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چکیده
از پدیدههای نوظهور در جهان بروز فینتک در حوزه بانکداری است .این پدیده کنترل دولتها بر
پول را تهدید نموده و سبب راحتی انتقال پول در جهان شده است .توسعه تکنولوژی و تغییرات
اجتماعی بر رفتار مشتریان تاثیر میگذارد و باعث تغییر در مدیریت ارتباط با مشتری 1میشود .پژوهش
با هدف بررسی تحوالت فین تک در ایران و تحلیل محتوا سعی دارد نشان دهد ایران در برابر این پدیده
چه اقداماتی در حوزه بانکداری انجام داده است و در کدام حوزههای مالی موفق به ایجاد کسب و
کارهای نوپا خواهد شد .گروهی در صنعت خدمات مالی ،پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای
صنعت بانکداری سنتی میپندارند و برخی معتقدند که فینتکچالشی است که میتوان آن را تبدیل به
فرصت نمود .روش پژوهش در این مقاله گراندد تئوری بوده که در ابتدا با استفاده از مطالعه کتابخانهای
و بررسی مصاحبههای مسئوالن دولتی در حوزه بانکداری ،به تحلیل دادهها پرداخته شده است و نکات
کلیدی مهم استخراج شد .لذا جهت جمعآوری اطالعات تکمیلی برای تحلیل محتوا اقدام به ارائه
پرسشنامه با استفاده از کلیدواژههای اساسی ،پرداخته شده است .در خروجی پرسشنامه ،فراوانی
کلیدواژهها و ضریب اهمیت آنها استخراج گردیده و در نهایت نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها
در زمینه کارآفرینی و نوآوری در این زمینه استخراج گردید .نتایج حاصل شده در جدول استراتژی
 SWOTقرار داده شده است که با توجه به نقاط قوت راهکارهایی ارائه گردیده که نقاط ضعف پوشش
داده شود و با استفاده از فرصتها ،راهکارهایی ارائه گردیده تا تهدیدات تبدیل به فرصت شوند.
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مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولتها شناخته میشود .توسعه
کارآفرینی ،اشتغال ،گسترش صنایع تبدیلی و افزایش تولید به کمک فناوریهای جدید ،نوآوری،
خالقیت ،افزایش توان مدیریتی منابع مالی و بسیاری موارد دیگر ،از جمله موارد موثر در روند توسعه
اقتصادی میباشند[6] .

فناوری در حال توسعه روزافزون است و کشورهای مصرفکننده ناچار از به کارگیری فناوری
میباشند .دسترسی به شبکههای اجتماعی میتواند نوعی رضایتمندی در جامعه ایجاد کند به نحوی که
برای برخی که نمی توانند خدمات را خود به دست مشتری برسانند ،این بخش فرصت خوبی است و
شرکتها میتوانند در این بستر کسب درآمد کنند ] .[4در یک مفهوم گستردهتر ،به نظر میرسد
فینتک یک بازار جدید باشد که مالی و تکنولوژی را با هم ادغام کرده است ].[9
کارآفرینی مبتنی بر فینتک مرتبط با شرکتهایی است که از تکنولوژیهای نوآورانه مدرن برای
توانمندسازی ارائه خدمات مالی استفاده میکند ] [9و جایگزینی برای ساختارهای مالی سنتی از طریق
فرآیندهای تکنولوژیمحور جدید میباشند[22] .

واقعیت آن است که فینتک در ایران بسیار عقبتر از دنیاست .تقریباً همه فینتکها در ایران روی
سرویس پرداخت و انتقال وجه تمرکز کرده و شیوههای متنوعی برای این سرویس ارائه میدهند .در
سمت بانکها هم آمادگی کار با فینتکها وجود ندارد .فعالً تنها یک پلتفرم بانکداری باز در ایران به نام
فینوتک وجود دارد که در حدود  API 3۳باز بانکی و مالی را ارائه میدهد و با استقبال خوبی هم
روبهرو شده است .برخی بانکها هم بدون ایجاد پلتفرم ،بهصورت محدود و بسته  APIارائه میدهند.
بانکهای ایرانی هنوز ضرورتحرکت به سمت همکاری با فینتکها را درنیافتهاند و عمدتاً این کار را به
چشم یک کار تبلیغی و نمایشی میبینند .البته با کاهش اخیر نرخ سود بانکی و دشوارتر شدن شرایط
برای بانکها و رقابتیترشدن اینصنعت احتماالً بهزودی این فضا تغییرخواهدکرد.درحوزه سرمایهگذاری
نیز بعید است مجموع سرمایهگذاری روی فینتکها از  ۰۳۳میلیون تومان فراتر رفته باشد .فعالً یک
مجموعه سرمایهگذار و شتابدهنده تخصصی فینتک در ایران به نام فینووا وجود دارد که با همکاری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد شده است؛ اما روند رشد این حوزه در ایران سریع پیشبینی میشود.
اصالً بعید نیست که ظرف سه سال آینده تعداد فینتکها از مرز  ۰۳فراتر برود و سرمایهگذاری روی
آنها از  1۳میلیارد تومان هم بیشتر شود [1] .در گزارش  CBinsightدر سال  ،2۳12در  13حوزه،
 11بانک آمریکایی از جمله  goldman sachs ،Citi Bankو  jp morgan chaseبا فینتکها
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همکاری میکنند [24] .این حوزهها عبارتند از :حسابداری و مالیات ،نرمافزار اتوماسیون ،بالکچین،
تحلیل داده ،تامین مالی شخصی ،مدیریت ثروت ،نرمافزار بازار سرمایه ،پرداخت و واریز .در سال ،2۳12
 11بانک برتر آمریکایی به لحاظ دارایی ،در مجموع در  49استارتاپ فینتک سرمایهگذاری کردهاند که
در حالی که در سال  2۳12در  19و در سال  2۳16در  33استارتاپ فینتک سرمایهگذاری کردهاند.
] [11نشریه اقتصادی فوربز2فهرستی از  ۰۳شرکت مطرح در فناوری مالی یا همان فینتک را منتشر
نموده است .برخی از این شرکتهای خصوصی در سال جدید به قدری رشد داشتهاند که حاال با
شرکتهای عمومی رقابت میکنند [16] .استرایپ3حاال  222۰میلیارد دالر و کردیت کارما 44میلیارد
دالر میارزند .با این حال ،صنعت به جذب کارآفرینان و ایدههای تازه ادامه میدهد[26] .

سرمایهگذاری در شرکتهای فنآوریهای مالی ( )fintechدر سال  2۳14در مقایسه با رشد 63
درصدی کل سرمایهگذاریها به میزان  ٪2۳1رشد داشته است[2۰] .

وابستگی بیشتر به فناوری اطالعات یکی از نقاط قوت در جامعه مدرن است که به سوی اقتصاد
مبتنی بر دانش تکامل یافته است ].[22عصر جدید کسب و کارهای فناوری مالی را برای کارآفرینان
جدید ایجاد میکند .تجربه و آموزش رسمی برای کارآفرینان در این زمینه سرمایهگذاری بسیار مهمی
است [12 ] .لذا در جامعهای که از حضور فینتکها بری است ،ضعفهایی وجود دارد .در کارآفرینی
مبتنی بر فینتک ،کارآفرین به دنبال ایجاد کسب و کارهایی میباشد که در حوزه بانکداری و خدمات
مالی بتواند ایجاد کند .این کسب و کارها با بهرهگیری از فناوری و علم روز ایجاد شده و خالهای موجود
در کشورمان را پر خواهد کرد [1۰] .همچنین باتوجه به توضیحاتی که پیش از این نیز اشاره شد ،در
ایران اقدامات زیادی در زمینه فینتک صورت نگرفته که این مورد با توجه به پیشرفت روزافزون آن در
سطح دنیا ،یک نقطه ضعف به حساب می آید .کارآفرینان الزم است تا با توجه به این کمبود کسب و
کارهای الزم در حوزه بانکداری را ایجاد نمایند [21] .از طرفی بروز فینتک میتواند به عنوان یک
تهدید برای بانکها قلمداد شود .در صورتی که بانک ها از این تهدید به نفع خود استفاده کنند ،یک
فرصت بهینه برای آنها ایجاد خواهد شد .همکاری بین بانکها و کسب و کارهای ایجاد شده در زمینه
خدمات فناوری مالی میتواند زمینه ارائه خدمات بانکها را افزایش داده و در نتیجه سطح رضایت
مشتریان افزایش یابد.
بانکها در میان پیشگامان پذیرش فناوری اطالعات بودهاند ،به طوری که اکثر فرآیندهای بانکداری
از طریق پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات صورت میگیرد ].[2
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شکل  -8حوزههای سرمایهگذاری تکنولوژی مالی در سراسر جهان در بازه 2111 – 2189
منبع[12] :

روندهای اخیر نشان میدهد که صنعت فینتک به سرعت در حال توسعه است و در حال تبدیل
شدن به یک پتانسیل بالقوه برای رقابت با بانکهای تجاری سنتی می باشد( .شکل )2

شکل  -2درصد سرمایهگذاری در شرکتهای تکنولوژی مالی در سرتاسر جهان
منبع[26] :
393

تحلیلاستراتژیککارآفرینیمبتنیبرفینتکدرحوزهبانکداری/مشهدیعبدی ،ثمری ،اشرفی و عباسی

سابقه فینتکهایاکارنوپاهای مالی به بیش از یک دههمیرسدوحوزههای مختلفی را شامل میگردد:
.1

فینتکهای پشتیبان :فینتکهای پشتیبان با استفاده از توان خود اقدام به پشتیبانی از

کسبوکارهای مالی مینمایند .فعالیتهایی نظیر سازماندهی و جمعآوریاطالعاتمالی ،سرمایهگذاری،
تامین منابع مالی ،مشاوره در حوزههای مالی (دریافتها و پرداختها) و غیره از جمله فعالیتهای این
فینتکها میباشد که بسته به نیروی کار و سرمایه آنها انجام میپذیرد.
.2

فینتکهای واسطهای :فینتکهای واسطهای با برقراری ارتباط بین بنگاههای کوچک،

بنگاههای بزرگ و جامعه در حوزههای مختلف بیمهای و مالی فعالیت دارند .در حقیقت این فینتکها با
تمرکز بر روی افراد جامعه هدف بنگاههای اقتصادی و بیمهای را به منابع اطالعات مورد نیازشان مرتبط
میکنند.
.3

موسسات و فینتکهای فعال و خدماترسان در حوزه بیمه و بانکداری :این نوع فینتکها

برخی از موارد تحت عنوان "اینشورتک" نیز شناخته میشوند که به خدمات مختلفی در حوزه بیمه و
مسائل مالی آن میپردازند.[6] .
ظهور اخیر و رشد سریع خدمات مالی جدید توسط شرکتهای فن آوری مالی موسسات بانکی را به
سمت نوآوریهای عملیاتی هدایت میکند تا مزایای رقابتی پایدار را به دست آورند.

][2۳

ثابت شد که بازار خدمات مالی به یک محیط پویا از کارآفرینان تبدیل شده است .این افراد جدید
در زمینه انتظارات مصرف کنندگان ،به ارائه خدمات شخصی پرداختهاند .لذا مشتریان به دنبال
شرکتهایی هستند تا بتوانند نیازهای آنان را به بهترین شکل برآورده سازند [14] .همچنین اینطور
فرض میشد که این کسب و کارها میتوانند باعث ایجاد اختالل در کار بانکها شوند .ولی ثابت شد که
این کسب و کارها در کنار خدمات بانکی میتوانند ایجاد قدرت کنند[13] .

آمارهای جهانی حاکی از آن است که این کسب و کارهای نوپا روز به روز در سطح جهان در حال
افزایش هستند .سرمایه گذاری در  Fintechدر سال  2۳12به میزان قابل مالحظهای افزایش یافت و
کل سرمایه گذاریهای جهانی در این بخش بیش از دو برابر نسبت به سال  2۳12میباشد[19] .

بانک ها نیز باید از این فرصت استفاده کنند و جهت پیشرفت نوآوریهای خود با این کسب و کارها
همکاریهای الزم را داشته باشند[23] .

با توجه به مطالعاتی که تاکنون به آن اشاره شد در کشور ما ،حوزه خدمات فینتک به صورت خیلی
کمرنگی ظاهر شده و با توجه به رشد روزافزون آن در سطح دنیا ،به تازگی پژوهشهای زیادی در حال
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انجام است تا با توجه به نتایج آن بتوان کسب و کارهای نوپایی را راهاندازی نمود .در این پژوهش نیز
سعی شده است تا با استفاده از مدل  SWOTبه تحلیل نقاط ضعف و تهدیدات موجود در کسب و
کارها در حوزه بانکداری پرداخته شده تا با استفاده از نقطه مقابل یعنی فرصتها و قوتهای موجود
پیشنهادهای کاربردی ارائه گردد .به نظر میرسد سرعت تغییر در خدمات مالی به به سرعت در حال
افزایش است و نیروهایی که این تغییر را ایجاد میکنند ما را مجبور کرده است که نقش مالی را بازبینی
کنیم[12] .

پرسشهای پژوهشی
 نقاط قوت و ضعف فینتکها در راستای بروز کارآفرینی درحوزه بانکداری چیست؟ چطور میتوان از نقاط ضعف عدم حضور کافی فینتکها در جامعه در راستای ایجاد فرصتکارآفرینی در حوزه بانکداری استفاده نمود؟
 چگونه تهدیدات ایجاد شده توسط فینتک در حوزه بانکداری را تبدیل به فرصت کارآفرینینماییم؟
روششناسی تحقیق
روش تحقیق مطالعه حاضر از روش گراندد تئوری استفاده شده است .با توجه به اینکه گراندد
تئوری یک روش نیست و شامل مجموعهای از روشهاست ،در آن برای تکمیل اطالعات خود از روش
تحلیل محتوا ،با استفاده از مطالعه کتابخانهای و بررسی مصاحبههای مسئوالن دولتی در حوزه
بانکداری ،به تحلیل دادهها پرداخته شده است و با تکیه بر سیاستهای فینتک در حوزه پرداخت یاران
و کسب و کارهای فناورانه نکات کلیدی مهم استخراج شد.
تحقیق مورد نظر در حوزه بانکداری در حال انجام است ،لذا جامعه مورد نظر کارشناسان بانکی بوده
و نمونه انتخاب شده شامل کارشناسان محقق در شبکه بانکی میباشد که به روش نمونهگیری تصادفی
این افراد انتخاب شدهاند.
با توجه به اینکه روش گراندد تئوری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که محقق در پی کشف
تئوریهای جدید است ،لذا نمی توان برای آن از یک روش کورکورانه و یکسان تبعیت کرد و با توجه به
اقتضای شرایط ،الزم است تا روشهای مختلف به کار گرفته شود .لذا جهت دریافت اطالعات بهتر و
تکمیلی برای اطالعات تحلیل محتوا ،اقدام به ارائه پرسشنامه باز گردیده که در جدول  1با توجه به آمار
توصیفی استفاده شده ،فراوانیهای کلیدواژهها نشان داده شده است .برای آزمون فرض پیرامون میانگین
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جامعه با مقیاس لیکرت درجه اهمیت آنها جهت بررسی پرسشهای پژوهش و تحلیل سواالت
تخصصی مربوط به آنها از آمار ناپارامتریک استفاده میشود .سپس از کارشناسان سیستم بانکی
دریافت نظر شده و اطالعات محتوای هرکدام به صورت پرسشنامه باز مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه حاضر با توجه به اینکه از نقطه نظر افراد صاحب نظر مورد بررسی قرار گرفته است دارای
روایی بوده و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ۳291پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت.
با توجه به آزمون عالمت تک نمونه که از آزمونهای ناپارامتریک است ،آزمون فرض پیرامون
میانگین جامعه صورت پذیرفته است که در جدول  2این میانگین نشان داده شده است.
جدول  -8فراوانی متغیرها

متغیرها

خیلی زیاد

زیاد متوسط کم خیلی کم

CV

پدیدههای نوظهور

21

12

۳

۳

۳

%11

فینتک

1۰

1۰

3

۳

۳

%1۰

ابزارهای مالی

9

12

12

۳

۳

%21

بالکچین

6

12

۳

1۰

۳

%32

رفتار مشتریان

3

24

6

۳

۳

%13

CRM

9

21

3

۳

۳

%14

موسسات مالی

3

12

12

۳

۳

%12

کسب و کارهای نوپا

9

12

6

۳

۳

%12

صنعت بانکداری

12

12

3

۳

۳

%1۰

نوآوریهای مالی

1۰

12

6

۳

۳

%12

توسعه کارآفرینی

6

12

1۰

۳

۳

%2۳

بانکداری الکترونیک

12

12

3

۳

۳

%1۰

مدل کسب و کار

3

1۰

1۰

۳

۳

%12

تکنولوژی

12

12

9

۳

۳

%2۳

فناوری

6

21

6

۳

۳

%1۰

در روش تحقیق حاضر جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از آمار

توصیفی۰

استفاده شده است .لذا در جدول  2با استفاده از نرمافزار  SPSSمقدار میانگین رتبهای در هر شاخص
به همراه انحراف معیار آنها در نظر گرفته شده است.
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با توجه به اینکه پرسشهای پژوهشی شامل سه سوال اصلی میباشد ،لذا جهت دستیابی به پاسخ
هرکدام از آنها و ارائه یافتهها کلیدواژگان مرتبط با آنها استخراج گردیده که در جدول زیر به تفکیک
این پرسشها به همراه آمارههایشان نشان داده شده است.
جدول  -2آمار توصیفی به دست آمده در SPSS

تعداد پاسخدهندگان

انحراف معیار

CRM

4212 33

4

۳2341 ۳2۰24 4

2

3

۰

موسسات مالی

3223 33

چطور میتوان نقاط ضعف را در
کارآفرینی مبتنی بر فینتک کسب و کارهای نوپا 42۳9 33
صنعت بانکداری 4222 33
تبدیل به نقاط قوت نمود؟

4

۳2392 ۳2626 4

2

3

۰

4

۳246۳ ۳2622 4

2

3

۰

4

۳2392 ۳2626 4

2

3

۰

نوآوریهای مالی

4222 33

4

۳2۰2۳ ۳2261 ۰

2

3

۰

توسعه کارآفرینی

3223 33

4

۳2۰2۳ ۳2261 3

2

3

۰

بانکداری الکترونیک 424۰ 33

۰

۳2443 ۳2666 ۰

2

3

۰

مدل کسب و کار

3264 33

4

۳2426 ۳26۰3 3

2

3

۰

تکنولوژی

42۳9 33

4

۳2642 ۳22۳۰ 4

2

3

۰

4

۳232۰ ۳2612 4

2

3

۰

چگونه از فرصتهای محیطی
برای غلبه بر تهدیدات در حوزه
بانکداری در جهت کارآفرینی در
فینتک استفاده نماییم؟

متغیرها
رفتار مشتریان

3291 33

4

۳2223 ۳2۰22 4

2

3

۰

فناوری

33

میانگین

بالکچین

3222 33

4

12۰12 12232 2

3

2

۰

4

میانه

ابزارهای مالی

3291 33

4

۳2642 ۳22۳۰ 3

2

3

۰

مد

فینتک

4236 33

4

۳2426 ۳26۰3 4

2

3

۰

نقاط قوت و ضعف فینتکها در
راستای بروز کارآفرینی شامل چه
مواردی است و فرصتها و
تهدیدات موجود در حوزه بانکداری
در این زمینه چه عواملی میباشد؟

واریانس

دامنه

کمترین

بیشترین

پدیدههای نوظهور

4264 33

۰

۳2239 ۳2429 ۰

1

4

۰

پرسشهای پژوهش

تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با استفاده از این روش ،به وارسی
دادههای خود میپردازند .تحلیل محتوا به محقق کمک میکند تا الیههای پنهان و زیرین پدیدههای
مرتبط با موضوع پژوهش را بدست آورده ،به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام میگیرد ،نزدیک
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شود .به دلیل وجود تنوع در اسناد و مدارک ،در این تحقیق استفاده از روش علمی تحلیل محتوا بهتر از
سایر روشها میباشد[3] .

پس از آنکه اطالعات مورد نظر از پرسشنامه استخراج گردید به تحلیل نتایج آن با توجه به فراوانی
کلیدواژهها و ضریب اهمیت آن ها پرداخته خواهد شد .جهت ارائه راهکار برای استفاده هرچه بهتر از
خروجی این اطالعات از تحلیل  SWOTاستفاده شد .اینکه کارآفرینان به چه صورت از فرصتهای
پیش آمده در جهت ایجاد کسب و کار در حوزه بانکداری میتوانند استفاده نمایند و یا از کدامیک از
تهدیدات در جهت پرهیز از ضعفها توجه بیشتری نمایند ،از نکاتی است که میتوان از ماتریس
 SWOTاستخراج نمود .این ماتریس میتواند ابزاری توانمند در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب
در انواع کسب و کارها باشد.
یافتههای پژوهش
تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی میتواند تهدیدهایی را برای کارآفرینی در پی داشته باشد.
مواردی چون:


تغییر در سلیقه مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصوالت میشود.



ظهور محصوالت جایگزین پرقدرت.



افزایش محدودیتهای تجاری.

از نظر بانکهای سنتی توسعه فینتک تهدیداتی را به همراه دارد ،که عبارتند از:
.1

از دست دادن بخشی از سهم بازار به دلیل رقبای جدید

.2

فشار مازاد بر حاشیه سود درنتیجه درآمد کمتر

.3

افزایش ریسک عملیاتی و ریسک کالهبرداری

.4

افزایش وابستگی بانک به راهحلهای فناوری خدمات مالی

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی میتواند فرصتهای جدیدی را برای مدیران کسب و کارها
نمایان سازد و همین فرصتها می توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند .فرصتها
میتوانند شامل موارد زیر باشند:


نیاز برطرف نشده مشتری



ظهور تکنولوژیهای جدید



کم شدن محدودیتهای قانونی
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حذف موانع تجارت جهانی

فناوریهای مالی که این روزها بیشتر با نام فینتک شناخته میشوند ،کسب و کارهایی هستند که
سرویسهای مالی را با بهرهگیری از نرمافزارها و فناوری مدرن فراهم میکنند .به عبارتی فینتکها به
اپلیکیشنها ،پروسهها ،محصوالت یا مدلهای کسب و کار در حوزه مالی گفته میشود ].[2
نبودن بعضی از تواناییهای کلیدی در ایجاد کسب و کار میتواند به عنوان یک ضعف در آن کسب
و کار تلقی شود .موارد زیر میتوانند از ضعفهای کارآفرینی مبتنی بر فینتک در حوزه بانکداری باشد:


عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات



نام تجاری و برند ضعیف



ناشناخته بودن در بین مشتریان



ساختار پرهزینه در شرکت



عدم دسترسی به منابع



عدم اطالعرسانی کامل



نیروی انسانی ناکارآمد

قوتهای کسب و کار همان منابع و تواناییهایی است که در اختیار دارد و میتواند از آنها به
منظور ایجادیک مزیت رقابتی استفاده کند .موارد زیر میتوانند از قوتهای کسب و کار به حساب آیند:


اختراعات ثبت شده در کسب و کار



نام تجاری و برند شناخته شده



شهرت در بین مشتریان



مزیت در قیمت تمام شده خدمت



دسترسی اختصاصی مشتری به خدمات مورد نیاز



نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده

همکاری نزدیک با ارائهدهندگان فینتک ،به بانکها اجازه میدهد از مزیت نسبی شرکتهای
فینتک استفاده کنند .مهمترین مزیت نسبی شرکتهای فینتک عبارتند از:
.1

خدمات مالی با استاندارد باال و هزینه کم

.2

مبتنی بر اینترنت و در نتیجه تمرکز کمتر بر فاصله جغرافیایی
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.3

تغییر دادن رفتار مشتری

.4

رویههای کمتر در ارائه خدمات مالی

.۰

ریسک نسبتاً پایین خدمات /محصوالت مالی ][۰

جهت تعیین ضریب اهمیت هریک از کلیدواژهها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده ،این نتیجه به
دست آمد که پدیدههای نوظهور ،بانکداری الکترونیک و فینتک از مهمترین فاکتورهایی هستند که
دارای ضریب اهمیت باالیی بوده و کارآفرینان برای راهاندازی یا ادامه حیات کسب و کارها در حوزه
فناوری الزم است تا جهت شروع و ایجاد آنها در این زمینه تحقیقات الزم را انجام دهند .لذا حاصل
یافته های به دست آمده از پرسشنامه و سایر تحقیقات به عمل آمده شامل مباحثی است که در ادامه
مطرح میگردد.
جدول SWOT -9

ضعفها

قدرتها

استراتژیهای W-O

استراتژیهای S-O

فرصتها

استراتژیهای W-T

استراتژیهای S-T

تهدیدها

 :W-Oزنجیره بلوک ،موضوع اصلی بحثهای بانکی در سال  2۳19خواهد بود و موج جدیدی از
استارتآپهای فینتک به وجود آمده که بودجه خود را از طریق شتابدهندگان بانکی و مراکز رشد به
دست میآورند و ارزش قابل توجهی خواهند یافت .اما در ایران با یک جست و جوی ساده متوجه
میشویم که کمترین محتوا از طرف نهادهای رسمی در زمینه بیتکوین و مفهوم زنجیره بلوک منتشر
شده است .در ایران ،بانک مرکزی هنوز دیدگاه منسجمی در زمینه زنجیره بلوک منتشر نکرده است و
مرکز ملی فضای مجازی قرار است در مورد قانونگذاری در زمینه ارزهای رمزنگاری شده کارهایی را
منتشر کند ولی در حال حاضر مورد خاصی موجود و در دسترس نیست .لذا کارآفرینان در کشور
میتوانند از ضعفی که در حال حاضر در کشور وجود دارد در جهت بهرهبرداری از فرصتهای موجود به
کار گیرند.
 :W-Tتوسعه فینتک در کسب وکار بانکداری بر بسیاری از محصوالت بانکداری مبتنی بر اطالعات
تاثیر روزافزونی دارد .بنابراین میتوان آن را از بسیاری از ارائهدهندگان گوناگون خدمات مالی خریداری
کرد .بعالوه روشهای تجزیه و تحلیل داده مدرن و فناوری اطالعات اجازه میدهد فردی ساختن
بسیاری از خدمات مالی دیجیتالی این خدمات را مشتری محور کنند .کارشناسان مالی معتقدند که
شرکتهای خدمات مالی سنتی (شامل بانکها ،شرکتهای بیمه و شرکتهای مدیریت دارایی و ثروت)
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با ریسک ورشکستی واقعی مواجه هستند .بنابراین ،برای بانکها بیش از پیش مهم است که از طریق
همکاری با فینتک و شکل دادن مشارکت یا راه حلهای زیر یک سقف بودن خود را بروز نگه دارند.
ارائهدهندگان خدمات تکنولوژی محور بیش از پیش در ارائه محصوالت /خدمات مالی مبتنی بر داده و
وب فعال شدهاند که در حال ایجاد رقابت با بانکهای سنتی هستند .در زمینه محصوالت و خدماتی که
دانش کمتری مورد نیاز است و به سادگی قابل استاندارد شدن هستند پتانسیل تهدید برای صنعت
بانکداری افزایش یافته است .بر اساس گزارش استاتیسکا ،کارشناسان مالی در اروپا تهدیدهای احتمالی
مشارکتکنندگان بالقوه جدید بازار را در زمینههایی نظیر پرداختها ،محصوالت ساده پسانداز،
حسابهای جاری و کارتهای اعتباری میدانند .انتظار میرود در محصوالتی همانند پساندازهای
ساختاریافتهو وامهای کسب وکار خانوادگی تهدیدهای بالقوه شرکتهای فینتک کمتر باشد .شکل (.)4

شکل  -4احتمال تهدید مشارکتکنندگان جدید بازار مالی برای بانکداری خرد در اروپا2184 ،
منبع[26] :

 :S-Oبسیاری از بانک های اروپایی قبالً اهمیت و پتانسیل استفاده از فناوری اطالعات را در کسب و
کار بانکداری درک کردهاند .براساس پیشبینی دلیوت ،در سال  2۳14بانکها در اروپا بیش از ۰۰
میلیارد یورو روی فناوری اطالعات هزینه کردهاند ،هرچند تنها سهم کوچکی از آن ( 9میلیارد یورو)
روی سیستمهای جدید هزینه شده است [1۳] .به همین ترتیب ،اگر مقدار منابع مالی که پنج بانک
تجاری بزرگ اروپایی برای خرید و توسعه نرمافزارهای جدید تخصیص دادهاند با یکدیگر مقایسه شود
(شکل  ،)۰روند صعودی آشکار میشود :امروزه نسبت به پنج سال پیش که هزینههای نرمافزاری را
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چندین بار افزایش میدادند ،بانکها مقدار پول بیشتری را روی مدرنیزه کردن سیستمها سرمایهگذاری
میکنند.

شکل  -0سهم هزینههای نرم افزار به دارایی در پنج بانک بزرگ اروپایی :بازه 2111 -2180

 :S-Tدر سالهای اخیر ،در بازارهای مالی ،افزایش انواع محصوالت و نوآوریهای مالی مداوم در
حال رونق میباشد .بازارهای سرمایه از مشتقات به بخش اوراق بهادار دارایی و سپس به ،P2P
 crowdfundingو غیره تمرکز یافتند.
شرکتکنندگان در بازار سرمایه ،به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط ( ،)SMEدر نوآوریهای
مالی میتوانند گزینههای بیشتری را ارائه دهند ،بنابراین خدمات راحتتر و شخصیتری ارائه میکنند.
این رقابت قابل توجهی را با صنعت بانکی سنتی ایجاد میکند.
نقاط قوت:
مزایای فینتک چند منظوره است .تعامل بین مصرفکنندگان و خدمات مالی و همچنین بین
ارائهدهندگان خدمات مالی سادهتر شده ،فینتک پتانسیل قابل توجهی را برای افزایش بهرهوری،
کاهش هزینهها ،نوسازی زیرساختهای مالی ،مدیریت ریسکپذیری موثر و افزایش دسترسی به
خدمات مالی در طیف وسیعی از مناطق مختلف از جمله وام ،پرداخت ،امور مالی شخصی ،انتقال پول و
بیمه ایجاد کرده است.
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نقاط ضعف:
حریم خصوصی اطالعات شخصی ارائه شده توسط مشتریان امروزه تحت توجه قرار گرفته است .این
مسئله به ویژه برای بخش فینتک مرتبط است؛ چرا که خطر تقلب یا خطرات مالی مرتبط با مشتریان
به طور کامل در درک محصوالت جدید مالی نیست.
فرصتها:
پدیدههای "پرریسک" تبدیل به یک تهدید موجود برای بسیاری از کشورهای کوچک در کشورهای
مشترکالمنافع ،به ویژه در کارائیب و اقیانوس آرام است .فینتک به طور بالقوه میتواند راهحلهایی را
برای برخی از رقیبان کلیدی ریسکپذیر مانند خطمشی "شناخت مشتریان" ارائه دهد یا نیاز به روابط
بانکی مناسب را از بین ببرد.
هزینه کاهش خدمات اینترنت و افزایش نفوذ تلفن همراه و گوشیهای هوشمند در کشورهای
کوچک و در حال توسعه نیز یک فرصت عالی برای استفاده از فینتک برای ترویج مشارکت مالی در
بین دو میلیارد نفر است که بدون دسترسی به خدمات رسمی مالی باقی میمانند.
تهدیدها:
جرایم اینترنتی میتواند به طور بالقوه یکپارچگی کل سیستم مالی را تضعیف کند .شاید دلیل اصلی
این است که برخی از بانکهای مرکزی تمایلی به پذیرش فینتک بیشتر ندارند .در کشورهای
مشترکالمنافع ،بسیاری از کشورهای کوچک و کشورهای در حال توسعه فاقد ظرفیت و زیرساخت
برای حفاظت از امنیت سایبری هستند .همچنین نگرانیهایی وجود دارد که بسیاری از راهاندازیهای
شرکت فینتک بیش از پیش به سرعت راهاندازی محصول خود را بدون توجه به اقدامات امنیتی
متمرکز میکنند.
نکته حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعفها و قوتها به یکدیگر در شرایط گوناگون
است .برای مثال ظرفیت استفاده از فناوریهای مالی در حوزه بانکداری برای کارآفرینی یک مزیت و
قوت برای کسب و کار محسوب میشود اما همین ظرفیت باال در شرایط تحریم و تغییرات تکنولوژیکی
میتواند باعث کاهش چابکی کسب و کار گردد و به آن لطمه وارد کند .از جمله نقاط ضعف کارآفرینی
مبتنی بر فینتک در حوزه بانکداری ،برخی از سیاستهای داخلی در کشور میباشد .بانک مرکزی
ایران ،فناوری مالی (فینتک) را مجموعهای از نوآوریهایی میداند که به مدد بهرهگیری از امکانات
فناوری اطالعات و ارتباطات و پدیدههای نوظهوری چون شبکههای اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی
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مانند گوشهای هوشمند ،در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی ،تمام یا بخشی از خدمات آنها را
به صورت جذابتر ،سفارشیسازی شده و مشتری محورتر بستهبندی و عرضه میکنند .فناوران مالی با
تمرکز بر بخش مشخصی از بازار یا مشتریان ،خدمات مالی پایه ،استاندارد و یا عمومی بانکها را به
گونهای شکلدهی میکنند که انطباق بیشتری با نیازمندیهای مشتریان داشته باشد ].[1
نتیجهگیری و بحث
هرچند که پارادایم مبتنی بر فینتک در حوزه بانکداری در دنیا هنوز در مراحل اولیه خود بوده و به
بلوغ خود نرسیده و در داخل کشور نیز به صورت ایده مطرح است اما میتوان نمونههای عملی کسب و
کارهای مبتنی بر فینتک را بیشتر در خدمات مالی جستجو کرد .به هر طریق اگر بخواهیم زیربنای این
حوزه از بانکداری را مورد واکاوی بیشت ر قرار دهیم ،باید تحقیقات بیشتری در حوزه بانکداری و
مدلهای حمایتی نهاد ناظر جهت تسهیل در فعالیت شرکتهای فینتک ،جایگاهیابی ذینفعان
اکوسیستم بانکی ،تشریح کسب و کار و مدل درآمدی پروژههای بانکی مبتنی بر پلتفرمها ،روشهای
جدید خلق ارزش و ایجاد جریان درآمدی ،استانداردها و  ...صورت پذیرد .این موارد فرصتهای
تحقیقاتی هستند که میتوانند منتج به نفوذ و استقرار سیستمهای بانکی مبتنی بر فینتک در آینده
نهچندان دور باشند.
مشارکت بین موسسات مالی و فینتکها منافع دو جانبهای دارد و هر یک از طرفین میتوانند
کسب و کار را برای دستیابی به مشتری بزرگتر توسعه دهند و موقعیت رقابتیشان را تقویت کنند و
کارایی را بهبود دهند .بهعبارتدیگر این همکاری یک رویکرد برد -برد برای بانک و فینتک خواهد بود.

موسسات مالی



برند شناخته شده



مشتری بزرگ



دامنه

گستردهای

از

پیشنهادات محصول


داده مشتری جامع



زیرساخت قوی



ظرفیت پذیرش حداکثر
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تجربه مدیریت ریسک



دسترسی به سرمایه



مالی قانونی

 راهحلهای نوآورانه و
مقیاسپذیر
 مشارکت مشتری تحلیل
محور و عمیقتر

ریسک قابل پذیرش

مجوز ارائه

فینتکها

خدمات

 کاهش ریسک
 بهبود کارایی محصول
 محصوالت در
دسترستر



فرهنگ نوآوری



چابکی و سرعت معرفی به
بازار




ذهنیت نقادانه
راهاندازی

ناب

و

سیستمهای قانونی


تخصص فنی



تحلیل داده مشتری



راهحلهای تخصصی



سیستمهای  ITمدرن

عدم
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لذا در این زمینه پیشنهادهای کاربردی زیر جهت افزایش استفاده از فرصتها و نقاط قوت موجود
در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تهدیدها برای ورود فینتکها به حوزه بانکداری اشاره شده است.


بانکهای سنتی ،میتوانند با ارائه زیرساخت مالی ،سرمایه و امکان دسترسی به پایگاه عظیم

مشتریان خود ،به فینتکها کمک کنند تا کسب وکار خود را گسترش دهند.


فینتکها میتوانند نوآوری و فناوریهای تحولآفرین را به بانکها ارائه دهند .این امر به

بانکها کمک میکند تا تجربه مشتریان را بهبود بخشند.


بانکها قادر خواهند بود به ارائه ارزشها و خدمات جدید بپردازند ،به طوری که این ارزشها

و خدمات جدید ،با سرعت بیشتری به بازار وارد شوند ،هزینههای کمتری را دربرگیرند و از نرخ
بازگشت سرمایه باالتری برخوردار باشند.


این همکاری ،هم به بانکهای سنتی و هم به فینتکها کمک میکند تا بر قابلیتهای

کلیدی خود متمرکز شوند و در حوزههایی که در آن متخصص هستند با یکدیگر به همکاری بپردازند
تا به نتایج مشترک مطلوبتری دست یابند.


انتظار میرود که تعداد رو به افزایشی از اتحادها و اکتسابها پیرامون رابطهای برنامهنویسی

شکل بگیرد.


بانکها قادر خواهند شد تا به ارائه محصوالتی متمایز و خدماتی با ارزش افزوده پرداخته و با

اپلیکیشنهای طرف سوم یکپارچه سازند.


میتواند باعث جلب مشارکت گسترده مشتریان و جوامع در راستای نوآوریهای جمعی شود.



این امکان را در اختیار کسب وکارها و مشتریان قرار میدهد تا به صورت لحظهای ،به تمام

دادههای بانکی دسترسی داشته باشند و اطالعات مالی دقیق و بهروزی را کسب نمایند.


با کمک رابطهای برنامهنویسی باز ،فرصتهای بیشماری در زمینه برقراری ارتباط بین

مشتریان و خدمات از طریق اکوسیستم بانکی مهیا خواهد شد.


با کمترین میزان توسعه زیرساخت ،این امکان را برای بانکها فراهم میکند تا به جریان

درآمدی کامالً جدیدی دست یابند.


شرکتهای فینتک ،به پایگاه عظیم مشتریان و شبکه عظیم مالی از بانکهای سنتی دست

مییابند.
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بانکها قادر خواهند بود خدمات خود را یکپارچه نمایند و به ارائه خدمات جدیدی بپردازند

که از منظر هزینه ،عملکرد ،سرعت و راحتی ،در وضعیت بهتری قرار دارند.


نهادهای قانونگذاری از بانکها انتظار دارند تا به ایجاد الیههای چندگانه امنیتی بپردازند.



بانکها ناچارند تا با سرمایهگذاری عظیم بر امنیت سایبری و سایر فناوریهای امنیتی مانند

احراز هویت توسط مشخصههای فیزیولوژیکی ،به حمالت سایبری پاسخ دهند.


بانکها باید به مقوله امنیت سایبری ،نه به عنوان یک مسأله فناوری اطالعات بلکه به عنوان

مسألهای کسب وکاری بنگرند ،چرا که ضعف در امنیت ،تنها باعث ایجاد هزینه و یا دعاوی قضایی
نمیشود؛ بلکه همچنین اعتماد مشتریان به سازمان را نیز به خطر میاندازد.


باعث ایجاد چابکی و انعطافپذیری در فرآیندهای میانی و پشتیبان بانکها میشود و این

امکان را در اختیار بانکها قرار میدهد تا نه تنها فرآیندهای بیرونی ،بلکه کل کسب وکار خود را به
طور کامل دیجیتال کنند.


بسیاری از بانکها در نظر دارند که با پیادهسازی زیرساخت ابری ،تعداد مراکز داده خود را

کاهش دهند.


برخی از بانکها نیز با احتیاط بیشتری حرکت میکنند و خدمات عمومی مبتنی بر ابر را به

صورت آزمایشی و یا در حوزههایی که کلیدی نیستند ،به کار میگیرند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که نوآوری در ارائه خدمات در حوزه بانکداری باعث کاهش هزینه،
استفاده و ایجاد ارزش از داده ،استفاده از فناوری برای خلق ارزش ،کسب و کار پلتفرمی و اقتصاد
اشتراکی و ایجاد بسته ارزش خواهد شد .لذا با ایجاد کسب و کارهایی در این زمینه میتوان با تجربهای
بهتر ،درآمد بیشتری کسب کرد .این کسب و کارها در زمینه فینتک خواهد بود که تغییرات و فرصتها
و چالشهای آن در حوزههای مالی ،برای مصرفکنندگان ،سرویس دهندهها و قانونگذاران موجب بروز
موج جدیدی از نوآوریها شده است.
همان طور که در این مقاله نیز به آن پرداخته شده است ،با استفاده از مدل  SWOTمیتوان به
نقاط ضعف و چالشهایی که هماکنون در این بخش مشاهده میشود پی برد که در پیش به آنها اشاره
شده است .همچنین با توجه به این مشکالت و چالشها در پی راهحلهایی برای رفع آنها برآمده و با
استفاده از آن ها و نقاط قوتی که در این زمینه وجود دارد ،کسب و کارهای مناسبی را پیشنهاد داد .لذا
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راهکارهایی که پیش از این در این ب خش مطرح گردیده است با توجه به این احساس نیازها و با دقت
روی مدل  SWOTارائه گردیده است.
نتایج این پژوهش میتواند به همراه بررسیها و تحقیقات دیگر ،به عنوان الگویی برای بهبود
عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در بازارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد .ذکر این نکته
الزم است که همانند سایر مطالعات ،نتایج پرسشنامه این بررسی در بین کارشناسان حوزه بانکی صورت
پذیرفته و برای تعمیم یافتهها ضروری است که به شرایط شرکتهای کوچک و متوسط و میزان درک
تجارت الکترونیکی ،چه در داخل شرکتها و چه در میان مشتریان و مصرفکنندگان ،توجه شود .لذا
درجهت توسعه تحقیقات آتی پیشنهاد میشود موارد زیر در آنها مورد توجه قرار گیرد:


افزایش میزان سرمایهگذاریهای انجام شده بر روی توسعه فناوری اطالعات ،مانند :تجهیز

شبکهها ،زیر ساختهای رایانهای و اجرای پروژههای اتوماسیون.


افزایش مهارتها و دانش نیروی انسانی از طریق طی دورههای آموزشی ،برگزاری سمینارها،

بازدید از شرکتهای موفق.


افزایش تراکم ارتباطات درون سازمانی از طریق فضای اینترنتی به منظور ترغیب کارکنان

برای ارتقای درک شخصی و سازمانی از مزایای حضور در بازارهای اینترنتی.


تدوین مرامنامهها و استانداردهای حفظ اخالقیات در فضای مجازی برای کمک به بهبود

نگرش کارکنان و مشتریان در رابطه با کسب وکار اینترنتی.


حضور پررنگتر شرکتهای کوچک و متوسط در بازارهای الکترونیکی برای افزایش آمادگی

الکترونیکی و ارتقای انگیزه حضور در آن بازارها.


متنوعسازی وبسایت شرکت ،کمک به اجرای طرحهای شخصیسازی محصوالت و تبادل

اطالعات با مشتریان از طریق فضای الکترونیکی.
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