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چکیده 

استفاده   نظیر   نوآوری هایی  فرآینده  اهمیت  جهانی،  اقتصاد  در 
تغییر  را  بانكی  وکار  کسب  گستره  تكنولوژی ها،  از  گسترده 
بخش  یک  به   )FinTech(مالی است.تكنولوژی های  داده 
استارت آپ ها  و  شده اند  تبدیل  بانكداری  صنعت  ناپذیر  جدایی 
بانكی،که  فعالیت های  به  کردن  ورود  با  را   خود  فعالیت  حوزه 
داده اند.رشد  گسترش  بود،  بانک ها  پوشش  تحت  گذشته  در 
نیازمند  که  را  بانكداری  وکار  کسب  دورنمای  فینتک ها،  سریع 
صنعت  در  گروهی  است.  داده  تغییر  بود،  نوآورانه تر  راه حل های 
برای  تهدید  یک  عنوان  به  را  فینتک   مالی،پیشرفت  خدمات 
فینتک  که  معتقدند  برخی  و  بانكداری سنتی می پندارند  صنعت 
نمود.  فرصت  به  تبدیل  را  آن  می توان  که  است  چالشی  یک 
اخیر  روند های  مقاله،تحلیل  این  اصلی  هدف  اساس  همین  بر 

برای  فینتک  ریسک های  و  فرصت ها  بانكداری،شناسایی  در 
روند های  بررسی  از  پس  مقاله  این  در  است.بنابراین  بانک ها 
بازار  و  مالی  نوآوری های  توسعه  بانكداری،  و  فینتک  در  اخیر 
تكنولوژی  مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک های عمده مرتبط 
با فینتک و نوآوری های مالی که بانک ها در سطح  خرد و کالن 
مجموعه  نهایت  در  و  می کند  شناسایی  را  هستند  مواجه  آن  با 
دستورالعمل های کاربردی  را برای بانک های تجاری به منظور 
ریسک های  کنترل  و  مالی  نوآوری های  در  موقعیتشان  تقویت 

مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.

مقدمه
تغییر  به صورت چشمگیری  بانكداری   در  وکار  دورنمای کسب 
بازار  مقامات   2007-2008 مالی  بحران  از  بعد  است.  کرده 
مالی،مقررات بخش بانكداری را  از طریق معرفی  استانداردهای 
کرده اند. تشدید  موجود  استانداردهای  تقویت  یا  جدید 
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تكنولوژی های  و  اطالعاتی  توسعه  و  این،نوآوری  ها  بر  عالوه 
راه حل های  جستجوی  برای  تالش  ضرورت   )FinTech(مالی
نوآورانه تر در  بانكداری را  افزایش داده است.فینتک به بخش 
امروزه   و  است  شده  تبدیل  بانكداری  صنعت  ناپذیر  جدایی 
بانک ها در مواجهه با رقابت فزاینده از سوی موسسات غیر مالی،  
ورود  با  آنها  اند.  کرده  شروع  را  مالی  خدماتی  از  فراتر  رقابت  
کردن به فعالیت های بانكی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها 
بود، خدماتی نظیر ارائه خدمات پرداخت)پرداخت از طریق تلفن 
همراه، ارز مجازی(، فرصت های مالی جانشین )اعطای وام فرد 
مردم(،مدیریت  خرد  پول های  طریق  از  سرمایه  تامین  فرد،  به 
اکسنچر  موسسه  گزارش  اساس  می کنند.بر  ارائه  غیره  و  ثروت 
و موسسه بیزینس اینسایدر، سرمایه گذاری جهانی در فینتک در 
به فلک کشیده و به حدود 15 میلیارد دالر   اخیر سر  سال های 
در  دالر  میلیار   4.05 با  مقایسه  است)در  رسیده   2015 سال  در 

سال 2013(]1[
تكنولوژی  »کنسرسیوم  به  »فینتک«  کلمه  اصل  در 
خدمات مالی« اشاره می کند و پروژه ای است که توسط شرکت 
معرفی  تكنولوژیكی  همكاری  شبیه سازی   برای  سیتی گروپ 
است  شرکت هایی  با  مرتبط  اسم  یک  »فینتک«  امروزه  شد. 
برای  نرم افزار(  مدرن)همانند  نوآورانه  تكنولوژی های  از  که 
توانمندسازی  ارائه خدمات مالی استفاده می کند.  در یک مفهوم 
گسترده تر، بنظر می رسد فینتک یک بازار جدید باشد که  مالی 
با هم ادغام  کرده است ]2[ و جایگزینی برای  و تكنولوژی را 
تكنولوژی-محور  فرآیندهای  طریق  از  سنتی  مالی  ساختارهای 

جدید  می  باشد]3[.
است.گزارش  دشوار  بسیار  فینتک  بخش  مرز های  تعریف 
عنوان  به  را  فینتک   اینسایت، شرکت های  بی  و سی  اکسنچر 
شرکت هایی تعریف می کنند که »تكنولوژی هایی برای بانكداری 
و تامین مالی شرکت، بازار سرمایه، تحلیلگری داده های مالی و 
مدیریت پرداخت  و مالی شخصی  ارائه می کنند]4[«. »گزارش 
توسط  فینتک«  که   در  فینتک 2015:روندهای سرمایه گذاری 
بانک سیلیكون والی ارائه شده است در مورد شرکت هایی است 
که از تكنولوژی در  وام دادن،تامین مالی شخصی، پرداخت ها، 

تامین  سرمایه گذاری خرده فروشی، سرمایه گذاری های سازمانی، 
مشتری،  خدمات  وجه،  انتقال  سهام،  صدور  طریق  از  مالی  
تحقیقات مالی و زیرساخت بانكداری استفاده می کنند و دیگران 
معتقدند که هم تجارت الكترونیكی و هم  امنیت سایبری باید  

در فینتک لحاظ شود]1[.
ماهیت  تغییر  فینتک،موجب  بیشتر  یكپارچه سازی  و  توسعه 
عنوان  به  آن  از  قبال  کارشناسان  که  شد  خواهد  مالی  خدمات 
سریع  توسعه  طریق  از  انقالب  این  یادکرده اند.  فینتک  انقالب 
)رایانش   نرم افزار  موبایل(،  دستگاه های  افزار)شامل  سخت 
افزون  روز  همگرایی  و  خدمات(  آنالین  ابری،شخصی سازی 
ارتباطات است]5[. پذیرش  فناوری اطالعات و  تكنولوژی های 
انقالب فینتک با دیدگاه های متفاوتی همراه بوده است. گروهی 
در صنعت خدمات مالی،پیشرفت فینتک  را به عنوان یک تهدید 
برای صنعت بانكداری سنتی می پندارند و برخی  دیگر معتقدند 
که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت 
از  برخی  در  بهتر  بیشتر،قابلیت  انعطاف پذیری  بطوریكه  نمود، 
حوزه ها و  تجمیع خدمات را فراهم کند. در نتیجه، توسعه فینتک 
و تاثیر آن بر آینده صنعت بانكداری، این روز ها از  موضوعاتی  

هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند]1[.
در  اخیر  روندهای  وتحلیل  تجزیه  مقاله،  این  اصلی  هدف   
بانكداری،شناسایی فرصت ها و ریسک های  فینتک برای بانک ها 
است. ادغام به موقع فینتک با کسب وکار به بانک ها اجازه می دهد 
مقاله  این  بنابراین  آورند.  بدست  رقابتی  مزیت  فرآینده  رقابت  در 
به صورت زیر سازماندهی شده است:یک تحلیل جامع از روندهای 
اخیر در  ارائه می کند)بخش روندهای  بانكداری  و  فینتک  اخیر در 
فینتک(،احتمال همكاری در برابر رقابت را بین بانک ها و شرکت های 
فینتک بررسی می کند)بخش فینتک  وبانک ها:رقیب هم یا شریک 
هم؟( و ریسک های اصلی مرتبط با توسعه فینتک و نوآوری های 
را  هستند  مواجه  آن  با  کالن  و  خرد  سطح  در  بانک ها  که  مالی 
شناسایی می کند)بخش ریسک های اصلی  مرتبط با توسعه فینتک( 
بانک های  برای  العمل هایی   دستور  مجموعه  یک  نهایت   در  و 
تجاری به منظور تقویت جایگاهشان در نوآوری های مالی و کنترل 

ریسک های مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.
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1. روند های اخیر در فینتک 

تغییر  موجب  اطالعات  فناوری  اخیر،توسعه  سال   10 طی 
شامل  است،که  شده  صنایع  از  تعدادی  در  مالحظه ای  قابل 
ثبت  هتل(،تجارت)سیستم  و  پرواز  رزرو  گردشگری)سیستم 
سفارش الكترونیكی( و مدیا)توزیع الكترونیكی محتوا( می باشد و 
صنعت مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.بعالوه، بانک ها 
در میان پیشگامان در پذیرش فناوری اطالعات بوده اند بطوریكه 
اطالعات  فناوری  پشتیبانی  از طریق  بانكداری  فرآیندهای  اکثر 
بانک ها   این،امروزه  کنار  در  می گیرد]6[.  صورت  ارتباطات  و 
تعدادی از خدمات خود را از طریق کانال های الكترونیكی ارائه 
می کنند)برای مثال پلتفرم های بانكداری آنالین، خرید و فروش 
الكترونیكی سهام و غیره(.سرمایه گذاری در فناوری اطالعات به 
به  توجه  بدون  بانكداری،  وکار  ناپذیر کسب  یک بخش جدایی 
اندازه بانک شده است.بانک های بزرگ بر بهره وری و پیشرفت 
اغلب  کوچک  بانک های  هستند،درحالیكه  متمرکز  عملیاتی 

ارتباط  بر  -محور   خدمت  وکار  کسب  استراتژی  بكارگیری  با 
نزدیک با مشتریان تمرکز می کنند.بنابراین در هر دو گروه نقش 

فناوری اطالعات کلیدی می باشد]7[. 
به طور  فینتک  اخیر،شرکت های  سال  هفت  طی  در    
چشمگیری خدمات خود را از طریق ورود به عرصه بانكداری که 
قبال تحت پوشش بانک ها بوده است،گسترش داده اند.بر اساس 
داده های آماری،بعد از بحران مالی سال 2008،جذاب ترین حوزه 
سرمایه گذاری  حجم  که  فینتک  شرکت های  برای  مالی  بخش 
اعظم را به خود اختصاص داد مرتبط با خدمات خدمات پرداخت 
بوده است که 70 درصد از کل سرمایه گذاری تكنولوژی مالی را 
با افزایش قابل  به خود اختصاص داد )شكل1(. در سال 2013 
ارائه خدمات  تغییر  فینتک،  در شرکت های  توجه سرمایه گذاری 
بانكداری و مالی شرکتی)29 درصد در مقایسه با 10 درصد در 
 6 با  مقایسه  در  درصد  داده)19  تحلیل   و  2008(،تجزیه  سال 
در  درصد  شخصی)14  مالی  مدیریت  و   )2008 سال  در  درصد 

مقایسه با 5 درصد در سال 2008( را نشان می دهد]1[.

شکل 1ـ حوزه های سرمایه گذاری  تکنولوژی مالی در سراسر جهان در بازه 2013 - 2008]8[
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وب سایت داده های آماری گزارش کرد  که در سال 2014 
میلیارد   6/8 حدود  به  جهانی  مقیاس  در  فینتک  سرمایه گذاری 
اینسایدر   بیزینس  گزارش  براساس  بعالوه  است.  رسیده  دالر 
به   2015 ژوئن  تا   2010 ژانویه  دوره  در  سرمایه گذاری   کل 
49/7 میلیارد دالر رسیده است.سرمایه گذاری در فینتک پر رونق 
است- فقط حدود 25 درصد از مقدار سرمایه گذاری در طول 5/5 
سال )باالی 12 میلیارد دالر( در نیمه اول  سال 2015 صورت 

گرفته است]8[.
 آرنر و همكاران )2015( یک نوع شناسی از صنعت فینتک 
ارائه کرده اند. امروزه فعالیت صنعت فینتک مشتمل بر پنج حوزه 
عملیات،  و  ریسک  مدیریت  سرمایه گذاری،  و  است:مالی  اصلی 
زیرساخت و پرداخت، امنیت داده و کسب درآمد و رابط مشتری.

شرکت های  کل  در  سرمایه گذاری   ارزش  تحلیل  و  تجزیه 
خدمات  جذاب ترین  که  می دهد  نشان  خدمات  لحاظ  از  فینتک 
سرمایه گذاری، بخش مالی و سرمایه گذاری و همچنین پرداخت 
و زیرساخت است، بویژه وام فرد به فرد/ وام دادن آنالین/  کیف 
و  مدیریت  و  موبایلی  و  آنالین  درآمد  امتیازی، کسب  پول های 
برنامه ریزی مالی شخصی است. در نتیجه روند های اخیر نشان 
می دهد که صنعت فینتک به سرعت در حال توسعه است و در 
حال تبدیل شدن به یک پتانسیل بالقوه برای رقابت با بانک های 
تجاری سنتی می باشد )شكل 2(. بنابراین ضرورت دارد بررسی 
شود که فینتک برای   بانک های سنتی  یک تهدید بالقوه است 

یا یک فرصت]2[.

شکل 2ـ سرمایه گذاری در شرکت های تکتنولوژی مالی در سرتاسر جهان،2014)%(]1[

2. فینتک و بانک ها:رقبا یا شرکا؟

می توان  فینتک   شرکت های  خدمات  وتحلیل  تجزیه  براساس 
آن ها را به دو گروه تقسیم نمود:

1- شرکت های فینتک ارائه دهنده خدمات مكمل با خدمات 
استفاده  برای  تكنولوژی هایی  ارائه  مثال  بانک)برای 

بانک ها به منظور ارائه خدمات مالی(
2- شرکت های فینتک ارائه دهنده خدماتی که در گذشته تحت 

پوشش بانک ها بوده است )به عنوان مثال پرداخت  ها(
و  کنش   بیشتر   تحلیل  برای  مبنایی  طبقه بندی  این   
می کند  ایجاد  فینتک  توسعه  مورد  در  بانک  پتانسیل  واکنش 
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از  هم  و  پنداشت  رقیب  یک  عنوان  به  را  آن  هم  می توان  که 
و  کسب  بر  فینتک  توسعه  کرد]1[.  یاد  شریک  عنوان  به  آن 
مبتنی  بانكداری  از محصوالت  بسیاری  بانكداری همچنین  کار 
از  را  آن  می توان  بنابراین  دارد.  افزونی  روز  تاثیر  اطالعات  بر 
کرد. خریداری  مالی  گوناگون خدمات  ارائه دهندگان  از  بسیاری 
بعالوه روش های تجزیه و تحلیل داده مدرن و فناوری اطالعات 
اجازه  می دهد  فردی ساختن بسیاری از خدمات مالی دیجیتالی 
این خدمات را مشتری محور کنند]5[. کارشناسان مالی معتقدند 
که شرکت های خدمات مالی سنتی )شامل بانک ها، شرکت های 
بیمه و شرکت های مدیریت دارایی و ثروت( با ریسک ورشكستی 
واقعی مواجه هستند. بنابراین، برای بانک ها بیش از پیش مهم 
مشارکت  دادن  و شكل  فینتک  با  همكاری  طریق  از  که  است 

یا راه  حل های زیر یک سقف بودن  خود را بروز نگه دارند]1[.
ارائه دهندگان خدمات تكنولوژی محوربیش از پیش در ارائه 

محصوالت/خدمات مالی مبتنی بر داده و وب فعال شده اند که در 
حال ایجاد رقابت با بانک های سنتی هستند.در زمینه محصوالت 
و خدماتی که دانش کمتری مورد نیاز است و  به سادگی قابل 
بانكداری  صنعت  برای  تهدید  پتانسیل  هستند  شدن  استاندارد 
کارشناسان  استاتیسكا،  گزارش  اساس  است.بر  یافته  افزایش 
مالی در اروپا تهدیدهای احتمالی مشارکت کنندگان بالقوه جدید 
بازار )شرکت های فینتک( را در زمینه هایی نظیر پرداخت ها )95 
درصد از پاسخ دهندگان از آن به عنوان سناریوی بسیار محتمل 
از  )78 درصد  یاد کردند(، محصوالت ساده پس انداز  و محتمل 
پاسخ دهندگان(، حساب های جاری )64 درصد از پاسخ دهندگان( 
می دانند.  پاسخ دهندگان(  درصد   54( اعتباری  کارت های  و 
ساختاریافته  پس اندازهای  همانند  محصوالتی  در  می رود  انتظار 
شرکت های  بالقوه  تهدیدهای  خانوادگی  وکار  کسب  وام های  و 

فینتک کمتر باشد )شكل 3(]1[.

شکل 3ـ احتمال تهدید مشارکت کنندگان جدید بازار مالی برای بانکداری خرد در اروپا،2014]1[
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بسیاری از بانک های اروپایی قبال اهمیت و پتانسیل  استفاده 
بانكداری درك کرده اند.  وکار  در کسب  را  اطالعات  فناوری  از 
بر اساس پیش بینی دلیوت،در سال 2014 بانک ها در اروپا بیش 
از 55 میلیارد یورو روی فناروی اطالعات هزینه کرده اند،هرچند 
تنها سهم کوچكی از ان)9میلیارد یورو( روی سیستم های جدید 
هزینه شده است]9[.به همین ترتیب،اگر مقدار منابع مالی که پنج 

نرم افزارهای  توسعه  و  خرید  برای  اروپایی  بزرگ  تجاری  بانک 
4(،روند  شود)شكل  مقایسه  یكدیگر  با  داده اند  تخصیص  جدید 
که   پیش  سال  چند  به  نسبت  امروزه  می شود:  آشكار  صعودی 
هزینه های نرم افزاری را چندین بار افزایش می دادند، بانكها مقدار 
پول بیشتری را روی  مدرنیزه کردن  سیستم ها  سرمایه گذاری 

می کنند]1[

شکل 4ـ سهم هزینه های نرم افزار به دارایی در پنج بانک بزرگ اروپایی:بازه 2008-2015]1[

سوی  از  شده  انجام  پیمایش  اساس  دیگر،بر  سوی  از 
جهان  سرتاسر  بانک های  واکنش   ،)2015 )فوریه،  استاتیستا 
نشان  است.داده ها  بوده  متفاوت  فینتک  شرکت های  توسعه  به 
فینتک  شرکت های  با  همكاری  از  که  بانک هایی  می دهد، 
شرکت های  پرورش  برای  را  نكرده اند،برنامه هایی  اجتناب 
از بانک های مشارکت کننده در  فینتک آغاز کرده اند )43 درصد 
پیمایش(، صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر برای تامین مالی 
منظور  به  درصد(،   20( کرده اند  راه اندازی  فینتک  شرکت های 
درصد(.   20( کردند  مشارکت  فینتک  شرکت های  با  همكاری 
شرکت های  تصاحب  به  اقدام  اخیرا  بانک ها  از  معدودی  تعداد 
خود  فینتک  تابعه  شرکت های  یا  دردصد(   10( گرده اند  فینتک 

را راه اندازی کرده اند)7 درصد(.همكاری نزدیک با ارائه دهندگان 
شرکت های  نسبی  مزیت  از  می دهد  اجازه  بانک ها  به  فینتک 
فینتک استفاده کنند.مهم ترین مزیت نسبی شرکت های فینتک 

عبارتند از:
خدمات مالی با استاندارد باال و هزینه کم ●
 مبتنی بر اینترنت و در نتیجه و تمرکز کمتر بر فاصله  ●

جغرافیایی
 تغییر دادن رفتار مشتری ●
 رویه های کمتر در ارائه خدمات مالی ●
 ریسک نسبتا پایین خدمات/محصوالت  مالی )همانند  ●

ریسک نكول، ریسک سررسید(]1[ 
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باید  کارشناسان معتقدند که  در دراز مدت دیجیتالی شدن 
یک الویت برای بانک های سنتی باشد.این امر به خلق فرصت 
بدور از  چالش هایی برای حصول اطمینان از آینده توسعه بانک  ها 
می باشد.در نتیجه می توان نتیجه گرفت که شرکت های فینتک و 
بانک های سنتی  همزمان هم می توانند برای هم رقیب باشند و 
هم شریک.اما همكاری برای بانک ها ضروری است و می تواند 

متقابال سودمند باشد]1[

3. ریسک های عمده مرتبط با توسعه فینتک 

بانک های سنتی تجربه طوالنی مدتی در ارائه خدمات مالی دارند  
در  را  بخصوص  انباشته شده   نیاز  مورد  نتیجه تخصص  در  و 
و  مسكن  وام   پیچیده،  مالی  ارائه محصوالت  نظیر  زمینه هایی 
ارائه وام به شرکت ها، مدیریت ریسک،واسطه گری مالی،مدیریت 
ثروت و سایر خدماتی که مورد نیاز یک مدیر بانک با صالحیت 
مهمی  مزیت  یک  آنها  نتیجه  اند.در  کرده  را  کسب  است  باال 
سالیان  دارند.برای  دانش  محور  و محصوالت  زمینه خدمات  در 
متمادی بانک ها رویكرد »مشتری را بشناس« را بكار گرفته اند 
را  محور  مشتری  و  شخصی شده  مالی  خدمات  ارائه  اجازه  که 
می دهد.همزمان  مشتری  رضایت  از  اطمینان  حصول  برای 
را  بانكداری  وکار  کسب  ایجاد  باال  نظارتی  استانداردهای 
تضمین کرده است که مبتنی بر امنیت و نگهداری از اطالعات 
می باشد که یكی از پیش شرط ها برای استفاده از تكنولوژی های 
مالی)یا هرنوع دیگری( است]1[ مطالعات نشان  می دهد صنعت 
بانكداری تحول خود را در سال های آتی بنا بر چهار دلیل ادامه 
خواهد داد:پیامدهای بحران های مالی،تغییر کردن رفتار مشتریان 
بانكداری،سرعت انتشار راه حل های نوآورانه پایین دستی فناوری 
نظر  بانكی ها)فینتک ها(]6[.از  غیر  پدیده  ظهور  و  اطالعات 
به  را  اضافی  ریسک های  فینتک ها  توسعه  سنتی   بانک های 

همراه دارد که عبارتند از:
رقبای  ● دلیل  به  بازار  سهم  از  بخشی  دادن  دست  از 

اعتباری،پس  پرداخت ها،کارت های  در  جدید)بخصوص 
انداز( 

فشار مازاد بر حاشیه سود در نتیجه درآمد کمتر  ●

افزایش ریسک عملیاتی وریسک کالهبرداری ●
تكنولوژی  ● را ه حل های   به  بانک  وابستگی  افزایش   

خدمات مالی
فینتک است که  توسعه شرکت های  با  ارتباط  این ریسک ها در 
است.بخصوص  مالی  بازارهای  ناظران  خاص  توجه  مستلزم 
استانداردهای نظارتی بانک  باید در ارتباط با ارائه دهندگان غیر 
بانكی خدمات مالی نیز باشد. برای مثال همه مشارکت کنندگان 
بازار باید از اصل »مشتری خود را بشناس« پیروی کنند که از 
کنترل  الزامات  و  می کند  جلوگیری  وجوه  قانونی  غیر  استفاده 
تحلیل  و  تجزیه  و  نموده   اجرا  کامل  بطور  را  آنالین  تراکنش 
و سطح  کافی  سرمایه  داشتن  می سازد.بعالوه  قاعده مند  را  داده 
مسئولیت  اطمینان از محرمانه بودن و امنیت اطالعات مشتری 
بازار،ارائه خدمات  جدید  بازیگران  است]1[  ظهور  حیاتی  بسیار 
مالی  نوآورانه با کیفیت باال،ارزان تر و راحت تر را به همراه دارد 
که ناچارا به افزایش رقابت برای بانک های  سنتی می انجامد و 
در نتیجه مشتریان کم می شوند.افزایش رقابت به نوبه خود منجر 
به کاهش درآمد خدمات مالی بانک ها می شود.بنابراین بانک ها 
به منظور افزایش تامین مالی برای تكنولوژی های جدید باید به 
مشارکت کنندگان بازار خبره و نوآور  تبدیل شوند و از پتانسیل 

فینتک نباید غفلت ورزیده و یا آن را دست کم  گیرند]1[

 نتیجه گیری و مالحظات

در اقتصاد مدرن،صنعت خدمات مالی یک مشارکت کننده کلیدی 
جدایی  بخش  به  می باشد.فینتک  کشور   داخلی  محصوالت  در 
در  رقابت  بانک ها  امروزه  و  است  شده  تبدیل  بانكداری  ناپذیر 
سوی  از  فزاینده  رقابت  با  مواجهه  در  را  مالی  خدمات  ورای 
موسسات غیر بانكی شروع  کرده اند،در نتیجه بانک های سنتی 
در بخشی از سهم بازار خود ریزش داشته اند.توسعه فینتک تاثیر 
از  بانک ها داشته است بطوریكه بسیاری  فعالیت  بر  چشمگیری 
محصوالت بانک ها اطالعات محور هستند و بنابرین میتوان از 
سوی سایر تامین کنندگان خدمات مالی خریداری شوند.از سوی 
اطالعات  فناوری  و  داده  تجزیه وتحلیل مدرن  دیگر،روش های 
داده  دیجیتالی  به صورت  را  مالی  خدمات  کردن  فردی  اجازه 
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است.افزایش تهدید بالقوه برای صنعت بانكداری را  می توان در 
زمینه  خدمات کمتر دانش محور و براحتی قابل استانداردسازی 
خدمات  اعتباری،   حساب  نمود)پرداخت ها،پس انداز،  شناسایی 
فینتک   شرکت های  با  موقع  به  همكاری  اما  مشتری(.  اعتبار 
بانک ها در خلق فرصت های جدید کمک می کند.پیمایش ها  به 
جهانی  در سطح  توسعه   به  بانک ها  واکنش  که  می دهد  نشان 
شرکت های فینتک  متفاوت است:برنامه های استارت آپ بانک ها 
مخاطره  صندوق های  فینتک،ایجاد  شرکت های  پرورش  به 
شرکت های  مالی  تامین  کارآفرینانه(برای  پذیر)سرمایه گذاری 
فینتک، عقد تفاهم نامه همكاری به عنوان شریک؛ گروهی دیگر 
از بانک ها شرکت های فینتک را صاحب شده اند یا شرکت های 
فینتک  شرکت های  کرده اند.   راه اندازی  را  خود  فینتک  تابعه 
ارائه دهنده  کرد:شرکت های  طبقه بندی  گروه  دو  به  می توان  را 
را  بانک ها  با  بالقوه  بانكداری)شراکت  خدمات  مكمل  خدمات 
می توان انتظار داشت( و شرکت های ارائه دهنده خدماتی که قبال 
تحت پوشش بانكداری سنتی بوده است)فینتک به عنوان رقیب، 
ارائه دهندگان  با  نزدیک  دارد(.همكاری  وجود  همكاری  احتمال 
فینتک به بانک ها اجازه می دهد از مزیت های نسبی شرکت های 
استاندارد  با  و  قیمت  ارزان  مالی  خدمات  عنوان  به  فینتک 
نكول،  ریسک  پایین)همانند  نسبتا  ریسک  با  مالی  باال،خدمات 
غیره  و  محور  تكنولوژی  مصرف کننده  رفتار  سررسید(.  ریسک 
اضافی  ریسک های  فینتک  وجود،توسعه  این  کنند.با  استفاده 
از:از دست  عبارتند  که  می کند  »ایجاد«  بانكداری  برای صنعت 
اضافی  جدید،فشار  رقبای  دلیل  به  بازار  سهم  از  بخشی  دادن 
ریسک  افزایش  درآمد،  کاهش  نتیجه  در  و  سود  حاشیه  بر 
وابستگی  افزایش  همچنین  و  کالهبرداری  ریسک  و  عملیاتی  
بنابراین ضرورت  مالی.  تكنولوژی خدمات  راه حل های  به  بانک 
خاص  توجه  مورد  بانكی  غیر  مالی  خدمت  ارائه دهندگان  دارد 
ناظران بازارهای مالی از لحاظ  بكارگیری استانداردهای مرتبط 
گیرند.  قرار  و غیره   اطالعات مشتری،نظارت، سرمایه کافی  با 
شده  اضافه  چالش  یک  فینتک  توسعه  سو،  یک  از  نتیجه  در 
برای بانک ها است و از سوی دیگر این چالش می تواند به یک 
فرصت تبدیل شود که رشد بیشتر بانک ها را پشتیبانی می کند. 

بنابراین ضرورت دارد بانک ها  همكاری با شرکت های فینتک را 
شروع کنند )بخصوص در زمینه کسب وکارهایی که شرکت های 
فینتک خدمات مكمل  با خدمات بانک را ارائه می کنند(. توسعه 
فینتک  در  سرمایه گذاری  بانک ها  که  است  این  مستلزم  اخیر 
کنند،  تجدیدنظر  خدمت  ارائه  کانال های  در  دهند،  افزایش  را 
استانداردسازی بیشتر  وظایف و خدمات اداری و غیره را افزایش 
دهند.یک ادغام به موقع فینتک در کسب وکار به بانک ها اجازه 

می دهد مزیت نسبی در رقابت فزاینده کسب کنند.
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