
بانک های مرکزی و فناوری 
دفترکل توزیع شده

امروزه بانک های مرکزی چگونه 
در جست وجوی بالکچین هستند؟
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این مقاله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. یافته ها، تفسیرها و نتایج بیان شده در این وایت پیپر 
نتیجه یک فرایند تعاملی تسهیل و تاییدشده توسط مجمع جهانی اقتصاد است، اما نتایج آن لزوما بیانگر 

دیدگاه های مجمع جهانی اقتصاد و همچنین تمام اعضا، شرکا و دیگر ذی نفعان آن نیست.
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اشلی النکوئیست
 رهبــر پــروژه بالکچیــن و 
فناوری دفتر کل توزیع شده، 

مجمع جهانی اقتصاد

پیش گفتار

طبق گزارش سال 2019 بانک تسویه حساب های بین المللی )BIS( که در بازل سوئیس مستقر است، 
در حال حاضر حداقل 40 بانک مرکزی در سراســر جهان در حال پژوهش و آزمایش ارز دیجیتال بانک 

مرکزی )CBDC( هستند.

CBDC )یکی از کاربردهای مطرح بالکچین و فناوری دفترکل توزیع شــده( به جهت پتانسیل خود در 
شناسایی چالش های دیرینه مانند شمول مالی، کارایی پرداخت ها و تاب آوری عملیاتی و امنیت سایبری 
سیستم پرداخت، توجه زیادی را از سوی جامعه بانکداری مرکزی به خود جلب کرده است. بانک های 
مرکزی، در کنار CBDC، در حال پژوهش و آزمایــش حداقل 10 مورد کاربردی اختصاصی بالکچین 
و DLT هستند. عالوه بر این بانک های مرکزی در جست وجوی این موضوع هستند که به صورت بالقوه 

چگونه می توانند امکانات جدید را به کار گرفته و فرایندهای ناکارآمد را بهبود بخشند.

اگرچه بانک های مرکزی در سراسر دنیا در حال انجام پروژه ها و پایلوت های پژوهشی متعددی در رابطه 
با فناوری بالکچین هستند، اما میزان عمق، پیشرفت و عالقه آنها به این فناوری بسیار متفاوت است. در 

مواردی نادر، مانند بانک فرانسه، در حال حاضر فناوری بالکچین به طور کامل پیاده سازی شده است.

فعالیت های بانک مرکزی در حوزه بالکچین و DLT همیشه شناخته شده نیست. در نتیجه، گمانه زنی ها 
و ســوءتفاهم های زیادی در مورد اهداف و وضعیت پژوهش ها وجود دارد. هدف این مقاله، معرفی و 
برجسته کردن مســائل کلیدی و حوزه های تحقیق، آزمایش و پیاده سازی DLT برای بانک های مرکزی 
است. DLT یک حوزه فعال پژوهش و تحقیق است و بسیاری از بانک های مرکزی در رابطه با فرصت هایی 

که این فناوری در هنگام وقوع ریسک فراهم می کند، هنوز به جمع بندی مشخصی نرسیده اند.

امروزه بانک های مرکزی چگونه در مورد فناوری بالکچین پژوهش می کنند و چرا؟
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پژوهش و آزمایش
میزان تحقیق و بررســی و همچنین محرکی که به بانک های مرکزی 
انگیزه می دهد تا در خصوص فناوری بالکچین به فعالیت بپردازند، 
بســیار متفاوت اســت. برخی بانک های مرکزی که پیشرو هستند، 
پژوهــش و آزمایش های خــود را از اوایل ســال 2014 آغاز کرده و 
طرح ها یا حتی پیاده سازی های متعددی را اجرا کرده اند. موسسات 
دیگر نیز کنجکاو و به این فناوری عالقه مند هستند، اما تا حد زیادی 
فعالیت هایی مانند ســرمایه گذاری در حوزه رمزارزهــا را از طریق 
موسســات مشــابه و در بخش خصوصی دنبال می کننــد. برخی 
موسسات نیز هنوز منابعی را برای پژوهش در مورد فناوری بالکچین 
اختصاص نداده اند و ممکن اســت هرگز این کار را نکنند. این عدم 
فعالیت می تواند به دلیل داشتن اولویت های ضروری تر باشد یا به دلیل 
عدم اعتقاد به فناوری بالکچین و پیروی از این دیدگاه که DLT در این 
مرحله به دلیل عدم بلوغ و ریسک هایی که به همراه دارد، نویدبخش 

جنبه های امیدوارکننده ای نیست.

مجمع جهانــی اقتصاد فهرســتی بالغ بر 60 گــزارش، وایت پیپر و 
سخنرانی پژوهشگران بانکی، سازمان های بین المللی یا اقتصاددانان 
در زمینه بالکچین و DLT را در خصوص فرایندهای بانک مرکزی و 
اقتصاد کالن تنظیم کرده است. این فهرست دربردارنده منابعی برای 
این گزارش اســت و به عنوان یک مرجع برای شناسایی پژوهش های 

بانک مرکزی در حوزه DLT مورد توجه قرار می گیرد.

بانک کانادا، بانک انگلستان و نهاد مالی مرکزی سنگاپور )MAS( به 
لحاظ انتشار چندین پژوهش عمیق یا اجرا کردن طرح های متعدد در 
زمینه DLT پیشرو هستند. بانک انگلستان اولین بانک مرکزی بود که 
پژوهش های خود را در حوزه DLT منتشر کرد. این پژوهش ها در سال 
2014 در قالب مقاالتی با عناوینی چون »اقتصاد ارزهای دیجیتال« 
و »نوآوری هایی در فناوری های پرداخت و ظهور ارزهای دیجیتال« 
منتشر شد. »پروژه جاســپر« بانک کانادا و »پروژه اوبین« نهاد مالی 
مرکزی سنگاپور بررسی می کنند که CBDC چگونه می تواند جهت 
بهبود کارایی، عملکرد و انعطاف پذیری در پرداخت های بین بانکی 

درون مرزی به کار گرفته شود.

اخیرا، در نوامبر 2018، این سه بانک مرکزی یکی از اولین مقاالت 
پژوهشی چندجانبه را با عنوان »پرداخت ها و تسویه های بین بانکی 
فرامرزی« منتشر کردند. در ابتدای سال 2016، بانک مرکزی اروپا 
)ECB( و بانک ژاپن یک طرح مشترک به نام »استال« را اجرا کردند 
که بررسی می کرد آیا فناوری DLT می تواند پرداخت ها و تسویه های 
بین بانکی درون مرزی را بهبود ببخشــد )فاز 1( و تریدینگ و تسویه 

بین بانکی سریع اوراق بهادار با وجه نقد را تسهیل کند )فاز 2(.

CBDC چگونه در طرح ها پیاده سازی شد؟
در بسیاری از طرح های مرتبط با CBDC، بانک مرکزی توکن های 
دیجیتالی را صادر می کند که روی یک دفتر کل توزیع شده قرار دارد و 
ذخایر بانک مرکزی که به صورت ارز داخلی در یک حساب جداگانه 
نگهداری می شــوند را نمایندگی )و بازخرید( می کند. کارشناسان 
موجود در سیستم از CBDC برای انجام انتقاالت بین بانکی که روی 

دفتر کل توزیع شده تایید و تسویه می شوند، استفاده می کنند.

بانک های مرکزی معموال شبکه بالکچین »مجوزدار« را پیاده سازی 
می کنند که به موجب آن مشارکت کنندگان در شبکه محدود شده و باید 
برای مشارکت در شبکه و مشاهده تراکنش ها مجوز دسترسی داشته 
باشــند. در عوض، بالکچین های »بدون مجوز«، مانند بیت کوین 
و اتریوم، به عموم افراد امکان مشــارکت و توانایی مشــاهده کامل را 
می دهند. هم شبکه های مجوزدار و هم شــبکه های بدون مجوز در 
صورت لزوم می توانند الزامات حریم خصوصی و محرمانگی را برای 

پنهان کردن جزئیات تراکنش افزایش دهند.

بانک مرکزی با در نظر گرفتن تناســب و قابلیت استفاده؛ نوع شبکه 
و مکانیســم های داخلی خود را انتخاب می کند )که مهم ترین آنها، 
مکانیســم اجماع غیرمتمرکز اســت که شــبکه از آن برای دستیابی 
مشــارکت کنندگان به اجماع و تراکنش های معتبر استفاده می کند(. 
 ،Linux Foundation’s Hyperledger Fabric ،R3’s Corda
J.P. Morgan’s Quorum یا پیکربندی خصوصی ســاده شبکه 
بالکچین اتریوم، از مشهورترین پیاده سازی های استفاده شده توسط 

بانک های مرکزی است.

بخش اول: 
پژوهش، آزمایش و پیاده سازی اولیه
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دیگر موسســاتی که در حال انجام پروژه هایی در رابطــه با فناوری 
بالکچین هستند شامل این موارد هستند:

  بانک لتونی قصد دارد کوین دیجیتال »کالکتور« را جهت آزمایش 
بالکچین در یک محیط با مقیاس کوچک و واقعی صادر کند. این ابزار 
با کوین های کالکتور فیزیکی که در خزانه های بانک لتونی نگهداری 
می شــوند در ارتباط خواهد بود. همچنین بانک از یک ســندباکس 

بالکچین به نام »LBChain« حمایت می کند.

  بانک تایلند CBDC را برای پرداخت هــای بین بانکی و افزایش 
کارایی مدیریت نقدینگی با پروژه »Inthanon« بررسی می کند.

  بانک مرکزی برزیل در حال بررسی فناوری دفترکل توزیع شده برای 
ایجاد یک سیستم پرداخت بین بانکی انعطاف پذیر )پروژه SALT( و 
همچنین یک پلتفرم تبادل اطالعات غیرمتمرکز )پروژه PIER( است.

  بانک مرکزی کارائیب شرقی در حال بررسی ایجاد یک ارز مبتنی بر 
DLT به منظور دستیابی به اهداف متعددی از جمله رشد اقتصادی، 

تاب آوری سیستم پرداخت و شمول مالی است.

   بانک آلمان )DLT )Deutsche Bundesbank را برای اهداف 
متعددی از جمله بهبود کارایی و کاهش ریسک در فرایندهای تسویه 
اوراق بهادار بین بانکی با نمونه اولیه ای با عنوان »بالک باستر« بررسی 

می کند.

  نهاد مالی مرکزی هنگ کنــگ، پژوهش ها و آزمایش هایی را روی 
موارد کاربردی متعــددی از جمله  ترید فایننــس، مدیریت هویت 
دیجیتال و فرایندهای احراز هویت مشتری )KYC(/ضدپولشویی 

)AML( انجام می دهد.

  نهاد مالی مرکزی عربستان سعودی به همراه امارات متحده عربی 
پروژه »Aber« را برای به کارگیری DLT جهت پرداخت ها و تسویه 

بین بانکی میان عربستان و امارات، اجرا می کند.

   بانک رزرو آفریقای جنوبی، CBDC را برای بهبود پرداخت و تسویه 
بین بانکی داخلی با راه اندازی پروژه »Khokha« بررسی می کند.

  بانک مرکــزی ســوئد )Sveriges Riksbank( در حال تحقیق 
روی پروژه مبتنی بر بالکچین با نام »e-krona« است تا بتواند آن را 
به عنوان یک شکل جایگزین برای پول صادرشده از سوی بانک مرکزی 
به کار گیرد. این کار با هدف کاهش استفاده از پول نقد در سوئد انجام 
می پذیرد. نکته قابل توجه اینکه بانک مرکزی ســوئد هنوز مشخص 
نکرده که اگر e-krona را پیاده ســازی کند، DLT را به کار خواهد 

گرفت یا خیر.

پیاده سازی اولیه
با وجود اینکه در ســال های اخیر پژوهش و نوآوری در مورد فناوری 
بالکچین در حال پیشرفت بوده است، اما در واقع سازمان های کمی 
این فناوری را پیاده ســازی کرده اند. اگرچــه بانک های مرکزی جزء 
محتاط ترین نهادها در جهان هستند، اما شاید با کمال تعجب، جزء 

اولین نهادهایی باشند که فناوری بالکچین را پیاده سازی کنند.

بانک فرانسه 
بانک فرانسه، با پروژه »MADRE« به طور کامل فرایند متمرکز خود 
 )SCIs( SEPA برای تامین و به اشتراک گذاری شناسه های اعتباری
را با یک راهکار غیرمتمرکز مبتنی بر بالکچین جایگزین کرده است. 
پروژه با یک اثبات مفهوم در ژوئن 2016 جهت یادگیری بیشــتر در 
مورد DLT یا یک مورد کاربردی ساده شروع شد. بانک مرکزی یک 
فرصت را شناســایی کرد که طبق آن DLT می تواند برای اتوماسیون 
و دیجیتالی کردن یک فرایند دســتی و زمان بر که نیازمند همکاری و 
به اشتراک گذاری اطالعات بانک های متعددی است، ارزشمند باشد.

سیســتم جایگزین، فرایند مدیریت و به اشــتراک گذاری SCI را با 
استفاده از »قراردادهای هوشمند« )یا برنامه هایی که در اتریوم و سایر 
بالکچین ها کــه تراکنش های خودکار میان مشــارکت کنندگان را با 
استفاده از مفاد از پیش تعریف شده امکان پذیر می کنند( غیرمتمرکز و 
خودکار می کند. امروزه، قراردادهای هوشمند برای صدور صد درصد 

SCIها در سیستم به کار گرفته می شوند.

بانک فرانسه این پیاده سازی را یک موفقیت در نظر گرفته است. عالوه 
بر اینکه سیســتم مزبور به لحاظ زمانی صرفه جویی قابل توجهی به 
همراه دارد، مزیت های دیگری مانند پیگیری فرایندها و اصالح نقاط 
ضعف، در کنار پاسخگویی بیشتر بانک های تجاری در طول فرایند 

را نیز به دنبال دارد.

سپا چیست؟
سامانه پرداخت یکپارچه یورو )SEPA( یک برنامه پرداخت است 
که توســط اتحادیه اروپا ایجاد شده و به دنبال دســتیابی به یک بازار 
یکپارچه برای پرداخت ها در منطقه یورو اســت. این سامانه انتقال 
مســتقیم بدهی و اعتبار فرامــرزی و پرداخت هــای کارتی در میان 
کشورهای اروپایی را به صورت سریع، کارآمد و ایمن تسهیل می کند. 
این فرایند به صورت کشور به کشــور عملیاتی می شود و بانک های 
مرکزی این فرایند را با همکاری با بانک های تجاری داخلی مدیریت 

می کنند.
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بانک ملی کلمبیا
کلمبیا یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که فناوری بالکچین را در 
سیستم های پرداخت ملی خود جهت استفاده مشتریان و بانک های 
تجاری به کار می گیرد. بانک ملی کلمبیا فناوری بالکچین را در نیمه 
دوم سال 2019 به عنوان آزمایشــی جهت حمایت از شمول مالی و 

همچنین افزایش کارایی سیستم بانکداری پیاده سازی می کند.

جمعیت محروم از خدمات بانکی در کشــور کامبوج جهت ذخیره 
و ارســال پول بین یکدیگر و جهت پرداخت به کسب وکارها، از پول 
نقد )دالر آمریکا و ریــل کامبوج( و انواع اپلیکیشــن های مبتنی بر 
پرداخت خصوصی تلفن همراه استفاده می کنند. البته پس اندازها و 
پرداخت های خرد، همگنی و یکپارچگی الزم را ندارند و شهروندان 
نمی توانند با اطمینان کامل پول را در حساب های مبتنی بر تلفن همراه 
خود ذخیره کنند. همچنین آنها در انتقال پول به افرادی که از اپلیکیشن 

پول موبایلی متفاوتی استفاده می کنند، دچار مشکل هستند.

سیستم پرداخت مبتنی بر بالکچین جدید که مشتریان به آن از طریق 
بانک های تجاری دسترسی پیدا می کنند، به  گونه ای طراحی شده که 
هم با اپلیکیشن های پرداخت موبایلی خصوصی و هم با حساب های 
بانکی تجاری کار می کنــد. این موضوع پرداخت هــای خرد میان 
شهروندان و کسب وکارها را تسهیل کرده و شهروندان را تشویق می کند 
تا حساب های بانکی که از پس اندازها و ثبات مالی پشتیبانی می کند 

را بپذیرند.

به عالوه، سیستم بین بانکی داخلی کامبوج فرایندهای پرداخت و تسویه 
کارآمدی ندارد. این موضوع فرصتی را فراهــم می کند تا فرایندهای 
بین بانکی سنتی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بهبود پیدا کند. اقتصادهای 
مشابه کامبوج در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )ASEAN( که 
نظاره گر اقدامات بانک ملی کامبوج هستند، ممکن است فرصت هایی 
را برای خود جهت به کارگیری پتانسیل های فناوری دفترکل توزیع شده 

برای بهبود شمول مالی و کارایی بخش بانکی شناسایی کنند.
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10 مورد کاربردی برای بانک های مرکزی با فناوری دفترکل توزیع شده
در ادامه فهرست جامعی از کارکردها یا موارد کاربردی فناوری دفترکل توزیع شده که حداقل یک بانک مرکزی به صورت فعال در حال پژوهش 

روی آن است، ارائه شده است:

ارز دیجیتال بانک مرکزی )CBDC( خرد: یک ارز دیجیتال صادرشده از بانک مرکزی که به شیوه همتابه همتا و غیرمتمرکز )بدون واسطه( عمل کرده و تسویه می شود 
و به طور گسترده برای استفاده مشتریان در دسترس است که به عنوان یک مکمل یا معادلی برای پول نقد فیزیکی و جایگزینی برای سپرده های بانکی سنتی به کار گرفته 

می شود.
1

 ارز دیجیتال بانک مرکزی )CBDC( عمده: یک ارز دیجیتال صادره از بانک مرکزی که به شیوه همتابه همتا و غیرمتمرکز )بدون واسطه( عمل کرده و تسویه می شود 
و فقط برای بانک های تجاری و اتاق های تصفیه جهت استفاده در بازارهای بین بانکی عمده در دسترس است.

2

 تسویه اوراق بهادار بین بانکی: یک کارکرد ارز دیجیتال مبتنی بر بالکچین )شامل CBDC( که امکان تصفیه و تسویه سریع اوراق بهادار با پول نقد را فراهم می کند. 
همچنین می تواند برای سیستم های بین بانکی »تحویل در ازای پرداخت« که در آنها دو طرف یک دارایی را معامله می کنند )مانند اوراق بهادار و پول نقد(، امکان پرداخت 

و تحویل دارایی را به طور همزمان فراهم کند.
3

 تاب آوری و وابستگی سیستم پرداخت: DLT در یک سیستم پرداخت و تسویه بین بانکی به عنوان یک فرایند داخلی اصلی یا پشتیبان جهت تامین امنیت و پایداری 
شبکه در مقابل تهدیدهایی مانند نقص فنی شبکه، حوادث طبیعی، جرائم سایبری و دیگر موارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اغلب، این مورد کاربردی با سایر مزایایی 

که پیاده سازی یک DLT به طور بالقوه می تواند ارائه دهد، همراه می شود.
4

یت چرخه عمر: DLT در مزایده، صدور یا دیگر فرایندهای چرخه عمر اوراق قرضه جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری اســتفاده   صدور اوراق قرضه و مدیر
می شود. همچنین DLT ممکن است در اوراق قرضه صادرشده و مدیریت شده توسط کشورهای مستقل، سازمان های بین المللی یا آژانس های دولتی به کار گرفته شود. 

بانک های مرکزی یا رگوالتورهای دولتی در صورت لزوم، می توانند به عنوان »نودهای ناظر« فعالیت ها را رصد کنند.
5

 فرایند احراز هویت مشتری و ضدپولشــویی: فرایندهای KYC/AML دیجیتال از DLT برای ردیابی و به اشتراک گذاری اطالعات پرداخت و هویت مشتریان 
به منظور تسهیل فرایندها بهره می برند. این فرایند ممکن است به یک پلتفرم هویت ملی دیجیتال یا سیستم های احراز هویت الکترونیکی یا سیستم های ضدپولشویی که 

از قبل موجود بوده اند، متصل شوند. همچنین پتانسیل این کار وجود دارد که CBDC در پرداخت ها و ردیابی فعالیت های مالی به کار گرفته شود.
6

 تبادل اطالعات و به اشتراک گذاری داده ها: پایگاه های داده توزیع شده یا غیرمتمرکز برای ایجاد سیستم های جایگزین برای به اشتراک گذاری اطالعات و داده ها در 
نهادهای دولتی یا در بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند.

7

 ترید فایننس: به کارگیری یک پایگاه داده غیرمتمرکز که امکان ترید فایننسینگ سریع تر، کارآمدتر و جامع تر را فراهم می کند، همچنین فرایندهای ترید فایننس امروزی که 
اغلب مبتنی بر کاغذ، نیازمند نیروی انسانی زیاد و زمان بر هستند را بهبود می بخشد. اطالعات مشتری و سوابق تراکنش بین مشارکت کنندگان در پایگاه داده غیرمتمرکز 

ضمن حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در صورت لزوم به اشتراک گذاشته می شود.
8

 زنجیره تامین پول نقد: DLT برای صدور، ردیابی و مدیریت تحویل و جابه جایی وجه نقد از مراکز تولیدی به شعب بانک مرکزی و بانک تجاری استفاده می شود؛ 
کاربردهای DLT می تواند شامل سفارش، سپرده گذاری یا جابه جایی وجوه و تسهیل گزارش دهی رگوالتوری نیز باشد.

9

- تامین شناسه اعتباری سپای مشتری )SCI(: منبع اشتراک غیرمتمرکز مبتنی بر بالکچین برای شناسه های اعتباری سپا که توسط بانک مرکزی و بانک های تجاری 
در طرح »SEPA debiting« مدیریت می شود که یک سیستم سریع تر، تسهیل شده و غیرمتمرکز برای تامین و به اشتراک گذاری هویت هاست که می تواند با فرایندهای 

دستی و متمرکز موجود که زمان بر و نیازمند منابع زیاد هستند، جایگزین شوند. این سیستم در پیاده سازی پروژه MADRE فرانسه دیده می شود.
10

نکته مهم این است که فناوری بالکچین می تواند قابلیت های جدیدی برای فرایندهای بانک مرکزی، فراهم کند. بانک های مرکزی همان گونه 
که فناوری و کاربردهای آن را ارزیابی می کنند، نه تنها باید چگونگی عملیاتی شــدن این فناوری ها را در چارچوب فعلی و عملکردهای پولی 
بانک مرکزی بررسی کنند؛ بلکه باید چگونگی فراهم سازی بالقوه فرایندها و عملکردهای جدید توسط فناوری را نیز مورد ارزیابی قرار دهند. 
البته، بانک های مرکزی باید ریسک ها و معایب پیاده سازی DLT را که شامل ریسک های امنیتی، مقیاس پذیری و کاربردپذیری و همچنین 

ریسک های پیش بینی نشده می شود، مدنظر قرار دهند.
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CBDC یک کاربرد بالقوه بالکچین و فناوری دفتر کل توزیع شــده 
است که در آن بانک مرکزی پول جدیدی معادل )و قابل معاوضه( با 
ارز داخلی خود صادر می کند. صدور این پول جدید اغلب همزمان 
با خارج کردن معادل آن از خزانه صورت می پذیرد. CBDC ممکن 
است جهت اســتفاده عمومی )CBDC خرد( و برای پرداخت های 
همتا به همتا و پرداخت های مشتری به پذیرندگان صادر شود. همچنین 
صدور آن می تواند به منظور اســتفاده بانک های تجاری و اتاق های 
تصفیه )CBDC عمده( برای پرداخت های بین بانکی کارآمدتر که 
خارج از سیستم های بانکداری کارگزاری سنتی و دیگر سیستم های 
پرداخت صورت می گیرند، انجام شــود. CBDC ممکن است با 
اســتفاده از DLT صادر شود یا نشــود و همچنین می تواند به عنوان 

جایگزینی برای فناوری های متمرکز سنتی عمل کند.

»گل پول«
»گل پول« زیر در گزارش های متعددی راجع به CBDC جهت کمک 
به تعیین ارتباط میان CBDCها و دیگر اشکال پول به کار گرفته شده 
 CBDC است. دو مورد که با رنگ بنفش مشخص شده اند نشانگر
خرد و عمده هستند، در حالی که دو موردی که با رنگ سبز مشخص 
شده اند، نشــانگر رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتر است که به طور 
خصوصی صادر شده اند و در حال حاضر به شکل »بدون مجوز« و 

»مجوزدار« در دسترس قرار دارند.

بخش دوم: 
یک مقدمه برای ارز دیجیتال بانک مرکزی

رمز ارز
)DLT بدون مجوز(

شکل 1: گل پول: تاکسونومی پول

دیجیتال

دسترسی گسترده

ارز مجازی

ذخایر ارزی و 
حساب های تسویه 

بانک مرکزی

ارز دیجیتال 
بانک مرکزی )عمده(

ارز دیجیتال 
بانک مرکزی 

)خرد(

پول نقد

پول کاالیی

کریپتوکارنسی
 )DLT مجوزدار(

حساب های ارزی 
سپرده گذاری شده 

بانک مرکزی

سپرده های 
بانکی

صادرشده توسط 
بانک مرکزی

همتابه همتا

شایان ذکر است که در حال حاضر بانک های مرکزی پول را به شکل دیجیتالی شده صادر می کنند. به عالوه، بانک های مرکزی پژوهش هایی 
در مورد شهروندانی که سپرده هایشان را به صورت مستقیم در حساب های بانک مرکزی با عنوان »حساب های ارزی سپرده گذاری شده بانک 
مرکزی« )در سمت چپ گل پول( نگهداری می کنند، انجام داده اند. Dinero Electrónico اکوادور یک نمونه از این حساب هاست، هرچند 
به دلیل پذیرش اندک بعد از سه سال استفاده بســته شد )این طرح از DLT اســتفاده نکرد(. بانک های مرکزی، در ارزیابی هایشان از صدور 

CBDC، نمونه هایی را که از DLT استفاده نکرده اند، در نظر می گیرند.

برای درک بهتر این موضوع، صفحات 8-7 گزارش بانک تسویه حســاب های بین المللی در سال 2017 با عنوان »کریپتوکارنسی های بانک 
مرکزی« را مطالعه کنید که آزمایش ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص ارز دیجیتال در کشورهای مختلف را بر اساس مدل »گل پول«، 

ترسیم می کند.
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CBDC خرد؛ مزایا و معایب کلیدی
جدول زیر مزایا و معایب مهم CBDC خرد که برگرفته از پژوهش های 
صورت گرفتــه فعلــی اســت را به طور خالصــه بیان می کنــد. برای 
سیاست گذاران و پژوهشگران بســیار ضروری است که تمام ریسک ها 
و معایب پیاده سازی DLT در چارچوب یک کشــور خاص را به طور 
عمیق مورد مالحظه و مزایا را توام با ریسک ها و معایب آن مورد بررسی 
قرار دهند. به عنوان مثــال، در پژوهش های مربوط به CBDC به ندرت 
موضوع محرومیت مالی و شــمول مالی مورد توجه قرار گرفته اســت. 
سیاســت گذاران باید به دنبال ترغیب افراد محروم از خدمات بانکی به 
مشارکت در هر رژیم ارز دیجیتالی جدید باشند. سیاست گذاران همچنین 
باید نسبت به موانع پذیرش نظیر چالش های کاربردپذیری، دسترسی و 
نقایص سیستم های دولتی در مستندسازی هویت شهروندان آگاه باشند.

دومین ریسک درخور توجه، مرتبط با ثبات سپرده های بانک های تجاری 
است، زیرا شهروندان ممکن است نگهداری CBDC در حساب های 
بانک مرکــزی را به عنوان یک جایگزین ایمن تر یا جذاب تر نســبت به 
نگهداری پول در ســپرده های موجود در یک بانک تجاری تلقی کنند. 
اگر شهروندان به نگهداری سرمایه خود در قالب CBDC تمایل پیدا 
کنند، این موضوع ممکن است سپرده های بانک های تجاری را بی ثبات 
کند، حجم آن را کاهش دهد و ترازنامه های این بانک ها را ناپایدار کند و 
در نتیجه فعالیت های وام دهی این بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد. این 
ریســک ها می تواند در اجرای تصمیماتی که در بخش بعدی توصیف 
شده، در نظر گرفته شود. تصمیم گیری هایی در خصوص پرداخت بهره 

به حساب های CBDC یا در نظر گرفتن محدودیت تراکنش در این نوع 
حساب ها می تواند اتخاذ شود.

عالوه بر این CBDC می تواند به طور بالقوه نقش مهمی را در آینده ای که 
استفاده از پول نقد کاهش پیدا خواهد کرد، بازی کند. اگر در کشوری، 
استفاده از پول نقد و دسترسی به آن به شدت کم یا به طور کامل محدود 
شود )خواه از طریق تصمیمات سیاســی یا ترجیح مصرف کنندگان( 

CBDC می تواند به طور بالقوه به کمک شهروندان بیاید.

در این شرایط، کشورهایی که بانک های تجاری در آن ثبات ندارند و بیمه 
سپرده ارائه نمی شود، حساب های CBDC )با وجود محدودیت هایی 
که در زمینه اندازه این حساب ها وجود دارد( می توانند به یک مکان امن 
برای شهروندان جهت ذخیره پول تبدیل شوند. همچنین آنها قادر خواهند 
بود به شهروندان برای حفظ دسترسی مستقیم شان به پول بانک مرکزی 
)پول نقد، امروز( کمک کنند. عالوه بر این CBDC و هر اپلیکیشــن 
موبایلی که از طرف بانک مرکزی صادر شده باشد و CBDC را همراهی 
کند، می تواند به یــک جایگزین مهم برای اپلیکیشــن های پرداخت 
دیجیتالی بخش خصوصی تبدیل شود. در نهایت همان طور که »عثمان 
ماندنگ«، اقتصاددان، در سخنرانی اخیر خود با عنوان »آیا نیازی هست 
که بانک های مرکزی ارز خودشــان را صادر کنند؟« بیان می کند: »در 
خصوص CBDC به طور خاص باید روی این مساله معطوف باشیم که 
آیا این نوع ارز از بانک های مرکزی حمایت می کند یا از اهداف عمومی 

پشتیبانی می کند؟«

معایب صدور CBDC توسط بانک مرکزیمزایای صدور CBDC توسط بانک مرکزی

 امکان سریع تر و ارزان تر ساختن پرداخت های فرامرزی و داخلی )خرد و عمده(؛
 ریســک های قابل توجه برای ثبات مالی ناشــی از بیرون کشیده شدن 

سرمایه ها از بانک ها و دیگر نهادها؛

 داشتن پتانسیل جهت ارائه محلی امن برای پس انداز سپرده گذاران خرد )برای مثال داشتن حساب در بانک 
مرکزی( با ریسک کمتر از پیش فرض یا خطر از دست دادن سرمایه در مقایسه با سپرده گذاری در بانک های 

تجاری )در هر کشوری متفاوت است(؛

در مقایسه با پول نقد، ریســک هایی در زمینه حفظ حریم خصوصی و 
مسائل امنیتی افراد به وجود می آورد؛

امکان بهبود مقاومت و تاب آوری سیستم پرداخت در برابر حمالت ســایبری، شکست های عملیاتی و 
خطاهای سخت افزاری در مقایسه با پردازش و ذخیره سازی داده ها به طور متمرکز که ممکن است افزونگی 

داده کمتری داشته و بنابراین مقاومت کمتری در برابر حمالت از خود نشان دهند؛
در مقایسه با پول نقد،آسیب پذیری در برابر ریسک های امنیت سایبری

امکان ارائه جایگزین برای فناوری های پرداخت  دیجیتال بخش خصوصی برای مقابله با ریسک عملیاتی 
یا کنترل انحصاری که ممکن است در صورت مسلط شدن آنها بر بازار به وجود بیاید و کاربرد آن به عنوان 

جایگزین صادرشده از طرف حاکمیت برای پول نقد؛ البته در صورتی که در آینده پول نقد کمیاب شود؛

چالش های فناوری بالکچین؛ مقیاس پذیری تراکنش، تجربه کاربری، 
مدیریت کلید، محرمانه بودن عملیات و سرعت معامالت؛

داشتن پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت افراد محروم از خدمات مالی در بخش بانکداری؛
در صورتی که جامعه CBDC را نپذیرد، افراد محروم از خدمات مالی 
بیشــتر از سیســتم های پرداخت دیجیتال فاصله می گیرند و به حاشیه 

رانده می شوند؛

داشتن پتانسیل برای بهبود فرایندهای احراز هویت/ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد و فعالیت های 
غیرقانونی )حوزه هایی که اغلب بانک مرکزی روی آن متمرکز نبوده است(؛

امکان دسترسی بیشتر حاکمیت به ســرمایه های شهروندان )برای هر 
شکل از پول که توسط بانک مرکزی نگهداری می شود(؛

داشتن پتانسیل کاهش اصطکاک و هزینه های مرتبط با ذخیره سازی، انتقال و مدیریت پول نقد در سیستم 
بانکداری؛

معرفی ریسک های ناشناخته.

داشتن پتانسیل برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک های تجاری روی سپرده های خرد که می تواند 
به این بانک ها فشار بیاورد تا نرخ بهره سپرده گذاران را افزایش و خدمات مالی بیشتری به آنها ارائه کنند. این 

موضوع همچنین می تواند یک ریسک برای ثبات سیستم مالی محسوب شود.



11 بانکهایمرکزیوفناوریدفترکلتوزیعشده

طراحی CBDC و پیاده سازی تریدآف
بانک های مرکزی هنگام ارزیابی چشم انداز CBDC خرد یا عمده 
گزینه های کلیدی طراحی و پیاده ســازی را نیز در نظر می گیرند. در 
ادامه فهرست خالصه ای از تریدآف ها و گزینه هایی که آنها ارزیابی 

می کنند، ارائه شده است.

  دســترس پذیری: آیا CBDC باید برای اســتفاده عمــوم افراد 
)CBDC خرد( در دسترس باشد یا فقط به بانک های تجاری و مراکز 
تصفیه )CBDC عمده( محدود شــود؟ چه کسی مخاطب اصلی 

CBDC است؛ مشتریان یا شهروندان خرد یا بانک های تجاری؟

یع و ذخیره سازی: اگر CBDC برای مصارف خرد در نظر     توز
گرفته شــود، مکانیســم توزیعی که موثرترین ابزار برای دستیابی به 
اهداف برنامه و فراگیرترین ابزار برای جذب تمام مشارکت کنندگان 
واجد شرایط باشــد، چیســت؟ به عالوه، CBDC کجا نگه داشته 
خواهد شد؟ CBDC می تواند یا به طور مســتقیم در حساب های 
بانک مرکزی و در حســاب های بانک های تجاری مشارکت کننده 
)اگر آنها به عنــوان واســطه هایی بــرای توزیع عمل کننــد( یا در 
دبیت کارت های صادرشده از سوی دولت و سایر ابزارها نگهداری 

شود.

  پرداخت بهره: آیا بانک مرکزی باید بــه دارندگان CBDC، چه 
خرد و چه عمده، بهره بپردازد؟ این تصمیم پیامدهایی در راســتای 
 CBDC برای دارنــدگان آن دارد. در مورد CBDC میزان جذابیت
خرد، این تصمیم بر تمایل سپرده گذاران به نگهداری پس اندازهای 
خود در قالب CBDC در بانک های مرکزی یا به صورت ســپرده در 
بانک های تجاری سنتی تأثیر می گذارد و به نوبه خود بر حجم و ثبات 
سپرده های بانک های تجاری، ترازنامه ها و فعالیت های وام دهی آنها 
اثرگذار است. پرداخت بهره به دارندگان CBDC باعث شکل گیری 
رقابت بین بانک های مرکزی با بانک های تجاری خواهد شد که این 
موضوع به طور بالقوه بانک های تجاری را در مورد افزایش نرخ بهره به 
سپرده گذاران تحت فشار قرار می دهد. هم برای CBDC خرد و هم 
عمده، پیامدهای تاثیر سیاست های پولی )چه سیاست های عامدانه 
و چه ناخواسته( باید به دقت مورد مطالعه قرار بگیرد و موضوع اصلی 

بسیاری از پژوهش های فعلی باشد.

  گمنامی تراکنش: آیا تراکنش های CBDC باید حریم خصوصی 
مشــتری را حفظ کنند؟ گمنامی، مشتریان بیشــتری را به استفاده 
از CBDC ترغیب خواهد کــرد، چون CBDC یــک جایگزین 
خصوصی و همتابه همتا برای پول نقد است. با این حال، این ویژگی 
ســختی پیگیری تراکنش هــای تقلبی، جلوگیــری از فعالیت های 
غیرقانونی و بازیابی وجوه از دسته رفته را افزایش می دهد. نکته مهم 
این است که اگر یک بانک مرکزی انگیزه های زیادی برای به کارگیری 
CBDC جهت مبارزه با پولشــویی، فســاد، فرار مالیاتی و اهداف 
کنترل و ردیابی سرمایه داشته باشد، تمایل کمتری به ناشناس ماندن 

تراکنش ها )به قیمت کاهش میزان پذیرش( خواهد داشــت. با این 
حال، اگر یک بانک مرکزی یا ایالتی استفاده از CBDC را اجباری 
کند، افرادی که مایل به انجام فعالیت های غیرقانونی یا نامشــروع 
هســتند، به اســتفاده از پول نقد یا دیگــر جایگزین هــا )از جمله 
رمزارزهای جدید با قابلیت حفظ حریم خصوصی( ادامه خواهند 

داد.

  محدودیت های حجم حساب و تراکنش: آیا بانک های مرکزی 
باید میزان CBDC که می توان در یک زمان نگهداری کرد یا انتقال 
داد را محدود کنند؟ آیا چنین محدودیت هایی می تواند ریسک های 
پیاده ســازی و پولشــویی را کاهش دهد؟ در مورد CBDC خرد، 
بانک مرکزی ممکن است میزان CBDC که یک شهروند می تواند 
نگهداری کرده یا انتقال دهد را به منظــور کاهش عواقب نامطلوب 
محدود کند. در صورتی کــه شــهروندان CBDC را به عنوان یک 
جایگزین ایمن تر برای نگهداری پول به صورت سپرده در بانک های 
تجاری قلمداد کنند، آنگاه پتانســیل هجوم به بانک ها )خارج کردن 
پول از حســاب یک بانک توسط مشــتریان به صورت همزمان( یا 
 CBDC کاهش تقاضا برای سپرده گذاری بانکی وجود دارد. در مورد
عمده، بانک مرکزی ممکن اســت توانایی بانک هــای تجاری در 
به کارگیری CBDC برای پرداخت های با ارزش زیاد را محدود کند.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربه های بانک مرکزی راجع 
به CBDC و مسائل کلیدی، گزینه ها و یافته های طراحی؛ گزارش 
ســال 2018 صندوق بین المللی پول با عنوان »شفاف ســازی در 
مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی«، مقاله ســال 2018 آی بی ام و 
OMFIF با عنوان »ارز دیجیتال بانک مرکزی« و گزارش سال 2019 
BIS با عنوان »پیشــروی با احتیاط، برآوردی از ارز دیجیتال بانک 

مرکزی« را مطالعه کنید.

به عالوه، گزارش های BIS با عناوین »ارز دیجیتال بانک مرکزی« 
)سال 2018( و »رمزارز: نگاهی فراتر از تبلیغات و گزافه پردازی ها« 
)ســال 2018( و گزارش هیات مدیره فدرال رزرو ایاالت متحده با 
عنوان »فناوری دفتر کل توزیع شــده در پرداخت، تصفیه و تسویه« 
)سال 2016( شرح مفصلی از CBDC و مسائل کلیدی، فرصت ها 

و ریسک های آن ارائه می دهد.
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امروزه پژوهش های مربوط به CBDC عمده بر 
چه چیزی متمرکز هستند؟

مهم ترین مزیت CBDC عمده، افزایــش کارایی در پرداخت های 
بین بانکی فرامرزی، تریدینگ و تسویه بین  بانکی اوراق بهادار است.

CBDC عمده پرداخت های بین بانکی داخلی را نیز هدف قرار داده 
و در حال حاضر هم بیشتر کشورهای توسعه یافته دارای سیستم های 
پرداخت داخلــی کارآمدی هســتند. به طور مثــال، بانک مرکزی 
دانمارک در گزارشــی در ســال 2017 اظهار داشــت که »در مورد 
دانمارک، اینکه ارز دیجیتال بانک مرکــزی در چه حوزه ای می تواند 
همکاری کند و در حال حاضر چه چیزی بــا راهکارهای پرداخت 
فعلی پوشــش داده نمی شــود، مشخص نیســت.« برای بعضی از 
اقتصادهای نوظهور، سیستم های پرداخت بین بانکی داخلی هنوز 
تا حد زیادی کارآمد نیســتند و CBDC می تواند به طور بالقوه این 

سیستم ها را بهبود ببخشد.

بیشتر طرح هایی که در مراحل ابتدایی قرار دارند، بر استفاده داخلی 
از CBDC عمده متمرکز هســتند. در حال حاضــر از آنجایی که 
آزمایش ها اغلب در کشــورهایی صورت می گیرد که دارای سیستم 
پرداخت بین بانکی داخلی کارآمدی هســتند، بنابراین به طور کلی 
نتیجه گیری اولیه پژوهش ها به ارزش باالی CBDC برای این کاربرد 
خاص اشاره ای نمی کنند. این موضوع برای فاز یک پروژه »جاسپر« 
بانک کانادا، پروژه »Khokha« بانک رزرو آفریقای جنوبی و پروژه 
»اســتال« که پروژه مشــترک بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن است، 

صدق می کند.

در مراحل بعدی، بانک های مرکزی ارزش DLT را هنگامی که در 
 DLT حوزه های گسترده ای اعمال شده و با دیگر فرایندهای مرتبط با
ارتباط برقرار کرده، مورد آزمایش قرار می دهند. این حوزه ها شــامل 
پرداخت های بین بانکی فرامرزی، تریدینگ و تسویه بین بانکی اوراق 
بهادار یا حتی ترید فایننس اســت که پتانســیل زیادی برای افزایش 
کارایی دارد. در این حوزه ها، CBDC ممکن است سودمندتر باشد.

در یکی از جالب تریــن زمینه های پژوهــش، CBDC عمده برای 
معامالت اوراق بهادار بین بانکی فرامرزی سریع و کامل که در حال 
حاضر امکان پذیر نیســت، آزمایش می شــود. در این سناریو که با 
عنوان یک تراکنش »تحویل در ازای پرداخت« نیز شناخته می شود، 
پرداخت و تســویه کامل و نهایی برای یک معامله درست در همان 
زمانی که دارایی به طور کامل به خریدار تحویل داده شــود، صورت 
می گیرد. هم دارایی و هم ارز روی دفتر کل توزیع شده قرار می گیرند و 
به طور همزمان معامله می شوند که این امر به کارایی عملیاتی بیشتر 

و کاهش ریسک تسویه و ریسک طرف مقابل منجر می شود.

پروژه »اســتال« بانک مرکزی اروپــا و بانک ژاپن )فــاز 2( و پروژه 
»اوبین« نهــاد مالــی مرکزی ســنگاپور )فــاز 2(، نمونــه اولیه 

»بالک باستر« بانک آلمان )ســال 2016 تا 2018( و مقاله مشترک 
سال 2018 بانک کانادا، بانک انگلستان و نهاد مالی مرکزی سنگاپور 
با عنوان »پرداخت ها و تسویه های بین بانکی فرامرزی« که پیش تر به 

آن اشاره شد، همگی روی این کاربرد خاص تحقیق می کنند.

CBDC در مدل های اقتصاد کالن
تا به امروز، یک تجزیه وتحلیل کّمی قابل اعتمــاد و کامل در مورد 
اثرات CBDC یا ســایر کاربردهایی که از DLT نشات می گیرد، 
انجام نشده است. این موضوع ممکن است مانعی در مقابل پذیرش 
این فناوری از سوی سیاست گذاران ایجاد کند. در مواردی محدود، 
اقتصاددانان از الگوهای موجود اســتفاده کرده اند تا این موضوع را 
بررسی کنند که CBDC چگونه می تواند بر تولید ناخالص داخلی 
یا رفاه یک کشور تاثیرگذار باشد. نتایج این مقاالت حاکی از مزایای 
ناهمسانی است و نویســندگان را به این نتیجه رسانده که با توجه به 
پیچیدگی شــرایط، مدل های موجود توانایی محدودی برای برآورد 

پیامدهای اثرات فناوری های مزبور داشته اند.

مقاله سال 2018 که توسط بانک کانادا با عنوان »ارز دیجیتال بانک 
مرکزی و سیاست های پولی« منتشر شد، ارزیابی می کند که صدور 
یک CBDC شــناس )non-anonymous( توسط بانک مرکزی 
چگونه می تواند در محیط هایی که پول نقد همچنان کاربرد دارد و در 
محیط هایی که پول نقد رواج ندارد، بر رفاه و سیاست های پولی تاثیر 
بگذارد. تحلیل ها نشان می دهد در جایی که پول نقد همچنان مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، صدور CBDC اثر قابل توجهی ندارد و در 
جایی که پول نقد از اقتصاد خارج شود )یک سناریوی غیرمحتمل در 
کوتاه مدت یا میان مدت( CBDC می تواند تولید ناخالص داخلی را 
تا 0.64 درصد در کانادا و تا 1.6 درصد در ایاالت متحده باال ببرد 

که این به خاطر توسعه ابزارهای سیاست پولی است.

بیشترین دلیل بیان شده برای توســعه ابزارهای سیاست پولی در یک 
جامعه بدون پول نقد این اســت که بانک های مرکزی قادر به اجرای 
سیاســت نرخ بهره اســمی منفی خواهند بود. در این شرایط بانک 
مرکزی می تواند شهروندانی که سرمایه خود را سپرده گذاری کرده اند 
تحت فشار قرار دهد. این سیاست، مصرف را در اقتصادی که دچار 
یق می کند. این سیاست در حال  رکود و تورم منفی شده است، تشو
حاضر با توجه بــه حضور پررنگ پول نقد امکان پذیر نیســت، زیرا 
شهروندان ترجیح می دهند به جای اینکه پول نقد و سایر دارایی های 
خود را ســپرده گذاری کرده و با نرخ بهره منفی از دارایی شان کاسته 

شود، آن را ذخیره کنند.

یک مقاله فوق العاده خوش بینانه که توســط بانک انگلستان در سال 
2016 با عنوان »اقتصاد کالن ارزهای دیجیتال صادرشــده از سوی 
بانک مرکزی« منتشر شده، بیان می دارد CBDC خرد با پرداخت بهره 
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می تواند به طور پیوسته تولید ناخالص داخلی را تا سه درصد )بسته 
به شرایط و نوع اجرا( افزایش دهد. این مقاله همچنین ریسک های 
برجسته ای که اجرای CBDC برای ثبات مالی و پولی به همراه دارد 

را بیان می کند.

در نهایت مقاله ای که توسط فدرال رزرو سنت لوئیس در سال 2018 
با عنــوان »ارزیابی تاثیــر ارز دیجیتال بانک مرکــزی بر بانک های 
خصوصی« منتشر شده، چندین مدل اقتصادی موجود را با یکدیگر 
ترکیب می کند تا ارزیابی تاثیر صــدور CBDC بر حوزه بانکداری 
کشور )جایی که بانک ها در آن قدرت انحصاری دارند( را امکان پذیر 
سازد. نویســنده مقاله نتیجه گرفته اســت که CBDC دارای بهره، 
شمول مالی را افزایش داده و ضمن کاهش سود بانکی، تقاضا برای 
یسنده مقاله همچنین به این نتیجه  پول نقد را نیز کاهش می دهد. نو
رسیده که CBDC لزوما سپرده گذاران را از بانک های تجاری دور 
نمی کند تا این بانک ها با پرداخت نرخ بهره باالتر به رقابت با بانک 

مرکزی بپردازند.

سیستم پرداخت جایگزین
برخی کارشناسان معتقدند که در آینده شــاهد اشکال مختلفی از 
ارز دیجیتال بانک های مرکزی خواهیم بود که ایجاد سیســتم های 
پرداخت جایگزین یا دوجانبه بین المللی )که خارج از سیستم های 
فعلی فعالیت می کنند( را تسهیل می کنند. برای مثال یک ارز دولتی 
مبتنی بر بالکچین می تواند خارج از سیستم سوئیفت )که پرداخت 
جهانی را تسهیل می کند( به فعالیت بپردازد. نتیجه می تواند شامل 
تنوع بیشتر فرایندهای پرداخت و سیستم های پولی بین المللی باشد 
که به دور از دالر آمریکا یا سایر ارزهای اصلی و چند موسسه محدود 
به فعالیت می پردازند. در نتیجه دولت هــا و بازیگران مالی آزادی و 

استقالل بیشتری در حوزه پرداخت های بین المللی دارند.

CBDC و مانور ژئوپلیتیکی
 DLT دولت ها ممکن است به طور بالقوه از ارزهای دیجیتال مبتنی بر
برای اهداف ژئوپلیتیک استفاده کنند. همان گونه که پیش تر اندکی در 
خصوص این موضوع توضیح داده شد، CBDC و ارزهای دیجیتال 
مبتنی بر DLT ممکن اســت در آینده نقش مهمی در سیاست های 

پولی ایفا کنند.

نفوذ اقتصادی منطقه ای
برخی کارشناسان معتقدند که یک دولت می تواند از یک ارز دیجیتال 
با پشتوانه دولتی خارج از سیستم های پرداخت سنتی استفاده کند تا 
به رقابت با ارزهای موجود در یک منطقه بپردازند و با این کار رشد و 

نفوذ اقتصادی خود را به طور بالقوه افزایش دهند.

»جنیفر اســکات«، کارشــناس فناوری بالکچین و سرمایه گذار 
خطرپذیر، در پســت وبالگ خود مطلبی با این عنوان نوشت: »آیا 

چین قصد دارد ارز رمزنگاری شده خود را راه بیندازد؟«

اگر PBOBC )بانک خلق چین( ارز رمزنگاری شده خود را صادر 
و از آن به منظور جایگزینی دالر برای تجارت در طول جاده ابریشم 
استفاده کند، می تواند تسلط دالر را به چالش بکشد و فرصت هایی را 
برای کشورهایی که در مسیر این جاده قرار دارند، فراهم کند. بخش 
قابل توجهی از تجارت در جاده ابریشــم و سرمایه گذاری هایی که 
توسط شرکت های دولتی چینی انجام می شــود، با اهداف سیاسی 
است. این موضوع می تواند پیاده سازی یک رمزارز با حمایت بانک 
خلق چین را کارآمدتر کند. اتخاذ چنین رویکردی می تواند به چین 
این توانایی را بدهد که تعادلی بین کنترل سرمایه و بین المللی سازی 

یوآن که تا پیش از این ممکن نبود را امکان پذیر سازد.

یم ها دور زدن تحر
 CBDC در موارد نادر، یک دولت ممکن اســت به دنبال استفاده از
برای دور زدن قوانین یا تحریم هــای بین المللی یا تقویت یک رژیم 
استبدادی باشد. به نظر می رسد ایران در حال صدور یک ارز دیجیتال 
با پشــتوانه دولتی )کریپتو-ریال( اســت تا به کمک آن تحریم های 

بین المللی را دور بزند.

در پاســخ به اقدامات ایران، قانون گذاران آمریکا حداقل دو الیحه 
را با هدف جلوگیری از توســعه یک ریال دیجیتــال تحت حمایت 
دولت ارائه کرده اند. الیحه S.3758  که توســط جمهوری خواهان 
مجلس سنا در دسامبر 2018 ارائه شد، قصد دارد تحریم هایی را ضد 
نهادهای مالی ایرانی که در توسعه و اســتفاده از ارز دیجیتال ایرانی 
نقش دارند، اعمال کند. این الیحه که فعال در حال بررســی است، 
از وزیر خزانه داری ایاالت متحده می خواهــد که در کنار اقدامات 
دیگر، گزارشی از اقدامات ایران در این زمینه و پیامدهای احتمالی 
آن به کنگره بدهد. به عالوه از سازمان دفاع مدنی ایران نقل می کند که 
رمزارزها می توانند به ایــران در دور زدن تحریم ها از طریق عملیات 

بانکی غیرقابل ردیابی کمک کنند.

تامین مالی کشور
به عنوان یک نمونه دیگر، گفته می شــود که ونزوئال ارز دیجیتالی با 
نام »پترو« را روی بالکچین  NEMدر فوریه 2018 راه اندازی کرده 
است که تا حدودی به عنوان مکانیســمی جهت تامین مالی دولت 
در طول فروپاشی سریع اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی این کشور 
)بولیوار( به کار گرفته شده اســت. ظاهرا این ارز دیجیتال به وسیله 
منابع نفتی و معادن دولتی پشتیبانی می شود. پترو نیز ممکن است به 

دور زدن تحریم ها کمک کند.
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نتیجه گیری
ده ها بانک مرکزی در سراســر جهان به طور جدی در حال تحقیق روی این موضوع هستند که آیا فناوری 
بالکچین و دفترکل توزیع شــده می توانند به بهبود سیســتم های پرداخت و بانکــی، امنیت پرداخت و 
تاب آوری، شمول مالی و موارد بیشتر کمک کنند؟ این تحقیقات از سال 2014 و با بانک انگلستان آغاز شد 
و اکنون بیش از 60 مقاله پژوهشی و چندین طرح مقیاس بزرگ در حال بررسی CBDC و دیگر کاربردهای 
این فناوری های نوظهور هستند. در مجموع بانک های مرکزی در حال بررسی فناوری دفترکل توزیع شده 

برای حداقل 10 مورد استفاده مجزا هستند.

بررسی ها در کشورهای مختلف متفاوت است و بسیاری از پژوهشگران بانک مرکزی هنوز به این نتیجه 
نرسیده اند که آیا فناوری دفترکل توزیع شده با وجود محدودیت ها و ریسک های بزرگی که به همراه دارد، 
می تواند در فرایندهای بانک مرکزی ارزشــی ایجاد کند یا خیر. در مواردی نادر مانند بانک فرانسه، یک 
بانک مرکزی اپلیکیشنی مبتنی بر DLT را با موفقیت توسعه داده است. در موارد دیگر بانک های مرکزی به 
این نتیجه رسیده اند که با توجه به ریسک ها و جوانب منفی بالکچین، این فناوری فرصت های ارزشمندی 
برای اقتصاد آنها فراهم نمی کند. کمترین کار رصد پیشرفت های صورت گرفته توسط موسسات همکار 

در بازار رمزارز خصوصی است.

بانک های مرکزی کشورهای نوظهور ممکن است دستاوردهای بیشتری از پیاده سازی DLT داشته باشند، 
چراکه هنوز سیســتم های فناوری و فرایندهای مالی آنها به اندازه کافی کارآمد و ریشه دار نشده اند. این 
کشورها همچنین ممکن است از اجرای CBDC یا سایر کاربردهای مبتنی بر بالکچین به شمول مالی 
بیشتری دست یابند. برای بانک های مرکزی در سراسر جهان کاربردهای DLT مانند CBDC می تواند 
موجب افزایش بهره وری و کاهش اصطکاک در پرداخت های بین مرزی، چه در سطح مشتری )خرد( و 

چه در سطح بین بانکی )عمده( شود.

طی چهار سال آینده باید منتظر باشیم و ببینیم که بانک های مرکزی آیا می خواهند از فناوری های بالکچین 
و دفترکل توزیع شده برای بهبود فرایندها و رفاه اقتصادی استفاده کنند یا خیر. با توجه به اهمیت سیستمیک 
فرایندهای بانک مرکزی و عدم بلوغ نســبی فناوری بالکچین، بانک ها باید به دقت تمام ریســک های 

شناخته شده و ناشناخته پیاده سازی این فناوری را در نظر بگیرند.



یع شده « اولین بار توسط  مجمع جهانی اقتصاد  در  سال 2019 منتشر  گزارش »بانک های مرکزی و فناوری دفترکل توز
شده است .»راه پرداخت« این گزارش  را  با حمایت شرکت ققنوس در بهار 1399 منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار 

گرفته است.

این گزارش در راه پرداخت با حمایت شرکت ققنوس تولید و منتشر شده است


