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 مقدمه و تعریف

به  ،یا فین تک صنعت فناوری مالیدر واقع  است« فناوری» Technology و «امور مالی» Financial واژهترکیبی از دو (FinTech)فین تک

 ها کت برخی از فین گروهی از شرکت ها گفته می شود که با استفاده از فناوری های مدرن ،نوآوری را به حوزه خدمات مالی می آورند .

دنیای قع در وا هند .ر می دمستقیما با بانک ها رقابت می کنند و برخی دیگر با آن ها همکاری کرده و خدمات و کاال در اختیار بانک ها قرا

 باشد.  سعه میخدمات مالی توسط ایده های نوآورانه ، ایجاد امکان ارائه محصول و افزایش رقابت از طریق فین تک ها در حال تو

ر فناورهای ز رقابت دابا ظهور فین تک ها نوعی جدیدی یه های کسب و کار های سنتی از جمله خدمات مالی را تکان می دهد . پا، فناوری 

  . باشدی م رشددر حال  یپدید آمدن فین تک ها تحت تاثیر روندی جهانی برای رسیدن به توسعه اقتصاد. مالی ایجاد شده است 

، تحلیل اعتبار ،  سیستم سنتی رش وام های آنالین ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های جایگزینتوسعه دهندگان فین تک در حال گست

همچنین سپرده های دیجتال ، پرداخت موبایل ، مدیریت سرمایه ، روبات های مشاور و دیگر حوزه های صنعت خدمات مالی هستند . 

که با استفاده از علوم شناختی و علوم رایانه رفتار و تفکرات انسان را در یک مدل  1یرایانش شناختتکنولوژی مانند  هتکنولوژی هایی پدیدار شد

به عنوان یکی از شاخه های هوش مصنوعی دنبال کشف الگوریتم هایی است که رایانه ها  یری ماشین، یادگکامپیوتری شبیه سازی می کند 

درک و استدالل داشته  قدرت  باعث می شود سیستم رفتاری مشابه رفتار هوشمند انسان هوش مصنوعی .توانایی تعلم و یادگیری را پیدا کنند

متصدی برای موسسات بعنوان  ها فین تکحتی می توان از  کهد نداررا پتانسیل تغییر صنعت خدمات مالی این تکنولوژی های نامبرده  ،باشد 

 . استفاده نمود مالی

 تکامل فین تک  یفاکتور ها

کنولوژی تخیر در اپیشرفت های .  در حال وقوع استتکنولوژی در مقیاس وسیعی در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خدمات مالی  تحوالت

انمند ین تک را توف ،مراههرمز نگاری آنالین مثل امنیت سایبری ، امضای الکترونیک ، تراکنش های الکترونیک ، پرداخت های الکترونیکی یا 

 . نمایدمدیریت  را بصورت خودکارمالی و عملیاتی  یها ریسک تا کرده

 و ای اجتماعیهشبکه  العاتاط ، نتجمع آوری و پردازش داده ها از منابع مبتنی بر در  ها توانایی آن ها فین تکعوامل موفقیت در تکامل از 

ت های شرکت به سریع نسب یاعتباربرای تصمیمات  پیچیده یچنین از الگوریتم هافین تک ها هم است . یرتبه بندی اعتبار یآژانس ها

 استفاده می کنند .  ؛دستی های هد نامهعت متکی به امتیاز دهی سنتی

ا کرده است ر لی کمکابرخی از مهم ترین عوامل و گرایش ها را که به تکامل موفقیت آمیز فین تک و نفوذ آن به صنعت خدمات م ادامهدر 

 :   بیان میکنیم

 محیط اقتصادی مطلوب 

 اثرگذاری و فراگیریو همچنین  انطباق با قواعد رگالتوری، تأمین و جذب سرمایه کافی، کار تیمی، نیاز بازار صحیحشناخت امکان با توجه به 

 بودن؛ فین تک محیط اقتصادی مناسبی جهت بهبود شرایط اقتصادی مخصوصا در شرایط بحران ایجاد میکند.

                                                           
1 cognitive computing 



 با نفوذ پرشتاب اینترنت ی و رفتار مشتریانتغییر جمعیت شناس

ی تکنولوژی ها ورودی به نشان دهنده نیاز فضای مالی و بانکدار عصر حاضرو چگونگی تغییر رفتار مشتریان در نسل جدید تاثیر اینترنت در 

یت، ایجاد طریق وب سا نتی از. به وضوح میتوان این نیاز را از روند تغییرات بوجود آمده حس کرد؛ ارائه خدمات بانکداری اینترمی باشد نوین

مند وشی های هوشگر روی فضای امن برای پرداخت کنندگان با تغییر سیاست ها و قوانین بانکی، عرضه ارزهای دیجیتال، ارائه خدمات مالی ب

 ده است.بیشتر شانکی بکننده به شعب تعداد کاربران خدمات بانکداری از طریق موبایل از تعداد افراد مراجعهوان گفت امروزه که حتی دیگر میت

 (، خودکار سازی ) اتوماسیون ( 2رایانش ابریکالن داده ، تکنولوژی ابری ) 

می کند .  الی کمکممنابع  سریع تر در خصوص گیری صمیمو ت اعتبارسنجی مناسب ،سهولت استفاده ،این عوامل به صرفه جویی در هزینه ها

 ومراه هتلفن  قیارتباط از طر ،، آنالیز داده های کالن ، تکنولوژی ابری پیشرفته  هایشبکه های اجتماعی ، تجزیه و تحلیل بهره جستن ازامکان 

راهم ف ک فین تک هابکم نجیهای اعتبارسالگوریتم  وتامین مالی بازار ها ، امضا الکترونیک ، سند الکترونیک  متنوع ، مدل های اپلیکیشن ها

 شده است.

عات اطال نند کهکمی  دهتامین کنندگان مالی اغلب از الگوریتم های مناسبی جهت امضا قرارداد های اعتباری و تصمیم گیری های خود استفا

کمک فین بگان مالی برخی از این تامین کنند بدست آمده است.اطالعات شبکه های اجتماعی  منابعی همچوناز  یآن برخالف بانک های سنت

رزیابی ریسک اراستای ر دو  آنالین خود از داده های کالن در الگوریتم ها اختصاصی خودشان پلت فرم هایسیستم  توسعه با تک توانسته اند

 ند . استفاده می کن مشتریان خوداعتباری 

 اکوسیستم فین تک 

ه با ارائک ها تفین ر در حال حاضبه سرعت تکامل یافته است و مسیر خود ادامه می دهد .  اخیر آنالین در دهه ارائه خدمات پولی و مالی

تم اکوسیسی که د در حالکرده انپرداخت ها تمرکز  بیشتر بر روی ؛در بستر تکنولوژی روزخدمات مالی متکی بر اطالعات و تجربیات مشتریان 

برای  لت فرم هاییپ از بهنیدر فضا های غیر پرداختی  بدلیل تمرکز بیشتر بر روی تراکنش های مالی داخل خود بازارها های دیجتال بازار ها

وری دید و جمع آجداده ای  ابعرا با فراهم کردن دسترسی به من فرآیند اعطای تسهیالتاین شرکت ها  از اینرو در این فضا دارند خود مشتریان

 آنالین تسهیل می کنند .  بصورتداده های مربوط 

  تنوع حوزه های فعالیتی

 وکار با فرد، کسب(B2B) وکاروکار با کسبتعاملی کسب هایفرمبهبود  ارائه راه حل های مناسب جهت و پشتیبان ارائه خدمات بصورت

(B2C)مشتری با مشتری ، (C2C) های سیستم همچون گر ای و میانجیمشاوره، ارائه خدمات بیمه و بانکداری، فعالیت گسترده در حوزه

هایی مانند بانکداری خرد، بخشی از مشتریان در حوزهو همچنین تمرکز ویژه بر  3نفر( و قرض دهی نفربهPFMمدیریت مالی شخص )

 ها (SME) و نوآورانه برای تأمین مالیمحصول کلیدی  و ارائه های عمراختصاصی، شرکتی و بیمه

 پرداخت ها / پلت فرم های تجارت الکترونیکی 

  و متوسط وچکک هایکسب و کارمشتریان  تامین مالیآنالین با هدف  اعطای تسهیالت خصوص درپلت فرم های تجارت الکترونیک  ارائه

 ارائه دهندگان داده 

اعمال الگوریتم  همچنین و نمیشوندی منابع داده ای جدیدی که توسط بانک های سنتی استفاده جایگزیناعطای تسهیالت با پلت فرم های 

جهت ارائه  مشتریانداده های اطالعاتی در بسیاری از موارد  تصمیمات اعتباری سریع تری میگیرند. با توجه به اینکه های موجود در فین تک

                                                           
2 Cloud Computing 
3 peer-to-peer lending 



را  داده ها های ویژه،پلت فرم  بوجود آمده که با سرمایه گذاری و سازماندهیدگان داده نوع جدیدی از ارائه دهنبوده، ناکافی  خدمات مالی

 .  بر مبنای آنها براحتی صورت بگیردتصمیم گیری  تاسازی می کنند جمع آوری ، تدوین و استاندار

 ریسک های فین تک 

کامل دشوار است . همانند هر بازار  آتی آن پیش بینی وضعیتو هستند  و رشد به سرعت در حال تکامل در واقع حوزه اعطای تسهیالت آنالین

قوانین ابقت ، ثبات مالی ، ریسک های عملیاتی و توانایی مطچرخه اقتصادیدر تجربیات عملکردی  انند فقدانمنشده مسائلی  آزمایشجدید و 

 را توصیف می کنیم: ی موجودچند شکل از ریسک هادر ادامه به  وجود دارد. مقررات جدیدو 

 ریسک عملیاتی 

مفاهیم ریسک اعتباری بالقوه باید در نظر گرفته شود : خطرات خرابی پلت فرم ها ، ورشکستگی ناشی از ضرر و زیان مالی یا احتمال شکست 

 عملیاتی . 

 مقررات قوانین و 

عدم قطعیت در مورد ولی است مالی  های نوآوری گرفتن درنظرتوجه به با از نظارت مناسب اطمینان  قوانین و مقررات موجود هدفهرچند 

 ممکن است به تحوالت بازار صدمه بزند .  به دالیل سیاسی برخی از آنهامقررات آینده یا عدم رعایت 

 ریسک امنیت سایبری 

فین تک چه . اگر موضوع را پیچیده تر از همیشه می کند ریسک جرایم مجازی همیشه برای خدمات مالی بسیار باال است و حمالت سایبری 

 به طرفین برای مالی تبادالت اطالعات باال بودن حساسیت اما می دهد ، نشانبخوبی د و کسب  و کار های کوچک را راندمان و مزایا واقعی افرا

 بیشتر نمایان میکند را ی مشتریان خدمات مالی دیجتالبرا و خطرات امنیت سایبری های امنیتیی آسیب پذیرباال توجه به  افزودهارزش دلیل

مطابق با آیین نامه  برای جلوگیری از چنین اقدامات  بازاراست که نیاز به آمادگی  مبحث مهمیشویی سه قلب ، امنیت سایبری ، عملیات پول. ت

 .  را داردها 

  تجهیزات لیزینگ و اجارهفین تک در  جایگاه

یعنی درصد  68تجهیزات و نرم افزار مجموعا زمینه سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی در تریلیون دالر  1.5مجموع از ، 2015در سال 

 HISشرکت از تحلیل اقتصادی براساس داده  بدست آمدهتخمین های  طبقتامین شده است . منابع مالی از طریق تریلیون دالر  1.02 حدود

Markit   اجاره و  بصورت درصد 39تامین مالی شده اند ، 2015در سال درصد تجهیزات که  68 حدودو دفتر وزارت بازرگانی ایاالت متحده

براساس برآورد های .  شده استاعتباری استفاده و کارت های  وطخط نیز ازدرصد  13 و بانکی با ارائه وثیقهدرصد وام های  16، لیزینگ

، مجموع  2017-2016ن تامین مالی و لیزینگ تجهیزات ایاالت متحده ( مربوط به بازار تامین مالی تجهیزات در سال ) انجم ELFAمربوط از 

تریلیون دالر  1.2حدود  که دارد و انتظار میرود 2020ال تریلیون دالری در س 1.8تجهیزات و نرم افزار ها رشد بخش سرمایه گذاری ها در 

فرصت  از جمله شرکت های لیزینگ بانک ها ، شرکت ها تابع و مستقلتامین مالی  نسبت کمبا توجه به شوند . ه تهیتامین مالی آنها از طریق 

وجود بازار های ثانویه بسیار وسیع جهت . خود دارندبرای  تجهیزات را سخیر سهم بازارت جهت برای ورود و نفوذ به بازار فین تک ایهای تازه 

 ورود فین تک ها با توجه به نرخ باالی استفاده از لیزینگ در این حوزه می باشد. فرصت هایاجاره تجهیزات کارکرده نیز از دیگر 

  لیزینگتکنولوژی های مورد استفاده در 

 اعطای تسهیالت برایبازار  درنوین فین تک آنالین و باید در آنالیز را خرید / تامین مالی  /طه به بازار  تجهیزات نوین دیگر تکنولوژی های مربو

خود کسب و کار جدید  هایفرآیند دره سازی تکنولوژی نوآورانه رکت های جدید در حال توسعه و پیادش امروزه. گرفتتجهیزات در نظر 

 .  ببرندباال   را شتریمموفقیت آمیز بهتر و تجربه  فرآیندها عملیات تاهستند 



ها   ر تمام زمینهدلی شدن در حال دیجیتادر راستای استفاده از تکنولوژی های نو  تامین کننده مالی خرید و اجاره تجهیزات شرکت های جدید

ا د می کنند تم هایی ایجابرخی از فین تک ها پلت فر.  هستند انبارهای خود مکانیابیامل حمل و نقل و ش تدارکاتجنبه های مختلف از جمله 

قیمت  جی مشتریان،بر آن سازماندهی سیستم، اعتبارسنعالوه  ومتصل کند لی به فروشنده و شرکت های تامین مابدون واسطه خریدار را 

 و ن مالیتامی،د آنالینتکنولوژی خریی صرفاً بر روشرکت ها از این دیگر برخی  تسهیل نماید.را  ، تصمیم گیری ، مستندسازی و غیرهگذاری

  خشند .ب بهبود آنها الکترونیک تمرکز می کنند تا تجربه مشتری را با سرعت بخشیدن به روند خرید و تامین مالی مستندات

،  افرآینده ردنکجیتالی ، دی اسناد و ذخیره تحویلب و کار دارد ارائه خدماتی مانند تحول فین تک هم چنین تاثیر به سزایی در پردازش کس

 ی شود .مدر شرکت ها تامین مالی تجهیزات عملیات موجب بهبود بهره وری  یاعتبار های و تصمیم گیری فرآیند پرداختتسریع 

 حوزه هایمی اردادن تمابرنامه دارند و با هدف قرتجهیزات لیزینگ برای ورود به بازار  جدیفن آوری یا فین تک به طور  ی دارایشرکت ها

ز ا .  کننداده هیزات استفبازار تج ایجاد حتی و شناسایی ،خرید ، تامین مالیتمامی مراحل تکنولوژی در  ازتا تالش میکنند  این بخش مختلف

 دهآما و مناسب هنوزتک  وجود دارد که برای نفوذ فینهم د و مناطقی ناین رو ، مناطقی وجود دارد که فین تک می تواند در آن ها نفوذ کن

 نیست .  بهره برداری

 کمک تکنولوژی در صنعت لیزینگهبازاریابی دیجیتال ب

ارتباطی  های روش ارائهل در حا باالییبا سرعت  لیزینگبازاریابی صنعت  های روز در راستای دیجیتالی کردنفناوری استفاده از تکنولوژی و 

ه قرار گیرند، توج مورده در این حوزبازاریابی دیجیتال که باید بیشتر  واژه هایکلید  مهمترین در حال حاضر. استبهتر برای جذب مشتریان 

 :عبارتند از

 ارائه متنوع  خصوص با انتظارات بسیار زیاد مشتریان خود دربسیار رقابتی  بعنوان یک صنعت لیزینگ: صنعت 4های بزرگداده

شده راضی نیستند، اگر احساس کنند از خدمات ارائه مشتریانواقع  در .باشدروبرو می یک چالش کلیدی  به عنوان ،خدمات

تولید  بواسطه خواسته هایشان مشتریانبا توجه به اطالعات زیادی که از اینرو نظر قرار خواهند داد.  مد های دیگری راگزینه

خدمات ها برای ارائه ز این دادهتوانند امیشرکت های لیزینگ شود. ایجاد می شرکت های لیزینگهای بزرگی برای کنند، دادهمی

استفاده کنند. آنها  برای خرید یا اجاره تجهیزات مد نظرشان بسته پیشنهادی مناسببه مشتریان خود، مانند ارائه یک  بهتر

 ببرند.بهره جهت برنامه ریزی مناسب تر فرآیند های خود  ها توانند از این دادههمچنین می

  های نیازی به دانش عمیق تکنولوژی نداشته باشد، اما درک تکنولوژی شاید شرکت لیزینگ: یک 6و یادگیری ماشین5هوش مصنوعی

است که تکنولوژی هوش مصنوعی به  امکانی. یادگیری ماشین، در صنعت لیزینگ پیشتاز خواهد نمود آینده قطعا او را 

ی تغییر دهد. تمامتمام شده نحوه عملیات، خدمات و قیمت ، چیز را در بازاریابیدارد تا همهدهد و قصد می ی مالیوکارهاکسب

که دائما در حال کسب اطالعات، پردازش و تجزیه و تحلیل  آنالین و یکپارچه بودهنیازمند یک پلت فرم شرکت های لیزینگ 

 . دنمی باش آنهامل بهتر با ایجاد تعا جهت بر اساس رفتار مشتریان شدهبینیعملی و پیش استراتژیو تبدیل آن به  مشتریانهای داده

 ا هدفگذاری بت در واقع دیگر ورود تکنولوژی نوع و نحوه تمرکز در بازاریابی های جدید را متفاوت کرده اس: محتواییگذاری هدف

 دانند کهمی ی لیزینگشرکت ها مثال میشود.شوند، تمرکز تواهایی که با آن درگیر میهای شخصی کاربران و محبر ویژگیمتنی  

اقساطی  ت وام یا خریدارائه دهنده خدمات مالی جهت دریافهای دارد به سایت خرید خودرو و یا سایر تجهیزاتهرکسی که قصد 

 .ید خواهد بودهای مرتبط بسیار برای آنها مفسایتدر وب تبلیغات کند؛ بنابراینسرکشی می کاال

 نسل Z ته باشد. تمرکز داش میبرند بر روی نسلی که بیشترین استفاده را از رسانه های دیجیتال )نسل اینترنت(: بازاریابی امروز باید

با  ای ارتباطاتتکنولوژی های پیچیده تر دنی بکمک های بازاریابی خود رانیاز دارند استراتژی شرکت های لیزینگدر چنین شرایطی 

 .انسالی قرار دارند، تطبیق دهندکه در سنین می )نسل گوگل( Y و آن دسته از نسل Z نیازهای نسل

                                                           
4 Big data 
5 Artificial Intelligence 
6 machine learning 



 تولید، انتشار و  بر با تکیهدر واقع  2018سال  های ترین استراتژیمهم بعنوان یکی از بازاریابی محتوا: استراتژی بازاریابی محتوایی

، اینفوگرافی، مطالعه اخبار تحلیلی، ویدئو، کتاب الکترونیکی مانند مشتریان خواسته هایتوزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و سازگار با 

دست آوردن مشتریان حفظ مشتریان قبلی و به در صدد …ها، سواالت و پاسخ، مقاالت و تصاویر وموردی، راهنما و دستورالعمل

 دارند، احتمالی نحوه و شرایط خرید اقساطی یا اجاره مورد در زیادی سواالت همواره صنعت لیزینگ نگرآینده مشتریانجدید است. 

یک شرکت که  مثال وقتی اعتماد کنند. وتبلیغات چاپ شده پاسخ و سنتی  بازاریابیمستقیم ی هاپیام به توانندنمی همیشه آنها اما

اشاره  ویژه برای مشتریان خوش حساب یا ارائه خدمات با نرخ سود کمتر امتیازاتدهد که در آنها به محتویاتی را ارائه می لیزینگ

های غیرقابل هزینه و کاهش شرکتسایت را ارائه دهد. تولید مرتب محتوای با کیفیت موجب باال رفتن رتبه وبکرده، باید واقعا آنها 

 .خواهد شدبینی بازاریابی و تبلیغات پیش

 

 نتیجه گیری 

و  دانندمیخود  کاروکسبای برای عنوان پایهدیجیتالی شدن را بهدر صنعت لیزینگ شرکت های ارائه دهنده خدمات خرید و اجاره تجهیزات، 

صورت فیزیکی و ، اغلب بهاین شرکت هادر  های مالی سنتیسیستم .کنندمی کمک  شاندیجیتالی شدن خدمات در آنها رااکنون  ها همتکفین

ازهای محدودیت و مشکالت فراوانی در خصوص تأمین نی باعث ایجاد که می پذیردبا حضور اشخاص خدمت دهنده و خدمت پذیر انجام 

باال، سهولت، سرعتدر حالی که شرکت هایی که از فین تک بهره میبرند فرآیندهای مالی خود را با  .می گرددمشتریان و سودآوری مالی 

داده ، هوشمند مزایا از طریق تلفن همراههمه این  وتر ارائه می دهند  تر و دسترسی به خدمات متنوعسازی، نرخ و کارمزد پایینقابلیت شخصی

 دستیابی است.قابل از بازاریابی دیجیتال بهره بردنگذشته و  بازاریابیهای و رایانش ابری و تغییر در روش های بزرگ

 


