
   119-139  ات صفح -1396پاييز ،بيستم ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره_فصلنامه علمي 

ي در حوزه خدمات نوين هاي  بانكبررسي وضعيت استارت آپ

  )العه موردي سيستم بانكداري ايرانمط(بانكداري 
 

  1محمدرضا قائمي

  2محمدعلي دهقان دهنوي

 3مرادينرجس سادات

 
  31/4/96 :تاريخ پذيرش       27/3/96:تاريخ دريافت

  چكيده 

 و  4هـا آپهـاي اسـتارت   است تا بـا بيـان دقيـق تعـاريف علمـي، ذكـر نمونـه       در تحقيق پيش رو سعي شده 

ط به حوزه خدمات در داخل و خارج كشور و همچنين پرسش از تعداد زيادي از مديران بانكي مربوها تكفين

 .ها وجـود دارد دسـت يـابيم   اين مجموعه شركتچه در تاريخ، حال و آينده اي كامل از آنبانكي به مجموعه

هاي حوزه بانكي در سيستم بانكداري ايران است كـه بـا بيـان    يق بررسي جايگاه واقعي استارت آپهدف تحق

هـاي نوپـا بـه    ها و شـركت فرض اول بحث جايگزيني استارت آپ ايم،ه فرض مختلف به بررسي آن پرداختهس

است، فرض دوم عدم ورود اسـتارت  با درصد موافقت كمي مواجه شده جاي سيستم بانكداري ايران است كه 

ها به حوزه بانكداري به علت مشكالت كشور است كه موافقت نسبي همرا بوده و فرض سوم حضور و جلب آپ

ها با بستر سازي مناسب بوده كه با اجماع كلي به موافقت بـااليي  د مسوولين و مردم توسط استارت آپاعتما

 اي بـوده و بـراي آزمـايش فـروض از     مقالـه بـه صـورت اسـنادي و كتابخانـه     روش تحقيق ايـن   .رسيده است

نامه به روش آلفاي كرونباخ بوده و عدد پايايي پرسش. روش طيف ليكرت استفاده شده است اي بهنامهپرسش

 .براي آن به دست آمده است 0.957

  

  تك، سيستم بانكداري ايران ي فينهااستارت آپ، شركت :كليديواژگان 

  JEL: G21,G28,O11,P34 بنديطبقه

  

   

                                                                                                               
  m.ghaemi88@yahoo.comطباطبايي                        كارشناسي ارشد اقتصاد بانكداري دانشگاه عالمه  -1

 dehghandehnavi@gmail.com                                       عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي -2

 n.moradi888@gmail.com                           دماوندكارشناسي ارشد مديريت پروژه دانشگاه ارشاد  -3
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  مقدمه 

  بـه شـدت بـا    در كشـور مـا   كننـدگان سـرمايه   تامينترين عمده به عنوان و موسسات مالي  هابانك

 كسـب  به كمك براي خود شعارهاي درها كه بانكاين اما با وجود . هاي مالي مخالف هستندريسك

 خـود و يـا قـوانين مربوطـه      محور بروكراسي هايسياست و هافرآيند توسط كنند،ها تالش ميكار و

درونـي و بيرونـي زيـادي     به داليل مختلـف تحـت فشـارهاي    هابانك اخيرا .اندشده محدوديت دچار

. پذيري وعدم برآوردن نياز مشتريان مدرن اسـت كمترين آن ناتوان بودن در انطباقاند كه قرارگرفته

سازماني متعهد ري و بازبيني مدل كسب و كار درونها به نوآون آن رسيده است كه بانكطمئنا زمام

  هـاي حمـايتي خـود از كسـب و كارهـاي نوآورانـه،       اي بـه طـرح  توجـه ويـژه   بايستها ميآن. شوند

 بـه  كشـور  اقتصادي مولدين از يكي عنوان به و باشند داشته هابنيان و استارت آپهاي دانششركت

 به لطف بازيگران جديـد  در جهان هاي بانكداري بازار سيستم. كنند كمك اجتماعي كارهاي و كسب

 بـا  هـا  آن از كـه  اعتبـاري  و مالي صنايع در حاضر هاي تكنولوژي .است و رشد در حال تغيير و خالق

ها بـا   گذاري در آن نرخ سرمايه. اند سال گذشته رشد زيادي داشتهشود در پنج ياد مي 1فينتك عنوان

سال گذشـته   ميليارد دالر تنها در يك 14درصدي همراه بوده و چيزي در حدود  40افزايش ساليانه 

بــا افــزايش ايــن . گــذاري شــده اســت هــاي نوبنيــاد ســرمايه هــا يــا شــركت آپ در قســمت اســتارت

ها و ابـداعات جديـدي ماننـد     هاي مالي و اعتباري نيز از خالقيت ها و سيستم ها، بانك گذاري سرمايه

هـاي مردمـي و سـاير     هاي مالي ايجـاد شـده توسـط كمـك     بدون تماس، سيستم  هاي پرداخت مدل

  .اند مند شده چنيني بهرههايي اين مدل

توسـعه  هاي خود را موضوع تأمين مـالي و   برنامه ششم توسعه كه يكي از اولويتما نيز در كشور

ابزارهاي مالي قرار داده، فعاالن حوزه مالي و بانكي را بر آن داشته تـا در راسـتاي تحقـق نـوآوري و     

در همـين راسـتا بـه نظـر     . تـك روي بياورنـد   هاي فين آپ توسعه خدمات خود به حمايت از استارت

 2.ها رقم خورده است آپ اي براي اين استارت رسد فصل تازه مي

هـاي جديـد ظهـور     بيني است و بايد پذيرفت كه ايـن شـركت   از يك پيش تر مساله بسيار جدي

اي كه از سوي بازيگران سنتي خدمات پرداخت در حـال انجـام    هاي اوليه اند و با وجود مقاومت كرده

اين مساله به نظـر كارشناسـان بـراي    . ها راه خود را به سمت ارايه خدمات باز خواهند كرداست، آن

نبايد از يـاد بـرد كـه گسـترش ايـن خـدمات در نهايـت بـراي مـردم و          . است نظام بانكي ما فرصت

 دهنده خدمات مـالي هاي ارايه استارت آپ.مشتريان يك فرصت براي دسترسي بهتر به خدمات است

هـاي اخيـر بـا وجـود مشـكالتي كـه بـا آن مواجـه          در سال و بانكداري البته صرفا در حوزه پرداخت

                                                                                                               
1- fintech 

  برنامه ششم توسعه  -2
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د را حفظ كرده و در حال گسترش بازار خود هستند تا جايي كه عـالوه  اند، به صورت خزنده خو بوده

ربط را هم وادار به اعتراف درباره روند رو به رشدشان  بر كارشناسان اين حوزه بسياري از مقامات ذي

بحـث ورود  . رشـد اسـت   هاي اجتماعي به شـدت در حـال   ها، آپ و شبكه بازار استارت آپ .اند كرده

هـاي اجتمـاعي و    با توجه به تعداد بـاالي شـبكه  . ميدان خدمات پولي جدي استبازيگران جديد به 

بـازار ارايـه   . تواند براي شبكه بانكي كشور هم تهديد تلقي شود و هـم فرصـت   ها، اين موضوع مي آپ

خدمات مالي نوين به شدت و با سرعت در حـال رشـد اسـت و تهديـدي كـه بسـياري از آن حـرف        

توانند به معضل جديدي در بازار متشـكل پـولي كشـور    اشد كه به سرعت ميتواند اين ب زنند، مي مي

از سـوي ديگـر، دسترسـي بـه     . ها بايد در چارچوب مشخصي باشدتبديل شوند؛ بنابراين عملكرد آن

 كـه  برخـي  براي مندي در جامعه ايجاد كند به نحوي كه تواند نوعي رضايت هاي اجتماعي مي شبكه

تواننـد  ين بخش فرصت خوبي است و افراد ميبرسانند، ا مشتري دست به را خود خدمات توانند نمي

بازيگران جديد ارايه خدمات مالي در مرحله اول ارايه خدمات خرد  .درآمد كنند در اين بستر كسب

هـاي   هاي كشور در سـال  بانك. اند ها از آن غفلت كرده اند يعني همان بخشي كه بانك را هدف گرفته

ث ارايه خدمات به مردم پيش آمده، با منت اين كار را انجـام داده و بيشـتر خـدمات    گاه بحاخير هر

هـا و   اين در حالي است كه استارت آپ. اند شان كرده شان را معطوف به ارايه به مشتريان خاص خاص

دهندگان خدمات نوين بيشتر بر ارايه خـدمات خـرد تمركـز دارنـد و از ايـن ناحيـه اسـت كـه         ارايه

 ها در شرايط فعلي در بخش خدمات خـرد هـم فعاليـت دارنـد،     بانك. ها را پس بزنند توانند بانك مي

در حـال  . خـش بهـره گرفـت   توان از خدمات نوين در ايـن ب  ها در اين بخش باالست، مي چون هزينه

پذير شده و اين خـدمات از  ت مويرگي در خارج از شعبات امكانها به صور رساني بانكحاضر خدمات

گونه خدمات را كه بتوانند اينها براي اين بانك«. كند ها و خالقيت توسعه پيدا مي يق استارت آپطر

هاي موازي، بايد از بانكداري باز استفاده كنند و بانـك در   زير چتر خود بياورند، به جاي ايجاد شبكه

مات ارايه دهـد تـا   كند، در قالب فضاهاي باز نيز خد ها را توسط شعب عرضه مي كه سرويسكنار اين

هاي روز بـه عنـوان    هرچند نبايد از ياد برد كه در حال حاضر تكنولوژي. كنندمحصوالت توسعه پيدا 

شود؛ اما بايد اين مساله را هم به صورت جـدي مـورد   ها استفاده مي اي از سوي بانك يك ابزار توسعه

ه خـدمات مـالي هسـتند، ديگـر     بازيگران جديدي كه در حال ظهور در عرصه ارايـ  كه دادتوجه قرار 

خواهند در كنار ارايه  ها ميآن. ها بازي كنند اي را براي بانك  خواهند صرفا نقش يك ابزار توسعه نمي

ها به صورت جدا از بازار ارايه خدمات مالي نوين بـه مـردم هـم، سـهم متناسـب را       خدمات به بانك

اي نزديك شاهد رقابتي سخت ميان ايـن   ندهتوان گفت در آي از اين منظر است كه مي. داشته باشند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             3 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-525-fa.html


  دهنوي، نرجس سادات مراديمحمدعلي دهقان، محمدرضا قائمي .../هاي بررسي وضعيت استارت آپ             122

شود داغ شدن اين رقابـت   بيني مي ها براي ارايه خدمات خواهيم بود كه پيش بازيگران جديد و بانك

  1.نجامدانهايتا به افزايش كيفيت و تنوع در ارايه خدمات بي

  

  :ادبيات موضوع -1

  :استارت آپ -1-1

ايـن  . ر دانسـت هاي اخيـ هاي حوزه فناوري در سالپركاربردترين واژهتوان يكي از آپ را مي استارت

ل مختلف در حوزه فناوري هاي خالقانه براي حل مسائهاي نويني كه راه حلواژه در توصيف شركت

   .شوددهند استفاده ميارائه مي

 تايـاال  مطـرح  هاي آپ استارت از يكي كه 2جوي هوم كمپاني مديرعامل و موسس چئونگ، آدورا

 پيوستن يا تاسيس":است كرده نظر اظهار چنين آپ استارت تعريف در بوده، 2013 سال در متحده

 منظـور  به پايدار و آل ايده شرايط از شدن جدا براي جدي تصميم يك معناي به آپ استارت يك به

  ".است كوتاه زمان مدت در تغييرات از موجي ايجاد براي تالش و آسا برق رشد به دستيابي

 تعريـف  چنـين  ايـن  را آپاسـتارت  3پـاركر  واربـي  كمپـاني  مـديرعامل  و موسس بلومنتال، نيل

 در كنـد؛  مـي  ارائـه  مساله يك براي را نوينحلي راه كه كه است نوپا كمپاني يك آپاستارت":كند مي

  ".ندارد وجود شده ارائه حل راه طريق از كمپاني موفقيت براي تضميني كه حالي

 يـك  منظـور  بـه  كارهـا  از اي مجموعـه  يـا  عمل":نيز در تعريف استارتاپ ميگويد 4ماريان وبستر

  "نوپا كار و كسب يا شركت يك و جديد حركت

 بصـورت  كـه  گفـت  جـرات  بـه  تـوان  مي اخير هاي سال در ها آپ استارت فعاليت و تولد بررسي با

 يـك  ديگـر  سـال سـه  از پـس  نوپا هاي كمپاني اين و است سالسه تقريبا هاآپ استارت عمر ميانگين

 عنـوان  به شدن شناخته يسالهسه دوران پايان براي متعددي داليل. شوندنمي شناخته آپ استارت

 بـزرگ،  هـاي  كمپاني ساير توسط شدن تصاحب به توان مي آن ي جمله از كه است مطرح آپاستارت

 تعـداد  افـزايش  دالر، ميليـون  20 از بيش به درآمد افزايش مركز، يك از بيش به دفاتر تعداد افزايش

 اعضـاي  سـهم  فـروش  يا نفرپنج از بيش به اصلي اعضاي تعداد افزايش و نفر 80 از بيش به كاركنان

 پايـاني  را سـودآوري  بـه  آپ استارت رسيدن ساده يجمله يك در توانمي واقع در. كرد اشاره اصلي

  5 .خواند موفق آپ استارت يك عنوان به آن شدن شناخته براي

                                                                                                               
  ) 95مهر  14)( حكيمي، مديركل فناوري اطالعات و ارتباطات بانك مركزيناصر ( -1

2-Homejoy 

3-Warby Parker 

4- Marian Webster  

  هاي بانكيآپاستارتحسين خليلي صفا فعال حوزه  -5
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  : هاآپويژگي استارت -1-2

  : جدا از كسب و كارهاي كوچك -1-2-1

 را آپ اسـتارت  ،1گراهـام . بـدانيم  رشـد  براي آن توانايي بايد را آپاستارت يك اصلي فاكتور واقع در

 بـراي  تمركـز  واقـع  در. اسـت  شـده  معماري سريع رشد براي آن ساختار كه كندمي تعريف كمپاني

 از انـد؛  كـرده  تاسـيس  را آن آپاسـتارت  اعضـاي  كه است جغرافيايي نظير فاكتورهايي از فارغ رشد،

 را شـهر  يك در جديد رستوران يك. كرد جدا كوچك كارهاي و كسب از بايد را ها آپ استارت رو اين

  .بشناسيم آپ استارت يك عنوان به نبايد

  :موقت -1-2-2

 طبـق  مناسب كار و كسب مدل سريع يافتن استارتاپ يك كار. ندارد معني ساله 10 استارتاپ يعني

 اسـتارتاپ  يـك  موفقيـت  در مهمي عوامل زمان و سرعت. است ممكن زمان كمترين در باال، تعريف

 بـه  زودتـر  رقيبـانش  كـه ايـن  شانس كند كشف را نظر مورد كار و كسب مدل ديرتر چه هر. هستند

 سررسـد،  بـه  آن گرداننـدگان  يا گرداننده مالي توان و انرژي حوصله، صبر، همچنين و برسند نتيجه

  .است بيشتر

  :قطعيت عدم -1-2-3

 يـك  عنـوان  بـه  شما واقع در. است قطعيتعدم ها، استارتاپ تعريف در نهفته ديگر مهم عبارت يك

 يـك  عنـوان  به شما. دهدنمي جواب كدام و دهدمي جواب روش كدام كه دانيدنمي دقيقا استارتاپ،

 و نويسـندگان  از مختلـف  تعـاريف  براسـاس ( .است كدام درست پاسخ كه نيستيد مطمئن استارتاپ

  )متنوع منابع و هاكتاب و ريس،اريك استيوبلنك، آقاي مانند حوزه، اين محققان

  بانكداري باز -1-3

شود و بيشتر كداري، اخيرا به كرات استفاده مياي ايست كه در دنياي فناوري و بانواژه 2بانكداري باز

هـاي   و بحران 2008بعد از سال در دنيا . گرددها و كسب و كارهاي بزرگ مطرح ميي شركتدرباره

تـوانيم بانكـداري بـا     بانكداري بـاز را مـي  . ها گارد خودشان نسبت به بيرون را باز كردند بانكي، بانك

جـز محـدوده    بهدهد كه از خدماتش در ديگر جاها  پذيرد و اجازه مي آغوش باز بناميم كه شما را مي

حل بانكي  دهندگان راه ها و ارائه يك روند جهاني است كه بانك بسته خود بانك، استفاده كنيد و اين 

  .باز كردند و پذيراي تغييرات شدند

   

                                                                                                               
1-Graham 

2-Open banking 
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  :فينتك -1-4

 عنـوان  تحت دارد هاآپ استارت با نيز نزديكي ارتباط كه اقتصاد علم در جديد تقريبا مباحث از يكي

 تـك فـين " اختصـار  بـه  يـا  مـالي  نـوين  هـاي تكنولـوژي  بخـش  در شـده  انجـام  هايگذاري سرمايه"

) FinTech(" تك فين .شودمي مطرح )FinTech(مـالي  فنـاوري  يا )Financial technology ( بـه 

 ارائـه  به افزاري سخت و افزاري نرم توان از گيري بهره با كه شود مي گفته كارها و كسب از اي مجموعه

 و كسب. اند گرفته شكل آن براساس متعددي هاي آپ استارت امروزه پردازد،مي نوآورانه مالي خدمات

 و بـانكي  و مالي خدمات حوزه هايفناوري سنتي نسبتاً فضاي كنار در فناوري اين بر مبتني كارهاي

 نفوذ هدف با ها آپ استارت جديد نسل .اند شده پديدار نوآورانه هاىسرويس ارائه خالء كردن پر براي

 و هـا  شـركت  ترتيـب  ايـن  بـه . هسـتند  گـرفتن  شـكل  حـال  در بانكـداري  و مـالي  صـنعت  قلـب  به

   كـه  جـايي  تـا  .هسـتند  رشـد  و گيري شكل حال در سرعت به) FinTech( تك فين هاي آپ استارت

 در تـك  فـين  هاي آپ استارت در جهاني گذاري سرمايه ميزان زمينه، اين در شده منتشر آمار براساس

 دالر ميليـارد  4 آن از قبـل  سـال  بـه  نسـبت  ميـزان  اين كه رسيده دالر ميليارد 12 به 2014 سال

 كمتـر  ديگـر  هسـتند،  اينترنـت  بر مبتني اغلب كه تك فين هاي آپ استارت. است كرده پيدا افزايش

 تواننـد مـي  دليل اين به و گيرند مي قرار جغرافيايي مرزهاي در شده اعمال هاي محدوديت تاثير تحت

 كارهـا  و كسب از گروه اين خدمات .بپردازند جهان مختلف شهرهاي و كشورها در فعاليت به آزادانه

 مالي خدمات در تغيير هرگونه برخي. است گسترش حال در آن تعريف حيطه و بوده نوآورانه عمدتا

 ايـن  شـامل  را زننـده   بـرهم  و شـديد  تغييرات تنها برخي و دانندمي فناوري اين از ناشي را بانكي و

 از يكـي  اسـت،  گسـترش  حـال  در مرتبـاً  حوزه اين تعريف حيطه كهاين از فارغ. شمرند برمي تعريف

 آن در فنـاوري  بـر  مبتنـي  هاي آپ استارت كه است هايي حوزه پرسودترين حال عين در و ترين مهم

  .اند گرفته شكل

  :كويينيره بلوك يا بيت زنج -1-5

 بـا  ايپـروژه  به تبديل بلكه نيست، شعارگونه مفهوم يك ديگر )Blockchain( »بلوك زنجيره« واژه

 و شـد  خواهـد  بـانكي  مـديران  جديـد  شـعار  »هوشـمند  قراردادهـاي «. اسـت  شده ملموس نتايجي

 بـانكي  هاي بحث اصلي موضوع بلوك، زنجيره. اند واردشده Ethereumو  Ripple مانند هايي شركت

 را خـود  بودجه كه آمده وجود به تك فين هاي استارتاپ از جديدي موج و بود خواهد 2016 سال در

. يافـت  خواهنـد  تـوجهي قابل ارزش و آورندمي دست به رشد مراكز و بانكي دهندگان شتاب طريق از

 در را آن كـاربرد  و كننـد  درك بهتـر  را بلـوك  زنجيـره  مفهوم خواهندمي كه بانكداراني از دسته آن

 حـوالي  كـه  كننـد  تهيه را »Value Web« بانام اسكينر كريس جديد كتاب بايد بدانند، سازمانشان

 كمتـرين  كـه  شـويم  مـي  متوجه ساده وجوي جست يك با ايران در اما. شود مي منتشر 2016 مارس
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 ايران، در. است منتشرشده بلوك زنجيره مفهوم و كوين بيت درزمينة رسمي نهادهاي طرف از محتوا

 فضـاي  ملـي  مركـز  و است نكرده منتشر بلوك زنجيره درزمينة منسجمي ديدگاه هنوز مركزي بانك

كنـد ولـي    منتشر را كارهايي شده رمزنگاري ارزهاي درزمينة گذاري قانون مورد در است قرار مجازي

  .مورد خاصي موجود و دردسترس نيست در حال حاضر

  

  فرضيه و پيشينه تحقيق در ايران و دنيا 

مختلفـي را   هـا ضيهر كشور ايران فرها در اين زمينه به خصوص ددليل تازه بودن و كمبود تحقيق به

فرض اساسي كـه شـامل    3اما به طور كلي  .توان در حوزه بررسي مورد تحقيق و تفحص قرار دادمي

  .توان مطرح نمودانب مختلف يك استارتاپ است را ميغالب مسائل پيرامون جو

  تواننـد جـايگزين سيسـتم سـنتي بانكـداري در      اي نزديك ميها در آيندهاستارت آپ )فرضيه اول

  .هاي نوين به غير از حوزه پرداخت شوندحوزه

هـا را در ابتـداي كـار بـا     موانع موجود ممكن اسـت اسـتارت آپ   ، مشكالت وهاچالش) فرضيه دوم

هـايي بـه غيـر از پرداخـت وارد     حوزهبه طور كلي در ها را مشكالت بسيار بزرگي مواجه كند و يا آن

  . نكند

هـاي  سـئولين مربوطـه و مـردم را در حـوزه    توانند اعتماد عمومي مها مياستارت آپ) فرضيه سوم

  .ها باشندايران به عنوان ابزار كمكي بانك نوين بانكداري جلب كنند و در سيستم بانكداري

هـا در طـول يـك    ها و افزايش تعـداد آن با توجه به شرايط گستردگي بانك هافرضيهبررسي اين 

اي با ي كرده است تا با طراحي پرسشنامهمحقق سع. باشدبر مير كمي پيچيده و البته زماندهه اخي

در ايـن  .شدمطرح شده تا حد مناسبي پاسخگو با هافرضيهسواالت مناسب از مديران بانكي كشور به 

  ار تحقيـق خاصـي در كشـور ايـران مشـاهده      ي بانكداري تا اين جـاي كـ  زمينه به خصوص در حوزه

ام شـده  اي مشـابه در كشـور انگلسـتان انجـ    نمونه شود و يا حداقل به سختي در دسترس است،نمي

 Economist Intelligenceتوسـط كـه   طبق نتايج يك تحقيق .پردازيماست، به بيان نتايج آن مي

Unit)( eiu  شـده  از افراد خواسته آپ  استارتهاي  مدير اجرايي شركت 100ارشد و  بانكدا 100از

هـاي ايـن    برخـي از يافتـه  . انداز و دورنماي بانكداري خـرد بيـان كننـد    تا نظر خود را در مورد چشم

 :پژوهش به شرح زير هستند

بـراي   يـك تهديـد جـدي   را به عنوان  آپاستارتهاي  شركت بيش از دوسوم بانكداران •

 .دانند سهم بازار خود مي

بانكداران اعتقاد دارند كـه صـنعت بانكـداري    ) درصد 54(اكثريت عالوه بر مورد فوق،  •

 .يا حتي آن را نديده گرفته است توجه است به اين چالش بي
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بـا تهديـد   عمليـات مواجهـه    ريـزي يـا پـيش    فـاز برنامـه   هـا در  درصد بانـك  80نتيجتاً  •

 .مانند تك باقي مي هاي فين شركت

اند كه هركسي كه پـول نقـد    كار را به جايي رسانده ي استارت آپ و فين تكها از طرفي شركت

دهنـدگان   وام. تك داشـته باشـد  هاي فيناز طرف شركت» كارت اعتباري«تواند يك  داشته باشد مي

نيـاز دارنـد   پول را از كساني كه پول دارند گرفته و به كساني كه به آن ) pay to pay(همتا  همتا به

. كننـد  قيمت بازنشسـتگي را فـراهم مـي    هاي ارزان گذاري هاي اتوماتيك، سرمايه پلتفرم. دهند وام مي

هـاي   بانكداري سنتي براي بسياري از ما بـه حالـت اختيـاري درآمـده اسـت اگرچـه هنـوز حسـاب        

س نتـايج  اسـا رب .انـد  هاي بانكي را به خود اختصاص داده درصد از كل حساب 2تك  هاي فين شركت

نيـز اعتقـاد دارنـد كـه       تـك  هاي فـين  اين تحقيق، در حقيقت نه تنها بانكداران بلكه مديران شركت

در عـوض مـا شـاهد ادغـام و     . هـا شـوند   توانند جايگزين بانـك  تك به آساني نمي هاي فين استارتاپ

هـا  در آنتـك را خريـداي كـرده و يـا      هـاي فـين   هـا اسـتارتاپ   بانك. يكپارچگي اين دو خواهيم بود

. دهند ها تغيير ميكنند و همچنين مدل كسب و كار خود را براي رقابت بهتر با آن گذاري مي سرمايه

تـرين آن يكپارچـه كـردن    هاي متعدد و گوناگوني را ايجاد خواهـد كـرد كـه كوچـك     اين امر چالش

  .هاست هاي قديمي و پيچيده بانك هاي جديد با سيستم فناوري

  :بانكداري الكترونيك در ايرانپ و استارت آ -1-6

 حـوزه  80 دهـه  اوايـل  تـا  اسـت،  بـوده  حـوزه  ايـن  رويپـيش  كه بزرگي مسائل و هاچالش وجود با

 ارائه و محصوالت اين سازيبومي و خارجي تهيه محصوالت به محدود كشور در الكترونيك بانكداري

 خـدمات،  دهنـده ايـن  ارائه هايشركت زمان، آن شرايط در البته كه بود محصوالت روي اين خدمات

 قالـب  در مجـازي  شـعب  حضـور .انـد شـده متحمـل   را زيادي زحمات حوزه، اين پيشگامان عنوان به

 تقاضـاي  ايـن  بـه  پاسخ و بانكداري دنياي براي اطالعات جديد فنّاوري ارمغان الكترونيكي، بانكداري

 بانـك، ايميـل  بانـك، بانك، همـراه تلفن بانك،اينترنت شامل مجازي بانكداري راهكارهاي. جدي است

 شـبانه  خـدمات  ارائـه  نـوين،  بانكداري در فنّاوري اطالعات كاربرد. است پيام درگاه كانال و مديريت

 نپرداختن به و نموده مشتريان هايخواسته ترينابتدايي از يكي به تبديل نقاط را دورترين در روزي

   عـالوه  مجـازي،  خـدمات بانكـداري   ارائـه . شـد  خواهـد  رقابـت  عرصـه  از هابانك حذف به منجر آن

 خواهـد  مسـتقيم  تـأثير  هـا بانـك  سـود  افزايش بر هاكاهش هزينه با مشتريان، خوشنودي برافزايش

 را بـانكي از خدمات كامليسبد روز،شبانه از ساعت هر در تا توانندمي مشتريان اين ترتيب به. داشت

  .كنند الوصول دريافتسهل و امن بستري در و ممكن زمان حداقل در

هايي كه در اين زمينه حضور دارنـد نيـز فعاليـت خـود را در قالـب ارائـه خـدمات        البته شركت

ها هم كه مستقيما بـا مـردم سـروكار دارنـد را     كنند و آن دسته از شركتمستقيم به مردم ارائه نمي
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 .كننـد تقسـيم كـرد   هـاي اينترنتـي كـار مـي    هاي محدودي كه در زمينه پرداختتوان به شركتمي

افـزار و  به صورت ارائـه و فـراهم كـردن نـرم     هاي موجود در كشور ايران اغلب فعاليت خود راشركت

قيما بـه مـردم   كـه مسـت  اند و خدمات خود را به جاي اينها كردهسازي الكترونيكي براي بانكزمينه

ن شركت توسـن را نـام بـرد كـه در     تواها مياز جمله اين شركت. اندها ارائه كردهارائه كنند به بانك

 اي از ايـن نـرم افزارهـا سـامانه    نمونـه  .حوزه طراحي و توليد نرم افزارهاي بانكـداري مشـغول اسـت   

 اعتبـاري  كـارت  پـول  مصـرف،كارت  يكبـار  رمـز  توليـد  سـامانه  اينترنتـي،  پرداخـت درگـاه  مديريت

 ،شـعب  در كـارت  سـازي شخصـي  و صدور مديريت الكترونيكي، پول كيف و هوشمند اسالمي،كارت

، كانـال  مـديريت  ،خـاص  كاربردهـاي  بـا  كارت ، مديريتسوم مؤسسات به خدمات پرداخت مديريت

كه در هـر  در حالي .تجاري را نام برد ريسك و هوش ، مديريتبانك ، همراهبانك ، تلفنبانك اينترنت

مستقيم خـدماتي  و يا غيرتوانند به صورت مستقيم اي نيز ميهاي جداگانهشركتها يك از اين حوزه

پردازد رايان نيز همانند توسن به ارائه نرم افزارهاي بانكي مي بهستان شركت. از اين قبيل ارائه دهند

  1.و كمتر در بين مردم شناخته شده است

ارد تعامل با مردم هايي نيز به صورت محدود جهت انجام كارهاي بانكي مستقيما وپيشتر شركت

ين مـورد را  ا اي ازنمونه. محدود كرد  ها راها را گرفت و آنمركزي جلوي فعاليت آنشدند ولي بانك

ال وجـه بـين   دي در سامان پرداخت ياد كرد كه در مواقعي انتقاساسهاي يوتوان سيستم درگاهمي

 هـاي مختلـف  ولي هم اكنـون بانـك   .كرددي بدون نياز به اينترنت ارائه مياسبانكي از درگاه يو اس

 اند ، به طور مثـال بانـك تـازه تاسـيس    كرده هاي بيشتر اعمالهاي خودشان را با محدوديتسيستم

مات محـدود  دي بدون نياز به اينترنـت انتقـال وجـه و خـد    اساسحكمت ايرانيان از طريق درگاه يو

  .دهدديگري را نيز انجام مي

 تـامين  موضوع بر را خود هاياولويت از يكي توسعه ششم برنامه شد، اشاره پيشتر كه طورهمان

 آن بـر  را بـانكي  و مـالي  حـوزه  فعـاالن  موضـوع،  همين. است داده قرار مالي ابزارهاي توسعه و مالي

 روي تـك  فين هاي آپ استارت از حمايت به خود خدمات توسعه و نوآوري تحقق راستاي در تا داشته

 طي كه است يافته تحقق ها آپ استارت اين توسعه و معرفي راستاي در مهم رويداد دو تاكنون .آورند

 از وجـه  انتقـال  و نقـل  ،NFC يا QR كد با پرداخت مالي، مديريت قبيل از متعددي هاي ايده هاآن

 چـون  موضـوعاتي  امـا  شـدند  مطـرح  غيـره  و هـا  بـدهي  و هـا  چـك  مديريت اجتماعي، شبكه طريق

 عـالوه  البته. گيرند قرار توجه مورد سايرين از بيش توانستند كه بودند مالي مديريت و كرادفاندينگ

اخيرا نيز طرحي به مجلـس  .اند بوده سهيم موفقيت اين در نيز ديگري فاكتورهاي شك بدون ايده،بر

                                                                                                               
حسـن خوشـه   (134شـماره   كشـور   در الكترونيـك  بانكداري دهنده خدماتارائه هايشركت عملكرد بر مروري -1

 )چين
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ها اشاره شده است كه بـه طـور   آپبه محدوديت خدمات فينتك و استارتارائه شده است كه در آن 

به كليـه امكانـاتي گفتـه    » ابزارهاي پرداخت« اين طرح، 2طبق ماده  .كنيمخالصه آن را بررسي مي

نيز ذكـر شـده كـه كليـه      3در ماده . سازد شود كه اشخاص را قادر به پرداخت يا انتقال وجوه مي مي

كننـد، مشـمول مقـررات ايـن قـانون       اشخاص حقوقي كه مبادرت به ارائه انواع ابزارهاي پرداخت مي

ابزارهـاي پرداخـت فقـط بـا مجـوز بانـك مركـزي         انـواع  ئـه ارا كه شده ذكر هم 5 ماده در. هستند

اين طرح هم صـراحتا ذكـر شـده كـه موسسـات اعتبـاري        120از طرفي، در ماده . پذير است امكان

غيربانكي مجاز به ارائه خدماتي مثل نقل و انتقال وجوه، انجام انواع عمليـات ارزي، مـديريت وجـوه    

هاي مشـتريان   رائه خدمات مربوط به مديريت سبد داراييبراي اشخاص و عامليت وجوه اداره شده، ا

  .تكـي در كشـور اسـت    مـامي خـدمات فـين   ت تقريبا ممنوعيت معادل موارد اين تجميع. نيستند... و

در بـازار  » موسسـات خـدمات پـولي   «شود در اين طرح، امكـان ايجـاد    همين اساس پيشنهاد مي بر

ئه بخشي از اين خـدمات در حـوزه مـالي خـرد و از     غيرمتشكل پولي زير نظر بانك مركزي، براي ارا

 1.تك در نظر گرفته شود هاي فين طريق شركت

  جهان در تك فين هايآپ استارت -1-7

هـا و موسسـات    سـو بانـك  ه از اينترنت به وجود آمد، از يـك به دنبال تحوالتي كه با گسترش استفاد

 2008ندارند، از سويي ديگر بحران مـالي سـال   اي جز پذيرش روند گذار  مالي سنتي دريافتند چاره

به اين ترتيب فرصت مناسـبي  . گذاري شد نيز باعث نمايان شدن ناكارآمدي نظام بانكداري و سرمايه

همچنين نسل جديدي . ها و فعاالن حوزه فناوري فراهم شد تا وارد حوزه مالي شوند آپ براي استارت

يدي با خود به همراه داشـتند؛ مشـترياني كـه وقـت يـا      از مشتريان شكل گرفته بود كه نيازهاي جد

تر به خدمات متنوع بـانكي   ها را نداشتند و خواهان دسترسي سريع حوصله مراجعه حضوري به بانك

عالوه بر اين نسل جديد، مشتريان سنتي نيز بـه دليـل كنـد بـودن، جـذاب نبـودن تجـارب        . بودند

هـا،   تر شفاف نبودن عملكـرد بانـك   اال و از همه مهمكاربري، خدمات پس از فروش نامناسب، هزينه ب

  .ها از دست داده بودند اعتمادشان را به بانك

هـا و نيازهـاي    تك با بررسي دقيق تمامي كسب و كارهاي بانك هاي فين آپ در اين ميان استارت

د هـا برآمدنـد و دريافتنـ    حلي مناسب براي مشـكالت مشـتريان و بانـك    مشتريان، درصدد يافتن راه

هـاي   آپ به همين دليل فعاليت استارت. ها كدام هستند بيشترين حوزهاي درگيري مشتريان با بانك

هاي موفقي در سـطح   هايي كه نمونه توان مشاهده كرد؛ حوزه تر مي تك را در چند حوزه مشخص فين

  )ماهنامه پيوست پژوهشي تحليلي فرهنگي(:جهاني نيز داشته است

                                                                                                               
 دانشگاه صنعتي شريف ICT اجرايي مركز نوآوريمدير جعفر محمدي -1
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 حدود 2008 سال در كه تك فين هايآپاستارت در گذاري سرمايه اكسنچر موسسه آمارهاي مطابق

. اسـت  رسـيده  دالر ميليـارد  12 از بـيش  به 2014 سال در و شده برابر 12 بوده، دالر ميليون 930

 مـالي  خدمات هاي بخش در لندن شهر كار نيروي از درصد 40 گويد،مي لندن شهرداري كه گونه آن

، Funding Circle ماننـد  تـك  فـين  شـده  شـناخته  هـاي  شـركت  از برخـي . كننـد  مي كار فناوري و

Nutmeg and و TransferWise ــي فعاليــت لنــدن در ــد م ــاالت در. كنن ــا متحــده اي ــز آمريك  ني

 نـت،  دات مـاني  هلف،استرايپ، بي لندينگ، ايكس، اي فاندرا،آي مانند متعددي تك فين هاي آپ استارت

 در تك فين هاي شركت در دالر ميليارد 1.5 حدود اروپا در. كنند مي فعاليت... و هود رابين پليدكالب،

 دالر، ميليـون  539 لنـدن  در حاضـر  هـاي  شـركت  سـهم  كـه  است شده گذاري سرمايه 2014 سال

 تـك  فين در ها اروپايي معامالت. است بوده دالر ميليون 266 استكهلم و دالر ميليون 306 آمستردام

 در مـورد  47 بـه  2015 چهـارم  فصل در مورد 37 از و است بوده افزايش به رو متوالي فصل پنج در

 اسـتراليا  در مالي هايفناوري براي جديدي هاب اقيانوسيه، و آسيا در. است رسيده 2016 اول فصل

 ماننـد  تـك  فين صنعت در قوي بازيگران حاضر حال در. است كرده فعاليت به شروع 2015 آوريل از

Tyro Payments، QuietGrowth  وStockspot در رشـد  شـتاب  جديد هاب و كنند مي فعاليت 

 كنـگ  هنـگ  در نيـز  مـالي  هـاي  فنـاوري  در نوآوري آزمايشگاه يك. كرد خواهد بيشتر را منطقه اين

. كـرد  خواهـد  تقويـت  را فنـاوري  كمـك  بـه  مـالي  خدمات در نوآوري روند كه است شده اندازي راه

  1.كند مي فعاليت فيليپين در كه است VMoney ديگر، ذكر قابل كمپاني

 شـروع  2015 آوريـل  از استراليات در مالي هاي فناوري براي جديدي هاب اقيانوسيه، و آسيا در

، Tyro Payments ماننـد  تـك  فـين  صـنعت  در قوي بازيگران حاضر حال در. است كرده فعاليت به

QuietGrowth و Stockspot بيشـتر  را منطقـه  اين در رشد شتاب جديد هاب و كنند مي فعاليت 

 ) financial technology innovation lab( مالي هاي فناوري در نوآوري آزمايشگاه يك. كرد خواهد

 تقويـت  را فنـاوري  كمك به مالي خدمات در نوآوري روند كه است شده اندازي راه كنگ هنگ در نيز

  .كند مي فعاليت فيليپين در كه است در VMoney ديگري ذكر قابل كمپاني. كرد خواهد

 Financial Data Science( مـالي  اطالعات علوم انجمن فناوري، سمت در و علمي جامعه در

Association( يا FDSA محققـان  شـامل  آن اعضـاي  حضـور  بـا  كه خود رويداد اولين برگزاري با 

 با FDSA. كرد فعاليت به شروع طبيعي زبان پردازش و ماشين يادگيري مصنوعي، هوش هايحوزه

   گـــذاري ســـرمايه آمارهـــاي و كـــامپيوتر علـــوم حـــول تحقيقـــاتي گـــروه يـــك ايجـــاد هـــدف

)investment statistics( نيـز  وكـار   كسـب  سمت در. است گرفته شكل Wharton FinTech در 

                                                                                                               
  ، انتشارات دانش بنيان فناور1 بنيان شمارهماهنامه اقتصاد دانش بنياد ملي نخبگان، -1
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 اتصـال  هـدفش  كـه  كـرد  فعاليـت  بـه  شـروع  پنسـيلوانيا  دانشـگاه  وارتـون  مدرسـه  در 2014 اكتبر

 طور همين و يكديگر به تك فين صنعت در فكري رهبران ديگر و گذاران سرمايه نوآوران، دانشگاهيان،

 دانشـگاه  حقـوق  مدرسـه . اسـت  كنند مي تعريف نوع از را مالي هاي فناوري خدمات كه هايي ايده به

 مقالـه ) University of New South Wales( ولـز  نيوسـاوث  دانشـگاه  همكـاري  بـا  كنـگ  هنـگ 

  .است كرده بررسي را آن زمينه در گذاري قانون و تك فين تكامل كه كرده منتشر را تحقيقاتي

 بـه ) Ernst & Young( يانـگ  انـد  ارنسـت  حسابداري موسسه توسط گزارشي 2016 فوريه در

 هفـت  كـه  شـد  منتشـر ) HM Treasury( بريتانيا دولت وزارت خزانه يا علياحضرت خزانه سفارش

 سـرمايه  و اسـتعدادها  منظر از را كاليفرنيا گزارش اين. است كرده مقايسه را تكفين روي پيش هاب

 جايگاه در تقاضا منظر از را نيويورك و اول رتبه در دولتي سياست منظر از را بريتانيا اول، جايگاه در

  .است داده قرار برتر

 بررسي مورد 2015 دسامبر در مالي صنعت در كنندگان مصرف رضايت افزايش در تك فين نقش

 ماننـد   كمپـاني  مـالي  مشـاوره  بخش در .است بوده بانكداري از بيشتر درصد 8 حدود كه گرفت قرار

Fidelity Investments مانند آپي استارت با اخيرا FutureAdvisor اسـت  كرده مشارت به شروع 

 ماننـد  اي شـده   شـناخته  هـاي  چهـره . دهـد مـي  را برجسـته  متوليان دورن به فناوري ورود اجازه كه

Snoop Dogg، Jared Leto، Nas تـك  فـين  نوپـاي  هـاي  آپ اسـتارت  متوجـه  را شـان  منابع اخيرا 

 امور .كرد اشاره Robinhood آپ استارت در نفر چند اين گذاري سرمايه به توان مي مثال كه اند كرده

 مـالي  خـدمات  چـون  گرفته قرار افزارها نرم توسط تخريب پيشگام كه كه است صنايعي از يكي مالي

 سـپري  رگالتـوري  كه امروز تا! لمس قابل محصوالت تا شده درست هابيت از بيشتر انتشارات مانند

 هاي بانك رسد مي نظر به نگذاشته، هاآن بر تاثيري كام دات حباب تركيدن و بوده مالي خدمات براي

 محرمـانگي  تهـاجمي  اجـراي  حـال  ايـن  با! نيايد خوششان خيلي ها آپ استارت جديد موج از جهان

. اسـت  تـك  فين هاي كمپاني براي تهديدي رسد مي نظر به پول انتقال رگالتوري و بانكي هاي فعاليت

 رگالتورهـاي  سـوي  از ترديـد  و شـك  ديده با اغلب تك فين هاي كمپاني سنتي، هاي شركت بر عالوه

  هـك  تهديـد  دليـل  بـه  كـه  اسـت  رگالتورها مسائل از ديگر يكي هاداده امنيت. شوندمي ديده مالي

. شـود  حفاظت خوبي به حساس هاي شركت و مشتريان هاي داده است الزم كه كند مي نگران هاراآن

. كنـد  تهديـد  را تـك  فـين  هـاي  شركت  خوشنامي تواند مي كوچك هرچقدر اطالعاتي، رخنه هرگونه

 تهديـدهاي  از ديگر يكي بازاريابي. هست هم DDOS حمالت اهداف از يكي مالي آنالين هاي بخش

 اين البته. كنند رقابت خودشان از تر بزرگ رقبايي با خواهند مي معموال كه است تك فين هاي شركت

 هم كنند ارائه آنالين خدمات شان مشتريان به بار اولين براي خواستند مي ها بانك كه زماني تهديدها

  .داشت وجود
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  :هاآپمشكالت استارت -1-8

به يك چالش كلي در ايـن  . تواند در ابعاد مختلف بررسي شود مي مشكل و يا چالش در اين موضوع

 كسـي  كـه  است اين بانكي هاي آپ استارت اكثر مشكل. كنداشاره مي 1)مورد دكتر نيما امير شكاري

 گـذاران  سـرمايه  همـه . دهـد  پوشـش  برايشان را فعلي هاي چارچوب از شدن خارج ريسك تواند نمي

 پرداخـت  حوزه در صنعت اخير اتفاقات با مثالً گويد؛ مي چه مركزي بانك ببينند كه مانند مي منتظر

 هرچقـدر  كنـد؟  گذاري سرمايه حوزه اين هاي آپ استارت روي است حاضر گذار سرمايه كدام موبايلي

 ريشـه  از را آن فـردا  كـه  كنـد  مـي  تضـمين  كسـي  چـه  باشـد،  خـوب  كـارش  و جذاب آن مدل هم

بر آن داشـت تـا بـه طـور كلـي و      اين سواالت مطرح شده و سواالتي مشابه در اين باره ما را »نزنند؟

هاي نوظهور با آن قبل و بعد از شروع كار سروكار دارند را بـه  آپارتاي مشكالتي كه اغلب استريشه

  .صورت خالصه معرفي كنيم

 و كسب طرح سازي آماده براي الزم كاري زمينه پيش فاقد اغلب اما خوب تخصص داراي .1

  .هستند مالي ريزيبرنامه و كار

  .دهند نشان گذارانسرمايه به را خود هايتوانمندي چگونه كهاين از آگاهي فاقد .2

  باشندنمي )Business Model(كار و كسب مدل داراي .3

 معمـوال  هابانك كنند دريافت را الزم هايكمك كسي چه از و چگونه كه نيستند مطمئن .4

 بسـيار  هـا بانـك  ايمشـاوره  خدمات اما هستند مالي هايكمك دريافت براي گزينه اولين

  .است محدود

  .است محدود هاآپاستارت به هابانك منابع تخصيص معموال .5

 ممكـن  كه طوري به نيستند، بازار مختلف هايبخش بر تسلط داراي كامل طور به هابانك .6

  .نباشند آگاه آورندمي بوجود مختلف بازارهاي در نوپا هايشركت كه هاييفرصت از است

ها و موانع و مشكالت بود اما لزوما يـك مسـاله نوظهـور حتمـا بـا خطراتـي       اين در حوزه چالش

قتصاد و كسب گذاري در حوزه ار بيشتر فرصتي مناسب براي سرمايهمواجه نيست بلكه با تامل و تدب

حمايت از يك استارت آپ را به طـور خالصـه در   از اين رو مزاياي . خالقيت استدرآمد ها با تكيه بر

  .ذيل ذكر مي كنيم

  هاآپاستارت از حمايت مزاياي -1-9

  .باشند داشته دسترسي مالي منابع به توانندمي هاآپاستارت -1

  .كنند كسب گزاري سرمايه براي را جديدي هايفرصت توانندمي گذارانسرمايه -2

                                                                                                               
 ايران مركزي بانك بانكي و پولي پژوهشكده پژوهشگر -1
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 قـرار  بانك تبليغات جهت عمومي روابط براي ابزاري نوپا هايشركت موفقيت هايداستان -3

  .گيرد

  .نمود كمك كشور صنعت به توانمي هاآپ استارت هايايده و صنعت همسوسازي با -4

  .جامعه در هابانك اجتماعي مسئوليت بهبود و بيكاري نرخ كاهش -5

بـانكي و   هايي بـراي تمـامي اقشـار اقتصـادي    ها را به عنوان فرصتآپتوان استارتهمچنين مي

  هـا بـراي سـايرين بـه وجـود     آپهايي كه توسط اسـتارت در ذيل فرصت .اقتصادي غير بانكي دانست

  1.كنيمآيد را بررسي ميمي

  هايي براي نوظهوران فرصت -1-10

هايي بـراي نوظهـوران در عرصـه    توان فرصتهاي مختلف ميها را از طريق راههمچنين استارت آپ

يازهـاي موجـود   تري براي نهاي مناسبتوانند راه حلتكيه بر خالقيت خود مياقتصاد دانست كه با 

 توجـه  با را گذارانسرمايه هايخواسته و عاليق از پورتفوليويي توانندمي هابانك: بيابند به طور مثال

 هـا آن تا  كنند آوريجمع نظرسنجي و پرسشنامه كاوي، داده طرق از دارند كه تجاربي و تخصص به

  و گـذاران سـرمايه  همسوسـازي  هـا بانـك  وظيفـه . دهنـد  سـوق  هاآپاستارت در گذاريسرمايه به را

 سـوي  بـه  حركت راستاي در. باشندمي مشترك عاليق و تخصص داراي كه است نوپايي هايشركت

   ماننـد  مختلفـي  هـاي زيرسـاخت  آوردن فـراهم  بـا  تـوان مي )universal banking(جامع بانكداري

 چـه  دنبال به كهاين و نياز مورد منابع خود، هايپروپوزال ثبت به هاآپاستارت درآن كه هاييپورتال

  .نمود اقدام هستند، گذارانيسرمايه نوع

  گذارانسرمايه براي هاييفرصت -1-11

 و كسـب  در را خـود  نقـدينگي   كـه  شودمي پيدا را فرصت اين) ارانگذسرمايه( بانك مشتريان براي

 داشـته  تجـاربي  و تخصـص  زمينه آن در كه است ممكن حتي و است هاآن عالقه مورد كه كارهايي

  گـذاران سـرمايه  بلكـه  نيسـت  مالي صرفا هاآپاستارت در گذاريسرمايه. كنند گذاريسرمايه باشند

 خـود،  كاري هايمجموعه در هاآن كارگيري به با حتي و خود فيزيكي امكانات و تجارب از توانندمي

   و گـذارن سـرمايه  ارتبـاطي  پـل  عنـوان  بـه  نيـز  هـا بانـك  نقـش . كنند رسانيكمك هاشركت اين به

  .است توجه قابل هاآپاستارت

  هابانك براي هاييفرصت -1-12

 خـود  پول گذاران،سرمايه بنابراين. دهندمي كاهش را خود گذاريسرمايه ريسك وسيلهبدين هابانك

 به كمك و ايمشاوره ابزارهاي با را ريسك اين نيز هابانك و كرده گذاريسرمايه شخصي ريسك با را

                                                                                                               
 در مصاحبه با خبرگان حوزه بانكي هاي نگارندهبرگرفته از پرسش و پاسخ -1
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  نيـز  هـا بانـك  سـوددهي . رسـانند مـي  حـداقل  بـه  خود كاري هايفرآيند تسهيل براي هاآپاستارت

 كـه  ايمشـاوره  و تراكنشي خدمات و شوندمي جذب كه نوپايي هايشركت افزايش بوسيله تواندمي

  1.شود داده افزايش است، هاآپ استارت و گذارانسرمايه براي

 كـه  علـت  ايـن  به آيندنمي حساب به سنتي هاي بانك براي تهديدي هاشركت از دسته اين پس

 نمونـه  عنـوان  به. است ناچيز آمريكا در بانكي فعاليت حجم با مقايسه در ها شركت اين فعاليت اندازه

 مقايسـه  در كـه  است كرده هدايت بازار در را وام دالر ميليارد 9 مجموع در LendingClub شركت

 مـديريت  اعتبـاري  هـاي  كـارت  صـورت  بـه  تنهـا  آمريكـايي  هـاي  بانك كه وامي دالر ميليارد 885 با

 بودند، جامعه مختلف نهادهاي براي سرمايه اصلي كننده تامين مالي فناوري هاي شركت اگر.كنند مي

 در. شـد مـي  مطمئن و نقدشونده دارايي نگهداري و سپرده قبول به محدود بانكداري صنعت فعاليت

 ايـن  گيرنـده،  وام و دهنـده  وام بـين  تطبيق با مالي حوزه فناورانه هاي شركت بانك، فعاليت اين كنار

 و بـدهي  بـا  جهـاني  اقتصاد شرايط اين در. كردندمي اجرا كمتري هزينه و بيشتر سرعت با را وظيفه

 اين بيفتد، اتفاق اقتصاد در آل ايده تصوير اين كهآن از قبل اما شد،مي اداره كمتري بسيار مالي اهرم

  .داد خواهند كاهش را بانكداري صنعت سود حاشيه مالي، حوزه به وارد  تازه هاي شركت

  

  :روش تحقيق - 2

و  نماينـده  كـه  افـرادي  تعيـين  بـا  غالباً آن انجام براي و است پيمايشي تحليلي حاضر پژوهش روش

  سـپس  . شـود مـي  آغـاز  شـود  پرسـيده  هـا آن از بايد كه سؤاالتي طرح و اندبررسي مورد گروه معرف

تعامـل متخصصـين و   بررسـي نحـوه    پـي  در تحقيـق  اين.  گرددمي تحليل spss افزار نرم ها باداده

 بـراي  پيمايشـي  تحقيـق  كـه  رسـيد  نظر به جهت همين به باشدهاي بانكي ميآپجامعه با استارت

اي و هاي كتابخانهي استنادهمچنين تحقيق حاضر بر پايه .مناسبي باشد روش مهم، اين به دستيابي

جـا  از آن .هاي مختلف بوده اسـت ارشد بانكي در بين بانكمدير 50ميان امه نهمچنين توزيع پرسش

  باشد سعي شده است بـه صـورت نمونـه از مـديران     ي موضوع بحث تحقيق كشور ايران ميحوزهكه 

ز سـواالت پرسـيده شـود تـا بـه      الن شهرها و شهرهاي ديگر نيز قرار دارند نياي كه در ساير كبانكي

سوال در پرسشـنامه   16در پاسخ به سه فرضيه مطرح شده مجموعا . ميتري دست يابي جامعنظريه

گزينـه   5شـونده بـه صـورت    هاي خبري است و پرسـش سواالت به صورت گزاره. رديده استتهيه گ

 12، 10، 4،  2،  1اي فرض اول سواالت بر .مخالفم، مخالفم و خيليتفاوتمبيخيلي موافقم، موافقم، 

مطـرح   15و  6،13،14، 5 ،3براي فرض سوم سواالت  و 16و  11، 9،  8 ،7براي فرض دوم سواالت 

  .شده است
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  نامهتعيين نمونه و پايايي پرسش -2-1

جـا كـه دسترسـي بـه     از آنارشد بانكي در سطوح مختلـف هسـتند   جامعه مورد نظر تحقيق مديران

  هـا بسـيار زمـان بـر و مشـكل اسـت سـعي شـده تـا تعـدادي از           تمامي مديران و تعـداد بـاالي آن  

نمونـه   همچنـين حجـم   .شـوند پر غيرحضوري و تعدادي به صورت حضـوري ها به صورت نامهپرسش

نمونـه   246ارشد بانكي حـدود  اني مديرنفره 3500رگان براي جامعه حدودا موآماري توسط جدول

  .ايمنفر ارتقا داده 250تر آن را به اي دقت بيشتر و يافتن نتايج دقيقباشد كه برمي

 يك مانند) ليكرت ايگزينه 5 طيف مانند( سوال تعدادي با پرسشنامه يك كه جاآن همچنين از

  .آورد دست به كرونباخ آلفاي كمك به را پايايي مقدار ذيل ازرابطه توانمي است آزمون

= 
�

��� �1 �
∑ �	
�	�

Ϭ

 � α  

  .واريانس كل سواالت است 2واريانس هرسوال و اس به توان  si 2، تعداد سواالت Kكه در آن 

α= 
��
�� �1 � 

��/��
���/����= .954  

د بررسـي  هاي مورلوب و دقيق بودن مشاهدات و آزموني مطدهندهكه عدد به دست آمده نشان

هاي مطرح شـده را در ذيـل عنـوان    ها پرسشمفاهيم و فرضيهين براي درك بهتر همچن .بوده است

  . اندازيمها و سپس بر فرايض موجود ميها به تك تك گزارهابتدا نگاهي بر پاسخ كنيم مي

  :گزاره اول

در  .ي فعاليتشـان داريـد  ها و حـوزه آپدير بانكي شناختي نسبي از استارتشما به عنوان يك م .1

  .بدون نظر خاصي بودند% 17و  مخالفت% 21موافقت، % 62پاسخ به اين سوال 

در پاسـخ بـه    .اي در سيستم بانكي ايران دارنـد هاي بانكي حضور گستردهاستارت آپ و فينتك. 2

  . بدون نظر خاصي بودند% 12مخالفت و % 68، موافقت% 20اين سوال 

  هـا حمايـت   آپهـا و حضـور گسـترده اسـتارت    بانك انكي از الكترونيكي شدنبعنوان يك مديرب. 3

  .بدون نظر خاصي بودند%  9مخالفت و % 4، موافقت% 87در پاسخ به اين سوال . كنيدمي

 .ي پرداخت بين مردم مقبوليت بـااليي دارنـد  هاي بانكي موجود در حوزهها و فينتكآپاستارت. 4

  .درصد بدون نظر خاصي بودند 10و  مخالفت% 11، رصد موافقتد% 79در پاسخ به اين سوال 

هاي مختلفي همكـاري  آپراتب باالتر تا به حال با استارتبانك تحت مديريت اينجانب و يا در م. 5

  .بدون نظر خاصي بودند% 17مخالفت و % 15، موافقت% 68در پاسخ به اين سوال  .كرده است

نهادهاي مختلفي بـراي همكـاري بـه    هاي فينتك در ايران تا به حال پيشها و شركتآپاستارت. 6

درصد بدون نظـر خاصـي    9مخالفت و % 27، موافقت% 64در پاسخ به اين سوال . اندرائه كردهبانك ا

  .بودند
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در پاسخ به ايـن سـوال   . شناسمهاي مختلف ميشركت بانكداري الكترونيك در حوزه 5حداقل . 7

  .اندبدون نظر خاصي بوده%  7لفت و مخا%  2، موافقت% 91

در پاسـخ بـه    .كننداي ميهاي گستردهها همكاريآپستم بانكداري روز جهان با استارتدر سي .8

  .درصد بدون نظر بودند% 5مخالفت و % 1، موافقت% 94اين سوال 

، قـت مواف%  96در پاسخ به ايـن سـوال    .شناسماستارت آپ بانكي مطرح جهان را مي 3حداقل . 9

  .اندبدون نظر خاصي بوده% 1مخالفت و  3%

هـاي مختلـف بسـيار پررنـگ     هاي بـانكي در حـوزه  آپعتقدم در آينده نزديك نقش استارتم. 10

  .اندبدون نظر بوده% 13مخالفت و %  10، موافقت% 77در پاسخ به اين سوال  .خواهد بود

هـا بـه جـاي افـزايش رو بـه كـاهش خواهنـد        اي نزديك تعداد شعبات بانكمعتقدم در آينده. 11

  .اندبدون نظر بوده% 4مخالفت و % 7موافقت، %  89در پاسخ به اين سوال . گذاشت

در . هاي مختلـف شـوند  د جايگزين بانكداري سنتي در حوزهتواننها ميآپمعتقدم كه استارت. 12

  .دانبدون نظر بوده%  16مخالفت و % 32، موافقت% 51پاسخ به اين سوال 

در پاسـخ   .ها را داراسـت آپاي الزم براي همكاري با استارتها و تواناييكشور ايران زيرساخت. 13

  .اندبدون نظر بوده% 11مخالفت و % 47 ،موافقت% 42به اين سوال 

در پاسـخ بـه ايـن    . هاي فينتك قرارداد ببنديـد اختيار داده شده است تا با شركت به شما اين .14

  .اندبدون نظر بوده%  11مخالفت و %  35، فقتموا%  54سوال 

هاي استارت آپ بانكي اعتماد مع و كامل و مورد اعتماد به شركتدرصورت ارائه پيشنهادي جا. 15

  .انددرصد بدون نظر بوده 13مخالفت و  %4، موافقت% 83در پاسخ به اين سوال  .خواهم كرد

در  .ها را داراستآپهاي فينتك و استارتشركت بابانكداري در ايران زمينه همكاري گسترده . 16

  .انددرصد بدون نظر خاصي بوده 15فت و درصد مخال 39، درصد موافقت 46پاسخ به اين سوال 

شـوندگان  ميزان قـدرت موافقـت و مخالفـت پرسـش    اساس طيف ليكرت به بندي زير را بردسته

  .كنيمو يا اثبات يك فرضيه استفاده مي براي رد

 2تا  34/1: كامال قوي

 33/1تا  68/0قوي 

 67/0تا  01/0نسبتا قوي 

 صفر -متوسط 

 -67/0تا  -01/0نسبتا ضعيف 

 -33/1تا  -68/0ضعيف 

  2تا  -34/1كامال ضعيف 
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، بـراي  سـوال  6براي فرضـيه اول  سوال مطرح شده است كه  16فرضيه مطرح شده مجموعا  3براي 

  اكنـون بـه نتـايج بدسـت آمـده نگـاهي       .سوال مطرح شـده اسـت   5فرايض دوم و سوم هم هر كدام 

  اندازيممي

زين سيسـتم سـنتي   تواننـد جـايگ  سـاله مـي   10اي هاي بانكي در آيندهآپاستارت) فرضيه اول

سوال  6در شونده پرسش 250از مجموع  .هاي نوين به غير از حوزه پرداخت شوندبانكداري در حوزه

بدست آمده است كه در طيف ما در رديـف نسـبتا    22/0مربوط به اين فرضيه به طور ميانگين عدد 

  .گيردقوي قرار مي

هـا را در ابتـداي كـار بـا     آپت و موانع موجود ممكن است استارت، مشكالهاچالش) فرضيه دوم

هـايي بـه غيـر از پرداخـت وارد     را به طور كلي در حوزهها مشكالت بسيار بزرگي مواجه كند و يا آن

انـد  رسيده 05/1ه اين فرض به ميانگين سوال مربوط ب 5شوندگان به اين سوال نيز در پرسش. نكند

  اند ق براي اين گذاره به اجماع رسيدهي اينست كه به صورت كامال موافدهندهكه نشان

هـاي  ه و مـردم را در حـوزه  سئولين مربوطتوانند اعتماد عمومي مها ميآپاستارت) فرضيه سوم

راي اين ب .ها باشندايران به عنوان ابزار كمكي بانك نوين بانكداري جلب كنند و در سيستم بانكداري

دهد كه نشان از قطعـي بـودن   را نشان مي 48/1ها عدد كامال قدرتمند فرض هم عدد ميانگين پاسخ

  .گزاره را دارد

 تحليلتجزيه و  - 2- 2

با چالشي جديـد روبـرو    رو سعي كرده تا مديران بانكي را در ابتداي سواالتفرضيه اول تحقيق پيش

هـاي بـانكي   آپنشان دهد، اما آيا واقعا استارت هاآپرا در نقطه اول در مقابل استارت هاكند و بانك

  ؟ در تحليـل ايـن پرسـش    سـاخت كشـور ايـران باشـند     توانند جايگزين بانكداري در شرايط زيرمي

خالفـت  م%  47و % 32نامه كرد كه بـه ترتيـب بـا    پرسش 13و  12وع دقيقي به سواالت توان رجمي

تر ترديد در پاسخ بـه  با نگاهي دقيق .هاي مسوولين مربوطه به ما بدهدپاسخ نسبي دقيقي از ديدگاه

ت، يعنـي مـديران   تـوان دريافـ  ها قدرت كمتري را دارد مـي از تمامي فرضيه 22/0ه اول كه با فرضي

هـاي كشـور   ساخت راي مخالف به زير% 47توانند انكار كنند ولي با ها را نميآپنقش استارت بانكي

ي اين باشد كـه  دهندهتواند نشاناين موضوع مي. دهندچندان ترغيبي به استفاده آن هم نشان نمي

 ايـن . ببرنـد  بـين  از را قـديمي  و سـنتي  مـالي  موسسـات  و ها بانك نيست قرار تك فين هاي شركت

 بـه  را هـا  بانك وفادار و قديمي مشتريان تمام اند نتوانسته و هستند كوچك و نوپا هنوز ها آپ استارت

 و كرده متحول را بانكداري و مالي صنعت هاييروش با تك فين هاي آپ استارت. كنند جلب خودشان

 آيند نمي حساب به سنتي هاي بانك براي تهديدي ها شركت از دسته اين پس .دهند مي شكل دوباره

. اسـت  ناچيز آمريكا در بانكي فعاليت حجم با مقايسه در ها شركت اين فعاليت اندازه كه علت اين به
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 اسـت  كـرده  هدايت بازار در را وام دالر ميليارد 9 مجموع در LendingClub شركت نمونه عنوان به

 اعتبـاري  هـاي  كـارت  صـورت  به تنها آمريكايي هاي بانك كه وامي دالر ميليارد 885 با مقايسه در كه

هاي بانكي را با توجـه  آپفرضيه دوم كه احتمال حذف استارت براي اثبات و يا رد .كنند مي مديريت

هـا بـراي   آپتـرين رقيـب اسـتارت   توان گفت در واقع جديكند ميهاي موجود بررسي ميبه چالش

گونه كه استارت باشد، همانمي و سپس مردم حضور در بازار و بين مردم اول جلب اعتماد مسوولين

انـد و يـا   هاي ديگر يا ورود نكردهاند ولي در حوزهپرداخت تا اكنون رشد زيادي داشتههاي حوزه آپ

شـوندگان  ا نگاه به عدد موافقـت بـاالي پرسـش   ها نداده شده است، از سمت ديگر باجازه ورود به آن

هـاي  اليي برخوردار است، يعني با چالشافقت باتوان گفت اين فرضيه با موبيندازيم مي 05/1يعني 

هـا  گاه به سمت استفاده از اسـتارت آپ ها ممكن است هيچها در تمامي حوزهپيش روي استارت آپ

امناسب و عدم اعتمـاد بـه ايـن    هاي ناين همان تكيه بر زيرساخت. هاي بانكي نرويمدر تمامي حوزه

هاي بزرگ دنيا بـه  بانك%  95 - 8مديران بانكي در سوال همين كه كه به گفته ، جاييهاستشركت

كه خود به تنهايي  48/1 توان به عدددر تاييد و يا رد فرضيه سوم مي .كنندها اعتماد مياين شركت

 و هـا  بيني پيشدهد بسنده كرد با اين توضيح كه قدرت بسيار باال براي تاييد اين فرضيه را نشان مي

 در بـا  هـا بانـك  چرا بنابراين. دارد وجود بانكداري در نوين هايفناوري از تفادهاس از خوبي هاينشانه

 بـا  همكـاري  نـه  و هـا آن از اسـتفاده  دنبـال  بـه  خودشـان  مناسـب،  شرايط و امكانات داشتن اختيار

 نهفته بنيادين واقعيت اين در سؤال اين به پاسخ برندارند؟ ميان از را واسط اين چرا نروند؟ ها فينتك

 بـه  توجـه  با. نمايد ارائه ارزش با هاينوآوري كوچك، هايشركت خوبي به تواندنمي كسيهيچ: است

 توليـد  زمينـه  در كوچـك  هـاي شـركت  ،2005 سـال  در هج و هيكس توسط گرفته انجام تحقيقات

 تمركـز  تواننـد مي تكفين هايشركت با همكاري با هابانك. بودند مؤثرتر بسيار ارزش با هاينوآوري

 نـوآوري  طريق از فينتك هايشركت تا دهند اجازه و كرده حفظ را بانكداري  شاناصلي كار بر خود

  .نمايند تقويت را هاآن توسعه، و

  

  گيرينتيجه

كـار راحتـي نخواهـد    » پذيري بدون قرباني كردن امنيت و ثباتافزايش انعطاف«پر كردن فاصله بين

بـيش  . بود، اگرچه پاسخگويان به اين تحقيق باور داشتند كه چنين كاري ارزش تالش كردن را دارد

هـاي  توان بـه اسـتارت آپ  ريزي مناسب ميسخگو اعتقاد داشتند كه با برنامهپادرصد مديران  80از 

تـوان  بـا نگـاهي گـذرا مـي     اي داشـته باشـند،  ايران نيز حضور گستردها در كشور بانكي كمك كرد ت

ريبا بـه طـور قـاطع بـه     هاي متفاوت ولي تقجود در تحقيق هر كدام با احتمالدريافت كه فروض مو

 آيـا «كه نيست اين اصلي سؤال واقع بندي نهايي به نظر نگارنده دربه عنوان جمع .اندتصويب رسيده
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 چـه  هـا بانـك « كـه  اسـت  اين سؤال بلكه »نمايند؟ مشاركت استارت آپ هايشركت با بايد هابانك

   صـحبت  آن از همگـان  كـه  ايآينـده  زيـرا  »نماينـد؟  آغـاز  را مشـاركت  بايـد  سرعتي چه با و زماني

 تـوان مـي  كـه  اسـت  متفـاوت  بخـش  دو اين دادن پيوند طريق از فقط. است نزديك بسيار كنند،مي

شـد مگـر بـا اعتمـاد     بادادن اين دو بخـش هـم ميسـر نمـي    پيوند .برداشت جلو به رو بزرگ هاي گام

شـود،  هاي پرداخت در كشور ديده ميهاي مختلفي در حوزهگونه كه شركتن، همامسوولين و مردم

د كه يا بـه صـورت محـدود    شوهاي شبانه روزي در كشور ديده ميهايي نظير بانكهمچنين فعاليت

همچنـين بـه صـورت    . يت ندارندكه بايد در بين مردم مقبوليت و عموم طوركنند و يا آنفعاليت مي

تسهيل در ايجاد موسسات خدمات پـولي بـراي ارائـه     .كنيماي از موارد باال در ذيل اشاره ميخالصه

خدمات پرداخت و نقل و انتقال وجوه خـرد ريـالي و ارزي، تحليـل مـالي، مـديريت سـبد دارايـي و        

به فضاي  )ها نظير صرافي( هاي نهادهاي موجود بازار غير متشكل پولي يتتوسعه فعال خدمات مشابه؛

وكارهـاي مـرتبط بـا      اينترنتي و مجازي، براي همگامي با نيازهاي موجود در جامعه و توسعه كسـب 

هـاي   براي پروژه) يا جمع به فرد(تسهيل در ايجاد موسسات ارائه تسهيالت كوچك فرد به فرد  ها؛آن

 بـراي مشـاركت دادن واقعـي آنـان؛      گذاران، پذيري سپرده عقود مشاركتي با ريسكمشخص در قالب 

هـاي مشـخص در قالـب عقـود داراي      تسهيل در ايجاد موسسات ارائه تسهيالت كوچك براي پـروژه 

گـذاران و   هـاي رابـط سـپرده   نهـاد   تسـهيل در ايجـاد   گذاران؛ پذيري سپرده بازدهي معين با ريسك

 .سسات تامين جمعي ماليپذيران نظير مو سپرده
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