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پیشگفتار
امروزه اقتصاد جهانی بهواسطه تغییرات سریع فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در حال تحول و تغییر میباشد .ابعاد و
گستره این تغییرات به همان میزان که فرصتهای بالقوهای برای رشد کشورها ایجاد کرده است ،زمینههای آسیب متعددی را
نیز با خود به همراه دارد .دامنه مخاطرات این تحول منحصر به حوزههای فرهنگی و امنیتی نمیباشد ،بلکه در صورت عدم
آمادگیهای الزم سیاستی میتواند تأثیرات سوء اقتصادی فزایندهای را نیز موجب شود.
آسیبهای حوزههای فرهنگی و امنیتی در کوتاهمدت و با ماندگاری باال پدیدار میشوند ،ازاینرو امروزه انواع
روشهای حفاظت ،پاالیش و کنترل فضای مجازی بهویژه برای کودکان توسط دولتها و شرکتهای ارائهکننده محتوا
مورداستفاده قرارمی گیرد.
برخالف آسیبهای فرهنگی ،مخاطرات در بخش اقتصادی در دوره زمانی بلندتری آثار خود را نشان میدهد .ازاینرو،
چالش سیاستگذاری در حوزه فناورانه ،اجرای آگاهانه اقدامات در زمان مناسب است.
تحوالت فناوریهای نوین امروزه نوع جدیدی از توسعه به نام اقتصاد دیجیتالی با منابع منحصربهفرد «داده و اطالعات»
را شکل داده است .دسترسی و مالکیت منابع اقتصاد دیجیتالی و نیز تأثیرات این تغییرات بر نظام حکمرانی دولتها موجب شده
شرکتهای بزرگ با تمرکز بر فناوریهای استراتژیک مانند ابری ،هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی ،به دنبال افزایش ظرفیتها
و کسب سهم حداکثری در اقتصاد جدید باشند .بر همین اساس نیز اقدامات شرکتهای بزرگ فناوری با دقت بسیار مورد
ارزیابی ناظران و کارشناسان این حوزه قرارگرفته است.
نوآوریهای جدید مانند رمز ارزها نیز یکی دیگر از نتایج توسعه اقتصاد دیجیتالی است که ابعاد مختلف حاکمیتی،
امنیتی و اقتصادی آن با توجه بهمواجهه دولتها با نوسانات شدیدی همراه است.
بر اساس آنچه اشاره شد ،در این گزارش مهمترین رویدادهای جهان ذیل عناوین «مقابله با تأثیرات مخرب فضای مجازی
بر کودکان»« ،کنترلهای دولتی بر اینترنت»« ،اهداف و سیاستها و برنامههای توسعه هوش مصنوعی توسط شرکتهای
بزرگ»« ،تحوالت رمز ارزها» و «توسعه فناوری ابری در چین» موردتوجه قرارگرفته است.
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 فضای مجازی ایمن برای کودکان
بر اساس گزارش اخیر نیویورکتایمز ،انتشار فیلمهای سوءاستفاده از کودکان ،تصاویر مستهجن از بچههای
کم سن و سال ،همچنین پخش ویدیوهای تبلیغی برای استخدام نیرو در گروههای تروریستی در یوتیوب افزایشیافته
است .این مسئله اعتراضات و خشم بسیاری را متوجه مقامات یوتیوب ساخته است.
آمارهای ارائهشده در برخی کشورها نشان میدهد با گسترش اینترنت ،ابعاد و دامنه جغرافیایی سوءاستفاده
جنسی سایبری از کودکان نیز گستردهتر شده است .افزایش این مسئله به حدی است که دستگیری و مقابله توسط
پلیس ،نمیتواند بهعنوان راهحلی برای این معضل مورداستفاده قرار گیرد.
اتفاقات اخیر در مورد یوتیوب ،موجب شد ،نشستهای متعددی توسط مسئولین این سایت برای حلوفصل
مشکالت موجود برگزار شود .ایجاد باغ دیواره دار 1و استخدام  11هزار نفر جهت نظارت محتوا و نیز بهکارگیری
الگوریتمهای هوش مصنوعی ازجمله اقدامات پیشبینیشده برای حفاظت ،نظارت و ایجاد بخشی از سایت برای
کودکان میباشد.
با ایجاد «باغ دیواره دار» از بارگذاری هرگونه محتوا و تبلیغ نامناسب و ناهنجار برای کودکان جلوگیری میشود.
در راستای تحقق این برنامه ،گوگل تصمیم گرفته است تا با بهکارگیری  11هزار نفر کارشناس ،محتوای ویدئوها
ازنظر خشونت فیزیکی ،جنسی و مضر برای کودکان موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد .همچنین با استفاده از الگوریتمی
منطبق باسیاستهای این شرکت« ،یادگیری ماشین» و هوش مصنوعی؛ محتوای مشکوک بهصورت خودکار حذف
خواهد شد .به عقیده برخی کارشناسان ،شناسایی 55درصد از محتواهای نامناسب با این روش امکانپذیر خواهد بود.
پروژه باغ دیواره دار ،تغییرات زیادی برای یوتیوب به همراه خواهد داشت زیرا یوتیوب همیشه خود را بهعنوان
محلی جهت ارائه هر نوع ویدیو ،معرفی میکند .ازاینرو نظارت مداوم و سانسور ،میتواند جذب ،حفظ و نگهداری
کاربران را با چالش روبرو کند .در حال حاضر نیز برنامههای حفاظتی اشارهشده ،نگرانیهایی را برای تبلیغات دهندگان
در این سایت ایجاد کرده است.

1 Walled Garden
یک پلت فرم بسته ،باغ دیواره دار یا اکوسیستم بسته ،یک سیستم نرمافزاری است که حامل یا ارائهدهنده خدمات بر برنامهها ،محتوا و رسانهها کنترل میکند و
دسترسی راحت به برنامهها یا محتوای غیر تائید را محدود میکند .این در مقایسه با یک پلت فرم باز است ،که در آن مصرفکنندگان معموالً دسترسی نامحدود به
برنامهها و محتوا دارند
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ایجاد محیط قانونی برای برخورد با جرائم فضای مجازی نیز یکی از وظایف دولتها در کاهش مخاطرات و
آسیبهای فضای مجازی بهویژه برای کودکان مؤثر میباشد .بر همین اساس نیز کشورهای مختلفی مانند آمریکا،
بریتانیا ،کانادا بهمنظور مواجهه با پیچیدگیهای قضایی جرائم آنالین ،قوانین خود را اصالح و بهروزرسانی کردهاند.
اهمیت این موضوع تا حدی است که در سال  2112حدود  25کشور قوانین محکمی را برای مبارزه با سوءاستفاده از
کودکان در فضای مجازی تصویب کردند ،که پس از گذشت یک دهه این تعداد به  82کشور افزایشیافته است.
با اجرای برنامههای فوق ،همچنین آگاهیرسانی و برگزاری سخنرانیها در مدارس ،روند گسترش آسیبهای
فضای مجازی؛ اندکی بهبودیافته است.
مطابق مطالب فوق ،ایجاد فضای مجازی امن برای کودکان ،نیازمند برنامه یکپارچه در بخشهای حفاظتی
(نظارت و پاالیش محتوا) ،قانونی (جهت مقابله با جرائم) و آگاهیرسانی است بطوریکه مجموعه این فعالیتها با تأثیر
حداکثری بر ایجاد فضای مجازی امن برای کودکان و نیز حداقل سازی تأثیرات منفی بر کسبوکار این حوزه عمل
نماید.
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 کنترلهای دولتی اینترنت
بر اساس خبر یک روزنامه دولتی چین در دسامبر سال گذشته ،فردی به جرم فروش نرمافزارهایی برای دور
زدن کنترلهای اینترنتی دستگیر و به  5سال و نیم زندان برای "تجارت غیرقانونی" محکوم شد.
کاربران بسیاری در کشور چین برای عبور از فایروال بزرگ این کشور و دسترسی به هزاران وبسایت که در
لیست سیاه دولت قرار دارد ،از نرمافزارهایی که شبکه خصوصی مجازی ( )VPNنامیده میشوند استفاده میکنند.
افراد غیربومی این کشور نیز برای دسترسی به سایتهایی از قبیل جی میل ،دراپباکس ،1اینستاگرام و فیسبوک به
VPNها وابسته میباشند .بااینوجود دولت این کشور در تالش است تا استفاده از  VPNرا سختتر کند.
اقدامات انجامشده بهمنظور محدود کردن فروش و استفاده از  VPNکه در چین باهدف " اینترنت پاک"
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انجام میشود ،موجب شده خرید VPNهای خارجی در این کشور افزایش یابد .البته در ماه جوالی ،زمانی که اپل با
حذف  211برنامه از محصوالت  VPNدر فروشگاه برنامه چینیاش ،موافقت کرد ،موجی از ناامیدی را میان گروههای
حقوق بشری و جامعه مدنی این کشور ایجاد کرد .مشابه همین روند ،با سرعتی آهستهتر توسط فروشگاههای اندرویدی
نیز دنبال میشود.
در ماه جوالی ،بلومبرگ بر اساس منابع خبری ناشناس گزارش داد که از  1فوریه  2118شرکتهای مخابراتی
ملزوم به مسدودسازی دسترسی به  VPNهای شخصی غیرمجاز (داخلی و خارجی) میباشند ،ولیکن وزارت امور
سایبری چین این خبر را تکذیب کرده است .این مسئله عالوه بر افراد ،شرکتهای استفادهکننده از  VPNرا نیز نگران
کرده است .نگرانی کسبوکارها بیشتر از جهت اجبار به استفاده از  VPNهای رسمی تائید شده و غیرقابلاعتماد
دولتی است .بهویژه آنکه بر اساس پیشنویس قوانین جدید؛ امکان محدودیتهایی برای رمزنگاری نیز مطرح میباشد.
مطابق قانون جدید امنیت این کشور ،دولت میتواند دادههایی مانند سوابق مشتری که به دفتر مرکزیِ شرکتهای
مستقر در خارج از کشور ارسال میشود را بررسی نماید.
یکی از نتایج محدودیتها و شدیدتر شدن سانسور در این کشور ،رشد کاربرد پیامرسانها مانند Wechat
شده است .ولیکن در این گروهها نیز؛ انتقادات و مطالب طنز مربوط به حزب حاکم ،مردم را دچار مشکل میکند.
سیاستهای چین در خصوص پیامرسانها نیز موجب شده کاربران خود بهعنوان سانسورچی عمل کنند .با توجه به
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اینکه مطابق اعالم دولت ،در صورت عدم موفقیت و عدم رضایت مقامات از ساماندهی بحثها در این شبکهها ،این
مسئولیت متوجه ایجادکنندگان گروههای چت خصوصی میباشد .حزب حاکم در این کشور با توجه به نقش
شبکههای اجتماعی در تقویت اعتراضات بهار عربی ،از وقوع موضوع مشابه در این کشور احساس خطر میکند.
اقدامات فوق موجب میشود تصویر نامطلوبی از حزب حاکم چین در خارج از کشور ایجاد شود .عالوه بر
اینکه ممکن است نارضایتی جامعه چینی و شهروندان این کشور عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد.
امروزه با توسعه فناوریهایی مانند زنجیره بلوکی ،امکان کنترل و محدودیتهای دسترسی به اینترنت جهانی
توسط دولتها باهدف ایجاد امنیت و مالحظات فرهنگی -اجتماعی سختتر میشود .این مواجهه ضمن ایجاد تصویر
نامطلوب از حاکمیت در خارج از کشور ،موجب ایجاد نارضایتیهای داخلی نیز خواهد شد.
بنابراین بررسی کارکرد سیاستها و اقدامات از بعد تأثیرگذاری و نتایج بهویژه در حوزه فضای مجازی نیازمند
توجه مضاعفی است تا با مدیریت هدفمند ،ضمن حداقل نمودن هزینههای اجرا ،اهداف موردنظر حاصل شود.

منابع:
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 هوش مصنوعی و مالکیت داده :موج دوم انقالب دیجیتالی
روند سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ نشان میدهد ،هوش مصنوعی توجه ویژهای را به خود جلب کرده
است ،بطوریکه غولهای فنآوری جهان با سرمایهگذاریهای عظیم در کسب جایگاه رهبری این حوزه با یکدیگر
ینه هوش مصنوعی
رقابت میکنند .بر اساس گزارش  5/2 ، PitchBookمیلیارد دالر سرمایهگذاری خطرپذیر درزم ٔ
طی نه ماه نخست  2115در مقایسه با رقم  5/4میلیارد دالر سال  ،2112نشاندهنده شکلگیری روند جدیدی در این
حوزه میباشد .بر اساس آمار ارائهشده ارزش معامالت ادغام و تملیک 1مربوط به هوش مصنوعی در سال  2115با
رشد  22برابری نسبت به سال  2115برابر  21/3میلیارد دالر بوده است .یکی از مدعیان این حوزه ،شرکت  IBMاست
که طی سالهای  2111تا  ،2115حدود  5میلیارد دالر جهت خرید کمپانیها هزینه کرده است.
به عقیده برخی کارشناسان ،ادغام و تملیک مبتنی بر توسعه هوش مصنوعی ،موج دوم انقالب دیجیتالی میباشد
که در ادامه موج اول و شکلگیری و استقرار کسبوکارهای کوچک در دره سیلیکون ایجاد شده است .بطوریکه
امروزه استراتژی شرکتهای بزرگ سنتی نیز ترکیبی از خرید سهام استارتاپ ها و سرمایهگذاری بنیادی در
فناوریهای جدید است .جنرال موتورز 2در یک شرکتِ اشتراکگذاری موتور -لیفت - 3سرمایهگذاری کرده و
درحالتوسعه مجموعهای از وسایل نقلیه الکتریکی و خودران میباشد .فروشگاههای تخفیف تارگت ،4پلت فرم
تحویل آنالین شیپت 5را خریداری کرد .وال مارت 2با خرید یک شرکت تجارت الکترونیک به نام جتداتکام
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بهعنوان قلب فروش آنالین شناخته میشود.
بانکهای غربی مشغول خرید شرکتهای فینتک 8هستند .شرکت بیمه چینی پیگآن 9دارای  225میلیون کاربر
برای اپلیکیشن خود میباشد .دیبیاس ،11بزرگترین قرض دهنده جنوب آسیا ،بانکهای آنالین را در هند و
 1بهرهگیری از رویکرد ادغام و تملیک از سوی شرکتها بهعنوان یک قابلیت راهبردی ،به آنها مزیت رقابتی ویژهای را اعطا نموده که بهسادگی توسط رقیبانشان قابل کپیبرداری
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اندونزی راهاندازی کرده است .در ماه مارس شرکت اینتل شرکت موبایلآی 1را که در تولید چیپ ها و نرمافزار برای
خودروهای بدون راننده تخصص دارد به قیمت  15میلیارد دالر خریداری کرد .اغلب صاحبان کسبوکار به این نتیجه
رسیدهاند که برای بقا ،نیازمند هوش مصنوعی میباشند.
در مرکز اتفاقات مرتبط با تحوالت فناوری ،نامهای آشنایی مانند آلفابت ،آمازون ،اپل ،فیس بوک و
مایکروسافت به چشم میخورد .این رقابت در سطح پایینتری از شفافیت میان شرکتهای علیبابا 2و باید 3در چین
نیز شکلگرفته است.
عملکرد هوش مصنوعی در توسعه خدمات نیازمند داده است و مالکیت حجم باالی این منبع توسط غولهای
فناوری ،موجب افزایش قدرت آنها و تهدیدی برای از بین رفتن رقابت در آینده خواهد بود .آیندهای را تصور کنید
با امکان جابجایی در هرجایی از طریق ماشین خودکار ( Waymoکه مالک آن آلفابت ،یا همان گوگل باشد)،
پرداخت برای همهچیز با تلفن اندروید (توسعهدهنده :گوگل) ،تماشای یوتیوب (مالک )Google :تا استراحت،
جستجو در وب و هرچه آنچه فکر کنید .یک بازار با تعداد انگشتشماری از شرکتها میتواند رقابت شدیدی ایجاد
کند.
آمار نشان میدهد آمازون  41درصد خرید آنالین در آمریکا را به خود اختصاص داده است .شرکتها بدون
گوگل قادر به فعالیت نیستند ،در برخی کشورها بیش از  91درصد جستجوهای وب توسط گوگل انجام میشود.
کنترل دوسوم درآمد تبلیغات آنالین در اختیار فیس بوک و گوگل قرار دارد .فیس بوک مالک بزرگترین پایگاه
اطالعات شخصی و "نمودار اجتماعی "4در جهان شامل لیستی از اعضا و نحوه اتصال آنها میباشد .آمازون بیشتر از
هر شرکتی ،اطالعات قیمتی دارد .دستیار صوتی مانند الکسای آمازون و دستیار گوگل ،بیشترین کنترل را بر نحوه
تجربه اینترنت توسط افراد دارند.
پلتفرمهای فوق بهطور فزایندهای با فراهم کردن زیرساختهای اقتصاد دیجیتالی ،بازارهای خود را گسترش
دادهاند .بیشتر خدمات آنها به نظر رایگان است ،ولیکن کاربران با دادههای خود ،هزینه آن را پرداخت میکنند.
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توسعه برنامههای کاربردی گوگل از طریق سیستمعامل اندروید ،خرید شرکتهایی مانند اینستاگرام ،واتس
اپ ،1و اخیراً - tbhبرنامهای که به نوجوانان اجازه میدهد بهصورت ناشناس با یکدیگر ارتباط داشته باشند -توسط
فیس بوک ،اقداماتی است که این شرکتها در جهت افزایش مالکیت داده اجرا میکنند.
درگذشته اقدامات مختلفی برای جلوگیری از ایجاد انحصار و توسعه رقابت انجامشده است :استاندارد نفتی در
سال  ،1911یا مقررات گذاری بهعنوان یک کاالی عمومی ،همانند  AT&Tدر سال  .1913امروزه استفاده از ابزارهای
سنتی مقررات گذاری مانند کنترل قیمت و سود بهسختی قابلاعمال است و اجرای این روشها بهآسانی امکانپذیر
نمیباشد .میباشد ،زیرا مقیاس باال موجب کاهش هزینهها شده و اکثر محصوالت رایگان است .برخی روشهای
پیشنهادی برای مقابله با ایجاد انحصار در این حوزه ،کنترل و نظارت بر ادغامها میباشد تا از معامالتی که احتمال یا
تهدیدی برای رقابت است ،جلوگیری شود.
روش دوم ،مقررات گذاری منبع اصلی اقتصاد جدید -داده و اطالعات شخصی کاربران -میباشد .موضوعی
که امروزه بحثهای بسیاری را میان اقتصاددانان و حوزه مقررات گذار ایجاد کرده است .اطالعات کاربران درواقع
هزینه دریافت خدمات بهظاهر رایگان میباشد .بنابراین تدوین مجموعه قوانین جدید برای مالکیت ،تبادل و
مکانیسمهای اشتراکگذاری داده الزامی است تا عالوه بر حفظ حقوق مصرفکننده و کنترل بیشتر افراد بر اطالعات
شخصی ،زمینههای اشتراکگذاری دادههای انبوه توسط شرکتها نیز ایجاد شود.
میزان وابستگی هوش مصنوعی به حجم باالی داده ،عدم کنترل تغییرات شاخص تمرکز بازار و مکانیزم های
اشتراکگذاری داده ،اصلیترین موضوعاتی است که پاسخ به آنها میتواند آینده مسیر توسعه هوش مصنوعی را در
جهت مثبت و یا منفی تغییر دهد.
مطابق تجربیات و چالشهای جهانی ،توسعه پلتفرمهای بومی ارائه خدمات ،مقررات گذاری در حوزه مالکیت
و اشتراکگذاری داده و نیز نظارت بر بازار ،کاتالیزورهای توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور میباشند.

منابع:
"The battle in AI Giant advantage, Artificial intelligence looks tailor-made for incumbent tech giants", The Economist 9 December,2017, P16
“The year of the incumbent”, The Economist 4 Jan 2018, pp 49
“Artificial intelligence, Battle of the brains”, The Economist 9 December 2017, P55
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 یک کمربند ،یک جاده ،یک ابر
در مقایسه با دهه  1991و اوایل  2111زمانی که دسترسی به اینترنت بهعنوان توانا ساز نوآوری و ایجاد مدلهای
کسبوکار جدید مطرح بود ،در حال حاضر فناوری ابری همان تأثیر را در سطح جدیدی دارا میباشد .بطوریکه در
حال حاضر فناوری ابری دروازهای برای نوآوری و رشد پایدار است.
اگر فناوریهای باند پهن ،مراکز داده ،خدمات ابری ،داده عظیم و اینترنت اشیا را بهعنوان  5مرحله از تحول
دیجیتالی در نظر بگیریم ،در این میان فناوری ابری یک عنصر کلیدی در این زنجیره است که درواقع مسیر کسب
مزیتهای داده عظیم و اینترنت اشیا را فراهم میکند.
بر همین اساس نیز هرروزه تعداد بیشتری از دولتها درصدد ایجاد و یا توسعه ابرهای ملی ( )gCloudمیباشند
و شرکتهای بزرگ نیز با تمرکز بر حوزههای استراتژیک رایانش ابری و با استفاده از ظرفیتهای این فناوری،
دستیابی به فناوریهای جدیدتر در بحث حسگرها ،اینترنت اشیاء ،داده عظیم و پردازش را دنبال میکنند.
یکی از کشورهای پیشرو درزمینهٔ توسعه ابری ،چین میباشد .بطوریکه شرکتهای چینی درصدد رقابت
شدیدی با غولهای ابری آمریکا و پشت سر گذاشتن آنها هستند .ممکن است به نظر برسد آمازون یا گوگل باوجود
بزرگترین شبکه مراکز داده دنیا ،سریعترین میزان رشد را در حوزه رایانش ابری دارا میباشند .ولیکن آن چنانکه
مشاهده میشود ،شرکت  Alibabaبا رشد  122درصدی در تجارت ابری در سال  ،2112از باالترین رشد برخوردار
بوده است .مطابق اعالم  ، Alibabaاین شرکت قصد دارد تا سال  ،2119خدمات مبتنی بر وب را مشابه آمازون و یا
فراتر از آن ارائه دهد.
بازار ابری در چین برخالف شرکتهایی مانند آمازون و گوگل ،مبتنی بر خدمات مصرفی مانند تجارت
الکترونیک و بازیهای آنالین رشد کرد و هنوز بسیاری از خدمات ابری مربوط به شرکتهای بزرگ و پیچیده فراهم
نشده است .اگرچه این بخش نیز با پتانسیل باالیی در حال توسعه میباشد.
یکی دیگر از فرصتهای شرکتهای ابری چین ،بازار بزرگ داخلی است که ضرورت تمرکز بر بازار خارجی
را کاهش میدهد .همچنین قانون اجبار شریک چینی برای شرکتهای ابری خارجی یکی دیگر از موانع ورود
شرکتهای ابری خارجی در چین است.
چشمانداز توسعه ابری  ،Alibabaتبدیل ابر این شرکت به بخشی از طرح ابتکاری کمربند و جاده چین است.
هدف این طرح زیرساختی ،اتصال این کشور با بخشهایی از آسیا ،اروپا و آفریقا میباشد که  Alibabaمعتقد است
شاید روزی این طرح به نام « یک کمربند ،یک جاده ،یک ابر» تغییر نام پیدا کند.
8

بررسیها نشان میدهد درکشورهای پیشروی ابری ،سیاستهای توسعه  ICTباهدف تشویق و تحریک گسترده
تحول دیجیتالی ،بخشی از برنامه ملی توسعه اقتصادی کشورها میباشد.

منابع:
“Great cloud of China”, The Economist 20 Jan 2018, pp54
http://www.asiacloudcomputing.org/images/documents/cri2016_acca.pdf
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 رمز ارزها :بازارهای آشوبناک تحول دیجیتالی
مطابق آمارهای موجود ،بهطور تقریبی روزانه یک رمز ارز جدید از طریق " "ICO1ایجاد میشود .رمز ارزها
نتایج تحوالت دیجیتالی در حوزههای مالی است.
وبسایت  CoinMarketCapلیستی از  1411توکن 2دیجیتالی از قبیل PutinCoin, Sexcoin UFO Coin

و ( InsaneCoinباارزش  5میلیون دالر) ارائه کرده است .در ابتدای لیست بعد از بیت کوین ،اتریوم 3باارزش بازار
 135میلیارد دالر قرار دارد .اتریوم پلت فرمی برای قراردادهای هوشمند است ،بطوریکه قوانین تجاری در نرمافزار
مربوطه قرارمی گیرند .برخی دیگر از رمز ارزهای موفق نیز عبارتاند از :کاردانو 4با بازار  21میلیارد دالری و NEO

با بازار  8میلیارد دالری که یک نسخه چینی است.
ریپل 5نیز رمز ارز جذابی است .ریپل نرمافزاری را برای جابجایی پول میان کشورها به فروش میرساند .بیش از
از  111بانک قراردادهایی را مبتنی بر این فناوری و بر اساس توکنی به نام  XRPامضا کردهاند که موجب شده است
بازار این رمز ارز در سال  2115با بیش از  41هزار درصد رشد به  149میلیارد دالر افزایش یابد.
بازار توکن های کمتر شناختهشده نیز با رشد همراه بوده است .مونرو ( 2میلیارد دالر) و  2( Zcashمیلیارد
دالر) که بر روی حریم خصوصی متمرکز میباشند 9.8( Stellar .میلیارد دالر) سیستمی برای انتقال پول بهصورت
ارزان ایجاد کرده است که میتواند در کشورهای فقیر مورداستفاده قرار گیرد( IOT .به ارزش  11.1میلیارد دالر) که
امکان تبادل اطالعات و پرداختهای امن را میان ماشینها فراهم میکند.
ایده  ICOتلگرام نیز بسیار بلندپروازانه است .پیامرسانی با  181میلیون کاربر که به دنبال عرضه توکن Gram

با سرمایه  1.2میلیارد دالری است که بر اساس آن طیف وسیعی از خدمات شامل ذخیرهسازی آنالین تا شبکههای
ینه ایجاد رمز ارز شروع کرده است.
خصوصی مجازی مورداستفاده قرار گیرد .فیسبوک نیز فعالیتهایی را درزم ٔ

)“initial coin offering” (ICO

1

برنامهای مشابه به  IPOدر بازار ارزهای رمزنگاری .یک روش برای جذب سرمایه برای محصول و یا پروژه ساخت ارز دیجیتال جدید میباشد .پس از اتمام مدتزمان سرمایهگذاری
ارز رمزنگاری تولیدشده.
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امروزه رشد رمز ارزها در حالی است که مخاطرات ناشی از مقررات گذاری ،بازار رمزهای مجازی را دچار
چالش کرده است .بطوریکه طی ماههای اخیر ،قیمت بیت کوین و سایر ارزهای مجازی با نوسانات زیاد ،در برخی با
افت  21درصدی همراه بوده است.
یکی از دالیل این نوسانات بهویژه در خصوص بیت کوین ،جریان مالی بدون پشتوانه ،کارکرد سفتهبازی و
مقررات گذاری متفاوت در این حوزه میباشد.
سود ابزارهای رایج مالی در جهان مبتنی بر ایجاد یک جریان نقدی است ،حالآنکه بیت کوین هیچ جریان
نقدی را برای مالک خود ایجاد نمیکند و بازپرداخت آن فقط از محل افزایش قیمت انجام میشود .هنگامیکه هیچ
روش مشخصی برای ارزیابی دارایی وجود ندارد ،نمیتوان گفت قیمت حال حاضر بیت کوین از قیمت واقعی آن
کمتر یا بیشتر است ،بنابراین قیمت بیت کوین میتواند  11دالر یا  111هزار دالر باشد .از سوی دیگر ،پذیرش ارزی
که هر ساعت امکان افزایش یا کاهش  21درصدی دارد و نیز سرقتهای انجامشده طی ماههای اخیر ،استفاده از این
ارز را در معامالت با چالش جدی روبرو کرده است.
یکی از مناطق تأثیرگذار بر نوسانات اخیر بیت کوین ،منطقه آسیا و کشورهای کره ،چین و ژاپن میباشد .یک
سر این طیف ژاپن قرار دارد که رمز ارزها را پذیرفته است ،از سوی دیگر چین میباشد که کلیه رمز ارزها را ممنوع
کرده و کره جنوبی نیز در میانه این طیف قرارگرفته است.
چین تا قبل از ممنوعیت اخیر ،میزبان بیش از  91درصد مبادالت بیت کوین در جهان بوده است .در حال حاضر،
ژاپن بزرگترین سهم بازارهای رمز مجازی را دارا میباشد .کره جنوبی با سهم کمتر از  2درصد اقتصاد جهان (تولید
ناخالص داخلی) نزدیک به  11درصد تجارت بیت کوین را به خود اختصاص داده است.
مناطق شمالی آسیا به چند دلیل برای توسعه رمز ارزها بسیار مناسب است .نرخ باالی نفوذ گوشیهای هوشمند،
اینترنت پرسرعت و فارغالتحصیالن علوم کامپیوتر در کنار پایداری مالی ،جامعهای نوآور را در مناطق شمالی آسیا
ایجاد کرده است که در کنار افزایش کنترلهای سرمایه موجب رشد تقاضای رمز ارزها در این کشورها شده است.
چین با این دلیل که نظارت دولت بر رمز ارزها امکانپذیر نمیباشد ،در سال گذشته مبادالت داخلی را ممنوع
کرد و در روزهای اخیر عالوه بر هدف قرار دادن وبسایتهایی که به این ممنوعیت توجه نکردهاند ،از مقامات
محلی خواستهشده تا عرضه برق و شبکههای کامپیوتری ماینرهای بیت کوین را قطع کنند .البته دولت چین ،توسعه
فناوری پایهگذار رمز ارزها – زنجیره بلوکی -را در دستورکار خود دارد و معتقد است در این راه نیازی به پذیرش
چالشهای رمز ارزها نیست.

11

در مقابل ،ژاپن شرایط را برای مبادالت رمز ارزها فراهم کرده است .هرچند بر اساس هشدار مقامات بانکی،
رشد بیت کوین در اواخر  ،2115غیرطبیعی است ،لیکن بهمنظور توسعه نوآوریها بهواسطه ارزهای مجازی ،دولت
چارچوبهای توسعه آن را ارائه کرده است .مطابق "قانون ارز مجازی" ،رمز ارزها بهعنوان دارایی شناختهشده و
میتوانند برای پرداخت مورداستفاده قرار گیرند .در این رابطه مقامات مالی ،مجوز  11مرکز مبادلهای را برای کاهش
خطر تقلب صادر کردهاند .فضای ایجادشده موجب شده برخی از کد نویسان چینی به این کشور مهاجرت کنند .اعالم
ممنوعیت معامالت بیت کوین در کره جنوبی با اعتراضات گسترده و عقبنشینی دولت همراه بود و این کشور نیز
مقررات گذاری رمز ارزها را در دست اقدام دارد.
تشخیص اینکه چگونه یک ارز میتواند عامل ایجاد یک خطر یا تهدید سیستمی شود ،دشوار است .ارزش بیت
کوین امروزه کمتر از نصف ارزش بازار اپل است .هرچند در حال حاضر نشانهای از تهدید جدی در معامالت بیت
کوین وجود ندارد ،ولیکن آسیب واقعی زمانی رخ میدهد که این دارایی بهصورت گسترده با پول قرض گرفتهشده
از سیستم بانکی ترکیب و آنگاه دچار سقوط قیمت شدید شود.
زمانی که بازارهای مالی موجود فرصتهای خود را برای ایجاد درآمد از دست میدهند ،رشد قیمت رمز
ارزهایی مانند بیت کوین و نبود نظارتهای دولتی ،احتمال سرمایهگذاری در این حوزه را باهدف حفظ و رشد ارزش
دارایی افزایش میدهد.
ازاینرو بررسی کشش تقاضای رمز ارزها در نوسانات ارزی کشور و حمایت از ظرفیتهای نوآورانه موجود
در ایجاد ارزهای دیجیتالی ،بهعنوان گامهای اصلی مواجهه و تنظیم تحوالت دیجیتالی این حوزه میتواند موردتوجه
قرار گیرد.

منابع:
“Bitcoin is a speculative asset but not yet a systemic risk”, The Economist 16 December 2017, P11
“Crypto-currencies ,Beyond bitcoin”, The Economist 13 Jan 2018, pp 64
“Digital currencies: The crypto sun sets in the East”, The Economist 20 Jan 2018, pp61
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