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جنبشیدیگر در حال
شکل گرفتن است

نظرسنجی  ۲۰۱۸دیلویت از بیش از  ۱۰۰۰مدیر فعال در حوزه فناوری بالکچین از سراسر دنیا،
یکی از معتبرترین شاخصهای ارزیابی روند رشــد این فناوری در اقصی نقاط جهان است.
اگرچه این فناوری نوپا هنوز به نقطه اوج شکوفایی خود نرسیده؛ اما بهتدریج شتاب گرفته و
در حال نزدیک شدن به وعدههایی است که مدتهاست کاربران و عالقهمندان این فناوری را
ی و دانشگاهی پنج سال پیش ،اکنون آماده میشوند
چشمانتظار گذاشته است .فرضیههای علم 
تا جام ه عمل بپوشند .اکنون زمان آن فرارسیده که این جنبش ،از تمرکز روی یادگیری و ارزیابی
پتانسیلهای این فناوری ،به سمت شناسایی و پیادهسازی اپلیکیشنهای کاربردی کسبوکار
مبتنی بر آن سوق پیدا کند.
مدیران مورد نظرسنجی در این پژوهش ،دیدگاهی واقعبینانه برای برداشتن برخی گامهای بلند
طی سال آتی دارند و به نظر میرسد که سال پیش رو ،سالی متفاوت برای پیشبرد برنامههای
مبتنی بر فناوری بالکچین خواهد بود .در صورتی که گزارش منتشرشــده از سوی دیلویت را
مطالعه کنید ،متوجه خواهید شــد که اغلب این مدیران ،پتانسیل باالیی از فناوری بالکچین
برای بازتولید فرایندهای منســوخ و ناکارآمد کنونی در زنجیره ارزش کســبوکارها سراغ
دارند و بدیهی است که چنین پتانسیلهایی ،برای اینکه بتوانند به منصه ظهور برسند ،نیاز به
سرمایهگذاریهای کالن دارند تا بتوانند استفادههای موردی فناوری را شناسایی کرده و آنها را
در مقیاس عملی تحقق ببخشند .عالوه بر این ،در حال حاضر میتوان سرمایهگذاریهای جدی
کاربران در حوزههای بالکچین و فرآوردههای آن را بهوضوح مشاهده کرد .بسیاری از کاربران
امروزی ،از گزارههای پیشــنهادی جدید و جذابی که فناوری بالکچین و توکنها به آنها ارائه
میکنند ،استقبال میکنند و همهروزه نیز بر شمار این کاربران مشتاق افزوده میشود.
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بازبینی و متدولوژی

شرح متدولوژی

دیلویت یواس ( )Deloitte USو کلیه فعالیتها و سازمانهای مورد مطالعه در
این پژوهش در مارس و آوریل  ،۲۰۱۸صرفا ابزارهایی برای تحقیق و گردآوری
چشماندازی از ســرمایهگذاریها و فعالیتهای مبتنی بر بالکچین بهعنوان
یک فناوری مدرن بودهاند تا مشخص کنند این فناوری ،تا چه میزان توانسته
قابلیتهای خود را به اثبات رسانده و وارد فاز عملیاتي خود شود .آنچه این مقاله
قصد تبیین و تشریح آن را دارد ،این نگرشها و چشماندازها و تاثیری است که
از بالکچین در سالهای آتی انتظار میرود؛ اینکه این فناوری ،با تمام وعده و
وعیدهایی که داده و تب و تابی که به راه انداخته ،تا چه میزان پیش خواهد رفت
و آینده صنعت را دستخوش تحول کند.
آنچه در گزارش دیلویت به چاپ رسیده و ما نیز بخشی از آن را ارائه کردهایم،
تنها بخش کوچکی از مجموعه اطالعات و دیدگاههایی است که در مدت زمانی
نهچندان کوتاه و با گروهی از دستاندرکاران بنام بالکچین گردآوری شده است.
مخاطبانی که به فناروی بالکچین عالقهمند بوده و بهدنبال دریافت اطالعات
بیشتر در مورد پژوهشهای صورت گرفته پیرامون آن هستند ،میتوانند به
تیم دیلویت یواس بپیوندند.

این نظرسنجی تحت پشتیبانی دیلویت کانسولتینگ الالپی (Deloitte Consulting
 )LLPو بهصورت آنالین از  ۲۶مارس الی  ۵آوریل  ۲۰۱۸میالدی صورت گرفته اســت.
مدیران ارشد منتخب برای این نظرســنجی تعداد  ۱۰۵۳مدیر از شرکتهایی با درآمد
ســالیانه  ۵۰۰میلیون دالر و بیشــتر بودهاند و از نظر جغرافیایی نیز هفت کشور پیشرو
در عرصه بالکچین را مدنظر قــرار دادهاند که عبارتند از :کانادا ،چین ،فرانســه ،آلمان،
مکزیک ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا .کلیه شــرکتکنندگان در این نظرســنجی،
دستکم اطالعات کافی در مورد فناوری بالکچین داشته و با برنامههای مبتنی بر فناوری
بالکچین سازمان خود آشنا بودهاند و این قابلیت را داشــتهاند تا در مورد این برنامهها و
سرمایهگذاریهای در نظر گرفتهشده برای پیادهسازی راهکارهای بالکچین در کسبوکار
خود نظر دهند.
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بالکچین امروز
در حال حاضر ،بالکچین در نقطه بحرانی خود قرار گرفته و قصد دارد تا از فاز «توریسم بالکچین»
و اکتشاف و ارزیابی پتانسیلهای آن ،وارد فاز عملیاتی شــده و برنامههای عملی خود را در سطح
اپلیکیشنهای کاربردی کسبوکارها پیادهســازی کند .این امر ،بهخصوص در مورد سازمانهایی
با زیرساختهای دیجیتال بیشتر صدق میکند تا در مورد شرکتهایی که هنوز هم در فرایندهای
سنتی و منسوخ خود گیر کردهاند و در تکاپوی پیوستن به تحوالت دیجیتال و وارد کردن فرایندهای
دیجیتال به پروتکلها و عملیات خود هستند.
در عین حال ،نظرســنجی دیلویت به این موضوع نیز اشــاره میکند که برخی از این سازمانهای
توسعهیافته و دیجیتال ،ممکن است در پیشبرد همین اهداف دیجیتال خود نیز گیر کرده باشند و
بهعبارتی فرصت و منابع الزم برای پیوستن به جریانات جدید مبتنی بر فناوری بالکچین را نداشته
باشــند .خصوصا که در دنیای امروز ،تعداد فناوریهای جدیدی که میتوانند مدلهای کسبوکار
سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و حتی از نو بازتولید کنند نیز کم نیستند.
بنابراین ،در برخی از موارد ،این شرکتهای سنتی و کمتر توسعه دیجیتال یافته هستند که بخشی
از منابع خود را به فناوری بالکچین ،ارزیابی آن و استفاده از آن در راهکارهای بازطراحی و بازتولید
زیرساختهای فناوری خود اختصاص دادهاند و در اجرای برنامههای بالکچین ،از سازمانهایی که
صرفا بهدنبال ایجاد ارزش در کسبوکار خود ،ارتقای بازدهی ،توسعه مدلهای کسبوکار جدید و
کارآمدتر و صدالبته ارتقای درآمدزایی هستند ،پیشی گرفتهاند.
با وجود اینکه قریب به اتفاق مدیران کسبوکار شــرکتکننده در نظرسنجی  ۲۰۱۸دیلویت جزء
عالقهمندان به پروژههای مبتنی بر فناوری بالکچین و پتانسیلهای این فناوری پرهیاهو هستند،
اما نزدیک به  ۳۹درصد از نمونه جهانی شرکتکننده در پژوهش اعالم کردهاند که بالکچین ،یک
فناوری اغراقآمیز است.
به این معنی که برخــی از وعدههای بالکچین در مورد ساختارشــکنیها و اصالحات ،بیش از حد
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اغراقآمیز بودهاند و هرگز تحقق نخواهند یافت .در ایــاالت متحده آمریکا ،این رقم حتی باالتر نیز
هست و قریب به  ۴۴درصد از پاسخدهندگان ،بالکچین را یک فناوری اغراقآمیز معرفی کردهاند.
این رقم در نظرسنجی ســال  ۲۰۱۶دیلویت در مورد بالکچین  ۳۴درصد بوده و اکنون  ۱۰درصد
افزایش داشته است که میتواند بحثهای زیادی را پیرامون محبوبیت و مقبولیت فناوری در بین
کسبوکارها در پی داشته باشد .بخشی از این احساس القاشده در کسبوکارها مبنی بر اغراقآمیز
بودن بالکچین ،ناشی از افزایش عجیب و تند ارزش توکنها طی  ۱۸ماه گذشته بوده که باعث شده تا
مدیران ،این فناوری و کلیه قابلیتهای آن را در کنار الیه هیجانانگیز و انگیزهدهنده از بالکچینهای
عمومی ،با عنوان توکنها قرار دهند و نسبت به آن چنین احساسی را داشته باشند.
آنچه از این اعداد و ارقام دســتگیرمان میشود ،این اســت که ظاهرا ،این ره که بالکچین در پیش
گرفته ،به ترکستان است! هرچند به عقیده دیلویت ،بخشی از این تغییر نگرش بازتابی است از جهش
پراگماتیکی ( )pragmaticکه در جامعه بالکچین روی داده است.
از آنجا که هنوز در مراحل ابتدایی روند رشــد فناوری بالکچین هســتیم ،چنین فرازوفرودهایی
در جریان بلوغ این فنــاوری جای تعجب ندارد .با این حال ،این روند باعث شــده تا بهعنوان مثال،
بسیاری از مدیران کسبوکارها با کمک فناوری بالکچین به سراغ آزمایش مستمر و ارزیابی توابع
و فرایندهایی بروند که دهههاست راکد باقی ماندهاند؛ آن هم در شــرایطی که اغلب همتایان آنها
بهعنوان رقبایی سرســخت و مقتدر ،تمام تالش خود را به کار بســتهاند تا بــا تکیه بر قابلیتهای
منحصربهفرد بالکچین و کاربردهای موردی آن ،مدلها و زیرساختهای کنونی خود را توسعه داده
و گوی سبقت را ازدیگران بربایند.
ضمن اینکه نباید از رشد فزاینده تعداد ساختارشــکنان در حال ظهور و توسعهای که سازمانها و
مدلهای سنتی و منسوخ آنها را تهدید میکنند نیز غافل شد .این ساختارشکنیها ،عواملی هستند
که سازمانها را در قبال استفاده از فناوری بالکچین و قابلیتهای آن دچار چالش میکنند.

بالکچین ،در تئوری و عمل
وقتی به ذات و هسته مرکزی آن دقت کنیم خواهیم دید که بالکچین ،حقیقتا یک فناوری دفترکل پیچیده
است .یک فناوری همهکاره که قادر است دادههای تراکنشــی و مالی را ثبت و ذخیرهسازی کند ،دادههای
بهداشــت و درمان را در خود بگنجانــد یا حتی جریانهــای کاال ،اطالعات مربوط بــه آن و پرداختهای
صورتگرفته در یک زنجیره تامین را ردیابی کند .بالکچین در کنار شفافیت و امنیت خارقالعادهای که دارد،
ی و ناشناس بودن را نیز
میتواند پاسخگوی نیازهای کاربردی بسیاری باشد و حتی سطح مشخصی از گمنام 
در اختیار کاربران اکوسیستم قرار دهد.
میان نگرش شرکتهای توسعهیافته دیجیتال و شــرکتهای در حال توسعه دیجیتالی به فناوری نوظهور
بالکچین تفاوتهای زیادی وجود دارد که درک آنها میتواند کمک زیادی به پیشبینی چشمانداز آینده این
فناوری کند .شرکتهایی که توسع ه یافته و فرایندهای خود را وارد فاز تحوالت دیجیتال کردهاند ،اکنوندیگر
از مرحله شناسایی اولیه بالکچین خارج شدهاند .شرکتهای خردهفروشی بزرگ و سنتی مبتنی بر خشت
و آجر ( )brick-and-mortarو موسسات مالی سنتی ،جزء سازمانهای پیشرویی هستند که اکنوندیگر از
فاز «ایندیگر چیست؟! بیایید ببینیم این فناوری چطور کار میکند و چه استفادههایی میتوان از آن برد؟»
خارج شدهاند و به نظر میرسد که در حال عملیاتی کردن قابلیتها و استفادههای موردی بالکچین در سطح
کسبوکار خود هستند؛ فازی که قرار است توسعه بسیار منطقیتر ،عملیتر و پراگماتیک این ساختارشکنی

را در اکوسیستمهای کسبوکار در پی داشته باشد.
بهطور خالصه ،آنچه در حال حاضر بیش از هر چیزی توجه صنعت را به خود جلب کرده ،همین حرکتی است
که شرکتهای توسعهیافته دیجیتال در پیش گرفتهاند تا خود را از محدودیتهای صدسالهای که بسیاری
از فرایندهای منسوخ و ناکارآمد به آنها تحمیل کردهاند ،برهانند؛ اینکه چنین شرکتهایی تمام تالش خود
را میکنند تا با قوانین و توافقات کهنه و دستوپاگیر سابق کسبوکار خود مقابله کنند و تنها راه این مقابله
و بازطراحی را در بالکچین میبینند .فناوری پرپتانسیلی که ساختارشکنانهترین فناوری عصر حاضر لقب
گرفته است.
با وجود اینکه بسیاری از مدیران کسبوکارهای بزرگ هنوز هم درگیر بازبینی ،ارزیابی و درک قابلیتهای
فناوری بالکچین هســتند و هنوز هم در مورد آن به یقین نرســیدهاند ،اما مشــاهده آثار این فناوری روی
کسبوکار آنها ،امری ناگزیر است .بالکچین فناوری مدرنی اســت که خواهناخواه ،روی تمام کسبوکارها
بهویژه کسبوکارهای دادهمحور تاثیر گذاشته و در آینده نیز بیش از پیش تاثیر خواهد گذاشت و به همین
دلیل نیز تمامی مدیران ،خود را با چالشی جدی در قبال این ساختارشکنی مواجه میبینند .این نکته زمانی
مصداق مییابد که بدانیم طبق نظرسنجی دیلویت ،اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در این نظرسنجی
(که شامل  ۷۴درصد از کل پاسخدهندگان میشوند) اذعان کردهاند که سازمان آنها ،با مواردی اجباری برای

استفاده از فناوری بالکچین روبهروســت و این در حالی اســت که تنها  ۳۴درصد از این مدیران ،نسبت به
پیادهسازی و نوآوری در حوزه بالکچین در سطح کسبوکار خود اقدام کردهاند.
عدم قطعیت در مورد پذیرش بالکچین و قابلیتهای منحصربهفرد آن ،موضوع مهمی است که باعث شده
با وجود اینکه  ۴۱درصد از مدیران ارشد شرکتها تصریح کردهاند که تا سال آینده ،فناوری بالکچین را وارد
ی سازمان خود خواهند کرد؛ اما هنوز هم  ۲۱درصد از کل مدیران ـ بالغ بر  ۳۰درصد
زیرساختهای سیستم 
از مدیران ایاالت متحده آمریکا ـ بر این عقیدهاند كــه در مورد قابلیتهای بالکچین و وعدههای آن متقاعد
نشــدهاند و برنامه مدون و قابل توجیهی برای استفاده از این فناوری در کســبوکار خود ندارند .آنچه این
مدیران در مورد پذیرش فناوری بالکچین باید مدنظر قرار دهند ،قوانین پذیرش بالکچین است .اینکه این
فناوری مدلهای کسبوکار یک سازمان را به نحوی دستخوش تحول خواهد کرد که تمرکز صرفا روی گواه
اثبات مفهوم برای پذیرش و پیادهســازی آن کافی نخواهد بود .در صورتی که چنین فناوری ساختارشکنی
وارد زیرساختهای سیستمی یک سازمان شــده و بهطور کامل به اجرا درآید ،اساسا نحوه عملکرد سیستم
را تغییر میدهد ،روی کل سطوح سازمان تاثیر میگذارد و وظایف ،مسئولیتها و مفاهیم سایبری جدیدی
را نیز به سیســتم تحمیل میکند که به اقدامات حکومتی و رگوالتوری ویژهای برای پاسخگویی و مدیریت
نیاز خواهد داشت.
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بالکچین امروزی و آینده
از همان روزهای نخست که ماشینهای بخار و بنزینی وارد زندگی بشر و جایگزین اسب و کالسکه شدند،
پیشرفتهای فناوری همیشه توانستهاند توجه کاربران را به ســمت خود جلب کنند؛ حتی زمانهایی که
این پیشرفتها و دستاوردها ،هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده باشــند و در حد یک تئوری در اختیار بشر
قرار گرفته باشند.
به عقیده دیلویت ،بالکچین نیز چنین روندی را در توسعه خود در پیش گرفته است.
از منظر عموم مردم ،پیشگامان و پذیرندگان اولیه بالکچین که مبادلهگران ارزهای رمزنگاریشده جزء آنها
هستند ،بزرگترین کمک را به شهرت بالکچین کردهاند .هرچند هنوز هم کسانی که بالکچین را یک موتور
اغراقآمیز ورای ماهیت ناامن و فرار بازار مالی میبینند ،کم نیستند.
طبق نظرســنجی دیلویت ،ادراکات مبهم پیرامون قابلیتهای فناوری بالکچین بیشتر به مناطق خارج از
ایاالت متحده آمریکا برمیگردد .بر اساس این نظرسنجی ،زمانی که از شرکتکنندگان در مورد این جمله
که «فناوری بالکچین ،صرفا یک پایگاه داده برای پول است که برخی قابلیتها و کاربردهای محدوددیگر
در خارج از حوزه صنعت خدمات مالی را نیز دارد» ،سوال شد ،تنها  ۱۸درصد از پاسخدهندگان آمریکایی
اظهار موافقت کردهاند .این در حالی است که این رقم برای پاسخدهندگان فرانسوی و بریتانیایی  ۶۱درصد
بوده است.
نظرسنجی دیلویت نشــان میدهد که بخش قابل توجهی از پذیرندگان اولیه جامعه بالکچین ( ۵۹درصد
از آنها) ،درست مانند موضعی که در قبال انقالب ارزهای رمزنگاریشده دارند ،بر این باورند که بالکچین،
پتانسیل ساختارشــکنی و ایجاد انقالب در صنایع آنها و حتی کل صنعت را دارد .با این حال ،مشکلی که
اغلب این مدیران و پاســخدهندگان به آن اشاره میکنند ،موارد کاربردی بســیار اندکی است که با وجود
وعدههای خوشرنگ و لعاب و فراوان بالکچین در دسترس است تا با پیادهسازی آنها ،به باورهایشان جامه
عمل بپوشانند.
به همین دلیل نیز اکنون شــاهد سرخوردگی نســبت به فناوری بالکچین در افرادی هستیم که احساس
میکنند در قابلیتها و کاربردهای این فناوری اغراق شده است ،در حالی که منافع عملی و دنیوی آن هنوز
منفعل باقی مانده ،اما بدیهی است که چنین دیدگاهی نسبت به فناوری قدرتمندی همچون بالکچین نهتنها
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غیرقابل درک است ،بلکه بسیار خودخواهانه نیز بوده و در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
به عقیــده تیم دیلویــت ،جایگاهی که بالکچین در حال حاضر بر آن ایســتاده اســت ،بــا وجود برخی
عقبماندگیها ،عدم پذیرشها و مشــکالت؛ جایگاه خوبی اســت و مهمتر اینکه احتمال پذیرش کامل و
سراسری آن طی سه سال آینده بسیار زیاد اســت .به همین دلیل نیز این گزارش ،به شرکتها و مدیران
آنها بهشــدت تاکید میکند که تنها راه موفقیت در آیندهای نهچندان دور و رقابت با همتایان قدر ،تغییر
نگرش و تفکر آنها نسبت به فناوری بالکچین و لزوم پذیرش و پیادهسازی این فناوری ،بهعنوان یک فناوری
ساختارشکن ،پیشرو و غیرقابل انکار است.
جیسون بلومبرگ ( ،)Jason Bloombergبنيانگذار و مدیرعامل شرکت اینتلیکس ( )Intellyxو یکی از
همکاران فوربس ( )Forbesنیز با این نگرش همعقیده است و اذعان میکند که داغترین عنوان پرداختهشده
در کنفرانس اخیر برگزارشده در نیویورک تحت عنوان اجماع ( )Consensusنیز بر همین موضوع بالکچین
و ارزهای رمزنگاریشده استوار بوده است .وی موضع افرادی که صرفا بهدنبال دستاوردهایی کوتاهمدت و
زودبازده در سایه فناوری بالکچین هستند را به فضای دورهگردهاي کارناوالی تشبیه کرده و تصریح میکند
که نوآوری حقیقی ،تنها در سایه توسعه مدلهای کسبوکار اصلی که میتوانند متضمن ایجاد ارزش حقیقی
در سیستم باشند ،آن هم با تکیه بر قابلیتهای فناوری بالکچین ،به دست میآید و پیادهسازی حقیقی و
کارآمد این فناوری در مقیاس عملی ،مستلزم صبر و شکیبایی فراواني ،فراتر از پذیرش پرتبوتاب اما سطحی
آن است .او با اشاره به اقدامات نوآورانه صورتگرفته توسط فیدایکس ( )FedExکه از فناوری بالکچین برای
توسعه فرایندهای لجستیکی و زنجیره تامین چندمنظوره خود بهره جسته است ،روی لزوم استفاده از این
فناوری و مزایای خارقالعاده آن تاکید میکند.
به جای تمرکز روی چیستی بالکچین ،قابلیتهای آن و نحوه بهکارگیریاش برای پشتیبانی از محصوالت
یا ایدههایی خاص ،اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به توسعه ماهیت ذاتی این فناوری بیندیشیم .با وجود
اینکه بسیاری از شرکتها در حال حاضر کنار گود ایستادهاند ،نظارهگرانی بیش نیستند و به اصطالح التین،
تنها به زدن انگشت پای خود به این آب ( )dipped a toeبسنده کردهاند ،میتوان شرکتهایی را نیز مشاهده
کرد که با اعتماد کامل تن به آب دادهاند و از آنچه به دست آوردهاند ،لذت میبرند.

البته ،اینکه برخی از شرکتها نســبت بهدیگر همتایان خود در صنعت اندکی محافظهکارتر باشند ،امری
طبیعی است و اینکه انتظار داشته باشیم همه برای چشیدن این آب گوارا آماده باشند ،کمی دور از منطق
است .این هم به نوبه خود قابل ستایش است؛ اینکه چنین سازمانهای محافظهکاری کنار بایستند و منتظر
بمانند تا همتایانشان مدلهای کسبوکار جدید خود را بر پایه فناوری بالکچین طراحی و تست کرده و
در عمل پیادهســازی کنند و حتی توجیههای اقتصادی و فناورانه آن را نیز در نظر بگیرند ،به خودی خود
رویکردی منطقی است .بســیاری از شــرکتهایی که هماکنون میبینیم لب گود نشستهاند و میگویند
لنگاش کن ،همانهایی هستند که منتظرند تا خیالشان از بابت فناوری بالکچین و صحت وعدههای آن
راحت شود تا در چشم برهمزدنی وارد عمل شوند.
برای سازمانهایی که تن به آب دادهاند و مشکالت و معایب بالکچین را نیز همچون مزایای بالقوه آن به جان
خریدهاند ،در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم است که بدانند در صورتی که اهداف و برنامههای مبتنی بر
بالکچینشان تحقق نیابد ،دست کشیدن از این برنامهها و برگشتن به روال عادی و منسوخ گذشته نباید
عمدهای
کار دشواری باشد و به عبارتی ،نباید هیچ ترس و واهمهای از آن داشته باشند .با وجود اینکه بخش 
از افراد تحت نظرسنجی دیلویت که تعداد آنها به  78درصد از کل شرکتکنندگان در نظرسنجی میرسد،
اذعان کردهاند که در صورت عدم پیادهسازی راهکارهای مبتنی بر فناوری بالکچین در آیندهای نهچندان
دور ،مزایای رقابتی خود در قبالدیگر همنوعانشان را از دست خواهند داد ،اما قریب به یکسوم از آنها نیز به
موانعی که در مسیر پذیرش و استفاده از این فناوری قرار گرفتهاند ،اشاره میکنند و اغلب ،در مورد بازگشت
سرمایهگذاری پس از شکست احتمالی پروژههای بالکچین خود نامطمئن هستند.
بهطور خالصه ،از منظر دیلویت ،در حال حاضر تنها و بزرگترین اشــتباهی که ســازمانها میتوانند در
خصوص فناوری بالکچین مرتکب شوند ،این است که هیچکاری نکنند! حتی اگر مطلقا هیچ مدل کسبوکار
یکپارچهای براي پیادهسازی وجود نداشته باشد یا حتی ایدهای هم مبتنی بر این فناوری پرپتانسیل شکل
نگرفته باشد ،به عقیده دیلویت ،سازمانها باید دســتکم چشم از فناوری و فرصتهایی که میتواند برای
آنها ایجاد کند ،برندارند تا به محض ایجاد زمینه ،زیرســاختهای خود را برای آیندهای بهتر و پرســودتر
توسعه دهند.

چالشهای واقعی در دنیای واقعی
درســت مثل روالی که پیش از این اینترنت نیز آن را تجربه کرده است ،فناوری بالکچین نیز در حال
حاضر بهدنبال راهی اســت تا خود را اثبات کــرده و از محدودیت به کاربــران و پذیرندگان ابتدایی و
معدودش رها شده و مورد استقبال جهانیان قرار گیرد .پذیرشی گسترده و در مقیاس عملی که بتوان
ردپای آن را در هر کجای زندگی بشر دید .در اواسط دهه  ۱۹۹۰میالدی ،اینترنت نیز دقیقا در همین
نقطهای قرار داشت که اکنون بالکچین در آن جای گرفته است .سرعت بسیار پایین اتصال و پروتکلهای
ناقص و ناکارآمدی که باعث میشــدند تا مرورگرهای وب ،آنگونه که بایــد ،در میان کاربران مورد
استقبال قرار نگیرند و استفاده از این فناوری ساختارشکن و انقالبی را به عدهای خاص از پذیرندگان
اولیه محدود کرده بود.
با این حال ،تنها  ۱۰ســال پــس از آن ،اینترنت نهتنها توانســت جایگاه خود را در میــان کاربران و
کسبوکارها باز کند ،بلکه حتی بســیاری از زیرساختها و مدلهای کســبوکار را نیز تغییر داده و
مدلهای جدیدی را ارائه کرد که اکنون ،بخش قابل مالحظهای از ابعاد زندگی بشر مدرن را تحتالشعاع
قرار دادهاند .شرکت مبتنی بر بستر اینترنتی آمازون ،از جمله مثالهای بارز این مدلهای مدرن است که
با تکیه بر فناوری ساختارشکن اینترنت ،در حال حاضر یکی از بزرگترین کسبوکارهای خردهفروشی
جهان عنوان گرفته است و کاربران آن قادرند صرفا با چند کلیک ساده ،به دریایی از خدمات و محصوالت
ن هم در شرایطی که هیچگونه مرز جغرافیایی نیز برای این دسترسی وجود ندارد.
دسترسی پیدا کنند .آ 
بالکچین نیز میتواند همین سرنوشت را داشته باشد .اگرچه ممکن است در حال حاضر استفادههای
موردی این فناوری خارقالعاده و پرپتانســیل تنها به مواردی محدود در تولید خالصه شوند و چندان
جای پیادهســازی آن در مقیاس عملی وجود نداشته باشــد ،اما ایدههای طالیی فوقالعادهای از آن
برمیخیزند که میتوانند وارد فاز عملیاتی شــده و انقالبی عظیم در صنعت برپا کنند .به همین دلیل
است که متفکران بزرگ جهان ،بهصورت مستمر مشغول مطالعه این فناوری ،استفادههای موردی آن و
ایدههایی هستند که میتوانند با تکیه بر این فناوری ،جهان را به جایی بهتر براي زیستن تبدیل کنند.
به همین ترتیب ،کســبوکارهای مطرح جهان نیز در عصر حاضر ،بخش قابل توجهی از منابع و زمان
خود را به مطالعه بالکچین ،کاربردهای آن و ارائه برخــی نوآوریهای مبتنی بر آن اختصاص دادهاند

تا بتوانند آینده نهچندان دور خود را تضمین کنند .هرچند ممکن ایــن نوآوریها و ایدههای جدید،
ســرمایهگذاریهای کوتاهمدت هنگفتی را به این کســبوکارها تحمیل کنند ،بدون اینکه بازگشت
سرمایه روشــنی نیز در پی داشته باشند .پاســخگویی بیش از یکســوم از مدیران شرکتکننده در
نظرسنجی دیلویت ،مبنی بر اینکه سازمان آنها قبال برای خرید و پیادهسازی برخی از راهکارهای مبتنی
بر فناوری بالکچین در عمل اقدام کرده است نیز در تایید همین موضوع است .ضمن اینکه بالغ بر 41
درصد از این شرکتکنندگان نیز عنوان کردهاند که سازمان آنها ،برای خرید و پیادهسازی برنامههای
مبتنی بر بالکچین طی سال آتی آماده و مصمم است.
مزایای مورد توجه این پاســخدهندگان بیشــتر شــامل ســرعت باالتــر بالکچیــن ( ۳۲درصد از
شرکتکنندگان) و مدلهای کسبوکار جدید و کارآمدتر در سایه آن ( ۲۸درصد از شرکتکنندگان)
بوده است که در مقايسه با مزیت هزینههای پایینتر ( ۱۶درصد از شرکتکنندگان) رقمهای بهمراتب
باالتری را نشان میدهند .به عبارت بهتر ،بسیاری از این کسبوکارها ،بهدنبال بازدهی مالی و کاهش
هزینههای عملیاتی در همان ابتدای پیادهسازی راهکارهای مبتنی بر بالکچین خود نیستند و امیدوارند
تا در سایه این پیادهســازیها ،بهمرور زمان ،تمامی زیرساختها و سیستمهای منسوخ کنونی بهطور
کامل جایگزین شده و سپس به بازدهی عملیاتی و اقتصادی دســت یابند .درست همانطور که یک
سازمان ،برای دستیابی به پرسنل کارآزموده و قدرتمند در بدو امر نیاز به صرف هزینه ،زمان و انرژی دارد
تا پس از استقرار کامل این نیروها شاهد ارتقای بازدهی کلی سیستم باشد ،در مورد فناوری بالکچین نیز
اگرچه ممکن است در ابتدای کار سرمایهگذاریهای کالن با نرخ بازگشت سرمایه نامعلوم نیاز باشد ،اما
در صورت پیادهسازی درست ،قطعا نتایج نهایی ،ارزش این هزینه و انرژی را خواهد داشت.
اینجاســت که میتوان بزرگترین چالشهای تولید را درک کرد .اینکه پذیرندگان و کاربران بدوی
فناوری بالکچین ،بهعنوان پیشــگامان این عرصه ،وظیفه خطیری در بهبود و ارتقای روند رشــد این
فناوری بر عهده دارند و آن ،نشاندادن بازگشت ســرمایه برنامههای مبتنی بر بالکچین به جهانیان
اســت؛ رویکردی که میتواند اعتماد به این نوآوری خارقالعاده را باال برده و روند توسعه جهانی آن را
تسریع کند.
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دیدگاهیدیگر؛ شرکتها در مقابل
ساختارشکنان در حال ظهور
مشکلی که در حال حاضر در مسیر پذیرش فناوری نوظهور و ساختارشکن بالکچین در ایاالت
متحده آمریکا قرار گرفته ،به معنای حقیقی کلمه یک مشکل نیست.
برخی از اندیشمندان بر این عقیدهاند که نظرسنجی دیلویت نمیتواند تمام حقیقت پشت پرده فناوری
ی حوزهها را نشان دهد و اطالعاتی که از این نظرسنجی میتوان
بالکچین و میزان مقبولیت آن در تمام 
به دست آورد ،تحت تاثیر برخی محدودیتهای زمانی و مکانی هستند که مانع از بسط آن به کل جهان
میشود .محدودیتهایی که نمیگذارند این نظرسنجی ،منعکسکننده تمام حقیقت نوآوری در سطوح
مختلف باشد .یکی از این محدودیتها این است که نظرسنجی دیلویت ،صرفا روی سازمانهای پیشرویی
متمرکز شده که روی راهکارهای مســتند و دارای مجور بالکچین فعالیت میکنند و استارتآپها و
شرکتهای ساختارشکن در حال ظهور را مدنظر قرار نداده است.
اینکه در حوزه دیجیتال چه میگذرد ،بسیار حائز اهمیت است .بســیاری از شرکتهایی که در حوزه
دیجیتال فعالیت میکنند ،بهعنوان استارتآپهای موفق شناخته میشوند که در این مقاله ،با عنوان
ساختارشکنان از آنها یاد خواهیم کرد؛ شرکتهایی که نوآوریهای خود را تحت پوشش استارتآپ به راه
انداختهاند و اکنون روند رشد سریع کسبوکارشان ،آنها را به چشمانداز اهدافی که از قبل تعیین کردهاند
نزدیکتر میکند .شرکتهایی که به نظر میرسد در آیندهای نهچندان دور ،سهم خود از بازار جهانی را
بهشدت افزایش خواهند داد و پذیرش و استفاده از نوآوریهای مبتنی بر فناوری بالکچین توسط آنها،
تاثیر شگرفی در آینده این فناوری نوظهور خواهد گذاشت.
استفاده از عبارت ساختارشــکنان نوظهور نیز ناشی از ســرعت فوقالعاد ه باالی رشد این شرکتهای
اســتارتآپی در عرصه دیجیتال اســت که مدلهای کسبوکار خود را با ســرعتی سرسامآور توسعه
میدهند و رشدی به اصطالح انفجاری را تجربه میکنند .شرکتهایی که بهصورت حرفهای و بهخوبی
ایدهآلی نیز را برای خود به
توسط مدیران ارشد خود مدیریت میشوند و توانستهاند جذب سرمایه بسیار 
ثبت برسانند .در حال حاضر ،سهم استارتآپهای فینتک از سرمایهگذاریهای کالن جهانی رقم قابل
توجهی است که مسیر موفقیت را برای این استارتآپها و فناوری بالکچین مورد تایید آنها باز میکند.
سرمایه و مدیریت کارآمد ،ابزارهایی که میتوانند راهکارهای بالکچین را قوت بخشیده و توسعه دهند،
زمانی که با چنین سازمانهایی عجین میشوند ،میتوان امیدوار بود که آثار پذیرش فناوری بالکچین
در سطح بینالمللی ،بســیار پررنگتر از آن چیزی باشد که در نظرســنجی دیلویت بدان اشاره است.
چنین سازمانهایی ،محیطهایی عاری از گرانش برای تفکر در مورد فناوری و راهکارهای مبتنی بر آن
دارند ،هیچگونه گرفتاری از بابت مشکالت سیستمهای منسوخ کنونی ندارند و میتوانند با دیدگاهی
واقعگرایانه ،محیط پیرامــون را نظارت و تجزیهوتحلیل کرده و با درک اتمســفر رگوالتوری حاکم در
صنعت ،اهداف خود را به پیش ببرند .منتقدان بر این عقیدهاند که نظرسنجی دیلویت ،با تمرکز صرفا روی
ی از داستان بالکچین را از دست داده و زمانی میتواند کامل و
ساختارها و سازمانهای بالغ ،بخش مهم 
جامع باشد که ساختارشکنان نوظهور بازار را نیز مدنظر قرار دهد.
این شرکتهای ساختارشکن نوظهور ،بسیاری از مشکالتی که شرکتهای تثبیتشده مورد نظرسنجی
در دیلویت با آن دست به گریبان هستند را ندارند .مشکالتی نظیر عدم وجود استفادههای موردی برای
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فناوری بالکچین و راهکارهای مبتنی بر آن ،یا نرخ بازگشت سرمایه قابل توجیهی که اغلب سازمانهای
کنونی را از پرداختن به فناوری بالکچین و پتانسیلهای آن باز داشته است .در مقابل ،همهروزه شاهد
رشد انفجاری چنین شرکتهایی هستیم که روزبهروز نیز به تعداد طرفداران و سرمایهگذارانشان افزوده
میشود؛ فقط به این دلیل که مفهوم بالکچین را به معنای واقعی کلمه درک کردهاند و تنها هدفشان،
استفاده از این فناوری به هر طریقی است که میتوانند .بدون اینکه نگران بازگشت سرمایه خود یا بازدهی
نهایی سیستم باشند .این ساختارشکنان ،همانطور که از نام آنها نیز برمیآید ،برای اینکه بتوانند مزایای
بالقوه فناوری بالکچین را جامه عمل بپوشانند ،دست به هرگونه نوآوری در حیطه بالکچین میزنند و
ویژهای برای بهرهجویی از بالکچین ایجاد کنند ،ابایی ندارند .گاهی برخی
از اینکه موردهای کسبوکار 
بیگدار به آب زدنها ،چندان هم بدک نیستند.
در اغلب موارد ،این شرکتها نشان میدهند که بالکچین ،چگونه میتواند ماهیت تراکنشها را دستخوش
تحوالتی ژرف کند ،بسیاری از محدودیتهای گذاشته را حذف کند ،فرایندهای تجاری رایج سابق در
اغلب صنایع را بهبود ببخشد و تراکنشهای کاربران و شرکتها را به نحوی تغییر دهد که گزارههای ایجاد
ارزش در سازمانها بهنوعیدیگر نمود پیدا کنند.
شرکتهایی که به این حقیقت مهم ایمان آوردهاند که بالکچین ،تنها یک ساختارشکنی ساده نیست
و میتواند نوع جدیدی از تعامالت و تراکنشها را وارد بازار جهانی کند ،دقیقا همانهایی هســتند که
میتوانند ارائهدهنده تئوری باشند که دنیای تجارت را تغییر خواهد داد.
م فرصتی جدید برای بهبود
آنچه بدیهی اســت ،شرکتهای تثبیتشــده و پایا ،به بالکچین به چشــ 
ی سیستمهای قبل؛ بهعبارت
سیستمهای منسوخ خود نگاه میکنند ،نه یک فناوری جایگزین برای تمام 
بهتر ،چنین سازمانهایی با برخی نگرانیهای خاص در مورد بالکچین روبهرو هستند که مانع از پرداختن
کامل آنها به این فناوری مدرن میشود و تنها انتظاری که از بالکچین دارند ،این است که برخی فرایندها و
سیستمهای منسوخ کنونیشان را تغییر داده و بهبود ببخشد .طبیعتا چنین استفاده ناقصی از بالکچین،
اگرچه در برخی از موارد میتواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد ،اما لزوما ثمربخش نخواهد بود .در
مقابل ،شرکتهای ساختارشکن نوظهور ،سازمانهایی هستند که مدلهای کسبوکار خود را کامال با
الهام از فناوری بالکچین پیریزی کردهاند .این قبیل ســازمانها ،فارغ از هرگونه نگرانی و محدودیت
سیستمهای منسوخ کنونی نسبت به اجرای فرایندها ،راهکارها و پیادهسازی مدلهای نوآورانه خود اقدام
کردهاند ،تمامی احتماالت پیرامون فناوری بالکچین را سنجیدهاند ،ابزارها و توانمندیهای الزم برای
عملی کردن این احتماالت را مهیا کردهاند و اکنون نیز هیچ هراسی از رودررویی با چالشها و مشکالت
احتمالی پیش رو ندارند.
عموم افرادی که با چنین سازمانهایی از نزدیک در ارتباط هستند و راهکارهای موفقیتآمیز مبتنی بر
ی فناوری بالکچین
بالکچین آنها را مشاهده کردهاند ،بر این عقیدهاند که اگرچه پذیرش گسترده و عموم 
در ایاالت متحده آمریکا هنوز صورت نگرفته است ،اما سطح قابل مالحظهای از نوآوریها و تالشهای
مبتنی بر این فناوری را میتوان در شرکتهای استارتآپی مدرن مشاهده کرد که بهشدت نیز در حال
تعدد و توسعه هستند.

پیش به سوی آینده بالکچین:
ساختارشکنان نوظهور
استورج لبز ()Storj Labs
استورج لبز یک ارائهدهنده ذخیرهسازی ابری توزیعشده است که ظرفیت
هارددیســکهای کاربران و پهنای باند را افزایش میدهد .کاربرانی که از
این قابلیت در اپلیکیشنهای خود اســتفاده میکنند تا دادههایشان را
در الیهای اطالعاتی ذخیرهســازی کنند ،اصطالحا فارمر ( )farmerخوانده
میشوند .دادههایی که در این سیستم قابل ذخیرهسازی هستند ،اطالعات
استاتیکی هستند که تنها یک بار نوشته میشــوند ،اما قابلیت بازخوانی
مجدد برای چندین و چند بار را دارند .دادههایی نظیر پیدیافها ،ویدئوها،
ی که میتواند جایگزینی مناسب برای
عکسهای سلفی و نظایر آنها؛ سیستم 
ارائهدهندگان ابری سابق باشد.
جان کوئین ( ،)John Quinnبنيانگذار و مدیر اجرایی استورج لبز در مورد
این سیستم میگوید« :استورج لبز در حال حاضر فارمرهایی از بیش از 180
کشور دنیا را پشتیبانی میکند که دادههایی بالغ بر  100 PBsرا در این سیستم
ذخیرهســازی کردهاند ،در حالی مدیریت و مالکیت این دادهها ،در اختیار
یک سرور مرکزی نیست (سیســتم بهصورت توزیعشده است)» .کوئین
اذعان میکند که با تشــویق فارمرها به مشارکت در شبکه از طریق توکن
استورج ،تحت عنوان «استورج ( ،»)STORJشرکت قادر است تا رمزنگاری
کاربر بهکاربر ( )end-to-endبه کاربران ارائه دهد (که سطح امنیت سیستم را
ارتقا میبخشد) ،دسترسی به شبکه را بهبود ببخشد ،فرایندهای عملیاتی
را تسریع کند و  50درصد یا حتی بیشتر از آن نیز تخفیف به کاربراناش ارائه
دهد ،چراکه نیازی به احداث و اداره سرورهای مرکزی نگهدارنده داده ندارد.
تازهای از ذخیرهسازی است.
این ،تعریف 

رایوتز کراپ ()Rivetz Corp

فایل کوین ()Filecoin

شرکتهایی همچون رایوتز کراپ ،در حال سرمایهگذاری ،تحقیق و استفاده
از فناوری بالکچین بهمنظور ارائه راهکارهای تراکنشی جدید هستند .این
شرکت قصد دارد تا از فناوری بالکچین ،در راستای ذخیرهسازی ارزش در
دستگاهها بهمنظور پرداخت و کنترل و امنیت سایبری استفاده کند .استیون
اسپارگو ( ،)Steven Spragueبنيانگذار و مدیرعامل رایوتز اذعان میکند
که بالکچین ،مدلهای جدیدی را فراهم کــرده که میتواند کنار مدیریت
کلیدی جهانی ،یکپارچگی دستگاهها را نیز حفظ کند .چشمانداز رایوتز،
توسعه شبکه مبتنی بر نرمافزاری است که شامل دستگاههای اند پوینت است
و در حوزه کنترلهای امنیت سایبری کامال قابل اطمینان است.

ی که
فایل کوین یک شبکه ذخیرهسازی فایل توزیعشده است و توکنی بوم 
از سوی فناوری بالکچین پشتیبانی میشود .رسالت فاین کوین این است که
ی استفاده کند و حجم قابل
از مزایای خارقالعاد ه فناوری بالکچین و رمزنگار 
مالحظهای از دادههای ذخیرهسازیشده توسط ماینرهای سراسر جهان را
گردآوری کند .نتیجه چنین رویکردی ،ارائه خدمات قابل ستایش در مقیاس
جهانی به کلیه کاربران شبکه ،در نهایت دسترسپذیری ،شفافیت و آن هم با
قیمت مناسب است .ارزش توکن فایل کوین به گونهای طراحی شده تا بتواند
میزان ارزش ایجادشده در شبکه را بســنجد .بهعبارتدیگر ،توکنهای
این شــبکه زمانی در اختیار ماینرها قرار میگیرند که دادههایی در شبکه
ذخیرهسازی شده باشند و بهنوعی ارزش ایجاد شده باشد .بدیهی است که
هرچه فعالیت و ذخیرهسازی داده بیشتر باشد ،میزان توکنهای اعطایی نیز
به ماینرها بیشتر خواهد بود و این مزیت رقابتی و انگیزشی ،منجر به توسعه
شبکه در مقیاس جهانی میشود .ضمن اینکه هرچه تعداد توکنهای دریافتی
توسط کاربران افزایش پیدا کند ،انگیزه آنها برای ماندن و ادامه فعالیت در
گروه نیز بیشتر میشود و همین امر ،ضریب موفقیت در سیستم را به شکل
قابل مالحظهای ارتقا میبخشــد .این ترتیب انگیزشی ،مانند یک لوپ در
شبکه تکرار میشود و شــبکهای قدرتمند از اعضای فعال و مشارکتها را
ایجاد میکند که همگی از موفقیت کلی شبکه سود میبرند.
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زیر خط
اگر نیمنگاهی به اطالعات و دادههای منتشرشده از دیلویت در ســال  2016میالدی بیندازیم ،متوجه
میشویم که پروسه پذیرش فناوری بالکچین در سطح جهانی و ورود آن به فاز عملیاتی ،بسیار سریعتر از
چیزی بوده است که آمار و ارقام این نظرسنجی نشان دادهاند .در حقیقت ،روند رشد بالکچین و مقبولیت و
محبوبیت آن میان کسبوکارها و کاربران ،بسیار پررونقتر از چیزی است که این نظرسنجی نشان میدهد.
ایدهآلی قرار
به همین دلیل نیز زمانی که دیلویت اذعان میکند که بالکچین ،در وضعیت پذیرش نسبتا 
گرفته و بسیاری از مدیران کسبوکارها ،نسبت به استفاده از راهکارهای مبتنی بر این فناوری مدرن اظهار
تمایل کردهاند ،میتوانیم به آینده بالکچین امیدوارتر هم باشیم.
به نظر میرسد یکی از موارد کلیدی که باعث شــده بالکچین همچنان در عقب بایستد و نتواند خود و
قابلیتهای بالفعلاش را به منصه ظهور برساند ،نوع نگرشی است که کسبوکارها ،سازمانها و کاربران
به این فناوری دارند .تقریبا همه مردم جهان در حال حاضر چشم به این فناوری دوختهاند؛ بدون اینکه
ی کرده باشند .همین موضوع
برای پیادهسازی آن در مقیاس عملی و استفاده از مزایای فوقالعادهاش اقدام 
نیز باعث شــده بالکچین ،کمتر فرصتی برای خروج از فاز تئوری و اثبات قابلیتهای خود در فاز عملی
م به آن نگاه
داشته باشد .طبیعتا این یک فناوری نو و ساختارشکن اســت ،اما تا زمانی که به همین چش 
شود ،نمیتواند خود را ثابت کند و در تئوری نیز باقی میماند .بهویژه در مورد سازمانها ،این مسئولیت
سنگینتر است .این سازمانها هستند که باید دست از نگاه کردن به بالکچین بهعنوان فناوری مدرنی
که تمامی ساختارها و الگوریتمهای آنها را به هم خواهد ریخت ،بردارند و برای عملی کردن راهکارهای
مبتنی بر این فناوری دست به کار شوند.
درست همانطور که اوبر ( )Uberتوانسته اســت با تلفیق سه فناوری مدرن در دسترس و پروتکلهایی
مجزا نظیر اتومبیلها ،فرایندهای رزرو آنالین و فرایندهای پرداخــت آنالین ،به موفقیتی خیرهکننده
دست پیدا کند ،سازمانها نیز میتوانند از این فناوری ساختارشکن به نفع کسبوکار خود استفاده کنند.
اگرچه فناوریهای مورد استفاده توسط اوبر در اختیاردیگر سازمانهای همنوع آن نیز بوده است ،اما این
اوبر بوده که توانسته با تلفیق این سه و تبدیل آن به یک مدل کسبوکار ساختارشکنانه و نوین ،به یکی از
بهترینهای تجارت در صنعت خود تبدیل شود.
همانطــور کــه نالــون بوئــرل ( )Nolan Bauerleنیــز در مقالــه «فنــاوری بالکچین چیســت؟
( »)?What is blockchain technologyخود در کویندسک عنوان کرده است؛ «بالکچین تلفیق خاصی
ی و پروتکل حاکمیت انگیزشی است» که توانسته دفترکلی برای ثبت
از ســه فناوری اینترنت ،رمزنگار 
و مدیریت دادههای تراکنش ایجاد کند ،بدون اینکه برای تسهیل و ایجاد اعتماد برای برقراری تعامالت
دیجیتال ،به حضور شخص ثالث وابسته باشد.
اگر از چنین منظری به فناوری بالکچین بنگریم ،متوجه خواهیم شد که موفقیت شرکتها و سازمانها
طی سالهای آتی ،مستلزم توقف نگاه خیره آنها روی بالکچین و اتالف وقت برای ارزیابی پتانسیلهای
بالقوه این فناوری است .سازمانهایی که میتوانند سیســتمها و راهکارهای منسوخ و نارکارآمد فعلی
ی آنها را بهروزرسانی کنند و در آیندهای
خود را بهسرعت شناسایی کرده و به مدد فناوری بالکچین ،تمام 
نهچندان دور ،خود را در جمع موفقترین سازمانهای حوزه مورد نظر ببینند .بالکچین این قدرت را دارد
تا فرایندها و سیستمهای ناکارآمد کنونی سازمانها را با اعتمادی دموکراتیزه و امنیتی شفاف جایگزین
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کند و سازمانها را به سمت تراکنشهای دیجیتال کسبوکار به کسبوکار ( )B2Bو کسبوکار به مشتری
( )B2Cسوق دهد.
نکته قابل توجه اینجاســت که اگرچه پذیرندگان اولیه فناوری بالکچین ،چه ســازمانهای دیجیتال
تثبیتشده و پیشگام که در نظرسنجی دیلویت نیز به آنها اشاره شده است و چه سازمانهای ساختارشکن
نوظهوری که بهعنوان اســتارتآپهایی فعال در عرصه بالکچین راهکارهــای مبتنی بر این فناوری را
بهسرعت در زیرســاختهای خود پیاده کردهاند و بهشــدت نیز از مزایای خارقالعاده این فناوری نفع
میبرند ،اما در مورد سازمانهای میرای دیجیتالی که کنار ایستاده و نظارهگر این فناوری هستند ،هنوز
هم سرعت تحوالت بسیار پایین است .همین موضوع نیز روی برایند کلی روند پذیرش و توسعه فناوری
تاثیر گذاشته است.

دها
نبای 

با وجود اینکه ســازمانهای فعال در هر عرصهای ،در چنین برهه حساسی نمیتوانند فناوری بالکچین
و پتانســیلهای فوقالعاده آن برای ساختارشــکنی و ایجاد تحــول در تمامی راهکارهــا ،فرایندها و
زیرساختهایی که سالها یا حتی قرنهاست که دنبال میکنند را نادیده بگیرند ،از طرفی هم نمیتوانند
ی ( )keep up with the Jonesesپای در این ورطه بگذارند ،بدون اینکه
صرفا به خاطر چشموهمچشم 
دلیلی قانعکننده برای آن داشته باشند یا دستکم برای پذیرش این تغییرات و ساختارشکنیها آمادگی
الزم را داشته باشند .داشتن ترس از ساختارشکنی ،اگر به اندازه منطقی و مطلوب آن باشد ،خوب است؛
اما اینکه چنین سازمانهایی ،صرفا به خاطر ترس از عقب ماندن ،با چشمانی بسته وارد دنیای بالکچین
شوند و بدون اینکه برنامهای مدون داشته باشند یا حتی هدف خود از استفاده از برخی راهکارهای موردی
بالکچین را مشخص کرده باشند ،شروع به تغییر ساختارهای سازمانی خود بر اساس دفترکل توزیعشده
کنند ،دیوانگی محض است.
از آنجايي كه بسیاری از سازمانها منابع نیروی انسانی و مالی خود را پشتوانه فناوری بالکچین کردهاند،
چراکه میدانند این فناوری ساختارشکن و مدرن چه قدرتی دارد و چطور میتواند فرایندهای کسبوکار،
مدلها و خطمشیهاي آنها را بهبود ببخشــد ،میتوان به آینده این فناوری امیدوار بود .صرفهجویی در
هزینهها ،مزایای رقابتی فوقالعاده ،نرخهای بازگشت سرمایه مطلوب و امثال این مزایا ،همه و همه مواردی
هستند که سازمانهای پذیرنده بالکچین با تمام توان آن را به نمایش میگذارند و همین ویترین خوشآب
و رنگ نیز میتواند متضمن موفقیت فناوری طی سالهای آتی باشد.
هرچه در این جاده جلوتر میرویم ،الهام بیشــتری از آن میگیریم .با پیشینهای که بالکچین داشته و
چهرهای که از آن برای همگان به تصویر کشیده شده ،درک این حقیقت که فناوری بالکچین قادر است

تبادل اطالعات درون صنایع و همچنین بین صنایع را به شکلی بسیار سادهتر ،ایمنتر ،شفافتر و کارآمدتر
ممکن سازد ،کار دشواری نیست .ضمن اینکه امکان اتصال و ارتباط این فناوری با بسیاری از فناوریهای
نوظهور و تاثیرگذاردیگر ،علیالخصوص رایانش ابری و اتوماســیون ،این قــدرت را به بالکچین داده تا
سازمانها را در راستای ایجاد و تحقق ارزش در کسبوکارشان یاری کند؛ فناوری منحصربهفردی که در
مقایسه با کلیه فناوریهایی که تاکنون با ما همراه بودهاند ،فراتر از حد تصور ظاهر شده است.

بهطور خالصه این نظرسنجی در هفت کشور مختلف انجام شد (مجموع تعداد پاسخدهندگان)1053 :

انگلستان

150

پاسخدهنده

چین

205
پاسخدهنده

آلمان

132

ایاالت متحده

284

کانادا

پاسخدهنده

103

پاسخدهنده

پاسخدهنده

فرانسه

76

پاسخدهنده

مکزیک

103

پاسخدهنده
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درآمد کلی سالیانه شرکت در سال 2017

پاسخدهندگان همگی مدیران ارشد شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف هستند.

سوال :کدامیک از دستهبندیهای زیر درآمد کلی سالیانه شرکت شما در سال  2017را به بهترین نحو نشان میدهد؟

22 %

15 %

11 %

27 %

38 %

29 %

17 %

14 %

30 %

31 %

12 %
ایاالتمتحده
یک میلیارد دالر تا کمتر از  5میلیارد دالر
 5میلیارد دالر تا کمتر از  10میلیارد دالر
 10میلیارد دالر به باال

12

18 %

21 %

32 %

31 %

21 %

30 %

14 %

7%
5%
4%
انگلستان

12 %

13 %

7%

15 %

5%
11 %

13 %

5%

7%
5%
آلمان

6%
مکزیک

 250میلیون دالر تا کمتر از  500میلیون دالر
 500میلیون دالر تا کمتر از  750میلیون دالر
 750میلیون دالر تا کمتر از یک میلیارد دالر

17 %

17 %

11 %
21 %

21 %
16 %
15 %

8%

18 %

5%
5%
فرانسه

4%
چین

1%

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %
6%
کانادا

کمتر از  50میلیون دالر
 50میلیون دالر تا کمتر از  100میلیون دالر
 100میلیون دالر تا کمتر از  250میلیون دالر

0%

عملیات اصلی سازمانها درصنایع مختلف

پاسخدهندگان به این نظرسنجی از فعاالن  10صنعت مختلف ازجمله سرویسهای مالی ،فناوری  /رسانه  /مخابرات ،محصوالت مصرفکننده و تولید هستند.

سوال :سازمان شما در کدامیک از صنایع زیر فعالیت دارد؟
23 %

سرویسهای مالی

18 %

تکنولوژی  /رسانه  /مخابرات

14 %

تولید و محصوالت مصرفکننده

11 %

مراقبتهای بهداشتی

10 %

دیگر

7%

نفت و گاز

6%

خودرو

5%

علوم زیستی (بیوتکنولوژی ،دستگاههای
پزشکی و داروسازی)

4%
3%

بخش عمومی
غذا

درصد پاسخدهندگان در صنایع مختلف
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سطح شغلی و نقش پاسخدهندگان
اکثریت پاسخدهندگان در این نظرسنجی همگی مدیران ارشد هستند 46 .درصد آنها دارای سمتهای مدیر ارشد فناوری ،مدیر ارشد
اطالعات و یا مدیر عاملی هستند.

سوال :کدامیک از عناوین زیر به بهترین نحو موقعیت شغلی کنونی شما را توصیف میکند؟

سطح شغلی پاسخدهندگان

عنوان شغلی پاسخدهندگان

26 %

مدیر ارشد اطالعات  /مدیر ارشد فناوری

21 %

مدیرعامل

13 %

معاون اجرایی

9%

مدیر ارشد عملیات

8%

رئیس

6%

مدیر ارشد مالی

5%

دیگر نقشهای مدیریتی

5%

مدیر ارشد  /مدیر /دیگر

3%

14

14 %

متصدی

2%

مدیر ارشد استراتژی

2%

رئیس بخش کسبوکار  /مدیر کسبوکار

مدیر ارشد یا عنوان مربوطه

86 %

معاونت یا عنوان مربوطه

بخش عملیاتی پاسخدهندگان

بیشترین بخشی که پاسخدهندگان به این نظرسنجی در آن مشغول به فعالیت هستند مربوط به بخش فناوری اطالعات است.

سوال :در کدام بخش شما مشغول به کار هستید؟

42 %

فناوری اطالعات
فروش

11 %
10 %

امور مالی

10 %

مدیریت
استراتژی

8%

نوآوری

7%

23 %

4%
4%

دیگر
بازاریابی

 2 %تدارکات
 2 %منابع انسانی
درصد پاسخدهندگان در بخش مربوطه
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میزان تقریبی سرمایهگذاری که سازمانها در
حوزه بالکچین در سال آینده انجام میدهند

بالکچین جزو اولویتهای سرمایهگذاری بسیاری از شرکتها است .به گفته  39درصد پاسخدهندگان ،شرکت آنها در سال
آینده حدود  5میلیون دالر یا بیشتر در فناوری بالکچین سرمایهگذاری خواهند کرد.

سوال :سال آینده سازمان شما چه مقدار سرمایهگذاری روی فناوری بالکچین انجام میدهد؟
13 %

15 %

12 %

21 %

12 %
16 %

27 %

100 %
20 %

18 %

24 %
22 %

26 %

32 %

25 %
60 %

20 %

31 %

18 %
30 %

27 %

17 %

16

16 %

8%

ایاالتمتحده

3%
انگلستان

31 %
35 %

23 %
29 %

7%
مکزیک

27 %

1%

10 %

24 %

5%

7%

آلمان

فرانسه

15 %
چین

16 %

18 %
80 %

40 %

20 %

11 %
6%
کانادا

یک میلیون دالر تا کمتر از  5میلیون دالر
 5میلیون دالر تا کمتر از  10میلیون دالر

سرمایهگذاری نمیکند
کمتر از  500هزار دالر

 10میلیون دالر یا بیشتر

 500هزار دالر تا کمتر از یک میلیون دالر

 10میلیون دالر یا بیشتر

 5میلیون دالر تا کمتر از
 10میلیون دالر

23 %

یک میلیون دالر تا کمتر
از  5میلیون دالر

26 %

20 %

 500هزار دالر تا کمتر از
یک میلیون دالر

10 %

5%
0%
درصد پاسخدهندگان و میزان سرمایهگذاریها

کمتر از  500هزار دالر

سرمایهگذاری نمیکند

نگرش پاسخدهندگان نسبت
به بالکچین و پذیرش آن
بهطور کلی پاسخدهندگان نسبت به پتانسیل بالکچین خوشبین هستند .اکثر آنها با این موضوع موافقاند که فناوری بالکچین موجب ساختارشکنی صنعت میشود .البته  39درصد
پاسخدهندگان هم بر این باورند که قیلوقالهای مربوط به بالکچین زیادی از حد است و خوشبینیهای بسیاری در این مورد وجود دارد.

ق هستید؟
سوال :تا چه حد با این نظرات درباره فناوری بالکچین مواف 
فناوری بالکچین بهطور گستردهای مقیاسپذیر است و در نهایت به
پذیرش اصلی خواهد رسید

84 %

تامینکنندگان ،مشتریان و یا رقیبان در حال کار کردن روی راهکارهای
بالکچین هستند تا چالشهای مربوط به زنجیره ارزش را برطرف کنند

77 %

تیم اجرایی بر این باور است که یک مورد کسبوکاری متقاعدکننده برای
استفاده از فناوری بالکچین وجود دارد

74 %
69 %

برنامهریزی برای جایگزینی سیستمهای رکورد کنونی (شامل دفاتر مالی،
ماژولهای  CRMو  ،ERPسیستمهای ردیابی کاالها و غیره) با بالکچین

68 %

اگر فناوری بالکچین را پذیرش نکنیم ،مزایای رقابتی خود را از دست
میدهیم

59 %

فناوری بالکچین صنعت ما را دچار ساختارشکنی میکند

39 %

بالکچین زیادی از حد سروصدا کرده است

درصد پاسخدهندگانی که با این عبارات موافق بودند .پاسخدهندگان میتوانستند
بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنند
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ساختارشکنیهای مشاهدهشده
توسط بالکچین در صنایع

سوال :فناوری بالکچین صنعتی که در آن مشغول به کار هستم را برهم خواهد زد .تا چه حد با این جمله موافق هستید؟

73 %

خودرو

72 %

نفت و گاز

72 %

علوم زیستی (بیوتکنولوژی ،دستگاههای پزشکی و داروسازی)

64 %

سرویسهای مالی

56 %

تولید و محصوالت مصرفکننده

55 %

مراقبتهای بهداشتی

53 %
50 %

غذا

46 %

دیگر

46 %

بخش عمومی

درصد پاسخدهندگانی که با عبارت مطرحشده موافقاند

18

تکنولوژی  /رسانه  /مخابرات

برترین مزایای بالکچین در
سیستمهای کنونی
وقتی درباره مزایای بهکارگیری بالکچین در سیستمهای کنونی سوال پرسیده شد ،اکثر پاسخها به سرعت باالتری که این فناوری در سیستمها ایجاد میکرد ،اشاره داشت .بدین
تریب میتوان به این نتیجه رسید که شرکتها بیشتر به بهرهوری و استفاده از قابلیت تبادل اطالعات آنی بالکچین برای سرعتبخشیدن به فرایند کسبوکار خود و کسب بهرهوری
عملیاتی عالقه دارند .عالوه بر این 28 ،درصد پاسخدهندگان بر این باورند که بالکچین میتواند به آنها در دسترسی به منابع درآمدی و مدلهای کسبوکاری جدید کمک کند.

سوال :به نظر شما مهمترین مزیت استفاده از بالکچین در صنعتی که شما مشغول به کار هستید چیست؟

32 %

سرعت باالتر در مقایسه با سیستمهای کنونی

28 %

منابع درآمدی و مدلهای کسبوکاری جدید

21 %

امنیت بیشتر و ریسک پایینتر

16 %

هزینههای کمتر

2%

هیچ مزیتی ندارد

 1 %دیگر/نامطمئن
برترین مزیت بهکارگیری بالکچین در سیستمهای کنونی
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راهکارهای مبتنی بر بالکچین نسبت به سیستمهای
آیتی کنونی از امنیت بیشتری برخوردارند یا نه؟
اکثریت پاسخدهندگان بر این باورند که بالکچین نسبت به سیستمهای آیتی کنونی امنیت بیشتری دارد.

سوال :به نظر شما راهکار مبتنی بر بالکچین نسبت به سیستمهایی که روی فناوری اطالعات کنونی سواراند ،امنیت بیشتری دارند یا کمتر؟

8%

نامطمئن

8%

امنیت بیشتر

20

84 %

امنیت کمتر

ارتباط سازمانها با بالکچین
تعداد زیادی از پاسخدهندگان فناوری بالکچین را برای سازمانشان بسیار مهم تلقی کردند و  40درصد افراد بالکچین را جزو
 5اولویت برتر استراتژیک خود عنوان میکنند و در حال برنامهریزی برای سرمایهگذاری روی این فناوری هستند.

سوال :کدامیک از وضعیتهای زیر بهخوبی رابطه سازمان شما با بالکچین را توصیف میکند؟

4%

نامطمئن  /بدون نتیجه

4%

مرتبط نخواهد بود

21 %
حیاتی -جزو 5اولویت
استراتژیک است

مرتبط است اما اولویت
استراتژیک نیست

43 %

29 %

مهم است اما جزو 5
اولویت استراتژیک نیست
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موانع سازمانی برای سرمایهگذاری بیشتر
روی فناوری بالکچین
شرکتها برای انجام سرمایهگذاری روی بالکچین با موانع بسیاری روبهرو هستند که اکثر آنها شامل موانع رگوالتوری،
جانشینی یا ادغام با سیستمهای موروثی ،تهدیدهای امنیتی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه میشود.

سوال :موانع موجود سر راه سازمان شما برای انجام سرمایهگذاری در حوزه بالکچین چیست؟

39 %

مسائل رگوالتوری

37 %

پیادهسازی -جایگزینی یا سازگاری با سیست م موروثی

35 %

تهدیدهای امنیتی

33 %

عدم اطمینان از بازگشت سرمایه

28 %

کمبود مهارتهای داخلی

22 %

اولویت کنونی کسبوکار نیست

22 %

نبود کاربردهای قانعکننده تکنولوژی

20 %

تکنولوژی اثبات نشده است

20 %

نگرانی درمورد حساسیت اطالعات رقابتی

6%

بدون مانع
 2 %دیگر  /ارزیابی نشده

درصد پاسخدهندگانی که این موانع را بر سر راه سرمایهگذاری روی بالکچین میبینند
پاسخدهندگان میتوانند بیشتر از یک پاسخ را انتخاب کنند

22

حضور سازمانها در کنسرسیومهای
بالکچین همراه با رقبا
تعداد زیادی از پاسخدهندگان (74درصد) اعالم کردند که آنها یا در یک کنسرسیوم بالکچین شرکت کردهاند و یا در آینده
شرکت خواهند کرد .در آینده نزدیک ،کنسرسیومها جزو اصلیترین منابع یادگیری توسعه کاربردهای بالکچین است.

سوال :کدامیک از موارد زیر حضور یا عدم حضور سازمان شما در کنسرسیوم بالکچین همراه با رقبا را به بهترین نحو توصیف میکند؟

6%

دیگر/نامطمئن
تمایل دارند به تنهایی این
کار را انجام دهند

7%
13 %

تمایل دارند در یک
کنسرسیوم شرکتکنند

قصدتشکیلکنسرسیوم
خودشان را دارند

45 %

29 %

در حال حاضر در یک
کنسرسیوم حضور دارند
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کدام بخش مهمترین تصمیمات را در مورد
فعالیتهای بالکچین اتخاذ میکند
به گفته اکثر پاسخدهندگان ( 39درصد) تصمیمات مربوط به فعالیتهای بالکچین در بخش عملکرد آیتی برای برخیدیگر ( 16درصد) در
بخش نوآوری یا تحقیق و توسعه اتخاذ میشود .به عبارتی این شرکتها بالکچین را بهعنوان یک اولویت فناوری در نظر گرفتهاند تا یک اولویت
کسبوکاری .البته پاسخدهندگان چینی در این نظرسنجی استثنا بودند و  60درصد آنها گفتند که فعالیتهای بالکچین توسط کل کسبوکار هدایت
میشودو تنها  24درصد آنها بخش آیتی را مرتبط به فعالیتهای بالکچین میدانند.

سوال :کدام بخش از شرکت شما تصمیمات کلیدی درمورد فعالیتهای بالکچین میگیرد؟
1%

دیگر/نامطمئن

6%

امور مالی

15 %

کل کسبوکار (نه فقط
یکبخشبهخصوص)

39 %

39 %

24

نوآوری  /تحقیق و توسعه

فناوری اطالعات

مدلهای بالکچین
سوال :فعالیتهایتان را روی کدام مدل بالکچین متمرکز کردهاید؟

52 %

بالکچین مجاز

44 %

بالکچین خصوصی

44 %

بالکچین عمومی مانند بیتکوین یا اتریوم

36 %

کنسرسیوم

 3 %دیگر /نامطمئن

3%

هیچکدام

درصد پاسخدهندگانی که روی مدل بالکچین عنوانشده تمرکز کردند
پاسخدهندگان میتوانند بیشتر از یک پاسخ را انتخاب کنند
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ذینفعان خارجی دخیل در استراتژی بالکچین
سوال :کدامیک از ذینفعان بیرونی شرکت با شما درمورد استراتژی بالکچینتان در تعامل است؟

تامینکنندگان

54 %

51 %

مشتریان

48 %

تحلیلگران بازار

47 %

پارتنرها

7%

هیچکدام

 2 %دیگر  /نامطمئن
درصد ذینفعان خارج که درمورد استراتژی بالکچین با شرکتها در تعاملاند.
پاسخدهندگان میتوانند بیشتر از یک پاسخ را انتخاب کنند

26

موارد کاربردی بالکچین
سوال :شرکت شما روی کدامیک از موارد کاربردی بالکچین کار میکند؟

53 %

زنجیره تامین

51 %

اینترنت اشیا

50 %

هویت دیجیتال

44 %

رکوردهای دیجیتال

40 %

ارز دیجیتال

30 %

پرداخت

12 %

رایگیری

4%

هیچکدام

 2 %دیگر  /نامطمئن
درصد پاسخدهندگانی که موارد کاربردی ارائهشده را انتخاب کردند.
پاسخدهندگان میتوانند بیشتر از یک پاسخ را انتخاب کنند
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سازمانهایی که محصوالت مبتنی بر بالکچین
دارند و یا قصد ارائه این محصوالت را دارند

پاسخدهندگان واقع در ایاالت متحده نسبت بهدیگر پاسخدهندگان به میزان پایینتری از فناوری بالکچین برای تولید محصول استفاده کردند .تنها
 14درصد پاسخدهندگان ایاالت متحده گفتند که در حال حاضر از بالکچین در فرایند تولیدات خود استفاده میکنند در حالی که این رقم دردیگر
کشورها  50درصد بوده است؛ کشورهایی مانند چین و مکزیک.

سوال :آیا سازمان شما بالکچین را وارد مرحله تولید کرده است یا در آینده قصد انجام آن را دارد؟
10 %

1%

11 %

1%

5%

5%

1%

14 %

10 %

12 %

40 %

2%

12 %

1%

100 %

80 %
48 %

42 %

46 %
57 %

49 %

48 %

60 %

40 %
24 %

40 %

48 %

49 %
36 %

37 %

36 %

14 %
ایاالت متحده

انگلستان

مکزیک

آلمان
دیگر
هیچکدام از موارد
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فرانسه

چین

کانادا

بالکچین در حال حاضر در جریان است
تا یک سال آینده قصد تولید دارند
در آینده قصد تولید دارند

20 %

0%

چشمانداز آسیا  /اقیانوسیه
ی بالکچین ،تخيالت و برنامههای بسیاری از سازمانها را به چالش
در حالی که وعدههای اغراقآمیز دفترکل توزیعشده عموم 
کشیده است ،اغلب شرکتها بهسرعت به سمت اســتفاده از مدلهای دارای مجوز بالکچین روی آوردهاند و این استفاده
جدی که بیش از  ۵۰درصد کل مدلهای بالکچین را به خود اختصاص داده اســت ،روزبهروز نیز مورد توجه گستردهتری
قرار میگیرد.
چنین پروژههایی معموال توسط سیستمهای مدیریتی کامال سطح باالیی پشتیبانی میشوند و در حالت کلی ،جو رقابتی
حاکم بر اکوسیستم را به فضایی دوستانه و مشارکتی تبدیل میکنند .دستاوردهای تولیدی کالن ،ایجاد کالندادهها بین
کنندهای هستند که در سایه همافزایی بیسابقهای ممکن شدهاند که آن را مرهون
صنایع و همچنین حذف تقلب ،مزایای خیره 
فناوری بالکچین و پلتفرمهای مبتنی بر آن هستیم؛ پلتفرمهایی بسیار سریعتر ،شفافتر ،پربازدهتر و کارآمدتر که دفترکل
توزیعشده برای بشر امروز به ارمغان آورده است.
نوآوریهای طرح راه ابریشم جدید یا استراتژی یک کمربند و یک جاده ( ،)Belt-and-Road strategyسوختهایی هستند
که میتوانند روند توسعه فناوری بالکچین را در سطح منطقهای و بهطور بالقوه در سطح جهانی تسریع کنند.

ابتکار یک کمربند و یک جاده چین
ابتکار راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده ،یک طرح سرمایهگذاری چند میلیارد دالری در زیربناهای
اقتصادی تعداد قابل توجهی از کشــورهای قرارگرفته در امتداد جاده ابریشم قدیم (بیش از  60کشور) است که
در سال  2013میالدی توسط کشور چین راهاندازی شده است؛ طرحی که این کشورها را به اروپا متصل میکند
ی چین ،به هژمونی این کشــور در آسیای شــرقی بینجامد .سطح جاهطلبی این
و میتواند در کنار قدرت نظام 
طرح بسیار زیاد است؛ به گونهای که چین ،در  68کشــور امضاکننده طرح بالغ بر  150میلیارد دالر هزینه کرده
است .بدیهی است که پشتوانه چنین سرمایهگذاری هنگفتی ،قدرت مالی مثالزدنی چین و توان سرمایهگذاری
فوقالعاد ه آن است.

29

در دل بالکچین  :نظرسنجی جهانی  ۲۰۱۸دیلویت

استخدام نیروهای متخصص بالکچین
ایاالت متحده نسبت بهدیگر کشورها درزمینه سرمایهگذاری روی نیروهای متخصص و بامهارت در حوزه بالکچین ضعیفتر عمل کرده است.

سوال :آیا سازمان شما اکنون یا در آینده در جذب نیروهای متخصص سرمایهگذاری میکنند؟

1%

8%
20 %

6%
10 %

15 %
27 %

4%
21 %

19 %

20 %

21 %

1%

8%
10 %

4%

12 %

2%

12 %

1%

6%
5%
15 %

100 %

80 %

20 %
40 %

23 %

60 %

21 %
40 %
49 %

56 %

40 %

44 %

86 %

51 %
20 %

24 %
ایاالت متحده

انگلستان

مکزیک

آلمان
سرمایهگذاری نمیکنیم
تصمیم نگرفتهایم
نامطمئن
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فرانسه

چین

کانادا

در حال حاضر سرمایهگذاری میکند
سال آینده سرمایهگذاری خود را آغاز میکند
در آینده سرمایهگذاری خود را آغاز میکند

0%

چشمانداز کانادا
کانادا میزبان جامعه پرتبوتاب و در حال رشد طرفداران و کارآفرینان بالکچین
است .از همان نخستین روزهای تولد ارز رمزنگاریشده اتریوم (،)Ethereum
ســازمانهای کانادایی ،از کوچک و بزرگ ،در خط مقدم نوآوریهای مبتنی بر
فناوری بالکچین و ارزهای رمزنگاریشــده بودهاند و در این مدت ،نهتنها هیچ
نشانهای از پسرفت یا توقف در این روند ندیدهایم ،بلکه شاهد حرکت پرشتاب و
ی طی سالهای گذشته در
رشد مداوم فعالیتهای مبتنی بر بالکچین و رمزنگار 
این منطقه نیز بو دهایم.
شرکتهای کانادایی بهطور مستمر در حال تجربه و تست قابلیت اجرای فناوری
بالکچین در صنایع و دامنههای مختلف هستند و از این نبرد پا پس نمیکشند.
بهعنوان مثال ،در حال حاضر چندین طرح بزرگ با مشارکت شرکتهای کانادایی
در جریان هستند که فرایندهایی نظیر پرداختهای عمدهفروشی ،تسویه اوراق
بهادار یا تشخیص و تایید هویت دیجیتال را شامل میشوند .پروژههایی که در
صورت اجرا و حصول نتیجه ،گامهایی بلند در راستای اثبات قابلیتهای بالکچین
بهشمار خواهند آمد و بسیاری از سیستمهای جهانی را تحت پوشش قرار خواهند
یو
داد .ضمن اینکه ،ثبت شرکتهای مبتنی بر فناوری بالکچین بهصورت رسم 
تحت رهبری برخی نهادها و نمایندگیهای دولتی ،از جمله رویکردهای جهانی
شناختهشدهای است که کانادا را بهعنوان یکی از پیشگامان عرصه بالکچین به
جهان معرفی میکند.
با وجود اینکه فناوری بالکچین ،در بسیاری از کشــورهای جهان هنوز از بوته
آزمایش خارج نشده ،اما در کانادا شاهد جهش این فناوری از تئوری و آزمایش
به مقیاس عملی هستیم .منطقهای که در آن ،شــرکتها و سازمانها دست از
کنکاش در مورد بالکچین و قابلیتهای بالقوه آن برداشــتهاند و اکنون ،روی
آزمایشهای مقیاسپذیری این فناوری و پیادهســازی آن در فاز عملیاتی کار
میکنند تا بهسرعت هرچه تمامتر ،این فناوری را وارد پروسه تولید کنند .حقیقتی
که نظرسنجی دیلویت منعکس میکند این اســت که مدیران کانادایی ،درکی
روشن از فناوری بالکچین و چرایی و چگونگی آن دارند .چهار مورد از پنج مدیر
شرکتکننده در این نظرسنجی اذعان میکنند که بالکچین را بهطور کامل درک
کردهاند .موقعیت کانادا در پیشروی در فناوری و ارتقای سطح آموزش فناوری در
میان کاربران و کارآفرینان ،ارتباط تنگاتنگی با سطح سرمایهگذاری این کشور
در حوزه فناوری بالکچین دارد.
تا زمان انجام نظرســنجی دیلویت در ســال  ۷۰ ،۲۰۱۸درصد از شرکتهای
کانادایی سرمایهگذاریهای هنگفتی بیش از يك میلیون دالر در حوزه فناوری
بالکچین داشتهاند و نظرسنجیها نیز حاکی از برنامههای مدیران سازمانی این
کشور ،مبنی بر ارتقای این درصد در ســال آینده هستند (که چیزی در حدود
 74درصد برآورد شده است) .چنین سرمایهگذاریهای کالنی تاثیری مثبت و

ی از مدیران شرکتکننده
ی که بیش از نیم 
مستقیم روی بازار کار دارند ،بهطور 
در این نظرســنجی ،عنوان میکنند که در سازمان خود ،برای پیشبرد برنامهها
و راهکارهای مبتنی بر فناوری بالکچین اقدام به استخدام نیروهای متخصص
در حوزه بالکچین کردهاند .بدیهی است که با توجه به چنین تقاضایی از سوی
بازار و موج عظیم پیشنهادات برای متخصصان و حتی محصالن بالکچین (چه
در سطح کانادا و چه در سطح جهان) ،کمبود اســتعدادهای محلی رو به نزول
خواهد گذاشت و حجم انبوهی از افراد ،به سمت یادگیری و سپس اشتغال روی
خواهند آورد.
البته ،تمام این پیشرفتها میتواند تنها سرآغاز تاختوتاز شرکتهای کانادایی
به سوی فناوری بالکچین و کاربردها و مزایای آن باشد .در حال حاضر ،حوزه گواه
اثبات مفهوم بهشدت در حال توسعه است تا بتواند زیرساختها و سیستمهای
منسوخ بیشتری را به پذیرش تحوالت مدرن تشویق کند و به نظر میرسد که
این روند پرشتاب ،طولی نخواهد کشــید که حجم قابل توجهی از سازمانهای
میرا و ناکارآمد کنونی را دستخوش تحوالتی ژرف خواهد ساخت .تحوالتی که
در سایه مدلهای کسبوکار جدیدی شکل خواهند گرفت که با الهام از دفترکل
توزیعشده بالکچین طراحی و ایجاد شدهاند و صنعت را دگرگون خواهند ساخت.
درست همین جایی که ایستادهایم ،بیش از نیمی از شرکتهای کانادایی برای
عمليكردن راهکارهای مبتنی بر فناوری بالکچین در زیرساختها و مدلهای
کسبوکار خود دارای برنامهریزیهایی جدی و مدون هستند و به یقین عنوان
میکنند که این فناوری را تا ســال تقویمی آینده وارد فاز تولید خواهند کرد.
این در حالی اســت که اکثریت قریب به اتفاق مدیران کانادایی شرکتکننده
در نظرســنجی دیلویت نیز به این موضوع مهم و امیدوارکننده اشاره کردهاند
که بالکچین ،این فناوری مدرن و ساختارشکن ،در سال پیش رو روند پذیرش
لعادهای را در پیش خواهد گرفت.
قا 
فو 
در این بین ،سازمانهای رگوالتوری نیز تمام تالش خود را به کار بستهاند تا خود را
با سرعت تغییراتی که فناوری بالکچین به عرصه صنعت تحمیل میکند ،تطبیق
دهند .به همین دلیل نیز بیش از یکسوم از سازمانهای مورد نظرسنجی بر این
عقیدهاند که سازمانهای رگوالتوری ،به هیچعنوان مانع مسیر رشد و پذیرش
فناوری بالکچین نخواهند بود و این فنــاوری ،در کانادا ،فارغ از محدودیتهای
قانونی معمول به راه خود ادامه خواهد داد.
با توجه به پیشینه موفق کانادا در حیطه فناوری بالکچین و فرصتهای مشارکتی
ایدهآل موجود در این منطقه برای جذب ســرمایه و توسعه طرحهای مبتنی بر

بالکچین ،انتظار میرود که کانادا ،در سال آتی نیز روند پیشتازانه خود در پذیرش
و استفاده از این فناوری را ادامه دهد و ســرآمد کلیه صنایع در حیطه فناوری
بالکچین باشد.
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سرمایهگذاری در ایجاد تغییرات مبتنی بر
بالکچین روی سیستمهای کنونی

تعداد زیادی از پاسخدهندگان اعالم کردند که شرکتهای آنها بخشی از یا کل سیستمهای کنونیشان را با پیشرفتهای مبتنی بر بالکچین جایگزین
کردهاند .در برخی از این شرکتها ،بالکچین در عملیات اصلی شرکت ادغام میشود و برخیدیگر اپلیکشنهای جدیدی میسازند .این فعالیتها در
مکزیک ،چین و فرانسه بیشتر و در ایاالت متحده به نسبت کمتر دیده میشود.

سوال :آیا سازمان شما در حال حاضر یا در آینده قصد دارد بخشی از یا کل سیستمهای کنونی را با پیشرفتهای مبتنی بر بالکچین جایگزین کند؟
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چشمانداز اروپا ،خاورمیانه و آفریقا

پذیرش فناوری بالکچین در منطقه اروپا ،آفریقــا و خاورمیانه ( )EMEAهنوز
در نخستین مراحل رشــد خود قرار دارد ،هرچند سرعت رشد و پذیرش آن در
بخشها و نواحی جغرافیایی مختلف این منطقه متفاوت اســت .با این حال ،در
چنین مناطقی که اغلب از کشورهای در حال توسعه و سیستمهایی منسوخ نیز
تشکیل شدهاند ،اعتقادی عمیق به تاثیرگذاری بلندمدت فناوری بالکچین روی
ساختارها و فرایندهای منسوخ کنونی و تحول مثبت در کل صنعت وجود دارد.
در اروپا ،خاورمیانه و آفریقا ،ســازمانهای دولتی از جمله رهبرانی هستند که
در پذیرش و همراهی با فناوری بالکچین پیشــگام شــدهاند .کمیسیون اروپا
( )European Commissionاز جمله ســازمانهای پیشتازی است که با انعقاد
قراردادی تحت عنوان «مشــارکت بالکچین اروپــا (European Blockchain
 »)Partnershipبا  27کشــور دنیا ،گامی جدی در راســتای ارتقای ســطح
پذیرش فناوری بالکچین و حمایت از آن برداشــته اســت .ایــن قانون که در
ابتدای امر با حضور  22کشــور جهان به تصویب رســیده بود ،توانست در سال
 ،2018طی بیانیهای پنج کشــوردیگر را نیز به خود ملحق کند و انعکاســی از
همکاری ســازمانهای نظارتی و دولتی اروپا با فناوری بالکچین باشد .اتحادیه
اروپا اذعان کرده که طی برنامهای ،قصد دارد سرمایهای در حدود  300میلیون
یورو را طی ســه ســال آتی به حوزه بالکچین اختصاص دهد .در حقیقت ،طی
گزارشی که سوی برخی سایتهای معتبر منتشر شده ،اتحادیه اروپا قصد دارد
سرمایهگذاری  94میلیون دالری خود در ســال  2018را به رقم  386میلیون
دالر در ســال  2020ارتقا دهد که رقمی قابل مالحظه برای فناوری بالکچین
و روند توسعه آن در اروپاســت .ضمن اینکه راهاندازی رصدخانه بالکچین اروپا

( )European Blockchain Observatoryنیز جزء گامهایی است که میتواند
حاکی از روند مطلوب بالکچین در منطقه باشد .این رصدخانه ،بهعنوان یک مرکز
تحقیقاتی بالکچین راهاندازی شده و روی چگونگی استفاده از این فناوری و نحوه
پیادهسازی آن کار میکند.
در خاورمیانه نیز میتوان امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار داد که با اتخاذ
یک استراتژی رویایی ،قصد دارد خود را بهعنوان یکی از پیشگامان مهم عرصه
بالکچین معرفی کند .این کشور طی چشــماندازی که از صنعت پرداخت خود
ی از تراکنشهای
ارائه داده ،عنوان میکند که تا سال  2021میالدی ،بیش از نیم 
دولتی خود را به دفترکل توزیعشــده بالکچین انتقال خواهــد داد .البتهدیگر
کشورهای منطقه نیز بیکار ننشســتهاند و در نوع خود ،روی راهکارهای مبتنی
بر فناوری بالکچین و برخی پروژههای نوآورانه کار میکنند .پروژه ثبت امالک
مبتنی بر بالکچین در کشور سوئد ،یکی از همین طرحهاست که میتواند سنگری
امن برای فناوری بالکچین در کشورهای خاورمیانه باشد.
در سطح رگوالتوری نیز همین بس که اغلب سازمانهای نظارتی و رگوالتوری
اروپایی ،آفریقایی و خاورمیانه ،رویکرد «بنشین و نگاه کن» را انتخاب کردهاند و
دستکم فعال ،تا زمانی که فناروی در سطح گسترده و عملی پیاده نشده است،
کاری با کنکاش مزایا ،مقررات و درونمایه آن ندارند.
البته ،سازمانهای رگوالتوری بریتانیا جزء سازمانهای پیشتاز در عرصه بالکچین
هستند که پیشتر ،دست به آزمون و بررسی راهکارها و فرآوردههای بالکچین
زدهاند و اکنون ،برخی مقررات مدون و قابل اســتنادي در مورد این فناوری در
چنته دارند که میتواند روند رشد فناوری بالکچین در منطقه را کنترل کند.

در سطح یک صنعت ،تشکیل کنسرســیومها میتواند روند دستیابی به اهداف
و دســتاوردهای منحصربهفرد فناوری مورد نظر را تســهیل و تضمین کند .در
مورد بالکچین نیز تشکیل برخی کنسرسیومها مبنی بر استفاده از راهکارهای
بالکچین ،جزء رویکردهایی است که میتواند به پذیرش و تثبیت فناوری در میان
کاربران و شرکتهای همکار بینجامد .بهعنوان مثال ،در عرصه گاز و نفت ،برخی
از شرکتهای نفتی بزرگ دست به ارائه محصوالت نفتی خود طی راهکارهای
تجاری مبتنی بر فنــاوری بالکچین زدهاند که میتواند تاثیری مســتقیم روی
روند رشد بالکچین داشته باشــد .یا مثالدیگر ،تشکیل کنسرسیوم بیسهآی
( )B3i consortiumتوسط برخی از سازمانهای ارائهدهنده بیمه اتکایی است
ـ متشکل از  14ســازمان ارائهدهنده بیمه اتکایی ـ که قصد دارند با استمداد از
فناوری بالکچین ،خدمات و راهکارهای بیمه بهتری را در اختیار کاربران خود
قرار دهند.
کنسرسیوم جهانی خدمات مالی آرســه ( )R3نیز جزء شبکههای بزرگی است
که بنابر گزارشها ،بیش از  200شرکت ارائهدهنده خدمات مالی ،شرکتهای
فناوری ،بانکهای مرکزی ،سازمانهای رگوالتوری و انجمنهای تجاری را گرد
هم آورده است .طرح توسعه یک پلتفرم مبتنی بر فناوری بالکچین در لندن که
تعداد قابل توجهی از بانکها را به کنسرســیوم زنجیره تجارت دیجیتال متصل
میکند ،از جمله برنامههای آرسه است؛ طرحی که میتواند یکی از موفقترین
راهکارهای تجاری مبتنی بر بالکچین در جهان نیز لقب بگیرد .شرکت چندملیتی
دیانوی جیال ( )DNV GLنیز که دفتر مرکزی آن در شهر اسلو نروژ واقع شده ،با
ارائه طرح اعطای مجوز کسبوکار با استفاده از فناوری بالکچین ،از جمله فعاالن
حوزه بالکچین در منطقه بهشمار میرود .ضمن اینکه در فرانسه نیز کنسرسیومی
از مدیران ثروت اقدام به راهاندازی پلتفرم توزیعشده مبتنی بر بالکچینی تحت
عنوان ایزنس ( )Iznesکردهاند که گامی بلند در راســتای معرفی بالکچین به
کاربران و سرمایهگذاران است.
با وجود تمام این نوآوریها و فعالیتهای پررنگ ،فاکتورهايي وجود دارند که روی
سرعت پذیرش بالکچین در منطقه تاثیر گذاشتهاند:
برخی مســائل نامطلــوب بهوجودآمده پیرامــون ارزهای رمزنگاریشــده،
تصمیمگیریهای مربوط به ســرمایهگذاری در حیطه بالکچین و توسعه این
فناوری را نیز تحت تاثیر قرار داده و روند پذیرش آن را کند کرده است .فاکتوری
که به برخی نگرانیهای عمده در مقیاس مدیریتی انجامیده است؛
روند رشد بسیار کند چارچوبهای رگوالتوری ،قوانین و استانداردهای صنعتی
که مستلزم خروج از فاز پایلوت و عملیشدن هستند؛
فقدان نیروهایی کارآمد و متخصص در حوزه فناوری بالکچین؛
چالشهای دولتی پیرامون کنسرسیومها.
ی زیرساختها و فرایندها به مرور زمان بهگونهای تغییر یافته و توسعه
اگرچه تمام 
مییابند که بستر را برای رشد هرچه بیشتر بالکچین و راهکارهای مبتنی بر آن
در برخی از مناطق آماده کنند ،بهویژه در مناطقی همچون بریتانیا ،سوئد ،امارات
متحده عربی ،ایرلند و سوئیس؛ اما بدون شک زمینهها و فرصتهای بیشتری نیز
برای پذیرش و توسعه فناوری بالکچین در این مناطق طی دو یا سه سال آتی به
وجود خواهند آمد که نوید آیندهای روشن با تکیه بر بالکچین را میدهد.

توجه ویژه به بازار آلمان
فناوری بالکچین یک مرکز توجه ویژه دیجیتال برای کشور
آلمان اســت .در حقیقت ،فناوری بالکچین در توافقنامه
ائتالفی آلمان نیز گنجانده شده و عالقه وافری به این فناوری،
در سراسر دنیای تجاری آلمان احساس میشود.
دو مورد از بزرگترین شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی
در سطح جهانی که عضو کنسرسیوم بیسهآی نیز هستند
(کنسرســیومی که حاصل نوآوری تعدادی از سازمانهای
ارائهدهنده خدمات بیمه اتکایی و مبتنی بر فناوری بالکچین
است) ،در آلمان اســتقرار یافتهاند و برخی از شرکتها ،از
صنایع مختلف ،با این سازمانها در ارتباط بوده و از راهکارها
و کاربردهای مــوردی مبتنی بر بالکچین آنها اســتفاده
میکنند .عالوه بر این ،برخی از دســتاندرکاران کلیدی و
مهم اتریوم ( )Ethereumو آیاوتیای ( )IOTAنیز در آلمان
قرار دارند و به همین دلیل تمایل آلمان برای حفظ موقعیتها
و فرصتهای بالکچینی و پیوستن به تحوالت دیجیتال اخیر
بسیار زیاد است.
استفاده از برخی از کاربردهای موردی خاص فناوری بالکچین
نظیر «ردیابی و ردگیــری ( »)track and traceدر صنایع
مختلفی از کشور آلمان نیز رونق گرفته که میتواند حاکی
از پذیرش مطلوب و امیدوارکننــده فناوری در این منطقه
باشــد .این کاربردهای موردی در زنجیره تامین بسیاری
از شرکتهای کوچک و متوســط آلمانی ،موسوم به ژرمن
میتل استند ( )German Mittelstandو همچنین برخی از
تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات اصلی (OEM: Original
 )equipment manufacturerخودرو مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند.
عالوه بــر این ،عالقه شــدیدی به بهرهجویــی از مزایا و
کاربردهای منحصربهفرد فناوری بالکچین در این کشــور
مشاهده میشود؛ عالقهای که سازمانها و موسسات مالی را
بر آن میدارد تا با پیادهسازی برخی پلتفرمهای توزیعشده
مبتنی بر فناوری بالکچین که طبیعتا دارای ماهیت مشارکتی
هســتند ،بانکها و ســرمایهگذاران مختلف را دعوت به
مشارکت و ارائه برخی خدمات نظیر وامهای ودیعه و امثال
آن کنند ،یا فرایندهای منســوخی را که تاکنون بهصورت
دستی صورت میگرفتهاند ،پشتیبانی کرده و بهبود ببخشند.
ن هم در مقیاس کشوری،
پرواضح است که چنین رویکردی ،آ 
ناشی از تمرکز مناســب و عمیق نظام اقتصادی آلمان روی
فناوری بالکچین است.
البته ،با توجه به تنظیمات رگوالتوری کنونی و محدودیتهای
قانونی و محکم اعمالشده پیرامون ارزهای رمزنگاریشده،
عرضه اولیه سکه (  )ICOاندکی با مشــکل روبهرو است و
فعالیتهای شرکتها ،در مقایســه با کشورهایی همچون
سوئیس ،در این منطقه بهمراتب کمتر مشاهده میشود.
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درک کاربرد بالکچین در سرویسهای مالی

بیش از نیمی از پاسخدهندگان در صنعت نفت و گاز و خودرو بر این باورند که فناوری بالکچین در درجه اول پایگاه دادهای برای پول یا کاربردی است
برای صنعت سرویسهای مالی .هرچند که این گفته با تعداد زیادی از مدیران صنایع مختلف این نظرسنجی که ادعا کردند دانش عالی و حرفهای
درمورد فناوری بالکچین دارند ،متناقض است .اکثر این مدیران در صنایع مراقبتهای بهداشتی ،سرویسهای مالی و علوم زیستی این باور را ندارند
که بالکچین صرفا یک پایگاه داده برای پول یا کاربردی برای سرویسهای مالی است.

سوال :بالکچین پایگاه دادهای برای پول است و هیچ معنا و مفهومی ندارد اگر از آن در حوزهای جدای از سرویسهای مالی یا تسهیل تراکنشهای
مالی استفاده کنیم .آیا با این جمله موافقید یا مخالف؟
61 %

نفت و گاز

53 %

خودرو

49 %

غذا

49 %

تکنولوژی  /رسانه  /مخابرات

48 %

بخش عمومی

44 %

تولید و محصوالت مصرفکننده

40 %
38 %

سرویسهای مالی

36 %

علوم زیستی (بیوتکنولوژی ،دستگاههای پزشکی و داروسازی)

36 %

دیگر

درصد پاسخدهندگانی که با جمله ذکرشده در باال موافق هستند
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مراقبتهای بهداشتی

چشمانداز
خدمات مالی
بخش خدمــات مالی ،یکی از اولین حوزههایی اســت که فناوری بالکچین را کشــف کــرده و حقیقتا
نیز پتانســیل زیادی برای تاثیرپذیری از این فناوری دارد .به همین دلیل نیز بخــش عمدهای از افراد
شرکتکننده در نظرسنجی  2018دیلویت در مورد فناوری بالکچین ،که بالغ بر حدود یکچهارم از کل
شرکتکنندگان را تشکیل میدهند ( 23درصد) ،فعاالن حوزه خدمات مالی هستند.
پس از سالها تمرکز روی فناوری بالکچین بهعنوان یک نوآوری متفاوت و صرفا از روی حس کنجکاوی ،به
نظر میرسد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا صنعت خدمات مالی ،خود را درگیر پروژههای عملی بالکچین
کرده و طعم این فناوری را چه در کالبد یک تهدید جدی ،و چه به شــکل یک فرصت استثنایی بچشد.
مقاالت ،نظرسنجیها و گزارشهاي منتشرشده از سوی دیلویت ،حاکی از یک جهش بزرگ بهرهوری و
صرفهجویی در خدمات مالی ،در سایه فناوری بالکچین و مزایای رقابتی فوقالعاد ه آن هستند .در حقیقت،
اپلیکیشنها و مدلهای جدیدی که در سایه فناوری بالکچین در این حیطه طراحی و راهاندازی شدهاند،
جریانهای درآمدزایی جدیدی را به ســمت ســازمانهای پذیرنده فناوری روانه ساختهاند و این ،آغاز
سیطره بالکچین بر صنعت خدمات مالی است.
در مقیاس عملی ،دفاتر کل توزیعشده و غیرمتمرکز ،این قابلیت را دارند تا راههای تعامالتی سازمانها و
موسسات ارائهدهنده خدمات مالی با یکدیگر ،با سازمانهای رگوالتوری و حتی با کاربران آنها را بهطور
کلی دستخوش تغییر کنند .بهعبارتی ،این فناوری قادر است تا با بازطراحی روشهای انجام این تعامالت،
نحوه ارائه خدمات و حتی نوع خدمات ارائهشده از ســوی این شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد .به لحاظ
تاریخی ،کاربردهای موردی فناوری بالکچین که میتوانند به مدد صنعت خدمات مالی بیایند ،شــامل
مواردی از قبیل تامین مالی تجاری ( ،)trade financeحسابرسی کاربران ،ارائه گزارشها و اظهارنامههای
قانونی و پرداختهای برونمرزی ( )cross-border paymentsمیشود .هرچند با پیشروی بیشتر انتظار
میرود که شاهد رونق موارددیگری نظیر تولید درآمد در خدمات مبتنی بر رمزنگاری ،برنامههای وفاداری
( ،)loyalty programsخدمات صدور اوراق بهادار و امثال آن در این حوزه نیز باشیم.
در شرایط فعلی که بسیاری از شــرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی روی تیمهای متمرکز بر فناوری
بالکچین حساب باز کردهاند و سرمایهگذاریهای داخلی روی این فناوری نیز بهشدت رو به فزونی گذاشته
است ،در نظر داشتن سازمانهای ساختارشــکن از اهمیت باالیی برخوردار است .همانطور که قبال نیز
در سرفصلهای قبلی این مقاله عنوان شد ،زمانی که شرکتها و سازمانهای تثبیتشده و فناوریمحور
باسابقه را با ســازمانهای ساختارشکن نوظهور مقایســه میکنیم ،درمییابیم که این استارتآپهای

نوظهور ،بسیاری از محدودیتهای قانونی ،مدلهای کسبوکار منسوخ و ناکارآمد و همچنین سیستمهای
عملیاتی از کار افتادهای که ســازمانهای تثبیتشده با آنها دســت به گریبان هستند را نمیشناسند.
اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در نظرسنجی  2018دیلویت ،جزء مدیرانی هستند که در حال
نظاره فناوری بالکچین و یادداشتبرداری از مزایا و قابلیتهای آن هستند ،چراکه به دالیلی خود را دست
و پا بسته میبینند .با این حال ،نامهای بزرگی نیز در این بین دیده میشوند که سازمانهایشان در حال
سرمایهگذاریهای کالن در حوزه بالکچین است و در عمل نیز از قابلیتهای موردی این فناوری سود
میبرند .طبق این نظرسنجی ،بالغ بر  39درصد از مدیران سازمانها ،برنامه سرمایهگذاری بیش از پنج
میلیون دالری روی بالکچین را در نظر گرفتهاند و این در حالی است که  16درصد از آنها ،اعالم کردهاند
که قصد دارند سرمایهگذاریهای خود روی فناوری بالکچین و راهکارهای مبتنی بر آن را به بیش از 10
میلیون دالر نیز افزایش دهند.
با این حال ،بالکچین هنوز هم چالشهای خود را دارد:
مقیاسپذیری مسالهای کلیدی اســت که به ســازمانها این قابلیت را میدهد تا امکان و کم و کیف
پیادهسازی طرحهای مبتنی بر فناوری بالکچین در عمل را بسنجند .عدهای بر این باورند که در برخی
از وعدههای خوشرنگ و لعاب بالکچین اغراق شده و مقیاسپذیری ،فاکتوری است که میتواند صحت
این ادعا را فاش کند.
امنیت یکی از مهمترین مالحظاتی اســت که باید در مورد فناوری بالکچیــن مدنظر قرار گیرد84 .
درصد از مدیران شرکتکننده در نظرسنجی  2018دیلویت اذعان کردهاند که بالکچین ،بسیار ایمنتر از
بالقوهای میتواند در آینده با خود بهدنبال داشته
سیستمهای کنونی خواهد بود ،اما اینکه چه تهدیدهای 
باشد ،هنوز درهالهای از ابهام قرار دارد.
ایجاد کنسرسیوم و مشارکت جزء الزامات ضروری برای قفلگشایی از مزایای بالقوه فناوری بالکچین
در صنعت خدمات مالی اســت .بر اساس نظرســنجی دیلویت ،در حال حاضر تنها  45درصد از مدیران
سازمانها نسبت به پیوستن به کنسرسیومهای بالکچین و مشــارکت بادیگر سازمانها و رقیبانشان
اظهار تمایل کردهاند.
آنچه مسلم است ،صنعت خدمات مالی اکنون در حساسترین برهه قرار گرفته و میتوان آن را در آستانه
تحوالتی شگرف و تعیینکننده تصور کرد .در این برهه حساس ،کسانی برنده خواهند بود که بتوانند هر
دو ب ُعد فناوری بالکچین را از لحاظ تهدید یا فرصت بودن درک کنند.
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میزان سطح درک و فهم مدیران صنایع از فناوری بالکچین

نظرسنجی ما شامل گروهی از مدیران میشود که خودشان را کامال آگاه و مطلع از بالکچین معرفی میکنند؛ یا الاقل افرادی که درک کلی از این
فناوری دارند و در شرکتهایی با میزان درآمد سالیانه  500میلیون به باال کار میکنند و این توانایی را دارند که درباره برنامههای سرمایهگذاری
سازمانشان در حوزه بالکچین اظهار نظر کنند .اکثر این افراد خودشان را متخصص این حوزه میدانند؛ بهویژه مدیران اجرایی صنایع نفت و گاز ،غذا،
تکنولوژی ،رسانه و مخابرات ،تولید و محصوالت مصرفکننده و خودرو .حداقل  80درصد پاسخدهندگان این صنایع دانش خودشان در حوزه بالکچین
را در حد عالی یا متخصص عنوان کردند.

سوال :میزان درک خودتان از فناوری بالکچین را تا چه حد توصیف میکنید؟

87 %

نفت و گاز

86 %

غذا

81 %

تکنولوژی  /رسانه  /مخابرات

80 %

تولید و محصوالت مصرفکننده

80 %

خودرو

74 %

مراقبتهای بهداشتی

73 %

سرویسهای مالی

70 %

علوم زیستی (بیوتکنولوژی ،دستگاههای پزشکی و داروسازی)

58 %
52 %
درصد پاسخدهندگانی که دانش خودشان را عالی یا متخصص معرفی کردند
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دیگر
بخشهای عمومی

چشمانداز علوم
زیستی و مراقبتهای
بهداشتی
چشمانداز حوزه بهداشت و درمان از فناوری بالکچین ،بهویژه طی  21ماه گذشته بهشدت ارتقا یافته،
ی که از نقطه کنجکاوی و کنکاش صرف در ویژگیها و قابلیتهای این فناوری ،اکنون به نقطهای
بهطور 
رســیده که قصد دارد بالکچین را در بوته آزمایش قرار داده و وارد فاز عملیاتی کند .این ساختارشکنی
قریبالوقوع ،حاکی از جهشی جدی و بزرگ در چشــمانداز بهداشت ،درمان و سالمت است و میتواند
خبری خوشحالکننده برای طرفداران بالکچین باشد.
طبق نتایجی که نظرسنجی دیلویت نشان میدهد ،قریب به  55درصد از مدیران کسبوکارها در حوزه
ی در صنعت خواهد
بهداشت ،درمان و سالمت بر این باور هستند که بالکچین ،به ساختارشکنی عظیم 
انجامید و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از آنها که چیزی در حدود  60درصد از شرکتکنندگان
را تشکیل میدهند ،اذعان میکنند که اگر به جریانات ساختارشکنانه بالکچین نپیوندند ،مزایای رقابتی
فوقالعاده این فناوری را از دست خواهند داد .پرواضح است که این ساختارشکنی ،فرصتها و تهدیدهایی
را با خود به همراه خواهد داشت که باید ارزیابی شده و آدرسدهی شوند .نکته قابل توجه اینجاست که
اغلب سازمانهای فعال در حوزه بهداشت ،درمان و سالمت معتقد هستند که بالکچین میتواند در ابعاد
زیر ایجاد ارزش کند:
حذف میانجیگری :با وجود اینکه در سیستمهای متمرکز کنونی وجود عناصر میانجی ،واسطهگران
یا به عبارتدیگر اشخاص ثالث ناگزیر است ،در دفاتر کل توزیعشده غیرمتمرکز بالکچین،دیگر به این
میانجیگریها نيازي نیست و کلیه امور میتواند تحت کنترل و مدیریت اعضای شرکتکننده در شبکه
(گرهها) و قراردادهای هوشمند صورت پذیرد( .مثالها :گردآوری دادههای سالمت کاربران ،ارائه خدمات
اعتبارسنجی دادههای گردآوریشــده ،برنامههای رسیدگی به درخواستهای بیماران و ارزیابی نحوه
سرویسدهی به آنها ،ارائه دعوی و امثال آن)
شــفافیت و قابل اطمینان بودن :شــفافیت و قابلیت تایید ،بازخوانی و مشــاهده تراکنشهای
ی اعضای شرکتکننده در اکوسیستم ،مزیت فوقالعادهای است که
صورتگرفته در شبکه توسط تمام 
میتواند به ارتقای بهرهوری عملیاتی در سیستم منجر شود( .مثالها :پرداختهای قابل کنترل نقدی،
زنجیرههای تامین دارویی ،تجاری و بالینی و همچنین اجتناب از تقلب ،اتالف و سوءاستفاده)
مشارکت در صنعت :یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در بهرهوری سازمانها ،دادههایی است که هر یک از

آنها برای ارائه محصوالت و خدمات به کاربران خود استفاده میکنند .از همین رو ،امکان بهاشتراکگذاری
دادهها میان صنایع و مشارکت مثبت در این زمینه میتواند به ارتقای سطح بهرهوری در تمام طرفین
منجر شود( .مثالها :دایرکتوریهای ارائهدهندگان و گواهینامههای معتبر ،بینش وسیع نسبت به بیمار،
نیازها و انتظارات وی و سوابق بالینی گسترده و قابل اطمینان)
مدلهای جدید کسبوکار :سرمایهگذاری روی بالکچین و طراحی و ایجاد مدلهای کسبوکار
جدید میتواند در نهایت ،به بهبود عملکرد سیستم و جریانهای تولید درآمد جدید برای سازمان منجر
ب درآمد از این طریق و تجزیهوتحلیل مبتنی
شود( .مثالها :فعالسازی مالکیت دادههای بیماران و کس 
بر هوش مصنوعی دادههای گردآوریشده در سایه فناوری بالکچین)
بالغ بر  61درصد از شــرکتکنندگان در نظرســنجی دیلویت که در حوزه بهداشت ،درمان و سالمت
فعالیت میکنند ،اظهار داشتهاند که با علم به این قابلیتهای ویژه و فرصتهای خیرهکننده ،قصد دارند
تا دستکم يك میلیون دالر از سرمایهگذاریهای سازمان خود طی سال آتی را به فناوری بالکچین و
راهکارهای مبتنی بر آن اختصاص دهند .این رقم ،حتی براي سازمانهای علوم زیستی بیشتر نیز بوده
و این مدیران اعالم کردهاند که سرمایهای بالغ بر  5الی  10میلیون دالری در سال آتی و طی دوره مشابه
برای بالکچین تدارک دیدهاند .عالوه بر این ،سازمانهای علوم زیستی معموال نسبت به فناوری بالکچین
و وعده و وعیدهای آن خوشبینتر ازدیگر ســازمانها در صنایعدیگر هســتند و چیزی در حدود 60
درصد از مدیران آنها ،در نظرسنجی دیلویت اعتراف کردهاند که بالکچین ،یک نیاز مبرم در سازمانهاي
آنهاست .این در حالی اســت که این رقم در مورددیگر سازمانهای بهداشت و سالمت ،تنها  39درصد
گزارش شده است.
این سطح از خوشبینی ،حاصل تالشهای بسیار ،گواههای اثبات مفهوم متعدد و پروژههای ارزشمند
بسیاری است که توسط سردمداران صنعت و کنسرسیومهای فعالی صورت گرفته که بهصورت رسمی،
بهدنبال اثبات بالکچین و قابلیتهای آن هستند .دیلویت عنوان میکند که طی سال آتی ،پیامدهای قابل
توجه این تالشها و ممارستها ،شواهدی ملموس دال بر ارزشمند بودن بالکچین و صحت وعدههای آن را
ارائه خواهند داد و تجربهای خواهند بود که میتواند به تصحیح و بازسازی اکوسیستمهای کنسرسیومها
و پشتیبانی از راهکارهای مبتنی بر فناوری بالکچین در صنعت بهداشت ،درمان و سالمت کمک کند.
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وضعیت کنونی پذیرش بالکچین توسط
پاسخدهندگان درمقایسه با رقبا

اکثریت پاسخدهندگان بر این باورند که شرکتهای آنها یکی از پیشروهای بهکارگیری از فناوری بالکچین ،نسبت به رقبایشان هستند.
پاسخدهندگانی که در صنایع مربوط به تولید و محصول مصرفکننده ،نفت و گاز ،علوم زیستی تکنولوژی ،رسانه ،مخابرات و غذا فعالیت دارند به نظر
میرسد که نسبت به رقبایشان اطمینان بیشتری دارند.

سوال :وضعیت کنونی بهکارگیری بالکچین در سازمان شما نسبت به رقبایتان چگونه است؟
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چشمانداز فناوری،
رسانه و مخابرات
()TMT
درمیان همه سردرگمیها ،شــرکتهای  TMTاز راههای مختلفی در حال نزدیکتر شدن به فناوری
بالکچین هســتند .ارائهدهندگان خدمات ابری در حال افزودن ابزارهای توســع ه بالکچین به پلتفرم
خدماتی خود هستند .سازندگان چیپستها به ایجاد واحدهای پردازش گرافیکی ( )GPUاختصاصی
و مدارهای مجتمع یکپارچه با کاربردهای اختصاصی ( )ASICپرداختهاند .ارتباطات مخابراتی در حال
آزمایش برای بهرهمندی از قابلیتهای بالکچین هســتند .اما به نظر میرسد که شرکتهای رسانهای
با احتیاط بیشتری در این حوزه گام برمیدارند .با این حال موفقیتهایی که حوزههای خدمات مالی و
تدارکاتی بهواسطه استفاده از فناوری بالکچین به دست آوردهاند و همچنین درک بهتری از قابلیتهای
بالکچین و توجه موثر به تفاوتهای معماری آن باعث شده تا رهبران  TMTانگیزه بیشتری برای استفاده
از این فناوری داشته باشند.
بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی ۱۸ ،درصد از پاسخدهندگان در زمینه  TMTبه حساب میآیند .از
میان تمامی پاسخدهندگان  68درصد موافق این مساله هستند که در صورتی که فناوری آنها با بالکچین
سازگار نشود ،مزیت رقابتی بزرگی را از دست خواهند داد .همچنین  ۵۹درصد از پاسخدهندگان اذعان
داشتهاند که بالکچین صنعت آنها را متحول ساخته است .رهبران  TMTدر حال مشاهده این هستند که
بوکارهایی که در حال
فناوری بالکچین قدرت ایجاد تعادل بیشتر در تبادل ارزش مابین مشتریان و کس 
خدماترسانی به آنها هستند را دارد .همچنین به لطف این فناوری اعتماد و شفافیت بیشتری در میان
طرفین شکل میگیرد .افزایش اعتماد و شفافیت میتواند باعث ایجاد رقابت بیشتر و همچنین ارزش
بیشتر برای مشتریان شود.
بخش فناوری با اعمال پیوسته قابلیتهای بالکچین به سیســتمهای فناوری اطالعات خود در حال

تطبیقپذیری بیشتر با این فناوری است .در حوزه شرکتهای رسانهای و سرگرمی ،فناوری بالکچین
میتواند در اموری مانند ردیابی و کسب درآمد از محتوا ،ردیابی دزدی و همچنین مدیریت داراییهای
دیجیتال از مرحله خلق تا رسیدن به دست مصرفکننده موثر ظاهر شود .ردیابی محتوا و رساندن حقوق
و دســتمزد به صاحبان واقعی اثر در دنیای اقتصادهای دیجیتالی بسیار ضعیف و غیرقابل تحمل شده
است .همهساله شرکتهای رسانهای خسارتهای بسیاری را بهدلیل دزدی و استفاده غیرمجاز از اثرات
دیجیتالی متحمل میشوند .بالکچین پتانسیل این را دارد که یک چارچوب نوین و قرن بیستویکمی
برای شناسایی ،ضبط و حل تعامالت محتوایی در هر زمان و مکانی ارائه دهد.
در صنعت مخابرات فناوری بالکچین میتواند در اموری مانند سادهسازی سیستم قبوض ،کاهش تقلب
مربوط به رومینگ ،ایجاد پروندههای غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر برای حسابداری و بازرسی و همچنین
برای ایجاد بستری برای شبکههای پویاتر و قابلانعطافتر نسل بعدی مورد استفاده واقع شود .با استفاده
از فناوری بالکچین اپراتورهای مخابراتی باالخره قادر خواهند بود تا به فروش هویت بهعنوان یک سرویس
( )IDaaSبرای مشتریان و دستگاههای متصلشده بپردازند .این نکته بدیهی است که  ۵۰درصد از رهبران
شرکتکننده در این مطالعه در حال تالش برای استفاده از بالکچین در حوزه هویت دیجیتالی هستند.
استارتآپها و کنسرسیومهای مســتقل در حال تالش برای ایجاد راهحلهای مبتنی بر بالکچین در
حوزههای هویت ،تبادل ارزش و مدلهای باز برای رساندن حقوق محتوا به صاحبان اثر هستند .چنین
تالشهایی توانایی این را دارد که شرکتهای رسانهای و مخابراتی را در زمینه هویت و مدیریت محتوا
قدرتمندتر سازد .فشارهای رقابتی برای رهبران  TMTهر لحظه در حال افزایش است ،اما همین فشارها
باعث نمایانتر شدن فرصتها نیز میشوند.
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تا به امروز صنایع چقدر روی فناوری
بالکچین سرمایهگذاری کردند؟

صنایع خودروسازی ،علوم زیستی ،نفت و گاز ،تکنولوژی ،رسانه و مخابرات بیشترین سرمایهگذاری را تا به امروز روی فناوری بالکچین انجام دادند و
در کمال تعجب مشاهده شد که سرویسهای مالی در انجام این سرمایهگذاریها عقب افتادند.

سوال :تقریبا سازمان شما تا به امروز چقدر در حوزه بالکچین سرمایهگذاری کرده است؟
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چشمانداز بخش
عمومی (ایاالت
متحده آمریکا)
دید رایج نسبت به سازگاری دولتها با فناوریهای نوظهوری مانند بالکچین تمایل دارد تا استفاده از این
فناوریها را در سازمانهای دولتی دستکم بگیرد ،اما با این حال در چند سال گذشته و با آغاز استفاده
از فناوری بالکچین در داخل سازمانهای اداری و دولتی ،شاهد افزایش فعالیتهایی در این حوزه بودیم.
برای مثال حدود نیمی از پاسخدهندگان دولتی ( 46درصد) با این موضوع موافقاند که فناوری بالکچین
قابلیت متحولکردن صنعت ســازمان آنها را دارد .با نگاهی به گزارشهای منتشــره از سوی دیلویت
درمییابیم که دیدگاه دولتی از حس کنجکاوی به ســمت آزمایشکردن و همچنین به ســمت تفکر
استراتژیک بلندمدت حرکت كرده است .سازمانها تمایل دارند با سرمایهگذاری در این حوزه ،در مورد
چگونگی تاثیر فناوری بالکچین بر سازمانهای خود چیزهای بیشتری را یاد بگیرند.
زمانی که صحبت از آینده بالکچین در امور دولتی میشود ،استفادههای بالقوه بینهایتی از آن به ذهن
میرسد .رایجترین اســتفادههای بالکچین در بخش عمومی شــامل مواردی چون هویت دیجیتال،
تراکنشهای داخلی یا میاندولتی ،یکپارچگی دادهها و همچنین قابلیت ردیابی زنجیره تامین میشود.
بررسیهای انجامگرفته توسط پاســخدهندگان ،مزایایدیگر بالکچین از جمله سرعت معامالت آنی،
بوکار جدید و بهبودیافته و افزایش امنیت دادهها را با موارد استفاده این فناوری همتراز
مدلهای کس 
میکند .به این ترتیب ما نیز همگام با دیلویت با هیجان از رهبران دولتی که قصد بهکارگیری موارد استفاده

گسترده بالکچین را در برنامههای استراتژیک خود داشتند ،حمایت میکنیم.
فناوری بالکچین نیازمند این است که سازمانها چابک و قابل تغییر باشند .در داخل بدن ه دولت موانع
بسیاری در مسیر ســازگاری با بالکچین قرار دارد ،اما با این حال تمرکز روی تنظیم مقررات ،امنیت و
همچنین مقاومت عمومی نسبت به گذشته تغییر یافته است .هنگامی که سازمانها شروع به تغییرات
در مسیر استفاده از بالکچین کنند ،چالش استفاده از این فناوری پیچیدهتر نیز خواهد شد 37 .درصد
از پاسخدهندگان اظهار داشتهاند کلیدیترین مانع برای استفاده از بالکچین ،سازگاری و وابستگی آنها
به سیستمهای سنتی سازمان است .گفتني است امنیت دادهها ،حفظ حریم خصوصی و کمبود مقررات
بهعنوان برجستهترین نقاط کانونی دولتها بهشمار میروند .در همین جهت سطح باالی شک و عدم
اطمینان کنونی ازدیگر دالیلی است که باعث کاهش سرعت سازگاری سازمانها میشود.
با وجود تمام بازدارندههایی که هر یک بهصورت منحصربهفردی سد راه این فناوری شدهاند ،ما همچنان
شاهد این هستیم که ســازمانها خود را برای نوآوری به چالش میکشند .بالکچین قابلیت این را دارد
که بخش دولتی را؛ چه در سطوح آشکار و مســتقیم و چه در ســطوح ناپیدا متحول کند .آژانسها و
سازمانهایی که این پتانسیل را شناســایی کرده و طبق آن عمل میکنند ،در خط مقدم تغییرات این
الگو قرار خواهند گرفت.
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میزان پیشرفت شرکتها در سفر بالکچین در صنایع
جای هیچ تعجبی ندارد که اکثر پاسخدهندگان نسبت به استفاده و بهکارگیری از این فرایند هشیار و آگاه هستند و مراحل انجام آزمایشات در سفر
بالکچین را سپری میکنند .نزدیک به  30درصد پاسخدهندگان حوزه تولید و محصول مصرفکنندگان 23 ،درصد در حوزه علوم زیستی و  20درصد
در حوزه تکنولوژی ،رسانه و مخابرات ،گفتند که در مرحله تولید با بالکچین قرار دارند.

سوال :شرکت شما در جریان سفر بالکچین خود چه موقعیتی دارد؟
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این گزارش با حمایت شرکت حصین توسط تیم راه پرداخت ،ترجمه و بازتولید شده است
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