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 خالصه مدیریتی 

های اخیر تحوالتی شگرف در نظام پولی کشورهای جهان ایجاد کرده است. های مالی در دههویژه در حوزٔه فنّاوریسرعت پیشرفت فنّاوری به 
گویی به پاسخهای مرکزی در سراسر جهان، در حال تحقیق و مطالعه برای های نوین بالکچین است. تعداد زیادی از بانکیکی از این فنّاوری

های بانکی، امنیت ای مانند کارایی در سیستمهای دیرینهتواند به حل چالششده میاین سؤال هستند که آیا فنّاوری بالکچین و دفتر کل توزیع
س آغاز شد و با بانک مرکزی انگلی ۲۰۱۴های پرداخت، و مشارکت مالی کمک کند. تحقیقات در این زمینه از سال پذیری در سامانهو انعطاف

های مرکزی جهان و چندین پروژه در مقیاس بزرگ در حال بررسی و کاوش دربارٔه چگونگی استفاده مرکز تحقیقاتی در بانک ۶۰اکنون بیش از 
ولیٔه این عنوان محصول کاربردی بر پایٔه این فّناوری هستند. یکی از اهداف ااز این فنّاوری نوین و صدور پول دیجیتال توسط بانک مرکزی به

در زمینٔه  های مرکزی،های بانکها و نتایج حاصله از پروژههای تحقیقات و آزمایشمطالعه، معرفی و برجسته کردن موضوعات کلیدی، زمینه
 های دیجیتال بانک مرکزی و امکان بکارگیری دستاوردهای آنها در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.پول

های مرکزی و بررسی آنها در این گزارش، اثرات توان های دیجیتالی بانکهای صورت گرفته بر رمزپولتحلیلوبر اساس کلیه تجزیه
های مالی، به اثبات رسیده است. به این سازی و انتقال پولی و همچنین ساختار و ثبات سیستمهای پرداخت، پیادهها بر سامانهبالقوه آن

ها شود بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هدف ایجاد گشایشی در رفع معضالت  مربوط به تحریمترتیب، در این مطالعه پیشنهاد می
و تأمین مالی در شرایط تحریم، افزایش کارآمدی سیستم پرداخت و شفاف کردن سیستم اقتصادی و نظایر آن، اهتمام بیشتری در طراحی و 

 ایجاد پول دیجیتال مختص خود داشته باشد. 
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 مقدمه .۱
های دیجیتال ها ازجمله در بخش مالی فراهم کرده است. توسعٔه پولپیشرفت در فنّاوری دیجیتال، زمینه را برای نوآوری در بسیاری از بخش

عنوان توانند بهطورکلی میهای دیجیتال بهطور که از نام آن پیداست، پولهای دیجیتال در صنعت مالی است. همانپیشرفت هاییکی از نمونه
 ۱هاتوانند اشکالی مختلف به خود بگیرند و امروزه رمزپولها میشکل دیجیتال یا الکترونیکی پول رایج در هر کشور تعریف شوند. این پول

آرامی در سراسر جهان به ۲های رمز پایهکوین و سایر پولای که بیتگونهرود؛ بهشمار میهای دیجیتال بهاشکال پول ترینیکی از محبوب
های مرکزی یا سایر های رایج جهانی توسط بانککوین برخالفِ پولکوین و آلتحال، بیتاند. بااینعنوان وسیلٔه پرداخت در حال پذیرشبه

ها در مبادالت پولها بسیار دشوار خواهد بود. برخی از اقتصاددانان استفاده از رمزشود و درنتیجه نظارت بر آنشر نمیمقامات حاکمیتی منت
های مرکزی در برخی از کشورها در حال عنوان پاسخ به این پدیدٔه اقتصادی، بانککنند. بهبینی میای محتوم برای اقتصاد جهان پیشرا آینده

که شود. ازآنجاییگفته می ۳سی(دیبیدیجیتال بانک مرکزی )سی دیجیتال خود هستند که به آن پول ای از پولمعرفی نسخهبررسی امکان 
شود، همواره بخشی های پرداخت مینحوی مربوط به سامانههایی که بهتاریخ بانک مرکزی با خدمات پرداخت آغاز شده است، تمام نوآوری

عنوان روش پرداخت، یکی از انواع های دیجیتال بانک مرکزی نیز بهک مرکزی بوده است و در این عصر جدید، پولهای بانمهم از فعالیت
تواند در انواع مختلف دیجیتال بانک مرکزی شکل دیجیتالی گسترده از پول فیات است که می شود. پولهایی محسوب میچنین نوآوری

 4شدهدیجیتال بانک مرکزی در اصل طرحی پیشنهادشده مبتنی بر فنّاوری دفتر کل توزیع ولها نزد بانک مرکزی نگهداری شود. پحساب
مدت از قبیل های طوالنیحل برای چالشاش در ارائٔه راهخاطر توانایی بالقوهبه های مرکزیاست که توجه بسیار زیادی را در جامعٔه بانک

پذیری سایبری به خود جلب کرده است. بر طبق آخرین گزارش خت کاربردی، و انعطافوری در پرداخت، سامانٔه پردامشارکت مالی، بهره
دیجیتال بانک  در زمینٔه پول سنجیبانک مرکزی در جهان در حال تحقیق و امکان ۴۰، حداقل ۲۰۱۹در ژانویٔه  5المللبانک تسویٔه بین

 ها متفاوت است.گیزه و عالقٔه آنهای مرکزی با توجه به ان. عمق تحقیقات بین بانک6مرکزی هستند
های مرکزی برای چندین سال موردبحث قرار گرفته است، هنوز های دیجیتال، توسط مراکز دانشگاهی و بانکاگرچه ایدٔه صدور پول

 اینکه، مفهوم پولهای طراحی آن وجود ندارد. دالیل مختلف ممکن است باعث این امر شود. اول اجماعی مشترک دربارٔه تعریف و گزینه
دیجیتال بانک  های مرکزی باید پولخود خیلی واضح نیست؛ برخی بر این باورند که بانکخودیدیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی به

که برخی دیگر معتقدند دسترسی است، صادر کنند؛ درحالیهای تجاری قابلصورت ذخایر بانک مرکزی که فقط توسط بانکمرکزی را به
شدت تحت تأثیر اهداف دیجیتال بانک مرکزی به دیجیتال بانک مرکزی باید از ذخایر بانک مرکزی متمایز شود. دوم، صدور پول ولپ

دیجیتال  های مرکزی در اجرای چنین طرحی و همچنین به شرایط اقتصادی هر کشور بستگی دارد. سوم، مباحث مربوط به صدور پولبانک
گیرد؛ بنابراین، گذاری و نظارتی را نیز دربر میهای مرکزی بلکه کل جامعه اعم از سیستم قضایی، نهادهای قانوننکتنها بابانک مرکزی نه

آیا »که  دیجیتال بانک مرکزی و حتی در مورد این سؤال بااهمیت هایی متفاوت در مورد بهترین روش برای طراحی و اجرای پولدیدگاه
 .وجود دارد« ال بانک مرکزی نیاز دارند؟دیجیت های مرکزی به پولبانک

دیجیتال بانک مرکزی داشته و همچنین به مطالعٔه اجمالی  های دانشگاهی، در زمینٔه پولاین گزارش سعی دارد مروری بر تحقیقات و پژوهش
اولیٔه این گزارش معرفی و برجسته کردن های مرکزی در سراسر جهان بپردازد. یکی از اهداف گرفته توسط بانکهای انجامها و پایلوتدر پروژه

 دیجیتال بانک مرکزی است. های مرکزی، در راستای پولهای بانکها، و نتایج حاصل از پروژههای تحقیقات و آزمایشموضوعات کلیدی، زمینه
 شود، سپس مفهوم پولرداخته میهای مجازی پدر این گزارش ابتدا به معرفی انواع پول و بیان دیدگاه بانک مرکزی اروپا در مورد پول

هایی گیرد. پس از طرح کلیٔه مفاهیم، به مروری بر تحقیقات دانشگاهی و پروژهدیجیتال بانک مرکزی و انواع آن موردبررسی قرار می
 پردازد.های مرکزی در سراسر جهان میشده توسط بانکانجام
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 انواع پول .۲
دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی را بهتر نشان  پردازیم تا در مراحل بعدی جایگاه پولدر این بخش ابتدا به معرفی انواع پول می

های مرکزی در ا را در وظایف بانکهمیزان تأثیر آن های مختلف اقتصادی و مالی وهای مجازی با حوزهدهیم. سپس ارتباطات پول
شمای کلی از سه نوع مختلف  ۱.۲کنیم. شکل های پرداخت را که توسط بانک مرکزی اروپا بررسی شده است، مطرح میهای سامانهحوزه

 کند.پول را ارائه می
 

 انواع پول:
 

 
 بندی بانک مرکزی اروپاانواع پول بر اساس طبقه ۱.۲شکل 

 
شود. این پول شود، پول الکترونیک گفته میصورت الکترونیکی ذخیره شده است و منتقل می: به پولی که به۱رونیکپول الکت -الف

 تواند دارای پشتوانٔه دولت باشد یا نباشد(.های رایج و زیر نظر دولت و یا حاکمیت است )که مینوع دیجیتال پول

شود دهندگان آن صادر میوسیلٔه توسعهمجازی نوعی پول دیجیتال است که بهپول  : طبق تعریف بانک مرکزی اروپا،۲پول مجازی -ب
های اجتماعی و جوامع مجازی گیرد. امروزه برخی از شبکهو توسط کاربران جامعه همانند بازی اینترنتی موردپذیرش و استفاده قرار می

 اند.عرضه کرده های درون خودشانستدوپول مجازی ویژٔه خویش را برای انجام دادن داد

شود. این ها استفاده می: پول مجازی است که در آن از فنّاوری رمزنگاری جهت خلق پول، تبادل، و انجام دادن تراکنش۳رمزپول -ج
الملل، بر اساس الگوی بانک تسویٔه بین است و در انواع مختلف وجود دارد. برای تعریف رمزپول 4پول مبتنی بر فنّاوری بالکچین

 همراه ویژگی نظیر به نظیر بودن اشاره کرد.توان به برآیند الکترونیکی بودن و صاحب مالی مشخص نداشتن بهمی
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 المللطبق تعریف بانک تسویٔه بین پولجایگاه رمز ۲.۲شکل 

 
های ها را در وظایف بانکمیزان تأثیر آن های مختلف اقتصادی و مالی،های مجازی با حوزهبانک مرکزی اروپا با توجه به ارتباطات پول

های مجازی از دیدگاه بانک های پولترین ویژگیگذاری، و غیره بررسی کرده است. مهمپرداخت، قانونهای های سامانهمرکزی در حوزه
 مرکزی اروپا شامل موارد زیر هستند:

 عنوان پول رایج یا واقعی. نپذیرفتن آن به۱
در ادبیات اقتصادی یعنی وسیلٔه مبادله، شدٔه پول کوین، با سه وظیفٔه تعریفویژه بیتبه اینک شناخته شده است،های مجازی که همپول

علت پذیرش و مقبولیت عنوان وسیلٔه مبادله دارند، بهها عملکرد محدودی بهذخیرٔه ارزش، و واحد حساب بودن مطابقت ندارد. درواقع، آن
شود حتی واحدی مناسب برای یای مناسب برای ذخیرٔه ارزش نیستند. این عوامل سبب مهای شدید، وسیلهناکافی در میان مردم و نوسان

 آیند.شمار نمیهای مجازی پول واقعی بهرو، پولشمارش نباشند. ازاین
 های مسئول. نبود نظارت و پشتیبانی توسط نهاد۲

های مجازی موجود توسط یک سازمان شود؛ اما بیشتر رمزپولهای مرکزی صادر، نظارت، و پشتیبانی میهای واقعی توسط بانکپول
خطر را برای کاربران پیش بهره است که این خود وضعیتی پردار صادر نشده و از هرگونه چهارچوب و الزامات نظارتی قانونی بیحیتصال

تواند کوین وجود ندارد و در صورت سرقت آن کسی نمیعنوان نمونه، پشتوانٔه قانونی برای استفاده، نگهداری، و حفظ ارزش بیتآورد؛ بهمی
 دفاع کند.ها از آن

 عنوان ابزار پرداخت. نبود پذیرش عمومی به۳
های مجازی در این واقعی وجود دارد، اما عمالً امکانات برای استفاده از پول مجازی همچون پول انتظار استفاده در سطح وسیع از پول

 سطح وجود ندارد.
 . کاربرد در عملیات تبهکارانه۴

هاست. شویی و عملیات غیرقانونی از مخاطرات مهم آنهای مجازی برای پولهای مواد مخدر از پولشبکههای تبهکاری و استفادٔه دسته
 تر است.هایش را ردیابی کرد، جدیتوان تراکنشاش گمنام است و نمیکوین، که صادرکنندههای مشابه بیتاین موضوع در رمزپول

 . نوسانات شدید در قیمت و ارزش۵
عنوان وسیلٔه پرداخت عمومی، یکی های مجازی، بهای نسبتاً باثبات از ارزش باشد. نوسانات شدید قیمتی در پولد ذخیرهواقعی بای پول
کوین که عرضٔه پول با محدودیت های شدید در جامعه شود. در مواردی مانند بیتتواند باعث بحرانهایی است که حتی میترین چالشاز مهم

 تواند به مارپیچ تورمی نیز منجر شود.دید در قیمت و ارزش میمواجه است، نوسانات ش

 هیچ نهادی مسئولیت ندارد

 پول کاالیی

 رمز ارز

 سپردٔه بانکی

 الکترونیکی

 پول نقد

 نظیر به نظیر
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 . دارایی سوداگرانه۶
شان توانند برای سود بردن روی آن قمار کنند و بدیهی است که باید نگران از دست دادن داراییای است که کاربران میگونهمجازی به پول

 راستا ندارد.ها در این باشند. بانک مرکزی نیز وظیفٔه حمایت از آن
 های هرمی(های فریب سود بسیار )شبکه. رابطه با طرح۷

ها پس از ورود به شبکه فقط از علت اینکه تبادالت آنکوین، بههای مجازی، مانند بیتاین احتمال وجود دارد که برخی از انواع پول
 پذیر است، طرح فریب سود باشد.طریق معامله در داخل آن شبکه امکان

کند تا روشن شدن رو بیان میهای بسیاری وجود دارد و ازاینهای مجازی هنوز چالشرکزی اروپا معتقد است در زمینٔه پولبانک م
تواند مخاطرات امنیتی جدی برای جامعه داشته باشد. بانک مرکزی اروپا با طرح و ها میتوجهی به آنهای متنوع، بیموضوعات و چالش

های مجازی ندارد، اما به کاربران دربارٔه نبود پشتیبانی گذاری برای پولن نتیجه رسیده است که مسئولیتی دربارٔه قانونبررسی موارد باال، به ای
 دهد.هایی هشدار میها در کار کردن با چنین پولاز آن
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 دیجیتال بانک مرکزی پول .۳
دیجیتال بانک مرکزی نوعی پول الکترونیکی است که توسط بانک مرکزی صادر شده و در مقایسه با ذخایر فعلی بانک مرکزی قابلیت  پول

دیجیتال بانک مرکزی  فروشی نیز دارد. پولبه پول نقد در معامالت خردهتری نسبتالعادهتری دارد، و البته عملکرد فوقدسترسی گسترده
ر جداگانه و مجزا از سایر اشکال پول بانک مرکزی است که هدفی متفاوت را دنبال و خدماتی متمایز را ارائه خواهد کرد شامل ساختا

دیجیتال بانک مرکزی، در ادامه تعاریف و توضیحات دیگر موجود در ادبیات  (. برای درک بهتر مفهوم پول۲۰۱8، ۲و نووان ۱)کومهوف
حال، هنوز تعریف دیجیتال بانک مرکزی در ادبیات وجود دارد، بااین گیرد. چندین تعریف در مورد پولیدر این زمینه موردبررسی قرار م

دیجیتال بانک مرکزی  های بازار، و کمیته بازارها پولکمیتٔه پرداخت و زیرساخت ۲۰۱8شدٔه جهانی وجود ندارد. گزارش سال واحد پذیرفته
 کند.عنوان ذخیرٔه ارزش عمل میعنوان وسیلٔه مبادله و هم بهکند، که هم بهاحد حساب تعریف میعنوان بدهی بانک مرکزی در یک ورا به

کنند دیجیتال بانک مرکزی را صرفاً بدهی الکترونیکی و مالی برای بانک مرکزی توصیف می ( پول۲۰۱8ن )یسوکالیتون، بارکر، و دا
 المللی پول، پولری برای ذخیرٔه ارزش، استفاده شود. در تعریف دیگری توسط صندوق بینعنوان ابزاها، یا بهحسابتواند برای تسویهکه می

عنوان پول قانونی شود و بهدیجیتال بانک مرکزی شکل دیجیتال از پول فرمانی رایج معرفی شده است که توسط بانک مرکزی صادر می
( مفهومی ۲۰۱۷) 4و گرت ۳ها نیز اجرا شود. بچتواند با انواع فنّاوریمی دسترس است و البته ِها قابلطور بالقوه برای انواع پرداختبه
های توان نمونه(. به کمک این مفهوم می۱.۳اند )شکل بندی انواع پول پرداختهوسیلٔه آن به طبقهرا معرفی کرده و به« گل پول»عنوان به

ها چهار زیرمجموعٔه مختلف را معرفی ها را توضیح داد. الگوی آنی آنسازهای دیجیتال در دنیای واقعی و چگونگی پیادهآزمایشی پول
 توان در این چهار محور مشخص کرد:کند که ماهیت پول را میمی

شود در بیضی آبی قرار دارد : توسط بانک مرکزی صادر شده است یا خیر؟ پولی که توسط بانک مرکزی صادر می5. صادرکننده کیست۱
 .صادرشده از بخش خصوصی در خارج از بیضی سبز استهای و تمام پول

های دیجیتال پول در بیضی سبز : دیجیتالی است یا خیر؟ فرم الکترونیکی است یا فرم فیزیکی؟ کلیٔه فرم6. چه فرم یا شکلی دارد۲
 گنجانده شده است و تمام اشکال فیزیکی پول خارج از بیضی آبی است.

برای کل جامعه در سطح همگانی است یا برای جمعیتی  رسی فراگیر است یا محدود؟ آیا این پول: دست۷. میزان دسترسی چقدر است۳
 .دسترسی در بیضی قرمز گنجانده شده است و اشکال محدود پول در خارج از بیضی قرمز است ِهای پول قابلمحدود؟ کلیٔه فرم

طور مستقیم بین بر حساب؟ مکانیسم انتقال، اعم از اینکه معامالت به: مبتنی بر توکن یا مبتنی 8. از کدام فنّاوری استفاده شده است۴
مبادله در بیضی نارنجی  ِواسطٔه مرکزی وجود دارد؟ پول مبتنی بر توکن یا ارزش قابل افتد یا نیاز بهکننده و گیرنده اتفاق میپرداخت

 گنجانده شده است و پول مبتنی بر حساب خارج از بیضی نارنجی است.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Kumhof 
2 Noone 
3 Bech 
4 Garratt 
5 Issuer: Central bank-issued or not: whether it is public legal tender or private currency 
6 Form: Digital or not: whether it is an electronic form or physical form. 
7 Accessibility: Widely accessible or restricted: whether the currency is for society in general or for restricte society (non-financial). 
8 Token-based or account-based: transfer mechanism, whether transactions occur directly between the payer and the payee or if 
there is a need for a central intermediary (centralized or decentralized, meaning peer-to-peer). 
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 گل پول ۱.۳شکل 

 ۲۰۱8الملل، منبع: گزارش اقتصادی ساالنٔه بانک تسویٔه بین       

 
 :تعریف است ِقابل دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی بندی پول، چهار نوع پولبا استفاده از این طبقه

 مرکزی با دسترسی عمومی به همٔه افراد جامعه.های در بانک : حساب۱دیجیتال مبتنی بر حساب در بانک ـ مقصود عام . پول۱
های در بانک مرکزی با دسترسی محدود که بر اساس : حساب۲دیجیتال مبتنی بر حساب در بانک مرکزی برای تسویه و ذخیره . پول۲

در آن امکان ایجاد ها تنها مؤسساتی هستند که به پول بانک مرکزی دسترسی دارند. این مدل مشابه الگوی فعلی است که آن، بانک
 گسترش است. ِهای بزرگ، قابلعنوان مثال شرکتدسترسی برای سایر مؤسسات، به

های دیجیتالی بانک مرکزی با دسترسی گسترده برای عموم. این : توکن۳های دیجیتالی مقصود عاممبتنی بر توکن دیجیتال. پول ۳
پذیر است که کاالیی که رتبط هستند؛ بنابراین، پرداخت فقط درصورتی امکانهای دیجیتالی با فنّاوری غیردیجیتال یا فیزیکی متوکن
 خوان نیز باشد.تواند کارتشوند در تماس باشند. این میها به آن منتقل میشوند با کاالیی که توکنها در آن ذخیره میتوکن

تالی صادرشده توسط بانک مرکزی با دسترسی محدود : توکن دیجی4فروشیهای دیجیتالی، فقط عمدهدیجیتال مبتنی بر توکن . پول۴
 بانکی.بین

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                
1 CB Accounts (General Purpose) 
2 CB Reserves and Settlement Accounts 
3 CB Digital Tokens (General Purpose( 
4 CB Digital Tokens (Wholesale Only) 
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 های اساسی طراحی پول بانک مرکزیویژگی ۱.۳جدول 

 ۲۰۱8الملل، سال منبع: گزارش بانک تسویٔه بین

 های اساسی طراحی پول بانک مرکزیویژگی
های پرداخت، ها بر سامانههای مرکزی، اثرات توان بالقوه آنهای دیجیتالی بانکهای صورت گرفته بر رمزپولوتحلیلبر اساس کلیه تجزیه

های های مالی، به اثبات رسیده است. بر همین اساس امکان طراحی رمزپولازی و انتقال پولی و همچنین ساختار و ثبات سیستمسپیاده
های مختلف وجود دارد، ازجمله: روش کنترل دسترسی )گسترده یا محدود(، درجٔه ناشناس بودن )اعم از دیجیتالی بانک مرکزی با ویژگی

های بهره )بله روزه هفته(، و ویژگیساعت در روز و هفت ۲۴های کاری فعلی تا های فعال عملیاتی )از ساعتصالً(؛ دورها کامل تا اندکی/
 .(۱.۳شود )جدول اختصار پرداخته میها بهیا نه(. در ادامه به هر یک از این ویژگی

شده در روزه هفته، یا تنها در زمان مشخص و معینفتساعت در روز، ه ۲۴تواند دیجیتال بانک مرکزی می : پولدر دسترس بودن
 .طور دائم و یا برای مدت محدود نیز در دسترس باشدتواند بهدیجیتال بانک مرکزی حتی می پول .دسترس باشد

ند که مشابه با ای طراحی شود که درجات مختلف از گمنامی را فراهم کگونهتواند بهطورکلی، پول دیجیتال بانک مرکزی می: بهگمنامی
های دیجیتالی خصوصی باشد. تصمیم کلیدی برای جامعه میزان نامعلوم بودن در برابر بانک مرکزی است. در میان دیگر موارد توکن

 شویی و تأمین مالی تروریسم و حفظ حریم خصوصی اشاره کرد.توان به پولهای مربوط به ناشناس بودن، مینگرانی
های بانک مرکزی از طریق خود بانک مرکزی و که سپردهشود. درحالیپول نقد بر اساس نظام یکپارچه انجام می: انتقال مکانیسم انتقال

تواند فرد یا به طریق واسطه که میصورت فردبههای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است بهشود، پولبدون نیاز به واسطٔه دیگری منتقل می
 جا شود.نمایندٔه شخص ثالث باشد جابهیا  خود بانک مرکزی، بانک تجاری،

های دازد؟ همانند سایر بدهیبپرد سوه، یا عمدد و خراز عم دیجیتال خود، ا ن پولندگادارباید به ی یا بانک مرکز: آپرداخت بهره
ر پایٔه توکن و یا بر پایٔه های دیجیتال بانک مرکزی )بدیجیتال، بانک مرکزی ازلحاظ فنی امکان پرداخت )مثبت یا منفی( هر دو نوع از پول

تواند با نرخ سیاستی موجود برابر باشد و یا در سطوح دیگر برای افزایش یا کاهش های دیجیتال میحساب( را دارد. نرخ بهرٔه این پول
داخت خرده و پرداخت توان برای معامالت پردیجیتال بانک مرکزی تنظیم شود. هر دو حساب )بدون بهره و با بهره( را می تقاضا برای پول

 .ها بهره بردها در اعمال سیاستتوان از آندهد و میزیاد اهمیت این ابزار را افزایش میاحتمالعمده استفاده کرد. پرداخت )سود مثبت( به
عنوان دیجیتال بانک مرکزی اغلب به های کمی در مورداستفاده یا نگهداری پول: اشکال مختلف محدودیتهاها و سقفمحدودیت

تواند ها میعنوان مثال، محدودیتراهی برای کنترل پیامدهای بالقؤه نامطلوب یا برای استفاده از آن در جهتی مشخص بیان شده است، به
 .استفاده کند ِفروشی قابلهای خردهدیجیتال بانک مرکزی را برای پرداخت پول

 وشیفرو عمده فروشیخرده دیجیتال بانک مرکزی: انواع پول
دیجیتال خرد  شود: پولداشته باشد، در دو نوع متمایز مطرح می دیجیتال بانک مرکزی تواند به پولبر اساس امکان دسترسی که کاربر می

 .۲فروشی بانک مرکزیدیجیتال عمده و پول ۱عامبانک مرکزی یا مقصود 
تواند در دسترس همگان ال اشاره دارد که با توجه به نامش، میدیجیت دیجیتال خرد بانک مرکزی یا مقصود عام به نوعی از پول پول

                                                                                                                                                                                                                
1 Retail or General Purpose CBDC 
2 Wholesale CBDC 

 های اساسی که در طراحی پول بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود: ویژگی۱جدول 

 
 دیجیتال بانک مرکزی پول پول موجود بانک مرکزی

 های تسویهماندهها و ذخیره پول نقد
 فروشیعمده مقصود عام

 توکن صرف بنیان-حساب بنیان -توکن
      ۷/۲۴پذیری دسترس

      گمنامی
      مکانیسم انتقال
      پرداخت بهره

      هاها و سقفمحدودیت
 اثربی -وجه ناممکن وجه ممکن              وجه موجود یا محتمل             توضیحات: 
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در حقیقت، ویژگی  .توجه از وضع موجود نخواهد داشت ِدسترس است، چنین روشی انحرافی قابل ِکه پول نقد برای همه قابلازآنجایی .باشد
(. در مقابل، نوع ۲۰۱۷شود )بجرگ، گرفته نمی کنندٔه پول است و محدودیتی برای پول در نظردسترسی جهانی یکی از خصوصیات تعریف

دیجیتال بانک مرکزی فقط  دیجیتال با دسترسی محدود خواهد بود و برخی محققان اظهار داشتند که این نوع از پول فروشی آن، پولعمده
تنها به فروشی بانک مرکزی، نهدیجیتال عمده کنند پول(. برخی دیگر تصور می۲۰۱۷باشد )بچ و گرت، باید در دسترس مؤسسات مالی 

(. با توجه به اینکه امکان ۲۰۱۹، ۱تواند باشد )موریهای بزرگ نیز میهای تجاری و سایر مؤسسات مالی بلکه در دسترس شرکتبانک
تواند شرایط ر میفروشی تغییراتی در شرایط فعلی ایجاد خواهد کرد، این امها در مدل عمدهدسترسی به ترازنامٔه بانک مرکزی توسط شرکت

معنای وجود فروشی بانک مرکزی، بهفروشی و خردهدیجیتال عمده تمایز در پول .مرزی فراهم کندرا برای کارآمدتر کردن معامالت برون
ه فنّاوری تفاوت خاص در فنّاوری خلق آن و یا حتی در شرایط اجرای آن نیست و فقط این تمایز بر اساس نوع کاربری آن است؛ به این معنا ک

 توان برای هر دو نوع عمده و مقصود عام در نظر گرفت.و نحؤه اجرای متفاوت را می

 دیجیتال خرد یا مقصود عام بانک مرکزی پول
دیجیتال خرد بانک مرکزی که امروزه در تحقیقات موردبحث  توجه در راستای پولدر این بخش سعی شده است برخی مزایا و نکات قابل

را با  دیجیتال خرد بانک مرکزی پول ها و عوامل مؤثر در اجرایریسک گذاران و محققان باید کلیهاست، مطرح شود. سیاست قرار گرفته
های آن، استفاده کنند. برای مثال، دیجیتال، همراه با کاهش ریسک توجه به موقعیت خاص هر کشور مدنظر بگیرید و از مزایای این نوع پول

ها مدنظر قرار گرفته شده است. عنوان یکی از ریسکدیجیتال بانک مرکزی، بحث مشارکت مالی به در زمینٔه پول در معدود تحقیقاتی
ها را از موانع موجود ها باید افراد و یا دولتهای دیجیتالی باشند. آندنبال تشویق افراد برای مشارکت در این سیستمگذاران باید بهسیاست

های نحؤه استفاده، دسترسی، و یا چگونگی ارائٔه اسناد احراز هویت آگاه کرده و های دیجیتال، همچون چالشز پولدر راه پذیرش این نوع ا
 های نوین دیجیتالی فعالیت کنند.در راستای افزایش مقبولیت این نظام

دیجیتال بانک  ن است شهروندان پولتواند باشد؛ زیرا ممکهای تجاری میها در بانکتوجه دیگر مربوط به ثبات سپرده ِریسک قابل
تر برای نگهداری پول برگزیدند. اگر تر یا جذابعنوان جایگزینی امنشود، بههای بانک مرکزی نیز نگهداری میمرکزی را که در حساب

های تجاری تحت های بانکدیجیتال بانک مرکزی بگیرند، ممکن است حجم سپرده صورت پولداشتن پول به شهروندان تصمیم به نگه
های های تجاری شده و درنتیجه به کاهش احتمالی فعالیتهای بانکثباتی در ترازنامهتأثیر قرار بگیرد و یا حتی کاهش یابد. این امر باعث بی

زی، همچون پرداخت دیجیتال بانک مرک سازی پولتوان در شرایط عملیاتی متفاوت در پیادهها را میشود. این ریسکها نیز منجر دهی آنوام
 بهره و تعیین محدودٔه حساب و حجم معامالت در نظر گرفت.

تواند طور بالقوه میبه دیجیتال خرد بانک مرکزی پولدیجیتال بانک مرکزی وجود دارد.  ها، مزایایی نیز در این نوع پولعالوه بر ریسک
یابد، نقشی مهم بازی کند. اگر پول نقد در دسترس طرزی چشمگیر کاهش میچندان دور که استفاده از پول نقد بهدر موقعیتی در آیندٔه نه

خاطر تصمیمات بهیک کشور یا همان نقدینگی در دست مردم بسیار ناچیز باشد و یا حتی پول نقدی برای استفاده وجود نداشته باشد، خواه 
پتانسیل آن را دارد که به شهروندان کمک کند. در چنین شرایطی،  دیجیتال خرد بانک مرکزی پولکننده، آنگاه سیاسی خواه ترجیحات مصرف

یجیتال خرد د پولهای گذاری در حسابشود، سپردهگذار ارائه نمیای هم به سپردهثبات هستند و بیمههای تجاری بیدر کشورهایی که بانک
انداز شهروندان تواند مکانی با امنیت باال برای پسها وجود دارد، میهایی که در اندازٔه این حساب، حتی با وجود محدودیتبانک مرکزی

داشته  صورت نقدی و روزانه راتوانند به شهروندان کمک کنند تا دسترسی مستقیم به پول بانک مرکزی بهها میفراهم کند. دیگر اینکه، آن
تواند و هر برنامٔه تلفن همراه صادرشده توسط بانک مرکزی که قابلیت ارائٔه امکانات را دارد، می دیجیتال خرد بانک مرکزی پولباشند. البته 

ل دیجیتا های پرداخت دیجیتال بخش خصوصی حاکم در یک کشور خدمت کند. درنهایت، پولعنوان جایگزین مهم و وزنٔه تعادل برنامهبه
ها از کدامین طور منطقی به این مسئله بستگی دارد که آنبه فروشی و کلیٔه خدماتی که ممکن است ارائه دهد،دیجیتال عمده خرد و پول

 ۲کنند.ها و یا اهداف عمومی بانک مرکزی حمایت میسیاست

 دیجیتال خرد یا مقصود عام بانک مرکزی مزایا و معایب پول
 مزایا:

 مرزی؛تر داخلی و برونتر و ارزانبرای پرداخت سریع. پتانسیل ۱

                                                                                                                                                                                                                
1 Murray 

گذار است و تبعات این مطلب در تصمیم بانک برای نشر پول گذاری افراد و نیز بر ترکیب بدهی شبکٔه بانکی و بانک مرکزی تأثیرپس پول دیجیتال خرد در نحؤه سپرده ۲
 دیجیتال خرد حتماً باید بررسی شود.
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 گذاری؛تر برای سپردهعنوان مکانی امنگذاران خرد به. پتانسیل ارائٔه حساب به سپرده۲
به افزاری نسبتهای عملیاتی، و خطاهای سختپذیری سامانٔه پرداخت در برابر حمالت سایبری، خرابی. امکان بهبود انعطاف۳

 های متمرکز که از فراوانی کمتری برخوردارند؛و پردازش داده سازیذخیره
 دهندگان؛یا کنترل انحصار حاصل از این ارائههای عملیاتی، های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک. امکان ارائٔه جایگزین برای فنّاوری۴
 و یا حتی غیربانکی؛. پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی ۵
 های غیرقانونی؛شویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیتهای ضد پول. توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم۶
 ونقل، و مدیریت در نظام بانکی؛ وهای مربوط به ذخیرٔه کاالی نقدی، حمل. امکان کاهش هزینه۷
های های خرد به بانکتوانند در زمینٔه سپردههای تجاری؛ از این طریق میصاری بانک. پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انح8

 گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارائه دهند.تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده
 معایب:

 ن؛توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آ ِ. خطرهای قابل۱
 کننده مطرح است؛توجه در زمینٔه حفظ حریم خصوصی مصرف ِهای قابل. در مقایسه با پول نقد، ریسک۲
 پذیری بیشتر است؛های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن و آسیبخالفِ پول نقد، باعث افزایش ریسک. بر۳
 جربٔه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن، و سرعت عملیات؛پذیری معامالت، تبالکچین: مقیاس فنّاوریهای . چالش۴
های پرداخت دیجیتالی به دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و درنتیجه سامانه . در شرایط نپذیرفتن پول۵

 شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد؛حاشیه رانده می
های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود رزان حاکمیت به سرمایه. امکان دسترسی خیلی راحت و ا۶

 تواند در دسترس حاکمیت قرار گیرد؛ ومی داشته باشد،
 ها و خطرهای ناشناخته.. مواجه شدن با ریسک۷

 دیجیتال عمده بانک مرکزی پول 
اطمینان کردن  ِهای مالی، و همچنین قابلدیجیتالی را برای بهبود کارایی، گسترش سیستمهای های مرکزی فنّاوریهای اخیر، بانکدر دهه
سازد تا نقدینگی موردنیاز سامانٔه تسویٔه ناخالص آنی های مرکزی را قادر میاند. فنّاوری دیجیتالی بانککار گرفتههای پرداخت بهسامانه

ها در سراسر دنیا، از طریق های الکترونیکی این سامانهتی فراهم کنند. با ایجاد پیوند در زیرساختراحیا همان ساتنا را به ۱الکترونیکی واریز وجه
طور روزانه های تجاری در سراسر جهان، امکان انتقال مبالغ هنگفت ارز خارجی را در هر ساعت و به، بانک۲های کاریاضافه کردن ساعت

شود که قصور طرف را از بین ببرید. هرستات یا همان ریسک تسویه به خطری گفته می ۳ستاتکند تا خطر هریابند. این سامانه کمک میمی
افتد. البته شود و بیشتر در معامالت ارزهای خارجی اتفاق میکننده در انجام دادن تعهدش باعث ایجاد این ریسک میدهنده یا پرداختتحویل

 وجود آورده است.ها بهت تأثیر این ریسک قرار گرفته و خطر جدی مالی برای کشورشایان ذکر است، در گذشته ثبات مالی چندین بار تح
طور مداوم این روند را های مرکزی بههای خرد با سرعت بسیار در سراسر جهان گسترش یافته است و بانکهای اخیر، پرداختدر سال

دیجیتال  خود را در فنّاوری پرداخت جدید تحت عنوان پول هایگذاریکنند. بانک مرکزی بخشی وسیع از سرمایهترویج و تسهیل می
های جاری مرسوم های ذخیرٔه سنتی و حسابدیجیتال عمدٔه بانک مرکزی درواقع مدل رمزپایه از حساب کند. پولفروشی نیز تجربه میعمده

کارگیری این نوع از ها در بهمربوط به پتانسیل آن شده اهمیت دارد،های دیجیتال عمده مبتنی بر دفاتر کل توزیعاست. آنچه در مورد پول
های نوینی همچون های پرداخت قدیمی با فنّاوریهای عملیاتی است. احتمال جایگزینی سامانهوری و کاهش هزینهبرای بهبود بهره فنّاوری

های مرکزی باشد. در بررسی توجه برای بانکقابل تواند دستاوردیهای نگهداری میآن، کاهش هزینهتبعِپول دیجیتال عمده و بههای نظام
های شود، سامانهمرکزی استفاده میهای بانک ها این است که وقتی از این پولکارگیری آنهای دیجیتال عمده، استدالل اصلی در بهبازار پول

کند و امنیت بیشتری در بازار تر عمل مینگی کارآمداستفاده از وثیقه، و نقدی های عملیاتی،های هزینهپرداخت در معامالت مالی از جنبه
بانکی های پرداخت بینمقایسه با ذخایر سنتی بانک مرکزی است و در سامانهدیجیتال عمدٔه بانک مرکزی کامالً قابل شود. پولحاکم می

ها با مشارکت شود. آنهای جاری نیز میلیٔه حسابطور بالقوه باعث بهبود کارایی و مدیریت ریسک در کگیرد و البته بهمورداستفاده قرار می
شوند. این افزایش سود از طریق تسهیل عملیات، با استفاده از ها میها باعث افزایش سود در کلیٔه بخشحسابمستقیم در روند تسویه

                                                                                                                                                                                                                
1 Real-Time Gross Settelment 
2 Continuous Linked Settelment 
3 Herstatt risk 
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ها، و معامالت اوراق بهادار است و ها، مدیریت ریسک، پرداختهای جدید در انتقال دارایی، احراز هویت، ثبت، مدیریت دادهفنّاوری
های مالی نیز بخشی دیگر های مرکزی در کنترل فعالیتکند. کمک به بانکهمچنین به کاهش خطرهای نقدینگی در نظام مالی نیز کمک می

 هاست.از کارایی آن
های مربوط های مرکزی جهان آزمایشز بانکبرای رفع نیازهایی در حال گسترش بازارهای مالی و برای ایجاد نظام مالی پایدار، تعدادی ا

های اولیه مزایایی دهند. شایان ذکر است، این آزمایشها را مکرراً طی فواصل مشخص انجام میهای مرتبط به آنهای دیجیتالی و فنّاوریبه پول
ورد موفقیت این فنّاوری جدید و حتی میزان های عمده نشان نداده است. با همٔه شک و تردیدی که در متوجه برای این نوع از پرداختقابل

حاضر، عنوان نیاز جدی مطرح است. درحالهای جدید بهها وجود دارد، طراحی زیرساختی با استفاده از چنین فنّاوریوری آنسودآوری و بهره
ک مرکزی ژاپن در پروژٔه استال، و ادارٔه پولی های مرکزی، ازجمله بانک مرکزی کانادا در پروژٔه جاسپر، بانک مرکزی اروپا، بانتعدادی از بانک

های مرکزی اند. در اغلب موارد، بانککار گرفتههای تسویٔه ناخالص آنی )ساتنا( بههای عمده را در سامانهسنگاپور در پروژٔه یوبین این پول
شده ثبت و های دیجیتالی را بر روی سربرگ توزیعاند که در آن، بانک مرکزی عالمتهای دیجیتالی را انتخاب کردهروش دستیابی به سپرده

شده استفاده شود. این بانکی بر روی لیست توزیعتوانند برای انتقال وجه بینهای دیجیتالی میها یا همان عالمتازآن، توکنکند. پسذخیره می
های پرداخت موجود با ارزش باال و در ها در سامانهایشدهد هریک از این آزماند که نشان میکردههای مرکزی نتایج ابتدایی را منتشر بانک

 دست نیامده است.های موجود بهبه زیرساختتوجه نسبتحال، نتایجی قابلتعداد دفعات زیاد موفق عمل کرده است. بااین

 های عملیاتیسنجی و چالشامکان
 های اولیه تعدادی از مسائل حقوقی، فنی، و عملیاتی را شناسایی کردهشهای دیجیتال بانک مرکزی کاربردی باشد، اکتشافات و آزمایحتی اگر پول

 ها را ابزاری مناسب برای استفاده گسترده در نظر بگیرند، بررسی کنند.های مرتبط قبل از اینکه آنهای مرکزی و سایر نهاداست که باید بانک
 های دیجیتال نیستند و یا حتیهای مرکزی مجاز به انتشار پولدر برخی از کشورها، مالحظات قانونی خاص وجود دارد. همٔه بانک

که های مرکزی درصورتیپذیر نباشد. بانکمدت امکانممکن است برای صدور مجوز به تغییرات قانونی نیاز داشته باشند که حداقل در کوتاه
شویی و تأمین مالی و الزامات مربوط به قوانین ضد پولها دیجیتال بانک مرکزی را صادر کنند، مجبور خواهند بود نگرانی بخواهند پول

شویی و تأمین مالی تروریسم در تروریسم را موردبررسی قرار دهند. تا به امروز، روشن نیست که اجرای الزامات مربوط به قوانین ضد پول
آسانی در تواند بهدیجیتال بانک مرکزی که می زیاد، اشکال مختلف پولاحتمالباشد. بهدیجیتال بانک مرکزی ممکن  انواع مختلف پول

های مرکزی گذاری در بانکهایی بزرگ همچون ریسک اعتباری را ایجاد کند. سپردهسر مرزها و یا خارج از مرزها استفاده شود، چالشتاسر
کند، ها و عوامل فردی، فراهم میانکترتیب برای بطورمعمول سطحی از حریم خصوصی، بههای تجاری بهگذاری در بانکو یا حتی سپرده

دهد. درجٔه مناسب و میزان کافی حفظ حریم خصوصی، که استفاده از پول نقد ناشناس بودن را در اختیار همٔه کاربران قرار میدرحالی
دیجیتال مقصود  رمزپولشود. معرفی های همٔه اقشار جامعه را پوشش دهد، چالشی بزرگ در محیط دیجیتال محسوب میای که نیازگونهبه

تواند حال میآید؛ اما درعینوجود میهای پرداخت و تسویه بهعام یا عمده توسط بانک مرکزی همواره با تعدادی از مزایای بالقوه برای سامانه
های فعلی تسویه، حلود، یا راهموج های پرداختها را با سامانههای مرکزی باید آنهمراه داشته باشد. بانکهای متعدد نیز بهخطرها و چالش

های های پولی و ثبات مالی، از دیگر چالشخصوص در سیاستها، بههای دیجیتال در سایر قسمتمقایسه کنند. نیاز به بررسی تأثیرات پول
 های مرکزی در این زمینه است.بانک
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 های دیجیتال بانک مرکزیدانشگاهی پولمروری بر ادبیات  .۴
 های دیجیتال بانک مرکزی صورت گیرد.های مختلف پولشده در زمینهدر این بخش سعی شده است مروری کلی بر ادبیات تحقیقات انجام

ل پوهای و ویژگیل، خلق پو، روش کنشاترر کاوزیژگی ساوسه س ساابر ی را بانک مرکزل یجیتای دها( پول۲۰۱8) ۲رشاو  ۱برنتسِن
دهد زه میجاان ابررکه به کا، ستهاپولمزٔه رتی متمایزکنندهای ذاییژگاز ویکی دن نامتمرکز بوان، هشگروین پژانظر از ند. ادهکری بندوهگر
ی یاامزتواند ی میزبانک مرکل یجیتاد ر معتقدند با اینکه پولشاو هند. برنتسن م دنجااکنش اترزه جاابه کسب ز نیاون بدس و ناشنار طوبه

لیل دبهرا باالیی ر بسیاری عتباهای اها ریسکی با خصوصیات رمزپولقعی بانک مرکزل وایجیتاد ، پولشته باشداه داهمربهری را بسیا
 ل دارد.نبادها بهپولمزدن ربوس ماهیت ناشنا

 ٔهنسخازی نداای راهبرها ع و هدف آنن موضویابه ی مرکزهای بانک قٔهتعیین سطح عالر منظو( به۲۰۱۹) 4نهولدو  ۳نتینیروبا
ور مل صداترین عومهمی بنددر ردههمچنین ان هشگروین پژاند. اقرار دادهسی ربری را موردبانک مرکزین چندل، یجیتاد پولختصاصی ا

 شوند.میب مل محسواعوترین ها مهمپرداختیی راکاو یمنی اکه اند ی دریافتهمرکزهای بانکتوسط ل یجیتاد پول
از ند. یکی ادهتحلیل کری را بانک مرکزل یجیتاد ده از پولستفادی مرتبط با اقتصان اکالر ثا( آ۲۰۱۶ف )کومهوو  5یرردبا
 پولثانویه که کمیت یا قیمت گذاری مشیخطار بزدن اهم کرابا فرتواند ی میبانک مرکزل یجیتاد پولست که این ها اهای آنگیرینتیجه

 کمک کند.ر کاوکسب خٔهچرت در به ثباکند، ل میکنتراوت ای و متفغیرچرخهای هیوشبهی را بانک مرکزل یجیتاد
م نظاسازی و پیادهمدیریت های اه دارد و به بررسی روشهمربهرا یایی امزل یجیتادنقد ل ( معتقدند پو۲۰۱۶) ۷نهاجسوو  6نیسودا

های نقد دیجیتال، به کمک این پولپولی م غیرمستقیم نظای و کنترل سازها معتقدند پیادهاند. آنی پرداختهبانک مرکزل یجیتادنقد ل پو
 تأثیراتی مثبت در بازار پول خواهد گذاشت.

بانک ل یجیتاد ی از انواع مختلف پولمرکزهای بانک نٔهمنفعالو حد ازبیش دٔهستفاامنفی ت تبعا رٔهبا( در۲۰۱۷) ۹لِوینو  8ردوبو
، شته باشداندد جوونیز آن قانونی جایگزین ل هیچ پود و نگیرار قرده ستفاردانقد مول یگر پودیطی که اشردر ند. ادهنی کرانگراز بری امرکز

اری مالی بخش خصوصی نگهد مؤسساتدر فقط ل گر پواهمچنین همراه خواهد داشت. ثباتی در اقتصاد کالن را بهمنفی بیت ین تبعاا
ی بانک مرکزف هدردمؤه بهرخ نرزار از با ٔهبهرخ نش نرراموجب تواند میضعیت و یند دارد؛ اجووپولی ل فتن کنتررست ن از دمکاد، اشو

. شودتبدیل ری نحصااشکل شبهبهتواند میخت داپرهای ، نظامشته باشداندد جوی وبانک مرکزل یجیتاد در پولقابتی رقتی هیچ شود. و
 شت.داهد اخود جودی وقتصااشدید  دکووز ربرن مکاه، ابا بهری بانک مرکزل یجیتاد ون پولبددرواقع، 

در این یانه اگرآلهیدهایی ا( دیدگاه۲۰۱۶) ۱۲فگو(، و رو۲۰۱۹) ۱۱نیپلتو  ۱۰نرمیروبر(، ۲۰۱۹لِوین )ردو و نی نظیر بواهشگروپژ
 ست:ایایی امز چنیندی دارای قتصات اثباو پولی اری گذمشیخطهای ی از جنبهبانک مرکزل یجیتاد ها، پولد آنعتقااند. به زمینه دار
 ی بانک مرکزو در شرایطی که باشد ی کاغذهای اسکناسشتن اگذر کناای مد بررآشی کاتواند روی میبانک مرکزل یجیتاد پول

ی بانک مرکزل یجیتاد ی، پولکاغذهای اسکناسشتن اگذر کنارت صو، در حفظ کندهای فعلی را تواند چهارچوب تراکنشمی
 ؛یدآفائق ذار حداقل نرخ بهره، تأثیرگمسئلٔه بر تواند می

 ؛هددتوسعه میرا پولی های مشیی خطهااربزه ابهرودن فزابا ی بانک مرکزل یجیتاد پول 
 یش افزای ابره ظرفیت بالقوم، دارای عمودسترس لی قابلیجیتادمن اخت داپری هااربزدن اهم کرابا فری بانک مرکزل یجیتاد پول

بانک ل یجیتاد اد، پولفراین د اعتقاامعتقدند. به ه بیش از دیگران یدگااین دبه ل فیات پو ارانطرفددی نیز است؛ قتصات اثبا

                                                                                                                                                                                                                
1 Berentsen 
2 Schar 
3 Barontini 
4 Holden 
5 Barrdear 
6 Dyson 
7 Hodgson 
8 Bordo 
9 Levin 
10 Brunnermeier 
11 Niepelt 
12 Rogoff 
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۱۴ 

 ست.ل اپوور صددن ملی کرای فنی مناسب برار بزی امرکز
اران طرفدوه گرتوان در ( را می۲۰۱۹) ۳فگاتلی(، و ۲۰۱۹) ۲بیندسیل(، ۲۰۱8وان )نوف و کومهو(، ۲۰۱۹، ۲۰۱8) ۱نیرکاه یدگاد
ی توجه به پیامدهاو مناسب ی هارهکاون رابدی را بانک مرکزل یجیتاد توان پولنمیکه دهند ار میهشدن ین محققای داد. اجاو رمیانه

اع نواع ابدای ابرری بسیاهای دانند و تالشمیکلی نویدبخش رطوبهی را بانک مرکزل یجیتاد ٔه پولیدها ال، آنحاینابادر کرد. صأه آن یندآ
های حسابقعی های وادادهبا ان هشگروین پژامثبت باشد. م نجااسرها آنمعایب و یا ایند مزآند که برای کردهبانک مرکزل یجیتای دهاپول

ا لیبرها، د آنعتقااشته باشند. همچنین به صورت عملیاتی دای را بهبانک مرکزل یجیتاد ازی پولندادگی الزم در راهماآتا ، ندادهکرر مالی کا
 کند.میتسهیل ی بانک مرکزل یجیتاد پولسنجی نمکاو اسی ربری در بانک مرکزراه را برای  -ک بوجتماعی فیسا رسانٔه پولمزر -

ی آن یاامزهمٔه ست بر اممکن ی بانک مرکزل یجیتاد های پولم هزینهنجااند معتقدند سردارمحتاطانه های هیدگادنی که اهشگروپژ
لمللی ابینهای حساب تسویٔهبانک  کمیتٔهک مشترارش گز(، و ۲۰۱۷رک )نمامرکزی دابانک (، ۲۰۱8، ۰۱۷۲) 4سنگینی کند. کنستانسیو

 دهند:ار میهشدگونه ی اینبانک مرکزل یجیتاد پولحتمالی های ارٔه ریسکبا( در۲۰۱8زار )باهای ها و زیرساختپرداخت کمیتٔهو 
 ی در خالت شدید بانک مرکزدلیل د که بهانجامد ی میبانک مرکز مٔهناازترطی افرش ابه گستری بانک مرکزل یجیتاد ور پولصد

 ؛شتدر پی خواهد دامالی ی هازارباها در ای بانکبرهایی را های مالی، هزینههمٔه زمینه
 ای برز نیارت صو، در هد شد کهاخوشرایطی جد های واوثیقهیا کیفیت و موجب کاهش حجم ی بانک مرکزل یجیتاد پول

 ؛باشنددسترس قابلباید ، نبساطیاپولی های مشیخط
  گذاران م سپردههجوها و ار داراییموجب فردی قتصاان ابحروز موقع برا در یرزد؛ زمیبرهم را مالی ت ثبای بانک مرکزل یجیتاد پول

 شود؛هایشان میسپردهشت دابرای برها بانکبه 
 حد به ازتکا بیشدهد، امییش افزر را اعتباا تأمینهای ا هزینهیر؛ زلطمه بزندر عتباابه تخصیص تواند ی میبانک مرکزل یجیتاد پول

 شود؛میمالی غ به بلون سیدای ربرها بانکنایی اموجب کاهش تون دارد و کالهای تراکنشطریق از مالی ر عتباا تأمین
 وزی مراکنش اترهای نظامکه کند د ایجاد میقتصامنفعتی برای اچه ی بانک مرکزل یجیتاد پولکه د ه کرمشاهدح ضوو بهتوان نمی

 وسیلٔهکمتر بههای هزینهبا ی را بتوان بانک مرکزل یجیتاد ٔه پولشدحمطری یاامزاز هریک آیند. اگر برٔه آن عهداند از نتوانسته
 وضوعیت نخواهد داشت؛ و، این نوع پول متحقق بخشیدیگزین جای هارهکارا

  ای بره نع بالقوامو، برطرف کردن ستامالی شکل گرفته م نظااد و فرم اخدمت به عموی ستال در راپو ضٔهسنتی عرد یکربا اینکه رو
های جدید برای ایدهمسیرهایی ی بانک مرکزل یجیتاد است. در این راستا، پولسخت ر بسیانیز مالی فعلی و پولی ر تغییر ساختا

 زار باشد.مبتنی بر باری ساالدممرد و قتصأه انندزبرهمتوانند کند که البته هرکدام از این مسیرها میز میبال فیات پو
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۱۵ 

 های مرکزیدیجیتال در بانک های تحقیقاتی پولمروری بر پروژه .۵
دیجیتال بانک  توسعه در حال بررسی جوانب مثبت و منفی صدور پولدر کشورهای پیشرفته و در کشورهای درحالهای مرکزی بانک

دیجیتال خرد بانک مرکزی  طور فعال در حال تحقیق و کاوش در زمینٔه پولهای مرکزی را که بهفهرستی از بانک ۱.۵مرکزی هستند. جدول 
 اند خالصه کرده است.وم فراهم کردهبوده و اطالعاتی را برای دسترسی عم

 دیجیتال خرد بانک مرکزی های فعال در حوزٔه پولکشور ۱.۵جدول 
 دیجیتال خرد بانک مرکزی های فعال در زمینٔه پولها با حوزهکشور

 استرالیا باهاماس
 برزیل کانادا

 چین و سنت مارتین کوراسائو کشور
 کارائیب شرقی اکوادور

 دانمارک رژیم صهیونیستی
 نروژ فیلیپین

 سوئد انگلستان
 اروگوئه 

 های مرکزی و منابع خبری مختلف )اطالعات از طریق کانال رسمی تأیید نشده است.(منبع: بانک 
 

ها شامل اند. دو دلیل اصلی در بین دالیل آندیجیتال را شروع کرده دالیل متفاوت مطالعه و بررسی در زمینٔه پولهای مرکزی بهبانک
توسعه است. سایر اهداف و شمول مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالکاهش استفاده از پول نقد در اقتصادهای پیشرفته 

رسد دلیل اصلی اقتصادهای پیشرفته با رشد اشکال خصوصی طور خالصه ذکر شده است. به نظر میبه ۲.۵های مرکزی در جدول بانک
ها های مرتبط با مدیریت پول نقد و کارایی هزینهزینهها، همچنین کاهش هپول، ریسک عملیاتی، و شرایط انحصاری ایجادشده توسط آن

های پرداخت با کاهش استفاده از پول نقد اشاره دارد. در اقتصادهای نوظهور، عنوان مثال، سوئد به افزایش ریسک در سامانههمراه است. به
های در های مالی با هدف دستیابی به بخشد به سیستمهای دیجیتال تقویت وروترین دلیل ایجاد عالقه به مطالعٔه پولرسد، مهمبه نظر می

کند. وری، و مشارکت مالی را در مطالعاتش توجیه میهای عملیاتی، هزینٔه بهرهحال رشد جامعه است. فقط چین شرایط انحصاری، ریسک
 اند.توزیع پول نقد فیزیکی اشاره کرده ها و خطرهای مرتبط باتوسعه نیز به کاهش هزینههای درحالهای مرکزی در اقتصادبرخی از بانک

عنوان جایگزین برای پول فرمانی نیستند، چون دیجیتال بانک مرکزی به دنبال پولهای مرکزی صرفاً بهها، برخی از بانکبنا بر گزارش
د، و سوئیس( دارد. از نظر طراحی، های مرکزی )استرالیا، دانمارک، بانک مرکزی اروپا، نیوزلنعوامل ذکرشده مزایای اندکی برای این بانک

دیجیتال خود را مبتنی بر حساب در نظر بگیرند، هرچند که ممکن است با سطوح مختلف  های مرکزی در نظر دارند اشکال پولبیشتر بانک
رائیب شرقی و بانک مرکزی دیجیتال مبتنی بر توکن را مدنظر دارند. بانک مرکزی کا های مرکزی نیز پولگمنامی همراه باشند. برخی از بانک

های تجاری و یا سایر مؤسسات شده توسط بانکهای مدیریتدیجیتال مبتنی بر حساب و توکن را تحت حساب توانند پولخلق چین می
نوع از کیف  عنوان کیف پول در نظر دارد؛ البته اینهای کامالً ناشناس را بهمالی دارای مجوز ارائه دهند. بانک خلق چین همچنین کیف پول

 ها محدودیت پرداخت کمی دارند.پول
 
 
 
 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enIR876IR876&sxsrf=ACYBGNSKf146Mul76SUDHTuU5HT5U41dFw:1581850839446&q=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88+%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFxf3K9dXnAhUqQRUIHZ7HDV8QkeECKAB6BAgMECQ
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۱۶ 

 دیجیتال بانک مرکزی ها برای صدور پولدالیل کشور ۲.۵جدول 
  کاهش استفاده از پول نقد   

تحریف  عملیاتی ریسک کاهش هزینه شمولیت مالی سایر
 انحصاری

 

 باهاماس     زدایی متقابلریسک

     کانادا 
     چین 
     CBCS 
     ECCB 
     اکوادور 
     نروژ 
     سنگال 
     سوئد 
     تونس 
     اروگوئه 

CBCS بانک مرکزی کوراکو و سنت مارتن = 
ECCB بانک مرکزی کارائیب شرقی = 

 های مرکزیهای بانکمنبع: سایت                 
 

های مرکزی ذکر شده، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تعدادی خطر سرقت و ضرر که برای بسیاری از بانکمحافظت از کاربران در برابر 
 ۲۴مقایسه بودن با وجه نقد ازلحاظ امکان دسترسی، باید  ِدیجیتال بانک مرکزی برای قابل  های مرکزی موردبررسی نشان دادند که پولاز بانک

دیجیتالی با قابلیت آفالین هستند. این  دنبال پولدسترس باشد. در همین راستا، کانادا، چین، و سوئد به روزه هفته درروز، هفتساعت شبانه
شده رسان رمزگذاریکه آنالین است، انجام شود؛ سپس معامالت از طریق پیامها بر روی کیف پول درحالیبارگذاری توکنتواند با پیشامر می

طور ها بههای نقدی، انجام پذیرد. این امکان آفالین بودن ممکن است هنگام خرابی برق یا زیرساختنند کارتهای نهایی فروش، همادر پایانه
های خودپرداز موقت در دسترس باشد. حتی پول نقد نیز در چنین شرایطی مقاومت چندانی ندارد؛ زیرا برای توزیع و استفاده از آن در دستگاه

راحتی از ای بههای پول نقد به برق نیاز است و نکتٔه دیگر آنکه ممکن است پول نقد در فاجعهکنندهیر توزیعهای فروش، و ساخودکار، پایانه
 گیرند.گونه معامالت در نظر میهایی را برای اینهای مرکزی محدودیترود. در همٔه موارد، بانکبین می

های مرکزی رسد بانککنند. به نظر میتال را با توجه جدی مطالعه نمیدیجی های مرکزی موردبررسی صدور پولیک از بانکتقریباً هیچ
های بانکی هستند. برخی مانند بانک مرکزی نیوزیلند و اروگوئه، ثباتی در ترازنامهدهی، و یا حتی افزایش بیگری مالی، وامبیشتر درگیر واسطه

دیجیتال را مبتنی  های مرکزی که پولی قابلیت تعویض و جایگزینی باشد. بانکدیجیتال باید دارا کنند که پولسادگی بر این اصل ادعا میبه
جبران و تغییر نیست. برخی ای غیرقابلها باشد، که البته این مسئلهتواند چالشی فنی برای آنگویند پرداخت بهره میبر توکن در نظر دارند، می

دیجیتال پیشنهادی  شود. این در شرایطی است که پولهره برای اهداف مالیاتی میهای بدیجیتال مانع پیگیری پرداخت دیگر معتقدند پول
 تواند توانایی الزم را برای پرداخت بهره داشته باشد.می ۱بانک مرکزی سوئد

. اگرچه کننددیجیتال را مطالعه می های پولهای مدیریتی و تأمین اعتبار زیرساختهای مرکزی موردبررسی روشبرخی دیگر از بانک
دیجیتال در خانه است،  ها برای بررسی گزینٔه ساخت و نگهداری پولهای بانکای برای مدیریت وجه نقد بیشتر از هزینههای حاشیههزینه

 سپاری کنند. برخی ازهای سنگین در این زمینه را برونها با وجود خطرهای ناشی از آن قصد دارند تحقیقات و آزمایشو البته بیشتر آن
شده در های دریافتتواند در ازای کاهش هزینهعنوان مثال، چین میهای تقسیم هزینه هستند. بههای مرکزی در حال بررسی مکانیسمبانک

های توسعه را متحمل شود. چین همچنین به فکر افزایش هزینه در های متقابل فروش بخشی از هزینهمندی از فرصتها و بهرهدیگر بخش
دیجیتال برای  های مرکزی بر پولدهد. بیشتر تمرکز بانکهای نقدی بزرگ انجام میگ است، دقیقاً مانند آنچه در برداشتمعامالت بزر

های داخلی است. فقط کانادا و چین های دیجیتال بیشتر برای افزایش کیفیت پرداختهاست و هدف استفاده از این پولاقتصاد داخلی آن
های دیجیتال نیز متمرکز شده های دسترسی گردشگران به این نوع از پولرسد کانادا بر روی روشدند. به نظر میاز مسائل فرامرزی یاد کر
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فروشی در عملیات های عمدهها بر پرداختمرزی اشاره کرده است. سایر پروژهگذاری بروناست. بانک مرکزی چین نیز به مدیریت سرمایه
 تمرکز دارند. -بین بانک کانادا، مؤسسٔه پولی سنگاپور، و بانک انگلیس مانند پروژٔه مشترک  -مرزی برون

 های دیجیتالهای مرکزی دنیا در زمینٔه پولهای بانکمواردی از پروژه
 E_hryvniaعنوان پروژه ین: اکراو

 هِریونیا:مایشی وژٔه آزپررٔه با، در۲۰۱۹، یناکری اوتحلیلی بانک مرکزارش گزشده در خالصه نکات اصلی مطرح
 کرد.له دیک مبابهغیرنقد به نسبت یکل نقد یا پول پوازای بهتوان آن را میست که ل ایجیتاد پشتوانٔهون بد پولساساً هِریونیا ا 
 بالکچِین فنّاوری ست با اتصمیم گرفته ز کرده و غارا آمایشی هِریونیا وژٔه آزپرطراحی  ۲۰۱۶سال مه ه مادر ین اکری اوبانک مرکز

 مایش کند.آز آن را
  د. کردر هِریونیا صاود محدادی تعدز کرد و غارا آنیک ولکترامایشی هِریونیا وژٔه آزپرای جراین اکری اوبانک مرکز، ۲۰۱8در سال

 ند.م دادنجاا پولین ده از استفاابا ها را کنشالین تروژه اوین پره در اکنندکترمشاهای و شرکتین اکری اوبانک مرکزان مندرکا
 ر کشوهای م تراکنشنظام بویستزتغییر ای بره ظرفیت بالقوتوان فنّاوری کامالً متفاوت دانست؛ زیرا را میهِریونیا ل یجیتاد پول

 در این سیستم را دارد.فعلی های و پوشش دادن نقشین اکراو
 دی بررکادٔه ستفازی و اسایاتیعملفعلی، خت داپرهای زیرساختسانی روزربهای کافی برن ماو زساسی های اگذاریون سرمایهبد

 ست.اممکن تقریباً ناهِریونیا ل یجیتاد از پول
 ،ل پوور صدای متمرکز برم نظاد یجار امنظوبهه شدیعزفتر کل توده از فنّاوری دستفادر این دهیچ مزیت بنیاهنوز  نتیجٔه کلی

 ارد.ندد جووهِریونیا ل یجیتاد

 E_Kronaعنوان پروژه سوئد: 
 است:سوئد ی سایت بانک مرکزاز وبنیک برگرفته ولکترون ابه کر طمطالب مربو

  نا وکرای با عنوان ای ـی پروژهبانک مرکزل یجیتاد ازی پولندااز راهنداسی چشمربرر منظوسوئد بهی بانک مرکز، ۲۰۱۷ل سادر
 (.۲۰۱۹و  ۲۰۱8، سوئدی )بانک مرکزز کرد غارا آ

 ست.اجدید ل ین پوارزش احاکمیت ضامن البته که دهد مینقد ل مکمل پول یجیتال دی به پوسترسزٔه دجااد افرم انا به عمووکرای ـ 
  آن را مایشی ای آزجرم داد و انجال را ایجیتال دین پوافنی  عرضٔهبه ط مربوت کاارسوئد تدی بانک مرکز، ۲۰۱۹ل پائیز سادر

 د.سوئد بوی ظایف بانک مرکزو وسوئد در مالی  راتنا بر مقروکری ای ـمایش شناخت پیامدهاآزین ف از اهدز کرد؛ غاآ
 ست.اسوئد د قتصاا درٔه آن بالقو تأثیرات ونا وکرل ای ـیجیتاد پولبه ز داشتن یا نداشتن تحلیل نیال حاز در سوئد هنوی بانک مرکز 

 نیکولکترهای ال/ پرداختیجیتاد پول DC/EPوژه پرعنوان چین: 
  س است.سترود در دمحدر بسیای است و اطالعاتی خبرهای اکثراً منابع مستقل از بانک مرکزی و سایتموردبررسی در این زمینه منابع 
 ست.انقد ل پودن یجیتالی کروژه دین پرف از اهد 
 هم کند.ابانکی فر تسویٔهای برجدید شی تواند رومیجدید ل یجیتاد پولین ا 
 ین ده از استفأه اشیوای سمی بررنیٔه هیچ بیاارد. ندد جووجدید  پولین ادن عملیاتی کرازی و نداای راهمانی برول زهیچ جدز هنو

نیهایی زباشند. گمانهد مالی موجو مؤسساتجدید ل یجیتال دین پوایع زسط تورود وار مینتظااست. ه انشدن عالاجدید فنّاوری 
دن بوس بین ناشناازن تود یجال انبادند بهمیگویی بانک مرکزن ما نمایندگاد دارد؛ اجوان وندومسائل حریم خصوصی شهررٔه بادر
 (.۲۰۱۹، تایمزل فایننشا نشریٔه)غیرقانونی هستند ی هاکنشاشناسایی تران و بررکا

 Dinero electrónicoادور: عنوان پروژه کوا
لمللی ابینهای ابحس تسویٔهسی بانک ربرو نقد  نامٔهفصل(، ۲۰۱۷و گرت )مثالً بِچ موجود در مورد این پروژه مستقل است، منابع 

 (.۲۰۱۹) ۱دسااپر (،۲۰۱۷)سپتامبر 
  بوده است. ۲۰۱۵اولیٔه این پروژه در سال معرفی 
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 ل آن را در یجیتای دهاپولارائٔه با ی ست که بانک مرکزادور اکواه در اخت تلفن همرداپرت خدمااز یکی م نیکو ناولکترو اینِرد
 (.۲۰۱۷و گرت، )بِچ  ستار داده اقرر ین کشوان اندوشهرم عمور ختیاا

 ست.س استردقابلان ندوملی شهررت کارٔه شما ارائٔهبا اه تلفن همردی بررکای هاارفزامطریق نراز ین خدمت ا 
 (.۲۰۱۷و گرت، )بِچ ه است تعبیه شدل پوگذاری و سپردهشت دابرر منظوبهی کزاهمچنین مر 
 ادور( کور اسمی کشول رمریکا )پوه امتحدتیاالر االدکه طبق است ه شداریگذدهسپرل یجیتاد ب پولحساای نادر از ین نمونها

 (.۲۰۱۷و گرت، )بِچ د شومحاسبه می
 م را ین نظاادور اکوی ابانک مرکز، کندب جذد به خوان را بررکااز  توجهیقابلادی ست تعدانسته امالی نتوم نظاکه این ازآنجایی

 (.۲۰۱۹د، ساا)پرل کرد غیرفعا ۲۰۱8در آوریل سال 

 E_Pesoعنوان پروژه  گوئه:روا
  گوئه(.رٔه اروبادریزنی ل )رالمللی پوابینوق صندارش مثالً گزاست، منابع ثانویه 
  ست.ه اشددر گوئه صای اروکه توسط بانک مرکزاست سمی قانونی ل رپوو پزای ـ 
 ده نشده است.ستفاه اشدیعزفتر کل تودر این پروژه از فنّاوری دما ا 
 ای برر ( الن دمیلیو ۲۰ود )محداد به تعد، ۲۰۱8یل تا آور ۲۰۱۷مبر انوه، از ما ۶ل به مدت ین پو، افنی هاین جنبهموای آزبر

ای )برر الد ۲۰۰٬۰۰۰ل هر کیف پوای برو بر رهر کاای بردالر  ۳۰٬۰۰۰مشخص ازٔه نداه و ابر تلفن همررکا ۱۰٬۰۰۰
 ست.ه اشدا جرامایشی رت آزصوبهه( شدثبتری تجای هارکاوکسب

  ده ستفارداهمتا موهمتابهت الدمباه، و شدثبتری تجای هارکاوکسبه، شگاوفرها در کنشاترم دادن نجاای اعمدتاً برو پزـ ای
 گیرد.ار میقر

 شود.م مینجااینترنتی( ل اتصاابه ز نیاون )بداه طریق خط تلفن همرو از نی آبه شکل ب حساتسویه 
  تقلب دن و کرج خرر باد آن از دو فرمنحصربهی هابحسارتکه صوشود میله دمبای هگیررما قابلس اشکل ناشنابهو پزای ـ

 (.۲۰۱۹پول، لمللی ابینوق )صندکند ی میپیشگیر

 LBCOINعنوان پروژه : نیالیتو
 ی لیتوانی است.سایت بانک مرکزاز وببرگرفته کوین بیالبه ط مطالب مربو 
 ست.اچِین بالکفنّاوری مبتنی بر ل یجیتاد سکٔهبیکوین اِل 
 ست.ل اتحت کنتری بانک مرکزآن توسط یسک رست که د اخرت معامالان بررکاای برل یجیتای دهاپولیرساخت وژه زین پرا 
 د.عرضه شو ۲۰۲۰دوم سال  نیمٔهرود در ر مینتظاو است گیری ال شکلحاز در بیکوین هنواِل 
 شود.مینظر گرفته ی در بانک مرکزل تایجید پولمباحث ن گوناگوهای جنبهمایشگاهی ن آزمووژه آزین پرا 

 Project Ubinر: عنوان پروژه سنگاپو
  ر است؛سنگاپوی بانک مرکزدر یوبین وژٔه پر صفحٔهاطالعات برگرفته از 
  و بالکچِین های سعی شده است از فنّاوریست که بخش صنعت در این کشور ابا ر سنگاپوی بانک مرکزری همکاوژٔه پریوبین

 مرزی استفاده شود.های برونتسویهای بره شدیعزفتر کل تود
 که ای هبالقوی یاامزفنّاوری و ین اشناخت بهتر ای برپرداخت، صنعت ر و سنگاپوی کمک به بانک مرکزف یوبین با هدوژٔه پر

 ست.اشکل گرفته ، شته باشندداعمل توانند در می
 های دیجیتال بانک مرکزی است.صورت کارآمدتر به کمک پولده از نظام پولی بهستفااسهولت وژه ین پرای اجراز انهایی ف هد 
 های فنّاوری بالکچین حل شود.آن چالش مرحلٔههر در ست ار اقرو ست سال اچند ای طی ای چندمرحلهوژهیوبین پر 

 های مرکزیک بانکمشترهای وژهپر
 روژه استالپعنوان پن: ی ژابانک مرکزو پا ی اروبانک مرکز

  پن.ی ژابانک مرکزو پا ی اروبانک مرکزک مشترارش گزبر طبق 
 مرزی است.های برونوری پرداختمرحله عملیاتی شده و در راستای افزایش بهره ۳ای که طی پروژه 
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  ه سی شدرمنیت برانظر ه از یژولمللی بهابینهای پرداختضعیت دی وبهبوای نه برآورانوی هارهکا، راستالوژٔه اپر مرحلٔهسومین در
 ست.ا

  ست.ه اکامل شد ۲۰۱۹سال ئن در ژوستال وژٔه اپر مرحلٔهسومین 
 ها را در پرداختکه هایی ده از روشستفاالیل دبهل یجیتاد پول ، فنّاوریفنیه یدگااز دست که ه اشدی گیرنتیجهارش ین گزدر ا

منیت ا تأمین ایبره ظرفیت بالقوند، کمیقفل ها را به یکدیگر دهد و آنزی انجام میسازمانصورت همها بهٔه تراکنشنجیرز
 د.د دارخورا در لمللی ابینهای پرداخت

  د جووبرخی مسائل ز هنواند، هایی که در این پروژه داشتهاذعان دارند که با همٔه پیشرفتپن ی ژابانک مرکزو پا ی ارومرکزبانک
عایت ، چگونگی رقانونیهای بررسی جنبهشامل ین مسائل . اشودباید حل ل یجیتای دهان پولعملیاتی شداز که پیش  دارد
 سود است.-به تحلیل هزینهز نیاغ فنّاوری، و بلو، بطاضو

 ه شدیعزفتر کل تودمحیط در کنش بانکی اترهای در نظامنقدینگی در جویی صرفهر کازوسی ساربرای ستال بروژٔه اپر مرحلٔهلین او
 ا و نتایجی مثبت حاصل شده است.جرا

 ست.اشته داتمرکز ه شدیعزفتر کل تودمحیط در خت دابر پرابردر تحویل دار و بهااوراق  تسویٔهی هامستال بر نظاژٔه اوپردوم  مرحلٔه 

 LionRock-Inthanonعنوان پروژه  تایلند:ی بانک مرکزو کنگ هنگی بانک مرکز
  پرداخته شده است.تایلند ی انک مرکزبو کنگ هنگی لمللی بانک مرکزابینهای ٔه پرداختیدت اثبان امووژه به آزپردر این 
 بومی های د دارای پروژهخوام کدالبته هرست که اتایلند ی بانک مرکزکنگ و ی هنگبانک مرکزک بین مشترصورت وژه بهپر

 هستند.ل یجیتات دالدتبا
 وژٔه پرLionRock-Inthanon جی رخا های پولپرداخت)بدون وقفه در پرداخت و دریافت( و نگ درلمللی بالابینت الدسی مباربه بر

 پردازد.میبانکی  تسویٔه های عملیاتی درالیهکاهش و چه همتابههمتا ریکپاهای تراکنشستیابی به ای دبرل یجیتاد شبکٔهطریق از 
 د.منتشر شو ۲۰۲۰ل سااول  ماهٔهسهوژه در ین پرهای ااز یافتهشی ارست گزار اقر 
 د پیشنهارٔه بادرهش وپژو لمللی ابینهای م دادن پرداختنجاد در اموجو هایها و اصطکاکچالشسی ربروژه ین پرف اهد

 ست.المللی ابینهای دازش تراکنشپرای جدید برو مدتر رآکاهای مدل

 ر: پروژٔه تحقیقاتیسنگاپوی بانک مرکزن، و نگلستای ابانک مرکزدا، کانای بانک مرکز
 زی.مرهای برونحسابو تسویهانکی ببینهای در زمینٔه پرداختتحقیقاتی وژٔه مشترک پر 
  ،ه را دارد.شدشناساییهای ودی پتانسیل برطرف کردن چالشین صنعت تا حده در اشدمنجات امااقدامشخص شد طی این پروژه 
 با ها چالشین تر اجامعحل ای بری فکرهای چهارچوببه تغییر ز نیات بلندمدشده، در با وجود همٔه تحقیقات و نتایج حاصل

 د دارد.جوفنّاوری وجدید ی سکوهاده از ستفاا

 های مرکزی جهان و ایراندیجیتال در بانک استفاده از پول
های مرکزی، جای بانکروند. در اینجا بهتر است بهدست میهایی ازاینها و پروژهدنبال رمزپولدالیلی کامالً مختلف بههای مرکزی بهبانک

ها هستند. مواردی که در دنبال این مقولههای مرکزی نیستند که بهحاکمیتی استفاده شود؛ زیرا فقط بانک ها و یا نهادهایاز کلمٔه دولت
 دیجیتال است: های بالکچینی و یا خلق پولهای مرکزی دنیا برای استفاده از پروژهشود چند نمونه از دالیل بانکادامه ذکر می

 های امریکا، و تأمین مالی در شرایط تحریم؛یمها، خالصی از تحرمسائل مربوط به تحریم -۱
های امریکا و تأمین مالی در حریمملی برای مقابله با ت ها در زمینٔه تولید رمزپولترین نمونهبانک مرکزی کشور ونزوئال یکی از شاخص

های ها روی یکی از بسترهای )رمزارزهای( رایج بود؛ زیرا آندرواقع یکی از کریپتوکارنسیپترو شده یا خلق آن شرایط است. رمزپول
یج بود. دولت ونزوئال های را، و... کامالً مشابه رمزپول۱ساخت، عرضٔه اولیهبالکچین عمومی ایجاد شده بودند. این کوین ازلحاظ زیر

 کنید. الزم به ذکر است، این پروژه با شکست مواجه شد.ها بشکٔه نفت دریافت میاعالم کرده بود، در ازای خرید سکه
 افزایش کارآمدی سیستم پرداخت؛ -۲

است. در این حالت، هدف صرفاً  ۲بانکییا همان تسویٔه بین تسویٔه ناخالص آنیها مسئلٔه دلیل دیگر بانک مرکزی بعضی از کشور

                                                                                                                                                                                                                
1 Initial Coin Offering, ICO 
2 Real Time Gross Settlement, RTGS 
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( و ۱کوینهای ساتنا و اتاق پایاپای از طریق سیستم بالکچینی صورت گیرد. کشورهایی از قبیل امریکا )فیتکه فعالیتاین بوده 
 کردند.( این هدف را دنبال می۲کوینکانادا )کت

شورها های مرکزی کشورها برای استفاده از سیستم بالکچینی است. هدف این کخلق پول نقد دیجیتالی دلیلی دیگر برای بانک
ها باید مدنظر آن های مربوط به آن است. پول نقد دیجیتالهمچون سوئد حذف کردن پول نقد از جامعه در راستای کاهش هزینه

 کوین را داشته باشد، با این تفاوت که تحت کنترل حاکمیت بوده و از سیستم فعلی کارآمدتر باشد.های بیتهمٔه ویژگی
 توسعٔه اقتصادی و نقد کردن پول در یک بلوک اقتصادی: و -۳

های کوین مشترک در بلوک خواهند با خلقیه، هدف توسعٔه اقتصادی دارند و از این طریق میبعضی از کشورها هم مانند روس
 نفوذ کنند و کشور خود را از نظر اقتصادی توسعه دهند.اقتصادی 

 شفاف کردن سیستم اقتصادی. -۴
 یرند.ها را بگجویی پول است که از این طریق بتوانند جلوی کالهبرداریسازی سیستم پیسری از کشورها همچون چین، شفافهدف یک

دهندٔه خدمات به بانک مرکزی( در اجرای این عنوان ارائهورزی بهرویکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )شرکت خدمات داده
پروژه، بیشتر در حوزٔه کارهایی بود که در کانادا، چین، و سوئد انجام شده است؛ و اصالً اهداف ونزوئال و روسیه مدنظر نبوده است. 

 کرد:یران در انجام دادن این پروژه چند هدف را دنبال میبانک مرکزی ا
 جویی پول؛پی -۱
 سازی مسیر پول و عملیاتی کردن پروسٔه شناخت مشتری؛ وشفاف -۲
 کاهش و یا حذف پول نقد. -۳

سری از واند یکبت خطر بیفتد،هدف اصلی در مورد سوم ایجاد پول نقد دیجیتال بوده است، تا بدون اینکه ضوابط بانک مرکزی به
 ها وجود دارد از بین ببرند.وکار آنهایی را که در راستای کسبها را فعال کند و چالشکاروها و کسبتکفین

های دیجیتال بانک مرکزی برای دور زدن یا مخالفت با مقررات یا تحریم دنبال استفاده از پولیک کشور ممکن است به در مواردی نادر،
با حمایت  - ۳کریپتوریال -دیجیتال رمزنگاری شد  رسد ایران پولیا تقویت رژیم استبدادی باشد. از نگاه جهانی، به نظر میالمللی و بین

صراحت الیحه را به ۲گذاران امریکا حداقل کند. در پاسخ به اقدامات ایران، قانونالمللی صادر میهای بیناصلی دولت برای دور زدن تحریم
با حمایت مالی  S.3758 اند. الیحٔه تحت حمایت دولت معرفی کرده -ملی ایران  رمزپول -ی از توسعٔه ریال دیجیتال با هدف جلوگیر

 های مؤسسات مالی ایران و توسعه و استفاده از پولبا هدف اعمال تحریم با توجه به فعالیت ۲۰۱8خواهان سنا در دسامبر سال جمهوری
خواهد تا در کنار سایر متحده میداری ایاالتحاضر در روند بررسی قرار دارد، از وزیر خزانهالیحه که درحالدیجیتال ایران صادر شد. این 

 های ایران، در این زمینه نیز به کنگره گزارش دهد. اقدامات در مورد فعالیت

 تواند باشد؟کشورها چه می دیجیتال دیگر دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پول تفاوت پول
و فقط در  برداری نرسیدهها یا اصالً به مرحلٔه بهرههای عمومی انجام شد، بقیٔه پروژهعموماً غیر از پروژٔه ونزوئال که در بستر بالکچین

کنند. البته فعالیت می 4هایی که کمی جلوتر رفتند، همه در بستر بالکچین خصوصی و سازمانیحد آزمایشگاهی باقی مانده است. البته آن
لحاظ ماهیت یک جنس هستند. این نوع از بالکچین های متفاوتی استفاده کنند؛ ولی بههای خصوصی از پلتفرمممکن است این بالکچین

ٔه خود های متفاوت، هرکدام هدف منطبق بر توپولوژی شبکخاطر ویژگیهایی کامالً مشخص دارد؛ اما بهصورت سازمانی است و ساختاربه
 کند.را دنبال می

دیجیتال مطرح است، میزان و چگونگی محاسبٔه هزینٔه  نکتٔه مهم دیگری که برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمینٔه تولید پول
وجود دارد، کاری  برای بانک مرکزی های تولید رمزپولهای دیجیتال است. جواب دادن به این سؤال که آیا امکان محاسبٔه هزینهاین پول

ها چیست، یا اینکه کدام طرح و مدل بسیار دشوار است؛ چون پیش از هر چیز باید بدانیم هدف و مقصود بانک مرکزی از صدور این پول
م، ها نداریها برای ایران کاربردی خواهد بود. در شرایطی که هنوز هدف اصلی بانک مرکزی مشخص نیست و تعریف قطعی از آناز این پول

 ها کاری بسیار دشوار است.بینی هزینهپیش

                                                                                                                                                                                                                
1 FitCoin 
2 CatCoin 
3 Crypto Rial 
4 Enterprise Blockchain 
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توان آن را با محاسبٔه دیجیتال بانک مرکزی است؛ چون می سازی پولگویی به این سؤال تخمین زدن هستٔه اصلی پیادهپاسخ قسمت آسان
دست آورد؛ با درصد خطا( به ۵۰کار که قرار است یک سال روی آن کار کنند )حتی با در نظر گرفتن  ساختاری با تعداد مشخص نیروی

بینی کرد که استفاده از راهکارهای طور تقریبی پیشتوان بههای زیرساختی است و البته میها شامل هزینهترین بخش هزینهتوجه به اینکه مهم
ای ها ممکن است هزینهانکمرکزی و ب های موجود در خود بانککند. البته با توجه به زیرساختای خاص را تحمیل نمیبالکچینی هزینه

 جدید تحمیل نشود.
های دهندگان سامانهها، جدا از ارائهتوانند باشند؟ جالب توجه این است که خود بانکنهادهای منتفع از اجرای این طرح چه کسانی می

هایشان را کمتر کند از هزینه سریپرداخت، از اجرای چنین طرحی اصالً صدمه نخواهند دید و یا حتی ممکن است درنهایت اجرای آن یک
، مردم هم با مشکلی مواجه ای نخواهد بوددست آورند. در اجرای این طرح، بانک مرکزی هم متوجه هیچ صدمهو امتیازاتی از این طریق به
اند. حال نداشتهورند که تابهدست آو امکاناتی را به سری امتیازاتتوانند یکبینند، چون میای نمیها هم صدمهتکنخواهند بود، و حتی فین

های بانک مرکزی در اجرای این طرح بستگی دارد. برای های متضرر از اجرای این طرح کامالً به اهداف و سیاستمشخص کردن نهاد
تای اجرای هایی که سایر کشورها در راسهای متضرر از این طرح و هزینههای پیشرو، در مورد نهادمقایسٔه وضعیت ایران با دیگر کشور

اند، اطالعاتی در دسترس نیست؛ البته دامنٔه محدود این طرح مسیر دستیابی اطالعات را دشوارتر کرده است. بانک طرح متحمل شده
مدنظر  تواند پیشنهادهای زیر را در صورت صالحدیدمرکزی جمهوری اسالمی ایران برای شروع تحقیقات و چگونگی انجام دادن کار می

های پرداخت کشور، همانند پایا و ساتنا، است. برای این دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی با دیگر سامانه قایسه پولقرار دهد؛ م
 های انجام دادن کار شامل موارد ذیل است:مطالعٔه تطبیقی سرفصل

 ها مشابه و یا متفاوت است؟ها، آیا جنس هزینهمقایسٔه ماهیت هزینه 
 ها بیشتر است یا کمتر؟ها، آیا هزینههگیری میزان هزیناندازه 
 آفرینی حاصل از اجرای طرح؛گذاری، بررسی مسائل مربوط به رگوالتوری و میزان ارزشهای قانونمصاحبه با نهاد 
 ؛ و۲اینقطه های فروشو پایانه ۱هاکنندهمصاحبه با سایت فنی در مورد مسائل مربوط به متعادل 
 ا برای رسیدن به روشی برای عددگذاری.کارهومصاحبه در زمینٔه کسب 

                                                                                                                                                                                                                
1 Load Balancing 
2 Single Point Of Sale, POS 
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 گیریبندی و نتیجه. جمع۶
گویی به این سؤال هستند که آیا بالکچین و فنّاوری های مرکزی در سراسر جهان در حال تحقیق و مطالعه برای پاسختعداد زیادی از بانک

پذیری و مشارکت های دیرینه، مانند کارایی نظام بانکی و سامانٔه پرداخت، امنیت پرداخت، انعطافتواند به حل چالششده میکل توزیعدفتر 
مرکز  ۶۰با بانک مرکزی انگلیس آغاز شد و اکنون بیش از  ۲۰۱۴مالی، و مواردی از این قبیل کمک کند. تحقیقات در این زمینه از سال 

های مرکزی جهان و چندین پروژه در مقیاس بزرگ در حال بررسی و کاوش دربارٔه چگونگی استفاده از این فنّاوری نوین بانکتحقیقاتی در 
 عنوان محصول کاربردی بر پایٔه این فنّاوری هستند.دیجیتال توسط بانک مرکزی به و صدور پول

اند که آیا فنّاوری های مرکزی نتیجه نگرفتهحال، هنوز محققان بانکهای مختلف متفاوت است؛ بااینها در کشورتحقیقات و آزمایش
ها و فرایندها از آن طریق را گذاری و شروع فعالیتآن، ارزش سرمایه توجههای قابلشده، با توجه به خطرها و محدودیتدفتر کل توزیع

آمیز عملیاتی شده است. در دیگر طور موفقیتهای بر پایٔه این نوع از فنّاوری، به. در مواردی نادر مانند بانک فرانسه، برنامهدارد یا خیر
های کند. بانکهایی ارزشمند را برای اقتصاد فراهم میاند که فنّاوری بالکچین فرصتهای مرکزی هنوز به این نتیجه نرسیدهموارد، بانک
ها هنوز کارآمد نیست، ممکن است های آننیافته، به این دلیل که فرایندهای مالی موجود و فنّاوری سیستمهایی با اقتصاد توسعهمرکزی کشور

های کاربردی یا سایر برنامه دیجیتال پولها همچنین ممکن است از اجرای سازی این فنّاوری نوین تجربه کنند. آنبیشترین سود را از پیاده
 شدهدفتر کل توزیعهای مبتنی بر برنامه های مرکزی در سراسر جهان،بالکچین به مشارکت مالی بیشتری دست یابند. برای بانکمبتنی بر 
مرزی، هم در های برونتواند باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه در پرداختمی دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی، پولهمانند 

 فروشی شود.بانکی و عمدهوشی، و هم بینفرکننده، خردهسطح مصرف
های مرکزی را در سطح جهان داشته باشیم که برای بهبود فرایندها و رفاه های آینده، باید انتظار مشاهدٔه تعداد زیادی از بانکطی سال

ها بانکستمی فرایندهای بانک مرکزی، خواهند کرد. البته با توجه به اهمیت سیاستفاده  شدهدفتر کل توزیعاقتصادی از فنّاوری بالکچین و 
 شده و ناشناختٔه آن را مدنظر قرار دهند.های شناختهنیز باید برای استفاده از فنّاوری بالکچین کلیٔه ریسک

شود بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به اهداف خود ازجمله افزایش کارآمدی سامانٔه پرداخت و همچنین توصیه می
سازی این فنّاوری جدید کسب کند، مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه را در دستور کار خود هایی که ممکن است از طریق پیادهعتمنف

های نوین بانک مرکزی و با تواند در گام نخست با تاسیس کارگروهی زیر نظر معاونت فناوریقرار دهد. برای این کار، بانک مرکزی می
ها و تهدیدهایی دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی و نیز فرصت سنجی استفاده از پولپولی و بانکی  به امکانمشارکت پژوهشکده 

انجام چنین کاری برای اقتصاد ایران در کل و نظام بانکی به طور خاص بپردازد و نقاط قوت و ضعف خود را در انجام این مهم بسنجد، 
 دی، هزینه ایجاد بسترهای قانونی، حقوقی و فنی انجام چنین کاری را برآورد کند. همچنین با کار کارشناسی فنی و اقتصا
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