


نامکتاب:.....................آیندهصنعتمالی،فینتکهاواستراتژیسرمایهگذاری

تالیف:.......................................................دکترمجتبیلشکربلوکی

ناشر:...................................................................فرهنگصبا

ویراستاران:.................................دکتررضامیهمیومهندسوحیدشامخی

طراحوصفحهآرا:.....................................................مازیارغالمی

چاپاول:..............................................................پاییز1397

شابک:....................................................978-622-6236-07-2

شمارگان:...............................................................300نسخه

قیمت:...............................................................25252تومان

باسمه تعالی

اینکتابباحمایتموسسهدانشبنیانبرکتوشرکتمدیریتثروتستارگانچاپو
منتشرشدهاست.کلیهحقوقمادیومعنویاینکتابدراختیارایندومجموعهاست.

تلفکس:88655035

مدیریتثروتستارگان
www.stars-wm.com



سرشناسه:لشکربلوکی،مجتبی،1357
عنوانونامپدیدآور:آیندهصنعتمالی،فینتکهاواستراتژیسرمایهگذاری/مجتبیلشکربلوکی

مشخصاتنشر:تهران،فرهنگصبا،1397
مشخصاتظاهری:57ص

شابک:978-622-6236-07-2
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

موضوع:خدماتمالی--تکنولوژیاطالعات
Financial services industry—Information technology :موضوع

موضوع:خدماتمالی--نوآوری
 Financial services industry—Technological innovations :موضوع

موضوع:سرمایهگذاریجمعی
 Crowd Fundingموضوع:

HG173 /ردهبندیکنگره:13979آ5ل
ردهبندیدیویی:332/10688

شمارهکتابشناسیملی:5418438



فهرست مطالب
گشایش:اهمیتوگسترهصنعتمالی.......................................1

چیستند؟......................................7 تغییر پیشرانهای اول: فصل

فصلدوم:آیندهصنعتمالیچگونهخواهدبود؟..............................23

فصلسوم:استراتژیهایسرمایهگذاری؛واکنشامپراطور....................49

منتخبیازمنابعومراجع...................................................56





بخش دوم: آینده صنعت مالی چگونه خواهد بود؟

1

اهمیت و گستره صنعت مالی

گشایش
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گشایش؛ اهمیت و گستره صنعت مالی
صنعتمالیدرتمامکشورهابدوناستتثناءیکصنعتاستراتژیکاست.اماوقتیمیگوییم
به که است تشکیلشده مالی نهادهای از مالی منظورمانچیست؟صنعت مالی، صنعت
خدمات یا مالی خدمات حقیقی، اشخاص نیز و سازمانها( و )شرکتها حقوقی اشخاص

مربوطبهداراییهایمالیارایهمینمایند.حالسهسوالدراینجامطرحمیشود:
داراییمالیچیست؟

خدماتمالیبهچهمعناست؟
نهادهایمالیچهمیتوانندباشند؟

درادامهبهاینسواالتپاسخمیدهیم:
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گشایش: اهمیت و گستره صنعت مالی

آن به که است، نامشهود دارایی نوع یک مالی، دارایی
داراییهایکاغذیهمگفتهمیشود،ارزشایننوعدارایی
دارنده مثال میشود؛ تعیین دیگر دارایی یک پشتوانه به
اوراق که پروژهای بهواسطهمشارکتدر اوراقمشارکت،
مذکوربرایتأمینمالیآنپروژهمنتشرشده،سودبهدست
میآورد.همینگونهاوراقسپرده،ورقهسهام،اوراقگواهی

سرمایهگذاریو...

نهادهای دسته دو به کلی طبقهبندی یك در مالی، نهادهای
در )فعال غیرسپردهپذیر و پول( بازار در )فعال سپردهپذیر
بازارسرمایهوبیمه(طبقهبندیمیشود.نهادهایسپردهپذیر
واسطههایمالیهستندکهازطریقدریافتکارمزدخدماتمالی
وحاشیهسودحاصلازتفاوتنرخاعطایواموپذیرشسپرده،
اعتباری موسسات تجاری، بانكهای نظیر میکنند؛ فعالیت
و...؛امانهادهایغیرسپردهپذیرازطریقبهکارگیرییاارایه
خدماتتخصصیدرآمدکسبمیکنند؛نظیرشرکتهایبیمه،
صندوقهایسرمایهگذاریمشترك،شرکتهایتامینسرمایه

)بانكهایسرمایهگذاری(و...

بانکهایسرمایهگذاری، بانکهایتجاری/عمومی، بازیگرانصنعتمالی: از نمونههایی
وام،شرکتهایسرمایهگذاری،صندوقهای و اختصاصی،موسساتپسانداز بانکهای
یامشاورانمالی، بیمهزندگیوغیرزندگی،دالل بیمهشامل سرمایهگذاری،شرکتهای
کارگزارانبورسواوراقبهادار،حسابرسان،صندوقهایبازنشستگی،شرکتهایمدیریت
و فکتورینگ شرکتهای لیزینگها، سبدگردان،صرافیها، شرکتهای دارایی، یا ثروت

فورفیتینگو...

دارایی
مالی

چیست؟

نهادهای
مالی
چه

می توانند
باشند؟
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ودرنهایتخدماتمالیعبارتاستاز:
تبدیلداراییهایمالی)مانندتبدیلپولبهگواهیسپردهبلندمدتتوسطبانکها(

مبادلهداراییهایمالی)مانندتبادللیرترکیهبایوانچینتوسطصرافان(
واسطهگریداراییهایمالی)ماننداعطایوامازطریقتجمیعسپردهها(

توسطشرکتهای ثروت تولید )مانند برایمشتریان مالی داراییهای ایجاد به کمک
مدیریتدارایی(

)مشاوران بازار در مشارکتکنندگان دیگر به سرمایهگذاری درباره مشورت ارایه 
سرمایهگذارییامالی(

حفظونگهداریداراییهایمالی)موسساتپساندازووام،بیمههایبازنشستگی(
خریدریسکوارایهداراییمالیمرتبط)مانندصدوربیمهنامه(

تبدیلداراییهایفیزیکیبهداراییهایمالییااوراقبهادارسازیداراییها
تسهیلفروشداراییهایمالی)مانندشرکتهایمشاورهپذیرشوعرضه(

انتقالداراییهایمالیازیکشخصبهشخصدیگر)مانندحوالههایارزیصرافانو
حوالههایبانکی(

و...

خدمات 
مالی به چه 
معناست؟
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تعییناندازهدقیِقبخِشخدماتمالیجهان،کاِردشواریاستزیراآماریازاندازهبازار
ازطرفدیگرتعریفدامنهصنایعیکهمیتواند و مالیهمهکشورهادردسترسنیست
دربخشخدماتمالیدستهبندیگردد،آساننمیباشد.بااینوجودآماریکهازسوی
OECD1منتشرشده،نشانمیدهد%20ازکلتولیدناخالصداخلیکشورهایتوسعهیافته

دربخشخدماتمالیاستودرسال2020،ازمنظرمجموعتولیدناخالصداخلیجهان،به
بیشاز100تریلیوندالرمیرسیمکهاگربپذیریمبیشترینسهمازتولیدناخالصداخلیجهان
راهمینکشورهایتوسعهیافتهدارندآنگاهمیزانارزشجهانیبازارخدماتمالیدرحدود

20تریلیوندالرتخمینزدهمیشود.

اینصنعتهموارهدرطولتاریخازاهمیتاستراتژیکیبرخورداربودهوهست.چراکههیچ
کاالییفروختهنمیشود،هیچکارخانهجدیدیتاسیسنمیشود،هیچسرمایهگذاریانجام
بانکها، از یکی اینکه نمیشود،مگر گذاشته بهعبارتیهیچآجریرویآجر و نمیشود
یاسایر تامینسرمایه کارگزاران،شرکتهای لیزینگها،سبدگردانان، بیمهها،صرافیها،
نهادهایمالیبسترسازآنباشند.صنعتمالی،یکیازمهمترینزیرساختهاینرمیک

نظاماقتصادیاست.
امابرایآنکهبتوانیمآیندهصنعتمالیراپیشبینیکنیم،بایدبدانیمکهپیشرانهایتغییر
ایننظامچیست؟بنابرایندرفصلاولبههشتپیشرانتغییریاموتورهایدگرگونسازی
نظمموجودمیپردازیمتاپسازآندرفصلدومدریابیمکهایننظمنوینبعدیتحتتاثیر
اینهشتپیشرانکلیدیچگونهخواهدبود؟چهروندهایتاثیرگذاریشکلخواهدگرفت؟و
نهایتًادرفصلسومبهاینمیپردازیمکهدرچنانشرایطجدیدیچهاستراتژیهایموثری

رامیتوانپیشگرفت؟

1.   Organization for Economic Co-operation and Development





بخش دوم: آینده صنعت مالی چگونه خواهد بود؟

7

پیشران های تغییر چیستند؟

فصل اول



آیندهصنعتمالی،فینتکهاواستراتژیسرمایهگذاری

8

پیشران های تغییر چیستند؟
بامطالعهمنابعمختلفدرمییابیمکههشتپیشرانکلیدیپیشرویصنعتمالیوجود
داردکهبهشدتدرآیندهآنموثراست.درمتونآیندهپژوهی،پیشرانهابهنیروهایعمده
شکلدهندهآیندهاشارهدارد.بهعبارتدیگرپیشرانها،نیروهایمحرکیهستندکهباعث
حرکتوتغییرمتغیرهایمختلفوایجادوضعیتهاوتعادلهایجدیدمیشوند.درادامه

بهمعرفیاینهشتپیشرانمیپردازیم.

نسلهایجدید
فناوریهایارتباطی

اینترنتاشیاءواشیای
هوشمند

واقعیتتعمیمیافته

زنجیرهبلوکی
وقراردادهایهوشمند

فناوریهایشناختی
وهوشمصنوعی

کالندادهها

گوشیهایهوشمند

Zنسل
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اینترنتاشیاءیعنیاینکهوسایلمختلفبهاینترنت
متصلمیشوندوقابلیتارسالودریافتاطالعات
دارند.ازساعترویدستشماتالولهآبیکهدر
هر دوچرخه. تا گرفته خودرو از شماست، خانه
و بفرستد سیگنال میتواند میکنید فکر که چیزی
دریافتکند،بهعبارتدیگرمیتواندباجهانحرف

بزندوبهجهانگوشدهد.
تغییر اینترنت، به ماشینمتصل و پوشیدنیهایهوشمند،خانههوشمند اشیاء، اینترنت
شده جمعآوری دادههای طریق از خانهها، وضعیِت سنجش کرد. خواهند ایجاد بزرگی
ازسنسورهایهوشمندبهبودمییابد.تاسال2020،20میلیارددستگاهمتصلبهاینترنت

خواهیمداشتو300میلیارددالردرآمددرحوزهاینترنتاشیاء!

نمونه عملی؛ اینترنت اشیاء و صنعت بیمه 
زنگخانههاییکهبهاینترنتمتصلهستندبهکاربرانایناجازهرامیدهدتاازهرکجایدنیا
باتلفنهمراهخودمراجعینرامشاهدهوباآنهاصحبتکنند.اینزنگهایهوشمنِدخانهها
بهدیددرشبوحسگرحرکتیمجهزوقادربهضبطویدیواستونیزمیتوانازهمهجابه
اطالعاتضبطشدهدسترسیداشت.طبقگفتهمدیرعاملشرکترینگ،دادههایشرکت
نشانمیدهدکهاستفادهاززنگدرورودیایکهقابلاتصالبهاینترنتاست،ورودهای
غیرمجازاحتمالیوخسارترابهطورچشمگیریکاهشمیدهد.برخیشرکتهایبیمهاین
زنگهارابا%30تخفیفبرایمشتریانخودنصبمیکنند.شرکتهایبیمهدرآیندهبرای

کاهشمیزانخسارتپذیری،بیشتروبیشترازاینترنتاشیاءاستفادهخواهندکرد.

1. اینترنت 
اشیاء و اشیای 
هوشمند
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تولید نتیجه  جهان در موجود دادههای از %90
روزانه2٫۵تریلیونبایتداده،فقططیبیستسال
گذشتهاست.اینحجمازدادهکهمعمواًلکالنداده
نتیجهعملکرد نامیدهمیشوند، یادادههایعظیم
اطالعات ذخیره و درجمعآوری کامپیوترها عالی
است.هزینهکماینذخیرهسازیهانیز،بهاینمعنی
استکهشرکتهایمالیبیشازپیشذخیرهسازی
انجاممیدهندواینمسئلهحائزاهمیتشدهاست.
هرچندکهاستفادهکاربردیوشناختایناطالعاتکاربسیاردشواریاستچراکهطیف
دادههابسیارگستردهبودهوکنارهمقراردادنآنهاوبهدستآوردنمعنیومفهومیکپارچه

کاریاستبسپیچیده!
دادههای کرد. تقسیم ساختارنیافته و ساختاریافته دسته دو به میتوان را دادهها کالن
ساختارنیافته،اطالعاتیهستندکهسازماندهینشدهودردستههایازپیشتعیینشدهقرار
نمیگیرند.دادههایجمعآوریشدهازشبکههایاجتماعیازجملهدادههایساختارنیافته
مشتریان نیازهای مورد در اطالعات جمعآوری برای آنها از مالی مؤسسات که هستند
استفادهمیکنند.دادههایساختاریافته،مرکبازاطالعاتیهستندکهدرپایگاهدادهسازمان

طبقهبندیشدهاند.
اینحجمازتولیدوتوزیعدادههادرجهان،تحلیلهاییرابرایماممکنمیسازدکهتاپیش
ازاینقادربهانجامآننبودهایم.همچنینتکنولوژیهایمرتبطباکالندادهها،پاسخطبیعی

ماستبهاینانفجاراطالعات!

نمونه عملی؛ کالن داده ها و معامالت الگوریتمی
بهدلیلرشدظرفیتذخیرهرایانهها،معامالتالگوریتمیباکالندادههامتناظرشدهاند.

2. کالن داده ها
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پردازشخودکار،برنامههایرایانهایراقادرمیسازدکهمعامالتمالیراباسرعتوتناوبی
مدلهای طریق از الگوریتمی، معامالت برسانند. انجام به است بشری توان از فراتر که
ریاضی،انجاممعامالتبابهترینقیمتودربهترینزمانراممکنمیسازندوتأثیرخطای

انسانیناشیازعواملرفتاریرابهحداقلمیرسانند.
مؤسساتمیتوانندالگوریتمهارابرایپردازشحجمانبوهیازدادهواستفادهازانبوهاطالعات
گذشتهبرایسنجشاستراتژیهایمالیبرنامهریزیکنندودرنتیجهریسکسرمایهگذاری
راکاهشدهند.اینامربهکاربرانکمکمیکندتادادههایمفیدوقابلتوجهرابشناسندو

دادههایکماهمیتتررانادیدهبگیرند.
دادههای تحلیل برای هم و ساختاریافته دادههای تحلیل برای هم میتوان الگوریتمها از
شبکههای دادههای لحظهای، اخبار قبیل از دادههایی تجمیع کرد. استفاده ساختارنیافته
اجتماعیودادههایبورسدریکموتورالگوریتمیواحدمیتواندمنجربهنتایجمعامالتی
و مختلف اطالعاتی منابع توسط میتواند که انسانی تصمیمگیری برخالف شود. بهتری
احساساتوعواطفتحتتأثیرقرارگیرد،معامالتالگوریتمیمنحصراًبرمبنایمدلهاو
دادههایمالیاجرامیشوند.ازهمینرو،روباتهایمشاورمثلبِِترمنت،ازالگوریتمهای
نیازمند و میکنند استفاده دیجیتال بسترهای در دادهها از انبوهی حجم و سرمایهگذاری

کمترینتعاملبامشاورانمالیانسانیاست.

کسانی چه آنها راهند! در مشتریان جدید نسل
دنیا به گذشته سال بیست در که کسانی هستند؟
تربیت و بزرگ موبایل و اینترنت با و آمدهاند
نیستند ساله هشتاد آدمهای مانند آنها شدهاند.
کهبهدنیایروزنامه،تلویزیونوکافهتعلقداشته
)روزنامه، پیشگفته مورد سه هر آنها باشند.
تلویزیونوکافه(رادرموبایلخوددارند.ایننسل

Z 3. نسل
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جدیدبهشدتوابستهبهتکنولوژیواینترنتهستند.
دهههفتادیهاودهههشتادیهاکهبانامهاینسلzونسلاینترنتنیزشناختهمیشوند،نام
گروهیازافراداستکهازاواسطدهه90میالدیوبعدازآنزادهشدهاندکههمزمانبادهه
هفتادوهشتادشمسیاست؛آنهاازنسلقبلییعنیدههشصتیها)نسلهزاره(متمایزند.
بخشاعظماعضاینسلzبرایتمامعمرخودازارتباطاتورسانههایدیجیتالاستفاده
خواهندکرد.نسلzازوقتیکهچشمبهجهانگشودهانددراطرافخودبهطورگستردهایبا
فناوریهایپیشرفتهاینظیرشبکههایاجتماعی،پیامرسانهایفوری،خدماتپیامکوتاه،
امپیتریپلیرها،تلفنهایهمراهویوتیوبمواجهبودهاند.بههمیندلیلبرخیبهایننسل

نامشهرونداندیجیتالدادهاند.
ایننسلتنها8ثانیهفرصتمیدهدتاکسییاچیزیرویوب،توجهشراجلبکند.این
عدد1۵سالپیش12ثانیهبودوروبهکمترشدناست.نسلzمیخواهداطالعاتباسرعت

هرچهتمامتردراختیارشقرارگیرد.

نمونه عملی؛ نسل z و فین تک ها!
نسلzمیخواهدهمهچیزآنالینباشد.حوصلهنداردکهبهصورتفیزیکیوحضوریبه
بانکوصرافیمراجعهکند.هرآنچهازامورمعمولماانسانهاکهبافعالیتهایمالیمان
درارتباطاستبایدآنالینباشد.آنالیننمودنتعامالتمالیباانواعنهادهایمالیاعم
ازبانک،صرافی،بیمه،لیزینگوکارگزاریهابرایآنانمعمولیومطلوباست،هویت
ازهمینرواست فیزیکیاست. وهویت اززندگی آنانراحتتر برای وزندگیدیجیتال
کهجابجاییپولدرشبکههایاجتماعیبرایایننسلجذابیتبسیارزیادیدارد.نسلz
دوستداردُدنگرستورانوسینمایشبگذشتهاشرادرهمانفیسبوکیاواتساَپبا
تنهایککلیکپرداختنماید.دوستدارد3میلیونوامبرایخریدگوشیموبایلجدیدش

راهمانلحظهازکالرنابهصورتآنالیندریافتکند.
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گوشیهایتلفنهمراه،درابتدافقطکارایجاد
به اینکه تا میدادند. انجام را صوتی ارتباط
امروزه و افزودهشد روز به روز آنها امکانات
بکنند، میتوانند که کاری کمترین گوشیها،
گوشیهای است! صوتی ارتباط ایجاد همان
تقریبا که است همراهی گوشیهای هوشمند،
کاربردهایینظیرکامپیوترهایشخصیازجمله
اتصالبهاینترنترادارند،بااینتفاوتکهدر
جیبکاربرانجامیشوندوهمیشههمراهکاربرانهستند.درکرهجنوبیازهر100فردبالغ،
94نفرازگوشیهایهوشمنداستفادهمیکنند.همچنینمیانگینضریبنفوذگوشیهوشمند

درسطحجهانی،%60استکهپیشبینیمیشوداینضریبدرسالهایآیندهافزایشیابد.

نمونه عملی؛ گوشی های هوشمند و بانک ها
امروزاگربانکیاپلیکیشنموبایلنداشتهباشداحتماالتعدادقابلتوجهیازمشتریانشرااز
دستدادهاستویابهزودیازدستمیدهد.روندموبایلیشدنکاریکردهاستکههر
فردجامعهشعبهایازبانکخودرادرجیبشداشتهباشدوبهزودیهیچنیازیبهحضور
فیزیکیدربانکوجودنداشتهباشد.امروزبانکهاییدردنیاشکلگرفتهاستکههیچشعبه
فیزیکیوحضوریندارند)بانکفیدور(واینروندیاستکههرروزپررنگتروملموستر

میشود.
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اززیرشاخههایفناوری هوشمصنوعییکی
ساخت جستجوی در و است شناختی
رایانههاییاستکهبتواندکارهاییراانجامدهد
کهانجامآنتوسطانساننیازبههوشمندیو
ادراک مسئله، حل یادگیری، دارد. شعور
معنی به مصنوعی هوش زبان. پردازش و
سیستمهایکامپیوتریاستکهقادربهانجام
وظایفیهستندکهدرنگاهتاریخیمختصبههوشانسانیبودهاند:وظایفیمانندتشخیص

تصاویر،فهمگفتار،ترجمهزبانهاوتصمیمگیری.
حوزه در )کاربرد ماشین بینایی دارد: متعددی زیرمجموعههای خود مصنوعی هوش 
بازرسیونظارتخودکار(،روباتیک)انجامکارهاییتوسطروباتکهبرایانسانخطرناک
است؛مانندخنثیسازیبمبومینوبازرسیالشهکشتی(،سیستمهایخبره)تصمیمسازی
درموقعیتهایپیچیدهتوسطکامپیوتر(،شبکهعصبیوالگوریتمژنتیکویادگیریماشین
و اشتباهات دادهها، از یادگیری قابلیت ما طبیعی هوش مانند که سیستمهایی )ساخت
تجربیاتگذشتهرادارد؛مثالمیتوانیکسیستممدیریتایمیلراآموزشدادتاهرزنامه

راتشخیصدهدویادبگیردکهدستهبندیایمیلهایجدیدایجادکند(.
هوشمصنوعیدرکناردادههایعظیمموجبمیشودتابتوانیمازطریقاستخراجالگوهای
خاص،رفتاروقیمتراپیشبینیودرنتیجهتصمیمگیریهایانسانیراتقلیدنمایدوحتی

بهروزهایینزدیکشویمکهنسبتبهانسانتصمیماتبهتریبگیرد.

نمونه عملی؛ هوش مصنوعی و صنعت بانکداری
بانکآمریکایکدستیاردیجیتالمبتنیبرهوشمصنوعیپیشرفتهارایهنمودهاستبه
ناماریکاکهمیتواندبا25میلیونمشتریتعاملکند.دستیارصوتیوهوشمصنوعیاریکا
بهکاربرانآمریکاییاینامکانرامیدهدتاباارسالدستورهایصوتی،پیاممتنییاحرکت

5. فناوری های 
شناختی 
و هوش 
مصنوعی
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ازجمله انجامدهند. را بانکیخود کارهای بانکآمریکا، اپلیکیشن به دستوصورت
کارهایبانکیقابلاجراتوسطاریکا:

1.جستجویتراکنشهایقبلیهمچونچکهاینوشتهشده،چکهایپاسشدهوخریداز
فروشگاه

بانک عابر شماره شمارهحساب، کارت، شماره همچون پایه اطالعات به دسترسی 2.
موردنظر

3.تنظیمقرارمالقاتهایحضوریبامتخصصانومسئوالنمرکزمالیوتجاریبانک
آمریکا

4.مشاهدهصورتحساب،پرداختهایمعوقهواقساط
5.فعالسازیومسدودسازیکارتهایاعتباریوبانکی

6.انجامتراکنشونقلوانتقاالتمالیبینبانکی
بانکجیپیمورگانچیسنیزدرحالآمادهسازییکدستیارهوشمصنوعیدربخش
خدماتخزانهداریاستکهروزانهبهحدود5تریلیوندالررسیدگیخواهدکرد.اگرچه
ایندستیارمختصمشتریانشرکتیخواهدبود،امابهزودیبرایمردمومشتریانخرد

همدستیارمجازیمبتنیبرهوشمصنوعیراهاندازیخواهدشد.

نمونه عملی؛ هوش مصنوعی و صنعت بیمه
ساعت3نیمهشب،فردیتصادفکردهاستنیازبهدریافتراهنمادارد.واردبرنامه
موبایلیخودمیشودوشروعمیکندبهَچتکردنباکارمندشرکتبیمهبرایاخذراهنمایی.
ناتاشاازطرفشرکتجوابمیدهد.امابیمهگذارنمیداندآنکهدارددرآنطرفتایپ
میکندیککامپیوترمجهزبههوشمصنوعیاستونهیکانسان.پیشبینیمیشود8۵
درصدازتعامالتکلمشتریانازسال2020اصاًلتوسطانسانمدیریتنخواهدشد.به
مددتوسعهتکنولوژی،کاماًلشدنیاستکهباکامپیوترهادقیقًابههمانروشیکهباانسانها

ارتباطبرقرارمیکنیمارتباطایجادکنیم.
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و میشناسند کوین بیت با را بالکچین همه
گاهیآنرابااینرمزارزیکیدرنظرمیگیرند.
درصورتیکهزنجیرهبلوکییابالکچیننوعی
شده توزیع و غیرمتمرکز اطالعاتی پایگاه از
استکهتراکنشهاواطالعاترادریکزنجیره
قرارمیدهد.سپسهرحلقهجدید)اطالعات
جدید(رابااستفادهازامضایرمزنگاریشدهبه
حلقهقبلیزنجیرمیکند.ایناجازهدادهمیشودکهحلقههایزنجیرهتوسطهرکسیکهدارای

مجوزاست،تاییدگردد.
هیچشخصیاشرکتیمالکبالکچیننیستواطالعاتدرطولزنجیرهایازتعدادبسیار
بازی آن در را واسطه نقش هیچکس که طوری به میشود ذخیره رایانهشخصی زیادی
نمیکند.بهبیانساده،اطالعاتدرآنتوزیعشدهوغیرمتمرکزهستندوهیچکسنمیتواند
آنهاراتغییردهدیاجعلکند؛بااینحالهرکسیمیتواندازاینسیستماستفادهکندودر

ادارهآنسهیمباشد،زیرااطالعاتازطریقرمزنگاریمحافظتمیشوند.
برخالفسیستمهایبانکیکهدریکموقعیتفیزیکیمشخصمستقرهستندودراصطالح
متمرکزعملمیکنند،مرکزدادهایکهبالکچینهادرآنقراردارندکامالغیرمتمرکزبوده
ودرسراسرجهانپخشهستند.محلنگهداریبالکچینهارادراصطالح»دفترکلتوزیع
شده«مینامند.ایندفترکلبهگونهایاستکههرکسیدرشبکهمیتواندجزییاتآنرا
مشاهدهکند.اینشبکهدرواقعزنجیرهایازرایانههاییاستکهدرستیتراکنشهایصورت
گرفتهبینشماوطرفمقابلتانراتاییدمیکنندوپسازتایید،آنرانیزبهبالکچیناضافه

میکنند.زنجیرهبلوکیمبنایایجادومدیریتهررمزارزیاست.
بنابراینزنجیرهبلوکینوعیسیستمثبتاطالعاتاست.تفاوتشباسیستمهایدیگراین
استکهاطالعاتذخیرهشدهدرآن،میانهمهاعضایشبکهبهاشتراکگذاشتهمیشودو
اینیعنیبااستفادهازرمزنگاریامکانحذفودستکاریاطالعاتثبتشدهتقریباغیرممکن

6. زنجیره بلوکی 
یا بالک چین و 
قراردادهای 
هوشمند
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است.فیسبوکاطالعاتشمارادرسرورهایشذخیرهمیکند،اماکاربرانشبکهاجتماعی
استیمیتپستهایخودرادربالکچینذخیرهمیکنند.بخشیازکاربراناینشبکه،اجازه
میدهندکهازقدرتاضافهکامپیوترشانبراینگهداریاینبالکچیناستفادهشودودر
عوضژتونمجازیدریافتمیکنند.فیسبوکباسوءاستفادهازاطالعاتشخصیشماپول

درمیآورد،امادراستیمیتافرادبهخاطرنگهداریایمنبالکچینجایزهمیگیرند.

نمونه عملی؛ بالک چین و نظام پرداخت و تسویه 
یکیازبهترینکاربردهایزنجیرهبلوکی،استفادهازآندرنظامتسویهوپایاپایاست.شرکت
مشاورهمالیاکسنچرپیشبینیکردهاستکهاگربانکهایبزرگ،ازفناوریبالکچینبرای
رشِدکاراییبخشتسویهوپایاپایمبادالتاستفادهکنند،میتوانندباعث10میلیارددالر
صرفهجوییشوند.یکمثالخوبدراینخصوص،بازسازیبورساوراقبهاداراسترالیا
استکهحجمزیادیازاطالعاتتسویهبعدازمبادالتسهامرابهیکسیستمبالکچین
منتقلکردهاست.شرکتHoldingsAssetDigitalاینپروژهراکلیدزدهاست.احتماالبه
خاطرداریدکهبرقراریتماستصویریتاچنددههقبلیکیازمسائلعلمیوتخیلیجهان
مابود.اماباپیدایشاسکایپبهاینآرزویتخیلی،جامهعملپوشاندهشدوارتباطنزدیکی
بیناعضایخانوادههاکهدرکشورهایاشهرهایدیگریزندگیمیکنند،برقرارشد.امااکنون
ماوارددورانپیشرفتهتریشدهایمکهبهلطفرشدروندهایفناوری،مااکنونمیتوانیماز

واقعیتمجازی،واقعیتافزودهوواقعیتآمیختهاستفادهکنیم.

فناوریواقعیتمجازیتجربهقرارگیریکاملدر
یکمحیطمجازیودیجیتالاستودنیایفیزیکی
جهانی اصطالح، به یا و میگیرد نادیده کاماًل را
این در است. واقعی جهان موازات به مجازی
فناوریبااستفادهازعینکهایمخصوصکاربران
از و بگیرند قرار میتواننددریکمحیطمجازی

7. واقعیت
تعمیم یافته

فصل اول: پیشران های تغییر چیستند؟
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قابلیتتغییردرمحیطپیرامونخودبهرهبرند.تفاوتاینطرحبادیدنفیلمسهبعدیدر
ایناستکهمخاطبدرواقعیتمجازی،خودرادرونفضااحساسمیکندولیدرفیلمسه
بعدیآنرابیرونازنمایشگرمیبیند.همیشهمافقطمیتوانستیمبهیکصفحهنگاهکنیم
واگرصورتمانراازروبرویآنصفحهبرمیگرداندیماشیاءومحیطاطرافمانرامشاهده
برروی را واقعیتمجازی ِهدست که زمانی واقعیتمجازی، فناوری در ولی میکردیم.
سرمانقراردادهایم،هنگامیکهسرخودراحرکتدهیمبراساسآنحرکت،تصویرنمایش

دادهشدهنیزتغییرمیکند؛گوییکهدقیقًادرآنمحیطقرارداریم.
واقعیتافزودهفناوریایاستکهدرآنتصویرسهبعدییااطالعاتیبهصورتمتنیا
است نمایش حال در تبلت یا موبایل دوربین ازطریق که زندهای تصویر روی بر تصویر
نشاندادهمیشود.درواقعوجهتمایزبینواقعیتمجازیوواقعیتافزودهایناستکهدر
واقعیتمجازیکلیهعناصردرکشدهتوسطکاربر،ساختهشدهتوسطکامپیوترهستند.اما
درواقعیتافزودهبخشیازاطالعاتیراکهکاربردرکمیکند،دردنیایواقعیوجوددارندو

بخشیتوسطکامپیوترساختهشدهاند.

نمونه عملی؛ واقعیت آمیخته و صنعت بانکداری 
موسسهمالیبینالمللیFargoWellsیکسیستمواقعیتافزودهراهاندازیکردهاستکهبه
کاربراناجازهمیدهدباکارشناسانبانکیدریکفضایتصویرسازیشدهمبتنیبرواقعیت
آمیخته،بهصورتمستقیمتعاملداشتهباشند.ایناقدامباعثشدهاستتابسیاریاز
مشتریانباخودشانبگویندایکاشسیستمهایواقعیتافزودهباشعبههایفیزیکیبانکها

جایگزینمیشدند.
شرکتبزرگارایهخدماتمالیVisaدراروپاهمیکاپلیکیشنمبتنیبرواقعیتافزودهرابا
نامBlipparایجادکردهاستکهامکانخریدپوشاکبهصورتمستقیموسریعرابهکاربرانش
میدهد.کاربرانبهراحتیدستگاههایموبایلشانراروییکموردلباسنگهمیدارند،روی
نمایشگرمیزنندوایناپلیکیشنآنکاالراشناساییکردهودرنهایتامکانخریدآنرا
بهکمکانجامپیشپرداختباکارتهایاعتباریVisa،برایآنهافراهممیکند.تماماین
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ابزارهایعنیموبایلهوشمندوکارتاعتباریدرجیبهایکاربرانهستند،بنابراینتجربه
انتظارمیروداحتمااًلسیستمهای باایناوصاف واقعیتافزودهبسیارسادهترخواهدشد.

پرداختاولینتجربهمواجههمشتریانبانکهاباواقعیتافزودهباشد.

نمونه عملی؛ واقعیت آمیخته و صنعت مدیریت دارایی 
ناملموسی مفاهیم اغلب موارد این همه بازنشستگی، پسانداز و پسانداز بانکی، مفاهیم
اینهارا از بتوانندبعضی تا بهمشتریاناست برایکمک اماواقعیتمجازیراهی هستند
ملموستردریابند.مصورسازیمجازیاطالعاتیکابزارخوببرایتجسمدادههااست.
اگربتوانیدبایکراهینشاندهیدچگونه100دالریکهشماامروزذخیرهمیکنیدتبدیلبه
یکمقدارزیادیپولطی20سالآیندهمیشودافرادزیادیازاینفرآینداستقبالخواهند
کرد.مصورسازیاطالعاتکهدرواقعمعادلمدرنیبرایارتباطاتتصویریاست،اطالعات
ودادههاراباساختارهایتجسمیوشماتیکبهتصویرمیکشد.همانطورکهنیازبهدرک
سریعروندهایمالِیپیچیدهروبهافزایشاستومیزاناطالعاتدردسترسبیشتروبیشتر
میشود،واقعیتافزودهبهپلیمیانتحلیلماشینیاطالعاتودرکانسانیتبدیلمیشود.
سیستمهایمصورسازیاطالعاتمبتنیبرواقعیتافزودهمیتواندبهتحلیلگرانبرایدرک
جریانهایاطالعاتیپیچیدهکمکودرنتیجهفرآیندتصمیمگیریراسریعترودقیقترکند.

اولینشبکهاستانداردیافناوریشبکهتلفنهای
1981معرفی کهدرسال بود 1G نام با بیسیم
1992 سال در 2G استاندارد آن، از پس شد.
دیجیتالی، رمزنگاری که شد قبلی جایگزین
آورد. ارمغان به را داده خدمات و پیامک
تقریبا6سالبعدنسلبعدیمعرفیشد.این
سرویسبهخدماتسریعتریماننددسترسی
بهاینترنتهمراه،تماسهایویدیوییوتلویزیونتلفنهمراهجهشپیداکرد.پسازاین

8. نسل های 
جدید 

فناوری های 
5G ارتباطی
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سرویسنسبتًاسریع،شاهدنسل4Gبودیمکهدرسال2008راهاندازیشدوپهنایباندبسیار
باالییرافراهممیکرد.اگربهتاریخچهاینشبکههایارتباطینگاهدقیقتریبیندازیممتوجه
میشویمکهتقریبًابینهرنسلتلفنهمراه10سالفاصلهافتادهاست.پساز4Gقراراست
شاهدنسلقدرتمندارتباطاتیعنی5Gباشیمکهدرمراحلفعلیاش20برابرسریعترازنسل
قبلییعنی4Gاست.اگرباسرعتنسلفعلیمیتوانیمتلویزیونراازاینترنتمشاهدهکنیم،
باورودنسل5G،زندگیآنالیندرواقعیتمجازی،نرمافزارهایمبتنیبرواقعیتتعمیم
یافته،کنترلبهداشتوسالمتازراهدور،ماشینهایخودرانبسیارراحتتروزندهتراز
گذشتهکارخواهندکردودستیابیبه2۵میلیاردشیءمتصلبهاینترنتبهراحتیمدیریت
خواهدشد.بهعبارتدیگرآنقدرزندگیمادراینترنتغرقخواهدشدکهاستعارهآببرای

ماهیاستعارهبیجایینیست.

نمونه عملی؛ اینترنت 5G و فین تک های پرداخت
اینترنت5Gالزمهتوسعهورشدفینتکهااست.وقتیفینتکهایپرداختیدستوریبرای
ازآنسرور تراکنشیرادریافتمیکنند،ایندستوربهسروریمنتقلمیشودوپاسخی
دریافتمیشودودرمجموعبراییکتراکنشبانکیحداقل2رفتوبرگشتمیاندو
سروراتفاقمیافتد.پسهرچقدرسرعتاینترنتبیشترباشد،اینفاصلهکوتاهترشدهو

تجربهپرداختآنیترمیشود.



نسلهایجدید
فناوریهایارتباطی

اینترنتاشیاءواشیای
هوشمند

واقعیتتعمیمیافته

زنجیرهبلوکی
وقراردادهایهوشمند

فناوریهایشناختی
وهوشمصنوعی

کالندادهها

گوشیهایهوشمند

Z نسل
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آینده صنعت مالی چگونه خواهد بود؟
بعدازآنکهباپیشرانهایتغییریاموتورهاییکهآیندهمارامیسازندآشناشدیم،بهاین
میپردازیمکهروندهایآیندهچیستند؟وصنعتمالیبهکدامسوخواهدرفت؟مبتنیبراین
هشتپیشرانکهتوضیحآنآمد،صنعتمالیمستعدتغییراتمتعددیاست.انتظارداریم

هفتروندکلیدیدرصنعتمالیراشاهدباشیمکهدرادامهآنهاراتوضیحمیدهیم:

ورود
بیگتکها

شخصیسازی
انبوه

دنیایبی!

اعتماد
دیجیتالیمثلثی

موبایلیفیکیشن

پلتفرمیکیشن

اقتصاد
اشتراکی

هفت روند کلیدی:
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درجدولزیرتاثیرهشتپیشرانتغییردرهفتروندرانشاندادهایم.

نسل جدید 
ارتباطات زنجیره بلوکی گوشی های 

هوشمند
واقعیت تعمیم 

یافته اینترنت اشیاء کالن داده ها هوش مصنوعی z نسل

شخصی سازی انبوه

موبایلیفیکیشن

اقتصاد اشتراکی

دنیای بی!

پلتفرمیکیشن

اعتماد دیجیتالی مثلثی

ورود بیگ تک ها

همهماتولیدانبوهرامیشناسیم:تولیدکاالیا
خدماتاستانداردبهمقدارزیادراتولیدانبوه
میگویند:بهعنوانمثالدرصنعتبیمه،همه
شخص بیمه میخرند. نامه بیمه جور یک
با استاندارد، قالب استاندارد، مفاد با ثالث
استاندارد چیز همه استاندارد. مسئولیتهای
شدهاست.یکلباسFree Sizeبرایهمه.
تولیدانبوهچهکمکیمیکند؟زمانوهزینهرابهشدتپایینمیآوردوبهرهوریراافزایش
افرادوموقعیتهابیتفاوت انتظارات میدهد.مشکلشچیست؟بهخواستهها،شرایطو

1. شخصی سازی 
انبوه
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است.درمقابلتولیدانبوه،مفهومیوجودداردبهنامسفارشیسازییاشخصیسازیکه
خدماتیامحصوالتیعرضهمیکندکهکاماًلبراییکفرد/موقعیتخاصطراحی،تولید
تولید به اینرویکردزمانبروهزینهزاستومنجر انبوه، تولید ارایهمیشود.برعکس و
محصولیویژهباهزینهایباالترازتولیدانبوهمیشود.امابااتکابهپیشرانهاییکهدرفصل
قبلگفتیم،نظیرفناوریهایشناختیوهوشمصنوعی،کالندادهها،اینترنتاشیاءواشیاء
هوشمندونیزگوشیهایهوشمند،ازاینپسدیگرامکانسفارشیسازیانبوهبهوجودآمده

است.درادامهمثالهاییازاینرویکردوروندجدیدراباهممرورمیکنیم.

مثالی از صنعت بیمه )بیمه های کوتاه مدت(
برخیاستارتآپهایبیمهایجدیداینامکانرابهکاربرانمیدهندتابدونواسطه،برای
هرنوعنیازیبیمهنامههایمبتنیبرتقاضایکوتاهمدتداشتهباشند.برخالفبیمهنامههای
سنتیکههمهچیزرایکجاپوششمیدادند.مشتریانازیکبرنامهرویتلفنهمراهخود
و دوربین لپتاپ، مانند اشیایی و کنند فهرستبندی بگیرند، عکس تا میکنند استفاده
دوچرخهراباارزشبدانند.بعدازآنکاربرانمیتواننداموالشانرابیمهکنند)برایمثال،
دوچرخهآنهادریکگردشآخرهفتهدرکوهستان(.مثاًلCuvvaبهرانندگاناینامکانرا
میدهدتاحتیبهصورتساعتیبیمهخودروتهیهکنند،بهجایآنکهازبیمههایسنتی
ساالنهاستفادهکنند،کهیکخودرورابرایاجارهدادنیااجارهگرفتنامنترومقرونبه
صرفهترمیکند.کلفرآیندخریدبیمهنامهکمترازیکدقیقهطولمیکشد.فقطکافیستتا
کاربرانپالکخودروومدتزمانیکهمیخواهندآنرابیمهکنندراواردکنندویکعکس

ازجلویخودرورابارگذاریکنندوسپسپرداختراانجامدهند.

مثالی از صنعت بیمه )قیمت گذاری متغیر( 
اگردرخانهکارمیکنیدوخودرویشمابیشتراوقاتپارکاستیابهطورکلیکمتراز10
هزارمایلدرسالرانندگیمیکنید،میتوانیدبهطورمیانگین۵00دالریابیشترصرفهجویی
کنید.حقبیمهماهانهبایکنرخپایهبهاضافهنرخهرمایلرانندگیمحاسبهمیشود.نرخ
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پایهبهصورتماهانهوبافاکتورهاییمثلسنراننده،سوابقرانندگیو...تعیینمیشود.
ایننرخپایهمعمواًل30درصدنرخیاستکهیکرانندهبرایحقبیمههایسنتیخودرو
میپردازد.نرخمتغیرهرمایلرانندگیهمدرپایانهرماهبهایننرخپایهاضافهمیشود.
شرکتهایبیمهمعمواًلدرالگوریتمهایقیمتگذاریخودباپیچیدگیهاییمواجهمیشوندو
ایندرحالیاستکهمترومایلبهدنبالشفافیتبیشتروعرضهمحصولیشخصیسازیشده

برایبرطرفکردننیازهایرانندگاناست.
مترومایلکهدرسال2012تاسیسشده،میخواهدسهم200میلیارددالریدرصنعتبیمه
خودروبهدستآورد.اینشرکتازطریقیکابزار،دادههایمسافتیراکهفردرانندگی
بپردازد. پول خود خودرو بیمه بابت باید چقدر فرد شود مشخص تا میکند دنبال کرده
بیمهخودرورادچارچالشو الگوریتمهایقیمتگذاریسنتی اینکه با مترومایلهمزمان
را ارزشخود بیشترین ایجادمیکند، وعادالنهتری وقیمتهایشفافتر اختاللمیکند
بهدستمیآورد. تبادلمیشود، او رانندهوخودروی بین که وداده ازجریاناطالعات
شرکتهایبیمهسنتیمیانگینهزینههایخودراحولکلپایگاهمشتریقرارمیدهندواین
استراتژیهایباریسکپایین،باعثمیشودهزینههایبیمهرانندگانیکهخیلیزیادپشت
فرمانمینشینند،سرشکنشدهوناخودآگاهمشمولتخفیفشود.مترومایلمشتریانیرا
هدفقراردادهکهدرشهرهاییباسیستمهایحملونقلعمومیمناسبزندگیمیکنندو

کمتراز10هزارمایلدرسال)16هزارکیلومتر(رانندگیمیکنند.

مثالی از صنعت بیمه )بیمه های درمانی شخصی شده( 
قابل تاخدماتسالمت، بهآن،کمکمیکند گجتهایپوشیدنیوتکنولوژیهایشبیه
پیشبینی،پیشگیرانهوشخصیسازیشدهباشدواینموضوعرویطرحهایبیمهایتاثیر
خودراخواهدگذاشت.بیمهگراندرحالاستفادهازگجتهایپوشیدنیبیومتریکهستند
تابیمهگرانراتشویقکنندکهعاداتسالمیرااتخاذکنندودرنتیجههزینههایبیمهگذارو

بیمهشوندهکاهشپیداکند.
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ورود
بیگتکها

اقتصاد
اشتراکی

مثالی از صنعت بانکداری )خدمات شخصی شده( 
این هستند. پیشگام مشتریان دادههای شخصیسازی درعرصه آنالین، بانکهای
تحلیل و جمعآوری را مشتریانشان همراه تلفن گوشی در موجود دادههای بانکها،
مونزو بانک میدهند. پیشنهاد وی به را خدمات مناسبترین آن براساس و میکنند
)BankMonzo(،بانکیاستکهخدماتشرافقطازطریقگوشیتلفنهمراهارایهمیکند.
اینبانک،درسال201۵راهاندازیشدهاست.بانکمونزو،باجمعآوریدادههایتلفن
همراه،بهعادتهایروزانهمشتریانشپیبردهوراهکارهایالزمبرایپساندازکردن
بیشتررابهآنهاآموزشمیدهد.بهعنوانمثال،دادههایبانکینشانمیدهدکهروزانه،
تعداد30000مشتری،برایپرداختهزینههایسفردرونشهریخوددرلندن،ازکارت
بهاطالعاتشخصیمشتریانشدسترسیدارد؛میداند بانک استفادهمیکنند. مونزو
کهکجازندگیمیکنند؛بهکجاسفرمیکنندوچقدرهزینهمیکنند.درنتیجهمیتواندبه
اینافرادپیشنهادکندکهازکارتسفریکسالهاستفادهکنندوهزینههایشانراتاچند
صدپوندکاهشدهند.الگوریتماینبانک،بهمشترینشانمیدهدکهدرچهروزیاز
ماه،مصرفگازوبرقشازاستانداردتعرفهعادیتجاوزکردهوباتعرفهاضافیمحاسبه
شدهاست.مشتریموردنظرمیتواندازایناطالعاتاستفادهکردهوبابهکارگیرییک
منبعانرژیجدید،درهزینههایشصرفهجوییکند.عالوهبرآن،بانکمونزومیتواند
ازطریقگوشیهمراه،بهموقعیتجغرافیاییافراددسترسیداشتهباشد؛هرگاهیکیاز

مشتریانازکشورخارجشود،ارزانتریننرخارزبهاواطالعرسانیمیشود.
بانکمونزو،بانکاتم)BankAtom(وبانکاستارلینگ)BankStarling(سطحباالیی
امکان اتم، بانک نمونه، بهعنوان میدهند. ارایه مشتریانشان به را شخصیسازی از
اپلیکیشنموبایلیاشرافراهمکردهاست؛درنتیجه،مشتریانمیتوانند شخصیسازی
آرممخصوصبهخودشانراطراحیکنند،رنگصفحهاصلیراانتخابکنندوحتینام
بانکرابهنامدلخواهشانتغییردهند.بانکمونزومعتقداست»مانهتنهانگهبانپول
شماهستیم،بلکهازاطالعاتشمانیزمحافظتمیکنیم؛نکاتسودمندیراازدلاین
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اطالعاتجمعآوریکردهوبهشماآموزشمیدهیم.مامیخواهیمیکمرکزکنترلامور
مالیباشیمکهکاماًلبرایشماشخصیسازیشدهوشمارادرساختنیکزندگیبهتر،یاری

میکند.«

بیش است. چیز همه همراه، تلفن امروزه
درصد 80 حدود و پاسخدهندگان از نیمی از
اذعان جنوبی کره و چین در پاسخدهندگان
داشتندکهدرصورتجاگذاشتنتلفنهمراهو
کیفپول،بیشازآنکهازجاگذاشتنکیفپول
خوددچارناراحتیوسردرگمیشوند،ناراحت
جاگذاشتنتلفنهمراهخودهستند.براساس
اینتحقیقمشخصشدهاستکهافرادیکهبهصورتمستمرازاپلیکیشنبانکیتلفنهمراه

استفادهمیکنند،40درصدکمتراحتمالداردکهبانکخودراعوضکنند.
یکسومبیشتراحتمالداردکهمشتریان،استفادهازیکنرمافزاربانکیتلفنهمراهرابه
مراجعهحضوریبهشعبهترجیحدهند؛مشتریانیکهبهشعبمراجعهمیکنندسهبرابر
بیشترازبقیهاحتمالداردتابانکخودراعوضکنند؛احتمالاینکهیکمشتریمراجعه
کنندهبهشعبهناراضیازبانکخارجشوددرمقایسهبامشتریاستفادهکنندهازاپلیکشنهای
موبایلبانک،2٫3برابراست.ایننتایجحاصلازتحقیقمؤسسهبینبررویبیشاز114هزار

مشتریبانکدرسراسردنیااست.
درزمانیکهشعباتبانکهادستهدستهدرحالتعطیلشدنهستند،بسیاریازمردماصاًل
اهمیتیبهاینقضیهنمیدهند.درواقعیکبررسیگستردهنشانمیدهدوقتیصحبتاز
تجربهبانکیبهمیانمیآید،بانکهاترجیحمیدهندبهجایتوسعهفیزیکیشعباتشان،به
دنبالتوسعهنرمافزارهایبانکیشانباشند.شعببانکها،بیمههاوکارگزاریهادیگرروی

زمیننیستندبلکهدرجیبمشتریانهستند.

2. موبایلیفیکیشن
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مثالی از صنعت بانکداری )خداحافظی با شعبات فیزیکی( 
جیپیمورگانچیسبهتنهایی138شعبهوبانکآوامریکا130شعبهرادرطیدوره12ماهه
اخیرتعطیلکردهاند؛اگرچهبسیاریازافرادبهدلیلاینکهکاهششعباتفیزیکیمنجربه
کاهشتماسچهرهبهچهرهانسانیمیشود،مخالفکاهششعبفیزیکیبانکهاهستند.در
زمانیکهبانکهادرحالمواجههبامشکالتمالیوهزینههایسنگینهستندومجبورند
هرروزخدماتنوینیارایهکنند،تعطیلکردنشعبات،یکراهمنطقیبرایحفظمشتریان

همزمانباکاهشهزینههایسرباراست.

مثالی از صنعت مدیریت دارایی )سرمایه گذار همراه( 
آکورنزکهیکنرمافزارهمراهکالیفرنیاییاست،برایافرادیساختهشدهاستکهنسبتبه
سرمایهگذاریاضطرابوهراسدارند.آکورنزکهدرسال2012تاسیسشدهاست،اکنون
برایاندرویدوآیفوندردسترساست.کاربرانآکورنزتمامکارتهاینقدی،اعتباریوحتی
حسابهایجاریخودرابهایننرمافزارهمراهمتصلمیکنند.آکورنزبااستفادهازتغییرات
درخرید،ازاینکارتوحسابهایجاریبراییکسرمایهگذاریکمهزینهدرصندوق
قابلمعاملهدربورساستفادهمیکند.برایمثال،اگرکاربر11/49دالربرایناهارپرداخت
کند،درحقیقت12دالرپرداختکرده،زیراآکورنز51سنتاضافیراسرمایهگذاریمیکند.
تا180دالرتنهاازاینروشسرمایهگذاریمیکنند. کاربران،بهطورمیانگین،ماهانه30
آنهاهمچنینمیتوانندباتنظیمکردنواریزهایخودکارومنظمیاسرمایهگذاریهاییکباره
بااستفادهازحسابهایجاریخود،پولبیشتریسرمایهگذاریکنند.آکورنزیکدالربه
منظورکارمزدماهانه،بهعالوه0/0۵درصدکلارزشسرمایهگذاریآنهادرهرسال،از

کاربرانخودکسرمیکند.

مثالی از صنعت بیمه )مشاور بیمه ای دقیق و همراه( 
استارتآپنئوس)Neos(یکیازاینشورتکهاییاستکهازاینترنتاشیاءاستفادهمیکند،اما
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نهدرخودرو،درخانهها.بانصبدستگاهایناینشورتکواتصالآنبهتلفنهمراههوشمندخود
میتوانیدکنترلخوبیرویخانهوساختمانداشتهباشید.باکمکنئوسمیتوانیدبیمهمناسب
برایخانهیاساختمانموردنظرخودراتهیهکنید،همچنیننخستینکسیباشیدکهازآسیبهای
داخلیمانندآتشگرفتگی،آبگرفتگی،نشتیگازولولههایآبوفاضالبوهرگونهخرابیدیگر
مطلعشوید.نئوسبالفاصلهپسازاینکهبهساختمانآسیبیواردشدبهصورتخودکاربیمهرا

درجریانمیگذاردودرنتیجهمشکلیبرایدریافتخسارتنخواهیدداشت.

دردورانجدیدمیتوانازطریقاینترنتهمه
دوچرخه تا گرفته چمنزنی ماشین از وسایل
اجاره داد، اجاره بهراحتی را مهمانی کیف و
کرد،بهاشتراکگذاشتویاتهاترکرد.خانه
مبادله مشارکتی، کاری فضای مشارکتی،
به لباس، معاوضه کتاب، معاوضه خانه،
اشتراکگذاریپارکینگمثالهاییازایندست
هستند.هرچیزیکهشمامالکیتآنرابرعهدهدارید،درازایپرداختمبلغیمیتوانددر
اختیاردیگرانقراربگیرد.اقتصاداشتراکیشاملاشتراکدرتولید،توزیعومصرفکاالهاو

خدماتمیشود.
کاالهایاخدماتیکهدارایمالکیتخصوصیهستندازطریقبازارهاینظیربهنظیربرای
مصرفبهاشتراکگذاشتهمیشوندیااجارهدادهمیشوند.درموردخانه،ماشین،دوچرخه
فضا، زمان، ازجمله داراییها تمام که است بهسمتآن روند اکنون اما دیدهایم را اینها
مهارتهاوپولراباهمبهاشتراکبگذارند.اینکهچرااقتصاداشتراکیهرروزوهرروزبیشتر
فراگیرمیشودشایدریشهدرنهادانسانوحساجتماعیشدنشدارد.اماازآنگذشتهبه

اشتراکگذاشتنداراییهافوایدزیررابههمراهدارد:
باآثارمنفیبرمحیطزیست)مثلگازهای افزایشبهرهوریوکاهشمصرفمنابع  

گلخانهایوکاهشمنابعطبیعی(

3. اقتصاد اشتراکی
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صرفهجوییدرهزینههاباقرضگرفتنوبازیافت
دسترسیافرادبهکاالهاییکهتوانخریدآنراندارندیاتمایلبهاستفادهطوالنیمدت

ازیککاالراندارند.
افزایشانعطافپذیریوتنوعدرانتخاب،چونالزمنیستبخریدبلکهمیتوانیداستفاده

کنید،برگردانیدودرنوبتبعدیگزینهدیگریراانتخابکنید.
تبدیلسرمایهبالاستفادهبهمنبعدرآمد)مثلماشین،ابزاروفضایاضافهدرمنزل(

جمعسپاری)جمعآوریسرمایهعمومی(،معامالتاجتماعی،استقراضنظیربهنظیرومنبع
مشترکدربیمهمثالهاییازاقتصاداشتراکیدرصنعتمالیهستند.

مثالی از صنعت مدیریت دارایی )به اشتراک گذاری فرصت های سرمایه گذاری( 
سرمایهگذاریاجتماعییامعاملهگریاجتماعیازسال2006دربازارفارکس)مبادالتارزی(
مطرحشدوباپیشرفتوسایلارتباطالکترونیکیوشبکههایاجتماعی،ازاینروشدرانواع
بازارهایمالیاستفادهشد.درحقیقتمعاملهگریاجتماعیبااضافهکردنعواملارتباطات
اینگونهکهمعاملهگرانحرفهای اجتماعیبهاصولسرمایهگذاریبهوجودآمدهاست؛به
اطالعاتمعامالتخودرادرزمانانجاممعامالتشانبرروییکسامانهتحتوببه

اشتراکمیگذارند.
بهطوریکهدرآنها اجتماعیاست. اجتماعیهمانندسایرشبکههای سامانهمعاملهگری
معاملهگرانحرفهایبورسصفحهایبهنامخودشانایجادمیکنندواطالعاتمعامالتشان
رادرآنقرارمیدهندوسایرمعاملهگرانوسرمایهگذارانمیتوانندباتوجهبهتاریخچه
و سیگنالها از و کنند انتخاب خود استراتژی با متناسب را معاملهگری آنها، معامالت
معامالتآنفرداستفادهنمایند.الزمبهذکراستکهدراینروشفعالینبورس،هریکاز

سیگنالهایمعاملهگرحرفهایراخودشانانتخابوتقلیدمیکنند.
نیتورویکشرکتنوآورارایهدهندهمعامالتآنالیناستکهیکبسترخصوصیبرای
بتواننددرموردراهبردهاوتجارتهایخودصحبتکنند. تا کاربرانخودفراهممیکند
از بخشی میدهند اجازه که معروفی موفق کاربران راهبردهای از میتوانند حتی کاربران
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سبدسرمایهگذاریآنهانمایشدادهشود،کپیبرداریکنند.نیتورومعاملهگرانمعروف
تصاویر و اسامی از افراد این حاصل اطمینان تا میکند هویت تایید را خود کارشناسان و
واقعیخوداستفادهمیکنند.نیتورویکنرمافزارمدیریتروابطمشتریرامعرفیکردتا

سرمایهگذارانشناختهشدهبااستفادهازآنبتوانندبادیگرکاربرانارتباطبرقرارکنند.

مثالی از صنعت بیمه )گروه های دوستی به مثابه شرکت بیمه( 
اقتصاداشتراکیصنعتبیمهرادرآیندهاینهچنداندورباتغییرروبروخواهدکرد.دراین
روشدارندگانطرحهایمشابهبیمهایگروههایکوچکیتشکیلمیدهندوبخشیازپیش
پرداختهایآنهادرصندوقاستردادیجمعآوریمیگردد.درانتهایسال،اگرهیچادعای
خسارتیازهیچکدامازاعضایگروهمذکورارایهنگردد،اعضایگروهبخشیازمبالغخودرا
پسمیگیرند.درصورتاعالمخسارت،خسارتاعالمشدهتوسطمبالغدرونصندوق
خسارات اعالم صورت در مییابد. کاهش فرد هر استردادی مبلغ و میگردد پرداخت
بزرگتر،شرکتهایبیمهعادیمبالغبیشترازظرفیتصندوقراپرداختمیکنند.توضیح
بیشترآنکهمیدانیدکهوقتیازبیمهنامهخوداستفادهمیکنیدبخشیازتخفیفسالقبلرااز
دستمیدهید.اکنونراهحلهاییمطرحشدهاستکهبیمهگذارانبخشیازبیمهنامهخود
راازطریقpoolmutualپرداختمیکنندوباقیماندهبهیکشرکتاستانداردبیمهداده
میشود.خساراتکمراpoolmutualپوششمیدهدواگرادعایخساراتازحدیکهگروه

پوششدادهباشدبیشترشود،مابهالتفاوترایکشرکتبیمهسنتیپوششمیدهد.

مثالی از صنعت تامین سرمایه )سرمایه گذاری جمعی(
تاکنونحتمًادرموردروشهاییمثلجمعسپاریوسایتهاییکهکارآفرینانمشتاقبرای
تامینبودجهازآناستفادهمیکنند،شنیدهاید؛مگراینکهدر5سالگذشتهدرجزیرهای
یا فروش برای مراجعهحضوری جای به کوچک کسبوکارهای باشید. بوده رها متروک
عنوان به جمعسپاری از میتوانند سرمایه، تامین برای خود بستگان دادن قرار هدف
وسیلهایبرایتامینسرمایهاستفادهکنند.اگرچهبازیهایویدئوییوفیلمهاپروژههایی
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و ایده میتوانند همه اما میگیرد، صورت آنها روی جمعسپاریها بیشترین که هستند
کارهایخاصیکهدرنظردارندرابرایافرادیکهمایلبهسرمایهگذاریدرآنهستندارایه
دهند.جمعسپاریمیتواندموجبصرفهجوییدرزمانبرایکسبوکارهاشودوهمچنین

راهسادهتریبرایتامینمالیپروژههابهجایدریافتوامهایسنتیبانکیاست.

مابادنیایبدونکاغذ،بدونوجهنقد،بدون
خواهیم روبرو  مرز بی و شعبه بدون کارت،
کیف درون دیگر ما از بسیاری اکنون بود.
کارت چند و نمیداریم نگه اسکناس خود
وجه بدون دنیای از آینده در داریم. بانکی
فیزیکی کارت بدون دنیای به )اسکناس( نقد
خواهیمرفت.کارتهایبانکیفیزیکیباعثشدندکهماکمتروکمترازپولفیزیکیاستفاده
کنیم.اکنونکیفهایپولگوشیهایهوشمندباعثخواهدشدکهماباکارتهایفیزیکی
نیزخداحافظیکنیم.هرچیزفیزیکیحذفمیشودوجایخودشرابهمعادلدیجیتالش

میدهد.

مثالی از صنعت مدیریت دارایی )سرمایه گذاری بدون دخالت دست!( 
توسط که ندارد امکان سرمایهگذاری و مالی فعالیتهای که داشت وجود تصور این قباًل
انجام فرایند که میشد تصور سنتی طور به پذیرد. انجام انسان حضور بدون و کامپیوتر
معامالتومدیریتداراییبایدبهصورتچهرهبهچهرهوازطریقتماسمستقیممشتری
باکارمندانانجامپذیرد.درحالیکهتکنولوژیجدیددرحالحذفاینرویهاستوامکان
انجامامورفوقبدونتماسهایچهرهبهچهرهومستقیمرافراهمکردهاند.ایننوآوریتاثیر

بسزاوشگرفیبرساختارهزینهایومدلکسبوکارشرکتهایکارگزاریمیگذارد.
استفادهازرباتهابهعنوانمشاور،بهویژهدربخشهاییمانندترکیبدارایی،روزبهروز
افزایشمییابد.مدلبهینهمشاوره،ترکیبیخواهدبودازنیازهایپیچیدهترنظیرمشاوره

4. دنیای بی!
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مالیاتی،امالک،ارزهایبینالمللیوانتقالآنهاومسائلمحرمانهکهتوسطانسانصورت
میگیردومشاورههایسادهترنظیرتعیینترکیبپورتفویاانتخابصندوقهایمشترکبا
بازدهیمناسببرایسرمایهگذاریکهتوسطرباتانجاممیگردد.بااینوجود،رباتهاقادر
نیستندهمهکارهایانسانرادرمشاورهانجامدهندوبهطورکاملجایگزینانساننخواهند
شد.استفادهازرباتهاتوسطشرکتهابهصورتداخلییاازطریقبرونسپاریصورت

میپذیرد.
حال در نیز سرمایهگذاری هوشمند مشاوره برای مصنوعی هوش قابلیتهای از استفاده
گسترشمیباشدکهشاملشناختالگوهای)پترنهای(معامالتیاستخراجشدهازاطالعات
موجودبرایتصمیمسرمایهگذاریوشناختعالیقمشتریانبهصورتاتوماتیکمیشود.
پر )سرمایهگذار( توسطمشتری بهصورتدستی پرسشنامهمدیریتریسک گذشته در
میشد،امادرآیندهمشاورانهوشمندبررسیریسکپذیریمشتریرانهبراساساظهارات
ویبلکهبراساسرفتارهاوتصمیماتویشناساییمیکنند.صنعتمدیریتدارایی،70
تریلیوندالرداراییتحتمدیریت)AUM(داردوسهمسرمایهگذاریهایالگوریتمیکو

مبتنیبرهوشمصنوعیروزبهروزبیشترمیشود.

مثالی از صنعت تامین مالی تجارت )تجارت بدون کاغذ!( 
تامینمالیاغلِبمبادالتتجاریدرجهانهنوزهمباکاغذانجاممیشود.بهعنوانمثال،
صورتحساببارنامههاواعتبارنامههابهوسیلهپستوفکسبهاقصینقاطجهانفرستاده
اینوضعیتهستند. بانکدارانمنتظرمدرنیزهشدن از بهنظرمیرسدبسیاری میشود.
بسیاریمعتقدندبالکچینراهحلروشناینمشکلاستچراکهافرادزیادینیازدارندکه

بهاطالعاتمشترکیدسترسیداشتهباشند.
بهعنوانمثال،اگرشمابخواهیدکاالییراازکشورچینبهنقطهایدیگرازجهانانتقالدهید،
حدود۵0نفرنیازدارندتابهایناطالعاتدسترسیداشتهباشند.لزوموجودبالکچیندر
حوزهتامینمالیمبادالتتجاریکاماًلمشهوداست.انجاماینکاربااستفادهازدستگاهفکس
ومهرزدنبررویکاغذ،بسیارقدیمیاست.درحالحاضربرایحملنفتازسنگاپوربه
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مالزی،بهیکروززماننیازاستویکهفتهزمانصرفرسیدگیبهپروندههایکاغذی
مربوطبهآنمیشود.دیجیتالیکردنامورمبادالتمالیبدوندیجیتالیکردنکلپروسه

معامالتبیمعنیاست.
بهجزشرکتهایحملونقل،بایدکارگزاریهاونمایندگیها،ونیزبخشهایدیگریازقبیل
گذرگاههایبندری،امورمالیاتیوشرکتهایبیمهنیزدیجیتالیشوند.وقتیازمهرفیزیکی
برایتاییداوراقاستفادهمیشود،بهاینمعناستکهاینبخشهنوزدیجیتالینشدهاست.

بایدتمامفرایندازابتداتاپایانشکلدیجیتالیبهخودبگیرد.

مثالی از صنعت بانکداری )دفاتر و جلسات مجازی( 
شمادرواقعیتمجازیسرکارخواهیدرفت،بهبانکمیروید،بهشعببیمهسرمیزنیدوبا
مدیرحسابخودتعاملمیکنید.دوتکنولوژیواقعیتمجازیوواقعیتافزودهبهآهستگی
واردمصارفصنعتیمیشوند،ازبخشفروشگرفتهتاجراحی،ازبیمهگرفتهتامدیریت

دارایی.
درآیندهشمابهراحتیمیتوانیدازنرمافزارهاواَپهایمعمولدرواقعیتمجازیاستفاده
کنید.هماکنونبرنامههاییمثلBigscreenوDesktopVirtualبهشمااجازهمیدهندکه
روی مجازی واقعیت هدست یعنی کنید. کار مجازی واقعیت محیط در خود کامپیوتر با
صورتتاناستوازکیبوردمعمولخوداستفادهمیکنید،یاازکیبوردمجازیدرهوااستفاده
میکنید.ازآنطرفمشتریاننیزمیتوانندواردشعبمجازیبانک/بیمه/کارگزاری/صرافی

ولیزینگشوند.

مثالی از صنعت بیمه )پهپادها، ارزیابان غیرحضوری( 
پهپادها،اینماشینهایهواییکوچکبدونسرنشین،بهشدتدرحالجلبتوجهشرکتهای
بیمههستند؛زیراروشهایمفیدیبرایبیمهگرانفراهممینمایند.آنهامیتوانندعملکرد
کسبوکاررابهبودببخشندورسیدگیبهادعاهایخسارتوبیمهنامههاراتسهیلکنند.
برایمثالپهپادهادسترسیبهمناطقخطرناکوتحتقرنطینهکهانسانیابالیایطبیعی
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آنجارابهاینشکلدرآوردهاسترافراهممیکنند.پهپادهابهطوروسیعیدادههایهوایی
راجمعآوریکردهوباکمکعکسهایهواییمیزانخسارتراتجزیه،تحلیلوارزیابی
میکنند.ReMunichدرحالتجربهاینتکنولوژیاستکهاخیراًبایکشرکتپهپادسازی
ازطریق بیمهمناطقیکهدچاربالیایطبیعیشدهاندرا ارزیابیهای تا شریکشدهاست

گزارشهایدقیِقبهبودیافتهوپاسخهایسریعتر،تکمیلکند.

مثالی از صنعت جابجایی پول )ارز بدون مرز( 
دنیایدیجیتالمرزینمیشناسد.درایندنیاشماارزمخصوصبهخودراداریدودرهر
زمانومکانیکهبخواهیدمیتوانیددیگرکاالهارادرهرمکاندیگریخریداریکندیابههر
حسابیدرهرکشوریپولانتقالدهید.درگذشتهانتقالپولبامحدودیتهایبانکیوگمرکی

روبروبودهاستامادردنیایجدیدانتقالپولکمترازسهثانیهطولمیکشد.

مثالی از صنعت مدیریت دارایی )رمزارزها، دارایی های جدید دنیای امروز ما( 
درگذشتهیکیازمهمترینمسائلدرصنعتمدیریتدارایی،تخصیصمنابعبهکالسهای
مختلفدارایی)رستهدارایی(بود.کالسهایداراییبدینشرحهستند:امالکومستغالت،
سهام،اوراقبادرآمدثابت،اوراقبهادارکاالیی)مانندطال،نفتو...(،ارزهایرایجدر
قبلی( قبلی)رستههای بهمجموعهکالسهای اکنونیککالسجدیددارایی جهانو...
ارزهایرمزینهشده و ارزهایدیجیتال کهشامل  داراییهایدیجیتال اضافهشدهاست:

)رمزارزها(میباشد.

 )IOP( مثالی از اشیاء پولدار یا اینترنت پرداخت
باگسترشاینترنتاشیاءواتصالاشیاءبهحسابهایبانکی،اینترنتپرداختشکلخواهد
گرفت.بهعنوانمثال،یکخودرویمتصلبهاینترنت،بایدبتواندهنگامورودبهپارکینگ،
بهصورتخودکارعملیاتپرداختراانجامدهد.زمانورودوخروجوسیلهنقلیهبایدبه
صورتاتوماتیک،ثبتشود.سپسبرطبقدستورالعملکاربر،هزینهبهصورتاتوماتیک،
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پرداختمیشود.تمامیدستگاههایمتصلبهاینترنتمیتواننداینشیوهازسیستمپرداخت
رابهکاربگیرند.


احتماالتاکنونواژهبانکداریبازراشنیدهایم.
بیمهگری باز، بانکداری یعنی پلتفرمیکیشن
باز سبدگردانی باز، لیزینگ باز، صرافی باز،
بزرگ دستاوردهای از یکی باز. کارگزاری و
از جدیدی مفهوم تولد جدید، نوآوریهای
بانکهابهنامبانکداریبازاست.بانکداریباز
ایناجازهرامیدهدتانرمافزارهاییکهتوسط
اشخاصوسازمانهاییغیرازبانکوشرکایسنتیآنهاتولیدشده،بتوانندطیپروتکلایمن
وازپیشتعیینشدهباسامانههایعملیاتیبانکها،ارتباطوتعاملبرقرارکند.مشتریان
بانکبهکمکاینمحصولمیتوانندازطریقنرمافزارهایداخلیخود،انواعخدماتبانکی

رابهطورخودکارازبانکدریافتکنند.
بانکداریبازمزایایقابلتوجهیبرایبانکومشتریبهارمغانمیآوردوبهدلیلدریافت
میگردد. حذف بانکی مغایرتهای بانکداری، جامع سامانه طریق از اطالعات مستقیم
سرعتدریافتوپردازشاطالعاتافزایشمییابدودرزمانصرفهجوییمیشود.ازدیگر
مزایایبانکداریبازمیتوانبهحذفخطایانسانیبهدلیلعدمنیازبهوروداطالعاتبانکی
بهصورتدستی،دسترسیبهانواعخدماتبانکیدرطولشبانهروز،امنیتباالتروامکان
تاییدپرداختتوسطافرادصاحبامضابدوننیازبهحضورفیزیکیومحدودیتزمانیو

مکانیاشارهداشت.

همینمفهومدرموردبیمهها،کارگزاریها،لیزینگها،صرافیها،سبدگردانهاوکارگزاریها
مصداقداردوپلتفرمیکیشنیعنیاینکهنهادهایمالیسنتی،یکپلتفرمهستندبرایارایه

5.پلتفرمیکیشن
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انواعخدماتومحصوالتوسودشاننهازارایهمحصوالتخودشانبلکهازطریقکارمزد
ارایهیکپارچهمحصوالتوخدماتدیگراناست.

نوآوری کارگزاری،صرافی(، سرمایه، تامین )بانکها/بیمهها، متعارف مالی نهادهای کار
که کنند کاری باید آنها اطمیناندرمردماست. و اعتماد ایجادحس بانکها کار نیست.
ایدههای نیز اعتمادبودوهمزمانخالق؛و اعتمادکنند.نمیتوانهممورد مردمبهآنها
جدیدرارویمشتریانتستکرد.رویکاغذ،شدنیاست؛حالآنکهدرعمل،ایندوجمع

نمیشوند.اعتماد،ازثباتمیآیدوخالقیتازعدمثبات.

نهادهایمالیمتعارف)بانکها/بیمهها،تامینسرمایه،کارگزاری،صرافی(بهدلیلمیراث
سنگینیکهدارندبرایشانآساننیستکهشروعکنندبهتجربهکردنچیزهایجدیدوسعی
وخطا.درعوضاستارتآپهابهراحتیمیتوانندباآزمونوخطا،بهترینراههاراپیداکنند
وبانکهایباهوشبهجایاینکهدردرونبانکسعیوخطاکننددربیرونازبانکفضاییرا

براینوآوریفراهممیکنند.
نکتهدیگریکهموجبمیشودنهادهایمالیمتعارفازنهادهایمالیجدید)فینتکها
و...(متفاوتباشندایناستکهفینتکهامسئلهمحورهستند.مثالجاییمانندزوم،انتقال
پولبینالمللیرابهتجربهمتفاوتیتبدیلکرد.اینکسبوکارهامسئلههاییراحلکردهاندکه
برایبانکهاحلآنهاآساننبودویاحداقلبرایآنهاصرفهنداشتکهانرژیشانراصرف

حلاینمسائلکنند.

فینتکها،نهادهایمالیمتعارف)بانکها/بیمهها،تامینسرمایه،کارگزاری،صرافی(رااز
بیننمیبرند!فینتکهانمیتوانندنهادهایمالیمتعارفراازبینببرند.درواقعدرسالهای
آتی،فینتکهادرنهادهایمالیمتعارفحلخواهندشد.واینیعنینهادهایمالیمتعارف

بهمرور،پیشخوانخدماتجدید،نوآورانهوسریعفینتکهامیشوند.
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پلتفرمیکیشنریشهدرنوآوریبازدارد.درگذشتهچنینفرضمیشدکه:
یکشرکتبایدبهترینوباهوشترینافرادرابهاستخدامدرآورد.

کسبسودازنوآوریمستلزمآناستکهشرکتبهخودیخودکشفکند،توسعهدهد
وبازارایجادنماید.

الزمهاولبودندربازارآناستکهدستاوردهایتحقیقاتیریشهدرخودشرکتداشته
باشد.

پیشروبودِنمیزانسرمایهگذاریشرکتدرزمینهتحقیقوتوسعهدرصنعتمربوطه،
منتجبهبهترینایدههاییمیشودکهدرنهایتموفقیتدررقابترابههمراهدارد.

داراییهایفکریبایدسختگیرانهمدیریتشودتامانعازآنشودکهسایرشرکتهااز
ایدههاوفناوریهایبنگاهکسبسودنمایند.

اینبدانمعناستکهبنگاهبایدهمهچیزراخودشانجامدهد؛ازخلقایدهتاتوسعهوتولید،
تابازاریابی،توزیع،خدماتپسازتولیدوتامینمالی.امادرنوآوریبازشرکتهابهاین

نکاتپیبردهاندکه:
الزمنیستایدههایارزشمندریشهدرخودبنگاهداشتهباشد.

آنهامیتوانند–واصاًلباید–ازایدههاوفناوریهایبیرونیاستفادهنمایند.
شروعیکطرحنوآورانهمیتواندازداخلیاخارجشرکتباشد.

اینایدههاوفناوریهادرهرزمانوبههروسیلهایمیتواندواردکسبوکارشود.

مثالی از صنعت بیمه )اطالعاتت را بیمه کن!( 
وخصوصًا اطالعات و گذاشته فراتر معمولی بیمههای از را پا Cyence نام به اینشورتک
اطالعاتسایبریومجازیکاربرانخودرابیمهمیکند.بهکمکایناستارتآپمیتوان
اسنادامالکوداراییها،اوراقبهاداروکاًلهرسندواطالعاتمهمیرابیمهکرد.درنتیجههر
اتفاقیبرایآنهارخدهد،اگرآتشبگیرند،اگردزدیدهشوندیاحتیاگرمحرمانهبودندوحاال
فاششدهاند،میتوانخسارتدریافتکردواسنادرابدوندردسرهایبیشتریبرایاحراز
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هویتدوبارهتهیهکرد.ایناینشورتکروینیازجدیدیکهبرایجامعهامروزیبهوجود
آمده،تمرکزدارد:حفاظتازاطالعات.کمنیستندافرادیکهتجربههکشدنداشتهاندو
ازاطالعاتآنهاسوءاستفادهوحتیاخاذیشدهاست.تاکنونبیشاز350شرکتبیمهگراز
30کشوردنیاازسرویسهایاینشرکتنوآورخریدهاندوبهصورتمستقیموغیرمستقیم

درپیشخوانمحصوالتخودگذاشتهاند.

ما دیجیتالی معامله یک در ساده، بیان به
میخواهیمبدانیم:

آیاتوهمانکسیکهمیگوییهستی؟
آیاآنچیزیکهادعایشرامیکنیدرست

است؟
آیاادعایشمامنطبقبرتوافقاتوتعهدات

قبلیاست؟
اولیبااحرازهویتانجاممیشود.دومیبااعتبارسنجیحلمیشودوسومیباقراردادهای
هوشمندوهوشمصنوعی.روزبهروزکهپیشمیرویماعتماددیجیتالیآسانترمیشودو
معامالتغیرحضوریاعمازوامگرفتنتاسرمایهگذاریوخریدبیمهوپرداختخسارتو

...غیرحضوریمیشود.
بدونشکاحرازهویتبیومتریکآیندهامنیتدیجیتالیاست.اقبالنهادهایمالیبهرها
کردنرمزهایپیچیدهواتکابهاعضایمنحصربهفردبدنبرایاحرازهویتهرروزبیشتر
میشود.بااینوجودتکیهصرفبهبیومتریماراآسیبپذیرمیکند.اثرانگشتمیتواند
جعلشود،صداتقلیدگرددوتشخیصچهرههمهمیشهبدونخطانیست.حتیاسکنعنبیه
راهممیتوانگولزد.احتماالاحرازهویتچندعاملهکهمخلوطیازدارایی)تلفنهمراه،
تبلتوکیکارت(،دانش)رمز،پینآفالینیاسؤالامنیتی(وژنتیک)اثرانگشت،چهرهو

عنبیه(استبهترینروشاحرازهویتخواهدبود.
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برایقراردادهوشمند،قراردادهایهمکاریاست. قراردادهوشمندچیست؟یکمثال
برایمثالفردAبرایتوسعهوبسایتیکقراردادهوشمندبافردBمنعقدمیکند.در
اینقراردادفردAمبلغ۵00سکهوفردBمبلغ۵0سکهتعهدمیکنند.اینداراییدرزمان
عقدقراردادبلوکهمیشود.درصورتفسخقراردادازسمتهریکازطرفینمبلغ۵۵0
سکهبهحسابطرفمقابلمنتقلمیشود.پساز30روزدرصورتتأییدفردAمبنیبر
تحویلصحیحوبسایتازفردBمبلغ۵۵0سکهبهحسابفردBمنتقلمیشود.درغیر
اینصورتپساز7روزازاینزمانفردCدرموردپروژهنظرمیدهد.درصورتیکهرای
بهنفعفردAصادرشودمبلغ۵40سکهبهحسابفردAومبلغ10سکهبهحسابفردC
منتقلمیشود.همچنیندرصورتیکهرایبهنفعفردBصادرشود۵40سکهبهحساب

فردBومبلغ10سکهبهحسابفردCمنتقلمیشود.

مثالی از حوزه وام دهی )اعتبارسنجی وام دهی نظیر به نظیر( 
وامدهینظیربهنظیریانفربهنفر،براساسنرخسودمتغیروبدوناخذوثیقهاعطامیشود.
چراکهدرچنینپلتفرمهاییافراداعتبارسنجیمیشوندومتناسببااعتبارشانمیزاننرخ
سودومیزانوامقابلاعطامشخصمیشود.بااینحال،ریسکبرخاستهازآنبادرنظر
گرفتنتعدادباالیافرادوامدهندهدرهرپروژه،بینوامدهندگانتقسیمودرنتیجهناچیز
میشود.بهعنوانمثال،دریکپروژهکرادفاندینگدههزاردالریبا200قرضدهنده،
درصورتعدمبازپرداختوام،هرکدامازآنهاتنها5دالرازدستمیدهند.نرخسود
اینوامهابراساساعتبارسنجیشرکتواسطازپروژهوریسکآنمشخصمیشودو
سودحسابهای از بیشتر مواردسودی برخی در میتوانند وامدهندگان اساس، این بر
سرمایهگذاریبانکیدریافتکنند.همچنین،وامگیرندگانمیتواننددراینشرایط،بدون
قراردادنوثیقه،بدونگذراندنبوروکراسیاداریودرعرضچندروزوامخودرادریافت

کنند.
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مثالی از حوزه وام دهی )وام یک دقیقه ای( 
هماکنونسامانهWechatدرکشورچینبهکاربرانشاجازهمیدهددرخواستوامهایبیشتر
از30.000دالریبدهندوظرفیکدقیقهدرموردآنتصمیمبگیرند،درحالیکهکاربران
آنمیتوانندبینخودشانهمپولردوبدلکنند.پیشگامانصنعتامروزیکهپیشاز
همهدراینزمینهحرکتمیکنند،هیچشکیدرموردپتانسیلهایبالقوهفناوریهاینوین

خدماتمالیوکمکآنبهمدیریتریسکدرسیستممالیندارند.

مثالی از صنعت مراودات حقوقی )قراردادهای هوشمند( 
دراینتکنولوژیبااستفادهازشبکهزنجیرههایاطالعاتبانکی،قراردادهابهصورتآنالین
وازراهدور،بررسیشده،اعتبارسنجیمیشوند،تراکنشهایمالیانجاممیگیردونتیجه
بهطرفینقرارداداعالممیگردد.ایننوعقراردادهامیتواننددرحوزههایمختلفیباشند،
اولیناستارتآپهای از AccordCommonیکی تاخریدوفروشامالک. بیمهگرفته از
آمریکاییاستکهدرحوزهقراردادهایهوشمندبانکیفعالیتمیکند.قراردادهایهوشمند
میتوانندقراردادهایوامرابهصورتخودکاردرآورندوخطاهادرروالکارراکمترسازند.
اینقراردادهامیتوانندبهصورتخودکارفرآیندپرداختراانجامدهندووقتیوامپرداخت
شد،وثایقخودبهخودآزادشوند.قراردادهایهوشمندمیتوانندنقلوانتقاالتبینالمللی
پولوکاالکهبهصورتمتعارفازطریقاعتباراسنادکاغذیانجاممیشودرااتوماتیک
کنند.بهمحضارایهاسنادمویددریافتکاال،پرداختخودبهخودانجامشود.قراردادهای
را سرمایهگذاران و ثروت یا دارایی مدیریت شرکتهای بین روابط میتوانند هوشمند
تسهیلکنند.دریکقراردادهوشمندنوشتهمیشودکهبهصورتاتوماتیککارمزدشرکت
مدیریتداراییپرداختمیشود.همچنینسودنقدیسرمایهگذار،سودانتهاییسرمایهگذار
وهمچنینپاداشعملکردشرکتمدیریتثروت)درصورتیکهعملکردیباالترازبازده

توافقشدهوجودداشتهباشد(راپرداختمیکند.
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مثالی از صنعت مالی )شناسایی تقلب( 
تقلبوجرایممالیاست. ایجادمیکند،بحث اعتماداخالل ایجاد ازمواردیکهدر یکی
متقلبانومجرمانافرادبسیارهوشمندیهستندوکارهاییمیتوانندانجامدهندکهبهچشم
دیگرانسانهاکاماًلقانونیاست.اماهوشمصنوعیاینطورنیستونمیشودآنراگول
زدوچیزهاییرامیبیندکهچشمهیچانسانیقادربهدیدنشنیست.بااستفادهازهوش
مصنوعی،مؤسساتمالیمیتوانندازهمانابتدافعالیتهایمشکوکراشناساییکنندومانع
ازانجامتراکنشهایمشکوکشوند.زمانیکهصحبتازتقلبمیشود،فرایندکپیرایت،
مقولهبسیاررایجیاست.امایادگیریماشینیمیتواندابزارقدرتمندیبرایجلوگیریاز
فعالیتهایجعلیدرآیندهباشد.اگرازاینابزارهابهطورمنظماستفادهشود،میتواندانجام
کالهبرداریهایاحتمالیرادرآیندهبگیردوبهاینترتیب،صنعتمالیبهطورکلیپایدارتر

میشود.

مثالی از صنعت مالی )تطبیق هوشمند با مقررات( 
صنعتمالیباقوانینومقرراتپیچیدهایسروکاردارد.یکگزارشمناسبازمبانیحفظ
سازگاریشرکتهااستواستفادهازهوشمصنوعیمیتواندبهخودکارسازیاینفرایند
کمککند.همچنینشرکتهامیتوانندازسیستمهایکامپیوتریبرایاطمینانازعملکرد
مناسبتمامبخشهایکسبوکار،استفادهکنندوبهاینترتیب،شناساییبرخیانحرافاتاز
جریانعملیاتاصلی،میتواندبهشرکتهادرشناساییمشکالتبالقوهورفعآنکمککند.
مؤسساتمالیتحتچهارچوبهایدقیقنظارتیکهسطوحمختلفیازپیمایشوگزارشرا
الزاممیکنند،فعالیتدارند؛بهعنوانمثالبعدازبحرانمالیسال2008،تمامیمعامالت
و نظارت برای اطالعات این گردد. ثبت ومستنداتآن گیرد قرار نظارت مورد بایستی

تشخیصالگویمعامالتغیرعادیاستفادهمیشود.
یکیازروندهایموردانتظارورودتاثیرگذاربیگتکها)شرکتهایبزرگفناوری(درکنار
فینتکها)شرکتهاینوپایفناوریمالی(بهعرصهخدماتمالیاست.شرکتهایبزرگ
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مایکروسافت، فیسبوک، گوگل، مانند فناوری
شدهاند. مالی حوزه وارد آمازون اپل،
ساختن دنبال به فینتکی استارتآپهای
اما هستند، مشتریان جذب برای خود برند
جهانی برندهای فناوری، بزرگ شرکتهای
خود مشتریان از انبوهی حجم و شده تثبیت
رادارند،کهبهآنهااجازهمیدهدبدونهیچ
درعمل مزیت، دو این بپردازند. مختلف زمینههای در مرزهایخود توسعه به زحمتی
هر در است. مالی خدمات گسترش در آمازون چون شرکتهایی موفقیت تضمینکننده
صورتباورودفینتکهاوبیگتکهابهعرصهصنعتمالی،باقطعیتنمیتوانیمبهاین

سوالپاسخدهیمکهحاکماِنفردایصنعتمالیچهکسانیهستند؟

مثالی از ورود بیگ تک ها در کشور چین 
علیبابابهعنوانغولبزرگتجارتالکترونیکاینکشور،بزرگترینصندوقسرمایهگذاری
جهانراگردآوریکردهکهدرطولپنجسالاخیرتوانستهاستبالغبر96میلیارددالروام
بزرگ بانک نهمین کنار در )FinancialAnt( فایننشیال آنت توسعه با و کند مدیریت را
ایاالتمتحدهجایگیرد.علیباباهمچنین،باراهاندازیسیستمبانکداریآنالینمایبانک
بهصورت بابا علی ومشتریان کاربران مالی دادههای از اساسشبکهای بر که )MYbank(
آنیبهآنهااعطایواممیکند،گامیبزرگدرراستایخدماتمالیدرچینوالبتهجهان

برداشتهاست.
طیسالگذشته،کاربرانازسراسرجهانبالغبر1.7تریلیوندالرپرداخترابااستفادهاز
پلتفرمپرداختآنالینعلیپیشرکتعلیباباانجامدادهاندکهبهطرزشگفتآوریپنجبرابر
بیشترازپرداختهایصورتگرفتهبااستفادهازپلتفرمپیپالبودهاست؛پلتفرمیکهخود

یکیازسرآمدانعرصهفینتکدرتمامدنیااست.
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مثالی از ورود بیگ تک ها در ژاپن 
غولاصلیتجارتالکترونیکژاپن،راکوتن)Rakuten(نیزخدماتمالیپیشرفتهایارایه
میدهدوبزرگترینبانکاینترنتیکشوررامدیریتمیکند.اینشرکتکهازلحاظحجم
تراکنشهایصورتگرفتهازطریقکارتهایاعتباریدرردهسومجایگرفتهاست،درحال

حاضر40درصدازدرآمدخودرامدیونخدماتمالیاشاست.

مثالی از ورود بیگ تک ها در آمریکا 
درمیانتمامشرکتهایفعالدرحوزهفناوریایاالتمتحدهآمریکا،آمازونبهترینجایگاه
رابرایموفقیتدربانکداریدارد.اینشرکت،باالترینحجمخریدوتعاملبامشتریان
رابهخوداختصاصدادهاست.ارتباطاتتجاریگسترده،یکپارچگیدرسیستمهایرایانه
مشتریان،گوشیهایتلفنهمراه،تبلتها،تلویزیونوسیستمهایصوتیخانگیوصدالبته
ارایهخدماتعالیشاملسیاستهایکالنمرجوعیکاالدرکنارعدموجودنقضامنیتی
قابلمالحظه،پارامترهاییهستندکههرشرکتینمیتواندبهصورتتماموکمالتمامیآنهارا

رعایتکند.امادرحالحاضرشاهدارایهتماماینمزایاتوسطآمازونهستیم.
آن الکترونیک تجارت فعالیتهای بهخاطر را آمازون مردم، از بسیاری که است جالب
میشناسند.بیشازنیمیازجستوجوهایمربوطبهتجارتالکترونیکدرایاالتمتحده
آمریکا،ازطریقپلتفرمآمازونصورتمیگیرد.اکنوناینشرکتدرحالمذاکرهبابانکهای
بزرگیازجملهجیپیمورگانچیسوکپیتالواندربارهایجادیکحسابجاریبانکیبرای
برایمشتریان که ارایهمحصوالتیاست اینصحبتها از واقعهدف مشتریاناست.در
جوانوافرادیکههیچحساببانکیندارند،مناسبواثربخشباشد.اگرچنیناتفاقیبیفتد
ودرنهایتآمازونبتوانداینحساببانکیراهمبهدیگرمحصوالتوسرویسهایشاضافه
کند،اثراتبیشتریازآمازوندرزندگیکسانیکهازوبسایتآمازونوفروشگاههولفودز
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خریدمیکنند،کسانیکهرویسرویسکیندلزمطالعهمیکنند،ویدئوهایآمازونرامشاهده
میکنندوباالکسا،مشاوردیجیتالشرکتسروکاردارند،نمودپیدامیکند.درواقعمیتوان
گفتکهارایهمحصولیشبیهبهیکحساببانکیشخصیمیتواندبهکاهشهزینههاییمنجر
شودکهآمازونبهموسساتمالیپرداختمیکندوهمچنیناطالعاتارزشمندیدرمورد

درآمدوهزینهمصرفیمشتریاننیزدردسترسقرارمیدهد.



ورود
بیگتکها

شخصیسازی
انبوه

دنیایبی!

اعتماد
دیجیتالیمثلثی

پلتفرمیکیشنموبایلیفیکیشن

اقتصاد
اشتراکی



بخش دوم: آینده صنعت مالی چگونه خواهد بود؟

49

استراتژی های سرمایه گذاری؛ 
واکنش امپراطور

فصل سوم
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استراتژی های سرمایه گذاری؛ واکنش امپراطور
بسیاریازصنایعمانندخردهفروشی،فروشموسیقی،اجارهفیلم،رزروسفر،روزنامهها،
بهطورمتوسط انقالبدیجیتالدرطولیکدورهدهساله تاثیر تاکسیهاوهتلهاتحت
اگر نیزدرشرفدگرگونیاست. باکاهِشسود44درصدیروبروشدهاند.صنعتمالی
نهادهایمالیسنتی)امپراطورانفعلی(،صدایانقالبرانشنوندیانشنیدهبگیرند،شورشیان
جدیدسرزمینآنانرافتحخواهندکرد.برایموفقیتدرآیندهبایداستراتژیسرمایهگذاری

شمادردوگامزیرطراحیشود:
همگام سازی با روند ها 

سازمانهایهوشمنددربرابرابرروندهاوروندهایقطعیغیرقابلبازگشتمقاومتنمیکنند
بلکهدرزمانمناسبسوارموجتغییراتمیشوندوخودراباآنروندهاهمگاممیکنند.به

جدولزیربیندیشیدوآنراکاملکنید.
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سرمایه گذاری  استراتژیک آمادگی استراتژیک آگاهی استراتژیک تاثیر استراتژیک

در شرایط کنونی باید روی چه مواردی 
تمرکز بکنم و مهم ترین اقدامات 

چیست؟

برای بهره  برداری از تاثیرات مثبت و 
ایمن سازی از تاثیرات منفی این روند 

چه الزاماتی وجود دارد؟

این روند چه تغییرات مثبت و منفی ای 
در پایداری و سودآوری کسب وکار من 

ایجاد می کند؟

میزان اهمیت تاثیر روند بر کسب 
وکار من چقدر است؟

شخصی سازی انبوه

موبایلیفیکیشن

اقتصاد اشتراکی

دنیای بی!

پلتفرمیکیشن

اعتماد دیجیتالی مثلثی

ورود بیگ تک ها
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تشکیل مثلث با تمرکز بر قاعده 
برایآنکهدرآیندهموفقشویددرهمگامسازیباروندها،سهراهبیشترندارید:

دانشها، مهارتها، روی گزینه این در
دارید الزم که فناوریهایی و نوآوریها

سرمایهگذاریمیکنید.
جهان مالی نهاد 500 از که نظرسنجیای در
به دیجیتالی تجربه بهبود است. شده انجام
عنواناولویتاولایننهادهامطرحشدهاست.
جالباستکهافزایشسرمایهگذاریدرحوزه
نوآوریبهعنوانچهارمیناولویتنهادهایمالیدرسراسرجهانبودهاست.براساساین
گزارشحوزههاییکهاغلببانکهادرحالافزایشسرمایهگذارینوآورانهدرآنهاهستند
)%67(، فرآیندها سپس )%82(، کانالها و )%84( مشتریان خدمات/تجربه از: عبارتاند

محصوالت)%63(وفروشوبازاریابی)%56(.

نمونه عملی: ایجاد آزمایشگاه دیجیتال توسط بانک آلمان:
بانکآلماندرحالحاضر4عددازاینآزمایشگاههاداردکهاولیدربرلین،یکیدرPalo
Alto،یکیدرنیویورکویکیدرلندنقرارداردکهتمرکزشفقطدرحوزهBlockchain

است.بهگفتهبانکآلمانقراراستتعداددیگریهمبهزودیدرشهرهایدیگرتاسیس
گرددکهیکیازآنهااحتمااًلدرآسیاقرارخواهدداشت.

آزمایشگاههایبانکآلمانسههدفاصلیرادنبالمیکنند:
الف–کمکبهبانکبرایارزیابیوتطابقباتکنولوژیهاینوظهور

ب–برایایجادفرهنگنوآوری
ج –کمکبهاستراتژیهایدیجیتالبانک

1. سرمایه گذاری 
داخلی 
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آزمایشگاهیکهدرکالیفرنیاواقعشدهسعیدرجلبتوجهونظرنیروهایمتخصصحاضر
دردرهسیلیکونراداردوتالشمیکندبرنامهنویسان،توسعهدهندگانومهندسانراوادار
کندتازمانبیشتریراصرفتولیدوتوسعهنرمافزارهایحوزهیادگیریماشینیوهوش
مصنوعیکنند.همچنینتالشمیکنندارتباطبیشتروبهتریبابازیگراناصلیحوزهنوآوری
دردنیایدیجیتال،مثلIBMکهمنابع،تخصصهاوروابطزیادیبراینوآوریهایحوزه

بانکیتخصیصدادهاند،برقرارکنند.
درآزمایشگاهبرلینیکبرنامههکاتوننیزبرگزارگردیدهاست،کهدراینرویدادسهروزه
قضاوت را طراحان و توسعهدهندگان برنامهنویسان، توسط شده انجام پروژههای داوران
کردند.هدفاصلیازبرگزاریاینرویدادپیداکردنراهحلهاییبودتادرAPIهایارایه
شدهتوسطبانکآلمانازآنهااستفادهشودوهمچنیننیروهایزبدهومتخصصدراین

حوزهشناختهشوندتادرآیندهنزدیکازآنهادرتیمفنیبانکاستفادهگردد.

سرمایهگذاری داخل در شما حالت این در
بیرون از که ایدههایی روی بلکه نمیکنید
سازمانآمدهاندسرمایهگذاریمیکنیدوآنها
رادرونیمیکنید.یاآنچهدرمدتیشکلگرفته
وبهنتیجهرسیدهاسترامیخریدوجزئیاز

سازمانشمامیشود.
نمونهعملی:غولمالیسانتاندردستکم13سرمایهگذاریبرروی12استارتآپفینتک

انجامدادهاستکهبزرگترینآنها13۵میلیوندالربرروی»کبیج«است.
نمونهعملیبیشاز70درصدسرمایهگذاریبانکهایاروپاییبررویاستارتآپهای

فینتکآمریکاییبودهاست.
نمونهعملی:یکیازبزرگترینسرمایهگذاریهارویفینتکبهارزش4/ 1میلیارددالرروی

یکاستارتآپهندیبودهکهتوسطیکشرکتسرمایهگذاریژاپنیصورتگرفتهاست.

2. نوآوری باز )خرید 
دستاوردهای دیگران(
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نمونهعملی:بانکBBVAکهدومینبانکبزرگاسپانیااستدرطولچندسالگذشته
چندیناستارتآپبزرگبینالمللیمانندHolviازفنالندوSimple آمریکاراخریداریکرده

است.
نمونهعملی:بانکParibasBNP،بهتازگیبانکدیجیتالیفرانسویCompte-Nickelبه
ارزش200میلیونیورو)213میلیوندالر(خریداریکردکهبهگزارشبلومبرگ،بزرگترین

خریدارفینتکیدرفرانسهبودهاست.

به خودتان اول حالت مانند نه گزینه این در
دوم حالت مانند نه و میرسید توانمندی
میکشید؛ خود درون به را دیگران توانمندی
هستند توانمندی صاحب که دیگرانی با بلکه
توانمندی از و ایجاد راهبردی شراکت رابطه

آناناستفادهمیکنید.
به را خود دیجیتال داراییهای فینتکها، به دادن بادسترسی بانکها عملی: نمونه 
درآمدتبدیلمیکنند.بانکهایسنتیمیبایستکهبادسترسیوراحتیتکنولوژیکهاز
سویشرکتهایفینتکارایهشدهرقابتکنند.استفادهازدادههایمرتبطبامشتریانبرای
بانکهاازاهمیتبسزاییبرخورداراست.ازطرفیبسیاریازمقرارت،دسترسیبهدادههای
مشتریبانکرابرایسایرکسبوکارهاآزادکردهاست.بدینترتیبراهیبرایبانکها

فراهمشدهتاازداراییهایدیجیتالودادههایخودکسبدرآمدکنند.
بانکهایسنتیمیتوانندبافراهمآوردنزیرساختهایمالی،بهفینتکهاکمککنندتا
بهحجمعظیممشتریاندسترسیداشتهباشند.فینتکهانیزبافراهمآوردننوآوریو
تکنولوژیبرایبانکها،تجربهکاربریمشتریانبانکرابهبودمیبخشد.بانکهامیتوانند
ارزشوخدماتجدیدیرابهموقعبهبازارعرضهکنندوهزینههایخودراکاهشدهندو
بازگشتسرمایهخودراافزایشدهند.اینهمکاریهمبهبانکهاوهمشرکتهایفینتک
کمکمیکندتابتوانندتمرکزشانرابرمزیترقابتیخودداشتهباشندونتیجهبهتریبگیرند.

3. شراکت راهبردی
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هیچکدامازاینسهگزینهبردیگریبرتریندارندبستهبهشرایطسازمانشما)اعمازبزرگی
قبالروندها اینکهدر و پایینو...( یا باال توانمالی پایین، یا باال وکوچکی،خطرپذیری
چهمیتوانیدبکنید،اولویتهریکبرایشماتغییرمیکند.بنابراینبهعنوانمثالبهاین
جمعبندیرسیدهایدکهکهروندهایموبایلیفیکیشنواعتماددیجیتالبرایشمامهماست،
امابهخاطرشرایطخاصشمانمیتوانیدمستقیمًارویآنسرمایهگذاریکنیدوهمچنین
استراتژیشما بنابراین کنید. تامین آینده راهبردیدر ازطریقشراکت را نمیتوانیدآن
نوآوریبازدرحوزهموبایلیفیکیشنواعتماددیجیتالخواهدبودوبایدرویآنمتمرکزشوید
)قاعدهمثلثرامیگذاریدروینوآوریباز(وتوسطدوضلعدیگر)شراکتراهبردیمحدود
وسرمایهگذاریداخلیمحدود(آنراتکمیلمیکنید.اینبدانمعناستکهشمانمیتوانید
فقطبریکبعدتکیهکنید.امابایدبریکبعدتمرکزکنید.بهعنواننمونهیکبانکممکن
استیکشبکهاجتماعیباهدفارایهسرویسهایمالیارایهکند)سرمایهگذاریداخلی(،
سپسفینتکهارادعوتکندکهبخشیازسرویسهایمالیخودرارویآنتوسعهدهند
)نوآوریباز(وهمچنینازدیگرسرویسدهندهها)چهنهادهایسنتیمالیوچهفینتکها(
میخواهدکهدرایناکوسیستمایجادشدهمحصوالتوسرویسهایخودراارایهکنند.

نکتهپایانی:جهاندرحالتغییراستبهویژهصنعت
مالی.دهسالدیگرتعریفماازبانک،بیمه،لیزینگ،
مالی، دارایی پول، انتقال دارایی، مدیریت صرافی،
خدماتمالیتغییرخواهدکرد.شایددهسالدیگرهر
کسیبیمهخودش،بانکخودشوسبدگردانیخودش
آن برای آگاهیم؟ چقدر آینده این از باشد. داشته را
چقدرآمادهایم؟وچهمیزانسرمایهگذاریکردهایم؟
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