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طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در
اقتصاد ایران
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دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
نوابپور

علیرضا

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
(تاریخ دریافت - 96/8/23 :تاریخ پذیرش)96/11/1 :

چکیده
در پی بحران مالی و بیاعتمادی به نهادهای مرکزی ،در سال  2009بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به
نام ارز های مجازی مواجه شدند .طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پولها توانستند جایگاه خوود را در ماواد
روزانه مردم پیدا کنند .در سال های اخیر ،در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نووین سسوترپ پیودا کورده
است .با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آنها که منجر به حذف نهادهای واسط و ناظر شده است،
لزوم سیاستگذاری عمومی در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است .در ایون
مطالعه تالپ خواهد شد نخست به تاریخچه و سازوکار ارزهای مجازی پرداختوه شوده و سو چ ،چوال هوا و
فرصتهای ارز مجازی با نگاهی به وضعیت قانونسذار ی در سایر کشورها مورد کاوپ قرار سرفته و در پایوان
چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای مجازی جهت استفاده قانونسذار طراحی شده است.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری اقتصادی ،ارز مجازی ،پول رمزنگاریشده ،بیتکوین

Email: mahdinouri@ut.ac.ir
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مقدمه
با نگاهی به اقتصاد جهانی میتوان مشاهده کرد که سطح معامال از مرزهای کشورها
عاور کرده و تجار جهانی با سرعت چشمگیری در حال سسترپ است .برای تجار جهانی

به همکاری نهادهای واسط متعددی نیاز است که تعداد با ی این واسطهها باعث افزای

مشکال و دشوار شدن معامال شده است؛ بنابراین فعا ن اقتصادی به دناال یافتن
راهکارهایی برای تسهیل بیشتر تجار جهانی هستند.

 1و2

در این راستا امروزه شاهد آن هستیم که فناوریهای جدید بهطور خاص علم رمزنگاری
و شاکه ،3تغییرا اساسی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کردهاند .ازجمله مهمترین این

تحو

میتوان به پدیده نوظهوری به نام ارزهای مجازی 4اشاره کرد .درواقع ارز مجازی یک

بین افراد است ،بدون آنکه نیازی به حضور نهاد
سیستم خصوصی برای تسهیل انجام مااد
مرکزی و واسط باشد .در حال حاضر ارزهای مجازی و فناوری مرتاط به آن (سیستم بلوک
5

6

های زنجیرهای ) بهسرعت در حال فراسیر شدن هستند(هی و همکاران ، 2016 ،ص .)5

یکی از مهمترین د یل فراسیر شدن ارز مجازی مزیتهای منحصربهفردی است که در

اختیار استفادهکنندسان قرار میدهد ،ازجمله سرعت و کارایی با در پرداختها – مخصوصاً

پرداختهای برونمرزی – و همچنین حذف هزینههای عملیاتی اضافی که از سوی نهادهای
واسط دریافت میشود .در کنار مزیتهای مطرحشده ،این نوع ارز خطراتی نیز در بردارد که
باعث شده است دولتها در قاال آن مواضع متناقضی بگیرند .ازجمله این خطرا میتوان به

خطر پولشویی ،استفاده در عملیا تروریستی و فرارهای مالیاتی اشاره کرد که همه اینها به
دلیل ماهیت رمزنگاریشده این نوع ارزها که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،بسیار محتمل
است.
فراسیر شدن این ارزها منجر به این شده است که یکی از معروفترین آنها به نام بیت-
کوین 7وارد بخشی از تراکن های مردم ایران شود .بنابراین زم است نهادهای سیاستسذار
ایران ،همانند سایر کشورها در خصوص استفاده از این ارزها ،قوانین و مقرراتی وضع نمایند تا
ضمن استفاده از مزایای ارزهای مجازی ،از خطرا احتمالی آنها جلوسیری به عمل آید.

- Cryptography

1

 -2استفاده از ریاضیات برای ایجاد کدها یا حروف رمزی که میتواند برای پنهان کردن اطالعات استفاده شود.
3

- Network Computing
4
-Virtual Currencies
5
- Blockchain
6He et al.
7
- Bitcoin
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آغازین حوزه ارزهای مجازی در ایران محسوب میشود و مهم-
با سایر مطالعا خارجی که صور پذیرفته است ،نگاه جامع آن

به چال های موجود در ارز مجازی و ارائه چارچوب اولیهای با تأکید بر اقتصاد ایران ،جهت

شناخت ابعاد چالشی ارز مجازی است .عالوه بر این ،بهرهسیری از مدل تجزیهوتحلیل غلتان
متحرک برای بررسی ویژسیهای ارز مجازی از دیگر تمایزا این مطالعه با سایر پژوه ها در

این حوزه است.
پژوه پی رو پچ از معرفی اجمالی تاریخچه ،سازوکار فنی ارزهای مجازی ،نگاهی
جامع بر مزیتها و چال های آنها داشته است و در آخر نیز با مرور تجارب قانونسذاری

ارزهای مجازی در کشورهای جهان ،چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای
مجازی جهت استفاده قانونسذار طراحی کرده است.

تاریخچه پیدایش ارزهای مجازی
در جوامع اولیه انوسان قوادر ناوود به تنهایی تمام نیازهوای خوود را توأمین کند و با توجوه
بوه نیازهای انوسانی ،دادوستد کوا شوکل سرفوت و نخستین پوول ،یعنوی پول کا یی به
وجود آمد .بهتدریج موشکال پوول کوا یی موجوب شود کوه انوسانها از کا هوایی بورای
ایون امور اسوتفاده کننود کوه قابلیتهای بهتوری داشوته و سو چ از فلزاتی ماننود موچ ،آهون،
نیکول ،بورنج ،نقوره و طوال اسوتفاده کردند که به دلیول امتیوازا نقوره و طوال سوایر فلوزا
از رده خوارج شودند و سیوستم پایه پولی دوفلزی به وجوود آمود .سیوستم دوفلزی نیوز
بعودها دچوار اشوکا تی شود و کشورها به سمت پایوه پوولی توک فلوزی طوال یوا نقوره روی
آوردنود .موشکال ایون نوع پول نیز باعث شود کوه پوول کاغوذی (اسوکناس) و پوول
اعتاواری جوایگزین پوول فلزی شده و در حوال حاضور نیوز شواهد هوستیم کوه پوول
الکترونیکوی جوای خوود را در جامعوه بواز کورده و در آینوده شواهد حوذف اسوکناس

خوواهیم بوود (تفقدی اسراری :1392 ،ص  .)115درواقع با سسترپ فناوری اطالعا  ،پول
الکترونیکی پا به عرصه اقتصاد سشود که ماهیت آن همان اسکناسهای کاغذی است اما از
حالت فیزیکی و ملموس به یک سری اعداد و ارقام داخل کام یوتر و شاکه تادیل شده است.
به عاارتی پولهای الکترونیک یا دیجیتال ،مکانیسمی جدید در پرداخت اسکناسهای متداول

بانکی هستند؛ اما در سالهای اخیر ،پولی پدید آمد که بهطور ذاتی با اسکناسهای بانکی بدون
پشتوانه 1تفاو میکند و یک واحد سنج جدید را با سازوکاری کامالً متفاو و منحصربه-

- Fiat Money
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فرد به نام «ارز مجازی» با خود به همراه آورده است (چون :2015 ،1ص  .)8ایده ارزهای
مجازی به تحقیقا دیوید چام و استفان برندز 2در سال  1983باز میسردد .محققان دیگری

همانند آدام بک ،3الگوریتم درهمسازی (ه  )4را توسعه دادند .تا آنکه ویدای 5پروتکل ارز

رمزسذاریشده 6را پیشنهاد کرد .ویدای که یک متخصص حوزه فناوری اطالعا است،
مفهوم ارز مجازی را ،به معنای ارز رمزنگذاریشده ،7اولین بار در سال  ،1998در تارنمای
شخصی خود بهعنوان یک ایده طرح نمود .مقصود او از این پیشنهاد ،تسهیل امور مالی و ایجاد
پولی بدون حضور واسطهها بود (بانک مرکزی اروپا :2012 ،8ص.)4
درواقع این ایده به دناال فعال کردن پولی خصوصی بود که در میان کاربران خود با

سسترهای جهانشمول و مجازی کاربرد داشته باشد و از سوی دیگر ،نهادهای حاکمیتی و
ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن دخالتی نداشته باشند .در طول سالهای مختلف این ایده در
قالبهای مختلف ،عموماً از سوی متخصصان حوزه فناوری اطالعا مانند هال فینی ،9پیگیری
شد .در اکتار سال  ،2008فردی به نام ساتوشی ناکاماتو 10در مقاله خود طرح سیستم پرداخت
نظیر به نظیر 11را بهطور عملیاتی مطرح کرد .در سال  ،2009بیتکوین بهعنوان اولین واحد
پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرحهای سابق معرفی شد(سلیمانی پور :1396 ،ص .)4

1

- Chuen
- Stefan Brands
3
-Adam Back
2

 -4یک تابع درهمسازی رمزنگارانه یا تابع ه

کری توسرافیک نوعی تادیل است که رشتهای طو نی را بهعنوان

ورودی دریافت میکند و رشتهای با طول ثابت را خروجی میدهد .مقدار ه

حاصل ،نمایشی از کل محتوای

متن یا رشته ورودی است و میتوان آن را نوعی «اثر انگشت دیجیتالی» برای آن متن بهحساب آورد .از توابع
درهمسازی کری توسرافیک برای بررسی صحت پیامها و امضای دیجیتال متون در طیف سستردهای از کاربردها،

همچون تصدیق اصالت و تصدیق صحت پیام استفاده میشود(مناع.)WikiPedia.org :

.-Wei dai
ماتنی است .پول رمزی به جای پول اعتااری که چاپ میشود ،با حل

5

 -6شکلی از پول که تنها بر ریاضیا
مسائل ریاضی ماتنی بر آن تولید میشود.

 -7معادلهای فارسی دیگری همانند پول یا ارز رمزینه ،ارز رمز پایه ،ارز رمزی نیز استفاده میشود.
8

 -11تعامال

- European Central Bank
9
- Hal Finney
10
- Satoshi Nakamoto

نامتمرکز که حداقل بین دو طرف در یک شاکه به هم متصل رخ میدهد .این یک سیستم

جایگزین برای نظامی است که در آن تمامی مشارکتکنندسان در یک نقل و انتقال از طریق یک نقطه واسطه با

هم مرتاط میشوند (.)Peer-to-Peer
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پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه ارزهای مجازی در چند سال اخیر در اقتصاد بینالملل مورد استفاده قرار
میسیرند ،مطالعا پژوهشی کمتری نسات به سایر حوزههای اقتصادی در رابطه با آن انجام

شده است .اما به دلیل ویژسیهای خاص این نوع از ارزها ،میزان رشد اینگونه پژوه ها رو به

افزای است .اولین و اصلیترین مناع مطالعه بیتکوین مربوط به ساتوشی ناکاماتو ()2008
است که در این مقاله برای اولین بار سازوکار عملی پول رمزنگاریشده 1یعنی «بیتکوین» را

بهعنوان نخستین پول خصوصی معرفی میکند.

سوردا )2012( 2در مطالعه خود با نگاهی اقتصادی به بررسی متغیرهایی ازجمله قیمت،
نوسانا  ،نقد شوندسی و سرعت سردپ پول پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در
مکتب اقتصاد اتریشی ،بیتکوین پول ایدهآلتری نسات به پول بدون پشتوانه خواهد بود و این
جایگزینی امکانپذیر است.
موره )2013(3در مقالهای فرصتها و خطرا پولهای رمزنگاریشده را برشمرده است.

ازجمله فرصتهای این پول میتوان به خاصیت ضد تورمی آن (عدم امکان خلق پول) ،هزینه
عملیاتی پایین و سمنامی فرستنده و سیرنده اشاره کرد و در مقابل میتوان از جرائم و
سوءاستفادههای اینترنتی ،ریسک نرخ تادیل به د ر و عدم امکان بازسشت وجه بهحساب
فرستنده بهعنوان خطرا این پول نام برد .پارلسترند و ریدن )2015(4در پژوه دانشگاهی
خود به بررسی متغیرهای تأثیرسذار روی پولهای رمزنگاریشده پرداختهاند و با بررسی

تاریخچه قیمتی سالهای  2012الی  2015این پولها به این نتیجه رسیدهاند که تقاضا (قیمت)
در این پولها متناسب با ترافیک جستوجوی سوسل در لغت «پولهای رمزنگاریشده» است.
بنابراین میتوان سفت تقاضا در این پولها با افزای آساهی مردم نسات به آن افزای مییابد
و بهتاع آن قیمت آن با میرود .کراوس )2016(5ابتدا به ماهیت بیتکوین میپردازد که آیا

میتواند بهعنوان پول تلقی شود .س چ به بستر فناوری بیتکوین یعنی زنجیره بلوکی میپردازد
و در آخر با نگاهی به مشاهدا تجربی دادههای بیتکوین ،نقاط قو (هزینه عملیاتی پایین)
و ضعف (امنیت و نوسانا قیمتی) آن را تایین میکند .دیاروا )2016(6در مقاله خود به
ریسکهای موجود در پولهای رمزنگاریشده ،ازجمله جرائم مالی و پولشویی پرداخته و آن
را با شواهد تجربی اثاا کرده است .درعینحال دیاروا معتقد است وجود چنین ریسکهایی
1

- Cryptocurrency
- Šurda
3
- Moore
4
- Pärlstrand and Rydén
5
- Krause
6
-.Dibrova
2
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مانع از توسعه و رشد این پولها نخواهد شد .کیان و لی )2016(1در پایاننامه خود ضمن
برشمردن خطرا فراسیری پولهای رمزنگاریشده ازجمله پولشویی ،فرار مالیاتی ،جرائم
اینترنتی و سایاری و تسهیل در خریدوفروپ کا های غیرمجاز ،اثاا

کردهاند که با سسترپ

این پولها راه تخلفا فوق هموارتر و آسانتر شده است .شواهد این پژوه نشان میدهد
که پولهای رمزنگاریشده ،بهخصوص در سسترپ و تسهیل جرائم سایاری نق مؤثری ایفا

کرده است.
سیدحسینی و دعایی ( )1393در مقاله خود پچ از بیان تاریخچه و تایین ماانی فنی

بیتکوین به فرصتها و چال های این پول رمزنگاریشده پرداختهاند .آنان مهمترین چال

این پولها را بحث قانونسذاری میدانند و کشورهای مختلف را بر اساس رویکردشان نسات
به بیتکوین به چهار دسته تقسیمبندی میکنند :دسته اول کشورهایی هستند که منع قانونی
ندارند و عمدتاً در حال تدوین قوانین و مقررا هستند ،همانند قاره امریکا بهجز مکزیک.
دسته دوم کشورهایی هستند که به بیتکوین بدبین هستند و مردم را از آن نهی میکنند و به
دناال وضع قوانینی برای جلوسیری از آن هستند ،همانند مکزیک .دسته سوم ،مانند ویتنام و

ایسلند ،کشورهایی هستند که استفاده از بیتکوین را غیرقانونی شمردهاند .دسته چهارم ،همانند
ایران ،کشورهایی هستند که هنوز موضع مشخصی در این خصوص نگرفتهاند.

مبانی نظری
با توجه به نوظهور بودن پدیده ارز مجازی ،در این بخ
مجازی 2با تأکید بر بیتکوین پرداخته میشود.

به تایین ساز و کار اجمالی ارز

-Cian and Li

1

 -2قابل ذکر است ارز مجازی زیر مجموعه ارز دیجیتال( )Digital Currencyاست و خود به دو دسته قابل
تادیل( )Convertibleو غیرقابل تادیل( )Non-Convertibleتقسیم می شود ،به این معنا که قابلیت تادیل شدن به

پول های رایج را دارد یا خیر .در دسته قابل تادیل نیز دو نوع ارز وجود دارد که یکی متمرکز و دیگری غیرمتمرکز
است که ارز رمزنگاری شده زیرمجموعه غیرمتمرکز قرار میسیرد .برای مطالعا
همکاران.)2016 ،

بیشتر رجوع شود به (هی و
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سازوکار پول مجازی (بیتکوین)
بیتکوین یک شاکه غیرمتمرکز و ارز مجازی است که از یک سیستم فردبهفرد و
رمزسذاری شده برای تأیید و انجام تراکن ها بهجای اعتماد به یک نهاد واسط استفاده میکند.

با اختراع بیتکوین برای اولین بار ،پرداختها بدون دخالت و هزینه نهاد مرکزی صور

پذیرفت .بیتکوین همانند سایر پرداختهای دیجیتال همانند پیپل 1نیست که همان پول بدون
پشتوانه (فیا ) را با مکانیسم دیجیتال منتقل و پرداخت کند ،بلکه بیتکوین (پول

رمزنگاری شده) به خودی خود پولی است که پشتوانه آن ملموس و فیزیکی نیست و در فضای
دیجیتال رقم میخورد که بهنوعی کارکردهای اصلی اقتصادی پول را میتواند ایفا نماید (چون،
 :2015صص .)21-14

2

در بیتکوین تمام تراکن ها در یک دفتر کل نوشته میشود .این دفتر کامالً شفاف است و
در اختیار همگان قرار دارد و هر فردی در هر زمانی میتواند تمام تراکن های بیتکوین را از
این طریق ردیابی کند .به این دفتر که برای همگان در دسترس است ،بالکچین( 3بلوکهای

زنجیرهای) می سویند .این در حالی است که طرفین معامله با اسم واقعی خود در دفتر کل
قابلردیابی نیستند ،بلکه از طریق رشتهای از حروف و اعداد نمایان هستند .دفتر کل توسط
همه اعضای بیتکوین بهروزرسانی میشود.
وقتی یک تراکن انجام میشود ،در دفتر کل اطالعا مقدار بیتکوین و فرستنده و
سیرنده ثات میشود که آدرس طرفین معامله بهصور رشتهای از  26تا  35حرف

مشخصشده است .زمانی که فردی قصد دارد پرداخت خود را از طریق بیتکوین انجام دهد،
اطالعا تراکن (مقدار بیتکوین و آدرس فرستنده) به همراه امضا 4و کلید خصوصی 5و 6به
شاکه ارسال میشود .این اطالعا در قالب یک «بلوک» درمیآیند که باید به سایر بلوکها
اضافه شوند اما قال از اینکه به سایر بلوکها متصل شود باید تأیید شود .این تأییدیه در سیستم
سنتی از سوی نهاد مرکزی صور میپذیرفت که ابتدا حساب شما را چک میکرد که آیا

موجودی کافی برای این تراکن دارید یا خیر و در صور وجود آن مالغ را از حساب شما
میکاست و بهحساب سیرنده اضافه میکرد اما در این سیستم برای تأیید تراکن باید عملیا

1

- PayPal
- Public Ledger
3
- Blockchain
2

 -4یک خالصهسازی دیجیتالی است که با کدهای خصوصی و عمومی تولید شده تا سواهی باشد بر اینکه یک نقل و انتقال
بیتکوین از یک آدرس خاص آمده است.

- Private Key

5

 - 6کلید خصوصی قطعه داده محرمانهای است که نشان میدهد شما حق خرج کردن بیتکوینهایی از یک کیف پول
خاص با استفاده از یک امضای رمزنگاریشده را دارید.
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«اثاا کار1و »2را که شامل حل مجموعهای از مسائل پیچیده ریاضی توسط استخراجسران
است ،انجام دهند (ها بورا :2016 ،4ص .)6

3

در واقع «بلوکها» اسناد کام یوتری هستند که دادههای متعلق به شاکه بیتکوین را

بهصور دائمی در خود ثات میکنند .یک بلوک ،تعدادی از سوابق تراکن های شاکه بیت-
کوین در یک بازه زمانی را که در بلوکهای قالی وارد نشده است ،ثات میکند .بنابراین ،یک

بلوک مانند صفحهای از یک دفتر کل یا دفتر ثات اسناد است .هر بلوک ذرهای از بلوکهای
قالی و آدرس بلوک بعدی را در خود قرار میدهد تا امکان دستکاری بلوکها یا حذف یک

بلوک وجود نداشته باشد؛ بنابراین یک بلوک ،مخزن دائمی اسنادی است که یکبار ثاتشدهاند

و دیگر قابل تغییر یا حذف شدن نیست.
یک مسئله ریاضی به هریک از بلوکها پیوند زده شده است .استخراجسرانی وجود دارند
که مدام در حال رقابت بر سر پردازپ و ثات تراکن های شاکه بیتکوین هستند .آنها تالپ
میکنند که سریعتر از بقیه ،بلوک حال حاضر را تکمیل کنند تا به ازای آن ،هم کارمزد
معامال را دریافت کنند و هم بیتکوین از شاکه پاداپ بگیرند .زمانی که استخراجسر ،بلوکی

را تکمیل کند ،برنده بهحساب میآید و اقدام به حل مسائل میکند؛ جواب مسئله بین سرههای
استخراج به اشتراک سذاشته میشود و س چ تأیید اعتاار میشود .هر بار که یک استخراجسر
یک مسئله را حل کند ،بیتکوین جایزه دریافت میکند و میتواند آن را در چرخه شاکه بیت-
کوین خرج کند .اولین مدرک ثاتشده در بلوک بعدی تراکن مربوط به جایزهای است که
استخراجسر برنده بلوک قالی دریافت کرده است .مسائل ریاضی به نحوی است که درجه
سختی آن نسات به زمان تعیین میشود؛ یعنی درنهایت مسائل حل میشود ولی میزان
محاساا آن به صورتی تنظیم میشود که با توجه به توان محاسااتی متوسط سختافزار
کام یوترهای مورداستفاده توسط استخراجسرها کمتر از مد مشخصی طول نکشد .درواقع
سطح دشواری مسئله ریاضی که باید توسط استخراجسر برنده در پایان تکمیل هر بلوک حل

- Proof of work

1

 -2سیستمی است که قابلیت استخراج را به قدر محاسااتی وابسته میکند .بلوکها باید ه شوند ،امری که به خودی
خود یک فرآیند محاسااتی آسان است ،اما یک متغیر اضافی نیاز است تا به فرآیند ه اضافه شود و آن را دشوارتر سازد.
وقتی یک بلوک با موفقیت ه میشود ،هشینگ ،زمان و تالپ برای محاساه صرف کرده است .بنابراین ،یک بلوک ه شده
«اثاا کار» محسوب میشود.
-Miner
-.Halaburda

3
4
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شود ،نرخ تولید بیتکوین جدید در شاکه را تنظیم میکند( 1سید حسینی و دعایی :1393 ،
.)89-84

مزیتها و چالشها
بررسی جامع مزیتها و چال های ارزهای مجازی از این جهت برای سیاستگذاری حائز

اهمیت است که در وهله اول ،با شناخت مزیتها ،رویکرد منع قانونی استفاده از ارز مجازی
منتفی میشود و در وهله دوم قانونسذاران با شناخت چال های این ارزها درصدد طراحی
قوانین و مقررا

پیشگیرانه و کنترلکننده برمیآیند .در ادامه تالپ شده است که کلیه مزیتها

و چال های ارز مجازی بهطور کامل و جامع استخراج شود.
مزایا

 -1آزادی در پرداخت و دسترسی بینالمللی :در پول مجازی پرداختها نظیر به نظیر

صور میسیرد و هیچ واسطهای در پرداخت وجود ندارد .به همین دلیل با این پول می-
توان به هرکس ی در هر جای دنیا بدون وجود کارمزد نهاد واسط و با سرعت ،وجه
دلخواه خود را پرداخت نمود(چون :2015 ،صص  .)15-14این قابلیت در کشوری مثل
ایران به دلیل وجود تحریمها و دخالتهای کشورهای بیگانه در تعامال مالی در سطح
بینالملل ،میتواند مزیت منحصربهفردی بهحساب آید و تحولی در نظام مالی کشور

ایجاد کند.
 -2هزینه معامالتی پایین :از معایب نظامهای متعارف پرداخت در سطح بینالمللی ،هزینه-
های معامالتی 2با یی است که توسط نهادهای واسط دریافت میشود اما در نظامهای
نوین پرداخت همانند بیتکوین ،به دلیل فقدان نهادهای واسط هزینههای معامالتی بسیار
اندکی وجود دارد و هر فردی بدون نیاز به پرداخت اضافهای میتواند وجه خود را انتقال
دهد (بانک مرکزی اروپا :2015 ،ص .)19
در این سیستم بهصور
 -3سرعت باال در انتقاالت بینالمللی و فرامرزی :انتقا
فردبهفرد صور میپذیرد و بهطور میانگین در کمتر از  10دقیقه وجه از حساب فردی
به فرد دیگر منتقل میسردد .در صور نیاز به سرعت با تر ،هر فرد میتواند با تعریف
کارمزدی برای تراکن

 - 1برای مطالعا

خود سرعت انتقال وجه خود را افزای

دهد .درحالیکه در

بیشتر رجوع شود به Antonopoulos(2017),Tapscott and Tapscott(2016), Narayanan

and et al (2016), Vigna and Casey (2016).
- Transaction cost

2
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سیستم کنونی ،سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطههای مالی متعدد با تر است
(مقاما بانکی اروپایی :2014 ،1ص .)17

 -4عدم خلق پول بیرویه در اقتصاد و کنترل تورم :با توجه به اینکه خلق پول بر اساس

سازوکار تعریفشده در بیتکوین ،بی از  21میلیون واحد امکانپذیر نیست و نیز این
نوع پول بهصور غیرمتمرکز بوده و در اختیار بانک مرکزی نیست ،امکان خلق بیرویه
پول و درنتیجه کاه ارزپ شدید پول و یا تورم افسارسسیخته برای آن متصور نیست.
بهعالوه در کشورهایی که بانک مرکزی از استقالل زم برخوردار ناوده و سلطه مالی

دولت وجود دارد ،امکان سسترپ حجم پول بهواسطه کسری بودجههای دولت در

اقتصاد هست که این مشکل در رابطه با این پول ،مشاهده نمیسردد.
 -5استفاده از ارز مجازی در شرایط تحریمی ایران :یکی از مزایای ارزهای مجازی برای
اقتصاد ایران ،استفاده از آن در شرایط تحریمهای بانکی است ،چراکه همانسونه که بیان
شد ،ارزهای مجازی نوعی ارز خصوصی محسوب میشود و هیچ نهادی توانایی دخالت
در تراکن های آن را ندارد .همچنین فرستنده و سیرنده در این سیستم غیرقابلشناسایی
مالی ایران از این طریق بهراحتی

است و تحریمهای بینالمللی نمیتواند در تعامال
اثرسذار باشد.
 -6عدم توانایی دولتها در مصادره و بلوکه کردن :در بسیاری از کشورها در شرایط
خاص سیاسی و اقتصادی ،دولتها اقدام به مصادره اموال و داراییهای اشخاص حقیقی
و حقوقی مینمایند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها (همانند تن های میان

متحده امریکا) بلوکه کردن اموال امری متداول است.
جمهوری اسالمی ایران و ایا
این عدم امنیت در ساختار ارز مجازی امکانپذیر ناوده و حقوق مالکیت اشخاص و
دولتها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار نمیسیرد.
در بیتکوین از جمله
 -7امکان رهگیری و شفافیت :قابلیت رصد و رهگیری مااد

مزایای آن (به دلیل استفاده از بستر زنجیره بلوکی) است که در عین نامشخص بودن
فرستنده و سیرنده ،رهگیری یک بیتکوین از ابتدا تا انتها میسر خواهد بود.
 -8امکان انشعاب 2و ارتقای پروتکل  :در شاکه بیتکوین چنانچه قسمتی از اعضای شاکه
تصمیم بگیرند که پروتکل نوشته شده در بیتکوین را ارتقا دهند (به طور مثال اندازه هر

- European Banking Authority
- Fork

1
2
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بلوک افزای یابد) ،میتوان تغییر مد نظر را اعمال نموده و از سیستم موجود جدا شده
و ارز دیگری از آن زنجیره به بعد ایجاد کنند ،همانند بیتکوین ک .1

 -9مزیت نسبی استخراج بیتکوین :به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران نسات به سایر

کشورها ،استخراج بیتکوین صرفه بیشتری دارد و میتواند سودآوری قابلمالحظهای را
برای کشور در برداشته باشد.

چالشها و ریسکها
مهمترین بحث در فرآیند سیاستگذاری یک پدیده نوظهور ،شناخت چال های ناشی از آن

است ،بنابراین قانونگذار و سیاستگذار باید تسلط جامعی روی تمام ابعاد چالشی ارز مجازی
داشته باشد .در ادامه کلیه چال های مستخرج از پژوه های علمی ،سزارپهای نهادهای

بینالمللی و یافتههای نویسندسان با توجه به شرایط اقتصاد ایران به همراه بهرهسیری از
تجزیهوتحلیل غلتان(متحرک) آورده میشود.
 -1نوسانات قیمتی و بیثباتی :قیمت بیتکوین در طول دوره خود با فراز و نشیبهای
زیادی مواجه بوده است ،بهطوریکه طی  4سال از کمتر از یک د ر به با ی هزار د ر
رسید(نمودار .)1
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Rolling Average

Price BTC

شکل  -1قیمت روزانه بیتکوین و میانگین غلتان (متحرک) (مناع)blockchain.info :

 -1بیتکوین ک ( )Bitcoin Cashیک ارز دیجیتالی و یک انشعاب از بیتکوین اصلی است که در آسوست  2017ایجاد
شد .این ارز دیجیتالی با افزای

اندازه بلوکها ،این امکان را فراهم کرد تا تراکن های بیشتری در معامال

پردازپ شوند.

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 1396

62

بهمنظور بررسی دقیقتر نوسانا قیمت بیتکوین از روپ تجزیهوتحلیل غلتان برای
سریهای زمانی 1استفادهشده است .این روپ نسات به روپهای مرسوم ،اطالعا بیشتری از

دادهها در اختیار پژوهشگران قرار میدهد .بر اساس رابطه ( )1و ( )2میانگین ،واریانچ2و
انحراف معیار متحرک(غلتان) برای سری زمانی قیمت بیتکوین محاساهشده است .برای
محاساه هرکدام از روابط ،پنجرهای 3متحرک از 𝑛 مشاهده که در طول نمونه تغییر میکند،

استفاده میشود تا ویژسیهای سری زمانی بهصور پویا نمایان شود .در این شرایط بهجای
یک میانگین و یک واریانچ برای کل دوره ،به ازای هر زمان یک میانگین و واریانچ خواهیم

داشت.4

میانگین غلتان(متحرک) قیمت بیتکوین در نمودار ( )1به همراه قیمت آن مشاهده میشود
و نمودار ( )2انحراف معیار غلتان(متحرک) را در طی زمان نمای میدهد.

𝜇̂ 𝑡 𝑛 = ∑𝑛−
𝑖𝑖= 𝑦𝑡−

() 1

∑𝑛−
) 𝑛 𝑡̂
𝜇 𝑖= (𝑦𝑡−𝑖 −

() 2

𝑛

𝑛−

= 𝑛 𝑡 ̂𝜎

𝑛 𝑡 ̂𝜎√ = 𝑛 𝑡 ̂𝜎

() 3

همچنین مطابق این نمودار در برخی از روزهای سال ،نوسانا  50د ری در ارزپ بیت-
کوین وجود داشته است که این مطلب منجر به بیاعتمادی به این ارز میشود چراکه خطر عدم
ثاا در آن احساس میشود.

- Rolling Analysis of Time Series

1

 𝜎̂ 𝑡 𝑛 = 𝑛 ∑𝑛−نیز می-
 - 2قابلذکر است برای داده های با فراوانی با  ،برای محاساه واریانچ بازده از فرمول 𝑖𝑖= 𝑟𝑡−

توان استفاده کرد .همچنین در ادبیا

مدلسازی نوسانا

 𝑅𝑉𝑡 = ∑𝑛−تحت عنوان نوسانا
نیز از رابطه 𝑖𝑖= 𝑟𝑡−

تحققیافته( )Realized volatilityیاد می شود .به منظور مطالعا

بیشتر در باره نوسانا

تحققیافته( )RVرجوع شود به

) McAleer and Medeiros(2008و ).Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys (2003
 - 4برای مطالعا

- Window

بیشتر در رابطه با تجزیه و تحلیل غلتان سری زمانی رجوع شود به کتاب ).Zivot and Wang(2003

3
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\

شکل  -2نوسانا ( انحراف معیار غلتان) روزانه قیمت بیت کوین نسات به میانگین قیمت ماه
مناع :محاساا

نویسندسان

 -2فقدان قوانین و مقررات مشخص :پول مجازی برعکچ پولهای سنتی از قوانین و
مقررا شفاف برخوردار ناوده و این میتواند تادیل به یک چال جدی برای هر دولتی
شود چراکه راه را برای انجام کارهای مجرمانه ،پولشویی و غیره باز میکند و این مشکل

به خاطر ماهیت رمزسذاری شده این پول است که در آن هویت واقعی فرستنده و سیرنده
ناشناخته میماند (بانک مرکزی اروپا :2012 ،ص .)21
 -3تهدید اقتصاد واقعی :جایی که پول حقیقی و مجازی ارتااط پیدا میکنند پول مجازی
مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی میتواند تحریک کند .همچنین دیگر عوامل اثرسذار بر
سیاست پولی نیز از این طریق میتواند تحت تأثیر قرار دهد (هلالینگ :2014 ،1ص -18

.)21
 -4مشخص نبودن هویت فرستنده و گیرنده :همانسونه که بیانشده این پول از سازوکار
رمزنگاریشده برای ایجاد امنیت در شاکه استفاده میکند ،بنابراین هیچ فرستنده و
سیرندهای قابلشناسایی نیست و این منجر به اقداما مجرمانه خواهد شد .برای نمونه،
باج افزارها وجود دارند؛ بدین صور که سیستم یک مقام ارشد را هک و اطالعات را

قفل میکنند مشروط به واریز مقدار معینی بیتکوین .در اینجا فرد مجرم پول را دریافت
میکند بدون آنکه قابلیت پیگیری وجود داشته باشد .الاته زم به ذکر است که این مورد
- Helbling

1
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میتواند برای ایران در دوران تحریم یک مزیت و فرصت محسوب شود و تااد
خود را از این طریق بدون آنکه شناسایی شود ،انجام دهد.

 -5تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط :با رواج پولهای مجازی ،نق

مالی

نهادهای واسط

و بانک مرکزی در تراکن های کشور کمرنگ میشود و این میتواند یک خطر بسیار
جدی برای سیستم پولی و مالی یک کشور باشد ،چراکه در این صور جایی برای

اعمال سیاستهای پولی نمیماند و هیچ نظارتی بر تراکن های روزانه وجود نخواهد
داشت (بانک مرکزی اروپا :2012 ،ص .)25

 -6امکان فرار مالیاتی ،پولشویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد :به دلیل ماهیت

رمزنگاری شده این پول و عدم شناسایی طرفین معامله ،انگیزه برای انتقال بخشی از
معامال و نگهداری درآمد و ثرو توسط این سیستم وجود داشته و درنتیجه فرار
مالیاتی امکان پذیر خواهد بود .این فرار مالیاتی منجر به کاه درآمدهای دولتها شده و
زمینه را برای سسترپ اقتصاد غیررسمی فراهم میکند .عالوه بر این با توجه به ساز و
کار پول مجازی این امکان برای متخلفین فراهم است تا پول غیرمشروع را از طریق

فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی کشور کنند.
 -7بروز مشکالت امنیتی :الکترونیکی بودن پول مجازی چال های امنیتی مانند سمشدن،
هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه دارد (مکارتی :2010 ،1ص.)1150
بهعالوه ،اسر کاربر اطالعا حساب و رمز عاور خود را فراموپ کند پولهای او برای
همیشه از بین میرود (بوهوم و همکاران :2015 ،2ص .)233در سیستم بانکداری متداول
کنونی اسر فردی کار عابر بانک خود را سم کند و یا رمز آن را فراموپ کند ،میتواند
بهراحت ی با مدارک شناسایی خود به بانک مراجعه و کار و رمز خود را بازیابی کند اما
در ارز مجازی اسر فردی کلید خصوصی یا عمومی خود را فراموپ کند ،بههیچعنوان
قابل بازیابی نیست ،چراکه حساب او نزد هیچ نهادی ثات نیست که بتواند به آن مراجعه

کند ،بنابراین سرمایه او کامالً از بین میرود .به این مسئله اصطالحاً «سمشدن» میسویند.
 -8مشکل وراثت :در نظام بانکی موجود درصورتیکه صاحب حساب فو کند ،این امکان
برای ورثه وجود خواهد داشت که پچ از طی مراحل قانونی ،دسترسی بهحساب فرد
متوفی داشته باشند .درحالیکه در سیستم بیتکوین دسترسی بهحساب شخص صرفاً با
داشتن آدرس کیف پول و رمز عاور امکانپذیر است ،درصورتیکه این اطالعا تنها در

اختیار متوفی باشد ،هیچ مکانیسمی برای دستیابی ورثه به ارث خود وجود نخواهد
داشت.
- MacCarthy
- Böhme et al
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 -9چالش فقهی :از چال های مهم هر پدیده نوظهور در اقتصاد ایران ،نظر شریعت در
خصوص آن است که آیا آن را مشروع میداند یا خیر؟ در خصوص پول مجازی نیز
چنین است .تاکنون هیچ نظر قطعی از سوی فقهای شیعه در خصوص استفاده از پول

مجازی اعالمنشده و زم است هر چه سریعتر در این رابطه اقدامی صور پذیرد .الاته
ناسفته نماند که برخی از فقهای فرق دیگر اسالمی نظر خود را در خصوص پولهای
مجازی اعالم کردهاند .1همچنین برخی از محققان معتقدند این پول به دلیل عدم امکان
خلق پول نسات به اسکناسهای بانکی تطابق بیشتری با ممنوعیت ربا دارد.2

 -10ابهام در ماهیت ارزهای مجازی :از مهمترین چال های ارز مجازی در سراسر جهان
ابهام در ماهیت حقیقی آن است .آیا ارز مجازی میتواند نق پول را مطابق با تعریف
آنچه عاار است از «هر چیزی که مورد قاول عامه مردم جهت پرداخت برای خرید

کا  ،خدما و پرداخت بدهی واقع شود(میشکین ،»)2007 ،3ایفا نماید؟ با توجه به
تفاو تفسیر از ماهیت و سازوکار ارز مجازی برخی از کشورها آنها را جزو «کا »4
دستهبندی کردهاند ،برخی دیگر جزو «دارایی نامشهود »5محسوب کردهاند و دسته دیگر

از کشورها ارز مجازی را تحت عنوان «پول »6پذیرفتهاند.
همانسونه که بیان شد ،برخی از دولتها ارز مجازی را «پول» محسوب نمودهاند و به
عاارتی اعتقاد دارند که ارز مجازی سه کارکرد اصلی پول را که عاار اند از :وسیله ماادله،
واحد محاساه و ذخیره ارزپ (کلی :2014 ،7صص  )17- 10داراست .به سفته برخی از

صاحبنظران اقتصادی ،فقط اشیایی میتوانند بهعنوان پول در نظر سرفته شوند که بهطور
سسترده در جوامع فراسیر شده و مورد استفاده قرار سیرند .تنها در این صور است که می-
توانند سه کارکرد اصلی پول را ایفا نمایند(سلطانی و اسدی :1394 ،ص.)82
درنتیجه ارز مجازی زمانی میتواند بهعنوان پول مطرح شود که در سستره وسیعی مورد
استفاده قرار سیرد و این مسئله تا به امروز به دلیل نوسانا شدید قیمت ارزهای مجازی (لو و

 -1برای مطالعا

بیشتر رجوع شود به:

https://www.coingecko.com/buzz/bitcoin-islam-islamic-banking-finance
 -2رجوع شود به ) Evans(2015و ).Adam(2017
3

- Mishkin
- Commodity
5
- Intangible Asset
6
- Currency
7
- Kelly
4
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وانگ :2015 ،1ص  )1و عدمحمایت دولتها محقق نگردیده و نتوانسته است اعتماد استفاده-
کنندسان را به خود جلب کند (یرماک :2013 ،2ص .)19
الاته بررسیها و آمارهای موجود(نمودار  )3حکایت از رشد روزافزون استفاده از ارزهای

مجازی دارد که در صور ادامه این روند میتوان پی بینی کرد که در آیندهای نزدیک استفاده
سسترده از این ارزها محقق میسردد که در پی آن کاه نوسانا قیمتی نیز حاصل میشود.

درنتیجه ایفای کارکردهای پول به وسیله ارز مجازی در سالهای آینده دور از ذهن نخواهد
بود.
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

شکل  -3تعداد تراکن های روزانه بیت کوین (مناع)blockchain.info :

 . -11عدم حفظ ارزش :یکی از مشکال جدی که در خصوص نگهداری ارزهای مجازی
وجود دارد ،عدم حفظ ارزپ آن در سذر زمان است ،چراکه حداقل انتظار خریداران ارز
این است که بتوانند آن را در آینده خرج و همان ارزپ اقتصادی زمان قالی را دریافت
کنند  .برای فهم بهتر این چال به بررسی هماستگی ساده و غلتان میان بیتکوین
( ،)BTCطال ( ،)Goldپوند ( ،)GBPیورو ( ،)EURفرانک ( )CHFو یوآن ()CNY
پرداخته شده است.
برای بررسی هماستگی میان قیمت بیتکوین و سایر قیمتها از کوواریانچ و هماستگی

متحرک(غلتان) بر طاق روابط ( )4و ( )5استفادهشده است .همانطور که از نمودار( )4مشخص
- Lo & Wang
- Yermack

1
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است؛ تغییرا هماستگی میان بیتکوین و سایر متغیرها دارای تالطمهای بسیاری است که
نشاندهنده عدم رابطه مشخص و پایدار با سایر متغیرهاست.
( )
( )

𝑛

𝑡,

̂𝜇 −

𝑖,𝑡−

𝑦

𝑛

𝑡,

̂𝜇 −

𝑖,𝑡−

𝑦

∑𝑛−
=𝑖

𝑛

𝑡,

̂𝜎

𝑛−

𝑛 𝑡𝜎̂ ,𝑡 𝑛 𝜎̂ ,

= 𝑛

= 𝑛

𝑡,

𝑡,

̂𝜎

̂𝜌

بر اساس نمودار میتوان بیان داشت رابطه میان قیمت بیتکوین با سایر قیمتها ،یک رابطه

بسیار پرنوسانی بوده و تغییرا

بسیار با یی در پویاییهای هماستگی میان بیتکوین و سایر

قیمتها مالحظه میشود .این تغییرا نشاندهنده نوظهور بودن و بیثااتی قیمتی این ارز
مجازی نسات به سایر داراییهای مالی است.

شکل  - 4هماستگی غلتان(متحرک) میان قیمت بیتکوین با قیمت ارزها و قیمت طال
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جدول  - 1همبستگی روزانه قیمتهای ارزهای منتخب با بیت کوین از سال  2011تا ابتدای سال 2017
Gold

CNY

CHF

GBP

1.00
1.00
1.00
1.00

*0.11

*0.56

EUR

BTC
1.00

BTC

*-0.36

1.00

][-0.40 -0.31

*0.76

*-0.43

][-0.47 -0.38] [0.74 0.78

*0.71

*0.82

*0.86

*0.45

*0.30

CHF

*-0.40

][-0.44 -0.36] [0.62 0.68] [0.84 0.87] [0.52 0.59
*0.59

GBP

*-0.25

][-0.30 -0.20] [0.81 0.84] [0.68 0.73
*0.65

EUR

CNY

*-0.65

][-0.68 -0.62] [0.55 0.62] [0.25 0.35] [0.41 0.49] [0.06 0.16

Gold

* معنادار در سطح 0.01
اعداد داخل ][ نشاندهنده حد پایین و باالی همبستگی است.

منبع :محاسبات نویسندگان

همانسونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود هماستگی بین بیتکوین و کلیه ارزهای

منتخب مندرج در جدول منفی است و این نشانه عدم حفظ ارزپ در بیتکوین در طول زمان
خواهد بود .الاته قابلذکر است که از نگاه دیگر و با توجه به محدود بودن خلق این پول،
قیمت آن به سمت افزای سرای داشته و میتواند بهعنوان ذخیره ارزپ قرار سیرد.
 -12برگشتناپذیری وجه :در سیستم کنونی بانک محور اسر چنانچه مالغی بهطور اشتااه
واریز شود ،بانک با وکالتی که از جانب س ردهسذار دارد میتواند وجه را بهراحتی

بازسرداند اما در ارز مجازی چون هیچ نهاد مرکزی و واسطی وجود ندارد و همچنین
هویت دارندسان کیف پول مشخص نیست چنانچه وجهی بهطور اشتااه به یک کیف پول
دیگر واریز شود ،بههیچعنوان قابلشناسایی و بازسشت نیست.
1
 -13تهدید رقبا :ارز مجازی همچون بیتکوین به دلیل جلب اعتماد به سیستم ،متنباز
هستند و این مسئله منجر میشود که دیگران بهراحتی از روی آن برنامه ک ی و یک ارز
مجازی دیگر درست کنند ،بهطوریکه تاکنون (اسفند  )1395بی از  700ارز مجازی

- Open Source

1
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خلقشده است .این روند رقابتی میتواند تهدید بزرسی برای ارزهای مجازی اولیه
همچون بیتکوین ایجاد کند.

 -14فقدان مستند قانونی :انتقال وجه در این نوع ارزها غیرقابل تشخیص و امکان رهگیری
آن به راحتی میسر نیست ،به طور مثال اسر فردی از یک فروشگاه با ارز مجازی کا یی
را خریداری کند و فروشنده پچ از دریافت وجه از ارسال کا امتناع ورزد ،خریدار

زم را ندارد ،چرا که
امکا ن پیگیری حقوقی از مراجع قضایی به دلیل فقدان مستندا
آدرسها در بردارنده هویت اصلی مالک نیستند و همچنین فروشنده میتواند در هر
تراکن

از آدرس جدیدی استفاده کند .عالوه بر این هیچ نهادی متولی این امر نخواهد

بود.
 -15تأمین مالی گروههای تروریستی و معاند سیاسی :به دلیل ساز و کار پنهان تراکن های
ارز مجازی ،سروههای تروریستی و معاند میتوانند برای مقاصد خوی  ،به راحتی از
منابع داخلی و خارجی از طریق ارز مجازی اقدام به تأمین مالی کنند و دستگاههای
اطالعاتی توانایی شناسایی آن را ندارند.

 -16نقدشوندگی پایین در اقتصاد ایران :از ویژسیهای مهم داراییهای مالی ،میزان
نقدشوندسی آن است .با توجه به نوظهور بودن این پدیده در اقتصاد بینالملل و به طور
خاص در اقتصاد ایران ،امکان تادیل ارز مجازی به ارزهای رایج و یا پول رسمی کشور
(ریال) در ماالغ با دشوار بوده و نی ز عدم وجود نظار مشخص ،فاصله میان نرخ خرید
و فروپ (نرخ حاشیه )1در صرافیهای فعال در ایران با تر از حد متعارف است.
 -17ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی :بهرغم سذشت هفت سال از پیدای ارزهای
مجازی در جهان ،معرفی این ارزها و فناوری مرتاط با آنها در مجامع علمی و فضای
رسانه ای کشور به طور جدی مطرح نشده است؛ در نتیجه عموم مردم و حتی نخاگان
شناخت مناسای نسات به ارزهای مجازی ندارند و این مسئله فراسیری استفاده از این

ارزها را با کندی با مواجه کرده است.
 -18عدم امکان تجهیز و تخصیص منابع به فعاالن اقتصادی :عدم وجود واسطه مالی همانند
بانک در سیستم ارز مجازی ،امکان س ردهسذاری در نهاد مالی مشخصی وجود نداشته و
به تاع آن تجهیز و تخصیص منابع به فعالیتهای اقتصادی میسر نخواهد بود .در این
شرایط استفاده بهینه از منابع خرد و کالن صور ن ذیرفته و رشد اقتصادی از این طریق
با مشکل مواجه میشود.

- Spread

1
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 -91زمان باالی تأیید تراکنش برای مبادالت داخلی :تأیید تمام تراکن های بیتکوین به
طور متوسط  10دقیقه طول میکشد که این زمان نسات به تراکن های بینالمللی مزیت

اما نسات به تراکن های داخلی یک عیب محسوب میشود ،چرا که تراکن های

داخلی در لحظه صور میسیرد.
 -22خروج ارز از کشور :در شرایط کنونی ارزهای مجازی که عمده استخراجسران در خارج
از ایران میباشند ،افرادی که از داخل ایران اقدام به خرید این ارزها میکنند در واقع
منجر به خروج ارز (د ر) از کشور و در نتیجه تضعیف اقتصاد کشور میشوند.

 -29مصرف باالی انرژی :هر چه به تعداد تراکن ها و اعضای شاکه بیتکوین افزوده شود،
برای تأیید تراکن ها و فرآیند استخراج به انرژی برق بیشتری نیاز است و این مسئله
منجر به اتالف بیهوده انرژی در سطح کالن میسردد.

رویکرد سیاستی دولتها در برابر ارز مجازی
ارز مجازی در عین داشتن مزیتهای منحصربهفرد خود ،خطراتی نیز به همراه دارد که این

مسائل ساب شده دولتهای مختلف درصدد وضع قوانین و مقررا

مرتاط با ارز مجازی

برآیند .اسرچه این کار بسیار دشوار است ،چراکه نظارتی بر آن توسط یک نهاد دولتی نمیتواند
صور پذیرد و به همین ساب است که برخی از کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع
کردهاند .الاته قابلذکر است که به دلیل ماهیت فرامرزی بودن این نوع پولها ،وضع مقررا و
استانداردهای بینالمللی میتواند بیشتر راهگشا باشد .در ادامه ،عکچالعمل دولتهای
کشورهای جهان در قاال ورود ارز مجازی و بهطور مشخص «بیتکوین» بیان میسردد.
 -1امریکا :دولت امریکا ضمن پذیرپ بیتکوین ،سود حاصل از آن را بهعنوان یک درآمد
مشمول مالیا محسوب کرده و از طریق فرآیند خوداظهاری ،آن را اخذ مینماید.1
 -2کانادا :دولت کانادا بیتکوین را تحت عنوان «دارایی نامشهود» دستهبندی کرده است.2
همچنین برای جلوسیری از اثرا مخرب بیتکوین ،این دولت در قوانین و مقررا
پولشویی و ضد تروریست خود مفادی را به بیتکوین اختصاص داده است (رابنفلد ،
.)2014
 -3امریکای جنوبی :در کشورهایی همانند بولیوی و اکوادور هرسونه پولی که تحت نظار
دولت نااشد رسماً ممنوع است (کوتارتسون .)2014 ،4اما در برزیل ،بیتکوین با وضع
3

1

- www.irs.gov
- www.fintrac-canafe.gc.ca
- Rubenfeld
4
- Cuthbertson
2
3
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قوانین مالیاتی پذیرفته شده است و برخی از کشورها مانند کلمایا هنوز موضع رسمی در
قاال پولهای مجازی نگرفتهاند (سارسیا . )2014 ،1بانک مرکزی کشور مکزیک نیز طی

اعالمیهای در سال  2014در خصوص خطرا

پولشویی و سرقت ارزهای مجازی

هشدارهای زم را به عموم مردم و مؤسسا مالی داد اما تاکنون موضع رسمی و شفافی
در مواجهه با ارزهای مجازی نگرفته است(بانک مکزیک.)2014 ،2

 -4اروپا :اتحادیه اروپا طاق آخرین سزارپ ،در حال بررسی این پدیده نوظهور و استخراج
زم جهت قانونسذاری است و تا آن زمان نهادهای مالی را از خرید ،فروپ و
الزاما
نگهداری این پول منع کرده است (مقاما

بانکی اروپا :2014 ،ص .)47-45

اما کشورهای مختلف در اروپا مواضع یک ارچهای در این خصوص نگرفتهاند ،بهطور مثال
بانک مرکزی بلژیک و نهاد نظار مالی فدرال آلمان طی اعالمیهای ،عموم مردم را از خطرا

و ریسکهای استفاده از این پولها ازجمله پولشویی ،تروریسم مالی ،فقدان نظار  ،نوسانا
قیمت و مشکال امنیتی آساه کردهاند اما مداخله دولت در آن را ضروری ندانستهاند (کتابخانه
قانون کنگره .)2014 ،3از طرفی دیگر در بلغارستان ارز مجازی همانند سایر داراییهای مالی به

رسمیت شناختهشده است لذا به درآمد حاصل از فروپ بیتکوین  10درصد مالیا تعلق می-
سیرد 4اما در دانمارک موضع دولت بهسونهای دیگر است؛ آنها بیتکوین را یک دارایی حقیقی
نمیدانند ،لذا هیچسونه مالیاتی شامل آن نمیشود .در میان کشورهای اروپایی آلمان یکی از
محکمترین ضوابط را در مورد بیتکوین اتخاذ کرده است ،بدینصور که مقرر کرده تمام
5

های بیتکوین باید توسط حکومت ثات سردد(استنلی اسمیت .)2014 ،

تراکن
 -5آسیا :در کشورهایی همانند چین استفاده از پولهای مجازی برای نهادهای دولتی و
حقوقی ممنوع است اما ماادله آن توسط افراد حقیقی بالمانع است (ش انسکی.)2014 ،6
مالزی رسماً طی اطالعیهای بیان کرده است قانونی در این رابطه وضع نمیکند .سنگاپور
که احتمال میرود در آیندهای نزدیک جزو عمدهترین مراکز استفاده از بیتکوین باشد

1

- García
- Bank of Mexico
3
-The Law Library of Congress
2

 -4این مالیا

از شرکتهای رسمی ثات شده (همانند صرافیها) که به خرید و فروپ بیت کوین میپردازند

مطالاه میسردد .لذا شرکتهای مذکور در هنگام خرید بیتکوین از مشتری ،مالیا

مربوطه را اخذ مینمایند .زم

به ذکر است آدرس عمومی این شرکتها مشخص بوده و دارایی آنان در شاکه بیتکوین برای همگان مشهود
است.
- Stanley-Smith
.- Szczepański

5
6
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برای آن قوانین مالیاتی ارزپافزوده همچون کا ها وضع کرده است (کتابخانه قانون
کنگره.)2014 ،

 -6خاورمیانه :از میان کشورهای خاورمیانه که نسات به این پدیده واکن

نشان دادهاند،

میتوان به اردن و لانان اشاره کرد که هر دو کشور بیتکوین را به دلیل نوسانا شدید
قیمتی و احتمال استفاده در تراکن های مجرمانه غیرقانونی اعالم کردند (نوتسن،1

.)2014
 -7اقیانوسیه :رئیچ بانک مرکزی استرالیا در یک مصاحاه درباره بیتکوین اعالم کرد که در
این کشور هیچسونه محدودیتی برای افرادی که میخواهند از سایر ارزها برای خرید

استفاده کنند وجود ندارد (هیزلمن .)2013 ،2در کشور اندونزی طاق ماده شماره  7سال

 2012ارزهای مجازی جزو «ارزهای نگرانکننده »3محسوب شده و استفاده از آن در این
کشور غیرقانونی است(جیکوبز .)2014 ،4بانک مرکزی کشور نیوزیلند نیز اعالم کرده
است که نهادهای مالی بهغیراز بانکها نیازی به اجازه بانک مرکزی در خصوص نحوه
انتقال پول و ذخیره ارزپ ندارند ،لذا استفاده از بیتکوین برای نهادهای غیر بانکی مجاز

است(بانک مرکزی نیوزیلند.)2013 ،5

چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی
مطابق با موارد بیانشده در بخ

«چال ها و ریسکها» ،میتوان چال ها را در چهار

محور اصلی دستهبندی کرد .این چهار محور عاارتند از ابهاما نظری و دانشی ،تهدید اقتصاد
کالن ،بسترسازی تخلفا و جرائم و مشکال امنیتی .در مدل زیر چال های ارز مجازی بر
مانای این چهار محور ترسیمشده است که متولی حل هر یک از چال ها ،نهادهای نامارده در
مدل میباشند .درواقع مدل زیر نقشه راهی است که باید برای سیاستگذاری کلیه ابعاد آن دیده
شود و به نهاد مربوطه ارجاع سردد.

1

- Knutsen
- Hartge-Hazelman
3
- Concerning Currency
4
- Jacobs
5
- Reserve Bank of New Zealand
2
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با توجه به چال های مطرح شده در بخ قال و بر اساس چارچوب طراحی شده فوق،
بهطور کلی میتوان چال های ارزهای مجازی را در چهار محور مشکال نظری و دانشی،
امنیت سرمایه فردی ،بسترسازی تخلفا

و جرائم اجتماعی و تهدید اقتصاد کالن دستهبندی

نمود .در ادامه به توضیح هر یک از محورها اشاره میسردد.
 -1مشکالت نظری و دانشی :استخراج حکم فقهی استفاده از ارزهای مجازی و همچنین
احکام مترتب بر آن همچون خمچ و زکا از مهمترین و اساسیترین مسائلی است که
هر چه سریعتر باید توسط مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان
بورس تعیین تکلیف شود ،چرا که روزانه مسلمانان زیادی اقدام به خرید و فروپ

ارزهای مجازی میکنند بدون آنکه از تکلیف شرعی خود آساه باشند .1زم به ذکر است
روشن شدن این مسئله پایه و اساس تصمیمسیری و قانونگذاری توسط مجلچ شورای
اسالمی و مانای تأیید شورای نگهاان خواهد بود.
دومین مورد در این محور ،معین نمودن ماهیت ارزهای مجازی توسط استادان و نخاگان
علمی بهعنوان کا یا پول است که پیامدهای عملیاتی این بحث در تدوین مقررا مالیاتی و

استخراج احکام فقهی نمود پیدا خواهد کرد .همچنین همانسونه در شکل با مشخص است،
ناآساهی مردم و عدم وجود مستند برای اقامه دعوی در مجامع قضایی از دیگر چال های
محور اول هستند که باید به ترتیب رسانهها ،مراکز آموزشی و قوه قضائیه راهکاری برای این
مسائل بیندیشند.
 -2امنیت سرمایه فردی :از د یلی که عموم مردم با وجود دیدن رشد قیمتی شگفتانگیز
ارزهای مجازی همچون بیتکوین ،اقدام به خرید آن نمیکنند ،احساس عدم امنیت
سرمایه است .مسائلی چون سمشدن و فراموشی رمز عاور ،هک شدن کیف پول توسط
کالهارداران و سرفتار شدن در دام صرافیهای متقلب منجر به ایجاد چنین احساسی شده
است .همچنین طاق اخاار موجود برخی از شرکتهای ارائهدهنده خدما کیف پولهای

تحت وب مورد اعتماد ناوده و در چندین مورد تخلف مشاهدهشده است .قطعاً برای
جلوسیری از پیدای چنین مسائلی ،پلیچ فتا نق اساسی را ایفا مینماید و همچنین
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میتواند با طراحی نظام نظارتی دقیق از خطر
صرافیهای متخلف بکاهد.
آخرین چال در این محور مسئله وراثت است که این بیم وجود دارد بر اثر مرگ ناسهانی

فرد ،شخص دیگری در جریان داراییها و رمز عاور او نااشد و کل سرمایه به دست آورده
 - 1در این رابطه میتوان به آمار ارائهشده در  Google Trendبرای میزان جستوجوی واژه بیتکوین در محدوده
جغرافیایی ایران توسط کاربران اشاره کرد که همانند سایر کشورها ،رشد نمایی شدیدی داشته است.
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شده برای همیشه نابود شود .این چال باید به دست خود فرد برطرف سردد و با در میان
سذاشتن اطالعا حساب خود نزد یک فرد امین به این مسئله پایان دهد.

 -3بسترسازی تخلفات و جرائم اجتماعی :فرار مالیاتی و پولشویی جزو اصلیترین چال -
های ارزهای مجازی در سطح جهان هستند که مجلچ شورای اسالمی با قانونسذاری

صحیح و دقیق و سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ماارزه با پولشویی با تدوین
مقررا کارآمد و اجرای آن میتوانند نقشی مؤثر در مقابله با این مسئله داشته باشند.

همچنین در خصوص وقوع جرائم سایاری همچون باجافزارها ،شورای عالی فضای مجازی
و پلیچ فتا مسئول هستند و قال از وقوع اتفاقا جارانناپذیر باید تدابیر زم را اتخاذ کنند.

اسر مراکز مهم و حساس کشور به حمله باجافزارها دچار شوند راهی جز پرداخت باج به
مجرمان نیست و هیچ روشی برای یافتن آنها نخواهد بود.

آخرین چال این محور ،تأمین مالی سروههای مخالف و معاند نظام است که خطر آن
بهطور خاص برای ایران با وجود داشتن مخالفان زیاد بسیار محتمل است .وزار اطالعا
قطعاً باید ارائه راهکاری برای این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.

 -4تهدید اقتصاد کالن :عدم وجود ابزار زم برای اعمال سیاستهای پولی ،تهدید اقتصاد
واقعی توسط ارائه ارزهای مجازی و عدم وجود راهکار مناسب برای تجهیز منابع از
سرمایههای خرد و تخصیص آنها به فعا ن اقتصادی جهت رشد و شکوفایی کشور
مشکال جدی هستند که نهادهای مختلفی ازجمله وزار اقتصاد و دارایی و بانک

مرکزی جمهوری اسالمی ایران درسیر آن خواهند بود.
ریسک سرمایهسذاری در ارزهای مجازی بسیار متعدد است ازجمله نوسانا قیمتی ،عدم
حفظ ارزپ ،برسشتناپذیری وجه ،تهدید رقاا و نقدشوندسی پایین .بنابراین سرمایهسذار در
صور خرید ارز مجازی تمام این ریسکها را میپذیرد و هیچ نهادی مسئول آن نخواهد بود.
الاته نهادی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند با طراحی بازار مشتقه برای این
ارزها ،ریسک سرمایهسذاری را تا حدودی کاه دهد .همچنین خروج ارز از کشور و اتالف
با ی انرژی برای استخراج بیتکوین را میتوان از دیگر عوامل تهدیدکننده اقتصاد ایران به
شمار آورد.

توصیههای سیاستی
شواهد بر این سواه است که ارزهای مجازی ،ویژسیهایی دارند که باعث میشود روز به
بینالمللی بیشتر شود ،لذا با توجه به ماهیت
روز استفاده از آن باألخص در عرصه مااد
کامالً متفاو این پول نسات به پولهای سنتی زم است با شناخت دقیقتر آن ،مزایا و
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چال های استفاده از آن تایین شود و قانونسذاران هر چه سریعتر در واکن به ورود این پول
به کشور مقرراتی وضع کنند .این کاری است که اکثر کشورهای توسعهیافته انجام دادهاند؛
برخی آن را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعالم نمودند ،برخی آن را

دارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع کردند .1سروه آخر هیچسونه عکچالعمل
رسمی در قاال ارز مجازی نشان ندادهاند .دولت ایران نیز تاکنون موضعی رسمی در رابطه با
موضوع ارز مجازی اعالم نکرده است ،بنابراین بر تمام نهادهای مرتاط ازجمله بانک مرکزی،
مجلچ شورای اسالمی ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،شورای ملی فضای مجازی ،وزار
اطالعا  ،وزار

اقتصاد ،سازمان امور مالیاتی ،شورای پول و اعتاار ،شورای عالی ماارزه با

پولشویی  ،ستاد ماارزه با قاچاق کا و ارز ،سمرک و پلیچ فتا زم است با تشکیل یک
کارسروه مشترک هر چه سریعتر با وضع قوانین و مقررا مربوط از خطرا احتمالی
خریدوفروپ پول مجازی همانند پولشویی ،فرار مالیاتی ،ضرر و زیان حاصل از نوسانا
قیمتی و غیره جلوسیری کنند .برای تسهیل در این فرآیند در این پژوه یک چارچوب کلی
از چال های موجود ارزهای مجازی طراحی سردید تا قانونگذاران و سیاستگذاران بهوسیله آن

بتوانند بر کلیه ابعاد چالشی این نوع ارزها اشراف پیدا و قوانین و مقررا مقتضی را پایهریزی
کنند .بهطورکلی به نظر میرسد بایستی سیاستگذاری عمومی در کشور در مواجهه با پدیدههای
نوظهور ،بهخصوص در حوزه اقتصادی از انعطافپذیری بیشتری برخوردار باشد و با طراحی
سازوکار مناسب فرآیند قانونسذاری را سرعت باخشد.
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