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 چکیده

شرفت   سعه  واخیر در فنا هایپی سریع   ری اطالعات منجر به تو سترش  خدمات مالی جدید و  و گ

فین تک ترکیب     .شدددودمینامیدس    (. این فناوری نوین مالی، فین تک )تکنومالی    نوآورانه شددددس اسدددت 

  هاواسطه  کاهش ،هاهزینهکاهش  ،سازی شفاف فین تک با افزایش ؛ تکنولوژی است اصطالحات مالی و  

  اکنو  .آوردمیجدیدی را برای توانمندسددازی مردب به ارمنا   هایفرصددتو دسددترسددی به اطالعات، 

تلفن  های پرداخت دامنه فعالیت خود را از طریق اینترنت و تلفن همراس مانند         فین تک،  های شدددرکت 

مالی تا خدمات مالی نوآورانه و   هایشددرکتله و از طریق بانکداری آنالین سددنتی توسدد  همراس و حوا

سترش  دهندگا ارائهمتفاوت توس    سیاری از محققا  معتقدند که فین تک   .دهندمی غیرمالی گ اگرچه ب

موانع اصددلی   اما هنوز بر سددر این مسدداله تردید وجود دارد. ،آیندس صددنعت مالی را تنییر دهد تواندمی

امنیت و حفظ حریم خصوصی     مقرراتی، هایریسک  مالی، هایریسک  :از اندعبارت هاتکپذیرش فین 

مراحل و مزایای آ     بانکداری،   با  ها آ ادغاب  در  ها نگرانی و وجود مخاطرات لذا با توجه به      و عملیاتی. 

ه راهکارهای پیشددندادی جدت  و ارائ هاتکفین هدف این تحقیق بررسددی  قرار گیرد. موردبررسددیباید 

ست.  هاتکنظارت بر فین  صیفی   ا و ادبیات   هادادسبرای گردآوری  و گرفتهانجاباین تحقیق به روش تو

اسددتفادس گردیدس اسددت. نتایق تحقیق به روش اسددتنباطی نشددا  داد که فین    ایکتابخانهتحقیق از روش 

انتخاب شددوند که دارای مزایای   هاییتکباید فین  هاآ دارای مزایا و معایبی هسددتند لذا از بین  هاتک

شتر و خطرات کمتری برای   شند. نظاب بی شنداد    هاتکدر پایا  راهکارهای نظارتی بر فین  بانکداری با پی

 گردیدس است.

 هاتک، نظارت بر فین فناوری اطالعات خدمات مالی، بانکداری، فین تک،کلیدواژه: 
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 مقدمه -1

 جادشدسیا 3و فناوری 2است که از ترکیب امور مالی یاکلمه( ،  یتکنو مال) 1فین تک     

.لذا فین تک اساسا چیزی است گرددیماست، لذا به کاربرد تکنولوژی در خدمات مالی اطالق 

 شیوس عملکرد امور مالی را تنییر دادس و منجر به بدبود خدمات مالی گردد . تواندیمکه 

فین تک شامل طراحی و تحویل سریع محصوالت مالی و فناوری است.این موسسات مالی  

. فناوری دیجیتال گذارندیمخدمات مالی و صنایع تاثیر  دهندگا ارائهبر مشتریا ، بازرگانا   و 

و مبادالت سریع پول را فراهم کردس و دربازارهای ارز آشفتگی  یسنت ریغ یهاپرداختامکا  

توانایی استراتژیک شرکت را برای تسل  در بازار ارز  تواندیم. همچنین فین تک کندیمایجاد 

شاهد  هاتکفراهم کردس و وضعیت مالی شرکت را بدبود بخشد.  لذا اکنو  با گسترش فین 

در فین   یگذارهیسرماانکداری سنتی هستیم.در سطح جدانی اختالل در خدمات مالی سنتی و ب

 دهندسنشا رشد یافته ،که  2020میلیارد دالر در سال  25به  2010میلیارد دالر در سال 8/1از  هاتک

ارایه دهندس خدمات پس از بحرا   یهاشرکتنوعی تامین مالی جایگزین است. اکنو  اعتماد به 

به شمار  هاتکته است که این مساله عامل مدمی در توسعه فین کاهش چشمگیری یاف 2008مالی 

، نوآوری در ارایه خدمات جدید و محصوالت هاتک.دلیل دیگر توسعه فعالیت فین رودیم

مالی)مانند کیف پول دیجیتال(، راحتی و کاهش هزینه در مبادالت است، مواردی که در موسسات 

به بانکداری سنتی را به دنبال دارد.دلیل سوب در  یزاعتمادساتجاری سنتی وجود ندارد و کاهش 

آندا )مانند اینترنت ، فناوری تلفن  یهارساختیزبود   صرفهبه،مقرو  هاتکدسترس بود  فین 

 یهادادس، تجزیه و تحلیل یافزارنربجامع فناوری)مانند سترهای  یهابرنامههمراس،سنسورها(، 

است.)ناکاشیما و همکارا  ،  هاتکبزرگ(، واب آنالین و تسدیل عملیات تجاری توس  فین 

2018) 

یافته و بعضی از کشورهای گفت بخش خدمات مالی در کشورهای توسعه توا یمکلی  طوربه

 یهایفناور واسطهبهها آپدر حال توسعه، چند سالی است که دچار تنییر شدس است. استارت

شناخته   تکهایی که با ناب فیناند. شرکتای خود را در بازار خدمات مالی پیدا کردسجدید، ج
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تواند فرآیند کنند که میوکار جدیدی را ارائه میهای کسبهای جایگزین و مدلحلشوند، راسمی

روند های مربوطه، این ها از میا  بردارد. با نگاس به دادسبانکداری سنتی را در بسیاری از حوزس

، واضح خواهد بود.از طرفی هاتک نیفواسطه ظدور جدانی در مورد تنییرات بازار خدمات مالی به

آورد؛ ها نیز فراهم میبلکه برای بانک هاتک نیفتندا برای هایی را نهاین تنییرات فرصت

 همچنین بسیاری از کنند.های جدیدی را برای درآمدزایی ایجاد میهایی که سرچشمهفرصت

واسطه های دیجیتال برای مشتریا  خود هستند. سدم بانکداری بهها در حال باز کرد  حساببانک

ها بسیار قدرتمند در این زمینه هاتک نیفهای هوشمند نیز رو به افزایش گذاشته است. گوشی

کنار  عنوا  شریک نیز درتوانند بهآیند اما میمی حساببهها هستند و اگرچه چالشی برای بانک

 آندا کار کنند.

است.در ادامه  هاتکو ارائه راهکارهای نظارتی بر فین  هاتکهدف از این تحقیق بررسی فین 

شدس و جدت  یریگجهینت تیدرنداارایه و  هاتک، ادبیات تحقیق، مزایا و معایب استفادس از فین 

 راهکارهایی نیز پیشنداد شدس است. هاتکنظارت بر فین 

 مسألهبیان  -2

 توا یمآندا  ازجملهشامل محصوالت و خدمات جدید مالی است که  هاتکخدمات فین 

های مالی از مکانسیم ترراحتارتقا یافته حسابداری را ناب برد که امکا  استفادس  یهانسخهارایه  

افزایش  یسودآور.بدین ترتیب ارزش افزودس خدمات و کاالها بدبود یافته و کندیمرا فراهم 

. اگرچه سیستمدای سنتی موسسات مالی دارای فناوری دیجیتال هستند اما به دلیل عدب ابدییم

پایین بود  کیفیت سیستمدای خود، قادر به ارائه خدمات  ایو فناوری  نیاز ااستفادس صحیح 

با کاربرد صحیح  اندتوانسته هاتک. در واقع فین باشندینم، جدیدتر و جذب مشتریا   ترمتنوع

فناوری  مشتریا  زیادی را جذب کردس،امکانات تبادالت مالی را تسریع بخشیدس و بازار موسسات 

بلکه در صنایع  اندنکردستندا به بازار مالی نفوذ  هاتکایند. فین مالی را تا حدود زیادی تسخیر نم

 .(2020)لئونگ و همکارا ،اندبودس رگذاریتأثمختلف نیز 
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از  اندعبارت رندیگیماز محصوالت فین تک که در صنایع مورد استفادس قرار  ییهانمونهلذا 

ها 1ی با استفادس از بالک چین : سیستمدای جدید تسویه حساب. به این ترتیب که موسسات مال

مورد نیاز برای  یهادادسو  کنندیمکه سیستمدای اطالعاتی تجاری و صنعتی را هموار 

.لذا با استفادس دهندیمدقیق در اختیار آنا  قرار  صورتبهرا سریعا و  کارا صنعتو  دکنندگا یتول

برای افرادی که نیازمند اطالعات هستند، مانند اپراتورهای  هادادساز آندا انقالبی در استفادس از 

 (.2018تجاری، فراهم گردیدس است.)ناکاشیما و همکارا  ، 

که چگونه فناوری،محصول و خدمات را  ندینمایمدر این مورد تحقیق  هاتکاز طرفی فین 

کارآمدتری را خلق کردس و سود بیشتری را کسب نمایند. بدین ترتیب  یهاروشترکیب کردس 

آندا به دنبال کسب مزیت رقابتی بودس و به دنبال این هستند که چه نوع محصوالت یا خدمات 

 ه نمایند )هما  منبع(.یقابل قبول جدانی را ارا

 ا استفادس از فناوریهستند که ب ییهاشرکت هاتک( فین 2015) 2از نظر کوینتزر و همکارا 

.همچنین فین کنندیمآنالین و تلفن همراس(، خدمات مالی ارائه یا تسدیل  یهاکانال)

هایی با محوریت فناوری و نفوذکنندگا  در بازار جدید محصوالت هستند  3،استارت آپهاتک

را نوآوری  شوندیمکه محصوالت و خدماتی که امروزس توس  صنعت خدمات سنتی ارائه 

 دهندسارائه   هاتککلی فین  طوربه. لذا نقش مختل کنندس در زنجیرس ارزش سنتی را دارند.کنندیم

باید تحت کنترل نداد نظارتی قوی فعالیت کنند)کوئینتزر و  هستند کهنوپا و نوظدور  یهایفناور

 (2015همکارا  ، 

کرد  امور  ترراحتصرفا ابزاری برای  هاتک(   فین 2019) 4طبق نظریه آکار و همکارا 

یا هدف آندا صرفا بدبود عملکرد محصوالت و خدمات نیست ، بلکه نقش آندا ارتقا  ستندین

جامعه به سطح جدید ،بدبود سبک زندگی مردب جدا ، گسترش شادی و نشاط در جوامع و حل 

آنا  است.  یهاخواستهو برآورد   ندگا دکنیتولمشکالت مردب ، صاحبا  خدمات، صنایع و 

جدید خود به دنبال خلق محصوالت و خدماتی هستند که با  یهاپروژسدر  هاتکهمچنین فین 
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2 Koenitzer etal 
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4Acar etal  
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مشارکت مردب بودس و نیازهای آنا  را برآوردس نماید. لذا سعی در تعامل مثبت با افراد محلی و 

همکاری  هاتکصنایع بایستی با فین  رونیااستفادس از نظرات آنا  در ارایه خدماتشا  هستند. از 

ژاپن برای  آندا وجود دارد. مثال صنعت خودرو داد  قدرت رقابتی از دستنمایند وگرنه احتمال 

 ( .2019هماهنگ نماید )آکار و همکارا  ،  هاتکبقا ناچار است خود را با فین 

. به عنوا  مثال کسی که اتومبیل ندارد ولی دهندیمخدمات مختلفی به مردب ارائه  هاتکفین 

اپلیکیش در  کیاز قادر به کار است،   و آژانس مسافرتی که نیازمند رانندس است را  با استفادس 

، بدو  اینکه دهندیمفین تک خدمات کاریابی ارایه  یهاشرکت. در فیلیپین، کندیمموبایل آشنا 

هایی که کاربرد آسانی داشته ین ترتیب که با اپلیکیشنند .به احضور یاب ییدرجافیزیکی  صورتبه

قرارداد،افراد  انعقادو در دسترس هستند افراد بیکار را به مراکز کاریابی معرفی نمودس و تا مرحله 

 (.2019)آکار و همکارا  ، ندینمایمرا پشتیبانی 

رای بانکداری مفید و خدمات آندا ب هاتک( تماب فین 2019) 1طبق نتایق تحقیق آکار و چیتاک

مرحله است که در این 7در خدمات مالی شامل  هاتکفناوری  فین  یسازکپارچهینیستند. فرآیند 

.لذا گردندیمانتخاب  هابانکو ساختارهای الزب برای ادغاب با  هایاستراتژبا  ییهاتکمراحل فین 

 )هما  منبع( .گرددیماز این طریق نوعی نظارت بر امور آندا محسوب  هاتکانتخاب فین 

با عملکرد سریع و متفاوت خود  هاتک( فین 2020) 2طبق نتایق تحقیق لئونگ و همکارا 

آویوت،  لند کرویم. در تحقیق ایشا  شرکتی بناب  اندانداختهآیندس موسسات مالی سنتی را به خطر 

کوچک  یهاوابشرکت ارایه دهندس خدمات مالی از نوع فین تک است که توانسته است با داد  

به دانشجویا  آنا  را به عنوا  مشتری دائمی برای خود جذب کند و به سودآوری مناسبی 

که چنین خدماتی را به دانشجویا   گرددیمچین محسوب  یهابانکبرسد.این مساله  خطری برای 

در صورت گسترش یا نوآوری در خدمات و محصوالت جدید  شودیم ینیبشیپ. دهندینمیه ارا

و موسسات  هابانک، این شرکت بتواند بخش بزرگی از بازار خدمات مالی را تصرف کند لذا 

 از دستمالی چین بایستی به فکر استراتژی جدیدی برای خود باشند.لذا مشکل اساسی صرفا به 

مربوط به اختالالت مالی است که ممکن  تربزرگ، بلکه مشکل شودینممربوط  هابانکداد  بازار 

                                                           
1 Acar & Citak 
2 Leong  etal 
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یا خدشه به  هاتکب صالحیت پرداخت واب توس  فین )مانند عد1است از تجارت الکترونیکی 

 ( ..2020( نشات بگیرد)لئونگ و همکارا ،هابانکاعتبار 

 یوربدرس( نشا  داد که فین تک برای افزایش کارایی و 2018) 2نتیجه تحقیق ناکاشیما

به باال  توانندیم محصوالتمحصوالت و خدمات ضروری هستند.آندا با نوآوری در خدمات و 

رفتن رفاس اجتماعی کمک نمایند،همچنین خطر آشفتگی بازار را به دلیل انحصاری بود  

مورد بازرسی و نظارت قرار  است الزب آورند لذا به وجودمحصوالت و خدمات خود 

 (.2018)ناکاشیما و همکارا  ، گیرند

که دارای مزایا و  باشندیممالی  یهاسیسرو دهندسارائه هاتک( فین 2018) 3از نظر سو  ریو

توس  آنا   افزودسارزشمزیت آندا سدولت استفادس و ایجاد  نیترمدممعایب مختلفی هستند که 

 یهاشرکت ازجملهاست.  هابانکموانع قانونی در استفادس از آندا برای  معایب آندا نیترمدمو 

در حوزس  5،پراسپریگذارهیسرمادر حوزس 4بترمنت  توا یمفین تک  یهاحوزسفعال و مطرح در 

در حوزس بانکداری فردی 7در حوزس انتقال وجه و پرداخت، موو  6واب دهی فرد به فرد، استرایپ

 ( 2018در بخش بیمه را ناب برد )رایو و هایو ،  8و لیموناد 

االنتقال و خالقانه هستند. اساسا ناب، سریع هاتک نیف - 1:  هاتکفین  یهایژگیو

ها متکی هستند، نیازی نیست که نگرا  میراثی که از جدیدترین تکنولوژیهایی که بر آپاستارت

های سنتی طور جزئی، به قواعدی که بانکمعماری ساختارشا  باقی خواهد ماند، باشند و تندا به

استعداد دیجیتال را به خود جذب   هاتک نیف. پویایی  دباشنیمگیرند، محدود برایشا  در نظر می

رسانی مالی از تر برآوردس کرد  انتظارات مشتریا  از خدمتواسطه سریعکند. همچنین آندا بهمی

ها در دهند. آندا دست بانکها را کاهش میطریق فرآیندهای پرشتاب، فروش خدمات بانک

طور مستقیم و بدو  هیچ دهند افراد بهکنند و اجازس میبرقراری رابطه میا  مشتریا  را قطع می
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https://www.betterment.com/
https://www.betterment.com/
https://www.betterment.com/
https://www.betterment.com/
https://www.betterment.com/
https://www.prosper.com/
https://www.prosper.com/
https://www.prosper.com/
https://www.prosper.com/
https://www.prosper.com/
https://www.prosper.com/
https://stripe.com/
https://stripe.com/
https://stripe.com/
https://stripe.com/
https://stripe.com/
https://stripe.com/
https://moven.com/
https://moven.com/
https://moven.com/
https://moven.com/
https://moven.com/
https://moven.com/
https://lemonade.com/
https://lemonade.com/
https://lemonade.com/
https://lemonade.com/
https://lemonade.com/
https://lemonade.com/
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افزار یا سایت با یکدیگر ارتباط داشته باشند. عالوس بر انجاب خدمات ای و تندا از طریق نربواسطه

دهند؛ خدمات جدیدی را نیز ارائه می هاتک نیفتر، ها به سبک نوین و سریعمالی قدیمی بانک

گذاری سرمایه 3یهاپلتفربو  2خرد یقرض ده،  1نظیر به نظیر  هایخدماتی همچو  پرداخت

 ازجملهها و حداقل نیاز به دخالت انسا  است که تماب فرآیندهای آ  بر پایه الگوریتم 4روباتیک

های خدمات مالی دهی بسیاری از شرکتهستند. تحت این شرای ، سود هاتک نیفخدمات نوین 

 نیفرود. همچنین افراد استفادس از کنند، از بین مینی استفادس میکه برای کارشا  از نیروی انسا

 نیف -2. (2010ها ترجیح خواهند داد )کیم و همکارا  ، را بر بسیاری از خدمات بانک هاتک

شوند. از ابتدای امر امکا  انجاب می 5های فردی زنجیرس ارزش متمرکزروی بخش هاتک

در حوزس  هاتک نیفوانتقال پول با موانع کمتر، تمرکز اولیه های پرداخت و نقلتراکنش

ها توسعه های هوشمند و تبلترسانی مالی بود. در ادامه نیز انجاب تراکنش از طریق تلفنخدمت

داخت فعالیت خود را آغاز کرد، تک که در حوزس پرهای فینترین شرکتیافت. یکی از بزرگ

های پرداخت هایی را که برای تراکنشتوجدی هزینهطور قابلتوانند بهمی هاتک نیفاست . 6پالپِی

واقع در بریتانیا که در حوزس انتقال پول  نتمیف، کاهش دهند. یک شود را ها پرداخت میبه بانک

درصد کمتر از  90المللی را با هزینه های بینکند، امکا  انجاب تراکنشنظیر به نظیر فعالیت می

محصوالتی را برای مدیریت  هاتک نیفهای سنتی فراهم کردس است. عالوس بر پرداخت، بانک

مالی و مدیریت دارایی، روانه بازار خدمات مالی حساب مشتری، چیدما  واب و تامین 

اند. دلیل دنبال مشتریا  شخصی بودس تاکنو  به هاتک نیف -3. (2015اند)ونگ و همکارا  ، کردس

روی جذب مشتریا  شخصی این است که موانع ورود به این بازار اندک  هاتک نیفاصلی تمرکز 

خوبی بدرس ببرند. توانند از آندا بهمی هاتک نیفهایی دارد که است. جذب مشتریا  شخصی مزیت

تواند از آ  برای انجاب یک تلفن همراس هوشمند دارد که می یهرکسبرای مثال امروزس تقریبا 

گذاری، امروزس انداز و سرمایههای پسدرصد تماب حساب 20تراکنش استفادس کند. بیشتر از 

                                                           
1 Peer  to peer (p2p) 
2 Micro-lending 
3 Platform 
4 Robo-investment platforms 
5 Value Chain 
6 PayPal 
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این مقدار  2020شود تا سال بینی میپیش صورت آنالین کنترل شوند.قابلیت این را دارند که به

حل برای مشکالت مشتریا  شرکتی در انجاب درصد برسد. اما ارائه خدمت و پیشنداد راس 35به 

باید متخصصانی را  هاتک نیفتر است. برای جذب مشتریا  شرکتی، های مالی، مشکلفعالیت

ذب مشتریا  شخصی، استفادس از چنین برای بازاریابی خدماتشا  به استخداب درآورند که برای ج

مقیاس پتانسیل خوبی دارند که مورد وکارهای کوچکمتخصصانی الزامی نیست. با این حال کسب

مقیاس میلیو  شرکت کوچک 200که بیش از  است نیاقرار گیرند و دلیل آ   هاتک نیفتوجه 

کارا صورت  صورتبهبه آندا مقیاس در سراسر جدا  وجود دارند که ارائه خدمات مالی و متوس 

 (.2010گیرد)کیم و همکارا  ، نمی

برای  هاتک نیفترین فرصت پیش روی بزرگ:  هاتکپیش روی فین  یهاچالشو  هافرصت

از  2017که در سال  هاتک نیفها هستند تا جایی که در یک گزارش معتبر در مورد رشد، موبایل

 اشارسدرصد از متخصصا  این حوزس به این موضوع  52انجاب شد،  1سوی موسسه مگناکارتا

 وکارهای هوشمند کسبافزارهایی برای تلفنتوانند از طریق تولید نربمی هاتک نیفکه  کردند

خدمات مالی دیجیتال و خودکار را فرصت  نهیدرزمدرصد فعالیت  44خود را توسعه بخشند و 

دهندگا  اذعا  داشتند که فعالیت در درصد از پاسخ 30دانستند. همچنین می هاتک نیفبزرگ 

درصد از آندا فعالیت 26باشد.  هاتک نیفتواند فرصت خوبی برای ها میوتحلیل دادس زمینه تجزیه

های نوظدور های پیش روی این شرکتعنوا  یکی دیگر از فرصتر حوزس پول دیجیتال را بهد

درصد به  13ورود به حوزس امنیت و مدیریت کالهبرداری،   درصد 22قلمداد کردند. همچنین 

تجارت الکترونیک را از بدترین  نهیدرزمحوزس ابزارهای مالی و چدار درصد نیز فعالیت 

گذاری در آندا، سود باالیی کسب توانند با سرمایهمی هاتک نیفد که هایی دانستنفرصت

 (.2018کنند)کلوین و سانگ ، 

که از متخصصا   هاتک نیفروی  های پیشترین چالشاز طرف دیگر در پاسخ به سوال بزرگ

درصد اذعا  داشتند که رسید  به  61حوزس خدمات مالی دیجیتال و موسسات مالی پرسیدس شد، 

درصد نیز تامین مالی و  57. هاستتک نیفترین مشکل حال حاضر یاس بزرگ فعالیت، بزرگمق

امروزس درگیر آ  هستند،  هاتک نیفهای مدمی که گذاری را یکی از چالشجذب سرمایه
                                                           
1 Magna Carta 
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دهندگا  اظدار داشتند که مورد توجه قرار گرفتن و چگونگی جلب درصد از پاسخ 52دانستند. می

درصد نیز مسائل مربوط به قوانین  39هاست. ترین مشکالت این شرکتتوجه مشتریا ، از مدم

صد در 35دانستند. عنوا  یک مشکل مدم میقرار دارد، به هاتک نیفعنوا  مانعی که سر راس را به

درصد به  26درصد به دسترسی به مشتریا  و اطالعات آندا،  30به چگونگی درآمدزایی پایدار، 

،  هاتک نیفدرصد به رقابتی بود  بازار  13درصد به مسائل امنیتی و  17جلب اعتماد مشتری، 

کداب از هیچ کهیدرحالها اشارس داشتند. های پیش روی این شرکتترین چالشعنوا  اصلیبه

های عنوا  یکی از چالشدهندگا ، مسائل مربوط به وفاداری و ابقای مشتریا  سابق را بهپاسخ

 (1( . )نمودار شمارس 2020معرفی نکردند)لئونگ و همکارا ، هاتک نیف

 

 هاتکپیش روی فین  یهاچالش -1نمودار شمارس 

تحوالت در فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوریدای پردازش فین تک در بانکداری : 

خدمات مالی،برداشت موسسات سنتی از فناوری را تنییر دادس است.اولین بار استفادس از دستگاس 

پیشرفته و  یهاانهیرادر انگلیس آغاز شد.در آ  دهه،بانکدا با استفادس از  1980خودپرداز در سال 

و نگدداری سوابق معامالت اقداب کردند.برخی  هادادستجزیه و تحلیل نوین،نسبت به  یهاروشبا 

اولین  2005بسیار بزرگ بودند و تقریبا یک منطقه را در اختیار داشتند.تا سال  هاانهیرااز این 
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،کلیه عملیات تاکنو بانک اینترنتی در انگلستا  فعالیت خود را آغاز کرد.از آغاز قر  بیست و یکم 

کامل دیجیتالی شدس  صورتبهل داخلی بانکدا با مشتریا  خارجی و داخلی داخلی و تعام

پشت پردس بود اما به  صورتبهمربوط به فرآیندهای تجارت بانکی  یهاتکاست.تاکنو  فین 

، مشتریا  مستقیما درگیر فرآیندهای بانکی شدند.به 1980کمک فناوری در حال توسعه در دهه 

 دورس مدر  فین تک نامیدس شدس است 2000تا اوایل 1980همین دلیل است که  از دورس 

 .(2018)استیوندر،

، مشکالت جدی راجع به مشروعیت اخالقی  2008تاثیرات مخرب اقتصاد جدانی در سال 

اقتصادی و اعتماد  اندازچشمآورد. موسسات بزرگ جدانی از دو جنبه  به وجودخدمات مالی 

 هاتک، موسسات فعلی با ابعاد کوچکتر که اکنو  فین دسذکرشعمومی ضربه دیدند.بنا به دالیل 

قابل کنترل و شفاف بودند. بعد از بحرا   یهایژگیوآورد که دارای  به وجودرا  شوندیمنامیدس 

ترش یافتند و این سوال پیش آمد که آیا فین سبه سرعت در بازار مالی گ هاتک،فین  2008مالی

 هاتکقصد دارند موسسات مالی سنتی را جایگزین کنند یا خیر. برخی افراد معتقدند فین  هاتک

معتقدند  هایبرخاما  .گردندیمبسیار زیاد هستند و تددیدی برای بخش بانکی و مالی محسوب 

 .(2018)استیوندر، اندکردسبازار کسب  موقعیت بدتری در هاتکبرخی  بانکدا به کمک فین 

،خدمات کارآمدتری نسبت به بانکدا دارند، زیرا خدمات جدید و متفاوتی ارائه هاتکفین 

که بانکدا قادر به ارائه آندا نیستند.برخی معتقدند بانکدا به دلیل مقررات سخت گیرانه ،  دهندیم

نند.بدیدی است که مقررات در برابر نوآوری و از فناوریدای نوین استفادس ک توانندینمبالفاصله 

برابر خطرات حفظ  را دربانکدا آندا  رانهیگسخت، مقررات در عوضنیستند.  ریپذانعطافتنییر 

، قوانین جدید و مقررات برای کنترل بازارهای مالی به 2008بعد از بحرا  سال  ژسیوبه .کندیم

در حال توسعه  هاتکموقع که بانکدا مشنول رعایت این مقررات بودند،فین  در آ اجرا درآمد.

مشاغل خود بودند.اما در عصر جدید، موسسات برای دستیابی به مشتریا  جدید باید روشدای 

در دو سال  رسدیمبه نظر . بیابند یریپذانعطافبا مساله مقررات و عدب جدیدی برای مقابله 

. سرعت تعدیل بانکدا سریعتر از اندرفتهیپذخود را در مقابل تنییر  یریپذانعطافها اخیر، بانک

. به هر حال بانکدا مجبور هستند برای حفظ مشتریا  و توا  مالی رودیمحد مورد انتظار پیش 

 ییهاضعفنیز دارای  هاتکعمل نمایند یا با آندا تعامل کنند.البته فین  هاتکخود مانند فین 
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هستند از جمله اینکه نوآوری و اختالل برای تکا  داد  دنیای مالی کافی نیست بلکه برای تحقق 

فاقد سرمایه و تجربه کافی در مورد  هاتک، سرمایه و تجربه نیز مورد نیاز است.فین هادسیا

الی هستند از طرفی بانکدا این دو مزیت مدم را در اختیار دارند. لذا بانکدایی که به بازارهای م

 هستند هاتکفکر پیشرفت هستند،خود را با تنییر منطبق کردس و در تالش با همکاری فین 

 (.2016)میکلوس و همکارا  ، 

تددید آمیز نیستند بلکه با  رفتیمای که انتظار به اندازس هاتکگذشت زما  نشا  داد که فین 

، 1با ساختار چابک سازی هاتک. فین انددسیکشنوآوری خود ندادهای مالی سنتی را به چالش 

. کنندیمرویکرد مشتری محور و نوآوری خود توانایی باالیی در کسب مزیت رقابتی ایجاد 

وبرو هستند که از جمله مزیتدای رقابتی، اکثر فناوریدای پیشرفته با چالشدای متعددی ر رغمیعل

آندا عدب اعتماد مشتری، تعداد کم مشتری، گمنامی برند، سرمایه ضعیف و عدب صالحیت نظارتی 

 هاتکناب برد. از طرفی  بانکدا تماب مدارتدای الزب برای انجاب خدمات مالی  )که فین  توا یمرا 

 (.2018)لی و شین ،  فاقد آ  هستند( را دارند

( ، آندا را به کاندیدای مناسبی برای همکاری هاتکزایای متقابل )بانکدا و فین عدب مدارتدا و م

ندارند را جبرا  کنند،  هاتکعدب تامین سرمایه و تجربیاتی که فین  توانندیم. بانکدا کندیمتبدیل 

 از اینرو همکاری دوجانبه ضعف مشتری محوری بانکدا را جبرا  نمایند. توانندیمنیز  هاتکفین 

 رودیمانتظار  .گذاردیمبه نفع هردو طرف بودس و فرصت الزب برای پیشرفت را در اختیار آنا  

 همکاری نمایند. هاتکارائه دهندگا  خدمات مالی با فین  ٪82طی سه تا پنق سال آیندس، 

جدید  یدایفناورکه تنییر اجتناب ناپذیر بودس و  اندکردسموسسات مالی این واقعیت را درک 

. از جمله بزرگترین فناوریدای کاربردی ندینمایمفرصت بسیار خوبی برای مقابله با  بازار ایجاد 

 گوگل،اپل،فیس بوک و آمازو  را ناب برد)هما  منبع(. توا یمو مدم 

شوندگا  بر از مصاحبه درصد 74، هاتک نیفدر مورد  2017در گزارش مگناکارتا در سال 

های برای اینکه بتوانند با مشتریا  تعامل برقرار کنند و به کانال هاتک نیفاین باور بودند که 

درصد نیز اعتقاد داشتند برای  48ها همکاری کنند. مشتریا  دسترسی داشته باشند، باید با بانک

درصد اظدار کردند  48چنین دسترسی به اطالعات مشتریا  این همکاری باید صورت گیرد. هم
                                                           
1 Agility 
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برای اینکه بتوانند اعتماد مشتریا  خود را به دست آورند، باید به فکر برقراری ارتباط  هاتک نیف

تر به تر و کاملبتوانند راحت هاتک نیفدرصد نیز اذعا  داشتند برای اینکه  35ها باشند. با بانک

ها ود را انجاب دهند، بدتر است با بانکرسانی کنند و فرآیندهای عملیاتی خمشتریا  خدمات

عنوا  یکی از دالیل اصلی نیاز درصد نیز مدیریت امنیت و کالهبرداری را به 13همکاری کنند. 

ها برشمردند.سوال دیگری که ممکن است به ذهن برسد، این است و بانک هاتک نیفبه ارتباط 

برسند؟ با توجه به گزارش  اهدافشا ها کمک کنند که به توانند به بانکچگونه می هاتک نیفکه 

نوعی شریک اند که همکاری مستقیم و بهشوندگا  اظدار داشتهدرصد از مصاحبه 78مگناکارتا، 

ها از درصد نیز معتقد بودند استفادس بانک 44ها مفید باشد. تواند بسیار برای بانکشد  با آندا می

درصد  27تر خواهد کرد. نزدیک اهدافشا ها را به در فضای اینترنتی، بانک هاتک نیفکنولوژی ت

ها درصد نیز اظدار کردند بانک 22ادغاب شوند.  هاتک نیفها باید با بر این عقیدس بودند که بانک

)کلوین و د  زیرمجموعه برای خود تاسیس کننعنوارا به ییهاتک نیفباید به این فکر باشند که 

ها چه خواهد بود؟ در گزارش مگناکارتا، با بانک هاتک نیف( .اما مزایای همکاری 2018سانگ ، 

های ها، جریا و بانک هاتک نیفشوندگا  بر این باور بودند که همکاری درصد از مصاحبه 64

یافت درصد به افزایش تجربه مشتری در زمینه در 59. آوردیمدرآمدی جدیدی را به وجود 

افزارهای جدید خدمات مالی عنوا  یک مزیت توجه داشتند. تولید و ارایه نربخدمات مالی به

درصد  41دهندگا  بود. پاسخ مدنظرها و بانک هاتک نیفعنوا  یکی دیگر از مزایای همکاری به

 دهندگا پاسخدرصد از  30نیز کاهش هزینه را از دیگر منافع این همکاری قلمداد کردند. همچنین 

عنوا  درصد از آندا اتوماتیک شد  فرآیندهای دستی را به 29وکار و های جدید کسبخلق مدل

 برشمردند) هما  منبع(. هاتک نیفها و ترین مزایای همکاری بانکمدم

های جدیدی بناب . امروزس استارت آپکنندیمرا تددید  هاتکاخیرا شرکتدای جدیدی فین 

ها در دنیای مالی تندا تددیدی برای موسسات مالی سنتی . تک فینساندکردسظدور  1تک فینس ها

.آندا این توانائی را دارند که مزایای شوندیمنیز محسوب  هاتکنیستند بلکه تددیدی برای فین 

 یاچارسو بانکدا  هاتکاستفادس از فنو  مالی و موسسات سنتی را با یکدیگر ترکیب نمایند.لذا فین 

و موسسات مالی سنتی قدرت خود را با هم متحد کنند،  هاتکری ندارند.اگر فین جز همکا
                                                           
1 TechFins 
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و  هاتکها را خواهند داشت.با وجود نیاز به همکاری فین شانس زندس ماند  از حمله تک فینس

در خدمات  هاتکبانکدا، هیچ رویکرد و رویه مشخصی برای ارزیابی ، ادغاب و یا استفادس از  فین 

 (.2018ندارد)لی و شین ،  بانکی وجود

 در خدمات بانکی: هاتکفرآیند ادغام فین 

با هدف جذب مشتریا  جدید، افزایش  هاتکبه منظور استراتژی مشارکت بانکدا با فین 

دپارتمانی بناب تحول 2019مالی ،در سال –عملیاتی  یوربدرستجربه مشتری محوری و بدبود 

در بانکدا را  هاتکد. این دپارتما  ماموریت ادغاب فین دیجیتال و نوآوری در آمریکا تاسیس ش

مرحله است. تمامی این مراحل شامل کل فرآیند ادغاب ، 7در اختیار دارد. فرآیند ادغاب آندا شامل 

 دهدیمالزب و نوین تا اجرای کامل و جذب و نگدداری مشتری را پوشش  یدایفناوراز یافتن 

 (.2019)آکار و همکارا  ، 

( : که در آ  دپارتما  تقاضای ادغاب را از  DIT: دگرگونی دیجیتال و نوآوری ) مرحله اول

را  . در گاب اول  بخشی از بانک ، نیاز به فناوری خاصی که فین تک داردکنندیمبانکدا دریافت 

. دینمایم. در گاب دوب فین تک مشکلی که بانک با آ  مواجه است را حل دینمایمدرخواست 

عملیاتی باال بودس و عدب تخصص در گسترش فناوری جدید وجود  یهانهیهزلذا به دلیل اینکه 

به فین تک واگذار  خود را( بخشی از امور دیجیتالی یسپاربرو دارد، بانک بصورت قراردادی)

 ،کنندیم. در گاب سوب اعضا دپارتما  در کنفرانسدا برای حل مشکالت پیش رو دیدار دینمایم

. در مرحله چدارب ابندییمپس در این دیدار فرصت شناخت فناوریدا و الگوهای تجاری را 

و برای آندا مجوز  کندیمرا با مشورت بانکدا انتخاب  دارتیصالح یهاتکدپارتما  ، فین 

 .دینمایمهمکاری صادر 

: تحقیق و تفحص فین تک: دپارتما  شروع به بررسی فناوریدای الزب در بازارهای  مرحله دوم

یکسا  است به عبارتی کلیه فناوریدایی  هاتکاین فرآیند برای کلیه فین  کندیمجدانی و محلی 

. همچنین شودیمالزب است داشته باشند، بررسی  ایو به بانکدا ارائه دهند  توانندیم هاتککه فین 

، ارزیابی تخمین زدس شدس،کل بودجه و... برای پیش ارزیابی هاتکاطالعاتی مانند مالک فین 
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مفید را انتخاب  یهاتکفین  بتوا  یراحتبهتا  کندیم. این اطالعات کمک شودیم یآورجمع

 کرد .

 یاجلسه هاتک: دپارتما  با دعوت از ادارات مربوطه و فین هاتکمعرفی فین  مرحله سوم :

اعضای تیم خود را معرفی و مدل کسب و کار خود را  هاتک. در این جلسه فین دهدیمتشکیل 

. دپارتما  و بانکدا ، پیشندادهای ارائه دهندیم. در پایا  راس حلدای الزب را ارائه کنندیمتشریح 

 (.2019آکار و همکارا  ، ) کنندیمشدس را ارزیابی 

به جلسه کمیته ارزیابی دعوت  هاتککمیته ارزیابی تجاری: بعد از مدتی فین مرحله چهارم :

.در این جلسه برای درک شودیماستراتژیک شناخته  یریگمیتصم.این جلسه با هدف شوندیم

و مدلدای کسب و کار  گرددیممنتخب بیانیه صادر  یهاتکمدل کسب و کارهای فین  ترشفاف

و در پایا  جلسه با رای  کنندیم. همه اعضا نظرات و اشکاالت خود را ابراز شوندیمارزیابی 

 با کداب فین تک کار کند. خواهدیمکه هر بانک  گرددیمگیری اعضا مشخص 

جلسه ارزیابی فنی: اعضای کمیته از بخشدای فناوری اطالعات ، انطباق و مرحله پنجم :

.در این جلسه باشدیم. هدف از تشکیل جلسه ادغاب فین تک با بانک گردندیمحقوقی انتخاب 

تا به سواالت پاسخ دادس شود و  ابدییمو اعضای کمیته ادامه  هاتکپرسش و پاسخ از طرف فین 

 مورد ادغاب انجاب بگیرد. در ندایت توافق کامل در

به مدیریت  یرساناطالعمعرفی خ  مشی: دپارتما  این جلسه را با هدف مرحله ششم : 

. ارزیابی فنی از ادغاب توس  مدیریت ارشد انجاب گرفته و در ندایت کندیمارشد بانک برگزار 

. کندیما ارایه ندایی در فرآیند ادغاب را اتخاذ و خ  مشی الزب ر یریگمیتصممدیریت ارشد 

 .گرددیمسپس خ  مشی به فین تک ابالغ 

. در مراحل گرددیم، ادغاب فین تک اجرا گانهششاجرا: بعد از اتماب مراحل مرحله هفتم : 

از آندا در مرحله ارزیابی فنی ٪20در مرحله ارزیابی تجاری رد شدند. هاتکاز فین    ٪30قبلی 

با  هاتکاز فین  ٪2رد شدند و تندا  یریگمیتصم(در مرحله حقوقی و ٪2.بقیه )بجز اندشدسرد 

با ساختارها و مقیاسدای مشخص  ییهاتک.لذا فین شوندیمموفقیت در خدمات بانکی ادغاب 

 (1)جدول شمارس  (.2019آکار و همکارا  ، ) قادر به ادغاب با خدمات بانکی هستند
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 در بانکداری  هاتکمراحل ادغام فین  – 1جدول شماره 

 روش تحقیق -3

و ادبیات تحقیق از روش  هادادساین تحقیق به روش توصیفی انجاب گرفت.برای گردآوری 

مقاالت و کتابدای مربوط به حوزس مالی،تکنولوژی  هادادس یآورجمعاستفادس شد. ابزار  یاکتابخانه

 تحقیق از روش استنباطی استفادس شدس است. یریگجهینتو بانکداری است. جدت 

 :گیرینتیجه -4

فین تک از ترکیب امور مالی و فناوری ایجاد شدس است.فین تک به کاربرد تکنولوژی در 

خالقانه عمل کردس و سریعا مشتریا  را به خود جذب  هاتکخدمات مالی اشارس دارد. فین 

،خدمات کارآمدتری هاتکهستند. فین  یلداموبا، رشد هاتک.بدترین فرصت پیش روی فین کنندیم

که بانکدا قادر به ارائه آندا  دهندیمدا دارند، زیرا خدمات جدید و متفاوتی ارائه نسبت به بانک

از فناوریدای نوین استفادس کنند.  توانندینم، بالفاصله  رانهیگسختنیستند. بانکدا به دلیل مقررات 

با آندا عمل نمایند یا  هاتکبانکدا مجبور هستند برای حفظ مشتریا  و توا  مالی خود مانند فین 

هستند از جمله اینکه نوآوری و اختالل برای  ییهاضعفنیز دارای  هاتکتعامل کنند.البته فین 

دگرگونی دیجیتال و 

 نوآوری 

 تحقیق و تفحص 

 

 معرفی 

 

جلسه ارزیابی 

 تجاری 

 

 معرفی خ  مشی 
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، سرمایه و تجربه نیز مورد نیاز است. هادسیاتکا  داد  دنیای مالی کافی نیست بلکه برای تحقق 

با ساختار چابک  اهتکفاقد سرمایه و تجربه کافی در مورد بازارهای مالی هستند. فین  هاتکفین 

. کنندیمسازی، رویکرد مشتری محور و نوآوری خود توانایی باالئی در کسب مزیت رقابتی ایجاد 

 یهاسکیراز  اندعبارتتوس  بانکدا و موسسات مالی  هاتکموانع اصلی پذیرش فین 

مالی،مقرراتی،امنیت و حفظ حریم خصوصی و عملیاتی. بنابراین عدب مدارتدا و مزایای متقابل 

 توانندیم. بانکدا کندیم(،آندا را به کاندیدای مناسبی برای همکاری تبدیل   هاتک)بانکدا و فین 

ضعف  توانندیمنیز  هاتکندارند را جبرا  کنند، فین  هاتکعدب تامین سرمایه و تجربیاتی که فین 

مشتری محوری بانکدا را جبرا  نمایند.از این رو همکاری دوجانبه به نفع هردو طرف بودس و 

. در نتیجه  به منظور استراتژی مشارکت گذاردیمفرصت الزب برای پیشرفت را در اختیار آنا  

ود با هدف جذب مشتریا  جدید، افزایش تجربه مشتری محوری و بدب هاتکبانکدا با فین 

مناسب  هاتکبا بانکدا ادغاب شوند.البته تماب فین  هاتکمالی بایستی فین اتی و عملی یوربدرس

و با ساختار  ییهاتکمرحله ادغاب را پشت سر بگذارند تا فین 7ادغاب با بانکدا نیستند و بایستی 

ه نتایق تحقیق مناسب،ریسک پایین  و مطمئن برای استفادس بانکدا انتخاب شوند.با توجه ب ییکارا

قبل از ادغاب فین تک با خدمات بانکداری،مزایا و معایب آندا مورد بررسی  شودیمپیشنداد 

 قرارگیرد و بعد از پشت سر گذاشتن مراحل مربوطه به انتخاب آندا اقداب گردد.

                                     هاتکپیشنهادهایی جهت نظارت بر فین   -5

  سرمایه دهی و مدیریت مالی،واب خدمات بخش در همکاری طریق از هاتک فین بر نظارت .1

خدمات  و دهی واب در محدودیت ایجاد مانند قوانین طریق اجرای  از هاتک فین بر نظارت .2

 مالی

هوشمند هنگاب وارد شد  به  یافزارهانربو  اینترنتی یهابرنامه طریق از هاتک فین بر نظارت .3

 کالهبرداری اینترنتی از جلوگیری با هدف افزایش امنیت وحسابدای بانکی و انتقال حساب 

 بانکدا با آندا قانونی همکاری الزاب طریق از ها تک فین بر نظارت .4

 خدماتی و مالی هایاپلیکیشن توسعه طریق از هاتک فین بر نظارت .5
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 استفادس در عمومی فرهنگ گسترش و مشتریا  به داد  آگاهی طریق از هاتک فین بر نظارت .6

 بانکدا به تخلف ورتص در مردمی گزارش و هاتک فین خدمات از

 دنیا مدلدای نیدتریجد از یریگبدرس و جدانی استانداردهای طبق نظارتی زیرساختدای ایجاد .7

 هستند کمتری معایب و بیشتر مزایای دارای که بانکدا با همکاری جدت ییهاتک فین انتخاب8 .8

و جلوگیری از  دهندیمکه امور خدمات مالی انجاب  ییهاتکتعریف استانداردهایی برای فین  .9

 که فاقد استانداردهای الزب هستند. ییهاتکگسترش فین 

به عنوا  شخصیت حقوقی و در دست داشتن آمار مشخصی از آندا با هدف  هاتکثبت فین  .10

 .خدماتیر تعداد و نحوس انجاب امور مالی و نظارت ب

  منابع

Acar, Fintech & Citak, Yusuf Ensar, (2019). Fintech Integration Process Suggestion for 

Banks, Journal of science direct: Computer science, No158, pp971-978.  

Kim, C. Tao, W. Shin, N.  & Kim, K. (2010). “An empirical study of customers’ 

perceptions of security and trust in e-payment systems,” Electronic Commerce Research and 

Applications, vol. 9, no. 1, pp. 84-95. 

Koenitzer. Michel &Giancarlo Bruno& Peer Stein. (2015). The Future of FinTech A 

Paradigm Shift in Small Business Finance. Journal of World Economic Forum, Vol 15, No4, 

p68. 

Leong, Carmen.Tan, Barney. Xiao, Xiao. Tan, Felix and Sun, Yuan. (2020). Nurturing a 

FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startupin China, Journal of Information 

Management, No37, PP 92-97. 

Lee, I & Shin, YJ. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, 

and challenges. Bus Horiz 61:35–46. 

Luo, X. H Li, Zhang & Shim, J.P. (2010).'Examining Multi- dimensional trust and 

multifaceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile 

banking services”, Journal of Decision support systems, No49, Vol2, PP222-234.  

Long, Kelvin & Soung,L. (2018). FinTech (Financial Technology): What is It and How 

to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way? International Journal of 

Innovation, Management and Technology, Vol. 9, No. 2, PP74-78. 

Miklos, Dietz. Somesh, Khanna. Tunde, Olanrewaju & Kausik Rajgopal. (2016) 

Fintechnicolor: The New Picture in Finance. Journal of McKinsey & Company, No8, pp18-

25.  

Nakashima, Tokushima, (2018). Creating credit by making use of mobility with FinTech 

and IoT, Journal of Science Direct, No 42, PP61-66.  

Steinwender, C. (2018). Real Effects of Information Frictions: When the States and the 

Kingdom Became United. Am Econ Rev 108:657–696. 

Sun Ryu, Hyun. (2018). Understanding Benefit and Risk Framework of Fintech Adoption: 

Comparison of Early Adopters and Late Adopters, Hawaii International Conference on 

System Sciences, PP38-64. 



   1400، تابستا  1، شمارس 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد 

 

18 
 

12-Wang, J. Fan, and M. Zhang, (2015). “An empirical study on the impact of perceived 

benefit, risk and trust on e-payment adoption: Comparing quick pay and union pay in China,” 

in Proc. 2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and 

Cybernetics. 

 

  


