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صنعت خدمات مالی، صنعتی با رشد بسیار زیاد در سراسر جهان محسوب 
می شود. این صنعت هسته اصلی اقتصاد و زندگی مردم به شمار می رود. 
همان طور که در گزارش شماره 7 با عنوان »بالکچین، مفاهیم و کاربردها« 
تشریح شد، فناوری بالک چین نقش مهمی در ارتقای ارائه خدمات مالی 

داشته و تسهیالت زیادی را برای این صنعت فراهم آورده است. 

استفاده از بستر بالکچین در بخش مسکن نیز می تواند تسهیالتی را برای 
خریداران فراهم آورد. کاربرد بالکچین در تأمین مالی تهیه مسکن می تواند با 
غلبه بر فرآیند بروکراتیک و زمان بر روش های سنتی تأمین مالی، نقش مهمی 

در ایجاد تعادل در بازار مسکن فراهم نماید. 

در استرالیا به طور متوسط 42 روز از زمان ثبت تقاضای وام خرید مسکن 
تا پرداخت آن زمان طی می شود1. عالوه بر آن در هر گام از این فرآیند فرد 
متقاضی وام با افرادی مانند کارگزاران وام مسکن، کارمندان بانک، وکال و 
مشاوران امالک سروکار دارد که هر کدام زمان و کارمزد خود را به فرآیند وام 
مسکن اضافه می کنند. اگرچه بسیاری از این افراد مشاوره و اطالعات ارائه 
می دهند، اما در حال انجام وظایفی هستند که می تواند توسط رایانه و با احتمال 
خطای نزدیک به صفر و با سرعت باالتر انجام شود. به عنوان مثال، بانک ها 
باید نسبت دارایی به بدهی فرد را بررسی کنند و دفاتر اسناد رسمی باید کار 
انتقال مالکیت ملک را انجام دهند. همچنین برای ارزیابی درخواست، بررسی 
سابقه اعتباری نیز ضروری است. حال سؤال این است با وجود تمام این 
اطالعات که قباًل در پایگاه های اطالعاتی آنالین امن موجود است، چرا هنوز 
هزینه های سیستم بانکی و نظارتی قدیمی بر فرد متقاضی تسهیالت تحمیل 

شده و وی را رها نکرده است!؟

در هندوستان شهرنشینی سریع و فقدان مسکن مقرون به صرفه، منجر به 

1. https://www.homeloanexperts.com.au/home-loan-articles/block-
chain-mortgage/
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کمبود 10 تا 12 میلیون خانه شهری و 26 تا 37 میلیون خانه برای خانوار شهری 
ساکن در مسکن غیررسمی شده که اغلب شرایط بدی را هم دارند. بخش 
 -)EWS2( عمده ای از این خانوارها، خانوارهای کم درآمد -قشر آسیب پذیر
با درآمد ساالنه کمتر از 4600 دالر و خانواده های گروه کم درآمد )LIG3( با 
درآمد ساالنه 4600 تا 9200 دالر هستند. اکثر خانوارهای کم درآمد در بخش 
غیررسمی کار می کنند و فاقد اسناد قابل اعتمادی از درآمد دریافتی هستند. 
این خانوارها نمی توانند از بانک ها و شرکت های تأمین مالی سنتی تهیه مسکن 
که بر مشتریان بخش رسمی با درآمد متوسط و باال تمرکز دارد و بر اساس 
اسناد درآمد قابل اعتماد وام می دهد، وام مسکن دریافت کنند. اکنون گروه 
 »)AHFCs4( جدیدی از »شرکت های تأمین مالی مسکن مقرون به صرفه
در هند به این شکاف پرداخته و با استفاده از یک نوآوری پیشگام در ارزیابی 
اعتبار، به مشتریان کم درآمد و غیررسمی شهری خدمات ارائه می کنند. یکی 
از چالش های شرکت های یاد شده از دست دادن مشتریان خوب و در نتیجه 
از دست رفتن سودآوری است. اگر مشتریان سابقه پرداخت های منظم داشته 
باشند، بانک ها و AHFC های بزرگ تر با ارائه وام هایی با نرخ های بهتر وارد 
عمل می شوند. برای برخی از AHFC ها، خروج ساالنه چنین مشتریانی به 18 
تا 24 درصد می رسد. بالک چین می تواند با کاهش هزینه ها و همچنین سرعت 

بخشیدن به فرآیند دریافت تسهیالت، مشتری جذب کند. 

در این رابطه دو راهکار بر بستر بالک چین طراحی شده است. اولین راهکار 
فرآیند شناسایی مشتری )KYC5( است که در مورد افراد فاقد حساب بانکی 
مطرح می شود. این فرآیند ستون فقرات تالش های نهادهای مالی برای مبارزه 
با پولشویی را تشکیل داده و به شناسایی و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه 

2.  Economically Weaker Section
3.  Low income group
4.  Affordable Housing Finance Companies
5.  Know your customer
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در سراسر جهان کمک می کند. فرآیند شناسایی مشتری علیرغم اهمیت، در 
بسیاری از مؤسسات مالی با فرآیندهای خسته کننده، ناکارآمد عمل کرده و 
هزینه بر بوده که می تواند بر تجربه مشتری تأثیر منفی بگذارد. فناوری می تواند 
پاسخگو باشد، اما آیا بالک چین راه حل مناسبی است؟ تغییرناپذیری و شفافیت 
بالک چین راهی ساده را برای نهادهای مالی فراهم می کند تا دسترسی سریع 
و ایمن به داده های واقعی و به روز مشتریان داشته باشند. این موضوع منجر 
به کارایی عملیاتی بیشتر، افزایش اعتماد بین مؤسسات و کاهش جمع آوری 
داده های فشرده، زمان پردازش و هزینه ها می شود. برای تنظیم کننده ها6، استفاده 
از بالک چین یک منبع واحد از داده های مشتری را برای درک بهتر و مشاهده 
فعالیت مشتری در سراسر مؤسسات مالی فراهم می کند. از دیدگاه مشتری، 
استفاده مؤسسات از ابزار KYC با قابلیت بالک چین می تواند زمان انتظار را 
کاهش دهد و نیاز به ارائه مکرر اطالعات مشابه به ارائه دهندگان خدمات مالی 

را از بین ببرد.

دومین راهکار، از کاربرد بالکچین در امالک و مستغالت ناشی شده و یک 
نوآوری بزرگ در این فضا محسوب می شود. این راهکار عبارت است از 
توکنیزه کردن امالک و مستغالت. برای درک جنبه های کلیدی توکن سازی 
دارایی، درک اصول اولیه فناوری بالک چین ضروری است. بالک چین در 
هسته خود، یک دفتر کل غیرمتمرکز عمومی است که همیشه در حال گسترش 
است. بالک های منفرد حاوی داده هایی هستند که با رمزنگاری ایمن شده اند 
و تغییر آن ها غیرممکن است. عالوه بر این، هر بلوک به رمزنگاری بلوک 
قبل از خود دسترسی خواهد داشت. این بلوک ها شامل داده های تراکنش 
و زمان انجام آن است. داشتن دفتر کل غیرقابل تغییر در دسترس عموم، به 
شفافیت بازار امالک و مستغالت می افزاید. از طریق قراردادهای هوشمند، 
می توان موقعیتی را بدون لزوم برقراری اعتماد میان خریدار و فروشنده، در 

6.  regulators
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نظر گرفت. در چنین بازار پرریسکی که ممکن است طرفین به یکدیگر اعتماد 
نکنند، قراردادهای هوشمند ریسک را تا حد زیادی کاهش می دهد. خریداران 
و فروشندگان می توانند فرآیند معامله ملک را ساده تر کنند و در نتیجه فرآیند 
عقد قرارداد را برای شرکت تأمین مالی نیز ساده تر نمایند. به محض اینکه 
اطالعات در دفتر کل توزیع شده وارد شود، بالک چین از هرگونه دستکاری 
داده ها جلوگیری می کند. در نتیجه، این فناوری داده ها را به طور دائم، کارآمد 
و شفاف ثبت می کند تا همه طرف های درگیر بتوانند تاریخچه تراکنش ها را 
ببینند. استارت آپ های امالک و مستغالت مبتنی بر بالک چین، یک دارایی 
را تبدیل به توکن کرده و تضمین می کنند که فروشندگان در واقع مالک آن 
هستند و خریدار بودجه الزم برای پوشش آن را از طریق قراردادهای هوشمند 
رمزنگاری که توسط شرکت تأمین مالی مسکن پشتیبانی می شود، در اختیار 
دارد. یک بالک چین می تواند به طور یکپارچه تمام این داده ها را فوراً تأیید 
کند و زمان و هزینه کل تراکنش را کاهش دهد. توکن کردن یک دارایی به ارز 
دیجیتال امنیت خرید را افزایش می دهد و یک بازار جهانی را برای مبادله باز 
می کند. برای بسیاری، فناوری بالک چین کاربرد واضحی در بازار غیرشفاف 
امالک و مستغالت دارد. چندین استارت آپ امالک و مستغالت بالک چین 
این جایگاه را با توسعه راه حل های نوآورانه پر کرده اند. جذب مشتری با 
پرداخت سریع تر و مطمئن تر KYC و پرداخت وام با دارایی حاصل از قرارداد 
هوشمند آسان تر می شود. این نه تنها به بهبود سودآوری کمک می کند، بلکه 
احتمال کالهبرداری منجر به عدم بازگشت دارایی )NPAs7( را نیز کاهش 

می دهد.

7.  Non-performing assets
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نحوه عملکرد فناوری بالکچین در چشم انداز بازار امالک و 
مستغالت استرالیا

فناوری بالک چین فهرستی از سوابق است که به یکدیگر مرتبط شده و 
»رمزگذاری« یا به عبارت دیگر ایمن شده اند تا فقط برای اشخاص مجاز قابل 
دسترسی باشد. در حال حاضر اطالعات خصوصی مانند حساب های بانکی 
و سوابق دولتی مانند عناوین مالکیت در اختیار مؤسسات خصوصی و دولتی 
است. افراد مجاز مانند کارگزاران وام مسکن و مدیران بانک باید هنگام ارزیابی 
واجد شرایط بودن شما و رعایت سیاست وام دهی بانک و همچنین سنجش 
قدرت استقراض شما به این اطالعات دسترسی داشته باشند. به طور مشابه، 
باید زمانی که واقعاً برای وام مسکن تأیید می شوید، این اطالعات خصوصی 
و عمومی در بانک ثبت  شود و زمانی که واقعاً مالک جدید زمین و ملک 
می شوید، این اطالعات به روزرسانی شود. هر بار که اطالعات مبادله می شود 
یا تراکنش انجام می شود، حرکت بین »دفترها8« روی می دهد و فرد )واسطه 
شخص ثالث( باید هر حرکت را تأیید کند. با وام های مبتنی بر بستر بالک چین، 
اطالعات یا داده های مورد نیاز برای ارزیابی و تأیید درخواست وام شما به طور 
ایمن در شبکه ای ذخیره می شود که در آن، این دفترها به طور خودکار و در هر 
 )DLT9( لحظه به روزرسانی می شوند. استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده
این امکان را می دهد که قرارداد وام به طور خودکار ایجاد شده، حساب وام 

مسکن راه اندازی و مالکیت ملک ثبت و منتقل شود.

تصویر 1 مراحل 9 گانه نحوه عملکرد بالکچین در فرآیند وام مسکن را 
نمایش می دهد. در گام اول با فرض اینکه فرد شرایط اولیه دریافت وام مسکن 
را دارد، به عنوان متقاضی خرید خانه اقدام می کند. در گام دوم تقاضای فرد به 
عنوان یک بالک10 به صورت آنالین ارائه می شود. در سومین مرحله این بالک 
8.  Ledgers
9.  Distributed Ledger Technology
10.  block
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تصویر 1: نحوه کارکرد بالکچین وام مسکن
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در دسترس تمامی اشخاص ثالثی که در فرآیند خرید مسکن درگیر هستند، 
از قبیل بانک، دفاتر اسناد رسمی، آژانس های تهیه کننده گزارش های اعتباری 
افراد، و اداره ثبت زمین قرار گرفته می شود. در مرحله چهارم، با به اشتراک 
گذاشتن اطالعات در شبکه بالکچین، شناسه فرد متقاضی، جزئیات حساب 
بانکی، تاریخچه اعتباری و دیگر جزئیات فردی مورد نیاز برای دریافت وام 
مورد تأیید واقع می شود. در پنجمین مرحله، یک ارزیابی رسمی بسته به 
ویژگی های ملک می تواند صورت پذیرد. در مرحله ششم قرارداد وام نوشته 
می شود و فرد متقاضی با یک کلید خصوصی11 آن را امضا می کند. در گام 
هفتم، وام به فرد متقاضی پرداخت و بالک مربوط به بالکچین افزوده می شود. 
در هشتمین گام، سند ملک و زمین نیز به فرد منتقل شده و ثبت آن در بالک 
افزوده شده به زنجیره، انجام می شود. بر این اساس فرد به جای طی 42 روز 

برای خرید ملک، تنها 5 روز را صرف آن می کند.

این ها همگی برای وام گیرنده به این معناست که:
به طور قابل توجهی هزینه های درخواست وام مسکن به شدت     

کاهش یافته،
توسعه قراردادهای »هوشمند«، شامل مجموعه قوانین مبتنی بر کد     

و فناوری رابط برنامه نویسی )12IPA( است که به طرف های درگیر 
امکان می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اطالعات را به 
اشتراک بگذارند. این فرآیند کار را برای همه راحت تر کرده است.

این فرآیند توانسته به صورت معناداری اقدام برای دریافت وام و     
فرآیند مربوطه را تسریع نماید. متخصصین این حوزه باور دارند 
که می توان دوره زمانی الزم از اقدام برای دریافت تا پرداخت وام 

را از 24 روز به حدود 5 روز کاهش داد.

11.  Private key
12.  Application programming interface
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در زمانی که مشتریان اقدام به خارج کردن پس انداز خود از بانک     
می کنند، رقابتی برای بانک ها ایجاد شده و جنگ قیمتی به راه 
می افتد. این فناوری، وام دهی 13P2P را با سرمایه گذاری در شبکه 

بالکچین ممکن ساخته است.
عالوه بر موارد فوق، ثبت دقیق تر سوابق از طریق اشتراک گذاری داده ها 
به این معنی است که یک رشته اطالعات غیرقابل انکار برای کشف تقلب 
و حذف خطای انسانی وجود خواهد داشت. اگر بانک ها بهتر بتوانند تقلب 
را کشف کنند، به این معنی است که نهاد تنظیم کننده این صنعت، یعنی 
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا )ASIC14(، اعتماد بیشتری به 
زیرمجموعه خود خواهد داشت. اطمینان بیشتر به معنای الزامات سخت گیرانه 
کمتر برای بانک ها به منظور حفظ سرمایه است که به معنای سیاست های 
وام دهی رقابتی تر می باشد. این موضوع در نهایت به این معناست که وام هایی با 
تضمین بازپرداخت ضعیف تر و با نرخ ها و کارمزدهای ارزان تر تأیید می شوند.

در زمان نگارش این مطلب، هنوز تکنولوژی بالکچین در استرالیا به منظور 
ارائه خدمات وام مسکن و صنعت خدمات تأمین مالی به کار گرفته نشده 
باز  بانکی  قدیمی  به سیستم های  بکارگیری  این عدم  از علل  است. یکی 
می گردد که تغییر آن دشوار است. به نظر می رسد برای این نهادهای مالی، 
هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ هزینه کرد و تأمین هزینه های مربوطه، انتقال 
به تکنولوژیی یاد شده بسیار دشوار باشد. دومین علت به قوانین موجود در 
استرالیا باز می گردد. کشور استرالیا معروف است به قوانین سفت و سخت در 
نظام مالی که البته از مشتری حمایت ویژه ای به عمل می آورد. در مقابل، نکته 
منفی وجود دارد و آن اینکه حفظ شرایط موجود می تواند نوآوری در ارائه 

تجربه وام مسکن بسیار ارزان تر و کارآمدتر را خفه کند.

Peer-to-peer .13: این نوع وام دهی، به سرمایه گذاران یا افرادی که مایلند از طریق پلتفرم 
آنالین به وام گیرندگان با صالحیت وام بدهند، مربوط می شود.

14. Australian Securities and Investments Commission
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