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 سخن ناشر

 خدمات و محصوالت ارائه ماهیت بر عمیقی تأثیر مالی، بازارهای شدن دیجیتالی
( تکبیگ هایشرکت و هاتکفین) وارد تازه هایشرکت. است داشته مشتریان به مالی

 با اندتوانسته نوآورانه وکارکسب هایمدل و پیشرفته هایفناوری از استفاده با امروزه
 مالی بازارهای در ،(سنتی مالی سساتمؤ) فعلی هایشرکت بر رقابتی فشار اِعمال

 .کنند فعالیت

 و هاتکفین آمدن وجود به فلسفه بررسی به تحلیلی و مدیریتی نگاهی با کتاب این

 مهم هایتکفین بررسی با همچنین و پردازد می مالی حوزه بر اطالعات فناوری ثیرتأ
 . دهدمی ارائه را موفق تکفین یک هایویژگی تک،فین انواع بندی چارچوب ضمن دنیا،

 و علمی رویکردی داشتن بر عالوه تک،فین کاروکسب کتاب که این به توجه با

 هاآن کاریوکسب فلسفه و هاتکفین انواع بندیطبقه به تک،فین مفهوم به دانشگاهی

 .باشد تکفین حوزه مشاورین و فعالین برای جامع راهنمایی تواندمی پردازد،می
وکار این روزها و ادیبان روز با توجه به دیجیتالی شدن فضای کسب انتشارات

وکار ها ضرورت چاپ کتاب کسبتکنبودن منابع اطالعاتی مناسب در حوزه فین

تک را احساس کرد و الزم است از زحمات جناب آقایان حسین خسروپور و فین

جهت بهبود  های مکرر این دوستان درحسین حقیقی بابت ترجمه روان و ویرایش

 کیفیت محتوای کتاب نهایت تشکر را به جا بیاورم.

 روزمدیر مسئول انتشارات ادیبان ○دامون صالحی



 

 پیشگفتار مترجم

ی کشورها نرم نظام اقتصاد های یرساختترین ز از مهم یکی عنوان بهخدمات مالی 

( در سال OECD) یو توسعه اقتصاد یسازمان همکارشود. طبق گزارش  شناخته می

تریلیون دالر به صنعت  10چهارم از اقتصاد کل جهان یعنی چیزی حدود  یک 4091

( IMFپول )المللی  مستقیم مرتبط است. به گزارش صندوق بین طور بهخدمات مالی 

یشبرد پتریلیون دالر، نقشی اثرگذار در  9287 بر بالغصنعت خدمات مالی با درآمدی 

 خصوص بهنماید. این صنعت در چند سال اخیر  ا میهای اقتصادی کشورها ایف سیاست

ای را تجربه  های مالی غرب تحوالت سریع و پیچیده به بعد با بحران 4002از سال 

های مالی  نموده است. یکی از این تحوالت کلیدی پیدایش مفهومی به نام فناوری

 در فناوری نوآورانة کاربردهای یریکارگ بهتک  تعاریف، فین رببناتک( بوده است.  )فین

 راحتی، مانند هایی مزیت نوآورانه راهکارهایِ این که عمدتاًاست  یمال خدمات ارائه

تک به دنبال ایجاد تحول  ی فینطورکل به .دارد همراه به را شفافیت و ییافزا هم پذیری، انعطاف

 :نماید در صنعت خدمات مالی بوده و آن را از طریق سه مکانیسم زیر پیگیری می

 
 

کاهش هزینه های ارائه خدمات مالی در عین حفظ . 9
 کیفیت و یا افزایش حجم ارائه ی سرویس ها

حذف بروکراسی های دسته و پاگیر و شکستن . 2
 محدودیت های زمانی و جغرافیایی برای ارائه خدمات

افزایش توانایی ارزیابی هوشمند خطرها و ریسک های . 3
احتمالی در سیستم های مالی با بهره گیری از ابزارهای 

 فناورانه



 

تک با توجه به نوظهور بودن جذابیت باالیی را در  ی فین های اخیر حوزه در سال

میلیارد  20 بر بالغحجمی  4092تا جایی که در سال  گذاری ایجاد نموده است. سرمایه

تا  4092های  گذاری شده است. از سویی دیگر، بین سال دالر در این حوزه سرمایه

میلیون دالر برای هر پروژه  282گذاری در هر استارتاپ از عدد  متوسط سرمایه 4092

درصدی در  976ی افزایش  دهنده میلیون دالر رسیده، که این آمار نشان 49892به 

 این حوزه است.گذاری در  متوسط سرمایه

تک، دسترسی عموم جامعه به  ی فین ترین عوامل توسعه یکی از کلیدی

ی اینترنت و تلفن  ( مانند شبکهICTارتباطات )های فناوری اطالعات و  زیرساخت

 یتک با تغییر سالیق مردم و ایجاد تجربه دیجیتال همراه هوشمند است. اصوالً فین

در ایران نرخ نفوذ اینترنت در سال  منتشرشدهی آمارها بنابرتوسعه پیدا نموده است. 

کاربر با میلیون  12824شود، این آمار با  زده می درصد تخمین 70چیزی حدود  4040

تر اینکه کشورمان با  و جالب درصدی در مقایسه با سال قبل مواجه شده 99افزایش 

 914معادل  ضریب نفوذی میلیون دستگاه تلفن همراه متصل به اینترنت 947داشتن 

ارائه خدمات مالی   خوبی را برایاست، و این فرصت را دار درصد از کل جمعیت ایران

دهد. با توجه به آمارها در  دهندگان چنین خدماتی قرار می در اختیار ارائه یدیجیتال

های فعال و ارائه خدمات متنوع  های اخیر شاهد رشد انفجاری تعداد استارتاپ سال

گذاری در این حوزه  تیم. در ایران آمار دقیقی از حجم و تعداد سرمایهمالی در ایران هس

توان  های فعال در کشور می در دسترس نیست، ولی با توجه به آمار تعداد استارتاپ

ی بلوغ خود نزدیک شده است. از سویی دیگر، کشور  حوزه به نقطه حدس زد که این

های فناوری اطالعات و  رساختایران در خاورمیانه وضعیت مناسبی را از جهت زی

ای برای توسعه این حوزه در کشور ایجاد  ( داشته و این فرصت ویژهICTارتباطات)

 نمود است.

کتاب حاضر حاصل تجربیات آقای برناردو نیکولتی، به عنوان استاد دانشگاه رم و 

 ایشان سوابق متخصص فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه امور مالی است. از



 

 انگلستان، ایتالیا، کشورهای در  GE Capital، Group CTO، AIGمشاوره  به توان می

 رسیده چاپ به کتاب 40و مقاله 400 حدود ایشان از. نمود اشاره آرژانتین و آمریکا

 نمود: اشاره زیر موارد به توان می ایشان ارجاع پر های کتاب از. است

 Lean and Digitize: An Integrated Approach to Process Improvement  

 Cloud Computing in Financial Services 

 Digital Insurance: Business Innovation in the Post-Crisis Era  

 Mobile Banking: Evolution or Revolution?  

 Procurement Finance: The Digital Revolution in Commercial Banking  

های  آید برای بررسی فناوری های کاری این نویسنده بر می همانطور که از حوزه

نوین حوزه مالی رویکرد تحلیل کسب و کار را به خدمت گرفته است. با توجه به 

 و موثق ای یهپا یارائه منبع های ترجمه این کتاب  ترین انگیزه موارد فوق یکی از مهم

مندان به این حوزه بوده است. تالش ما بر این بوده تا ضمن  ن و عالقهبرای خوانندگا

 یناداری محتوا متن کتاب به صورت ساده و روان ترجمه گردد. امید است  حفظ امانت

عوامل های کسب و کار و نیز  بهتر مدلشناخت کاربردی موجب کتاب از جهت 

حوزه  ینا نفعاال لی برای، و راهنمای عمتک شود های فین استارتاپ یتموفق یدیکل

نماییم و امیدواریم با ارسال  پیشاپیش از توجه شما خواننده گرامی تشکر می .باشد

و  Khosropour.h@Gmail.comایمیل نظرات و پیشنهادات اصالحی خود به آدرس 

Hossein.haghighi@ut.ac.ir کتاب در  یها ها و کاستی سازی ضعف ما را در بر طرف

 های بعدی یاری فرمایید.  چاپ

 

 مترجمان

 9311سال 

 

mailto:ایمیل%20Khosropour.h@Gmail.com
mailto:و%20Hossein.haghighi@ut.ac.ir
mailto:و%20Hossein.haghighi@ut.ac.ir
mailto:و%20Hossein.haghighi@ut.ac.ir


 

 فهرست مندرجات

 صفحات                                                             عنوان                         

 

 

 

 

 91 فصل اول: معرفی 

 97 تکفصل دوم: خدمات مالی و فین

 19 بندیفصل سوم: مدل و دسته

 997 تکفصل چهارم: نوآوری فین

 449 موفقیتفصل پنجم: عوامل کلیدی 

 429 فصل ششم: واکنش بازیگران سنتی

 467 فصل هفتم: تنظیم مقررات

 427 وکار برای ابتکارات اینشورتکمدل کسبفصل هشتم: 

 997 فصل نهم: مطالعات موردی

 919 زیرساخت عنوانبهآینده: خدمات مالی فصل دهم: 

 979 گیریفصل یازدهم: نتیجه

 971 نامهواژه



 

 فصل اول

 مقدمه 

 
 اریبس امروزه به مفهومیشود،  یم گفته «9تکفین»عموماً به آن که  یمال یفناور

از طریق ارائه خدمات مشتری  4یآپاستارت یها شرکتاست. شده  یلپرکاربرد تبد
پذیری با  و افزایش انعطاف باال سرعتاز دو ویژگی  زمان همگیری  محور با بهره

ها  در دنیا، در حال رقابت هستند. این شرکت جاافتادهراهکارهای خدمات مالی سنتی و 
 از انیمشتر .دهند می رییرا تغ یانمشتر ی تعامل شیوه انتظارات واساسی  طور به

 . برند یم لذت بیشتری ی در مقایسه با خدمات سنتیتالیجیدیکردهای رو  این

ی مشتریان به دسترسافزایش و ها  تک توسط حذف واسطه وکارهای فین کسب
 تک این وکارهای فین اند، کسب های تعامل با مشتریان را متحول ساخته ، شیوهاطالعات

 ریها و سا هوشمند و تب لت یها تلفنمانند  ای فناورانه یهاابزار ی یلهوس بهدو عامل را 
 نمایند. ( ایجاد میIoT) یاءاش نترنتیمانند ا ،ییهاروند

                                                            
1. Fintech 
2. Startups company 
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باهدف کاهش شکاف  ای مهیب یهاها و شرکتمانند بانک یسنت یمال مؤسسات
، وجود ینهستند. باا تحولدر حال  تکهای استارتاپی فینبا شرکت ی خود فناورانه

که  سنتی یها روال است. رو روبهی با موانع زیادی و نوآور رییتغ یسو ها به آن ریمس
وسخت از  سفت وکار کسب یها مدلو همچنین  اند مورد بازبینی قرار نگرفته وقتچیه

 است. مؤسساتیشروی تحول این پدر موانع   محوریموضوعات 

« 9ینوآور قیاز طر واسطهحذف »های ندیفرآ به دنبال تکفین یها شرکتامروزه 
اینترنت ، 2های مشاوره ربات، 9بالکچین ،4دیتا  مانند فناوری بیگ هایی هستند. اهرمی

و  یتالیجید های کانالاز  یبردار بهره ی شرایطی بهتر برایفراهم آوربا ، 1یزچ همه
. نمایند فراهم می را یدر صنعت خدمات مال رییتغ ایجاد ، امکانتلفن همراه یها دستگاه

 که ای را ایجاد خواهند نمود نوآورانه و   افزوده باارزشبازارهای  راهکارها نیا
وکاری جدید پشتیبانی خواهد  کسب یها و مدل انهنگر ندهیآ یها یاستراتژ ی واسطه به

 شد.

از  جامع یریارائه تصوبه دنبال ، سو یکاست: از  ی دوگانههدف یکتاب دارا نیا
در مورد کلی  نشیارائه باین تصویر جامع، محدود به  امّا ،تک خواهد بودفینابتکارات 

ها نخواهد تکمحوری در فین یها ی، نوآورها تک فین تی، وضعاین ابتکارات تکامل
، گرید ی. از طرفنیز پرداخته خواهد شدموفق تجاری  یها شرکت بود، بلکه به معرفی

های  هاست، این اصول بر مدل ی سازمانبه دنبال ارائه اصول راهنمای جامع برا
 مورداستفادهی فصول کتاب  وکار متمرکز خواهد بود. این رویکرد تحلیلی در همه کسب

 ،کتاب آمده است 2 فصلدر این مدل تحلیلی کاربرد  نیتر جامعاست.  شده  قرار گرفته
 6وکار به کسب وکارکسبی  یی فعال در حوزهایتالیا تکفینشرکت  کی در این فصل

(B2B)  وتحلیل قرار خواهد گرفت یهتجزمورد. 

                                                            
1. Disintermediation through innovation 
2. Big data 
3. Blockchain 
4. Robo-advisors 
5. Internet of Everything (IoE) 
6. Business-to-business (B2B) 



 

 فصل دوم:

 تکفینو  یخدمات مال 

   مقدمه

محور  -از طریق ارائه خدمات مشتری، یاستارتاپ یهاشرکت عمدتاً، تکیی فینها ناسازم

     راهبردهای ی پذیری و با پشتوانه از دو ویژگی سرعت و انعطاف زمان همگیری  با بهره

 هستند. یصنعت خدمات مالنوین، در حال تغییر  وکار کسب یهاو مدل انهنگرندهیآ

 از ی اهخچیبا تار بتداا .است چندتکه دنیای نیااز  کالن یریارائه تصواین فصل هدف 

آن را مشخص  ریمس که یمختلف یهاو با موج تک آغاز خواهیم نمودینابتکارات ف

وابسته بوده  یادیبه عوامل ز تک فینظهور ابتکارات  .خواهیم داشتاند، سروکار  هکرد

و با ظهور  سمت عرضه و تقاضا بوده های این تحول دیجیتال شامل زیر عامل است.

 نیقوان دیتشدنیز از طریق  4002سال  یبحران مال .های نوین زندگی همراه است  سبک

نسبت به ، انیمشتر یاعتمادیحس ب شیو افزا یسنت بازیگران تری برای یرانهگ سخت

 .نموده است فایا ها تک در ظهور فین را ینقش مهم یسنت یمؤسسات مال
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یجادشده توسط اهای متنوعی در مورد شناسایی شکاف  بینش در این فصل

حذف  باهدفها عمدتاً  تک پیشرفته بیان خواهد شد، این شکاف های فین شرکت

  شوند. مالی سنتی ایجاد می مؤسساتهایی مانند  واسطه

از  تکهای فین بومها و زیستترین حوزهمرسوم وتحلیل یهفصل به تجز نیا در پایان

 پردازیم.از آن می یهایها و تحوالت احتمالی بخشی و پیشرفتمنظر جهان

 تغییر محیط
به وجود  یو مال یبانک یها خشدر ب یتوجه قابل راتییدر چند سال گذشته، تغ

سال  یو اقتصاد یتأثیر بحران مال لیاز قب زیادی دارد، لیدالاین تغییرات آمده است. 

 .انیمشترِ یو رفتار یاجتماع رییو تغ یفعل گرانیباز قوانین برای روزافزونتغییر ، 4002

 .بوده است تکفین دهیپد ی کننده تسهیلترین  مهم ،9تالیجیدر چند سال گذشته، تحول د

 ، مقررات و اعتمادیمالبحران
در بخش  یاز تحوالت اساس برخی جادیباعث ا 4002سال  یو اقتصاد یبحران مال

 تیکه فعال واقعیت وجود داشت نیااحتمال  در ابتدا. گردیده است یخدمات مال
رو،  ین. ازاگردد مند در اقتصاد نظام منجر به ایجاد خطریتواند  یم یمال بزرگمؤسسات 

مذکور  خطر تیکم نییتع یبرا یاقدامات مختلفو طراحی  نیمنجر به تدو خطر نیا

 است. هصادرشدهای اجباری کاهش این خطر، قوانین و دستورالعمل منظور به گردید.

مند چه خواهد بود، این ریسک نظامدر  یمال نهاد یک نقش این عقیده که، یژهو به

SIFIمالی مهم )نهادهایتعریف منجر به  مالحظه
از  .گردیده است در این حوزه (4

                                                            
Digital transformation .9 :،به مجموعه اقدامات و راهبردهای که یک سازمان  تحول دیجیتال یا دگردیسی دیجیتال

بایست موجب  میاین تحول شود، واضح است که  برداری از منافع آن گفته می های جدید و بهره کارگیری فناوری برای به

 مترجم(.) آفرینی سازمان گردد وکار و الگوهای ارزش تغییر ساختار مدل کسب

2.:Systemically important financial institution   ای گفته  های بیمه  ها و یا شرکت مالی، بانک مؤسساتبه

در  نام این به یبرای این مفهوم اصولد. شهای مالی در جامعه خواهد  ها موجب ایجاد بحران که ورشکستگی آن شود می

 .مترجم(دارد )ادبیات وجود 
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9لزبا تهیکم ایبال  تهیکم سوی دیگر،
 (BCBSبه ) کاهش ریسک مرتبط با  منظور

است را افزایش داده  4های بانکی های فردی، حداقل ذخیره قانونی حساب حساب

(Benoit et al. 2016.) اند  ها خواسته تاز شرک یاریاز بس گذارانقانون، بیترت نیبه هم

 نیا و بهبود دهند. یخود را بررس ی()نقد شوندگ 9قدرت پرداخت تعهدات زانیتا م

 است: گذاشته یمؤسسات مال دوش را بردو مسئولیت مقررات  شدن وسخت سفت

مؤسسات یجه این درنت که خود قانونی ریذخابه افزایش ها  آناجبار ، میطور مستق به
ها را مقصر  آن یافکار عموم میرمستقیغ طور به کاهش داده، کهخود را  یهاتیفعال

 .خواهند دید یبحران مال یاصل

 یژهو به انیاز مشتر یاریکه بس گردیداز بحران، مشخص  یاقتصاد جهان خروجبا 

ها،  ازنظر آن اند. داده را ازدست یسنت یبه خدمات مالخود جوان، اعتماد  یها نسل
به از آن بدتر، این عوامل ند. ا هبود یو اقتصاد یبحران مال یعامل اصل یمؤسسات مال

، موفق به ها توسط دولتی پول عموم قدرت از تیحما ایگسترده  قیلطف ادامه تزر
که این خود موجب بدتر شدن و تشدید  شده است ها آن یاز ورشکستگ یریجلوگ

را  هایشان یسکر نتوانندها اگر خود بانک (.Sorkin, 2010) شرایط گردیده است

 ها های آنها بسپارد و به مشاوره اندازش را به آنی پسکس یدباچرا  ،نمایند تیریمد

ی سنت یگرانهستند پشت باز لیما دیو جد یمیقد یها نسل ی ازانیمشتراعتماد نماید؟ 

در  ینقش چیکه ه ی هستنددیجد یها شرکت همکاری با مشتاقخالی نموده و  را

 ی راانهانوآورهای جدید راهکارهای  اند، عالوه بر اینکه این شرکت  نداشته ریبحران اخ
 .دهند میارائه  یخدمات مالی برا

                                                            
ارشد  ندگانیمرکب است از نما(: Basel Committee on Banking Supervision)بازل  ینظارت بر بانک تهیکم 1.

 یالملل نیب یها هیتوسط بانک تسو بار یکاست که معموالً هر سه ماه  G-10 یاز کشورها یتعداد یمرکز یها بانک

(BIS) هیو انتشار اصول پا هیته آناقدامات  ینتر ز مهم. اگردد یم لیتشک سیآن در شهر باسل سوئ یدائم رخانهیعنوان دب به 

 .مترجم(است ) یهسرما یتکفا مقررات مربوط به نیو مؤثر و همچن مدکارآ یدر نظارت بانک
2 Regulatory reserve requirement 
3 Solvency 
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 مشتریان تا کاربران خدمات مالی از
 یهاعادت تر جوان یها، نسلیخدمات مال عدم پذیرش نسبت بهعالوه بر نگاه 

که متناسب با  عالقه دارندها  آن .دارند ترها مسن نسبت به یمتفاوت اریبس یمصرف

در تضاد کامل  نیانمایند،  دایپ یدسترس ای شده سازی شخصی راهکارهایبه  ازشانین

های  در مدل است. یسنت یمؤسسات مال ریها و ساگسترده بانک یابیبازار کردیبا رو

مصرف  شود، او می شنهادیپبه او هرچه ی بوده که   مرسوم نگاه به مشتری به گونه

 یخدمات مال« انکاربر»عنوان  بهخواهان چیز بیشتری  دیجد یانمشترامّا  د.نمو یم

های انتخاببا ها  آناند،  همنفعل بود یمیقد انیمشتر. (Cui and Wu, 2016هستند )

 انی. امروزه مشتراند سروکار داشته ای شده یفتعر شیخدمات از پ ایمحصوالت  محدود

 یشخص یازهایمتناسب با ن راهکارهایها انتظار دارند که  آن نمایند، نه رفتار میفعاال

 نیازهای جدید دست ینازا یمورد 9ییدارا تیریمد ،مثالبرای  .نمایند افتیدررا  خود

از طریق  را انداز خدمات پس ایجاد صرفه به مقیاس، منظور بهی شبکه بانک ک. یاست

 ی جدیدشتردهد. کاربر یا م ارائه می ی زیادی از مشتریانش خود به دسته های کانال

 اش یگذار هیو اهداف سرما یفرد یازهایکه با ن تری داردریپذ انعطاف راهکاریانتظار 

 و به تعامل گسترده ازیمحصوالت و خدمات با انتظارات کاربر ن قیتطب. سازگار باشد

 یتالیجید زیرساخت ایجاد قیتنها از طر که این تعاملدارد  نزدیک با نیاز مشتریان

  .خواهد بود ریپذ امکان

، تالیجید راهکارهای ازجوان را که  یهانسل تکفین یها از شرکت یاریاز ابتدا، بس

بدون  یاستراتژ نیا اند، البته ههدف قرار دادنمایند،  یستفاده ما یو سفارش یتعامل

های گروه مابقینسبت به  یکمتر ییدارا جوان نسل ،طورمعمول به .ستینهم  ریسک

به داشتن  لیکه تما تری قدیمیها در مورد نسل یژهو شکاف به نیا .دارند جمعیتی

 نکهیا یبرا .است تر مشاهده قابلهستند، انداز  پس ییتوجه و توانا قابل یثروت مال

ی ادیز حجمبه جذب  ازیسرعت ن ، بهبمانند پایدار یازنظر اقتصادتک  های فین شرکت

                                                            
1. Asset management 
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 زانیم نیانگیو م یامر دو عامل مهم وجود دارد: تعداد مشتر نیا یبرا دارند. ییدارا

تا  نمایند جذبجوان را به خود  یمشتر یادیها تعداد ز اگر آن ی. حتیهر مشتر ییدارا

 به سود یابیدست یبرا کماکان هاتکفینبماند،  نئیجوان پا یها که ثروت نسل یزمان

که  دیگری وجود دارد ینامکااز سوی دیگر، . نمایندتالش همواره  بیشتر باید

با افزایش سن  زمان همرا نسل جوان  یهاییداراافزایش فرصت  تکفین یها شرکت

وجود ندارد که  ینیتضم چیهالبته سودآور شوند.  یتو درنها این مشتریان داشته باشند

ها  سن نسل جوان، آن شی. با افزانمایندحفظ  برای همیشه را انیمشتر نیها بتوانند ا آن

مانند  راهکارهاییانداز روبرو خواهند شد. پستری برای  یچیدهپ یهابا چالش

ابتدای  محدود به پیشنهادهایدر حال حاضر تنها گذاری که  ه سرمایهمشاورهای  ربات

 یبراهای مشاوره  ربات. ستین ی مشتریان کنونیهامطابق با خواسته شهیکه هم هستند

 یها نهیپرداخت هزبه دنبال عمدتاً  و اندکی داشته ییکه دارا ی مناسب هستندانیمشتر

 ییهستند که دارا لیمتما یانیبه مشتر یمؤسسات سنت که ی، درحالنیستند یبانک یباال

 .دارند ازین شان گذاری ی برای سرمایهشتریب اریو به تخصص بس داشته یشتریب

و  کسب درآمد ی، براخود یدر صورت از دست دادن مشتر تکفین یها شرکت

 یسنت بازیگرانبرعکس، اگر  خواهد شد. رو روبهسودآوری با مشکالت زیادی 

از تعامل و  یباالتریا سطحی ، مجبورند همان سطح مشتریان سودآور جذب نمایند

 دهند. نشانخود از  تکفین یعنوان رقبا را به یسودآور

 ینوآور وهیاز ش ی نمونههای مشاوره  ربات مانند تکیراهکارهای فین هامروز

در  دیجد یکردهایو ارائه رو یمشتر با روابطشان رییتغ یبرا موجود یها شرکت

 خدمات دست ینازا یخصوص یبانکدار انیدر حال حاضر، مشتر هستند. یخدمات مال

 فی، طتک فین، به لطف ابتکارات کینزد ندهی، در آحال ینباا .نمایند می افتیدر مشاوره

در این شرایط تنها  .خواهند نمود افتینوع خدمات را در نیا ،انیاز مشتر یتر گسترده

کننده به  مصرفیانشان از مشتردارد، تبدیل  می راهی که بزرگان این صنعت را زنده نگه 

 کاربر است.
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 ها: مشکالت و چالشیخدمات مال
متحمل شده را  یادیز اریبس یگذشته ضررها یهااروپا در دهه یخدمات مال

 وروی اردیلیم 10 کمک مالی به میزان میتنظ یبرا یزیر در حال برنامه ایتالیدولت ا است.

المللی  های بینکل بانک، 4099سال بحران گسترش از  . بعد4است 9های بد بانک برای

 یاسکاتلند از ابتدا 9الی. بانک رواند داشتهضرر خالص  وروی اردیلیم 10حدود ایتالیا 

دچار  1بانک چهیمثال، دو عنوان به .2است داشته انباشتپوند ضرر  اردیلیم 22بحران، 

 682 زانیمبه  4091در سال  ه است، این بانکشد یسودآوردر و مداوم  دیافت شد

 و به 7های بزرگ مثل کامرزبانکسایر بانک .6ه استبه ثبت رساند ضرر وروی اردیلیم

. 1اند مشکالت مشابهی داشته 2یسسوئ یتکردی خدمات مالای شرکت طور گسترده

 انیبا ز 4091سال  یبرا 90سیسوئ ی اعتباری موسسه یها ، حسابمشخصطور  به

استهالک سنگینی  4000سال  این موسسه در، است شده بسته وروی اردیلیم 486خالص 

و  نیون، لوفکسبانک دونالد برای خرید( وروی اردیلیم 981)ی گذار هیسرمابابت 

که عوارض سنگینی را برای این موسسه به همراه  را متحمل شده بود (DLJ) 99جنرت

 داشته است.

                                                            
 اً براینام تلویحاین شود.  نامیده می «بانک شرور»یا « بانک بد»به معنی لغوی   Bad Bankکننده یا بانک تسویه .9 
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