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 مقدمه

 

واژه یا مفهومی به تبادل که افراد در مورد ام در تعامالت کاری و در زندگی روزمره بارها به این موضوع برخورده

 . درک مشترکی از آن واژه ندارند یاتعریف پردازند در حالی که می همفکری و یا جدل، ارائه مطلب، نظر

بدون اینکه ابتدا تعاریفشان ، های تخصصیپنل خبرگان و متولیان حاضر در، داشتمشرکت که ی در آخرین همایش

شد می شدند و لذا عمال رسیدن به نقاط مشترک دشوارمی ادل نظررا از موضوع پنل مطرح کنند وارد بحث و تب

 . پرداختمی به نظاره استتر و مخاطب نیز در مقاطعی سردرگم از اینکه کدام نظر قابل پذیرش

، افتد چرا که موضوعات مرتبط با علوم انسانیمی ی و مدیریتی این امر به وفور اتفاقوکارکسبدر موضوعات 

و هر یک اند عی و برگرفته از ذهن ما و یا اندیشمندانی است که در مورد آنها مفهوم پردازی کردهمفاهیمی انتزا

 اند. از دیدگاه خود مفهومی را تبیین کرده

شود که نیاز به می مختلف خوب و سازنده است اما دشواری زمانی آغازهای وجود اختالف دیدگاه و پارادایم

برای ارتباط و اشتراک معنی اینجاست که . رک در موضوعی مشخص داشته باشیممفاهمه برای پیشبرد اهداف مشت

تنها از طریق تبادل معانی مشترک بین افراد در واقع مفاهمه . داریمکدها و رمزهای مشترک نیاز ، و مفهوم به عالئم

 . گرددمی حاصل
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که هر روزه در حوزه خدمات هایی ی واژهبرا، با مراجعه به منابعی معتبر یا متداولام در این مجموعه تالش کرده

 . بریم تعاریف و تفاسیری پیشنهاد کنممی بکار یاشنویم می مالی

که در جایگاه خود درست و قابل  ناگفته پیداست حتما تعاریف دیگری برای هر یک از این مفاهیم وجود دارد

و رسیدن به تعاریف هماهنگ و یکپارچه در اما هدف از این مجموعه ایجاد زبان و درک مشترک  ارجاع است

بین اعضای یک تیم، سازمان و یا فراتر از آن است تا از طریق ایجاد توافقی بین االذهانی مبنایی برای رسیدن به 

 . بگیرداهداف مشترک شکل 

که عالقه فراوانی به آن دارم و امیدوارم با کمک تک تک شما  نامه یکی از کارهایی استتکمیل مداوم این واژه

 خوانندگان ارجمند امکان پذیر شود. 

 

 مهدی اسماعیلی رخ

 معاون طرح و برنامه

 شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

1398 تابستان  
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 ( Fintech) تکنیفتعریفی از 

در زبان انگلیسی ساخته شده است ( Technology) و فناوری( Financial) تک از ترکیب دو واژه مالیواژه فین

تک هم به امروزه واژه فین. در خدمات مالی اشاره داردنوآورانه وکار های کسبو به استفاده از فناوری و مدل

 . شودتک اطالق میهای فعال در فینصنعتی نوپا در بخش مالی و هم به شرکت

تک در ادامه به معرفی اجزای آن شامل حوزه مالی )با محوریت بخش مالی در اقتصاد و برای شناخت بیشتر فین

های فناورانه( پرداخته شده و در ادامه های دیجیتال و نوآوریانواع خدمات مالی( و فناوری )با محوریت فناوری

 است.  سایر تعاریف آورده شده

 

 ( Economic Sector)اقتصادی  بخشتعریفی از 

ی در هر اقتصادهای به هر یک از افرازهای صورت گرفته بر روی فعالیت Economic Sectorیا  تصادیاق بخش

بخش اقتصادی، افرازی از جمعیت افراد حقیقی و حقوقی  1شود. در تعریفی متداولکشور یا فراتر از آن اطالق می

 تند. یک کشور است بر اساس حوزه اقتصادی که در آن مشغول به کار و فعالیت هس

 اند: بخش عمده زیر را برای اقتصاد معرفی کرده 5اقتصاددانان 

 های مرتبط با منابع طبیعیکاوی و سایر فعالیتبخش اول: شامل کشاورزی، معدن 

 بخش دوم: شامل تولید، مهندسی و ساخت 

 بخش سوم: شامل خدمات 

 های فکری نظیر آموزش و پژوهشبخش چهارم: شامل فعالیت 

 ستگذاری و تصمیمات کالن در دولت و صنعتبخش پنجم: سیا 

 

                                                      
1 http://www.businessdictionary.com/definition/economic-sector.html 
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 ( Financial Sector) بخش مالیتعریفی از 

های ها اقتصاد به بخشهای دیگری نیز وجود دارد که در آنگانه فوق، تقسیم بندی 5عالوه بر بخش بندی 

 بخش افراز شده است:  21تری تقسیم شده است. به عنوان مثال در تقسیم بندی دیگری اقتصاد به جزئی

 هوافضا 

  یکشاورز 

 ییایمیش 

 وتریکامپ 

 ساخت و ساز 

 دفاع 

 آموزش  

 یانرژ 

 یسرگرم 

 یمال 

 ییغذا 

 و درمان بهداشت 

 یمهماندار 

 اطالعات 

 و تولید ساخت 

 یهای جمعرسانه 

 معدن 

 مخابرات 

 نقل حمل و 

 آب 

 سیسروخدمات و  

 

های اقتصاد است که ترین بخشیکی از اساسی( Financial Sector)تر بخش مالی های جزئیدر این تقسیم بندی

 . کندمتوسط یا بزرگ ارائه می، به مشتریان حقیقی و حقوقی اعم از کوچکرا ( Financial Services) خدمات مالی

ها و استانداردهای مختلف به اشکال در تعاریف، طبقه بندی 2های مالیلذا بخش مالی یا موسسات و شرکت

سازی تعابیر، ابتدا تعاریف ارائه شده توسط برخی نهادهای معتبر ارائه اند. به منظور یکسانمتفاوتی معرفی شده

 شده است. مولف آورده  پیشنهادیشده و در نهایت تعریف 

                                                      
2 Financials 
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 Ernst & Youngهای بخش مالی در گزارش

شرکت برتر خدمات حسابرسی و مالی در دنیاست  4یکی از  3یانگاندشرکت خدمات مشاوره حرفه ای ارنست

های تهیه شده دفتر این شرکت همکاری دارند. گزارش 700متخصص در تمام دنیا در  270000و نزدیک به 

 از مهمترین مراجع در بخش مالی است.  توسط این شرکت

 ه است: زیر دسته بندی کرد عینابه ص راهای اخیر خود بخش مالی یانگ در گزارشاندارنست

 بخش مالی

 ( Payment)پرداخت  

 ( Banking & Lending) داری و وام دهیبانک 

 ( InvesTech)گذاری مدیریت سرمایه 

 ( PropTech) مدیریت دارایی 

 ( Financing & Funding) مالی و تامین سرمایهتامین  

 ( InsurTech) بیمه 

 ( Fin. eMarketplaces & Aggregators) گریبازارهای الکترونیک مالی و تجمیع 

 ( Enabling Processes & Technology) های توانمندسازفرایندها و فناوریتامین  

 ( Financial Data Analysis) مالیهای تحلیل داده 

 ( RegTech) تنظیم مقررات 

 

 Deloitteهای بخش مالی در گزارش

                                                      
3 Ernst & Young (EY) 
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شرکت برتر خدمات حسابرسی و مالی در دنیاست و  4یکی دیگر از  4شرکت خدمات مشاوره حرفه ای دیلویت

های تهیه شده توسط این شرکت متخصص در تمام دنیا با این شرکت همکاری دارند. گزارش 300000نزدیک به 

گیری در نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف است. از نگاه دیلویت مهمترین مراجع تصمیمدر بخش مالی از 

هایی است که خدمات مالی به مشتریان بخشی از اقتصاد است که دربرگیرنده موسسات و شرکت، بخش مالی

 . کنندمتوسط یا بزرگ ارائه می، حقیقی و حقوقی اعم از کوچک

 ه است: زیر دسته بندی کرد عینابه ص راخود بخش مالی های اخیر دیلویت در گزارش

 بخش مالی

 ( Banking: Deposits & Lending) دهیو وام پذیریبانکداری: سپرده 

 ( Payment) پرداخت 

 ( Insurance) بیمه 

 ( Stock Market)سهام بازار  

 ( Investment Management) گذاریمدیریت سرمایه 

 ( Capital Raising) سرمایه تامین 

 

 

 ( Financial Services)تعریفی از خدمات مالی 

خدمات مالی در بخش مالی را به صورت ذیل تعریف و دسته  ،ها، مولفبا نگاهی به تعاریف فوق و تلفیق آن

 . ستابندی کرده

 ( Financial Services) خدمات مالی

                                                      
4 Deloitte 
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ها را بر اساس نوع مشتری به دو گروه توان آنشود که میدر بخش مالی انواع مختلفی از خدمات مالی ارائه می

بندی گردد. گروه اول خدماتی که به مشتریان نهایی )اعم از حقیقی و حقوقی( قابل عرضه است و گروه تقسیم

 شود. ه میهای مالی فعال در گروه اول ارائدوم خدماتی که عمدتا به شرکت

 : خدمات مالیگروه اول 

 ( Banking: Deposits & Lending))بانکداری(  دهیری و وامیذپسپرده 

 ( Payment) پرداخت 

 ( Insurance) بیمه 

 ( Stock Market)سهام بازار  

 ( Investment Management) گذاریمدیریت سرمایه 

 ( Capital Raising) سرمایه تامین 

 : مالیخدمات  گروه دوم

 ( Enabling Technology)تامین خدمات فناورانه  

 ( Enabling Processes)تامین خدمات مدیریتی  

 ( Financial Data Analysis) های مالیتحلیل داده 

 ( RegTech) تنظیم مقرراتخدمات نظارتی و  
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 بندی خدمات مالی به پیشنهاد مولفگستره و دسته – 1شکل 
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 ( Bank vs. Banking)تعریفی از بانکداری و بانک 

  / بانک بانکداری

 تعریف

و دارای مجوز برای  ای مالیموسسهدر تعاریف متداول ( Commercial Bank)یا بانک تجاری  بانک 

 بانکداری است. 

 است.  دهیپذیری و وامسپردهبانکداری در این تعریف به معنای  

 Banking: Deposits) دهیپذیری و وامسپردههای پیشرو عالوه بر بانکداری یا همان امروزه بانک 

& Lending )پردازند. به ارائه سایر خدمات مالی نیز می 

 Stock) هیسرما بازار(، Insurance) مهی(، بPaymentپرداخت )سایر خدمات مالی شامل خدمات  

Market ،)یگذارهیسرما تیریمد (Investment Management ) هیسرما نیتامو (Capital 

Raising ) .است 

 و نظارتگذاری تحت مقرراتگیرند و مجوز میدولت یا بانک مرکزی ها از بانک، در اغلب کشورها 

 ها هستند. آن

گذاری های سرمایهها با عنوان بانکهای تجاری در دنیا نوع دیگری از بانکعالوه بر بانک 

(Investment bank )شوند شناخته می هیسرما نیتام هایشرکت وجود دارند که در ایران نیز با عنوان

ارفرما در ک یندگینما ای یسینورهیتا از راه تعهد پذ کندیکمک مو افراد ها دولت، هابه شرکتو 

( هیسرما نیشرکت تام) یگذارهیبانک سرما کی. اقدام کنند هیسرما یانتشار اوراق بهادار به گردآور

 یا یبازارگردان، کیادغام و تمل نهیمشاوره در زم نظیر یگریمتنوع د یخدمات مال تواندیم نیچنهم

 ارائه کند.  یمال یانتشار ابزارها



 1نسخه   ها و اصطالحات کلیدی در خدمات مالی نوآورانهواژه

11  
f i n o v a t i o n . i r  

 

 ( Payment)تعریفی از پرداخت 

 خدمات پرداخت دهندهارائهپرداخت / 

 تعریف

شود که پرداخت، صنعت پرداخت یا نظام پرداخت به طیف کاملی از سازوکارها و فرایندها گفته می 

 آورند. پرداخت خرد را در سطح ملی یا فراتر از آن به اجرا درمی

ها ها و موسسات خدمات دهنده، پلتفرماین سازوکارها و فرایندها شامل ابزارهای پرداخت، شرکت 

 ترتیبات بازار و چارچوب تنظیم مقررات است.  های پرداخت،و زیرساخت

دهد وجوه و کند که اجازه میخدمات پرداخت، موجودیتی است که خدماتی را ارائه می دهندهارائه 

 پول از یک حساب برداشته شود و یا واریز شود. 

 یهامانند کارت)پرداخت پذیرش یک ابزار  ای صدور وهای پرداخت شامل انتقال وجه، تراکنش 

محوری مرتبط با جابجایی وجوه خدمات  ریو ساپول دیجیتال(  و چکی، اعتبارهای نقدی، کارت

 است. 

های تخصصی پرداخت مانند ، دربرگیرنده شرکتخدمات پرداخت هدهندارائهدر تعریف عام،  

شناخته ( PSP)اپراتورهای مجوزدار برای انتقال وجه )که در ایران با نام شرکت خدمات پرداخت 

های دیجیتال موسسات دریافت کننده سپرده و یا صادرکنندگان پولها و بانکشوند(، همچنین می

 شود. می
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 ( Technology)تعریفی از فناوری 

توان مختلف می تعاریفبررسی  رسد، دشوار نیز هست. بارائه تعریفی از فناوری در عین حال که ساده به نظر میا

ساخت  یالزم برای هاستمیها و س، ابزارها، روشندهایکاالها، فراها، مهارتون، فن، مجموعه دانشرا  فناوری

 دانست.  به اهداف مشخص دنیرس یشرکت برا یک ییبرپایا و  فهیانجام وظ، ارائه خدمت، محصول

 : شمردیبر م فناوری یچهار بعد برا 5هیانوسیو اق ایآس فناوریمرکز انتقال 

 . ردیگیرا در بر م زاتیو تجه یسخت افزار، یکیزیف یها( که جنبهTechnoware) افزار فن 

 تیخالق، خدمت و دیتولانسانی برای  یهامهارت دانش ضمنی و ( که درHumanwareانسان افزار ) 

 . ابدییم یتجل

 . شودیمتجسم در مدارک و اسناد را شامل م صریح و ( که دانشInfowareاطالعات افزار ) 

 اشاره دارد.  یتیریو مد یسازمان هایقابلیت( که به Orgawareسازمان افزار ) 

 

 نوین در بخش مالی یهایفناور

اند و افق پیش رو حاکی از نقش هداشت بخش مالیبر  یجد راتیتاثاخیر  یهانوظهور در سالنوین و  یهایفناور

که در کنار  آوردیرا به همراه خود م راتییاز تغ یموج هااین فناوری. روزافزون فناوری در خدمات مالی است

از  یاریبس طیشرا نی. در اکندیفراهم م ی را برای کسب و کارهامتعدد یبردراه یهابالقوه، فرصت یدهایتهد

موفق  ییبه الگوها فناورانه یآت یها و روندهابا شناخت فرصت توانندیمها استارتاپو  هاکبان، یموسسات مال

 توانیم خدمات مالی یندهیمنتشر شده در خصوص آ یهاگزارش لیو با تحل ریمس نیا درشوند.  لیتبد

 کرد:  ییشناساهای آتی در بخش مالی به عنوان محرکرا  ریز هایفناوری

 ( Open API)نویسی های باز برنامهدروازه 

                                                      
5 Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) 
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 نیو همچن دهدیها قرار مآپاستارت اریاطالعات در اخت یو اکران عمومنویسی های باز برنامهدروازهکه  یفرصت با

ارائه شوند، شاهد  یسط موسسات مالسقف و تو کی ریز یهمه خدمات مال ستیالزم ن گرید نکهیبا توجه به ا

موسسات مالی بود که  میخواه مالیوارد به عرصه خدمات تازه تکنیف یادیخدمات و ورود تعداد ز کیتفک

واردان تازه نیرا برآورده خواهند ساخت. ا انیمختلف مشتر یازهاین یو به چابک کشندیرا به چالش م یسنت

خواهند بود که  یبزرگ عرصه فناور یهاشرکت ایو  یمجاز یهابانکها، تکنیاز ف یمتنوع فیط رندهیدربرگ

 را ارائه خواهند داد. و بانکی  یالاز خدمات متنوع م ییهاگوشه کیهر 

ارائه خدمات و  یسنت یهاوهیدست از ش نکهیندارند جز ا یاچاره یسنت یموسسات مالک، ینزد یندهیآ در

و  داریپا یهاها مشارکتچابک تالش کنند با آن یهاتکنیرقابت با ف یجامحصول بردارند و به  یتوسعه

 یخدمات مال یندهیخود را حفظ کنند. لذا آ یرقابت تیمز قیطر نیبرنده شکل دهند و از ا - برنده یهارابطه

 خواهد بود.  نویسیبرنامههای باز بر پایه دروازهچابک  یواردهابا تازه پابرجایانحاصل مشارکت 

 پلتفرم ها 

 یفرم برادهند که بتوانند به عنوان سکو و پلت رییتغ یوکار خود را به نحومدل کسب دیبزرگ باموسسات مالی 

 رندیمحصوالت فاصله بگ یو توسعه میخدمات مستق یاز ارائه یادیعمل کنند و تا حد ز گرانیباز ریتعامل سا

بر  یوکار مبتنکسب یهامدل دیجد یفضا درتر خود واگذار کنند. و چابک کیاستراتژ یحوزه را به شرکا نیو ا

. آورندیرا با خود به همراه م یکسب درآمد مختلف یهاشبکه، روش راتیتاث یفرم قابل توسعه است که بر مبناپلت

ها بر اساس شارژ آن ایو  هاتکنیبه ف یمجوزده ای نینو یمانند ارائه ابزارها ییدرآمدزا میمستق یهااز روش

و  یینها انیبا مشتر هاتکنیاز تراکنش ف یسهم افتیمانند در یمیرمستقیغ یهاها تا روشاز داده یاستفاده حجم

 است.  فیقابل تعر ستمیاکوس کیتراف شیافزا لیبه دل یدرآمد خدمات سنت شیافزا ای

 ( Regtech)های نظارتی و تنظیم مقررات فناوری 

را  گرانیباز انیاز ارتباطات م یدیبه دنبال خود نظام جد ینوظهور مال یهایفناور وساختارشکن  یهایوآورن 

از  یکیبه  ندهیمقررات در آ میتنظنظارتی یا  ی. فناورطلبدیکه الزامات و مقررات خاص خود را م کنندیم جادیا
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 بومستیمقررات بدل خواهد شد که بر ز میتنظ یهاو سازمآن یکزمر یهابانک یبرا ینظارت یابزارها نیترمهم

 . ردیپذیم ریاز آن تاث زیو خود ن گذاردیم ریتاث یمال

 های امنیتی فناوری 

خود را گسترش خواهند  یهاحمله زین یبری، هکرها و دزدان ساموسسات مالیباز به اطالعات  یدسترس جادیبا ا 

 یریگچشم شیافزا رانهیگشیو اقدامات پ یبریسا تیامن یهاستمیدر س یگذارهیسرما هامقابله با آن یداد و لذا برا

 . ابدییها توسعه مآن یستیز مشخصاتبر  یمبتن انیمشتر تیاحراز هو دیجد یهاو روش افتیخواهد 

 اینترنت اشیا 

خدمات است.  یارائه یو نحوه تیاز واقع یتجربه مشتر رییافزوده در حال تغ تیو واقع ایاش نترنتیظهور ا 

تحول،  نی. در ادانندیم یمحورو اطالعات ونیزاسیپس از مکانون، یانقالب در اتوماس نیرا سوم یحسگرساز

متعدد  یبا سنسورها و حسگرها یو لوازم خانگ هاونیزیها، تلوهوشمند، تبلت یهالیمانند موبا دیمحصوالت جد

 تیو واقع ایاش نترنتیخدمات را فراهم سازند. ا یارائه رساختیتا ز شوندیم بیترک یحس یهایفناور ایو 

را  ونیانقالب سوم اتوماس مالیها با خدمات آن بیماست که ترک یرامونیپ طیدر مح یتبلور حسگرساز یمجاز

ها گجتبا  مالیخدمات  یپارچگکی انینه چندان دور، مشتر یاندهیخواهد برد. در آ شیبه پ زین بخش مالیدر 

 . خود را طلب خواهند کرد یابزارها ریو سا

 فناوری رباتیک و هوش مصنوعی 

رقابت، در  دانیماندن در م یباق یبرا کندیرا وادار م یسنت موسسات مالیچابک،  یهاتکنیظهور فنده، یدر آ 

هرچه  یریکارگبه ریمس نیکارها در اراه نیتریاز اساس یکی. اورندیب یرو زین هانهیبه کاهش هز زیتما جادیکنار ا

توسط هوش  بخش مالیدر  بانیو پشت یمحور یهاتیو فعال ندهایاز فرا یاریبسنده، یهاست و در آربات شتریب

 انیمشتر ییهوشمند، شناسا یمشاوره رینظ ییهانهیدر زم ی. هوش مصنوعشودیها انجام مو ربات یمصنوع

 نگپرر ینقش ییشواز تقلب و کشف پول یریجلوگت، یاحراز هو، یگذارمتیق، یمشتر یبالقوه، اعتبارسنج

 . افتیخواهد 
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 ( Cognitive)فناوری شناختی  

 نی. اکندیبشر را دگرگون م ندهی، آیشناخت یهایکار مغز ما در قالب فناور یاز نحوه یشناخت و الگوبردار 

به  شیاز پ شیب هاتکنیو ف موسسات مالی، یشناخت یهایو فناور یکاوداده قیتلف که با دهدیامکان مروند 

 ها بپردازند. آن ماتیبر تصم یرگذاریتاث یو تالش برا انیذهن مشتر یسازهیسمت شب

 ( Cloud)فناوری ابری  

 یشتریب تیها و اطالعات از اهمها به دادههمزمان همه آن یدسترس، در بخش مالی گرانیتعداد باز شیبا افزا 

را به سمت  موسسات مالیزات، یروز بودن تجهمداوم و به یبه دسترس ازین ندهیو در آ شودیبرخوردار م

دهندگان خدمات سوق خواهد داد. ارائه یابر انشیو تمرکز بر استفاده از را هارساختیز تیریمد یسپاربرون

 . کنندیم دایپ شیاز پ شیخود را ب یرساختیفضا امکان ارائه خدمات ز نیدر ا، یابر انشیرا

 های اجتماعیشبکه 

درخواهد  زیما را ن یتبادالت مال یزود را دگرگون کرده است و به یچهره ارتباطات انسان یاجتماع یهاشبکه 

های فناوری. افتیخواهد  یگسترش روزافزون یاجتماع یهاخدمات در شبکه افتیپول و در یی. جابجادینورد

عرصه ورود کنند و بتوانند خدمات خود را در بستر  نیدر ا یبه راحت هاتکنیدهد که فامکان را می نیا نوین

وارد  زیپرمخاطب، خود ن یوکارهاو کسب یاجتماع یهاشبکه نکهیارائه دهند ضمن ا زین یاجتماع یهاشبکه

  خواهند شد. یخدمات مال

 چینفناوری بالک 

که لزوما به هم اعتماد ندارند  ینیطرف انیدر تبادالت و قراردادها م یشده، انقالب عیو دفاتر توز چینبالک یفناور 

را که با  یواسط مال ینهادها تواندیهوشمند و رمزارزها م یدر قالب قراردادها یفناور نیخواهد کرد. ا جادیا

 میباز هم محدودتر کند و تعامالت مستق دهندیرا از دست م یم با مشتریاز ارتباطات مستق یبخش هاتکفینظهور 

 یمرکز یهابانک ریمقررات، نظ کنندگانمیو تنظ موسسات مالی یسنت گاهیامر جا نیو دوطرفه را گسترش دهد. ا

 است. ها را به تکاپو انداخته اکنون آنو از هم دیبه چالش خواهد کش یرا به صورت جد
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 یاریرا دارند. بس یو بانک یمال بومستیدر ز یشگرف یرگذاریتوان تاث گریدکیها با آن بیفوق و ترک هایفناوری

 نیاز ا یبرداربهره روشیپ یهانوآور به همراه بانک یهاتکنیاز هم اکنون قابل مشاهده است و ف راتیتاث نیاز ا

 اند. را آغاز کرده نینو یهایفناور

وکار، فناوری و نوآوری مفاهیمی در هم تنیده و نزدیک هستند و ارائه تعریفی از فناوری بدون اما در دنیای کسب

 ایم. دانستن ارتباط آن با نوآوری امکان پذیر نیست. لذا در ادامه به تعریف نوآوری نیز پرداخته

 ( Innovation)تعریفی از نوآوری 

ن دسته مفاهیمی است که در حوزه علمی تعاریف و تفاسیر متعدد و متفاوتی برای آن ارایه شده و به از آ نوآوری

دلیل این تعدد . کنیمم و موارد پیرامونی آن مشاهده میها و برخوردهای مختلفی را به این مفهوهمین دلیل نگاه

، اقتصادی، ی آن در مسایل فنیهاتوان در چند بعدی بودن نوآوری و ریشهها را میتعاریف و برداشت

 . جستجو کرد... روانشناختی و، شناختیجامعه

-نوآوری به معنای کار تازه و نو و همچنین دارای ویژگی ارزش استنباط کردتوان مختلف می تعاریفبررسی از 

ع ایده جدید و د و نوآوری را فرایند گردآوری هر نوننوآوری بر فرایند آن تاکید داراست. برخی تعاریف  افزایی

. از پذیرش و اجرای آن است، نوآوری شامل شکل گرفتن ایدهبا این نگاه ند و دانمفید برای حل مساله می

شود دیدگاهی دیگر نوآوری بر اساس نو بودن و به عنوان یکی از صفات ویژه ترقی و توسعه اقتصادی معرفی می

باشد. برخی ها میهای نو و به کارگیرنده آنپدیدههاست که برآورنده ای از فعالیتکه به معنای مجموعه

تغییر برای حرکت »اندیشمندان نیز برای تعریف نوآوری بر جنبه اجتماعی آن تاکید دارند و نوآوری را به صورت 

دانند. یکی از تعاریف معتبر در این خصوص را متفکر اقتصادی معروف، می« به سوی یک هدف مطلوب اجتماعی

گشایش ، های جدید تولیدروش، محصول جدیدارائه کرده است. شومپیتر نوآوری را ارائه  6ژوزف شومپیتر

                                                      
6 Joseph Schumpeter 
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زننده داند به نحوی که برهممی های سازماندهی جدیدروشو یا ایجاد  دستیابی به مواد اولیه نوین، بازارهای جدید

 نظم و تعادل اقتصادی موجود باشد و نظم و تعادلی جدید ایجاد کند. 

بندی معتبر که به شومپیتر نسبت های صنعتی مختلف متفاوت است. در یک دستهالبته ماهیت نوآوری در بخش

 یدارا 1گروه شوند. سیم بندی میبه دو گروه تقصنعت  ییایساختار بازار و پوها بر اساس شود بخشداده می

و  نانیاست و کارآفر واردان امکان پذیربرای تازهها آنهستند و ورود فناورانه به  7خالق بیمشخصه تخر

 8خالق یمشخصه انباشتگ یدارا 2 گروه. دارند آن بخش نوآورانههای تیدر فعال یادینقش ز نوپاهای شرکت

ها به آنو موانع ورود تازه واردها  وارهایت که مسلط بر بازارند و داس یبزرگهای هستند و متشکل از شرکت

 . است ادیز

  .رسد در بخش مالی ما با ترکیبی از این دو نوع نوآوری مواجهیمبه نظر می

 

 

 ( Financial Ecosystem)بوم مالی تعریفی از زیست

ست. در ها در حوزه مالی او روابط بین آن نهادهاها، بازیگران، فناوریای از مجموعهبوم مالی دربرگیرنده زیست

قرار دارند که به همراه نظام ها و رگوالتورها تکموسسات مالی، فینشامل  یاصل گرانی، بازبومزیست نیمرکز ا

 یهازیرساخت، ربازا طی. شراکنندیم جادیرا ا ارائه خدمات مالی تیظرف یتیحما یو نهادها یمراکز پژوهش، یعلم

 یینقش بسزابوم زیست نیدر ا زینی ملی گذارنقانونهادهای بافتار اقتصادکالن و  رینظ نرم ینهادهاو  یارتباط

 دارند. 

  

                                                      
7 creative destruction 

8 creative accumulation  
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 گروه دسته بندی کرد: سه توان اجزای آن را در می بوم مالیبرای شناخت زیست

 و ارتباطاتها شبکه، گرانیباز 

 و دانش ی فناور 

  نهادها 

 

 

 به پیشنهاد مولفبوم مالی زیست و اجزای ابعاد – 2شکل 
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 یاست که به دانش و حوزه فناورو دانش آن بخش فناوری بوم، زیستها و ابعاد اصلی در هر یکی از مشخصه

وجود  یبه این معناست که چقدر به دانش آن حوزه دسترس یریپذدسترس، در رژیم فناوری هر بخش. اشاره دارد

نظیر صنایع دارویی  هابخشممکن است در برخی . کمتر است یریپذدسترس ینظام بخشبه عنوان مثال در . دارد

پذیری تا حدود زیادی محدود شده باشد اما جاد کردند دسترسیکه انحصار ا یبزرگ یهابه علت حضور شرکت

 . شتر استیبه دانش بسیار ب یافزار دسترسنرم بخش مالی یادر 

زان یتا چه مبخش ک یگذاری در در یک رژیم فناوری به این موضوع اشاره دارد که در صورت سرمایه فرصت

. ا محدود هستندیآن صنعت زیاد و  یهادا کرد و اینکه فرصتید دست پیجد ید و فناوریتوان به دانش جدیم

های یگذارهیسرماها بخش یاما در بعض، وجود داشته باشد یادیز یهافرصت هابخشممکن است در برخی 

هایی که در یک رژیم فناوری اهمیت داشته و ارتباط از دیگر مشخصه. شودد منجر مییجدید کمتر به دانش جد

دستیابی به دانش پردازد که در صورت پذیری به این امر میصیانت، است یریپذانتینزدیکی با فرصت دارد ص

ثبت ، سازوکارهای مختلفی نظیر محرمانگی. توان آن را صیانت نمودتا چه میزان میبخش در یک  یو فناور

مختلف های بخشپذیری در کشورها و در های مکمل برای امر صیانتپیشتازی در بازار یا داشتن دارایی، اختراع

 . وجود دارد

 یها بر رودانش حاصله در طی سالها بخشدر برخی . دانش است یشتگمشخصه مهم دیگر در رژیم فناوری انبا

تواند یک کارآفرین به سادگی نمی. از این دسته صنایع است یبه عنوان مثال خودروساز. هم انباشته شده است

د و بازرگانی در صنعت خودرو در طی چندین یتول، تامینی، وارد عرصه تولید خودرو شود چرا که دانش طراح

بدالیلی نظیر تغییرات سریع فناوری کمتر است و  ین انباشتگیع ایصنا یاما در بعض. ل انباشته شده استسا

های دیگری از رژیم مشخصه. توان به دانش الزم برای ورود به بازار و رقابت با سرعت بیشتری دسترسی یافتمی

های مختلف ا پایه علمی نیز در بخشیدانش  یدگیچیپ، کدشده بودن، فناوری نظیر میزان ضمنی بودن دانش

 . متفاوت است
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 ییبخش شناسا یباید مرزها هابرای مطالعه بخش. بخش است یمرزها، بخشیهای بومزیستاز دیگر ابعاد مهم 

مورد  یهایفناورها، آنت دانش یق ماهیاز طر بخشینظام  یمرزها، مختلف دارند یع مختلف مرزهایصنا. شود

 . تواند ترسیم شودع مییمکمل و متمم با سایر صنا یوندهایبازار و پ یضاتقا، کاربرد

ها و رگوالتورهای بنگاه، در میان بازیگران. های میان آنان استگران و شبکهیباز، بخشی یهابعد مهم دیگر در نظام

کنندگان هر نیتام، کنندگان محصوالت و خدمات بخشکاربران و مصرف. از اهمیت باالیی برخوردارندمسلط 

از دیگر بازیگران کلیدی در  یمحل هایآنو سازم یدولت هایآنها و سازممانند دانشگاه هاآنر سازمیبخش و سا

 . هر بخش هستند

گران یباز. ل قرار گیردیمورد تحل هاآنن یب یهاشوند که روابط و شبکهیی میگران از آن جهت شناساین بازیا

این ارتباطات در قالب ارتباطات بازار و عرضه و تقاضا ترین اصلی. با هم داشته باشند یفتوانند ارتباطات مختلیم

وجود  یررسمیو غ یربازار نیز به صورت رسمیارتباطات غ یک سریعالوه بر ارتباطات بازار . گیردشکل می

وند در کنار هم قرار ع افراد خویشایصنا یک سریدر  به عنوان مثال. دارد که از اهمیت باالیی برخوردار است

 . پردازندگرفته و به فعالیت می

ساختار بخشی ؛ در هر بخش. عالوه بر این ساختار بخشی نیز در یک نظام بخشی از اهمیت باالیی برخوردار است

 به مجموعه پیوندهای میان محصوالت و مصنوعات و ارتباطات میان نمایندگان مختلف هر یک از بازیگران و

 . پردازد و لذا بسیار فراتر از ساختار بازار یا تعامالت اقتصادی استنفعان میذی

 یتوان به دو دسته نهادهایاین نهادها را در هر بخش م. هستندبوم هر زیستت نهادها از مهمترین ابعاد یدر نها

 یبخش ینهادها( زنظیر متن با) افزار استانداردهابه عنوان مثال در صنعت نرم. تقسیم نمود یمل یو نهادها یبخش

نهادهای ملی تاثیرگذار بر ، گذار نوآوری در هر کشوراستیی سهاآنت فکری و سازمیمالک ییهامیهستند و رژ

 . بخش هستند
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 رگوالتورها و  تکنیفهای ، شرکتپابرجا یموسسات مالتعریفی از 

را تر در بخش مالی بازیگران کلیدی بوم مالی وجود دارند. امازیست همانطور که اشاره شد بازیگران متعددی در

 توان معرفی و تعریف کرد: به قرار زیر می

 ( Incumbents) موسسات مالی پابرجا 

 ( Fintechs) هاتکفین 

 ( Regulators) رگوالتورها 

 ( Incumbents) موسسات مالی پابرجاتعریفی از 

شود. این در هر بخش و صنعت به بازیگران مسلط و دارای جایگاه و قدرت، لفظ پابرجا اطالق می 

 وارد قرار دارد که به معنای رقبای جدید و عموما کوچک در هر صنعت است. واژه در مقابل واژه تازه

رداخت، های تجاری، اپراتورهای پبانک در بخش مالی پابرجایان همان موسسات مالی آشنا، نظیر 

عموما بایستی برای فعالیت از یک رگوالتور در بخش مالی هستند که ها و بازارهای بورس بیمه

 مجوز دریافت کنند. 

 ( Fintechs) تکنیف یهاشرکتتعریفی از 

های نوین با ترکیب مدل کهاند یمالبخش  انی درواردتازهتک، های فینها یا استارتاپشرکت 

 . کنندکنند و یا جایگزین میدهند، کمک میمات مالی را ارتقا می، خدیفناوروکار و کسب

وکارشان بر خدمات مالی است های مستقلی هستند که تمرکز اصلی کسبها عموما شرکتتکفین 

 شوند. ها را شامل میهای بالغ تا استارتاپو طیفی از شرکت

های کنند، شرکتدر اکثر تعاریف، موسسات مالی پابرجا که تمرکزشان را در حوزه فناوری بیشتر می 

(، ارائه دهندگان خدمات به امور Apple Payشوند )مانند فناوری بزرگ که وارد خدمات مالی می

یا  های سایر صنایع( وها )مانند حسابداری، تامین مالی، مدیریت مالی برای شرکتمالی شرکت
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ها به تکگیرند را زمره فینوکار نوآورانه یا فناوری نوین را بکار نمیهایی که مدل کسبشرکت

 . آورندنمیحساب 

 توان به دوگروه زیر تقسیم بندی کرد: ها را میتکفین

 ( Core Fintechs) محوریهای تکفین 

 محصوالتیا ارائه خدمات  برهستند که به طور مستقیم هایی شرکتها، تکفیناین  ▪

و  سپرده پذیری(، Payment) پرداختشامل  -و در حیطه مالی  برای کاربر نهایی

 مدیریت دارایی(، InvesTech)گذاری مدیریت سرمایه(، Deposit & Lending)دهی وام

(PropTech ،)تامین مالی و تامین سرمایه (Financing & Funding،) بیمه (InsurTech )

 & Financial e-Marketplaces) گریبازارهای الکترونیک مالی و تجمیعو ایجاد 

Aggregators )- کنندمی تمرکز . 

به جای ارائه صرف و  تا تکنولوژیهستند بیشتر مالی ها در نگاه نخست تکاین فین ▪

 . محصول محور هستنددهند و محصوالت و خدمات مالی ارائه میانه، های فناورحلراه

 . کنندفعالیت می B2Cها، بیشتر به صورت تکفیناین  ▪

 ( Enabling Fintechs) توانمندسازهای تکفین 

را انجام های خدمات مالی سازی زیرساختهایی هستند که فعالرکتها، شتکفیناین  ▪

 & Enabling Processes) های توانمندسازفرایندها و فناوریدهند و در زمینه می

Technology ،)مالیهای تحلیل داده (Financial Data Analysis ) تنظیم مقرراتو 

(RegTech )کنند. فعالیت می 

دارای پورتفولیوی مالی )تا هستند  بیشتر تکنولوژیها در نگاه نخست تکاین فین ▪

شوند که بخش اصلی تک محسوب میفینشرکت زمانی ( و نیستندمالی محصوالت 

 . مالی باشدو مشتریانشان در بخش  هاآنالیت تمرکز فع
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 ( Regulators) کنندگان مقرراتمیتنظتعریفی از 

رگوالتور، نهاد یا فردی است که از جانب دولت، حاکمیت یا نهادهای استانداردگذار برای تنظیم  

 شود. های صنعتی منصوب میها یا بخشای از فعالیتمقررات و نظارت بر محدوده

های مرکزی، نهادهای ناظر بر بورس، سازمان استاندارد، تنظیم کنندگان های مرکزی، بیمهبانک 

 اند. باطی و نهادهای امنیتی از مهمترین رگوالتورها در بخش مالیمقررات ارت

های کالن ملی و جهانی از جمله محیط، حقوق و سیاست در سطوح مختلف محلی، تجارت، اقتصاد 

ها مقررات و قوانینی حاکم است که بر بر هر یک از این محیط. بوم مالی هستندحاکم بر زیست

 . بوم مالی نیز اثر گذار استتمقررات و قوانین حاکم بر زیس

بوم مالی با کارکردهای تعریف ی ادامه فعالیت زیستکنندهنهادهای تنظیم مقررات و نظارت تضمین 

 است. نهادهای ناظر های این دغدغهها از مهمترین هدایت نوآوریهستند. شده 
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