
فراتر از فین تک 
الیارزیابی عملگرایانه از توان ساختارشکن فین تک  در خدمات م

ویتبخشی ازسری گزارش های آینده خدمات مالی ؛ تدوین شده توسط مجمع جهانی اقتصاد با مشارکت دیل

:ترجمه و بازتولید
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پیش گفتار



پیش گفتار 
بهاساساینبرمالیموسساتوبانک هاوشدندتثبیتورسیدندبلوغبهمالیصنعتدرارزشزنجیره هایگذشته،دهه هایطی•

درهم شکستنصدایواستشگرفتغییراتحالدرمالیبخشدرکسب و کارفضایاما.می پرداختندخدماتارائهورقابت

رامالیمزیست بوذینفعاندیگرومالیموسساترگوالتورها،مشتریان،امر،اینپیامدهایومی رسدگوشبهسنتیساختارهای

.دادخواهدقرارتاثیرتحت

نوآوریانپیشرعاملدوعنوانبهتقاضاکششوفناوریفشارناگزیرنتیجه یمی توانرامالیبومزیستدربنیادینتغییرات•

.دانست

←

ری مالی نوآو
ریکشش تقاضا فشار فناو

دو عامل پیشران نوآوری



(ادامه)پیش گفتار             

وعیمصنوهوشاشیا،اینترنتبلوک،زنجیره ی،بازبرنامه نویسیِواسط های چونساختارشکنیفناوری هایظهورفناوری،فشارسمتدر•

صنعتبرشگرفیتاثیرگذاریتوانآن هاترکیبوفناوری هااینازیکهر.بودخواهندمالیزیست بومدرتغییرمحرکشناختیفناوری های

فناوریبرمبتنیبودخواهدبانکینظامدرآتیتغییراتمهمترینازکهبازبانک داریِنمونه،عنوانبه.داشتخواهندمالی

ظهوراثررباقتصادی،نظامدرناظرنهادهایوسنتیارزهایتاثیرمحدودشدنیاواستاطالعاتبهآزاددسترسیوواسط های برنامه نویسیِ باز

شدهیجهانمالینظامدرشگرفتغییراتموجبصنعتیچهارمانقالبفناوری هایکهدیدمی توانامروزه.دادخواهدرخبلوکزنجیره یفناوری

.بوده اندمالیخدماتدرفناوری هااینازاستفادهپیشگامکهاسترفتهفین تک هاییازفراترمراتببهآنپیامدهایکهنحویبه

دریافتازفراترمشتریانانتظارامروزه.هستندمشتریاناولگروه.بانکی اندومالینظامدرتغییرخواهانگروهدوتقاضا،کششسمتدر•

وودهنمایجادپایهمالیخدماتوساده عملیاتازفراترارزشیمالیموسساتکههستندآنخواهانایشاناست،مالیپایه ایسرویس های

کهستاگستردهآن چنانکردارائهمی توانکهخدماتیانواعومشترینیازوتقاضاتنوعاین.کنندارائهپیشرفته تریوجدید ترخدمات

فراترآورینونیازمندرقابتصحنهدرباقی ماندنبرایمالیموسساتلذا.آمدنخواهندبرآنکردنبرآوردهپسازتنهاییبهمالیموسسات

ناکارآمدیسبببهکههستندسیاست گذارانازگروهآنتقاضا،کششسمتدرتغییرخواهاندومگروه.هستندسازمانیمرزهایاز

.حوزه اندایندرتحولدنبالبهکشورهااجتماعیواقتصادیمشکالتحلدربانکیومالیسنتینظام های

هنوزجهانکهشرایطیدرو2014سالدراقتصادجهانیمجمعساالنهنشستدرمالیخدماتدرساختارشکننوآوری هایتحلیلمطالعاتیطرح•

باانیتازه وارد.بودگرفتنشکلحالدرمالینظام هایبرایجدیدچالشیهمزماناما.شدآغازبود،جهانیمالیبحرانازپسشوک هایدرگیر

.دادخواهندتغییررامالیخدماتومحصوالتمصرفوتأمینساخت،چگونگیسرعتبهکهمی دادندوعدهفین تک هانام

←



(ادامه)پیش گفتار             

برمهمییراتتأثفین تک هاکهچرا.بودشدهارزیابیقابلمالیسیستمدرتغییراتمی شد،نهاییگزارشاینکهزمانیبعد،سالچهارتقریبا•

قابلیمالخدماترویپیشافق هایدرمالیفناوریفرصت هایاین کههمه،ازمهمتر.بودندگذاردهمقرراتتنظیم کنندگانومالیموسسات

.بودشدهتردرک

یبررسکهاقتصاد،جهانیمجمعماموریت هایازیکیراستایدرواست"مالیخدماتآینده"سریازگزارشچهارمینازبخشیسند،این•

شاملدمتعدسازمان هایوخبرهافرادباگفتگووتحقیقنتایجدربرگیرندهواستشدهتدوینوتهیهاستجهانیتاثیردارایموضوعات

یشبطرحایندر.استبودهعمومیبخشودانشگاه هاازخبرهافرادهمچنینواقتصادجهانیمجمعفناوریونوآوریمالی،خدماتکمیته های

خودنشبیاشتراک گذاریبهومشترکگفتگوهایبهتشویقحضارتاشدهبرگزاربین المللیسطحدرکارگاهیجلسه10ومصاحبه150از

.شوندشناساییمالیخدماتصنعتدرفناوریساختارشکنانهفرصت هایطریقاینازوشوند

ایننویسیبازوترجمهدر.نمایمتشکرداشتندشایانیکمکمتناولیهترجمهدرکهپرستشمریمخانمسرکارازدانممیالزممجالایندر•

.باشدانتقالقابلورواننیزفارسیزباندرجمالتومفاهیماصلی،متنباحداکثریتطابقضمناستشدهتالشگزارش

نیروهاییازبهتردرکبهکشوربانکیومالینظامذینفعانسایروکارشناسانمدیران،سیاست گذاران،توسطگزارشاینمطالعهامیدواریم•

.کندکمکمالیصنعتآیندهچشم اندازهمچنینودهندمیتغییررامالیخدماتآیندهکه

رخاسماعیلیمهدی

برنامهوطرحمعاون
فرداارتباطالکترونیکیتجارتشرکت
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خالصه یافته ها

لی نیروی تغییردهنده ی اکوسیستم خدمات ما8



وقعیت و اند مها ماهیت خدمات مالی و چگونگی عرضه و تقاضای آن را تغییر داده اند، اما هنوز نتوانستهاگرچه فین تک  
.جایگاه خود را به عنوان بازیگر غالب در این بازار تثبیت کنند

شده دیمی و تثبیتبا این هدف وارد بازار شدند که بتوانند به عنوان یک بازیگر غالب جدید در حوزه خدمات مالی، از بازیگران ق( محور کوچک-های نوپای فناوریشرکت)ها بسیاری از فین تک 
.ها روی آورندرکتها مجبور شدند که برای جذب مشتریان و توسعه قلمرو فعالیت خود در بازار، به استفاده از روش مشارکت با سایر شدر این بازار سبقت بگیرند؛ اما در نهایت، این شرکت

هاک های عدم موفقیت فعالیت فین تجنبههاآمیز فعالیت فین تک های موفقیتجنبه

ردن از بهره ب–اند از طریق ابتکار عمل ها توانستهفین تک 
–های فرعی خدمات مالی پتانسیل نوآوری در اکثر حوزه

ند به اآمیز در بازار داشته باشند و توانستهورودی موفقیت
یدی در وکارهایی مستقل و به عنوان بخشی کلعنوان کسب

.های ارزش مالی فعالیت کنندزنجیره

، ارتقاء ها باعث تغییر انتظارات مشتریان و همچنینفین تک 
هایی ها از طریق نوآوریفین تک . اندتجربه کاربری آنها شده

ه اند کهمچون تسریع روند تقاضا و دریافت وام، نشان داده
جربه توان از طریق ارایه خدمات مالی نیز به سطح باالی تمی

های فناوری بزرگکاربری مشتریان که توسط شرکت
.همچون اپل و گوگل ایجاد شده است، دست یافت

از خدمات بینی تمایل مشتریان به روی آوردن به استفادهپیش
ل، در اص. آمیز بوده استهای نوپای مالی، تاحدی اغراقشرکت

جدید نیز هایبر است و نوآوریروند انتقال مشتریان بسیار هزینه
دمات معموال ابزار کافی برای تضمین انتقال به استفاده از خ

نیز از های غالبجدید نیستند، به خصوص در زمانی که شرکت
.*کنندها استفاده میاین نوآوری

های ماند که زیرساخت جدید و اکوسیستها سعی کردهفین تک 
های پرداختخدمات مالی جدید ایجاد کنند، همانند سیستم

ه این در حالی است ک. گذاری جدیدجدید یا بازارهای سرمایه
اخت ها و زیرسفین تک  ها در توسعه خدمات خود در  اکوسیستم

.اندتر عمل کردهسنتی بخش مالی موفق

گیرینتیجه
، اما هنوز باعث اند باعث تغییر و تحول چشمگیر در اساس و مبنای فضای رقابتی در حوزه خدمات مالی شوندها اگرچه توانستهفین تک 

.اندانداز این فضای رقابتی نشدهتغییر چشم

مشتریان باشند، اند پاسخگوی نیازهایها نتوانستههایی از بازار که این شرکتدر مناطقی که موسسات مالی و غالب در بازار وجود ندارند و یا در بخش: نکته *
.اند قلمرو فعالیت خود را به خوبی گسترش دهندوارد درحوزه خدمات مالی توانستههای تازهشرکت



گیری نای شکلانداز رقابتی در حوزه خدمات مالی شوند، اما اساس و مباند باعث تغییر چشمها هنوز نتوانستهاگرچه فین تک 
.ای متفاوت و جدید را ایجاد کرده اندآینده

، ها در تغییر اساس رقابت و همچنین، افزایش سرعت توسعه فناوری بدین معنا است که اگرچه موسسات مالی بزرگ، پتانسیل رشد سریع را دارندموفقیت فین تک 
.با تغییرات ساختارشکن شدید در حال و آینده مواجه هستنداما 

...ها را به فرصت تبدیل کننداند تهدید فین تک برخی موسسات مالی توانسته

مکان داده رشد سریع اکوسیستم فین تک  به موسسات مالی ا
د؛ هایی از عملکرد نوآوری خود را محقق سازناست که بخش

البته قبل از اینکه راهکارهای خود را ارایه دهند، منتظر
ک از این کنند تا ببینند که کدامیمانند و بازار را رصد میمی

.خدمات جدید در جذب مخاطبان موفق بوده است

ت که ها باعث شده استوسعه و گسترش فعالیت فین تک 
راهم های متعددی برای موسسات مالی فها و قابلیتگزینه

های خرید و شود و به آنها امکان داده است تا از روش
.دمشارکت برای گسترش سریع خدمات جدید بهره ببرن

شوداما سرعت باالی تغییر و تحوالت، یک تهدید جدی برای آن ها محسوب می...

با توجه به سرعت باالی چرخه نوآوری در حوزه خدمات 
ی و مالی، موفقیت موسسات مالی در این شرایط، به چابک

ت سریع وکار و توانایی آنها در ایجاد مشارکپویایی مدل کسب
زء بستگی دارد؛ این در حالی است که هیچک از این موارد ج

.های اصلی این موسسات محسوب نمی شودقابلیت

د برای هایی جدیها و قابلیتها، گزینهاگرچه توسعه فین تک 
موسسات مالی فراهم آورده است، اما از سوی دیگر، 

های نوپا برای ورود به حوزه خدمات مالی، با موانعشرکت
انداز متکنولوژیکی کمتر مواجه هستند و همین امر، بر چش

.رقابتی در بلندمدت، تأثیرگذار است



داز رقابت در ان، هشت نیروی کلیدی شناسایی شده است که توان تغییر چشم*بر اساس مطالعات مجمع جهانی اقتصاد
.اکوسیستم خدمات مالی را دارند

نیروهای ساختارشکن

ن ها مبنای ها و بهره وری در آزای خود تسریع خواهند کرد و دیگر هزینهموسسات مالی در استانداردسازی و کاالیی کردن عوامل هزینه: هااستانداردسازی هزینه1
.کنندهایی جدیدتر را برای رقابت و ایجاد تمایز نسبت به رقبا خلق میرقابت نخواهد بود و زمینه

2
و بر این اساس، های ارزش سنتی را کنار بگذارند یا شرکای فعلی را دور بزنندها امکان خواهد داد تا زنجیرههای جدید به سازمانفناوری و مشارکت: بازتوزیع سود

.نظم جدیدی از بازتوزیع سود و درآمد میان بازیگران شکل می گیرد

3
؛ بدین ترتیب، هایی خواهد بود که مالکیت و کنترل بخش ارتباط با مشتری را بر عهده دارندقدرت غالب در بازار، متعلق به شرکت: مالکیت تجربه مشتری

.تولیدکنندگان صرف، برای بقا یا باید مقیاس فعالیت خود را باال ببرند و یا متمرکزتر بر بخشی از بازار فعالیت کنند

دمات مالی تبدیل کنند، به الگوی غالب برای ارایه خهایی که امکان ارتباط با چندین موسسه مالی مختلف را از یک کانال واحد فراهم میپلتفرم: هاظهور پلتفرم4
.خواهند شد

ه از منابع های داده ای غنی می شوند کهای ایستا به کمک جریاندادهها به عاملی کلیدی برای ایجاد تمایز تبدیل خواهند شد و مجموعهداده: هادرآمدزایی از داده5
.ای، ادغام شده و بکار گرفته شده اندمتعدد و به صورت بهنگام و لحظه

ز به این سمت سوق داده ها در تقلید از رفتارهای انسانی، موسسات مالی نیهمزمان با افزایش توانمندی ماشین: (مبتنی بر هوش مصنوعی)نیروی کار بیونیک 6
.مدیریت کنند« های ماشینیهای انسانی و قابلیتتوانمندی»می شوند که نیروی کار و سرمایه خود را در قالب مجموعه ای واحد از 

محور -های فناوریهای متمایزکننده، تا حد زیادی متکی و وابسته به شرکتهای حیاتی و فناوریموسسات مالی از لحاظ نیاز و تأمین زیرساخت: بزرگان فناوری7
.بزرگ خواهند بود و حتی به آن ها شبیه خواهند شد

ر می شود، خدمات های رگوالتوری و نیازهای مشتریان در مناطق مختلف دنیا متفاوت است و این واگرایی روزبروز بیشتاز آنجاکه اولویت: خدمات مالی منطقه ای8
.مالی در مناطق مختلف جهان در مسیرهایی متمایز قرار می گیرند

*World Economic Forum, WEF
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زی هزینه هااستانداردسا

1



هره وری ها و بزای خود تسریع خواهند کرد و دیگر هزینهموسسات مالی در استانداردسازی و کاالیی کردن عوامل هزینه
.کنندهایی جدیدتر را برای رقابت و ایجاد تمایز نسبت به رقبا خلق میدر آن ها مبنای رقابت نخواهد بود و زمینه

کنند تا اری میوارد همکهای تازهکنند و همچنین، با رقبای قدیمی و شرکتهای جدید استقبال میها مواجه هستند، از فناوریموسسات مالی بزرگ که با چالش روزافزون برای کاهش هزینه
.زا را که هیچ تمایز رقابتی را نیز برای آنها ندارند، استاندارد و تبدیل به کاال و خدمات عمومی قابل تامین از بازار کنندعوامل هزینه

هاالگوهای استانداردسازی هزینه

توسعه مشارکت ها

موسسات مالی بزرگ در پی تقویت و ایجاد
تامین کنندگان خدمات مشترک یا ارتقای 

دف های خدمات قدیمی هستند با این هقابلیت
ام که این فرایندها را استاندارد کنند و از انج
.ننداقدامات تکراری در صنعت مالی جلوگیری ک

برون سپاری

سازی شده در میان های برونطیف فعالیت
افته موسسات مالی تا حد چشمگیری افزایش ی

های جدید هم برای است که به ایجاد فرصت
ها و هم موسسات مالی برای برطرففین تک 

.کردن این نیازها منجر شده است

خودکارسازی فرایندها

ود های مالی بزرگ که در پی حفظ حاشیه سشرکت
دن خود هستند، به استفاده از ابزار اتوماتیک کر

اند تا نه تنها روند اجرای فرایندها روی آورده
های داخلی تر شود بلکه هزینهفرایندها ساده

.ابدهایی همچون کنترل خطا نیز کاهش یفعالیت

(  MAS)نهاد ناظر تبادالت پولی سنگاپور : مثال
ک های متعددی همکاری داشته است تا یبا بانک

*(KYC)سرویس جدید شناسایی مشتری 

ها و اقدامات اندازی کند که به کاهش هزینهراه
.شودتکراری برای تمام موسسات مالی منجر می

، ابزار BlackRockشرکت Aladdinپلتفرم : مثال
ی تحلیل ریسک، ایجاد سبدخدمات و تطبیق را برا

گذاران شرکتی و مدیران سرمایه گذاری خردسرمایه
کند یاین پلتفرم، فناوری الزم را فراهم م. کندفراهم می

.کندو از فرایندهای استاندارد صنعت پشتیبانی می

با Automation Anywhereشرکت : مثال
ک ها، روند اتوماتیهمکاری تعداد زیادی از بانک

و کردن فرایندهایی همچون اخذ وام، حسابرسی
.تلفیق حساب ها را آغاز کرده است

1
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جیره ارزش های همسان و استفاده از ابزارهای خودکار و استاندارد در صنعت، زنها میان شرکتبه اشتراک گذاشتن هزینه
.را از مرزهای صنعت فراتر می برد

پیامدها برای رگوالتورها

1

های ارایهرگوالتورها باید روند رشد شرکت-
دهندگان سرویس خدمات همگانی و ارایه

B2Bی های سیستمرا رصد کنند و ریسک
.احتمالی را در نظر داشته باشند

هاپیامدها برای فین تک 

هایدهندگان خدمات همگانی و شرکتپیدایش ارایه-
ها کمک گذاری هزینهکه به اشتراکB2Bخدمات 

کنند، باعث کاهش موانع ورود به بازار برای می
.های نوپا شده استشرکت

پیامدها برای موسسات مالی بزرگ 

ر موسسات مالی بزرگ همزمان با تغییر و تحول د-
ها، بایدهای سازمانی ستادی و کاهش هزینهبخش

.دفرایندهای ارتباط با مشتری خود را متنوع کنن

پیامدها برای تمام موسسات مالی

های جدید و مدیریت ها باید ایجاد مشارکتشرکت-
اکوسیستم را به عنوان نقطه تمرکز همه بخش های

.شرکت در نظر بگیرند
ی ها ها باید مسائل امنیتی و برقراری دسترسشرکت-

برای بازیگران و همکاران تجاری را به عنوان یک 
ی در نظر بگیرند و هر قطعه را به عنوان بخش« پازل»

از جانب مستقل تلقی کنند تا هر گونه تهدید و ریسک
.عوامل بیرونی را به حداقل برسانند

تقاء های داده را ارها باید ردیابی و کنترل جریانشرکت-
د؛ دهند تا بتوانند از حریم کاربران خود حفاظت کنن

ها به چراکه اطالعات مربوط به کاربران، با سایر شرکت
شوداشتراک گذاشته می

هافین تک  رگوالتورها

موسسات مالی
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بازتوزیع سود
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ای فعلی های ارزش سنتی را کنار بگذارند یا شرکها امکان خواهد داد تا زنجیرههای جدید به سازمانفناوری و مشارکت
.را دور بزنند و بر این اساس، نظم جدیدی از بازتوزیع سود و درآمد میان بازیگران شکل می گیرد

.و ارتباطات خود را تغییر دهندکند تا موقعیتها کمک میها به شرکتهای ارزش و میان آنها تغییر خواهد کرد چراکه استفاده از فناوریهای سودآور در زنجیرهجایگاه بخش

الگوهای بازتوزیع سود

انفصال درونی زنجیره ارزش

و های فعلی فعال در زنجیره ارزش، ارتباطاتشرکت
نند تا کاند و سعی میهای سنتی را کنار گذاشتهواسطه

که با هاییهای جدید را مستقیما با استارتاپمشارکت
به رقیب مشتری در ارتباط هستند ایجاد کنند، بنابراین
.شوندمستقیم شرکای قدیمی خود تبدیل می

های ارزشجابجایی میان زنجیره

وانند فناوری به مشتریان امکان داده است که بت
به راحتی میان محصوالت مختلف در 

های ارزش مختلف جابجا شوند و همینزنجیره
ای ههای سودآور به شرکتامر، به انتقال بخش

.شودجدید منجر می

ایجاد اتصال از طریق فناوری

تواند ایجاد اتصال میان های جدید میفناوری
مین تر کند که ههای بزرگ و پیچیده را سادهشبکه

صال هایی که فقط بر اتشود تا شرکتامر باعث می
های موجود در زنجیره ارزش تمرکز دارند، شرکت

.پذیرتر شوندآسیب

که یک شرکت Munich Reشرکت : مثال
کارگزار بیمه است، برای رقابت مستقیم با

های شرکت های شریک بیمه خود، با استارتاپ
Boughtو Trovدهنده محصول همچون ارایه

By Manyکندمشارکت می.

Vangaurdگذاری همچون های سرمایهشرکت: مثال

های قابل معامله در ارایه صندوقBettermentو 
را به عنوان جایگزینی برای *(ETF)بورس 

اند که باعث خروج انداز آغاز کردههای پسحساب
.شودهای بانکی میسپرده

روشی ساده و مقرون به صرفه Stripشرکت : مثال
های آنالین به تجار و را برای پردازش پرداخت

دهد که تا پیش از این، فقطگران ارایه میمعامله
ژه های بانکی ویبرای تاجران بزرگ که دارای حساب

(Merchant Account )بودند، ارائه می شد.
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ا فشار رقابتی ها و میانداران بشوند، واسطههای سودآور به دلیل تغییرات زنجیره ارزش منتقل میبا توجه به اینکه بخش
.شوندشدید از همه سمت مواجه می 2

پیامدها برای رگوالتورها

رگوالتورها باید روند تغییر و انتقال-
های سودآور را پایش کنند تا بخش

ند، های ارزش جدید را شناسایی کنزنجیره
هایی که تحت نظارت چراکه شرکت

میت اند دیگر مورد توجه نیستند و اهبوده
.های جدید افزایش یافته استشرکت

هاپیامدها برای فین تک 

یر از طیف وسیعی از شرکای احتمالی، به غ-
د فعاالن سنتی این حوزه، توسعه خواهن

یت، یافت که امکان افزایش مقیاس فعال
شتر را سرمایه و دسترسی به مشتریان بی

.کنندفراهم می

پیامدها برای موسسات مالی بزرگ

د های رابط که به واسطه موقعیت خوشرکت-
د کنند بایدر زنجیره ارزش، درآمد کسب می

د و برای حفظ سودآوری خود به شدت بجنگن
لیدی در اصل، مقیاس فعالیت به فاکتوری ک

.شودبرای حفظ بقا در بازار تبدیل می

لیپیامدها برای تمام موسسات ما

های حذفتوسعه فناوری به کاهش هزینه-
ها در زنجیره ارزش و دسترسی واسطه

.دخواهد شبهتر به مشتریان نهایی منجر 
قت ها باید حوزه فعالیت خود را به دشرکت-

ا ها یرصد کنند تا در اسرع وقت از چالش
.دهای احتمالی شرکاء مطلع شونانتقال

هافین تک 
رگوالتورها

موسسات مالی

(ادامه)الگوهای بازتوزیع سود 

تنظیم مقررات جدید

ر رگوالتورها میزان کنترل موسسات مالی ب
ن اند و بدیدسترسی زیرساخت را محدود کرده

ترتیب، میزان قدرت آنها در بازار را کاهش 
اند و جریان سودآوری را از سمت داده

کننده زیرساخت دور های کنترلشرکت
.اندساخته

دهشبر اساس نسخه جدید و بازنگری: مثال
اتحادیه ( PSD2)دستورالعمل خدمات پرداخت 

های پرداخت واسطه حذف اروپا، باید شبکه
ال اند که امکان اتصها ملزم شدهشوند و بانک

های گران و حسابباز و ایمن میان معامله
.کاربران را فراهم کنند
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دارند؛ بدین هایی خواهد بود که مالکیت و کنترل بخش ارتباط با مشتری را بر عهدهقدرت غالب در بازار، متعلق به شرکت
.ی از بازار فعالیت کنندترتیب، تولیدکنندگان صرف، برای بقا یا باید مقیاس فعالیت خود را باال ببرند و یا متمرکزتر بر بخش

جه، این امکان برای های مالی بزرگ همانند گذشته، نتوانند بر هر دو بخش تولید و توزیع محصول کنترل داشته باشند و در نتیها باعث شده است که شرکتپیدایش و توسعه پلتفرم
.  کننده محصول فراهم شده است که کنترل بر بخش ارتباط با مشتری خود را افزایش دهند و چالشی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کنندهای توزیعشرکت

الگوهای مالکیت تجربه مشتری

فرصت برندینگ

کنندگان محصول، مالکیت بخشاز آنجاکه توزیع
شود تا در ارتباط با مشتریان را بر عهده دارند، باعث می
د و تأکید موقعیتی قرار گیرند که امکان توسعه برند خو

.م شودبر مستقل بودن از تولیدکننده، برای آنها فراه

کنترل محصوالت

دیدگاه کنندگان محصول بر روند توزیع محصول وتوزیع
رل کنت( ارتباط با مشتری)مشتریان در مورد محصول 

ها و توانند با ارایه برخی توصیهدارند و حتی می
ها، مشتریان را به استفاده از برخی دستورالعمل

.محصوالت خاص ترغیب کنند

هاکنترل بر داده

ه این کننده در زنجیره ارزش بموقعیت شرکت توزیع
های مربوط به تمام دهد تا دادهشرکت امکان می

.ندآوری کتولیدکنندگان در تمام زنجیره ارزش را جمع

مشتریان مشاوران روبوتیک همانند : مثال
Wealthfrontهای قابل معامله صندوق(ETF)*

ما ها را خرید می کنند، ااز طیف وسیعی از شرکت
د های موجود در سباحتماال آگاهی چندانی از دارایی
.سهام ندارند

ها که ناِستور اپِل تقریبا به تمام اپلیکیشاپ: مثال
ای از قواعد را رعایت کنند اجازه ورود می دهد، مجموعه

یدی اما کنترل کاملی بر صفحه اول دارد که عاملی کل
.  شودبرای بهتر دیده شدن محسوب می

مسترکارت خدمات مشاوره را در قالب برخی : مثال
رایه فروشان اها به خردهها و شاخصها، دستورالعملتوصیه
آوری شده از طریق های جمعدهد که از طریق دادهمی

.تفروشان و مقایسه آنها با هم حاصل شده اسرصد خرده

3
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سازی ند یکپارچهکننده برقرار خواهد شد زیرا رودر آینده، تعامل مستقیم مشتریان به تدریج با تعداد کم وکمتری توزیع
.گیرندتر سهم عمده بازار را در اختیار میهای بزرگشود و شرکتبازار تسریع می

پیامدها برای رگوالتورها

3

ندگان کنرگوالتورها باید از بازار، در برابر توزیع-
ند کنمحصول که از قدرت خود سوءاستفاده می

از های بمحافظت کنند، به خصوص در پلتفرم
ریت که کنترل بخش ارتباط با مشتری و مدی

.تکننده اسانتظارات مشتری بر عهده توزیع
هنوز پاسخ دقیقی بری ابهامات مربوط به -

کنندگان چگونگی تسهیم مسئولیت میان توزیع
.و تولیدکنندگان وجود ندارد

هاپیامدها برای فین تک 

رسی ها که نه به گروه مشتریان هدف دستفین تک -
لمرو دارند و نه توانایی افزایش سریع مقیاس و ق
فعالیت خود را دارند، مجبور خواهند بود که 

ش مخاطبین خاص را هدف قرار دهند تا بتوانند نق
.کننده را در زنجیره ارزش ایفا کنندتوزیع

ه کنندگان باز سوی دیگر، ممکن است توزیع-
ندگان ها کمک کنند تا در قالب تولیدکنفین تک 

های مالی بزرگمحصوالت مالی خاص، با شرکت
.رقابت کنند

رگ پیامدها برای موسسات مالی بز

های مالی بزرگ از انجاکه به مشتریان و شرکت-
رای مخاطبان هدف دسترسی دارند، در موقعیت برتر ب

.دکننده محصول قرار دارنتبدیل شدن به توزیع
ه نقش اند کهای بزرگی که موفق نشدهالبته شرکت-

کننده محصول را ایفا کنند، شاهد کاهشتوزیع
حاشیه سود محصول، به دلیل استانداردسازی 

.هزینه ها هستند

پیامدها برای تمام موسسات مالی

های مالی در تالش هستند که نقش تمام شرکت-
کننده محصوالت خود و محصوالت سایر توزیع

ازار فعلی ها را ایفا کنند؛ موفقیت آنها به شرایط بشرکت
ستگی و توانایی آنها در شناسایی صحیح این شرایط ب

.دارد
ه کنند ککنندگان محصول احتماال سعی میتوزیع-

یکپارچگی و فراگیری تجربه کاربری را در حوزه 
های مجزا از هم تجهیزات متصل که دارای بخش

.هستند، ایجاد کنند

هافین تک  رگوالتورها

موسسات مالی 

انپیامدها برای تمام بازیگر

ه توزیع محصول یک نقطه ورود احتمالی ب-
محور بزرگ -های فناوریبازار برای شرکت

ب محسو( با توجه به تجربه و تخصص آنها)
.شودمی
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الب برای ارایه کنند، به الگوی غهایی که امکان ارتباط با چندین موسسه مالی مختلف را از یک کانال واحد فراهم میپلتفرم
.خدمات مالی تبدیل خواهند شد

؛ یابدکننده، در قالب یک کانال واحد، توسعه میهای دربرگیرنده چند عرضهدر مناطق جغرافیایی مختلف و در طیف وسیعی از خدمات مالی، به تدریج، انتقال به پلتفرم
.هایی توضیح داده شده استدر ادامه، تعداد کمی از چنین پلتفرم

هاالگوهای ظهور پلتفرم

B2Cهای توزیع محصول پلتفرم

ب فروشی و در قالتوزیع محصوالت مالی به شکل خرده
ورت باز یا به ص)های دیجیتالی شکل خواهند گرفت پلتفرم

دهد که میانکه به مشتریان امکان می( تحت کنترل
.کننده مختلف، یکی را انتخاب کنندچندین عرضه

های بخشی و اختصاصیپلتفرم

کنون اهای از پیش موجود در سایر صنایع که همپلتفرم
وکارهای استفاده برای مخاطبان و نیازهای کسب

می شود، به ارایه محصوالت مالی خواهند پرداخت و در
.وندشواقعیت به کانال توزیع خدمات مالی تبدیل می

های تجمیع دادهپلتفرم

ات های مشتریان را از موسسهایی که دادهپلتفرم
کنند، از لحاظ تعداد ومالی مختلف تجمیع می

ها را یابند و تمام حوزهمقیاس فعالیت افزایش می
ه دهد کدهند که به مشتریان امکان میپوشش می

.دهای خود داشته باشنکنترل بیشتری بر داده

به عنوان Tecentشرکت Webankپلتفرم : مثال
کند که به یک ویترین محصوالت عمل می

ت دهد تا محصوالفروشی امکان میمشتریان خرده
و را از فروشندگان مختلف خدمات مدیریت دارایی

.اعتبار که رقیب هم هستند خریداری کنند

پلتفرم حسابداری، صدور صورت حساب و : مثال
، خدمات مالی کلیدی همانند Waveدهی گزارش

پرداخت یا وام دادن به صورت مستقیم را به 
.دهدوکارهای کوچک ارایه میکسب

اندازی راه« داشبورد مستمری»در انگلیس یک : مثال
گذاران و شده است که اطالعات دریافتی از بیمه

ان کند که به مشتریآوری میمدیران دارایی را جمع
فرم انداز خود را در یک پلتدهد تا میزان پسامکان می

.کنترل و مدیریت کنند

4



خواهد ای در زمینه طراحی و توزیع محصوالت در پیهای انتخاب برای مشتریان، پیامدهای گستردهافزایش گزینه
.سازدهای خود در زنجیره ارزش ملزم میها را به تغییر نقشداشت و شرکت

پیامدها برای رگوالتورها

4

عدم قطعیت در مورد طرف مسوول در مورد -
مسائلی همچون پایداری و مسوولیت های 

و B2Cحقوقی محصول، باید در بازارهای 
B2Bبرطرف شود.

هاپیامدها برای فین تک 

محور امکان -های محصولها به فین تک پلتفرم-
یت دهند تا از فرصت افزایش مقیاس و قلمرو فعالمی

.خود به درستی بهره ببرند

رگ پیامدها برای موسسات مالی بز

ته محصوالت باید به صورت مستقل نیز سودآوری داش-
.ین شودباشند تا پایداری آنها در فضای پلتفرم ها هم تضم

ود به ها به نفع موسسات مالی خواهد بپذیری قیمترقابت-
.خصوص زمانی که صرفه مقیاس وجود داشته باشد

پیامدها برای تمام موسسات مالی

دیل متمایز بودن محصوالت به فاکتوری کلیدی تب-
ترل خواهد شد به خصوص زمانی که موسسات مالی، کن

.توزیع را در دست ندارند/های فروشکانال
انمند تبدیل مالکان پلتفرم باید به مدیران اکوسیستم تو-

شوند و میان نیازهای تولیدکنندگان محصول و 
.انتظارات مشتریان توازن برقرار کنند

های فعال در های تمام شرکتها اساسا دادهپلتفرم-
کنند که این امر، به آوری میزنجیره ارزش را جمع

.افزایدافزایش قدرت مالکان پلتفرم در بازار می
مالکان پلتفرم و محصول باید ابهامات مربوط به-

شده همسئولیت پاسخگو بودن در قبال محصوالت ارای
.ها را برطرف سازنددر پلتفرم

هافین تک  رگوالتورها

موسسات مالی 



f i n o v a t i o n . i r

هادرآمدزایی از داده
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ی های داده ای غنهای ایستا به کمک جریاندادهها به عاملی کلیدی برای ایجاد تمایز تبدیل خواهند شد و مجموعهداده
.ای، ادغام شده و بکار گرفته شده اندمی شوند که از منابع متعدد و به صورت بهنگام و لحظه

آوری گستره ای از داده ها در سرتاسر زنجیره ارزش استفاده کنند های داده برای جمعای از استراتژیها باید از مجموعهشرکت
.ها الزم استمحور در درآمدزایی از داده-های فناوریچراکه برای دنبال کردن و الگوبرداری از شرکت

ها الگوهای درآمدزایی از داده

*هاشاتهای داده در مقایسه با اسنپجریان

ای هآوری جریانموسسات مالی به تدریج به سمت جمع
اند تا بتوانند ازای یا بهنگام روی آوردهی لحظهداده

مزایای تجزیه و تحلیل پیشرفته و هدف قرار دادن
تغییر در طول زمان( و انتظاراتشان)مشتریانی که رفتار 

.می کند، بهره ببرند

های مبتنی بر تجربه مشتریداده

های موسسات مالی برای گسترش مجموعه داده
ه های داده جدید، تجربآوری جریانمشتریان خود و جمع

رزش کنند تا ادیجیتالی مخصوص به خود را طراحی می
پیشنهادی به مشتری و همچنین، میزان مشارکت

.مشتریان را افزایش دهند

هاآوری دادهمشارکت برای جمع

ری آوها فقط با هدف جمعمشارکت با سایر شرکت
ر و سای)ها ها افزایش خواهد یافت که به بانکداده

های امکان خواهد داد که داده( موسسات مالی
سی تکمیلی را که در سایر شرایط به آنها دستر

.آوری کنندندارند، جمع

یک **«تأیید مکان موبایل ویزا»سرویس : مثال
ان سرویس اختیاری است و از طریق مشارکت می

الی ارایه های بانکداری موبایل موسسات ماپلیکیشن
شود و از اطالعات برخط موقعیت جغرافیاییمی

تحلیل موبایل به عنوان قابلیتی جدید در سرویس
.شودکالهبرداری احتمالی ویزا استفاده می

کیشن های اپلیبوک به طور مداوم، قابلیتفیس: مثال
رایه هایی جدید ادهد یا قابلیتموبایل خود را ارتقاء می

دهد با این هدف که مشارکت مشتریان را افزایشمی
.آوری کندهای بیشتری را جمعدهد و داده

فروشان، قابلیت برگشتبا مشارکت خردهAIB: مثال
به ***های اعتباری بخشی از مبلغ خرید را در کارت

هایفروشان نیز دادهدر عوض، خرده. دهدمشتریان ارایه می
ارایه تواند به آنها، درکنند که میمشتریان را دریافت می

.ها و محصوالت جدید و هدفمند، کمک کندسرویس

5

*Snapshots: ثبت اطالعات ایستا ** Visa Mobile Location Conformation *** cashbacks



ها نیز دادهکنند، مالکیت و کنترلآوری میهایی که جمعهمزمان با تالش موسسات مالی برای افزایش حجم و تنوع داده
.شودبه چالشی کلیدی برای تمام ذینفعان تبدیل می

پیامدها برای رگوالتورها

5

ذاری گرگوالتورها باید به دقت روند اشتراک-
ها را رصد کنند تا تضمین شود که داده

ترین ها در پایینریسک هک شدن داده
.سطح ممکن قرار دارد

رگوالتورها باید از چگونگی استفاده -
ها آوری شده توسط بانکهای جمعداده

أثیرات مطلع باشند و اینکه آیا مشتریان از ت
د یا گذاری اطالعات آنها مطلع هستناشتراک

.خیر
شتریان رگوالتورها باید تصمیم بگیرند که م-

ا توانند بر اطالعات خود که بتا چه حدی می
نترل اند، کموسسات مالی به اشتراک گذاشته

.داشته باشند

هاپیامدها برای فین تک 

فاده های مالی بزرگ و غالب، برای مدیریت، استشرکت-
ها های خود به کمک سایر شرکتو تأمین ایمنی داده

رای وکار جدید بنیاز دارند که به ایجاد فرصت کسب
.ها منجر شده استفین تک 

رگ پیامدها برای موسسات مالی بز

ه آیا موسسات مالی بزرگ باید تصمیم بگیرند ک-
های قدیمی به های موجود سیستمانتقال داده

د تواند کارسازتر نگهداری شونهایی که میمحیط
هاییارزشمندتر است یا اجرای ابزارها و استراتژی

.های جدیدآوری دادهبرای جمع

پیامدها برای تمام موسسات مالی

ار ها در ایجاد و حفظ اعتماد مشتریان بسیامنیت داده-
.حیاتی است

ها، به اتخاذآوری دادههای جدید در زمینه جمعمشارکت-
از یک استراتژی مشارکت جدید در سطح شرکت نی

.دارد
ها در نقش نهادهای تنظیم مقررات و نظارت بر داده-

.تر خواهد شدانداز خدمات مالی پررنگچشم

هافین تک  رگوالتورها

موسسات مالی 
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نیروی کار بیونیک 
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ه می شوند که ها در تقلید از رفتارهای انسانی، موسسات مالی نیز به این سمت سوق دادهمزمان با افزایش توانمندی ماشین
.نندمدیریت ک« های ماشینیهای انسانی و قابلیتتوانمندی»نیروی کار و سرمایه خود را در قالب مجموعه ای واحد از 

های نیروی انسانی و راهکارهای ماشینی، ها را قالب یک مجموعه واحد از قابلیتهای مورد نیاز برای تداوم فعالیتها باید استعدادها و تخصصشرکت
. یابدهای شناختی و اهمیت آنها روز به روز افزایش میمدیریت کنند به خصوص اینکه فناوری

الگوهای نیروی کار بیونیک

*هوش مصنوعی در الیه کاربری

ریق درآینده، تعامل میان مشتریان و موسسات مالی از ط
ی هوش مصنوعی انجام خواهد شد همانند تعامالت فعل

ه محور ک-های بزرگ فناوریمیان مشتریان و شرکت
.شودغالبا از طریق هوش مصنوعی انجام می

همکاری و تعامل با هوش مصنوعی

ها در آینده، تأثیرات ها و رایانههمکاری میان انسان
چشمگیرتری در مقایسه با بهره بردن از هر یک از 

ی نیروهای انسانی یا هوش مصنوعی به تنهایی در پ
ی ها به درستخواهد داشت؛ البته به شرط آنکه نقش

.تعریف شده باشد و آموزش کافی داده شود

هاای از قابلیتمجموعه

غییر ها تبا توجه به اینکه ترکیب نیروی کار شرکت
خواهد کرد و از تلفیقی از نیروی انسانی و هوش 

یریت مصنوعی بهره برده خواهد شد، بنابراین تمرکز مد
شرکت نیز از مدیریت نیروهای انسانی به سمت

.ها تغییر خواهد کردای از قابلیتمدیریت مجموعه

**یکابانک امریکا یک ربات سخنگو با نام اِر: مثال

ت و اندازی کرده است که در تعامل با مشتریان اسراه
Alexaاپل یا Siriافزار سواالت آنها را از طریق نرم

.دهدآمازون پاسخ می

ند با یک بانک بزرگ همکاری کرد تا روAyasdi: مثال
ماهه آن رابانک را ارتقاء دهد و فرایند نهآزمون استرس

رایند که نیاز به صدها نیروی انسانی داشت را به یک ف
نیروی متخصص 100گیری از کمتر از سه ماهه با بهره

.کاهش دهد

اگرچه این ایده هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد،: مثال
ه شوند کاما دانشگاهیان به تدریج بر این امر واقف می

نیاز به همانند نیروی انسانی، مدیریت هوش مصنوعی نیز
.برنامه ریزی و توجه دارد

6
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ه انسانی در های سازمانی و ورود هوش مصنوعی، نقش سرمایبا توجه به تغییر و تحوالت در مجموعه استعدادها و قابلیت
.موسسات مالی نیز تغییر خواهد کرد

پیامدها برای رگوالتورها

6

رای هایی جدید برگوالتورها باید استراتژی-
کنترل حوزه جدید هوش مصنوعی اتخاذ 
کنند؛ برای مثال، اِعمال مقررات و جریمه 

بق های هوش مصنوعی که مطابرای فعالیت
.با قوانین نیست

هاپیامدها برای فین تک 

در ها در پی کسب تجربه و تخصصاز آنجاکه شرکت-
ه هایی کاسرع وقت هستند، بنابراین به فین تک 

نوعی هایشان مبتنی بر اتوماسیون و هوش مصفعالیت
.است نیاز خواهد بود

رگ پیامدها برای موسسات مالی بز

گونه های مالی بزرگ باید ارزیابی کنند که چشرکت-
توانند فرهنگ سازمانی خود را از طریق هوش می

.نندمصنوعی که در ارتباط با مشتری است، ابراز ک
ب های مالی بزرگ باید یک استراتژی مناسشرکت-

نه برای چگونگی کسب تجربه و تخصص در زمی
. هوش مصنوعی اتخاذ کنند

پیامدها برای تمام موسسات مالی

هایمدیریت ریسک هوش مصنوعی یکی از اولویت-
.اصلی محسوب خواهد شد

هوش مصنوعی ممکن است به نقطه شکست واحد-
.تبدیل شود

ی های تکنولوژیکی احتماال به ایجاد موجپیشرفت-
ل شود و تغییرات حاصعظیم از فناوری جدید منجر می

ر ها با سایهایی از شرکتاز هوش مصنوعی بر بخش
.های شرکت، متفاوت خواهد بودبخش

ها باید برقراری توازن میان تعامالت نیرویشرکت-
ند و هوش مصنوعی را به درستی مدیریت کن-انسانی

کارمندان خود را آموزش دهند تا بتوانند همزیستی
.کارامد با هوش مصنوعی داشته باشند

هافین تک  رگوالتورها

موسسات مالی 



f i n o v a t i o n . i r

ری بزرگان فناو
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سته به های متمایزکننده، تا حد زیادی متکی و وابهای حیاتی و فناوریموسسات مالی از لحاظ نیاز و تأمین زیرساخت
.محور بزرگ خواهند بود و حتی به آن ها شبیه خواهند شد-های فناوریشرکت

بزرگ فناوری قرار های الزم در شرکت هایشود که تمرکز این موسسات مالی روز به روز بیشتر بر توسعه قابلیتها در موسسات مالی باعث میهای دیجیتال و استفاده از دادهپیشرفت رابط
.محور بزرگ را در پی خواهد داشت-های فناوریگیرد که همین امر، افزایش وابستگی به شرکت

محور بزرگ -های فناوریالگوهای شرکت

زیرساخت

ابری روز به روز، وابستگی موسسات مالی به زیرساخت
ا محور برای اجرا و ارتقاء فراینده-های فناوریشرکت

یابد و از هوش مصنوعی به عنوان یک افزایش می
.برندسرویس بهره می

هاها و دادهپلتفرم

محور -های فناوریموسسات مالی از تجربه شرکت
ها و درآمدهای حاصل بزرگ در زمینه بهره برداری از داده

دن های مشتری برای شکل دهی و هدایت کراز پلتفرم
.اقدامات خود استفاده می کنند

تجربه دیجیتالی

ها است که بر محور سال-های فناوریشرکت
سازی و جذاب ساختن تجربه دیجیتالی ساده

سات اکنون، موساند و هممشتریان خود تمرکز داشته
.اندمالی نیزخود را با این روند همراه ساخته

، ستون (AWS)سرویس وب آمازون : مثال
امل اکوسیستم خدمات مالی را شکل داده است که ش

تا JP Morganموسسات مالی همچون 
AWSاست که از Xigniteهایی همچون استارتاپ

.کنندها استفاده میبرای ذخیره و پردازش داده

با الگوبرداری از آمازون، در حوزه JP Morgan: مثال
رده گذاری کهای مشتریان سرمایهآوری و تحلیل دادهجمع

اندازی است و یک ابزار جدید تحلیل و مدیریت مشتری راه
ار بینی رفتکرده است که امکان فروش مکمل و پیش

.کندمشتری را فراهم می

از اوبر و گوگل به عنوان Macquarieبانک : مثال
ما به ش»: کندالگوی تجربه دیجیتالی خود استفاده می
امل ای در تععنوان مشتری باید با یک بانک به گونه

«.باشید که با دیگران در زندگی خود تعامل دارید

7



منجر هاهای سخت برای تمام شرکتمحور بزرگ به ایجاد انتخاب-های فناوریتالقی میان موسسات مالی و شرکت
.ه شدمحور وابسته بود یا اینکه با ریسک عقب افتادن در فناوری مواج-های فناورییا باید به شرکت: شودمی

پیامدها برای رگوالتورها

7

هایچگونگی کنترل و رفتار با شرکت-
وری محور بزرگ در سیستم رگوالت-فناوری

ا با سنتی، تأثیری بسزا بر تعامالت آنه
.موسسات مالی خواهد داشت

هاپیامدها برای فین تک 

ها، فرصت همکاری با ممکن است فین تک -
محور بزرگ را برای افزایش -های فناوریشرکت

گر نیز قلمرو فعالیت خود داشته باشند و از سوی دی
ازار های فناوری کمک کنند تا وارد ببه این شرکت

.خدمات مالی شوند
ها هدف جذاب برای ممکن است فین تک -

ب های مالی بزرگی باشند که در پی کسشرکت
.تخصص فنی هستند

رگ پیامدها برای موسسات مالی بز

ص، های مالی بزرگ باید برای جذب استعداد و تخصشرکت-
اعث محور بزرگ رقابت کنند که ب-های فناوریبا شرکت

.شودهای فنی میافزایش هزینه تخصص
های های مالی بزرگ، مشارکت با شرکتاگر شرکت-

محور را به حداقل برسانند با این هدف که -فناوری
ب استقالل خود را حفظ کنند، ممکن است با ریسک عق
.ماندن در حوزه محصوالت تکنولوژیکی مواجه شوند

پیامدها برای تمام موسسات مالی

تمام موسسات مالی باید راهی برای مشارکت با -
که محور بزرگ پیدا کنند بدون این-های فناوریشرکت

ارزش پیشنهادی اصلی خود برای مشتری را از دست 
.دهند

های کتتمام موسسات مالی با ریسک وابسته شدن به شر-
ت شوند که البته مستلزم از دسمحور مواجه می-فناوری

.استها و دادهها بر هزینهدادن برخی کنترل

هافین تک  رگوالتورها

موسسات مالی 
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خدمات مالی منطقه ای

8



ز بیشتر های رگوالتوری و نیازهای مشتریان در مناطق مختلف دنیا متفاوت است و این واگرایی روزبرواز آنجاکه اولویت
.می شود، خدمات مالی در مناطق مختلف جهان در مسیرهایی متمایز قرار می گیرند

ای مناسب با شرایط بومی تغییر جهت داده است های منطقهسازی حوزه خدمات مالی به سمت ایجاد مدلروند جهانی
.و دلیل آن، تفاوت نیازهای مشتریان و متفاوت بودن راهکارهای ارایه شده در مناطق مختلف است

ایخدمات مالی منطقهالگوهای 

اروپا

ز و انگیزه و عزم قوی رگوالتوری برای توسعه داده با
لتفرم در های پمحافظت از مشتری، به توسعه اکوسیستم

منجر شده ( هاورتیکال)بسیاری از بازارهای عمودی 
را در های غالباست و البته فشار روزافزون برای شرکت

.پی داشته است

چین

قدان عواملی همچون وجود اکوسیستم متصل موبایل، ف
محور و وجود رگوالتورهای -خدمات بانکی مشتری

طرفدار توسعه و نوآوری همگی باعث شده است تا 
محور بزرگ، اکثر سهم بازار را در-های فناوریشرکت

.اختیار بگیرند

آمریکا

به دلیل جهت گیری مبهم رگوالتوری و وجود 
ه خوبی اکوسیستم مالی بالغ با مشتریانی که ب

در شوند، احتماال تغییر و تحولسرویس داده می
.اکوسیستم فعلی تدریجی خواهد بود

ی مقررات و دستورالعمل مربوط به خدمات مال: مثال
با هدف افزایش ( MiFID)در بازارهای اروپایی 

شفافیت در بازارهای سرمایه تدوین شده است؛ 
ق را از های بازرگانی باید شواهدی شفاف و دقیشرکت

.وکار خود ارایه دهندانجام مناسب کسب

در شرایطی که فقدان یک سیستم پرداخت: مثال
ن پرداخت شود، اپلیکیشیافته به خوبی احساس میتوسعه
درصد از سهم 50توانسته است در حدود Alipayموبایل 

5.5های موبایل چینی که ارزشی حدود حوزه پرداخت
ب تریلیون دالر دارد را به خود اختصاص دهد و تنها رقی

.استTencentمحور -جدی آن، شرکت فناوری

های سریع در حال توسعه پرداخت *ACHشبکه : مثال
است، اما روند پیشرفت **در همان روز انجام تراکنش

ند همان)آن در مقایسه با سایر کشورها، کند بوده است 
دود های بهنگام را حکشور انگلیس که سرویس پرداخت

(.یک دهه است که توسعه داده است

8

* Automate Clearing House ** same-day payments



های بومی فراهم است تا ای متنوع، فرصت مناسبی برای شرکتهای مالی منطقهبا توجه به توسعه روزافزون سیستم
.المللی مشکل استسهم غالب بازار را به خود اختصاص دهند، اما رشد در سطح بین

پیامدها برای رگوالتورها

8

رگوالتورها با دو چالش متضاد مواجه -
ی موسسات مالی بزرگ همگرای: خواهند شد

های جهانی را تشویق می کنند و شرکت
ند بومی بر وضع مقررات بومی تأکید خواه

.داشت

هاپیامدها برای فین تک 

ها با موانع جدی برای تطابق خود با فین تک -
، های رگوالتوری متعدد مواجه خواهند شدسیستم

رود اگرچه از نظر تئوریک، فناوری به کاهش موانع و
.شودبه بازار منجر می

رگ پیامدها برای موسسات مالی بز

یاز خواهند هایی متمایز نالمللی به استراتژیهای بینشرکت-
د را مند شوند و خوای بهرهداشت تا از مزایای رقابت منطقه

.های بومی یکپارچه سازندبا اکوسیستم
ممکن است که موسسات مالی به شرکایی جذاب برای-

ای جدید هایی تبدیل شوند که در پی ورود به بازارهفین تک 
ت خود افزایش مقیاس و قلمرو فعالیو بهره بردن از فرصت

.هستند

پیامدها برای تمام موسسات مالی

ود ها چندقطبی شممکن است زمینه رشد نوآوری فین تک -
هایی که خدمات و محصوالتی خاص چراکه شرکت

دهند، باعث تقویتمتناسب با شرایط محلی ارایه می
.شوندها میهای محلی فین تک قطب

ت توان در یک منطقه جغرافیایی تسهای جدید را میایده-
کند، کرد و به سایر مناطق در زمانیکه شرایط تغییر می

.معرفی کرد
فاوت های جدید، به ایجاد راهکارهای متبندی قابلیتمنطقه-

.های مشابه منجر خواهد شدبرای مشکالت و چالش

هافین تک 
رگوالتورها

موسسات مالی 



f i n o v a t i o n . i r

عدم قطعیت ها

پرسش های فراروی آینده خدمات مالی



؛ هرچند مسیر پیش دهی مسیر توسعه صنعت کمک کندتواند به شکلالذکر، سواالت باز ذیل میهای کلیدی فوقعالوه بر یافته
.رو دارای عدم قطعیت های جدی است

.تواند موضوع بحث و مطالعات آتی باشدهای خدمات مالی تأثیرگذار خواهد بود و بنابراین، میانداز تمام بخشپاسخ به این سواالت بر چشم

عدم قطعیت های جدی

نقش هویت

ظهور و توسعه هویت دیجیتالی چه تأثیری 
بر کاربری آن در حوزه خدمات مالی 
در اقصی نقاط جهان خواهد داشت؟

هادرآمدزایی از جریان داده

توانند بیشترین درآمدزایی ها چگونه میشرکت
های در دسترس خود داشته باشند؟ را از داده

هزینه انجام آن چقدر خواهد بود؟

شکاف بین فناوری و حکمروایی

است در شرایطی که سرعت توسعه فناوری به حدی
های خدمات مالی توانایی درککه مدیران شرکت

سک توانند میزان ریتبعات آن را ندارند، چگونه می
پیش روی خود را کاهش دهند؟

شفافیت سیستمی

ر های جدید، چه تأثیری بشفافیت ماهوی سیستم
های کنندگان و مدلطراحی آنها، نقش مشارکت

سودآوری آن ها خواهد داشت؟

مشکالت همکاری

فاده توانند از فناوری استهای خدمات مالی میآیا شرکت
رکت و مدت در زمینه مشاکنند تا مسایلی که در طوالنی
اند را برطرف سازند؟همکاری با آن مواجه بوده
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