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رمز ارزي كه يك ارز واقعي نيست

آيا به زودي نان خود را با بيت كوين پرداخت خواهيم كرد ؟
نوشته  Frédéric Lemaireاقتصاد دان
ترجمه شروين احمدي

»كريپتواكتيو«)» ،( Cryptoactifماينينگ«)» ،( miningبﻼك چين«) ...( blockchainبه
نظر مي رسد كه بيت كوين كه در سال  ٢٠٠٩ظاهر شد ،موضوعات پولي را حتي در سطح
واژه ها متحول كرده است .اخباري كه در عين حال عدم درك و شيفتگي را برمي انگيزد،
نوآوري اي را احاطه كرده است كه وعده »آزادسازي« پول از تمام نهادهاي دولتي را مي
دهد .اميد به تغيير جهان به لطف فناوري ها دوباره ظاهر مي شود.

ارزهاي رمزنگاري شده )يا داراييهاي ديجيتال يا حتي ارزهاي ديجيتال( كه مدتها تنها كنجكاوي ها را
بر مي انگيختند  ،چندين سال است كه تيتر اول مطبوعات ،از جمله روزنامههاي بزرگ را به خود
اختصاص داده اند .البته اين امر دليل خوبي هم دارد :قيمت يكي از شناخته شده ترين آنها ،بيت كوين،
بين دسامبر  ٢٠٢٠تا مه  ،٢٠٢١چهار برابر شد ،قبل از اينكه سقوط كند و بيش از يك سوم ارزش خود
را از دست بدهد .در نوامبر  ،٢٠٢١بيت كوين به ارزش تاريخي خود بازگشت  ...سپس در طول زمستان
چندين بار باﻻ و پائين رفت .تحول قيمت بيت كوين چشم انداز ترن هوايي يا قطار مرگي را ترسيم مي
كند كه با باﻻ و رفتن هايش ،همان اندازه مجذوب كننده است كه وحشت زا.
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چندين نام بزرگ در سيليكون ولي و سرمايه مالي آمريكا به مشروعيت بخشيدن به اين ارز ديجيتالي نزد
مردم كمك كرده اند .در ژانويه  ،٢٠٢١غول مديريت دارايي جهاني بلك راك ) (BlackRockبه دو
صندوق خود اجازه داد تا توسط آن اوراق قرضه مشتقه بخرند .در ماه مارس ،پلتفرم پرداخت آنﻼين پي
پال) ،(PayPalسرويسي را براي تبديل داراييهاي رمزنگاري شده  -كه از طريق پلتفرم به دست ميآيند -
به ارز مورد نظر افراد براي پرداخت خريد ها راهاندازي كرد .دو ماه بعد ،بانك سرمايه گذاري گلدمن
ساكس) (Goldman Sachsتيمي را براي خريد و فروش بيت كوين منصوب كرد و به مشتريان خود اين
امكان را داد كه بر روي تحول ارزش آن شرط بندي كنند .رقيب آن ،مورگان استنلي)،(Morgan Stanley
به تازگي راه اندازي سه صندوق سرمايه گذاري با ارزهاي ديجيتال را براي مشتريان ثروتمند خود اعﻼم
كرد.

در نگاه اول ،به نظر مي رسد كه بيت كوين آماده است تا بر جهان سرمايه مالي مسلط شود .برخي حتي
تصور ميكنند كه به رتبه يك پناهگاه سرمايه  ،مانند طﻼ ،ميرسد .با اين حال ،بيت كوين هنوز تا رسيدن
به وضعيت يك پول عادي فاصله زيادي دارد و پرداخت پول نان با آن هنوز موضوعيتي ندارد ...امري كه
بدون شك با توجه به مشكﻼت ايجاد شده در توسعه آن ،خبر خوبي است.

بيت كوين در پي بحران مالي جهاني در اواخر دهه  ٢٠٠٠متولد شد .در  ٣١اكتبر  ،٢٠٠٨ساتوشي
ناكاموتو )نامي مستعار( سندي را در بين مخاطبان محدودي از عﻼقه مندان به رمزنگاري توزيع كرد،
يعني تكنيك هايي كه هدفشان محافظت از پيام ها با استفاده از كليدهاي رمزگذاري ،قبل از انتشار آن
است .اين »كتاب سفيد« پايههاي يك سيستم ارز الكترونيكي را بنا نهاد ،كه ويژگي خاص آن كنار
گذاشتن يك مركز براي انتشار بود و هر فرد ثالث قابل اعتمادي مي توانست اعتبار مبادﻻت را تأييدكند.
به عبارت ديگر ،اين سند پيشنهاد ميكرد كه يك ارز ،بيت كوين ،بدون بانك مركزي و بدون واسطههاي
مالي ايجاد شود و ناشناس بودن تقريباً كامل مبادﻻت را تضمين كند.
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»نسخه بهبود يافته اي از طﻼ«

براي انجام اين كار ،بيت كوين به يك »بﻼك چين«) ( blockchainمتكي است :يك دفتر كل جهاني،
غيرمتمركز و عمومي كه همه تراكنشهاي ارزهاي ديجيتال را ثبت مي كند .بلوك ها مانند صفحات
هستند و حداكثر دو هزار عمليات را ضبط مي كنند .اعتبار صدها هزار تراكنش كه هر روز انجام مي شود
توسط يك فرآيند رمزنگاري منحصر به فرد ،كه شامل مشاركت رايانه ها در سراسر جهان است ،تضمين
مي شود .ميتوان اين فرآيند پيچيده را چنين خﻼصه كرد :هر بلوك جديد متصل به زنجيره ،مستلزم
اثبات »تﻼش« محاسباتي قابلتوجهي است و همچنين ،مصرف انرژي رايانههاي مورد نياز براي انجام
عمليات .هنگامي كه يك فرد موفق به انجام اين فرآيند ميشود ،مقدار مشخصي بيتكوين به او تعلق
ميگيرد .از اصطﻼح »ماينر«)استخراج كننده( براي ناميدن اين افراد و ساختارهاي كموبيش رسمي اي
استفاده مي شود كه صدها رايانه را گرد هم ميآورند .بنابراين پول از طريق فرآيندي ايجاد مي شود كه
امنيت آن را تضمين مي كند.

بنابراين ،چنين پولي بدون واسطه هاي مالي  -مانند بانك ها – و هم چنين نياز به يك بانك مركزي ،
يكپارچگي سيستم پرداخت را تضمين مي كند .ايجاد پول به صورت خودكار است :به پاداش و درآمد »
استخراج كننده « خﻼصه ميشود .اين امر نيز محدود است .يك بلوك تقريباً هر ده دقيقه در سراسر
شبكه ايجاد ميشود و پاداش مربوطه براي هر  ٢١٠هزار بلوك نصف ميشود .بنابراين توليد پول در
طول زمان كاهش مييابد ،زيرا ميدانيم كه حداكثر مقدار بيت كوين در گردش توسط سازندگان آن به
 ٢١ميليون محدود شده است )كه البته در مورد همه ارزهاي ديجيتال صدق نميكند( .تعداد آن در
نوامبر  ،٢٠٢١به كمتر از  ١٩ميليون رسيد.
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چنين وضعيتي بﻼفاصله دو مشكل در ارتباط با عملكرد پايدار آن در مقياس هاي بزرگ ايجاد ميكند :از
يك طرف ،تعداد تراكنشهاي ثبتشده در هر بلوك محدود است و تعداد عمليات روزانه ممكن را
محدود ميكند )براي مقايسه ،بيتكوين در ابتداي ژانويه  ٢٠٢١به ركورد چهارصد هزار تراكنش روزانه
رسيد ،در حاليكه تعداد تراكنش كارت هاي بانكي ويزا به چند صد ميليون مي رسد( .از سوي ديگر ،با
افزايش حجم شبكه و تشديد رقابت بين »ماينرها« ،ميزان انرژي مورد نياز براي عملكرد اين ارز ديجيتال
به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.

پس از بحران مالي  ،٢٠٠٨كه پيامدهاي آن همچنان بر كل اقتصاد تأثير ميگذارد ،ايده داشتن نظام پولي
اي رها شده از چنگ بانكهاي خصوصي و بانك مركزي ،عﻼقه زيادي را برانگيخت :اولي )بانكهاي
خصوصي( مستقيماً مسئول فروپاشي سيستم مالي بود و دومي)بانك مركزي( نتوانست به موقع در مورد
آن هشدار دهد .اما بيتكوين از لحاظ نظري كمتر در انتقادات مترقي از سرمايه مالي ريشه دارد تا
نظريات اقتصاددانان مكتب اتريشي لودويگ فون ميزس و فردريش فون هايك .براي آنها مداخله دولت
ها و انحصار بانك هاي مركزي در مديريت پول لزوماً منجر به تورم مصنوعي اعتبار ،تورم عادي و بحران
مي شود .در كتاب »خصوصي سازي پول« ) ،(Denationalisation of Money 1976هايك از رقابت بين
ارزها حمايت ميكند تا بهترينها  -آنهايي كه با نظم بازار هماهنگ هستند  -ارزهاي بد را بيرون كنند.

يك تجزيه و تحليل بانك مركزي اروپا ) (ECBكه در سال  ٢٠١٢منتشر شد ،نشان مي دهد كه بسياري
از طرفداران بيت كوين موافق تحليل اقتصاددانان مكتب اتريشي هستند ) .(١با زير سوال بردن انحصار
ايجاد پولي بانكهاي مركزي و نقش )بيش از حد( بانكها در توزيع اعتبارات ،بيتكوين اولين رخنه در
سيستم پولي معاصر بهعنوان يك ارز كامﻼً مطيع حكم بازار خواهد بود .برخي حتي آن را بازگشتي به
استانداردي مشابه طﻼ مي دانند ،البته تا جايي كه اين ارز ديجيتالي در مقادير محدود و غير قابل تكرار
موجود است .يكي از توسعه دهندگان بيت كوين ،گاوين آندرسن ،توضيح داد كه ارز ديجيتال » نسخه
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بهبود يافته اي از طﻼ ) «(٢را ارائه مي دهد :يك پناهگاه امن در برابر تورمي كه ذاتا ارزهاي بي پشتوانه
تحت كنترل نهادهاي مركزي را تهديد مي كند.

بيت كوين همچنين به لطف ناشناس بودن تقريباً براي تمامي تراكنش ها ،فرار از مقررات را ممكن مي
كند .بهمين دليل در آن سوي اقيانوس اطلس ،تا جايگاه پرچم جنبش »ليبرترين«ي صعود كرده ،كه از
فردگرايي ديوانه وار دفاع و دخالت دولت را محكوم مي كند .بيت كوين طرفداران زيادي در سيليكون
ولي دارد .در ميان سرسختترين مروجين آن ميتوان به بسياري از اعضاي حزب ليبرترين اشاره كرد،
مانند آقاي رونالد پل ،نامزد سابق انتخابات مقدماتي جمهوريخواهان براي رياستجمهوري اياﻻت متحده
در سالهاي  ٢٠٠٨و  ٢٠١٢و مدافع سرسخت استاندارد طﻼ ) .(٣و همچنين انبوهي از كارآفرينان »تكنو
اتوپيايي« كه ادعا مي كنند به اين جنبش تعلق دارند.

در ميان آنها ،ايﻼن ماسك) (Elon Muskكارفرماي سازنده خودروهاي برقي تسﻼ قرار دارد ،اگرچه
اخيراً در مورد ماهيت انرژي بر بيت كوين ابراز ترديد كرده است .مثال ديگر :جان مك آفي) John
 (McAfeeاست ،كه در سال  ٢٠٢١درگذشت .او پس از به دست آوردن ثروت به لطف نرم افزار آنتي
ويروسي به نام خود ،به يكي از متخصصان ارزهاي ديجيتال جايگزين تبديل شده بود .او كه نزديك به
حزب ليبرترين بود ،در سال  ٢٠١٦و سپس در سال  ٢٠٢٠در نامزدي اين حزب براي انتخابات رياست
جمهوري شكست خورد .آقاي راجر ور) ،(Roger Verيكي ديگر از ميليونرهاي ليبرتر  ،به دليل فعاليت
در زمينه ارزهاي ديجيتال همچون » عيسي بيت كوين «) ( Bitcoin Jesusشناخته مي شود .او صاحب
رسانه اينترنتي  Bitcoin.comاست كه اخبار و همچنين خدمات متنوعي را در رابطه با معامﻼت آن
ارائه مي دهد .آقاي ور كه براي فرار از نهادهاي مالياتي آمريكا ،مليت بهشت مالياتي Saint-
 Christophe-et-Niévèsرا گرفته ،هم چنين خدماتي براي دريافت پاسپورت اين محل ارائه مي دهد
كه قابل پرداخت به بيت كوين است .در سال  ،٢٠١٧او روياي ايجاد يك كشور ليبرترين  ،جامعه
آزاد) ،(Free Societyبر اساس استفاده از ارزهاي ديجيتال را در سر داشت.
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فراتر از اين افراد مشهور» ،بيت كوين بازان« يك جامعه آنﻼين بسيار فعال را تشكيل ميدهند كه به
»ماينر« خﻼصه نمي شود .آنها در چندين انجمن تبادل نظر مي كنند ،مانند  ،BitcoinTalkكه از ٢١
زبان پشتيباني مي كند و نزديك به  ٣.٤ميليون عضو دارد كه به طور متوسط  ٦هزار پيام در روز در آن
ارسال مي شود .يا كانال بحث بيت كوين در سايت اجتماعي  Redditكه  ٣.٥ميليون مشترك و بيش از
 ٣هزار نظردهنده در روز دارد » .بيتكوين بازان« مبتدي و پيشرفته درباره اخبار )ارزهاي ديجيتال(،
نظريههاي اقتصادي ،نكاتي درباره »ماينر« و ساير »طرح هاي خوب« بحث ميكنند .اين جامعه همچنين
مي تواند از طريق بسياري از رسانه هاي تخصصي مطلع شود ،كه شناخته شده ترين آنها مجله بيت
كوين) (Bitcoin Magazineاست كه در سال  ٢٠١١توسط يك وبﻼگ نويس جوان  ١٧ساله ،آقاي ويتاليك
بوترين تأسيس شد و در سال  ٢٠١٦منشا راه اندازي اتر) ،(Etherدومين ارز ديجيتال با ارزش پس از
بيت كوين بود.

در صحنه سياسي آمريكا

 Etherاكنون بسيار فراتر از محافل ليبرتريني كه در ابتدا با آن مرتبط بود ،استفاده مي شود ،به ويژه به
دليل صعود مالي كه در طي يك سال تجربه كرده است .از سپتامبر  ٢٠٢٠تا نوامبر  ،٢٠٢١قيمت آن
شش برابر شده است :از نزديك به  ١٠هزار دﻻر به  ٦٠هزار دﻻر رسيد كه يك بازده استثنايي براي هر
دارايي مالي است .اين روند صعودي ناشي از حضور فعاﻻن بزرگ سيليكون ولي و وال استريت در
سوداگري و معامﻼت ارزهاي ديجيتال و همچنين اظهارات آتشين )و آزمندانه( برخي تحليلگران است
كه مشتاقانه براي بحث و گمان در مورد قلههايي كه قيمتها بايد تا آنجا افزايش يابد رقابت ميكنند
بويژه در شرايط تورم بيش از حد پس انداز و نقدينگي .از پايان سال  ،٢٠٢٠بسياري از افراد در
جستجوي سودهاي سريع و قابل توجه ،پول هاي زير تشك قايم كرده خود را در بيت كوين سرمايه
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گذاري كرده اند .بر اساس برآوردي كه براي پلتفرم مبادﻻتي  Crypto.comانجام شده است ،از ژانويه
تا ژوئن  ،٢٠٢١تعداد دارندگان از  ٧١ميليون به  ١١٤ميليون افزايش يافته است.

به نظر ميرسد اين پويايي خود -پايدار است :موفقيت افقهاي جديد و كاربردهاي جديدي را باز ميكند
كه به نوبه خود به افزايش اعتبار ارز ديجيتال كمك ميكند .اين چنين است كه به صحنه سياسي آمريكا
نفوذ كرده و عﻼقه مقامات را از همه طرف برانگيخته است .از زمان تصميم كميسيون انتخابات فدرال از
سال  ،٢٠١٤نامزدهاي انتخاباتي مجاز به دريافت كمك هاي مالي به صورت بيت كوين براي كمپين
انتخاباتي خود هستند .امري كه جمهوري خواهان و دموكرات ها در استفاده از آن دريغ نكردند .در سال
 ،٢٠١٦سناتور راندال پل )پسر رونالد( ،نزديك به تي پارتي ،براي اولين بار در انتخابات مقدماتي
جمهوري خواهان براي انتخاب كانديداي رياست جمهوري  ،اهداي بيت كوين را پذيرفت .در سال ،٢٠٢٠
اندرو يانگ نامزد اوليه دموكرات ها نيز چنين كرد.

اخيراً ،فرانسيس سوارز ،شهردار جمهوريخواه ميامي ،پس از پيادهسازي يك ژتون ديجيتال
شهري) ، (MiamiCoinاز تبديل كردن شهر به »پايتخت بيتكوين« )فاكس بيزينس ٢٧ ،ژوئيه (٢٠٢١
به خود مي باليد .چند ماه بعد ،شهردار جديد نيويورك ،اريك آدامز ،دموكرات ،با اعﻼم اينكه شهرش را
به »مركز صنعت ارزهاي ديجيتال« تبديل خواهد كرد ،از او پيشي گرفت )توئيتر ٤ ،نوامبر  .(٢٠٢١او در
حال رونمايي از پروژه اي مشابه بنام  NYCCoinبود.

بيت كوين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز در حال رشد است .به گفته يكي از شركتهاي
تحليل كننده اصلي در اين بخش ،ويتنام ،هند و نيجريه از جمله كشورهايي هستند كه پذيرش ارزهاي
ديجيتال در آنها پيشرفتهترين است ) .(٤فايننشال تايمز گزارش ميدهد كه تجارت بيتكوين همتا به
همتا در آفريقاي جنوب صحرا  -عمدتاً در نيجريه ،كنيا ،غنا ،آفريقاي جنوبي و تا حدي چاد -به باﻻترين
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حد خود رسيده است .براي زندگي روزمره در شهر ،ارزهاي رمزنگاري شده به عنوان جايگزيني براي
ارزهاي محلي يا سيستمهاي مالي ناموفق در آنجا در حال توسعه هستند» :تورم غير قابل كنترل و نوسان
نرخ ارز ،خدمات بانكي گران و كند ،محدوديتهاي مالي و ابهامات نظارتي و مهمتر از همه ،وجود يا
تهديد محدوديتهاي مربوط به جابهجايي سرمايه همگي عامل روي آوردن به اين ارزها هستند )« .(٥

آمريكاي ﻻتين را نبايد از ياد برد :بسياري از ونزوئﻼييها دست به »استخراج« بيتكوين زدهاند و از
قيمتهاي پائين برق براي ايجاد درآمد اضافي و مقابله با ابرتورم فزاينده اي استفاده مي كنند كه بوليوار
را بي ارزش كرده است ) .(٦بنابراين ،در اكثر كشورهاي در حال توسعه ،موفقيت بيت كوين را مي توان
با دو نقشي كه به عهده دارد توضيح داد :ابزار پس انداز و ذخيره مالي در شرايطي كه پول محلي
شكنندگي دارد و ابزار مبادله اي امن و كم هزينه ،به ويژه بين اعضاي دياسپورا و خانواده هاي آنها كه در
كشور باقي مانده اند .يك مورد خاص السالوادور است كه در  ٩ژوئن  ٢٠٢١با تصويب قانوني كه بيت
كوين را به همراه دﻻر به يكي از ارزهاي رسمي كشور تبديل كرد ،تيتر اخبار را به خود اختصاص داد.

مصرف برق زياد

از سن سالوادور تا نيويورك ،با گذر از هانوي ،استفاده از بيت كوين مي تواند براي سياستمداران و
شركت ها و همچنين براي پس انداز كنندگان يا اعضاي دياسپورا خطرناك باشد .به قول جانت يلن ،وزير
خزانه داري اياﻻت متحده ،تعداد روزافزوني از مردم را در معرض »دارايي بسيار خطرناك و سوداگرانه«
اي قرار مي دهد .وضعيتي كه بيش از پيش نگران كننده است زيرا افزايش چشمگير قيمت بيت كوين در
سال گذشته تمام ويژگي هاي يك حباب مالي را دارد كه به گفته يكي از تحليلگران بانك آمريكا » بسيار
بيشتر از حباب هاي مالي قبلي جلو رفته است« ) .(٨آنهم در شرائطي كه امكان فروپاشي و سقوط قيمت
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ها امري ناممكن نيست .محرك ها براي اين امر مي توانند زياد باشند .مانند انقباض سياست پولي توسط
فدرال رزرو ،كه نه تنها مي تواند عﻼقه به بيت كوين را به عنوان پناهگاهي در برابر تورم كاهش دهد،
بلكه مهمتر از همه افزايش سوداگرانه ارزش شركت هاي فناوري آمريكايي را مهار كند.

مجموعه اي از وقايع كه در ماه مه  ٢٠٢١رخ داد ،تب و تاب قيمت ارزهاي ديجيتال و تسلط تعداد
انگشت شماري از بازيكنان تأثيرگذار بر آن را نشان مي دهد .در فوريه  ،٢٠٢١گروه تسﻼ اعﻼم كرد كه
 ١.٥ميليارد دﻻر در ارز ديجيتال سرمايه گذاري كرده است خبري كه باعث شد قيمت آن بيش از ١٠
درصد افزايش يابد .در  ٢٤مارس  ،٢٠٢١رئيس گروه ،آقاي ماسك ،اعﻼم كرد كه به زودي امكان خريد
خودروي تسﻼ با ارز ديجيتال وجود خواهد داشت .در  ١٢مه ،او نظر خود را تغيير داد .امري كه كاهش
بيسابقه قيمتها را به دنبال داشت و صدها ميليارد دﻻر ارزش را تنها در چند روز از بين برد .قبل از
اين اعﻼم  ،تسﻼ به بهانه آزمايش نقدينگي بازار )!(  ١٠درصد از دارايي هاي بيت كوين خود را به طور
فرصت طلبانه اي فروخته بود و با اين فرآيند  ١٠١ميليون دﻻر سود به جيب زد ) .(٩براي برخي از
مفسران ،اين مجموعه رفتارها به خوبي روند دستكاري بازار به نام » باد كن و بنداز«)( pump and dump
را نمايش مي دهد كه شامل افزايش مصنوعي قيمت يك دارايي به منظور فروش آن به قيمت باﻻتر
است.

زيرا بيت كوين به ويژه در برابر تقلب و دستكاري بازار آسيب پذير است .فقدان مقررات و نظارت كه
ذات عملكرد آن است ،به مهمترين سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا از تمام وزن خود براي تأثير مستقيم
بر قيمت ها با نبود ريسك مجازات استفاده كنند .و اين در حالي است كه رمزارز دقيقاً با توزيع
نابرابرش مشخص مي شود :كمي بيش از دو هزار حساب )از بيست ميليون ،يا  (٪٠.٠١در نوامبر ٢٠٢١
 ٪٤٢از ثروت بيت كوين را در اختيار داشتند ) .(١٠در اصطﻼح دارايي هاي رمزنگاري شده ،به اين كيف
پول هاي بزرگ »نهنگ« مي گويند .آنها متعلق به سرمايه گذاران ثروتمند يا حتي به پلتفرم هاي
معامﻼتي هستند كه گاهي از طرف مشتريان و گاهي از طرف خود عمل مي كنند.
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براي دستكاري قيمتها» ،نهنگها« به دو روش سوداگري اثباتشده متوسل ميشوند :صدور سفارش
جعلي ) (order spoofingو انجام معامﻼت قﻼبي ) .(wash tradingاولين مورد اين است كه بازار را با
سفارشات فروش يا خريد پر كنيد ،به طوري كه به طور مصنوعي قيمت ها را تغيير دهيد )پايين يا باﻻ( ،و
سپس پيشنهادات را قبل از انجام معامله پس بگيريد .فرآيند دوم ،به ويژه توسط پلتفرمهاي مبادﻻت
بيتكوين براي افزايش جذابيت و جذب سرمايهگذاران استفاده ميشودكه شامل پاسخ دادن سرمايهگذار
به سفارشهايي است كه خودش انجام داده است .هدف :افزايش حجم تجارت و ايجاد تصور نادرست از
نقدينگي است .در اوت  ،٢٠٢٠يك روزنامه كرهاي گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه بين اوت  ٢٠١٩تا
مه  ٩٩ ،٢٠٢٠درصد از حجم معامﻼت در يكي از بزرگترين صرافيهاي ارزهاي ديجيتال در كره جنوبي،
 ، Coinbitمعامﻼت قﻼبي ) (wash tradingبوده است  .رويه اي كه به گفته روزنامه  ٨٤ميليون دﻻر براي
 Coinbitدرآمد داشته است.

نوسانات بيت كوين و ماهيت سوداگرانه آن اين سوال را در مورد طبيعت آن ايجاد مي كند .در مفهومي
كه به طور گسترده در علم اقتصاد به اشتراك گذاشته شده است ،يك ارز چندين كاركرد دارد :به طور
همزمان به عنوان وسيله پرداخت ،واحد حساب  -كه امكان تعيين قيمت براي كاﻻها را ممكن مي كند -
و همچون ذخيره ارزش عمل مي كند .بيت كوين قطعاً در ابتدا به عنوان يك سيستم پرداخت در نظر
گرفته مي شد ،اما عملكرد آن به عنوان يك ذخيره ارزش تا حد زيادي فراگير شده است .به عبارت
ديگر ،بسياري از پس انداز كنندگان و سرمايه گذاراني كه بيت كوين را براي بهره مندي از افزايش
قيمت آن خريداري كرده اند ،قصد ندارند از آن براي خريد روزانه خود استفاده كنند .به جز در
السالوادور استفاده از آن براي خريد روزانه محدود است .اين واقعيت كه ارز ديجيتال به طور گسترده
بهعنوان وسيله پرداخت از سوي پلتفرمها و سايتهاي تجاري  -محدودتر  -پذيرفته شده است ،بيش
از هر چيز اين نتيجه را دارد كه به سرمايهگذاران در مورد امكان »نقد كردن« ثروتشان در صورت نياز،
اطمينان مي دهد.هرچند نوسانات قيمت بيت كوين  ،آن را در نهايت به يك واحد محاسبه بسيار
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دهشتناك تبديل مي كند .به عنوان مثال ،در ماه مه  ،٢٠٢١قيمت يك نان باگت طي چند روز از  ٢٠به
 ٣٥ميكروبيت كوين )ميليونم بيت كوين( افزايش مي يابد.

آخرين نكته اي كه اغلب ناديده گرفته مي شود آنست كه پول يك دارائي مشترك است .از آنجايي كه
عملكرد آن براي جامعه ضروري است ،بايد تحت كنترل و مديريت دموكراتيك نهادهاي نماينده جامعه
باشد .در غير اين صورت براي منافع خصوصي مصادره مي شود .از اين جهات ،بيت كوين به عنوان يك
ارز ،ناقص باقي مي ماند .به همين دليل است كه استفاده از اصطﻼح »دارايي رمزنگاري« مناسب تر از
"ارز رمزنگاري" است كه رايج شده.

مشكﻼت مطرح شده توسط بيت كوين به سوداگري هاي حول آن محدود نمي شود .افزايش مصرف
انرژي و اثرات زيست محيطي آن يك مشكل عمده است كه وجود آنرا زير سوال مي برد .اين مسئله به
عملكرد اين ارز ديجيتال و فرآيند ايمن سازي بلوك هاي تراكنش مرتبط است .عملكردي كه مبتني بر
استفاده شديد از قدرت محاسباتي و همچنين رقابت رايانههايي است كه براي استخراج بيت كوين در
دسترس هستند .پيكربندي آن به گونه اي است كه هرچه تعداد »ماينرها« بيشتر باشد ،عملياتي كه بايد
انجام شود سنگين تر مي شود .اين مكانيسم تضمين كننده كميابي بيت كوين و جلوگيري از آنست كه
ايجاد بلوك ها – و در نتيجه بيت كوين هاي جديد – باعث سرعت بخشيدن به افزايش قدرت
محاسباتي موجود نشود.

به راحتي مي توان تصور كرد كه چنين شيوه اي از توليد ارز ديجيتال پيامدهاي مشخصي از نظر مصرف
انرژي داشته باشد .با افزايش قيمت بيت كوين يك دايره باطل ايجاد مي شود :هرچه بيشتر باشد،
»ماينرها« بيشتر تشويق مي شوند تا قدرت محاسباتي خود را افزايش دهند و انرژي مازاد بيشتري براي
اميد به دريافت پاداش ﻻزم است .به عبارت ديگر ،بيتكوين مسابقهاي را براي تجهيزات در مقياس
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جهاني سازماندهي ميكند كه منجر به ظهور »مزرعههاي استخراج« غولپيكري ميشود كه ميتوانند
صدها ماشين تخصصي را رديف كنند.

بر اساس شاخص مصرف انرژي بيت كوين كه توسط دانشگاه كمبريج تنظيم شده است ،در سطح مصرف
در اواسط نوامبر  ،٢٠٢١استخراج كنندگان بيت كوين هر سال صد و بيست تراوات ساعت مصرف مي
كنند كه رقمي نزديك به مصرف برق ساﻻنه سوئد است ) .(١١بر اساس محاسبات الكس دي وريس،
اقتصاددان بانك مركزي هلند ،مصرف صدها هزار كامپيوتر اختصاص داده شده به استخراج ،منبع انتشار
 ٦٤ميليون تن دي اكسيد كربن ) (CO2در جو در سال خواهد بود .يك تراكنش ساده بيت كوين به
اندازه  ١.٨ميليون پرداخت توسط كارت ويزا  CO2 ،منتشر مي كند.

اين وضعيت از آنر نگرانكنندهتر است كه پيكربندي كه منشأ مصرف بيش از حد انرژي توسط
بيتكوين است  ،بدون تغيير ويژگيهاي ذاتي آن قابل اصﻼح نيست .آقاي بوترين توضيح مي دهد كه
حتي اگر چنين بود ،در حال حاضر هيچ راه حلي براي »سه ويژگي عملكرد« آن وجود ندارد :به عبارت
ديگر ،تضمين امنيت ،تمركززدايي و مصرف انرژي كنترل شده براي استقرار يك »زنجيره بلوك« در
مقياسي بزرگ غيرممكن است ).(١٢

بنابراين ،تنها راهحل براي كاهش اثرات محيط زيستي پرهزينه بيتكوين ،صنعت »ماينر« با استفاده از
منابع انرژي تجديدپذير است .طبق گفته شوراي استخراج بيت كوين) (Bitcoin Mining Councilكه شبكه
اي از »ماينرها«ي مستقل است ،چنين انتقالي در حال انجام است .با اين حال ،دﻻيلي براي ترديد در باره
آن وجود دارد :گزارشي كه توسط دانشگاه كمبريج در سپتامبر  ٢٠٢٠منتشر شد ،تائيد ميكند كه برق
توليد شده از انرژيهاي تجديد ناپذير ٦١ ،درصد از برق مصرفي »استخراج كننده ها« را تشكيل ميدهد
) ،(١٣كه  ٣٨درصد آن توسط زغال سنگ توليد ميشود .اين تناقض بيت كوين است :يك دارايي
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ديجيتال و غير مادي قرن بيست و يكم كه توسط مصرف سوخت هاي فسيلي كه به گذشته تعلق دارد،
پشتيباني مي شود .مشكل ديگري نيز نبايد ناديده گرفته شود :توليد شديد زباله هاي الكترونيكي .طبق
مطالعه اي كه در  ١٣سپتامبر  ٢٠٢١در مجله  Resources, Conservation and Recyclingمنتشر
شد ،اين شبكه همچنين ساﻻنه  ٣٠٧٠٠تن از اين نوع زباله با تاثيرات منفي بسيار باﻻي محيط زيستي
توليد مي كند .در اينجا نيز ميزان آلودگي در سطح كشوري مانند هلند است ).(١٤

در مواجهه با مشكﻼت فراوان ناشي از »سه ويژگي عملكرد« ارزهاي ديجيتال ،چندين كشور به سمت
يك راهحل نسبتاً عملگرايانه حركت كردهاند :ممنوع كردن آنها .چشم گير ترين تصميم ها در چين
گرفته شد .اين ادامه منطقي يك حمله بزرگ رهبري پكن از چند سال پيش بود.

ضد حمله چين
در پايان سال  ،٢٠١٧پلتفرمهاي مبادله ارزهاي ديجيتال  -كه  ٩٣درصد از تراكنشهاي جهاني بيت
كوين در سال  ٢٠١٦در آنها متمركز بود  -در قلمرو چين ممنوع شدند .چند ماه بعد ،بانك مركزي از
مسدود شدن تمامي سايت هاي مبادﻻت ارزهاي ديجيتال )از جمله سايت هاي خارجي( در فضاي
اينترنتي چين خبر داد .در سال  ،٢٠٢١همه چيز شتاب گرفت :دولت موسسات مالي را از ارائه خدمات
در اين زمينه منع كرد .در ماه ژوئن ،بيست و شش »مزرعه« بيت كوين كه بيش از حد انرژي بر بودند
در سيچوان بسته شدند .معامﻼت ارزهاي ديجيتال و فعاليتهاي »ماينر« در نهايت در سپتامبر و اكتبر
 ٢٠٢١غيرقانوني اعﻼم شد.
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بنابراين ،چين طي چند سال از بهشت بيت كوين به يك تهديد وجودي براي آن تبديل شده است .زيرا
كشورهاي ديگر مي توانند از او الگو بگيرند .هند همچنين در حال آماده شدن براي ممنوعيت تراكنش ها
و پرداخت هاي ارزهاي ديجيتال است ،در حالي كه در اختيار داشتن آنها به عنوان دارايي هايي مانند طﻼ
يا دارايي هاي مالي مي چذيرد .هدف هند مشابه چين است :راه اندازي ارز ديجيتال هندي .در  ٢١ژانويه،
بانك مركزي روسيه برنامه خود را براي ممنوعيت ارزهاي ديجيتال اعﻼم كرد.

در جريان جلسه سنا در ژوئيه  ،٢٠٢١رئيس فدرال رزرو آمريكا ،آقاي جروم پاول ،اعﻼم كرد كه ارزهاي
ديجيتال » در تبديل شدن به يك سيستم پرداخت كامﻼً شكست خورده اند« .بانك مركزي اروپا نيز
همين نظرات را دارد و به ماهيت سوداگرانه »دارايي رمزنگاري« اشاره مي كند .هنوز همه چيز براي بيت
كوين از دست نرفته است ،زيرا فدرال رزرو يا بانك مركزي اروپا هنوز قصد ممنوعيت آن را ندارند .و
قيمت آن )با وجود سقوط هاي اخير( در سطح باﻻيي باقي مانده است .اما يك چيز مسلم است :بيت
كوين نماد پول آينده نيست .وعده سيستم پرداختي غيرمتمركز و رها از نهاد هاي دولتي و مالي ،جاي
خود را به خطر حباب مالي اي در انحصار سفته بازان داده است.
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