
با نقش فن آوری اطالعات بر فراگیری مالی

محوریت لندتک ها در ایران



فراگیری مالی چیست؟

دسترسی برابر تمامی افراد جامعه به خدمات مالی•

(Kajole2016)

بانکیسپرده–

وام دهیواعتبار–

بیمه–

سرمایه گذاری–

جهانیبانکاقدامات•

کردهمدونرامالیفراگیریتوسعهبرنامه های،۲۰۱۴سالاز–

۲۰۲۰درخودهدفمهمترینبعنوانمالیفراگیریاعالم–



(Findex)شاخص های فراگیری مالی 

کردهاعالماندازه گیریبرایمتعددیهایشاخصجهانیبانک•

.است

:کردتقسیماصلیدستهدوبهمی توانراشاخص هااین•

شاخص های دسترسی به حساب بانکی–

شاخص های دسترسی به وام و اعتبارات–



مطالعات انجام شده

(:Atkinson & Messy 2013)اتکینسون و مسی •

واروش ه.استاقتصادیساختارهایومشیخطدرتغییراتیمستلزممالیحوزهدرتبعیض هارفع•
یب پذیرآسگروه هایبهنتیجهدرشده،تبعیض هاکاهشبهمنجرمی تواندمالیاستراتژییکسیاست های

.دهدارتقارااقتصادیتوسعهوکندکمک

Chauvet)چاوت و جکولین • & Jacolin2017:)

رببانکیرقابتومالیمشارکتتأثیرتوسعه،حالدراقتصاد۷۹ازfrmسطحداده هایازاستفادهبا•
تأثیردارند،کمتریتمرکزبانک هاکهمناطقیدربه ویژهمالیفراگیریمی دهدنشانشرکت هاعملکرد
رشداززمانیتنهارقیب بانک هایکهاستایننشان دهندۀهمچنین.داردشرکت هارشدبرمثبتی

.باشدباالمناطقآندرمالیفراگیریسطحکهمی کنندحمایتشرکت ها

Rizwan)رضوان و برونو • & Bruneau 2019:)

رادرآمدنابرابریوفقرکاهشومالیشمولگسترشدر(ICT)ارتباطاتواطالعاتفن آورینقش•
ارتباطاتواطالعاتفن آوریکرده اند،بررسی۲۰۱۲تا۲۰۰۱دورهدرکشور۶۲ازنمونه ایرویبر

.می شودنابرابریوفقرکاهشواقتصادیرشدتسریعمالی،فراگیریافزایشباعث

Wang & Heng)وانگ و هنگ • 2022:)

سی به ویژگی هایی چون مقیاس پذیری، وسعت منابع اطالعاتی و خودکارسازی خدمات در فینتک، دستر•
ش خدمات مالی را تا اندازه زیادی به دموکراتیک شدن نزدیک کرده و نابرابری ها در این زمینه را کاه

.داده است
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صاحب حساب بانکی صاحب دبیت کارت وام گیری از موسسات مالی وام گیری طی سی روز از 
موسسات مالی

مقایسه شاخص های فراگیری مالی در 
جهان و خاورمیانه و شمال آفریقا و ایران

(بانک جهانی۲۰۲۱)

جهان

خاورمیانه و شمال آفریقا

ایران



لندتک چیست؟

(معموالً وام خرد)خدمات وام دهی دیجیتالی به صورت آنالین •



لندتک در ایران

لندتک اول ایران ۴•

تا۱۶نبیعددیلندتکخدماتمتقاضیهربهپرداختیتسهیالتمیانگین–

.استتومانمیلیون۲۰

شخصیرایانهطریقازالباقیموبایل،طریقازمشتریاندرصد۸۰–

سال۴۰تا۳۰بیندرصد۴۰سال،۳۰تا۲۰بینمخاطبیندرصد۳۰–

۱۰وخصوصیبخشکارمنددرصد۴۵آزاد،شغلدارایدرصد۱۸–

دولتیبخشکارمنددرصد



دستاوردهای لندتک در ایران

غیرحضوریهویتاحرازفراهم سازی•

الکترونیکیقراردادهایعملیاتی سازی•

الکترونیکامضایاخذوثبت نام•

وثایقبه عنوانالکترونیکسفتهتودیعوصدورکاربردیعملیاتی سازی•
اعتباری

خرداعتباراتدرسنجیاعتبارمدل هایمستمربهبودوتوسعه•

انالکبه جایمصرفنقطهدرخرداعتباراتبهدستیابیکانال هایتوسعه•
شعبهسنتی

اعتباریبهداشتراستایدراعتبارتخصیصهدفمندی•

الکترونیکیپلتفرم هایدرخدماتوکاالفروشتوسعهبهکمک•

ره گیریبهباشعبهسنتیکانالدراعتبارتخصیصدرفردیسالیقحذف•
اطالعاتفن آوریبرمبتنیمکانیزهفرآیندهایاز



چالش های لندتک در ایران

یپولمؤسساتبه عنوانبانک هاباآن هاارتباطوجایگاهتبیین•

اقتصادینظامدردهیاعتبارمجوزدارای

پولینظامناظرنهادبه عنوانمرکزیبانکتوسطآن هاپذیرش•

کشور

بریمبتنالکترونیکیغیرحضوریضروریزیرساخت هاینبود•

اطالعاتفن آوری



دوره های تکامل لندتک در ایران

توسطمستقل صورتبهاعتبارتخصیصومنابعتجمیع•

(۱۳۹۶-۱۳۹۸)لندتک ها

زیرمجموعهشرکت هایطریقازسهامداربه عنوانبانک هاورود•

(۱۳۹۸-۱۴۰۰)لندتک هابهبانک ها

 هابانکاستاندارداعتباریخدماتارائهتسهیل گرنقشپذیرش•

(کنونتا۱۴۰۰)لندتک هاتوسط



راهکارها و راهبردهای پیشنهادی در جهت توسعه فراگیری

مالی با محوریت لندتک ها

اطالعاتفن آوری•

حاکمیتیونظارتینهادهای•

اعتباریمؤسساتوبانک ها•



فن آوری اطالعاتراهکارهای 

.دهندخدمات۲۴*۷صورتبهپایهخدماتدهندگانارائه•

:شاملپایهخدماتارائه دهندگان•

هویتاحرازبه منظوراحوالثبت–

سکونتمحلوآدرساحرازبه منظورپست–

ریشهمرکزدیجیتالامضای–

اقتصادوزارتالکترونیکسفته–

اعتباراتوتسهیالتتأمین کنندهاعتباریمؤسساتوبانک ها–

نجیساعتبارسمات،سیاح،خدماتبابتمرکزیبانکنظارتیسامانه های–

.....و



نهادهای نظارتی و حاکمیتیرویکردهای 

سیکارشنابررسی هایطیازپسفعالیتمجوزصدوربرمبتنیپیشگیرانهرویکرد1.

.استالزماجرائیآئین نامه هایومربوطهمقرراتتصویبوتدوینگسترده،

وقفمتگاها  وکندراایدهدارایفعاالنفعالیتونوآوریسرعتاینکهبهتوجهبارویکرداین–

.استانتقادموردمی کند

وایدهدارایفعاالنونوآورانهایده هایعملکردبرپسیننظارتومداخلهعدمبرمبتنی2.

ایشانعملکردبرمنطبقواساسبراجرائیآئین نامه هایومقرراتوضوابطاستخراج

.است

اولیه،نظارت هایوچارچوب هابرخیتدوینضمن.استدومواولرویکردازترکیبی3.

هنوآورانایده هایوکسب وکارهافعالیتباهم زمانونبودهنوآوری هاوفعالیتبرمانعی

.می نمایداقدامبه دست آمدهتجربیاتاساسبرتنظیم گریبهنسبت

ً نیزایراندر.می نمایندایفاراویژه اینقشسندباکس هارویکردایندر– موردمسورویکردعموما

.استبودهاخیرسالیکطیدرمرکزیبانکبه ویژهحاکمیتیونظارتینهادهایتوجهواستفاده



نهادهای نظارتی و حاکمیتیراهکارهای 

وانک هابباتعاملدرلندتک هافعالیتاولیهچارچوبابالغوتبیین•

ایشانبینروابطشفاف سازیمحوریتبااعتباریمؤسسات

ؤسساتموبانک هاتوسطپرداختیتسهیالتنرخاستقاللبهتوجهبه ویژه–

ایشانخدماتبابتلندتک هادریافتیکارمزدهایواعتباری

جرمنداده ایزیرساخت هایبهلندتک هادسترسیتأمیندرتسریع•

وتحاکمیسندابالغوتدوینطریقازکاربراناعتبارسنجیبه

دادهمالکیت



بانک ها و مؤسسات اعتباریراهکارهای 

مالیخدماتارائهدردیجیتالتحولپذیرش•

ربمبتنینوآوری هایظرفیتازبهره برداریبهحداکثرینگاه•

اطالعاتفن آوری

انایده پردازوکارآفرین هاظرفیتازبهره برداریسمتبهحرکت•

خالقوجوان



جمع بندی

• ً هبویژهتوجهبا(آیندهسالدوازکمتر)نزدیکآیندهدرقطعا

ونقششاهدمی توانارائه شده،پیشنهادیراهکارهایوراهبردها

اقتصادینظامدرمالیفراگیریارتقایدرلندتک هاویژهسهم

.بودایران



پیشنهاد برای پژوهش های ببیشتر

اقتصاد،درانتظاریتورمهمچونعواملیتأثیرگذاریتحلیل•

لندتک هاتوسعهبر....وارزینوسانات



!با تشکر از توجه شما
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