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Abstract 
Today, in the age of digital developments, financial technologies (fintechs) 

have become an integral part of the banking industry. These technologies 

have challenged the future of the banking industry. So the purpose of this 

study is to identify the future scenarios of the banking industry and fintech 

startups in Iran, on 1404 horizon. The research is applied according to the 

type of purpose and exploratory from the methodological point of view. By 

using purposive sampling and theoretical saturation, 17 interviews were 

done with co-founders of fintech startups and managers and experts in 

banking and Fintech industry. In the first step, using interview analysis and 

background review, 38 drivers influencing the future of the banking and 

fintech industry were identified. Among the mentioned drivers, 4 key 

uncertainties were identified using a combination of the results of two 

methods: structural analysis and instantaneous Delphi. By plotting two 

possible scenarios for each of them in the future, 16 possible scenarios were 

obtained. In the meantime, some scenarios were omitted due to similarity 

and incompatibility to other scenarios. Based on the morphological analysis, 

out of 16 possible scenarios, 5 scenarios remained and the other scenarios 
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were eliminated. Thus five scenarios include; "The paradise of fintechs in 

the banking system", "migration of fintechs”, "crucified fintechs", 

"resistance fintechs" and "creeping fintechs" were identified, which 

according to the experts, the scenario paradise of fintechs In the banking 

system was introduced as a favorable scenario in the horizon of 1404. 

Keywords: Foresight, Horizon 1404, Banking Industry, Financial 

Technologies, Fintechs. 
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برنقشاستارتدیباتأکرانیایصنعتبانکدارینگارندهیآ

4141درافقتکنیفهایآپ



 .رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،ینیکارآفر یدکترا    یمراد وایش
  



 .رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،ینیکارآفر تیریگروه مد اریاستاد  ینادر نادر
  

 .رانیکرمانشاه، ا ،یگروه اقتصاد، دانشگاه راز اریدانش  زانیانگ سهراب دل
  

 چکیده
ناپذیری از صنعت  بخش جداییها( بهتکهای مالی )فینیعصرتحوالت دیجیتال، فناورامروزه در 

اند. لذا هدف  ها، آینده صنعت بانکداری را با چالش مواجهه نموده اند. این فناوری بانکداری تبدیل شده
 ان، درایر در تک فین هایآپروی صنعت بانکداری و استارت پیش سناریوهای پژوهش حاضر، شناسایی

 از استفاده دلیل به شناسی، روش بعد کاربردی بوده و از هدف، نوع بود. پژوهش برحسب 4141افق 
گذاران  بنیان نفر از هم 41است. جامعه مورد مطالعه شامل  اکتشافی -متوالی نوع از نگاری آینده های روش
گیری  ی نمونه های صنعت بانکداری است که با استفاده از شیوهتک و مدیران و خبرههای فینآپ استارت

ی پژوهش  و مرور پیشینه" هاتحلیل محتوای مصاحبه"هدفمند انتخاب شدند. در گام اول با استفاده از روش 
های کلیدی، با استفاده از  قطعیت عدم 1های مذکور تعداد  پیشران استخراج شدند. در میان پیشران 83تعداد 
شناسایی شدند. با توجه به ترسیم دو حالت ممکن  "دلفی آنی"و  "تحلیل ساختاری"  نتایج دو روش ترکیب

دلیل  دست آمدند. در این میان، بعضی از سناریوها به سناریو احتمالی به 41برای هر کدام از آنها در آینده، 
و یا چند عدم قطعیت کلیدی با های د فرض دلیل ناسازگاری پیشتشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر به

سناریو باقی  5سناریوی ممکن  41شناسی از بین همدیگر، حذف شدند. بر اساس تکنیک تحلیل ریخت
کوچ "، "ها در نظام بانکیتکبهشت فین"ماندند و سایر سناریوها حذف گردید. پنج سناریو عبارتند از 
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که براساس نظر  "های روندهتکفین"و  "تیهای مقاوم تک فین"، "های مصلوبتکفین"، "ها تک فین
 معرفی شد. 4141عنوان سناریوی مطلوب در افق ها در نظام بانکی، بهتکخبرگان، سناریوی بهشت فین

 .اهتکنیف ،یمال هاییفناور ،ی، صنعت بانکدار4141افق  ،ینگار ندهیآ :ها واژهکلید



 00 |   و همکاران  یمراد...؛ بر نقش  دیبا تأک رانیا یصنعت بانکدار ینگار ندهیآ

 مقدمه
ترین جزء صنعت خددمات مدالی،  دی سدالیان متمدادی تنهدا بدازیگران        عنوان مهمها به بانک

عرصه خدمات پولی و مالی بودند. ندوآوری در ایدن نظدام بدی رقیدب، بده شددت مقرراتدی،         

گرفت. اما وقوع اتفاقاتی نظیدر   تدریج صورت می کار، به کندی و به ریسک گریز و محافظه

 هدا از یدک  درف و    تگی و ادغام بانکدر آمریکا و اروپا و ورشکس 8443بحران مالی سال 

فناورانده، موجدب    وکارهدا و تحدوالت  کسدب  1تغییر بزینس مددل  تغییرات نسلی و جمعیتی،

هدا   گویی بده آن  های سنتی قادر به پاسخظهور فزآینده تقاضاهای جدیدی شده بود که بانک

بده   2هدا  تدک  ننبودند و بدین ترتیب، زمینه برای ورود بازیگران نوآور و جدیدی بده ندام فدی   

بدا تمرکدز بدر    هدا   تدک  فین .(Kobler, et al., 2015عرصه خدمات مالی و بانکی فراهم شد)

 ،دارایددی پرداخددت، مدددیریت  هددایاز جملدده حددوزه« بانکددداری خددرد»هددای مختلدد   حددوزه

دادندد و   مدی  وعدده  را تریتر و گسترده انداز مالی متنوع، چشمتأمین مالی جمعیو دهی،  وام

 خددمات  ارائده  و خدرد  بازارهدای  بدر  بیشتر گذاریهدف عملیاتی، هایزینهه کاهش موجب

 شدند.  ها و مؤسسات مالی سنتی میبانک نسبت بهی بیشتر به مشتریان، شده شخصی

کردندد   ها، برخی ادعدا مدی   ها به زنجیره ارزش بانکتک ی ورود فینهای اولیه در سال

های زودگذر و حبابی هستند کده بده زودی از بدین    موج 8ها ها نیز مانند دات کام تک که فین

 8442الدی   8443 هدا از سدال  تدک گذاری بر روی فینخواهند رفت. اما بررسی روند سرمایه

گذاری، نه تنها کاهش نیافته بلکه روند صعودی را  ی نموده  دهد که میزان سرمایهنشان می

و به  8441میلیارد دالر در سال  5/41به  8443میلیارد دالر در سال  8/4که از   وری است. به

تدک  دی ایدن    هدای فدین  آپ رسیده اسدت و اسدتارت   8442میلیارد دالر در سال  8/12مبلغ 

 & Eckenrodeمیلیدارد دالر سدرمایه جدذب نمایندد)     854اند، جمعاً بدیش از  ها توانسته سال

Vajratkar, 2020).  1همچنین نتایج گزارش دیلویدت
دهدد کده درآمدد     (، نشدان مدی  8484) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Business Model 

2. Financial Technology (Fin- tech) 

3. Dot-Com Crash 

4. Deloitte 

https://www2.deloitte.com/us/en/profiles/jeckenrode.html
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رود در سدال   میلیدون یدورو بدوده و انتظدار مدی      28به میدزان   8443ها در سال  تک جهانی فین

 4میلیون یورو افزایش یابد. نتدایج مطالعدات مکندزی    433ها به مبلغ  این شرکتدرآمد  8481

دهد که با ورود بازیگران جدید به اکوسیستم مدالی و بدانکی، بدیش از     یز نشان می(، ن8443)

یابدد. لدذا    های سنتی در بانکداری خرد کاهش می درصد درآمد بانک 14درصد سود و  14

ها به بازیگران قدرتمندی در ارائه خدمات مدالی و بدانکی    تک توان گفت که امروزه فین می

ها در کشدورها،  ها و آینده آنتک ها و فین اجهه و تعامل بانکاند و چگونگی مو  تبدیل شده

به یک مسأله کلیدی در نظام بانکداری تبدیل شده اسدت. در ایدران نیدز بدا وجدود ایدن کده        

های مختل  پراخت، بیمده، بانکدداری،   های اخیر در حوزهدر سال  تک های فین آپ استارت

ی دقیقدی در مدورد    اند، اما مطالعه شروع به فعالیت کرده 2بورس، زنجیره بلوک و رمز ارزها

نقش آفرینی این بازیگران در آینده نظام خدمات مالی و بانکی انجدام نشدده اسدت. ایدن در     

، تعدداد  «میلیدون جدوان(   81جوانی جمعیت )بدیش از  » ست که جامعه ایران با توجه بهحالی ا

درصددی اتصدال بده     31وری و ضریب نفدو   های مالی و فناحوزه التحصیالن گیر فارغ چشم

یکدی از جوامدد دارای پتانسدیل     ،3درصدی تلفن همدراه  444و ضریب نفو  بیش از اینترنت 

لذا سوال اساسی در این پژوهش این اسدت   تک است.های فینآپ زیاد برای توسعه استارت

 4141افدق  تدک در   های فدین آپ روی صنعت بانکداری ایران و استارتکه سناریوهای پیش

 اند؟ کدام

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ثر در ؤهای م  ترین سازمان  ترین و بزرگ  پیچیدهعنوان یکی از  به بانکداری صنعت 

های مالی، با ظهور فناوری ی پیش، تحت تأثیری، در یک دهههای مختل  اقتصاد بخش

در بحران مالی  (.Lee & Kim,2015)های جدی مواجه شده است ها و عدم قطعیتچالش

هایشان نمودند تا های بزرگ اقدام به کاهش شعبه و هزینه، بسیاری از بانک8443سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. McKinsey & Company 

2. Block chain and Crypto currencies 

3. www.cra.ir 
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با  ورشکستگی خطر به توجه باهای متوسط نیز  ها را مدیریت کنند و برخی از بانک هزینه

 1زدایی بانک روند کمتر، امکانات و ثروت با منا ق در نتیجهدیگر ادغام شدند؛ در هم

شد. از  رف  می دیده ها بانک به مردم اعتماد کاهش از جدی های نشانه شد. همزمان، آغاز

ها پیش شروع شده بود که یکی ها، روندهایی از سال بانکدیگر در خارج از زنجیره ارزش 

میالدی  4234های  شناسان متولدین سال بود. جامعه «تحوالت نسلی»ها  ترین آن از مهم

سوم  8یا نسل هزاره 8ه.ش( را نسل وای 4812میالدی ) 8444ه.ش( تا  4852)

دنیا  به1 که پس از نسل ایکس و قبل از نسل زد .(Strauss & Howe, 2000)نامند می

رسانه و ابزارهای پذیری و رشد این نسل با توسعه و افزایش نفو  اند. دوران جامعه آمده

 & Mahmood)های الکترونیکی و دیجیتال در جامعه همراه بوده استارتبا ی و فناوری

Clarice,2015). 4852 هایسال متولدین شامل ایران در نسل  ور که اشاره شد، این همان 

 جامعه جوان جمعیت عمدتاً سال سن دارند و 83تا  43هستند که اکنون  ایران در 4812 تا

جمعیت نیروی  ینبیشتر امروزهشوند. این نسل که شامل می را نفر میلیون 81 و حدود ایرانی

ها را به چالش کشیده و خواهان هند، خدمات ساده و الکترونیکی بانکد کار را تشکیل می

دنبال تجربه کاربری ها و بهدریافت خدماتی فراتر از خدمات و محصوالت معمولی بانک

سازی شده و متناسب با نیازهای خود هستند. از  رف دیگر، عالوه  یبهتر، خدمات شخص

ها نیز با توجه به دیجیتال نمودن بسیاری از  وکارها و بنگاه ها، کسببر مشتریان حقیقی بانک

های درآمدی خود را نیز به صورت شان، تمایل دارند که جریانوکاری اجزای مدل کسب

ریت نمایند. نظام سنتی بانکداری، با توجه به های خود مدی دیجیتالی و در پلتفرم

گیری و اجرایی، عدم تعری  ساختارهای چابک و  های  والنی در نظام تصمیم بروکراسی

سازی نوآوری، قادر به های باالی ایجاد و پیادهنوآور در ساختار سازمانی و هزینه

 گویی به این نیازها نیست. پاسخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. De-banking 

2. Generation Y. 

3. Millennia’s Generation 

4. X and Z Generation 
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ز دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار بر آینده صنعت همزمان با وقوع این اتفاقات و ا

های وکارها و از جمله صنعت بانکداری است که مدلکسب« 4دیجیتالی شدن»بانکداری، 

های سنتی با توجه به ماهیت سلسله مراتبی،  کرد. بانکوکاری متفاوتی را ایجاب میکسب

های  مواجهه شدن با چالشقادر به پاسخگویی و   گریز و مقرراتی کار، ریسک محافظه

ها پیش و با استفاده از ها، از سالرو در عصر دیجیتال را نداشتند. اگر چه این بانکپیش

های تلفن همراه،  بانکداری الکترونیک، اقدام به ارائه خدمات خود از  ریق کانال

)از  ریق  های فروش(، بانکداری اینترنتی)پایانه 8های پوز ، دستگاه8های خودپرداز دستگاه

بانکداری برخط( نمود بودند. اما این مدل از بانکداری، در واقد همان ارائه خدمات سنتی 

در محصوالت بانکی مانند انواع   های الکترونیک بوده و نوآوریها از  ریق کانال بانک

دیده  های مالی و... های شخصی، ارائه مشاوره ها و تسهیالت، مدیریت دارایی وام

در محیطِ مالی،  جدید و رقبای ظهور بازیگرانبدین ترتیب، زمینه  .(Taft,2007)شود نمی

« بازیگران و رقبای جدید»فراهم شد. این  به شدت متغیر اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی

از پیوند دو حوزه مکمل هم شوند،  نامیده می تکهای فینآپ یا استارت تک که فین

های ها در غرب در خالل بحرانتک اند. فینشکل گرفته «5فناوری»و « 1خدمات مالی»یعنی

با اند  سر برآوردند و سعی کرده 8443های نظام بانکی غرب در سال اقتصادی و چالش

تر با متحول کرده به ارائه خدمات هوشمندانه را های بانکداری سنتی شیوه ،ایجاد نوآوری

این  .(Agnanmote, 2017)ازندبپردکمتر، سرعت و کیفیت باالتر به مشتریان  هزینه

، 1پرداختهای  حوزه یعنی« 1بانکداری خرد»های مختل   ها با تمرکز بر حوزهآپاستارت

 و تر انداز مالی متنوع چشم 8ها و بیمه4، تأمین مالی جمعی2دهیوام ،3ثروت مدیریت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Digitization 

2. Automated Teller Machine 

3. POS (Point of sale) 

4. Finance 

5. Technology 

6. Retail banking 

7. Payment 

8. Wealth Management 

9. Lending 
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را در این صنعت قواعد بازی  ها آپ این استارت .(Lee, 2016)دهند می وعده را تری باثبات

های سنتی ناامن   بانکی را برای بانک   وکار بیش از پیش برهم زده و فضای امن کسب

، 8441در سال دهد که  ( نشان می8441) 3دبلیوسی اند.  وری که نتایج پژوهش پی هساخت

کنندگان موسسات مالی سنتی در آمریکای شمالی معتقد بودند که  درصد از مشارکت 38

 12، 8441در معرض خطر قرار گرفته در حالی که این نسبت در سال  وکارشان کسب

از نظر تک  های فین آپ استارتهای آتی نیز اندازه  سالدر  رودانتظار میدرصد بوده است. 

 85به  درصد 84از این میزان ند و نچنان توسعه پیدا ک همگذاری تعداد و میزان سرمایه

همزمان و تحت تأثیر عوامل پیش گفته و  .(McKinsey & Company,2018) برسددرصد 

توسعه ضریب نفو  اینترنت در جهان و ایران و سایر عوامل پیدا و مکنون دیگر، صنعت 

های جدیدی دست به  ها یکه تاز عرصه خدمات مالی بوده با چالش بانکداری که سال

گروهی و بین بانکی بود،  گریبان کرد و مرزهای رقابت در این صنعت که از دیرباز درون

به خارج از مرزهای این صنعت کشیده شده است.  وری که دیگر صنعت بانکداری قادر 

وکارهای نوآور، چابک خارج از عرصه بانکداری نیست. لذا به نادیده گرفتن این کسب

های داخلی، ها در ایران با توجه به شرایط و ویژگیها و آینده آنتک بررسی وضعیت فین

ز اهمیت باالیی برخوردار است. بررسی مطالعات انجام شده در خصوص آینده صنعت ا

دهد که عمده مطالعات انجام شده در این خصوص، عموماً ناظر به آینده  بانکداری نشان می

ها بوده و نقش و جایگاه های داخلی بانکصنعت بانکداری با توجه به مشکالت و چالش

رنگ دیده شده است )شامخی و  ها بسیار کم ها( در آنتکهای مالی نوین )فین فناوری

(، رشیدارده و همکاران 4823زاده و رجبی ) (، بایرام4823حسینی ) (، علی4822باباخانی )

((. لذا در این پژوهش، به دنبال بررسی 4825( و مبینی دهکردی و کشاورز ترک )4821)

 تک در های فین آپ بر نقش استارتروی صنعت بانکداری ایران با تأکید های پیش آینده

 ه. ش است. 4141 افق
                                                                                                                                        
1. Crowd funding 

2. Insurance 

3.  PwC 
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 شناسی پژوهش روش

های کیفی ها در دسته روش این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و نظر گردآوری داده 

گیرد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از مجموعهنگاری قرار میکمی حوزه آیندهیا نیمه

که خروجی  مکمل استفاده شد؛ به  وریصورت ترکیبی و بهپژوهی های آیندهای از روش

 (. 4هر مرحله ورودی مرحله بعدی است )شکل 

 
 

 های مورد استفاده در پژوهش )به ترتیب استفاده( . مجموعه روش0شکل 

ها،  تک های موثر بر آینده صنعت بانکداری و فین منظور شناسایی پیشران در گام اول و به

های تخصصی بانکداری های شرکت ویژه گزارش داخلی و خارجی بهعالوه بر مرور منابد 

های گذاران استارت بنیان نفر از هم 2با دو گروه؛ شامل   مصاحبه 41تک، تعداد و فین

تک انجام شد. با توجه به هدف های بانکداری و فیننفر از مدیران و خبره 3تک و  فین

تا  هاها استفاده شد و انجام مصاحبهمونهگیری هدفمند برای انتخاب ن پژوهش، از نمونه

رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. این امر در نمونه پانزدهم محقق شد؛ اما برای ا مینان از 

 14 ور متوسط  ها، ادامه مصاحبه تا نمونه هفدهم انجام گرفت. هر مصاحبه بهکفایت داده

ی ضبط ها احبه ابتدا متن کامل مصاحبهانجامید. پس از انجام هر مص ول دقیقه به 24الی 

ها سازی شدند تا شرایط مناسب برای کدگذاری فراهم گردد. در ادامه مصاحبهشده، پیاده

 مصاحبه عمقی •

 پویش محیطی•

شناسایی  -الف
 های پیشران

 تحلیل ساختاری•

 دلفی آنی•

شناسایی عدم   -ب
 های کلیدی   قطعیت

 شناسی   ریخت تحلیل•

 تدوین سناریوها •

 تدوین سناریوها  -ج
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گیری از  تحلیل محتوای قیاسی و بهرهسازی، با استفاده از رویکرد و پس از ضبط و پیاده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 1ای کیودی افزار مکس نرم

های حاصل از ها و یافتهو دادهپروتکل مصاحبه  3و روایی 2منظور تأمین اعتمادبه

 پایایی و روایی معادل که شد استفاده (4235) 1گوبا و لینکلن ارزیابی روش ها ازمصاحبه

و  1تأییدپذیری ،1ا مینان پذیری ،5باورپذیری معیار چهار است و از کمی تحقیقات در

. در گام دوم از روش شد استفاده های حاصل از مصاحبهارزیابی یافته جهت 3پذیری انتقال

های استخراج شده از دل  دهی پیشرانبرای سامان ،«پستل»محیط در چارچوب  پویش

پیشران  85پیشران شامل  83ها و پیشینه تجربی پژوهش استفاده شد که جمعاً  مصاحبه

های  های سوم و چهارم از روش گامپیشران داخلی شناسایی شدند. سپس در  48محیطی و

های کلیدی بهره گرفته شد. پس از  تحلیل ساختاری و دلفی برای شناسایی عدم قطعیت

 8عدم قطعیت( و ترکیب آن با عوامل از پیش معین ) 1های کلیدی ) شناسایی عدم قطعیت

یل سناریوی باورپذیر قابل تصور بود که با استفاده از تحل 41عامل(، جمعاً تعداد 

 5شناسی )گام پنجم(، سناریوهای تکراری و ناسازگار حذف شدند و در پایان  ریخت

 تک استخراج گردید. سناریوی محتمل برای آینده صنعت بانکداری و فین

 ها  یافته

 شناختی  الف( توصیف جمعیت

تک، با تجربه عملی های فینگذاران استارت بنیان نفر از هم 2جامعه مورد مطالعه شامل 

های بانکی و افزار یا اپلیکیشن فعال در حوزه سازی حداقل یک نرم اندازی و تجاری اهر

سال  5تک، با تجربه بیش از های بانکداری و فیننفر از مدیران و خبره  3پرداخت و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Max QDA 

2. Validity 

3. Reliability 

4. Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. 

5. Credibility 

6. Dependability 

7. Conformability 

8. Transferability 
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های دولتی و خصوصی گذاری یا فناوری ا العات در بانک های سیاست فعالیت در حوزه

 است.

 ها هب( فرآیند تحلیل داد

ها و ترکیب آن با نتایج حاصل از پیشینه تجربی و با  در ابتدا و پس از تحلیل مصاحبه

پیشران اصلی  83ها و روندهای اثرگذار در قالب استفاده از روش پویش محیط، پیشران

المللی پیشران در سطح ملی و بین 85تک، شامل کننده آینده صنعت بانکداری و فین تعیین

های سطح بیرونی با استفاده از محیط داخلی شناسایی شدند. پیشرانپیشران در 48و 

گانه؛ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، سیاسی های ششبندی پستل درگروه چارچوب دسته

 (.  4و حقوقی، فناورانه و زیست محیطی قرار گرفتند )جدول 


 تکهای محیطی اثرگذار بر آینده صنعت بانکداری و فینپیشران .0جدول 

کد
پویش

محیط
منبعهاپیشران

4 

محیط 

 اقتصادی

(ECO) 

 مصاحبه با خبرگان های اقتصادی ایرانتال م

 (8448) 8وای(، ای8441) 4دبلیوسیپی ای شدن اقتصادها در مقابل جهانی شدنمنطقه 8

 مصاحبه با خبرگان 4141تبدیل ایران به یکی از اقتصادهای نوظهور در  8

 مجازی یا ارزهای رمزنگاری شدهپول های  1
(، 8443) 1(، اکسنچر8441) 8کاپجمینی

 مصاحبه با خبرگان

 (8441مصاحبه با خبرگان، کاپجمینی ) گذاری در دفتر کل توزید شدهسرمایه 5

محیط  1

 اجتماعی

 و فرهنگی

 تحوالت نسلی در جامعه ایران
(، 8441)5(، لی و همکاران8448وای )ای

 مصاحبه با خبرگان

 (، مصاحبه با خبرگان8441)1گرینویچ  تغییر عادات مصرف و ترجیحات مشتریان 1

 (، مصاحبه با خبرگان8448وای )ای شخصی سازی خدمات بانکداری 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. PwC 

2. EY 

3. Capgemini 

4. Accenture  
5. Lee, S., Ribeiro, D., Olson, D. and Roig, S. 

6. Greenwich Associates 
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کد
پویش

محیط
منبعهاپیشران

 مصاحبه با خبرگان مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور 2

 (8443) 4اسانتی هاخرید با استفاده از تلفن همراه در وب سایت 44

 (، مصاحبه با خبرگان8443اس )انتی هااعتماد مشتریان به غیربانکی 44

48 

محیط 

سیاسی و 

 حقوقی

تدوین استانداردها و قوانین جدید در صنعت 

 بانکداری

(، لی و 8443(، اکسنچر )8443) 8دیلویت

 (، مصاحبه با خبرگان8441همکاران )

 مصاحبه با خبرگان حاکمیتیهماهنگی فرابخشی در بین نهادهای  48

 مواجهه رگوالتور با فناوری های مالی نوظهور 41
-(، پی8441(، کاپجمینی )8443) 8ماروس

 (، مصاحبه با خبرگان8441سی )دبلیو

 مصاحبه با خبرگان تداوم دسترسی به اینترنت جهانی 45

 خبرگانمصاحبه با  دخالت دولت )بانک مرکزی( در حوزه های اجرایی 41

 مصاحبه با خبرگان بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه 41

 مصاحبه با خبرگان تبدیل ایران به هاب فین تک در منطقه 43

 مصاحبه با خبرگان چند ارزی شدن سیستم مبادالت در ایران 42

84 

محیط 

 فناورانه

 های پیشرفته استفاده از تکنولوژی
 (،8443( دیلویت )8443ماروس )

 (8441کاپجمینی )

 های امنیت سایبریسرمایه گذاری بر روی سیستم 84
(، 8443(، اکسنچر )8443دیلویت )

 (8441سی )دبلیو(، پی8441کاپجمینی )

 استفاده از مشخصه های فیزیولوژیک در احراز هویت 88
(، 8441سی )دبلیو(، پی8441کاپجمینی )

 مصاحبه با خبرگان

 رایانش ابری در بانکداریاستفاده از  88
(، 8441(، کاپجمینی )8443اکسنچر )

 (8444) 1فورستر

زیست  81

 محیطی

 مصاحبه با خبرگان هزینه های تامین نیروی انسانی، نگهداری شعب و..

 مصاحبه با خبرگان ....هزینه مصرف کاغذ، مصرف سوخت و تردد و 85

 

 های محیطحقوقی، پرشمارترین و پیشران  -های سیاسیهای محیطی، پیشران از میان پیشران
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. TNS 

2. Deloitte 

3. Marous, J. 

4. Forrester 
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( 8های داخلی نیز به شرح )جدول شماره  پیشرانشمارترین گروه هستند. زیستی، کم

هستند:

 تک های داخلی اثرگذار بر آینده صنعت بانکداری و فین پیشران .2 جدول

منبعپیشرانعواملکلیدی کد

81 

های صنعت بانکداری پیشران

 و پرداخت

کارمزد ارائه خدمات بانکی به مدل 

 مشتریان
 مصاحبه با خبرگان

 مصاحبه با خبرگان ورشکستگی بانک ها در ایران 81

83 
توسعه مدل کسب وکار مشتری 

 محور

-(، کاپی8443(، دیلویت )8443ماروس )

 (، مصاحبه با خبرگان8441) 4جیام

82 
ایجاد مدل کسب وکار مبتنی بر 

 پلتفرم

 8(، اواسکاینن و تینال8441)کاپجمینی 

 (8441جی )ام(، کاپی8444)

84 
اعتبارسنجی و مدیریت ریسک 

 مشتریان
 مصاحبه با خبرگان

84 
ضرب سکه و چاپ اسکناس توسط 

 بانک مرکزی
 مصاحبه با خبرگان

 (، مصاحبه با خبرگان8443ماروس ) نوآوری در ارائه خدمات بانکی 88

88 
های شبکهبانکداری در بستر 

 اجتماعی

(، 8448وای )(، ای8441سی )دبلیوپی

 مصاحبه با خبرگان

81 
 تدوین نقشه راه تحول دیجیتال

 هابانک

(، 8443(، اکسنچر )8443ماروس )

 (، مصاحبه با خبرگان8441کاپجمینی )

85 
تبدیل بانکداری باز به جریان اصلی 

 بانکداری

(، 8443(، دیلویت )8443ماروس )

 (، مصاحبه با خبرگان8441کاپجمینی )

81 

های مرتبط با پیشران

 تکهای فین آپ استارت

 هاتک مواجهه بانک با فین

(، 8443(، دیلویت )8443ماروس )

(، 8441(، گرینویچ )8441کاپجمینی )

 (، مصاحبه با خبرگان8448وای )ای

81 

تمایل مشتریان به استفاده از خدمات 

های مالی  فناوریارائه شده توسط 

 نوظهور

 (، مصاحبه با خبرگان8441جی )امکاپی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. KPMG  
2. Ovaskainen, M. and Tinnilä, M. 
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منبعپیشرانعواملکلیدی کد

83 
تک ها از نظر تعداد و  وضعیت فین

 گذاری حجم سرمایه
 مصاحبه با خبرگان

 

ها و بررسی چگونگی اثرپذیری  توصی  روابط متقابل بین پیشران منظور در مرحله بعدی، به

استفاده شد. روش تحلیل  4ساختاریها از یکدیگر، از روش تحلیل و اثرگذاری آن

کردن  دنبال مشخصشدت متغیر کاربرد دارد. بههای به ساختاری در مطالعه کیفی سیستم

کنندگان و ی کلیدی )آشکار یا پنهان( سیستم و دریافت نظرات و تشویق مشارکتمتغیرها

 است. بینی یک سیستم نفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و غیرقابل پیش ی

ها در منظور شناسایی میزان اهمیت پیشران در این مطالعه نیز روش تحلیل ساختاری به

 پیشران 83برای این منظور، با توجه به تعداد گیرد.  کنار روش دلفی مورد استفاده قرار می

تشکیل و نتایج آن با استفاده از روش تحلیل  83* 83شناسایی شده، ماتریسی به ابعاد 

 45مک تحلیل شدند. ماتریس مذکور بر اساس نظرات افزار میک ساختاری و با کمک نرم

تک پر شد و میزان اثرگذاری عوامل بر همدیگر با های حوزه بانکداری و فیننفر از خبره

اری شد که در این مقیاس عدد صفر به معنای عدم اثرگذاری عامل گذارزش 8تا  4اعداد 

 8و عدد « تأثیر متوسط»به منزله  8، عدد «تأثیر ضعی »به منزله  4برعامل متقابل است. عدد 

-افزار میکاین اثرات با استفاده از نرم معنی تأثیرگذاری شدید عوامل بر همدیگر است.به

ا در ماتریس اثرات متقابل، بر اساس مجموع نمرات ه. هر یک از پیشرانمک تحلیل شد

دهند که این دو عدد یک شان، دو عدد به خود اختصاص میاثرپذیری و اثرگذاری

براساس موقعیت یابد و  مک می مختصات را تشکیل داده و جایی روی نقشه میک

هارگانه ( که هر کدام در یکی از نواحی چ8شوند )شکل  قرارگیری به چهار نوع تقسیم می

ها، از گیرند )با توجه به  والنی بودن عناوین پیشران اثرپذیری قرار می -پالن اثرگذاری

که  دهد افزار نشان میکوتاه شده عناوین در شکل استفاده شده است(. خروجی نرم

دهنده پیوستگی و تأثیرگذاری  درصد است. این میزان نشان 88/58پرشدگی ماتریس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Structural analysis 
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تر نیز بیان شد، در  ورکه پیششده بر همدیگر است. همانمتوسط عوامل شناسایی 

 نگاری خروجی هر مرحله ورودی مرحله بعدی است.  آینده

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 اثرپذیری مستقیم عوامل -پالن اثرگذاری .2شکل 

های دارای اهمیت باال استخراج شدند. در این در بخش قبلی )تحلیل ساختاری(، پیشران

خبرگان و با های دارای عدم قطعیت باال براساس نظر مرحله نوبت به شناسایی پیشران

بینی جهت  معنای عدم قابلیت پیش قطعیت در واقد بهاستفاده از روش دلفی آنی است. عدم

را تعیین کرد. شاخص  توان احتمال وقوع پیشران تغییرات پیشران در آینده است، یعنی نمی

ها در قطعیت با گردآوری دانش خبرگان در مورد شدت و جهت تغییرات پیشران عدم
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گذاران نشان خواهد داد که چه تغییراتی ممکن است در آینده مدیران و سیاستآینده، به 

همین منظور پرسشنامه دلفی  به گیر کند.ها را غافلرخ بدهد و چه مواردی ممکن است آن

پرسشنامه تکمیل  84تک ارسال شد. در نهایت نفر از خبرگان بانکی و فین 14تهیه و برای 

قطعیت از شاخص اجماع استفاده  های دارای عدم ی پیشرانو تحلیل شدند. برای شناسای

های وقوع یک پیشران بیشتر گردید. بدین ترتیب که هر چه اجماع خبرگان در مورد حالت

باشد، بدین معنی است که آن پیشران دارای عدم قطعیت کمتری است و هر چه اجماع در 

است. از ترکیب نتایج این دو قطعیت باالتر معنی عدممورد یک پیشران کمتر باشد، به

زمان دارای دو ویژگی اهمیت   ور هم هایی که بههای کلیدی )پیشرانمرحله، عدم قطعیت

شوند. بر همین اساس، پس از ترکیب نتایج دو مرحله باال و عدم قطعیت باال( حاصل می

های کلیدی شامل دسترسی به اینترنت جهانی، تدوین عدم قطعیت 1قبلی، تعداد 

تانداردها و قوانین و مقررات جدید در صنعت بانکداری، تبدیل بانکداری باز به جریان اس

های  قطعیت های اقتصادی ایران شناسایی شدند. در کنار عدم اصلی بانکداری و تال م

های دیگر که دارای اهمیت بسیار باال هستند و خبرگان بر کلیدی، یک سری پیشران

معین در ترکیب سناریوها عنوان، عوامل از پیشباال داشتند بهها اجماع های وقوع آنحالت

 (8)شکل  .کار گرفته شدندبه

قطعیت بحرانی و ترسیم دو حالت ممکن برای هر کدام با توجه به انتخاب چهار عدم

وضعیت ترکیبی احتمالی یا سناریو وجود خواهد داشت. در این میان، بعضی  41در آینده، 

های دلیل ناسازگاری پیش فرضدلیل تشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر بهاز سناریوها به

شناسی از دو یا چند عدم قطعیت بحرانی با همدیگر، حذف شدند. بر اساس تحلیل ریخت

سناریو باقی مانده و سایر سناریوها حذف شدند. 5سناریوی ممکن  41بین 
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محورهای سناریو .8شکل 

 ها در نظام بانکیتکفینبهشت  سناریوی اول:

ها در بانکداری تکاین سناریو ترکیب بهترین وضعیت ممکن را برای آینده نقش فین

کند. تداوم دسترسی به اینترنت جهانی در کنار ثبات نسبی اقتصاد کشور از یک فراهم می

یل رسانی قوانین و مقررات بانکداری و اصالح نظام کارمزد و تبد روز رف و اصالح و به

بانکداری باز به جریان اصلی صنعت بانکداری از  رف دیگر، فرصت رشد بسیار سرید 

 ها را فراهم آورده است. تکفین
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 ها در نظام بانکی(تکسناریوی اول )بهشت فین .8جدول

تبدیلبانکداری

بازبهجریان

اصلیبانکداری

اصالحوبهروز

رسانیقوانینو

مقرراتبانکداری

تالطمکاهش

هایاقتصادی

ایران

تداوم

دسترسیبه

اینترنت

جهانی

وضعیت

محتملدر

سناریو

 تک و  های فینآپها با استارتها )ادامه روند همکاری بانکتکمواجهه بانک ها با فین

 گذاری بر روی آنها(سرمایه

 سازی ها و تصمیم آنها برای متناسب تحوالت نسلی )اهمیت تحوالت نسلی برای بانک

 های آتی(خدمات متناسب با نیازهای نسل جوان  ی سال

  ،تداوم و تشدید استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مانند: اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

 رایانش ابری و...

عوامل از پیش 

 معین

 های پژوهشمأخذ: یافته

گذاری بر روی آنها در تک و سرمایه های فینآپها با ادامه روند همکاری با استارتبانک

ها ایفا خواهند کرد. در این تکآفرینی فیننقش کلیدی در تسرید روند نقش 4141افق 

ها و های بانکمیان تغییرات نسلی و دگرگونی نیازهای مشتریان تبدیل به یکی از چالش

شود. نیازهای جدید نسل جوان، سبک زندگی و  ائقه سایر نهادهای دولتی مرتبط می

های پر رفدار شده و جهت کلی آینده این تکآنها منشاء دگرگونی در نوع فین مصرف

ها تکصنعت را تعیین خواهد کرد. هرچند هنوز در سطح عموم شهروندان اعتماد به فین

ها بخش  ها، بانکتکتواند یک مسئله کلیدی باشد و در صورت عدم اعتماد به فینمی

های اقتصادی از م رشد تکنولوژی و کاهش تال مرغمهمی از وظای  سنتی خود را علی

 دست خواهند داد.

 هاتککوچ فین سناریوی دوم:

ها در صنعت بانکداری ایجاد تکسناریوی دوم، بدترین شرایط ممکن را برای نقش فین

ها فقط امکان رشد تکخواهد کرد. در این شرایط با قطد دسترسی به اینترنت جهانی فین

منطبق با ظرفیت داخلی را خواهند داشت. در نبود رشد اقتصادی و در ظرفیت محدود 
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سختی میسر ها بهتکهای اقتصادی در همان مقیاس داخلی نیز رشد فینافزایش تال م

روز رسانی قوانین و مقررات بانکداری خواهد شد. در چنین شرایط کمتر تالشی برای به

های اجتماعی که تا حد زیادی ستر شبکهگیرد و بانکداری باز و بانکداری در بصورت می

ها شود. با وجود این تالش بانکمتکی به اینترنت جهانی است، بسیار کم رنگ ظاهر می

های پیشرفته گذاری بر روی آنها و رشد تکنولوژیها و سرمایهتکبرای همکاری با فین

امیدی را در چون هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء )متکی به اینترنت داخلی( کور سوی 

کند.  بیعی است ها در صنعت بانکداری فراهم می تک گیری تغییرات در آینده فینشکل

شرایط دشوار این سناریو تصور اصالح در کوتاه مدت را بسیار ضعی  کرده و چنینی 

سال باید در دستور کار مدیران و  44های بلندمدت و بیشتر از ریزی برای افق شرایطی برنامه

 ربط قرار گیرد.  یمسئولین 


 ها(تکسناریوی دوم )کوچ فین .0جدول

شکست

بانکدار

یباز

تداومقوانینسنتی

قوانینومقررات

بانکداری

افزایشتالطم

هایاقتصادی

ایران

قطعدسترسیبه

اینترنتجهانی

وضعیت

محتملدر

سناریو

 تک و  های فینآپاستارتها با ها )ادامه روند همکاری بانکتکها با فینمواجهه بانک

 ها(گذاری روی آن سرمایه

 سازی ها و تصمیم آنها برای متناسبتحوالت نسلی )اهمیت تحوالت نسلی برای بانک

 های آتی(خدمات متناسب با نیازهای نسل جوان  ی سال

 تداوم و تشدید استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مانند: اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی 

از عوامل 

 پیش معین

 های پژوهشمأخذ: یافته

 های مصلوبتکفین :سناریوی سوم

های اقتصادی در در این سناریو دو عامل بیرونی دسترسی به اینترنت جهانی و تال م

ها )داخلی تکگذاری بر روی فینوضعیت مناسب قرار دارند و محیط مناسبی برای سرمایه

است. لیکن بانکداری باز رشد چندانی نداشته و ها را فراهم شده  و خارجی( و رشد آن

رونق ادامه دلیل تداوم قوانین سنتی قوانین و مقررات بانکداری همچنان افتان و خیزان به به
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دهد. گرچه رشد تکنولوژی و فرصت دسترسی به اینترنت جهانی بخش در کنار رشد می

داقلی را ایجاد کرده است، ها رونق حتکها برای همکاری با فیناقتصادی و تالش بانک

اما ضع  اساسی در قوانین و مقررات و نبود برنامه جدی از  رف دولت و بانک مرکزی 

تک ها را به فرآیندی دست و پاگیر برای بازنگری قوانین و مقررات مربو ه، رشد فین

 تبدیل کرده است. 

 های مصلوب(تکسناریوی سوم )فین. 5جدول

شکست

بانکداری

باز

قوانینوتداوم

مقرراتسنتی

بانکداری

کاهشتالطم

هایاقتصادی

ایران

تداومدسترسی

بهاینترنتجهانی

وضعیت

محتملدر

سناریو

 تک و  های فینآپها با استارتها )ادامه روند همکاری بانکتکها با فینمواجهه بانک

 گذاری بر روی آنها( سرمایه

 ها و تصمیم آنها برای متناسب سازی بانک تحوالت نسلی )اهمیت تحوالت نسلی برای

 خدمات متناسب با نیازهای نسل جوان  ی سالهای آتی(

 تداوم و تشدید استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مانند: اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی 

عوامل از پیش 

 معین 

 های پژوهشمأخذ: یافته


ها و اوضاع اقتصادی و رفد تحریماز  رف دیگر باید در نظر داشت در صورت بهبود 

و  4پالهای موفق جهانی مانند پیتکتداوم دسترسی به اینترنت جهانی، امکان ورود فین

و... به کشور فراهم شده و نیز ایجاد شرایط رقابتی پیش خواهد آمد که ممکن  8ترانسفروایز

آنها جذب شوند و این سمت های بهتر، کاربران ایرانی نیز بهدلیل ارائه سرویساست به

های برتر های داخلی با نمونهتکموضوع ممکن است در بهترین حالت منجر به ادغام فین

.3ها منجر شودصورت، به حذف آنخارجی و یا در غیر این
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. PayPal 

2. Transfer Wise 

دلیل تشابه با  های اقتصادی(، بهحالت معکوس این سناریو ) قطد دسترسی به اینترنت جهانی و افزایش تال م. 8

ویژه در صنعت مالی در شرایط ثبات اقتصادی اتفاق می  که نوآوری به ها حذف شده است. چراسناریوی کوچ فین

 های بانک مرکزی قاعدتا تغییر خواهد کرد. های اقتصادی اولویتافتد و با افزایش تال م
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 های مقاومتیتکفین سناریوی چهارم:

های تال م این سناریو قطد اتصال به اینترنت جهانی در مقابل توسعه بانکداری باز، کاهش

اقتصادی و اصالح قوانین را درخود جای داده است. این وضعیت حکایت از شرایطی دارد 

روز شده و با رشد اقتصادی، ظرفیت عظیمی برای که در آن قوانین و مقررات بانکداری به

ها برای همکاری  گذاری وجود دارد. همچنین تالش بانک ها و جذب سرمایهتکرشد فین

اند. رنگ شدههای دست و پاگیر پیشین بسیار کمبه ثمر نشسته و محدودیت هاتکبا فین

روزرسانی های جدید نیاز به بهتحوالت نسلی و پویایی نیازها و خدمات در مورد انتظار نسل

روز شده نیز در مدت زمان کوتاهی نیاز به اصالح و تغییر سرید را برجسته کرده و قوانین به

 خواهند داشت. 
 

 های مقاومتی(تکسناریوی چهارم )فین .7جدول

تبدیلبانکداری

بازبهجریان

اصلیبانکداری

اصالحوبهروز

رسانیقوانینو

 مقرراتبانکداری

-کاهشتالطم

هایاقتصادی

 ایران

قطعدسترسی

بهاینترنت

جهانی

وضعیت

محتمل

درسناریو

 تک و  های فینآپها با استارتهمکاری بانکها )ادامه روند تکها با فینمواجهه بانک

 ها( گذاری بر روی آن سرمایه

 ها و تصمیم آنها برای متناسب سازی خدمات تحوالت نسلی )اهمیت تحوالت نسلی برای بانک

 های آتی(متناسب با نیازهای نسل جوان  ی سال

  اشیاء و هوش مصنوعیتداوم و تشدید استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مانند: اینترنت 

عوامل از 

 پیش معین 

 
 
 

پذیر های قدرتمند و رقابتتکلیکن در نبود دسترسی به اینترنت جهانی امکان رشد فین

کشور در یک فضای بسته )فقط  تک های فینآپالمللی، غیرممکن خواهد بود. استارتبین

حد زیادی منطبق با  صورت کلی، این سناریو تادر داخل کشور( رشد خواهند کرد. به

روز رسانی اقتصاد مقاومتی بوده و انتظار این است با رشد اقتصاد داخلی و اصالح و به

های فقدان دسترسی به اینترنت جهانی را کاهش قوانین و رشد بانکداری باز، محدویت

 دهد.
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 های رونده )در حال رشد(تکفین سناریوی پنجم:

روزرسانی و اصالح قوانین و مقررات و اینترنت جهانی، بهاین سناریو، تداوم دسترسی به 

های اقتصادی ایران تبدیل بانکداری باز به جریان اصلی بانکداری در مقابل افزایش تال م

را در خود جای داده است. با این فرض )فرض اول( که وضعیت کنونی اقتصادی کشور، 

-ترین حالت ممکن قرار دارد. مگر اینهای اقتصادی و مالی، در بدهم اکنون از نظر تحریم

های اقتصادی به معنای بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران باشد )فرض که افزایش تال م

وکارها در ها بلکه وضعیت کلیه کسبآپصورت نه تنها وضعیت استارت دوم( که در آن

-دلیل تشابه میزد که بهخطر خواهد بود. بنابراین، وضعیت شبیه به سناریوی دوم را رقم می

توان گردید. لذا در این سناریو با تصور فرض اول می بایست از لیست سناریوها حذف می

-تواند نقطهترین سناریوی ممکن به شرایط موجود است و میگفت که این سناریو نزدیک

ها و صنعت بانکی کشور باشد. چرا که با توجه به فضای تکسازی برای فین ی سرنوشت

و ضرورت استفاده از خدمات  42فعال کشور و شیوع پاندمی کووید  آپیاستارت

غیرحضوری، فرصت مناسبی برای انجام اصالحات نظام کارمزد، اجرای احراز هویت 

های مندی از کی  تک و استفاده و بهرههای فینآپدیجیتال با استفاده از ظرفیت استارت

ها تکعنوان فرصتی برای رشد فینآن به توان ازپول الکترونیک و... در کشور باشد و می

های % استفاده از اپلیکیشن 18نیز از رشد  1که مجله اقتصادی فوربسبهره برد. کما این

افزایش میزان . همچنین اشاره نموده که این 8تک در اروپا در دوران کرونا خبر داد  فین

فقط مختص اروپا نیست بلکه این روند در آسیا و  ،تک های فین کاربران اپلیکیشن

را تجربه  یجهش بزرگ در این شرایط، ها تک خاورمیانه نیز خود را نشان داده است و فین

رسد میراثی که ویروس کرونا از خود به جای خواهد گذاشت، یک  نظر می بهاند. نموده

 .(8484، 3)چندلر جامعه آنالین و دیجیتال رشدیافته خواهد بود

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Forbes 

2. https://b2n.ir/a05254  

3. Chandler.gov 
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 های رونده(تکسناریوی پنجم )فین .3جدول

تبدیلبانکداری

بازبهجریان

اصلی

اصالحوبه 

روزرسانی

-افزایشتالطم

هایاقتصادی

 ایران

تداومدسترسی

بهاینترنتجهانی

وضعیت

محتملدر

سناریو

 و تک فین هایآپاستارت با هابانک همکاری روند )ادامه هاتکنیها با فه بانکهمواج 

  آنها( روی بر گذاریسرمایه

 ها و تصمیم آنها برای متناسب سازی ی )اهمیت تحوالت نسلی برای بانکنسل تحوالت

 خدمات متناسب با نیازهای نسل جوان  ی سال های آتی(

  یو هوش مصنوع اءیاش نترنتیمانند: ا شرفتهیپ یها یاز تکنولوژ استفادهتداوم و تشدید 

عوامل از پیش 

 معین 

 

 گیری  بحث و نتیجه

در پژوهش حاضر، تالش شد تا تصویری از آینده بانکداری در پرتو حضور و بازیگری 

پیشران و عوامل کلیدی  83ها ارائه شود. برای ترسیم این تصویر در این پژوهش، تکفین

در نتیجه بررسی پیشینه تجربی و مصاحبه با  تکمؤثر بر آینده صنعت بانکداری و فین

ها، با استفاده از خبرگان و پویش محیطی شناسایی و تحلیل شدند. برآیند تحلیل این پیشران

 1مک( و پرسشنامه دلفی، شناسایی افزار میکهای تحلیل ساختاری )با کمک نرمروش

ت جدید در صنعت قطعیت کلیدی، شامل تدوین استانداردها و قوانین و مقرراعدم

بانکداری، تبدیل بانکداری باز به جریان اصلی بانکداری، دسترسی به اینترنت جهانی و 

قطعیت بحرانی و ترسیم دو حالت های اقتصادی ایران، بود. با انتخاب چهار عدم تال م

وجود آمدند. در وضعیت ترکیبی احتمالی یا سناریو به 41ممکن برای هر کدام در آینده، 

دلیل ناسازگاری دلیل تشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر به میان، بعضی از سناریوها بهاین 

قطعیت بحرانی با همدیگر، حذف شدند. بر اساس تحلیل های دو یا چند عدمپیش فرض

سناریو باقی مانده و سایر سناریوها حذف  5سناریوی ممکن  41شناسی، از بین ریخت

تک ایران عبارتند از پنج یوهای محتمل در فضای بانکداری و فینشدند. بر این اساس، سنار

، «های مصلوبتکفین»، «هاتککوچ فین»، «ها در نظام بانکیبهشت فین، تک»سناریوی 

گذاری سناریوها با قابل  کر است که نام«. های روندهتکفین»و « های مقاومتی تک فین»
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گرفتن صنعت بانکداری در سناریوها نیست. بلکه به معنای نادیده « تک فین»کلمه کلیدی 

شود به این معنا است که در این سناریو، عالوه بر ها نام برده می تک زمانی که از بهشت فین

های اقتصادی، اصالحات الزم در قوانین و تداوم دسترسی به اینترنت و کاهش تال م

ها از زیر بار ته است و بانکویژه اصالحات نظام کارمزدی صورت گرف مقرات بانکداری به

های شاپرکی نجات یافته و مدیریت این  پرداخت ساالنه مبالغ هنگفت، بابت تسویه حساب

پول الکترونیک و پرداخت وکی  تکی فعال در حوزههای فینآپ بخش را به استارت

زایش سرعت ها و افها نیز از نتایج این سناریو نظیر کاهش هزینهاند و بانکنظایر آن سپرده

ها تکسازی فرآیندها منتفد خواهند شد. از  رف دیگر، در سناریوی کوچ فینو چابک

 وری که  برند. بهسر میخود به ترین حالتها، در نامطلوبقطعیتکه هر چهار حالت عدم

های اقتصادی کشور افزایش یافته، دسترسی به اینترنت ملی محدود گشته است و تال م

های اقتصادی، اصالحات ساختاری با کمک دلیل افزایش تال مرگوالتور به نظام بانکی و

ها( و پرداختن به نوآوری را از اولویت خود خارج کرده تکبازیگران  رف سوم )فین

بر بوده و این مندی از مزایا و منافد آن فرآیندی زماناست. چرا که ایجاد نوآوری و بهره

پذیراست. در سناریوی سوم، دو عامل  دی و آرامش امکانمهم عمدتا در شرایط ثبات اقتصا

های اقتصادی در وضعیت مناسب قرار دارند. بیرونی دسترسی به اینترنت جهانی و تال م

های اقتصادی  پذیر است و تال مبدین معنی که دسترسی به اینترنت جهانی همچنان امکان

قطعیت داخلی یعنی اند. اما دو عدمهای مالی و اقتصادی برداشته شدهکاهش یافته و تحریم

اصالح قوانین و مقررات و تدوین استانداردهای جدید در حوزه بانکداری باز همچنان به 

های جدید و انتظارات  رف کندی پیش رفته و رگوالتور نتوانسته است خود را با نقش

وجود قوانین باالدستی دلیل عدم ها(، منطبق بسازد و بالتبد بانکداری باز نیز بهتکسوم )فین

مصوب و یکپارچه، نتوانسته است از رشد چندانی برخوردار شود. لذا در این شرایط، 

دلیل  المللی و از  رف دیگر به  های بینتکدلیل کاهش تحریم و رفد مواند ورود فین به

های تکوکارها، اقبال پذیرش فینفشار تقاضاهای برآورده نشده مشتریان و کسب

های داخلی تک پل و ترانسفروایز و.... از  رف مردم باال رفته و فینالمللی مانند پی بین
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شوند و یا در های موفق خارجی یا از صحنه حذف میدلیل عدم توانایی رقابت با نمونه به

های مصلوب از این جهت برای این تکشوند. عنوان فینها ادغام میبهترین حالت با آن

تر وجود دارد و یا در ها از  رف یاران قویه است که امید به نجات آنسناریو انتخاب شد

در این شوند.  صورت روبه نابودی خواهند رفت و قربانی شرایط نامساعد داخلی میغیر این

خود را با تغییرات عصر  دالیل پیش گفته نتوانسته های کشور نیز با توجه به شرایط بانک

دلیل عدم تعری  وکارها پاسخ دهند و بهت مشتریان و کسبحاضر منطبق کرده و به انتظارا

های باالی  های و هزینههای باال نگهداری زیرساختهای درآمدی جدید و هزینهجریان

گیرند. در سناریوی چهارم، یعنی ی پول و... در شرایط نامساعدی قرار میتمام شده

های  ی قطد گشته، اما تال مهای مقاومتی، دسترسی به اینترنت جهانتکسناریوی فین

اند و مسیرهای بانکداری باز نیز اقتصادی کاهش یافته و قوانین و مقررات نیز اصالح شده

های صورت گرفته برای اصالح قوانین و مقررات دلیل تالشهموار است. در این حالت به

قق ها در تحعنوان شرکای اصلی بانکها بهتکو تدوین استانداردهای جدید، فین

دلیل مند شده و رشد نمایند. اما بهبانکداری مدرن، توانسته از مزایای موجود به خوبی بهره

توانند از صرفه ناشی از مقیاس بهره برده و  که به شبکه جهانی متصل نیستند، نمیاین

خدمات خود را به کشورهای منطقه توسعه دهند. برای درک بهتر این سناریو یکی از 

ام )مدیریت داراییافآپ در حوزه پیعنوان یک استارتما به»گوید: ا میهشوندهمصاحبه

مان را ارائه توانیم رشد کنیم که در ده الی بیست کشور محصول های شخصی( زمانی می

سال ایران،  43میلیونی باالی  54جای جمعیت کنیم، در آن صورت، بازار هدف ما به

آفریقا و خاورمیانه خواهد بود. اگر از این  سال شمال 43میلیونی باالی  544جمعیت 

شد. جمعیت، یک دهم درصد، هم از محصول ما استفاده کنند، یک عدد قابل توجهی می

هزار نصب هم بگیریم و این  544توانیم  اما در ایران ما هر چقدر هم که تالش کنیم، نمی

ها، ما هر محصولی که  خا ر تحریم زند... در واقد بهوکارهای ما خیلی لطمه میبه کسب

های خارجی باشد، اما باز هم کنیم هر چند هم که خوب و قابل رقابت با نمونهتولید می

های داخلی آپتواند، استارتاین سناریو می«. بازار مصرف آن فقط در داخل ایران است
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اده نماید. تر آمهای بلندمدتالمللی در آینده و افقهای بینتککشور را برای مواجه با فین

های اقتصادی کنونی همراه با تداوم ، تداوم تال م«های روندهتکفین»سناریوی پنجم، 

روزرسانی و اصالح قوانین و مقررات و نظام کارمزد و تبدیل  دسترسی به شبکه جهانی و به

های و عالئم بانکداری باز به جریان اصلی بانکداری را در دل خود دارد. بر اساس شاخص

ترین سناریوی ممکن به وضعیت کنونی  توان ادعا کرد که این سناریو نزدیکمی موجود

ی عطفی برای تواند نقطهعنوان کاتالیزور می به 42کشور است. شیوع بیماری کووید 

ها در اصالح نظام کارمزد، احراز هویت دیجیتال و استفاده از تکاستفاده از ظرفیت فین

توان گفت که سال جاری م بزند. بر همین اساس، میهای الکترونیکی را رقکی  پول

ها برای انجام برخی تکتواند سال اتخا  تصمیمات اساسی در استفاده از ظرفیت فین می

ویژه در نظام پرداخت کشور باشد. بدین منظور الزم است دولت از  اصالحات اساسی به

بسیار ضروری شده داشتی های به مراقبتدلیل شیوع ویروس کرونا که فرصت پیش آمده به

، چرا که در این شرایط کندبرداری از کی  پول الکترونیکی  اندازی و بهره راهاقدام به 

 مردم نیاز دارند که از ابزارهایی استفاده کنند که کمترین تماس را با ابزارهای عمومی

خوبی برای تواند جایگزین  می کی  پول الکترونیکی حلهمین خا ر، راهبه .داشته باشند

ی های فعال در حوزهتکفین 4148. همچنین تا سال های بانکی و پول نقد باشد کارت

های ها به حذف سبد تراکنشکی  پول الکترونیک به رسمیت شناخته شوند و از  ریق آن

 4141 ور الزم است گوالتور تا سال های کارتی اقدام نماید. همین خرد از کل تراکنش

گذار و گری فاصله گرفته و در این حوزه تنها به جایگاه سیاست ش تصدیتدریج از نقبه

و در  4141گردد تا سال تعیین کننده مقررات کالن اکتفا نماید. همچنین پیشنهاد می

ها و تسرید در های درآمدی بانکهای بانکی و تنوع بخشی به جریان راستای کاهش هزینه

ی دیجیتال، بانکداری باز به جریان اصلی وکارهاارائه خدمات به مشتریان و کسب

احراز هویت »نویس بانکداری در ایران تبدیل گردد و براین اساس الزم است ابتدا پیش

برای  PSD2ها نهایی شده و سند باالدستی مشابه در بانک« دیجتال یا الکترونیکی

 سازی یکپارچه بانکداری باز  راحی و تدوین گردد.  پیاده
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 سپاسگزاری

، های مالی فناوریراهنما و مشاورم و سایر اساتید و متخصصان حوزه بانکداری و د تیاسااز 

پژوهی از جمله جناب آقای دکتر  تک و پژوهشگران حوزه آیندههای فین آپ استارت

آقای مهندس ژان صیاد، آقای محمدرضا  محمدمهدی مالیی، آقای مهندس مسیح قائمیان،

اهلل فا می، آقای دکتر صادق فرامرزی،  آقای دکتر سیدولیجمالی،آقای نیما نامداری، 

آقای مصطفی ثابتی، خانم مهندس آیدا خدیوی فرد، آقای مهدی عبادی و سایر دوستان و 

شان آموختم، صمیمانه  تکعزیزانی که در این مسیر راهنمای من بودند و من از تک

 قدردان و سپاسگزارم. 
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