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زنگ خطر لیبرا

کاهش استفاده از پول نقد

مکعب پول

تعریف رمزپول بانک مرکزی

 پولیفرصت هایی ارز دیجیتال بانک مرکزی برای پشتیبانی از ثبات مالی و

 اهم دالیل دولت ها جهت دخالت در سیستم پرداخت و انگیزه برای خلقCBDC

تجربه سایر کشورها

 سناریو های متفاوت طراحیCBDC

 سناریو های مدل عملیاتیCBDC

یتال بانک مهم ترین نتایج جهت مالحظات سیاستی و بهره مندی نهادهای تنظیم گری از ارز دیج
مرکزی

 آخرکالم



زنگ خطر لیبرا



راهخبر2019ژوئندربوکفیسکهاستپرداختیشبکهودیجیتالارزلیبرا
ارزهایازسبدیپشتوانهباراهاییتوکنبودقراروکرداعالمراآناندازی
.کندمنتشرمتفاوت

لیبراهایویژگی:
فرامرزی
جدیدمحاسبهواحد
مرکزیبانکنظارتبدونخودمختصشهروندانیاجامعه



نشود،استفادهمعامالتدرنقدپولاگر
:دهدمیدستازراقدرتشاززیادیبخش
ارزشذخیرهتواندمیزمانینقدپولزیرا
.شوددهاستفاتبادلابزارعنوانبهکهباشد

اناییتوبهرایجپولیسیستمبهاطمینان
مئنمطبهپولشانتبدیلدرپولدارندگان

.استوابستهداراییترین

یکشورهایدرهارمزپولازاستقبالعمدتا
شکاهآنهاملیپولارزشکهبودهبیشتر
.استکردهپیدا

کاهش استفاده از پول نقد



مکعب پول



الدیجیتنسخهمرکزیبانکرمزپول
فیزیکییهاپولهمانیانقدپول

میمنتشرمرکزیهایبانککههستند
ایهپلتفرمشبیهآنهاطراحیوکنند

هکتفاوتاینباهستموجودآنالین
انکبدیجیتالپولقالبدرکهپولی

هسپردمعادلشودمینگهداریمرکزی
.استمرکزیبانکنزدای

تعریف رمزپول بانک مرکزی



ز ثبات فرصت هایی ارز دیجیتال بانک مرکزی برای پشتیبانی ا
مالی و پولی



اهم دالیل دولت ها جهت دخالت در سیستم پرداخت و انگیزه
CBDCبرای خلق 

واقعییاجرایپولعنوانبهخصوصیهایکریپتونپذیرفتن

مسئولنهادهایتوسطپشتیبانیونظارتنبود

پرداختابزارعنوانبهعمومیپذیرشنبود

تبهکارانهعملیاتدرکاربرد

ارزشوقیمتدرشدیدنوسانات

(قمار)سوداگرانهدارایی

(هرمیهایشبکه)بسیارسودفریبهایطرحبارابطه



درانحصاریصورتبهراهادادهنبایدفناوریهایغول
اگذارودولتبهراهادادهمیبایستوباشندداشتهاختیار
.کنند

نظارتبهدولتتمایلوعالقه

هاسرمایهکنترلبهدولتتمایل

ذاریگسیاستدرمرکزیبانکجایگاهتضعیفازنگرانی
ملیهایپولحاکمیتوپولی



تجربه سایر کشورها



،دیجیتالیوانایجادبرایچیندولتاقدام
چراکهبودهتهاجمینهتدافعیایانگیزه
تبادالتدراشپولیواحدحذفازترس

شتهدارادیجیتالدالرخلقواسطهبهتجاری
.است

یجهانتجارتازایعمدهبخشاینکهبهباتوجه
درتقدالرسلطهوشودمیحسابتسویهدالربا

دریدستکاروتحریمبرایآمریکابهبالمنازعی
استدادهالمللیبینمالیساختار

زدنبرهمهدفبهکشورهاسایرمشابهبطور
ایلمتمملیهایرمزپولایجادسمتبهدالرسلطه
.شدند



CBDCسناریو های متفاوت طراحی 

CBDCچاپهزینهکاهشومردمعمومازحمایتبرایبیشترخردمعامالتحوزه
.استشدهمعطوفمالیشمولتقویتواسکناس
CBDCحسابتسویهوهاپرداختامنیتوکاراییارتقائموجبعمدهمعامالتویژه

.شودمیمعاملهطرفینمشکالتشدنبرطرفونقدینگیمسئلهحلوالمللیبینهای





شور،کهرخاصشرایطبهعملیاتیمدلانتخابخصوصدرنهاییتصمیمگیری•
.داردبستگیمنابعمحدودیتهایوظرفیتهااستانداردها،زیرساختها،

تاCBDCصدورازمیدهد،انجامرامربوطهوظایفتمامتواندمیمرکزیبانک•
یاکاربرانپولکیفهایبهمربوطعملیات

خصوصیبخشبهراپرداختوتوزیعخدمات،CBDCبازخریدوصدورباتنها•
.کندتفویض

CBDCسناریو های مدل عملیاتی 



مالحظاتسیاستیوبهرهمندیجهتمهمتریننتایج
:نهادهایتنظیمگریازارزدیجیتالبانکمرکزی

 فعلی پول خود را به سپرد ه گذارانCBDC      منتقل می کنند که موجب می شود بانک ها وادار به کوچک کردن دارایی های خود و به طوور مشو

ن مالی در زموان  بنگاه ها تمایل بیشتری به چشم دوختن به دولت برای تأمی. چنین واکنشی تأثیر فوری به شدت ضدتورمی خواهد داشت. وام  ها شوند

.داشتبحران خواهند 

 یا حتی ایجاد ابهام )ملی وابسته به استحکام فناوری مورد نظر است، چرا که قابلیت کشورهای رقیب یا گروه تروریستی در ایجاد یا نابودی پولامنیت

یز متنوع سوازی  راه دفاع نو بهترین . اقتصاد کشور را تهدید می کند( درباره این که کدام ریال های دیجیتالی واقعی هستند و کدام یک جعلی هستند

.است

 تمامی نس ه های طرح درCBDC،ب ش مهم تجارت بانکداری توسو  دولوت جوذ     . بانک مرکزی کشور قدرت فوق العاده ای کسب خواهد کرد

.بسته به دولت مستقر، این سپرده ها می توانند به بانک هایی سرازیر شوند که به صنایع م تلف وام می دهند. می شود

 حال حاضر برآوردی از این که هزینه توسعه یا پیاده سازی درCBDC هزینه های جاری تا حدی با کاهش هزینه نگهداری از . چقدر است وجود ندارد

.هزینه های خال  که سابقاً از طریق مالیات تورمی بر ملت متحمل می شد، کاهش میابد. پول کاغذی کاهش می یابد

وط به حوریم خصوصوی   بسیاری از سؤاالت مرب. پیامدهای شفافیت، قابلیت پیگیری و حریم خصوصی، ارز دیجیتال را به یک تیغ دو لبه تبدیل می کند

سوازمان هوای   مثالً، بسته به قلمروی قانونی، آیا برخی از بانک های مرکزی مجاز به اشتراک داده های تراکنش با سایر. اطالعات، بی پاسخ مانده اند

دولتی خواهند بود؟ 



:آخرکالم

پرداختنظامدرموجودهایهزینهکاهشفساد،کاهششفافیت،افزایشCBDCسازیپیادهازماکشورمنفعت

استموثرهایراهازیکیCBDCگرچهبودخواهدکشوراقتصادیوپولیحکمرانیتقویتوحفظو

،DLTچین،بالکفناوریهایازمندیبهرهواجرایینهادهایدرفناورانههایزیرساختاصولیسازیپیاده

دروداریمدسترسیآنهابهامروزکههستندهاییقابلیتاز...ومصنوعیهوش،IOTها،داراییکردنتوکنایز

سریعدابیرتکهامیدواریم.دادخواهندافزایشتوجهیقابلشکلبهرااقتصادینظاموریبهرهزمان،ترینسریع

.شودحاصلکشوربرایمثبتیاثراتدیجیتالتحوالتسونامیازتاگرددات اذالزمو

جهان آتی احتماال ترکیبی از متمرکز

.  سازی و غیرمتمرکز سازی است

-CBDC  ها می توانند نقطه عطف

.بعدی در مراحل تکامل پول باشند

-IMF 2020



با سپاس از توهج شما


