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اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻓﺪرال رزرو ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ ،ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻣﺰارز اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺟﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺗﺒﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

»ﺟﺮوم ﭘﺎول« ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪرال رزرو آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺪرال رزرو ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آن روی ﻣﺰاﯾﺎ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) (CBDCدر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮای ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم در ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ،ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯽ،
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دادهﻫﺎ و اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮم »دﻻر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« را از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺪرال رزرو ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ  CBDCﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏداری ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻣﺰارز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ از آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮﻧﺪ .ﭼﯿﻦ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎرﺳﺎل ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻮان دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺮم آنﻫﺎ را در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﺎول در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻨﻮز درﺑﺎره دﻻر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه،
وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر آنﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه  CBDCﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  CBDCﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ژاﭘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰارز ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﺎﯾﻠﻮت آن ﻣﯽرود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

