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چکیده
با توجه به پیچیدگیها ،حساسیتها و گستردگی نظام بانکی ،شناسایی ابعاد گوناگون این صنعت از منظرهای متعدد
ضروری است .یکی از نکات اساسی در این حوزه ،ورود فناوریهای نو و شناخت آثار و فرصتهای حاصل از نفوذ و
پذیرش این فناوریهاست .بالکچین ،بهمنزلۀ یکی از جذابترین و مطرحترین فناوریهای نوظهور ،میتواند بهطور بالقوه
کسبوکارها ،نقشها و ساختارهای صنعت بانکی را دستخوش تغییر کند .بدینمنظور ،در این پژوهش با بهرهگیری از
رویکردی کیفی و روش تحلیل مضمون بهدنبال شناسایی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین و تأثیرگذاری آن در صنعت
بانکداری ایران توجه شده است .ازاینرو ،بهمنظور گردآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای (مقاالت پژوهشی ،کتابها
و دیگر مستندات علمی از پایگاههای معتبر) و مطالعات میدانی (مصاحبۀ نیمهساختاریافته با متخصصان حوزۀ فناوری
بالکچین و حوزۀ بانکداری) بهرهبرداری شده است .یافتههای این پژوهش ،که مبتنیبر سه پنجرۀ فرصت بازار و تقاضا،
فناوری ،سیاستی و نهادی دستهبندی شده است ،بیانگر این است که حذف واسطهگری ،ارائۀ خدمات غیرمتمرکز در
حوزۀ احراز هویت و اشتراک اطالعات را میتوان بهمنزلۀ پنجرۀ فرصت تقاضا برشمرد .افزونبراین ،قابلیت خلق نوآوری
و انطباق با خدمات فعلی بانکی با استفاده از شبکۀ خصوصی بالکچینی برای کنشگرانی بزرگ و شبکۀ عمومی بالکچین
برای فینتکها از موارد مرتبط با پنجرههای فرصت فناوری است .همچنین ،دستورالعمل تدوینشدۀ بانک مرکزی در
حوزۀ رمزارزها ،تحریمهای بینالمللی که با وجود مشکالت و محدودیتها ،انگیزهای را برای ارائۀ برخی خدمات بانکی
ـ مانند انتقال وجه بینالمللی ـ مهیا میکند ،درحکم پنجرههای فرصت سیاستی ـ نهادی شناسایی شدهاند.
واژگان کلیدی :بالکچین ،پنجرههای فرصت ،صنعت بانکی ،فناوری نوظهور
تاریخ دریافت1399/09/23 :
تاریخ بازنگری1399/10/16 :
تاریخ پذیرش1399/11/22 :

 .1کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
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مقدمه
امروزه نظام پولی ـ مالی از ساختاری پیچیده و درهمتنیده تشکیل
شده است .کنشگران بسیار ،سطوح اعتماد متفاوت و جریانهای
اطالعاتی پیوسته از مشخصههای این شبکه است .در طی زمان،
ساختار فعلی رفتهرفته از حداقلهای اطمینانپذیری ،بازدهی،
ت برخوردار شده است .اگرچه کاربرد فناوری در
شفافیت و قطعی 
خدمات مالی چندان هم جدید نیست ،در سالهای اخیر افزون بر
فناوریهای اطالعاتی ،ورود ترکیبی از فناوریهای بسیار پیشرفته
همچون اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی و بالکچین ،سرعت و
دامنۀ تحول در ارائۀ خدمات مالی را بسیار چشمگیر ساخته است
(.)Gartner, 2018, Litan, et al.,2019
1
توسعه و پذیرش فناوری بالکچین و دفتر توزیعشده در صنعت
بانکی دارد گامهای ابتدایی انطباق را طی میکند و همچنان
مشکالت فراوانی در این مسیر دارد .اما به باور بسیاری از
کارشناسان ،این نوآوری قابلیت بالقوۀ بسیاری را برای فراهمکردن
فرصتهای جدید در همۀ حوزههای مربوط به بانکداری خواهد
داشت .تغییرات بسیار این فناوری و ظهور مفاهیم جدید در آن
ً
بهحدی است که عمال تشخیص این مطلب را دشوار میکنند که
یک راهکار بالکچین چه مشخصات و ویژگیهای خاصی دارد
(.)Deloitte, 2016; Carson et al., 2018
در ابتدا بانکها و نهادهای مالی خصوصی به قابلیتهای ویژۀ
بالکچین در حل مشکالت نظام مالی و پولی توجه کردند و پس از
آن ،بهکارگیری این فناوری در بانکهای مرکزی مطرح شد و طرحهای
عملیاتی و تحقیقاتی متعددی در بانکهای مرکزی دنیا آغاز شد .طبق
گزارش نظرسنجیای که بانک تسویۀ جهانی 2از  66کشور جهان
انجام داده است ،بیش از  50بانک مرکزی درحال حاضر به تحقیق
و توسعه در حوزۀ رمزارز بانک مرکزی میپردازند ( .)BIS, 2020با
توجه به اهمیت موضوع بالکچین در دنیا و درنظرگرفتن این موضوع
که بانکهای ایران نیز نباید از این فناوری تحولزا غافل باشند ،نیاز
است پژوهشهایی انجام شود تا فضای شفافتری برای شناخت
این فناوری و کاربردهای آن ،با توجه به صنعت بانکداری و پرداخت
کشور و پتانسیلهای بالفعل و بالقوۀ خود ترسیم شود .درواقع ،مدیران
در صنعت بانکداری بهطور فزاینده با محیطی پویا ،پیچیده و مملو
از نبودن قطعیت که تصمیمگیری را سخت میکند رودررو هستند.
بنابراین به ابزارهایی برای ارزیابی محیطی که هر آن بر پیچیدگیهای
آن افزوده میشود نیاز است (.)Morkun, 2019
میتوان بالکچین را یک فناوری رادیکال دانست (Beck and
 ،)Muller-Bloch, 2017زیرا از نگاه خبرگان مالی در صنعت
بانکی در جنبههای مهمی مانند تبدیلشدن به فناوری برتر ،ایجاد
1. Distributed Ledger
)2. Bank for International Settlements (BIS

مزایا و ارزش افزودۀ جدید برای مشتریان ،بهبود کارایی سامانهها
و تأثیر بر بازار ،اثربخشی محسوس خواهد داشت (Holotiuk et
 .)al., 2019, Morkunas et al., 2019, Varma, 2019بنابراین،
فناوری رادیکال بالکچین میتواند برای صنایع و کشورهای متأخر یا
کمترتوسعهیافته پنجرههای فرصتی را پدید آورد ،پنجرههای فرصتی
که امکان توسعه و پیشروی تدریجی را برای کشور ،بنگاهها و صنعت
بانکی مهیا کند .همپایی فرایندی فراتر از اخذ و پذیرش فناوریهای
نو بوده ،به توانمندی کشورها در رسیدن به سطحی از تناسب و
هموزنی فناورانه و توانمندیهای اجتماعی با کشورهای پیشرو مرتبط
است ( .)Yap and Truffer, 2018برای تداوم این حرکت ،اطمینان
از موفقیت آن در آینده و کسب قابلیتهای بالقوۀ فناوری ،نیاز است
که پنجرههای فرصت بهخوبی شناسایی شود و کنشگران و عامالن
گوناگون بدانها توجه کنند (.)Shin, 2017
این تغییرات پنجرههای فرصتی برای پیشافتادن بنگاههای
تازهوارد و متأخر باز میکنند .پنجرههای فرصت به فناوری یا
دانش ،شرایط تقاضا و سیاست عمومی و تنظیمات نهادی مربوط
میشوند (صفدریرنجبر و همکاران .)1397 ،بنگاهها و کنشگران
متأخر /تازهوارد و مرتبط با صنعت بانکی میتوانند با پاسخ به این
پنجرهها از مزایای آن بهرهمند شوند .این پاسخها به فرایندهای
یادگیری ،سطح توانمندی ،سازمان و راهبرد بنگاههای مرتبط
بستگی دارد .نادیدهگرفتن فناوری نوظهوری مانند بالکچین ،که
تفاوت چشمگیر بنیادینی دارد  ،با آنچه فناوری پایهای خدمات
بانکی را تشکیل داده است ،گذر از پنجرۀ فرصتی است که میتواند
زیرساخت خدمات مالی بانکی را متحول سازد .هدف اصلی از
تدوین این مقاله شناسایی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در
صنعت بانکی ایران است ،پنجرههای فرصتی که از پیشرفتهای
فناورانه ،ناشی از بازار و تقاضای مرتبط نشئت میگیرد و همچنین
شناسایی پنجرههای فرصتی که ناشی از نهادها و سیاستهای
مرتبط با فناوری بالکچین در صنعت بانکداری در ایران است.
در بخش اول پژوهش به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ،که
به فناوری بالکچین و مفهوم پنجرههای فرصت مربوط است،
پرداخته میشود و در بخش دوم نیز روششناسی شامل روش
گردآوری و روش تحلیل دادهها بررسی میشود .بخش سوم به
تجزیهوتحلیل دادهها اختصاص داده شده است و در انتها نیز
نتیجهگیری دربارۀ یافتههای پژوهش مطرح شده است.

 .1مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 .1-1فناوری بالکچین

بالکچین فناوری نوظهور است و در اصل پایگاه دادۀ توزیعشده
از سوابق ،یا دفترکل عمومی از همۀ تراکنشهای اجراشده یا
رویدادهای دیجیتالی است که بین مشارکتکنندگان در شبکه به

شناسایی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در صنعت بانکداری ایران

اشتراک گذاشته میشود ( .)Zheng et al., 2017تأیید و ثبت هر
تراکنش در این دفتر کل نیازمند توافق اکثریت مشارکتکنندگان در
شبکه است؛ بهنحوی که هر تراکنش یا اطالعات مربوط به آن پس
از ورود به دفتر کل هرگز نمیتوانند پاک شوند یا تغییر کنند( (�Cros
 .)by et al., 2016درواقع ،بدینسبب که بالکچین بر شبکههای
همتابههمتا و امضای دیجیتال متکی است ،دادههایی که آنها ذخیره
میکنند شفاف و تغییرناپذیر است (Zheng et al., 2017؛ فیلیپی
و دیگران .)1397 ،در صنعت بانکداری ،تراکنشها معادل مبادلۀ
مالیاست .در این شبکه ،برنامهها و نظامها قادرند کار در محیطی
ً
کامال غیرمتمرکز و بدون نیاز به هیچ عامل سومی که واسطۀ ایجاد
اعتماد باشد ،کار کنند .دفتر کل در قالب بالکهایی گروهبندیشده
و براساس طرحی از ارز مجازی یا رمزارز بنا شده است .بهطور
کلی ،میتوان گفت بالکچین ترکیبی از چندین فناوری کامپیوتری
شامل ذخیرۀ توزیعشدۀ دادهها ،انتقال نقطهبهنقطه ،سازوکار اجماع
و الگوریتمهای رمزنگاری است .این فناوری خطر ازدسترفتن
دادهها را با ذخیرۀ آنها بهصورت توزیعشده در سراسر شبکه از بین
میبرد (معزکریمی و همکاران.)1397 ،
پیشبینی میشود حجم بازار این فناوری با قابلیت و مکانیسمهای
مدیریتی در تراکنشها و همچنین ارتباطات در صنایع گوناگون تا
سال  ،2030بالغ بر 3تریلیون دالر شود و حتی دور از ذهن نیست
که  10تا  20درصد زیرساختهای اقتصاد جهانی مبتنیبر نظامهای
غیرمتمرکز بالکچینی توسعه یابند ( .)Accenture, 2016برخی
صنایع بین پنج تا ده سال و در معدودی از صنایع دیگر سن بلوغ در
پذیرش این فناوری ،بیش از ده سال به درازا خواهد کشید .برای مثال،
پذیرش کامل پیادهسازی صنعت سالمت بر پایۀ شبکۀ توزیعشدۀ
بالکچینی ممکن است تا ده سال به طول بینجامد (Kandaswamy
 .)and Finkeldey, 2018این درحالی است که تاکنون صنعت
بانکداری پذیراترین صنعت در بهرهبرداری از این فناوری شناخته
میشود و برخی راهکارهای مبتنی بر آن در جهان پیادهسازی شده
است .پیشبینی میشود تا سال  ،2021بالکچین تا  30درصد
از هزینههای بانکها را بهسبب تحول در معماری نظامهای تسویۀ
بینبانکی کاهش دهد (Furlonger and Kandaswamy, 2018,
.)Guo and Liang, 2018
 .2-1پنجرههای فرصت

مفهوم «پنجرههای فرصت» را اولینبار پرز و سوئت)1988( 1
معرفی کردهاند؛ اما لی و مالربا )2017( 2این مفهوم را به انواع
بلوکهایسازندۀ نظامبخشی تعمیم دادهاند .هر صنعت تغییراتی
را در یک یا چند جزء اصلی نظامبخشی ایجاد میکند .این تغییرات
پنجرۀ فرصتی است برای پیشافتادن یک تازهوارد .پنجرههای
1. Perez and Soete
2. Lee and Malerba
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فرصت به فناوری یا دانش (پنجرۀ فناورانه) ،شرایط تقاضا (پنجرۀ
مبتنیبر تقاضا) ،همچنین سیاست عمومی و تنظیمات نهادی
(پنجرۀ نهادی) مربوط میشوند .برای حفظ سطح کنترل تحلیل،
این پنجرههابرو نزا درنظر گرفته شدهاند(محمدی.)1390 ،
چگونگی بازشدن یک یا چند مورد از این پنجرههای فرصت
و پاسخ کنشگران هر بخش به این فرصته ا میتواند به موفقیت
یا توفیقنیافتن در همپایی هر بخش منجر شود .رهبران کنونی
صنعت در کشوری خاص ممکن است به علت ندادن پاسخهای
مؤثر به پنجرۀ جدید ،که از آنها با عنوان «دامهای رهبران»
( )Chandy and Tellis, 2000یاد میشود ،یا به علت نارسایی
نظام ،نتوانند رهبری خود را بهنحو مطلوبی حفظ کنند و درنتیجه
دچار واپسماندگی میشوند .مدیران بنگاهها تمایل دارند در
موقعیتهای جاری از عملکردشان راضی باشند و خود را در
موقعیتی دفاعی قرار دهند و به فناوریهای جدید ،نوآوریهای
مخرب ،انواع جدید تقاضا یا بازارهای جدید و درحال رشد
توجهی نکنند (.)Lee and Malbera., 2017
پنجرههای فرصت گاهی همزمان و گاهی متوالی بازمیشوند.
به نظر لی ،)2014( 3ظهور فناوری جدیدی مانند بالکچین ،پس
از تغییرات قانونی درمورد بنگاههای خارجی ،بهمنزلۀ پنجرههای
فرصت و نوعی رویکرد بوده است .رویکرد یادشده بر این مبنا
استوار است که ممکن است فرصتهایی که در اختیار متأخرین
قرار میگیرد طی زمان از بین برود و پنجرۀ آن فرصت بسته شود؛
بنابراین برای موفقیت در کاهش فاصله با پیشروهای جهانی نیاز
است که پیدایش این پنجرۀ فرصتها در زمان مناسب تشخیص
داده شود و بهموقع از آنها استفاده شود (باقری مقدم1391 ،؛
احمدوند و همکاران.)1397 ،
 .1-2-1پنجرۀ فرصت فناوری

نخستین پنجرۀ فرصت ظهور فناوری جدید یا نوآوری بنیادی
یا رادیکالی است .هنگامی که فناوری جدید یا نوآوری بنیادی
معرفی میشود ،ممکن است بنگاههای کنونی ،در صورت
قفلشدن به فناوری موجود ،عقب بیفتند .از این موقعیت با عنوان
دام رهبری یاد میشود .در این حالت ،بنگاه فعلی تمایل دارد که به
استفاده از فناوری موجود ادامه دهد و از آن بهرهبرداری کند ،زیرا
در آن فناوری سرمایهگذاری کرده و قابلیتهایموجودش در گرو
کاربرد آن است .مصداق این مسئله در صنعت الیاف نیز رخ داده
است .بدینصورت که استفاده از نانوالیاف فرصتهای متعدد و
متنوعی برای نوآوری و همپایی در ایران فراهم کرده است که به
تشدید ورود نوآوران جدید منجر شده است (صفدری رنجبر و
همکاران1397 ،؛ احمدوند.)1397 ،
فناوری بهمنزلۀ یکی از عوامل تعیینکنندۀ مرزهای هر بخش
3. Lee

38

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،11شمارۀ  ،2تابستان 1400

مؤلفهای اساسی در خلق پنجرههای فرصت برای همپایی بهشمار
میرود .برای تحلیل صحیح این مؤلفه در هر بخش نیاز است
که ابعاد متعدد رژیم فناوری شناخته و تحلیل شود .ازاینرو،
مالربا )2002( 1رژیم فناوری را ترکیبی از فرصت 2،شرایط
صیانتپذیری 3،درجۀ انباشتپذیری 4دانش فناورانه و مشخصات
دانش پایهای میداند .بهطور دقیقتر ،فرصتهای فناورانه احتمال
مشخص سرمایهگذاری در پژوهش است.
نوآوری در ازای میزان
ِ
فرصت بسیار به انگیزهای قوی در انجام فعالیتهای نوآورانه
منجر میشود .در این شرایط ،نوآوران بالقوه به نوآوریهای مهم و
مکرری دست مییابند .در برخی از فناوریها ،ظرفیت برای تعدد
نوآوریها باالتر و در برخی دیگر کمتر است (تفاوت در سطح
فرصتها) .در برخی فناوریها ،میتوان راهکارها ،رویکردها و
فعالیتهای متنوعتری را شاهد بود و در برخی دیگر تنوع کمتری
در راهکارها دیده میشود (تفاوت در تنوع فرصتها) .در برخی
فناوریها ،میتوان دانش جدید را در محصوالت تولید کرد ،از
بازارهای گستردهتری استفاده کرد و برخی دیگر گسترۀ کاربرد
کمتری در اختیار دارند (تفاوت در فراگیری فرصتها) .درنهایت،
در برخی فناوریها ،منابع و ریشههای نوآوری به موفقیتهای
دانشگاهی و در برخی دیگر به منابعی همچون فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،تجهیزات و یادگیری داخلی (تفاوت در منابع
فرصتها) مرتبط استOrsenigo, 1997 Malerba and( .؛
احمدوند و همکاران .)1397 ،بنابراین با چهار مشخصۀ سطح،
تنوع ،فراگیری و منابع میتوان فناوریها را از نظر ظرفیتشان برای
فراهمشدن فرصتهای نوآوری و همپایی تحلیل کرد.
صیانتپذیری نوآوری به امکان حفظ نوآوریها از تقلید رقبا
و کسبنکردن منافع نوآوری غیر از نوآوران اشاره دارد .هرچقدر
میزان ارتباط و وابستگی زنجیرهای بین فعالیتهای نوآورانه در یک
بخش بیشتر باشد ،میزان انباشتپذیری فناوری در آن بخش بیشتر
است و هرچقدر نوآوریهای جدید مستقل از قبلیها باشند ،شدت
انباشتپذیری پایینتر است .این مؤلفه میتواند در سطوح گوناگون
ازجمله در سطح خود فناوری تا سطح شرکت ،بخش و منطقه ،با
توجه به تفاوت قابلیتهای آن ،متفاوت باشد (Orsenigo, 1993
Malerba and؛ Malerba, 2002؛ احمدوند و همکاران.)1397 ،
 .2-2-1پنجرۀ فرصت تقاضا

فرصت دوم همان تقاضای کاربران و مصرفکنندگان
پنجرۀ
ِ
است .این پنجره به فرصت فراهمآمده از راه تقاضای جدید اشاره
میکند .رهبران به این تقاضای جدید پاسخ نمیدهند؛ زیرا از

بازار و مشتریان خود راضیاند و احساس موفقیت میکنند .در
چنین شرایطی ،اگر تقاضای جدیدی بهسرعت رشد کند ،نتیجۀ
حاصله مزایای فراوانی برای تازهواردان بهمنظور همپایی دربر
رشد سریع تقاضای
خواهد داشت .پنجرۀ تقاضا ممکن است به ِ
ِ
محلی ،که صادرات کشورهای رهبر به آن پاسخ نمیدهد ،اشاره
کند ،مانند رشد انفجاری تقاضا در تلفن همراه چین رخ داد (Liu
 ،)et.al, 2018یا اینکه به چرخۀ تجاری یا تغییرات ناگهانی
در تقاضای بازار مرتبط باشد (Lee and Malerba, 2017؛
صفدری رنجبر و همکاران.)1397 ،
6
در مطالعات ماتیوس )2005( 5و لی و ماتیوس ()2012
به نقش چرخههای کسبوکار ،بهمنزلۀ پنجرۀ فرصتی برای
تازهواردان در صنایع بهرهمند از سرمایهگذاریهای بزرگ،
ِ
همچون نیمههادیها ،اشاره شده است .با توجه به نظریات
ماتیوس ( ،)2005رونق اقتصادی برای بنگاههای کنونی ،با
هدف بهرهمندی از سود و توسعۀ بازارها و تولید ،فرصتهایی
را خلق میکند .ماتیوس اشاره میکند که رونق اقتصادی از ِآن
ازآن
بنگاههای فعلی (موجود) است؛ درحالیکه رکود اقتصادی ِ
به چالشکشندگان است و موجب گشودهشدن پنجرۀ فرصت برای
آنان میشود.
 .3-2-1پنجرۀ فرصت سیاستها و نهادی

پنجرۀ فرصت سوم ممکن است از راه خطمشیهایعمومی یا از
راه تغییرات نهادی باز شود .دولتهامیتوانند با استقرار برنامههای
تحقیق و توسعه بر فرایند یادگیری و انباشت قابلیتهای بنگاههای
محلی اثرگذار باشند یا اقدامات گوناگونی همچون تخصیص
یارانهها ،کاهش مالیات ،پشتیبانی از صادرات ،وضع مقررات
و استانداردهای عمومی انجام دهند .از منظر فرایند همپایی،
دولتهادر این حالت محیطی نامتقارن خلق میکنند که در این
محیط بنگاههایفعلی (اغلب خارجی) ،دستکم در بازار محلی
کشور ،از نظر مالیات و محدودیتهای ورود یا محدودیتهای
بازاریابی در موقعیتی غیررقابتی قرار میگیرند.
فقدان تقارن و نابرابری برای تازهواردان ،که در مرحلۀ نوزادی توسعه
قرار دارند ،مزایایی خلق میکند و میتواند به کاهش هزینههای ورود
اولیه برای ایشان منجر شود .این مداخلهها اغلب با رقابت عادالنه
متناقض است ،اما گاهی توجیه میشوند؛ چون بنگاههای کنونی
برای بازداشتن تازهواردان از ورود به صنعت ،اقدامات نادرستی
ِ
انجام میدهند .مالربا و نلسون )2011( 7اهمیت سیاستهای
دولتی در فرایند همپایی کشورها (برای مثال ،در کره و چین) را در
چندین بخش تحلیل کردهاند .نمونههایی دیگر از این دست ،با

1. Malerba
2. Opportunity

5. Mathews

3. Appropriability Conditions

6. Lee and Mathews

4. Cumulativeness

7. Malerba and Nelson
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اشاره به سیاست عمومی در صنعت ارتباطات از راه دور کشور چین
(  )Mu and Lee, 2005و همچنین در صنایع تایوان(Mathews,
 )2002ارائه شدهاند .در سطح سازمانی ،گیونیف و رامانی (Guennif
 )and Ramani, 2012نشان دادند که چگونه تغییر در نظام نظارتی،
برای بنگاههای هندی در صنعت داروسازی فرصتهایی را فراهم کرد.
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سیاستهای دولت ایران در توسعۀ الیاف نانو با فعالیتهایی مانند
حمایت از تحقیقات دانشگاهی حوزۀ نانو و پیشخرید تجهیزات از
نمونههایموفق در این موردند .یا تغییر در مقبولیت عمومی بهنسبت
یک صنعت یا فناوری باعث ایجاد پنجرههای فرصت برای تازهواردان
و اخذ جایگاه رهبری در آن حوزه شد (.) Kwak and Yoon, 2020

جدول  :1برخی از مصادیق پنجرههای فرصت (صفدری و همکاران)1397،

مصادیق

پنجرۀ فرصت

 .1ظهور فناوری جدید یا نوآوری بنیادی ()Lee and Malerba, 2017

 .2وابستگی به مسیر باال برای شرکتهای پیشتاز بهسبب سرمایهگذاریهای انجامشده (Chandy and

پنجرۀ فرصت فناوری

)Tellis, 2000
 .3قفلشدگی در فناوریها و قابلیتهای فعلی()Lee, 2005
 .4غفلت شرکتهای پیشرو از نوآوریهای مخرب ()Christensen, 1997
 .5فناوریهای مخرب شایستگی ()Tushman and Anderson, 1986

پنجرۀ فرصت تقاضا

 .1بهوجودآمدن تقاضای جدید ()Lee and Malerba, 2017
 .2تقاضای داخلی پاسخدادهنشده ()Lee and Malerba, 2017
 .3چرخۀ کسبوکار یا تغییرات ناگهانی در تقاضای بازار ()Mathews, 2005; Lee and Mathews, 2012

پنجرۀ فرصت سیاستها و نهادها

 .1برنامههای تحقیق و توسعۀ دولتی همچون کنسرسیومهای تحقیقاتی دولتی ـ خصوصی برای فرایند
یادگیری و انباشت قابلیتهای شرکتهای محلی ()Lee, 2005; Lee and Lim, 2001
 .2پرداخت یارانههای تحقیق و توسعه ()Malerba and Nelson, 2011
 .2معافیتهای مالیاتی و تعرفهای ،تشویق و پشتیبانی از صادرات و مقررات و استانداردهای ملی
( )Lee and Malerba, 2017
 .4خلق محیطی نامتقارن و رقابتناپذیر برای شرکتهای خارجی در داخل( )Lee and Malerba, 2017

 .2روششناسی

 .1-2روش گردآوری دادهها

تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی
که ازطریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر
و بهبود و بهینهسازی ابزارها ،روشها و اشیا و الگوها در توسعۀ
رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان استفاده میشوند
(حافظنیا1388 ،) .بهعبارتدیگر ،هدف تحقیق کاربردی توسعۀ
دانش کاربردی در زمینهای خاص است ( Saunder et al.,
 .)2007در این پژوهش ،دو گام اساسی برای اجرای تحقیق و
گردآوری اطالعات مدنظر قرار گرفته است .در گام نخست ،با
روش کتابخانهای به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش پرداخته
و همچنین به کمک مصاحبه با خبرگان و استفاده از نظر خبرگان
و صاحبنظران حوزۀ بانکی و فناوری دادۀ موردنیاز جمعآوری
شده است .در گام بعدی نیز با استفاده از تحلیل مضمون (تم) به
بررسی دادههای متنی مربوط به موضوع موردمطالعه و گفتوگو
با خبرگان پرداخته و پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در حوزۀ
بانکی مشخص میشود.

در این پژوهش ،برای گردآوری اطالعات و دادههای الزم برای
تبیین مبانی نظری و شناسایی پنجرههای فرصت بیرونی از دو
روش استفاده شده است .در این پژوهش کیفی ،از ابزار مطالعۀ
مستندات و مصاحبه استفاده شده است؛ بنابراین با مراجعه به
متون مرتبط با فرصتهای فناوری بالکچین که قابلیت دسترسی و
دانلود داشتند ،اطالعات الزم گردآوری شده است .برای شناسایی
متون نیز از موتور جستوجوی گوگل و پایگاههای اطالعاتی
معتبر استفاده شده است.
افزون بر اطالعات کتابخانهای ،در این تحقیق از مصاحبۀ انفرادی
نیز استفاده شده است .مصاحبۀ پژوهش کیفی شیوهای است که
هدفش گردآوری توصیفهایی در زمینۀ دنیای زندگی مصاحبهشونده
ازطریق تفسیر معنای پدیدۀ مطالعهشده است .نه در فاز مصاحبه و نه
در فاز تحلیلهای بعدی هدف اصلی کسب پاسخهای ّ
کمی نیست؛
بنابراین هدف هر مصاحبۀ پژوهش کیفی نگاه به موضوع مطالعهشده
از منظر مصاحبهشونده و درک این است که چرا و چگونه او به این
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دیدگاه رسیده است(مختاریانپور .)1391 ،در این تحقیق ،براساس
روش نمونهگیری مشخصشده ،هفت مصاحبه انجام شد .هرچند
که با توجه به ایام بیماری همهگیری کوید 19-و تعطیالت ناخواسته،
امکان انجام مصاحبه و هماهنگی برای آن بهسختی فراهم شد.

مصاحبهشوندگان همگی از مدیران و نخبگان مسلط به مسائل مالی
و بانکی و همچنین آشنا با فناوری بالکچین بودهاند .مصاحبههای
انجامشده ضبط و بهطور کامل پیاده شد .جدول  2مشخصات
مصاحبهشوندگان را نمایش میدهد.

جدول  :2مشخصات مصاحبهشوندگان در پژوهش

ردیف

تحصیالت

سوابق اجرایی

رشتۀ تخصصی

مدتزمان مصاحبه

1

دکترا

معاون امنیت اطالعات در صنعت بانکی

امنیت

 85دقیقه

2

دکترا

کارشناس شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر و
مدرس دانشگاه

کامپیوتر

 40دقیقه

3

کارشناسی ارشد

مدیر توسعۀ پروژۀ برنا

کامپیوتر

 38دقیقه

4

کارشناسی ارشد

مدیرعامل شرکت خصوصی

کامپیوتر

 58دقیقه

5

کارشناسی ارشد

مدیر فنی پروژۀ بالکچینی

کامپیوتر

 40دقیقه

6

کارشناسی ارشد

مدیر کسبوکار شرکت خصوصی

مدیریت

 35دقیقه

7

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد فنی

برق

 40دقیقه

 .2-2روش تحلیل دادهها

ازآنجاکه هدف این پژوهش شناسایی پنجرههای بیرونی فناورانۀ
بالکچین در صنعت بانکی بوده و برای این منظور نیاز به دادههای
کیفی بود ،از روش تحلیل مضمون استفاده شد .در این مرحله،
طبق فرایند تحلیل مضمون(  )Clarke and Braun, 2006و با
مقایسۀ چندینبارۀ کدهای پایۀ تولیدشده ،کدهای سازماندهنده
یا تفسیری شناسایی شدند .درواقع ،برای تولید این کدها چندین
کد پایه ذیل چتر یک کد سازماندهنده جمع شدند .کدهای
تفسیری از ترکیب چند کد توصیفی یا آوردن چند کد پایه ذیل
یک کد توصیفی دیگر یا اینکه از جمع چندین کد پایه ذیل یک
کد سازماندهنده یا تفسیری بهوجود میآید .در ادامه نیز مضامین
شکلگرفته تحت مضامین فراگیر یکپارچه شد.
در این پژوهش ،از روش شبکۀ مضامین برای ارزیابی دادهها

استفاده شده است ( .)Attride-Stirling, 2001در تحقیق
حاضر ،از پایایی بازآزمون برای محاسبۀ پایایی مصاحبههای
انجامگرفته استفاده شده است .بدینمنظور ،برای محاسبۀ پایایی
بازآزمون از میان مصاحبههای انجامشده ،سه مصاحبه بهمنزلۀ
نمونه انتخاب شد ،که بهترتیب در کدگذاری اول دارای 25 ،18
و  26کد پایه بودند .هرکدام از آنها در فاصلۀ زمانی کوتاه و
مشخصی دوباره کدگذاری شدند ،که در نوبت دوم بهترتیب ،20
 23و  30کد شناسایی شد .سپس کدهای مشخصشده در دو
فاصلۀ زمانی برای هریک از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند.
پایایی بازآزمون مصاحبههای این تحقیق ،با استفاده از روش باال و
طبق نتایج جدول  ،3برابر  77درصد است .با توجه به میزان بیشتر
از  60درصد ،درحکم سطح معیار پایایی در این آزمون ،میتوان
گفت که کدگذاریهای انجامشده حداقل پایایی را دارند.

جدول  :3جدول محاسبۀ ضریب پایایی مبتنیبر محاسبۀ بازآزمون

کد مصاحبۀ تکرار

تعداد مجموع کدها

توافقها

عدم توافقها

درصد پایایی

01

38

15

7

79

03

48

17

9

70

04

56

23

7

82

تعداد کل

142

55

23

77
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 .3تجزیهوتحلیل دادهها و ارائۀ یافتهها
در این بخش ،ابتدا به شناسایی شبکۀ فراگیر مضامین و سپس به
شناخت پنجرههای فرصت سهگانۀ گشودهشده در صنعت بانکی
پرداخته شده است .با توجه به نتایج حاصله و ماهیت فناوری در
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تعامالت میان کنشگران متعدد ،پنجرههای فرصت در سه بخش
مجزا ارزیابی شدهاند .جدول  4به علت حجیمبودن اطالعات،
نمونهای از نتایج تحلیل انجامشده را در شناخت پنجرههای
فرصت نمایش میدهد.

جدول  :4چند نمونۀ استخراج مضامین پایه ،سازماندهنده برای کد فراگیر پنجرۀ فرصت تقاضا

دادۀ خام

مضامین پایه

 ...خطر را بهبود میبخشد و یکی از بارها بر دوش
بانک را کم میکند و میتواند برای مثال بین خطوط
ارتباطی بهترین را انتخابکند؛ بنابراین زمان ارتباط
را بسیار کاهش میدهد (مانند ...

آثار مثبت بالکچین در برخی
کسبوکارهای بانکی موجود

چه تأمین مالی طرحمحور ،چه نقدپذیری داراییها.
کالس جدیدی از دارایی مبتنیبر دارایی دیگر ایجاد
میشود که مناسب سرمایهگذاری خواهد بود...

راهاندازی کسبوکارهای جدید
بالکچینی

در این مرحله ،بهمنزلۀ مرحلۀ آخر از فرایند تحلیل مضمون،
مضامین شکلگرفته در مصاحبه و اسناد ،تحت یک شبکۀ
مضامین فراگیر تدوین و در شکل  1نمایش داده شده است.
بدینترتیب ،با طیکردن مراحل تحلیل ،پنجرههای فرصت در سه
بخش مجزا شناسایی و تشریح شدهاند.
 .1-3تشریح پنجرۀ فرصت تقاضا و بازار

با بررسی مستندات فنی و کسبوکار توسعهپذیر با فناوری
بالکچین و با توجه به سطح بلوغ نسبی و آشنایی با فناوری
بالکچین در سطح جهان و ایران ،نمیتوان با قاطعیت به این
ً
نتیجه رسید که کدامیک از کسبوکارهای بالکچینی کامال با
نیازهای جامعۀ کنونی منطبق است؛ بنابراین در این بخش از
پژوهش ،تالش شده است با شناسایی نیازهای صنعت بانکی و
کنشگران عمده ،از جنبۀ بازار به ارزیابی کلی فرصتهای پیشرو
بپردازیم .برای نیل به این هدف ،چندین نکتۀ اساسی بهمنزلۀ
پیشفرض درنظر گرفته شده است .ابتدا سطح بلوغ فناوری
بالکچین تکامل نیافته و درواقع در مراحل ابتدایی ظهور این
فناوری بوده است؛ بنابراین با کسبوکارهای متعدد بانکی سطح
بلوغ متفاوتی دارد .دومین نکته نیز دستهبندی دوگانۀ منظر نگاه
بر پنجرههای فرصت و فضای تقاضاست .طبق نظر خبرگان،
قابلیت فناوری بالکچین برای همۀ کسبوکارها یکسان نبوده و
از دو جنبه بررسی میشود و فرصتهای متفاوت ایجاد میکند:
اول ،اثرگذاری در کسبوکارهای موجود و دوم ،اثرگذاری در خلق
کسبوکارهای جدید .دستۀ اول مربوط به ارائۀ کسبوکارهای
مبتنیبر فناوری بالکچین است که برای بهینهسازی فرایندهای
داخلی بانکها انجام میشود .این کسبوکارها با هدف کاهش

مضامین سازماندهنده

اثرپذیری متفاوت
کسبوکارها ناشی از فناوری
بالکچین

مضامین فراگیر

پنجرۀ فرصت
فناوری

هزینههای زیرساخت ،افزایش امنیت ،شفافسازی بیشتر ،کاهش
هزینههای جذب سرمایه و کاهش هزینههای کارمزد راهاندازی
ً
میشوند .کاربران نهایی بهمنزلۀ دریافتکنندگان خدمات لزوما
با فضایی با تغییرات انقالبی رودررو نخواهند شد .تغییر تجربۀ
کاربری برای کاربران نهایی با بهبود همراه بوده است ،ولی با آنچه
بیش از آن برخورد داشتند ه مراستا خواهد بود .این کسبوکارها
نیاز به توسعۀ پلتفرمهای خصوصی بالکچینی خواهند داشت.
اما کسبوکارهای نوع دومی که در حوزۀ بازار تقاضای خدمات
مبتنی بر بالکچین درخور توجهاند ماهیت متفاوتی دارند .این نوع
کسبوکارها با تجربۀ کاربری متمایز با آنچه موجود است توسعه
مییابند .اغلب این خدمات با محوریت کنشگران جدیدی مانند
فینتکها و شرکتهای فناور توسعه مییابند .در این حوزه،
ً
برخالف نوع اول ،لزوما نیازی به توسعۀ شبکههای خصوصی
بالکچینی نخواهد بود .شبکههای عمومی ،مانند اتریوم ،تاحد
زیادی بستر مناسبی را برای طراحی اینگونه کسبوکارها مهیا
کرده است.
با توجه به تحریم کشور ،نیاز به انتقال وجه بدون وابستگی به
شبکۀ انتقال پیام سوئیفت و ارزهای جهانروای واسط ،یکی از
کسبوکارهای ضروری صنعت بانکی است .با اجرای پیمانهای
مشترک و تسهیل مراودۀ برونمرزی (برای مثال همکاری با
کشورهایی مانند روسیه و چین) میتوان از راهکارهای بالکچینی
ً
بهره برد که لزوما مبتنیبر صدرو توکن /رمزارز نبوده است.
یکی دیگر از کسبوکارهایی ک ه میتوان بهمنزلۀ فرصت به
آن نگریست ارائۀ خدمات پرداخت برونخط (آفالین) براساس
انتشار رمزپول بانک مرکزی 1است (.)Boar et.al , 2020
1. CBDC: Central Bank Digital Currency
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شکل :1شبکۀ مضامین تولیدشده مرتبط با پنجرههای فرصت فناوری بالکچین

منتشرشدۀ شرکت شاپرک ،تراکنشهای خرد با حجم چشمگیری
روبهروست که با ارائۀ آن بهصورت برونخط ازطریق پلتفرمهای
بالکچینی مبتنیبر رمزارز ،میتوان کاهش چشمگیری را در هزینه
زیرساخت فعلی حاصل کرد.

با توجه به نمودارهای پرداخت خرد و کالن کشور بهنظر میرسد
زیرساختهای موجود تاحد مناسبی پاسخگوی تراکنشهای
برخط و تسویۀ آنی بازار بوده است؛ بنابراین نمیتوان با ارائۀ همان
خدمات به مشتریان تقاضای جدیدی حاصل کرد .با توجه به آمار

جدول  :5میزان رشد تعداد ،مبالغ تراکنش و ابزارهای پرداخت در کشور در زیرساخت شاپرک (گزارش ساالنۀ شرکت شاپرک)1398 ،

نوع

1397

1398

درصد تغییرات

تعداد تراکنش (میلیون)

21768

26717

 23درصد

مبلغ تراکنش (هزارمیلیارد ریال)

25887

31939

 23درصد

1397

1398

درصد تغییرات

تعداد ابزار

سهم ابزار

تعداد ابزار

سهم ابزار

کارتخوان فروشگاهی

7300000

 76درصد

8300000

75درصد

ابزار اینترنتی

1120000

12درصد

1380000

13درصد

ابزار موبایلی

1180000

12درصد

1320000

12درصد

مجموع

9600000

100

11000000

100

ابزار پذیرش
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نمودار  :1نمودار مبالغ تراکنش پرداخت و خرید در کشور (گزارش ساالنۀ شرکت شاپرک)1398 ،

اما در تراکنشهای کالن کشور ،با توجه به آمار بانک مرکزی،
در سامانههای حاکمیتی دولت در سال  ،98بیش از 100میلیارد
تراکنش انجام شده است .برای مثال در سامانۀ «پایا» بیش از
 870میلیون تراکنش و در سامانۀ «ساتنا» تعداد  13/6میلیون
تراکنش انجام شده است که با توجه به حساسیتهای این
سامانهها و همچنین سرمایهگذاریهایی که تاکنون در آن شده
است ،احساس نیاز و الویت برای توسعۀ اینگونه زیرساختها در
کشور احساس نمیشود.
آنچه برای کنشگران بزرگ مانند بانکها ارزش است ،تجهیز
منابع ارزانتر و اصالح فرایندهای موجود و همچنین توزیع منابع
است که به جذب سرمایۀ ارزان منجر خواهد شد .برای بهبود این
فرایندها به ضرورت اعتبارسنجی ،شناخت مشتری و احراز هویت
مشتریان بانکی توجه شده است.
فرایند شناخت مشتری ،بهمثابۀ هستۀ بسیاری از خدمات بانکی
و مالی ،یکی از نکات مهم در توسعۀ راهکارهای نوآورانه در
صنعت بانکی است .با توجه به مسئولیتهای قانونی و حقوقی
سازمانها در فرایند شناخت مشتری ،شفافسازی فرایندها و
ایجاد امنیت در نگهداری و انتقال اطالعات با استفاده از فناوری
بالکچین میتواند زمینۀ همکاری مشترک سازمانهای متعدد
را برای کاهش تکرار عملیات مشابه در شناخت مشتری فراهم
سازد .توسعۀ اکوسیستم صنعت بانکی و اشتراکگذاری میتواند
به کاهش مشکالت بخش تسهیالت و وامدهی نیز منجر شود.

یکی از بازارهای بالقوه خدمات مبتنی بر بالکچین توکنیزاسیون
یا بهادارسازی امالک و داراییهاست .توکنیزاسیون در دنیای
دیجیتال فرایندی است که طی آن ،حق مالکیت کل یک ارزش
یا واحدی از آن به یک سند دیجیتال به نام توکن تبدیل میشود.
ارزش شامل هر نوع خدمت ،دارایی و داده است که بهصورت
مادی یا معنوی در قالب اهداف گوناگون میتوان آن را به توکن
تبدیل کرد.
با توجه به شرایط نیاز بانکها به جذب اعتبارات ،برخی اوقات
شبانه ،برای تسویههای بینبانکی ،بهادارسازی دیجیتال ،امکان
نقدپذیری امالک را در اختیار بانکها قرار میدهد .زیرساخت
ققنوس در کشور در سطح کوچک اقدام به فعالیت در این حوزه
کرده است ،اما به دلیل انتخاب داراییهای خاص و بهادارسازی
آنها بهصورت بسیار خرد ،خطر ورود به حوزۀ پرداخت را پررنگتر
کرده است .ارائۀ این نوع خدمت با مخالفت و ممانعتهای بانک
مرکزی مواجه شده است .البته پیشبینی میشود به دلیل وجود
حوزههای مشترک با بازار سرمایه در این نوع کسبوکار ،توسعۀ
آن ،هرچند پتانسیل رشد دارد ،چندان اجراشدنی نباشد.
از کسبوکارهای نوع دوم ،که با خلق کسبوکارهای جدید
مرتبطاند  ،میتوان به انتقال وجه بینالمللی بدون وابستگی به
شبکۀ بانکی ،برای مهاجران ساکن در ایران (برای مثال ،بیش از
 1/5میلیون مهاجر افغان) و انتقال ارز دانشجویی به خارج از

1

1. Tokenization
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جدول  .6مقایسۀ حجم بازارهای رسمی و موازی کشور از نگاه بانک مرکزی

حجم بازار
داخلی** رمز رزها

ارزش معامالت سنا
ارزش معامالت بازار
حجم تراکنشهای
(مجموع خرید و
بورس (میانگین 98
شاپرک
فروش اسکناس)
درصد)

حجم نقل و
انتقاالت ساتنا

ارزش ریالی مبادالت
روزانه (میلیارد تومان)

200

5000

8000

18000

40000

ارزش ارزی مبادالت
روزانه *()M $

13/5

400

534

1/200

2/700

کشور اشاره کرد .هماکنون نیز چندین فینتک درحد محدود با
استفاده از پلتفرمهای عمومی امکان تسویه و انتقال ارز را برای
شهروندان ایرانی و مهاجر مهیا کردهاند.
1
توسعۀ رمزارزها در کشور نیاز به توسعۀ پلتفرمهای مبادالت،
بهصورت متمرکز و غیرمتمرکز ،خواهد داشت .هماکنون در کشور
طبق برآوردهای پلیس فتا ،بیش از  200فینتک در این حوزه فعالیت
میکنند .هرچند هنوز بانک مرکزی این نوع خدمت را به رسمیت
نشناخته است ،حجمی چشمگیر از گردش سرمایه را به خود
اختصاص داده است .جدول  8مقایسهای بین حجم گردش مالی
در چندین بازار موازی را نمایش میدهد .متأسفانه ،به علت نبود
آمارهای رسمی ،مراکز متعدد ارزش ریالی بازار رمزارزها را در بازه
وسیعی بین  0/1تا یک درصد تولید ناخالص کشور تخمین زدهاند.
صنعت استخراج نیز ،که چندین سال است با توجه به قیمت
ارزان انرژی موردتوجه بسیاری از شرکتهای خصوصی و
نهادهای دولتی و حکومتی قرار گرفته است ،تا قبل از مصوبات
وزارت صنعت و معدن با رشد چشمگیری مواجه بود .طبق
آمارهای غیررسمی و براساس تعداد مجوزهای درخواستشده از
وزارت صمت ( 391مورد تا بهمن  )1398برای تأسیس مزارع
استخراج ،همچنین حداقل تجهیزات الزم بهمنظور اخذ مجوز
برای هر بنگاه و میانگین توان استخراج بهازای هر دستگاه در روز،
تعداد بیتکوین استخراجی در ایران حداقل  15سکه در هر روز،
معادل حداقل  150/000دالر 2تخمین زده میشود.
یکی دیگر از کسبوکارهایی که بهواسطۀ توسعه و پذیرش
فناوری بالکچین بدان توجه شده ،تأمین مالی جمعی 3است.
هرچند تاکنون تأمین مالیهایی در حوزۀ خیریه یا پیشفروش
محصوالت انجام شده است ،فینتکها میتوانند در ازای صدور
توکن در قالب انتشار اولیۀ توکن 4به تأمین مالی بپردازند.
1. Cryptocurrency Exchange

ً
 .2قیمت تقریبی هر بیتکوین در زمان پژوهش تقریبا  10هزار دالر است.

3. Crowdfunding
4. Initial Coin Offering

 .2-3تشریح پنجرۀ فرصت سیاستی و نهادی

با توجه به زیستبوم صنعت بانکی ،که شامل کنشگران کالن و
اهداف حیاتی برای اقتصاد است ،سیاستگذاری و ریلگذاری
نهادهای باالدستی نقشی اساسی و تأثیرگذار خواهند داشت و با
توجه به نوع سیاستگذاری میتوانند تأثیر منفی یا مثبتی را در
مسیر توسعه داشته باشد .هرچند فناوری بالکچین در ماهیت
خویش در پی هرگونه تمرکززدایی است ،در دنیای کنونی و در
سطح بلوغ فعلی بالکچین نمیتوان نقش رگوالتور را نادیده
گرفت .به همین منظور ،بهتر است برای شفافسازی فضا از
نمودار رابطۀ دینامیک اعضا بهره برد .این رابطه براساس آرای
خبرگان و ارتباط میان تنظیمگری و توسعۀ کسبوکارها تدوین
شده است .براساس شکل  ،2مشخص است که سیاستگذاری و
حمایت بانک مرکزی در قالب آییننامه یا یارانههای دولتی باعث
بهرسمیتشناختن برخی از کسبوکارها و رشد سرمایهگذاری
بانکها و شرکتهای فناور در این حوزه شده است ،اما این
دخالت میتواند به کاهش تحقق قابلیتهای فناوری بالکچین در
حوزههای دیگر منجر شود.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی بهمنظور رسیدن به اهدافش در
بهمن  ،1397اولین نسخۀ پیشنویس الزامات فعالیت در حوزۀ
رمزارزها را منتشر کرد .این اقدام باعث ورود کنشگران جدید در
نقش پیشران توسعۀ فناوری شد .بانک مرکزی با اقدام به تدوین
پیشنویس فعالیت در حوزۀ رمزارزها ،برخی فعالیتها مانند
خریدوفروش ،توکنیزاسیون با پشتوانههای خاص و همچنین
اجازۀ فعالیت مراکز و کارگزاریهای مبادلۀ رمزارزی را با شرایط
خاص تأیید کرده است .با وجود این ،ظهور مخاطرات جدی در
فضای پرداخت کشور ،بانک مرکزی را برآن داشت تا در تیرماه
 98طی بیانیۀ جدید چهاربندی ،هشدارها و ممنوعیتهایی را
ً
مجددا بهصراحت اعالم کند .به گمان بسیاری از کارشناسان و
صاحبنظران ،هدف از این اقدام ،مدیریت و کاهش خطراتی
است که بهمنزلۀ پیامد رفتار برخی فعاالن اقتصادی و فناوری در
فضای نابالغ رمزارز کشور ممکن است اتفاق بیفتد.
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تدوین استراتژی و
سرمایهگذاری توسط
بانکها

مقرراتگذاری
بانک مرکزی
+

+
-

-

ظهور قابلیتهای
بالکچین

فعالیت فینتکها در
حوزۀ کسبوکارهای
قانونمد

+

-

بهادارسازی
+

+

مقرراتگذاری
دولت

تجربۀ کاربری
کاربران نهایی
-

استخراج بیتکوین
شکل  :2رابطۀ پویای نهادهای سیاستگذاری و توسعۀ کسبوکارهای بالکچینی

همچنین بانک مرکزی به کمک بازوی فنی خود ،شرکت خدمات
انفورماتیک ،در توسعۀ یک پلتفرم بومی بالکچینی سرمایهگذاری
کرده است .بانک مرکزی ایران و نهاد دولت در قالب این
سرمایهگذاری غیرمستقیم از فینتکها حمایت کرده است.
از فعالیتهای نهادهای دولتی میتوان به موارد دیگری نیز
اشاره کرد .در اردیبهشت  ،97شواری عالی مبارزه با پولشویی
ابالغیهای را مبنیبر ممنوعیت بهکارگیری رمزارزها خطاب به
بانکها و مؤسسات مالی صادر کرد .دفتر پژوهشهای مجلس در
شهریور  97با ارائۀ گزارشی ،قانونگذاری در کشورهای گوناگون را
بررسی کرده و در پایان پیشنهادهایی را در حوزۀ داخلی کشور ارائه
داده است .هیئت وزیران در مرداد  98طی بخشنامهای چارچوب
فعالیت رمزارز را اعالم کرده است .بهدنبال این بخشنامه ،وزارت
صمت پیشنویس دستورالعمل برای جواز استخراج رمزارز را
در شهریور  98برای عموم صادر کرده است .هرچند متأسفانه با
وجود نهادهای موازی گاهی بخشنامههای متناقض نیز صادر و بر
ابهامات مستندات قبلی افزوده شده است ،درمجموع گامی در راه
پذیرش فناوری و شفافشدن مسیر توسعه طی شده است.
حال اگر به پنجرههای فرصت با تمرکز نهادی بنگریم ،موضوع
تحریمهای مالی و تجاری بینالمللی علیه ایران از دو جنبه
میتواند بر توسعۀ فناوری در حوزۀ بالکچین تأثیر بگذارد:
از یکسو ،فناوری بالکچین ،بهسبب ماهیت غیرمتمرکز خود،
میتواند زمینهساز توسعۀ راهکارهای مالی و تجاری بهمنزلۀ
بستر انتقال اطالعات تراکنشهای مالی باشد و در صورت بستن
پیمانهای پولی و تجاری مناسب ،بخشی از مشکالت مالی ناشی

از تحریم حل شود؛ زیرا از لحاظ فنی زیرساختهای پیامرسان
مالی و ارزهای جهانروا (وابسته به نهادهای متمرکز) کماثر
خواهند شد .هرچند که با توجه به قوانین کنگره و دولت آمریکا،
توسعهدهندگان و مشارکتکنندگان اینگونه راهکارها ـ که میتواند
به دورزدن تحریمها منجر شود ،مانند رمزپول بانک مرکزی یا
مبتنیبر پیمان پولی مشترک ،خطر تحریمشدن خواهند داشت.
از سویی نیز تحریمهای بینالمللی باعث کاهش احتمال
همکاریهای بینالمللی ،سرمایهگذاری خارجی ،مشارکتهای
علمی و دانشی در کنسرسیومها و اتحادیههای دانشبنیان خواهد
شد؛ زیرا درحال حاضر بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در
سطح جهان ،با همراهی نهادهای دولتی و بانکهای مرکزی ،درحال
شکلدهی کنسرسیومهای بینالمللی برای توسعۀ راهکارهای
مبتنیبر فناوری بالکچین در صنعت مالی و بانکی کشورها هستند.
درصورتیکه هرکدام از این راهکارها در آینده به یک فرایند استاندارد
بینالمللی در ارتباطات مالی و بانکی تبدیل شود ،میتواند تأثیر
بسزایی در مناسبات ارتباطی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و
دیگر بانکهای تجاری ایران با بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی
داشته باشد .بنابراین الزم است خطر وجود تحریمها و کاهش این
اثرپذیری را مشکل اساسی برشمرد.
نهادها و سازمانهای بینالمللی بهعلت خطر تحریمهای
آمریکا یا بهعلت ناهماهنگی در فرایندها و استانداردهای بانکی
و مالی از همکاری مستقیم با نهادها و بانکهای ایرانی ،بهمنزلۀ
پیشران اقتصادی توسعه ،امتناع میورزند .همچنین انتخاب یک
استراتژی مناسب توسط بانکها مانند راهکارهای کنسرسیومی
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مبتنیبر بالکچین در سطح جهان میتوانند همانند سوئیفت
و دیگر پیمانها و توافقات بینالمللی ،به یک استاندارد در
صنعت بانکی و مالی تبدیل شوند؛ بنابراین توجه دائمی به این
الگوی جدید شکل گرفته شده و در بهترین حالت عضویت در
کنسرسیومهای بینالمللی (در صورت امکان) نقطۀ قوتی برای
کشور خواهد بود.
نکتۀ دیگری که در روند کاربردپذیری تراکنشهای بینالمللی
تأثیرگذار بوده و درعینحال از موضوع تحریمهای بینالمللی مستقل
است ،وجود موضوع قوانین و مقررات بانکی و تجاری متعدد در
حوزۀ راهکارهای کاربردی مبتنیبر بالکچین در کشورهای گوناگون
است؛ زیرا با وجود این رویکردهای متفاوت در نزد قانونگذاران
بانکی جهان ،انجام پرداختهای بینالمللی با استفاده از رمزارزها با
1
محدودیتهای عملیاتی همراه خواهد بود.
یکی از مسائلی که در جامعۀ ایران برای توسعۀ هر فناوری
موردتوجه است مشروعیتبخشی فقهی آن است .با توجه به
حساسیتهای بالقوۀ خدمات مالی ،این مشکل پررنگتر نیز
میشود .به این منظور ،به کمک البیگری ذینفعان ،اصناف
تجاری و علمی تاکنون برای حل مشکالت احتمالی کاربردهای
رمزارز در کشور ،کارگروههای تخصصی با محوریت شورای
فقهی بانک مرکزی و پژوهشکدۀ پولی بانکی کشور برگزار شده
است .هدف از این کارگروهها ،شفافسازی ماهیت رمزارزی
برای فقها و تعدیل حکم جوازندادن برخی از مراجع است.
همچنین از منظر پذیرش فناوری در جامعه ـ با توجه به تجربههای
گذشته در استقبال جامعه از فناورهای نو و گزارشهای معاونت
فناوری ریاست جمهوری ـ بهنظر میرسد جامعۀ ایران در صورت
توسعۀ کسبوکارهای مناسب و رفع نیازهایشان ،به این فناوری
اعتماد خواهد کرد .هرچند با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی
کشور ،تاکنون نیز جامعه برای رفع نیازهای خرد خود ،باوجود
هشدارهای بانک مرکزی 2،به استفاده از رمزارزهاروی آوردهاند.
 .3-3تشریح پنجرۀ فرصت فناوری

باوجود اینکه فناوری بالکچین معنای جدیدی خلق کرده است
و ماهیت غیرمتمرکزی دارد ،امن است ،از رمزنگاری استفاده
میکند و پایگاه دادهای توزیعشده دارد .اما بهدرستی میتوان
گفت که ،افزون بر پیچیدگی معماری این فناوری ،این مفاهیم
پیش از بالکچین نیز بهصورت انباشتی وجود داشته است.
فقط آنچه نقطۀ تمایز این فناوری با گذشته است ایجاد اعتماد
میان چندین عضو یک شبکه است که برای هدف مشترک نیاز
به اعتمادسازی دارند .این مشخصۀ فناوری نیز باعث کاهش

هزینههای داخلی بانکها و حذف نیاز تأسیس نهادی واسط در
ارائۀ خدمت خواهد شد.
فرایند انتقال ارزش توزیعشده شفافیت کافی داشته و خطر وجود
تکنقطۀ آسیبپذیر 3را کاهش میدهد .این شبکۀ نوآورانه ،که طبق
نمودار ِاس خط سیر فناوری ،در مرحلۀ نوزادی خود قرار دارد،
هنوز در مرحلۀ آزمایش بوده و اغلب کسبوکارهای توسعهیافتۀ
مبتنیبر آن در اکوسیستمهای محدودی عملیاتی شدهاند.
برای توسعۀ این فناوری در کشور ،دو مسیر متفاوت مدنظر
صنعت بانکی قرار گرفته است .بانک مرکزی و بانکها با توجه
به حساسیتهای خدمات مالی و بانکی به توسعۀ شبکههای
خصوصی بالکچینی مبادرت ورزیدهاند .در این شبکهها چگونگی
عضویت در آن ،نحوۀ اجماع ،فرایند احراز هویت و سطح ناشناسی
موردتوافق اعضا قرار گرفته است .زیرساخت برنا و زیرساخت
ً
ققنوس دو نمونۀ مشهور و نسبتا موفق در این حوزه هستند که با
اهدافی مانند توکنیزاسیون دارایی ،احراز هویت مشتری و انتشار
رمزپول بانک مرکزی تأسیس شدهاند .این شبکههای خصوصی
از پلتفرمهای متن باز موجود بینالمللی استفاده کرده و متناسب با
نیازهای بومی و ملی توسعه داده شدهاند.
یکی دیگر از روشهای توسعۀ کسبوکارهای بالکچینی،
استفاده از پلتفرمهای عمومی و رمزارزهای جهانرواست .هماکنون
برخی از فینتکها محصوالت و خدمات خود را روی شبکههای
اتریوم 4و استالر 5پیادهسازی کردهاند و در دایرۀ رقابت با دیگر
کنشگران سنتی صنعت بانکی قرار گرفتهاند .فرایند یادگیری در این
فناوری ،با توجه به انباشتیبودن آن بهنسبت دیگر علوم مرتبط در
ایران ،درحال بهبود و تسریع در سرعت یادگیری است و رفتهرفته
تعداد مقاالت و پایاننامههای دانشگاهی دربارۀ این موضوع درحال
افزایش است .برای مثال ،تعداد پایاننامههای انتشاریافته در حوزۀ
ً
بالکچین از تقریبا  6مورد در سال  96به بیش از 30مورد تا سال
 98افزایش یافته است (ایرانداک.)1398 ،
با وجود این ،الزم است این فناوری را از جنبههای گوناگون مانند
فرصتهای خلق نوآورانه و تعدد و سطح آن ،فراگیری و منابع آن
ارزیابی کنیم ( .)Malerba, 2002جدول  7مهمترین مؤلفههای
پنجرۀ فرصت فناوری در این حوزه را نمایش میدهد.

نتیجهگیری
در این پژوهش با بررسی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین
در صنعت بانکی در چهار سال اخیر ،تاحدی فضای ارتقای
کسبوکارهای موجود مبتنیبر فناوری نوظهور بالکچین و
3. Single Point of Failure

 .1کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا رویکردهای متفاوت کشورهای جهان را در مجموعهای کامل
تهیه کرده و در دسترس عموم قرار داده است.

4. Ethereum

 .2هشدارنامۀ بانک مرکزی در ابتدای دستورالعمل فعالیت در حوزۀ رمزارزها در سال .97

5. Stellar

شناسایی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در صنعت بانکداری ایران

47

جدول  :7مؤلفههای پنجرۀ فرصت فناوری بالکچین در صنعت بانکی

مؤلفه

شرح

معیارها

سطح نوآوری و تنوع راهکارها
فراگیری فرصتها

فرصتها

بالکچین با توجه به ماهیت خود ،در هر کسبوکاری که نیاز به اعتمادسازی میان اعضای یک صنعت یا زیستبوم
باشد ،قابلیت خلق نوآوری دارد .این نوآوری میتواند در اصالح فرایندهایی در سطح پایۀ زیرساخت باشد یا به
تجربۀ کاربری جدید برای کاربران نهایی یا هردو منجر شود.
ً
بنابراین با توجه به ذینفعان و کنشگران متعدد در صنعت بانکی ،تقریبا در همۀ کسبوکارهای این صنعت قابلیت
پیادهسازی دارد .اما ،با توجه به سطح بلوغ ناکافی این فناوری ،برخی از این کسبوکارهای موجود ،هرچند ساختار
متمرکز و واسطهگری داشتهاند ،به اندازۀ کافی رضایت مشتریان و صاحبان صنعت را تأمین میکنند .همچنین
تشکیل شبکۀ ملی بالکچین ،شبکههای خصوصی مبتنیبر پلتفرمهای متن باز جهانی و استفاده از شبکههای
عمومی سه راهکاری هستند که کنشگران متعدد میتوانند با توجه به استراتژیهای خود در توسعۀ راهکارهایشان
برگزینند .شفافیت ،کاهش هزینههای زیرساخت ،توسعۀ اکوسیستم به خارج از صنعت بانکی و وابستهنبودن به
شبکۀ بانکی انگیزههای انتخاب هریک از ساختارهای شبکۀ بالکچینی است.
با توجه به وابستگی شدید فناوری بالکچین به علوم موجود و با توجه به سطح بلوغ آن ،نفوذ فناوری بیشتر به حوزۀ
فرایندی کسبوکارها مرتبط است و زیرساختهای سختافزاری دچار تحول آنچنانی نخواهند شد .همچنین
الگوریتمهای رمزنگاری ،ذخیرۀ داده و دیگر موارد ،از انباشت علوم و تجربۀ نرمافزاری موجود بهرهبرداری میکنند.
هرچند پیشبینی میشود با توسعۀ فناوری و دانش مرتبط در آینده ،به سختافزارهایی با پایۀ توزیعشدگی و
نرمافزارهای اختصاصی در حوزۀ بالکچین نیاز خواهیم داشت.

سطح و ابزار

صیانتپذیری

منابع نوآوری و دانش

با توجه به ماهیت و جذابیت بالکچین ،فعالیتهای جهانی عمده در این حوزه شکل گرفته و پلتفرمهای مطرح
بهصورت متن باز در اختیار همگان در سطح جهان وجود داشته است؛ بنابراین انباشت علوم وابسته ،دانش رایگان
بینالمللی و سرمایهگذاریهای داخلی سه منبع مهم خلق دانش در کشور هستند .با وجود این ،در سطح داخل
کشور ،تاکنون فعالیتهای تحقیق و توسعهای که بانکها و شرکتهای فناور وابسته به آنها انجام دادهاند بزرگترین
منبع دانش و یادگیری بوده است .در مرحلۀ بعد ،دانشگاهها با تأسیس آزمایشگاههای بالکچین ،حمایت دولت از
فینتکها و شرکتهای سرمایهگذار جسورانه ازجمله پیشرانهای توسعه بهشمار میآیند.
با توجه به ماهیت فناوری بالکچین ،صیانتپذیری از دانش پایه بهسختی انجام میشود؛ بنابراین شرکتهای فناور برای
حفظ دانش خلقشدۀ خود با سختیهایی مواجه خواهند بود .ازاینرو ،انتشار دانش در کشور بهراحتی انجام میشود ،اما
از جنبۀ دیگر ،ابزارهای مناسبی برای صیانت از دانش شرکتهایداخلی نیز وجود ندارد.

توسعۀ کسبوکارهای نوین مبتنیبر این فناوری برای کنشگران
مشخص میشود .پژوهشهایی که تاکنون در حوزۀ فناوری
بالکچین انجام شدهاند بر چند محور متمرکزند .شناخت فناوری
بالکچین و شدت و گستردگی نوآوریهایی که در صنایع گوناگون
پدید میآورد از جملۀ این تحقیقات هستند .قابلیتهای این
فناوری در راهاندازی انواع کسبوکارها در حوزههای گوناگون و
البته حوزۀ مالی و بانکی ،تمرکز بر رمزارزها ،توسعه ،کاربرد و
مشکالت حقوقی آنها در صنعت مالی نیز نمونههای دیگری از
پژوهشهای انجامشده است.
در این مقاله سعی شده است با انتخاب رویکردی جامع مانند
پنجرههای فرصت ،از چندین منظر به فناوری بالکچین پرداخته
شود و فرصتهای حاصلشده برای کنشگران عمدۀ این صنعت
شناسایی شود .ازاینرو ،با الگوگیری از پیشنهاد لی و مالربا
( )2017افزونبر قابلیتهای فناورانه یا تمرکز بر کسبوکاری

خاص ،به ارزیابی این فناوری نوظهور پرداخته شده است .نتایجی
که برای هریک از این پنجرهها تحققپذیر است بدینشرح است:
در حوزۀ بازار و تقاضای مشتریان ،سطح بلوغ فناوری بالکچین
ً
در ارائۀ کسبوکارهای کامال جدید مبتنیبر این فناوری ،که
تجربههای جدیدی را نیز خلق کند ،کافی نیست .با وجود این ،در
توسعۀ کسبوکارهای بالکچینی با دو رویکرد متفاوت مواجهایم:
اول اینکه در حوزۀ مرتبط با کنشگران اصلی صنعت بانکی،
مانند بانک مرکزی و بانکهای تجاری ،با استفاده از این فناوری
به کسب تجربه در حوزۀ بهبود فرایندهای داخلی و فعلی خود
ً
مشغولاند؛ مثال بهبود فرایند شناخت مشتری و اعتبارسنجی،
انتقال وجه بینبانکی و بهبود زنجیرۀ ارزش در ارائۀ خدمات نهایی
به کاربران خود .درحالیکه کنشگران سطح دوم ،یعنی فینتکها
و شرکتهای ارائهدهندۀ خدمات ،وارد حوزههای مستقل از شبکۀ
بانکی شدهاند و برای ارائۀ خدمات در حوزههای انتقال وجه،
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بهادارسازی ارزش و امالک و توسعۀ زیرساختهای مبادالت
رمزارزی کوشیدهاند .جدول  8انواع پنجرههای کسبوکار را از
منظر نوع کسبوکار بهاختصار نشان میدهد .بهعبارتدیگر،
محتوای این جدول یکساننبودن و تفاوت در ارزشمندی این
پنجرهها را بیان میکند.
اما در حوزۀ سیاستگذاری و مقرراتگذاری ،بانک مرکزی،
بهمنزلۀ موجهترین نهاد مرتبط ،با ورود بهموقع اما ابهامآمیز،
تأثیرگذارترین نهاد دولتی بوده است .این نهاد در تدوین
پیشنویس فعالیت در حوزۀ رمزارزی ،ممنوعیت فعالیت بانکها،
توسعه و سرمایهگذاری در پلتفرم بالکچینی برنا ،تشکیل کارگروه
فقهی ،کارگروه پیشنویس دوم فعالیت ،و کارگروه سناریونویسی
و آیندهپژوهی نقشآفرینی کرده است .متأسفانه وجود نهادهای
موازی و متعدد تصمیمگیر باعث افزایش سردرگمی و شفافیت در
این حوزه شده است .دولت ،وزارتخانههای اقتصاد ،صمت،
ارتباطات و نیرو ،شورای عالی مجازی ،مرکز همکاریهای
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس
از مهمترین نهادهای تصمیمگیر در این حوزهاند .اگرچه بهعلت

ذات تکثرگرا و تمرکززدای این فناوری ،ورود این نهادها تاحدی
توجیهپذیر است ،فقدان ارتباط و تعامالت سازندۀ بینسازمانی ،از
مشکالت اساسی در توسعۀ نوآوری است .همچنین بیم آن میرود
با توجه به اینکه این فناوری در مرحلۀ رشد است ،دخالتهای
فراوان نهادهای رگوالتور به کاهش سطح گسترش و تنوع فناوری
بالکچین در جامعه منجر شود؛ هرچند که افزایش شفافیت و
خطرات توسعۀ کسبوکارهای جدید و قانونمند نیز از پیامدهای
آن خواهد بود.
همانطور که بارها اشاره شد و مورداتفاق همۀ کنشگران است،
این فناوری هنوز به بلوغ کافی نرسیده است .برای شکلدهی
و منحرفنشدن این فناوری درحین توسعه و رسیدن به پذیرش
روزافزون آن ،ابزارهای متعددی در دسترس دولت و بانک مرکزی
بوده است .تاکنون تدوین قوانین مناسب ،استفاده از فناوریهای
رصد و پایش تراکنش رمزارزهای جهانروا و ورود به حوزۀ توسعه
ازجملۀ این ابزارها بوده است.
از منظر پنجرۀ فرصت نهادی ،تحریمهای بینالمللی،
مقبولیت و پذیرش فناوری بالکچین و مشروعیتبخشی به آن و

جدول  :8تقسیمبندی انواع پنجرۀ فرصت تقاضا در قالب کسبوکارهای مبتنی بر بالکچین در صنعت بانکی

نوع خدمت
قتوسعهپذیر

راهاندازی
کسبوکارهای نو
و تجربهنشده

توسعهدهندۀ
خدمات بالکچینی

شرح خدمات

مشخصات

این نوع کسبوکارها در مراحل نوزادی هستند و برای توسعۀ آن به
توسعۀ اکوسیستم شامل
بانک مرکزی و
شبکههای خصوصی بالکچین نیاز است .هدف این کسبوکارها
صنعت بانکی ،بیمه،
بانکهای تجاری و
بهاشتراکگذاری اطالعات با منشأ گوناگون است و کنشگران متعدد از
گمرک ،دولت و دیگر
دیگر سازمانهای
صنایع گوناگون ،با اهداف مشترک ،که در یک زنجیرۀ خلق ارزش فعالیت
مرتبط با شبکۀ بانکی سازمانهای دارندۀ داده
میکنند ،در این اکوسیستم به هم اعتماد و همافزایی خواهند داشت.
فینتکها و
شرکتهای فناور

پلتفرم مبادالت
غیرمتمرکز و خدمات
مالی خارج از شبکۀ
بانکی

این کنشگران با بهرهگیری از فرصتهایی مانند بیاعتمادی به شبکۀ
بانکی ،سعی در ارائۀ خدمات مالی ارزانتر و سریعتر دارند .توسعۀ
مزارع استخراج ،پلتفرمهای مبادالت غیرمتمرکز و تأمین مالی
فردبهفرد خدماتیاند که ،به غیر از استخراج ،باقی هنوز به مراحلۀ اجرا
نرسیدهاند.

بانکهای تجاری

این نوع کسبوکارها در مراحل ابتدایی بوده و برای توسعۀ آن نیاز به
شبکههای خصوصی بالکچین است .این نوع خدمات برای انتقال
بهبود فرایندها و کاهش
وجه ،شناخت مشتری ،انتشار رمزارز و رمزپول درحال توسعه است.
هزینههای ارائۀ خدمات
برخی از خدمات فعلی بانکها مانند پرداختهای خرد آنی ـ با توجه
موجود
به بلوغ آنها و پذیرش عموم جامعه ـ جذابیت کافی را برای مهاجرت
به بالکچین ندارند.

فینتکها و
شرکتهای فناور

این کنشگران با بهرهگیری از فرصتهایی مانند بانکداری باز
میکوشند خدمات مالی ارزانتر و سریعتر ،بهخصوص بهسبب تحریم
ارائۀ خدمات مشابه ،اما
شبکۀ بانکی ،توسعۀ پلتفرمهای مبادالت متمرکز و تأمین مالی با
مستقل از شبکۀ بانکی
بهادارسازی دارایی را که هماکنون درحال خدمتدهی در این حوزهاند
ارائه دهند.

بهبود فرایندهای
کسبوکارهای
موجود

شناسایی پنجرههای فرصت فناوری بالکچین در صنعت بانکداری ایران

تعارضنداشتن رمزارزهای بالکچینی با شرع ،سه مقولۀ تأثیرگذار
در توسعۀ نوآوریهای بالکچینی هستند .تحریمها افزونبر
نقش پیشران در توسعۀ برخی کسبوکارها مانند بهرهبرداری از
رمزارزها و زیرساخت پیمانهای پولی ،مانع بزرگ توسعه از نظر
کاهش سرمایهگذاری حاصل از مشکالت اقتصادی داخلی و
محدودیتهای سرمایهگذاریهای خارجی و کاهش احتمال
مشارکتهای بینالمللی دانسته میشوند .جواز شرعی استفاده از
رمزارزها با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی درحال برگزاری
است و بهنظر میرسد با فرهنگسازی و افزایش شفافیت فعالیتها
در حوزۀ رمزارزها میتوان تاحد مطلوبی از قابلیتهای آن بهره برد.
همچنین مقبولیت این فناوری در جامعه باعث اثرگذاری نقش دیگر
کنشگران خواهد شد .افراد و بخش خصوصی ازجمله ارائهدهندگان
زیرساخت ،استخراجکنندگان رمزارز ،صرافیها و دارندگان
زیرساخت مبادالت ،پژوهشگران ،سرمایهگذاران خطرپذیر،
پذیرندگان ،نودها 1،توسعهدهندههای نرمافزار ،کیفپول و کنشگران
دیگری که پیشازاین نقش کمرنگتری داشتند بهسبب ظهور این
فناوری و مقبولیت جامعه در صنعت بانکی حضور خواهند داشت.
بیشک این مقبولیتها باعث تسریع تشکیل اتحادیههای صنفی
خصوصی ،پلتفرمها ،همکاریهای بینالمللی و مراکز مطالعاتی و
پژوهشی در این ساختارخواهد شد.
مهمترین مشخصههای فناوری بالکچین ،ایجاد اعتماد میان
کنشگران متعدد و حاضر در یک شبکه است ،اعتمادی که در
بستری امن و شفاف و انکارناپذیر حاصل میشود .ازاینرو هر
کسبوکاری که شامل کنشگران متعدد باشد ،قابلیت پیادهسازی
مبتنیبر فناوری بالکچین را دارد و با پیدایش فناوری بالکچین ،افراد
و کسبوکارها برای اولینبار برای معاملۀ مستقیم با یکدیگر قدرت
ً
پیدا میکنند؛ هرچند بلوغ ناکافی این فناوری لزوما بهبود فرایندها
در همۀ حوزهها را در پی نخواهد داشت .نکتۀ مهم این فناوری
بهرهگیری از علوم و دانشی است که طی زمان انباشته شده است.
این فناوری با خلق نوآوری در معماری و فرایندهای کسبوکار،
قابلیت توسعۀ خدمات مالی ،ارتقای کنشگران غیربانکی و کاهش
هزینههای مشارکت را دارد.
بنابر نتیجهگیریهای پژوهش حاضر ،میتوان بر نقش سازندۀ
بانک مرکزی تأکید کرد و از این نهاد انتظار تسریع تدوین قوانین
الزم را داشت .همچنین با توجه به مشکالت و فرصتهای
گوناگون این فناوری برای صنعت بانکی ،انتخاب استراتژی و
اولویتدهی به این پنجرهها با انتخاب صحیح کسبوکارها
و توسعۀ آنها در قالب کنسرسیومها ضروری است .ازاینرو،
پیشنهاد میشود پژوهشهایی در حوزۀ انواع مشارکتهای جمعی
در توسعۀ این فناوری و تالشهای الزم برای درونیکردن این
Node .1؛ عضو تصمیمگیر در یک شبکۀ بالکچینی
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پنجرههای فرصت انجام شود و بعد از بلوغ نسبی این فناوری و
در آیندۀ نزدیک ،به بررسی ظهور و تکامل نظام نوآوری فناورانۀ
بالکچین پرداخته شود.
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Identifying Block-chain Windows of
Opportunity in Iran’s Banking Industry
Masoud Hashemi1
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Abstract
Given the complexities, sensitivities, and extent of the banking system, it is necessary to identify
the various dimensions of this industry from different perspectives. One of the key points in this
field is the introduction of new technologies, recognizing the effects and opportunities resulting
from the influence and acceptance of these technologies. As one of the most attractive and emerging
technologies, block-chain can potentially change the businesses, roles, and structures of the banking
industry. For this purpose, this research aims to identify the windows of opportunity of block-chain
technology and its impact on the Iranian banking industry by using a qualitative approach and content
analysis method. Therefore, in order to collect data, library studies (research articles, books, and
other scientific documents from reputable databases) and field studies (semi-structured interviews
with experts in the field of block-chain technology and banking) have been used. The findings of
this study that are based on three windows of opportunity (market and demand, technology, policy,
and institutional) indicate that elimination of intermediation, decentralized services in the field of
authentication and information sharing can be considered as a window of opportunity for demand.
The ability to innovate and adapt to current banking services using the block-chain private network
for major players and the block-chain public network for fin-techs is one of the issues associated
with technology windows of opportunity. Also, the instructions issued by the Central Bank in the
field of cryptocurrencies, international sanctions that, despite creating problems and restrictions,
provide an incentive to provide some banking services such as international money transfers have
been identified as policy-institutional windows of opportunities.
Keywords: Block-chain, Windows of Opportunity, Banking industry, Emerging Technology
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ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.
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