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Abstract
Virtual currencies have challenged their monetary and banking systems and their
philosophy of existence. These challenges are not limited to the monetary and
banking system and its scope is so wide that it affects other areas of society and
science such as law, jurisprudence, economics, and politics and puts a wide range of
micro and macro questions and ambiguities before them, have given. Attention to
the widespread use of these currencies, the policy of ignoring and delaying the way
of dealing with these types of currencies is not a good way to deal with the realities
ahead Understanding the nature of virtual currencies as a commodity or money,
informing the public about the structure of these currencies (opportunities and
threats) through the national media, taking the necessary measures by the Islamic
Consultative Assembly and proper implementation of regulations through the Tax
Affairs Organization and the Supreme Council for Combating Money Laundering
And ... can play a key role in reducing the threats of digital currencies and taking
advantage of the economic benefits and opportunities created by this type of
cryptocurrency. Therefore, this paper introduces and examines digital currencies
and their impact on the economy of Iranian society.
Keywords: virtual currencies, monetary and banking system, opportunities and
threats Virtual Currencies ؛Monetary and Banking System ؛Opportunities and
Threats ؛Bitcoin
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ارزهــای مجــازی ،نظــام پولــی و بانکــی و فلســفه وجــودی آنهــا را بــه چالــش کشــید ه اســت .ایــن
چالشهــا تنهــا بــه نظــام پولــی و بانکــی محــدود نگردیــده و دامنــه آن بــه حــدی گســترده اســت
کــه حوزههــای دیگــر جامعــه و علــوم ماننــد حقــوق ،فقــه ،اقتصــاد و سیاســت را نیــز متأثــر ســاخته
و خیــل وســیعی از پرسـشها و ابهامــات خــرد و کالن را پیــش روی آنهــا قــرار داده اســت .توجــه
رواج گســترده و فزاینــده اســتفاده از ایــن ارزهــا ،سیاســت نادیــده انگاشــتن و معطــل نمــودن
شــیوه برخــورد بــا ایــن نــوع ارزهــا روش مناســبی بــرای مقابلــه بــا واقعیتهــای پیــش رو نیســت و
اســتخراج حکــم فقهــی نحــوه اســتفاده از ارزهــای دیجیتــال توســط مراجــع تقلیــد و شــورای فقهــی
بانــک مرکــزی ،معیــن نمــودن ماهیــت ارزهــای مجــازی بهعنــوان کاال یــا پــول ،آگا هســازی مــردم
پیرامــون ســاختار ایــن نــوع ارزهــا (فرصتهــا و تهدیدهــا) از طریــق رســانه ملــی ،اتخــاذ تدابیــر
الزم از ســوی مجلــس شــورای اســامی و اجــرای صحیــح مقــررات از مســیر ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور و شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی و ...میتوانــد نقــش اساســی در کاهــش تهدیدهــای
ارزهــای دیجیتــال و بهرهمنــدی از مزایــا و فرصتهــای ایجادشــده اقتصــادی ایــن نــوع رمــز ارزهــا
نهــا بــر اقتصــاد
داشــته باشــد .لــذا مقالــه حاضــر بــه معرفــی و بررســی ارزهــای دیجیتــال و تأثیــر آ 
جامعــه ایــران پرداختــه اســت.
واژگان کلیدی :ارزهای مجازی ،نظام پولی و بانکی ،فرصتها و تهدیدها
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1-مقدمه و بیان مسئله

ب فنــاوری موجــب کاهــش هزینههــای حملونقــل،
انقــا 
تولیــد و ارتباطــات در مقیــاس جهانــی شــده و تجــارت جهانــی
را تســهیل نمــوده اســت؛ لیــک در گام بعــدی بــرای غلبــه بــر
دشــواری و هزینههــای توســعه ،حفــظ و تأمیــن روابــط مالــی
بیــن نماینــدگان در مقیــاس جهانــی ،ظهــور دفترهــای توافــق
توزیعشــده در شــبکههای نظیــر بــه نظیــر ،راهــی جدیــد
و قابلاعتمــاد را معرفــی نمــوده کــه اغلــب تحــت عنــوان
فنــاوری بالکچیــن شــناخته میشــود (روگوجانــو و بــادآ.)2014 ،1
پیشــرفت در رمزنــگاری ،اتصــال جهانــی و قــدرت محاســباتی،
منجــر بــه ایجــاد زیرســاختهایی شــده اســت کــه امــکان
ایجــاد چنیــن اعتمــادی را در بازارهــای غیرمتمرکــز و غیرمتمرکــز
فراهــم میکنــد .ایــن پیشــرفتها جهــش قابلتوجهــی بــرای
اقتصــاد بهحســاب میآیــد ،زیــرا ایــن پتانســیل را دارد کــه از
معماریهایــی کــه بهطــور ســنتی بــر عملکــرد صحیــح و روان
بازارهــای مالــی نظــارت میکننــد ،بکاهــد (تاســکا.)2015 ،2
بهبیاندیگـر بـا پیشـرفت فنـاوری و افزایـش اسـتفاده
از فضـای مجـازی ،اسـتفاده از ارزهـای دیجیتـال بـرای انجـام
مبـادالت ،بهجـای پـول کاغـذی بـا حجـم بـزرگ و غیرقابلحمـل،
رواج بیشـتری یافتـه اسـت .امروزه تعـداد فزاینـدهای از پرداخت
در اقتصـاد بهصـورت دیجیتـال و غیـر نقـدی انجـام میشـود.
تمامـی کسـبوکارها مبتنـی بـر تجـارت الکترونیـک هسـتند و
شـرکتها و سـازمانها بـه دنبـال راههـای جدید برای گسـترش
روشهـای پرداخـت موجـود خـود هسـتند (مسـلمی.)1397 ،
پـول یـا ارز دیجیتـال نوعـی از ارز موجـود اسـت که ویژگی مشـابه
بـا ارز فیزیکـی (اسـکناس و سـکه) را نشـان داده و میتوانـد

اجـازه معاملات فـوری و واگـذاری مالکیـت مجـدد را بدهـد.
ایـن ارز ممکـن اسـت بـرای خریـد کاالهـا و خدمـات فیزیکـی
مورداسـتفاده قـرار گیـرد و یـا محـدود بـه محیطـی خـاص (بـازی
آنالیـن و )...باشـد (فینلـی.)2018 ،3
در حــال حاضــر واحــد پــول رمزنــگاری توجــه بســیاری از
ســرمایهگذاران ،کارآفرینــان ،قانونگــذاران و عمــوم مــردم را
جلــب نمــوده اســت .ادعاهایــی مبنــی بــر اینکــه بــازار ارزهــای
دیجیتــال یــک حبــاب بــدون ارزش اساســی بــوده و همچنیــن
پیرامــون فــرار از نظــارت قانونــی مباحثــی اســت کــه موجــب
تغییــر و نوســان در قیمــت آنهــا شــده و درخواســت بــرای
تنظیــم قوانیــن نظارتــی بــر ایــن ارزهــا را افزایــش داده اســت
(گیودچــی ،مایلــن و وینگــرادوف .)2019 ،4بهبیاندیگــر ارزهــای
نهــا را بــه
مجــازی ،نظــام پولــی و بانکــی و فلســفه وجــودی آ 
چالــش کشــیدهاند .ایــن ارزهــا از پیدایــش سیســتم مالــی
جدیــد حکایــت دارنــد کــه در آن پــول و کنتــرل گــردش آن از
بانکهــای مرکــزی و دولتهــا ســلب شــده و در دســتان خــود
مــردم قــرار میگیــرد .ایــن چالشهــا تنهــا بــه نظــام پولــی و بانکــی
محــدود نگردیــده و دامنــه آن بــه حــدی گســترده اســت کــه
حوزههــای دیگــر جامعــه و علــوم ماننــد حقــوق ،فقــه ،اقتصــاد
و سیاســت را نیــز متأثــر ســاخته و خیــل وســیعی از پرس ـشها
و ابهامــات خــرد و کالن را پیــش روی آنهــا قــرار داده اســت
(محمــودی.)1398 ،
از ســوی دیگــر اقتصــاد ایــران از دیربــاز ســاختار شــکنندهای
داشــته اســت و مــواردی همچــون نبــود زیرســاختهای
مناســب در فراینــد تولیــد ،آمادگــی ناکافــی جهــت حضــور در
اقتصــاد جهانــی ،وابســتگی شــدید در زمینــه واردات مــواد
1- Rogojanu & Badea
2- Tasca
3- Finley
4- Giudici, Milne & Vinogradov
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اولیــه ،حجــم پائیــن ســرمایهگذاری خارجــی ،وابســتگی بودجــه
بــه درآمدهــای نفتــی ،تحریمهــای بینالمللــی و ...موجــب عــدم
امنیــت اقتصــادی و چالشهــای فــراوان شــده اســت (نــادری و
مهــدوی .)1394 ،بهبیاندیگــر وضعیــت ایــران در شــاخصهای
اقتصــادی و اجتماعــی همچــون تولیــد ناخالــص داخلــی ،رشــد
اقتصــادی ،تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ،نــرخ تــورم ،نــرخ ارز ،نرخ
بیــکاری ،بهــرهوری نیــروی کار ،جمعیــت زیرخــط فقــر ،شــاخص
توســعه انســانی ،نــرخ دسترســی بــه اینترنــت و ...چنــدان
مطلــوب نیســت .همچنیــن درجــه بــاز بــودن اقتصــاد ،درجــه بــاز
بــودن مالــی ،تمرکــز صــادرات و وابســتگی بــه کاالی اســتراتژیک
نشــان از آســیبپذیری اقتصــاد ایــران در برابــر تنشهــای
داخلــی و خارجــی دارد (عبــدی و گیلــک حکیمآبــادی.)1396 ،
بــا ایــن توضیــح مشــخص میگــردد کــه ارزهــای دیجیتــال
یــا رمــز ارزهــا عــاوه بــر مزیتهایــی ماننــد ســرعتباال در
انتقــاالت بینالمللــی ،کنتــرل تــورم ،جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی ،کاهــش تنشهــای اقتصــادی ناشــی از تحریمهــا و ...بــا
چالشهایــی همچــون بــروز مشــکالت امنیتــی ،چالــش فقهــی،
عــدم امــکان تجهیــز و تخصــص منابــع بــه فعــاالن اقتصــادی و...
روبــرو بودهانــد کــه موجــب شــده از منظــر حقوقــی ،ایــن نــوع ارز را
بهعنــوان پــول قانونــی نپذیرفتــه و عــدم نظــارت نهادهــای مالــی
روی آن ،کارکــرد آنهــا را مشــابه پــول بیپشــتوانه کــرده اســت.
همچنیــن بــه دلیــل عــدم نظــارت خــاص همــواره نوعــی ریســک
در ســرمایهگذاری را بــه دنبــال داشــته و بــر دامنــه ریســک
ســرمایهگذاری کشــورهایی نظیــر ایــران افــزوده اســت .حــال این
پرســش پیــش میآیــد در کنــار تمــام فرصتهــا و تهدیدهــای
ارزهــای دیجیتالــی آیــا ایــن فراینــد میتوانــد در شــرایط کنونــی،
بــه اقتصــاد ایــران و افزایــش صــادرات آن کمــک نمایــد؟ لــذا در
ایــن تحقیــق در پــی آن هســتیم تــا بــا بررســی ارزهــای دیجیتالــی
بــه نقــش آنهــا در کمــک بــه صــادرات محصــوالت و فــروش
بینالمللــی کاال و خدمــات ایرانــی در شــرایط امــروز ،کــه کشــور بــا
تحریمهــا روبــرو اســت ،پرداختــه گــردد.
2-پیشینه تحقیق

خردمنــد ( )1398ضمــن مجــاز شــمردن تجــارت رمــز ارزهــا در
صــورت رعایــت شــروط عمومــی معامــات تجــاری ،بیــان کــرده
اســت کــه برخــی اشــکاالت طر حشــده پیرامــون تجــارت رمــز ارزهــا
همچــون پولشــویی ،ایجــاد حبــاب ارزی ،کاهــش ارزش پــول
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فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

ملــی و ...نمیتوانــد مبنــای عــدم مشــروعیت تجــارت رمــز ارزهــا
باشــد .بااینوجــود ،اســتفاده از آنهــا بــا چالشهایــی ماننــد
مصــرف بــرق دولتــی و مشــارکت بــا محجوریــن در اســتخرهای
ماینینــگ روبــرو اســت .لــذا حاکــم شــرع میتوانــد بــا احــراز اثــرات
منفــی توســعه رمــز ارزهــا در بــازار و مفاســد اقتصــادی ،اخالقــی
و امنیتــی احتمالــی ،اســتخراج و خریدوفــروش آن را بــا صــدور
حکــم حکومتــی محــدود یــا ممنــوع کنــد .محمــودی ()1398
در مقال ـهای بــا رویکــرد بررســی ارزهــای مجــازی در بســتر فقــه و
حقــوق ،در کنــار معایــب و تهدیدهــا ،مزیتهــا و فرصتهایــی
را بــرای ارزهــای مجــازی متصــور بــوده و سیاســت تجویــز یــا
نفــی مطلــق را توصیــه نکــرده و پیشــنهاد میکنــد بــا اســتفاده
از تجربــه کشــورهای دیگــر ،سیاســتگذاری الزم انجامگرفتــه
و بــرای چنیــن ارزی ،پشــتوانه الزم همچــون تولیــدات نفــت
و گاز در نظــر گرفتــه شــود تــا اســتفاده و ســرمایهگذاری بــا
رغبــت و اطمینــان بیشــتری همــراه باشــد .مســلمی ( )1397در
تحقیقــی خــود بــا مــرور بیــش از  15مقالــه مرتبــط بــا موضــوع،
نتیجــه گرفتــه اســت کــه تعــداد ارزهــای دیجیتــال در دنیــا در
حــال افزایــش اســت کــه از آن جملــه م یتــوان بــه بیتکویــن
اشــاره داشــت .بیتکویــن بهعنــوان یــک ارز دیجیتالــی ثابــت
کــرده کــه قابلاعتمــاد اســت و پتانســیل زیــادی بــرای رشــد
دارد ،بهویــژه در کشــورهایی کــه در رابطــه بــا مبــادالت ارزی
و دادوســتد بینالمللــی مــورد تحریــم یــا محدودیتهایــی
میباشــند .فرقــان دوس ـتحقیقی و نــداف ( )1397در مقال ـهای
بــا ارزیابــی فرصتهــا و تهدیدهــای رمــز ارزهــا نتیجــه گرفتهانــد
کــه تعــداد پولهــای مجــازی ازجملــه بیتکویــن ،پرکاربردتریــن
و باارزشتریــن پــول مجــازی در دنیــای واقعــی ،در حــال افزایــش
اســت .رنجبــر فــاح ( )1397در تحقیــق خــود ضمــن بیــان دالیــل
کشــورها بــرای انجــام مبــادالت دو و چندجانبــه بــا پولهــای
بومــی در بســتر فنــاوری جدیــد بالکچیــن و کاســتن از قــدرت
انحصــاری ارزهــای مســلط بــر اقتصــاد جهانــی ،بیــان کــرده اســت
کــه بــرای تســهیل در مبــادالت و گریــز از ریســک نوســانات نــرخ
ارز یکــی از گزینههــا میتوانــد ایجــاد نوعــی پــول دیجیتــال بــا
پشــتوانه ســبدی از پــول ملــی کشــورها ،ارزهــای بینالمللــی،
طــا ،نفــت و داراییهایــی از ایــن قبیــل باشــد کــه هماننــد حــق
برداشــت مخصــوص جدیــد بــه شــکل دیجیتــال امــر تســویه
مطمئــن پرداخــت بیــن بازرگانــان کشــورها را بــا ســرعتباال،
هزینــه پاییــن و بینیــاز از ســوئیفت ،در بســتر بالکچیــن بــا

سال اول | شماره اول | تابستان 1400

امــکان طراحــی نودهــای کنترلــی بــرای بانــک مرکــزی کشــورها
فراهــم میســازد .نــوری و نوابپــور ( )1396در مقالــه خــود ضمــن
توجــه بــه مفاهیــم انتقــال نظیــر بــه نظیــر و غیرمتمرکــز بــودن
ارزهــای دیجیتــال ،لــزوم سیاســتگذاری در مواجهــه بــا ایــن
پدیــده نوظهــور اقتصــادی را مهــم توصیــف نمــوده و چالشهــا
نگــذاری
و فرصتهــای ارز مجــازی بــا نگاهــی بــه وضعیــت قانو 
در ســایر کشــورها مــورد کاوش قــرار داده و در پایــان چارچوبــی
جامــع بــرای شناســایی ابعــاد چالشــی ارزهــای مجــازی بــرای
نگــذار طراحــی نمودهانــد.
اســتفاده قانو 
1
فائــوزی ،پیمــان و عثمــان ( )2020در تحقیقــی بــا پیشبینــی
یشــده بهعنــوان ارز آینــدهای کــه ممکــن اســت
ارز رمزنگار 
جایگزیــن ارز کاغــذی فعلــی در سراســر جهــان شــود ،پیرامــون
تهــای ارز رمزنگاریشــده ازجملــه امنیــت فنــاوری،
فرص 
هزینــه معاملــه کــم و بــازده بــاالی ســرمایهگذاری بحــث نمــوده
و مفاهیمــی همچــون قانــون و مقــررات ،مصــرف زیــاد انــرژی،
احتمــال خرابــی و ایجــاد حبــاب و حملــه بــه شــبکه ،تعهــدات
آینــده ارز رمزنگاریشــده و کاربــرد آن بهطــور سیســتماتیک
2
را موردبررســی قــرار دادهانــد .پاندیــا ،میتاپالــی ،گــوال و الندائــو
( )2019در مقالــه خــود بــا بررســی جامــع پیرامــون بالکچیــن و
ارز رمــز پایــه ،پیرامــون مزایــای بــزرگ داشــتن یــک سیســتم مالــی
غیرمتمرکــز توضیــح داده و چالشهــای امنیتــی ایــن سیســتم
پولــی جدیــد و محدودیتهای کشــورهای مختلف موردبررســی
قرارگرفتــه اســت .در ایــن مقالــه راهحلهــای پیشــنهادی بــرای
غلبــه بــر نگرانیهــای امنیتــی مرتبــط بــا اســتفاده از ارزهــای رمــز
پایــه و چگونگــی آینــده ارز رمزنگاریشــده ،بیــان گردیــده اســت.
گیودچــی و همــکاران ( )2019در مقال ـهای ضمــن تجزیهوتحلیــل
بــازار و چشـمانداز ارزهــای دیجیتــال بیــان نمودهانــد کــه ارزهــای
رمــز پایــه ممکــن اســت برخــی از کارکردهــای مفیــد را انجــام
داده و بــه ارزش اقتصــادی بیفزاینــد ،امــا دالیلــی بــرای حمایــت
از تنظیــم بــازار وجــود دارد؛ اگرچــه ایــن مخالــف منطــق اصلــی
آزادیخواهانــه در پشــت ارزهــای رمــز پــردازی اســت ،امــا بــه
نظــر میرســد یــک اقــدام ضــروری بــرای بهبــود رفــاه اجتماعــی
اســت .نابولســی و نبــرت )2018( 3در تحقیقــی تأثیــر اســتفاده از

رمــز ارزهــا را بــر کاربــران آن موردتوجــه قــرار داده و نشــان دادنــد
کــه اســتفاده از رمــز ارزهــا بــرای انتقــال پــول ،هزینــه جابجایــی را
بــرای کاربــران کاهــش داده و بهرهگیــری از ایــن فنــاوری مــدرن
میتوانــد جامعــه را بــه ســود کلــی رســانده و ســرمایهگذاری
تهــا را
خارجــی را بــه کشــور جــذب کــرده و آینــدهای پــر از فرص 
ایجــاد کنــد .لــی ،هوانــگ و وانــگ )2019( 4در مقال ـهای بــه بررســی
نســنجی ارزهــای دیجیتــال در بازارهــای مالــی
تأثیــر و امکا 
پرداختــه نتیجــه گرفتهانــد کــه ارزهــای دیجیتــال در بلندمــدت
اثــر جایگزینــی بــر ســپردههای جــاری را داشــته و سیاس ـتهای
مختلــف کشــورها میتوانــد در رفــاه ایجادشــده توســط ارزهــای
دیجیتــال اثرگــذار بــوده و بــا اســتقرار سیســتم جهانــی ،نظــارت
5
بــر گــردش مالــی ایــن ارزهــا انجــام گــردد .آ لــی ،گاردینــر و لیــن
( )2015تأثیــر بالقــوه فنــاوری ارز دیجیتــال بــر اقتصــاد اســترالیا را
در بخشهــای خدمــات ،خردهفروشــی و بانکــی موردبررســی
قــرار داده و بیــان کردهانــد کــه اســترالیا میتوانــد از فنــاوری
ارز دیجیتــال اســتفاده و خــود را بهعنــوان یــک رهبــر بــازار در
ایــن زمینــه معرفــی کنــد .ظهــور ایــن فنــاوری جدیــد و بالقــوه
هــم فرصتهــا را فراهــم میکنــد و هــم تهدیدهــا .ایــن مقالــه
همچنیــن تأثیــر احتمالــی هــر رژیــم مالیاتــی را کــه بهســختی
کاربــران ارزهــای رمــز پایــه را محــدود کنــد ،موردتوجــه قــرار داده
اســت .ماندجــه )2015( 6در مقالــهای بــه طبقهبنــدی حقوقــی و
چارچــوب تنظیــم و پیامدهــای ناشــی از بیتکویــن پرداختــه و
پیشــنهاد داده اســت بــا توجــه بــهفرصتهــای منحصربهفــرد
بیتکویــن و مالحظــات مربــوط بــه سیاســت ،مقــررات خاصــی
در زمینــه فنــاوری بــرای محافظــت از مصرفکننــدگان و ایجــاد
مشــروعیت بــه ارزهــای دیجیتــال اجــرا شــود.
3-ادبیات تحقیق

بهطورکلــی ارزهــای دیجیتــال دارای ویژگیهایــی اســت کــه
اجــازه میدهــد بهعنــوان پــول عمــل کنــد و آن را بــه یــک
روش پرداخــت مفیــد تبدیــل کنــد؛ بهعبارتدیگــر ،ارزهــای
دیجیتــال ،حتــی قابلاســتفاده بــرای معامــات بینالمللــی
آســانتر اســت.
1- Fauzi, Paiman, Othman
2- Pandya, Mittapalli, Gulla & Landau
3- Naboulsi & Neubert
4- Li, Huang & Wang
5- Ally, Gardiner & Lane
6- Mandjee
فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران
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تعریف و مفهوم ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتــال بهعنــوان یــک واحــد پولــی یــا واســطه تبــادل بــر
پایــه اینترنــت تعریــف میشــود کــه ویژگیهایــی مشــابه بــا
پــول فیزیکــی را داراســت ،امــا تراکنشهــای انتقــال ســرمایه
را بهصــورت آنــی و بــدون مــرز بیــن افــراد انجــام میدهــد.
ارزهــای دیجیتــال از فنــاوری غیرمتمرکــز اســتفاده نمــوده و
بــه کاربــران امــکان پرداخــت امــن و ذخیــره پــول را بــدون نیــاز
بــه ثبتنــام یــا اســتفاده از بانکهــا و ســازمانهای واســطه
میدهنــد (دولتشــاهی .)1396 ،همچنیــن بنــا بــر تعریــف بانــک
مرکــزی اروپــا ،1ارز مجــازی نماینــده دیجیتالــی ارزش اســت کــه
توســط بانــک مرکــزی یــا نهــاد دولتــی صــادر نشــده و میتوانــد
بــدون ارتبــاط بــا پولهــای رایــج ملــی صــادر شــود .ایــن پــول
توســط اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بهعنــوان روش پرداخــت
پذیرفتهشــده و میتوانــد منتقــل یــا بهصــورت الکترونیکــی
خریدوفــروش شــود (دابروســکی و جانیکوســکی.)2018 ،2
ارزهــای رمــز پایــه یــا دیجیتــال را میتــوان بهعنــوان بخشــی از
یــک گــروه وســیعتر از دارایـی مالــی یــا دارایــی شــخصی بــا قــدرت
انتقــال مشــابه ســایر ارزهــا ،بــدون درگیــر کــردن نهادهــای
دولتــی و عمومــی دانســت .مفهومــی کــه ارز دیجیتــال را از
ســایر داراییهــای رمزنگاریشــده متمایــز میکنــد بــه هــدف
آنهــا بســتگی دارد ،یعنــی اینکــه ایــن نــوع ارزهــا عــاوه بــر بــرای
انتقــال مالــی ،عملکردهــای دیگــری همچــون قابلیــت انتقــال
بیــن اعضــای شــبکه ،اوراق بهــادار (ســهام قابلانتقــال) و
دسترســی بــه خدمــات و محصــوالت را داشــته باشــد (ادهمــی
و گئــوگان .)2019 ،3ارزهــای رمــز پایــه یــک پــول دیجیتالــی در
سیســتمهای پرداخــت الکترونیکــی اســت کــه نیــازی بــه
حمایــت دولــت یــا درگیــر شــدن واســطهای ماننــد بانــک
نداشــته و کاربــران سیســتم بــا اســتفاده از پروتکلهــای خــاص
پرداختهــا را تأییــد میکننــد .از زمــان اختــراع بیتکوییــن
(اولیــن ارز دیجیتــال) در ســال  2008میــادی ،ارزهــای رمــز پایــه
گســترشیافته و در ســالهای اخیــر ،بــا افزایــش تنــوع و بهتبــع

آن کاهــش ارزش مواجــه شــدند .برآوردهــا نشــان داده اســت
کــه تــا مــارس  2020میــادی بیــش از  5،100ارز رمزنگاریشــده
مختلــف بــه ارزش حــدود  231میلیــارد دالر وجــود دارد .بــا توجــه
بــه ایــن رشــد و نوســان ســریع ،ارزهــای رمــز پایــه توجــه افــکار
عمومــی و سیاســتگذاران را بــه خــود جلــب کــرده اســت
(پرکینــز)2020 ،4؛ بنابرایــن بهطورکلــی میتــوان گفــت ارز مجــازی،5
ارز دیجیتــال ،6ارز مخفــی ،رمزینــه پــول و ارز رمــز پایــه 7تعبیرهــای
مختلفــی از مفهــوم تقریبــی واحــد هســتند .منظــور از ارز نــوع
پذیرفت هشــدهای از پــول اســت کــه بهعنــوان واســطه مبادلــه
کاال و خدمــات اســتفاده میشــود .مــراد از مجــازی ماهیــت
و فضــای غیــر فیزیکــی اســت کــه ایــن ارزهــا در آن مبادلــه
میشــوند .منظــور از دیجیتــال هــم ماهیــت الکترونیکــی ایــن
ارزهــا اســت .مخفــی ،رمزینــه یــا رمــز پایــه هــم بــه اســتفاده از علــم
و تکنیــک رمزنــگاری در خلــق ایــن ارزهــا اشــاره دارد.
8

تعریف و مفهوم بالکچین

بالکچیـن روشـی بـرای ثبـت و بـه اشـتراکگذاری داد ههـا در
چندیـن انبـار داده اسـت کـه هرکـدام بایگانی دادههای یکسـانی
دارنـد و درمجمـوع توسـط یـک شـبکه توزی عشـده از سـرورهای
رایانـهای (نودهـا یـا گرههـا) ،نگهـداری و کنتـرل م یشـوند
(ناتارجـان .)2017 ،9درواقـع ،بالکچیـن یـک فنـاوری اسـت کـه
دارای چهر ههـای متفاوتـی اسـت .در یـک بالکچیـن بـاز (بـدون
مجـوز ) شـخص میتوانـد بـدون نیـاز بـه تصویـب توسـط هـر یـک
از نهادهـای اصلـی (مرکـزی) ،بـه عضویـت درآمـده و یـا از شـبکه
خـارج شـود .تمـام آنچـه بـرای پیوسـتن بـه شـبکه و افـزودن
معاملات نیـاز دارد رایانـهای اسـت کـه نرمافـزار مربوطـه روی آن
بشـده باشـد .هیـچ مالـک اصلـی شـبکه و نرمافـزار وجـود
نص 
نـدارد و رونوشـت یکسـان از دفترچـه راهنمـا در تمـام گر ههـا یـا
نودهـای شـبکه توزیـع میشـود؛ بیشـتر ارزهـای رمـز پایـهای کـه
اکنـون در حـال گـردش هسـتند مبتنی بـر کلکسـیونهای مجاز
اسـت (ویتزیـگ و سـلیمان .)2018 ،10در یـک بالکچیـن مجـاز،
1- European Central Bank
2- Dabrowski & Janikowski
3- Adhami S & Guegan
4- Perkins
5- Virtual Currency
6- Digital Currency
7- Crypto Currency
8- Blockchain
9- Natarajan
10- Witzig & Salomon
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اعتبارسـنجی معاملات (گرههـا یـا نودهـا) بایـد توسـط مدیـر
شـبکه (کـه قوانیـن را بـرای دفترچـه راهنمـا تعییـن میکنـد) از
قبـل انتخـاب نماینـد تـا بتواننـد بـه شـبکه بپیوندنـد .همچنیـن
شـرکتکنندگان شـبکه نیـاز دارنـد کـه بـرای انتخـاب گرههـای
شـبکه قابلاعتمـاد ،بـه یـک واحـد هماهنگکننـده مرکـزی
اعتمـاد کننـد .ازیکطـرف ،بالکچیـن مجـاز هسـتند؛ چراکـه
توسـط هرکسـی قابلدسترسـی و مشـاهده میباشـند ،امـا تنهـا
شـرکتکنندگان مجـاز شـبکه میتواننـد معامالت را ایجـاد کرده
و یـا وضعیـت خـود را بهروزرسـانی نماینـد (شـوبهیت.)2018 ،1
گونههای ارزهای دیجیتال

امــروزه ،هــر فــردی کــه دسترســی بــه اینترنــت داشــته باشــد
میتوانــد از مجموعــه گیجکننــدهای از ارزهــای دیجیتــال
بهعنــوان ابــزار مبادلــه اســتفاده کنــد .بیشــتر افــراد پیرامــون
بیتکویــن نمودهانــد ،امــا شــش واحــد پــول رمزنــگاری
همچــون ارتیــوم ،ریپــل ،لیتکوئیــن و ...نیــز ســهم
قابلتوجهــی بــازار دارنــد .درحالیکــه ارزهــای دیجیتــال تنهــا
بخــش جزئــی از تمــام پرداختهــا در اقتصــاد جهــان را نشــان
میدهــد ،امــا بعیــد نیســت کــه چنیــن ســهامی در چنــد ســال
آینــده ب هصــورت نمایــی افزایشیافتــه و حتــی در اقتصادهــای
نوظهــور بــا پولهــای دولتــی ناکارآمــد گســترده شــود (ویلــوارده
و ســانچز .)2018 ،2در ادامــه بــه معروفتریــن ارزهــای دیجیتــال
اشــارهای کوتــاه میگــردد:
بیتکویـن :3اولیـن و محبوبتریـن ارز دیجیتـال اسـت.
4
بیتکویـن توسـط فـردی ناشـناس بـه نـام ساتوشـی ناکاموتـو
در سـال  2009میلادی عرضـه شـد .ارزش کل بـازار بیتکویـن
بیـش از  70میلیـارد دالر اسـت .درواقـع بایـد گفـت کـه ارزهـای
دیجیتالـی رمزنگاریشـده بـر پایـه فنـاوری بالکچیـن هسـتند
Q

کـه نقـش یـک پایـگاه داده را برای رمزنـگاری ،ثبت و ایمنسـازی
تراکنشهـای دیجیتالـی بـازی میکننـد (هاالبـورا.)2016 ،5
اتریــوم :6ارز دیجیتالــی رمــز پایــهای اســت کــه در ســال 2013
میــادی توســط ویتالیــک بوتریــن 7عرضــه شــد و بهســرعت
مــورد اســتقبال کاربــران فعــال در فضــای مجــازی و اینترنــت
قــرار گرفــت .اتریــوم بالکچیــن مخصــوص خــود را دارد و بــه
همیــن دلیــل بــه آن بالکچیــن دوم هــم گفتــه میشــود.
اتریــوم فقــط یــک روش پرداخــت نیســت .روی بالکچیــن
اتریــوم ،قراردادهــای هوشــمند غیرمتمرکــز اجــرا میگــردد.
بیــش از  90درصــد توکنهــای موجــود روی پلتفــرم اتریــوم
فعالیــت میکننــد کــه بــه کاربــران اجــازه میدهــد نرمافزارهــای
مســتقل توزیعشــده را در کمــال امنیــت و ســهولت اجــرا کننــد
(خاتوانــی.)2017 ،8
ریپــل :9یکــی دیگــر از پلتفرمهــای غیرمتمرکــز مشــهور
اســت .ریپــل در ســال  2012میــادی بــا هــدف ایجــاد ظرفیــت
تراکنشهــای بــاال عرضــه شــد .برخــاف ارزهــای رمــزی ریچــل
از بیتچیــن 10بــرای رســیدن بــه اجمــاع در تمــام شــبکه بــرای
تراکنشهــا اســتفاده نمیکنــد .در عــوض ،از فراینــد اجمــاع
تکــراری اســتفاده میشــود کــه ســریعتر از بیتکویــن اســت امــا
آن را در معــرض حمــات هکرهــا قــرار میدهــد (نجــوی.)2018 ،11
الیتکویــن :12ایــن ارز در ســال  2011میــادی بــا تغییراتــی در
بیتکویــن ماننــد انجــام ســریعتر تراکنشهــا و اســتخراج
راحتتــر ،توســط چارلــز لــی 13در گیتهــاب معرفــی شــد کــه
از شــبکه انتقــال همتــا بــه همتــا بهــره میبــرد .همچنیــن
بهمنظــور افزایــش امنیــت و حصــول اطمینــان از تراکنشهــای
انجا مشــده نیــز از معــادالت پیچیــده ریاضــی اســتفاده میکنــد.
ایــن پــول مجــازی ارزش کمتــری نســبت بــه بیتکویــن دارد؛
بهگونـهای کــه تحلیلگــران معتقدنــد الیتکویــن در مقایســه بــا
Q

Q

Q

1- Shobhit
2- Villaverde & Sanches
3- BitCoin
4- Satoshi Nakamoto
5- Halaburda
6- Ethereum
7- Vitalik Buterin
8- Khatwani
9- Ripple
10- Bitchain
11- Njui
12- Litecoin
13- Charles Lee
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بیتکویــن ،همچــون نقــره در برابــر طــا اســت (ماندجــه.)2015 ،
داجکویــن :1ایــن پــول مجــازی نیــز بــا بهرهگیــری از ســامانه
همتــا بــه همتــا بــه کاربــران در فضــای اینترنــت ایــن امــکان را
میدهــد تــا مبالــغ پرداختــی موردنظــر خــود را بهصــورت آنالیــن
ارســال کــرده و پرداخــت امنــی داشــته باشــند.
دشکویــن :2ایــن نــوع خــاص از ارزهــای مجــازی نیــز بــر پایــه
بالکچیــن بــوده کــه از شــبکه همتــا بــه همتــا بهــره میبــرد.
دشکویــن نخســتین شــبکه غیرمتمرکــز خصوصــی اســت کــه
بــه کاربــران اجــازه میدهــد بــا قابلیــت ارســال خصوصــی بتواننــد
بهتمامــی تاریخچــه فعالیــت و موجــودی خــود دسترســی
پیداکــرده و تراکنشهــای خــود را در یــک فضــای ایمــن و ســریع
انجــام دهنــد (میرزاخانــی.)1396 ،
Q

Q

رویکرد سیاسی برخی دولتها در برابر ارز دیجیتال

ارزهــای مجــازی در عیــن داشــتن مزیتهــای خــاص خــود،
چالشهایــی نیــز بــه همــراه دارنــد کــه ایــن موضــوع ســبب
شــده اســت دولتهــای مختلــف درصــدد وضــع قوانیــن و
مقــررات مرتبــط بــا ارزهــای مجــازی کننــد .اگرچــه ایــن کار بســیار
دشــوار اســت ،چراکــه نظارتــی بــر آن توســط یــک نهــاد دولتــی
نمیتوانــد انجــام بپذیــرد و بــه همیــن ســبب اســت کــه برخــی از
کشــورها اســتفاده از ایــن پــول را ممنــوع اعــام کردهانــد کــه در
ادامــه بــه برخــی اشار هشــده اســت.
آمریــکا ضمــن پذیــرش بیــت کویــن ســود حاصــل از آن
را بهعنــوان یــک درآمــد مشــمول مالیــات محســوب نمــوده
و از طریــق فراینــد خوداظهــاری آن را اخــذ مینمایــد (چارلــز،3
 .)2017کانــادا ارزهــای مجــازی را تحــت عنــوان دارایــی نامشــهود
دســتهبندی نمــوده و بــرای جلوگیــری از اثــرات مخــرب
بیتکویــن قوانیــن پولشــویی و ضدتروریســت در ایــن
خصــوص دارد (رابنفیلــد .)2014 ،4کشــورهایی هماننــد بولیــوی و
اکــوادور هرگونــه پولــی کــه تحــت نظــارت دولــت نباشــد ،ممنــوع
اســت؛ امــا در برزیــل ارزهــای دیجیتــال بــا وضــع قوانیــن مالیاتــی
پذیرفت هشــده اســت و در برخــی از کشــورهای آمریــکای جنوبــی

ماننــد کلمبیــا هنــوز موضــع رســمی در قبــال ارزهــای دیجیتــال
نگرفتهانــد (کاتبرســون .)2014 ،5در قــاره اروپــا ،کشــورهای
مختلــف مواضــع یکپارچــهای در ایــن خصــوص نگرفتهانــد.
بانــک مرکــزی بلژیــک و نهادهــای نظــارت مالــی فــدرال آلمــان
طــی اعالمیــهای عمــوم مــردم را از تهدیدهــا و ریس ـکهای
اســتفاده از ایــن ارزهــا همچــون پولشــویی ،تروریســم مالــی
و فقــدان نظــارت و مشــکالت امنیتــی آگاه کــرده ،امــا مداخلــه
دولــت در آن را ضــروری ندانســتهاند .از ســوی دیگــر در
بلغارســتان ارز مجــازی هماننــد ســایر داراییهــای مالــی بــه
رســمیت شناختهشــده اســت ،لــذا بــه درآمــد حاصــل از فــروش
ارزهــای مجــازی ده درصــد مالیــات تعلــق میگیــرد .در دانمــارک
موضــع دولــت بهگونــهای دیگــر اســت؛ آنهــا بیتکویــن را
یــک دارایــی حقیقــی ندانســته و لــذا هیچگونــه مالیاتــی نــدارد
(اســتنلی اســمیت.)2014 ،6
از ســوی دیگــر در قــاره آســیا ،کشــورهایی ماننــد چیــن
بــرای نهادهــای دولتــی و حقوقــی ممنــوع اســت ولــی بــرای افــراد
حقیقــی بالمانــع اســت .مالــزی اعــام کــرده اســت قانونــی در
ایــن مــورد وضــع نمیکنــد .ســنگاپور جــزو عمدهتریــن مراکــز
اســتفادهکننده از ایــن ارز اســت و قوانیــن مالیاتــی ارزشافزوده
همچــون کاالهــا بــرای آن وضــع کــرده اســت .همچنیــن در
خاورمیانــه اردن و لبنــان بــه دلیــل نوســانات شــدید قیمتــی و
احتمــال اســتفاده از تراکنشهــای مجرمانــه آن را غیرقانونــی
اعــام کردهانــد (سوزپانســکی .)2014 ،7در قــاره اقیانوســیه،
اســترالیا هیچگونــه محدودیتــی در ایــن مــورد نــدارد .اندونــزی
ارزهــای مجــازی را جــزو ارزهــای نگرانکننــده محســوب و آن را
غیرقانونــی میدانــد .نیوزلنــد میگویــد نهادهــای مالــی بهغیــراز
بانکهــا نیــازی بــه اجــازه بانــک مرکــزی در خصــوص نحــوه
انتقــال پــول و ذخیــره ارزش ندارنــد و لــذا بــرای نهادهــای غیــر
بانکــی مجــاز اســت (هزیلمــن.)2013 ،8
تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران

ارزهــای دیجیتالــی فضــای رو بــه رشــدی داشــته و فرصتهــای
1- Dagcoin
2- DashCoin
3- Charles
4- Rabenfeld
5- Cuthbertson
6- Stanley-smith
7- Szozpanski
8- Hazelman
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کسـبوکار زیــادی دارد .تغییــر مواضــع نهادهــای ناظــر ،افزایــش
پذیــرش و ســرمایهگذاری روزافــزون در شــرکتهای نوپــا و
محصــوالت مرتبــط بــا ارزهــای دیجیتــال ســبب شــده کــه اعتمــاد
بــه ایــن نــوع ارزهــا افزایــش قابلمالحظ ـهای پیــدا کنــد؛ لــذا در
ادامــه مهمتریــن اثــرات اقتصــادی مثبــت ارزهــای دیجیتــال
بیانشــده اســت.
مقــاوم در برابــر تــورم :مشــکل ارز ســنتی ایــن اســت کــه
بانکهــای مرکــزی میتواننــد فراتــر از نیــاز و پشــتوانه پــول چــاپ
کــرده و در صــورت بحــران اقتصــادی ،پــول جدیــد چــاپ کــرده و
آن را بــه بــازار تزریــق کننــد کــه ایــن فراینــد باعــث تــورم میشــود.
تــورم بهســختی قابلکنتــرل بــوده و ممکــن اســت کاهــش
قــدرت خریــد مــردم را بــه دنبــال داشــته باشــد .ارزهــای دیجیتــال
طــوری طراحیشــدهاند کــه تنهــا تعــداد مشــخصی اســتخراج
خواهنــد شــد؛ یعنــی پــس از رســیدن بــه ایــن میــزان ،تعــداد
آنهــا افزایــش نخواهــد یافــت و بنابرایــن ،تــورم نمیتوانــد ارزش
ارزهــای دیجیتــال را دســتخوش تغییــر نمایــد و از ارزش آنهــا
بکاهــد (مســلمی.)1397 ،
شکسـت مرزهـای تحریـم :بینالمللـی بـودن ارزهـای
دیجیتـال باعـث میشـود کـه هـر کـس در هـر جـای دنیـا بتوانـد
تراکنشهـای خـود را انجـام دهـد .امـروزه بیشـتر سـایتهای
خریـد آنالیـن از پـی پـال یـا ویـزا کارت بـرای خریـد اسـتفاده
میکننـد؛ امـا ازآنجاییکـه ایـن قابلیتهـا در ایـران و چنـد کشـور
تحریـم شـده قابلاسـتفاده نیسـت یـا بـرای اسـتفاده نیـاز
بهواسـطه اسـت ،لـذا ارزهای دیجیتـال میتواند جایگزین شـده
و مرزهـای تحریـم را دچـار چالـش نمایـد (باقریسـعید.)1396 ،
ایجــاد مشــاغل و تجــارت مــدرن :بــا اینکــه تکنولــوژی ارزهــای
دیجیتــال بســیاری از مشــاغل را حــذف میکنــد ،امــا باعــث
ایجــاد کســب و کارهــای جدیــدی شــده کــه بــا ارزهــای دیجیتــال
خدماتــی را ارائــه میدهنــد .بــرای مثــال میتــوان ســرویسهای
ارائــه کیــف پــول ،زبــان برنامهنویســی جدیــد ،صرافیهــا،
سیســتمهای خریــد بلیــط ،سیســتمهای پرداخــت خــودکار و...
را نــام بــرد (دولتشــاهی.)1396 ،
امــکان ریش ـهکن کــردن فقــر در جامعــه :وقتــی پــول مــردم
تحــت نظــارت متمرکــز نباشــد ،پــس مــردم اختیــارات بیشــتری

را خواهنــد داشــت؛ ماننــد یــک چاقــو کــه میتوانــد کشــنده
باشــد و یــا نجاتدهنــده ،ایــن اختیــارات هــم جنبههــای مثبــت
و منفــی دارد ،امــا بــا آگاه شــدن تدریجــی مــردم ،جنبههــای
مثبــت آن بیشــتر خواهــد بــود؛ بنابرایــن ایــن ارزهــای دیجیتــال
نیســتند کــه مجبورنــد بــا ســازمانهای مرکــزی ســازگار شــوند،
بلکــه ایــن ســازمانها هســتند کــه بایــد خــود را بــا ارزهــای
دیجیتــال هماهنــگ کننــد (غضنفــری و کیانفــر.)1396 ،
فرصتها (مزایا) ارزهای دیجیتال

بــا توجــه بــه مفاهیمــی کــه پیرامــون تأثیــر ارزهــای دیجیتــال بــر
اقتصــاد ایــران بیــان شــد ،مهمتریــن فرصتهــا (مزایــا) ایــن
نــوع ارزهــا در ادامــه بیانشــده اســت.
پرداخت و دسترسی بدون محدودیت بینالمللی

در فراینــد رمــز ارزهــا پرداختههــا متناظــر بــا یکدیگــر انجامشــده
و واســطهای وجــود نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل میتــوان بــا هــر فــرد
در کشــورهای مختلــف جهــان بــدون وجــود نهــاد واســطهای و
بــا ســرعتباال مبلــغ دلخــواه را مبادلــه نمــود (چوئــن .)2015 ،1لــذا
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ایــران ،ارزهــای دیجیتالــی میتوانــد
بــه کاهــش تأثیــر تحریمهــا کمــک نمایــد؛ چراکــه بــا توجــه بــه
محبوبیــت روزافــزون بــازار رمزنــگاری ،تعــداد زیــادی از ارزهــای
رمزنــگاری نشــده مــورد توجــه دولتهــا و ســایر ذینفعــان
در سراســر جهــان قرارگرفتــه اســت؛ بهگونــهای کــه تــا اوایــل
ســال  2018میــادی مجمــوع بــازار ایــن ســرمایهگذاری بیــش از
 330میلیــارد یــورو در ســطح جهانــی بــوده و در ســالهای آتــی
بهمراتــب افزایــش خواهــد یافــت (براتپیــس.)2018 ،2
هزینه معامالتی پایین

بــا توجــه بــه ویژگـی غیرمتمرکــز بــودن رمــز ارزهــا ،معامــات ایــن
نــوع ارزهــا در مقایســه بــا ســایر ارزهــای معمولــی کمتــر بــوده و
هزینـهای پاییــن در معامــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
در ارزهــای دیجیتــال هزینههــای کارمــزد نهادهــای واســطهای
فشــده و خریدوفــروش و حوالــه پــول اتفــاق میافتــد کــه
حذ 
3
کاربــران نهایــی بــه توافــق برســند (کیــم  .)2017 ،همچنیــن فرایند
1- Chuen
2- Bratspies
3- Kim
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ارزهــای دیجیتــال محدودیــت زمانــی نداشــته و قیمتگــذاری
دادههــا بالفاصلــه در دســترس اســت کــه بهموجــب آن هــر
فــرد در جهــان تــا زمــان در دســترس بــودن اینترنــت ،میتوانــد
بــدون هیــچ هزین ـهای تجــارت کنــد (پیتــر و ویوانکــو.)2017 ،1
بازدهی باال

ویژگیهای متمایز ارز دیجیتال و توانایی متناسب با عملکرد
اقتصادی ،آن را به یک دارایی منحصربهفرد تبدیل کرده است
(بریه ،اوسترلینک و سافرز )2015 ،2هرچند در برخی اوقات ارزهای
دیجیتال ثبات الزم را ندارند ،اما نمیتوان از سرمایه قابلتوجه و
تنوع در پرتفویهای سرمایهگذاری و ...آنها چشمپوشی نمود
(بوهم ،کریستین ،ادلمان و مور .)2015 ،3از سوی دیگر به میزان
افزایش آگاهی مردم از مفهوم رمز ارزها و چگونگی کسب
سود از آنها ،قیمت پایه ارزهای دیجیتال بهطور منطقی باالتر
خواهد رفت و لذا با دسترسی کامل مردم به اینترنت قیمت
ارزهای دیجیتال تثبیتشده و بنابراین افرادی که سکههای
خود را نگهداشتهاند ،ثمره سرمایهگذاری خود را به دست
میآورند (فائوزی و همکاران.)2020 ،
عدم خلق بیرویه پول در اقتصاد و کنترل تورم

بــا توجــه بــه اینکــه خلــق پــول بــر اســاس ســازوکار تعریفشــده
در ارزهــای دیجیتــال بیشازحــد مشــخصی امکانپذیــر
نیســت (بهعنوانمثــال در بیتکویــن  20میلیــون واحــد) و
نیــز ایــن پــول بهصــورت غیرمتمرکــز بــوده و در اختیــار بانــک
مرکــزی کشــورها نیســت ،امــکان خلــق بیرویــه و درنتیجــه
کاهــش ارزش شــدید پــول و یــا تــورم افسارگســیخته بــرای آنهــا
متصــور نیســت .همچنیــن در کشــورهایی کــه بانــک مرکــزی
از اســتقالل الزم برخــوردار نبــوده و ســلطه مالــی دولــت وجــود
دارد ،امــکان گســترش حجــم پــول بــه دلیــل کســری بودجــه
دولــت در اقتصــاد وجــود دارد کــه ایــن چالــش در رابطــه بــا ایــن
نــوع ارزهــا مشــاهده نمیگــردد (نــوری و نوابپــور.)1396 ،
عدم توانایی دولتها در مصادره اموال

در کشــورهایی هماننــد ایــران کــه دارای شــرایط خــاص سیاســی
و اقتصــادی هســتند ،برخــی دولتهــا اقــدام بــه مصــادره امــوال

و داراییهایــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دولــت هــدف
نمــوده و ایــن مهــم و بلوکــه کــردن امــوال در وضعیــت تخاصــم
میــان کشــورها امــری متــداول اســت؛ بنابرایــن در چنیــن فضای
عــدم امنیــت ،ارزهــای مجــازی بــه دلیــل ســاختار ماهــوی خــود
تهــا مــورد
باعــث میشــود حقــوق مالکیــت اشــخاص و دول 
تعــرض و دخالــت دیگــران و یــا دولتهــا قــرار نگیــرد (فرقــان
دوســتحقیقی و همــکاران.)1397 ،
ارز دیجیتالی و جذب سرمایهگذاری خارجی

تجـارت در عصـر کنونـی از مرزهـا عبـور کـرده و پـا بـه عرصـه
جهانـی گذاشـته اسـت .در ایـن میـان وجـود واسـطههای زیـاد
شهـا در
ازجملـه نهادهـای بینالمللـی باعـث افزایـش چال 
انجـام معاملات جهانـی گردیـده اسـت؛ بـه همین علـت ارزهای
مجـازی واسـطهها را در فراینـد سـرمایهگذاری از میـان برداشـته
و در روابـط پولـی و تجـاری تسـهیل ایجـاد مینمایـد (میرغفـوری،
صیـادی تورانلـو و دهقانـیزاده .)1397 ،لـذا میتـوان شـرایطی را
فراهـم کـرد تـا سـرمایهگذاران خارجـی در مناطق آزاد جذبشـده
و شـرایط معاملات بـا ارزهـای دیجیتالی بـرای آنها فراهم شـود.
در ایـن شـرایط ایـران میتوانـد فضـای بزرگـی بـرای انجـام رقابـت
بـا بازیگـران بـزرگ ایـن عرصه ایجـاد کند و پیشـتاز عرصـه ارزهای
دیجیتالـی باشـد .در ایـن میـان در ایـران بایـد قوانیـن مربـوط بـه
پولشـویی و افشـای اطالعـات را بنـا کرد تا فعاالن حـوزه ارزهای
دیجیتالـی ملـزم بـه رعایـت آن شـوند کـه ایـدن موضـوع خـود
اقـدام مهمـی بـرای اسـتفاده از ایـن ابـزار بـه شـکل قانونی اسـت
(چوئـن.)2015 ،
چالشها (تهدیدها) ارزهای دیجیتال

بــا توجــه بــه مفاهیمــی کــه پیرامــون تأثیــر ارزهــای دیجیتــال بــر
اقتصــاد ایــران بیــان شــد ،مهمتریــن چالشهــا (تهدیدهــا)
نشــده اســت:
ایــن نــوع ارزهــا در ادامــه بیا 

عدم ثبات و احتمال افت ارزش

کاهــش ارزش بیتکویــن و ســایر رمــز ارزهــا در طــول ســال 2018
میــادی ممکــن اســت اعتبارســنجی و ارزیاب ـی منتقدان ـهای
در مســیر توســعه یــک واحــد پــول رایــج باشــد .افزایــش تعــداد
1- Pieter & Vivanco
2- Briere, Oosterlinck & Szafarz
3- Bohme, Christin, Edelman & Moore
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ارزهــای رمــز پایــه ،تقاضــای بــزرگ خصوصــی بــرای نوآوریهــای
مالــی ناشــناس و غیرمتمرکــز را نشــان میدهــد؛ ایــن امــر
منجــر بــه واکنــش بانکهــای مرکــزی بــه ایــن تحــوالت شــده
اســت (بیایــس .)2018 ،1ازآنجاییکــه هیــچ مالکیــت و مدیریــت
مشــخصی بــرای یــک ارزهــای دیجیتــال غیرمتمرکــز (پایــداری
و مســئولیتپذیری) وجــود نــدارد ،ارزیابــی آن ناپایــدار اســت؛
زیــرا بــازی در میــان ذینفعــان مختلــف ممکــن اســت منجــر بــه
تعــادل چندگانــه ،حبــاب و ســقوط شــود (آیزنمــن.)2019 ،2
فقدان قوانین و مقررات مشخص

ارزهـای دیجیتـال برخلاف پولهـای رایـج سـنتی از قوانیـن و
مقـررات شـفاف برخـوردار نبـوده و ایـن مهـم میتوانـد بـه یـک
چالـش جـدی بـرای دولتهـا تبدیـل گـردد؛ چراکـه راه را بـرای
انجـام فرایندهـای مجرمانـه ،پولشـویی و ...بازمینمایـد .ایـن
چالـش بـه خاطـر ماهیـت رمزگـذاری شـده ایـن نـوع ارزهـا اسـت
کـه در آن هویـت واقعـی فرسـتنده و گیرنـده ناشـناخته میماند
(بانـک مرکـزی اروپـا.)2015 ،3
تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط

بـا رواج ارزهـای دیجیتال ،نقش نهادهـای نظارتی و بانک مرکزی
کشـورها در تراکنشهـای داخلـی و خارجـی کمرنـگ شـده و
ایـن مهـم میتوانـد یـک تهدیـد بسـیار جـدی بـرای سیسـتم
پولـی و مالـی یـک کشـور باشـد؛ چراکـه در ایـن صـورت فضایـی
بـرای اعمـال سیاسـتهای پولـی نمانـده و هیـچ نظارتـی بـر
تراکن 
شهـای روزانـه وجـود نخواهـد داشـت (هلبینـگ.)2014 ،4

امکان فرار مالیاتی ،پولشویی و اقتصاد غیررسمی

بــه دلیــل ماهیــت رمزنگاریشــده ایــن نــوع ارزهــا و عــدم
شناســایی طرفیــن معاملــه ،انگیــزه بــرای انتقــال بخشــی از
معامــات و نگهــداری درآمــد و ثــروت توســط ایــن سیســتم
وجــود داشــته و درنتیجــه فــرار مالیاتــی امکانپذیــر خواهــد بــود.
چنیــن فــرار مالیاتــی منجــر بــه کاهــش درآمدهــای دولتهــا

شــده و زمینــه را بــرای گســترش اقتصــاد غیررســمی فراهــم
میکنــد .همچنیــن بــا توجــه ســازوکار پــول و یــا ارز مجــازی
امــکان کســب پــول غیرمشــروع از طریــق فراینــد پولشــویی
نیــز ممکــن خواهــد شــد (کلــی.)2014 ،5
بروز مشکالت امنیتی

مبـادالت بـا ماهیـت غیرمتمرکـز ارزهـای دیجیتـال شـهودی و
نهـا
رفتـار متناقـض داشـته کـه خـود موجـب آسـیبپذیری آ 
گردیـده اسـت ،بهطـور مثـال در سـال  2014میلادی حـدود
 25.000سـرمایهگذار هـک شـده و بـه دلیـل مبـادالت بـدون
ضابطـه و پشـتوانه بیمـهای 400 ،میلیـون دالر سـرمایه خـود را
از دسـت دادنـد (والدویـا .)2019 ،6ناشـناس بـودن و رمزگـذاری
ارزهـای دیجیتـال ،یـک شمشـیر دو لبـه اسـت؛ مطالعـهای کـه
توسـط وزارت امنیـت داخلـی آمریـکا انجـام شـد نشـان داد کـه
 33درصـد از سیسـتمعاملهای تجـارت ارزهـای دیجیتـال هک
شـدهاند (گنـدال .)2018 ،7هکهـای رمزنـگاری در سـاعاتی قبـل
از رخـداد هـک شـدن واقعـی منجـر بـه بـازده غیرعـادی م یشـود،
امـا بازدههـای غیرعـادی در زمـان اعلام عمومـی هـک بـه صفـر
میرسـند .ایـن شـواهد نشـان میدهـد کـه اقدامـات نظارتـی
کنونـی بسـیار کنـد بوده و نمیتوانـد از سـرمایهگذاران محافظت
مؤثـر نمایـد (چـان و میلنـه.)2018 ،8
چالش فقهی

برخـی فقهـا و مراجـع بـه دالیلـی همچـون عـدم مشـروعیت
ارزهـای دیجیتـال بـه علـت اخلال در نظـم (تسـهیل جرائـم
امنیتـی ،فـرار مالیاتـی و پولشـویی) ،عـدم مشـروعیت ارزهـای
دیجیتـال از بـاب تضییـع امـوال و خالف مصلحـت (تغییر حجم
پـول ،تضییـع امـوال غیر و پدیدههـای خالف مصلحتـی چون ارز
و تسـهیل جرائـم) ،نامشـخص بـودن وضعیت ارزهـای دیجتال
و خطرپذیـری فوقالعـاده آن و ...ازلحـاظ فقهـی خریدوفـروش
رمـز ارزهـا را نادرسـت توصیـف نمودهانـد (روشـن ،مظفـری و
میرزایـی.)1398 ،
1- Biais
2- Aizenman
3- European Cenral Bank
4- Helbline
5- Kelly
6- Valdivia
7- Gandal
8- Chan & Milne
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تأمین مالی گروههای تروریستی و معاند سیاسی

فنــاوری متمایــز رمــز ارزهــا ،آنهــا را بــرای بازیگرانــی کــه
فعالیتهــای تجــارت غیرقانونــی و تروریســتی را دنبــال
میکننــد ،جالــب کــرده اســت؛ چراکــه اولیــن پذیرنــدگان ایــن
نــوع ارزهــای مجــازی بــه دنبــال ناشــناس مانــدن بیشــتر و
عــدم تنظیــم مقــررات پیرامــون آنچــه میتــوان بــا اســتفاده از ارز
خریــداری کــرد ،میباشــند (فولــی ،کارلســن و پاتینــز .)2019 ،1کاربــرد
بیشــتر رمــز ارزهــا کــه بــرای اهــداف غیرقانونــی استفاد هشــده
و از طریــق خدمــات صرافــی پولشــویی گردیدهانــد ،بازارهــای
تاریــک هســتند؛ یعنــی بازارهایــی در وبســایتهای رمزگــذاری
شــده کــه از طریــق مــرور معمولــی اینترنــت ظاهــر نمیشــوند
(فانــوزی و رابینســون .)2018 ،2بهطــور مثــال بیتکویــن
عمدهتریــن روش پرداخــت در بازارهــای تاریــک اســت بــا
برآوردهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه بهطــور تقریبــی 95
درصــد از معامــات برخــی از ایــن بازارهــا را تشــکیل میدهــد
(اســمیت.)2019 ،3
4-نتیجهگیری

ایــن تحقیــق بــا هــدف شــناخت تأثیــر ارزهــای دیجیتــال بــر
اقتصــاد ایــران از مســیر فرصتهــا و چالشهــای مطر حشــده
بــرای ایــن نــوع ارزهــا بــا مطالعــه و گرتهبــرداری از تحقیقــات و
مطالعــات داخلــی و خارجــی صــورت گرفتــه در حــوزه رمــز ارزهــا
و مطالــب وابســته بــه آن انجــام گردیــده اســت .بــر ایــن اســاس
میتــوان گفــت ارزهــای مجــازی ،نظــام پولــی و بانکــی و فلســفه
وجــودی آنهــا را بــه چالــش کشــیدهاند .ایــن ارزهــا از پیدایــش
سیســتم مالــی جدیــد حکایــت دارنــد کــه در آن پــول و کنتــرل
گــردش آن از بانکهــای مرکــزی و دولتهــا ســلب شــده و در
اختیــار مــردم قرارگرفتــه اســت .ایــن چالشهــا تنهــا بــه نظــام
پولــی و بانکــی محــدود نگردیــده و دامنــه آن بــه حــدی گســترده
اســت کــه حوزههــای دیگــر جامعــه و علــوم ماننــد حقــوق،
فقــه ،اقتصــاد و سیاســت را نیــز متأثــر ســاخته و خیــل وســیعی
از پرســشها و ابهامــات خــرد و کالن را پیــش روی آنهــا قــرار
داده اســت.
بنابرایــن بــا توجــه رواج گســترده و فزاینــده اســتفاده از

ایــن ارزهــا ،سیاســت نادیــده انگاشــتن و معطــل نمــودن
شــیوه برخــورد بــا ایــن نــوع ارزهــا روش مناســبی بــرای مقابلــه
بــا واقعیتهــای پیــش رو نیســت و در کنــار تهدیدهــای آن
در زمینههــای مختلــف اقتصــادی ،امنیتــی ،حقوقــی و ...تنهــا
راه منطقــی و گریزناپذیــر ،مواجهــه بــا ایــن چالشهــا و تحلیــل
لهــا و تدویــن
دقیــق آنهــا بهمنظــور اتخــاذ سیاس ـتها ،راهح 
مقــررات مناســب اســت تــا بتــوان در شــرایط موجــود کشــور و
تحریمهــای اعمالشــده از مزیتهــای آن بهــره بــرده و ســطح
صــادرات کشــور را افزایــش داد.
در ایـــن میـــان اســـتخراج حکـــم فقه ــی نح ــوه اس ــتفاده
از ارزه ــای دیجیت ــال توس ــط مراج ــع تقلی ــد و ش ــورای فقه ــی
بانـــک مرکـــزی ،معیـــن نمـــودن ماهیـــت ارزه ــای مج ــازی
بهعنـــوان کاال یـــا پـــول ،آ گاهســـازی مـــردم پیرام ــون س ــاختار
ایـــن نـــوع ارزهـــا (فرصتهـــا و تهدیدهـــا) از طر ی ــق رس ــانه
مل ــی ،اتخ ــاذ تدابی ــر الزم از س ــوی مجل ــس ش ــورای اس ــامی
و اجـــرای صحیـــح مقـــررات از مســـیر ســـازمان ام ــور مالیات ــی
کشـــور و شـــورای عالـــی مبـــارزه بـــا پولش ــویی و ...میتوان ــد
نق ــش اساس ــی در کاه ــش تهدیده ــای ارزه ــای دیجیت ــال و
بهرهمنـــدی از مزایـــا و فرصتهـــای ایجادش ــده اقتص ــادی
ایـــن نـــوع رمـــز ارزهـــا داشـــته باشـــد .لـــذا میت ــوان نتیجـــه
گرفـــت در شـــرایطی کـــه کشـــور ایـــران دچ ــار تحری ــم پول ــی و
بانک ــی اس ــت اس ــتفاده از ارزه ــای دیجیت ــال فرص ــت مناس ــبی
خواهـــد بـــود تـــا بتـــوان از فضـــای اینترنـــت ،ارز و پ ــول وارد
کش ــور ش ــود .در ای ــن می ــان بانکه ــای ایران ــی بی ــش از بقی ــه
بــه ایــن فنــاوری احتیــاج دارنــد ،امــا اســتفاده از آن در کمتریــن
ح ــد ب ــوده ک ــه ش ــاید ب ــه دلی ــل جدی ــد ب ــودن آن باش ــد .نب ــود
شـــناخت و درک کافـــی از بالکچیـــن در س ــطوح مختل ــف و
حمایـــت ناکافـــی مدیـــران از توســـعه ایـــن فن ــاوری ازجملـــه
چالشهای ــی اس ــت ک ــه در ای ــن مس ــیر وج ــود دارن ــد؛ ام ــا ب ــا
توج ــه ب ــه مش ــکالتی ک ــه در بح ــث ش ــفافیت و انتق ــال وج ــه
و… وجــود دارد ،بالکچیــن یــک راهــکار خــوب بــرای حــل ایــن
مشـــکالت در ایـــران بـــه نظـــر میرســـد.

1- Foley, Karlsen & Putnins
2- Fanusie & Robinson
3- Smith
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