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مقدمه
بالك چین یک دفتر ثبت ( )ledgerاز تمام تراکنشهایست که یک ارزش را انتقال می دهند .نسخه اي از این
دفتر کل ،دراختیارهر یک از اعضاي شبکه خواهد بود .این پایگاه داده توزیع شده ،ضرورت وجودي یک نهاد
مرکزي براي تایید تراکنش را برطرف می سازد.
ظهور بالك چین تحولی عظیمی در پرداختهاي مالی بوجود آورده است .اگر به کمک اینترنت امکان تبادل
اطالعات به صورت غیر متمرکز و نظیر به نظیر فراهم شد و هر فرد به عنوان یک نود توانست نقش دریافت و
تولید اطالعات را همزمان ایفا نماید ،در بالك چین نیز تبادل ارزش ها به صورت نظیر به نظیر و بدون نیاز به
واسط انجام پذیر میشود .پس اگر تا امروز براي تسویه پرداخت بین دو بازرگان باید بانک نقش واسطه را ایفا
کرده و با انتقال وجه از حساب یکی به دیگري تسویه را انجام دهد ،با استفاده از بالك چین عمومیت بیشتري
پیدا خواهد کرد و این تبادل بدون واسطه بانک انجام پذیر خواهد بود .در نگاه اول ،بانک ها دیگر نیازي به انجام
تسویه از طریق حسابهاي خود نزد بانک مرکزي نخواهند داشت .به عبارت دیگر نقش واسط در انجام هر گونه
تبادلی بی کارکرد شده و با افزایش قابل مالحظه ضریب امنیت و قابلیت اتکاء اطالعات همراه خواهد شد .دلیل
این امر آن است که ثبت اطالعات نیز از کنترل طرفین یک تراکنش و واسط آنها خارج شده و به صورت خودکار
انجام میشود و اطالعات یکجا بر روي شبکه مستقر شده و در دفاتر توزیع شده ثبت میگردد.
)(Distributed Ledger Technology

کاربردهای بالک چین و اقدامات بانکهای مرکزی
بانک های مرکزی و انتشار پول مجازی بومی

انقالب ناشی از معرفی تکنولوژي بالك چین براي نهادها و مدلهاي کسب و کار موجود فرصتها و تهدیدهاي خود را به
همراه دارد .بانکهاي مرکزي ،دیگر براي در جریان انداختن اسکناس نیازي به بانکها نخواهند داشت و میتوانند پول
مجازي خود را ایجاد و بیواسطه در اختیار مردم قرار دهند .به این ترتیب می توانند عالوه بر افزایش امنیت ،افزایش کارایی
نظام پرداخت و صرفه جویی در هزینه تولید اسکناس ،سیاست هاي خود را در حوزه پولی با کارآیی باالتري به ثمر برسانند.
بانکهاي مرکزي در بسیاري کشورها درحال انجام بررسی توجیه پذیري و طرح هاي پایلوت در زمینه انتشار پول مجازي
بومی خود هستند .چندین بانک مرکزي شامل بانک انگلستان ،بانک فرانسه ،بانک ملی چین ،بانک کانادا ،بانک مرکزي
روسیه ،بانک مرکزي هلند ،و فدرال رزرو در آمریکا در حال بررسی توجیه پذیري طرح انتشار پول مجازي مبتنی بر
بالكچین مخصوص به خود میباشند .حتی کشورهایی همچون باربادوس ،سنگال و تونس پول دیجیتال مبتنی بر
بالكچین خود را معرفی نمودهاند .بانکهاي مرکزي کشورهاي دیگر نیز قصد خود براي توسعه سیستمهاي پرداخت بین
بانکی بر اساس یک بالكچین را اظهار نمودهاند .بانک مرکزي اروپا اخیراً از راه اندازي یک پروژه مشترك تحقیقاتی در این
زمینه با همکاري بانک مرکزي ژاپن خبر داده است .مقام ناظر پولی سنگاپور نیز اخیرا بررسی توجیه پذیري طرح انتشار
پول مجازي خود را به پایان رسانده است .همچنین بسیاري از بانک هاي مرکزي در کشورهاي مختلف با استفاده از
تکنولوژي بالك چین نه تنها به پول مجازي خاص خود نظر دارند بلکه در پی استفاده از این تکنولوژي براي ارتقاء سامانه
هاي پرداخت خود هستند.

تسویه پرداخت های بین المللی و پول بدون مرز
در حوزه پرداخت هاي بینالمللی با معرفی پول رمزگذاري شده غیر بومی ،در واقع یک ارز بی مرز فراتر از
ارزهاي موجود میتواند معرفی شده تا تسویه پرداختها در مبادالت بینالمللی بدون وابستگی به روابط
کارگزاري بانکی که نسبتا زمان بر و پر هزینه هستند انجام پذیرد .امکان پذیر بودن این مدل با گسترش بیت
کوین و نقشآفرینی آن در مبادالت بینالمللی اثبات شده است .اخیرا حتی برخی بانکهاي مرکزي چون بانک
مرکزي ژاپن بیت کوین را به عنوان یک وسیله پرداخت قانونی در داخل کشور خود به رسمیت پذیرفته اند.
حتی بازیگران اصلی در عرصه پرداختهاي بینالمللی چون سوئیفت بدنبال بهرهگیري از بالك چین و ثبت بر
اساس دفاتر شبکه اي براي ارتقاء سرویس هاي خود هستند .براي مشتریان این شرکت که در پایان روز براي
مدیریت نقدینگی مجبور به انجام تعداد قابل توجهی تراکنش به ارزهاي مختلف هستند ،معرفی تکنولوژي
بالكچین و کاهش زمان و هزینهها میتواند بسیار جذاب باشد .عالوه بر این دقت باال در انجام و ثبت
تراکنشها میتواند متعاملین را از هزینههاي مدیریت ریسک عملیاتی و مخاطرات مربوط به مغایرتها برحذر
دارد .مجموعه این شرایط سبب شده که سوئیفت انجام طرح ارزیابی توجیه پذیري بهره گیري از بالك چین را
مد نظر قرارداده بر روي آن سرمایه گذاري نماید.

تامین مالی تجارت و تامین مالی زنجیره تولید
واقعیت آن است که استفاده از روش اعتبارات اسنادي در پرداختهاي بینالملل بشدت رو به افول بوده و در طی پنجاه سال اخیر
از روش غالب به روشی که کمتر از  10درصد کل تراکنش ها را در تعامالت بین المللی شامل می شود تبدیل گشته است .این امر
سبب شده تا سوئیفت با همکاري اتاق بین المللی تجارت دست به کار شده و اقداماتی را به منظور دیجیتاالیز کردن فرآیندها در
اعتبارات اسنادي صورت دهند .حاصل این پروژه معرفی ابزار تعهد پرداخت بانکی در سال  2013بوده است .در این روش که
ترکیبی از روش هاي اعتبارات اسنادي و حساب باز محسوب می شود هنوز هم میانجی مرکزي در قالب یک مرکز دیجیتالی
تبادالت حضور دارد.
در مقابل تحوالت در تامین مالی عرضه و تجارت به روش غیر متمرکز و بدون حضور میانجی به شدت با استفاده از بالك چین
در دهه اخیر رو به رشد بوده است .در این عرصه نه فقط عرضهکنندگان سنتی خدمات پرداخت و تسویه بین بانکی چون سوئیفت
به ارزیابی قابلیت هاي این نواوري روي آوردهاند ،بلکه شاهد آن هستیم که بانکهاي مرکزي نیز ،خود به توسعه پلتفرمهاي مبتنی
بر بالكچین وارد شده اند .در این پالتفرمها نه تنها امکان دیجیتاالیز کردن اسناد مالی امکانپذیر شده بلکه خدماتی چون
شناخت مشتریان و تسویه پرداختها نیز مطمئنتر ،کم هزینه تر و سریعتر صورت میگیرد.

پیشینه تحقیق
برخی از بانکهاي مرکزي مانند بانک مرکزي اروپا و بانک مرکزي ژاپن بر این نتیجه دست یافته اند که دفاتر توزیع شده از
بلوغ الزم براي استفاده از نظام هاي پرداخت بهره مند شده است .بانک مرکزي اروپا و بانک ژاپن با راهاندازي یک پروژه
مشترك براي مطالعه موارد کاربرد بالقوه فناوري بالكچین در خصوص توسعه زیرساخت هاي بازار و ایجاد پلتفرم هاي الزم
موافقت نمودند .بانک مرکزي کانادا نیز بر زیرساختهاي الزم براي پیاده سازي دفاتر توزیع شده در گزارش خود تاکید نموده
است.
در برنامه ها و پلتفرمهاي بانکهاي مرکزي در بررسی عملکردهاي دفاتر توزیع شده میتوان بخشهاي تسویه و حل و فصل
نظامهاي پرداخت(  )PCSو مدیریت ریسک ( )RMو مدیریت احراز هویت ( )IMو انتشار پول دیجیتال ( )DFCو
گزارشگري تجاري ( )TRرا در نظر داشت .بانکهاي مرکزي با ایجاد یک محیط نظارتی مناسب براي دفاتر توزیع شده و
تشویق بانکها و موسسات مالی براي پذیرش دفاتر توزیع شده عالوه بر کاربردهاي مورد نظر براي دفاتر توزیع شده میتواند
بر ثبات در نظامهاي مالی نیز بیافزاید.
-Payment Clearing and Settlement
-Risk Management
-Identity Management
-Digital Fiat Currency
-Trade Reporting
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ترتیبات و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع شده براساس توصیه های BIS

ترتیبات فنی دفاتر توزیع شده و طراحی نهادي آنها داراي اهمیت ویژهاي است .ترتیبات معموال شامل تصمیمگیري در مورد
نقشهایی است که نهادهاي مختلف بازي میکنند ،از جمله مسئولیت عملیات و دسترسی به آن ترتیبات است .یکی از عناصر مهم
طراحی نهادي ترتیبات دفاتر توزیع شده این است که چه سازمان یا سازمانهایی مسئول مدیریت این ترتیبات هستند ،از جمله
اصالح یا به روز رسانی پروتکل و کد منابع ،اجازه دسترسی و مجوز براي سایر نهادها به منظور انجام نقشهاي مشخص .در یک
حالت افراطی ،یک سازمان واحد میتواند تمام نودها در ترتیبات را از طرف شرکتکنندگان عملیاتی کند و به عنوان تنها سازمان
مسئول نگهداري این دفاتر باشد .در مقابل ،پشتیبانی میتواند در بسیاري از سازمانها به اشتراك گذاشته شود ،هر کدام براي
داشتن یک کپی از دفاتر و انجام وظایف مجاز مسئول هستند.

همچنین باید دسترسی به ترتیبات (بدون محدودیت یا محدود) را در نظر داشت .ترتیبات میتوانند به گونهاي طراحی شوند که
هر تعداد شرکتکننده را در خود جاي دهند .ترتیبات بدون محدودیت به گونهاي طراحی شدهاند که هیچ محدودیتی براي
دسترسی به ترتیبات و یا نقش نودها در ترتیبات وجود ندارد .در ترتیباتی که دسترسی به راحتی صورت میگیرد ،سازمانهایی که
در عملیات نودها شرکت دارند احتمال دارد که به یکدیگر شناخت نداشته باشند .کنترل چنین تنظیماتی ممکن است سخت باشد
و تمام مجموعه قوانین حاکم بر تعامالت بین نودها باید در ابتدا "بر دفاتر" (در پروتکل کامپیوتر کدگذاري شده باشد) باشد.

ترتیبات و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع شده براساس توصیه های BIS
• این چارچوب براساس سه معیار اصلی استوار است:
دامنه  :scopeدرك ترتیبات که شامل قابلیت و ماهیت خدمات آن و عوامل موثر در اجراي آن است .براي درك
ترتیبات توجه به دامنه و حوزه آن اهمیت مییابد .ترتیبات دفاتر توزیع شده به شکل قابل توجهی به قابلیتها،
ماهیت خدمات ،طراحی ،تکنولوژی و فرآیندها ،بستگی دارد .در مرکز دفاتر توزیع شده یک دفتر کلی است که
اطالعات را حفظ میکند .ترتیبات معموال یک یا چند کارکرد زیر را براي حفظ و پشتیبانی دفتر کل انجام میدهند:
( )1ثبت اطالعات؛ ( )2انتقال دارایی یا بروزرسانی ترازنامه؛ و ( )3استفاده از ابزارهاي اتوماسیون.
کارایی :Efficiencyتجزیه و تحلیل مفاهیم ترتیبات براي کارایی در این بخش مورد توجه قرار میگیرد .در این
زمینه بسیاري معتقدند که دفاتر توزیع شده داراي توان بالقوه براي بهبود کارایی بازار هستند .کارایی یک مفهوم
وسیع است که شامل طراحی ،قابلیت و نیاز منابع ترتیبات میشود .کارایی در این زمینه ،با سرعت و هزینه کل
چرخه انتقال دارایی سنجیده شده است و این که چطور ترتیبات پاسخگوي نیازهاي بازار است .با در نظر گرفتن هر
دو پیامد سرعت و هزینه هاي مرتبط ،ادغام ،مدیریت اعتبار و نقدینگی و اتوماسیون ویژگیهاي مهمی خواهند بود.

ترتیبات و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع شده براساس توصیه های BIS

امنیت  :safetyتجزیه و تحلیل مفاد ترتیبات براي امنیت در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد .هدف اصلی سیاست
عمومی براي ترتیبات پرداخت ،تسویه و حل و فصل این است که ریسک هاي مادي که ممکن است از آنها ناشی شود را
شناسایی ،نظارت و مدیریت کند .فن آوري میتواند به طرح عملیاتی مالی بهتر کمک کند اما همچنین میتواند یک منبع
ریسک باشد .ترتیبات دفاتر توزیع شده ظرفیت افزایش ایمنی پرداخت ،تسویه و حل و فصل و همچنین ارائه خطرات
جدید را دارد.
در مقابله با ریسکهاي موجود باید انعطافپذیري و قابلیت اطمینان افزایش یابد .یکی از دالیل اصلی اجراي دفاتر توزیع
شده ،توانایی آنها در تقویت انعطاف پذیري و اطمینان است .ماهیت توزیع آن ،با استفاده از چند دفتر مرکزي هماهنگ
شده و گره هاي پردازش چندگانه ،می تواند ریسک را از یک نقطهي شکست به طور کامل کاهش دهد .اگر یک دفتر
مرکزي یا گره در ترتیبات غیرقابل استفاده باشد ،گره هاي دیگر میتوانند براي ادامه پردازش معامالت عمل کنند .ارتقاء
قابلیت انعطاف پذیري و قابلیت اطمینان ،به ویژه براي مقامات ،به هدف حفاظت از تهدیدات اینترنتی اهمیت خاصی دارد.
با این حال ،داشتن گره هاي بسیار در ترتیبات میتواند نقاط اضافی ورود بازیگران مخرب را ایجاد کند تا ایمنی و
دسترسی به اطالعات موجود در دفتر مرکزي را به خطر بیاندازد.

وزن نهایی معیارها و شاخصهای پیاده سازی ترتیبات دفاتر توزیع شده در بانک مرکزی

معیار
دامنه

شاخص
عملکرد
ماهیتخدمات

وزن نهایی شاخص
0.3358
0.6642

رتبه
2
1

کارایی

سرعتپردازش
هزینهپردازش
شفافیتدرتطبیق وسازگاري
هزینهاعتبارونقدینگی
مقابلهباریسکعملیاتی
ابزارهاومراحلتسویه
مقابلهباریسکقانونی
ساختارحاکمیت
حفاظتومدیریتداده

0.1013
0.3201
0.3005
0.2781
0.1204
0.2039
0.189
0.2355
0.2512

4
1
2
3
5
3
4
2
1

امنیت

وزن معیار
0.1495

0.3602

0.4903

جمع بندی

• دفاتر توزیع شده ،یک روش اساسا متفاوت براي انجام و پیگیري معامالت مالی ارائه میدهد .این یک
نوآوري است که ماهیت متمرکز سیستم هاي مالی موجود در بانک هاي مرکزي را به چالش می کشد.
با این حال ،دفاتر توزیع شده هنوز در دوران کودکی خود است ،و بانک هاي مرکزي روشهاي مختلفی
را در جهت استفاده از آن در نظر میگیرند .با توجه به مراحل اولیه فناوري ،شماري از چالشها براي
توسعه و پذیرش این تکنولوژي شامل مواردي همچون سرعت ،هزینه پردازش ،امنیت ،شفافیت و حریم
خصوصی ،پایش قانونی ،مقیاسپذیري مد نظر قرار گرفته است.
• تکنولوژي دفاتر توزیع شده میتواند اساسا بخش مالی را تغییر دهد ،و آن را کارآمد ،انعطافپذیر و قابل
اطمینان کند .این تکنولوژي میتواند چالشهاي مداوم در بخش مالی را تغییر دهد و نقشهاي
ذینفعان بخش مالی را تغییر دهد .از آنجاییکه این تکنولوژي هنوز در حال رشد است ،گروه بانک
جهانی توصیه هاي کلی در مورد استفاده از آن براي توسعه بین المللی ندارد .در نهایت ،دفاتر توزیع
شده میتواند کارایی را افزایش و کاهش هزینه هاي انتقال را به همراه آورد .به طور بالقوه دسترسی
مالی را براي جمعیتهاي بدون بانک که در حال حاضر خارج از سیستم مالی هستند ،بهبود میبخشد.

با تشکر فراوان

