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چکـیده
در پی بحران مالی و بیاعتمادی به نهادهای مرکزی در سال  0110بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای
مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند .طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پولها توانستند جایگاه خود در مبادالت روزانه مردم
را پیدا کنند و اگرچه حاکمیتها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان دادهاند و برخوردهای متناقضی در این
زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پولها و فعاالن مالی با تالش برای رفع چالشها و ایجاد نوآوری مالی در این
عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند .بیشک این شبکه نوین بستر مناسبی برای سرمایهگذاری دولتها و ملتها
خواهد بود .درعینحال اطالعات ناکافی میتواند اثر معکوس بر اقتصاد و زندگی استفادهکنندگان آن داشته باشد .مقاله
پیش رو تالشی در راستای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال است تا بتوان از معضالت آن در امان ماند و از پتانسیل
بالقوه آن حداکثر بهره را برد.
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با افزایش محبوبیت بورس اوراق بهادار ،بسیاری از سرمایهگذاران در حال حاضر تالش میکنند تا نحوه سرمایهگذاری در این
رده دارایی جدید را تعیین کنند .با هر سرمایهگذاری در یک تکنولوژی جدید ،در هنگام ارزیابی آینده خود ،عوامل بسیاری وجود
دارد .بهمنظور تصمیمگیری آگاهانه باید به ریشههای فن آوری و همچنین برنامههای کاربردی و محدودیتهای احتمالی در آینده
قابل پیشبینی نگاه کنیم (سیادت و همکاران .)0991 ،رمز ارزها پدیده ای جدید هستند که در سطح جهانی گسترش پیدا کرده اند
که توسط رسانه ها ،سرمایه گذران ریسک پذیر ،موسسات مالی و دولتی به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند
) .(Glaser, et. al,2014ظهور رمز ارزها 0به عنوان گروه جدیدی از دارایی های مالی فرصت جدیدی را برای بررسی چندین
جنبه کشف نشده رمز ارزها فراهم کرده است .در سالهای اخیر در امور مالی تجربی ،نقش رو به رشد بازار رمز ارزها توجه زیادی را
در بین محققان دانشگاهی ،رسانه ها ،موسسات دولتی و صنعت مالی به خود جلب کرده است .با پیشرفت و تغییر هرروزه در دنیای
پیرامون ،کسب درآمد و دادوستد بعنوان یکی از مهمترین امور که تقریباً با همه مسائل دیگر به گونه ای مرتبط می باشد نیز دچار
دگرگونی شده و راه هایی را که افراد قبال می توانستند از آن طریق ،بهای کاالها را دریافت یا پرداخت کنند ،به کلی تغییر کرده
است .جدیدترین مفهوم که پا به عرصه حضور گذاشته «ارز دیجیتال  »0است .ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین ،اتریوم و الیت
کوین  ...همه را شگفت زده کرده و در این میان بیت کوین بیش از رقیبان توجه ها را به خود جلب کرده است (باقری.)0999 ،
ارزهای دیجیتال با مشخصه هایی همچون مبتنی بودن بر فناوری «بالک چین» طراحی شده بر اساس کنترل غیر متمرکز و
بدون وابستگی به دولت و قدرت مرکزی ،بدون هیچ گونه وجودی در خارج از بستر اینترنت در بیشتر حاالت ،بدون پشتوانه پول،
طال یا کاالی دیگر ،غالبا با قابلیت استخراج ،دارای ارزش ،قابل تبدیل به دیگر رمز ارزها ،پول های فیزیکی و کاال و با امکان
ذخیره ارزش و واحد شمارش قرارگرفتن شناخته می شوند( .خردمند)0990 ،
صعود ناگهانی رمز ارزها و توسعه سریع بازارهای رمز ارز که به افزایش شدید حجم معامالت اخیر بیت کوین نسبت داده شده،
منجر به ایجاد ادبیات جامع در بازارهای رمزارز شده است () .Hileman&Rauchs,2017از آنجایی که بیت کوین برای
نخستین بار توسط ناکاموتو ( )0110پیشنهاد شد ،مطالعات زیادی در مورد بیت کوین با تمرکز بر کارآیی بازار ،نوسانات قیمت،
خوشه بندی قیمت ها ،سفته بازی و هزینه های معامالت انجام شده است .(Kim, 2017) .در نتیجه ،معرفی انواع مختلف
رمزارزها در سالهای اخیر منجر به افزایش سریع اندازه بازار در بازارهای رمزارز شده است.
به تازگی ،رشته ای از ادبیات مربوط به رمز ارزها بر روی حقایق متعارف و جنبه های فنی رمز ارزها متمرکز شده است .به
عنوان مثال ،کاتسیامپا )0107( 9و واندزندا )0107( 6نتیجه می گیرند که نوسانات زیاد در رمز ارزها ممکن است دلیل بازده زیاد آنها
باشد .بارویرا )0107( 1ثابت کرد که رمز ارزها به بی نام و نشان بودن مشهور هستند و مستعد حبابهای سوداگرانه هستند
). (cheah & Fry, 2015
به گفته یاروایا ،)0109( 9حبابهای سوداگرانه در بازارهای رمز ارزها ممکن است به نوبه خود موجب گسترش بحران و بیثباتی
مالی شود .در چند سال گذشته نیز شاهد تحقیقات قابل توجهی در رابطه با اهمیت روز افزودن رمزارزها در سبد سهام و سایر گروه
های سرمایه ای بوده ایم .علیرغم محبوبیت رمزارزها ،تعداد اندکی از تحقیقات دانشگاهی ،رمز ارزها را از منظر اقتصادی و مالی
ارزیابی کرده اند که منجر به این نتیجه گیری می شود که تحقیقات در مورد بازارهای رمز ارز هنوز در مراحل ابتدایی خود است.
اگر چه تعدادی از مطالعات به بررسی ارتباط بین گروه های سرمایه ای یکسان و ارتباط بین گروه های سرمایه ای مختلف پرداخته
اند ،با این حال مطالعات اندک تجربی در ارتباط با رابطه رمزارزها و سایر گروه های دارایی ،انگیزه این مطالعه می باشد.
) (Luis&Aikins,2020به طور کلی ،هدف ما از این مقاله ،شناسایی ویژگی های ارزهای دیجیتال و بررسی مطالعات صورت
گرفته بر روی این رمز ارز ها می باشد.

 -2بررسی ادبیات تحقیق
اگرچه بیت کوین نسبتا جدید است (از  ،0110همانطور که در باال ذکر شده) ،در طول ده سال گذشته شاهد پیشرفت وسیع رمز
ارزها 7در بازار بوده ایم .در واقع ،مجموع  0101رمز ارز در ژانویه  )www.investing.com) 0109با سرمایهگذاری بازار 009
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میلیارد دالری داد و ستد شد .این موضوع به دلیل پشتیبانی برخی کشور ها و همچنین تعداد زیادی از بانک ها و شرکتهایی بوده
است که در اتحادیه اتریوم سازمانی )https://entethalliance.org) 0109 ،0از رمزارزها استفاده میکنند و فناوری مرتبط با
عنوان بالکچین نامیده می شود (Forbes,2017) .تکامل تدریجی بیت کوین و دیگر رمزارزهای در حال شکوفایی در بازار در
طول این دهه با جزئیات تحلیل شده است .مخصوصا ،از سال  0109زمانی که ارزش بیت کوین به سرعت از  011دالر در اواسط
سال  0109به بیش از  0111دالر در اواخر  0109افزایش یافت ،بعنوان حباب  0109معرف است .براون )(Brown, 2014
شواهدی از قابلیت پیشبینی قیمت کوتاه مدت بیت کوین ارائه کرد .گاندال و هاالبوردا ) (Gandal,2014رقابت را در بازار رمز
ارز تحلیل کردند ،اما بیشتر محققان بر نوسان قیمت تمرکز کردند ،که نشان دهنده این است که این بازار نسبت به بازارهای دیگر
نوسان بیشتری دارد در واقع ،برخی نویسندگان ،مانند گالسر و همکاران) (Glaser. et. al,2014و بائک و البک
) (Baek & Elbeck, 2015بیان کردند که بیت کوین اغلب برای هدف سوداگرانه ،0با توجه به نوسان شدید و حباب ها
استفاده می شود .پس از اینکه قیمت بیت کوین به  011دالر تا سال  0109کاهش پیدا کرد ،بسیاری از محققان عالقه مند به
9
تحلیل کارایی بازار بیت کوین و حباب های منفی و شوک ها در بازارهای رمزارزها با استفاده از دیگر مدلهای اقتصاد فیزیک
بودند) . (Fry & Cheah, 2016.در سال  ،0107رمزارزها به صورت ناگهانی تغییر میکنند .بیت کوین دوباره افزایش می یابد و
تا اواخر  ،0107ارزش بیت کوین دوباره بیشتر از  0111دالر می شود و حداکثر به بیش از  01111دالر در دسامبر 0107
می رسد .این پدیده باعث تاثیر عظیمی بر بازار رمز ارز می شود.
فدر و همکاران ) (Feder, et. Al,2018افزایش و افت رمزارزها ،مخصوصا پویایی های ایجاد کوین ،رقابت و ساختار مجدد
در صنعت رمزارزها را با جزئیات تحلیل کردند .آنها نتیجه گرفتند که برخالف پایان حباب  ،0109برخی رمزارزهای جایگزین باید تا
شکوفا شدن پس از افت بیت کوین ادامه یابند .در واقع ،تعداد کوین های دیجیتالی جدید به شدت از  00رمزارز در آگوست 0107
به  0101رمرز ارز در ژانویه  0109افزایش یافت .سوردا در مطالعه خود با نگاهی اقتصادی به بررسی متغیرهایی ازجمله قیمت،
نوسانات ،نقد شوندگی و سرعت گردش پول پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در مکتب اقتصاد اتریشی ،بیت کوین پل
ایدئال تری نسبت به پول بدون پشتوانه خواهد بود و جایگزینی امکان پذیر است).(Surda, 2012
کیان و لی در پایان نامه خود ضمن برشمردن خطرات فراگیری پول های رمزنگاری شده ازجمله پول شویی ،فرار مالیاتی،
جرائم اینترنتی و سایبری در خرید وفروش کاالهای غیرمجاز ،اثبات کرده اند که با گسترش این پول ها راه تخلفات فوق هموارتر
وآسان تر شده است .شواهد این پژوهش نشان می دهد که پول های رمزنگاری شده ،به خصوص در گسترش و تسهیل جرائم
سایبری نقش مؤثری ایفا کرده است)(Cian, 2016
همچنین ،نویسندگان دیگر ناهنجاری ها را در بازار رمزارز [کوریهارا و فوکوشیما (Kurihara & Fukushima,2017) ،؛
کاپار و اولما (Kapar & Olmo, 2017) ،و نوسان شدید دیهربرگ ) ، (Dyhrberg,2016.کوربت و همکاران،
) (Corbet, et. al,2018هافنر [(Hafner, 2018) ،را تحلیل کردند .کاتانیا و گراس ی)(Catania & Grassi, 2017
نوسان بیت کوین را با استفاده از مدلهای  ،GASو فیلیپ و همکاران ) (Phillip, et. al, 2018از یک مدل نوسانی تصادفی
استفاده کردند .بوری و همکاران) (Bouri, et. al, 2017نشان دادند که در میان موارد دیگر ،ارتباط منفی بین شاخص نوسانی
نشان داده شده ایاالت متحده ( )VIXو نوسانات بیت کوین وجود دارد ،و باریویرا ) (Bariviera, 2017حضور حافظه طوالنی را
در مجموعه های بیت کوین از سال  0100تا سال  0107آزمایش کرد.
6
در طول چند سال گذشته ،تالش های بیشتری برای تحلیل ریسک-بازده و سودهای سرمایهگذاران انجام شده است .بعنوان
مثال ،کوربت و همکاران ) (Corbet, et. al, 2018.ارتباطات پویای بین رمز ارزها و دیگر داراییهای مالی را بررسی کردند ،که
نشان دهنده این است که رمز ارزها ممکن است مزایای گوناگونی را برای سرمایهگذاران با افق های کوتاه مدت سرمایهگذاری ارائه
دهند .فیلیپ و همکاران ) (Phillip, et. al, 2018ویژگی های  006رمز ارز را بررسی کردند و دریافتند که ،به طور کلی ،آنها
چندین ویژگی منحصر بفرد شامل تاثیرات نفوذ و توزیع های خطا-دانشجو 1دارند .لیو و تسیوینسکی
) (Liu & Tsyvinski, 2018تعیین کردند که تبادالت ریسک-بازده رمزارزها (بیت کوین ،ریپل ،و اتریوم) از تبادالت ریسک-
بازده سهام ،ارزها ،و فلزات قیمتی ،مجزا است .عالوه بر این ،آنها یک شاخص از پرتودهی 9برای رمزارزهای  916صنعت در ایاالت
متحده و  097صنعت در چین ایجاد کردنند .و در آخرین تحقیقات ،کاپار و اولمو ) (Kapar & Olmo, 2017پیشنهاد کردند که
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قراردادهای آینده بیت کوین بر فرایند کشف قیمت غلبه می کند و دریافتند که هر دو قیمت توسط یک عامل معمولی نتیجه می
شوند که با یک ترکیب وزنی از قراردهای آینده و بازار معامالت نقدی مشخص می شوند .به عبارت دیگر ،تاثیرات ریسک های
جغراسیاسی 0بر بازده های بیت کوین و نوسان توسط آیسان و همکاران ) (Aysan, et. al, 2019مورد تحلیل قرار گرفتند که
نشان دهنده این است که بیت کوین را می توان بعنوان یک ابزار داد و ستد تضمینی در مقابل ریسک های کلی جغراسیاسی در
نظر گرفت )(Luis & Aikins, 2020
کاظمی راد در نوشته خود به بررسی انقالبی که در فناوری توسط بیت کوین ایجاد خواهد شده پرداخته و بیان م ی دارد ارز
رمز)نوعی ابزار مبادله ای که جهت برقراری امنیت تراکنش ها از رمزنگاری استفاده می کند (وجود دارد .به بیان دیگر ،نوعی
سیستم پرداخت الکترونیکی که به جای اعتماد ،بر شواهد رمزنگاری مبتنی است و به هر یک از طرفین توافق این امکان را می
دهد تا مستقیماً و بدون نیاز به شخص ثالث قابل اعتماد ،از طریق تراکنش های برگشت ناپذیر با یکدیگر روابط متقابل داشته باشند
(کاظمی راد .)0997 ،میرزاخانی در نوشته خود به بررسی بیت کوین و ماهیت مالی فقهی پول مجازی پرداخته است .مطابق نتایج
این پژوهش به استناد ادله ای مانند قاعده ال ضرر ،قاعده احترام ،قاعده اتالف و قاعده مصلحت که همگی ناهی سیاست های غلط
پولی و تغییر ضرری در حجم پول هستند ،مقتضی است تا زمانی که سامانی از طرف حاکمیت برای کنترل پول های مجازی در
اقتصاد واقعی ترتیب داده نشده است ،از ورود مشروع پول های مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری گردد .بی تردید ،حیات این پول
ها در جوامع مجازی خود ،بی آنکه تأثیرگذار در نظم پول واقعی شود ،با اشکالی مواجه نخواهد بود و مشروع است( .میرزاخانی،
 )0999نوری در مقاله ای با عنوان طراحی چارچوب مفهومی سیاست گذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران نخست به تاریخچه و
سازوکار ارزهای مجازی پرداخته و سپس چالش ها و فرصتهای ارز مجازی با نگاهی به وضعیت قانون گذاری در سایر کشورها
مورد کاوش قرار داده و در پایان چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای مجازی جهت استفاده قانون گذار طراحی کرده
است (نوری و نواب پور.)0999 ،

 -3مبانی نظری تحقیق
 -1-3بالک

چین2

معنای بالک چین ،زنجیره ای از بلوک هاست .کاربران می توانند چندین حساب کاربری داشته باشند و هیچ گونه مشخصاتی
از کاربرد در آن ها ثبت نشده باشد .فناوری بالک چین تقریباً مانند امضای دیجیتال عمل میکند .بالک چین یک فناوری متن
باز 9است و کسی صاحب آن نیست ،این فناوری یک مجری مرکزی برای تأیید تراکنش های انجام شده ندارد و به صورت خودکار
شبکه را تنظیم می کند .در حقیقت نکته ی اصلی فناوری بالک چین ،قدرت بسیارباالی تنظیم خودکار آن است (فرقان دوست
حقیقی .)0997 ،بیشتر شهرت بالک چین تا این لحظه ،استفاده از آن به عنوان سامانه ای برای رمزنگاری معامالت پول اینترنتی یا
همان بیت کوین 6است .از فناوری بالک چین می توان در زیرساخت ها ی مالی موجود مانند سهام ،اورق قرضه و زمینه های
بسیار دیگری استفاده کرد .استفاده از این فناوری و جایگزینی آن با فناوری ها ی امروزی ،می تواند روی سرعت دسترسی به
اینترنت نیز تأثیر بگذارد .از بالک چین می توان درزمینه های صنعتی ،پزشکی و زمینه های بسیار دیگری استفاده کرد .به عنوان
مثال می توان آن را در بخش پزشکی که سوابق بیماران دست کاری می شود به کار گرفت (همان) .ویج معتقد است از فناوری
بالک چین می توان برای اعتبارسنجی و جلوگیری از انجام تقلب در انتخابات الکترونیک نیزاستفاده کرد .پولهای معمولی به
وسیله بانک های مرکزی ایجاد می شوند؛ درواقع بانک های مرکزی تصمیم می گیرند این پول ها وجود داشته باشند تا به وسیله
آن از دولت اورا ق قرضه خریداری کنند .بانک ها و شبکه پرداخت آن را به دقت کنترل میکنند تا بتوانند از امتیاز آن بهره مند
شوند (همان).

 -2-3انواع پول

مجازی5

 -0پول مجازی برای خرید کاال و خدمات مجازی  :این پول صرفاً برای کاربران دنیای مجازی بر اساس مقدار کار مجازی
کاربر و قابل مبادله تنها در همان شبکه است.

1 Geopolitical
2 Blockchain
 :open source -9نرم افزار متن باز یا منبع باز به نرم افزاری اطالق میشود که کد منبع ) (source codeآن توسط هر کسی قابل
بازبینی ،بررسی ،ویرایش و توسعه است.
4 Bitcoin
5 Virtual money
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 -0پول مجازی برای خرید کاال و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی :با این پول می توان کاالها و خدمات را در دو دنیای
حقیقی و مجازی خریداری نمود .منشأ تولد و خرید پول دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی می توانند به
واسطه آن کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند.
 -9پول مجازی برای خرید کاال و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی  :در این نمونه کاربر دنیای
مجازی با استفاده از پول حقیقی می تواند نسبت به تهیه پول مجازی اقدام و از طریق آن کاال و خدمات مورد نیاز خود
را ازدنیای مجازی خریداری کند.
 -6پول مجازی باقابلیت دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی و مجازی :این پول قابلیت تبدیل به پولهای حقیقی و
بالعکس را دارد و از آن برای خرید کاال و خدمات حقیقی و مجازی می توان بهره برد .این نمونه رشد یافته ترین نمود
پول ها ی مجازی است و بلوغ پول های مجازی را نشان می دهد )(Guo & Chow, 2008

 -3-3شاخص قیمت رمز ارز

 -4-3تفاوت شاخص رمز ارز با شاخص بازار سهام 1سنتی
اصول هر دو اساسا یکسان است .هر دو نشان دهنده سالمت مالی صنعتی است که سرمایه گذار در آن سرمایهگذاری کرده
است  .البته بزرگترین تفاوت این است که شاخصهای سهام سنتی اطالعات قیمتی را برای سهام موجود در شرکتها فهرست
میکنند ،در حالی که شاخصهای رمز ارز فهرست اطالعات قیمت برای داراییهای رمز ارز از شبکههای مختلف مبتنی بر بالک
چین را نشان میدهند .تفاوت دیگراین است،جایی که شاخصهای قیمت رمز ارز تمایل دارند اکثر توکنهای رمز ارز موجود در بازار
باز را فهرست کنند ،شاخص های سهام بازار سنتی تنها سهامهای محدودی را با برخی مخرج مشترک فهرست میکنند) معموال
نوع بخش یا اندازه شرکت( .این شاخصها اغلب به عنوان یک عکس فوری برای کمک به سرمایهگذاران بهمنظور تعیین سالمت
کلی بازار در نظر گرفته میشوند.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13پاییز  ،1311جلد دو

یک وبسایت یا پلت فرمی است که اطالعات قیمت و سرمایه انواع مختلف رمز ارز را فهرست بندی میکند .نمونههای
محبوب این وب سایتها عبارتند از WorldCoinIndex ،CoinMarketCap :و  CryptoCompareاین سایتها عمدتا
برای ارائه اطالعات قیمت فوری چندین رمز ارز استفاده میشوند ،اما منبع خوبی برای ارزیابی ،نظارت و مقایسه رشد داراییهای
مختلف رمزارز هم هستند .بسته به فهرست معیار شاخصهای قیمت مجزا ،شاخص بازار ممکن است جزئیاتی مربوط به تمام
کوینها و توکن های موجود در بازار یا فقط موارد خاصی که مطابق با معیارها هستند ،از جمله در دسترس بودن در مبادالت عمومی
با سطح کافی حجم معامالت ،ارائه دهد .با این حال ،اغلب شاخصهای معتبر رمز ارز ،اکثر کوینهای موجود در بازار را فهرست
میکنند و بنابراین اطالعات خوبی درباره شرایط رمز ارزها در بازار در هر زمان را بدون نیاز به تکمیل دستی دادههای صدها مبادله
رمز ارز مجزا برای شما فراهم میکنند.

 -4آشنایی با شش ارز رمزنگاری شده
 -0بیت کوین ) :(Bitcoinبا ظهور اینترنت ،تالش هایی برای خلق ابزاری برای پرداخت و انجام تراکنش ها به صورت آسان
تر ،امن تر و ارزان تر از پول سنتی آغاز شد اما مشکل دو بار پرداخت شدن یک واحد پول مانع موفقیت تالش های اولیه
گشت .نرم افزار بیت کوین تمام تبادالت مالی را رمزنگاری می کند ،فرستنده و دریافت کننده بیت کوین در هر مبادله با
رشته ای از اعداد شناخته می شوند اما یک مدرک عمومی از حرکت هر بیت کوین در تمام شبکه منتشر می شود .در این
مبادالت نام طرفین مبادله محفوظ است اما همه می توانند انتقال پول را مشاهده کنند بنابراین نرم افزار اجازه نمی دهد یک
پول دو بار خارج شود .روشی برای حل این مشکل برای اولین بار در مقاله ساتوشی ناکاموتو در سال  0110مطرح شد .هنوز
مشخص نیست که چه کسی یا کسانی بیت کوین را طراحی کردند .در ژ انویه  0119اولین دسته بیت کوین خلق شد
بالک صفر( و اولین نرخ مبادله بیت کوین در اکتبر  0119تعداد  0919بیت کوین منتشر شد و قیمت هر بیت کوین  0دالر
بود .اولین دستگاه خودپرداز برای مبادله بیت کوین با سایر ارزها در می  0109در ساندیگو ،کالیفرنیا راه اندازی شد
)(Guo,2008
 -0اتریم (Ethereum-ETH) :در سال  0106باهدف افزایش هر چه بیشتر قابلیت توزیع شدگی بیت کوین راه اندازی شد.

اتریم از ساختاری مشابه بیت کوین بهره می برد؛ ولی باوجود الهام گرفتن از سیسم بیت کوین ،تفاوت های زیادی را می
تدواندر این پول رمزنگاری شده مشاهده کرد.
1 Stock Market Index
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ریپل  (Ripple-XRP) 2012 :ریپل روی پرداخت های تجاری بین بانکی و تراکنش های مالی بین کشوری تمرکز
کرده است در وب سایت ریپل آمده است که هدف ریپل این است که مردم بتوانند از باغ های محصور شبکه ها ی مالی
خالصی پیدا کنند .باغ های محصور همان کارت های اعتباری ،بانک ها ،پرداخت های اینترنتی و سایر ابزارهای مالی
هستند که دسترسی ها را محدود میکنند ،برای تبادل پول کارمزد می گیرند و تأخیرهایی را در هنگام تراکنش بر مردم
تحمیل میکنند .ریپل مانند پیچال ،بانک ها و کارت های اعتباری رایج کارمزد نقل وانتقال دریافت نمی کند .بااین حال،
بخش اندکی از هر ریپل (تقریباً معادل یک هزارم یک سنت) را در هر تراکنش برمی دارد.
آیوتا  (- IOTA-MIOTA) :با شعار «نسل بدی بالک چین» توسعه یافته و یکی از جدیدترین گزینه ها در دنیای پول
های رمزنگاری شده است که رفته رفته مورد توجه قرار گرفت .این ارز با مشارکت مایکروسافت ،0فوجیستو 0و شمار دیگری
از کمپانی های فعال در حوزه فناوری توسعه یافته است  .برخالف سایر پول های رمزنگاری شده وابسته به سیستم بالک
چین نیست و در عوض از یک سیستم جایگزین دیگر که درواقع یک دیتا بیس اشترکی است به نام  tangleاستفاده می
کند.
دَش (Dash-DASH) :این پول رمزنگاری شده بیشتر روی حریم خصوصی کاربران و همچنین ناشناخته باقی ماندن
تراکنش ها تمرکز دارد.
الیت کوین  (Litecoin-LTC):این پول رمزنگاری شده را می توان به عنوان جایگزینی که ازنظر عملکرد سریع تر از
بیت کوین است ،معرفی نمود .الیتکوین توسط یکی از کارکنان پیشین گوگل توسعه یافته است .اگر بیت کوین را به منزلۀ
طال در نظر بگیریم ،الیتکوین نقره خواهد بود .هر تراکنش بلوک در بیت کوین برای تأیید شدن به زمانی  01دقیقه ای
نیازدارد ،حال آنکه تأیید هر بلوک در الیتکوین تنها به  2.5دقیقه زمان نیاز دارد (.(Halaburda,2016

 -5رمز ارزها به عنوان اوراق بهادار و تأثیر آن ها بر مقررات
با توجه به تعریف گسترده ای که از اوراق بهادار در حوزه های مختلف قضایی اتخاذ شده ،امکان دارد عملکرد و معامالت
ارزهای دیجیتال در محدوده مقررات اوراق بهادار قرار گیرند .پلت فرمهای ارز مجازی طیف وسیعی از فرصت های سرمایهگذاری
مالی را پشتیبانی میکنند که می توانند به عنوان اوراق بهادار شناخته شوند به عنوان مثال ،در حال حاضر افراد امکان
سرمایهگذاری در صندوق های دادوستد الکترونیکی ( )ETFرا دارند که بیت کوین را به عنوان یک سرمایهگذاری مالی در اختیار
دارند .برای مقاصد قانونی ETF ،ها به عنوان اوراق بهادار تلقی می شوند و  ETFهای متخصص در سرمایهگذاری بیت کوین
هیچ تفاوتی با سایرین ندارند ،آن ها همگی تحت مقررات ناظر به اوراق بهادار قرار دارند .عملیات ارز های دیجیتال نیز در معرض
نظارت توسط قانون گذاران اوراق بهادار است تا حدی که پلتفرم های ارز های دیجیتال از عملکرد صرافی های معامالت دیجیتال
پشتیبانی کنند .ارز های دیجیتال می توانند اوراق بهادار را تنظیم کنند و همچنین میتوانند به عنوان یک مبادله تحت نظارت برای
معامالت اوراق بهادار عمل کنند .هر دو عملکرد ،ارز دیجیتال و پلتفرم آن را به نظارت توسط تنظیم کنند اوراق بهادار واگذار
میکنند.
ارز های دیجیتال معموالً به عنوان ابزارهای مالی مورد استفاد قرار می گیرند که واجد شرایط مقررات نظارتی سنتی هستند.
پلتفرم های ارز مجازی که توسط بیت کوین و سایر توسعه دهندگان ارز های دیجیتال ایجاد شده است ،اکنون نیز به عنوان پلتفرم
هایی الکترونیکی مورد استفاد قرار میگیرند که معامالت اوراق بهادار را پشتیبانی و پردازش میکنند؛ بنابراین ارز مجازی بسته به
نوع برنامه ها و شرایط خاص ،تحت مقررات نظارتی هم به عنوان اوراق بهادار واقعی مالی و هم به عنوان بازارها یا مبادالت
تجاری که اوراق بهادار و سایر محصوالت مالی در آن خریداری و فروخته می شود ،قرار دارد .این ماهیت دوگانه ارزهای مجازی و
پلتفرمهای آنها ،به طور قابل توجهی چالشهای مربوط به انطباق قانونی را در زمینه مقررات اوراق بهادار افزایش می دهد (جفری
اچ.)0990 ،

-6رمز ارزها وارتباط آنها با شاخص های بازار سهام
بین رمز ارزها و شاخص های بازار سهام ارتباط و همبستگی ناچیزی جود دارد .در پژوهشی که اخیرا توسط لوییس آلبرتو گیل
و همکارانش صورت گرفته است این موضوع بررسی گردیده و با استفاده از قیمت های روزانه ی رمز ارزها ،شش رمز ارز
اصلی( )Ripple, Stellar, Tether, Eteriom, bitcoin, Litecoinو روابط دو جانبه بین شش رمز ارز محبوب انتخاب شده
و شش شاخص بازار سهام ) (Boand, Dolar, Gold, GSCI, S&P, VIXبررسی شده اند و خودهمبستگی بسیار کمی بین
1 Microsoft
2 Fujitsu
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رمزارزها و شاخص های بازار سهام یافت شد .بنابراین نتیجه می گیریم که بازار رمزارز ،به علت سلیقه های گوناگونی که
سرمایهگذاران در چیدمان پرتفوی خود دارند ،احتماال یک ارتباط قوی تری را برای اتصال به بازارهای مالی نسبت به سایر بازارها
ایجاد نماید .این موضوع ممکن است در تصمیمگیری های سرمایهگذاران ،و تنظیم کنندگان بازار نقش داشته باشد .سطح پایین
روابط دو طرفه بین بازار رمز ارز و شاخص های سهام یافته شده در این پژوهش ممکن است در انتخاب سرمایهگذاری در سایر
دارایی ها تشکیک ایجاد کند .از دیدگاه یک سبد سهام ،از آنجا که تحرکات قیمت در دسته دارایی های سنتی تاثیر مستقیمی بر
بازار رمز ارز ندارد ،سرمایهگذاران یا شرکای بازار می توانند سرمایهگذاری خود را انجام دهند و تاحدی در رمزارزها سرمایهگذاری
کنند .قابلیت دسترسی به رمز ارزها در سراسر جهان ممکن است باعث نقدینگی بیشتر در بازارهای رمز ارز شود.
براساس میانگین حجم  0.1میلیارد دالر مبادالت بیت کوین در یک روز ( ،)cryptocompare.comمی توانیم نتیجه بگیریم
که در سالهای آینده ،نقدینگی در بازار رمزارز در مقایسه با دسته دارایی های سنتی ،بیشتر خواهد بود .زیرا سرمایهگذاران و شرکای
بازار ممکن است بجای اینکه سهام یک شرکت تجاری را نگهداری کنند ترجیح دهند که یک رمز ارز را نگهداری کنند .دوما ،ما
می دانیم که در دسته دارایی سنتی ،سطح ریسک زیادی وجود دارد و نشان می دهد که حتی این بازارها ممکن است ریسک
بیشتری را برای سرمایهگذاران به علت ماهیت نوسانی آنها داشته باشند و سرمایهگذاران ممکن است بازده های کمتری با ریسک
در نظر گرفته شده بدست آورند .بنابراین رمزارزها را می توان بعنوان ابزار مالی مستقل تفسیر کرد که ریسک غیرسیستماتیک 0را
تحمیل میکنند ،که ممکن است بخاطر جذابیتی که برای سرمایهگذاران دارند ،انتخاب کنند.

 -7مزایا و معایب رمز ارزها
در پول دیجیتالی سعی شده است خصوصیات بد پول های رایج از جمله چاپ بی رویه و کاهش ارزش ناشی از آن،
جعل،کالهبرداری و ناشناس بودن و  ...وجود نداشته باشد .حسن این سیستم این است که به بانک ها یا موسسات مالی وابسته
نیست .معامله با این ارز ،یک مبادله پایاپای است و به دلیل حذف واسطهها کم هزینه است در واقع به دلیل اینکه ماهیت آن به
ارز کشورخاصی بستگی ندارد ،مادامی که دو طرف پول یجیتالی مبادله میکنند ،نیاز به تبدیل آن به ارزهای دیگر برای پرداخت و
انتقال نیست و همین امر سبب شده پرداخت با آن بسیار کم هزینه باشد .اما مزیتهای پول دیجیتالی فقط محدود به این
خصوصیات نیست و مشخصات دیگر آن نیز بسیار مهم هستند .که شاید مهمترین مزیت های آن را می توان در موارد زیر خالصه
کرد:
آزادی پرداخت وجه :ارسال و دریافت فوری هر مبلغ از بیت کوین بدون محدودیت زمانی و مکانی امکانپذیر است.
سرعت باال در انتقاالت بین المللی و فرامرزی :به طور میانگین در کمتر از  01دقیقه از حساب فردی به فرد دیگر
منتقل می گردد .در صورت نیاز به سرعت باالتر فرد باید با تعریف کارمزد برای تراکنش خود سرعت تراکنش پرداخت کند (فرقان
دوست ،نداف.)0997 ،
کارمزدهای بسیار اندک :پردازش پرداخت وجه با بیت کوین ،بدون کارمزد و یا با کارمزدی بسیار اندک ،انجام میگیرد.
کاربران می توانند برای پردازش سریعتر تراکنش خود ،کارمزد پرداخت نمایند که در نتیجه تاییدیه تراکنش را سریعتر از شبکه
دریافت خواهند کرد .بطور معمول توسط پردازنده کارت اعتباری کارمزدی بین دو تا سه درصد کسر می شود این در حالی است که
کارمزد استفاده از بیت کوین صفر تا دو درصد است (باقری.)0999 ،
عدم خلق پول بی رویه در اقتصاد و کنترل تورم :خلق پول در بیت کوین بیش از  00میلیون واحد امکان پذیر نیست
و این پول غیرمتمرکز بود و در اختیار بانک مرکزی نیست پس خلق پول و تورم در آن وجود ندارد و دولت نمی تواند برای جبران
کسری بودجه های خود با خلق پول در اقتصاد مشکل ایجاد کند( .فرقان دوست ،نداف.)0997 ،
امنیت و کنترل :کاربران بیت کوین بر تراکنشهای خود کنترل کامل دارند و این تراکنشها امن و برگشت ناپذیرند .حریم
خصوصی و امنیت به این معنا که شما میتوانید به صورت کامال ناشناس پولی را برای شخص دیگری انتقال دهید بدون اینکه قابل
ردیابی باشید .یا اینکه فرد دیگری برای شما پول ارسال کند .چرا که شما هویت واقعی در این شبکه ندارید و تمام ارتباطات و
اطالعات به صورت رمزنگاری شده هستند .کاربران بیت کوینی همچنین می توانند با تهیه بک آپ یا نسخه پشتیبان و رمزگذاری،
از پولشان محافظت نمایند( .باقری)0999 ،
امکان حذف تحریم با حذف دالر :با توجه به اینکه تسویه جهانی دالر محور است ،بانک هایی محل تسویه مانند
فدرالرزرو ) بانک مرکزی آمریکا) به محض اینکه متوجه شوند بانک مذکور با بانک های ایرانی همکاری و تبادالت ارزی دارند،
باآن بانک معامله نمیکنند و ارز در اختیارشان قرار نمی دهند .این موضوع به دلیل وجود جرائم مختلف در سال ها ی اخیراست که
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توسط معامله گران ایرانی انجام شده است و قابل توجه آنکه افراد متخلف محکومیت قضایی هم نگرفته اند) با تعهد به خزانه داری
آمریکا و پرداخت جریمه بخشیده شده اند ( .بنابراین با توجه به مشکالت و محدودیتهای موجود درزمینه روابط بانکی ،باید گفت
که بسیاری از گشایش هایی که باید برای ایران ایجاد شود به راحتی امکان پذیر نیست و چشم اندازی برای حل کامل این مسائل
با آمریکا در سال های آینده هم وجود ندارد( .فرقان دوست ،نداف)0997 ،
ارز دیجیتالی و جذب سرمایه گذار خارجی :می توان شرایطی را فراهم کرد تا سرما یه گذاران خارجی در مناطق آزاد جذب شده
و شرایط معامالت با ارزهای دیجیتالی برایشان فراهم شود .در این شرایط ایران می تواند فضای بزرگی برای انجام رقابت با
بازیگران بزرگ این عرصه ایجاد کند و پیشتاز عرصه ارزهای دیجیتالی باشد .در این میدان در ایران باید قوانین مربوط به پولشویی
و افشای اطالعات را بنا کرد تا فعاالن حوزه ارزهای دیجیتالی ملزم به رعایت آن شوند که این موضوع خود اقدام مهمی برای
استفاده از این ابزار به شکل قانونی است (.)Chuen,2015
شفافیت و بی طرف بودن :تمامی اطالعات در مورد تامین پول بیت کوین بسادگی روی زنجیره بالک در دسترس همه
هست و می توان آنرا بالفاصله درستی آزمایی کرده و از آنها استفاده نمود .هیچ شخص یا سازمانی نمی تواند پروتکل بیت کوین را
کنترل و یا دستکاری نماید چون این پروتکل با رمزنگاری ،ایمن شده و هسته بیت کوین را از نظر شفافیت ،بیطرفی کامل و قابل
پیشبینی بودن قابل اعتماد کامل ،ساخته است (باقری.)0999 ،
و اما معایب ارزهای دیجیتال به دلیل محدودیتهای بالک چین ،بیشتر و شاخص تر می باشند به عنوان نمونه ،طراحی
سیستم به نحوی است که در هر ثانیه قادر به مدیریت چند تراکنش است ،در حالی که در هر ثانیه هزاران هزار تراکنش به وسیله
کارت های بانکی در شبکه انجام می شود .از طرفی دیگر تراکنش های شبکه بیت کوین که زمانی رایگان بود ،به طور متوسط 91
دالر هزینه داشته و ممکن است بر اساس نیاز به  011دالر نیز برسد .در حال حاضر ارزهای دیجیتالی رمزگذاری شده از حفاظت و
حمایت توسط بانک ها و نهادهای دولتی که از ایجاد تورم ،پولشویی و سایر آثار منفی روی اقتصاد جلوگیری میکنند ،بی بهره اند .
همین امر ،ریسکهایی را به دنبال خواهد داشت و ممکن است باعث تمایل کمتر افراد به سرمای هگذاری روی این ارزهای مدرن
شود.
دانشمندان علم کامپیوتر نیز نظر منفی درباره بیت کوین دارند .به عقیده آن ها پروتک ل کنونی در آینده ناپایدار خواهد شد،
چرا که پاداش های تورمی برای ماینرهای بیت کوین (افرادی که امنیت سیستم را به وسیله قدرت محاسباتی فوق العاده باال تامین
میکنند( ،به نفع هزینه های معامله رفته رفته کاهش پیدا کرده و در نهایت متوقف می شود .میزان پذیرش بیت کوین در مقایسه
با آنچه که باید باشد ،هنوز کم است و بسیاری از مردم هنوز در مورد بیت کوین آگاهی ندارند .بنابراین ،رویدادها ،معامالت و یا
فعالیتهای تجاری نسبتاً کمی هستند که می توانند بر بهای بیت کوین اثری چشمگیر داشته باشند و نوسانات شدید ارزش را می
توان یکی از بزرگترین اشکاالت این پول دیجیتال دانست (باقری .)0999 ،از دیگر معایب ارزهای دیجیتال می توان به موارد زیر
اشاره کرد :
 باعث ایجاد باج افزارها می شود. جایی برای اعمال سیاست های پولی نمی ماند و هیچ نظارتی بر تراکنش ها ی روزانه وجود ندارد چون نهاد واسطحذف شداست.
 الکترونیکی بودن پول های مجازی ،چالشهای امنیتی مانند گم شدن ،هک شدن حسداب کاربر و  ...باعث بروزمشکالت امنیتی می شود.
 تاکنون هیچ نظر قطعی از سوی فقهای شیعه در خصوص استفاده از پول مجازی اعالم نشده است .البته برخی فقهایاسالمی نظر خود را اعالم کرده اند .برخی معتقد هستند این پول به دلیل عدم امکان خلق پول نسبت به اسکناس های
بانکی تطابق بیشتری با ممنوعیت ربا دارد.
 عدم حفظ ارزش :حداقل انتظار خریداران ارز این است که بتوانند آن را در آینده خرج و همان ارزش اقتصادی زمانقبلی را دریافت کنند.
 برگشت ناپذیری وجه :در سیستم بانکی اگر وجهی به طور اشتباهی واریز شود بانک با وکالتی که از جانب سپرده گذاردارد می تواند به راحتی وجه را بازگرداند .ولی اینجا اگر اشتباهی باشد به هیچ عنوان قابل شناسایی و بازگشت نیست.
 تأمین مالی گروه های تروریستی و معاند سیاسی :به دلیل پنهان بودن تراکنش های ارز مجازی این گروه ها می توانندبرای مقاصد خویش به راحتی از منابع داخلی و خارجی از طریق ارز مجازی اقدام و تأمین مالی کنند.
 عدم امکان تجهیز و تخصص منابع به فعاالن اقتصادی :در این شرایط استفاده بهینه از منابع خرد و کالن صورتنپذیرفته و رشد اقتصادی با مشکل مواجه می شود.
 تهدید اقتصاد واقعی :درجایی که پول حقیقی و مجازی تالقی پیدا میکنند ،پدول مجازی مقدار تقاضا را در دنیایحقیقی می تواند تحریک نماید .همچنین دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست پولی نیز از این طریق می توانند تحت تأثیر

-

-

قرار گیرند .خروج ارز از دیگر آفت های پول های مجازی در نظم کنونی پول است؛ زیرا کاربران با تصریف ارز حقیقی
به دنبال دستیابی به پول مجازی هستند ).)Helbling.Philipp, 2014
پولشویی و فرار مالیاتی از طریق جرائم اینترنتی :با عنایت به عدم حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو پول مجازی با-
استفاده از آن می توان به پولشویی ،فرار مالیاتی و سایر جرائم اینترنتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدید ها را تسهیل
میکند.
بسته بودن شبکه پول مجازی :با توجه به بسته بودن پول مجازی در میان کاربران شبکه مجازی خاص ایجاد صراف
برای تبدیل پول های مجازی به یکدیگر با چالش روبرو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است .برای نرخ
تبدیل این پول ها عواملی چون مطلوبیت (عوامل روانی) عرضه و تقاضا و تبدیل پذیری پولها اثرگذار خواهد بود
)(Guo J, 2008

نتیجه گیری
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در این مقاله به موضوعات مرتبط با ارز دیجیتال پرداخته شد ،توضیحات اقتصادی پیچیده را کنار میگذاریم و به این واقعیت
میپردازیم که تمام ارزها دارای ارزش هستند ،زیرا مردم اعتقاد دارند که آن ارزها ارزش دارند .ارز دیجیتال توانسته با ماهیت
غیرمتمرکز بودن خود و با استفاده از فناوری نظیر به نظیر خود جایگاه خود را تثبیت نماید ،رمز ارزها دست مردم را باز میگذارند تا
با شرایط خود ،تراکنش انجام دهند .هر کاربری میتواند مانند پول نقد ،پرداختها را ارسال و یا دریافت کند ،اما همچنین میتوانند در
قراردادهای پیچیده تری هم مشارکت کنند.
طرفداران استفاده از پلتفرم های رایانه ای توزیع شده مبتنی بر رمزنگاری برای بازارهای اوراق بهادار ادعا میکنند که این
سیستم ها در واقع می توانند تمامیت بازارهای درگیر را تقویت کنند .این فناوری ها باعث میشوند معامالت پردازش شده توسط
بازار برای هر دو کاربر بازار و برای قانون گذاران(تنظیم کننده ها( شفاف تر باشند .عالوه بر این ،سیستم ها نقش واسطه ها را در
محیط تجارت کاهش می دهند ،بنابراین خریداران و فروشندگان را در معامالت مستقیم نزدیک تر میکنند که منجر به کاهش
هزینه های عملیاتی و خطرات خطا و تخلف خواهد شد .قانون گذاران(تنظیم کننده های) مالی در سراسر جهان هم اکنون در حال
تعیین بهترین شیوه ها برای استفاده از صالحیت موجود خود برای هر دو معامالت پردازش شده توسط شبکه های محاسباتی توزیع
شده مبتنی بر رمزنگاری و استفاده کلی از آن شبکه ها به عنوان مبادله تجاری هستند .این ماهیت دوگانه دخالت نظارتی (قانون
گذاری) در استفاده از سکوهای ارز مجازی برای تجارت اوراق بهادار ،مهم ترین وجذاب ترین جنبه تنظیم اوراق بهادار در محیط ارز
های دیجیتال است .این چالش به احتمال زیاد تنظیم کننده اوراق بهادار و اپراتورهای ارز دیجیتال را به خوبی در آینده مشغول نگه
می دارد .از طرفی عدم وابستگی شاخص ارزهای دیجیتال به شاخص بازار سهام این فرصت را برای سرمایهگذاران ایجاد می کند
که در کنار انجام سرمایهگذاری سنتی ،مبالغی از سرمایه خود را در بازار ارز دیجیتال به اشتراک بگذارند .تا در کنار ریسک و
مخاطرات نسبتا باالی اوراق بهادار ،بازده مناسبی را از کریپتوکارنسی ها کسب نمایند .در این راستا خال های قانونی و عدم امنیت
سایبری می تواند از بزرگترین عوامل بازدارنده در سرمایهگذاری در بازار رمز ارزها به شمار آید که با توجه به افزایش روزشمار
محبوبیت آنها ،امید آن است که این موانع و مشکالت هم به زودی برطرف گردند.
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باقری ،م )0999( .ارز دیجیتال ،فرصت ها و تهدیدهای بالقوه .ششمین کنفرانس ملی حسابداری ،مدیریت مالی و
سرمایهگذاری
جفری اچ )0990( .,ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار .ترجمه سعید سیاه بیدی کرمانشاهی و رضا محبی ،فصلنامه
علمی تخصی پژوهشنامه حقوق فارس
خردمند ،م(. )0990بررسی فقهی استخراج و مبادله رمز ارزها با تمرکز بر شبکه بیت کوین .معرفت و اقتصاد اسالمی.
سید علی حسینی ،م .ص )0990( .تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظه سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس
اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصاد ستجی .فصلنامه بورس اوراق بهادار000-019 ،
سید محمد,سیادت ;فاطمه ،نمکی مشک آبادی مائده ،البریری (. )0991بررسی آینده ارزهای رمزگذاری شده .دومین
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