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ضرورت ترجمه گزارشهای راهبردی
نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می دهند .جهان امرروز نیرز دربرگیرنرده هرزاران اندیشرکده ،ممساره م العرا
راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلگران راهبردی را در خود گرد آوردهاند و با انتشار گزارشهای راهبردی
بر افکار سیاستمداران ،بخش خصوصی ،رسانهها و جوامع تأثیر می گذارند .نزدیک به هفت هزار اندیشکده در جهان وجرود دارد
که مجموعه گاتردهای از دانش راهبردی درباره موضوعا مختلفی از محیطزیات تا اقتصاد ،روابط بینالملل ،و ماائل نظامی
و امنیتی را منتشر میکنند .این ممساا همچنین میکوشند تا برآوردهای خود از آینده را نیز ارائه کنند و آیندهپژوهی یکری از
مهمترین اقداما آنهاست.
آگاهی یافتن از موضوعا مدنظر اندیشکده ها و ممساا م العا راهبردی در جهان یکی از ضرور های تفکر راهبرردی در
ایران است .تحلیلگران و استراتژیاتهای ایرانی برای ارائه تحلیل هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت
هاتند .پوشیده نیات که هنوز روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارشهای راهبردی ممثر نیرز در
میان بایاری از اندیشکدههای ایرانی کاستیهایی دارد.
مرکز بررسی های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران کشور ،و همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی کره در
معرض ماائل و تصمیمگیریهای راهبردی هاتند ،نابت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعهای از متون
راهبردی اقدام میکند .مرکز بررسیهای استراتژیک اگرچه پیشگفتارهای کوتاهی را به ابتدای این گزارشها میافزاید و تالش
دارد تا قرائت تحلیل گران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید ،اما مندرجا این گزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردگاههرای مرکرز
بررسی های استراتژیک نیاتند .امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد .مرکرز بررسریهرای اسرتراتژیک از
هرگونه نقد و نظر و هم چنین دریافت نظرا مخاطبان این مجموعه درباره مندرجا گزارشها استقبال میکند .کارشناسران و
تحلیلگران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیرلگرران راهبرردی کشرور
مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.

حسامالدینآشنا 


رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیک 



طبقهبندی :عادی

گزارشهای اندیشکدههای خارجی نیازمند هاتند .اینگونه گزارشها همچنین به لحاظ روششرناختی نیرز گراه حرائز اهمیرت
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چکیده
نوآوری در تولید و توزیع اطالعا باعث تغییرا انقالبی در جامعه مدرن و ظهور پارادایم اقتصادی تکنولوژیکی جدید («اقتصاد
دیجیتالی») میشود .اطالعا به مهمترین منبع در اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است ،در حالی که اطالعاتی که محصول جامعه
هاتند ،از طریق شبکه های کامپیوتری ،شکل جریانهای دیجیتالی به خود میگیرند ،محدود به مرزهای ملی نمیشوند .رشد
پایدار اقتصاد دیجیتال نیازمند یک فرم جدید پول است .نوآوری در حوزه سیاتمهای پرداخت ،فرایند غیرمادیسازی 1پول را به
پایان میرساند :پول از طریق شبکههای کامپیوتری ،شکل جریانهای دیجیتال به خود میگیرد .پول دیجیتال برای
میکروپرداختها و تاهیل تجاریسازی اطالعا مناسب خواهد بود .شکل جدید پول باعث تغییرا اساسی در حوزه اقتصادی
و همچنین تحوال رادیکال در صنعت بانکداری خواهد شد .برخالف بانکداری الکترونیکی که مکمل بانکداری سنتی است،
بانکداری دیجیتال چارچوبی برای رشد اقتصادی دیجیتال تشکیل خواهد داد.
کلید واژگان :نوآوری ،فناوری اطالعا و ارتباطا  ،اقتصاد دیجیتال ،پول دیجیتال ،بانکداری دیجیتال.

3.dematerialization

طبقهبندی :عادی

بانکداری دیجیتال ،از لحاظ کیفیت نوع جدیدی از بانکداری است که جایگزین بانکداری سنتی خواهد بود .پول دیجیتال و
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مقدمه
فناوری در یک ماتریس اجتماعی پدیدار میشود و جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به آن شکل میدهد .فقط پس از تغییر نهادها
و ساختارهای اجتماعی جهت ان باق با فناوریهای جدید ،میتوان انتظار سود کامل را از این فناوریهای داشت .تجزیه و
تحلیل عمیق انقالب کالسیک صنعتی نشان میدهد که یک دسته از نوآوریهای فنی نمیتواند یک انقالب فناوری را تشکیل
دهد :بلکه این نوآوریها باید با مجموعهای از تغییرا اساسی اجتماعی و فرهنگی به هم بپوندند .عالوه بر این ،سرمایه و
اطالعا مالی مملفههای مهم یک انقالب فناوری هاتند .نوآوریهای فنی که منجر به انقالب صنعتی کالسیک میشود،
بدون حمایتِ سرمایه مالی و همچنین بدون تبادل اطالعا (یعنی دانش) ممکن نیات [ ، 1صص  .]34-53در حالی که
انقالب صنعتی کالسیک ،نوآوریهای اساسی در تولید و توزیع انرژی به همراه داشت [ ، 2ص ،]22 .انقالب فناوری جدید
تبدیل میشود.
ظهور اقتصاد دیجیتال
ترکیبی از برنامهریزی استراتژیک و سرمایهگذاری در تحقیقا علمی بنیادی در «مراکز نوآوری» ملی (به عنوان مثال دره
سیلیکون در ایاال متحده) به ایجاد زیرساختهای بینالمللی شبکههای رایانهای عمومی منجر شد .کشورهای توسعهیافته
سرمایهگذاریهای زیادی را در زیرساختها انجام دادهاند که به ساختمان فنی ظهورِ اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است .در این
ضمن ،شرکتهای بخش خصوصی ،پتانایل اقتصادی زیرساختهای شبکههای کامپیوتری عمومی را مشاهده کردند .بازارهای
مالی ،بایج سرمایه الزم از گروه سرمایهگذاران فردی و انتقال آن به بخش «فناوری پیشرفته» را تاهیل میکردند.
به منظور بهرهبرداری از تأثیرا مثبت شبکهسازی ،شرکتهای قدرتمند چند ملیتی /فراملی شروع به سازماندهی مجدد
تجار جهانی خود پیرامون شبکهها کردند .کار در مقیاس جهانی نیاز به ارتباطا زیادی داشت و هزینههای ارتباطی را باال
میبرد .در تالش برای کاهش هزینهها ،شرکتهای قدرتمند از همه دولتها در سراسر جهان خواستار مقررا زدایی و تحول در
ارتباطا از راه دور شدند .در نتیجه ،سیاستهای بخش عمومی درباره ارتباطا از راه دور ،در سراسر جهان کنار گذاشته شد و
راه برای ادغام شبکهها در مقیاس فراملی هموار گشت .شرکتها زیرساختهای ارتباطا عمومی را که با میلیاردها دالر پول
مالیا دهندگان ساخته شده است ،بیرحمانه غصب کردهاند .هدف این بود که یک شبکه جهانی ارتباطا برقرار شود که بتواند
دسترسی ممثر به بازار را گاترش دهد [ ، 4صص  .]191 ،11-3وقتی بنیاد فناوری برای شبکههای تجار جهانی شرکتهای
چند ملیتی ( )b-websایجاد شود ،اقتصاد شبکه 2پدیدار میگردد ...

 .2پارادایم جدید فنی و اقتصادی اغلب توسط نویاندگان مختلف با اص الحاتی مانند« :جامعه شبکه» «،جامعه اطالعا » « ،اقتصاد شبکه»« ،اقتصاد دیجیتال» و غیره به کار
میرود .برای تمایز نهادن و استفاده از این اص الحا  ،نگاه کنید به.]31-31 ،5[ :

طبقهبندی :عادی

نوآوریهای اساسی را در تولید و توزیع اطالعا به وجود میآورد [ ، 5ص .]22 .اطالعا به مهمترین منبع در جامعه مدرن
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آزادسازی و تحول در ارتباطا از راه دور ،با مقررا زدایی و آزادسازی در بخش مالی موازی شده است .فناوریهای
اطالعا و ارتباطا ( ،)ICTجهانیسازی بازارهای مالی را تاهیل میکند .زیرساخت شبکه ارتباطا اطالعا جهانی ،ادغام
جهانی جریانهای مالی را در «شبکه متا» -شبکه سرمایه مالی جهانی ،که در مرکز اقتصاد شبکه دیجیتال قرار دارد-
امکانپذیر میکند [ ، 5صص  .]21-86جهانیسازی در حوزه اقتصاد باعث جهش کوانتومی با اینترنت میشود .در ظهور اقتصاد
دیجیتال ،اطالعا به مهمترین منبع و همچنین محصولی به طور فزاینده با اهمیت ،تبدیل میشود .به عنوان یک منبع،
اطالعا به معنای واقعی کلمه ،پایانناپذیر هاتند .اما به عنوان یک محصول ،اطالعا باید قبل از دسترسی گاترده ،شارژ
شوند .در نتیجه ،یک تغییر اساسی در فلافه تولید و توزیع اطالعا صور میگیرد .فراوانی اطالعا در اینترنت ،ما را به یک
معنا واباته به اطالعا میکند .این امر با تبدیل اطالعاتی که تاکنون رایگان بودند به کاال (به اص الح «تجاریسازی
اطالعا ») ،تجاریسازی تدریجی شبکههای رایانهای عمومی را تاهیل میکند .اطالعا کلیدی به زودی فقط در دسترس
کاانی خواهد بود که حاضرند هزینه آن را بپردازند.
برخی از محصوال و خدما  ،به ویژه کاالها و خدما نامشهود ،برای توزیع در شبکههای رایانهای مناسب هاتند .در
دنیای دیجیتال ،کاالها و خدما نامشهود شکل جریانهای دیجیتالی از طریق شبکههای کامپیوتری را میگیرند.
وقتی «محصوال جامعه اطالعا » 5را تجزیه و تحلیل میکنیم ،تخمین مبلغی که شخص میتواند برای آن پرداخت کند،
آسان نیات (برای مثال :خواندن مقاله در یک روزنامه یا مجله الکترونیکی ،خواندن یک فصل از کتاب الکترونیکی ،امانت
گرفتن کتاب الکترونیکی از یک کتابخانه الکترونیکی ،دانلود یک آهنگ موسیقی ،تماشای یک فیلم ،دانلود یک نرمافزار به روز،
و غیره) .برای رفع این مشکل ،اوکاموتو و اوتا )1992( 4سیاتمی از «اَبَرتوزیع» 3را پیشنهاد کردند [ ، 3صص  .]552-524طبق
این رویکرد ،جریان اطالعا از طریق شبکههای کامپیوتری میتواند به شکلی مشابه با آب یا برق شارژ شود .بنابراین،
محصوال جامعه اطالعا باید براساس مقدار جریان اطالعا شارژ شوند .از آنجا که برخی فعالیتها در اینترنت ،مقدار کمی
از گردش اطالعا را ایجاد میکند (به عنوان مثال چک کردن ایمیل ،خواندن مقاله) ،لذا باید یک سیاتم پرداخت وجود داشته
باشد که مقرون به صرفه باشد و قادر به انجام پرداختهای بایار ناچیز « -پرداختهای خرد» -8باشد.
توسعه یک شکل جدید از پول
بنابراین رشد پایدار اقتصاد دیجیتال ،به یک شکل جدید از پول نیاز دارد .گذر به اقتصاد دیجیتال تنها زمانی تکمیل میشود که
پول ،دیجیتالی شود .از طریق تعدادی از نوآوریها در حوزه سیاتمهای پرداخت ،زیرساختهای اجتماعی و تکنولوژیکی برای
شکل جدید پول شکل میگیرد .تحول تاریخی پول کاغذی به پول دیجیتالی آغاز میشود .پول دیجیتالی این پتانایل را دارد
که به لحاظ کیفیت ،به یک شکل جدید از پول تبدیل شود ،که باعث میشود نظام پولی فعلی که مبتنی بر پول کاغذی است،
مناوخ شود.
1 .information society's products
4 .Okamoto and Ohta
5 .superdistribution

 .8پرداختهای خرد پرداخت های الکترونیکی با ارزش اندک است (از چند دالر گرفته تا چند سنت و حتی کمتر) که بهطور خاص برای تجار الکترونیکی کاالها و خدما
نامشهود از طریق اینترنت طراحی شده است.

طبقهبندی :عادی

دنیای مادی ،چنین کاالها و خدماتی از طریق یک رسانه فیزیکی (کاغذ ،سی دی ،دی وی دی و غیره) تحویل داده میشود .در
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در حقیقت ،ما میتوانیم به روند تکامل تاریخی پیشرفت پول ،به مانند فرایند تکامل غیرمادیسازی پول نگاه کنیم .در طول
تاریخ ،پول اشکال مختلفی از پول تهاتری گرفته تا پول کاغذی را به خود اختصاص داده است .در پایان این روند
غیرمادیسازی ،پول شکل جریان اطالعا از طریق شبکههای رایانهای را به خود میگیرد .از آنجا که افزایش تعداد کاالها و
خدما نامشهود ،به جای مبادله سنتیِ پول  -کاال (یا :کاال  -کاال ،در شکل اصلی آن) ،شکل جریان اطالعا از طریق
شبکههای رایانهای را نیز به خود میگیرد ،بنابراین اکنون ما از طریق شبکههای رایانهای ،اطالعا برای اطالعا را تبادل
میکنیم.
در اواخر قرن بیاتم ،از طریق توسعه چندین نال از سیاتمهای پرداخت نوآورانه و مکانیامهای معامله در اینترنت ،تغییر
تدریجی پول الکترونیکی به پول دیجیتال آغاز شد .تعدادی از سیاتمهای پول الکترونیکی /دیجیتال ،2ایجاد شدهاند :برخی از
آنها سختافزاری هاتند ،در حالی که برخی دیگر مبتنی بر نرمافزار هاتند .برخی از آنها سیاتمهای آنالین هاتند و برخی
دیگر امکانا آفالین دارند .برخی از آنها بهعنوان توسعه آنالین گزینههای پرداخت سنتی ظاهر میشوند ،در حالی که برخی
دیگر مبتنی بر یک شکل ابتکاری و کامالب ماتقل از پول دیجیتال هاتند .براساس دیدگاه گوتمن ،)2115( 6ما میتوانیم بین
نال اول پول دیجیتال شامل سیاتمهای مبتنی بر چکهای الکترونیکی ،مانند NetCheque؛ سیاتمهای مبتنی بر
کار های هوشمند ،مانند [ Mondexبرای جزئیا بیشتر نگاه کنید به :صص  ]12-11و [ VisaCashنگاه کنید به :صص
]14-15؛ و سیاتمهای مبتنی بر سکههای دیجیتال ،مانند [ eCashنگاه کنید به :ص  CyberCash ، ]13و CyberCoin

[نگاه کنید به ص  ،18صص 184–182؛  ]163-165و [ NetCashنگاه کنید به :صص  ]16-12است .علیرغم اینکه هیچ یک
از سیاتمهای نال اول موفقیت تجاری نداشتهاند ،اما نال اول امکان تکنولوژیکی سیاتمهای پرداخت آنالین را نشان داد و
شکل جدید پول را به وجود آورد.
با افزایش حجم تجار الکترونیکی در اینترنت ،نال دوم پول دیجیتال پدیدار شد .اگرچه سیاتمهای نال دوم نابتاب
ناهمگن بودند ،اما تعدادی ویژگی داشتند که باعث تمایز بین آنها و نال قبلی پول دیجیتال میشد .اول ،از آنجا که کار های
اعتباری تا حد زیادی مائول عدم موفقیت اولین نال از پول دیجیتال بودند ،تقریباب تمام سیاتمهای نال دوم بر مناطقی
متمرکز شدهاند که احااس میکنند ممکن است مزیت رقابتی نابت به کار های اعتباری داشته باشند .دوم ،تمام سیاتمهای
نال دوم به گونهای طراحی شدهاند که گاترش آنها به بانکها باتگی ندارد :مشکل اثرا جانبی منفی شبکه ،9با درگیر کردن
تکنیکهای نوین بازاریابی حل شد .سیاتمهای نال دوم از پول دیجیتال ،تقریباب به دو دسته تقایم میشوند :سیاتمهای
مبتنی بر پول دیجیتال در ایمیل (ایمیل پول) و سیاتمهای مبتنی بر پول بُن چک دیجیتال .سیاتمهای مبتنی بر پول ایمیل
دیجیتال ،از زیرساختهای موجود از یک سرویس اینترنتی بایار محبوب استفاده میکرد ،بنابراین ،هزینههای اولیه آنها به طور
قابل توجهی پایینتر بود .این سیاتمها روش جالبی برای کنار آمدن با اثرا جانبی منفی شبکه داشتند و آن عبار بود از:

 .2برای تمایز مفهومی بین پول الکترونیکی و دیجیتال ،مراجعه کنید به ، 5[ :صص .]128–121
8 .Guttman

 .9اص الح اثرا جانبی ،به طور کلی ،بیانگر تأثیر یک عمل (مثبت یا منفی) بر شخص ثالث است که ماتقیماب در این کار دخیل نیات .در اقتصاد ،اثرا جانبی به یک اثر مثبت
(مثالب سود یا بهره) یا یک تأثیر منفی (به عنوان مثال هزینه ها) بر یک شخص ثالث که در معامله اقتصادی درگیر نیات ،اشاره دارد .اثرا جانبی شبکه به تأثیر (مثبت یا منفی)
شبکه بر طرفین در خارج از شبکه اشاره دارد .برای اطالعا بیشتر در مورد اثرا جانبی شبکه ،نگاه کنید به.]19[ :

طبقهبندی :عادی

سه نال از پول دیجیتال تمایز قائل شویم [ ، 8صص .]145-111
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استفاده از به اص الح «بازاریابی ویروسی 11»11برای جذب کاربران جدید .موفقترین سیاتم از گروه  ،Pay Palبه مشتریان
این امکان را میدهد تا برای استفادههای بعدی ،پول خود را در حاابهای مربوطه خود ذخیره کنند .بدین ترتیب ،یک مدار
ماتقل از جریان پول ایجاد میشود که به موازا سیاتم بانکی کار میکند ،Pay Pal .شروع به سرمایهگذاری مجدد روی
ماندههای بالاستفاده انباشته شده در حااب مشتریان خود ،کرد -فرآیندی که اساساب این سیاتم را قادر میسازد ،خود مانند یک
بانک عمل کند [برای جزئیا بیشتر در مورد  ،Pay Palمراجعه کنید ،5 :صص  .]131-148سیاتمهای پول بُن چک دیجیتال
به اشکال مختلفی تکامل یافتند .برخی از آنها که مبتنی بر پول بُن چک در قالب گواهینامههای آنالین ،مانند
 GiftCertificates.comبودند [نگاه کنید به :ص  ، ]21به مشتریان خود اجازه میداد تا گواهیها را از تعدادی از بنگاهها در
یک مکان واحد ،خریداری کنند .برخی دیگرِ مبتنی بر پول بُن چک با هدف گروههای جمعیتی سودآور خاص ،مانند
[ Cybermoolaنگاه کنید به :ص [ RocketCash ،]22نگاه کنید به :ص [ iCanBuy.com ،]25نگاه کنید به :ص  ]24و
[ DoughNETنگاه کنید به :ص ]23؛ بایار محبوب بودند و اغلب نوجوانان را هدف قرار میدادند .بلندپروازانهترین
سیاتمهای نال دوم ،یعنی Flooz.com :و  ،Beenz.comسعی کردند سل ه کار های اعتباری را در پرداختهای آنالین
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 B2Cخاتمه دهند .این اولین سیاتمهای پول دیجیتال بودند که قابلیت تبدیل ارزهای دیجیتالی خاص خودشان را ایجاد
ممکن است بتوانند انحصار کار اعتباری را به مخاطره بیاندازند ،اما در کوتاه مد  ،قادر به مصون ماندن از «ترکیدن حباب
دا  -کام» 12سالهای  2111-2111نبودند .ورشکاتگی تقریباب همزمان آنها ،ضربه جدی به نال دوم پول دیجیتال وارد کرد
[برای جزئیا بیشتر در مورد ظهور و سقوط این دو سیاتم مراجعه کنید به Pay Pal .]22–28 :تنها سیاتم نال دوم است
که پس از «ترکیدن حباب دا  -کام» زنده مانده است .این به دلیل موقعیت پایدار آن در بخش تجار الکترونیکی  P2Pاست
که در تجار سنتی معادل آن وجود ندارد.
با نگاهی به نال سوم پول دیجیتال ،میتوانیم شاهد بلوغ در چرخه زندگی پول دیجیتال باشیم .برخی از شرکتهای بزرگتر
جذب مفاهیم و ایدههای قبلی میشدند و به آنها کمک میکردند تا در سیاتمهای پیشرفته انتقال پول آنالین پیشرفت کنند.
سرانجام کار های هوشمند توسط شرکتهای کار های اعتباری بینالمللی معتبر ،پشتیبانی شدند .اقداما مهم برای پذیرش
گاتردهتر آنها با توسعه کار های هوشمند بدون سیم و همچنین با پیشرفت در حوزه فناوری کیف پول دیجیتال انجام شد.
یک م العه جدید نشان میدهد که بانکها کار های هوشمند را مهمترین فناوری برای آینده پول میدانند [برای جزئیا
بیشتر ،نگاه کنید به .]26 :سیاتم دیگر از نال اول که آیندهای دارد ،سیاتم مبتنی بر چکهای الکترونیکی است .کنارسیوم
فناوری خدما مالی ( ،)FSTCکه به شد توسط انجمن مالی ایاال متحده حمایت میشود ،یک سیاتم مبتنی بر چک
الکترونیکی را توسعه داده است که انتظار میرود در تمام بخشهای تجار الکترونیکی به استانداردی واقعی تبدیل شود .هر دو
کار هوشمند و چکهای الکترونیکی ،در واقع توسعه آنالین مکانیزمهای پرداخت سنتی هاتند .از همه مهمتر ،هر دو سیاتم
توسط بانکها ،که بایار عالقه دارند کنترل بخش مهمی از جریان پولهای دیجیتال آینده را حفظ کنند ،پشتیبانی میشوند.
30.viral marketing
.11بازاریابی ویروسی به تکنیکهای بازاریابی اطالق میشود که از شبکههای اجتماعی موجود استفاده میکنند تا نابت به یک برند یا برای دستیابی به سایر اهداف بازاریابی از
طریق تکثیر فرآیندهای ویروسی که مشابه انتشار ویروسها است ،آگاهی ایجاد کنند.
32.Dot–Com Bubble Burst

طبقهبندی :عادی

کردند .در طول مد زمان کوتاهی ،این سیاتمها تعداد قابل توجهی از کاربران را به خود جذب کردند .در دراز مد  ،آنها
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در اصل ،دو روش اصلی پرداخت اینترنتی وجود دارد :پرداختهای حااب شده مرکزی و پرداختهای پول دیجیتال.
پرداختهای حااب شده مرکزی از حاابهای جاری بانکی (یا حاابهای کار اعتباری) انجام میشوند و پرداخت از طریق
سیاتم تاویه 15انجام میشود .پرداخت پول دیجیتال همچنین میتواند به صور مرکزی حااب شود ،اما تعدادی سیاتم
مبتنی بر پول دیجیتال وجود دارد که میتوانند بدون حاابداری مرکزی فعالیت کنند .این تفاو

بایار مهم است ،زیرا

پرداختهای حااب شده مرکزی گرانتر هاتند .تخمین زده میشود که هزینه پرداختهای حاابشده مرکزی ،بهطور
متوسط ،از  51سنت تا  1دالر در هر تراکنش است ،در حالی که هزینه پرداختهای دیجیتال  P2Pغیرمتمرکز ،به طور متوسط،
از  1تا  3سنت است [ ، 29ص .]9 .بنابراین ،پرداختهای پول دیجیتال غیرمتمرکز ،تنها انتخاب من قی برای پرداختهای خرد
است .سیاتمهای پرداخت ممثر ،بر اساس پرداختهای پول دیجیتال غیر متمرکز ،تجاری شدن اطالعا را تاهیل میکنند.
 .5تغییر صنعت بانکداری
شکل جدید پول ،باعث ایجاد تغییرا اساسی در حوزه اقتصادی و همچنین تحول اساسی در صنعت بانکداری خواهد شد .در
حال حاضر ،تنها یک مانع باقی مانده است که آینده بانکداری آنالین را به خ ر میاندازد ،و آن عدم وجود یک شکل جهانی و
میشود ،نمیتوانیم اینترنت را یک رسانه کامالب کاربردی برای بانکداری الکترونیکی در نظر بگیریم .در صور عدم دسترسی به
فضای مجازی ،مشتریان نمیتوانند هنگام ورود به اینترنت ،پول نقدی را پس بگیرند .به همین دلیل قرار دادن پول در حااب
میتواند یک دردسر آنالین باشد .بجز چکهای بازپرداختی و سایر ترتیبا سپردهگذاری ماتقیم ،مشتریان اینترنت بانک
میبایات سپردههای چک خود را به صندوق پاتی بانک آنالین خود ارسال کنند .نداشتن دستگاههای خودپرداز ،یک نق ه
ضعف عمده رقابتی برای بانکهای اینترنتی بود که مشتریان آنها را مجبور میکرد هر وقت از دستگاه خودپرداز بانک دیگری
استفاده میکردند ،هزینه پرداخت کنند یا اینکه مشتریان آنها مجبور میشدند برای سپردههای خود از روش قدیمی «پات
حلزونی» 14استفاده کنند .این دردسر کافی بود تا بایاری از خانوادهها را از درگیر شدن با بانکداری آنالین منصرف کند [ ]...هر
وقت برای برداشت پول نقد یا چکهای سپرده ،باید به صور آفالین بروید ،فعالیت بانکی شما مختل میشود .تجربه بانکی در
اینترنت ،تا زمانی که نتوانیم تمام وقایع بانکی خود را بصور آنالین و بدون وقفه انجام دهیم ،به سادگی کامل نیات .بدون
دسترسی به یک سیاتم مجازی پایدار برای برداشت پول نقد یا سپرده ،مشتریان بانک به سادگی از در نظر گرفتن وب
سایتهای بانکها معادل خود امتناع میورزند .بنابراین بانکداری الکترونیکی برای پایداری خود به پول الکترونیکی احتیاج دارد
[ ، 8صص .]33-34
در حقیقت ،تکامل پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نباید جداگانه مورد م العه قرار گیرد .هیچگاه دگرگونی پول
دیجیتال و بانکداری دیجیتال ماتقل از تعامل آنها با اقتصاد دیجیتال بررسی نمیشود .فقط با توسعه یک شکل جهانی و عموماب
پذیرفته شده از پول دیجیتال ،میتوان انتظار تحقق پتانایل کامل بانکداری آنالین و الکترونیکی و همچنین آغاز عصر
«بانکداری دیجیتال» را داشت .بانکداری دیجیتال صرفاب نمایانگر پیشرفتهترین شکل فناوری بانکی الکترونیکی نیات که کامالب

.15به عنوان مثال ،پرداخت کار اعتباری از طریق اینترنت در این دسته قرار میگیرد.
34. snail mail

طبقهبندی :عادی

عموماب پذیرفته شده از پول دیجیتال است .بدون وجود یک شکل مناسب از پول دیجیتالی که به صور آنالین خلق و پخش
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مبتنی بر پول دیجیتال باشد .برخالف بانکداری الکترونیکی ،که به عنوان انجام برخی خدما بانکی جدید و سنتی 13از طریق
کانالهای توزیع الکترونیکی در نظر گرفته میشود ،بانکداری دیجیتال ،به لحاظ کیفیت ،نشاندهنده شکل جدید بانکداری است
که در آن کلیه کارها و خدما بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بوده و از طریق کلیه کانالهای توزیع :الکترونیکی و همچنین
کانالهای سنتی انجام میشود 18.بنابراین مشخص شد ،بانکداری دیجیتال جایگزین بانکداری سنتی نخواهد بود .پول دیجیتال
باعث تحول بنیادین در صنعت بانکداری و کل اقتصاد خواهد شد :عالوه بر معامال آنالین ،از پول دیجیتالی به جای پول
کاغذی ،12در معامال آفالین نیز استفاده خواهد شد .بنابراین ،پول دیجیتال و بانکداری دیجیتال چارچوب رشد اقتصاد دیجیتال
را تشکیل میدهد [رجوع کنید به ، 5 :صفحا .]416 ، 299-226
نتیجه
مقررا زدایی در سراسر جهان و تحول در ارتباطا

از راه دور ،زمینه را برای ظهور زیرساختهای شبکههای کامپیوتری

بینالمللی فراهم کرده است .زیرساختها نشاندهنده ساختمان فنی اقتصاد دیجیتال است .در اقتصاد دیجیتال ،اطالعا به
مهمترین منبع تبدیل میشوند .محصوال جامعه اطالعا به صور جریان اطالعا دیجیتال از طریق شبکههای کامپیوتری
آغاز میشود ،که به شکل مناسب پول نیاز دارد .اقتصاد دیجیتال نیاز به یک شکل جهانی و عموماب پذیرفته شده از پول دیجیتال
دارد ،که برای پرداختهای خرد مقرون به صرفه است .شکل جدید پول باعث ایجاد تحوال اساسی در حوزه اقتصاد و
همچنین تحول بنیادین در صنعت بانکداری خواهد شد .بانکداری الکترونیکی که مکمل بانکداری سنتی است ،با بانکداری
دیجیتال جایگزین میشود که کامالب مبتنی بر پول دیجیتال است .بانکداری دیجیتال از نظر کیفیت ،شکل جدیدی از بانکداری
است که جایگزین بانکداری سنتی خواهد شد .پول دیجیتال و بانکداری دیجیتال ،چارچوبی برای رشد اقتصاد دیجیتال خواهد
بود.

 .13همان ور که قبالب نیز اشاره شد ،برداشت پول نقد و همچنین واریز پول از طریق کانالهای توزیع الکترونیکی به حااب کاربری ،بدون شکل مناسب پول دیجیتالی (به استثنای
ترتیبا سپرده ماتقیم یا تکنیکهای ضبط از راه دور) عمالب غیرممکن است.
 .18البته کانال های توزیع الکترونیکی انتخاب من قی برای انجام خدما بانکی براساس پول دیجیتال است .با این حال ،عادا مشتری نمیتواند یک شبه تغییر یابد :برخی از آنها
همچنان به استفاده از کانالهای توزیع سنتی ادامه میدهند .بنابراین ،طی فرآیند انتقال به بانکداری دیجیتال ،بانکها نمیتوانند به طور ناگهانی انجام خدما خود را از طریق
کانالهای توزیع سنتی مختل کنند .تصور کردن شرای ی که یک مشتری «محافظه کار» به شعبه بانکی در این نزدیکی مراجعه کند تا کار ارزش ذخیره شده خود را با پول
دیجیتال بارگذاری کند ،چندان سخت نیات .با این حال ،در طوالنی مد  ،کانالهای توزیع الکترونیکی کارآمدتر و راحتتر این امکان را دارند که به طور کامل جایگزین
کانالهای توزیع سنتی شوند.
 .12اگرچه بانکها به سیاتم های پول دیجیتالی که امکان انتقال ماتقیم پول دیجیتال بین دو کار ِ ارزشِ ذخیره شده را دارند ،عالقه زیادی ندارند ،اما واقعیت این است که
بیشتر مشتری های آنها در عصر پول کاغذی به این قبیل معامال ماتقیم عاد می کنند .هنگام تصمیم گیری برای استفاده از سیاتم پول دیجیتال ،مشتریان احتماالب سیاتمی
را انتخاب میکنند که امکان انتقال ماتقیم پول دیجیتال را فراهم می کند .از این گذشته ،دلیل خوبی وجود ندارد که ،به عنوان مثال ،به یک شخص اجازه ندهد «پول دیجیتال»
را ماتقیماب به کار ِ ارزشِ ذخیره شده فرزن د خود منتقل کند ،یا مقداری از پول دیجیتال را ماتقیماب به دوست خود قرض دهد .عالوه بر این ،چنین تراکنشهای کار به کار ،
برای کارآفرینان شخصی یا مشاغل کوچک خانوادگی دریافت پول تولیدا یا خدماتشان از مشتریانشان را آسان میکند ،بدون اینکه نیازی به درخواست وضعیت تجاری قابل
اسناد باشد ،آنگونه که در سیاتمهای سنتی مبتنی بر کار اعتباری وجود دارد.

طبقهبندی :عادی

شکل میگیرند که این امر ماتلزم ایجاد تغییرا اساسی در فلافه تولید و توزیع اطالعا است .فرآیند تجاریسازی اطالعا
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