اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است .جهت
استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در دسترس
قرار خواهد گرفت

نوعشناسی مسیر گذار به فناوري مالی پرداخت (پیتک) در ايران
چکیده
 گذار از. از بزرگترین زیرشاخههای فینتک است و بر جابجایی پول درون مرزهای کشور متمرکز است،فناوری پرداخت یا پیتک
 حفظ امنیت کاربران،خدمات سنتی به خدمات نوآورانه پیتک مزایای فراوانی به همراه داشته اما بهلحاظ برقراری روابط بینالملل
 نوعشناسی، هدف این پژوهش.و همچنین محیطی که کسب و کارهای استارتاپی در آن فعالیت میکنند با چالشهایی مواجه است
 پارادایم پژوهش تفسیری و روش تحقیق.مسیر گذار به پیتک بر اساس آنچه تاکنون در حوزه پرداخت اتفاق افتاده است میباشد
 دادهها از طریق مطالعه آییننامههای.کیفی و مبتنی بر روایتپژوهی بوده و از چارچوب تحلیلی دیدگاه چندسطحی استفاده شده است
. جمعآوری شده است1399  تا پایان1389 بانک مرکزی و گزارشها و مصاحبههای منتشر شده در رسانههای فینتکی از ابتدای
 گزارش مرتبط با بحث بودند و با مطالعه آن بازیگران و130  گزارش بررسی شد که از میان آنها829 طی این دوره زمانی تعداد
 قانون و خدمات نوین ارائه شده بررسی شد و بدین ترتیب همزیست،ارتباط آنها با یکدیگر و رفتارشان در مقابل تغییرات آییننامه
 نتایج نشان داد مسیر گذار از نوع.یا رقابتی بودن روابط و همچنین سطح توسعه نوآوریها و قدرت رقابت آن با رژیم تحلیل شد
.جایگزینی است و به دلیل تدریجی بودن تغییرات از الگوی تناسب و تطابق پیروی میکند

 دیدگاه چند سطحی، پیتک، فناوری پرداخت،فنی- گذار اجتماعی:كلیدواژه

Typology of the Transition Path to Payment Technology (PayTech) in Iran
Payment technology or paytech is one of the largest sub-sectors of fintech and focuses on the
movement of money within the country. the transition from traditional services to innovative
services has many advantages, but in terms of establishing international relations, protecting users,
and also the environment in which the startup business operates, the challenges exist. The purpose
of this study is to know the typology of paytech transition path Based on what has happened so far
in the field of payment. The research paradigm is interpretive and the research method is qualitative
and based on narrative-research and the analytical framework of multilevel perspective is used.
data has been collected from Central Bank Regulations and reports published in fintech media
from the beginning of 1389 to the end of 1399 .During this period, 829 reports were reviewed, of
which 130 were related to the discussion, and by studying them, the actors and their relationship
with each other and their behavior in the face of changes in regulations, laws, and the provision of
new services were examined and the coexistence or competitiveness of the relationship, as well as

the level of development of innivation and its competitiveness with the regime were analyzed.
results show that the transition path is technological substitution and due to the gradual changes,
it follows the pattern of Fit and Conform.

Keyword: Socio-Technical Transition, Payment Technology, Pay Tech, Multi-Level Perspective
(MLP).

-1مقدمه
بحران مالی سال  ،2008منجر به بیاعتمادی به سیستم بانک سنتی شد .در این دوره استارتاپهای جدید و شرکتهای فناوری تحت
عنوان فینتک شکل گرفتند و به طراحی و تحویل محصوالت و خدمات مالی از طریق فناوری پرداختند که منجر به تحوالتی در
نهادهای مالی ،رگوالتورها ،مشتریان و بازرگانان در صنایع مختلف شد (لئونگ1و همکاران .)2017،این استارتاپها مورد حمایت
عامه مردم ،سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفتند (آرنر 2و همکاران )2017،و مقدمات گذار از خدمات مالی سنتی به خدمات مالی
نوین فراهم شد .گذار تحتتاثیر تعامالت بازیگران ،تحوالت نهادی و نوآوریهای فناورانه (ذوالفقاریان 3و همکاران )2019 ،شکل
گرفت و تغییر از یک رژیم اجتماعی-فنی به رژیم اجتماعی-فنی دیگر (گیلز و شات )2007،4آغاز شد.
به دنبال جریان گذار شکل گرفته در سطح بینالملل ،در ایران نیز ،بخش مالی ،دچار تحوالتی شد و تغییراتی به لحاظ فناوری ،رفتار
متقاضیان خدمات ،عملکرد ارائهدهندگان خدمات ،سیاستگذاران ،قانونگذاران و همچنین زیرساخت ایجاد شد .تغییرات فناوری و
تغییرات اجتماعی و فرهنگی مانند تغییر عادت مصرفکنندگان و افزایش انتظارات آنها از بانک ،همراه با ناکارآمدی بانکداری در
ارائه برخی خدمات اساسی به مشتریان خرد ،زمینهساز شکلگیری استارتاپهای پرداخت در ایران شدند (مرادی و همکاران.)1399،
پیتکها 5یا فناوریهای پرداخت که از زیرمجموعههای فناوری مالی (فینتک )6هستند میتوانند نقش موثری در ارتقا سالمت بانک
و کاهش شکاف اعتباری ایفا کنند .از سوی دیگر تقاضای شهروندان و تمایل به دریافت ساده و سریع و غیرحضوری خدمات،
دریافت خدمات شخصیسازیشده و استفاده از شبکههای اجتماعی در حال افزایش است .بنابراین مدلهای سنتی پاسخگوی
نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نبوده و همکاری بانکها با استارتاپهای پیتک را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
در حال حاضر در کشور ،خدمات متنوعی در حوزه پرداخت ارائه میشود اما چالشهایی نیز در برقراری روابط بینالملل ،حفظ
امنیت کاربران و محیط فعالیت کسب و کارهای استارتاپی وجود دارد .مرتفع ساختن مشکالت نیازمند بررسی شرایط موجود در
کشور و مطالعه گذار به پیتک است.
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اغلب مطالعات گذار ،بر بلندمدت متمرکز بودهاند (گیلز 1و همکاران2017،؛ روبرتس 2و همکاران2018،؛ وربانگ و گیلز.)2007،3
اما گذار فینتک به طور عام و پیتک به طور خاص به دلیل وابستگی به فناوریهای غیرمالی با سرعت تحول باال ،گذاری کوتاهمدت
و مستمر بوده است ضمن اینکه خدمات پیتک متنوع بوده و هر کدام به نوعی فرصت ظهور یافتهاند .4مطالعه حاضر بر آنست تا به
تحلیل گذار کوتاهمدت و مستمر پیتک بپردازد .از این رو سوال تحقیق به شرح زیر مطرح میشود:
-

فناوریهای مالی پیتک در کشور ایران چه نوع مسیر گذاری داشتهاست؟

این مطالعه ،برای پاسخ به این سوال از چارچوب نظری دیدگاه چند سطحی استفاده کرده تا به روایتی از مسیر گذار دست یابد و
مطابق با تئوری گیلز و همکاران  ،2016نوع مسیر گذار پیتک را شناسایی کند .با نوعشناسی مسیر گذار ،امکان سیاستگذاری مناسب
و بهینه برای توسعه و ترویج پیتک فراهم میشود .در ادامه ،در بخش  ،2ابتدا فناوریهای مالی و پیتک تعریف میشود .سپس
گذار به فینتک و چارچوب تحلیلی مناسب پژوهش تبیین میشود و انواع مسیر گذار توضیح داده میشود .در بخش  ،3روششناسی
پژوهش طبق پیاز پژوهشی اختصاصی گذار بیان میشود .در بخش  ،4روایت مسیر گذار ارائه و در نهایت در بخش  5نتیجه حاصل
از پژوهش تبیین میشود.

-2پیشینه پژوهش
-1 -2فناوري مالی و پیتک
فینتک موضوعی میان رشتهای است که مالی ،مدیریت فناوری و نوآوری را ترکیب میکند (لئونگ و سانگ .)2018،5این واژه در
عامترین حالت به عنوان ترکیب فناوری و مالی تعریف شده است (بوکلی 6و همکاران .) 2016،فینتک ،فناوری نوآورانهای است
که با استفاده از برنامههای کامپیوتر و فناوری اطالعات به عملکرد سنتی خدمات مالی کمک میکند و منجر به تقویت کارایی سیستم
مالی میشود و از طریق نرمافزارهای متنوع ،خدماتی مبتنی بر تقاضا ارائه میدهد (شین و چوی .)2019 ،7هیئت ثبات مالی ایاالت
متحده ،8فینتک را به عنوان نوآوری فناورانه مالی تعریف کردهاست که به مدلهای کسب و کار جدید ،برنامهها ،فرآیندها یا
محصوالت جدید منجر میشود و اثر قابل توجهی بر بازارهای مالی ،نهادهای مالی و خدمات مالی دارد (لیو 9و همکاران.)2020 ،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،)2017( 10فینتک را به عنوان مجموعهای از نوآوریها تعریف کرده که با بهرهگیری از امکانات
فناوری اطالعات و ارتباطات و پدیدههای نوظهوری مانند شبکههای اجتماعی و نفوذ ابزارهایی مانند گوشیهای هوشمند در کنار
موسسات مالی و اعتباری رسمی ،تمام یا بخشی از خدمات مالی را به شکل سفارشیسازی شده و مشتریمحور عرضه میکند.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس اسالمی )2019( 11فینتک را به عنوان راهحلهای مالی مبتنی بر فناوری که شامل نوآوریهای
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رادیکال یا تدریجی در توسعه نرمافزارها ،فرایندها ،محصوالت یا مدلهای کسب و کار در صنعت خدمات مالی هستند تعریف
کردهاست.
دستهبندیهای متفاوتی از فینتکها ارائه شده است .در میان آنها دستهبندی ارائه شده هیکاک و ریچموند ،به عنوان مبنا در مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی پذیرفته شده 1لذا این مطالعه نیز به آن استناد میکند .آنها هفت دسته پول دیجیتال یا رمزارز،
بانکداری باز ،پرداخت ،انتقال بینالمللی پول یا رمیتنس ،مدیریت ثروت یا ولثتک ،وامدهی یا لندتک و مدیریت پول را برای انواع
استارتاپهای فینتک شناسایی کردهاند (هیکاک و ریچموند.)2015،2
در میان دستهبندی ذکر شده ،پیتک یا پرداخت ،از بزرگترین زیرشاخههای فینتک است و بر جابجایی پول درون مرزهای کشور
متمرکز است .تاسیس و توسعه پیتکها به پیشرفت فناوری دیجیتال در اوایل قرن  21برمیگردد .توسعه فناوریهای دیجیتال و
اتوماسیون خدمات مالی منجر به انقالبی در امور بانکی و بخش پرداخت شده و تغییر مدلهای کسب و کار از کسب و کار و
بانکداری به مشتریمداری را به همراه داشته است (لی 3و همکاران .)2019،استارتاپهای حوزه پرداخت ،بستر مناسب برای انتقال
وجه بدون مراجعه به بانکها و سامانههای بانکی را فراهم میسازند و درگاه واسط برای کسب و کارهای خرد ارائه میدهند (مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی )2017 ،4که شامل خدمات پرداخت شخصی و پرداخت موبایلی یا آنالین و  ...میشود.
نوآوریهای فینتک در زمینه پرداخت باعث شده این خدمات سریعتر و مقرون بهصرفهتر شود و در تمام ساعات شبانهروز امکانپذیر
باشد که رضایت کاربران را بههمراه داشته است (بانک جهانی.)2019،5
محبوبترین سرویس بین سرویسهای مختلف پیتک ،خدمات پرداخت موبایل است .پرداخت موبایلی یک شیوه پرداخت است
که از دستگاه موبایل برای پرداخت یا انتقال پول استفاده میشود و امکان استفاده از زیرساختهای بیسیم را در هر زمان و مکان
فراهم میآورد .پرداخت موبایلی یک گزینه موثر برای کاهش استفاده از پول نقد و راهحلی برای فعالسازی بازار الکترونیک میباشد.
شرکتهای غیرمالی مانند شرکتهای الکترونیکی و ارتباطی و همچنین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان سختافزار و نرمافزار نیز در
بازار خدمات پرداخت موبایلی وارد شدهاند (لی و همکاران.)2019،
عوامل متعددی در توسعه سیستم پرداخت نقش دارد .برای مثال ساختار سازمانی یکی از عوامل داخلی موثر بر توسعه پیتک است
که هر چه سادهتر باشد باعث چابکی بیشتر در پیتکها (و همچنین فینتکها) میشود .به این ترتیب پیتکها میتوانند فناوریهای
جدید را سریعتر از بانکهای سنتی بکارگیرند و به رقبای بانک تبدیل شوند .عوامل خارجی نیز بر توسعه پیتکها موثرند از جمله
میتوان به توسعهدهندگان فناوری ،دخالت مقامات در حمایت از توسعه پیتک ،نهادهای مالی و محیط قانونی که فضای فعالیت این
موسسات 6را فراهم میسازند اشاره کرد .عالوه بر آن روندهای جمعیتی و تغییرات در محیط فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی سیاسی
نیز از عوامل خارجی کالن و اثرگذار بر پیتکها هستند (پوالسیک 7و همکاران .)2020،از آنجایی که مردم ،کاربر نهایی فناوریهای
مالی و به طور خاص پیتکها هستند لذا دانش مالی (فوجیکی و تاناکا )2018،8و نحوه درک مصرفکنندگان نیز نقش مهمی در
1مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دو دسته رگتک و اینشورتک را نیز به دستهبندی هیکاک اضافه نموده و فینتکها را در نه دسته طبقهبندی
کرده است.
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توسعه پیتکها دارد .استفاده از یک محصول یا خدمت در کوتاهمدت شکل نمیگیرد .فقط زمانیکه شرایط فراهم باشد مصرفکننده
محصول جدید را می پذیرد .حتی اگر عملکرد محصول جدید بهتر از محصول قدیمی باشد ،محصول با عملکرد ضعیف جایگزین
نمیشود زیرا درک مصرفکنندگان متفاوت است (میفانگ1و همکاران .)2018،عالوه بر موارد ذکر شده ،سرمایهگذاری در فناوریهای
نوآیند ،سطح باالی نفوذ اینترنت ،انطباق با استانداردهای جهانی و همکاری در سطح بینالملل ،نیز از عوامل موثر بر توسعه پیتکها
است (میتال و لیود.)2016،2
هدف این مطالعه آنست که بر اساس اقدامات انجام شده در ایران مسیر گذار به پیتکها در کشور را تعیین کند .عناصر نوآوری در
فناوریهای مالی ،از جمله فناوری پرداخت ،مبتنی بر اجزا ،محصوالت و خدمات و زیرساخت است .ماهیت این عناصر اجتماعی-
فنی است .اگرچه توسعه مولفههای فناوری جدید بیشتر مبتنی بر کامپیوتر و نرمافزار است اما محصوالت ،خدمات و زیرساختها
مبتنی بر تقاضای جامعه شکل میگیرد (زاولکینا 3و همکاران .2016،گومبر و پارکر .)2018 ،4لذا برای مطالعه گذار به پیتک از
ادبیات گذار اجتماعی-فنی کمک گرفته شده است.

-2-2گذار اجتماعی-فنی
گذار ،تغییر از یک رژیم اجتماعی-فنی 5به رژیم اجتماعی-فنی دیگر است و شامل طیف گستردهای از بازیگران (افراد ،شرکتها،
سازمانها و مصرفکنندگان ،سیاستگذاران و سیاستمداران ،6عامه 7و سازمانهای جامعه مدنی ،مهندسین و محققان) ،نهادها
(هنجارهای اجتماعی و فنی ،مقررات ،استانداردهای عملکرد خوب) و مولفههای فناورانه (مصنوعات و دانش) میباشد (ذوالفقاریان
و همکاران.)2019،
مطالعات گذار در حوزههای مختلف مانند انرژی (گیلز و همکاران( )2017،روبرتس و همکاران( )2018،وربانگ و گیلز،)2007،
حمل و نقل (گیلز ،)2012،فینتک (انسونگو و شات( )2017،8کاسترو 9و همکاران ،)2020،بانکداری پایدار (سیفانگ و
گیلبرت ،)2019،10ارتقا ارتباطات سیار از نسل دو به نسل سه (انصاری و گارد )2009،11و  ...انجام شده است .مطالعه حاضر بر گذار
به فینتک متمرکز شده است .گذار فینتک به دلیل ماهیت آن کوتاهمدت است .فینتکها به خودی خود فناوریهای مستقل نیستند
و وابسته به پیشرفتهای فناورانه در سایر حوزهها مانند بالکچین ،اینترنت اشیا ،بزرگ داده ،هوش مصنوعی و  ...هستند که دائم در
حال تحول بوده و باعث تحول در نحوه ارائه خدمات مالی میشوند لذا عمر فناوریهای نوآورانه حوزه مالی کوتاهمدت است و
گذار متمرکز بر زمان حال است .از ویژگیهای دیگر گذار فینتک تعدد زیرشاخهها است ضمن اینکه هر زیرشاخه به خودی خود،
خدمات نوآورانه مجزا و متفاوتی ارائه میدهد .برای مثال در حوزه پیتک که یکی از زیرشاخههای فینتک است ،خدمات نوآورانه
متعددی ارائه میشود که چون در تسهیل فرایند جابجایی پول در داخل مرزهای کشور نقش دارند در زیرشاخه فناوری پرداخت
قرار گرفته ان لذا نحوه فراگیر شدن و پذیرش فناوری و همچنین تعامالت بازیگران در شکلگیری هر خدمت نوآورانه حوزه
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پرداخت متفاوت از یکدیگر است .بنابراین گذار فینتک ،گذاری ویژه و پیچیده و متمرکز بر زمان حال است و نیاز به رویکردی
دارد که ماهیت چند بعدی (فناوری ،سیاست و  )...و همچنین پویاییهای تغییرات ساختاری (مکانیسمهای قفل ،وابستگی به مسیر،
تعهدات نهادی و  ) ...را نشان دهد .در این راستا از چارچوبها کمک گرفته میشود.
چارچوب نظری به محقق کمک میکند تا فقط مفاهیم خاص را درنظر بگیرد .چهار چارچوب نظری در مجموعه مقاالت گذار
استفاده شده است که عبارتند از دیدگاه چندسطحی ،مدیریت کنام استراتژیک ،مدیریت گذار و نظام نوآوری فناورانه (ذوالفقاریان و
همکاران .) 2019،چارچوب مدیریت استراتژیک کنام ،جهت ایجاد تغییر در رژیم فناورانه ،متمرکز بر انتخاب و پرورش کنامهای
نوآورانه است .چارچوب مدیریت گذار ،با اتخاذ رویکردهای حکمرانی به طور فعال در گذار و مدیریت آن مداخله دارد .چارچوب
نظام نوآوری فناورانه تا حد زیادی بر قابلیت نوآوری بنگاهها و تنظیمات نهادی متمرکز است و چارچوب چندسطحی بر تکامل
همزمان جامعه و فناوری تاکید دارد و فناوری را در بستر و زمینه مربوط به آن در نظر میگیرد (ثقفی و آزادگانمهر .)2019،این
مطالعه با توجه به پیچیدگی و تعدد خدمات نوآورانه مالی و با هدف کمک به تبیین ماهیت چندبعدی و پویاییهای تغییرات ساختاری
از چارچوب تحلیلی دیدگاه چندسطحی ( 1)MLPاستفاده کرده است.
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دیدگاه چند سطحی اغلب در مطالعات تاریخی گذار استفاده شده است اما طبق گیلز )2011( 2در مطالعات مربوط به گذار معاصر
و آینده نیز مفید بوده است؛ از این رو برای مطالعه حاضر نیز کاربرد دارد MLP .سادگی روایی نسبی دارد و بُعد زمان را درنظر
میگیرد (اهداف آینده را به تصمیمات کوتاهمدت 3پیوند میدهد) (وناسلویسولد 4و همکاران .)2018 ،همچنین ،از طریق آن میتوان
نتایج را از نظر توالی رویداد و زمانبندی حول یک موضوع مشخص توضیح داد (گیلز .)2011،این چارچوب به عناصر کیفی مانند
مبارزات قدرت ،ظهور شبکهها و ائتالفها توجه میکند (وناسلویسولد و همکاران( )2018 ،هاف 5و همکاران( )2019،گیلز و
شات )2007،و بر بازیگرانی متمرکز میشود که با شرکت در مبارزات قدرت ،6البی برای تنظیمات مطلوب 7و رقابت در بازار ،درک
از وضعیت را تغییر میدهند (گیلز و شات.)2007،
گیلز و شات ( ،)2007بر اساس دیدگاه چند سطحی ،از دو رویکرد تحلیلی تحریک کنام( 8خروج از وضع موجود )9و اینرسی

نظام10

(ثبات و مقاومت رژیم برای حفظ خود) برای توضیح تغییرات نظام استفاده میکنند و از طریق این مفاهیم موفقیت یا شکست
تعامالت میان بازیگران و گروههای اجتماعی ،نحوه تغییر نظام و همچنین پیامدهای رژیم موجود را توصیف میکنند .آنها بر سه
سطح تحلیل متمرکز شدند؛ شامل :منظر اجتماعی-فنی برونزا ،11رژیم اجتماعی -فنی و کنامها.
-

منظر اجتماعی-فنی در برگیرنده زمینههای فنی و مادی ،روندهای جمعیتی ،12ایدئولوژیهای سیاسی ،13ارزشهای
اجتماعی و الگوهای اقتصادی کالن است که بر کنام و پویاییهای رژیم اثر میگذارد .فشار منظر فقط به صورت شوکهای
1
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منفرد 1یا فشار خارجی که باعث بیثباتی در رژیم شود نیست بلکه ممکن است به ثبات رژیمهای حاضر کمک کند
(گیلز.)2018،2
-

رژیم مفهومی تحلیلی تفسیری است و شامل مجموعهای نیمهمنسجم از قوانین است که فعالیتهای گروههای اجتماعی را
جهت میدهد و هماهنگ میکند .رژیمها در عین حال که منسجم به نظر میرسند حاوی تنوع ،اختالف نظرهای خاص،
بحث و تعارض داخلی هستند (گیلز )2011،بنابراین پایداری پویا دارند.

-

کنامهای نوآورانه مکانی برای نوآوریهای رادیکال هستند که ممکن است جایگزین رژیم موجود شوند یا در رژیمهای
موجود پذیرفته شوند .همچنین ممکن است رژیم موجود را ارتقا دهند یا ارتباطاتی میان رژیمها ایجاد کنند (گیلز.)2018،

طبق نظر گیلز و شات ( ،)2007تغییرات در سطح منظر بر رژیم فشار وارد میکند و بیثباتی رژیم منجر به شکلگیری پنجرههای
فرصت برای کنامهای نوآورانه میشود .این کنام ها با رقابت جایگزین اجزای رژیم موجود شوند یا به طور همزیست 3پذیرفته
شوند .بدین ترتیب زمینه تغییر به رژیم جدید فراهم میشود (شکل .)1

شکل  ،1دیدگاه چندسطحی در گذار (گیلز و شات)2007،
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گیلز و شات ،2007 ،با رویکردی کلنگر و با توجه به چارچوب  ،MLPگذار فنی-اجتماعی را تحلیل کردهاند .آنها با درنظر گرفتن
دو شاخص زمان تعامالت چند سطح 1و ماهیت تعامالت چند سطح( 2رقابتی یا همزیست) ،چهار مسیر گذار را شناسایی کردند که
عبارتند از-1 :گذار مسیر تحول ،که در آن فشار منظر در زمانیکه کنام نوآورانه به طور کامل توسعه نیافته ،تحقق مییابد و بازیگران
رژیم با تعدیل مسیر توسعه و فعالیتهای نوآورانه ،به آن پاسخ میدهند (شکل -2 .)3گذار تغییر راستا و همراستایی مجدد ،که در
آن فشار منظر شدید و مشکالت رژیم رو به افزایش است و از سوی دیگر کنام نوآورانه توسعهیافته وجود ندارد .کنامها رقابت
میکنند تا سرانجام یک کنام نوآوری غالب شود و همراستایی مجدد اتفاق بیافتد (شکل -3 .)4مسیرگذار جایگزینی فناوری که در
آن همزمان با فشار منظر ،نوآوری کنام توسعهیافته وجود دارد و باعث میشود رژیم موجود شکسته شده و جایگزینی اتفاق میافتد
(شکل -4 .)5مسیر گذار بازپیکربندی ،که در آن کنامهای نوآوری توسعهیافته همزیست با رژیم وجود دارد که برای حل مشکالت
رژیم پذیرفته میشوند تا مشکالت رژیم را حل کنند (شکل ( )6گیلز و شات.)2007 ،
در مطالعهای دیگر ،گیلز و شات ،2010 ،به زنجیره رویدادها در مسیرشناسی گذار توجه کردند (شکل  .)2هر رویداد به عنوان چرخه
مورفوژنتیک 3درنظر گرفته شد که از چهار مکانیزم پیدرپی تشکیل شده است -1 :ساختار بازیگران طبق قوانین و نهادهای موجود
شکل میگیرد -2 ،تعامالت اجتماعی بازیگران منجر به یادگیری ،همکاری ،تعارض و حرکتها و ضدحرکتهای حاصل از آن
میشود -3 ،ساختار گسترش مییابد و قوانین و نهادها بازتولید و یا اصالح میشوند -4 ،تغییرات قانون نهادینه شده و پذیرش و
حفظ میشود .بسط این نظریه ساختاربندی ،توضیح اجتماعی منطقی سیستماتیک از مسیرها ارائه میدهد .مدل اجتماعی منطقی برای
انواع مسیرها هم از بعد فناورانه و هم از ابعاد سیاست ،علم ،صنعت ،فرهنگ و بازار کاربرد دارد (گیلز و شات.)2010،

شکل  ،2مسیر به عنوان زنجیره رویداد در سطح میدان ،ناشی از چرخههای مورفوژنتیک

بنابراین مسیرها در  ،MLPبرحسب تعامالت و تالش بازیگران نیز تصویب میشوند .لذا نوعشناسی مسیر گذار عالوه بر همراستایی
مسیرها درون و میان سطوح نیچ ،رژیم و منظر به بازیگران غالب و تاثیر آنها بر بازتولید یا تغییر قوانین و نهادها نیز بستگی دارد.

 1زمان تعامالت چند سطح به این میپردازد که آیا در زمان وقوع فشار منظر ،کنامهای نوآورانه توسعه یافته وجود دارد یا خیر و بر تفسیر بازیگران از وضعیت
متمرکز میشود.
 2ماهیت تعامالت چند سطح به روابط مختل کننده یا تقویت کننده نوآوری کنام و توسعه منظر بر رژیم میپردازد و به مشخصات فنی و همچنین تعبیه نهادی
نوآوریها توجه میکند.
 3چرخه مورفوژنتیک شامل سه مرحله طی زمان است -1 :شرطی سازی ساختاری -2 ،تعامل اجتماعی -3 .بسط اجتماعی.

از این رو گیلز و همکاران  ،2016الگوهای تعامالت بازیگران ،نهادهای رسمی و فناوریها را شناسایی کردند .آنها به بررسی نقش
عوامل درونی در تحقق گذار با منطق تصویب درونزا 1که یک روش مکمل تفکر درباره چگونگی مسیرهای گذار در آینده است،
پرداختند .در واقع با شناسایی الگوهای توسعه در کوتاهمدت ،بر تصمیمات و اقدامات و ایدههای خرد متمرکز شدند و عالوه بر
رویکرد کلنگر ،رویکرد جزءنگر را نیز در نظر گرفتند و بدین ترتیب به بازتعریف مسیرهای گذار پرداختند:
درگذار مسیر تحول ،فشار منظر و بحثهای اجتماعی باعث میشود بازیگران مسلط در صدد تغییر جهت در رژیم برآیند .شدت
تغییر جهت ممکن است به صورت تغییر تدریجی در فناوری موجود ،یا ادغام دانش جدید با رژیم موجود ،یا تغییر جهت به سوی
فناوری جدید رخ دهد .در تغییر جهت به سوی فناوری جدید ،ممکن است مسلطها با تغییر جهت جزئی ،فناوریهای قدیم و
جدید را توسعه دهند یا ممکن است تغییر جهت کامل اتفاق بیافتد و منجر به تعویض فناوری شود .تغییرات نهادی متناسب با
تغییرات فناوری است .اگر تغییرات فناوری تدریجی باشد ،تغییرات نهادی محدود است اما اگر تغییرات فناوری جزئی یا کامل روی
دهد ،تغییرات نهادی نیز گستردهتر خواهد بود و فشار روی مسلطها را افزایش میدهد.

شکل  ،3مسیر گذار تحول (منبع :گیلز و شات)2007،

در مسیر گذار تغییر راستا و همراستایی مجدد ،ابتدا بازیگران مسلط ،ایمان به بقای رژیم را از دست میدهند پس از آن کنامهای
نوآورانه ظهور میکنند و مسلطها را به چالش میکشند .در واقع بیثباتی رژیم و زوال فناوری موجود ،فضایی برای ظهور کنامهای
نوآورانه رادیکالی فراهم میسازد .رقابت میان کنام نوآورانه و فناوری قدیمی اتفاق نمیافتد بلکه کنامها هستند که با هم رقابت
میکنند و یکی از آنها مسلط میشود .مشکالت رژیم ،نهادهای موجود را نیز مختل میکند و بازیگران طی زمان یاد میگیرند و
مبارزه میکنند تا نهادهای جدیدی ایجاد کنند.

Endogenous Enactment

1

شکل  ،4مسیر گذار تغییر راستا و همراستایی مجدد (منبع :گیلز و شات)2007،

در مسیر جایگزینی فناوری ،کنام فناورانه و رژیم به طور مجزا توسط بازیگران مختلف تازه وارد و مسلط توسعه مییابند .شرکتهای
تازهوارد علیه مسلطها و شرکتهای مستقر مبارزه میکنند .ورود نوآوریهای رادیکالی ممکن است توسط افراد خارجی مانند
فعاالن ،جنبشهای اجتماعی و شهروندان انجام شود یا ممکن است از طریق مسلطهای صنعت بخشهای دیگر اتفاق افتد .برای
تغییرات نهادی با توجه به میزان تغییرات ،دو الگو تعریف شده است .در الگوی اول با ورود نوآوریهای مختل کننده ،تغییرات
نهادی محدودی رخ میدهد .در این حالت نوآوریهای کنام متناسب با قوانین و نهادهای موجود است و الگوی تناسب و

تطابق1

نام دارد .در الگوی دیگر ،نوآوریهای کنام باعث مختل شدن قوانین و نهادها میشود و با جنگ قدرت و بسیجها و ضد بسیجهای
سیاسی-اجتماعی نهادها را تغییر میدهد و به آن الگوی کشش و تحول 2میگویند.

Fit and Conform
Stretch and Transform

1
2

شکل  ،5مسیر گذار جایگزینی (منبع :گیلز و شات)2007،

در نهایت ،در مسیر بازپیکربندی ،اتحادهای جدید میان بازیگران مسلط و تازهواردان شکل میگیرد .نوآوری کنام به فناوری موجود
افزوده می شود و این تغییر ،تغییرات بیشتر و سرریز نوآوری را در پی خواهد داشت که منجر به تغییر معماری سیستم میشود.
تغییرات نهادی نیز در سطح محدود آغاز میشود و همراه با افزایش تحوالت فناورانه ،به تغییرات اساسیتر میانجامد تا از طریق
مبارزات میان تازهواردان و مسلطها ،منافع نسبی تامین میشود (گیلز و همکاران.)2016،

شکل  ،6مسیر گذار بازپیکربندی (منبع:گیلز و شات)2007،
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مطالعات مختلف ،فینتکها را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال شیم و شین )2016( 1عوامل موثر بر صنعت
فین تک را بررسی کردند و به عواملی مانند حمایت دولت از نوآوری سیستم مالی سنتی ،ظهور شرکتهای تجارت الکترونیک و
تکامل سیستمهای پرداخت شخص ثالث اشاره کردند .کابنگل و هاهن ،)2021( 2بر نحوه پذیرش خدمات فینتک متمرکز شدند و
نتیجه گرفتند تنظیمات قانونی ،زیرساختهای آموزش و همچنین قدرتمند بودن ارائهدهندگان خدمات منجر به پذیرش خدمات
میشود .مطالعه حاضر بر تحلیل فرایند گذار متمرکز است لذا با دیدگاهی جامع نحوه شکلگیری نوآوریهای فینتک ،عواملی که
بر گذار اثر میگذارد و تاثیر خدمات نوآورانه بر رژیم سنتی و تغییر مدلهای کسب و کار را بررسی میکند.
در مطالعات گذار ،برخی مانند روبرتس و گیلز ،)2018( 3بر بعد سیاسی و شتاب سیاسی گذار تمرکز کردند .تورنهم و گیلز،)2013( 4
بر بعد صنعت و بیثباتسازی رژیمهای صنعتی متمرکز شدند .وسلینگ 5و همکاران ( )2020به بررسی نقش شرکتها و اثرگذاری
و اثرپذیری آنها در فرایند گذار اجتماعی فنی پرداختند .وناسلویسولد و همکاران ( )2018نیز نقش بازیگران در فرایند گذار را
تحلیل کردند .مطالعه حاضر برای تحلیل فرایند گذار فینتک ،فقط بر یک بعد متمرکز نشده و ابعاد مختلف علم و فناوری ،سیاست،
صنعت و  ...را با کمک چارچوب تحلیلی دیدگاه چندسطحی مورد بررسی قرار داده است.
استفاده از چارچوب تحلیلی دیدگاه چند سطحی مستلزم آنست که دامنه تحلیل تعیین شود .دامنه تحلیل در برخی مطالعات "گسترده"
است .برای مثال در مطالعه گذار به کمکربن ،در سطح رژیم اجتماعی-فنی ،بر رژیمهای مختلف حمل و نقل زمینی مانند رژیم حمل
و نقل خودکار ،قطار و اتوبوس تمرکز شده و تاثیر کنامهایی مانند وسایل نقلیه برقی ،سوخت زیستی و  ...در گذار به کمکربن تحلیل
شده است (گیلز .)2018،در مطالعهای دیگر ،گذار به کمکربن دامنه تحلیلی "متوسط" داشته و رژیم اجتماعی-فنی در سطح چند
صنعت مانند صنعت زغالسنگ و صنعت هستهای در نظر گرفته شده است و تاثیر کنامهایی چون سوخت زیستی ،انرژی بادی ،انرژی
خورشیدی و  ...در گذار به کمکربن تحلیل شده است (گیلز و همکاران .)2016 ،برخی مطالعات نیز دامنه تحلیل "محدود" در سطح
یک صنعت داشتهاند مانند گذار از کشتی بادبانی به کشتی بخار (گیلز .)2002،6مطالعه حاضر نیز چارچوب  MLPرا در دامنه
محدود ،برای بررسی تحوالت فناورانه در ارائه خدمات پرداخت استفاده کرده است و رژیم اجتماعی-فنی در سطح یک صنعت در
نظر گرفته شده است.
محقر و همکاران ( ،)1398نیز گذار به فناوریهای مالی را بررسی کردهاند .آنها با در نظر گرفتن دامنه تحلیل گسترده و در سطح
کل نظام مالی که متشکل از بورس ،بیمه ،بانک و پرداخت است ،تحوالت فناورانه مالی را بررسی کردند و نشان دادند گذار به
فینتکها از مسیر تحول انجام شده است.
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در این مطالعه طبق چارچوب تحلیلی دیدگاه چند سطحی رفتار بازیگران و تعامالت نهادی و فناورانه در سطوح مختلف بررسی
شده است و بر اساس همزیست یا رقابتی بودن موضعگیری مسلطها در برابر کنامهای نوآورانه و با توجه به مسیرهای گذار ارائه
شده توسط گیلز و همکاران ( )2016به مسیر گذار پیتک تعیین شده است.

-3روش پژوهش
تحقیقات گذار یک زمینه میان رشتهای بوده و واحد تحلیل آن سیستم اجتماعی-فنی است .این مطالعه در صدد شناسایی مسیر گذار
به پیتکها است .در این راستا از پیاز پژوهشی تخصصی گذار 1ارائه شده توسط ذولفقاریان و همکاران ( )2019استفاده شده است.
مطالعه حاضر به توضیح فرایند گذار ،چگونگی به وجود آمدن و ظهور و پیشرفت نوآوری و عواملی که گذار را تحریک میکند یا
مانع آن میشود متمرکز است تا از این طریق مسیر گذار را شناسایی کند .پارادایم این پژوهش تحلیل تفسیری است و به کشف
انتظارات بازیگران و توصیف روابط آنها در حمایت یا ممانعت از گذار میپردازد .تحقیق درباره پدیدههای پیچیده مانند گذار را
نمیتوان به مدلهایی با روشهای دقیق روششناختی کاهش داد و به تفسیر خالق محقق نیاز دارد لذا روش تحقیق کیفی مناسبتر
است (ذوالفقاریان و همکاران .)2019،پژوهش حاضر برای مطالعه موردی گذار به فناوری مالی و به طور خاص پیتک از روش
تحقیق کیفی روایتپژوهی 2استفاده کرده است .روایتپژوهی با بررسی تجربیات ذینفعان در بستر تاریخی به فهم وضعیت میپردازد
(کرسول .)2012،3این مطالعه نیز با بررسی رفتارهای بازیگران مسلط و فعاالن حوزه پیتک طی زمان به کشف جهتگیریهای
موافق یا مخالف بازیگران در برابر تغییرات نهادی و تحوالت فناورانه میپردازد.

 -1 -3جمعآوري دادهها
از آنجاکه تحوالت فینتک متعدد بوده و در دوره زمانی کوتاهی چندین خدمت نوآورانه در هریک از زیرشاااخههای انتخاب شااده
ارائه شاده اسات ،برای شاناساایی مسایر گذار ،توجه به توالی زمانی هریک از خدمات نوآورانه و بررسای دقیق تغییرات نهادی و
همچنین شنا سایی مو ضعگیری بازیگران متعدد رژیم طی زمان مورد نیاز بوده ا ست .از اینرو این مطالعه برای برر سی پدیدهها در
ب ستر تاریخی ،زمانی و مکانی ،از ا سناد و آییننامهها و همچنین مطالب منت شر شده در ر سانههای فینتک متنا سب با زمان وقوع
تحوالت ا ستفاده کرده ا ست .در این را ستا ،دادهها از طریق برر سی قوانین ،آییننامهها ،ضوابط و د ستورالعملهای بانک مرکزی
مرتبط با پرداخت از سااال  1380تا پایان  1399جمعآوری شااده اساات .عالوه بر آن ،گزارشها و مصاااحبههای منتشاار شااده در
رسانههای فینتکی راهپرداخت ،پرداخت برتر و رسانه بانک و بیمه نیز با کلیدواژه پرداخت و فناوری پرداخت و پیتک ،طی دوره
زمانی ابتدای ( 1389آغاز فعالیت اولین استارتاپ پیتک) تا پایان  1399جمعآوری شده است .تعداد  829گزارش بررسی شد و از
میان آن  130گزارش مرتبط با موضاااوع بودند .مطالب مورد بررسااای حاوی رویدادها طی زمان و همچنین مصااااحبهها و نظرات
 1آنها در مقاله خود در فصلنامه  ،Research Policyبا بررسی  217مقاله از مجالت معتبر به مطالعه رویکردهای غالب که در پژوهشهای گذار استفاده شده است پرداختند
و مبتنی بر آن پیاز پژوهشی گذار فنی اجتماعی را ارائه دادند.
Narrative Research
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 -2 -3چارچوب تحلیلی
چارچوب مفهومی به محققان کمک میکند تا مفاهیم و نظریههای خاص را در نظر بگیرند .این مطالعه بر گذار کوتاهمدت با سرعت
تحول باال متمرکز است و برای پاسخ به چگونگی گذار به فناوری مالی پیتک ،از چارچوب تحلیلی  MLPاستفاده کرده است .با
کمک دادههای جمعآوری شده از مطالعه اسناد و گزارشهای رسانه فینتک ،بازیگران و ذینفعان شناسایی شدند و اقدامات و
موضعگیری هر یک از آنها در پاسخ به تحوالت سطح منظر و همچنین تغییرات نهادی و نوآوریهای فناورانه در سطح رژیم و کنام
بررسی شد .سپس بر اساس نظریه گیلز و همکاران ( ،)2016نوع مسیر گذار به هر یک از فناوریهای منتخب شناسایی شده است.

 -3 -3دستهبندي مطالب
روش تحقیق ،کیفی و مبتنی بر روایتپژوهی 1بوده است .بایرامزاده و همکاران ،1396 ،روایت را بیان تجربه کنشگران درگیر در
یک مسئله پیچیده ،بر اساس برون فهمی راوی تعریف کردهاند .آنها چهار گام برای اجرای روایتپژوهی ارائه کردهاند .گام اول،
شناسایی کنشگران است که با اقدامها و واکنشهای خود بر وضعیت پیچیده تاثیر میگذارند و مانع تغییر تعادل فعلی به تعادل جدید
میشوند .گام دوم ،جمعآوری حکایتها است که حاوی نحوه تفکر ،رفتارهای خاص ،تعارضها ،ساختارهای ارتباطی ،وقایع
مشترک و ساختار قدرت میان یک یا چند کنشگر است .گام سوم ،تحلیل سه الیهای است .چهار روش برای تحلیل دادههای پژوهش
روایی وجود دارد .تحلیل موضوعی 2که شامل خواندن دادهها ،کدگذاری ،دستهبندی و سازماندهی مجدد آنها میشود؛ تحلیل
ساختاری 3که عالوه بر تحلیل محتوا به شکل روایت نیز توجه میکند تا معانی اصلی کنشهای ارتباطی طبیعی را استخراج کند؛
تحلیل گفتگویی و عملکردی 4که داستانها را به عنوان آثار اجتماعی در نظر میگیرد که در مورد جامعه و فرهنگ صحبت میکنند؛
تحلیل بصری 5که در آن چگونگی تعبیر داستان بررسی میشود (کرمی و همکاران .)2016 ،در نهایت ،گام چهارمِ روایتپژوهی،
روایتگری مسئله محور است .در این مرحله ،راوی توصیفی روایتگونه از تعامالت میان کنشگران ارائه مینماید (بایرام زاده و
همکاران.)1396،
مطالبی که در این پژوهش بررسی شد را میتوان به لحاظ موضوعی در سه دسته جای داد :دسته اول شامل مطالبی بود که به نقصها
و کاستیهای موجود اشاره داشت؛ دسته دوم دربرگیرنده اظهارنظر بازیگران و موضعگیری موافق یا انتقادی آنها پس از تغییر و
تحوالتی مانند تغییر در قوانین و آییننامهها یا تاسیس نهاد جدید و  ...بود؛ و دسته آخر به اقداماتی که تاکنون در حوزه پرداخت
انجام شده است اشاره داشت .در این پژوهش ،با مطالعه مطالب ذکر شده ،بازیگران صنعت پرداخت شناسایی شدند و اقدامات و
موضعگیری بازیگران در مقابل تغییر و تعدیل قانون ،فعالیت نوآورانه استارتاپها ،شکلگیری کسب و کار جدید ،ارائه یک سامانه
جدید ،تغییر در روند کارمزد و  ...بررسی شد و موافقت یا مخالفت بازیگران و روابط رقابتی یا همزیستانه میان نهادهای مختلف
شناسایی شده است .با تحلیل دادهها ،کنشهای ارتباطی طی زمان استخراج شد .ابتدا به لحاظ مفهومی وقایع سطح منظر ،سطح رژیم
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و سطح کنام از یکدیگر تفکیک شدند .بدین ترتیب محرک ها یا موانع سطح منظر ،اقدامات رژیم سابق دربرابر فناوری و خدمات
نوآورانه ارائه شده از سوی شرکتها و استارتاپهای فینتک شناسایی شدند .در گام بعد بر مفاهیم سطح رژیم و سطح کنام تمرکز
شد .بررسی دادهها نشان داد بر  9مفهوم تاکید بیشتری وجود داشته است شامل :تحوالت فناورانه ،ارتباطات ،تبادل دانش،
سیاستگذاری و تصویب قوانین ،سطح آگاهی و استقبال شهروندان از خدمات ،تامین هزینهها ،تامین منابع انسانی ،تحقیق و توسعه
و ارائه خدمات نوآورانه مالی .از اینرو در مرحله چهارم ،وقایع در سطح رژیم و همچنین در سطح کنام حول این  9مفهوم و متناسب
با زمان وقوع آن تحت عنوان "پویاییهای سطح رژیم اجتماعی-فنی" و "نوآوریهای سطح کنام" روایت شده است .در نهایت
مسیر گذار به پیتک با توجه به سه سطح کنام و رژیم و منظر و بر اساس نظریه گیلز و همکاران ( )2016تعیین شده است.

 -4 -3اعتبارسنجی
در این مقاله برای افزایش اعتبار پژوهش اقدامات زیر انجام شده است:
-

بدنبال هرگونه تغییر و تحول در نظام مالی ،رسانههای مختلف مصاحبههای متعددی با بازیگران حوزه انجام دادهاند و تنوع
در رسانههای تحت بررسی و تطابق آنها با یکدیگر به اطمینان از وقایع و درک درست رفتار بازیگران مختلف کمک کرده
است.

-

بررسی نظرات ذینفعان گوناگون شامل سیاستگذاران ،نوآوران و استارتاپها ،انجمن فینتک ،ارائه دهندگان فناوری
اطالعات و  ...باعث شد دیدگاههای گوناگون به طور جامع بررسی شود که به اعتبار تحقیق میافزاید.

-

برای درک رفتار بازیگران متعدد درباره تحوالت فناورانه و تغییرات نهادی و بررسی وقایع طی زمان ،مطالب منتشر شده
در رسانههای تخصصی فینتک نیز طی زمان تحت بررسی قرار گرفته است.

-

با  2تن از فعاالن حوزه پرداخت در سمت مدیریت مرکز نوآوری مالی و همچنین کارشناس فناوری مالی مصاحبه انجام
شد تا از درستی درک از وقایع و نحوه اثرشان بر رژیم اطمینان حاصل شود.

-

روایتهای حاصل از این پژوهش و مسیر گذار شناسایی شده در اختیار دو نفر از اساتید دانشگاه که هم با فناوری مالی
و هم با نظریههای گذار آشنا بودند قرار داده شد و با توجه به روایتهای به دست آمده ،مسیر گذار جایگزینی فناوری
برای پیتک تایید شد.

-4يافتهها
 -1 -4روايت
گذار پیتک گذاری کوتاهمدت و مستمر با خدمات متنوع است از این رو دوران گذار ،در سطح یک فناوری با عمر کوتاه محدود
نمیشود بلکه در سطح تحلیل "صنعت" بررسی میشود .در این راستا بر وقایعی که در صنعت مالی پرداخت به دلیل تحوالت
فناورانه اتفاق افتاده تمرکز شده است .ا ین مطالعه تعامالت بازیگران ،نهادها و فناوری را در سه سطح منظر ،رژیم و کنام بررسی
میکند .در این راستا ابتدا عوامل محرک ،مانعها و عواملی که سرعت گذار را کاهش میدهند روایت شده است .سپس روایت
تحوالت سطح رژیم و کنام هر کدام در دو بخش مجزا تحت عنوان "بازیگران و تغییرات نهادی" و "بازیگران و تحوالت فناورانه"
ارائه شده است.

 – 1 -1- 4عوامل شناسايی شده سطح منظر اجتماعی-فنی
فشار فناوری حاصل از نوآوریهای خدمات پرداخت در سطح بینالملل و تاثیر آن بر رفع چالشهای مالی همراه با تغییر الگوی
جمعیت ،محرک گذار به پیتک در ایران بوده است .در مقابل ،تحریمهای جهانی و محدودیت دسترسی به برخی سرویسهای
زیرساختی خارجی ،کمرنگ شدن سرمایهگذاریهای خارجی ،افزایش قیمت ارز و تورم حاصل از آن از سرعت گذار به پیتک
کاستهاست .ساختار حاکمیتی انحصارگرا و دولتی در کشور و ضعف در ساماندهی بهینه نظام مالی نیز تحقق گذار را با موانعی مواجه
ساخته است.
 _2 _1_4پويايیهاي رژيم اجتماعی-فنی
بازيگران و تغییرات نهادي :مهمترین وقایع و تحوالت در سطح رژیم از اواخر دهه  60آغاز شد که بانکهای کشور پس از مطالعه
و بررسیهای گوناگون به رایانهای کردن عملیات بانکی پرداختند .طی دهه هفتاد زیرساخت بانکداری الکترونیکی یکپارچه ایجاد
شد اما در اواخر دهه هفتاد ،بانکها اعالم کردند ظرفیت فنی این کار را ندارند و برای ورود به این حوزه مقاومت کردند .طی دهه
 ،80بانکهای خصوصی در حوزه ارائه خدمات بانکی وارد شدند و مشتریان بانک دولتی را جذب کردند؛ حجم نقدینگی در کشور
نیز رو به افزایش بود و چاپ اسکناس پاسخگو نبود؛ در نتیجه توسعه پرداخت الکترونیک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت .در
این دوره ،سرمایهگذاریهای کالن روی بانکداری الکترونیک انجام شد ،شبکه شتاب راهاندازی شد و بانکها به یکدیگر متصل
شدند PSP ،ها 1تاسیس شدند و استفاده از کارت و پرداختهای الکترونیک در این دوره مورد استقبال مردم قرار گرفت .بانکها
برای همراه شدن با تحوالت شکل گرفته به سیستمهای پرداخت نوین نیاز داشتند و بانکمرکزی با وضع قوانین جدید این وظیفه
را به عهده شرکتهای  PSPگذاشت .نیاز PSPها به منابع بانک باعث وابستگی آنها به بانکها شد و با حذف کارمزد از سوی
بانکهاPSP،ها نتوانستند درآمد کارمزدی و مستقل از بانک داشته باشند که تضادمنافع میان بانک و  PSPرا در پی داشت .در این
دوران دغدغه تفکیک صنعت پرداخت از بانکداری وجود داشت لذا در اسفند  1389شبکه الکترونیک پرداخت با کارت (شاپرک)
معرفی شد و در سال  1391تراکنشهای پذیرندگی و پایانه فروش بانکها از شتاب به شاپرک منتقل شد و شبکه پرداخت کارتی
شاپرک از شبکه بانکی کارتی شتاب تفکیک شد .خدمات بین بانکی کشور به خوبی اجرا شد اما سیستم کارمزدی مشکل داشت .در
سال  1396مقرر شد کارمزد تراکنش ماندهگیری در پایانههای فروش فیزیکی از مشتریان دریافت شود همچنین سرویس ماندهگیری
بر بستر اینترنت نیز مشمول کارمزد برای دارنده کارت شود .عالوه بر پرداخت کارمزد ،نحوه تخصیص کارمزد نیز مشکالتی داشت
و عدم توزیع عادالنه آن میان ذینفعان ،اعتراضاتی را در پی داشت .در این دهه ،بازیگران جدیدی شامل پرداختیار ،2پرداختبان،3
پرداختساز ،4ضابطهیار 5و حسابیار 6نیز در اکوسیستم پرداخت معرفی شدند .مستند پرداختیار منتشر شد اما مستند پرداختبان
در حد سند اولیه باقی مانده است و در سایر حوزه ها هنوز مستنداتی تنظیم نشده و بازیگری فعالیت ندارد.
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بازيگران و تحوالت فناورانه :جهت نظارت بر صنعت پرداخت سامانههای متعددی توسط بانک مرکزی راهاندازی شده است؛ از
جمله میتوان به سامانه شتاب ،سامانه شاپرک ،سامانه پایا ،سامانه سحاب ،سامانه ساتنا ،سامانه تابا ،سامانه چکاوک اشاره کرد .عالوه
بر آن پروژههایی مانند ارائه بستر خدمات بانکی  USSDنیز در سال  1387به طور آزمایشی به مجریگری بانک مرکزی معرفی
شد .اما بعدها امنیت آن زیر سوال رفت و در سال  1394اعالم موجودی و خرید بر بستر  USSDمتوقف شد.
در زمینه اعتماد و آگاهی شهروندان ،تا قبل از دهه  ،90خرید اینترنتی مورد اعتماد مردم نبود .دانشگاهها و آموزش عالی و رسانه نیز
وظایف آگاهی بخشی و آموزش ،تبلیغات و فرهنگسازی را به درستی انجام ندادند و آموزش شهروندان و اطالعرسانی به آنها و
ارتباط با مردم به درستی پیگیری نشد اما دهه  90با اتفاقاتی مانند انتشار اولین دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال
 ،1393تاسیس انجمن فینتک در سال  ،1395آموزش عمومی در شبکه دو سیما در سال  1397و همهگیری ویروس کرونا در سال
 ،1399همراه بود که در نتیجه آن اقبال عمومی به تراکنشهای غیرحضوری افزایش یافت .در زمینه نیروی متخصص نیز ،اغلب
متخصصان فناوری اطالعات به این حوزه وارد شدهاند .رشد سریع صنعت پرداخت نیاز به تربیت نیروی متخصص آگاه به دانش
مالی در کنار فناوری اطالعات را افزایش داده است .به لحاظ ارتباطات و شبکهسازی کاستیهایی وجود دارد که منجر به عدم اطالع
کسب و کار از نحوه عملکرد سامانه های تعریف شده بانک مرکزی و مشکالت سازگار شدن با آن ،ناهمسویی تصمیمات بانک
مرکزی با موسسات مالی ،وابستگی PSPها به بانکها ،عدم گردش و اشتراکگذاری دانش و تجربیات میان شرکتها ،عدم اتحاد
بانکها با یکدیگر ،تضاد منافع میان بانکها و شرکتهای پرداخت و رقابت ناسالم میان PSPها شده است .بانک مرکزی وظیفه
رگوالتوری در نظام را نیز به عهده دارد و توانسته با جهتدهی به سایر نهادها و تدوین آییننامهها زمینه گذار به پیتک را فراهم
سازد اما در برابر تغییرات سریع محیط ،رویکردی سنتی دارد بطوریکه همه پروژهها باید از فیلتر بانک مرکزی بگذرد و توسط آن
اجرا شود .وجود نهادهای موازی و موازیکاری و تداخل میان نهادها ،وجود بروکراسی ،نبود متولی مشخص ،پیچیدگیهای حاصل
از تعدد سازمانها و مراکز سیاستگذار مانع توسعه فناوری بوده است .به لحاظ فنی نیز نیاز به حمایت دولت و ایجاد تحول در
زیرساختها برای تطبیق با استانداردهای بینالملل ،مهاجرت از کارت مغناطیسی به کارت هوشمند جهت حفظ امنیت و طراحی
سامانههای کشف تقلب در سطح جهانی وجود دارد.
 _3 _1_4نوآوريهاي سطح كنام
بازيگران و تغییرات نهادي :اولین استارتاپهای پیتک در ایران فعالیت خود را از سال  1389آغاز کردند اما از سوی بانکها
حمایت نشدند .بانکها به استفاده از فناوری روی آورده بودند اما هنوز ساختار سنتی داشتند و تمایل به ارائه سرویس به کسب و
کارهای کوچک و ناشناس نداشتند .عالوه بر آن میان استارتاپهای پرداخت  PSPها نیز تضاد منافعهایی به لحاظ کسب درآمد
وجود داشت .با این وجود ،موج استارتاپی وارد کشور شد و خدمات آنها در حوزه پرداخت مورد توجه جامعه قرار گرفت و منجر
به تغییر رویه در بانکها شد .در سال  1394نقشه راه بانک مرکزی تغییر یافت و جهت سازگاری با تغییرات فناوری و اجتماعی
اقداماتی انجام شد .بانک مرکزی مسئولیت نظارت و مجوزدهی و تعدیل قانونی را به عهده گرفت .یکی از اقدامات بانک مرکزی
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای استارتاپها بود که اعتراضاتی را به همراه داشت اما عدم اشتراکگذاری تجربیات و نبود اتحاد
میان استارتاپها مانع از نفوذ بر تصمیمات بانک مرکزی بود .بانک مرکزی نیز در تصمیمگیری درباره استارتاپها رویکرد مشارکتی
نداشت .با تشکیل انجمن فینتک در سال  1395این رویه تغییر کرد و اقدامات موثری در تسهیل اخذ مجوز و شکلگیری تفاهمنامهها،
حمایت از کسب وکارهای فینتکیِ پرداخت و تاثیرگذاری آنها بر تصمیمات بانک مرکزی انجام شد .به دنبال آن ،در سال 1396

پس از فیلتر برخی استارتاپهای پیتک ،حمایت رسانهها و جنبشهای مردمی در شبکههای اجتماعی بر ضد فیلترینگ کسب و
کارها منجر به تشکیل جلسات از سوی بانک مرکزی با مشارکت گرفتن PSPها و استارتاپهای پرداخت شد و محدودیت مجوز
به استارتاپها و محدود ساختن فعالیت آنها تا حدی تعدیل شد .در سال  1397در راستای ارتقا عملکرد نظام ،شش شرکت
پرداختیار با شاپرک تفاهمنامه امضا کردند و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کردند و تا سال  1398تعداد آنها به  70شرکت
رسید.
بازيگران و تحوالت فناورانه :با وجود محدودیتهای قانونی و مشکالت زیرساختی ،استارتاپهای پیتک در ایران به ارائه خدمات
نوآورانه متنوعی میپردازند؛ برای مثال میتوان به ارائه کیف پول الکترونیک ،اپلیکیشن موبایل ،درگاههای پرداخت اینترنتی و صفحه
پرداخت شخصی ،پلتفرمهای تجارت اجتماعی و  ...اشاره کرد .در سطح استارتاپهای پیتک مشکالتی به لحاظ تامین هزینه
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری وجود دارد .عالوه بر آن بنیانگذاران استارتاپها با مسائل حقوقی مورد نیاز خود آشنا
نیستند و نیازمند آموزش و کسب آگاهی هستند ،از سوی دیگر آموزش شهروندان مطرح است زیرا با خدمات نوآورانه استارتاپها
آشنا نیستند .ضرورت فرهنگسازی و آموزش شهروندان از اولویتهایی است که فعاالن حوزه معتقدند کمتر به آن توجه شده است.

 -2 -4مسیرشناسی
این مطالعه دامنه رژیم اجتماعی-فنی را در سطح صنعت در نظر گرفته است .خدمات پرداخت در ابتدا زیر مجموعه صنعت بانکداری
ارائه میشد .توسعه منظر و فشار حاصل از تحوالت فناورانه در سطح بینالملل باعث اختالل در رژیم سنتی شد و انگیزه تغییر را
ایجاد کرد .تحوالت از بانک مرکزی که نهاد صاحب نفوذ دولتی در حوزه پرداخت است آغاز شد .در ابتدا بازیگران مسلط مانند
بانکها برای آغاز پرداخت الکترونیک مقاومت کردند اما بتدریج مجبور به پذیرش فناوری شدند و با کمک شرکتهای نرمافزاری
و سختافزاری بالغ که در حوزه های غیر مالی فعالیت داشتند (وجود تخصص فناورانه) و تهدید رژیم محسوب نمیشدند به ارائه
خدمات پرداختند.
بدین ترتیب در سال  ،1382شرکتهای نرمافزاری در قالب شرکتهای خصوصی  PSPبا مجوز بانک مرکزی تاسیس شدند تا
به بانکها در زمینه سیستمهای نوین پرداخت و نصب و راهاندازی گسترده پایانههای فروش و همچنین امکانات نرمافزاری پرداخت
از طریق اینترنت و موبایل ،خدمات ارائه دهند .مشابه همین تعامالت در زمان آغاز فعالیت استارتاپها و ارائه خدمات نوآورانه مالی
اتفاق افتاد که طی آن مسلطهای صنعت درابتدا مخالف ارائه این خدمات بودند اما بتدریج مجبور به تغییر رویه شدند.
در سال  ،1389اولین استارتاپهای پرداخت فعالیت خود را آغاز کردند و خدماتی با کیفیت بهتر و سریعتر از بانکهای سنتی به
مشتریان ارائه دادند .بانکها در ابتدا از استارتاپها حمایت نکردند ،اما با تحوالتی که استارتاپها ایجاد کردند و همچنین استقبال
مردم ،بانکها که تاقبل تمایلی به همکاری با استارتاپها نداشتند تغییر رویه دادند .با راهاندازی شبکه شاپرک در سال  ،1391صنعت
پرداخت کارتی از صنعت بانکداری کارتی جدا شد و فقط خدمات کارت به کارت مرتبط به صنعت بانکداری باقیماند و سایر
پرداختها توسط صنعت پرداخت پیگیری شد .بنابراین بانکها فقط به عنوان نگهدارنده حساب در چرخه پرداخت حضور داشتند.
این تفکیک منجر به تغییرات عمیق یا فروپاشی صنعت بانکداری نشد زیرا از یک سو ،صنعت بانکداری صنعتی چند خدمتی است
و از سوی دیگر ،در ایران هرگونه تغییر و تحوالت فناورانه به ویژه در زمینه مالی با توجه به حساس و استراتژیک بودن آن ،به طور
مستقیم با مداخله دولت و بانک مرکزی انجام میشود لذا زمینه شکلگیری ائتالفهایی که منجر به تغییرات عمیق در نظام بانکی -

که تحت حمایت دولت هستند -شود ،کمتر فراهم است .بنابراین فعالیتهای  PSPو نوآوریهای استارتاپها جایگزین بخشی از
خدمات بانک ،یعنی خدمات پرداخت شد و باعث انتقال خدمات پرداخت از زیرمجموعه صنعت بانکداری به صنعت پرداخت شده
است .این تحوالت فراتر از تغییر معماری صنعت بوده و تفکیک صنعت پرداخت از بانکداری را به همراه داشته لذا گذار به پیتکها
در کشور از مسیر گذار جایگزینی فناوری پیروی کرده اما در تدوین آییننامهها و ارائه مجوز و ایجاد تحوالت نهادی بسیار محتاطانه
عمل شده که باعث سرعت کم و تدریجی بودن تغییرات شده است .بنابراین جایگزینی پیتکها از الگوی تناسب و تطابق پیروی
میکند.

 -5بحث و نتیجهگیري
مطالعه حاضر با هدف شناسایی نحوه گذار به پیتک و بهینهسازی آن به بررسی بازیگران و ارتباط آنها با هم و رفتارشان در مقابل
تغییرات آییننامه ،قانون و ارائه خدمات نوین پرداخته است .شواهد نشان میدهد خدمات پرداخت در ابتدا زیرمجموعه صنعت
بانکداری ارائه میشد .توسعه منظر و فشار حاصل از تحوالت فناورانه در سطح بینالملل باعث اختالل در رژیم سنتی شد و انگیزه
تغییر را ایجاد کرد .بانکها به عنوان بازیگران مسلط رژیم ،آمادگی الزم برای تطبیق با تحوالت را نداشتند لذا شرکتهای نرمافزاری
در قالب شرکتهای خصوصی  PSPبا مجوز بانک مرکزی جهت کمک به بانکها تاسیس شدند .استارتاپهای پرداخت نیز فعالیت
خود را آغاز کردند .با شکلگیری شاپرک ،فعالیتهای  PSPو نوآوریهای استارتاپها جایگزین بخشی از خدمات بانک ،یعنی
خدمات پرداخت شدند و باعث انتقال خدمات پرداخت از زیرمجموعه صنعت بانکداری به صنعت پرداخت شدند .لذا گذار به
پیتکها در کشور از مسیر گذار جایگزینی فناوری پیروی کرده است و به دلیل تدریجی بودن تغییرات از الگوی تناسب و تطابق
پیروی میکند.

شکل  ،7گذار به پیتک از مسیر جايگزينی فناوري

در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده ،محقر و همکاران ( ،)1398مسیر گذار به فناوریهای مالی در سطح کل نظام مالی که متشکل
از بورس ،بیمه ،بانک و پرداخت است را بررسی کردند و نتیجه گرفتند گذار به فینتکها از مسیر تحول انجام شده است .مطالعه
حاضر با تاکید بر اینکه گذار در هر یک از حوزههای ذکر شده (بورس ،بیمه ،بانکداری و پرداخت) هماهنگ و به موازات هم نبوده
است و استقبال از فناوریهای نوین مالی و سطح آمادگی بازیگران در هر یک از حوزهها متفاوت بوده است ،مسیر گذار مشابهی
برای آنها متصور نبوده و با تمرکز بر دامنهای محدود ،در سطح صنعت پرداخت ،در صدد شناسایی مسیر گذار به پیتکها برآمد و
نتیجه گرفت مسیر گذار از نوع جانشینی فناوری بوده است.
بر اساس روایت ارائه شده از کشور ایران ،پیشنهادات سیاستی این مطالعه دو بعد دارد .در بعد اول سازوکار شکلدهی به ارتباطات میان
بازیگران در برابر تغییرات نهادی و تحوالت فناورانه مورد توجه قرار گرفته است .با وجودیکه حدود  10سال از تفکیک صنعت پرداخت
از بانکداری میگذرد ،هنوز تعامالت درستی میان بازیگران شکل نگرفته است.برای مثال PSPها وابسته به بانکها هستند .نظام کارمزد
مشکل دارد ،همکاری PSPها با یکدیگر و همکاری PSPها با استارتاپهای پرداخت به درستی شکل نگرفته است .در این شرایط نیاز
به مداخله سیاستی دولت برای اصالح و تعدیل روابط است که تحت تاثیر دانش سیاستگذاران ،تعدیل در رگوالتوری و اصالح قانون و
همچنین سطح آگاهی سیاستگذاران قرار دارد .تصمیمات اغلب به طور متمرکز توسط دولت اتخاذ میشود در حالیکه برخی سیاستگذاران
با فناوریهای مالی آشنایی ندارند؛ لذا نیاز به تغییر رویه و استفاده از شیوههای غیرمتمرکز و مشورتی است .با مشارکت گرفتن سایر
بازیگران در تصمیمات ،پذیرش تصمیمات از سوی بازیگران و مشروعیت تصمیمات نیز افزایش مییابد .بعد دوم ،مداخله سیاستی در
گذار به فراهمسازی شرایط زمینهای توسعه کنام متمرکز است؛ که اگر فراهم نباشد زمینه فعالیت برای ارائه خدمات نوآورانه استارتاپهای
فینتک فراهم نیست و مانعی در مسیر گذار خواهد بود و باعث کاهش سرعت گذار میشود .این مورد نیاز به پیگیری جدی دولت دارد.
در صورت فراهم شدن زیرساخت اولیه ،شرایط استفاده از فناوریهای نوین مانند اینترنت اشیا ،هوشمصنوعی و  ...بیشتر از قبل در
حوزه پرداخت فراهم میشود که میتواند سرریز و توالی از نوآوریهای متعدد و خدمات نوین را در پی داشته باشد و به تدریج
باعث حذف برخی نهادها و شکلگیری نهادهای جدید و تغییر معماری سیستم شود.
وقوع تحوالت ذکر شده به لحاظ پیچیدهتر شدن فناوریها ،مستلزم فرهنگسازی و آموزش شهروندان است که کاربر نهایی خدمات
پرداخت هستند .بنابراین پیشنهاد میشود به موازات برنامهریزی برای ارتقا زیرساخت و اصالحات نهادی ،بحث آموزش شهروندان
و ارتقا سواد دیجیتال نیز مورد توجه قرار گیرد .ارتقا سواد شهروندان بر افزایش اعتماد آنها به فناوریهای مالی تاثیرگذار است .در
ایران ،اعتماد مردم به سازمانهای دولتی باال است .این درباره اعتماد شهروندان به فینتکها نیز وجود دارد .استقبال سازمانهای دولتی از
خدمات استارتاپهای پیتک به عنوان کاربر و مشتری در ایجاد اعتماد میان مردم و کاهش نگرانی از ناامنی بستر ارائه خدمات ،اثر مثبت
دارد .در این راستا با توجه به مسیر گذار جایگزینی که برای پیتک شناسایی شده است و با توجه به تعدد استارتاپها و خدمات ،بهتر
است تمرکز بر ایجاد پنجره های فرصت و افزایش کاربران این خدمات باشد .در این راستا ارائه خدمات به اصناف گوناگون پیشنهاد
میشود .یعنی به گروههای مختلف متناسب با شرایط سن و جایگاه اجتماعی و شغلی مختلف خدمات سفارشی ارائه شود.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم دسترسی به خبره اشاره نمود .این مقاله به منظور شناسایی مسیر گذار با روش پژوهش کیفی
روایت پژوهی به تحلیل رفتار بازیگران در برابر تحوالت فناورانه و تغییرات نهادی طی زمان پرداخته است .به دلیل محدودیت در دسترسی
به خبرههایی که هم به فناوری مالی و هم به ادبیات گذار آشنایی داشته باشند لذا نوعشناسی گذار تنها با دو خبره از دانشگاه بررسی و
تایید شدهاست.

در پایان پیشنهاد میشود مطالعات آتی تحوالت فناورانه در سایر زیرشاخههای فینتک را به تفکیک مورد بررسی قرار دهند تا تصویری
جامع از گذار در حوزههای مالی مختلف حاصل شود.
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