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سال ششم
شماره شصت وپنجم

گزارش

»اصالح نظام کارمزد«، عبارتی است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار گفته و شنیده ایم؛ یک زخم کهنه بر پیکره صنعت 
بانکی و پرداخت کشور که سال هاست این صنایع را آزار می دهد. جلسات متعددی در تمام این سال ها درباره این نظام معیوب 
و ضرورت اصالح آن برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز برای این تغییر ارائه شده اند که هیچ کدام از آنها نه تنها به مرحله 
اجرایی و اصالحی نرسیده اند، بلکه این همه انرژی برای پرداختن به این موضوع نیز تاکنون تأثیرگذار نبوده است. متأسفانه در 
ماه های انتهایی سال ۱۴۰۱ هستیم و همچنان این عبارت را از زبان مدیران، متخصصان و کارشناسان صنعت بانکی و پرداخت کشور می شنویم. 
اما کجاست گوش شنوا؟ ثابت ماندن کارمزدها از حدود پنج سال قبل تاکنون با توجه  به افزایش بسیار زیاد هزینه های مرتبط با شبکه پرداخت 
مانند هزینه های زیرساختی، نیروی انسانی، کاغذ رول و... شرکت های پی اس پی را با دشواری ها و چالش های فراوانی روبه رو کرده؛ چالش هایی 
که در صورت عدم اصالح این نظام می تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد. با نگاه واقع بینانه به صنعت پرداخت کشور 
مشخص است که اصالح نظام کارمزد ضروری ترین اقدام برای بهبود وضعیت این صنعت است. تا همین حاال هم بسیار دیر شده و اتالف وقت 
بیشتر باعث زیان بیشتر بازیگران این صنعت می شود. به همین خاطر بار دیگر در گفت وگویی که با مدیران عامل شرکت های پی اس پی داشتیم، 

به ضرورت این تغییر پرداختیم تا شاید این بار حرف ها شنیده شوند.

بررسی ضرورت اصالح نظام کارمزد در گفت وگو با مدیران عامل شرکت های پی اس پی

وقت اضافه، تمام!

  کوچک شدن کیک اقتصاد کشور

طبق صحبت هــای علی اکبر فراهانی، مدیرعامل شــرکت آســان پرداخت پرشــین، 
در دو دهــه اخیــر اقتصــاد ایــران به مرور و بــا توســعه دولــت الکترونیک به ســمت 
غیرنقدی  شــدن حرکــت کــرد کــه در ایــن مســیر نقــش صنعــت پرداخــت، به ویژه 
شــرکت های پی اس پــی به عنــوان اولیــن بازیگران رســمی صنعــت و شــتاب دهنده 
این رشــد و کاهش هزینه چاپ پول در اقتصاد بســیار تأثیرگذار بود. عاوه بر این، 
شرکت های پی اس پی با فراهم سازی بستر پرداخت غیرحضوری، عامل مهمی در 
مسیر رشد تجارت الکترونیک نیز بودند و موجب ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده 

به مردم شدند. 
با گذشــت زمان اما نــگاه متولیــان و سیاســت گذاران به 
صنعــت پرداخت به  گونه ای شــد که ایــن صنعت باید 
فــدای رشــد دیگــر بخش هــای اقتصــاد شــود. اتفاقــی 
که بــا عدم اصــاح نظام کارمــزد صورت گرفــت، منجر 
به این شــد کــه پــاداش خدمــات صنعــت پرداخت به 
گروه های دیگر در زنجیره ارزش تعلق یافته و جذابیت 
این صنعت را در مقایســه با دیگر بخش ها 

کمتر سازد.
فراهانــی توضیــح می دهــد کــه 
طوالنی شــدن ایــن عــدم تغییر 
باعــث ایجــاد حــق بــرای دیگر 
ذی نفعــان شــده و هزینــه 
تغییر را بــرای تصمیم گیران 
باال برده و وضعیت صنعت 
را به جایی رســانده که نظام 
حاکــم بر این کســب وکارها 
از نظــر اقتصــادی نــاکارا 
شــده و تعــادل ریســک 
پذیرفته شــده و بازدهــی 
دریافتی بر هــم بخورد. او 
می گوید: »اشاره به جایگاه 
صنعت پرداخت در اقتصاد 

در کنار وضعیت فعلــی این صنعت، این خطــر را برای 
کشــور در پــی دارد کــه در شــرایط تحریمــی و کاهــش 
مراودات بین المللی فرصت رشد بر پایه خدمات نیز از 
دست برود و نتیجه نهایی، کوچک شدن کیک اقتصاد 

کشور باشد.«
با بررســی شــاخص های اقتصاد کان کشــور طی دهه 
اخیــر، موضوعــی که بیــش از همه مــوارد جلــب توجه 
می کند، نــرخ تورم اســت کــه قیمت هــای ابتــدای دهه 
۱۳۹۰ را به خاطره تبدیل کرده است. اما چنانچه گفته 
شد، وضعیت صنعت پرداخت چیزی متفاوت را نشان 
می دهد. مدیرعامل آسان پرداخت پرشین با بیان این 
موارد، می گوید: »بیش از هفت سال تثبیت کارمزد در 
کنار افزایش ناشــی از تورم در هزینه ها، کار را به جایی 
رسانده که تقریباً همه بازیگران این صنعت دچار زیان 
اقتصادی شــده اند. البته شــرکت های پی اس پی بیکار 
ننشسته اند و با همراهی با اکوسیســتم استارتاپی در 
تاش برای ایجاد جریان های درآمدی جدید هســتند، 
لیکن تا رسیدن به نقطه بازدهی سرمایه گذاری مثبت 

راه طوالنی در پیش دارند.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت پرداخت کشور 
می توانــد یک ســال دیگر بــا این نظــام کارمــزدی ادامه 
دهــد، می گویــد: »ادامــه دادن صنعــت پرداخــت بــه 
فعالیــت از ابتــدای نیمــه دوم دهــه ۱۳۹۰ تاکنون بیش 
از آنکه ناشــی از صرفــه اقتصــادی و بازدهــی دریافتی 
بازیگــرانِ به طور خــاص شــرکت های پی اس پی باشــد، 
نتیجه تعهد این بازیگران به رســالت تعیین شده خود 
بــرای بهبــود فضــای کســب وکار و توســعه اقتصــادی 
در کشــور بوده اســت. با ایــن رویکــرد اگر شــرکت های 
پی اس پی همچنــان توانایی تحمــل عدم النفع موجود 
را داشــته باشــند، می تــوان همچنــان بــه ایفــای نقش 
آنها امید داشــت و گفت که این شــرکت ها به فعالیت 

مینا حاجی

علی اکبر فراهانی
مدیرعامل آسان پرداخت پرشین
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خود ادامــه می دهنــد. اما منطــق اقتصــادی راهی جــز برون رفت بــرای صاحبــان این 
کسب وکارها باقی نمی گذارد.«

به گفته فراهانی، با نــگاه واقع گرایانــه به صنعت پرداخت در کشــور به نظر می رســد 
ضروری ترین اقدام برای بهبود وضعیت این اقیانوس قرمز، اصاح نظام کارمزد و تغییر 
رویکــرد در این حوزه باشــد. او در توضیــح این موضــوع می گوید: »اگر قصــد انتخاب 
زمان و تعیین فرصت برای انجام این کار را داشته باشیم، باید گفت نقطه فعلی نیز از 
وقت های اضافه گذشته و اتاف زمان بیشتر موجب زیان بیشتر برای بازیگران و خروج 

شرکت ها از صنعت خواهد شد. طبیعتاً تعطیلی یک 
کســب وکار اتفاقی ناخوشــایند، به ویژه برای صاحبان 
آن خواهد بود، اما تلخی و اثرات منفی آن در این مورد 
کل فضای اقتصــادی را متأثــر خواهد ســاخت و دامن 
بخش های دیگر، به ویژه حوزه خدمات و کسب وکارهای 

نوپا را خواهد گرفت.«

  کاهش کیفیت صنعت پرداخت

طبق صحبت های مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل 
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد درباره دالیل عدم 
اصاح نظام کارمزد فعلی کشور، این تصمیم در زنجیره 
خدمت پی اس پی ها الیه های مختلفی را درگیر می کند؛ 
در ابتــدای امــر بانک هــا هســتند کــه در حــال حاضــر 
فشاری مبنی بر عدم پرداخت کارمزد توسط بانک های 
دارنده حســاب دارد، بخش بعدی پذیرندگان هستند 
که در بازار رقابتی صنعت پرداخت بعد از رفع نیازهای 
اصلی عادت به دریافت خدمات، ویژه به صورت رایگان 
کرده انــد و اکنــون دریافــت ایــن خدمــات ویــژه بــه نیاز 
مشتریان تبدیل شده و هرگونه تغییر در نحوه ارائه این 
خدمات با مقاومت ایشان مواجه می شود. در نهایت 
در صــورت ایجــاد تغییراتــی در نظــام کارمــزد، دارنــده 
کارت به عنــوان یکی دیگــر از طرف هــای دریافت کننده 
ایــن خدمــت ممکــن اســت متحمــل 

هزینه شود. 
او در این بــاره می گوید: »هرگونه 
خصــوص  در  تصمیم گیــری 
اعمــال تغییــر در ایــن نظــام بــا 
توجه بــه مقاومت هــای موجود 
و ایجاد نارضایتی های احتمالی 

هر یک از طرفین باعث شده اصاح نظام کارمزد امری حساس 
و دشوار باشد و این تصمیم سخت از مدیرعاملی 
بــه مدیرعامــل دیگــر در شــاپرک بــه ارث 

می رسد.«
به گفته او، بــا توجه به افزایــش هزینه ها 
در بهــای تمام شــده و ســایر هزینه هــا 
در ســال های اخیــر، حاشــیه ســود 
شــرکت های پرداخــت روبه کاهــش 
اســت؛  بخــش عمــده درآمــد ایــن 
شــرکت ها کــه از محــل کارمــزد 
می شــود،  تأمیــن  تراکنــش 
ثابــت مانــده و در نقطــه مقابــل 
تمامــی  در  هزینه هــا  تمامــی 
بخش هــا افزایــش یافتــه اســت. 
مشــهدی تفرشــی بــر ایــن عقیــده 
اســت کــه ادامــه ایــن روند مشــکات 
عمــده ای در تحقــق ســود ایجــاد می کند 

و در طوالنی مــدت بــا توجــه بــه افزایش قیمــت ارز و 
افزایش فزاینده هزینه های تأمین و نگهداری دارایی 

شرکت ها، ارائه خدمت را دشوارتر خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت پرداخــت الکترونیک پاســارگاد 
در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت پرداخت کشور 
می تواند یک ســال دیگر با این نظام کارمزدی ادامه 
دهد یا خیــر، می گوید: »اگرچه بررســی صورت های 
مالی شرکت های فعال در صنعت نشان از دشواری 
مســیر پیــش  روی ایــن شــرکت ها دارد، امــا قبــل از 
آســیب جــدی بــه ۱۲ شــرکت اصلــی فعــال در حوزه 
صنعت پرداخت، شرکت های وابسته به این صنعت 
از ادامه فعالیــت باز خواهنــد ماند. به عنــوان نمونه 
در حــال حاضــر شــاهد آن هســتیم کــه بســیاری از 
کارگزاران با توجه به افزایش هزینه های خود مجبور 
به تعطیلی شرکت ها یا تعدیل سرمایه انسانی خود 

شده اند.«
بــه عقیــده مشــهدی تفرشــی، ایــن اصــاح بایــد 
در ســال های پیشــین اتفــاق می افتــاد و هــر ســال 
تأخیر در اصاح ایــن نظام عاوه بر ســخت تر کردن 
تصمیم گیری و افزایش تبعات نامطلوب این تأخیر، 
توانمنــدی شــرکت های پرداخــت و کیفیت صنعت 
پرداخــت را نیــز تحت الشــعاع قــرار می دهــد و در 
نهایــت تمــام جامعــه تأثیــرات و تبعــات آن را حس 

خواهد کرد.

  دو پیامد نامبارک

بــا توجــه بــه گفته هــای محمدحســین کاشــی، 
مدیرعامل پرداخت الکترونیک ســداد عوامل مؤثر 
در عدم تغییرات الزم در نظام کارمزدی را می توان به 
چند دسته تقسیم کرد؛ باورهای نادرست اقتصادی 
در مــورد ســازوکار فعالیت و کســب درآمــد بانک ها 

در ایــران، اصــرار بــر الگوبــرداری غیرمنعطف از 
مدل هــای کارمــزدی ســایر کشــورها و گره زدن 
اصــاح نظــام کارمــزد شــبکه پرداخــت بــه 
موضوعات غیراقتصادی. او درباره مورد اول 
این طور توضیح می دهد: »باوری نادرست یا 
اگر بخواهیــم دقیق تر صحبــت کنیم، باوری 
قدیمی در کشــور ما، خصوصــاً در میان بدنه 

جامعه و صاحبان کسب وکارهای سنتی وجود 
دارد کــه اگــر به صــورت اغراق شــده 

توضیحش دهیم، این می شــود 
کــه »هــر یــک ریالــی کــه یک 

دقیقه در یک بانک رسوب 
داشــته باشــد، بانــک از 

کســب  درآمــد  آن 
رواج  می کنــد«! 
ایــن بــاور در موارد 
مانــع  مختلفــی 
ایجــاد اصاحــات 

الزم دربــاره کارمــزد 
خدمات بانکی شده است. 

از جمله مواردی که به مانع این 
بــاور نادرســت برخــورد کــرده، 

مسیح مشهدی تفرشی
محمدحسین کاشی مدیرعامل پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد

بیش از هفت 
سال تثبیت کارمزد 
در کنار افزایش 
ناشی از تورم در 
هزینه ها، کار را 
به جایی رسانده 
که تقریباً همه 
بازیگران این 
صنعت دچار زیان 
اقتصادی شده اند. 
البته شرکت های 
پی اس پی بیکار 
ننشسته اند 
و با همراهی 
با اکوسیستم 
استارتاپی در 
تالش برای ایجاد 
جریان های درآمدی 
جدید هستند
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سال ششم
شماره شصت وپنجم

گزارش

اصاح نظام کارمزد شبکه پرداخت اســت؛ کافی است نگاهی به موضع گیری های 
نهادهای صنفی سنتی، هرگاه که بحث اصاح نظام کارمزد مطرح شده، بیندازیم. 
متأسفانه تصمیم چند سال قبل بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد تراکنش های 
خرید از بانک پذیرنــده، بر این باور غیردقیق مهر تأیید زده اســت. از این  رو یکی از 

اقدامات الزم برای تسهیل اصاح نظام کارمزد، تصحیح این باور است.«
کاشــی دربــاره دومین عامــل کــه »اصــرار بــر الگوبــرداری غیرمنعطــف از مدل های 
کارمزدی سایر کشورها« اســت، می گوید که نظام بانکی ایران تقریباً با چهارچوب 
بانکداری کاسیک در تمام دنیا متفاوت است. به اعتبار این تفاوت منطقاً نمی توان 
و نباید انتظار داشــت چهارچــوب فعالیت های وابســته و مرتبط با نظــام بانکی در 
ایران، مشابه فعالیت های همسان در سایر کشورها باشد. او ادامه می دهد: »شبکه 
پرداخــت و نظام کارمــزدی این شــبکه نیز مســتثنی نیســت؛ بنابرایــن الگوبرداری 
عین به عیــن از مــدل کارمزدی شــبکه پرداخت متــداول در دنیــا نمی توانــد برای ما 
کاربرد و وجاهت داشته باشد. نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسامی باید با در 
نظر گرفتن اقتضائات و نظام بانکی و پرداخت در ایران، مدلی بومی و در عین  حال 

منطبق با منطق اقتصادی طراحی کنند.«
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد سپس به سومین عامل که »گره زدن اصاح 
نظام کارمزد شــبکه پرداخت به موضوعات غیراقتصادی« اســت، می پردازد. طبق 
توضیحات او، ماحظات غیراقتصــادی مانند مراعات کســبه، جلوگیری از انتقال 
کارمزد از طرف پذیرندگان به خریــداران و دارندگان کارت هنگام خرید و... از جمله 
مسائلی بوده و هستند که از طرف تصمیم گیران به عنوان موانع مصلحتی به تعویق 

 انداختن اصاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت مطرح می شود.
کاشــی می گویــد: »غافــل از آنکــه هزینــه گســترش و پایــداری شــبکه پرداخــت را 
همــان پذیرنــدگان و کاربــران متحمــل می شــوند، البتــه به صــورت غیرمســتقیم و 
ناعادالنه؛ کافی اســت بــه صورت های مالی بانک هــا نگاهی بیندازیم تا مشــخص 
شود هزینه های کارمزدی در ردیف هزینه های جاری ثبت شده و منطقاً این ردیف 
هزینه ای در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک هــا اثر دارد و خود را در قالب باال 
رفتن نرخ ســود تســهیات پرداختی، کاهش ســود ســهام داران بانک ها و... نشان 
می دهــد؛ بنابرایــن تمام اقشــار جامعــه به نوعــی هزینه هــای کارمــزدی را به صورت 
غیرمستقیم پرداخت می کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر 

رایگان است. 
نکته تأسف بارتر این مدل هم این اســت که مانند هر یارانه پنهان دیگری، کسانی 
که استفاده بیشتری از این خدمات دارند، بهره بیشتری از یارانه می برند و دیگران 
این هزینه بیشــتر را پرداخت می کنند. به عنوان  مثال روســتاییان و کشــاورزان که 
اســتفاده کمتری از ابزارهای پرداخت الکترونیک دارند، باید هزینه غیرمســتقیم 
بهره مندی شهرنشینان و مغازه داران را متحمل شوند!« به عقیده کاشی، تردیدی 
نیســت که باید با فرهنگ ســازی درســت و دقیــق این واقعیــت را در افــکار عمومی 
پررنگ کرد که همه ما باید هزینه خدماتی را که از آنها استفاده می کنیم، متناسب با 
مقدار بهره مندی خود پرداخت کنیم. چنین باوری کم وبیش در مواردی مانند برخی 
خدمات بانکی وجــود دارد، ولی فراگیر کــردن آن در مورد خدمات شــبکه پرداخت 
نیازمند فرهنگ ســازی و تشــریح ابعــاد مختلف ارائه ایــن خدمت بــه پذیرندگان و 

دارندگان کارت است.
کاشــی در پاســخ به این ســؤال که آیا موافق هســتید که بازیگران صنعــت بانکی و 
پرداخت در حــال حاضر به نقطه ضرردهی رســیده اند؟ این طــور توضیح می دهد: 
»صدور حکــم کلــی دربــاره ضرردهــی بازیگــران صنعت پرداخــت منطقاً درســت 
نیســت؛ چراکه هر یک از شــرکت های ارائه دهنــده خدمات پرداخــت الکترونیکی 
نقطــه سربه ســر مختــص خــود را دارنــد، ولــی در یــک نــگاه کلــی می تــوان گفــت 
ثابت مانــدن کارمزدهــا از حــدود پنج ســال قبــل تاکنون بــا توجه  به جهش شــدید 
هزینه های مربوط با شبکه پرداخت، اعم از هزینه های زیرساختی، نیروی انسانی، 
الیسنس نرم افزارها، کاغذ رول و...، شرکت های پی اس پی را با دشواری های فراوانی 

روبه رو کرده است.«
بــه عقیــده او، نکته مهمــی کــه نهادهــای تصمیم گیر بایــد بــه آن توجه کننــد، این 
اســت که ادامه این وضعیت دو پیامد نامبارک دارد؛ اول اینکه توسعه شبکه و در 
آینــده نه چندان دور، پایداری شــبکه دچار مشــکات زیادی خواهد شــد و دومین 

پیامد هم اینکه شــرکت های پرداخت ناگزیر به سمت 
روش هــای درآمــدی خــارج از چهارچوب تعریف شــده 
و اساســنامه های خــود ســوق پیــدا می کننــد: »تمرکــز 
بیشــتر بر کســب درآمد از فروش کاال و خدمات مانند 
فروش شارژ تلفن همراه، فروش بیمه نامه، بلیت وسایل 
حمل ونقــل و... از پیامدهــای تعلــل در اصــاح نظــام 
کارمزد شبکه پرداخت است. از سوی دیگر مدل فعلی 
نظام کارمزد باعث شده کســب وکارهای خدمت گیر از 
شبکه پرداخت به درآمد شــرکت های پرداختی چشم 
داشته باشند و مقوله »ســهم خواهی از کارمزدها« به 
رویــه ای نادرســت و مفســده برانگیز در اقتصاد کشــور 

تبدیل شود.«
بــه نظر کاشــی بیــش و پیــش از اصرار بــر تعییــن زمان 
بــرای اصــاح نظــام کارمــزد بایــد به دنبــال روش هایــی 
باشــیم که اصاح کم هزینه تر، عمیق تر و بهینه باشد. 
تردیدی نیســت که اهــرم قیمتی در تمام ســاختارهای 
اقتصادی، مصرف را به ســطح واقعــی نزدیک می کند. 
یکــی از اهــداف اصــاح نظــام کارمــزد کــه بایــد در نظر 
گرفته شود هم اســتفاده از اهرم قیمتی برای منطقی و 
متناســب کردن بار شبکه پرداخت با ســایر مؤلفه های 
اقتصادی کشــور اســت. او در این بــاره می گوید: »مرور 
آمارهای شــبکه پرداخــت در ایــران نشــان می دهد که 
مواردی مانند تعداد تراکنش ها، سرانه کارت خوان و... 
در ایران به کشورهایی با جمعیت چندین برابری کشور 
ما یا اقتصادهایی به مراتب بزرگ تر از اقتصاد ایران تنه 
می زنــد. این شــرایط از واقعیتی روشــن حکایــت دارد؛ 
شبکه پرداخت ایران دچار تورم ترافیک است، آن هم 
ترافیک آناین که هزینه های سرسام آوری دارد. شکی 
نیست که اصاح مدبرانه نظام کارمزد قطعاً به کاهش 

ایــن ترافیــک و طبعــاً کاهــش هزینه هــای حفظ 
پایداری شبکه کمک می کند.«

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد سپس 
توضیح می دهد: »نکته مهم دیگر، انجام 
اصاحاتــی اســت که مــن نــام اصاحات 
حسابداری بر آن می گذارم؛ اگر صورت های 
مالی شــرکت های پرداخــت را نــگاه کنید، 

مشــخص اســت کــه هزینــه اســتهاک 
دســتگاه های کارت خوان بخش عمــده ای از 
هزینه های این شرکت ها را تشکیل می دهد؛ 

بنابراین اگر این دستگاه ها را از مالکیت 
شرکت های پرداخت خارج کنیم 

و مثاً در قالب اجاره  به  شرط 
 تملیــک بــه پذیرنــدگان 
منتقل کنیم، چند پیامد 
مثبت خواهد داشــت؛ 
اوالً هزینه استهاک 
از دوش پی اس پی ها 
برداشته می شود و 

در واقــع به  جای 
آنکــه درآمــد 
را افزایــــــــــش 
دهیم، هزینه 

را کـــــــــــــاهش 

حمزه آقابابایی
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر
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داده ایم. از سوی دیگر بانک ها از پرداخت اجاره بابت دستگاه ها نجات پیدا می کنند و فشار 
بر شبکه بانکی هم کم می شود. حساسیت پذیرندگان نیز در قبال کارت خوانی که متعلق 
به خود آنهاست افزایش می یابد و طبیعتاً بخش زیادی از تعمیرات و... ناشی از نگهداری 

نادرست کارت خوان ها برای کشور از بین می رود.«

  کاهش سودآوری شرکت های پرداخت

حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر معتقد است که درباره کارمزدهای 
صنعت پرداخت نیــاز به تغییر پارادایــم وجــود دارد. او درباره این نظــام می گوید: »به طور 
پیش فرض، قالب اندیشــه درباره کارمزد، رویکرد خطی و سرراســتی اســت که به موجب 
آن نفــع برنــده از انجــام کاری، باید بــه انجام دهنــده کار، حق الزحمــه ای بدهــد. اما برخی 
کسب وکارها بازار دوســویه برای خود ایجاد می کنند؛ نظیر روزنامه ها و مجات که در یک 

سو سفارش دهندگان آگهی ها و در سوی دیگر خریداران 
و خوانندگان آنها هســتند که تعداد بیشــتر در هر طرف، 
موجب افزایش درآمد در سوی دیگر می شود. آنچه برای 
کســب وکار اهمیت دارد، درآمد اســت و در بازار دوســویه 
آنچه مــاک عمل کســب وکار اســت، مجمــوع درآمــد از 
هر دو طرف بازار اســت و اینکه ســهم هر طرف از مجموع 
درآمد چقــدر اســت، می توانــد تغییــر کند. چه بســا یک 
طــرف کل درآمــد کســب وکار را تأمیــن کنــد و طــرف دیگر 
کارمزد صفــر بدهــد. این اتفاقــی بوده کــه در ســال ۱۳۸6 
افتاد و مشــوق به پرداخت ملــت برای صفر کــردن کارمزد 
دریافتــی از پذیرنــدگان کارت شــد و یکــی از بانک هــا بــا 
صفر کردن کارمــزد دریافتــی از پذیرندگان رویــه جدیدی 
در مــدل درآمــدی ایجــاد کــرد. در صنعــت پرداخــت، بــا 
مدلی بســیار پیچیده تر از بازار دوســویه مواجه هستیم. 
 نخســت اینکه ما با دو بازار مواجهیم؛ بــازار اول که به آن 
 Underly Network و بــــــــــــــازار دوم کــــــــــــه بــــــــــــه آن
 Settlement Network می گوینــد. در اولــی بحــث 
مدیریت انجام تراکنش و جابجایی داده های مربوط به پول 
به صورت آناین و در دومی بحث جابه جایی خود پول بین 

بانک های مختلف مطرح است.«
به عقیــده آقابابایــی، اینکه برخــی انتظار دارنــد با اعام 
بخشــنامه ای حــاوی جدولــی از قیمت هــا توســط بانک 
مرکزی مشکل حل شود، انتظار بیهوده ای است: »درباره 
کارمزدهای صنعت پرداخت به تغییر پارادایم نیاز داریم 
و مادامی که مباحث جدید مرتبط با نظام کارمزد مطرح 
نباشــد، ممکن اســت با هــر اقدامــی وضعیــت از اینکه 

هست، بدتر شود.«
طبــق صحبت هــای مدیرعامــل پرداخــت الکترونیــک 
ســپهر، با نظام کارمزد فعلــی بازیگران صنعــت پرداخت 
به ضرردهــی نرســیده اند؛ در واقع بــا توجه بــه ارزش بازار 

)Market cap( روبه رشد شرکت های پی اس پی می توان گفت بخشی از کاهش درآمدها به 
وسیله ارزش بازار رو به رشد شرکت ها جبران می شود، اما به هرحال شرکت های پرداخت با 
کاهش سودآوری مواجه شده اند. او در توضیح این موضوع می گوید: »در این زمینه اگر دو 
رکن اصلی را بانک و پی اس پی بدانیم، بهتر است از جنبه های مختلف به موضوع نگریسته 
شود. در خصوص شــرکت های پرداخت با توجه به ثابت ماندن نرخ کارمزد طی پنج سال 
گذشته و تغییر مدل درآمدی قراردادهای شــرکت های پرداخت با بانک ها که عماً باعث 
کاهش درآمد شرکت های پرداخت شده و همچنین چالش های مربوط به کارمزدخواهی 
پذیرندگان و رقابت بین شــرکت ها برای جذب تراکنش بیشــتر، شــاهد کاهش سودآوری 
شرکت های پی اس پی و تغییر حاشیه سود خالص شرکت ها نسبت به گذشته هستیم، اما 

در جنبه دیگر وضعیت برعکس است.«
آقابابایی در ادامه صحبت هایش این طور توضیح می دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، در میان 
انواع ابزارهای پرداخت قابل استفاده مشتریان بانکی، سهم کارت از کمتر از یک درصد به 

بیش از ۹۹ درصد از نظر تعدادی و از کمتر از یک درصد 
به ۴6 درصد از نظر مبلغی افزایش یافته است. این به 
معنای آن است که در بانک ها فشار و تمایل زیادی در 
خصوص به کارگیری هرچه بیشتر تراکنش های کارتی 

وجود دارد.
او می گوید: »ارائه خدمــات بانکداری مبتنی بر کارت، 
دارای هزینــه  و نیز درآمــد برای بانک هاســت. در حال 
حاضر هزینه های ارائه خدمــات کارتی بیش از درآمد 
از این محل اســت؛ بنابراین بانک ها بــرای جبران این 
کســری دســت بــه Cross-Subsidization می زنند 
که به معنــای جبــران شــکاف هزینه-درآمــد خدمات 
کارتــی از محل درآمد از ســایر خدمات بانک هاســت. 
بانک های ایرانی در دیگر خدمات بانکی نیز وضعیت 
قابل قبول و درآمد زیادی ندارند؛ در نتیجه برای جبران 
کسری ایجادشده از محل ارائه خدمات کارتی، تاش 
می کنند کــه از محل افزایــش نرخ اســپرد )تفاوت نرخ 
بهره تسهیات و نرخ سپرده گذاری( آن  را جبران کنند. 
بخــش قابــل توجهــی از هزینــه ارائــه خدمــات کارتی 
توســط بانک هــا، مربوط بــه هزینه ریســک نقدینگی 
اســت. تهیــه وجــوه الزم بــرای تســویه تراکنش هــای 
کارتی در زمان مــورد نیاز و در حســاب بانک نــزد اتاق 
تسویه توسط شــبکه بانکی کشــور به صورت مداوم و 
مکرر، موضوعی اســت کــه بانک های ایرانــی از انجام 
باکیفیت آن ناتــوان هســتند و همین موضــوع باعث 
خلق پایه پولی بیشــتر توســط بانک مرکزی می شــود. 
از نظر مبلغی حدود نیمی از تراکنش هایی که در اتاق 
تســویه بایــد تســویه شــوند، مربــوط بــه تراکنش های 

کارتی هستند.«
به گفتــه آقابابایی، اگر نگاهی اجمالــی به صورت های 
مالی شرکت های پی اس پی بورسی بیندازیم، مشخص 
می شــود که عدم تغییر کارمزد طی ســال های اخیر به 
چالش بزرگ شرکت های پی اس پی منجر شده است. 
وقتی در یک تراکنش ذی نفعان مختلفی اعم از بانک 
پذیرنده، بانک صادرکننــده، پذیرنده، دارنــده کارت و 
شرکت های پی اس پی وجود دارند، بهتر است سهم هر 
کدام متناسب با منفعت کسب شــده توزیع شود. به 
عقیده مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر، اصاح 
نظام کارمزد عادالنه ضروری است؛ البته به شرطی که 
عاوه بر اصاح کارمزد، چهارچوب های رقابت سالم و 

منصفانه نیز تدوین شود.
آقابابایی بر این عقیده است که ورود نکردن به موضوع 
کارمزدهــا و عــدم اصــاح آنهــا، ضمــن اینکــه واجــد 
آثــار ویرانگر اســت، می توانــد ســازوکارهای حکمرانی 
را نیــز تحت الشــعاع قــرار دهــد؛ چراکــه در وضعیــت 
جدیــد، تصمیم ســازان و تصمیم گیــران می بایســت 
ساختارشکنی کرده و با اعمال شفافیت و لحاظ کردن 
پارامتــر تــورم فزاینده، نســبت بــه ســامان دهی وضع 
موجود اقــدام کننــد. او می گویــد: »در حقیقت عامل 
تــورم به عنــوان عامــل بازدارنــده در توســعه پایــدار در 
صنعت پرداخت در حال پیشتازی است و اگر اقدامی 
جدی صورت نگیرد، می تواند با خلق تجربه نامطلوب 
برای ذی نفعان این حوزه باعث افزایش نارضایتی بین 

آحاد جامعه شود.« 

به عقیده 
آقابابایی، اینکه 
برخی انتظار دارند 
با اعالم بخشنامه ای 
حاوی جدولی از 
قیمت ها توسط 
بانک مرکزی مشکل 
حل شود، انتظار 
بیهوده ای است: 
»درباره کارمزدهای 
صنعت پرداخت به 
تغییر پارادایم نیاز 
داریم و مادامی 
که مباحث جدید 
مرتبط با نظام 
کارمزد مطرح 
نباشد، ممکن 
است با هر اقدامی 
وضعیت از اینکه 
هست، بدتر شود




