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های مجازی   اثر گسترش پول
 (بیت کوین)

 بر حق الضرب   

The impact of the expansion of 
virtual currencies (Bitcoin) on 

seigniorage  

 

 :اساتید راهنما

 جناب آاقی دکتر سید شمس الدین حسینی

 جناب آاقی دکتر فراهد غفاری 

 :استاد مشاور

 جناب آاقی دکتر عباس معمارژناد

 :دانشجو

 بهناز ورشوساز
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 :مقدمه
 بانک توسط برآن نظارت و پول انحصاری تولید وظیفه دو تمرکز اقتصاد، در پول شکل گیری روند بررسی در•

 چاپ با نامحدود بطور که کرده ایجاد نهاد آن برای را امکان این آن، پشتوانه با کاغذی پول رابطه قطع و مرکزی
 را دولت نقدینگی کسری همچنین و می دهد تشکیل کارتل یک آن با که را بانک هایی نقدینگی کسری پول،

 و سیاستمداران همواره و هستیم گردش در نقد وجوه سریع افزایش شاهد ما ۲۰۰۸ سال از پس .دهد پوشش
 از گرانتر توجهی قابل طور به و ناکارامد نقد پول از استفاده چراکه کنند می محکوم را نقد پول اقتصاددانان

  .است توسعه حال در نقد، وجوه برای نزدیک جایگزین یک کوین بیت اکنون هم .است الکترونیکی پرداخت

 
 مانا، واسطه، بدون مبادله قابل و انحصاری غیر غیرسیاسی، و ملی غیر طبیعت :چون باویژگی هایی•

 قرار استقبال مورد DLTفناوری بستر بر آن صحت کنترل و نظارت همگانی، مشاهده امکان با
 .است گرفته



 بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی 

نهاد سیاست گذاری پولی با نشر انحصاری اسکناس ،که باعث پیدایش مفهوم حق الضرب گردیده است مفهوم حق 
 :        الضرب دو رکن دارد

 

 

 :باتوجه به پیدایش و گسترش استفاده از پول های مجازی هردو رکن باال مورد تهدید قرار میگیرند

 

 

 انحصاری بودن انتشار پول

 پذیرش پول انحصاری توسط مردم

 بودن انتشار پول می شود اوال گسترش پول های مجازی دیگر باعث از بین رفتن مفهوم انحصاری

مرکزی ممکن است کاهش یابد زیرا پول های مجازی مورد  ثانیا تقاضا برای پول انحصاری بانک
 .مقبولیت از طرف مردم قرارگرفته و در معامالت از آنها استفاده می شود



  اصلی مساله .

  مجازی و سنتی پول برای تقاضا در (ها بنگاه و خانوارها) اقتصادی کارگزاران گیری تصمیم بر تاثیری چه مجازی های پول از استفاده

 .داشت خواهد

 .داشت خواهد دولت الضرب حق از ناشی درآمد بر تاثیری چه ها پول این از استفاده

 کاهش قدرت تصدی گیری دولت     -
 کاهش قدرت سیاست پولی در اثرگذاری بر متغیرهای کالن اقتصادی   -



 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 :به منجر مجازی های پول از استفاده  

   دولت گیری تصدی قدرت کاهش-

   .شد خواهد اقتصادی کالن متغیرهای بر اثرگذاری در پولی سیاست قدرت کاهش   -

 

 

  جنبه های حیث از آن آثار بیت کوین خصوص به مجازی، پول های شدن فراگیر به توجه با که است ضروری لذا
  .بگیرد قرار مطالعه و موردتحقیق اقتصادی مختلف

 



 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 .است نکرده اقدام (DSGE) مدل در مجازی های پول کردن وارد بحث به کشور داخل در ای مطالعه کنون تا

 
 

 اهداف مشخص تحقيق 

 :  هدف کلی

 بررسی اثر گسترش پول های مجازی  بر درآمد  ناشی از حق الضرب دولت  

 
 :  اهداف ویژه

 تعیین تاثیر استفاده از بیت کوین  
 

 :  هدف کاربردی

 بهره گیری از نتایج اقتصادی حاصله در مالحظات سیاست گذاری پولی و مالی

 CIAبر تقاضای پول در قالب مدل 1)

 بر حق الضرب2)

 



 :سؤاالت تحقیق

 بر حق الضرب چه تاثیری دارد؟( بیت کوین)گسترش کاربرد پول مجازی 1.

 بر میزان تقاضای پول چه تاثیری دارد؟( بیت کوین)گسترش پول مجازی 2.

 

 :های تحقيق فرضيه

 .حق الضرب را  کاهش می دهد( بیت کوین)گسترش کاربرد پول مجازی 1.

 .میزان تقاضای پول رسمی را کاهش می دهد( بیت کوین)گسترش پول مجازی 2.

 



 مبانی نظری

 :است کشور ساختاری مشکالت بزرگترین از یکی

   نقدینگی و پول بی رویه خلق عامل به عنوان کشور در بانک ها با مرکزی بانک نیز و مرکزی بانک و دولت رابطه ضعیف قاعده مندی

 نظریه های با موافق و هستند انجام دست در پولی انتقاالت برای جدیدی سیستم های ایجاد منظور به جهان کنار و گوشه در اقداماتی

 آن، بی رویه چاپ و پشتوانه بدون پول تولید مخالف که (۲۰11)ریکاردز ، (۲۰1۰)اندروشف و پیتر ،( ۲۰۰۸) استیگلیتز ، (1976)هایک

 بسیاری عامل پول، چاپ از حاصل الضرب حق دریافت عبارتی به یا تورمی مالیات طریق از دولت ها بودجه کسری جبران علیرغم که

 .می شود قلمداد جهان در اقتصادی بحران های از

 

 آینده ای تا کاغذی پول با رمز پول ها کامل جانشینی اگرچه .می کنند عمل رایج بانکداری زیرساخت از خارج نوین، پولی سیستم های 

 شده آغاز پول مبنایی بازآفرینی با که است واکنشی  رمزپول ها، توسعه سریع روند بااین حال  اما می رسد نظر به انتظار از دور نامشخص

  .است



 (ادامه)مبانی نظری 
 در پافشاری بیشتر چه هر آن موجب به داشت،که خواهد دنبال به را رکودی الزاماً مصنوعی رونق : اتریشی مکتب•

 باید پول دولتی انحصار باید آنها اعتقاد به .بود خواهد طوالنی تر و شدیدتر آن رکودی پیامد شود، مصنوعی رونق ادامه
 خوب پول یعنی) می کند عمل گرشام قانون عکس که آزاد، بازار یک در رقیب های پول برای زمینه و برود بین از

 .آید وجود به (می کند خارج صحنه از را بد پول
 

 و ویرانگر بسیار آثار دولت بودجه کسری و بدهی افزایش سیاستهای و اسکناس چاپ (۲۰1۰) شف اندرو و پیتر•
 . داشت خواهد اقتصاد بر مخربی

 
 میالدی 1971 و 19۳9 ،191۴ سال های در بار سه گذشته سده  ی در بین المللی پولی سیستم (۲۰11)  ریکاردز جیمز•

  نزدیک سرعت به دیگری فروپاشی است معنقد و است داشته به دنبال را آشوب از دوره ای سقوط هر و کرده سقوط
 ویران کننده ترین از یکی جنگ، این او نظر از .نیست خطر در پولی نهاد اندازه ی به چیز هیچ برهه این در و می شود؛
  .است ممکن غیر آن ها در شدن برنده که است جهانی اقتصاد در اتفاقات

 
 به ها بانک عملکرد تورم، از حاصل ثروت توزیع باز در مخارج و بدهی سیاست در اقتصاددانان اشتباه استیگلیتز جوزف•

  بررسی و نقد مورد بزرگ های اختالل های سرچشمه از تعدادی عنوان به بانکداران اخالقی مخاطره و بنگاهها مثابه
   .دهد می قرار

 
 
 



 تاریخچه سیر تحول پول



 انواع پول های رایج
•(currency): شده منتشر کشور درآن پرداخت وسیله بعنوان و درآمده چرخه به و شده طراحی پول این قانونی بصورت که کشوری هر مسکوک یا اسکناس بعنوان 

 .میرود کار به و است

   (digital currency) دیجیتالی پول•

 (Electronic money/e-money) الکترونیکی پول •

 chip) الکترونیکی وسیله روی بر مغناطیسی یا الکترونیکی شکل به که است دولت سوی از منتشرشده پول واحدهای پولی ارزش دیجیتال، پول یا الکترونیکی پول•
card-hard drive pc) پول بنابراین .می آید بر پول وظایف همه انجام عهده از حداقل که است الکترونیکی مالی ابزار نوعی الکترونیکی پول .است شده ذخیره 

 معموال و است بازرگانی بانکهای یا مرکزی بانک پولی واحد با آنها شمارش و سنجش .باشد مرکزی بانک پول برای نزدیکی بسیار جانشین می تواند الکترونیکی
 .میباشد نقدی بصورت بازخرید قابل

 (Virtual currency)چیست؟ مجازی پول•
 :طبق تعریف بانک مرکزی اروپا •

جازی مورد پذیرش ه مپول مجازی، نوعی پول دیجیتال و غیر قانونمند است که به وسیله توسعه دهندگان آن صادر و کنترل می شود و توسط اعضا و کاربران یک جامع "
 ".و استفاده قرار می گیرد

 .  نامیده می شوند "پول مجازی"بر اساس این تعریف، همه انواع پول های دیجیتالی که غیر قانونمند هستند و پشتوانه ندارند صرفنظر از ماهیت آن ها •
 .می شودپول های رمزی این تعریف شامل انواع پول های آنالین درون بازی های کامپیوتری، امتیازات جلب وفاداری مشتریان و همچنین •

 



 : Cryptocurrency (رمزی پول)رمزنگاری شده مجازی پول

 در که می رود شمار به دیجیتال پول های از شده مشتق نمونه یک است شده معرفی بانکداری فضای در آن ها از زیادی تعداد امروزه که شده رمزنگاری مجازی پول 
 که شود محدود نیز خاص جوامع به می تواند و می شود استفاده غیره و خدمات کاال، خرید برای و دارد سنتی پول همچون عملکردی اما می شود تولید الکترونیکی فضای

 (۲۰1۳ بریتو،).داشت اشاره متمرکز غیر شده رمزنگاری مجازی پول عنوان به کوین بیت  به باید آن ها جمله از

 ECB, 2012 .شد معرفی "ناکاموتو ساتوشی" مستعار نام با شخصی توسط ۲۰۰9 سال در که باز متن و نظیر به نظیر دیجیتالی ارز یک : Bitcoin بیت کوین

 



 تفاوت میان پول الکترونیکی و پول مجازی
 

 پول مجازی پول الکترونیک  

 دیجیتال دیجیتال شکل پول

..(  یورو، دالر، ریال و )ارزهای رایج  واحد ارزش
 با پشتوانه قانونی

لیندن دالر و )ارزهای اختراعی 
 بدون پشتوانه قانونی( بیت کوین

 در جوامع مجازی و یا خاص عمومی مقبولیت

 قانونی، غیرقانونی قانونی وضعیت قانونی

 شرکت های خصوصی غیر مالی موسسات مالی قانونی ناشر

 بسته به نظر ناشر ثابت عرضه پول

 تضمینی وجود ندارد (با ارزش اسمی)تضمینی احتمال بازپرداخت وجوه

 (امکان ردیابی بر بستر بالکچین)خیر  بله نظارت

 قانونی، اعتباری، نقدینگی و عملیاتی عموما عملیاتی انواع ریسک



 تاریخچه پول های دیجیتال
 دیجیتال های پول

کرد مطرح را کش نام ای به دیجیتال پول یک ایده ی چام دیوید نام به آمریکایی نگار رمز یک ۱۹۸۳ سال در بار اولین.  

سال در موفقیت عدم دلیل به ولی شد سازی پیاده چام دیوید توسط و کش دیجی شرکت توسط ۱۹۹5 سال در کش، ای  
 .شد فروخته 2002

نام به دای وی توسط الکترونیک پولی سیستم یک ی ایده ۱۹۹۸ سال در b-money زابو نیک توسط ایده این و .شد معرف  
  .یافت توسعه رمزنگاری و کار اثبات سیستم پایه بر و گلد بیت نام با

 ها رمزپول
آوردند وجود به فرد به منحصر و جداگانه تکنولوژی سه ترکیب با پژوهشگران از گروهی ۱۹۹۱ سال در بار اولین را بالکچین :  

 .افزاری نرم برنامه و همتا به همتا شبکه شده، رمزنگاری عمومی کلید

گرفت صورت 200۹ سال در رمزپول اولین عنوان به کوین بیت توسط چین بالک از کاربردی استفاده اولین. 

با دالر میلیارد 22۷ از بیش ارزشی ها رمزپول بازار اکنون هم و شدند معرفی مختلفی های رمزپول کوین بیت معرفی از بعد  
 .باشند می دارا را ساعت 2۴ طی دالر میلیارد 5۳ به قریب مبادالتی حجم

گذاری سرمایه ابزار یک عنوان به بلکه اند گرفته قرار توجه مورد پرداخت ابزار یک عنوان به تنها نه مجازی های پول امروزه  
   .اند نموده اثبات را خود کاربردهای نیز
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هم اکنون پول طبقه بندی های مختلفی را شامل می شود و بر اساس طرح ارائه شده توسط مورتن لینمن بنپ و رادنی گارات می  
 .توان این طبقه بندی ها را در قالب طرح گل پول مشاهده کرد

 

  برای کلیدی ویژگی چهار ترکیب بر نمودار این•
 :است شده تمرکز پول

 

 ،(دیگران یا مرکزی بانک) عرضه کننده /صادر•

 ،(فیزیکی یا دیجیتال) فرم•

 ،(محدود یا گسترده به طور) دسترسی•

 (حساب یا توکن بر مبتنی) تکنولوژی•
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 رمزپول ها   SWOTتحلیل
نقات قوت 

دولتها و موسسات بزرگی آن را به رسمیت می شناسند. 

رشد چشمگیر ارزش 

کسی نمیداند شما کیستید و نمی تواند حساب را مسدود کند 

امکان جابجایی آسان 

امنیت باالی شبکه 

مورد اعتماد و اقبال عمومی 

نقاط ضعف 

ارزش ذاتی ندارد 

 اگر کسی آدرس خصوصی شما را بداند، داراییتان از دست می
 . رود

انرژی زیادی برای استخراج صرف می شود. 

  در زمان تبدیل به یکی از پولهای غیر مجازی، امکان شناسایی
 . مالک وجود دارد

فرصتها 

  جامعه می تواند هزینه تراکنش و نقل و انتقال را از طریق این
 .  پول ها کاهش داده و سرعت انتقال را افزایش دهد

  وابستگی پولها به دولت ها و اقتصادها ممکن است تمایل مردم
 .  را به یک ارز فرادولتی سوق دهد

  ممکن است تمایالت عمومی به جهت مخفی بودن تراکنش ها و
 .  افزایش پیدا کند... فرارهای مالیاتی و 

  با ورود سرمایه گذاران عمده به این بازار، می توان شاهد رشد
 .بیش از پیش ارزش رمزپولها بود

تهدیدها 

توسط تمامی دولتها پذیرفته نشده 

 ممکن است مردم راه حل جایگزینی برای نقل و انتقاالت بیابند
 .  که هزینه انتقاالت مالی صفر شود

 حجم باالی پولشویی ممکن است دولتها را راغب به ممنوعیت
 .هر چه بیشتر استفاده از این ارزها کند

 دولت ها ممکن است مالیات سنگینی روی اینگونه فعالیت ها
 .  وضع کنند

  اگر یک مالک بزرگ به یکباره عرضه کند قیمت بازار به شدت
 .  نوسان خواهد کرد
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 کاربردهای مختلف بالکچین و رمزپول ها

 قرارداد هوشمند -1

 
یا تعهدات می توانید شما هوشمند قراردادهای از استفاده با  

  انجام سوم طرف یا واسط به نیاز بدون را خود تراکنش های
  در که است کامپیوتری کدهای واقع در قرارداد این .دهید

  شامل هوشمند قراردادهای .می شود ذخیره بالک چین پلتفرم
  تمام اجرای و است قرارداد شرایط به مربوط اطالعات تمام

 .می گیرد صورت خودکار صورت به قرارداد بندهای

اسناد حمل، اسناد) اسنادی انتقاالت و نقل منظور به همچنین 
  تضمین و بین المللی های  برداری  کاله از جلوگیری و (... و مالی

  جایگزین می تواند هوشمند قرارداد تجارت، سالمت و صحت
  می بایست معامالت گونه این در هوشمند قرارداد .باشد مناسبی
 از یکی مثال طور به .شود طراحی باز طرفین نیاز با مطابق

  قرار توجه مورد باید هوشمند قرارداد طراحی باز در که الزاماتی
  نظیر نهادهایی توسط معامالت قبیل این شناسایی بگیرد،

   .است مقصد و مبدا گمرکات

سازی شفاف در هوشمند قراردادهای مهم امکان دیگر 
   .کشورهاست مالیاتی ساختار بویژه اطالعاتی، بسترهای
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 کاربردهای مختلف بالکچین و رمزپول ها

 (شرایط تحریم)بستر معامالتی امن  -۲

با مقابله و جهانی سنتی مالی سیستم به وابستگی کاهش: 

اختیار تجمیع 

 قدرت تجمیع 

اطالعات تجمیع 

کار مراحل تمامی در معامله طرفین به مربوط اسناد و معامله طرفین ماندن مخفی 

تحریم کشورهای برای بخصوص سنتی پولهای و ارزها با مقایسه در ها پول رمز آسان انتقال و پرداخت 
 ایران مانند شده

ناچیز بسیار ها رمزپول توسط وجه انتقال کارمزد مالی، انتقاالت و نقل به مربوط های هزینه  کاهش  
 .دارد وجود هزینه درصد ۱0 تا ۸ بین متوسط ، ارز سنتی انتقال و نقل در که حالی در .می باشد
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 ابزار تامین مالی  -۳

و شرکتها آنها کمک با که بود خواهند ها پول رمز نزدیک آینده در مالی تامین منابع  
  امر این پیش از که این کما شد خواهند خود های پروژه مالی تامین به قادر دولتها
 :نظیر مواردی است، شده محقق

 و چین بالک تکنولوژی گسترش و توسعه جهت ها پول رمز با مالی تامین های صندوق1.
 ها پول رمز

 تامین برای جایگزین یک عنوان به IEO و ICO طریق دو از سکه اولیه عرضه2.
 (Crowdfunding) جمعی سرمایه

 نظام پرداخت ها -4

 صنعت بیمه -5

 بانکداری دیجیتال -6

 تجارت خارجی -7

 مالیات ستانی -8
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 وضعیت قانونی بیت کوین در دنیا
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 تنظیم و نظارت بیت کوین در ایران و قوانین مربوطه

  ها پول رمز از استفاده نیز ،1۳9۸ ماه مرداد 6 در وزیران هیئت مصوبه اساس بر•

 مشمول و است امکانپذیر متعامالن سوی از ریسک مسئولیت قبول با صرفاً

 رمز نوع این از استفاده همچنین نیست، بانکی نظام و دولت ضمانت و حمایت

 استخراج مصوبه، این به توجه با .نیست مجاز کشور داخل مبادالت در ها پول

 .است مجاز تجارت و معدن صنعت، وزارت از مجوز اخذ با ها رمزپول
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 برخورد کشورهای پیشرو با رمزپول ها 

جهانی اقتصاد در پيشتاز های دولت ی همه که هستند موضوع این موید … و استراليا متحده، ایاالت اروپا، اتحادیه از منتشره گزارشات 

 .کرده اند سازی پياده را پولرمز حوزه ی فعالين از ماليات اخذ راهکارهای

ژاپن ماليات یمل سازمان توسط شده انجام تحقيقات اساس بر(NTA)  سال به مربوط های اظهارنامه در بزرگ مودیان از نفر   300حداقل 

  های پول معامالت طریق از آن بيشتر که اند نموده اعالم را (آمریکا دالر هزار 923 معادل) ین ميليون 100از بيشتر ددرآم ،2017

  .است آمده دست به دیجيتال

هستند ها پولرمز روی بر قانون گذاری برای غيرمتمرکز روش یک دنبال به اروپا اتحادیه کشورهای.  

که سویيس شهروندان از دستهآن .می گيرد تعلق رمزپولها بر ماليات نيز است معروف ها رمزپول سرزمين عنوان به که سویيس کشور در 

   .می باشند ثروت بر ماليات و سود بر ماليات درآمد، بر ماليات مشمول دارند رمزپول

و است کرده پياده بالکچين بستر بر را افراد مالياتی اطالعات ساختار رمزپولها، از ماليات اخذ جهت راهکارهایی کنار در قزاقستان کشور 

 .شود می انجام بستر این پایه بر افزوده ارزش بر ماليات وصول و شناسایی
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 مدت زمان الزم برای استخراج بیتکوین ها و میزان پاداش استخراج 
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 نتایج محقق

  و ساردونی

 وردی

(2002)   

 پول اثر     .داشت خواهد پول تقاضای و عرضه و فزاینده ضریب روی بر اثری چه رسمی پول با الکترونیکی پول جایگزینی

 است شده بررسی پولی سیستم بر الکترونیکی

  و بانکی غیر مؤسسات تجاری، های بانک مرکزی، بانک توسط پول انتشار :الکترونیکی پول انتشار مختلف حالت چهار

 جداگانه هریک اثر و اند کرده مطرح را کنند عرضه الکترونیکی پول زمان هم تجاری بانکهای و مرکزی بانک که حالتی

 .است شده بررسی

  برنتسن

(2012) 

  مکانیزم و پولی کنترل ذخایر، برای برتقاضا؛ تغییرات این اثرات و پول تقاضای بر دیجیتال پول تأثیر چگونگی بررسی به

 بانک توسط شده صادر رایج پول های برای بالقوه جایگزین یک عنوان به را دیجیتال پول  و .است کرده بیان را پول انتقال

  قرار تأثیر تحت را پولی سیاست اجزای همچنین و بانک ذخایر دیجیتال، پول های گسترش می کند بیان و داند می مرکزی

 .می دهد

 آنالورا،

 و سالواتوره

  پیترو

(2014) 

 .دارند را سنتی پول تقاضای میزان و کنونی وضع تغییر قابلیت شده رمزگذاری پول های

  که می رسد نتیجه این به نهایت در و کرده بررسی رمزی رشد نرخ اساس بر را مجازی پول های انتشار میزان و تورم رابطه

 .می شود پولی سیاست های تغییر باعث نهایت در و می گذارد تأثیر سنتی پول تقاضای میزان بر مجازی پول های انتشار

  و است صفر برابر کوین بیت تورم و سنتی پول تورم ثابت، وضعیت در .دارد قرار کوین بیت و سنتی پول تأثیر تحت مصرف

  جهت ابزاری عنوان به  توان می را کوین بیت .باشد داشته وجود رقابت می تواند دیجیتال ارز و سنتی ارز بین این رو از

 .گرفت اختیار در پولی سیاست های تصمیمات به نسبت دادن نشان واکنش
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 نتایج محقق

 عراقی خلیلی

  همکاران و

(1392)   

  .پرداختند هم جمعی و خطا تصحیح روش از استفاده با 1390 الی 1350 سال های طی ایران در پول تقاضای تابع تخمین به

  بنابراین بوده، هم جمع یکدیگر با بلندمدت سپرده سود نرخ و قیمت ها عمومی سطح حقیقی، ارز نرخ داخلی، ناخالص تولید پول، حجم

 رابطه اساس بر .گردید برآورد و تصریح جوسیلیوس-یوهانسون هم جمعی روش به کارگیری با پول تعادلی حجم برای مدت بلند تقاضای

  میزان به نقدی مانده برای تقاضا داخلی، ناخالص تولید در افزایش درصد یک با پول، برای تقاضا درآمدی کشش ضریب و شده برآورد

 برآورد ضریب .است زمینه این در اقتصادی نظریه های با سازگار پول برای تقاضا درآمدی کشش بودن مثبت.می یابد افزایش درصد 1.82

-0.82) (بانکی سپرده سود نرخ) بلندمدت بهره نرخ ضریب .می باشد خارجی و داخلی پول جانشینی بیانگر (-0.34) ارز نرخ برای شده

  که بود این نشان دهنده ثبات آزمون از حاصل نتایج همچنین .است ایران در پول تقاضای بهره ای کشش بودن منفی بیانگر و بوده معنی دار (

 می باشد باثبات دوره این طی در پول تقاضای تابع

 نواب و نوری

   (1396) پور

  در قانون گذاری وضعیت به نگاهی با مجازی پول های فرصت و ها چالش  و بررسی را مجازی های پول سازوکار و تاریخچه

  برای مجازی های پول چالشی ابعاد شناسایی برای جامع چارچوبی پایان در و بگیرد قرار کاوش مورد کشورها سایر

 .است شده طراحی قانون گذار استفاده

  حسینی،

  دشتبانی

(1397)   

  .پرداختند آن امنیتی تبعات بر تأکید با کشور رسمی پول تقاضای روی (کوین بیت) مجازی پول های گسترش تأثیر بررسی به

 بیشتر گونه آربیتراژ عملیات از بهره گیری عبارتی به و بازده با دارایی های جانشینی به جامعه افراد گرایش مجازی های پول توسعه با

 سیاست های که می رود نیز انتظار لذا .می گذارد کاهش به رو رسمی پول تقاضای لذا و نقد پول مانده نگه داری فضایی چنین در .می شود

 نتایج و بررسی ها مجموعه .شود تنظیم جامعه در پول تقاضای جدید سطح مطابق پول ی عرضه که شود تدوین گونه ای به مرکزی بانک پولی

 برای باالدستی اسناد و سیاست ها اتخاذ به نسبت مجازی فضای و اینترنت عرصه در مالی توسعه با همگام می بایست که داد نشان پژوهش

 آن امنیتی تبعات کاهش به نسبت پولها این گونه گسترش اقتصادی فواید از بهره گیری با هم زمان تا کرده اقدام ملی های پول راه اندازی

 .کرد عمل و بوده هوشیار
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 نتایج محقق

 و حسینی

  کیوانیان

(1396)   

   .داد قرار بررسی مورد را مرکزی بانک نظارتی توان بر (بیت کوین) مجازی های پول کاربرد گسترش تأثیر

  مجازی های پول از ملی پول عرضه تأثیرپذیری مدل زمانی، سری داده های انباشتگی و رگرسیونی روش های از استفاده با

  آزمون های و یافته تعمیم فولر -دیکی و فولر-دیکی آزمون های انجام به و شده زده تخمین  OLS روش به را

  گسترش و مجازی های پول عرضه که است رسیده نتیجه این به نهایت در .است پرداخته گرنجر-انگل همچون هم تجمعی

  تأثیر ارزها، این کنونی محبوبیت و استفاده میزان با گرچه می شود، ملی پول عرضه کاهش باعث جوامع در آن کاربرد

 به رو تأثیر این می شود پیش بینی کنونی اقتصادی و سیاسی اجتماعی، شرایط به توجه با اما است، اندک بسیار مذکور

 .باشد افزایش

  حسینی،

 و حمیدی

  کشاورز

(1398)   

 ملی پول های تقاضای بر کوین بیت بازار ارزش تأثیر" عنوان با پژوهشی در

 در نظر مورد متغیر عنوان به کوین بیت بازار ارزش تغییرات کردن وارد با و فریدمن پول تقاضای تابع قراردادن مبنا با

  زمانی بازه به مربوط فصلی داده های مدل، برآورد برای استفاده مورد داده های .پرداخته اند پول برآوردتقاضای به مدل

  از استفاده با مدل برآورد همچنین .می باشند آسیا منتخب کشورهای سایر و ایران کشور برای 2017 تا 2014 سال های

  دهد می نشان مدل برآورد از حاصل نتایج .است گرفته صورت  GLSیافته تعمیم مربعات حداقل روش از پانلی های داده

  کوین بیت بازار ارزش افزایش و دارد وجود ملی پول های تقاضای و کوین بیت بازار ارزش بین معکوس رابطه یک که

 .است شده منتخب کشورهای ملی پول های تقاضای کاهش موجب

 



 :روش شناسی تحقیق

و تئوریک مباحث ابتدا که ترتیب این به .است کمی -تحلیلی تحقیق این انجام روش 

 گرفتن نظر در با سپس و شده آوریجمع ایکتابخانه روش به تحقیق تجربی مطالعات

 می برازش و گردیده انتخاب مناسب تجربی مدل کشور، پولی بخش شرایط و مالحظات

   .گردد

قرار تاثیر تحت نیز پولی پایه رشد کنترل و پولی مقام سیاستگذاری قدرت مدل این در 

 پرداخته (DSGE) پویا تصادفی عمومی تعادل سازیمدل به مطالعه این در .گیرد می

 ، ای واسطه و نهایی کاالهای تولیدکنندگان خانوارها، بردارنده در مدل این .شود می

  .است پولی سیاستگذار عنوان به مرکزی بانک و مالی سیاستگذار عنوان به دولت
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 خانوارها

 𝛽𝑡[𝑢 𝑐𝑡 − 𝜑 𝑎𝑡 ]

∞

𝑡=0

 

دو محدودیت جهت بیشینه سازی مسئله وجود دارد . 

 محدودیت بودجه اسمی با بیت کوین-1

 :محدودیت خرید نقدی -2

𝑃𝑡𝑐𝑡 ≤ 𝑀𝑡−1 + 𝑞𝑡𝐵𝑡𝜓(𝑓𝑡
𝑎) + 𝑆𝑡  



 خانوارها

قید بودجه استاندارد بر حسب مقادیر اسمی:  
 
 

 

برای تجزیه و تحلیل مسئله تصمیم گیری مصرف کننده، تابع ارزش: 

 

 
 با توجه به تابع ارزش و قیدهای مطرح شده، شروط مرتبه اول برای مصرف، بیت

 :کوین، سرمایه، اوراق قرضه و مانده حقیقی پول به صورت زیر است
 

𝑃𝑡𝜔𝑡 ≡ 𝑃𝑡𝑓 𝑘𝑡−1 +  1 − 𝛿 𝑃𝑡𝑘𝑡−1 + 𝑃𝑡𝑤𝑡 + 𝑀𝑡−1 + 𝐴𝑡−1 1 + 𝑖𝑡 + 𝑆𝑡

+ 𝐼𝑡−1𝐵𝑡−1
𝑔

+ 𝑞𝑡𝑎𝑡(𝑋𝑡 + 𝑓𝑡
𝑎) + 𝑞𝑡𝐵𝑡−1

≥ 𝑃𝑡𝑐𝑡 + 𝑃𝑡𝑘𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝐴𝑡 + 𝑞𝑡𝑓𝑡
𝑎 + 𝑞𝑡𝐵𝑡 + 𝐵𝑡

𝑔
 

𝑉 𝜔𝑡 , 𝑚𝑡−1 = max{𝑢  𝑐𝑡 − 𝜑(𝑎𝑡 ] + 𝛽𝑉(𝜔𝑡+1 , 𝑚𝑡 , 𝐵𝑡)} 



 خانوارها

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی

کاالی نهایی را با استفاده از تکنولوژی جمع گر با بازده ثابت نسبت به مقیاس زیر تولید نماید: 

 
 

  همچنین با جایگذاری تابع تقاضای کاالهای واسطه در تکنولوژی تولید کاالهای نهایی و ساده
که یک ترکیب وزنی از قیمت هریک از  )سازی می توان شاخص قیمت تولیدکننده داخلی 

 :را به  صورت معادله زیر به دست آورد( کاالهای واسطه ای است
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 ای بنگاه تولیدکننده کاالهای واسطه

فرض می کنیم زنجیره واحدی از تولیدکنندگان کاالهای واسطه ای در یک بازار رقابت انحصاری  
 :فعالیت میکنند

 
از آنجا که فرض گردید که در هر دوره زمانی بخشی از بنگاه ها می توانند قیمت خود را به صورت  
بهینه تعیین کنند و بقیه بنگاه ها قیمت های خود را بر اساس نرخ تورم گذشته شاخص بندی می 

کنند، شاخص قیمت کل کاالهای داخلی به صورت یک متوسط وزنی از این دو نوع بنگاه به صورت  
 :زیر به دست می آید
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 دولت

 
 

به طور معمول سیاست مالی دولت از طریق بررسی بودجه دولت و نحوه تاثیرگذاری آن بر اقتصادکالن از  
 .  تحلیل اجزای تشکیل دهنده منابع درآمدی آن مشخص می شود

 :قید بودجه دولت 
 

 1 + 𝑖𝑡−1 𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑒𝑡 + 𝐵𝑡 + 𝑂𝑡  

: بنابراین قید بودجه بین دوره ای دولت را می توان به صورت زیر نوشت  

:با خطی سازی این عبارت حول نقطه ایستا، داریم  

منابع مازاد بودجه شامل  . معادله فوق نشان می دهد که قرض دولت باید برابر مازاد بودجه زمان بعد باشد
 .  سه عامل درآمد مالیاتی، درآمد ناشی از حق الضرب و درآمد نفتی است



 بانک مرکزی

 به صورت  ( بر اساس ترازنامه بانک مرکزی)در راستای معرفی بخش سیاستگذار پولی، پایه پولی
 :زیر تعریف می گردد

 

ایران مرکزی بانک شود می فرض مربوطه، شرعی مسائل و ربا بدون بانکداری قانون به توجه با 
 میشود فرض همچنین .میکند استفاده پولی های سیاست برای پول پایه حجم رشد نرخ کنترل از

  هدف دو به نسبت پولی پایه رشد نرخ که است نحوی به پولی سیاست گذار العمل عکس تابع که
  نشان واکنش هدف تورم از تورم انحراف و بالقوه تولید از تولید انحراف کاهش یعنی مرکزی بانک
  لگاریتم فرم در پولی سیاست گذاری العمل عکس تابع .کند می حداقل را انحراف دو این و داده

 :گردد می تعریف زیر  صورت به شده، خطی

 

 

Mt = DCt + et . FRt                                                  

𝑚𝑔 𝑡 = 𝜌𝑚𝑔 𝑚𝑔 𝑡−1 + 𝜆𝜋 𝜋 𝑡 − 𝜋 𝑡
∗ + 𝜆𝑦𝑦 𝑡 + 휀𝑡

𝑚𝑔  



 :متغیرهای مورد بررسی 
 برای .است شده استفاده ایران اقتصاد در 1۳97 تا 1۳6۸ زمانی دوره فصلی هایداده از معادالت برآورد منظور به مطالعه، این در

 به .شودمی استفاده پرسکات هودریک فیلتر روش از بالقوه تولید از داخلی ناخالص تولید تفاوت صورت به تولید شکاف محاسبه
 هایداده کلیه .است شده استفاده 1۳۸۳ سال پایه قیمت به مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص از تورم نرخ محاسبه منظور
 بدهی دولت، عمرانی و جاری مخارج نقدینگی، حجم مصرفی، خدمات و کاالها بهای شاخص و داخلی ناخالص تولید به مربوط
 اطالعات .است شده دریافت مرکزی بانک اقتصادی نماگرهای و مرکزی بانک سایت از نفتی درآمد و مرکزی بانک به دولت

 پارامترهای برآورد برای تحقیق این در .گیرد می قرار محاسبه مورد جهانی های سایت طریق از نیز کوین بیت قیمت به مربوط
 .شودمی استفاده بیزین روش از مدل

 

 زده تخمین  متلب افزار-نرم تحت داینر برنامه از استفاده با بیزین روش به شدهارائه مدل از حاصل معادالت سیستم پارامترهای
 .پذیردمی صورت اقتصادی متغیرهای سازیشبیه آن اساس بر و شده



مقدار تعری  مت یر  متغیرها در حالت با ثبات
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𝛽                                      0.968 0.967 
                  

(1391 )

𝜂 
                               

      
      0.57 0.49 

             

(1397) 

𝛾1                                     0.4 0.39 
             

(1397) 

𝛾2                                      0.14 0.18 
             

(1397 )

𝜌𝑏  

                           

                
    0.9 0.89 
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𝜎𝐿                               2.891 2.256 
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𝜎𝑀                                1.072 1.58 
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𝜌 
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𝜌𝑜𝑖𝑙𝑟  
                     

             
    0.261 0.265 

                  

(1391 )

𝜌𝑔𝑐  
                           

          
    0.899 0.552 

                  

(1391 )
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𝜌𝑔𝑖  
                           

            
    0.852 0.981 (             1397 )

𝜌𝑚𝑔  
                             

                       
    0.897 0.904 (             1397 )

𝜌𝜋∗ 

                          

                
    0.967 0.42 

                  

(1391 )

𝜆𝜋  

                               

                       
      0.989 -1.42 -

                  

(1391 )
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0.0427 0.46 
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0.0356 0.42 (             1397 )

𝜎𝑚𝑏                            
      

      
0.0930 0.042 (             1397) 
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0.0921 0.74 (             1397) 

𝜎𝐺𝐼                                
      

      
0.2480 0.45 (             1397) 

𝜎𝑏𝑣  

                            

          

      

      
0.01 0.09 (             1397 )
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0.01 0.46 (             1397 )
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 .  و همگرایی در سایر نمودارها نشان از خوبی برازش مدل دارد  MCMCشود نمودار  همانطور که مشاهده می



ی
صاد

اقت
ن 

ال
 ک

ی
ها

یر
متغ

ر 
ی ب

جاز
ی م

ها
پول

از 
ده 

تفا
اس

ک 
شو

ر 
 اث



 مقایسه ضرایب خودهمبستگی و انحراف معیار متغیرهای شبیه سازی شده و داده های واقعی

ان را  معیار  ضری  خود همبستگی در وق ه  داده های شبیه 

سازی شده و 

واقعی 

مقدار شبیه 

سازی شده 

         

      

                                   

2 1 0 2 1 0 

0.071 0.064 0.25 0.55 1 0.28 0.62 1                   

0.034 0.040 0.12 0.23 1 0.06 0.18 1            

0.25 0.30 0.10 0.22 1 0.16 0.28 1      

0.036 0.043 0.26 0.77 1 0.20 0.69 1      

0.034 0.038 0.23 0.56 1 0.14 0.45 1            

 



 :نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده به بررسی فرضیه های مطرح شده در رساله پرداخته شده است: 

 

دهد می کاهش  را الضرب حق (بیت کوین) مجازی پول کاربرد گسترش :اول فرضیه. 

به شده پول سنتی تقاضای کاهش به منجر مجازی پول صورت به افراد پول تقاضای از بخشی با گردید مشخص شده طراحی مدل در 
 نیز تورم کاهش به منجر امر این و شده کاسته خود برای درآمد کسب منظور به تومی مالیات ایجاد و پول چاپ در دولت توانایی آن تبع

 .شد خواهد دولت الضرب حق درآمدهای کاهش به منجر بلندمدت در مجازی پول صورت به پول تقاضای در افزایش بنابراین .است شده

 

دهد می کاهش را رسمی پول تقاضای میزان  (بیت کوین) مجازی پول گسترش :دوم فرضیه. 

مدل قالب در رساله این در شده طراحی مدل در CIA  می صورت مجازی و سنتی صورت به افراد پول تقاضای که است شده فرض 
 پول ارزش که شده این به منجر الضرب حق از استفاده در ها دولت توانایی و تورم در افزایش با سنتی پول ارزش کاهش به توجه با .گیرد

 شود می مشاهده اساس این بر .است یافته افزایش مجازی پول نگهداری برای افراد تقاضا مقابل در شود نوسان دچار زمان طول در سنتی
 .است شده تائید نیز تحقیق دوم فرضیه که

 



 ارائه پیشنهادات
ریال) ملی پول رمز انتشار مانند عمل ابتکار با و گیرد بهره نگاری رمز چون فنی های نوآوری از باید پولی گذار سیاست 

 ها، پول نوع این انتشار و ترویج سازوکار بر نظارت برای طرفی از و کند هدایت بهینه سمت به را جریان این (رمزی
  .کند گذاری مقررات

باشد مشخص و متفاوت دارایی و مبادله استخراج، های حوزه در ها رمزپول به نگاه بایست می.   

کرده موضع اتخاذ پیشرو کشورهای تمامی لیکن داشتند، متفاوتی نگاههای ها رمزپول پدیده به نسبت مختلف کشورهای 
   .نماییم مشخص منافع کردن حداکثر جهت در را خود موضع بایست می کشور ملی منافع با متناسب نیز ما اند،

مرکزی بانک دیجیتال های پول گذاری مقررات و انتشار سازوکارCBDC) ) دیجیتال پولهای گسترش های چالش و 
 نهادهای سایر و مرکزی بانک مدنظر بیش ازپیش ( (PICCخصوصی شده رمزنگاری های پول یا و ( (PIDCخصوصی
 .گیرد قرار ایران اقتصادی

قابل های حوزه دیگر و تحریم شرایط در خارجی مبادالت فاندها، حوزه در کشور شود می پیشنهاد موضوع، این به توجه با 
 سازی پیاده جهت بالکچین بستر از استفاده امکان نیز متبوع وزارت و شده وارد رمزپول، و بالکچین بستر از استفاده
   .نماید بررسی را رمزپول بر مبتنی های فعالیت از مالیات اخذ همچنین و کشور مالیاتی ساختار

مالیات ظرفیت حوزه، این های فعالیت از مالیات اخذ و صحیح گذاری قانون رمزپول، بر مبتنی های فعالیت شناسایی با 
  .دهد می افزایش را کشور نسبی مالیات و مطلق

یابد می افزایش نیز ... و برق فروش گمرکات، محل از دولت، درآمدهای سایر موضوع، این کنار در.   
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 و سپاس از توهج اساتید زبرگوارقدردانی با نهایت 

 


