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Abstract
In the current monetary system, money is a type of debt that is created by the central
bank and Commercial banks in the context of balance sheet operations. Creating
money in a Fractional reserve banking system Causes or exacerbates various
problems, including bankruptcy and bankrun. One way to solve such problems is to
change the system of money governance to a situation where the possibility of
creating bank money is eliminated (100% reserve system). Analysis of CBDC
balance sheets based on the balance sheets of economic agents shows that increasing
The share of CBDC in the people's portfolio in the economy and replacing it with
bank deposits reduces the Money creation power of banks. If the CBDC completely
replaces bank deposits, the Money creation power of banks will be reduced to zero.
In fact, the CBDC enables the establishment of a full reserve-based monetary
system that eliminates the problems of bank money creation, including the high
probability of liquidity crisis (due to unequal risk on both sides of the bank balance
sheet) and balance sheet insolvency (due to banks' ability for non performing loans
forbearance).
Keywords: bank money creation, central bank digital money, partial reserve, full
reserve, balance sheet of economic actors
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چکیده
در نظام پولی کنونی (نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی) ،پول یک نوع بدهی ا ست که تو سط
بانک مرکزی و بانکها در چارچوب عملیات ترازنامهای خلق میشووودخ خلق پول در نظام بانکداری
مبتنی بر ذخیره جزیی باعث ایجاد و یا تشوودید مالتووخت م تل از جمله ورشووکقووتوی ن دی و
ترازنامهای بانکها میشووودخ یکی از راهکارهای حل چنین مالتووختی ،تیییر نظام حکمرانی پول به
حالتی اسووت که امکان خلق پول بانکی منتفی شووود (نظام ذخیره  100درصوود)خ از طرف دیور در
چند ساله اخیر بانکهای مرکزی درصدد انتشار پول دیجیتال مربوط به خود برآمدهاند که تحوالت
قابلتوجهی را در ن ظام پولی فاللی رقم میزندخ هدف م ا له حاضووور تحل یل ترازنا مهای تاثیرات
جانشووینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سوودردههای بانکی بر ترازنامه کنشوووران اقتدووادی
استخ در این م اله با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالاله اسناد کتاب انهای از طریق تحلیل ترازنامه
ای  CBDCبر ا ساس ترازنامه کن شوران اقت دادی ،ن شان داده می شود که افزایش  CBDCدر سبد
مردم در اقت داد و جان شین شدن آن به جای سدردههای بانکی ،قدرت خلق پول بانکها را کاهش
میدهدخ نتایج م اله حاکی از آن ا ست که در صورتی که  CBDCبه صورت کامل جان شین سدرده
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مقدمه
پول در طول تاریخ تطورات زیادی پیدا کرده و در سلسله تحوالت خود از کاالهای
با ماندگاری باال و سکه و م سکوکات در قرنهای پی شین به پول خلق شده تو سط
بانک مرکزی و نهایتاً اعتبار خلق شده تو سط بانکهای تجاری ر سیده ا ست .این
تغییرات در مجموع نشاااندهنده حرکت به ساامت اسااتفاده از پولهایی با هزینه
جابجایی و مبادله کمتر ا ست .در دهههای اخیر ورود دنیا به ع صر دیجیتال دریچه
نوینی برای اسااتفاده از نوع جدید تبادالت مالی و پولی اراهک کرده اساات .به طور
خاص ورود پولهای دیجیتال (رمز ارزها) توسط بخش خصوصی ،تغییرات مهمی
را رقک زده که اثرات اقتصاد کالن گسترده و در عین حال پیچیدهای خواهد داشت.
به تبع بانکهای مرکزی نیز در راسااتای ایفای ن ش ساایاسااتگذاری عمومیشااان
اعاالنه در حال تح یق و بررساای مزایا و معایا ارا ه پول دیجیتال بانک مرکزی به
عموم مردم هستند.
مطالعات مختلفی در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی )CBDC(1انجام شااده اساات
که اب عاد مت فاوتی از این پد یده نوظهور از جم له اثرات آن بر متغیر های کالن
اقتصااادی مانند رشااد اقتصااادی ،تورم و  ...را مورد بررساای قرار دادهاند .علت
پرداختن به این موضوع مهک از آن جهت است که با ورود احتمالی  CBDCبه نظام
Bank Digital Currency

1Central
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پولی و بانکی کشورها ،نحوه حکمرانی پولی در کشورها متحول میشود و ترازنامه
شاابکه بانکی (اعک از بانکهای تجاری و بانک مرکزی) دسااتخوت تغییرات مهمی
خواهد شاااد .یکی از مهکترین تغییرات در حکمرانی پول با ورود  ،CBDCحرکت
از سمت نظام ذخیره جزیی به نظام مبتنی بر پول بانک مرکزی (نظام ذخیره کامل)
است که تبعات مختلفی از جمله حذف خطر هجوم بانکی را در پی خواهد داشت
که به تفصیل در این م اله مورد بررسی قرار گراته است.
این م اله با روت تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و با مطالعه اسناد کتابخانهای ،ابتدا
به تعریف مفهوم  CBDCپرداخته ا ست؛ سپس در ق سمت دوم م اله ،اثرات انت شار
 CBDCبر اقتصاد کالن بر اساس م االت منتشر شده مورد بررسی قرار گراته است.
در نهایت با برر سی انت ادات به نظام ذخیره جز ی و نظام مطلوب پولی و همچنین
نحوه ا ستفاده از  CBDCبه صورتها و انحاء مختلف ،با برر سی تحلیل ترازنامهای
اثرات اقتصاد کالن  CBDCبر ترازنامه شبکه بانکی ،تغییرات قدرت خلق پول بانک
ها با توجه به سبد پولی مورد ا ستفاده خانوار مورد تحلیل و برر سی قرار گراته تا
از قِبَل آن جایگاه و توان  CBDCبرای تغییر نحوه حکمرانی پول مورد ارزیابی قرار
گیرد و نشااان داده شااود که  CBDCابزار مناساابی برای ایجاد نظام پولی مطلوب
است.

 .1تعریف CBDC
CBDC

«شااکلی دیجیتال از پول بانک مرکزی اساات که با ذخایر یا پول ن د رای

متفاوت اساات» ( .)BIS, 2018این نوع از پول در واقع یک ابزار پرداخت دیجیتال
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ا ست که بر ح سا واحد شمارت پول ملی بیان می شود و نوعی بدهی م ست یک
بانک مرکزی است.
در حال حا ضر بانکهای مرکزی دو نوع پول را منت شر میکنند و زیر ساخت الزم
برای پشااتیبانی از نوع سااومی از پول را اراهک کردهاند .پول ایزیکی و سااپردههای
الکترونیکی بانک مرکزی که با عنوان ذخایر نیز شااناخته میشااوند توسااط بانک
مرکزی منت شر می شوند و نوع سوم پول که همان پول خ صو صی یا سپردههای
الکترونیکی بانکهای تجاری است ،توسط بانک مرکزی پشتیبانی می شود

( Fatas,

.)2020
 CBDCنوع جدیدی از پول بانک مرکزی اسااات .بانکهای مرکزی دههها پیش از
این نیز پول دیجیتال را به شکل ذخایر منتشر میکردهاند اما این پول ا ط در اختیار
بانک های تجاری قرار میگراته اسااات .ارز دیجیتال بانک مرکزی ( )CBDCنوع
جدیدی از پول بانک مرکزی اسااات که در اختیار عموم قرار میگیرد .ماهیت این
پول جدید نیز مشاااابه با ا لا پولهای دیگر نوعی بدهی اسااات و از این لحا
تفاوتی با دیگر انواع پول ندارد.

شکل -1ترازنامه بانک مرکزی بعد از اضافه شدن CBDC
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 .2مرور ادبیات اثرات پول دیجیتال بانک مرکزی

بر اساس مطالعه صورت گراته توسط بانک تسویه حسابهای بینالمللی)2020(1
اثرات  CBDCبر اقت صاد کالن ب ستگی به نحوه عملکرد بانک مرکزی دارد .رو شن
اسااات که بانک مرکزی با انتشاااار ( CBDCبا ارض عدم کاهش دیگر بدهیهای
ترازنامه) وجوهی را به دست میآورد .این مطالعه نشان میدهد که نحوه اثرگذاری
CBDC

بر اقت صاد کالن به این واب سته ا ست که بانک مرکزی وجوه حا صله را به

ترازنامه بانکها منت ل کند یا خیر .تو ضیح این که از نظر ح سابداری این وجوه در
جایی ساارمایهگذاری میشااود (با این ارض که بانک مرکزی به صااورت رایگان
ارزپا شی هلیکوپتری انجام ندهد) .بانک مرکزی با انت ال این وجوه به بخش بانکی
این امکان را دارد که حتی در صااورتی که خانوارها و بنگاهها سااپردههای بانکی را
به  CBDCتبدیل کنند ،ترازنامه های بانکی را عایقبندی 2کند .بانک مرکزی با این
کار میتواند نه تنها از بانک ها بلکه از کل اقتصااااد محااظت کند؛ بنابراین در
صورتی که بانک مرکزی به این گونه عمل کند  CBDCاثر چندانی بر اقت صاد کالن
نخواهد گذا شت؛ اما در صورتی که پرداختهای بر ح سا  CBDCنیاز به منابعی
بی شتر یا کمتر از پرداختهای بر ح سا سپرده دا شته با شد یا این که تعداد زیادی
از مبادالت مالی صاارااً از طریق سااپرده قابل انجام باشااند و از طریق  CBDCقابل
انجام نبا شند ،اثرات اقت صاد کالنی اقتباس  CBDCچ شمگیر خواهد بود .اگر بانک
مرکزی تصاامیک بگیرد که وجوه حاصااله از انتشااار  CBDCرا به بانکهای تجاری

)for International Settlements (BIS

1Bank

2Sterilize
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منت ل نکند و آن را در جایی دیگر ساارمایهگذاری کند ،انتشااار  CBDCدارای آثار
کالن اقتصااادی خواهد بود؛ بنابراین محل ساارمایهگذاری بانک مرکزی موضااوعی
کلیدی در این رابطه اساات که در صااورت عدم انت ال وجوه به بانکهای تجاری
میتواند ریساااک از بین راتن واساااطهگری بانکها و هجومهای بانکی را اازایش
دهد.
بر اسااااس مطالعهای که باردیر و کاموف )2016( 1انجام دادهاند انتشاااار

CBDC

می تواند تولید ناخالص داخلی را به اندازه  3درصاااد اازایش دهد که عمده این
اازایش حا صل کاهش نرخ بهره نا شی از انت شار پول دیجیتال بانک مرکزی خواهد
بود .همچنین انت شار  CBDCهزینههای مبادالتی پول را کاهش میدهد 95 .در صد
پول مدرن اعلی را سااپردههای بانکی تشااکیل میدهد که اسااتفاده از آن نساابت به
 CBDCهزینههای بساایار باالتری را دارد CBDC .این هزینههای مبادالتی پول را به
شکل قابل توجهی کاهش میدهد.
بر اساااس مطالعهای که داوود الحسااینی )2021(2انجام داده و در آن اثرات رااهی
انت شار  CBDCرا در دو ک شور کانادا و ایاالت متحده برر سی کرده ا ست در نتیجه
انت شار

CBDC

سطح م صرف اازایش مییابد .طبق برآورد او با انت شار پول دیجیتال

بانک مرکزی و جایگزین کردن آن به جای پول ن د ،م صرف در کانادا معادل 0.15
درصااد و در آمریکا  0.34درصااد در م ایسااه با حالت اعلی که پول ن د به عنوان
پول بانک مرکزی در جریان است ،اازایش خواهد یاات.

1
. Barrdear and Kumhof
2. Davoodalhosseini
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برانرمیر و نیپلت )2019( 1با برر سی اثر انت شار  CBDCبر سی ستک مالی بیان میکنند
که سی ستک مالی در حال تجربه تغییرات گ ستردهای ا ست .این تکها و ولهای
اناوری در حال پیشااروی در مرزهای اناوری ،بازتعریف مدلهای تجاری و وادار
کردن بانکها به سازگار کردن خود ه ستند .همراه با این ارآیند ا شکال جدیدی از
3

پول و ساایسااتکهای پرداخت جایگزین نیز در حال ظهور هسااتند .علیپی 2،اپلپی،
بیتکوین و انواع جدیدی از پول دیجیتال بانک مرکزی در حال رقابت با سپردههای
متعارف بانکی ه ستند .این مطالعه ن شان میدهد که در این مورد نگرانیهایی چون
کاهش سرمایهگذاری نا شی از تنگنای اعتباری بانکها در نتیجه تبدیل سپردههای
بانکی به  ،CBDCکاهش سودآوری بانکها و ریسک هجوم بانکی وجود دارد.
اانگ و هاالبوردا )2016( 4بیان میکنند که همچنان که بانکهای مرکزی بیشاااتری
در صدد معرای و انت شار ارزهای دیجیتال بر میآیند نگرانی در مورد «از بین راتن
واسااطهگریواسااطهگری بانکها »5نیز اازایش مییابد .با این که انتشااار CBDCها
میتواند سااودآوری بانکها را کاهش دهد اما بانکهای مرکزی با انتشااار این نوع
پول در صدد خارج کردن بانکها از عرصه سیستک مالی نیستند و حتی در صورت
پرداخت بهره بر روی آنها نیز بانک ها را از عرصاااه خارج نمیکنند .پرداخت یا
عدم پرداخت بهره بر روی CBDCها تصاامیمی مهک اساات که میتواند اثر بساایار
مهمی در حجک نهایی CBDCهای منتشاار شااده داشااته باشااد .در واقع انتخاب بین

1. Brunnermeier and Niepelt
2. Alipay
3. Applepay
and Halaburda

4Fung

Disintermidiation

5Bank
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بهره دادن به

CBDC

و اثر منفی بال وه آن بر ث بات مالی یکی از چالش های پیش

روی بانک مرکزی اسااات .اعطای نرخ بهره به بانک مرکزی کمک میکند تا کنترل
بهتری بر ت ا ضای  CBDCدا شته با شد و ساز و کار انت ال ت صمیمات سیا ستی در
مورد نرخ بهره را توسط بانک مرکزی تسهیل میکند؛ اما در عین حال با شبیه شدن
پول دیجیتال بانک مرکزی به « سپرده» در نتیجه و ضع نرخ بهره بر  CBDCری سک
از بین راتن واسطهگری سپرده پذیران اعلی و هجوم بانکی باال میرود.
کترر و آندراده )2016(1بیان میکنند که روشاان اساات که معرای CBDCها احتماالً
منجر به این می شود که خانوارها و بنگاهها بخ شی از سپردههای بانکی خود را به
ارز دیجیتال تبدیل کنند؛ اما این لزوماً به معنای کاهش منابع بانکی نی ست .اگر یک
سااپردهگذار وجوه خود را از بانک به بانک مرکزی منت ل کند ،به صااورت خودکار
بانک مرکزی تأمین مالی مجددی 2را برای بانکهای تجاری انجام میدهد .در واقع
وامدهی بانک مرکزی به بانک تجاری «پشاااتوانه» ارز دیجیتال جدید بانک مرکزی
خواهد بود.
بنابراین در صورتی که بانک مرکزی تصمیک به سرمایهگذاری مست یک منابع حاصل
از انتشاااار  CBDCنگیرد (که منطق اقتصاااادی نیز اقتماااا میکند که بانک های
خصوصی توانایی اعتبارسنجی و نظارت بهتر بر پروژهها را نسبت به بانک مرکزی
دارند) ،منابع تجهیز شده به ترازنامه بانکهای تجاری منت ل می شوند و و ضعیت
عمومی بانکها بدون تغییر باقی میماند و ارآیند مذکور اثر ساااو ی بر وضاااعیت
بانکها باقی نمیگذارد (.)Fatas, 2020
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 .3انتقادات به نظام ذخیره جزئی و طراحی نظام پولی مطلوب

در این ق سمت از م اله به برر سی مخت صر انت ادات به نظام ذخیره جز ی و طراحی
نظام پولی مطلوب پرداخته میشاااود تا براسااااس آن ن ش  CBDCبه عنوان ابزار
مناسا حرکت به سمت نظام پولی مطلوب تبیین شود.
نظام پولی مبتنی بر ذخیره قانونی جز ی از زوایای مختلف و با رویکردهای متفاوتی
مورد ن د قرار گراته ا ست .در یک ت سیکبندی کلی میتوان مهکترین رویکردهای
ن د این نظام (نظام پولی متعارف) را که به تجویز ذخیره قانونی کامل منتهی شااده
است ،به شرح زیر برشمرد:
 -1اثر منفی نظام پولی متعارف در پیدایش شوکهای پولی و تشدید نوسانات
اقتصادی
 -2اازایش ریسک ورشکستگی بانکها و س وط نظام بانکی تحت نظام پولی
متعارف
 -3تأثیر منفی نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزیی بر کارایی و تخصیص بهینه
منابع در اقتصاد
 -4ن د نظام پولی متعارف از منظر ح وق مالکیت سپردهگذاران ،دولت و
بانکهای تجاری
 -5اثر نظام پولی متعارف بر اازایش و استمرار بدهیهای بخش خصوصی و
دولتی
در واقع مهکترین انت اد به نظام ذخیره جزیی اازایش ری سک ور شک ستگی بانکها
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و س وط نظام بانکی ا ست .بحرانهای بانکی اعک از هجوم بانکی 1،بحران ن دینگی
و ورشااکسااتگی بانکها 3همگی ریشااه در قدرت خلق پول بانکها در نظام ذخیره
جز ی دار ند .توضااایح اینکه کنش بانک چه در جذب ساااپرده (بدهی) و چه در
اکتساااب دارایی (وامدهی) بر اعتماد و ریسااک مبتنی اساات .بانک ممکن اساات با
مراجعه و سیع جهت بازپسگیری سپرده مواجه شده و همینطور به علل اقت صاد
کالنی در معرض خطر نکول و سیع وام از سوی گیرندگان قرار گیرد .بدهی بانک
(سپردهها) ااقد ریسک و تممین شده است ،در حالی که داراییهای آن در معرض
ریسک نکول قرار دارد .در واقع در بانکداری ،سپردههای بدون ری سک بهوسیلهی
داراییهای ریسکی پشتیبانی می شود .نکتهی اصلی در اینجا عبارت است از وجود
هکزمان بدهیهای معجل (حالّ )4یا کوتاهمدت در عین دا شتن داراییهای مؤجل یا
بلندمدت.
روتبارد )2008(5به اعتبار این واقعیت ،بانکداری ذخیره جزیی را ذاتاً ورشااکسااته
معرای میکند:
«ا صل مهک مدیریت مالی که در همهجا جز بانکداری مراعات می شود ،این ا ست
که ساااختار زمانی داراییها نباید طوالنیتر از ساااختار زمانی تعهدات باشااد؛ اما
بانکها این قاعده را رعایت نکرده و اساااساااً قادر به رعایت آن نیسااتند .بانک به
صورت بال وه ذاتاً همیشه ورشکسته است و اگر سپردهگذاران مطلع شوند پولی که

run

1bank

2illiquidity

insolvency

3bank

 4به معنی سریعاً قابل وصول
5Rothbard

2

تحلیل ترازنامهای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی بهجای سپردههای بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی 637

ت صور می کنند در صورت ت ا ضا در د سترس ا ست در واقعیت وجود ندارد ،این
ورشکستگی اعلیت خواهد یاات» (.)Rothbard, 2008
با نک ها همواره در را تار خود در خصاااوص ذ خایر ،در معرض یک دو راهی
هستند :نگهداری ذخایر بیشتر جهت اطمینان و کاهش ریسک؛ یا نگهداشتن ذخایر
کمتر (وامدهی بیشااتر) با هدف کسااا سااود باالتر .آنها در عمل نوعاً گرایش به
دومی پیدا میکنند ،زیرا احساااس خواهند کرد در صااورت بروز کمبود ،از طرقی
قادر به دسترسی به ذخایر هستند و در ضمن روی حمایت دولت در مواقع بحران
هک حساب میکنند .به این عوامل باید قابلیت تسری بحرانهای بانکی از یک بانک
به کل سیستک بانکی و نظام مالی را نیز اازود که جمیع این عوامل در مجموع ،نظام
بانکی را به سوی شکنندگی سوق داده و آن را مستعد اروپاشی میسازد.
در این موضوع با توجه به اینکه بانکها به میزان درصدی از سپردههای مردم ،پول
نگهداشتهاند ،در شرایطی که اعتماد به مردم بهنظام بانکی از بین برود به این بانکها
هجوم آورده و با انت ال سااپردهها به بانکهای دیگر و یا تبدیل آنها به اسااکناس
این بانکها را با مشاااکل مواجه میکنند

(1992; Jackson et al, 2012

.)Friedman,

بحرانهای اقت صادی نیز از منظر ب سیاری از اقت صاددانان ری شه در بانکداری ذخیره
جزیی داشته که پس از بحرانها ،پیشنهادات اراوانی برای حل آن بیان شده است.
در برخی پژوهشهای صورت گراته به این نتیجه ر سیدهاند که ا صلیترین م شکل
و علت بروز بحران مالی  ،2008خلق اعتبار بوده ا ست .برای مثال لرد ادیر ترنر1که
ر یس ا سبق بخش خدمات مالی2انگل ستان بوده ،در سال  2012اعالم کرده ا ست

adair turner
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که بحران  2008-2007به علت عدم توان حاکمیت در کنترل ت صمیمات خلق پول
و اعتبار بانکهای تجاری به وجود آمد (.)Jackson et al, 2012
در سمت م ابل اقت صاددانان و اندی شمندان مختلفی ،نظام پولی مطلوب را سی ستک
پولی ،بدون حماااور خلق پول بانک ها میدانند .در این ترتیبات پولی ،هدف آن
ا ست که خلق پول تنها در انح صار بانک مرکزی با شد و بانکهای تجاری امکان
خلق پول نداشته باشند؛ به عبارت دیگر پیشنهاد دهندگان این ترتیبات خلق پول به
دنبال آن هستند که کل حجک پول در اقتصاد به صورت پول بیرونی باشد و توسط
بانک مرکزی منتشااار گردد .ایشااار ،اریدریک ساااادی ،سااامونز ،نایت ،داگالس،
اریدمن ،موریس اله و  ...از جمله اقتصاد دانانی هستند که برای از بین بردن معایا
نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزیی ،به شاااکل های مختلف نظام پولی با ذخیره 100
درصد را پیشنهاد میدهند .در این نظام پولی ،پول درون نظام اقتصادی ،تنها بدهی
های بانک مرکزی به مردم اسااات و بدهی بانک های تجاری به مردم (اعتبارات
بانکی) یا وجود ندارد یا با ذخیره  100درصااد عمل میکند (حسااینی دولتآبادی،
.)1394
 CBDC .4به عنوان یک ابزار مهم برای تغییر تدریجی نظام پولی مدرن
پول دیجی تال با نک مرکزی ( )CBDCبهعنوان شاااکلی از پول که ن ظام پولی را
دسااتخوت تحوالتی جدی میکند ،میتواند بهعنوان ابزاری مهک در راسااتای تغییر
تدریجی نظام پولی مدرن ن شآارینی نماید .در بخش حاضاار تحوالت ساایسااتک
پرداخت بهواسااطه انتشااار  CBDCو حاالت مختلف انتشااار  CBDCتوسااط بانک
مرکزی بهتفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .4-1تفاوت سی ستم پرداخت فعلی (از طریق پول سپردهای بانکهای تجاری) با
پرداخت از طریق CBDC

در این بخش از م اله با بررسی یک مثال تفاوت سیستک پرداخت اعلی را با سیستک
پرداخت مبتنی بر  CBDCتو ضیح میدهیک .برای م ای سه سی ستک پرداخت مبتنی بر
CBDC

با سی ستک مبادله رای کنونی که از طریق سی ستک پرداخت سریع ()FPS1

ان جام میگیرد ،به بر رسااای تراز نا مه با نک مرکزی در جر یان این دو نوع م باد له
میپردازیک .ارض کنید یک خریدار به اندازه  100دالر از یک تاجر خرید کند .با
ارض موجودی  200دالری تاجر و خریدار به ترتیا نزد بانک های الف و ب ،با
انجام این خرید سپرده مغازهدار نزد بانک الف  100دالر شارژ می شود و به 300
دالر میرسد و از سپرده خریدار نزد بانک ب  100دالر کسر میشود و مانده آن به
 100دالر میر سد .همانطور که در شکل شماره  2ن شان داده شده ا ست ،در این
بین بانک ب به بانک الف 100 ،دالر بدهکار میشود (.)Carstens, 2021

Payments System
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شکل  -2ترازنامه بانک الف و ب و بانک مرکزی قبل تسویه (قبل از )CBDC

با تساااویه مبادله اوق در بازار بین بانکی ترازنامه نهایی بانک های الف و ب و
حساب آنها نزد بانک مرکزی به شکل شماره  3در خواهد آمد:

شکل  -3ترازنامه بانک الف و ب و بانک مرکزی بعد تسویه (قبل از )CBDC

مشاهده میشود که حتی در سیستک پرداخت از طریق سپردههای بانکهای تجاری،
پول بانک مرکزی (ذخایر) در تسویه بین بانکی ن شی محوری دارد؛ بنابراین ارآیند
اوق اعل و انفعاالتی است که در جریان سیستک پرداخت کنونی رخ میدهد.
در م ابل ،همین مبادله در سیستک مبتنی بر  CBDCبسیار سادهتر انجام خواهد شد،
چرا که پرداخت در این ساایسااتک صاارااً با انت ال مساات یک مطالبات یک کاربر به
کاربری دیگر در ترازنامه بانک مرکزی نهایی میشاااود .بانک های تجاری نیز در
ارآیند پرداخت هیچ دخالتی ندارند .این که  CBDCمبتنی بر حسااااب های بانک
مرکزی یا توکن باشد نیز تفاوتی در قواعد اوق ایجاد نمیکند (.)Carstens, 2021
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شکل  -4ترازنامه بانک مرکزی و نقش دو بانک الف و ب با وجود CBDC

ممکن اسااات که طراحی های متفاوت  CBDCتفاوت هایی را در ساااازوکار های
اجرایی و چگونگی تعامل بخشهای خصااوصاای و عمومی با یکدیگر برای انجام
پرداختها ایجاد کند ،اما تسویه مست یک از طریق پول بانک مرکزی ویژگی مشترک
تمامی طراحیهای متفاوت پول دیجیتال بانک مرکزی است (.)Bordo et al, 2017
تفاوت ا صلی و متمایز کننده سی ستک اعلی پرداخت با سی ستک پرداخت  CBDCرا
نیز میتوان در همین دانسااات که  CBDCنوعی بدهی بانک مرکزی اسااات که
ویژگیهای منحصااار به ارد پول بانک مرکزی را به ااراد ارا ه میدهد .لیساااتی از
تفاوتهای پرداخت به و سیله سی ستک اعلی ( )FPSبا سی ستک پرداخت  CBDCرا
میتوان به صورت جدول زیر نشان داد:
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جدول  .1مقایسه نظام پرداخت خردهفروشی با سیستم فعلی و پول دیجیتال بانک مرکزی

 .4-2سیستم حساب محور1در مقابل سیستم توکن

محور2

 CBDCمیتواند حسااابمحور یا توکنمحور باشااد .در ساایسااتک حساااب محور،
ح سابهای ااراد نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و به تبع هر مبادلهای تو سط
ااراد موجا تغییری در ترازنامه بانک مرکزی خواهد شااد ()Beniak, 2019؛ اما در
سیستک توکن محور CBDC ،به شکل یک توکن دیجیتال طراحی می شود که رابطه
ترازنامهای با بانک مرکزی ندارد (.)IMF, 2020
یک راه برای طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی ،ا ستفاده از ب ستر بالکچین و انت شار
توکن توسااط بانک مرکزی اساات که این پول بین اشااخاص و بنگاهها به صااورت
الکترونیکی گردت میکند و م دار کمی از آن بهصاااورت ساااپردهگذاری به بانک
مرکزی برمیگردد

(2016

 .)Raskin,به مان ند ب یتکوین ،این رویکرد میتوا ند از
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تکنولوژی داتر کل توزیع شده ( )DLT1برای ت شخیص زنجیره صاحبان هر کوین و
تأیید تراکنشهای پرداخت ،بدون نیاز به اتاق تسویه یا بانک مرکزی (جهت تسویه
تراکنشهای ااراد) ،ا ستفاده کند ( .)Danezis et al, 2016در م ابل بیتکوین و سایر
ارزهای مجازی ،بانک مرکزی میتواند میزان عرضااه پول دیجیتال براساااس توکن
خودت را که از نظر اسمی ثابت است ،مشخص کند.
در حالت طراحی  CBDCمبتنی بر حساااب (بانکی) ،اشااخاص و بنگاهها میتوانند
وجوه خود را در حساااب  CBDCنزد بانک مرکزی یا نهادهای سااپردهگذار تحت
نظارت (بانک مرکزی) ،قرار دهند .برا ساس این رویکرد ،بانک مرکزی هر تراکنش
پرداخت را به و سیله بدهکار کردن ح ساب  CBDCخود و ایجاد اعتبار برای ااراد
در حساب سپرده  CBDCبرای آن شخص ایجاد میکند.
مزیت سیستک مبتنی بر حساب آن است که پرداختهای  CBDCمیتواند بالااصله
(بهصاااورت اوری) و بدون هزینه انجام می پذیرد .ی یناً در حین ایجاد (اولیه) هر
حساااب  ،CBDCهویت دارنده حساااب نیاز به احراز از طریق ارآیندی مانند آنچه
هنگام ااتتاح ح ساب در بانکهای تجاری صورت میگیرد ،دارد .بر همین ا ساس
تراکنش های پرداخت به سااارعت و با حفم امن یت الزم انجام میگیرد و با نک
مرکزی می تواند هرگونه اعالیت یرمعمول را نظارت و اقدامات ضاااد ت لا 2را
برای اازایش امنیت سیستک انجام دهد (.)Dyson et al, 2017
در سمت م ابل ،هزینه تایید سیستک مبتنی بر توکن ،به صورت درونی باالست .کل
زنجیره مالکیت هر توکن باید در داتر رمزگذاری شده ،ذخیره (مکانی سک بالکچین)

ledger technology

1Distributed
2Anti-fraud
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و کپی آن داتر در هر گره1شاابکه پرداخت ذخیره میشااود .تراکنشهای پرداخت
جدید ،به صورت بلوکی جمع می شود که باید قبل از ا ضااه شدن دا می به داتر
(رمزگذاری شده) تأیید شود .این ارآیند تأیید شامل پروسه محاسباتیای است که
ب سیار پیچیده و پرم صرف ا ست .برای مثال ،در مورد بیتکوین ،درآمد ا ستخراج
کننده بیتکوین حدوداً معادل  0.8درصد از کل ارزت تراکنشهای پرداخت است
(2016

 CBDC .)Buterin,مبتنی بر توکن ممکن اسااات نسااابت به نحوه پرداخت

موجود ارجحیت داشته باشد اما نسبت به  CBDCمبتنی بر حساب بسیار ناکاراست.
بهرهوری حاصاال از یک  CBDCمبتنی بر حساااب ،بساایار قابل توجه خواهد بود.
مشتریان به صورت معمول ،هزینه قابل توجهی ( 2تا  5درصد) برای برداشت وجه
ن د از خودپردازها و یا اساااتفاده از خدمات بانکی پرداخت میکنند ،در حالی که
خردهاروتها هزینه های قابل توجهی برای طب ه بندی ،تساااویه و تأیید وجه ن د
پردا خت میکن ند .باردیر و کاموف2در یک مدل ت عادل عمومی تصاااادای ،تاثیر
اقتصاااد کالن اسااتفاده از  CBDCرا حساااب کردهاند که در آن رشااد واقعی تولید
ناخالص داخلی حدود  3درصد اازایش مییابد.
تفاوتهای ساایسااتک حساااب محور با ساایسااتک توکن محور را میتوان در جدول
شماره  2خالصه کرد (:)BIS, 2018

جدول  -1ویژگیهای کلیدی طراحی پول بانک مرکزی
1Node

and Kumhof

2Barrdear
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البته باید توجه داشاات که  CBDCها بدون بهره نیز میتوانند باشااند که در جدول
شماره  2حالت بهرهدار لحا شده است.
 .4-3کارکرد ذخیره ارزش CBDC

در این قسااامت جنبه های مختلف

CBDC

که میتواند ن ش آن به عنوان ذخیره

ارزت را پررنگ کند مورد برر سی قرار میگیرد .آیا حالت بهینه آن ا ست که م دار
ا سمی  CBDCثابت بماند؛ یا بر ا ساس اازایش قیمت کاالها اازایش یابد و یا آنکه
مانند اوراق قرضه دولتی برای آن نرخ بهره در نظر گراته شود؟
 .4-3-1مقدار اسمی ثابت CBDC

در این حالت ارض میشاااود که م دار
CBDC

CBDC

ثابت خواهد ماند .در این مورد

در کنار ذخایر بانک ها در ترازنامه بانک مرکزی قرار میگیرد اما با این

تفاوت مهک که به آن بهرهای پرداخت نمی شود .در زمانی که نرخ بهره اسمی بسیار
مثبت باشااد ،ااراد و بنگاهها میل کمتری برای نگهداشااتن  CBDCدر ساابد دارایی
خود خواهند دا شت و بنابراین مجموع  CBDCدر حد پایین و متو سطی در جامعه
خواهد بود (.)Roggof, 2016
در زمانهایی که اقت صاد با رکود روبهرو می شود و بانک مرکزی در تالت ا ست تا
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با کاهش نرخ بهره اساامی ،اقتصاااد را از رکود خارج کند CBDC ،میتواند قید و
محدودیت جدیای برای آن باشد؛ به عبارت بهتر زمانی که نرخ بهره بانکی نزدیک
به صفر است و اقتصاد دارای تورم مثبت است ،نرخ بهره واقعی منفی خواهد بود؛
در این حالت ااراد و بنگاهها تمایل بیشااتری برای خرید  CBDCپیدا خواهند کرد؛
اما م سئله مهک زمانی ا ست که بانک مرکزی بخواهد با منفی کردن نرخ بهره ا سمی
اقتصااااد را از رکود خارج کند؛ در این حالت به دلیل اینکه عمالً نرخ بهره

CBDC

صاافر اساات ،تمام کنشااگران اقتصااادی به ساامت خرید  CBDCخواهند رات و
بنابراین  CBDCدر حالت ثابت بودن میزان اسااامی آن میتواند قیدی برای اجرای
سیاست پولی باشد .در این حالت بانک مرکزی مجبور است به سراغ سیاستهای
موازی سیاست پولی مانند تسهیل م داری 1برود (.)Boel, 2016
 .4-3-2تعدیل ارزش  CBDCبراساس قیمتها

در این حالت  CBDCبرا ساس قیمتها تعدیل خواهد شد .بدین معنا که زمانیکه
قیمت ها در حال اازایش اسااات و تورم وجود دارد ،ارزت  CBDCمتناساااا با
اازایش تورم اازایش خواهد یاات .یکی از مواردی که میتوان در این حالت در
نظر گرات ،آن است که ارزت  CBDCمانند عصر استاندارد طال ،به طال میخکوب
شااود .زمانی که اقتصاااد در شاارایط رکودی باشااد ،حجک زیادی از منابع بانکی به
 CBDCتبدیل خواهد شد و مانند حالت قبل اجرای سیاستهای پولی با محدودیت
بیشتری همراه خواهد بود (.)Bordo et al, 2017
 .4-3-3ایجاد نرخ بهره برای CBDC

easing

1Quantitative
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بانک مرکزی میتواند به راحتی برای

CBDC

نرخ بهره تعیین ک ند .در واقع ت مام

وجوه داخل ترازنامه بانک مرکزی دارای نرخ بهره یکساااانی خواهد بود اارغ از
اینکه وجوه از جنس ذخایر بانک ها ،از جنس اوراق و یا از جنس  CBDCباشاااد.
پردا خت بهره بر روی  CBDCمیتوا ند رقا بت بین بانک ها را نیز اازایش د هد و
همچنین ساارعت اجرا و تأثیرگذاری ساایاساات پولی بانک مرکزی را نیز باال ببرد.
همچنین بانک مرکزی میتواند با قرار دادن هزینه م شخ صی بر روی تبدیل

CBDC

به ساااپردههای بانکی و یا بالعکس ،میزان تبدیل ناگهانی این دو پول به یکدیگر را
در شرایط خاص اقتصادی کاهش دهد (.)Powell, 2017
یکی از مهکترین مزایای وجود  CBDCدر نظام پولی یک کشااور آن اساات که در
حالتی که اقتصاد در شرایط رکودی است و بانکها به دلیل عدم تمایل به پرداخت
تسهیالت ،سیاستهای متعارف و یرمتعارف بانک مرکزی را خنثی میکنند ،بانک
مرکزی میتواند با کمک  CBDCتسااهیالت را به صااورت مساات یک به کنشااگران
اقتصاااادی و کارآاری نان تزریق ک ند و ب نابراین به راحتی میتوا ند اثرات رکود
اقتصادی را کاهش دهد.
 -5اثرات جانشییین شییدن

CBDC

به جای اعتبارات بانک ها در ترازنامه

کنشگران اقتصادی
در نظام پولی امروز ،دو نوع پول در نظام بانکی در جریان است:
-1ذخایر یا پایه پولی که توسااط بانک مرکزی خلق میشااود و به عبارت دقیقتر،
بدهی بانک مرکزی به بانکهاست.
 -2اعتبارات بانکی که توسااط بانکها خلق میشااود و در واقع بدهی بانکها به
مردم ا ست .در این نظام پولی ،پول در د ست مردم همان اعتبارات بانکی ا ست که
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بانک ها مبتنی بر ذخایر بانک مرکزی خلق میکنند؛ هرچند ذخایر بانک مرکزی
محدودکننده بانکها برای خلق پول نیساات ،بلکه ابتدا بانک اقدام به خلق پول می
کند و سپس با جذب سپرده مردم نزد سایر بانکها ،است راض ذخایر از سایر بانک
ها و یا اسااات راض از بانک مرکزی ذخایر خود را تأمین میکند

( Mcleay et al,

.)2014
سااود و هزینه بانک در خلق پول تعیینکننده م دار خلق اعتبارات بانک اساات .در
چنین نظام بانکی ،اسااکناس ،بدهی بانک مرکزی به مردم اساات؛ از اینرو قدرت
خلق پول بانک ها و د ستر سی آ سان به اعتبارات با کاهش ا سکناس در سبد دارایی
مردم اازایش پیدا میکند .در شااا کل زیر ،ترازنامه بانک مرکزی ،بانک تجاری و
ترازنامه (سبد دارایی) مردم نشان داده شده است .بر همین اساس بانکها مبتنی بر
ذخایر بانک مرکزی اقدام به خلق پول و اعطای تساااهیالت میکنند .در این حالت
تمام دارایی پولی مردم نیز ،سااپردههای بانکی اساات که در واقع بدهی بانکها به
مردم ا ست .م صارف بانک مرکزی نیز (در نبود ا سکناس و م سکوک) تنها ذخایر
(بدهی بانک مرکزی به بانکها) ا ست .از اینرو در صورتی که نرخ ذخایر شبکه
بانکی به عنوان مثال  %10باشد ،بانک تجاری با یک واحد ذخایر میتواند  10واحد
اعتبار بانکی خلق کند .در شکل شماره  5ترازنامه کن شگران اقتصادی شامل مردم،
بانکهای تجاری و بانک مرکزی بدون حمور  CBDCنشان داده شده است:
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شکل  .5ترازنامه کنشگران اقتصادی بدون حضور CBDC

اما زمانی که بانک مرکزی اقدام به انتشار  CBDCکند و در صورتی که  CBDCوارد
سبد داراییهای پولی مردم شود ،میزان ا ستفاده مردم از سپردههای بانکی (بدهی
بانکها به مردم) کاهش پیدا میکند .اینکه  CBDCچه م دار از سااابد دارایی پولی
مردم را در بر بگیرد و جان شین سپردههای بانکی شود ،ب ستگی به نحوه سیا ست
گذاری بر روی  CBDCدارد .در صورتی که بانک مرکزی بر روی  CBDCنرخ بهره
پرداخت کند ،با کاهش یا اازایش نرخ آن ،میتواند میزان  CBDCدر سااابد دارایی
مردم را تنظیک کند .شکل شماره  6تغییر ترازنامه بانک مرکزی ،بانکهای تجاری و
مردم را پس از انتشار  CBDCتوسط بانک مرکزی نشان میدهد (.)Fatas, 2020

شکل  .6ترازنامه کنشگران اقتصادی با حضور CBDC
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تغییراتی که با ورود

CBDC

به ترازنامه اقتصاااادی جامعه اتفاق میااتد به تفکیک

بانک تجاری ،بانک مرکزی و مردم به شرح زیر است:
أ .بانک مرکزی :با انتشار

CBDC

توسط بانک مرکزی ،بخشی از بدهیهای

بانک مرکزی به این قلک تعلق خواهد گرات .از سمت دیگر در سمت
مصارف پایه پولی ،عالوه بر ذخایر بانکها،

CBDC

نیز قرار میگیرد و از

میزان ذخایر بانکها کاسته میشود .در حالتی که تمام پول در سبد دارایی
های پولی مردم ،تبدیل به  CBDCشود (میزان سپردههای بانکی صفر شود)،
ذخایر از مصارف پایه پولی حذف شده و تمام مصارف پایه پولی در ترازنامه
بانک مرکزی  CBDCخواهد بود .در این حالت تمام منااع حاصل از خلق
پول به بانک مرکزی میرسد.
ب .بانک تجاری :در حالتی که

CBDC

توسط بانک مرکزی منتشر شود ،در

سمت داراییهای ترازنامه بانکهای تجاری از میزان ذخایر کاسته شده و
میزان  CBDCاازوده میشود .البته این نکته مهک وجود دارد که بانکها می
توانند از

CBDC

به عنوان ذخایر استفاده کنند .اازایش

CBDC

و جانشین

شدن آن به جای ذخایر ،در عمل قدرت خلق پول بانکها را کاهش می
دهد .میزان کاهش قدرت خلق پول بانکها به تمایل مردم برای نگهداری
سپردههای بانکی و یا  CBDCدر سبد داراییهای پولی خود دارد .در حالتی
که تمام پول در جامعه تبدیل به  CBDCشود و سپردههای بانکی صفر گردد،
قدرت خلق پول بانکها صفر میشود .در اینجا ،بانکها از نهادهایی که
قدرت خلق و محو پول را داشتند تبدیل به نهادهای واسطه وجوه میشوند.
در واقع در این حالت بانکها به معنای واقعی تبدیل به آن چیزی میشوند
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که در کتاب های درسی اقتصاد کالن و اقتصاد پولی به عنوان واسطه وجوه
معرای میشدهاند .این حالت همان حالتی است که پول در اقتصاد تماماً
بدهی بانک مرکزی به مردم است و بدهی بانکها به مردم یا همان سپرده
های بانکی صفر میشود.
ت .مردم :در صورت انتشار  ،CBDCبخشی از دارایی پولی مردم به این مورد
تعلق خواهد گرات .اینکه مردم چه م دار

CBDC

نگهداری کنند یا چه

م دار سپرده بانکی ،بستگی به تنظیکگری سیاستگذار پولی برای جذاب
کردن  CBDCدارد .در صورتی که مردم تصمیک بگیرند که تمام پول خود را
به صورت

CBDC

نگهداری کنند ،سپردههای بانکی در سبد دارایی پولی

مردم صفر خواهد شد؛ این اتفاق قدرت خلق پول بانکها را به صفر خواهد
رساند؛ به عبارت دیگر بدهی بانکها به مردم دیگر اعتبار الزم برای پول
بودن را نخواهد داشت.
همانطور که بیان شااد ،یکی از نظامهای جایگزین پولی مطرحشااده به جای نظام
ذخیره جز ی ،حذف اعتبار بانکی و جایگزین شدن پول بانک مرکزی به جای پول
بانکی اساات .براساااس پژوهشهای مختلفی که توسااط اقتصاااددانان طرادار پول
واقعی 1،طرح شاایکاگو 2،برخی از پسااتکینزیهای نهادگرا 3و طراداران نظریه پولی
مدرن 4انجام گرا ته اسااات ،نظام پولی مبتنی بر بدهی بانک مرکزی ،دارای مزا یا

money

1Positive

plan

2Chicago

Keynesian institutionalism
money theory

3Post

4Modern
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مختلفی است که مهکترین آن ،از بین راتن امکان ورشک ستگی ن دی1بانکهاست.
 CBDCابزار پولی مناسااا برای حرکت کردن به ساامت نظام مبتنی بر پول بانک
مرکزی و حذف قدرت خلق پول بانکهاسات که همانطور که بیان شاد مهکترین
د ستاورد آن حذف امکان ور شک ستگی ن دی بانکها خواهد بود .همچنین امکان
دیگری که در این حالت ایجاد میشااود آن اساات که بانکهای تجاری نمیتوانند
ورشاااکساااتگی ترازنامهای 2خود را با ارآیند امهال پنهان کنند (در حالتی که نظام
ذخیره جز ی در سیستک بانکی حاکک باشد ،بانک تجاری میتواند با امهال مطالبات
یرجاری ،ناترازی ترازنامه خود را پنهان کند).
در نهایت اساااتفاده از  CBDCاثرات مثبتی را در اقتصااااد کالن ایجادی میکند که
عبارتند از:
 -1استفاده از

CBDC

هزینههای مبادالتی پرداختهای بین المللی را کاهش

میدهد و نیز رقابت را در صنعت پرداخت اازایش میدهد.
 -2عالوه بر این

CBDC

کانال انت ال سیاست پولی را ت ویت میکند ،چرا که

تغییرات نرخهای بهره سیاستی بانک مرکزی را به طور مست یک به نرخهای
بهرهای که خانوارها و بنگاهها با آن مواجه هستند ،منت ل میکند.
 -3همانطور که بیان شد مهکترین مزیت

CBDC

کاهش مشکل

« too big to

 »failاست .یکی از انگیزههای بانک مرکزی برای حمایت از بانکهای بحران
زده این واقعیت است که ورشکستگی یک بانک اشار مماعفی را بر روی
سیستک پرداخت قرار میدهد .اگر تعداد زیادی از خانوارها و بنگاهها به جای

run

1Bank

2Bankruptcy
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سپردههای بانکی از  CBDCبرای مبادالت مالی استفاده کنند ،هزینه احتمالی
ورشکستگی بانک برای بانک مرکزی کمتر میشود و انگیزه بانک مرکزی
برای حمایت از بانکهای ورشکسته نیز کمتر میگردد .به تبع نیاز کمتر به
حمایت حکومت منجر به کاهش م ررات تنظیمی و نظارتی بر روی بانکها
نیز خواهد شد.
 .6جمعبندی
در ساااالیان اخیر نوآوری در خدمات پرداخت ،شاااتاب زیادی پیدا کرده اسااات.
نوآوریهای پرداخت ،هک توساااط بانکها که به وسااایله بانک مرکزی پشاااتیبانی
میشااوند و هک در قالا رمز ارزها که توسااط نهاد خاصاای پشااتیبانی نمیشااوند
( )2019 ،ECBبا سرعت زیادی در حال رشد است .رمز ارزها از مزیت بهره بردن
از اناوری بالک چین برخوردارند که یک برتری نسااابی را برای آن ها در حوزه
اناوری ن سبت به سپردههای بانکی ایجاد میکند و در عین حال پا شنه آ شیل آنها
نوسانات بیش از حد آنهاست .این امر منجر به توسعه رمز ارزهای باثبات 1شد که
به یک ارز جهان روا یا چندین ارز و یا به یک دارایی ارزشااامند میخکوب شاااده
بودند (.)Fatas, 2020
CBDC

«شااکلی دیجیتال از پول بانک مرکزی اساات که با ذخایر یا پول ن د رای

متفاوت اساات» .این نوع از پول در واقع یک ابزار پرداخت دیجیتال اساات که بر
ح سا واحد شمارت پول ملی بیان می شود و نوعی بدهی م ست یک بانک مرکزی
ا ست .م االت مختلفی در مورد اثرات انت شار  CBDCبر متغیرهای کالن اقت صادی

1Stablecoins

654
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مطرح شده است که اثرات این تغییر را بر روی مصرف ،تولید ،رشد اقتصادی و ...
مورد بررسی قرار دادهاند.
در این م اله سعی شد تا با برر سی مخت صر انت ادات به نظام ذخیره جزیی و ارا ه
نظام جایگزین مطلوب پولی و همچنین نحوه اساااتفاده از ( CBDCحساااابمحور
بودن یا توکنمحور بودن ،ا ستفاده از م دار ا سمی ثابت ،یا تعدیل ارزت  CBDCو
یا قرار دادن نرخ بهره بر روی آن) اثرات جانشااین شاادن  CBDCبه جای اعتبارات
بانکی (بدهی بانکها به مردم به عنوان پول نظام اقتصاااادی) با اساااتفاده از تحلیل
ترازنامهای کنشااگران اصاالی اقتصااادی (مردم ،بانکهای تجاری و بانک مرکزی)
مورد برر سی قرار گیرد .بر همین ا ساس  CBDCابزار ب سیار منا سبی ا ست که می
تواند نظام بانکی مطلوب با پول بانک مرکزی (و بدون حماااور پول بانک های
تجاری یا همان بدهی بانکها به مردم) را حاکک کند و در نتیجه معایا نظام ذخیره
جز ی از جمله ورشکستگی ن دی و ترازنامهای بانکها را منتفی سازد.
همچنین سااایر مزایای انتشااار  CBDCعبارتند از :کاهش ریسااک از دساات راتن
حاکمیت پولی ،تداوم دساااترسااای مردم به پول بانک مرکزی ،انعطافپذیری برای
مشتری ،اازایش قدرت و انگیزه بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ورشکسته
و متخلف و همچنین امکان کاهش و تنظیک قدرت خلق پول بانکها ست؛ توجه به
این نکته که ورود  CBDCقدرت کنترل بیشاااتر خلق پول بانکها را میدهد ،نکته
بسیار مهک در تحلیل اثرات اقتصاد کالنی  CBDCاست که در این م اله مورد تحلیل
و بررسی قرار گرات.
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