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 هاي مالیو بازآفرینی سازمان دیجیتال تحول در نوآور کارهاي و کسب نقش

 آیت حسینی

 مشاور بازآفرینی کسب وکار

 

 مقدمه 

 4فناوري مالی، 3، نسل هاي جدید انتقال داده از طریق موبایل2، هوش مصنوعی1گسترش فناوري هاي نوظهور مانند: واقعیت افزوده
، نشان از تغییر مختصات حاکم بر اقتصاد سنتی و انتقال به اقتصاد در حوزه پرداخت، بازار سرمایه، تامین مالی، بیمه و غیره

دیجیتال دارد که نیازمند داشتن استراتژي مناسب جهت بهره برداري از تغییرات بوجود آمده و تطبیق با شرایط جدید است. در 
نده و مصرف کننده تمایز بسیار ناملموسی وجود دارد و همه چیز به همه چیز و همه کس ارتباط اقتصاد دیجیتال بین تولید کن

شده است که نشان دهنده اتصال همه به همه است  E2Eو غیره تبدیل به پارادایم  B2C ،B2B ،B2Gدارد و پارادایم هاي سنتی 
 ). 2013، 5(مرکز توسعه ارزش، آي بی آم

تطبیق با عصر دیجیتال است. واکنش سریع و به موقع در و موسسات مالی ها  بانکی از اولویت هاي از این رو درحال حاضر یک
انعطاف رفتار  یک موسسه مالیهرچه را در عصر دیجیتال تعیین کند.  موسسات مالیجایگاه شرایط زمانی حال حاضر  می تواند 

د به عنوان نو می توا داشتخواهد  ي، عملکرد اقتصادي بهتره باشدآمده داشت در مواجهه با تغییرات به وجودو چابک تري پذیر تر 
  .رهبر بازار شناخته شود

به اعتقاد اکثر رهبران صنعت کارکرد فناوري هاي دیجتال از بهبود دهنده حاشیه سود به توانمندساز کل کسب و کار در ایجاد 
این نوع فناوري ها راه بجایی نخواهد برد و تنها نهادینه سازي آن در نوآوري و تحول سازمانی تغییر کرده است. نگاه صرفا ابزاري به 

 سازمان می تواند باعث ایجاد تغییر و مقابله با تهدیدهاي روزافزون از کسب و کارهاي نوآور گردد. بنابراین الزم است نوآفرینی
 سازمانی خلق رت گیرد. نوآفرینی سازمانی یعنیبا رویکرد استفاده همه جانبه از فناوري هاي دیجیتال در سازمان ها صو سازمانی

1 Augmented reality 
2 Artificial Intelligence 
3 3G,4G,5G 
4 Fintech 
5 IBM Institute for Value Develpment 
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 در را توسعه و رقابت توان و باشد داشته را نوظهور هاي سازمان مختصات بتواند که نوین فرهنگی و ساختاري مشخصات با جدید
 . باشد داشته خود

رو هستند که شاید درگذشته آنها را بزرگ با پدیده کسب و کارهاي نوآور روبه بانک و موسسات مالیدر این دنیاي جدید از طرفی 
به لحاظ کوچک بودن و نداشتن زیرساخت هاي الزم جدي نمی گرفتند، اما سرعت رشد این کسب و کارهاي به نظر کوچک خیلی 

به قدري زیاد است که سازمان ها را به وحشت انداخته است و هر روز یکی از این کسب و کارهاي نوآور به بزرگترین در صنعت 
بانک  8باندازه  ییبه تنها 6به عنوان مثال پی پلبدل می شود، و همه اینها به مدد فناوري هاي دیجیتال روي داده است. خود 

در حوزه پرداخت به عنوان رهبر نقاط جهان  یانتقال پول به اقص لیتسه قیدارد و توانسته است از طر ییدارا ییکایقدرتمند آمر
است که روزانه به سهم بازار خود می افزاید.  لیموبا يبر رو یواقع POSدستگاه  کی  7اسکوئربازار جایگاه خود را تثبیت کند. 

 لندینگ کالب نیز به عنوان رهبر بازار سپرده گذاري و تامین مالی توانسته سهم بازار بسیاري از بانک ها را از آن خود کند.

قابلییت هاي کسب و کارهاي  زچطور می توانند ا سسات مالیبانک ها و موسوالی که در این شرایط پیش می آید این است که 
کسب و کارهاي  بابزرگ  موسسات مالینوآور جهت سازگاري و تطبیق با عصر دیجیتال بهره برداري کنند؟ مدل هاي همکاري 

آیا با رویکردهاي بروکراتیک می توان با این کوچولوهاي یاغی کنار آمد؟ آیا با مدل هاي ذهنی چیست و چگونه باید باشد؟  نوآور
سازمان سنتی و تشریفات سازمانی می توان از طریق همکاري با کسب و کارهاي نوآور فناوري هاي جدید را وارد سازمان کرد؟ 

سمت بهره برداري از شرایط جدید  شیوه ها و مدل هاي نوین بهبا مزیت هاي رقابتی خود را هاي بزرگ در کشورهاي توسعه یافته 
  در ادامه این مدل ها تشریح خواهند شد.هدایت می کنند که 

 ظهور کسب و کارهاي نوآورانه

دموکراتیزه شدن فناوري دسترسی به منابع مالی را افزایش داده است و ظهور فرهنگ کارآفرینانه به معناي این است که هزاران 
کسب و کارهاي کسب و کار فناور درحال ایجاد شدن هستند که از طریق مختلف براي سازمان هاي بزرگ تهدید ایجاد می کنند. 

 نوآور مانند:

Uber, Twitch, Tesla, Hired, Clinkle, Beyond Verbal, Vayable, GitHub, WhatsApp, Airbnb, 
Matternet, Snapchat, Homejoy, Waze 

سنتی خود  رقباي در مقایسه باو بسیاري نام هاي دیگر که هریک به بنگاه هاي اقتصادي بزرگ تبدیل شده اند. این کسب و کارها 
بطور  Fortune 500می رسند. درحالی که شرکت هاي به مقیاس یک بنگاه اقتصادي بزرگ ور می شود بسیار سریعتر از آنچه تص

6 Pay Pal 
7 Square 
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سال اینکار را انجام داد و کسب و کارهایی  8میلیارد دالر برسند، گوگل در  1سال طول کشیده است که به ارزش  20میانگین 
 رسیده اند.  در بازارزش سال به این میزان ار 4مانند اوبر، اسنپ چت و شیاموي کمتر از 

 میلیارد دالر و بیشتر کسب و کارهاي نوآور 1زمان رسیدن به ارزش 

 

به تعداد کسب و کارهاي  2014میلیارد دالري است که نشان می دهد از سال  1نمودار زیر نشان دهنده تاریخ رسیدن به ارزش 
 بسیار بیشتر از قبل افزوده شده است و هرچه زمان می گذرد تعداد این کسب و کارهاي بیشتر می گردد. 8نوآور تک شاخ

8 Unicorn 
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کسب و کارهاي نوآورانه با بهره گیري از فرصت هایی که فناوري هاي دیجیتال در بازار ایجاد کرده اند توانسته اند آینده صنایع را 
کسب و کارهایی که قابلیت نوآفرینی نداشته اند از بین  همزماندرحال رشد است. از آن خود کنند و این روند با سرعت زیادي 

در این شرایط نوآفرینی سازمانی با بکارگیري فناوري هاي دیجیتال به  رفته اند و جایگاه خود را به کسب و کارهاي نوآور داده اند.
 که را خود کاري هاي شیوه نیز قدمت با هاي سازمانضر عنوان راهکار برون رفت از خطر ورشکستگی شناخته شده است. درحال حا

 خود سازمان بازآفرینی به شروع بازي، جدید سازوکارهاي قبول با و کرده متوقف کردند می پیگیري جدیت و تعصب با کنون تا
 .کنند می حرکت کامل افول سمت به تمام سرعت با گذشته کارکردهاي در اصرار با یا اند کرده

 نوآوريحوزه هاي 

موفق فناوري هاي جدید و یکپارچه کردن آنها با عملیات سازمان بطور قابل توجهی کارایی را افزایش می دهد. برخی از بکارگیري 
 حوزه هایی که می توان با استفاده از فناورهاي دیجتال در سازمان بازآفرینی کرد شامل موارد زیر است:

و مصاحبه هاي  9فناوري هاي کلیدي در این بخش شامل همکاري مجازي، سیستم هاي اعتبارسنجی فرد به فرد منابع انسانی:

. در این زمینه آمارها نشان می دهد استفاده از پرتال هاي استعدادیابی براي استخدام هزینه هاي منابع انسانی را تا دیجیتال است
 % کاهش داده است.7

شامل سیستم هاي حسابداري ابري و هوش مصنوعی براي خودکار کردن فرایندها است. پیش بینی  نوآوري هاي این بخش مالی:

 % کاهش خواهد داد.40شده است این فناوري ها هزینه هاي عملیات مالی را تا 

9 Peer-to-peer reputation systems 
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 ، امنیت و در آینده، هوش مصنوعی، کالن دادهSaaSفناوري هاي عمده این بخش شامل پردازش ابري،  فناوري اطالعات:

 درصد هزینه هاي فناوري اطالعات را کاهش دهد.  50تا  25پردازش کوآنتوم هستند. پردازش ابري به تنهایی می تواند 

، سنسورهاي مانیتورینگ کل 10حمل و نقل خودمختار و پهبادهافناوري هاي اصلی این بخش شامل  مدیریت زنجیره تامین:

درآمد خالص را درصد از  0,22بعدي هستند. هزینه تدارکات سازمان هاي دیجیتال شده تنها  3زنجیره تامین، و پرینترهاي 
 دربرخواهد گرفت که بسیار کمتر از هزینه هاي رقباي سنتی آنها خواهد بود.

راهبري تغییر در حوزه تحقیق و توسعه به سمت شیوه هاي  ، هوش مصنوعی و ربات ها درحال11جمع سپاري تحقیق و توسعه:

  درصد افزایش دهند. 40تا  20بین د عملکرد فعالیت هاي این حوزه را نجدید هستند که می توان

 

Source: Economic world forum 

  روش هاي نوآفرینی سازمانی

ده روش هاي متنوعی وجود دارد از جمله ایجاد و ساخت فناوري هاي جدید، خرید براي تحقق نوآفرینی در حوزه هاي یاد ش
در هریک از روش هاي گفته شده کسب و کارهاي فناوري، شراکت، سرمایه گذاري، ایجاد مرکز رشد یا شتاب دهنده سازمانی. 

 نوآور نقش بسزایی دارند که در ادامه به آنها اشاره می شود.

ساخت مدل کسب و کار جدید ممکن است  ،سازمانی مربوط به فعالیت اصلی شرکت است نوآفرینیکه زمانی  ایجاد و ساخت:

البته درصورتی که تغییر زیاد در بازار رخ نداده باشد و شرکت فرصت بکارگیري افراد و قابلیت هاي الزم را  بهترین روش باشد

10 Autonomous transport and drones 
11 Crowdfunding  

R&D 

 جمع سپاري•
 هوش مصنوعی•
 ربات ها•

 زنجیره تامین

حمل و نقل •
 خودمختار

 پهبادها•
سنسورهاي •

 مانیتورینگ
 3پرینترهاي •

 بعدي

IT 

 پردازش ابري•
•SaaS 
 هوش مصنوعی•
 کالن داده•
 پردازش ابري•
 امنیت•
 پردازش کوانتوم•

 مالی

 حسابداري ابري•
 هوش مصنوعی•

 منابع انسانی

 همکاري مجازي•
سیستم هاي  •

اعتبارسنجی فرد 
 به فرد

مصاحبه هاي  •
 دیجیتال
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هزینه ها در بازارهایی است که شرکت با توجه به استراتژي هاي داشته باشد. مهمترین مزیت این روش افزایش کنترل و کاهش 
 محوري فعالیت هاي اصلی خود را در آن انجام می دهد.

براي سازمان است. شاید  راهبرديدیگر معموال بهترین روش است زمانی که تصاحب بازار یک ضرورت  شرکتخرید یک  خرید:

انجام است بهترین روش وسیع رخ داده است و بکارگیري افراد مستعد غیرقابل  تملک یک شرکت دیگر زمانی که در بازار تغییرات
باشد. اگر فرصت موجود ارتباط کمتري با فعالیت اصلی شرکت داشته باشد، خرید شرکت دیگر بیشترین توجیه پذیري را پیدا می 

 کند.

زمانی که در حوزه دیجیتال فعالیت می کند و به ضروري وجود نداشته باشد سازمان می تواند با سا راهبردياگر مسئله  شراکت:

عنوان نوآور این حوزه شناخته می شود شراکت کند تا در مورد بازار و مدل هاي شریک خود قابلیت کسب کند. رویکرد شراکت 
توان مسیر  زمانی انجام می شود که روندهاي جدید درحال ظهور هستند و مراحل اولیه خود را طی می کنند. با انجام شراکت می

روندها را مدنظر داشت و در زمینه قابلیت هاي آن دانش بدست آورد. سازمان ها باید ذهنیت بازتري نسبت به شراکت داشته 
 . مدل هاي شراکت مانند همکاري با رقبا نقش اساساي در تحول دیجیتال سازمان هاي موجود دارد.باشند

سرمایه گذاري در کسب و کارهاي نوآور اغلب یکی از بهترین روش هایی است که به سازمان ها اجازه می دهد به  سرمایه گذاري:

افراد  موجود برايانع ومدر مقایسه با روش ساخت، ست پیدا کنند. همچنین این روش مهارت ها و قابلیت هاي کامال مرتبط د
مبتنی بر ساختار سازمانی آیین نامه هاي رسمی را رعایت کنند و گزارش هاي رویه ها و  هستندکارآفرین درون سازمان که مجبور 

 ارائه کنند را نخواهد داشت.

ممکن است این روش همانند روش سرمایه گذاري باشد اما برخالف روش سرمایه  ایجاد مرکز رشد یا شتاب دهنده سازمانی:

و بدنبال تلفیق  اط نزدیکتري با کسب و کارهاي نوآور ایجاد می کندگذاري که ارتباط کمتري با عوامل خارجی دارد این روش ارتب
قابلیت هاي سازمانی، زیرساخت ها و منابع سازمانی به کسب و کارهاي نوآور در زمینه تحول دیجیتال است. شتاب دهنده هاي 

 سازمانی به عنوان ماشین کارآفرینی سازمانی شناخته می شوند.
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 سازمانی برتر ماجراجوسرمایه گذار  20

 

 

Source: Economic world forum 

 

 )CVCسازمانی ( ماجراجوسرمایه گذاري  اهداف

در مجله هاروارد بیزنس ریویو به بررسی  12هنري چسبرو استاد دانشگاه کالیفورنیا و ارائه دهنده مفهوم نوآوري باز در مقاله اي
) و همچنین میزان ارتباط کسب و کارهاي CVCپرداخته است. وي در این مقاله بر اساس هدف ( ماجراجومفهوم سرمایه گذاري 

ها از  اگرچه اهداف سازماننوع طبقه بندي کرده است.  4نوآورانه با عملیات سازمان، سرمایه گذاري در این کسب و کارها را به 

12 Making Sense of Corporate Venture Capital 

ردال میلیون –سرمایه گذاري    خروجتعداد  تعداد قراردادها 
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سرمایه گذاري در این حوزه می تواند بسیار طیف وسیع تري داشته باشد اما اهداف اصلی آنها یا راهبردي است و یا مالی. برخی از 
انجام  راهبرديکه سرمایه گذاري  CVCسرمایه گذاري ها راهبردي هستند و بدنبال افزایش فروش و یا سود سازمان اصلی است. 

که  13براي مثال لوسنت ونچرز پارتنرز ی و بهره برداي از سینرژي بین سازمان و کسب و کار نوآورانه است.می دهد بدنبال شناسای
یا داده تمرکز  14فعال است بر روي کسب و کارهایی سرمایه گذاري می کند که بر زیرساخت یا خدمات شبکه ویس ICTدر حوزه 

دارند. بسیاري از کسب و کارهاي نوآورانه اي که لوسنت ونچر بر روي آنها سرمایه گذاري کرده است به فروش تجهیزات سازمان 
 اصلی کمک می کنند. در این شرایط لوسنت انتظار بازدهی سرمایه گذاري مستقیم کمتري از کسب و کارهاي نوآورانه دارد.

توانمندي هاي تکنولوژیک  کهبدنبال بازدهی مستقیم سرمایه گذاري هستند. کسب و کارهاي نوآورانه ها  CVCاز طرفی برخی 
باالیی دارند بدنبال سازمان هایی هستند که از شرایط رقابتی مناسب، فروش باال، پتنت، ترازنامه قدرتمند، قابلیت سرمایه گذاري 

صرفا با هدف بازگشت سرمایه گذاري در دوره حباب دات کام  15دل ونچرزبلند مدت و ... برخوردار می باشند. به عنوان مثال 
 مستقیم بر روي کسب و کارهاي نوآورانه بسیاري سرمایه گذاري کرده است. 

 CVCهدف 
  
  

   مالی راهبردي

 16پیش ران
 تقویترا کنونی سازمان استراتژي 

 می کند

 17برآینده
پتانسیل ایجاد کسب و کارهاي 

امکان پذیر را در سازمان جدید 
 می کند

 زیاد
ارتباط با 
عملیات 
 سازمان

 18توانمند ساز
 مکمل استراتژي سازمان است

 19منفعل
صرفا بدنبال بازده سرمایه گذاري 

 است
 کم

 

میزان ارتباط کسب و کارهاي نوآورانه با عملیات سازمان است. در واقع میزان وابستگی کسب و  CVCدومین بعد مهم در زمینه 
کارهاي نوپا به منابع سازمان و فرایندهاي آن منجر به اهمیت نوع سرمایه گذاري جسورانه می گردد. ممکن است موفقیت یک 

13 Lucent Venture Partners 
14 Voice Networks  
15 Dell Ventures 
16 Driving 
17 Emergent  
18 Enabling  
19 Passive  
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فناوري سازمان و یا برند آن وابسته باشد. از طرفی ممکن است  آن، سازمان اصلی، کانال هاي توزیع 20کسب و کار نوآورانه به سایت
 قابلیت هاي کسب و کار نوآورانه فرایندهاي سازمان اصلی را متحول کند. 

تغییر کرده  راهبردياز اهداف صرفا مالی به سمت اهداف  CVC، گرایش بسیاري از واحدهاي 2007پس از بحران اقتصادي سال 

نسبت به ساله اي اولیه، در حال حاضر بیشتر شده است. بر اساس گزارش موسسه ملی استاندارد و  راهبردياست. تمرکز بر اهداف 

2تکنولوژي دپارتمان تجارت ایالت متحده آمریکا، بیش از 
3

هاي بررسی شده، داراي ترکیبی از اهداف سرمایه گذاري CVCاز 

بررسی شده است و نتیجه به  راهبرديان اهمیت هر یک از اهداف هستند. در این گزارش بر اساس یک نظرسنجی انجام شده، میز

4این قرار است که استراتژي برآینده و گشودن دریچه جدیدي رو به تکنولوژي هاي جدید با بیش از 
5

امتیاز، مهم ترین هدف 

ز؛ حمایت از کسب وکارهاي به ترتیب و بر اساس اهمیت آنها عبارتند ا راهبرديدر نظر گرفته شده است. مابقی اهداف  راهبردي

2موجود با بیش از 
3

آرا، جست وجوي روشهاي جدید، بازارهاي جدید و توسعه محصوالت جدید با اهمیت برابر داراي بیش از نیمی 

 از آرا  و توسعه فرآیندهاي جدید که تعداد کمی آن را هدف مهمی قلمداد کرده اند.

 سازمانی اجراجومانواع روشهاي سرمایه گذاري در سرمایه گذاري 

 انجام می شود: سازمانی ماجراجوروشهاي سرمایه گذاري به دو صورت در سرمایه گذاري 
 روشهاي سرمایه گذاري مستقیم •

 روشهاي سرمایه گذاري غیر مستقیم •

ارائه می کند. اما  کسب و کار نوآوردر روشهاي سرمایه گذاري مستقیم، شرکت در ازاي مالکیت درصدي از سهام، سرمایه اي را به 
حرفه اي به صورت شریک محدود سرمایه گذاري می کند.  ماجراجودر روش غیرمستقیم سرمایه گذاري، شرکت در یک شرکت 

منتخب صندوق سرمایه گذاري را ترکیب می کند و  کسب و کار نوآورحرفه اي، پول تمامی شرکاي محدود در  ماجراجواین شرکت 
نشان داده  CVCري را انجام می دهد. در جدول زیر روشهاي مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاري در با ترکیب آنها سرمایه گذا

 . می شود
 
 
 

  

20 Manufacturing plants 
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 CVCمقایسه انوع سرمایه گذاري در 

 سرمایه گذاري غیرمستقیم سرمایه گذاري مستقیم 
 

مزایایی که براي سرمایه 
 دارد سازمانیگذار 

حفظ کنترل تمامی تصمیمات سرمایه  -
 گذاري 

 کسب ارتباط نزدیک با کسب و کار نوآور -
 راهبرديدریافت تمامی بازده هاي  -
ارائه ارزش افزوده به کسب و کار نوآور از  -

 طریق شایستگی هاي موجود

بازده مالی مثبت سرمایه گذاري به دلیل  -
اینکه نرخ بازگشت سرمایه، هدف اصلی 

 است. ماجراجودار سرمایه 
صرف منابع کمتر به دلیل برونسپاري  -

 سرمایه گذاري و مدیریت

 
 

چالش هایی که براي 
 سازمانیسرمایه گذار 

 ایجاد می کند

 ماجراجورقابت مستقیم با سرمایه گذاران  -
 حرفه اي بر سر معامالت

 پرداخت حق بیمه براي سرمایه گذاري -
تحمل ریسک هاي بیشتر به دلیل اولویت  -

 راهبرديبندي اهداف 
 نیاز به منابع و تعهد بیشتر -

نداشتن قدرت تصمیم گیري در سرمایه -
گذاري و از دست دادن کنترل بر روي ارتباط 

 معامله ها راهبردي
درصد از بازده ها براي  30تا  20هدر دادن  -

 پرداخت هزینه شرکا
دسترسی به شرکت هاي محدودیت یا عدم  -

 پورتفولیو
 
 
 
 
 

 بالقوه راهبردياهداف 

 دسترسی به تکنولوژي هاي موجود-
گشودن دریچه اي جدید رو به سوي  -

 تکنولوژ ها و مدلهاي کسب وکار جدید
 دسترسی به بخشها و مشتریان جدید -
 خلق تقاضاي محصول -
 منابع جدید براي تحقیق و توسعه -
 جدیدتولید و بازاریابی  -
 توسعه ارتیاطات کسب وکار -
 ترویج کارآفرینی سازمانی -
 شناسایی اکتسابات بالقوه -
 بازگشت سرمایه -

گشودن دریچه جدیدي رو به تکنولوژي و  -
مدل هاي کسب وکار جدید از طریق ارتباط 

 با شریک عام
 توسعه ارتباطات کسب وکار -
 ارتباط با جامعه صندوق سرمایه گذاري -
 VCآموزش  -
 شناسایی اکتسابات بالقوه -
 بازگشت سرمایه -

 
، 2006تا  2004گزارش موسسه ملی استاندارد و تکنولوژي دپارتمان تجارت ایالت متحده آمریکا، نشان می دهد که بین سال هاي 

%) و روش 90مربوط به روش سرمایه گذاري مستقیم بوده است ( در حدود  CVCبیشترین روش سرمایه گذاري مورد استفاده 
 % نیز از سایر گزینه ها استفاده کرده اند.1% را به خود اختصاص داده است و 9سرمایه گذاري غیرمستقیم 
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 نتیجه گیري

 يها-يشدن تکنولوژ ریسبب شده است که با فراگ ن،یآنال یو حت یسنت  هاي  روش يو زمان در کاربر يانرژ نیسنگ يها نهیهز
از  یسنت هاي رفتن روش هی، شاهد به حاشفعالیت هاي بانکی و مالی يبرا يجد ییگذشته به عنوان فضا هاي  سال یدر ط مالی

آوردن به عرصه  يرو ییفضا نیچن در م؛یباش گرید هاي  روش ریو سا انکبه ب يحضور هاي  گرفته تا مراجعه ينقد هاي  پرداخت
باعث دور افتادن  بانکی و مالیگرفتن آن در صنعت  دهیکرده که ناد دایچنان ضرورت پ یلیموبا هاي  و پرداخت یمال هاي  يفناور

 است.روش و سهم از بازار ف شیافزا يمهم برا تیظرف کیکه  شود  یامروز م یبازار رقابت از

افزایش پیچیدگی هاي رفتار و نیاز و همچنین  ندگان حساب بانکی استراز دا رشد دارندگان گوشی موبایل بیشتراز آنجاییکه 
به سمت  استفاده از  موسسات مالیو هزینه بر بودن روش هاي سنتی از طرف دیگر باعث شده که  ز یک طرفمصرف کننده ا

هاي  و رابط مالیفناوري هاي گیري به سمت  جهت. )Madan& Yadav,2016 ( روي بیاورند. همراه مالیتکنولوژي 
ها،  به سمت کاستن هرچه بیشتر از هزینه و پرداخت تغییر رویکرد صنعت بانکداري همچنینها)، و APIافزار ( نویسی نرم برنامه

 هاي جدید پرداخت فراهم کرده است.شیوهزمینه را براي ظهور 

فرصت  و از سوي دیگر اي جز پذیرش روند گذار ندارند چاره اندهمؤسسات مالی سنتی دریافتاز یک سو  تحوالتاین به دنبال 
نسل از طرفی شوند.  این حوزهوارد به شکل جدي تري تا  هو فعاالن حوزه فناوري فراهم شد کسب و کارهاي نوآورمناسبی براي 

ه مراجعه حضوري به که وقت یا حوصل ؛ مشتریانیرندجدیدي از مشتریان شکل گرفته که نیازهاي جدیدي با خود به همراه دا
را آسان  فعالیت هاي بانکبپروسه  خدماتی که  هستند. نوآورانه مالیتر به خدمات  و خواهان دسترسی سریع هها را نداشت بانک
 شوند. کنند و درنهایت باعث سهولت تجارت می دهند، از پول کاربران محافظت می ها را کاهش می کنند، تقلب می

با استقرار و که بتوانند  می کندو دیگر مدعیان این حوزه را دورهم جمع  مالیدهندگان خدمات  ارائه ل،ها و مزایاي این تحوفرصت
رشد قابل توجهی در  که همین روند سبب شده که  شاهد تسخیر کنند مالیکنندگان را در نقطه  مصرفها، پیاده سازي این فناوري

 ..باشیمهاي موبایلی  فناوريبازار مقداري حجم 

بانک ها و پیاده سازي مدل کسب و کار دیجیتال یک امر کامال پیچیده است اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به از طرفی 
روش هاي نوآوري و توسعه بصورت کامال زیربنایی  موسسات مالیالزم است بزرگ درجهت ایجاد تحول کمک کند.  موسسات مالی

را بهبود دهند. تمرکز صرف بر خرید فناوري و یا ساخت فناوري دیگر  خود راهبردياید ابزارهاي فناوري خود را تغییر دهند. آنها ب
توجیه اقتصادي ندارد و مسیر درست تحول و بازآفرینی سازمانی نیست. آنها باید مجموعه روش هاي خرید، ساخت، سرمایه 

صنعت تصمیم گیري کنند. گذاري، شراکت و مراکز رشد و شتاب دهنده را باهم بکار ببرند و با توجه به شرایط و روندهاي 
براي سرمایه گذاري در حوزه دیجیتال را سریع تر اتخاذ کنند و فرایندهاي داخلی خود  راهبرديباید تصمیمات  موسسات مالی

براي شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاري ها را تغییر دهند و مبناي این فرایندها را اطالعات دریافتی از طریق تحلیل داده ها قرار 
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کسب و بزرگ می توانند از ظرفیت دارایی هاي ثابت و نقد خود براي سرمایه گذاري، شراکت یا خرید سهام  موسسات مالید. دهن
 استفاده کنند.  کارهاي نوآور

 هایی حل راه ارائه طریق از یا نوآورانه راهکارهاي ارائه با صنعت، در موجود نیازهاي کردن  برطرف منظور به کسب و کارهاي نوآور
 هاي گوشی اینترنت، به دسترسی. کنند می کمک اقتصادي توسعه و رشد به پیچیده و بر زمان هاي فعالیت سازي ساده منظور به

 همگان دسترس در سازمان ها شدن دیجیتال پرتو در که برابري هاي شانس و هوش مصنوعی مانند نوظهور هاي فناوري هوشمند،
 که نیست شکی هیچ. دهد می نشان پیش از بیش را جهان سراسر در نوآور کارهاي و کسب توسعه اهمیت است گرفته قرار

 راستا، این در. داشت خواهد جامعه یک اقتصاد پیشرفت در اساسی نقشی جوامع، قانونی و سیاسی اجتماعی، تجاري، ساختارهاي
) منفی البته و( مثبت تاثیرات توانند می یادشده ساختارهاي روي تاثیرگذاري با جدید، ابزارهاي عنوان به نیز کسب و کارهاي نوآور

 روي پیش مسیرهاي توانند می داده رخ دیجیتالی تحوالت در نوآور کارهاي و کسب راستا این در. باشند داشته جوامع اقتصاد روي
 د.کنند تا تحول دیجیتال را اجرایی کنن کمک حوزه این در گذران سیاست به سرعت بخشند و را دیجیتالی توسعه
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