بانکهای مرکزی و فناوری
دفترکل توزیعشده

امروزه بانکهای مرکزی چگونه
در جستوجوی بالکچین هستند؟

این مقاله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است .یافتهها ،تفسیرها و نتایج بیانشده در این وایتپیپر
نتیجه یک فرایند تعاملی تسهیل و تاییدشده توسط مجمع جهانی اقتصاد است ،اما نتایج آن لزوما بیانگر
دیدگاههای مجمع جهانی اقتصاد و همچنین تمام اعضا ،شرکا و دیگر ذینفعان آن نیست.
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پیشگفتار
طبق گزارش سال  2019بانک تسویهحسابهای بینالمللی ( )BISکه در بازل سوئیس مستقر است،
در حال حاضر حداقل  40بانک مرکزی در سراســر جهان در حال پژوهش و آزمایش ارز دیجیتال بانک
مرکزی ( )CBDCهستند.

اشلی النکوئیست
رهبــر پــروژه بالکچیــن و
فناوری دفتر کل توزیعشده،
مجمع جهانی اقتصاد

( CBDCیکی از کاربردهای مطرح بالکچین و فناوری دفترکل توزیعشــده) به جهت پتانسیل خود در
شناسایی چالشهای دیرینه مانند شمول مالی ،کارایی پرداختها و تابآوری عملیاتی و امنیت سایبری
سیستم پرداخت ،توجه زیادی را از سوی جامعه بانکداری مرکزی به خود جلب کرده است .بانکهای
مرکزی ،در کنار  ،CBDCدر حال پژوهش و آزمایــش حداقل  10مورد کاربردی اختصاصی بالکچین
و  DLTهستند .عالوه بر این بانکهای مرکزی در جستوجوی این موضوع هستند که بهصورت بالقوه
چگونه میتوانند امکانات جدید را به کار گرفته و فرایندهای ناکارآمد را بهبود بخشند.
اگرچه بانکهای مرکزی در سراسر دنیا در حال انجام پروژهها و پایلوتهای 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 بهطور کامل پیادهسازی شده است.
فعالیتهای بانک مرکزی در حوزه بالکچین و  DLTهمیشه شناختهشده نیست .در نتیجه ،گمانهزنیها
و ســوءتفاهمهای زیادی در مورد اهداف و وضعیت پژوهشها وجود دارد .هدف این مقاله ،معرفی و
برجستهکردن مســائل کلیدی و حوزههای تحقیق ،آزمایش و پیادهسازی  DLTبرای بانکهای مرکزی
است DLT .یک حوزه فعال پژوهش و تحقیق است و بسیاری از بانکهای مرکزی در رابطه با فرصتهایی
که این فناوری در هنگام وقوع ریسک فراهم میکند ،هنوز به جمعبندی مشخصی نرسیدهاند.
امروزه بانکهای مرکزی چگونه در مورد فناوری بالکچین پژوهش میکنند و چرا؟
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بخش اول:
پژوهش ،آزمایش و پیادهسازی اولیه
پژوهش و آزمایش

میزان تحقیق و بررســی و همچنین محرکی که به بانکهای مرکزی
انگیزه میدهد تا در خصوص فناوری بالکچین به فعالیت بپردازند،
بســیار متفاوت اســت .برخی بانکهای مرکزی که پیشرو هستند،
پژوهــش و آزمایشهای خــود را از اوایل ســال  2014آغاز کرده و
طرحها یا حتی پیادهسازیهای متعددی را اجرا کردهاند .موسسات
دیگر نیز کنجکاو و به این فناوری عالقهمند هستند ،اما تا حد زیادی
فعالیتهایی مانند ســرمایهگذاری در حوزه رمزارزهــا را از طریق
موسســات مشــابه و در بخش خصوصی دنبال میکننــد .برخی
موسسات نیز هنوز منابعی را برای پژوهش در مورد فناوری بالکچین
اختصاص ندادهاند و ممکن اســت هرگز این کار را نکنند .این عدم
فعالیت میتواند بهدلیل داشتن اولویتهای ضروریتر باشد یا بهدلیل
عدم اعتقاد به فناوری بالکچین و پیروی از این دیدگاه که  DLTدر این
مرحله بهدلیل عدم بلوغ و ریسکهایی که به همراه دارد ،نویدبخش
جنبههای امیدوارکنندهای نیست.
مجمع جهانــی اقتصاد فهرســتی بالغ بر  60گــزارش ،وایتپیپر و
سخنرانی پژوهشگران بانکی ،سازمانهای بینالمللی یا اقتصاددانان
در زمینه بالکچین و  DLTرا در خصوص فرایندهای بانک مرکزی و
اقتصاد کالن تنظیم کرده است .این فهرست دربردارنده منابعی برای
این گزارش اســت و بهعنوان یک مرجع برای شناسایی پژوهشهای
بانک مرکزی در حوزه  DLTمورد توجه قرار میگیرد.
بانک کانادا ،بانک انگلستان و نهاد مالی مرکزی سنگاپور ( )MASبه
لحاظ انتشار چندین پژوهش عمیق یا اجرا کردن طرحهای متعدد در
زمینه  DLTپیشرو هستند .بانک انگلستان اولین بانک مرکزی بود که
پژوهشهای خود را در حوزه  DLTمنتشر کرد .این پژوهشها در سال
 2014در قالب مقاالتی با عناوینی چون «اقتصاد ارزهای دیجیتال»
و «نوآوریهایی در فناوریهای پرداخت و ظهور ارزهای دیجیتال»
منتشر شد« .پروژه جاســپر» بانک کانادا و «پروژه اوبین» نهاد مالی
مرکزی سنگاپور بررسی میکنند که  CBDCچگونه میتواند جهت
بهبود کارایی ،عملکرد و انعطافپذیری در پرداختهای بینبانکی
درونمرزی به کار گرفته شود.

 CBDCچگونه در طرحها پیادهسازی شد؟

در بسیاری از طرحهای مرتبط با  ،CBDCبانک مرکزی توکنهای
دیجیتالی را صادر میکند که روی یک دفتر کل توزیعشده قرار دارد و
ذخایر بانک مرکزی که بهصورت ارز داخلی در یک حساب جداگانه
نگهداری میشــوند را نمایندگی (و بازخرید) میکند .کارشناسان
موجود در سیستم از  CBDCبرای انجام انتقاالت بینبانکی که روی
دفتر کل توزیعشده تایید و تسویه میشوند ،استفاده میکنند.
بانکهای مرکزی معموال شبکه بالکچین «مجوزدار» را پیادهسازی
میکنند که به موجب آن مشارکتکنندگان در شبکه محدود شده و باید
برای مشارکت در شبکه و مشاهده تراکنشها مجوز دسترسی داشته
باشــند .در عوض ،بالکچینهای «بدون مجوز» ،مانند بیتکوین
و اتریوم ،به عموم افراد امکان مشــارکت و توانایی مشــاهده کامل را
میدهند .هم شبکههای مجوزدار و هم شــبکههای بدون مجوز در
صورت لزوم میتوانند الزامات حریم خصوصی و محرمانگی را برای
پنهانکردن جزئیات تراکنش افزایش دهند.
بانک مرکزی با در نظر گرفتن تناســب و قابلیت استفاده؛ نوع شبکه
و مکانیســمهای داخلی خود را انتخاب میکند (که مهمترین آنها،
مکانیســم اجماع غیرمتمرکز اســت که شــبکه از آن برای دستیابی
مشــارکتکنندگان به اجماع و تراکنشهای معتبر استفاده میکند).
،Linux Foundation’s Hyperledger Fabric ،R3’s Corda
 J.P. Morgan’s Quorumیا پیکربندی خصوصی ســاده شبکه
بالکچین اتریوم ،از مشهورترین پیادهسازیهای استفادهشده توسط
بانکهای مرکزی است.

اخیرا ،در نوامبر  ،2018این سه بانک مرکزی یکی از اولین مقاالت
پژوهشی چندجانبه را با عنوان «پرداختها و تسویههای بینبانکی
فرامرزی» منتشر کردند .در ابتدای سال  ،2016بانک مرکزی اروپا
( )ECBو بانک ژاپن یک طرح مشترک به نام «استال» را اجرا کردند
که بررسی میکرد آیا فناوری  DLTمیتواند پرداختها و تسویههای
بینبانکی درونمرزی را بهبود ببخشــد (فاز  )1و تریدینگ و تسویه
بینبانکی سریع اوراق بهادار با وجه نقد را تسهیل کند (فاز .)2
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پیادهسازی اولیه

دیگر موسســاتی که در حال انجام پروژههایی در رابطــه با فناوری
با وجود اینکه در ســالهای اخیر پژوهش و نوآوری در مورد فناوری
بالکچین هستند شامل این موارد هستند:
بالکچین در حال پیشرفت بوده است ،اما در واقع سازمانهای کمی
بانک لتونی قصد دارد کوین دیجیتال «کالکتور» را جهت آزمایش این فناوری را پیادهســازی کردهاند .اگرچــه بانکهای مرکزی جزء
بالکچین در یک محیط با مقیاس کوچک و واقعی صادر کند .این ابزار محتاطترین نهادها در جهان هستند ،اما شاید با کمال تعجب ،جزء
با کوینهای کالکتور فیزیکی که در خزانههای بانک لتونی نگهداری اولین نهادهایی باشند که فناوری بالکچین را پیادهسازی کنند.
میشــوند در ارتباط خواهد بود .همچنین بانک از یک ســندباکس
بالکچین به نام « »LBChainحمایت میکند.
بانک فرانسه

بانک تایلند  CBDCرا برای پرداختهــای بینبانکی و افزایش
بانک فرانسه ،با پروژه « »MADREبهطور کامل فرایند متمرکز خود
کارایی مدیریت نقدینگی با پروژه « »Inthanonبررسی میکند.
برای تامین و بهاشتراکگذاری شناسههای اعتباری )SCIs( SEPA
بانک مرکزی برزیل در حال بررسی فناوری دفترکل توزیعشده برای را با یک راهکار غیرمتمرکز مبتنی بر بالکچین جایگزین کرده است.
ایجاد یک سیستم پرداخت بینبانکی انعطافپذیر (پروژه  )SALTو پروژه با یک اثبات مفهوم در ژوئن  2016جهت یادگیری بیشــتر در
همچنین یک پلتفرم تبادل اطالعات غیرمتمرکز (پروژه )PIERاست .مورد  DLTیا یک مورد کاربردی ساده شروع شد .بانک مرکزی یک
بانک مرکزی کارائیب شرقی در حال بررسی ایجاد یک ارز مبتنی بر فرصت را شناســایی کرد که طبق آن  DLTمیتواند برای اتوماسیون
 DLTبهمنظور دستیابی به اهداف متعددی از جمله رشد اقتصادی ،و دیجیتالیکردن یک فرایند دســتی و زمانبر که نیازمند همکاری و
بهاشتراکگذاری اطالعات بانکهای متعددی است ،ارزشمند باشد.
تابآوری سیستم پرداخت و شمول مالی است.
بانک آلمان ( DLT )Deutsche Bundesbankرا برای اهداف
متعددی از جمله بهبود کارایی و کاهش ریسک در فرایندهای تسویه
اوراق بهادار بینبانکی با نمونه اولیهای با عنوان «بالکباستر» بررسی
میکند.

سیســتم جایگزین ،فرایند مدیریت و بهاشــتراکگذاری  SCIرا با
استفاده از «قراردادهای هوشمند» (یا برنامههایی که در اتریوم و سایر
بالکچینها کــه تراکنشهای خودکار میان مشــارکتکنندگان را با
استفاده از مفاد از پیش تعریفشده امکانپذیر میکنند) غیرمتمرکز و
خودکار میکند .امروزه ،قراردادهای هوشمند برای صدور صد درصد
SCIها در سیستم به کار گرفته میشوند.

نهاد مالی مرکزی هنگکنــگ ،پژوهشها و آزمایشهایی را روی
موارد کاربردی متعــددی از جملهترید فایننــس ،مدیریت هویت
دیجیتال و فرایندهای احراز هویت مشتری (/)KYCضدپولشویی بانک فرانسه این پیادهسازی را یک موفقیت در نظر گرفته است .عالوه
بر اینکه سیســتم مزبور به لحاظ زمانی صرفهجویی قابل توجهی به
( )AMLانجام میدهد.
همراه دارد ،مزیتهای دیگری مانند پیگیری فرایندها و اصالح نقاط
نهاد مالی مرکزی عربستان سعودی به همراه امارات متحده عربی ضعف ،در کنار پاسخگویی بیشتر بانکهای تجاری در طول فرایند
پروژه « »Aberرا برای بهکارگیری  DLTجهت پرداختها و تسویه را نیز بهدنبال دارد.
بینبانکی میان عربستان و امارات ،اجرا میکند.
بانک رزرو آفریقای جنوبی CBDC،را برای بهبود پرداخت و تسویه
بینبانکی داخلی با راهاندازی پروژه « »Khokhaبررسی میکند.
بانک مرکــزی ســوئد ( )Sveriges Riksbankدر حال تحقیق
روی پروژه مبتنی بر بالکچین با نام « »e-kronaاست تا بتواند آن را
بهعنوان 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
میپذیرد .نکته قابل توجه اینکه بانک مرکزی ســوئد هنوز مشخص
نکرده که اگر  e-kronaرا پیادهســازی کند DLT ،را به کار خواهد
گرفت یا خیر.
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سپا چیست؟

سامانه پرداخت یکپارچه یورو ( )SEPAیک برنامه پرداخت است
که توســط اتحادیه اروپا ایجاد شده و بهدنبال دســتیابی به یک بازار
یکپارچه برای پرداختها در منطقه یورو اســت .این سامانه انتقال
مســتقیم بدهی و اعتبار فرامــرزی و پرداختهــای کارتی در میان
کشورهای اروپایی را بهصورت سریع ،کارآمد و ایمن تسهیل میکند.
این فرایند بهصورت کشور به کشــور عملیاتی میشود و بانکهای
مرکزی این فرایند را با همکاری با بانکهای تجاری داخلی مدیریت
میکنند.

بانک ملی کلمبیا

کلمبیا یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که فناوری بالکچین را در
سیستمهای پرداخت ملی خود جهت استفاده مشتریان و بانکهای
تجاری به کار میگیرد .بانک ملی کلمبیا فناوری بالکچین را در نیمه
دوم سال  2019بهعنوان آزمایشــی جهت حمایت از شمول مالی و
همچنین افزایش کارایی سیستم بانکداری پیادهسازی میکند.
جمعیت محروم از خدمات بانکی در کشــور کامبوج جهت ذخیره
و ارســال پول بین یکدیگر و جهت پرداخت به کسبوکارها ،از پول
نقد (دالر آمریکا و ریــل کامبوج) و انواع اپلیکیشــنهای مبتنی بر
پرداخت خصوصی تلفن همراه استفاده میکنند .البته پساندازها و
پرداختهای خرد ،همگنی و یکپارچگی الزم را ندارند و شهروندان
نمیتوانند با اطمینان کامل پول را در حسابهای مبتنی بر تلفن همراه
خود ذخیره کنند .همچنین آنها در انتقال پول به افرادی که از اپلیکیشن
پول موبایلی متفاوتی استفاده میکنند ،دچار مشکل هستند.

سیستم پرداخت مبتنی بر بالکچین جدید که مشتریان به آن از طریق
بانکهای تجاری دسترسی پیدا میکنند ،بهگونهای طراحی شده که
هم با اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی خصوصی و هم با حسابهای
بانکی تجاری کار میکنــد .این موضوع پرداختهــای خرد میان
شهروندان و کسبوکارها را تسهیل کرده و شهروندان را تشویق میکند
تا حسابهای بانکی که از پساندازها و ثبات مالی پشتیبانی میکند
را بپذیرند.
بهعالوه،سیستم بینبانکی داخلی کامبوج فرایندهای پرداخت و تسویه
کارآمدی ندارد .این موضوع فرصتی را فراهــم میکند تا فرایندهای
بینبانکیسنتیموردتجدیدنظرقرارگرفتهوبهبودپیداکند.اقتصادهای
مشابه کامبوج در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ( )ASEANکه
نظارهگر اقدامات بانک ملی کامبوج هستند ،ممکن است فرصتهایی
را برای خود جهت بهکارگیری پتانسیلهای فناوری دفترکل توزیعشده
برای بهبود شمول مالی و کارایی بخش بانکی شناسایی کنند.
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در ادامه فهرست جامعی از کارکردها یا موارد کاربردی فناوری دفترکل توزیعشده که حداقل یک بانک مرکزی بهصورت فعال در حال پژوهش
روی آن است ،ارائه شده است:
1

ارز دیجیتال بانک مرکزی ( )CBDCخرد :یک ارز دیجیتال صادرشده از بانک مرکزی که به شیوه همتابههمتا و غیرمتمرکز (بدون واسطه) عمل کرده و تسویه میشود
و بهطور گسترده برای استفاده مشتریان در دسترس است که بهعنوان یک مکمل یا معادلی برای پول نقد فیزیکی و جایگزینی برای سپردههای بانکی سنتی به کار گرفته
میشود.

2

ارز دیجیتال بانک مرکزی ( )CBDCعمده :یک ارز دیجیتال صادره از بانک مرکزی که به شیوه همتابههمتا و غیرمتمرکز (بدون واسطه) عمل کرده و تسویه میشود
و فقط برای بانکهای تجاری و اتاقهای تصفیه جهت استفاده در بازارهای بینبانکی عمده در دسترس است.

3

تسویه اوراق بهادار بینبانکی :یک کارکرد ارز دیجیتال مبتنی بر بالکچین (شامل  )CBDCکه امکان تصفیه و تسویه سریع اوراق بهادار با پول نقد را فراهم میکند.
همچنین میتواند برای سیستمهای بینبانکی «تحویل در ازای پرداخت» که در آنها دو طرف یک دارایی را معامله میکنند (مانند اوراق بهادار و پول نقد) ،امکان پرداخت
و تحویل دارایی را بهطور همزمان فراهم کند.

4

تابآوری و وابستگی سیستم پرداخت DLT :در یک سیستم پرداخت و تسویه بینبانکی بهعنوان 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 میتواند مورد استفاده قرار گیرد .اغلب ،این مورد کاربردی با سایر مزایایی
که پیادهسازی یک  DLTبهطور بالقوه میتواند ارائه دهد ،همراه میشود.

5

صدور اوراق قرضه و مدیریت چرخه عمر DLT :در مزایده ،صدور یا دیگر فرایندهای چرخه عمر اوراق قرضه جهت کاهش هزینه و افزایش بهرهوری اســتفاده
میشود .همچنین  DLTممکن است در اوراق قرضه صادرشده و مدیریتشده توسط کشورهای مستقل ،سازمانهای بینالمللی یا آژانسهای دولتی به کار گرفته شود.
بانکهای مرکزی یا رگوالتورهای دولتی در صورت لزوم ،میتوانند بهعنوان «نودهای ناظر» فعالیتها را رصد کنند.

6

فرایند احراز هویت مشتری و ضدپولشــویی :فرایندهای  KYC/AMLدیجیتال از  DLTبرای ردیابی و بهاشتراکگذاری اطالعات پرداخت و هویت مشتریان
بهمنظور تسهیل فرایندها بهره میبرند .این فرایند ممکن است به یک پلتفرم هویت ملی دیجیتال یا سیستمهای احراز هویت الکترونیکی یا سیستمهای ضدپولشویی که
از قبل موجود بودهاند ،متصل شوند .همچنین پتانسیل این کار وجود دارد که  CBDCدر پرداختها و ردیابی فعالیتهای مالی به کار گرفته شود.

7

تبادل اطالعات و بهاشتراکگذاری دادهها :پایگاههای داده توزیعشده یا غیرمتمرکز برای ایجاد سیستمهای جایگزین برای بهاشتراکگذاری اطالعات و دادهها در
نهادهای دولتی یا در بخش خصوصی مورد استفاده قرار میگیرند.

8

ترید فایننس :بهکارگیری یک پایگاه داده غیرمتمرکز که امکان ترید فایننسینگ سریعتر ،کارآمدتر و جامعتر را فراهم میکند ،همچنین فرایندهای ترید فایننس امروزی که
اغلب مبتنی بر کاغذ ،نیازمند نیروی انسانی زیاد و زمانبر هستند را بهبود میبخشد .اطالعات مشتری و سوابق تراکنش بین مشارکتکنندگان در پایگاه داده غیرمتمرکز
ضمن حفظ حریم خصوصی و محرمانگی ،در صورت لزوم به اشتراک گذاشته میشود.

9

زنجیره تامین پول نقد DLT :برای صدور ،ردیابی و مدیریت تحویل و جابهجایی وجه نقد از مراکز تولیدی به شعب بانک مرکزی و بانک تجاری استفاده میشود؛
کاربردهای  DLTمیتواند شامل سفارش ،سپردهگذاری یا جابهجایی وجوه و تسهیل گزارشدهی رگوالتوری نیز باشد.

10

 تامین شناسه اعتباری سپای مشتری ( :)SCIمنبع اشتراک غیرمتمرکز مبتنی بر بالکچین برای شناسههای اعتباری سپا که توسط بانک مرکزی و بانکهای تجاریدر طرح « »SEPA debitingمدیریت میشود که یک سیستم سریعتر ،تسهیلشده و غیرمتمرکز برای تامین و بهاشتراکگذاری هویتهاست که میتواند با فرایندهای
دستی و متمرکز موجود که زمانبر و نیازمند منابع زیاد هستند ،جایگزین شوند .این سیستم در پیادهسازی پروژه  MADREفرانسه دیده میشود.

نکته مهم این است که فناوری بالکچین میتواند قابلیتهای جدیدی برای فرایندهای بانک مرکزی ،فراهم کند .بانکهای مرکزی همانگونه
که فناوری و کاربردهای آن را ارزیابی میکنند ،نهتنها باید چگونگی عملیاتیشــدن این فناوریها را در چارچوب فعلی و عملکردهای پولی
بانک مرکزی بررسی کنند؛ بلکه باید چگونگی فراهمسازی بالقوه فرایندها و عملکردهای جدید توسط فناوری را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.
البته ،بانکهای مرکزی باید ریسکها و معایب پیادهسازی  DLTرا که شامل ریسکهای امنیتی ،مقیاسپذیری و کاربردپذیری و همچنین
ریسکهای پیشبینینشده میشود ،مدنظر قرار دهند.
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بخش دوم:
یک مقدمه برای ارز دیجیتال بانک مرکزی
 CBDCیک کاربرد بالقوه بالکچین و فناوری دفتر کل توزیعشــده «گل پول»

«گل پول» زیر در گزارشهای متعددی راجع به  CBDCجهت کمک
به تعیین ارتباط میان CBDCها و دیگر اشکال پول به کار گرفته شده
است .دو مورد که با رنگ بنفش مشخص شدهاند نشانگر CBDC
خرد و عمده هستند ،در حالی که دو موردی که با رنگ سبز مشخص
شدهاند ،نشــانگر رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتر است که بهطور
خصوصی صادر شدهاند و در حال حاضر به شکل «بدون مجوز» و
«مجوزدار» در دسترس قرار دارند.

است که در آن بانک مرکزی پول جدیدی معادل (و قابل معاوضه) با
ارز داخلی خود صادر میکند .صدور این پول جدید اغلب همزمان
با خارجکردن معادل آن از خزانه صورت میپذیرد CBDC .ممکن
است جهت اســتفاده عمومی ( CBDCخرد) و برای پرداختهای
همتابههمتا و پرداختهای مشتری به پذیرندگان صادر شود .همچنین
صدور آن میتواند بهمنظور اســتفاده بانکهای تجاری و اتاقهای
تصفیه ( CBDCعمده) برای پرداختهای بینبانکی کارآمدتر که
خارج از سیستمهای بانکداری کارگزاری سنتی و دیگر سیستمهای
پرداخت صورت میگیرند ،انجام شــود CBDC .ممکن است با
اســتفاده از  DLTصادر شود یا نشــود و همچنین میتواند بهعنوان
جایگزینی برای فناوریهای متمرکز سنتی عمل کند.
شکل  :1گل پول :تاکسونومی پول

دیجیتال

صادرشده توسط
بانک مرکزی

ارز مجازی

همتابههمتا

ذخایر ارزی و
حسابهای تسویه
بانک مرکزی
حسابهای ارزی
سپردهگذاریشده
بانک مرکزی

ارز دیجیتال
بانک مرکزی (عمده)

کریپتوکارنسی
( DLTمجوزدار)

سپردههای
بانکی

دسترسی گسترده

ارز دیجیتال
بانک مرکزی
(خرد)
پول نقد
پول کاالیی

رمز ارز
( DLTبدون مجوز)

شایان ذکر است که در حال حاضر بانکهای مرکزی پول را به شکل دیجیتالیشده صادر میکنند .بهعالوه ،بانکهای مرکزی پژوهشهایی
در مورد شهروندانی که سپردههایشان را بهصورت مستقیم در حسابهای بانک مرکزی با عنوان «حسابهای ارزی سپردهگذاریشده بانک
مرکزی» (در سمت چپ گل پول) نگهداری میکنند ،انجام دادهاند Dinero Electrónico .اکوادور یک نمونه از این حسابهاست ،هرچند
بهدلیل پذیرش اندک بعد از سه سال استفاده بســته شد (این طرح از  DLTاســتفاده نکرد) .بانکهای مرکزی ،در ارزیابیهایشان از صدور
 ،CBDCنمونههایی را که از  DLTاستفاده نکردهاند ،در نظر میگیرند.
برای درک بهتر این موضوع ،صفحات  7-8گزارش بانک تسویهحســابهای بینالمللی در سال  2017با عنوان «کریپتوکارنسیهای بانک
مرکزی» را مطالعه کنید که آزمایشها و اقدامات صورتگرفته در خصوص ارز دیجیتال در کشورهای مختلف را بر اساس مدل «گل پول»،
ترسیم میکند.
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 CBDCخرد؛ مزایا و معایب کلیدی
به حسابهای  CBDCیا در نظر گرفتن محدودیت تراکنش در این نوع
جدول زیر مزایا و معایب مهم  CBDCخرد که برگرفته از پژوهشهای حسابها میتواند اتخاذ شود.
صورتگرفتــه فعلــی اســت را بهطور خالصــه بیان میکنــد .برای
سیاستگذاران و پژوهشگران بســیار ضروری است که تمام ریسکها عالوه بر این  CBDCمیتواند بهطور بالقوه نقش مهمی را در آیندهای که
و معایب پیادهسازی  DLTدر چارچوب یک کشــور خاص را بهطور استفاده از پول نقد کاهش پیدا خواهد کرد ،بازی کند .اگر در کشوری،
عمیق مورد مالحظه و مزایا را توام با ریسکها و معایب آن مورد بررسی استفاده از پول نقد و دسترسی به آن بهشدت کم یا بهطور کامل محدود
قرار دهند .بهعنوان مثــال ،در پژوهشهای مربوط به  CBDCبهندرت شود (خواه از طریق تصمیمات سیاســی یا ترجیح مصرفکنندگان)
موضوع محرومیت مالی و شــمول مالی مورد توجه قرار گرفته اســت CBDC .میتواند بهطور بالقوه به کمک شهروندان بیاید.
سیاســتگذاران باید بهدنبال ترغیب افراد محروم از خدمات بانکی به
در این شرایط ،کشورهایی که بانکهای تجاری در آن ثبات ندارند و بیمه
مشارکتدرهررژیمارزدیجیتالیجدیدباشند.سیاستگذارانهمچنین
سپرده ارائه نمیشود ،حسابهای ( CBDCبا وجود محدودیتهایی
باید نسبت به موانع پذیرش نظیر چالشهای کاربردپذیری ،دسترسی و
که در زمینه اندازه این حسابها وجود دارد) میتوانند به یک مکان امن
نقایص سیستمهای دولتی در مستندسازی هویت شهروندان آگاه باشند.
برایشهروندانجهتذخیرهپولتبدیلشوند.همچنینآنهاقادرخواهند
دومین ریسک درخور توجه ،مرتبط با ثبات سپردههای بانکهای تجاری بود به شهروندان برای حفظ دسترسی مستقیمشان به پول بانک مرکزی
است ،زیرا شهروندان ممکن است نگهداری  CBDCدر حسابهای (پول نقد ،امروز) کمک کنند .عالوه بر این  CBDCو هر اپلیکیشــن
بانک مرکــزی را بهعنوان یک جایگزین ایمنتر یا جذابتر نســبت به موبایلی که از طرف بانک مرکزی صادر شده باشد و CBDCرا همراهی
نگهداری پول در ســپردههای موجود در یک بانک تجاری تلقی کنند .کند ،میتواند به یــک جایگزین مهم برای اپلیکیشــنهای پرداخت
اگر شهروندان به نگهداری سرمایه خود در قالب  CBDCتمایل پیدا دیجیتالی بخش خصوصی تبدیل شود .در نهایت همانطور که «عثمان
کنند ،این موضوع ممکن است سپردههای بانکهای تجاری را بیثبات ماندنگ» ،اقتصاددان ،در سخنرانی اخیر خود با عنوان «آیا نیازی هست
کند ،حجم آن را کاهش دهد و ترازنامههای این بانکها را ناپایدار کند و که بانکهای مرکزی ارز خودشــان را صادر کنند؟» بیان میکند« :در
در نتیجه فعالیتهای وامدهی این بانکها را تحت تاثیر قرار دهد .این خصوص  CBDCبهطور خاص باید روی این مساله معطوف باشیم که
ریســکها میتواند در اجرای تصمیماتی که در بخش بعدی توصیف آیا این نوع ارز از بانکهای مرکزی حمایت میکند یا از اهداف عمومی
شده ،در نظر گرفته شود .تصمیمگیریهایی در خصوص پرداخت بهره پشتیبانی میکند؟»
مزایای صدور  CBDCتوسط بانک مرکزی

معایب صدور  CBDCتوسط بانک مرکزی

امکان سریعتر و ارزانتر ساختن پرداختهای فرامرزی و داخلی (خرد و عمده)؛

ریســکهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشــی از بیرون کشیدهشدن
سرمایهها از بانکها و دیگر نهادها؛

داشتن پتانسیل جهت ارائه محلی امن برای پسانداز سپردهگذاران خرد (برای مثال داشتن حساب در بانک
در مقایسه با پول نقد ،ریســکهایی در زمینه حفظ حریم خصوصی و
مرکزی) با ریسک کمتر از پیشفرض یا خطر از دست دادن سرمایه در مقایسه با سپردهگذاری در بانکهای
مسائل امنیتی افراد به وجود میآورد؛
تجاری (در هر کشوری متفاوت است)؛
امکان بهبود مقاومت و تابآوری سیستم پرداخت در برابر حمالت ســایبری ،شکستهای عملیاتی و
خطاهای سختافزاری در مقایسه با پردازش و ذخیرهسازی دادهها بهطور متمرکز که ممکن است افزونگی در مقایسه با پول نقد،آسیبپذیری در برابر ریسکهای امنیت سایبری
داده کمتری داشته و بنابراین مقاومت کمتری در برابر حمالت از خود نشان دهند؛
ت دیجیتال بخش خصوصی برای مقابله با ریسک عملیاتی
امکان ارائه جایگزین برای فناوریهای پرداخ 
چالشهای فناوری بالکچین؛ مقیاسپذیری تراکنش ،تجربه کاربری،
یا کنترل انحصاری که ممکن است در صورت مسلطشدن آنها بر بازار به وجود بیاید و کاربرد آن بهعنوان
مدیریت کلید ،محرمانهبودن عملیات و سرعت معامالت؛
جایگزین صادرشده از طرف حاکمیت برای پول نقد؛ البته در صورتی که در آینده پول نقد کمیاب شود؛
داشتن پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت افراد محروم از خدمات مالی در بخش بانکداری؛

در صورتی که جامعه  CBDCرا نپذیرد ،افراد محروم از خدمات مالی
بیشــتر از سیســتمهای پرداخت دیجیتال فاصله میگیرند و به حاشیه
رانده میشوند؛

داشتن پتانسیل برای بهبود فرایندهای احراز هویت/ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی ،فساد و فعالیتهای امکان دسترسی بیشتر حاکمیت به ســرمایههای شهروندان (برای هر
شکل از پول که توسط بانک مرکزی نگهداری میشود)؛
غیرقانونی (حوزههایی که اغلب بانک مرکزی روی آن متمرکز نبوده است)؛
داشتن پتانسیل کاهش اصطکاک و هزینههای مرتبط با ذخیرهسازی ،انتقال و مدیریت پول نقد در سیستم
بانکداری؛
داشتن پتانسیل برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانکهای تجاری روی سپردههای خرد که میتواند
به این بانکها فشار بیاورد تا نرخ بهره سپردهگذاران را افزایش و خدمات مالی بیشتری به آنها ارائه کنند .این
موضوع همچنین میتواند یک ریسک برای ثبات سیستم مالی محسوب شود.
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معرفی ریسکهای ناشناخته.

طراحی  CBDCو پیادهسازیتریدآف

بانکهای مرکزی هنگام ارزیابی چشمانداز  CBDCخرد یا عمده
گزینههای کلیدی طراحی و پیادهســازی را نیز در نظر میگیرند .در
ادامه فهرست خالصهای از تریدآفها و گزینههایی که آنها ارزیابی
میکنند ،ارائه شده است.

تراکنشها (به قیمت کاهش میزان پذیرش) خواهد داشــت .با این
حال ،اگر یک بانک مرکزی یا ایالتی استفاده از  CBDCرا اجباری
کند ،افرادی که مایل به انجام فعالیتهای غیرقانونی یا نامشــروع
هســتند ،به اســتفاده از پول نقد یا دیگــر جایگزینهــا (از جمله
رمزارزهای جدید با قابلیت حفظ حریم خصوصی) ادامه خواهند
داد.

دســترسپذیری :آیا  CBDCباید برای اســتفاده عمــوم افراد
( CBDCخرد) در دسترس باشد یا فقط به بانکهای تجاری و مراکز
محدودیتهای حجم حساب و تراکنش :آیا بانکهای مرکزی
تصفیه ( CBDCعمده) محدود شــود؟ چه کسی مخاطب اصلی باید میزان  CBDCکه میتوان در یک زمان نگهداری کرد یا انتقال
 CBDCاست؛ مشتریان یا شهروندان خرد یا بانکهای تجاری؟ داد را محدود کنند؟ آیا چنین محدودیتهایی میتواند ریسکهای
توز یع و ذخیرهسازی :اگر  CBDCبرای مصارف خرد در نظر پیادهســازی و پولشــویی را کاهش دهد؟ در مورد  CBDCخرد،
گرفته شــود ،مکانیســم توزیعی که موثرترین ابزار برای دستیابی به بانک مرکزی ممکن است میزان  CBDCکه یک شهروند میتواند
اهداف برنامه و فراگیرترین ابزار برای جذب تمام مشارکتکنندگان نگهداری کرده یا انتقال دهد را بهمنظــور کاهش عواقب نامطلوب
واجد شرایط باشــد ،چیســت؟ بهعالوه CBDC ،کجا نگه داشته محدود کند .در صورتی کــه شــهروندان  CBDCرا بهعنوان یک
خواهد شد؟  CBDCمیتواند یا بهطور مســتقیم در حسابهای جایگزین ایمنتر برای نگهداری پول بهصورت سپرده در بانکهای
بانک مرکزی و در حســابهای بانکهای تجاری مشارکتکننده تجاری قلمداد کنند ،آنگاه پتانســیل هجوم به بانکها (خارجکردن
(اگر آنها بهعنــوان واســطههایی بــرای توزیع عمل کننــد) یا در پول از حســاب یک بانک توسط مشــتریان بهصورت همزمان) یا
دبیتکارتهای صادرشده از سوی دولت و سایر ابزارها نگهداری کاهش تقاضا برای سپردهگذاری بانکی وجود دارد .در مورد CBDC
عمده ،بانک مرکزی ممکن اســت توانایی بانکهــای تجاری در
شود.
بهکارگیری  CBDCبرای پرداختهای با ارزش زیاد را محدود کند.
پرداخت بهره :آیا بانک مرکزی باید بــه دارندگان  ،CBDCچه
خرد و چه عمده ،بهره بپردازد؟ این تصمیم پیامدهایی در راســتای برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربههای بانک مرکزی راجع
میزان جذابیت  CBDCبرای دارنــدگان آن دارد .در مورد  CBDCبه  CBDCو مسائل کلیدی ،گزینهها و یافتههای طراحی؛ گزارش
خرد ،این تصمیم بر تمایل سپردهگذاران به نگهداری پساندازهای ســال  2018صندوق بینالمللی پول با عنوان «شفافســازی در
خود در قالب  CBDCدر بانکهای مرکزی یا بهصورت ســپرده در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» ،مقاله ســال  2018آیبیام و
بانکهای تجاری سنتی تأثیر میگذارد و به نوبه خود بر حجم و ثبات  OMFIFبا عنوان «ارز دیجیتال بانک مرکزی» و گزارش سال 2019
سپردههای بانکهای تجاری ،ترازنامهها و فعالیتهای وامدهی آنها  BISبا عنوان «پیشــروی با احتیاط ،برآوردی از ارز دیجیتال بانک
اثرگذار است .پرداخت بهره به دارندگان  CBDCباعث شکلگیری مرکزی» را مطالعه کنید.
رقابت بین بانکهای مرکزی با بانکهای تجاری خواهد شد که این بهعالوه ،گزارشهای  BISبا عناوین «ارز دیجیتال بانک مرکزی»
موضوع بهطور بالقوه بانکهای تجاری را در مورد افزایش نرخ بهره به (سال  )2018و «رمزارز :نگاهی فراتر از تبلیغات و گزافهپردازیها»
سپردهگذاران تحت فشار قرار میدهد .هم برای  CBDCخرد و هم (ســال  )2018و گزارش هیاتمدیره فدرالرزرو ایاالت متحده با
عمده ،پیامدهای تاثیر سیاستهای پولی (چه سیاستهای عامدانه عنوان «فناوری دفتر کل توزیعشــده در پرداخت ،تصفیه و تسویه»
و چه ناخواسته) باید بهدقت مورد مطالعه قرار بگیرد و موضوع اصلی (سال  )2016شرح مفصلی از  CBDCو مسائل کلیدی ،فرصتها
بسیاری از پژوهشهای فعلی باشد.
و ریسکهای آن ارائه میدهد.
گمنامی تراکنش :آیا تراکنشهای  CBDCباید حریم خصوصی
مشــتری را حفظ کنند؟ گمنامی ،مشتریان بیشــتری را به استفاده
از  CBDCترغیب خواهد کــرد ،چون  CBDCیــک جایگزین
خصوصی و همتابههمتا برای پول نقد است .با این حال ،این ویژگی
ســختی پیگیری تراکنشهــای تقلبی ،جلوگیــری از فعالیتهای
غیرقانونی و بازیابی وجوه از دسته رفته را افزایش میدهد .نکته مهم
این است که اگر یک بانک مرکزی انگیزههای زیادی برای بهکارگیری
 CBDCجهت مبارزه با پولشــویی ،فســاد ،فرار مالیاتی و اهداف
کنترل و ردیابی سرمایه داشته باشد ،تمایل کمتری به ناشناسماندن
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امروزه پژوهشهای مربوط به  CBDCعمده بر «بالکباستر» بانک آلمان (ســال  2016تا  )2018و مقاله مشترک
چه چیزی متمرکز هستند؟
سال  2018بانک کانادا ،بانک انگلستان و نهاد مالی مرکزی سنگاپور
مهمترین مزیت  CBDCعمده ،افزایــش کارایی در پرداختهای با عنوان «پرداختها و تسویههای بینبانکی فرامرزی» که پیشتر به
بینبانکی فرامرزی ،تریدینگ و تسویه بینبانکی اوراق بهادار است .آن اشاره شد ،همگی روی این کاربرد خاص تحقیق میکنند.
 CBDCعمده پرداختهای بینبانکی داخلی را نیز هدف قرار داده
و در حال حاضر هم بیشتر کشورهای توسعهیافته دارای سیستمهای
پرداخت داخلــی کارآمدی هســتند .بهطور مثــال ،بانک مرکزی
دانمارک در گزارشــی در ســال  2017اظهار داشــت که «در مورد
دانمارک ،اینکه ارز دیجیتال بانک مرکــزی در چه حوزهای میتواند
همکاری کند و در حال حاضر چه چیزی بــا راهکارهای پرداخت
فعلی پوشــش داده نمیشــود ،مشخص نیســت ».برای بعضی از
اقتصادهای نوظهور ،سیستمهای پرداخت بینبانکی داخلی هنوز
تا حد زیادی کارآمد نیســتند و  CBDCمیتواند بهطور بالقوه این
سیستمها را بهبود ببخشد.

 CBDCدر مدلهای اقتصاد کالن

تا به امروز ،یک تجزیهوتحلیل کمّ ی قابل اعتمــاد و کامل در مورد
اثرات  CBDCیا ســایر کاربردهایی که از  DLTنشات میگیرد،
انجام نشده است .این موضوع ممکن است مانعی در مقابل پذیرش
این فناوری از سوی سیاستگذاران ایجاد کند .در مواردی محدود،
اقتصاددانان از الگوهای موجود اســتفاده کردهاند تا این موضوع را
بررسی کنند که  CBDCچگونه میتواند 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
بیشتر طرحهایی که در مراحل ابتدایی قرار دارند ،بر استفاده داخلی پیچیدگی شــرایط ،مدلهای موجود توانایی محدودی برای برآورد
از  CBDCعمده متمرکز هســتند .در حال حاضــر از آنجایی که پیامدهای اثرات فناوریهای مزبور داشتهاند.
آزمایشها اغلب در کشــورهایی صورت میگیرد که دارای سیستم
پرداخت بینبانکی داخلی کارآمدی هســتند ،بنابراین بهطور کلی مقاله سال  2018که توسط بانک کانادا با عنوان «ارز دیجیتال بانک
نتیجهگیری اولیه پژوهشها به ارزش باالی  CBDCبرای این کاربرد مرکزی و سیاستهای پولی» منتشر شد ،ارزیابی میکند که صدور
خاص اشارهای نمیکنند .این موضوع برای فاز یک پروژه «جاسپر» یک  CBDCشــناس ( )non-anonymousتوسط بانک مرکزی
بانک کانادا ،پروژه « »Khokhaبانک رزرو آفریقای جنوبی و پروژه چگونه میتواند در محیطهایی که پول نقد همچنان کاربرد دارد و در
«اســتال» که پروژه مشــترک بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن است ،محیطهایی که پول نقد رواج ندارد ،بر رفاه و سیاستهای پولی تاثیر
بگذارد .تحلیلها نشان میدهد در جایی که پول نقد همچنان مورد
صدق میکند.
اســتفاده قرار میگیرد ،صدور  CBDCاثر قابل توجهی ندارد و در
در مراحل بعدی ،بانکهای مرکزی ارزش  DLTرا هنگامی که در جایی که پول نقد از اقتصاد خارج شود (یک سناریوی غیرمحتمل در
حوزههای گستردهای اعمال شده و با دیگر فرایندهای مرتبط با  DLTکوتاهمدت یا میانمدت)  CBDCمیتواند تولید ناخالص داخلی را
ارتباط برقرار کرده ،مورد آزمایش قرار میدهند .این حوزهها شــامل تا  0.64درصد در کانادا و تا  1.6درصد در ایاالت متحده باال ببرد
پرداختهای بینبانکی فرامرزی ،تریدینگ و تسویه بینبانکی اوراق که این بهخاطر توسعه ابزارهای سیاست پولی است.
بهادار یا حتی ترید فایننس اســت که پتانســیل زیادی برای افزایش
کارایی دارد .در این حوزهها CBDC ،ممکن است سودمندتر باشد .بیشترین دلیل بیانشده برای توســعه ابزارهای سیاست پولی در یک
جامعه بدون پول نقد این اســت که بانکهای مرکزی قادر به اجرای
در یکی از جالبتریــن زمینههای پژوهــش CBDC ،عمده برای سیاســت نرخ بهره اســمی منفی خواهند بود .در این شرایط بانک
معامالت اوراق بهادار بینبانکی فرامرزی سریع و کامل که در حال مرکزی میتواند شهروندانی که سرمایه خود را سپردهگذاری کردهاند
حاضر امکانپذیر نیســت ،آزمایش میشــود .در این سناریو که با تحت فشار قرار دهد .این سیاست ،مصرف را در اقتصادی که دچار
عنوان یک تراکنش «تحویل در ازای پرداخت» نیز شناخته میشود ،رکود و تورم منفی شده است ،تشویق میکند .این سیاست در حال
پرداخت و تســویه کامل و نهایی برای یک معامله درست در همان حاضر با توجه بــه حضور پررنگ پول نقد امکانپذیر نیســت ،زیرا
زمانی که دارایی بهطور کامل به خریدار تحویل داده شــود ،صورت شهروندان ترجیح میدهند به جای اینکه پول نقد و سایر داراییهای
میگیرد .هم دارایی و هم ارز روی دفتر کل توزیعشده قرار میگیرند و خود را ســپردهگذاری کرده و با نرخ بهره منفی از داراییشان کاسته
بهطور همزمان معامله میشوند که این امر به کارایی عملیاتی بیشتر شود ،آن را ذخیره کنند.
و کاهش ریسک تسویه و ریسک طرف مقابل منجر میشود.
یک مقاله فوقالعاده خوشبینانه که توســط بانک انگلستان در سال
پروژه «اســتال» بانک مرکزی اروپــا و بانک ژاپن (فــاز  )2و پروژه  2016با عنوان «اقتصاد کالن ارزهای دیجیتال صادرشــده از سوی
«اوبین» نهــاد مالــی مرکزی ســنگاپور (فــاز  ،)2نمونــه اولیه بانک مرکزی» منتشر شده ،بیان میدارد  CBDCخرد با پرداخت بهره
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میتواند بهطور پیوسته تولید ناخالص داخلی را تا سه درصد (بسته «جنیفر اســکات» ،کارشــناس فناوری بالکچین و سرمایهگذار
به شرایط و نوع اجرا) افزایش دهد .این مقاله همچنین ریسکهای خطرپذیر ،در پســت وبالگ خود مطلبی با این عنوان نوشت« :آیا
برجستهای که اجرای  CBDCبرای ثبات مالی و پولی به همراه دارد چین قصد دارد ارز رمزنگاریشده خود را راه بیندازد؟»
را بیان میکند.
اگر ( PBOBCبانک خلق چین) ارز رمزنگاریشده خود را صادر
در نهایت مقالهای که توسط فدرالرزرو سنتلوئیس در سال  2018و از آن بهمنظور جایگزینی دالر برای تجارت در طول جاده ابریشم
با عنــوان «ارزیابی تاثیــر ارز دیجیتال بانک مرکــزی بر بانکهای استفاده کند ،میتواند تسلط دالر را به چالش بکشد و فرصتهایی را
خصوصی» منتشر شده ،چندین مدل اقتصادی موجود را با یکدیگر برای کشورهایی که در مسیر این جاده قرار دارند ،فراهم کند .بخش
ترکیب میکند تا ارزیابی تاثیر صــدور  CBDCبر حوزه بانکداری قابل توجهی از تجارت در جاده ابریشــم و سرمایهگذاریهایی که
کشور (جایی که بانکها در آن قدرت انحصاری دارند) را امکانپذیر توسط شرکتهای دولتی چینی انجام میشــود ،با اهداف سیاسی
سازد .نویســنده مقاله نتیجه گرفته اســت که  CBDCدارای بهره ،است .این موضوع میتواند پیادهسازی یک رمزارز با حمایت بانک
شمول مالی را افزایش داده و ضمن کاهش سود بانکی ،تقاضا برای خلق چین را کارآمدتر کند .اتخاذ چنین رویکردی میتواند به چین
پول نقد را نیز کاهش میدهد .نویسنده مقاله همچنین به این نتیجه این توانایی را بدهد که تعادلی بین کنترل سرمایه و بینالمللیسازی
رسیده که  CBDCلزوما سپردهگذاران را از بانکهای تجاری دور یوآن که تا پیش از این ممکن نبود را امکانپذیر سازد.
نمیکند تا این بانکها با پرداخت نرخ بهره باالتر به رقابت با بانک
دور زدن تحریمها
مرکزی بپردازند.
در موارد نادر ،یک دولت ممکن اســت بهدنبال استفاده از CBDC
برای دور زدن قوانین یا تحریمهــای بینالمللی یا تقویت یک رژیم
استبدادی باشد .به نظر میرسد ایران در حال صدور یک ارز دیجیتال
سیستم پرداخت جایگزین
با پشــتوانه دولتی (کریپتو-ریال) اســت تا به کمک آن تحریمهای
برخی کارشناسان معتقدند که در آینده شــاهد اشکال مختلفی از
بینالمللی را دور بزند.
ارز دیجیتال بانکهای مرکزی خواهیم بود که ایجاد سیســتمهای
پرداخت جایگزین یا دوجانبه بینالمللی (که خارج از سیستمهای در پاســخ به اقدامات ایران ،قانونگذاران آمریکا حداقل دو الیحه
فعلی فعالیت میکنند) را تسهیل میکنند .برای مثال یک ارز دولتی را با هدف جلوگیری از توســعه یک ریال دیجیتــال تحت حمایت
مبتنی بر بالکچین میتواند خارج از سیستم سوئیفت (که پرداخت دولت ارائه کردهاند .الیحه  S.3758که توســط جمهوریخواهان
جهانی را تسهیل میکند) به فعالیت بپردازد .نتیجه میتواند شامل مجلس سنا در دسامبر  2018ارائه شد ،قصد دارد تحریمهایی را ضد
تنوع بیشتر فرایندهای پرداخت و سیستمهای پولی بینالمللی باشد نهادهای مالی ایرانی که در توسعه و اســتفاده از ارز دیجیتال ایرانی
که به دور از دالر آمریکا یا سایر ارزهای اصلی و چند موسسه محدود نقش دارند ،اعمال کند .این الیحه که فعال در حال بررســی است،
به فعالیت میپردازند .در نتیجه دولتهــا و بازیگران مالی آزادی و از وزیر خزانهداری ایاالت متحده میخواهــد که در کنار اقدامات
دیگر ،گزارشی از اقدامات ایران در این زمینه و پیامدهای احتمالی
استقالل بیشتری در حوزه پرداختهای بینالمللی دارند.
آن به کنگره بدهد .بهعالوه از سازمان دفاع مدنی ایران نقل میکند که
رمزارزها میتوانند به ایــران در دور زدن تحریمها از طریق عملیات
بانکی غیرقابل ردیابی کمک کنند.
 CBDCو مانور ژئوپلیتیکی
دولتها ممکن است بهطور بالقوه از ارزهای دیجیتال مبتنی بر DLT
تامین مالی کشور
برای اهداف ژئوپلیتیک استفاده کنند .همانگونه که پیشتر اندکی در
بهعنوان یک نمونه دیگر ،گفته میشــود که ونزوئال ارز دیجیتالی با
خصوص این موضوع توضیح داده شد CBDC ،و ارزهای دیجیتال
نام «پترو» را روی بالکچین NEMدر فوریه  2018راهاندازی کرده
مبتنی بر  DLTممکن اســت در آینده نقش مهمی در سیاستهای
است که تا حدودی بهعنوان مکانیســمی جهت تامین مالی دولت
پولی ایفا کنند.
در طول فروپاشی سریع اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی این کشور
(بولیوار) به کار گرفته شده اســت .ظاهرا این ارز دیجیتال بهوسیله
نفوذ اقتصادی منطقهای
برخی کارشناسان معتقدند که یک دولت میتواند از یک ارز دیجیتال منابع نفتی و معادن دولتی پشتیبانی میشود .پترو نیز ممکن است به
با پشتوانه دولتی خارج از سیستمهای پرداخت سنتی استفاده کند تا دور زدن تحریمها کمک کند.
به رقابت با ارزهای موجود در یک منطقه بپردازند و با این کار رشد و
نفوذ اقتصادی خود را بهطور بالقوه افزایش دهند.
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نتیجهگیری

دهها بانک مرکزی در سراســر جهان بهطور جدی در حال تحقیق روی این موضوع هستند که آیا فناوری
بالکچین و دفترکل توزیعشــده میتوانند به بهبود سیســتمهای پرداخت و بانکــی ،امنیت پرداخت و
تابآوری ،شمول مالی و موارد بیشتر کمک کنند؟ این تحقیقات از سال 2014و با بانک انگلستان آغاز شد
و اکنون بیش از  60مقاله پژوهشی و چندین طرح مقیاسبزرگ در حال بررسی  CBDCو دیگر کاربردهای
این فناوریهای نوظهور هستند .در مجموع بانکهای مرکزی در حال بررسی فناوری دفترکل توزیعشده
برای حداقل  10مورد استفاده مجزا هستند.
بررسیها در کشورهای مختلف متفاوت است و بسیاری از پژوهشگران بانک مرکزی هنوز به این نتیجه
نرسیدهاند که آیا فناوری دفترکل توزیعشده با وجود محدودیتها و ریسکهای بزرگی که به همراه دارد،
میتواند در فرایندهای بانک مرکزی ارزشــی ایجاد کند یا خیر .در مواردی نادر مانند بانک فرانسه ،یک
بانک مرکزی اپلیکیشنی مبتنی بر  DLTرا با موفقیت توسعه داده است .در موارد دیگر بانکهای مرکزی به
این نتیجه رسیدهاند که با توجه به ریسکها و جوانب منفی بالکچین ،این فناوری فرصتهای ارزشمندی
برای اقتصاد آنها فراهم نمیکند .کمترین کار رصد پیشرفتهای صورتگرفته توسط موسسات همکار
در بازار رمزارز خصوصی است.
بانکهای مرکزی کشورهای نوظهور ممکن است دستاوردهای بیشتری از پیادهسازی  DLTداشته باشند،
چراکه هنوز سیســتمهای فناوری و فرایندهای مالی آنها به اندازه کافی کارآمد و ریشهدار نشدهاند .این
کشورها همچنین ممکن است از اجرای  CBDCیا سایر کاربردهای مبتنی بر بالکچین به شمول مالی
بیشتری دست یابند .برای بانکهای مرکزی در سراسر جهان کاربردهای  DLTمانند  CBDCمیتواند
موجب افزایش بهرهوری و کاهش اصطکاک در پرداختهای بینمرزی ،چه در سطح مشتری (خرد) و
چه در سطح بینبانکی (عمده) شود.
طی چهار سال آینده باید منتظر باشیم و ببینیم که بانکهای مرکزی آیا میخواهند از فناوریهای بالکچین
و دفترکل توزیعشده برای بهبود فرایندها و رفاه اقتصادی استفاده کنند یا خیر .با توجه به اهمیت سیستمیک
فرایندهای بانک مرکزی و عدم بلوغ نســبی فناوری بالکچین ،بانکها باید بهدقت تمام ریســکهای
شناختهشده و ناشناخته پیادهسازی این فناوری را در نظر بگیرند.
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گزارش «بانکهای مرکزی و فناوری دفترکل توزیعشده » اولین بار توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال  2019منتشر
شده است «.راه پرداخت» این گزارش را با حمایت شرکت ققنوس در بهار  1399منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار
گرفته است.

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

