنعت فین
تک در سه الیه عملیاتی، نظارتی و  هاي فین روي استارتاپ ها و مشکالت پیش تدابیري توسط حاکمیت به منظور رفع کاستی

در خصوص نحوه  فیتکل نییتعده شود. برخی از این تدابیر عبارتست از : کننده نهایی در قوانین و مقررات اندیشی مصرف
هرچه بهتر  تیفعال يالزم برا يها یدسترس نییتع، دارند تیفعال یبازار مال کیاز  شیکه در ب ییها تک نینظارت بر ف

 ،یربانکیغ يها، موسسات اعتبار بانک يگذار هینحوه تملک و سرما نییتع، ازیبه اطالعات و منابع مورد ن یتک نیف يها شرکت
حقوق مصرف کننده در استفاده از خدمات  نییتعو  بازار یرقابت يبه منظور حفظ فضا ها تک نیدر ف گر مهیب يها شرکت

 .ها تک نیف
JEL  :G20 ،G28 ،G29 

 
Abstract 

Nowadays, Fintech Industry is booming, First of all, t significant growth emerged since 
1990s, accessibility of the internet and the advanced technology formed by by demands of 
consumers, make even easier for them to manage their finances and to reduce transaction 
costs too. As such, allowing shaping new reorganized finance industry; E-Finance.. The 
second wave emerged and developed early in 2000 by smartphones, big data, social media, 
and cloud computing and matured by great start‐up and educational events as well as 
entrepreneurs through combined concept of financial technology (FINTECH)  In this paper, 
we are going to survey existing state of Financial Technology from the beginning to now and 
challenges remaining in the industry. 
JEL   : G20 ،G28 ،G29 
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 مقدمه .1
هاي اساسی رو به رو شده است. به نحوي که ظهور   هور بازیگران جدید همواره با تغییرات و دگرگونیصنعت مالی با ظ

اند. بنابراین در  بازیگران جدید عالوه بر ایجاد نوآوري در صنعت و رشد آن باعث ایجاد تغییراتی در بازیگران قدیمی آن شده
و مقام ناظر آن وجود خواهد داشت که در صورت ورود بازیگر جدید  گري صنعت مالی همواره این دغدغه براي بازیگران تنظیم

به آن صنعت چه تدابیر و اقداماتی الزم است اندیشده شود تا عالوه بر تسهیل فضاي کسب و کار بازیگران جدید از ایجاد بی 
صنعت مالی و میزان رشد هاي  حاضر ضمن مرور اجمالی حوزه  نظمی و رفتارهاي مخلل نظم بازار جلوگیري شود. در پژوهش

روي فین  هاي پیش فناوري در هر یک، به مرور روند رشد صنعت مالی و ظهور ابزارهاي فناورانه و در نهایت به بررسی چالش
 ها  پرداخته خواهد شد. تک

 ها قابل ورود براي فین تک يها و مرور بر حوزهدر ایران  یصنعت مال بررسی ابعاد .2
 نهیبه نه،یهز نیباشد که بتواند با کمتر یکارامد م ینظام مال کیمستلزم وجود  داریتوسعه پا و يبه رشد اقتصاد یابیدست

را به  هیرساندن منابع مازاد صاحبان سرما فهیوظ یمال يها واسطه ،ينظام اقتصاد کیمنابع را صورت دهد. در  صیتخص نیتر
نظام  میارائه شده است. تقس یمال يها از نهادها و واسطه یمتفاوت يها يبند می. تقسدارندرا بر عهده  هیوجوه و سرما ازمندانین

 يگذار هیسرما يبازارها برا نیاز ا کیدر هر  گرانی. بازهاست يبند دسته نیتر از متداول یکی هیبر حسب بازار پول و سرما یمال
 داده شده است. شیها نما روش نیاهم ا 1اند. در جدول مواحه يا مشخص شده شیاز پ يها با روش یمال نیو تام

 خدمات اساسی در بازار پول-1جدول 

 بازار پول
 تامین مالی بازیگران يگذار هیسرما

 يگذار هیسرما يها سپرده •
 یبانک

 تسهیالت خرد و مصرفی • خانوارها

 يگذار هیسرما يها سپرده •
 یبانک

مشارکت بازار  اوراقخرید  •
 پول

 صکوكخرید  •

هاي اقتصادي  بنگاه
 کوچک و متوسط

 تسهیالت تجاري ریالی •
 تسهیالت ارزي و اعتبارات •
 انتشار اوراق مشارکت بازار پول •

 انتشار صکوك •
 بازار بین بانکی •

 هاي اقتصادي بزرگ بنگاه

در نظر  هیپول و سرما يدر بازارها یمال نیو تام يگذار هیسرما یبه عنوان خدمات اساس 2و  1 اره شده در جدولشموارد ا
خدمات  ،یاز خدمات اساس کی. در کنار هر ردیگ یرا دربر نم یموجود در صنعت مال یخدمات مال یاست. اما تمامگرفته شده 

. خدمات پرداخت در کند یکمک م یخدمات اساس بهتربه ارائه هرچه  یخدمات فرع در قالبشکل گرفته است که  يدیجد
 یدر صنعت مال یاز خدمات فرع یبرخ یمال نیو تام يگذرا هیمشاوره سرما يها و شرکت يا مهیب يها پوشش ،یشبکه بانک

 هستند. رانیا
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 خدمات اساسی در بازار سرمایه-2جدول 

 بازار سرمایه
 تامین مالی بازیگران يگذار هیسرما

 هاي بورسی خرید سهام شرکت •
گذاري  خرید واحدهاي سرمایه •

 گذاري مشترك هاي سرمایه صندوق
 هاي پروژه خرید واحدهاي صندوق •

استفاده از قراردادهاي آتی سکه و  •
 نظایر آن.

 ---- خانوارها
هاي اقتصادي  بنگاه

 کوچک و متوسط
انتشار سهام در بازارهاي بورس  •

 و فربورس

 افزایش سرمایه •

انتشار أوراق بهادار به غیر از  •
 سهام

 بزرگهاي اقتصادي  بنگاه

صنعت  یافتگیتوسعه  زانیبه م يتا حدود توان یم یو اساس یارائه خدمات فرع نهیفعال در زم يها تعداد شرکت یبررس با
 ياقتصاد يها بنگاه يازهایاول به رفع ن تیموجود در اولو يها که اکثر شرکتشواهد بیانگر آن است . برد یدر ان بخش پ یمال

خانوارها پرداخته  يازهایاخر به رفع ن تیکوچک و متوسط و در اولو ياقتصاد يها بنگاه يازهایندوم به رفع  تیبزرگ، در اولو
هرچه از سمت  گریها محل سئوال است. به عبارت د مذکور توسط شرکت گرانیاز باز کیهر  يازهایپوشش ن زانیاند. البته م

 یول ابدی یم شیافزا یمال یو فرع یخدمات اساس هائسطح ار زانیم میبزرگ حرکت کن ياقتصاد يها خانوارها به سمت بنگاه
کشور نشان  هیبازار پول و سرما نهی. مطالعات انجام شده در زمشود یآنان پوشش داده م يازهایکه تمام ن ستیبدان معنا ن نیا
 ینگیمازاد نقد يرادا يانتقال وجوه از بخش ها فهیتواند وظ یو نم افتهیتوسعه ن یکشور به اندازه کاف یدهد که بخش مال یم

 یباورند که علت اصل نیبر ا ياز صاحب نظران اقتصاد یانجام دهد. برخ یبه خوب ینگینقد يکسر يدارا يرا به بخش ها
 یمال نیتأم نینو يو عدم استفاده از ابزارها یمال يها يفقدان نوآور ه،یسرما یمال نیدر تأم دهیو مشکالت عد یتیوضع نیچن

هاي خدمات فرعی در بازار  ها در ایران بیشتر بتوانند در حوزه تک رسد فین به نظر می ).1389 طمه،, فایباشد (مهربان یم
 سرمایه، برخی از خدمات اساسی در بازار پول که به متمرکز به خانوراها است بپردازند.

 ها و جایگاه آنان در صنعت مالی تک معرفی فین .3
شود که توانسته  هاي صنعت مالی شناخته می وان یکی از مهمترین نوآوري، به عن2تک یا به اختصار فین 1تکنولوژي مالی

است با برش قیمتی خدمات مالی، بهبود کیفیت ارائه خدمات مالی و افزایش تنوع در خدمات مالی تغییراتی در صنعت مالی 
 ایجاد کند. 

هاي مالی شد،  ي تراکنش  به کاهش هزینهمیالدي با ورود اینترنت که منجر  1990بازارهاي مالی در سراسر جهان از سال 
عمیقاً تحت تاثیر قرار گرفتند. پیشرفت تکنولوژي ناشی از توسعه اینترنت، عالوه بر تغییر چهره خدمات صنعت مالی، باعث 

 شود، گردید. نامیده می E-Financeکه به اختصار  3گیري بخش جدید در صنعت مالی با عنوان مالی الکترونیک شکل
اي و معامالت  شود نظیر خدمات بانکی، بیمه کترونیک معموالً به همه اشکال خدماتی که در صنعت مالی ارائه میمالی ال

هاي مالی، کسب اطالعات در  توان به ایجاد امکان دسترسی به اطالعات حسابها، تراکنش شود. از مزایاي آن می سهام اطالق می
هاي کسب و کار مالی الکترونیک در اوایل دهه  ر فیزیکی است. اکثر مدلخصوص خدمات و محصوالت مالی بدون نیاز به حضو

1 .Financial Technology  
2 .FinTech  
3 .Electronic Finance 
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توان به بانکداري الکترونیک، معامالت الکترونیک و برخط سهام،  هاي می میالدي رو به رشد گذاشت که از جمله آن 1990
هاي صنعت مالی، بر عرصه   عرصههاي موبایلی و بانکداري همراه اشاره نمود. تاثیر مالی الکترونیک بیشتر از سایر  پرداخت

هاي عملیاتی، صرفه جویی در زمان، برقراري ارتباط آسانتر با مشتري و ارائه  بانکداري قابل مالحظه است. کاهش هزینه
هاست که با ظهور مالی الکترونیک محقق شده  خدمات ارزش افزوده برخی از مزایاي بانکداري الکترونیک از نقطه نظر بانک

هاي عملیاتی را   اي دیگر از نتایج مالی الکترونیک است که توانسته است هزینه هاي معامالت برخط سهام نمونه  انه. سام[]است
 در معامله سهام به حداقل برساند.

هاي موبایلی و بانکداري  هاي همراه هوشمند، مسیر رشد و توسعه پرداخت  میالدي گسترش تلفن 2000هاي سال  در نیمه
ها نیز از این ظرفیت استفاده کرده و امکان دسترسی  مالی الکترونیک کشترش یافته است را هموار نمود. بانک همراه که همان

هاي همراه مشتریان را فراهم  هاي پرداخت قبوض و نقل و انتقال وجوه با استفاده از تلفن  هاي بانکی و انجام تراکنش به حساب
 نمودند.

میالدي،  2008هاي مالی از سال  هاي همراه هوشمند، بعد از بحران تلنولوژي تلفن همزمان با توسعه مالی الکترونیک و
هاي هوش  هاي کالن، روش هاي اجتماعی و تحلیل داده تکی با ترکیب مالی الکترونیک، اینترنت، شبکه هاي فین نوآوري

راهکارهاي داده محور در پاسخ به نیاز تکی با استفاده از خدمات مناسب،  هاي فین مصنوعی، شروع به گسترش نمود. استارتاپ
 سازد. مشتریان، تکیه بر نوآوري و چابمی سازمانی خود را از ارائه دهندگان سنتی خدمات مالی متمایز می

  در صنعت مالی  تک ساختار فین 
ها، مشتریان و  تکی، توسعه دهندگان تکنولوژي، دولت هاي فین توان در پنج گروه استارتاپ تک را می بازیگران عرصه فین

 بندي نمود.  دهندگان سنتی خدمات مالی تقسیم ارائه
تکی قرار دارند. نوآوري و کارآفرینی این  هاي فین در هسته این ساختار استارتاپ تک. هاي فین ها و استارتاپ شرکت •

 شود. مالی جمعی، بازار سرمایه و بیمه را شامل می دهی، تامین هاي پرداخت، مدیریت ثروت، وام ها عرصه شرکت
بزرگ، محاسبات ابري، هاي  هاي اجتماعی، تحلیل داده هاي شبکه وظیفه تامین پلتفرم دهندگان تکنولوژي. توسعه •

دهندگان تکنولوژي بر عهده دارند. به عبارت بهتر آنان  هاي تلفن همراه و نظایر آن را توسعه هوش مصنوعی، سرویس
تواند  یبزرگ م يداده ها لیو تحل هیتجزکنند.  ها براي ارائه خدمات مالی را با سرعت بیشتر فراهم می تک فضاي رشد فین

 اریبس ي نهیهز ی باتمیالگور یمعامالت يها ياستراتژ. استفاده شود انیمنحصر به فرد به مشتر سفارشیارائه خدمات  يبرا
خودکار  یتریمدنظیر ثروت  تیریخدمات مد يبرا يا هیتواند به عنوان پا یم یثروت سنت تیریتر از خدمات مد نییپا

تامین مالی جمعی و استقراض شخص به ها  تیرشد جمعبا ایجاد امکان  ،یاجتماع ياستفاده شود. رسانه ها 4ثروت
 شخص را تشهیل خواهند نمود.

اند تا فضاي کسب و کار مطلوبی را براي  ها سعی بر آن داشته دولت 2008هاي مالی سال  بعد از بحران ها. دولت •
هاي اقتصادي  یاستهاي توسعه اقتصادي، س . در نتیجه با توجه به برنامه)2015، 5تک (هلند فینها فراهم آورند تک فین

ها نسبت به  اند براي مثال برخی از دولت گذاري را براي این عرصه در نظر گرفته ها سطوح مختلفی از قانون کشور، دولت
اند. دلیل این  ها و در نظر گرفتن معافیت مالیاتی براي آنان اقدام نموده تک صدور مجوز براي ارائه خدمات مالی توسط فین

4  .Robo-Advisors 
5  .Holland FinTech 
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در نوآوري، خالقیت و حفظ قدرت رقابت با سایر کشورها در عرصه مالی است. براي نمونه سنگاپور امر نیز حفظ قدرت 
ارائه دهندگان خدمات عالوه بر تسهیل قوانین و مقررات موجود  براي است تا  نیمقررات پرداخت آنال رییحال تغ
میالدي قوانین  2008ت که بعد از سال را نیز فراهم نماید. این در حالی اسپرداخت  يرشد تکنولوژزمینه  ،پرداخت

 تر شده است.  دهندگان سنتی خدمات مالی بسیار سختگیرانه  مربوط به ارائه
ها مهترین منبع درآمدي به  ها هستند. در حالی که سازمان ها مشتریان آن تک ترین منابع درآمدي فین اصلی مشتریان. •

هاي کوچک و متوسط تامین  با توجه به مشتریان حقیقی و شرکت ها عمده سهم درآمدي خود را تک آیند، فین حساب می
ها بیشتر در میان جوانان رواج  تک دهد استفاده از محصوالت و خدمات ارائه شده توسط فین کنند. تحقیقات نشان می می

 »اره دومنسل هز«نسل جدید و جوان یا .  در حال حاضر در اکثر کشورها )2015تک،  (هلند فیندارد تا سایر اشخاص
 تکی هستند.  بیشترین متقاضی استفاده از خدمات و محصوالت فین

تک از سوي این دسته از بازیگران تحمیل  بیشترین فشار به اکوسیستم فین ارائه دهندگان سنتی خدمات مالی.  •
صنعت مالی، ها براي بازار بازیگران سنتی  تک فین شکن زننده و سنت  برهمشود. پس از مشخص شدن قدرت و اثر  می

ها به  تک هاي جدیدي را براي تبدیل تهدید فین هاي خود را تغیر داده و استراتژي آنان تصمیم گرفتند راهبردها و سیاست
تکی از سوي ارائه  هاي فین مالی استارتاپ  فرصتی مناسب براي خود برگزینند. در همین راستا اقداماتی جهت تامین

فت که به نوعی منجر به کاهش اثر مخرب بازیگران جدید براي بازیگران قدیمی دهندگان سنتی خدمات مالی صورت گر
 شد.

 بازیگران قدیمی صنعت مالی به ورود بازیگران جدید  واکنش 
ها در صنعت مالی  نه تنها امکان رقابت با بانکاند.  بوده یمال يها سیها تنها ارائه دهنده دامنه کامل سرو ها بانک دهه يبرا

میالدي اعتماد مردم  2008هاي مالی  بود. بعد از بحرانمحدود نیز  ياکثر کشورها رقابت در حوزه بانکدارممکن نبود بلکه در 
گذر زمان و  نسبت به صنعت مالی بانک محور کمتر و کمتر شد و بیشتر به سایر بازیگران صنعت مالی متمرکز شد. همزمان با

 رشد تکنولوژي جایگاه بازیگران جدید در صنعت مالی تثبیت شد.
هاي همراه هوشمند به  هاي بزرگ و داده کاوي و گسترش تلفن هاي ارتباطی، داده تحول در تکنولوژي زیرساخت

مات مالی منحصر به فرد و با ارائه خد 6دهندگان سنتی خدمات مالی تکی اجازه داده است تا در مقابل ارائه هاي فین استارتاپ
درصد ارائه دهندگان سنتی خدمات مالی براین باورند که  83میالدي  2016سازي شده به رقابت بپردازند. در سال  شخصی

 نیف تیبا توجه به اهمتکی است.  هاي فین ها در معرض مخاطرات ناشی از ورود استارتاپ هاي متعددي از کسب و کار آن جنبه
خود  یتک است تا از باختن توان رقابت نیدر ف يگذار هیصنعت، سرما نیا گرانیاز باز کیهر ازین یلتک هادر صنعت ما

ها  سیاز سرو یعیدارند دامنه وس یسع به عنوان یکی از ارائه دهندگان سنتی خدمات مالی ها بانک کهیدر حال .کنند يریجلوگ
بزرگ  اریبس يبا کاربرها سیسرو کیتک هستند که تنها بر توسعه  نینوآور در حوزه ف هاي شرکت يادیتعداد زکنند، را ارائه 

دهندگان  ها در جداسازي برخی از خدمات فرعی از ارائه تک توانایی فین شود.  یگفته م يساز کیروش تفک نیتمرکز دارند. به ا
ندگان سنتی خدمات مالی ده آید در حالی که براي ارائه ها به حساب می سنتی خدمات مالی، یکی از علل رشد و مزیت آن

6. Traditional Financial Firms 
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دهد که مشتریان به جاي تکیه به یک موسسه مالی براي رفع  نوعی محرومیت به حساب خواهد آمد. تحقیقات نشان می
  ).2017، 7لی و همکاران (این ها بهترین سرویس را انتخاب کنند  تک دهند از میان فین نیازهاي خود ترجیح می

خدمات و کسب و  نیتوان گفت ا یم باًیتقر يدهند که روز یرا ارائه م یخدمات مال از يا تک دامنه نیحوزه ف يها شرکت
 ،ینگیکوچک فراهم نمودن نقد يها در سطح افراد و کسب و کارها عمده بانک تیحال حاضر فعال در ها بود. کار مختص بانک

ها به  تک بنابراین مخاطره ورود فین. ستندیخدمات ن نیتنها ارائه دهندگان ا گریها د است اما آن ياعتبار التیها و تسه پرداخت
 دهندگان سنتی خدمات مالی معنا پیدا خواهد نمود.   صنعت مالی براي ارائه

پرداخت  يها پلتفرم و درگاه قیها بود امروز از طر پرداخت و اعتبارات وابسته به بانک يبرا يروز که  ییو کارها کسب
  يفرد انیاز مشتر يادیکه حجم ز ستیهمان نقطه ا نی. ادهند یخود را انجام م يها تیخدمات پرداخت هم فعال يها شرکت

 حیها ترج بانک يها سیبازار را به سرو دیجد گرانیشده توسط باز هارائ يبر تکنولوژ یمبتن يراهکارها يتجار انیمشتر و
 يتک را دارند تا راهکار نیحوزه ف يها ينوآور رشیفرصت پذو بازیگران قدیمی صنعت مالی ها  وجود بانک نیبا ا دهند. یم

ها  تک گذاري در فین به نحوي که اکثر بازیگران قدیمی صنعت مالی عالوه بر سرمایه ارائه دهند.خود  انیبه مشتر يدیجد
 اند.  ها اقدام نموده نسبت به تعیین استراتژي مناسب جهت رقابت، همزیستی یا همکاري با آن

 ها تک مدل کسب و کار فین 
بندي نمود:  توان در شش دسته تقسیم تک موجود بکار گرفته شده است را می هاي فین هاي تجاري که توسط شرکت مدل
هاي  اي. در ادامه براي هریک از مدل مالی جمعی، وام دهی، بازار سرمایه و خدمات بیمه ها، مدیریت ثروت، تامین پرداخت

 هاي فعال در هر مدل ارائه خواهد شد.  هاي عملیاتی و بزرگترین شرکت تجاري مذکور نحوه ارزش آفرینی، مکانیزم
. ی از پیچیدگی کمتري برخوردار استمحصوالت و خدمات مال رینسبت به سا این مدل تجاري، مدل تجاري پرداخت.

جذب کنند  يکمتر يها نهیخود را با هز انیتوانند به سرعت به مشتر یکنند، م یها تمرکز م پرداخت يکه بر روهایی  تک فین
توان به  هاي خلق نوآوري و خالقیت در ارائه محصوالت جدید است. بازار محصول این مدل را می مساعدترین عرصهاز  یکیو 

هاي شرکتی و گسترده  هاي خرد و افراد است و بازار دوم مربوط به پرداخت بندي نمود. بازار اول بازار پرداخت دو دسته تقسیم
هاي همراه، ارز خارجی و نقل و  ، پرداخت8نظیر به نظیرهاي  هاي الکترونیک، پرداخت خرد شامل کیف پول هاي است. پرداخت

، تجربه پرداخت ساده کیکه به دنبال ها براي کسانی  هاي آنی و بهنگام و ارز دیجیتال است. این سرویس انتقال وجوه، پرداخت
موبایلی که   تواند رضایت خاطر ایجاد نماید. خدمات پرداخت می راحت، با سرعت مناسب و چنیدن کانال دسترسی هستند،

ترین سرویس از این  هاي همراه هوشمند مورد استفاده قرار گیردف محبوب بتوانند به راحتی و با امنیت مناسب بر روي تلفن
هاي پرداخت قبوض،  ویسهاي استفاده شده براي پرداخت همراه عبارتند از سر مدل تجاري است. برخی از ابزارها و سوریس

NFCهاي پرداختی همراه مبتنی بر  هاي موبایلی. از مشهورترین سرویس هاي اعتباري و کارت خوان ، بارکدخوان ها، کارت
اشاره نمود. سرویس  Samsung Payو  Google Wallet ،Apple Payهاي توان به شرکت توسط می NFCفناروي 

ارائه  Venmo و  PayPalهایی نظیر  است که توسط شرکت نظیر به نظیراي ه مشهور بعدي در این مدل تجاري پرداخت
 شده است.

در  که است خودکار ثروت یتریثروت، مد تیریمدتجاري  يها مدل نیتر از محبوب یکی مدل تجاري مدیریت ثروت.
با استفاده از از  مکانیزهمشاوران  نیکند. ا یارائه ماي  ي یک مشاور مالی، خدمات مشاوره اي کمتر از هزینه ازاي دریافت هزینه

هاي  خصوصیات و نیازمندي سبر اسا يگذار هیسرما يها را برا ییاز دارا یبیتا ترککنند  ي ریاضی، سعی میها تمیالگور

7. In Lee, Yong Jae Shin  
8  .Peer-To-Peer 
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گذراي است.  سازي ساختار هزینه مشاوره سرمایه پیشنهاد دهند. از مزایاي این مدل تجاري شفاف يمشتر ي توسطگذار هیسرما
ها مربوط به مدل  تک ها از اثر مخرب فین مشخص شد اکثر نگرانی 2016در آپریل  CFAتحقیق انجام شده در موسسه  مطابق

و  Betterment ،Wealthfront ،Motifتوان به  ها می تک از این قبیل فین ).2016، 9(سنکولیاتجاري مدیریت ثروت است
Folio .اشاره نمود 

هاي مردمی  ها و شبکه هاي فعال در این مدل تجاري باعث توانمند شدن گروه تک فین مالی جمعی.  مدل تجاري تامین
در این مدل تجاري سه  ).10الملل (اداره تجارت بین هاي خطرپذیر شده است گذاري در راستاي تامین مالی امور خیریه و سرمایه

پروژه که تمایل به حمایت از   12هستند که به منایع مالی نیازمندند، حامیان و همکاران 11ها دسته بازیگر وجود دارد. کارآفرین
که وظیفه تسهیل تعامالت میان کارآفرین و حامیان پروژه را بر عهده دارد.   13کننده هاي تعدیل پروژه دارند و در نهایت سازمان
توسعه  يبرا یمال يها ابتکارات مختلف و فرصتوص کند تا اطالعاتی در خص ها کمک می این سازمان به جامیان پروژه

 ها اقدام نمایند.  کسب کنند و در صورت تمایل نسبت به حمایت از ان خدمات یامحصوالت 
سه مدل پرطرفدار تامین مالی جمعی است. تامین مالی  16و سهام محور 15، کمک محور14تامین مالی جمعی پاداش محور

هاي تامین مالی جمعی براي هزاران پروژه کوچک و خالق تبدیل شده است. در این  روشترین  پاداش محور به یکی از جذاب
حامیان و همکاران  کند. نیشده تضم نییتواند بازپرداخت را در مدت زمان تع یکند و م یمتعیین نرخ بهره را  رندهیوام گمدل 

مندي  امین مالی جمعی کمک محور، با محوریت عالقهنمایند. ت دهندگان معموال نوعی پاداش را تعیین می پروژه نیز براي قرض
پذیرد. با توجه به ماهیت این نوع از تامین مالی که  می  ، براي هزینه کرد منابع دریافتی از وي در امور خیریه صورت17بانی

 مختص امور خیریه است براي بانی منافع مادي وجود نخواهد داشت. 
وجود  رایکوچک و متوسط است، ز يها شرکت يبراتامین مالی جذاب  نهیگز ی ازکی، تامین مالی جمعی سهام محور

باعث کاهش اولویت این روش  ،یسنت يها بانکبراي وام گرفتن از  کوچک و متوسط يها شرکت در هیالزامات نسبت سرما
تصاحب سهام در گذاران عالقمند به  هیسرما با جذب دهد تا یاجازه مها نیکارآفر تامین مالی براي آنان شده است. این روش به

 پیشنهادي کارآفرین، تامین مالی پروژه خود را انجام دهند.کسب و کار  يانداز راهگذاري در  ازاي سرمایه
GoFundMe ،GiveForward  وFirstGiving هاي فعال در زمینه تامین مالی کمک محور  تک اي از فین نمونه

هایی در تامین مالی جمعی پاداش محور  تک اي از فین دهند. نمونه یت خدمات ارائه میها فعال هستند که عمدتاً براي خیریه
 AngelList ،Early. در نهایت RocketHubو  Kickstarter ،Indiegogo ،CrowdFunderفعال هستند عبارتند از 

Shares  وCrowdcube هاي تامین مالی سهام محور هستند. تک اي از فین نمونه 
هاي فعال و پر رونق بازار  با اهداف تجاري و مصرفی یکی دیگر از بخش نظیر به نظیردهی  وام دهی. اممدل تجاري و

دهد تا نسبت به قرض گرفتن از هر شخص و وام دادن به هر یک از  هاست که به اشخاص و کسب و کارها اجازه می تک فین

9  .Sanicola 
10  .International Trade Administration 
11  .Project Initiator 
12  .The Contributors 
13  .Moderating Organization 
14  .Rewards-based Crowdfunding 
15  .Donation-based Crowdfunding 
16  .Equity-based Crowdfunding 
17  .Donators 
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دهی و قرض  هبود فرایند وامهاي کارا، امکان ب ئه زیرساختهاي فعال در این مدل تجاري با ارا  تک اشخاص اقدام کنند. فین
خود اقدام به   ها با استفاده از سرمایه تک کنند. با توجه به اینکه این فین سازي نرخ بهره فراهم می گرفتن را با استفاده از شفاف

رند و این ها و موسسات اعتباري غیربانکی ندا کنند بنابراین نیازي به رعایت الزامات کفایت سرمایه مانند بانک اعطاي وام نمی
موضوع به یک مزیت رقابتی براي آنان تبدل شده است. به عبارت دیگر در این مدل تجاري سعی بر آن است تا صرفًا بازاري 

 ایجاد شود که قرض دهندگان و وام گیرندگان با یکدیگر مالقات کنند. 
ها جهت برازش  ن، تجزیه و تحیلی دادههاي اعتباري جایگزی هاي فعال در این زمینه، با استفاده از مدل تک نوآوري فین

تجاري  هاي عملیاتی متبلور خواهد شد. اگرچه موفقیت یا شکست این مدل  دهی و کاهش هزینه ریسک، تسریع در فرآیند وام
 به ظور عمده وابسته به رفتار و نوسانات نرخ سود بستگی دارد. نکته دیگر تشابه و تفاوت بین مدل تجاري تامین مالی جمعی و

پردازد  ها می دهی است. این دو مدل در هدف که تامین مالی است با یکدیگر مشترك هستند. اما یکی به تامین مالی پروژه وام
و  Lending Club ،Prosper ،SoFi ،Zopaپردازد.  و یکی دیگر به تامین مالی و قرض دهی بین اشخاص می

RateSetter دهی هستند. مهاي فعال در زمینه وا تک اي از فین نمونه 
گذاري، بازارهاي ارزي، معامالت و  ها در طیف وسیعی از بازار سرمایه مانند سرمایه این مدل مدل تجاري بازار سرمایه.
ها در بازار سرمایه، بخش معامالتی است.  تک هاي امیداورکننده فین گیرد. یکی از عرصه مدیریت ریسک را در بر می

ا برقراري ارتباط با یکدیگر بتوانند تبادل دانش، گفت و دهد تا ب گران اجازه می گذار و معامله هاي معامالتی به سرمایه تک فین
هاي معامالتی خرید یا فروش داشته یا رصد و پایش برخط ریسک نمایند. عرصه دیگر قابل ورود  گو در خصوص موقعیت

 هاي فعال در بازار سرمایه هستند. تک فین Xoomو  Robinhood ،eToro ،Magna ،Estimizeمعامالت ارزي است. 
گرها و  ها در این عرصه با هدف برقراري ارتباط هرجه بیشتر میان بیمه تک فعالیت فین اي. ل تجاري خدمات بیمهمد 
ها، بررسی، محاسبه و تطابق ریسک و ایجاد زیرساخت الزم جهت  شود. استفاده از تجزیه و تحلیل داده گذار انحام می بیمه

، Censio ،CoverFox ،The Zebraها در این مدل تجاري است.  الیتگذاران از جمله فع اي بیمه ارضاي نیازهاي بیمه
Sureify Labs  وLadder هاي فعال در این زیمه هستند. تک تعدادي از فین 

 ها تک گذاري در فین سرمایه 
ها در  تک گذاري انجام شده در فین اي داشته است. میزان کل سرمایه العاده ها در سال رشد فوق تک گذاري در فین سرمایه

درصدي داشته  67بیلیون دالر رسیده است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد  5,3به بیش از  2016سه ماه سال 
درصد رسیده  62گذاري اخیراً با دو برابر افزایش به  . در اروپا، آسیا و اقیانوسیه میزان سرمایه)2017لی و همکاران،  (ایناست

گذاري ارائه دهندگان سنتی خدمات مالی با هدف ایجاد نوآوري در خدمات مالی و  از سرمایهاست که اکثر این افزایش ناشی 
چین و آمریکا به  )2015، 18(کی.پی.ام.جیتک  شرکت فین 100هاي رقابتی است. مطابق گزارش ساالنه بررسی  کسب مزیت

 لقوه این صنعت براي رشد و تولید ثروت است.کنند و این حاکی از ظرفیت با تکی وام اعطا می  هاي فین ها و شرکت استارتاپ
بیلیون دالر از درآمدهاي صنعت مالی از سوي  660پیش بینس نموده است که تقریباً  2015تک در سال  هلند فین

دهی  ها، تامین مالی جمعی، مدیریت ثروت و وام هایی که در زمینه پرداخت تک دهندگان خدمات سنتی مالی به سوي فین ارائه
 .)2015تک،  (هلند فینهستند، منتقل خواهد شدفعال 

اندازي و  ، براي راهسهام صندوق هاي خصوصی و صندوق هاي مخاطره آمیز گذاري در  گذارانی که تمایل به سرمایه سرمایه
 تکی بسیار مفید هستند.  هاي فین ایجاد استارتاپ

18  .KPMG 
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 تک در جهان بررسی وضعیت صنعت فین .4
 کا،یآلمان در رتبه پنجم پس از آمربا بررسی فین تک در بازار جهانی و تعداد شرکت هاي فین تک تازه تاسیس شده، 

 ارینقش بس زیمخاطره آم يها صندوق که باشد. از آنجا یم سیبازار بزرگ اروپا پس از انگل نیوهند قراردارد و دوم س،کانادایانگل
 زانیم یبازار است. پس از بحران مال یو بزرگ زیآنها معرف سا یمال نید، سطح تامها دار پاارتاست یمال نیدر تام یمهم

 داشته است. يریچشمگ شیافزا زیمخاطره آم يها در صندوق يگذار هیسرما
در  زیمخاطره آم يها در صندوق يگذار هیحجم سرما 2016دهد که در سال  یآلمان نشان متک در  فینصنعت  يها داده

  وروی ونیلیم 249صنعت معادل  نیا يها رو يگذار هیدهد. حجم سرما یرا نشان م يا رشد و توسعه بالقوه یآلمان يها تک نیف
ها در آلمان  % بانک87 .در رتبه سوم قرار گرفته است وروی ونیلیم 319و فرانسه با  وروی اردیلیم 4,4است و پس از انگلستان با 

موسسه در حوزه  42از  یموسسه مال 16بانک کوچک و متوسط نوآور و  33بزرگ، بانک  9کنند.  یم يهمکارها  تک نیبا ف
و اهداف با هم متفاوت هستند. سه بانک بزرگ آلمان   انیها در نوع و دامنه خدمات و مشتر بانکفعال هستند.تک در آلمان  فین

Wirecard Bank AG  ،biw AG  وCommerzbank تک فعال هستند. بانک نیف نهیدر زمbiw-bank Fibor 
 یآلمان يها بانک انیم در کند. یم تیتک فعال نیحوزه ف یاصل یبانیخدمات و پشت نهیو قدرتمند در زم یصورت تخصص هب

Commerzbank تامین مالی  يها دهد. پلتفرم یخود ارائه م انیرا به مشتری جمعتامین مالی است که خدمات  یتنها بانک
، Crowdfunding.De ،Paymentbanking .رود ی به شمار میمال نیتام يها ستمیس نیاز معروفتر یکیدر آلمان ی جمع

Crunchbase، Letstalkpayment  وVentureradar  تک نیمعروف در آلمان که در حوزه ف يها شرکتبرخی از 
 .)2015، 19ماتیاس اسمیت( هستند
برده است. در  یرنج م یمال فیضع ستمیبود و از س افتهیبوده که توسعه ن ییاز جمله کشورها یطوالن يها مدت يبرا نیچ
 ستمیاطالعات و اکوس ریتکث است، با دهیخود رس ستمیس یانیها به مرحله پا ینیچ یسنت یمال ستمیاگرچه س ریاخ يها سال

 یتک دارد. عل نیف يها پتاارتدر اس يقو اریامروزه حضور بس نیشد. چ یعیدستخوش رشد سر نیچ یصنعت مال ،يتکنولوژ
 کیتجارت الکترون نهیها در جهان است و در زم شرکت نیاز بزرگتر یکک، یت نیف يها پااستارت نیاز موفقتر یکیبابا بعنوان 

دست و  يادیز کالتو با مشبود  هکشورها عقب ماند رینسبت به سا نیچ یصنعت مال 2000. تا قبل از سال یت می  کندفعال
صنعت مانع  نیبود. بزرگتر جیرااین کشور در  زین يالزم را نداشت و تقلب و کالهبردار ییها کارا ساخت ریز کرد. یپنجه نرم م

مزید بر  کیو تجارت الکترون یبانک ستمیداشت و مداخله دائم دولت در س ییباال تیبود که عدم شفاف یستمیوجود س مالی
در سازمان  نیچ یو کنترل شکل گرفته است. مشارکت و همراه تیاز مالک ییبا سطح باال نیدر چ یمال صنعت .علت بود

 یدولت تیلکابا م یمال يو نهادها يتجار يها موفق سهام بانک يها باعث انجام عرضهمیالدي  2001 سال دری تجارت جهان
 )2015، 20شیم وون یانگنهادها شد. ( نیا یتیاستقالل حاکم شیشد که باعث افزا

 ایران ها در تک فین  بررسی چالش .5
بازار هدف  3هاي فین تک است. در جدول ها و استارتاپ ها مربوط به شرکت این دسته از چالش مشکالت الیه عملیاتی.

هاي تامین مالی جمعی و مدیریت ثروت در چند بازار فعالیت دارند که  تک نمایش داده است. حوزه هاي فین هر یک از حوزه
اولین چالش در خصوص آن نحوه دریافت مجوز فعالیت آنان است. اشخاصی که در چند بازار فعالیت دارند الزم است تا از 

بندي  هاي کمیته بازل در خصوص موسسات رتبه فعالیت دریافت کنند. براي مثال مطابق توصیهناظران هر یک از بازارها مجوز 

19  .Matthias Schmitt, Martina Weber 
20  .YongwoonShim, Dong-HeeShin 
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هاي مرکزي نیز مجوز  پردازند الزم است تا عالوه بر دریافت مجوز از بازار سرمایه از بانک اعتباري که در بازار پول به فعالیت می
ها بکاهد زیرا ارائه از سایر خدمات در فضاي  تک  مات فیندریافت کنند. این موضوع ممکن از چاالکی و سرعت ارائه خد
البته شایان ذکر است در صورت عدم دریافت مجوز از مراجع اقتصادي ایران منوط به دارا بودن مجوز تاسیس و فعالیت است. 

داشت. این موضوع هاي ناخواسته را در پی خواهد  ي دیگري نظیر مسدودسازي، اعمال محدودیت قانونی ذیربط مشکالت عدیده
زمانی تشدید خواهد شد که در برخی از بازارها در قوانین موجود تدابیر و مفاد قانونی الزم در خصوص بازیگران جدید اندیشده 

هاي  تک دهندکان خدمات پرداخت و فین  هاي خدمات پرداخت، ارائه نشده است. براي مثال در قوانین بانکی فعلی براي شرکت
 داخت قوانین صریح و مشخصی وجود ندارد.فعال در خوزه پر

 تک بازار هدف هر یک از حوزه هاي فین-3جدول 

 بازار هدف تک حوزه فین
 بازار پول پرداخت

 بازار پول دهی وام
 بازار سرمایه -بازار پول مالی جمعی  تامین

بازار  ˚بازار سرمایه  -بازار پول مدیریت ثروت
 بیمه

 بازار سرمایه بازار سرمایه
 بازار بیمه اي خدمات بیمه

هاي اطالعاتی براي ارائه هرچه بهتر خدمات مالی به مشتریان  چالش بعدي مربوز به دسترسی به اطالعات پایه و سایر بانک
است. ارائه برخی اطالعات نظیر اطالعات هویتی که اولین قدم در راستاي ارائه خدمات مالی به مشتریان است منوط به دریافت 

باشد. در خصوص سایر اقالم اطالعاتی عالوه بر نیاز به ثبت و دریافت مجوز، منوط به اجازه قانونی مبنی بر  ها می تک فینمجوز 
هاي اعتباري  دریافت اطالعات است. امکان استعالم شماره شبا، اطالعات پرداخت قبوض، وضعیت اعتباري متقاضی و گزارش

هاي نوپا و تازه تاسیس در ابتداي فعالیت آنان از اهمیت  ه اطالعات براي شرکتهایی از این دست هستند. دسترسی ب نمونه
بسرایی برخوردار است به نحوي که در صورت عدم دسترسی به اطالعات، احتمال رخداد پدیده عدم تقارن اطالعات و در 

 نتیجه آن انتخاب نامطلوب و گژ منشی وجود خواهد داشت. 

اي است که امکان تمایز بازیگران جدید را از قدیمی فراهم  فیت و رقابت چهار مولفهاز یک سو چاالکی، نوآوري، خال
سزایی برخوردار است. از سوي دیگر اثر تخریبی بازیگران  کند و در میان بازیگران جدید نیز امکان وجود رقابت از اهمیت به می

یدي خواهد شد. در نتیجه اثر تخریبی مذکور، گیري پدیده جد جدید براي ارائه دهندگان سنتی خدمات مالی باعث شکل
تک نموده و دامنه ارائه خدمات آنان را محدود  ها فین ها یا تملک استارتاپ ها اقدام به تاسیس شرکت بازیگران قدیم نظیر بانک

مند خواهند شد. هرهتک نیز تا حد قابل قبولی از بازار بیشتري ب هاي فین به مشتریان خود خواهند نمود. با این وجود استارتاپ
 1هاي  هاي این پدیده در نمودار پویاییها به صورت عادالنه فراهم نشود.  تک شود تا امکان رقابت میان فین این مساله باعث می

 نمایش داده شده است.  6تا 
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 حلقه اول علی و معلولی پدیده  -1نمودار 

 
ها نشان  تک گذاري در فین ها براي سرمایه تک جدید بر تمایل بانک هاي فین ي ورود شرکتکانال تاثیرگذار 1در نمودار 

ها  نیز کانال تاثیرگذاري ورود بانک 2داده است. کانال مذکور در اثر یک حلقه علی ومعلولی مثبت ایحاد شده است. در نمودار 
 ک حلقه علی و معلولی منفی ایجاد شده است. تک نشان داده شده است که در اثر ی گذاري در صنعت فین در سرمایه

 

 
 حلقه دوم علی و معلولی پدیده  -2نمودار 
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 حلقه سوم علی و معلولی پدیده  -3نمودار 

 
 حلقه چهارم علی و معلولی پدیده  -4نمودار 

 
 حلقه پنجم علی و معلولی پدیده  -5نمودار 

ها به بازار مالی نشان داده شده است. همانطور که  تک ورود فین هاي علی و معلولی ناشی از مجموع حلقه 6در نمودار 
ها به بازار مالی  تک شود با وجود دو کانال اثرگذاري منفی این نکته محل تأمل است که اثر مثبت ناشی از ورود فین مشاهده می

 ها از بین برود. تک گذراي در فین ها به سرمایه هاي منفی ناشی از تمایل بانک با حلقه
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 حلقه ششم علی و معلولی پدیده  -6نمودار 

هاي ناظر عدم وجود اختیارات کافی و الزم قانونی براي نظارت و  ترین چالش براي مقام اولین و اساسی مشکالت الیه نظارتی.
قدیم با  برخورد با بازیگران جدید در صنعت مالی است. نه تنها براي بازیگران جدید این چالش وجود دارد براي بازیگران

گذشت چند دهه از شروع به فعالیت این بازیگران هنوز چالش مذکور موضوعیت دارد. مواردي از قبیل عدم توانایی در برخورد 
اي از این موارد است. در نتیجه خال قانونی مذکور امکان رصد و پایش مستمر  بازدارنده با بازیگران متخلف بازار پولی نمونه

  تواند در بلند مدت باعث اسیب به مصرف کننده نهایی شود. ود نخواهد داشت که این موضوع میوضعیت این بازیگران وج
ها، عدم حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی توسط بازیگران جدید است. هنگامی که  یکی دیگر از چالش

بازیگران جدید افزایش یافته و در نتیجه آن امکان رصد  اختیارات الزم در قانون براي مقام ناظر دیده نشود، عدم پاسخگویی در
دهی و  مالی جمعی، وام  هاي فعال در حوزه تامین ها و استارتاپ ها ممکن نخواهد بود. این مساله در خصوص شرکت و پایش آن

 ها موضوعیت خواهد داشت.  پرداخت بیشتر از سایر حوزه
شروع به فعالیت بازیگران جدید را تعیین کند از قبیل عدم بررسی  عدم وجود مقررات و قوانینی که حداقل الزامات

تواند باعث  هاي مدیریت ثروت و بازار سرمایه، می  ها به خصوص در حوزه صالحیت مدیران و اعضاي هیات مدیره این شرکت
گیرانه باشد که شروع تضییع حقوق مصرف کننده نهایی این خدمات خواهد شد. بدهی است این مساله نیز نباید به حدي سخت

 به فعالیت بازیگران جدید را با مشکل مواجه کند.
مهمترین چالش در این الیه عدم وجود قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده است. این  کننده نهایی.مشکالت الیه مصرف

تک  هاي فین مالی جمعی از اهمیت بیشتري نسبت به سایر حوزه دهی و تامین هاي پرداخت، وام تک موضوع در خصوص فین
منفی در میزان اعتماد مردم نسبت به هاي فین تک اثر  ها از استارتاپ برخوردار است. عدم وجود حمایت مقام ناظر و دولت

کننده نهایی عدم امکان حصول ها دارد. بنابراین نقطه ابهام و چالش بعدي مصرف  ثبات و پایاري خدمات ارائه شده از سوي فین
 هاست.  تک اطمینان از اصالت و ثحت فعالیت فین
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 گیري بندي و نتیجه جمع .6
هاي  ها، به بیان حوزه تک ی بر تاریخچه و روند رشد مالی الکترونیک و فیندر پژوهش حاضر پس از بررسی و مروري اجمال

گذاري در این صنعت به بررسی  ها و بررسی روند سرمایه تک تک پرداخته شد. پس از بررسی رابطه بین بانک و فین صنعت فین
 . کننده پرداخته شد هاي این صنعت در سه الیه عملیاتی، نظارتی و مصرف مشکالت و چالش

شود در اولویت اول بانک مرکزي و  تک پیشنهاد می روي صنعت فین ها و مشکالت پیش در نهایت پس از بررسی چالش
 سازمان بورس نسبت به تهیه قانونی که مشتمل بر موارد زیر باشد به تصویب برسد:

 بیمه.تک در هر یک از بازارهاي پول، سرمایه و  هاي فین شرکت  الزامات ناظر به فعالیت -1
 هایی که در بیش از یک بازار مالی فعالیت دارند. تک تعیین تکلیف در خصوص نحوه نظارت بر فین -2
 ها به رعایت الطزامات مقام ناظر. تک منوط نمودن تاسیس و فعالیت فین -3
 تکی به اطالعات و منابع مورد نیاز. هاي فین هاي الزم براي فعالیت هرچه بهتر شرکت تعیین دسترسی -4
ها به منظور  تک گر در فین هاي بیمه ها، موسسات اعتباري غیربانکی، شرکت گذاري بانک حوه تملک و سرمایهتعیین ن -5

 حفظ فضاي رقابتی بازار.
 ها. تک تعیین حقوق مصرف کننده در استفاده از خدمات فین -6
و کارهاي سنجش  ها نظیر ساز تک هاي مکمل براي رشد هرجه بهتر و سریعتر فین ریزي و ایجاد زیرساخت برنامه -7

 اعتبار اشخاص. 
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