
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛گزارش پژوهشی

 موضوع:

 "در ایران و جهان های مالیاستارتاپوضعیت "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاسیمعاونت 
 اهی خبری ژپوهش  دمرييت

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 https://telegram.me/pajooheshkhabarخبری صداوسیما  ـ گروه تلگرام پژوهش

 ینیپژوهشگر: فاطمه حس-

  

 

https://telegram.me/pajooheshkhabar


 

1 

 

  

 پژوهش خبری نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

های که با ارائه خدمات مالی جدید ســیهره باآک هســتند ایکســو و کارهای آوآوراآهها تکفین

 اآد.سنتی بر صنعت مالی را به چالش کشیده

 تک در سراسر جهان وجود داردهزار فین 12بیش از. 

شوآداآداز تقسیم میدهی و پسها به سه حوزه اصلی پرداخت، قرضتکفین. 

ــازی ایدهتکفین ــو برای پیاده س ــتری مناس ــراکتی و های مبتنی بر اها بس ــاد ش قتص

 .گذاری جمعی هستندسرمایه

هاستتکمزایای فینجمله افزایی و ایجاد شفافیت از سهولت دسترسی، اآعهاف، هم. 

ــرمایه و آامههای خرد، اآتقال وجه، پرداخت وام، فروش آآالین بیمهپرداخت ها، افزایش س

 دهند.ها ارائه میتکمدیریت دارایی از جمله خدماتی است که فین

گذاران خهرپذیر )سرمایهVC شته بیش از سال گذ ستارتاپ 12ها( طی پنج  های میلیارد دالر در ا

 اآد. گذاری کردهتک سرمایهفین

 ،صد مردم 48در مجموع به  جهان در حالی که اعتماد مردم ،ها اعتماد دارآدتکبه فین جهان در

 درصد است.  63ها باآک

است. ایران از رشد آسبی برخوردار بودههای حوزه پرداخت در تکفین 

روی واآع مهم پیشروشن آبودن وظایف و قواآین دست و پاگیر م ، گیرهای تصمیمتعدد دستگاه

 است.  ها در کشورتکفین
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 مقدمه  

سریع به انواع خدمات در با گسترش و رشد روزافزون فضای تحت وب از یک جهان امروز از سوی دیگر، سو و نیاز به دسترسی 

صت ضا اقدام به ارائه انواع خدمات در کارآفرینان از فر ستر این ف ستفاده کرده و در ب ضا در اختیار آنها قرار داده ا هایی که این ف

پیچیده ماهیت اصلی آنها دسترسی سریع و آسان به انواع خدمات مورد نیاز در جوامع ها که اند. استارتاپکرده هاقالب استارتاپ

اند جایگاه قابل قبولی در بستتتیاری از اند با انواع خدماتی که با کمترین زمان و هزینه ارائه دادهامروزی استتتت تاکنون توانستتتته

شورها به شرفته بیابند و مورد حمایت دولتک شورهای پی صوص ک شوند. یکی از مهمخ ترین خدمات آنها در ها و مردم آنها واقع 

دهند اند با گسترش و توسعه محصوالت و خدماتی که ارائه میمحصوالت در حوزه نظام بانکی است که توانستهقرن حاضر، ارائه 

 1«تکنولوژی امور مالی»تک که ترکیب عبارت با نام فینمالی های حوزه بخش خدمات مالی را قبضتته کنند. در واقع، استتتارتاپ

شتری از به ست در ارائه خدمات مالی به م ستفاده میتکنوژیروزترین ا سرعت باال در کنند و با توجه به کمها ا شان،  هزینه بودن

به طوریکه در حال حاضر  .اندبرای خدمات موسسات مالی سنتی تبدیل شدهمناسب و راحتی استفاده، به جایگزینی  ارائه خدمات

سر جهان وجود دارد 12بیش از  سرا ساس، با توجه به  .هزار فین تک در  شد آنها در تکاهمیت فینبر همین ا ها و روند رو به ر

صی از سال اخیر، در این گزارش که تلخی شور طی چند  ضای تحت وب در ک سترش ف شد و گ شورمان به دنبال ر پرونده ویژه  ک

 ست.ها در جهان و ایران پرداخته شده اتکفینهای مالی یا همان استارتاپبه وضعیت است،  2نامه تجارت فرداهفته 238شماره 

 چیست؟ تکفین  

وای آنها استتتت و اگر چه این تعاریف در راهر متفاوت استتتت اما محت ارائه شتتتدهتک تاکنون تعاریف مختلفی برای فین

شان ست که ن سانی ا ستارتاپکردهنده نقش و کاردربرگیرنده معنا و مفهوم یک سد این ا ترین این ت. مهمها در حوزه مالی ا

 تعاریف عبارت است از: 

 

                                                           
1. Financial Technology 

 شهریور منتشر شده است. 25تجارت فردا در  هفته نامه 238شماره . 2

:مهم ترین تعاریفی که از فین تک ارائه شده است

اورانه در های فننوآوری در ارائه خدمات سنتی و جدید مالی که از طریق طیف وسیعی از اپلیکیشن
.های زنجیره ارزش محصوالت مصرفی کاربرد دارندتمام بخش

ت مالی را های سنتی بر صنعای که با ارائه خدمات مالی جدید سیطره بانککسب و کارهای نوآورانه
.اندبه چالش کشیده

.های مالی استفاده می کندیک صنعت مالی جدید که از فناوری برای بهبود فعالیت
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 شوند؟ ها به چند حوزه تقسیم میتکفین 

 شوند:ها به سه حوزه اصلی و دو حوزه فرعی تقسیم میتکفین
 

 

 ؟ هایی دارندها چه ویژگیتکفین 

 
 

درصدد 50تا 40ها، حوزه پرداخت است که تکترین حوزه فعالیت فیناولین و مهم•
. ها مربوط به این حوزه استتکفعالیت فین

تواند هدم بدهدهی میدهی و تأمین مالی است که این قرضدومین حوزه، حوزه قرض•
هدای ها و هم برخی از خددمات اجتمدا ی و جدکم کمدکها باشد، هم شرکتخانواده

(. Crowd funding)مردمی از طریق تأمین مالی جمعی

. انداز استهای پسها هم مربوط به حسامتکسومین حوزه فعالیت فین•

هاتکهای اصلی فینحوزه

•(Foreign Exchange )

ریدق های فر ی، مثالً فردی که بیش از یک حسدام بدانکی دارد از طمدیریت حسام•
.تواند آنها را به هم متصل کندافزارها میاین نرم

هاتکهای فرعی فینحوزه

ن
ی فی

ویژگ
ک

ت
ها

ها نام، سریع االنتقال و خالقانه هستندتکفین

شوندهای فردی زنجیره ارزش متمرکز میها روی بخشتکفین

اندها تاکنون به دنبال مشتریان شخصی بودهتکفین

د شراکتی و های مبتنی بر اقتصاها بستری مناسب برای پیاده سازی ایدهتکفین
گکاری جمعی هستندسرمایه
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  ؟ ها چیستتکفین مزایا و معایب 
 

 

 ؟ کندها را هدایت میتکهایی ظهور و رشد فینچه مؤلفه 

 ها می شود. این سه شاخص عبارتند از: تکاصلی وجود دارد که منجر به رهور فیناز منظر مصرف کننده، سه شاخص 

 

 
 

ها تکمزایا و معایب فین

مزایا

سهولت دسترسی

انعطاف

افزاییهم

ایجاد شفافیت

معایب

امنیت اطال ات

خلق پول

ایجاد انحصار جدید

ه مشدتری های هوشمند که بدهای جدید ارتباط اطال ات با تلفنترکیب تکنولوژی•
نتی به توانست از موسسات مالی سدهند اطال اتی را که سابق بر این نمیاجازه می

سدانی رهدایی مانندد سدرویس اطدال تکنولوژی. سادگی به دست آورد، کسب کند
.IOT، رایانش ابری و اینترنت اشیا یا SNSساده یا 

مؤلفه اول

؛ یعندی (Y)گروهی از مشتریان کلیدی به خصوص از نسل هزاره یا همان نسل وای•
اند و به شدت بده میالدی به دنیا آمده2000تا سال 1980نسلی که از اوایل دهه 

اندتکنولوژی و اینترنت وابسته
مؤلفه دوم

، تقاضدا بدرای خددمات مدالی 2008بعدد از بحدران مدالی سدال . هاتکنیاز به فین•
هدای تاخیدراً دولد. کردند، بسیار بداال رفدتها ارائه میجایگزین خدماتی که بانک

را هدا اشدتلالتدکسراسر جهان درصدد برآمدند کده بفهمندد چگونده رشدد فدین
.کنددهد و رشد اقتصادی را تقویت میافزایش می

مؤلفه سوم
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 دهند؟ چه خدماتی ارائه می هاتکفین 

 عبارتند از:  کنند،میها ارائه تکترین خدماتی فینعمده

 

 

ها تکخدماتی که فین

ارائه می دهند 

های خردپرداخت

انتقال وجه

پرداخت وام

فروش آنالین 
هانامهبیمه

افزایش سرمایه 

مدیریت دارایی
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 ؟ تک چگونه استگذاری در حوزه فینوضعیت سرمایه 

 

 اند؟از جهان توزیع شدههای برتر در چه مناطقی تکفین  

 عبارت است از: 2016برتر جهان در سال  تکفین 100، توزیع جغرافیایی FinTech100بندی براساس رده
 

 شرکت از قاره آمریکا 35

 شرکت از اروپا)به جز بریتانیا(، آفریقا و خاورمیانه 29

 شرکت از آسیا)به جز خاورمیانه( 14

 شرکت از بریتانیا 12

 شرکت از استرالیا و نیوزیلند 10

 

و فعال در از چین  ،(Ant Financial، شرکت انت فایننشال)2016تک در سال فینترین بندی بزرگطبق این ردههمچنین، 

ستحوزه پرداخت  ست و فین 10که رتبه اول از  ا صاص داده ا تک برتر دیگر عبارتند از: فین 9تک برتر جهان را به خود اخت

یان) ئاد عال در حوزه قرضQudianکو کار )( از چین، ف مه؛ Oscarدهی؛ استتت عال در حوزه بی حده، ف یاالت مت ( از ا

یگدر تک باالترین جکم سرمایه گکاری خطرپکیر را در قیاس بدا دهای اخیر همواره فیندر سال
.صنایع داشته است

هدای میلیارد دالر در استارتاپ12طی پنج سال گکشته بیش از ( هاVC)گکاران خطرپکیر سرمایه
. اندگکاری کردهتک سرمایهفین

.تک به کار رفته استفین900گکاری برای تأمین مالی میلیارد دالر سرمایه11، 2016در سال 

در سده کشدور چدین، هندد و سدنگاپور 2016ها در سدال تکگکاری روی فیندرصد سرمایه60
. درصد را جکم کرده است35انجام شده که هند به تنهایی 

درصد از مجمدو  سدرمایه گدکاری 2درصد و مالزی 4درصد، فیلیپین 5درصد، اندونزی 6ژاپن 
. اندروی فین تک در دنیا را به خود اختصاص داده

ها تکدرصد سرمایه گکاری روی فین8پاکستان، الئوس، میانمار، بنگالدش، ویتنام و کامبوج هم 
. انددر دنیا را کسب کرده
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 Atom( از چین، فعال در حوزه بیمه؛ اتم بانک)Zhonganآن)( از چین، فعال در حوزه بازار ستترمایه؛ ژون Lufaxلوفاکس)

Bankاز بریتانیا، فعال در حوزه وام )(دهی؛ کردیتکKreditechاز ) آلمان، فعال در حوزه وام(دهی؛ آوانتAvant از ایاالت )

سوفی)متحده، فعال در حوزه وام ( از JD Financeدی فایننس)دهی و جی( از ایاالت متحده، فعال در حوزه قرضSofiدهی، 

 ها در آسیاست.تکاز نکات جلب توجه گسترش سریع فین دهی.چین و فعال در حوزه وام

 ها چقدر است؟ها در قیاس با بانکتکبه فین اعتماد مردم جهان  

سال  شی که در  سه  World retail bankingبا عنوان  2016در گزار س سط مو شده  Capgeminiتو شر  ستمنت ، به ا

  :ها اعتماد دارند. طبق این گزارشها در قیاس با بانکتکدهد مردم چقدر به فینک مناطق جغرافیایی مختلف نشان میتفکی

 
 

 

در جهان
هدا ا تمداد دارندد تکدرصد مردم به فین48در مجمو ، •

. درصد است63ها در حالی که ا تماد مردم به بانک

. ارندها ا تماد نسبی و کامل دتکدرصد مردم به فین90•در آمریکای شمالی

در آفریقا و خاورمیانه

41هدا ا تمداد کامدل دارندد و درصد مردم بده باندک51•
-درصد به فین23که درصد ا تماد نسبی دارند، در حالی

درصدد ا تمداد نسدبی 65هدا ا تمداد کامدل دارندد و تک
.دارند
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 ها در ایران چگونه است؟تکوضعیت فین  

 
  

. ها در ایران از تعداد انگشتان یک دست کمتر استتکتعداد فین

شد نسبیی جایی مالی و مکمل نظام بانکی است در ایران از رهای حوزه پرداخت که کارکرد آنها تسهیل جابهتکفین
. انداز در ایران رشد نداشته استدهی و پسهای دو حوزه دیگر یعنی قرضتکبرخوردار بوده، اما فین

باز بانکی و مالی ارائه 30APIفورم بانکداری باز در ایران به نام فینوتک وجود دارد که در حدود فعالً تنها یک پلت
. دهدمی

ه چشب  اند و عمدتاً ایبن کبار را ببها را در نیافتهتکهای ایرانی هنوز ضرورت حرکت به سمت همکاری با فینبانک
. بینندیک کار تیلیغی و نمایشی می

. میلیون تومان فراتر رفته باشد500ها از تکگذاری روی فیندر حوزه سرمایه گذاری بعید است مجموع سرمایه

همکباری تک به نام فینبووا وجبود دارد کبه ببادهنده تخصصی فینگذار و شتابفعالً در ایران یک مجموعه سرمایه
. دانشگاه صنعتی امیرکییر ایجاد شده است

میلیبارد 10گبذاری روی آنهبا از فراتر برود و سرمایه50ها از مرز تکبعید نیست ظرف سه سال آینده تعداد فین
. تومان ه  بیشتر بشود

-تدکفینروی گیر، روشن نیودن وظایف و قوانین دست و پاگیر از موانع مه  پیشهای تصمی مسئله تعدد دستگاه

. استها در کشور

چنبد شبرکت هایی برای ایفای نقش رگوالتوری در این حوزه برداشته است و مدتی پیش بابانک مرکزی اخیراً گام
. تک ایران را تدوین کندمشاور معتیر خارجی وارد مذاکره شده تا چارچوب و ضوابط سند باکس فین
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 بندی جمع 

ها بیشتر از آنکه مخل تکصنعت بانکداری دارد و از آنجا که فینها در جهان نشان از اهمیت آنها در تکرشد و گسترش فین

توستتعه یافته قرار  کنند، مورد توجه کشتتورهایهای بانکداری قلمداد شتتوند، ارزش افزوده برای این صتتنعت ایجاد میفعالیت

دارند با فراهم کردن اند. به همین دلیل، این کشتتورها و ستتایر کشتتورهایی که در مستتیر توستتعه اقتصتتادی گام برمیگرفته

دهند در جهت بهبود خدمات ها ارائه میتکها، از خدمات و محصوالتی که فینهای مناسب برای فعالیت این شرکتزیرساخت

خصوص در اند از این مسیر بسیاری از مشکالت حوزه خدمات بانکی را بهاند و توانستهستفاده را کردهنظام بانکی خود حداکثر ا

دهی و پس انداز برطرف نمایند. در کشور ما نیز که نظام بانکی با مشکالت بسیاری دست به گریبان است و نیاز به حوزه قرض

یازهای مشتتتتریان حقیقی و حقوقی بانکی استتتت، آماده کردن ترین زمان و هزینه از جمله نخدمات مختلف بانکی با کم

تواند، نقطه عطفی در تسهیل های خدمات بانکی میها در سایر بخشتکها و فراهم کردن بستر رشد و توسعه فینزیرساخت

زایی که نکی، اشتغالارائه سایر خدمات باها در تکارائه خدمات بانکی به سایر مشتریان باشد؛ از سوی دیگر، با فعال شدن فین

های حوزه تکشود. همچنین، فیناز جمله اهداف کالن کشور است نیز بر پایه علم و تکنولوژی روز به صورت پایدار فراهم می

های های کوچک، فرصتتتی مناستتب برای فعال کردن بنگاههای وامدهی با فراهم کردن بستتتری مناستتب برای دریافتقرض

ها های اصلی اقتصاد کشور هستند که همواره با مشکالت دریافت تسهیالت از بانکیکی از محرکهکوچک و متوسط به عنوان 

 اند.مواجه


