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Lờimởđầu 



MộtphầnquantrọngtrongsứmệnhcủaHệthốngđồngtiềnchungChâuÂu(Eurosystem)làcung
cấpchongườidânnguồntiềnkhôngrủirochocáckhoảnthanhtoáncủahọ;Hệthốngđồngtiền
chungChâuÂuđãcungcấptiềngiấyeurotronggầnhaithậpkỷ.Trongkhitiềnmặtvẫnlàphương
tiệnthanhtoánchủđạo,côngnghệmớivànhucầungàycàngtăngvềtínhtứcthờicủangườitiêu
dùngđangthayđổicáchthanhtoáncủangườidânchâuÂu.Điềunàyđượcthểhiệnrõtrongvaitrò
ngàycàngmởrộngcủathanhtoánđiệntừnhanh.  

Đểđảmbảorằngngườitiêudùngtiếptụccóquyềntruycậpkhôngbịkiểmsoátvàotiềncủangân
hàngtrungương,quađóđápứngnhucầucủahọtrongthờiđạikỹthuậtsố,Hộiđồngquảntrịcủa
ECBđãquyếtđịnhtiếnhànhnghiêncứukhảnăngpháthànhđồngeurokỹthuậtsố-mộtdạngtiền
điệntửcủangânhàngtrungươngmàtấtcảcôngdânvàdoanhnghiệpđềuđượcdùng.Đồngeuro
kỹthuậtsốsẽđượcđưavàodùngsongsongchứkhôngthaythếhoàntoàntiềnmặt. 

Đồngeurokỹthuậtsốsẽcùngchungsứcvớicácgiảiphápthanhtoántưnhânvàđónggópvàomột
hệthốngthanhtoánChâuÂuđổimới,cạnhtranhvàdẻodaihơn.Thôngquaviệcđóngvaitròlàlực
thốngnhấttrongnềnkinhtếkỹthuậtsốcủaChâuÂu,đồngeurokỹthuậtsốcũngtượngtrưngcho
quátrìnhtăngcườngđoànkếtvàhộinhậpkhôngngừngcủacácnướcChâuÂu. 

Cònquásớmđểhứachắcvềmộtthiếtkếnhấtđịnhchođồngeurokỹthuậtsố.Nhưngrõràngrằng
bấtkỳphươngánthiếtkếnàocũngphảiđápứngmộtsốnguyêntắcvàyêucầusẽđượcxácđịnh
trongbáocáonày-baogồmkhảnăngtiếpcận,tínhbềnchắc,antoàn,hiệuquảvàquyềnriêngtư-
đồngthờituânthủcácluậtphápliênđới. 


ViệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốsẽcótầmquantrọngrấtlớnvớihầuhếtmọithứmàHệthống
đồngtiềnchungChâuÂuđangthựchiệnvànósẽcótácđộnglantỏađếntoànxãhội.Dođó,báo
cáonàysẽtạocơsởchomộtcuộcđốithoạivớingườidânvàcácbênliênquanbênngoàikhác.Nó
sẽlàđiểmkhởiđầuchomộtcuộcthamvấncộngđồng,trongđóchúngtôikhuyếnkhíchmọingười
cùngthamgia.VàcùngvớiNghịviệnChâuÂuvàcáccơquantổchứcChâuÂukhác,chúngtôisẽ
thảoluậnvềkhuônkhổhoạtđộngvàlậpphápcầnthiếtđểđưađồngeurokỹthuậtsốvàohoạtđộng. 
Nhưngđồngthời,chúngtôicũnghiểurằngcácthửnghiệmthựctiễnchođồngeurokỹthuậtsốsẽ
rấtcầnthiếtđểkiểmđịnhđâulàđiểmmạnhvàđiểmyếucủatừngphươngán. 


Hướngtớitươnglai,tacầnchuẩnbịsẵnsàngđểđưađồngeurokỹthuậtsốvàohoạtđộngđược
ngaykhiyêucầu đòihỏinhưvậy.Cònởthờiđiểmhiệnthời,chúngtôivẫnđểngỏvềviệcliệuđiều
nàycóxảyrahaykhôngvàkhinàosẽxảyra. 

VaitròcủaNgânhàngtrungươngchâuÂulàgiữvữnglòngtintưởngcủangườidânvàođồngeuro.
Điềunàycónghĩalàchúngtôiphảiđảmbảođượcrằngđồngeuroluônsẵnsàngchothờiđạikỹ
thuậtsố. 


ChristineLagarde

FabioPanetta 


ChủtịchECB

ThànhviênBanĐiềuhànhECBvàChủtịch
NhómĐặcnhiệmCấpcaocủaHệthốngChâuÂu
vềTiềntệKỹthuậtsốcủaNgânhàngTrung
ương(HLTF-CBDC) 
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Tómtắtdựán 

BáocáonàyxemxétviệcpháthànhTiềntệKỹthuậtsốcủaNgânhàngtrungương(CBDC)-đồng
eurokỹthuậtsố- xuấtpháttừquanđiểmcủaHệthốngđồngtiềnchungchâuÂu.Mộtđồngeurokỹ
thuậtsốnhưvậysẽlàmộtkhoảnnợngânhàngtrungươngcungcấpởdạngkỹthuậtsốđểcông
dânvàdoanhnghiệpsửdụngchocáckhoảnthanhtoánlẻcủahọ.Nósẽbổsungchoviệccungcấp
tiềnmặtvàtiềngửingânhàngtrungươngởquymôlớnnhưhiệnnay. 

Nhữnglợithếtiềmtàngcủađồngeurokỹthuậtsốvànhữngthayđổinhanhchóngtrongbốicảnh
thanhtoánquymônhỏgợiýrằngHệthốngchâuÂucầnchuẩnbịsẵnsàngđểpháthànhđồngeuro
kỹthuậtsốtrongtươnglai.MộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểhỗtrợcácmụctiêucủaHệthốngchâu
Âubằngcáchcungcấpchocôngdânquyềntruycậpvàomộtdạngthứctiềntệantoàntrongthế
giớikỹthuậtsốđangthayđổinhanhchóng.ViệcnàysẽhỗtrợnhữngnỗlựccủachâuÂucôngcuộc
đổimớiliêntục.NócũngsẽđónggópvàoquyềntựchủchiếnlượccủachâuÂuthôngquaviệc
mangđếnmộtphươngánmớigiúpchocácnhàcungcấpdịchvụthanhtoánnướcngoàihoạtđộng
nhanhchóngvàhiệuquảcảtronglẫnngoàichâuÂu. 

Đồngeurokỹthuậtsốthậmchícóthểtrởnênthiếtyếutrongmộtsốkịchbản.Vídụ:việcsửdụng
tiềnmặtgiảmđiđángkể,hoặccácphươngthứcthanhtoánđiệntửkháckhôngdùngđượcdocác
sựkiệnbấtkhảkháng,hoặcnếutiềnkỹthuậtsốnướcngoàithaythếphầnlớncácphươngtiện
thanhtoánhiệncó. 

Trongtrườnghợpkhôngcóđồngeurokỹthuậtsố,HệthốngchâuÂusẽcầnphảixácđịnhcáccông
cụthaythếđểđốiphóđượcnếumộthoặcnhiềutìnhhuốngnhưtrênxảyratrongthựctế.Vídụ,sự
sụtgiảmtrongviệcsửdụngtiềnmặtlàmphươngtiệnthanhtoáncóthểlàmtrầmtrọngthêmtình
trạngbịbỏrơikhỏicáchoạtđộngtàichínhđốivớinhữngngười“khôngtàikhoản”vànhữngnhóm
dễbịtổnthươngtrongxãhội,buộcngânhàngtrungươngphảicanthiệp.Sựrađờicủađồngeuro
kỹthuậtsốcóthểgiảiquyếtđượcnhiềukịchbảnmộtlúc;hơnnữanósẽcóýnghĩasâusắcđốivới
cáclĩnhvựcchínhcủangânhàngtrungương,đốivớihệthốngkinhtếvàtàichínhtheonghĩarộng,
vàcuốicùnglàđốivớicuộcsốngcủacôngdânchâuÂu. 

MộtđồngeurokỹthuậtsốcũngsẽhỗtrợcácmụctiêuchiếnlượckháccủaHệthốngchâuÂu.Nócó
thểcungcấpcácdịchvụthanhtoánhiệnđạiphảnánhnhucầumớimẻcủamọingườivàtíchcực
thúcđẩyđổimớisángtạotronglĩnhvựcthanhtoánlẻ,bổsungchocácgiảiphápthanhtoántư
nhân.Nócóthểtăngsựlựachọn,cạnhtranhvàkhảnăngtiếpcậnthanhtoánkỹthuậtsố,hỗtrợ
hòanhậptàichính. 

Báocáonàykhôngđềcậpđếnvaitròcủađồngeurokỹthuậtsốnhưmộtcôngcụkhảthiđểtăng
cườngchínhsáchtiềntệ,tuynhiêntakhôngloạitrừviệcnàytrongtươnglaitrongtươnglaitrêncơ
sởphântíchsâuhơnhoặcdonhữngpháttriểnmớitronghệthốngtàichínhquốctế.Cuốicùng,
đồngeurokỹthuậtsốcóthểlàmộtgiảiphápđểgiảmchiphítổngthểvàgiảmtácđộngsinhtháicủa
hệthốngtiềntệvàthanhtoán. 
Báocáovềđồngeurokỹthuậtsố 
4 




HệthốngchâuÂusẽthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốsaochotránhđượcnhữngtácđộngkhôngmong
muốnlênchínhsựvậnhànhtrơntrucủanó,lênngànhtàichínhvàlênnềnkinhtếtheonghĩarộng.
Mộtsốphươngánthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốcóthểảnhhưởngđếnchứcnăngtrunggiancủa
cácngânhàngvàchiphívốncủahọ,đặcbiệtlàtrongcáctìnhhuốngcăngthẳng.Hơnnữa,mộtsố
cấuhìnhtiềmnăngcủađồngeurokỹthuậtsốcóthểlàmbảngcânđốikếtoáncủaHệthốngchâuÂu
lớnlên,quađólàmtăngtiếpdiệnvớicáccúsốctàichínhvàlàmnảysinhcáctháchthứctrênthị
trườngquốctếliênquanđếnvấnđềdòngvốnlớnhơn.Tuynhiên,phântíchtrongbáocáonàychỉra
rằngbằngcáchđitheocácchiếnlượcthíchhợptrongviệcthiếtkếđồngeurokỹthuậtsố,Hệthống
châuÂucóthểgiảiquyếtđượcnhữngtháchthứcnày. 

HệthốngchâuÂuđangtiếnhànhphântíchsâuhơnđểhiểuđầyđủnhữngtháchthứcvàlợiíchsẽ
xuấthiệndosựrađờicủađồngeurokỹthuậtsố.Đặcbiệt,chúngtôiđangxemxétnhữnglợithếvà
điểmyếucủacácdạngđồngeurokỹthuậtsốcụthểvàcáchchúngsẽđápứngnhucầuvàkỳvọng
củacôngdân,doanhnghiệpvàcácthểchếtàichínhtrunggian.Đồngeurokỹthuậtsốcóthểđược
thiếtkếđểtáitạomộtsốtínhnăngchínhcủatiềnmặthữuíchtrongnềnkinhtếkỹthuậtsố,chẳng
hạnnhưkhảnăngthanhtoánngoạituyến.Tuynhiên,nócũngphảicungcấpkhảnăngthanhtoán
trựctuyến;khảnăngnàyphảihỗtrợđượccácnhiệmvụcủaHệthốngChâuÂutrongcáclĩnhvực
khác. 

Báocáonàycốýkhôngủnghộmộtdạngeurokỹthuậtsốcụthểvàkhôngđưarakếtluậnvềcác
vấnđềnhưthiếtlập,chiphívậnhànhhoặcthuhồichiphícủađồngeurokỹthuậtsố.Bấtkỳgiải
pháptiềmnăngnàocũngphảiđápứngmộtsốnguyêntắcvàyêucầuđượcxácđịnhtrongbáocáo
này-baogồmtínhbềnchắc,antoàn,hiệuquảvàbảovệquyềnriêngtư-đồngthờituânthủcác
luậtphápliênđới,baogồmluậtphápvềrửatiềnvàtàitrợkhủngbố. 

Phântíchcủachúngtôichothấyrằnghầuhếtcáctínhnăngmongmuốncủađồngeurokỹthuậtsố
làtươngthíchlẫnnhauvàcóthểđượckếthợpđểđápứngcácyêucầucủaHệthốngchâuÂuvà
củangườidùng.Báocáotuântheomộtcáchtiếpcậnthựcdụng,địnhhướngchínhsáchđểxácđịnh
cácyếutốthiếtyếucủamộtđồngeurokỹthuậtsốhiệuquả.Đầutiên,chúngtôirútracácnguyên
tắccốtlõicủanó,cácnguyêntắcnàyphảituânthủđầyđủnhiệmvụ,chínhsáchvànguyêntắccủa
HệthốngchâuÂu.Sauđó,chúngtôixácđịnhcácyêucầutheotừngkịchbản,điềunàylàmcho
đồngeurokỹthuậtsốkhiđưavàohoạtđộngsẽphùhợpvớiviệcthựchiệncácmụctiêucủaHệ
thốngchâuÂuvànhucầucủangườidùng.Cuốicùng,chúngtôichỉramộtloạtcácyêucầuchung
cầnthiếttrongtấtcảcáctìnhhuốnglườngtrướcđượcnhằmbảovệnềnkinhtếchâuÂu,hệthống
tàichínhchâuÂuvàHệthốngchâuÂutừnhữngtácđộngkhôngchínhđángphátsinhtừviệcphát
hànhđồngeurokỹthuậtsố. 

ĐồngeurokỹthuậtsốcũngcóthểhỗtrợcácchínhsáchkinhtếchungcủaLiênminhchâuÂu(EU).
Nócóthểđápứngnhucầuthanhtoánmớinổicủanềnkinhtếhiệnđạibằngcáchcungcấp,cùng
vớitiềnmặt,mộttàisảnkỹthuậtsốantoànvớicácchứcnăngtiêntiến.Khuvựccôngcóthểlànơi
tốtnhấtđểcungcấpsựantoàn,quymô,mứcđộthuậntiệnvàkhảnăngtiếpcậncầnthiếtđểcho
phépcôngdân,doanhnghiệpvàcáctổchứctàichínhthamgiavàothịtrườngthanhtoánkỹthuật
số. 
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MặcdùHệthốngchâuÂusẽluôngiữquyềnkiểmsoátviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsố,các
trunggiantưnhânđượcgiámsátsẽlànơitốtnhấtđểcungcấpcácdịchvụphụtrợ,hướngtới
ngườidùngvàxâydựngcácmôhìnhkinhdoanhmớidựatrênchứcnăngback-endcốtlõicủanó.
Dođó,mộtmôhìnhtheođóquyềntruycậpvàođồngeurokỹthuậtsốdokhuvựctưnhânlàmtrung
giansẽđượcưutiênhơn. 

Việctriểnkhaikỹthuậtcủađồngeurokỹthuậtsốcầnphảiđượckiểmtrakỹlưỡngvàcáccânnhắc
pháplýđượckiểmtracẩnthậntrướckhiđưarabấtkỳquyếtđịnhnào. 


Việctriểnkhaiyêucầumộtcơsởhạtầngmới,cóthểlàxâydựngtrêncơsởhạtầngHệthốngChâu
Âuhiệncóvàkếthợpcôngnghệmới.Thửnghiệmthựctếlàcầnthiếtđểkiểmtracácthiếtkếchức
năngvàkhámphátínhkhảthivềmặtkỹthuậtcủacácphươngánkhácnhau,cũngnhưkhảnăng
củachúngđểthỏamãnnhucầucủangườidùngtươnglai.Côngviệcthửnghiệmcầnnhằmxácđịnh
vàpháttriểnmột“sảnphẩmkhảdụngtốithiểu”vớicácđặcđiểmđượcxácđịnhtrongbáocáo. 

LựclượngĐặcnhiệmCấpcaovềCBDCsẽđiềuphốithửnghiệmnày,đểcácnguồnlựccủaHệ
thốngChâuÂuđượctậndụngmộtcáchhiệuquả.Đểđảmbảorằngcóthểthuđượccáccâutrảlờiý
nghĩachocáccâuhỏimởđượcnêuratrongbáocáonày,vàogiữanăm2021,HệthốngchâuÂusẽ
quyếtđịnhcókhởiđộngmộtdựánđồngeurokỹthuậtsốhaykhông,sẽbắtđầuvớigiaiđoạnđiều
tra. 

HệthốngChâuÂucầnphảigiảiquyếtmộtsốcânnhắcpháplýquantrọngliênquanđếnđồngeuro
kỹthuậtsố,baogồmcơsởpháplýđểpháthành,ýnghĩapháplýcủacáctínhnăngthiếtkếkhác
nhauvàkhảnăngápdụngluậtcủaEUđốivớiHệthốngChâuÂuvớitưcáchlànhàpháthành.Một
cuộcđốithoạichặtchẽvớicáccơquanvàtổchứcchâuÂukháclàcầnthiếtởgiaiđoạnđầuđể
phântíchnhữngthayđổilậpphápcầnthiếtđểpháthànhđồngeurokỹthuậtsố. 

Phảnhồitừngườidùngcuốitrongtươnglaivàcáctrunggiantiềmnăngcũngcầnthiết.Dođó,Hệ
thốngChâuÂusẽtrưngcầuquanđiểmcủacáccơquancôngquyềnkhác,cáctổchứctàichínhvà
xãhộinóichungđểđánhgiánhucầu,tínhkhảthivàcáctrườnghợpkinhdoanhthựctếđốivớiđồng
eurokỹthuậtsố,chứkhôngđưaramộtquyếtđịnhpháthànhphủđầu. 
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Giớithiệu 

HệthốngchâuÂucungcấptiềnantoànvàphươngtiệnthanhtoánđángtincậychocáchộgiađình,
doanhnghiệpvàhệthốngtàichínhnóichungtrongkhuvựcđồngtiềnchungchâuÂu.Bằngcách
theođuổicácnhiệmvụduytrìsựổnđịnhtiềntệvàtàichínhcũngnhưsựvậnhànhtrơntrucủacác
hệthốngthanhtoán,nóđảmbảorằngtiềnvàcáckhoảnthanhtoánphụcvụxãhộichâuÂu.Chúng
tôiluôncamkếtduytrìniềmtinvàotiềntệcủamình,điềunàycónghĩalàphảiđiềuchỉnhhìnhthức
tiềnvàdịchvụthanhtoánmàchúngtôicungcấpchophùhợpvớinhữngcáchthứcthayđổimàmọi
ngườichitiêu,tiếtkiệmvàđầutư.1 

Tốcđộđổimớiđangtăngnhanhvàngườidânthểhiệnsựưathíchngàycàngtăngđốivớithanh
toánkỹthuậtsố.Điềunàyđangthayđổibốicảnhthanhtoán,đặtracáccâuhỏiđivàotrọngtâmcủa
cácchứcnăngcốtlõicủachúngtôi.Trongbốicảnhđó,HộiđồngthốngđốccủaNgânhàngTrung
ươngChâuÂu(ECB)đãthànhlậpLựclượngđặcnhiệmcấpcaovàotháng1năm2020đểthúcđẩy
côngviệcvềtiềntệkỹthuậtsốcủangânhàngtrungương(CBDC)trongkhuvựcđồngeuro.Báo
cáonàytrìnhbàynhữngpháthiệnchínhcủaLựclượngđặcnhiệm,trongđóđãphântíchnhữnglợi
íchvàtháchthứccóthểxảyracũngnhưcácvấnđềpháplý,chứcnăngvàkỹthuậtliênquanđếnsự
rađờicủaCBDCtrongkhuvựcđồngeuro-tứclàđồngeurokỹthuậtsố. 

Trongbáocáonày,thuậtngữđồngeurokỹthuậtsốbiểuthịtráchnhiệmnợ(liability)củaHệthống
châuÂuđượcghilạidướidạngkỹthuậtsốnhưmộtphầnbổsungchotiềnmặtvàtiềngửingân
hàngtrungương.Phântíchtậptrungvàoviệcthiếtkếmộtđồngeurokỹthuậtsốđểsửdụngtrong
cácgiaodịchlẻcósẵnchocôngchúng-nghĩalà,baogồmcảcôngdânvàcáccôngtyphingân
hàng-thayvìchỉdànhchonhữngngườithamgiatruyềnthống(thườnglàngânhàng)trongcác
khoảnthanhtoángiátrịlớnhệthốngdongânhàngtrungươngquảnlý. 

Phântíchbaogồmcáckhíacạnhchínhcủađồngeurokỹthuậtsố,chẳnghạnnhưcáckịchbảnmà
nócóthểgiúpđạtđượccácmụctiêucủaHệthốngđồngtiềnchungchâuÂu;2 việcxácđịnhcácthiết
kếkhảthivàđánhgiáchúng,đặcbiệtthamchiếuđếnkhungpháplýhiệnhànhvàcáctácđộngđối
vớichínhsáchtiềntệ,ổnđịnhtàichínhvàhệthốngthanhtoán;vàcáctùychọnkhảthichocơsởhạ
tầngbêndướivàthửnghiệmthựctếcủacơsởhạtầngnhưvậybởiHệthốngChâuÂu. 

Việcsốhóanềnkinhtếvàđổimớicôngnghệđangảnhhưởngđếnnhậnthứccủangườitiêudùng
vềcácdịchvụthanhtoánvàthúcđẩysựquantâmđếnviệccóthểpháthànhđồngeurokỹthuậtsố.
Cácngânhàngtrungươnglàứngcửviêntựnhiênđểpháthànhmộtloạitiềnkỹthuậtsố.Ngaycả
khibỏquacáccânnhắcpháplý(vídụ,trạngtháiđồngtiềnhợpphápcủa




1



Vídụ:HệthốngchâuÂuđãphảnứngvớisựthayđổicôngnghệvànhucầungàycàngtăngđốivớicác
khoảnthanhtoánnhanhhơnnhiềubằngcáchtăngcườngcơsởhạtầngvàtạoradịchvụGiảiquyếtthanh
toántứcthìTARGET(TIPS)đểchophépthanhtoántứcthìvàtiếtkiệmchiphítrênkhắpChâuÂu. 
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Báocáonàynhằmđánhgiáliệusựrađờicủađồngeurokỹthuậtsốcóthểđápứngcácmụctiêuliên
quantrongbấtkỳtìnhhuốngnàođangđượcxemxéthaykhông,nhưngnókhôngđánhgiáliệuđâycó
phảilàgiảipháptốiưusovớicáclựachọnhiệncókháchaykhông. 


tráchnhiệmnợcủangânhàngtrungương)côngdânđặtniềmtinnhiềunhấtvàotiềnkỹthuậtsốdo
cơquanquảnlýtiềntệtrongnướccủahọpháthành.3 

Hơnnữa,tìnhtrạnghiệntạivàsựpháttriểnnhanhchóngcủahệsinhtháithanhtoáncầnđượclưu
ý.Thứnhất,nhậnthứccủacôngchúngvềtiềnmặtsovớithanhtoánđiệntửđangthayđổi.Tiềnmặt
vẫnlàphươngtiệnthanhtoánthốngtrịtrongtoànbộkhuvựcđồngeuro,nhưngviệcsửdụngnó
đanggiảmởmộtsốquốcgia,4 vàcácưutiêncóthểthayđổinhanhchóngvàbấtngờ.Vídụ,cuộc
khủnghoảngCOVID-19đãgâyrasựthayđổitrongthóiquenthanhtoánsangthanhtoánkhôngtiếp
xúcvàthươngmạiđiệntử.5 Thứhai,theocáccuộckhảosátgầnđâycủaECB,nhữngngườitrẻtuổi
ởchâuÂusửdụngnhiềutiềnmặtnhưngcósởthíchthanhtoánđiệntửvàmongđợicơsởhạtầng
liênquanđảmbảoantoànvàtốcđộ.6 Cácvấnđềquantrọngkháclàbảomật,baogồmnângcao
quyềnriêngtưchongườidùngvàcácmốilongạiliênquanđếnkhảnăngrửatiềnvàtàitrợkhủng
bố. 

Vềtínhbảomật,việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốsẽyêucầungânhàngtrungươngphảicó
nănglựcđổimới,màkhôngảnhhưởngđếncáckhíacạnhbảomật.Mộtsốlongạiđãđượcđưara
rằng,bằngcáchgiớithiệuđồngtiềnkỹthuậtsốcủariêngmình,cácngânhàngtrungươngcóthể
thuđượcthôngtinnhạycảmvềngườidùng;tuynhiên,trongtrườnghợpcáccôngcụthanhtoándo
tưnhânpháthành(chẳnghạnnhư“stablecoin”),rủiroliênquanđếnviệccáctổchứcpháthànhthu
đượcthôngtinnhạycảmsẽcònrõrànghơn. 

Hầuhếtngườidùngvànhàđầutưcũnglongạirằngcácgiảiphápthanhtoántưnhânmớinổi(đặc
biệtnếukhôngđượckiểmsoát)cóthểdẫnđếnrủiromạng.Trongtrườnghợpđồngeurokỹthuật
số,nhữngrủironhưvậycóthểđượcgiảmthiểunhờsựthamgiacủangânhàngtrungương.Cuối
cùng,việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốcóthểkíchthíchviệccungcấpcácdịchvụvàchứcnăng
thanhtoánmớivàtạoracáccơhộikinhdoanh,mặcdùnócũngcóthểtạoracácnguồnrủiromới. 





3

Pháthiệnnàydựatrênđánhgiácủacácchiếndịchthôngtinvềđồngeuro,báocáotrênCBDCkểtừtháng11
năm2019vàcácbáocáomớinhấtvềniềmtincủacôngchúngtoàncầuđốivớicáctổchứctiềntệ,tàichính
vàthanhtoán.Mộtcuộcthămdòdưluậntoàncầuvềlòngtincủacôngchúngđốivớicáctổchứctiềntệ,đặc
điểmthanhtoánvàtiềnkỹthuậtsố,doIpsosMORItiếnhànhvàoquýcuốinăm2019,chothấytầmquan
trọngcủaniềmtinvàocáchệthốngcơbản.Đểbiếtchitiết,hãyxem“T
 iềntệkỹthuậtsố:Câuhỏiv ềniềm
tin”,D
 iễnđàncácĐịnhchếTàic hínhvàTiềntệChínhthức,năm2020. 
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Trongkhikhoảng79%tấtcảcáckhoảnthanhtoáncủakhuvựcđồngeurotạicácđiểmbánhàngvẫnlà
giaodịchtiềnmặtvàcácgiaodịchnàychiếmhơnmộtnửatổnggiátrịcủacáckhoảnthanhtoánnhưvậy,
tỷlệgiaodịchtiềnmặtđãgiảmtừ41%xuống32%ởHàLangiữanăm2017vànăm2019(theoướctính
củaDeNederlandscheBank). 
Sựthayđổihướngtớithanhtoánkhôngtiếpxúcnàyđãxảyramặcdùtiềngiấykhôngcónguycơlàmlây
nhiễmcoronavirusđặcbiệtđángkểsovớicácloạibềmặtkhácmàmọingườitiếpxúctrongcuộcsốnghàng
ngày.Xemvídụ“N
 goàichínhsáchtiềntệ-bảovệtínhliêntụcvàantoàncủacáck hoảnthanhtoántrong
cuộckhủnghoảngcoronavirus”,MộtbàiđăngtrênblogcủaFabioPanetta,ngày28tháng4năm2
 020;vàbài
báocótựađề“C
 oronavirustăngtốcchuyểndịchkhỏitiềnm
 ặt”,Trên“F
 inancialTimes”vàongày27tháng5
năm2020.Vàotháng3năm2020,CơquanNgânhàngChâuÂuđãbanhànhmộttuyênbốkhuyếnkhíchcác
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nhàcungcấpdịchvụthanhtoántănggiớihạngiaodịchkhôngtiếpxúclên€50nếucóthể.Mộtsốngân
hàngtrungươngđangthúcđẩyviệcsửdụngthanhtoánkhôngtiếpxúcvàủnghộviệctănggiớihạnlên€50.
ỞHànQuốc,tiềngiấyđãđượcđưarakhỏilưuthôngtronghaituầnvàởTrungQuốc,tiềnmặtcókhảnăngbị
nhiễmbệnhđãđược“làmsạchsâu”. 




6

Cụthểxem“Q
 uanđiểmcủagiớitrẻvềnềnkinhtế,tàichính,ECBvàsởthíchcáckênhtruyềnthông
củahọ”,nghiêncứucủaKantardoECBủyquyền,2019. 



Mộtsốnguyêntắchướngdẫncốtlõichoviệcthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượcxácđịnh
trêncơsởcácchínhsáchcủaHệthốngChâuÂuhiệnhành.Đầutiên,mộtđồngeurokỹthuậtsốsẽ
chỉlàmộtcáchkhácđểcungcấpđồngeuro,khôngphảilàmộtloạitiềntệsongsong.Dođó,nóphải
cóthểchuyểnđổingangbằngvớicáchìnhthứckháccủađồngeuro,chẳnghạnnhưtiềngiấy,dự
trữngânhàngtrungươngvàtiềngửingânhàngthươngmại.Thứhai,mộtđồngeurokỹthuậtsốsẽ
làtráchnhiệmnợcủaHệthốngchâuÂuvàdođótheođịnhnghĩa,tiềnngânhàngtrungươngkhông
córủiro(xemPhụlục2đểthảoluậnvềcáchthứcđồngeurokỹthuậtsốs ẽkhácvớicáctàisản
khác,đặcbiệtlàtàisảntiềnđiệntửvàstablecoin).Việcpháthànhvàlưuhànhđồngeurokỹthuậtsố
khôngđượctạorarủirotàichínhquámứcchoHệthốngđồngtiềnchungchâuÂu.Điềunàyngụý
rằngsốlượngtiềnngânhàngtrungươngpháthànhdướidạngđồngeurokỹthuậtsốphảiluônnằm
dướisựkiểmsoáthoàntoàncủaHệthốngđồngtiềnchungchâuÂu.7 Thứba,đồngeurokỹthuậtsố
nênđượctiếpcậnrộngrãivớicácđiềukiệnbìnhđẳngchongườidùngtiềmnăngởtấtcảcácquốc
giakhuvựcđồngeurovàcáctrunggiantưnhânđượcgiámsátsẽcócơhộisửdụngkiếnthức
chuyênmôncủahọvàthamgiavàoviệccungcấpdịchvụthanhtoán.Thứtư,triểnvọngvềcác
sángkiếncủangânhàngtrungươngđểpháthànhđồngeurokỹthuậtsốsẽkhônglàmnảnlòng
cũngnhưkhônglấnátcácgiảiphápthanhtoánlẻkỹthuậtsốtưnhânhiệuquảtrongkhuvựcđồng
euro.Thứnăm,đồngeurokỹthuậtsốphảiđượctindùng,giốngnhưbấtkỳhìnhthứcnàokháccủa
đồngeurovàcầnphảithựchiệncácbiệnphápđểđảmbảorằngnóđượctindùngngaytừkhimới
thànhlậpvàsựtintưởngnàyđượcduytrìtheothờigian(điềunàysẽkhôngchỉđòihỏithiếtkếđầy
đủmàcònlàtintứcthíchhợp,giốngnhưvàothờiđiểmrađờicủađồngeuro). 

Báocáođượccấutrúcnhưsau.Phần2môtảcáccơsởchínhcóthểbiệnminhchoviệcpháthành
đồngeurokỹthuậtsốtheomộttậphợpcáctìnhhuốnghợplývàđưaracácyêucầutheokịchbản
cụthểđểchophépđồngeurokỹthuậtsốthựchiệncácmụctiêuđãnêu.8 Phần3nêubậtnhữngtác
độngtiềmtàngcủaviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốđốivớicácnhiệmvụvàchứcnăngcủa
ngânhàngtrungươngvàđưaramộtsốyêucầuchungđốivớiđồngeurokỹthuậtsố.9 Phần4đề
cậpđếncácvấnđềpháplýchínhvànhữngcânnhắcliênquanđếnđồngeurokỹthuậtsố.Phần5
môtảcácchứcnăngcóthểcócủađồngeurokỹthuậtsốvàđánhgiámộttậphợpcácthiếtkếkhả
thidựatrêncácnguyêntắcvàyêucầucốtlõiđượcxácđịnhtrongphầnđầutiêncủabáocáo.Phần
6trìnhbàycáccáchtiếpcậncáchđiệuđốivớicơsởhạtầngpháthànhđồngeurokỹthuậtsốvà
cáchngườidùngcuốitruycậpnó.Cuốicùng,Phần7nêubậtcôngviệctiếngnăngtiếptheovềđồng
eurokỹthuậtsố. 




7

Trongbốicảnhđó,điềuquantrọngcầnnhấnmạnhlàcáchìnhthứctiềncóyêucầuđốivớibấtkỳtổ
chứctưnhânnàokhôngphảilàCBDC,ngaycảkhichúngđượcdựđịnhhoàntrảbằngcáckhoảndựtrữ
doHệthốngChâuÂunắmgiữ,trongphạmvimàtổchứctưnhânsẽvẫnchịutráchnhiệmvềbấtkỳ
khiếunạinàocủangườidùngbắtnguồntừsựthiếuđồngbộgiữagiátrịđượcgiữtrongtàikhoảndựtrữ
vàgiátrịdongườidùngnắmgiữtronghệthốngriêng 
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Các
yêucầunêutrongPhần2và3vềbảnchấtlàlýthuyết.Việcđánhgiáliệumộtđồngeurokỹthuậtsố

cóthểđápứngthànhcôngchúngtrongthựctếhaykhôngđượcđưaratrongPhần5. 

9

Phụlục1tómtắtcácnguyêntắccốtlõi,cácyêucầutheokịchbảncụthểvàcácyêucầuchungmàmột 
đồngeurokỹthuậtsốphảiđápứngtrêncơsởphântíchtrongbáocáonày. 





Báocáocũngphântíchmộtsốvấnđềkỹthuật,kinhtế,tàichínhvàpháplý.Chúngbaogồmtác
độngcủađồngeurokỹthuậtsốđốivớichínhsáchtiềntệ,sựổnđịnhtàichính,môhìnhkinhdoanh
củacácngânhàng,sựlantỏatiềntệquốctếvàgiámsátcácdịchvụliênquanđếnđồngeurokỹ
thuậtsố. 
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Lýdopháthànhđồngeurokỹthuậtsố- 
cáctìnhhuốngcóthểxảyravàcácy êu
cầubaohàm 


PhầnnàymôtảcáctìnhhuốngcóthểkhiếnHệthốngChâuÂupháthànhđồngeurokỹthuậtsố10 và
đưaracácyêucầumàhìnhthứctiềnmớicầnđápứngđểgiảiquyếttừngtìnhhuốngcụthể.Các
yêucầutheokịchbảncụthểnày,cùngvớicácnguyêntắccốtlõiđượctríchdẫntrongphầngiới
thiệuvàcácyêucầuchungđượcđềcậptrongPhần3(cóthểápdụngtrongtấtcảcáctìnhhuống),
sẽđượcsửdụngđểđánhgiátínhkhảthivàtiệnlợicủacáccấuhìnhkhácnhaucóthểcócủađồng
eurokỹthuậtsố. 

Thôngđiệpchính: 
•

Trongmộtloạtcáckịchbảntươnglai,đồngeurokỹthuậtsốcóthểlàmộtlựachọnkhảthi

choHệthốngchâuÂuđểđạtđượccácmụctiêuliênquanđếncácchứcnăngcốtlõicủangânhàng
trungương(Phần2.1)vàcácchínhsáchkinhtếchungcủaEU(Phần2.2),vớiđiềukiệnlàthiếtkế
đápứngcácyêucầutheokịchbảncụthể. 

•

Mộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượcpháthành(i)đểhỗtrợsốhóanềnkinhtếchâuÂu

vàsựđộclậpchiếnlượccủaLiênminhchâuÂu;(ii)đểđốiphóvớisựsuygiảmđángkểvaitròcủa
tiềnmặtnhưmộtphươngtiệnthanhtoán,(iii)nếucótiềmnăngđángkểđểcácCBDCnướcngoài
hoặccáckhoảnthanhtoánkỹthuậtsốtưnhânđượcsửdụngrộngrãitrongkhuvựcđồngeuro,(iii)
nhưmộtkênhtruyềntảichínhsáchtiềntệ, 
(iv))đểgiảmthiểurủirođốivớiviệccungcấpthôngthườngcácdịchvụthanhtoán,(v)đểthúcđẩy
vaitròquốctếcủađồngeuro,và(vi)đểhỗtrợcảithiệnchiphítổngthểvàdấuấnsinhtháicủahệ
thốngtiềntệvàthanhtoán. 

•

Việchiệnthựchóamộtkịchbảncụthểkhôngnhấtthiếtđảmbảoviệcpháthànhđồngeuro

kỹthuậtsốtrongphạmvicósẵncácgiảiphápthaythế. 


2.1

Cáctìnhhuốngliênquanđếncácchứcnăngcốtlõicủa
ngânhàngtrungương 
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Việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốcóthểlàmộtcáchđểthúcđẩyquátrìnhsốhóanềnkinhtế,hỗ
trợsựpháttriểncủacácgiảiphápsángtạocủachâuÂutrongtấtcảcácloạingànhcôngnghiệp. 




10

CáctìnhhuốngmàECBcóthểxemxétpháthànhCBDCđượcnêurõtronglưuýcủaECBchoH
 ộiđồngcácvấnđ
 ề
kinhtếvàtàichínhc ủatháng12năm2019,làtuyênb
 ốcôngkhaiquantrọngcủaECBvềchủđềCBDCchođ
 ến
nay. 
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Ởmứcđộmànósẽlấpđầykhoảngtrốngtrongviệccungcấpcácgiảiphápvàchứcnăngthanh
toánkỹthuậtsố,mộtđồngeurokỹthuậtsốcósẵnchocôngchúngsẽhỗtrợsựsốhóacủalĩnhvực
tàichínhvà,dođó,củanềnkinhtếnóichung.Nócũngcóthểgiảmchiphíchocácnhàcungcấp
dịchvụthanhtoánbằngcáchlàmchocácquytrìnhkinhdoanhcủahọhiệuquảhơnvàhỗtrợcác
môhìnhkinhdoanhmới.11 Vídụ,mộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượcpháthànhđểtạođiềukiện
thuậnlợichosựpháttriểncủacáctrunggianđượcgiámsátcủamộtloạtcácgiảiphápngườidùng
cuốitoànChâuÂumàngườitiêudùngcóthểtiếpcậnđược.Cácgiảiphápdànhchongườidùng
cuốinàycóthểđượcsửdụngđểphânphốicảtiềnthươngmạivàtiềnngânhàngtrungương.Trong
mộtkịchbảnnhưvậy,việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốsẽgiúpduytrìquyềntựchủcủachâu
Âutrongmộtlĩnhvựcchiếnlượcnhưthanhtoánlẻ;sauđónócóthểđạidiệnchomộtkhốixâydựng
chomộtgiảiphápchâuÂuchođiểmbánhàngvàthanhtoántrựctuyến.Kiếntrúccủahệthốngnền
tảngđồngeurokỹthuậtsốphảilinhhoạtvàdễmởrộng,vớicácgiaodiệnmởđượctiêuchuẩnhóa
giữacácthànhphầnhệthống,đểhỗtrợcácnhucầuthanhtoáncóthểcótrongtươnglaivàdễ
dàngtíchhợpcácloạithiếtbịmớitheothờigian. 



Yêucầu1(R1):nângcaohiệuquảkỹthuậtsố.Đồngeurokỹthuậtsốphảiluônbắtkịpvới
công nghệ hiện đại để giải quyết tốt nhất nhu cầucủathịtrườngbaogồm,trongsốcác
thuộctínhkhác,khảnăngsửdụng,sựtiệnlợi,tốcđộ,hiệuquảchiphívàkhảnănglậptrình.
Nó phải được cung cấp thông qua các giải pháp giao diện người dùng tương thíchtiêu
chuẩntrongtoànbộkhuvựcđồngeurovàphảitươngthíchvớicácgiảiphápthanhtoántư
nhân. 
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Sựsuygiảmtrongviệcsửdụngtiềnmặttrongnềnkinhtếsẽchothấysựphụthuộcngàycàngtăng
vàocáchìnhthứctiềntưnhânvàcácgiảiphápthanhtoántưnhântrongkhuvựcđồngeuro.Quá
mộtđiểmnhấtđịnh,xuhướngnhưvậycóthểgâynguyhiểmchotínhbềnvữngcủacơsởhạtầng
tiềnmặtvàcảntrởviệccungcấpcácdịchvụtiềnmặtđầyđủ.12 Dođó,côngdânchâuÂusẽgặpkhó
khăntrongviệctiếpcậnphươngtiệnthanhtoánduynhấtdokhuvựccôngcungcấpvàcótínhđến
nhucầucủahọ,bấtkểquanđiểmthươngmạinào. 

Đểđốiphóvớisựsụtgiảmtrongviệcsửdụngtiềnmặt,HệthốngChâuÂucóthểgiớithiệuđồng
eurokỹthuậtsốnhưmộthìnhthứcbổsungcủatiềncôngcộngvàphươngtiệnthanhtoán.Đểđáp
ứngnhucầucủangườidùng,đồngeurokỹthuậtsốphảirẻđểsửdụng(tạorachiphírấtthấpcho
ngườidùng,nhưtiềnmặtvậtchất),antoàn(cungcấpmứcđộcaonhấtcủaviệcngănchặngianlận
và 
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Điều này có thể bao gồm, ví dụ, số hóa các trao đổi thông tinnhưhóađơnđiệntửvàbiênlaiđiệntử
cũng như việc chấp nhận các giải pháp eID và ChữkýđiệntửquốcgiatuânthủQuyđịnhchâuÂuvề
cácdịchvụnhậndạng,xácthựcvàtincậyđiệntử. 


12

Mặcdùxuhướngnàyhiệnkhôngđượcquansátthấyởtoànbộkhuvựcđồngeuro,nhưngnóđangnổilênở
mộtsốQuốcgiaThànhviênEUvàcóthểlanrộnghơnnữavàđượcđẩynhanhbởicácsựkiệncựcđoan,
chẳnghạnnhưsựbùngphátcủaCOVID-19,gâyrasựthayđổitrongthóiquenthanhtoán(xemTìnhhuống
5).Nếucácquốcgiakháclàmtheo,chiphíbảotrìcơsởhạtầngtiềnmặtliênquanđếnsốlượnggiaodịch
tiềnmặtcóthểtăngvượtquágiớihạncóthểchấpnhậnđượcvàcóthểđẩynhanhsựsuygiảmvềtínhkhả

dụngvàchấpnhậntiềnmặt. 
Báocáovềđồngeurokỹthuậtsố 
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cungcấpbảovệngườitiêudùng),khôngcórủiro(chủsởhữukhôngphảichịubấtkỳrủirothị
trườnghoặcrủirovỡnợcủanhàpháthành),dễsửdụng(ngaycảđốivớingườitiêudùngvàngười
bánkhôngcókinhnghiệm)vàhiệuquả(chophépthanhtoánnhanh). 

KếtquảsơbộcủanghiêncứuthanhtoánHệthốngchâuÂuđượcthựchiệnvàonăm2019chỉra
rằngtỷlệthanhtoánđiệntửtrongtổngsốthanhtoánđangtănglên.Đồngthời,đốivớitoànbộkhu
vựcđồngeuro,tiềnmặtvẫnđượcsửdụngchophầnlớncáckhoảnthanhtoántạiPOS.Sựkhácbiệt
giữacácquốcgiatrongviệcsửdụngtiềnmặtđểthanhtoánvẫncònrõrệt.13 Mặcdùchưathểđưa
rakếtluậnrõràngvềtácđộngcủacuộckhủnghoảngCOVID-19đốivớiviệcsửdụngtiềnmặt,
nhưngnócóthểđẩynhanhnhữngthayđổitrongthóiquenthanhtoánvàtăngviệcsửdụngthanh
toánđiệntử;mộtxuhướngtươngtựcóthểsẽxuấthiệntừsựpháttriểnnhanhchóngcủathương
mạiđiệntử.



Tiềnmặtcócácđặcđiểmnộitạiriêngbiệt-bảnchấtvậtlýcủanó,khảnăngđảmbảoquyềnriêngtư
trongcácgiaodịchthanhtoánvàkhảnăngđượcsửdụngmàkhôngcầnbấtkỳcơsởhạtầngkỹ
thuậtnào-không(hoàntoàn)phùhợpvớicácgiảiphápthanhtoánđiệntửnhưngđượcyêucầubởi
nhiềucôngdân(chẳnghạnnhưdânsốnhómít“hiểubiếtvềcôngnghệ”,đốimặtvớicácràocản
trongviệctiếpcậnhoặcmuốnđảmbảoquyềnriêngtưcủahọ).Lýtưởngnhấtlàđồngeurokỹthuật
sốnênchophépcôngdântiếptụcthựchiệncáckhoảnthanhtoáncủahọnhiềunhưbằngtiềnmặt
hiệnnay.14 

Hơnnữa,việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốphảiđảmbảorằngđồngeuroduytrìđượcsựủnghộ
mạnhmẽcủangườidânvàđượccoilàbiểutượngcủasựthốngnhấtchâuÂu,giảiquyếtnguycơ
giátrịbiểutượngcủatiềngiấyvàtiềnxueurocóthểgiảmđidoviệcsửdụngtiềnmặtngàycàng
giảm. 




Yêucầu2(R2):cáctínhnănggiốngnhưtiềnmặt.Đ
 ểphùhợpvớicáctínhnăngđặcbiệt
chínhcủatiềnm
 ặt,đồngeurokỹthuậtsốnhằmgiảiquyếtsựsuygiảmtrongviệcchấp
nhậntiềnmặtnênchophépthanhtoánngoạituyến.Hơnnữa,mộtđồngeurokỹthuậtsố
phảidễdàngchocácnhómdễbịtổnthươngsửdụng,miễnphíchoviệcsửdụngcơbản
củanhữngngườitrảtiềnvànênbảovệquyềnriêngtư.Nóphảicómộtthươnghiệumạnh
củaChâuÂu. 







13

ECBvàcácngânhàngtrungươngquốcgiacủakhuvựcđồngeurogầnđâyđãthựchiệnmộtNghiêncứuvề
tháiđộthanhtoáncủangườitiêudùngtrongkhuvựcđồngeuro(SPACE),sắptớivàotháng11năm2020.
NgoàiviệcmuahàngtạiPOSvàpeer-to-peer(P2P)cáckhoảnthanhtoán,phạmvinghiêncứubaogồmcác
khoảnthanhtoánkhôngtựđộngđượcthựchiệntừxa(tứclàmuasắmtrựctuyến,đặthàngquađiệnthoạivà
thư,vàthanhtoánhóađơn),khônggiốngnhưNghiêncứutrướcđâyvềviệcsửdụngtiềnmặtcủacáchộgia
đìnhtrongkhuvựcđồngeuro,đượcxuấtbảnvàonăm2017. 




14

Đồng euro kỹ thuật số không nên nhằm mục đích thay thế tiền mặt, mà chỉ nên là một hìnhthứcthanh
toán bổ sung. Công dân châuÂusẽquyếtđịnhcósửdụngđồngeurokỹthuậtsốthayvìthanhtoánbằng
tiền mặt hay không. Quan điểm của Hệ thống Châu Âu là phải đảm bảo sự sẵn có của tiềnmặtvàcác
biệnphápcầnđượcthựchiệnđểgiảiquyếtvấnđềnày. 
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Kịchbảnnàycóthểhiệnthựchóatheonhiềucáchkhácnhau.Đầutiên,nhiềungânhàngtrungương
nướcngoàiđangđánhgiákhảnăngpháthànhCBDCcủariênghọ,vốncũngcóthểđượccungcấp
chocôngdânchâuÂu.Điềunàycóthểgâyrasựthaythếtiềntệcũngnhưgiatăngrủirongoạihối
trongnềnkinhtếkhuvựcđồngeuro.Thứhai,cáctácnhântưnhân-cóthểnằmngoàisựgiámsát
củacáccơquantàichínhchâuÂu-baogồmcáccôngtycôngnghệlớn,đangpháttriểncácgiải
phápthanhtoánkhôngtínhbằngđồngeuro(chẳnghạnnhư“stablecoin”toàncầu)cóthểđạtđược
dấuấntoàncầuvàđượcsửdụngrộngrãichocáckhoảnthanhtoánlẻởchâuÂu.Nhữngpháttriển
nhưvậysẽthúcđẩysựđổimớinhưngcũngcóthểđedọachủquyềntàichính,kinh 
tếvàcuốicùnglàchínhtrịcủachâuÂu.15 Điềuđángchúýlàgầnđâymộtsốsángkiến“stablecoin”
toàncầuđãgợiýrằngCBDCcũngcóthểđượccungcấpthôngquacơsởhạtầng(tưnhân)của
họ.16 


Việcchấpnhậnrộngrãimộtphươngtiệnthanhtoánhoặckholưutrữgiátrịkhôngphảibằngđồng
eurocóthểlàmsuyyếuhoặcthậmchílàmsuyyếuviệctruyềntảichínhsáchtiềntệtrongkhuvực
đồngeuro.Nócũngsẽcónhữngtácđộngkhôngrõràngđốivớitrunggiantàichínhvàsựdichuyển
vốnxuyênbiêngiới,màcuốicùngcóthểảnhhưởngđếnsựổnđịnhtàichính.Trongnhữngtrường
hợpnhưvậy,việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốcóthểhỗtrợchủquyềnvàsựổnđịnhcủachâu
Âu,đặcbiệtlàtrongcáckhíacạnhtiềntệvàtàichính.17 

Việccungcấpcáckhoảnthanhtoánđiệntửcủacácngânhàngtrungươngnướcngoàihoặccác
nhàcungcấpdịchvụtưnhânnằmngoàikhuvựcđồngeurocóthểsẽđặtranhữngtháchthứcbổ
sungchoHệthốngchâuÂuvềtínhantoànvàhiệuquảcủacáckhoảnthanhtoánchâuÂu.Dođó,
HệthốngChâuÂucóthểxemxétpháthànhđồngeurokỹthuậtsốđểđảmbảorằngcáckhoản
thanhtoántrongkhuvựcđồngeurođápứngcáctiêuchuẩncaonhấtvàđượcthựchiệndướisự
kiểmsoáttrựctiếpcủanó.Hơnnữa,bằngcáchcungcấpcáckhoảnthanhtoánkỹthuậtsố,Hệ
thốngchâuÂucóthểđảmbảorằngcôngdânchâuÂucóquyềntruycậpvàocáckhoảnthanhtoánở
biêngiớicôngnghệ.Điềunàysẽbảotoàndanhtiếngtoàncầucủađồngeuro,đặcbiệtlànếucác
ngânhàngtrungươngnướcngoàilớnkhácthúcđẩyviệcpháthànhCBDC. 




15



16



17

Xem"Đ
 iềutratácđộngcủastablecointoàncầu”,N
 hómcôngtácG7vềStablecoin,2019. 
“Hơnnữa,hyvọngcủachúngtôilàkhicácngânhàngtrungươngpháttriểntiềntệkỹthuậtsốcủangânhàng
trungương(CBDC),cácCBDCnàycóthểđượctíchhợptrựctiếpvớimạngLibra,loạibỏnhucầucủaMạng
LibrađểquảnlýcácKhoảndựtrữliênquan,dođógiảmrủirotíndụngvàlưuký.Vídụ:nếumộtngânhàng
trungươngpháttriểnmộtđạidiệnkỹthuậtsốcủađôlaMỹ,eurohoặcbảngAnh,thìHiệphộicóthểthaythế
stablecoinđơntiềntệhiệnhànhbằngCBDC”từS
 áchtrắngLibra2.0,ThànhviênHiệphộiL
 ibra,tháng4năm
2020. 
XemFerrari,M.,Mehl,A.vàStracca,L.,“Tiềntệkỹthuậtsốcủangânhàngtrungươngtrongnềnkinh
tếmở”,ECB,mimeo,2020. 
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Yêucầu3(R3):tínhnăngcạnhtranh.Đ
 ồngeurokỹthuậtsốnêncócáctínhnăngđiđầuvề
mặtcôngnghệ.Nóphảitạocơsởđểcungcấpcácchứcnăngítnhấtcũnghấpdẫnnhư
cácchứcnăngcủacácgiảiphápthanhtoáncósẵnbằngngoạitệhoặcthôngquacácđơn
vịkhôngđượckiểmsoát. 



Tình huống4:nếuHệthốngchâuÂukếtluậntrongtươnglairằngviệcphát
hànhđồngeurokỹthuậtsốlàcầnthiếthoặccólợitừgócđộchínhsáchtiền
tệ. 



Vídụ,sựrađờicủaCBDCcóthểcủngcốviệctruyềntảichínhsáchtiềntệbằngcáchchophépngân
hàngtrungươngđặttỷlệtăngtrưởngtrênđồngeurokỹthuậtsốđểtácđộngtrựctiếpđếnlựachọn
tiêudùngvàđầutưcủakhuvựcphitàichính,mặcdùsứcmạnhcủacơchếnàykhôngrõràng18 (tác
độngcủađồngeurokỹthuậtsốđốivớichínhsáchtiềntệđượcxemxétsâuhơntrongPhần3). 

Vaitròngàycàngtăngcủacáctổchứcphingânhàngtronghệthốngtàichínhcũngcóthểgópphần
tăngcườngkênhtruyềntảitrựctiếpchínhsáchtiềntệnày. 

Báocáonàykhôngxácđịnhvaitròcóthểcóđốivớiđồngeurokỹthuậtsốnhưmộtcôngcụđểtăng
cườngchínhsáchtiềntệ,nhưngcóthểhiệnthựchóatrongtươnglaitrêncơsởphântíchsâuhơn
hoặcdosựpháttriểncủahệthốngtàichínhquốctế. 



Yêu cầu 4 (R4): lựachọnchínhsáchtiềntệ.Nếuđượccoilàmộtcôngcụđểcảithiện
việctruyềntảichínhsáchtiềntệ,đồngeurokỹthuậtsốsẽđượctrảcôngtheo(các)lãi
suấtmàngânhàngtrungươngcóthểsửađổitheothờigian.19 

















18

CBDCcóthểgiúploạibỏgiớihạndướihiệuquảđốivớilãisuấtchínhsách,vàdođómởrộngcáclựachọn
chínhsáchcósẵntrongcáctìnhhuốngkhủnghoảng,nếutiềnmặtbiếnmất.Điềunàycóthểđượccoilàđặc
biệtquantrọngkhitỷgiáthựctrungtínhgiảm.Tuynhiên,trongtrườnghợptiềnmặtvẫncósẵntrongnềnkinh
tế,mụctiêunàytrởnênítphùhợphơn.XemLalouette,L.vàEsselink,H.,“C
 ácxuhướngvàsựpháttriển
trongviệcsửd
 ụngtiềnmặtbằngđồngeurotrongmườinămqua”,B
 ảntinKinhT
 ế,S
 ố6,ECB,2018. 


19



Cóthểcónhữnglýdokhácđểtrảcôngchođồngeurokỹthuậtsốởmộttỷlệthayđổi,cụthểlàlýdoổnđịnh
tàichínhvàđểngănngânhàngtrungươngtrởthànhmộttrunggiantàichínhquymôlớnnếuđồngeurokỹ
thuậtsốtrởthànhmộtkholưutrữgiátrịquymôlớn. 
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Tìnhhuống5:cầngiảmthiểuxácsuấtsựcốmạng,thiêntai,đạidịch
hoặccácsựkiệncựcđoankháccóthểcảntrởviệccungcấpdịchvụ
thanht oán. 


Cáctổchứctàichínhvàcơsởhạtầngđangbịđedọabởimộtloạtcácrủirolớn.Rủiroanninh
mạng20 luônhiệnhữu,vớikhảnăngxảyracáccuộctấncôngmạngngàycàngtăngsongsongvới
sựgiatăngtỷlệcácdịchvụthanhtoánđượcsốhóa.21 

Cơsởhạtầngthanhtoáncóthểbịcảntrởtươngtựdoviệchìnhthànhcácrủirokhác,chẳnghạn
nhưthiêntai.Dođó,sựngừnghoạtđộngcủacácchươngtrìnhthanhtoánthẻtưnhân,ngânhàng
trựctuyếnvàrúttiềnmặttừcácmáyrúttiềntựđộng(ATM)cóthểảnhhưởngđángkểđếncác
khoảnthanhtoánlẻvàlàmxóimònniềmtinvàohệthốngtàichínhnóichung.Theocáctìnhhuống
này,đồngeurokỹthuậtsố,cùngvớitiềnmặt,cóthểtạothànhmộtcơchếdựphòngkhảthichocác
khoảnthanhtoánlẻđiệntửcóthểvẫnđượcsửdụngngaycảkhicácgiảipháptưnhânkhôngcó
sẵn.22 

Mộtđạidịchcũngcóthểđượccoilàrơivàokịchbảnnày,chẳnghạnvìsựxarờixãhộicóthểlàm
thayđổithóiquenthanhtoáncủangườitiêudùng.Ngườitiêudùngthậmchícóthểcoitiềnmặtlàvật
trunggiantruyềnbệnh,mặcdùthiếubằngchứngvềbấtkỳnguycơlâynhiễmcụthểnàoliênquan

đếnviệcsửdụngtiềngiấy.23Do
đó,họcóthểtrởnênítsẵnsàngsửdụngtiềnmặthơnvàcóxu

hướngsửdụngthanhtoánkhôngtiếpxúcvàthanhtoántrựctuyến. 











20

Trongb
 áocáovềrủiromạngcóh
 ệthốngv àotháng2năm2020,ỦybanRủiroHệthốngChâuÂuđãxác
địnhrủiromạnglàmộttrongnhữngnguồnrủirohệthốngđốivớihệthốngtàichínhcóthểgâyranhữnghậu
quảtiêucựcnghiêmtrọngchonềnkinhtếthực. 

21

Xem"B
 ảovệkhuvựctàichínhchâuÂu:Sángkiến ChiasẻThôngtinvàTrítuệKhônggianmạng”,Bàiphát
biểucủaFabioPanetta,ThànhviênBanđiềuhànhcủaECB,ngày27tháng2năm2020.Đểbiếtthêmchitiết
vềrủiromạng,xemPhần3. 







22


23



MặcdùtiềnmặtvẫnlàgiảiphápdựphòngantoànnhấtchocáckhoảnthanhtoántạiPOStrongtrườnghợp
xảyrasựcốmạngvàcácsựkiệnkhắcnghiệtkhác,nhưngđồngeurokỹthuậtsố,nhưmộtphươngtiệnthanh
toánđiệntửthaythế,cũngcóthểđượcsửdụngtrongcáccửahàngthực,nếutiềnmặttrởnênítphổbiếnhơn
cósẵnnhưđượcxemxéttrongKịchbản2. 
Nhữnglongạicóthểcóvềviệcsửdụngtiềnmặtbaogồm:i)cácbiệnpháptạokhoảngcáchxãhội,cóthểtrở
thànhtiêuchuẩnmớiđượchỗtrợ,vídụ,bằngcáchthựchiệncácbiệnphápbảotrợxãhộicủacácchínhphủ,
thôngquacáckhoảnthanhtoángiữachínhphủvớingười(G2P);ii)khókhăntrongquanhệngânhàngvàhạn
chếtiếpcậncácdịchvụtàichínhkhác;iii)tăngsởthíchmuasắmtrựctuyếnvàthanhtoánkhôngtiếpxúc,do
longạilâynhiễm. 
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Yêucầu5(R5):hệthốngdựphòng.Đ
 ểcảithiệnkhảnăngphụchồitổngthểcủahệthống
thanhtoán,đồngeurokỹthuậtsốphảiđượcphổbiếnrộngrãivàđượcgiaodịchthôngquacác
kênhlinhhoạttáchbiệtvớicáckênhcủacácdịchvụthanhtoánkhácvàcóthểchịuđượccácsự
kiệnkhắcnghiệt. 



2.2

Cáctìnhhuốngliênquanđếncácmụctiêurộnglớnhơn
củaEU 
NhưquyđịnhtạiĐiều127củaHiệpướcvềHoạtđộngcủaLiênminhChâuÂu(TFEU),Hệthống
ChâuÂu,khôngảnhhưởngđếnmụctiêuổnđịnhgiácả,sẽhỗtrợcácchínhsáchkinhtếchung
trongLiênminhnhằmgópphầnvàoviệcđạtđượccácmụctiêucủaLiênminh.Vìlýdonày,các
cáchmàđồngeurokỹthuậtsốcóthểđónggópvàoviệcđạtđượccácmụctiêucủaLiênminhđược
khámphádướiđây.





Tìnhh
 uống6
 :v
 ait ròq
 uốct ếc
 ủađ
 ồnge
 uroc
 óliênq
 uann
 hưm
 ột
mụct iêuc
 ủaH
 ệt hốngC
 hâuÂ
 u. 

CácnhàlãnhđạokhuvựcđồngEurogầnđâynhấnmạnhrằngvaitròquốctếmạnhmẽcủađồng
eurolàmộtyếutốquantrọngtrongviệccủngcốquyềntựchủkinhtếcủachâuÂu. 

ViệcpháthànhCBDCcủacácngânhàngtrungươngnướcngoàilớncóthểnângcaovịthếcủacác
đồngtiềnquốctếkhácvớichiphícủađồngeuro.Trongtìnhhuốngnhưvậy,HệthốngchâuÂucó
thểxemxétpháthànhđồngeurokỹthuậtsốmộtphầnđểhỗtrợvaitròquốctếcủađồngeuro,kích
thíchnhucầuđốivớiđồngeurotrongcácnhàđầutưnướcngoài.24 Mộtcáchtiếpcậnhợptácđốivới
cácthiếtkếcóthểtươngtáccủaCBDCtrêncácloạitiềntệcóthểgópphầntăngcườngvaitròquốc
tếcủađồngeurovàcảithiệnthanhtoánchéotiềntệmàkhôngcầnphảicấpchocáccưdânngoài
khuvựcđồngeuroquyềntruycậpvàođồngeurokỹthuậtsố.25 Hơnnữa,mộtđồngeurokỹthuậtsố
cóthểgiúplấpđầykhoảngtrốnghoặcsửachữasựkémhiệuquảtrongcáccơsởhạtầngthanh

toánđatiềntệhiệncó,đặcbiệtlàcáccơsởhạtầngchuyểntiền,26thông
quacảithiệnkhảnăng

tươngtácgiữacáchệthốngthanhtoángiaodịchbằngcácloạitiềntệkhácnhau. 



Yêucầu6(R6):sửdụngquốctế.Đồngeurokỹthuậtsốphảicókhảnăngtruycậpđược
bênngoàikhuvựcđồngeurotheocáchphùhợpvớicácmụctiêucủaHệthốngChâuÂu
vàthuậntiệnchocáccưdânkhôngthuộckhuvựcđồngeuro.27 




24



25


26



27

Ngườitaướctínhrằngkhoảng30%tiềnmặteuro(341tỷeurotrongtổngsốkhoảng1,100tỷeurođanglưu
hành)đượcgiữbênngoàikhuvựcđồngeurovàocuốinăm2016,đặcbiệtlàởcácnướclánggiềng.Xem "
Vaitròquốctếcủađồngeuro”,ECB,2
 017. 
Vídụ:hiệntạihầuhếtcáckhoảnthanhtoánxuyênbiêngiớicuốicùngđượccácngânhàngđạilýcótrụsở
tạiHoaKỳthanhtoánbằngđôlaMỹ.HệthốngCBDCđaphương,trongđóCBDCchỉđượcnắmgiữbởicư
dâncủakhuvựctiềntệtươngứngnhưngđượcsửdụngđểthanhtoánxuyênbiêngiớigiữacácngânhàng
trungươngthamgia,cóthểthúcđẩyvaitròquốctếcủađồngeuro. 
Xem"T
 ăngcườngthanhtoánxuyênbiêng
 iới-Báocáogiaiđoạn1choNhóm20”,BanỔnđịnhTàichính,
năm2020;v à"T
 hanhtoánlẻxuyênbiêng
 iới”,ỦybanThanhtoánvàCơsởhạtầngThịtrường,2018. 
Nếuđồngeurokỹthuậtsốkhôngthểđượcnắmgiữbênngoàikhuvựcđồngeuro,tiềnmặtbằngđồngeuro
sẽtiếptụcđượcưathíchởnướcngoàihoặc,trongtrườnghợpkhôngcótiềnmặt,ngườidùngnướcngoài
sẽgiữcácloạitiềntệhoặctàisảnkhácthayvìtiềngiấyeuro,dođólàmsuyyếu-hoặcítnhấtlàkhông
củngcố-vaitròquốctếcủađồngeuro. 
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Tìnhh
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thanht oán. 


Việcsảnxuấtcáccôngcụthanhtoánvàcơsởhạtầngcóthểkhôngphảilúcnàocũngtiếtkiệm
nănglượng.28 Dođó,mộtđồngeurokỹthuậtsốđượcthiếtkếtốtcóthểgiúpgiảmchiphítổngthể29
vàdấuấnsinhtháicủacáchệthốngthanhtoánkhuvựcđồngeuro.30 Trongbốicảnhnày,Hệthống
châuÂusẽđóngmộtvaitròxúctácvàdẫndắtbằngvídụ,31 tạođộnglựcvàgâyáplựclêncácnhà
cungcấpdịchvụthanhtoánđểgiảmchiphívàdấuấnsinhtháicủahọ.Điềunàysẽđạtđượcbằng
cáchlàmnổibậtchiphívàhiệuquảnănglượngcủađồngeurokỹthuậtsố,sovớicácgiảipháp
thanhtoánkhác,khithúcđẩyviệcsửdụngnó. 



Yêucầu7a(R7a):tiếtkiệmchiphí.T
 hiếtkếcủađồngeurokỹthuậtsốsẽgiúpgiảmchip
 hí
củahệsinhtháithanhtoánhiệntại. 

Yêucầu7b(R7b):thânthiệnvớimôitrường.Thiếtkếcủađồngeurokỹthuậtsốphảidựa
trêncácgiảiphápcôngnghệgiúpgiảmthiểudấuchânsinhtháicủanóvàcảithiệnhệsinh
tháithanhtoánhiệntại. 




































28





29



30




31

Xem"M
 ôitrường,sứckhỏevàantoàn”ĐểđánhgiátácđộngmôitrườngcủatiềngiấycủaECB;và
"Hanegraaf,R.,Larçin,A.,Jonker,N.,Mandley,S.vàMiedema,J.,"Đánhgiávòngđ
 ờicủathanhtoán
bằngtiềnm
 ặtởHàLan”,T
 ạpchíQuốctếv ềĐ
 ánhgiáVòngđời,T
 ập25,trang120-40,2019. 
Xem"T
 ấncôngchiphítiềnm
 ặt”,McKinsey&Company,2018. 
Chiphícủacơsởhạtầngđồngeurokỹthuậtsốvàcácdịchvụliênquannênđượcướctínhvàsosánh
vớicáclợiíchmongđợi(cótínhđếncácgiảiphápthaythế). 
Xem"B
 iếnđổikhíhậuvàlĩnhvựctàichính”,Bàip
 hátbiểucủaChristineLagarde,ChủtịchECB,ngày27
tháng2năm2020. 
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3

Cáctácđộngtiềmtàngcủađồnge
 urokỹ
thuậtsốvàcácyêucầubaohàm 



Phầnnàyxemxéthậuquảcủaviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốđốivớibảngcânđốikếtoánvà
cácnhiệmvụvàchứcnăngcốtlõicủaHệthốngđồngtiềnchungchâuÂu,đểđưaracácyêucầumà
đồngeurokỹthuậtsốphảiđápứngbấtkểkịchbảncụthểnàotrongtươnglaiđượcthựchiện. 


Thôngđiệpc hính:




•

Đồngeurokỹthuậtsốnênđượcthiếtkếđểtránhnhữnghậuquảkhôngmongmuốncóthể
xảyrakhipháthành,dođóhạnchếbấtkỳtácđộngtiêucựcnàođếnchínhsáchtiềntệvà
sựổnđịnhtàichính,cũngnhưviệccungcấpdịchvụcủakhuvựcngânhàng,cũngnhư
giảmthiểurủirocóthểxảyra. 


•

Cầntránhviệcsửdụngquánhiềuđồngeurokỹthuậtsốnhưmộthìnhthứcđầutưvàrủiro
liênquanđếnsựthayđổilớnđộtngộttừtiềngửingânhàngsangđồngeurokỹthuậtsố.
Đồngeurokỹthuậtsốnêncósẵnthôngquacáctrunggianđượcgiámsát,trongkhirủirodự
ánCNTT(vídụ:sựchậmtrễcủadựánhoặcchiphíkhôngmongmuốn)nênđượcgiảmthiểu.
HệthốngchâuÂucầnhướngtớiviệctuânthủcáctiêuchuẩnquyđịnhngaycảkhiđượcmiễn
trừ,trừkhiviệcđórõrànglàvìlợiíchcôngcộng. 

•



ĐồngeurokỹthuậtsốnênlàmộtcáchhiệuquảđểđạtđượccácmụctiêucủaHệthống
Eurosovớicáclựachọnthaythế.Cácđiềukiệnnênđượcthiếtlậpđểsửdụngnóbên
ngoàikhuvựcđồngeuro.Cácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốsẽcầnphảicókhảnăngphục
hồicaotrướccácmốiđedọamạng. 






Ảnhhưởngđếnlĩnhvựcngânhàng,chínhsáchtiềntệvàổnđịnhtàichính 


Sựrađờicủađồngeurokỹthuậtsốcóthểảnhhưởngđếnviệctruyềntảichínhsáchtiềntệvàcó
tácđộngtiêucựcđếnsựổnđịnhtàichính,chẳnghạnnhưtháchthứcnănglựctrunggiancủacác
ngânhàngvàbằngcáchảnhhưởngđếnlãisuấtphirủiro.Tùythuộcvàođặcđiểmcủanónhưmột
hìnhthứcđầutư,nócóthểkhiếnngườigửitiềnchuyểntiềngửingânhàngthươngmạicủahọthành
nợphảitrảngânhàngtrungương.Điềunàycóthểlàmtăngchiphícấpvốncủacácngânhàngvà
dođó,lãisuấtchocáckhoảnvayngânhàng,cókhảnănglàmgiảmkhốilượngtíndụngngânhàng
chonềnkinhtế. 

Cácngânhàngcóthểphảnứngvớixuhướngnàytheonhiềucáchkhácnhau.Mộtkhảnănglàcố
gắngổnđịnhtiềngửibằngcáchtănglãisuấthoặcbằngcáchkếthợpchúngvớicácdịchvụbổsung
(vídụ:dịchvụthanhtoán,thếchấp,v.v.).Thứhai-trừkhingânhàngtrungươngtănglượngchứng
khoánnắmgiữhoàntoàn,dođótăngnguồncungthanhkhoảnthườngxuyên-cácngânhàngcóthể
thaythếnguồntiềngửibịmấtbằngviệcvayngânhàngtrungương,miễnlàhọcóđủtàisảnthế
chấp(cảvềchấtlượngvàsốlượng).Điềunàycónghĩalàsựgiatăngnhucầuvềtàisảnthếchấp,
điềunàycuốicùngcóthểcótácđộngđếnlãisuấtthịtrườngđốivớitàisảnantoàn;hơnnữa, 
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ngânhàngtrungươngsẽmởrộngvaitròcủamìnhtrongnềnkinhtếvàmứcđộrủirocủanó.Cuối
cùng,trongphạmvimàngânhàngtrungươngtănglượngchứngkhoánnắmgiữhoàntoàn,các
ngânhàngvẫncóthểcốgắngthaythếvốntiềngửibằngbằngvốnđắthơntrênthịtrường. 

Nhucầuđángkểđốivớiđồngeurokỹthuậtsốcũngcóthểcótácđộngtiêucựcđếnsựổnđịnhtài
chính,dovaitròquantrọngcủakhuvựcngânhàngtrongtrunggiantàichính.Nếunhucầunàylàm
tăngchiphívốncủahọ,cácngânhàngcóthểphảixóabỏvàgiảmnguồncungtíndụng,dođóngăn
cảnmứctổngđầutưvàtiêudùngtốiưu.Nếuquytrìnhnàycuốicùngdẫnđếnchiphícaohơncho
ngườiđivay,hoạtđộngkinhtếcóthểbịcảntrở.Hơnnữa,nếumôhìnhkinhdoanhtruyềnthốngcủa
họbịtổnhại,cácngânhàngcóthểquyếtđịnhchấpnhậnrủirolớnhơnđểcốgắngkiếmđượclợi
nhuậncaohơn(danhnghĩa)vàbùđắpsựgiảmsútlợinhuận.32 Ngoàira,nếucácngânhànggiảm
vaitrònhậntiềngửivàítcanthiệphơnvàoviệcđịnhtuyếncáchướngdẫnthanhtoán,họcóthểcó
ítthôngtinhơnvềkháchhàng,dođósẽlàmtổnhạiđếnnănglựcđánhgiárủirocủahọ.Điềunày
cóthểlàmtăngrủirotrongbảngcânđốikếtoáncủacácngânhàng,cótácđộngtiêucựcđếnsựổn
địnhtàichính.Hơnnữa,cácnhàđầutưcóthểthaythếtàisảnantoàn(vídụ,tráiphiếuchínhphủ)
bằngđồngeurokỹthuậtsố,điềunàysẽảnhhưởngtrựctiếpđếnlãisuấtphirủirovàảnhhưởng
giántiếpđếncácloạirủirokhác.33 


Trongcáctìnhhuốngkhủnghoảng,khingườigửitiếtkiệmíttintưởnghơnvàotoànbộlĩnhvực
ngânhàng,tàisảnthanhkhoảncóthểđượcchuyểnrấtnhanhtừtiềngửingânhàngthươngmại
sangđồngeurokỹthuậtsốnếunhữngtrởngạihoạtđộngđốivớiviệcrúttiềndướidạngđồngeuro
kỹthuậtsốthấphơnsovớirúttiềnmặt.Điềunàycóthểlàmtăngkhảnăngxảyravàmứcđộnghiêm
trọngcủacáccuộcrúttiềnhàngloạt(bankruns),làmsuyyếusựổnđịnhtàichính. 

Nhữngvídụnàynhấnmạnhrằngthiếtkếcủađồngeurokỹthuậtsốcầnđượcđánhgiácẩnthận,có
tínhđếntácđộngcủanóđốivớicácvấnđềquantrọngnhưtruyềntảichínhsáchtiềntệvàổnđịnh
tàichính.Cáchộgiađìnhvàdoanhnghiệpcóthểtiếpcậntrựctiếphoặcgiántiếpthôngquacácbên
trunggianhaykhông,liệunócóđượctrảcônghaykhông,vàliệuviệcnắmgiữđồngeurokỹthuật
sốcủangườidùngcánhânnênđượcgiớihạnhaykhônggiớihạn.Vídụ,ngânhàngtrungươngcó
thểgiảmthiểucáctácđộngtiềmtàngđốivớilĩnhvựcngânhàng,sựổnđịnhtàichínhvàviệctruyền
tảichínhsáchtiềntệbằngcáchtrảcôngchoviệcnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốvớitỷlệthayđổi
theothờigian,34 cóthểbằngcáchsửdụnghệthốngthùlaotheotừngcấphoặcbằngcáchgiớihạn
sốlượngeurokỹthuậtsốmàngườidùngcóthểnắmgiữvà/hoặcgiaodịch. 




32

Từgócđộngânhàngtrungương,vấnđềliênquanđếnchiphívốncaohơnchokhuvựcngânhàng
khôngphảilàlợinhuậnthấphơnchocácngânhàngcánhânmàlàmộttrongnhữngbấtổntiềmẩncủa


33


34

toànbộhệthốngtàichínhnóichung. 
Mộthàmýkhácđốivớiviệcthựchiệnchínhsáchtiềntệcóthểlànhucầuđốivớiđồngeurokỹthuậtsốcó
thểthayđổinhanhchónghàngngàyvànếuđồngeurokỹthuậtsốđượcphânloạilàmộtyếutốtựchủ
động,nósẽlàmtăngsựbiếnđộngtổngthểcủacácyếutốtựchủđộng,khiếnviệcdựđoántrởnênkhó
khănhơnnhucầuthanhkhoảnvàđếnlượtnó,điềukhiểntỷgiáthịtrườngtiềntệ.Tuynhiên,điềunàyít
đượcquantâmhơnnếuhệthốngsànđượcthiếtlập. 
Đồngeurokỹthuậtsốkhôngcólãisuấthoặccólãisuấtdươngcónhiềukhảnăngtạorasựthaythếquymô
lớnkhỏicáckhoảntiềngửitrongmôitrườnglãisuấtâm.Trongkhitiềngiấyđãcungcấpmộtgiảiphápthay
thếkhôngchịulãisuấtchotiềngửi,chiphílưutrữvàbảohiểmcónghĩalàlãisuấttiềngửicóthểdưới0mà
khônggâyrasựthaythếquymôlớnthànhtiềnmặt.Việcnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốcóthểsẽdẫnđến
chiphíthấphơnsovớiviệcgiữtiềngiấy,ngụýrằngviệcthaythếquymôlớnthànhđồngeurokỹthuậtsố
khôngcólãisuấthoặccólãisuấtdươngsẽcónhiềukhảnănghơn-vớibấtkỳtỷlệâmnhấtđịnhnàođốivới
tiềngửi-sovớiviệcthaythếthànhtiềngiấy. 
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Vớinhữngrủirođốivớiviệctruyềntảichínhsáchtiềntệvàsựổnđịnhtàichính,đồngeurokỹthuật
sốkhôngnênthuhútdòngvốnđầutưquálớn.Tuynhiên,nếutỷlệnắmgiữcủatừngcánhânđối
vớiđồngeurokỹthuậtsốquáthấp,docácràngbuộccứngnhắchoặcdocácưuđãiđượcápdụng
trênngưỡngtươngđốithấp,thìđồngeurokỹthuậtsốsẽkémhấpdẫnhơnnhưmộtphươngtiện
thanhtoánvàkémcạnhtranhhơnsovớicáccôngcụthaythế.35 Đểgiảiquyếtnhữngrủironóitrên,
ngânhàngtrungươngnênthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốphùhợpvớiyêucầusau: 




Yêucầu8(R8):khảnăngkiểmsoátsốlượngđồngeurokỹthuậtsốđanglưuhành. 



Đồng euro kỹ thuật số nên làmộtphươngtiệnthanhtoánhấpdẫn,nhưngnênđược
thiết kế để tránh việc sử dụng nó như một hình thức đầu tư và rủi roliênquankhi
chuyểnđổilớntừtiềntưnhân(vídụ:tiềngửingânhàng)sangđồngeurokỹthuậtsố. 


Tácđộngcủađồngeurokỹthuậtsốđốivớikhảnăngsinhlờivàchấp
nhậnrủirocủangânhàngtrungương 



Việcpháthànhmộtđồngeurokỹthuậtsốsẽthayđổithànhphầnvàrấtcóthểlàquymôcủabảng
cânđốicủaHệthốngEuro,vàdođósẽảnhhưởngđếnlợinhuậnvàrủirocủanó.Việcpháthành
tiềnthườngcólãivàtạorathunhậptừtiềngửidochênhlệchgiữathùlaotàisảncủangânhàng
trungươngvàlãisuấtápdụngchocáckhoảnnợcủangânhàngtrungương(lãisuấtnàybằng0đối
vớitiềngiấy).Trongtrườnghợpcủađồngeurokỹthuậtsố,mộtsốyếutốcầnđượcxemxét:(i)một
đồngeurokỹthuậtsốởmộtmứcđộnàođócóthểthaythếtiềngiấy,dođónókhôngnhấtthiếtphải
làmtăngquymôvàrủirođốivớibảngcânđốicủaHệthốngđồngtiềnchungchâuÂuđếnbấtkỳ
mứcđộnào;đồngthời,mộtsựgiatăngđángkểcóthểxảyranếu,vídụ,cáccưdânkhôngthuộc
khuvựcđồngeurochuyểnmộtphầnkhôngđángkểdanhmụcđầutưcủahọsangđồngeurokỹ
thuậtsố.Trongtìnhhuốngnhưvậy,quymôvàrủirođốivớibảngcânđốicủaHệthốngChâuÂucó
thểtănglênđángkể;(ii)trongphạmvimànólàmtăngquymôcủabảngcânđốikếtoán,Hệthống
ChâuÂusẽcầnphảicóđượctàisản(cáckhoảnvayhoặcchứngkhoán)đượcgiữdựatrênđồng
eurokỹthuậtsố;(iii)khônggiốngnhưtiềnmặt,mộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượctrảcông,điều
nàysẽảnhhưởngđếnthunhậptừtiềnlưutrữ;(iv)giốngnhưđốivớitiềnmặt,việccungcấpđồng
eurokỹthuậtsốkhôngmiễnphí;(v)ngânhàngtrungươngcóthểcầncungcấpchovaydàihạn
thôngquahoạtđộngtáicấpvốndàihạn(LTRO)chocácngânhàngbịmấttiềngửi(đểtránhviệc
ngânhàngbịmấtkhảnăngtrunggian),dođóchênhlệchgiữathùlaocủađồngeurokỹthuậtsốvà
lãisuấttỷlệápdụngtrongLTROssẽrấtquantrọngđểxácđịnhkhảnăngsinhlờicủangânhàng
trungương. 





35

Hơnnữa,việchạnchếsửdụngđồngeurokỹthuậtsốcórủiroảnhhưởngđếnkhảnăngchuyểnđổingang
bằngvớicáchìnhthứckháccủađồngeuro,donhữngthayđổivềlãisuấthoặcdocácthịtrườngkhông
chínhthứcnơiđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượccoinhưlàmộtloạitiềntệsongsong,sẽgâyramốiđedọa
đốivớiviệcsửdụngđồngeurodướicáchìnhthứckhácnhaucủanónhưmộtphươngtiệntàikhoảntrong
nềnkinhtế.
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Ngoàinhữngrủiroliênquanđếnquymôvàthànhphầnbảngcânđốikếtoán,HệthốngchâuÂu
cũngcóthểphảiđốimặtvớicáckhoảnnợtàichínhvớitưcáchlàngườiđiềuhànhhệthốngthanh
toánlẻ.Vídụ,trụctrặccủacơsởhạtầngCNTTbêndướiđồngeurokỹthuậtsốcóthểgâyratổn
thấtvàthiệthạichongườidùngcánhân,đặtracâuhỏivềtráchnhiệmcủangânhàngtrungương.
Hơnnữa,cácgiaodịchthanhtoántráiphépđượcthựchiệnbằngđồngeurokỹthuậtsốcóthểgây
rasựbấttiệnchongườidùng;trongnhữngtrườnghợpnhưvậy,nếungườithanhtoánkhôngcó
hànhvigianlậnhoặcsơsuấtnghiêmtrọng,họsẽđượcnhàcungcấpdịchvụthanhtoánhoànlại
tiền.Nếunhàcungcấpdịchvụthanhtoánthaymặtchongânhàngtrungương,thìkhôngthểloạitrừ
khảnăngngânhàngtrungươngcóthểphảivàocuộcmộtlầnnữa.36 


Cácngânhàngtrungươngkhácđượcđịnhhướngbởinguyêntắcbùđắpchiphíchoviệcpháthành
CBDC.37 Mặcdùđólàmộtkhảnăng,nhưngcácngânhàngtrungươngthườngthuhồichiphíphát
hànhcáckhoảnnợtiềntệcủahọthôngquathunhậptừtiềnlưutrữvàngườidùngcuốicóthểmong
đợiđồngeurokỹthuậtsốmiễnphí,giốngnhưtiềngiấy.Hơnnữa,vẫnchưarõliệuHệthốngchâu
Âucósẵnsànghoặccóthểápđặtphíđốivớicácnhàcungcấpbênthứbaliênquan,vídụ,trong
việccungcấpcácdịchvụđầucuốihaykhông.Ởgiaiđoạnnày,khôngthểloạitrừrằngHệthống
châuÂuthậmchícóthểphảitrợcấpchocácdịchvụdocácnhàcungcấpnàycungcấpđểđảmbảo
rằngnhữngngườinắmgiữđồngeurokỹthuậtsốkhôngphảichịubấtkỳchiphínào,giốngnhư,một
lầnnữa,vớiviệcphânphốitiềngiấy. 

Mặcdùngânhàngtrungươngsẽkhôngnhắmđếnviệcmởrộngvaitròtrunggiancủamình,nhưng
khôngthểloạitrừkhảnăngnày.Trongtrườnghợpnày,nócóthểbịbuộcphảiđầutưnhiềuhơnvào
cáctàisảnkémthanhkhoản,cuốicùngphảigánhchịunhiềurủirohơnvềtíndụngvàthịtrường.Vì
lợinhuậnkhôngphảilàmụctiêuchínhsáchcủaHệthốngChâuÂunênnhữngcânnhắcnàysẽ
khôngcóýnghĩatứcthìđốivớiviệcthiếtkếmộtđồngeurokỹthuậtsố.Tuynhiên,mộtngânhàng
trungươngpháthànhCBDCnêntăngcườngquảnlýrủiro. 



Rủirodanhtiếngvàcácrủirokhác 


Việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốvàchứcnăngcủanósẽảnhhưởngđếnhìnhảnhcủangân
hàngtrungương.Vídụ,ngânhàngtrungươngkhôngnênđượccoilàđãbắttayvàomộtdựántốn
kémmàkhôngcólợiíchrõràng.Mấtdanhtiếngcũngcóthểxảyranếuviệctriểnkhaiđồngeurokỹ
thuậtsốbịtrìhoãnsaungàytriểnkhaiđượccôngbốcôngkhai,nếucơsởhạtầngCNTTbêndưới
đồngeurokỹthuậtsốtỏrakhôngổnđịnh(baogồmcảtrongtrườnghợptấncôngmạng)hoặcnếu
cácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốmàkhôngcólýdochínhđángđượccungcấpbênngoàikhuôn
khổquyđịnhápdụngchocácphươngtiệnthanhtoántưnhânvàcóthểđượcsửdụngchocáchoạt
độngtộiphạm(vídụ:rửatiềnhoặctàitrợchokhủngbố).38 TrongbốicảnhHệthốngchâuÂu,các
vấnđềvềuytíncóthểphátsinhnếukhảnăngtiếpcậncủađồngeurokỹthuậtsốkhônggiốngnhau
giữacácquốcgiakhuvựcđồngeuro.Rủiropháplýcũngcóthểphátsinhnếukhôngchắcchắnvề
cơsởpháplýđểpháthànhđồngeurokỹthuậtsố. 
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Nói chung, pháp nhân chịutráchnhiệmxửlýcácgiaodịchtráiphépphảilàđơnvịđãđưarasựđồngýcho
các giao dịch. Về nguyên tắc, do đó, đây sẽ là pháp nhân chịu trách nhiệm xác thực người dùng -tứclà
ngânhàngtrungươnghoặccáctổchứctrunggianthaymặtchongânhàngtrungương. 
Xemvídụ“T
 iềntệk ỹthuậtsốcủaNgânhàngTrungương:cơhội,tháchthứcvàthiếtkế”,N
 gânhàng
TrungươngAnh,tháng3năm2020,tăngkhảnăngtínhphígiaodịchnhỏchocáctrunggiannhưmộtcách
đểngânhàngtrungươngthuhồichiphíphátsinhtrongviệcxâydựngvàvậnhànhhệthốngCBDCcốtlõi. 
ViệcápdụngkhuônkhổAML/CFTchođồngeurokỹthuậtsốsẽgửimộtthôngđiệprõràngrằngtiềnbất
hợpphápsẽkhôngđượckiểmsoáttrongmạnglướiđồngeurokỹthuậtsốvàcựckỳquantrọngđểđảm
bảotínhtoànvẹn,ổnđịnhvàdanhtiếngcủađồngeurokỹthuậtsố,cácngânhàngtrungươngpháthành
và,cuốicùnglàđồngeuro. 





Đểgiảiquyếtnhữngrủironày,ngânhàngtrungươngnênthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốphùhợpvới
cácyêucầusau:




Yêucầu9(R9):hợptácvớicácbênthamgiathịtrường.M
 ộtdựángiớithiệuđồngeurokỹ
thuậts
 ốnênđượcthựchiệntheocácthônglệtốtnhấttrongquảnlýdựánCNTT.Đồng
eurokỹthuậtsốsauđósẽđượccungcấptrêncơsởbìnhđẳngởtấtcảcácquốcgiađồng
eurothôngquacáctrunggianđượcgiámsát,điềunàycóthểtậndụngcácdịchvụhướng
tớikháchhànghiệntạicủahọvàtránhsựtrùnglặptốnkémcủacácquytrình. 

Yêucầu10(R10):tuânthủkhuônkhổquyđịnh.M
 ặcdùcáckhoảnnợcủangânhàngtrung
ươngkhôngphảichịusựđiềuchỉnhvàgiámsát,khipháthànhđồngeurokỹthuậtsố,Hệ
thốngchâuÂuvẫnnênhướngtớiviệctuânthủcáctiêuchuẩnquyđịnh,baogồmcảtrong
lĩnhvựcthanhtoán. 



Ảnhhưởngđếnsựantoànvàhiệuquảcủathanhtoánlẻ 


Mộtđồngeurokỹthuậtsốlẻchắcchắnsẽcónhữngtácđộngđốivớihoạtđộngcủahệthốngthanh
toán.Dođó,nónênđượcthiếtkếtheocáchkhôngcảntrởmàcảithiệnhoạtđộngtrơntrucủahệ
thốngthanhtoánvàvaitròcủanótrongviệcduytrìniềmtinvàođồngeurovàthúcđẩymộtnềnkinh
tếthịtrườnghiệuquả. 

Việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốsẽảnhhưởngđặcbiệtđếnhoạtđộngvàvaitròcủacáctổ
chứcpháthànhtiềnngânhàngthươngmạivàcácnhàcungcấpdịchvụthanhtoánliênquan.39 Hệ
thốngchâuÂucầnlưuýđếnbấtkỳgiảiphápthaythếnàođãđượcchứngminhnhằmđạtđượckết
quảtươngtựđãnêuvànêntránhcảntrởchúng.Vaitròcủanókhôngnênvượtquánhữnggìcần
thiếtđểđảmbảotínhhiệuquảcủađồngeurokỹthuậtsố(vídụ,kiểmsoátcơsởtiềntệ;đảmbảo
tínhchắcchắncủaviệcgiảiquyếtvàbảomậtcủacơsởhạtầng;vàđảmbảorằngcácnhàcungcấp
dịchvụliênquanđượcgiámsátvàgiámsátđầyđủ)nhưcũngnhưhiệuquảvàkhảnăngsửdụng
củanó(vídụ:liênquanđếndịchvụCNTT,hỗtrợkháchhàng,tùychỉnhvàđổimớicôngnghệ). 

Việccungcấpcácdịchvụbổsungnênđượcđểchocáctrunggianđượcgiámsát.HệthốngChâu
Âusẽvẫnchịutráchnhiệmđảmbảorằngcácdịchvụđượccungcấpchongườidùngcuốiphùhợp
vớilợiíchcôngcộng.Dođó,nóphảiđảmbảorằngcácphươngtiệnthanhtoánđượccungcấpcho
ngườidânphụcvụnhucầucủatấtcảcácbộphậndâncưtheocáchkhôngphânbiệtđốixử.Mặcdù
sựchúýđếnnhucầucủacôngdânvàcácchiếndịchthôngtinsẽhỗtrợrấtnhiềuchoHệthống
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ChâuÂutronglĩnhvựcthanhtoánđiệntửlẻ,tiềngiấyvàtiềnxueuronênvẫnđượclưuhànhđể
tránhtạorasựloạitrừtàichính. 


Việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốchắcchắnsẽdẫnđếnsựrađờicủamộtgiảiphápdànhcho
ngườidùngcuốikháctrongbốicảnhthanhtoánlẻvốnđãkhôngđồngnhấtcủachâuÂu.Ngượclại,
phùhợpvớichiếnlượcthanhtoánlẻcủaHệthốngChâuÂu,đồngeurokỹthuậtsốcóthểtậndụng-
vàdođócủngcố-cácgiảiphápthanhtoántoànchâuÂuhiệncóchongườitiêudùngvàthươnggia
trênkhắpchâuÂu.40 TiếnbộđạtđượchướngtớimộtthịtrườngthanhtoánchâuÂuantoàn,hiệu
quảvàtíchhợpvớiviệcgiớithiệucáckếhoạchback-endtoànchâuÂu-chẳnghạnnhưcáckế
hoạchliênquanđếnĐơnKhuvựcthanhtoánEuro(SEPA)-sẽchuyểnthànhtiếntrìnhtươngtựở
“giaodiệnngườidùng”,vớimộtgiảipháptươngthíchtiêuchuẩncủachâuÂuchothanhtoántrực
tuyếncủacôngdânsẽbổsungchoviệcsửdụngtiềnmặttrongtrườnghợpthanhtoánquaPOS.
Mộtgiảipháplýtưởngnhưvậysẽđượcpháttriểnbởingànhcôngnghiệpthanhtoánvàsẽcósẵn
khiđồngeurokỹthuậtsốđượcpháthành. 




39

40

Thôngbáođángtincậyhoặcròrỉthôngtinvềviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốcũngsẽcótácđộng
tươngtự. 
Xem"Đ
 ổimớivàtácđộngcủanóđốivớibốicảnhthanhtoánlẻởChâuÂu”,M
 ộtlưuýcủaECBchoHội
đồngCácvấnđềKinhtếvàTàichính(ECOFIN),năm2019. 
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Đểgiảiquyếtnhữngrủironày,HệthốngchâuÂunênthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốphùhợpvới
cácyêucầusau: 


Yêucầu11(R11):antoànvàhiệuquảtrongviệcthựchiệncácmụctiêucủaHệthốngEuro.
Đồngeurokỹthuậtsốnênđượcthiếtkếtheocáchantoànvàhiệuquả.Chiphídựánvàvận
hànhcủanónênđượcướctínhvàsosánhvớicáclợiíchmongđợi,xemxétcácgiảipháp
thaythếtrongbấtkỳtìnhhuốngnàotrongtươnglai.41 Việccungcấpcácdịchvụkhôngphải
cốtlõinênđượcđểchocácđơnvịtưnhânđượcgiámsát. 

Yêucầu12(R12):khảnăngtiếpcậndễdàngtrongtoànkhuvựcđồngeuro.Đ
 ồngeurokỹ
thuậtsốnênđượccungcấpthôngquacácgiảiphápgiaodiệnngườidùngđượctiêuchuẩn
hóatrongtoànbộkhuvựcđồngeurovàphảitươngthíchvớicácgiảiphápthanhtoántư
nhân.Nóphảidễdàngtruycậpbởibấtkỳai,kểcảnhữngcôngdânhiệnkhôngthamgia
vàohệthốngtàichính(vídụnhữngngườikhôngcótàikhoảntạingânhàngthươngmại)và
phảidễsửdụng.Đồngeurokỹthuậtsốsẽcầnphảitồntạicùngvớitiềnmặt. 






Ảnhhưởngđếnviệcsửdụngđồngeuroxuyênbiêngiới 


Cómộtsốrủiroliênquanđếnviệcsửdụngxuyênbiêngiớiđồngeurokỹthuậtsố.Nóichung,việc
lưuhànhrộngrãiđồngeurokỹthuậtsốbênngoàikhuvựcđồngeurocóthểcótácđộngđốivới
dòngvốnvàtỷgiáhốiđoáicủađồngeuro,vớicáctácđộngtiềmẩnđốivớilậptrườngvàtruyềntải
chínhsáchtiềntệcủaHệthốngChâuÂu.Nhữngtácđộngnhưvậysẽphụthuộcvàocácđặcđiểm
củađồngeurokỹthuậtsố,baogồmkhảnănggiaotiếpcủanóvớicáchệthốngthanhtoánkhông
phảiđồngeuro,thùlaocủanóvàgiớihạnnắmgiữ(đặcbiệtlàđốivớicácgiaodịchcủacưdân
khôngthuộckhuvựcđồngeuro).42




Nếucáccưdânkhôngthuộckhuvựcđồngeurophảicânbằnglạidanhmụcđầutưcủahọmộtcách
đángkểtheohướngđồngeurokỹthuậtsố,thìquymôvàrủirođốivớibảngcânđốicủaHệthống
ChâuÂusẽtănglên.Mộtrủiroliênquankháclàsựthayđổiđángkểcủadanhmụcđầutưtoàncầu
sangđồngeurokỹthuậtsốcóthểcủngcốtỷgiáhốiđoáiđồngeurovàgâytổnhạiđếnkhảnăng
cạnhtranhcủacáccôngtytrongkhuvựcđồngeuro. 








41

TrongkhiYêucầu7aápdụngchokhảnăngđồngeurokỹthuậtsốđượcpháthànhnhưmộtcáchđểgiảm
chiphícơsởhạtầngthanhtoán,thìYêucầu11nhấnmạnhrằng,khigiảiquyếtbấtkỳtìnhhuốngnàotrong
tươnglaibằngcáchpháthànhđồngeurokỹthuậtsố,giảiphápnàynênđượccungcấpvớichiphíhiệuquả
vàsosánhtrướcvớicáccôngcụthaythếmàngânhàngtrungươngcóthểsửdụngđểđạtđượcmụctiêu
tươngtự. 


42

ĐểcácnhàkhaithácHệthốngChâuÂukỹthuậtsốthựcthicácgiớihạnkỹthuậtvềnơicóthểsửdụngtiền
tệ(vídụ:bênngoàikhuvựcđồngeuro),thôngtincầnđượcthuthậpvàxácminhtrướckhixácnhậnthanh
toán.Trongbấtkỳtrườnghợpnào,mứctrầnđốivớisốtiềnhoặcgiátrịđốivớidòngchảyxuyênbiêngiớisẽ
đượcgiớihạnđốivớiđồngeurokỹthuậtsốvàdođókhôngngăncảncáccôngdânkhôngthuộckhuvực
đồngeurosửdụngcáchìnhthứckháccủatiềntệ.Điềunàyphùhợpvớiquyềntựdodichuyểncơbảncủa
vốn,vốnđượccoilànguyêntắccốtlõicủakhuvựcđồngeuro. 
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Cáctácđộnglantỏavàphảnhồiquốctếlớnhơncũnglànhữngtháchthứctiềmtàng.Thậtvậy,các
phântíchcủanhânviênECBchỉrarằngđồngeurokỹthuậtsốcóthểkhuếchđạisựlantỏathựctế
vàtàichínhxuyênbiêngiớicủacáccúsốcchínhsáchtiềntệtrongnướcbằngcáchtạoramộtkênh
mớiđểtruyềnbáchúng.43 

Tuynhiên,mộtrủirokháclàviệclưuthôngxuyênbiêngiớicủađồngeurokỹthuậtsốcóthểtạođiều
kiệnchocáchoạtđộngtộiphạmquốctế,nếukhôngđượckiểmsoátthíchhợp.Tùythuộcvàothiết
kếcủanó,mộtđồngeurokỹthuậtsốđượcgiaodịchquốctếcóthểtrởthànhmộtcôngcụhấpdẫn
chohoạtđộngtàitrợkhủngbố,rửatiềnvàcáchoạtđộngtộiphạmxuyênbiêngiớikhác(củacảcư
dânvànhữngngườikhôngcưtrútrongkhuvựcđồngeuro). 

Cuốicùng,sựsẵncócủađồngeurokỹthuậtsốcóthểdẫnđếnsựthaythếtiềntệởcácnướcthứ
ba,đặcbiệtlànhữngnướccóđồngtiềnyếuvànềntảngkinhtếyếu.Nócóthểtạođiềukiệnthuận
lợichoviệc"đồngeurohóa"kỹthuậtsố,đặcbiệtlàởcácquốcgianhưvậy,dẫnđếnviệcthaythế
toànbộhoặcmộtphầntiềntệcủahọbằngđồngeurokỹthuậtsốchocáckhoảnthanhtoánđịa
phương,nhưmộtphươngtiệntiếtkiệmvàcuốicùnglàđơnvịtàikhoản.Điềunàysẽlàmsuyyếu
đángkểchủquyềnchínhsáchtiềntệởcácnềnkinhtếbịảnhhưởng.44 Nóichung,mốiđedọamà
đồngeurokỹthuậtsốgâyrađốivớichủquyềntiềntệởcácquốcgiakhôngthuộckhuvựcđồng
eurodẫnđếnrủirochínhtrị,vìkhảnăng"đồngeurohóa"(kỹthuậtsố)cóthểthúcđẩysựphẫnnộở
nướcngoàivàcăngthẳngchínhtrị.Trongbốicảnhnày,cóthểkhámphákhảnănggiaodịchtiềntệ
chéothôngquahệthốngCBDCđaphươngđượcsửdụngđểthanhtoánxuyênbiêngiớigiữacác
ngânhàngtrungươngthamgia. 

Đểgiảiquyếtnhữngrủironày,ngânhàngtrungươngnênthiếtkếmộtđồngeurokỹthuậtsốphù
hợpvớiyêucầusau: 



Yêucầu13(R13):sửdụngcóđiềukiệnbởicưdânkhôngthuộckhuvựcđồngeuro.T
 hiếtkế
củađồnge
 urokỹthuậtsốnênbaogồmcácđiềukiệncụthểđểcáccưdânkhôngthuộckhu
vựcđồngeurotiếpcậnvàsửdụng,đểđảmbảorằngnókhônggópphầnvàodòngvốnhoặc
tỷgiáhốiđoáibiếnđộngquámức.Vídụ,cácđiềukiệnnhưvậycóthểlàhìnhthứcgiớihạn
hoặccácchínhsáchđãingộthỏađángđốivớiviệcnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốcủacác
cưdânkhôngthuộckhuvựcđồngeuro. 







43

TheoFerrari,M.,Mehl,A.vàStracca,L.,“Tiềntệkỹthuậtsốcủangânhàngtrungươngtrongnềnkinhtế
mở”,ECBmimeo,2020,mộtCBDCvớimứcthùlaocốđịnh(tíchcực)vàcáchạnchếhạnchếđốivớigiao
dịchnướcngoàisẽlàmtăngsựlantỏaquốctếcủamộtcúsốcchínhsáchtiềntệ,dođólàmtăngliênkết
quốctế. 

44

Trongkhicáctrườnghợpthaythếtiềntệchínhthức-trongđónộitệđượcthaythếhoàntoànbằngngoạitệ-
vẫncònhạnchế,cáctrườnghợpkhôngchínhthức-trongđóngoạitệđượcsửdụngcùngvớinộitệchocác
chứcnăngnhấtđịnhcủatiền-phổbiếnhơn.Đặcbiệt,mộtphầnlớntiềngửivàchovayngânhàngởcác
quốcgiaTrung,ĐôngvàĐôngNamÂuđượctínhbằngđồngeuro,trongkhiviệclưuhànhtiềngiấybằng
đồngeurocũngphổbiếntrongkhuvực,mặcdùcósựkhôngđồngnhấtđángkểgiữacácquốcgia.Nhìnthấy
"Vaitròquốctếcủađồngeuro”,ECB,2019,đểcób
 ằngc hứngchitiếthơn. 
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Rủiromạng 
Đồngeurokỹthuậtsốcóthểthuhútcáccuộctấncôngmạngcótácđộngtiềmtàngvềtàichínhvà
kinhdoanhởnhiềukhíacạnh(baogồmchínhsáchtiềntệ,sựổnđịnhtàichính,rủirotàichínhvàsự
antoànvàhiệuquảcủahệthốngthanhtoán).Tấncôngmạngcóthểđượcthựchiệnđểkiếmlợitừ
gianlận,tốngtiềnhoặcxâmnhậpdữliệu.Chúngcóthểcảntrởhoặcthậmchíngăncảnviệcsử
dụngđồngeurokỹthuậtsố.Chúngcũngcóthểcótácđộngđếntínhtoànvẹncủadữliệuvà/hoặc
giátrịcủatiềntệ(bằngcáchlàmsuyyếulòngtincủacôngdânvàonó),baogồmcảviệcviphạm
tínhbảomậtcủathôngtinvềngườidùngcuốihoặcvềcácgiaodịchtàichínhcơbản.Đểgiảiquyết
nhữngrủironày,hệsinhtháiđồngeurokỹthuậtsốsẽphảiluônsẵnsàngtrongnhiềutrườnghợp
nhấtvàsẽphảibảovệđầyđủtínhtoànvẹnvàbímậtcủathôngtinđượcxửlý.Ngânhàngtrung
ươngnênthiếtkếđồngeurokỹthuậtsốphùhợpvớiyêucầusau: 


Yêucầu14(R14):khảnăngphụchồikhônggianmạng.C
 ácdịchvụđồngtiềnkỹthuậtsố
sẽcầnphảicók
 hảnăngphụchồicaotrướccácmốiđedọamạngvàcókhảnăngcungcấp
mứcđộbảovệcaochohệsinhtháitàichínhkhỏicáccuộctấncôngmạng.Trongtrường
hợptấncôngthànhcông,thờigiankhôiphụcphảingắnvàtínhtoànvẹncủadữliệuđược
bảovệ. 
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4

Cáccânnhắcpháplýliênquanđ
 ếnđ
 ồnge
 uro
kỹthuậtsố 



Thôngđiệpchính: 


•

Cáclựachọnthiếtkếcụthểchođồngeurokỹthuậtsốsẽxácđịnhcơsởpháplýchoviệc
pháthànhcủanó. 

•



LuậtchínhcủaEUkhôngloạitrừkhảnăngpháthànhđồngeurokỹthuậtsốdướidạng
đồngtiềnphápđịnh,dođósẽyêucầungườiđượcthanhtoánchấpnhậnnóđểthanh
toán. 

•



Mộtsốthỏathuậnthựctếliênquanđếnviệcphânphốivàtiếpcậnđồngeurokỹthuậtsốvề
nguyêntắccóthểđượcthuêngoài,nhưngsẽcầnphảichịusựgiámsátchặtchẽcủaHệ
thốngChâuÂu. 



CơsởpháplýchoviệcHệthốngchâuÂupháthànhđồngeurokỹthuậtsố 

ViệclựachọnluậtchínhcủaLiênminhđểsửdụnglàmcơsởpháthànhsẽphụthuộcvàothiếtkế
củađồngeurokỹthuậtsốvàmụcđíchmànóđượcpháthành.Dođó,nếuđồngeurokỹthuậtsố
đượcpháthànhnhưmộtcôngcụcủachínhsáchtiềntệ,tươngtựnhưdựtrữcủangânhàngtrung
ươngvàchỉcóthểtiếpcậnvớicácđốitáccủangânhàngtrungương,thìHệthốngChâuÂucóthể
việndẫnĐiều127(2)củaTFEU,làmcơsởpháplýkếthợpvớicâuđầutiêncủaĐiều20Quychế
củaHệthốngNgânhàngTrungươngChâuÂu(ESCB). 

Thayvàođó,nếuđồngeurokỹthuậtsốđượccungcấpchocáchộgiađìnhvàcáctổchứctưnhân
khácthôngquacáctàikhoảnđượctổchứcvớiHệthốngchâuÂu,HệthốngchâuÂucóthểviện
dẫn,làmcơsởpháplý,Điều127(2)củaTFEU,cùngvớiĐiều17củaQuychếcủaESCB(tuynhiên,
khôngthểđóngvaitròlàcơsởpháplýduynhất).Nếuđồngeurokỹthuậtsốđượcpháthànhnhư
mộtphươngtiệnthanhtoánchocácloạithanhtoáncụthể,đượcxửlýbởimộtcơsởhạtầngthanh
toánchuyêndụngmàchỉnhữngngườithamgiađủđiềukiệnmớicóthểtruycập,thìcơsởpháplý
hợplýnhấtđểpháthànhnósẽlàĐiều127(2)củaTFEUtrongkếthợpvớiĐiều22củaQuychếcủa
ESCB.Cuốicùng,nếuđồngeurokỹthuậtsốđượcpháthànhnhưmộtcôngcụtươngđươngvớitiền
giấy,thìcơsởpháplýhợplýnhấtđểpháthànhnósẽlàĐiều128củaTFEUcùngvớicâuđầutiên
củaĐiều16trongQuychếcủaESCB.thìcơsởpháplýthíchhợpnhấtđểbanhànhsẽlàĐiều127
(2)củaTFEUcùngvớiĐiều22củaQuychếcủaESCB.Cuốicùng,nếuđồngeurokỹthuậtsốđược
pháthànhnhưmộtcôngcụtươngđươngvớitiềngiấy,thìcơsởpháplýhợplýnhấtđểpháthànhnó
sẽlàĐiều128củaTFEUcùngvớicâuđầutiêncủaĐiều16trongQuychếcủaESCB.thìcơsở
pháplýthíchhợpnhấtđểbanhànhsẽlàĐiều127(2)củaTFEUcùngvớiĐiều22củaQuychếcủa
ESCB.Cuốicùng,nếuđồngeurokỹthuậtsốđượcpháthànhnhưmộtcôngcụtươngđươngvớitiền
giấy,thìcơsởpháplýhợplýnhấtđểpháthànhnósẽlàĐiều128củaTFEUcùngvớicâuđầutiên
củaĐiều16trongQuychếcủaESCB. 
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Nhìnchung,việcviệndẫnĐiều128(1)củaTFEUcùngvớiĐiều16củaQuychếcủaESCBsẽcho
phépHệthốngchâuÂucóquyềnquyếtđịnhphùhợpnhấtđốivớiviệcpháthànhđồngeurokỹthuật
sốvớitrạngtháiđồngtiềnphápđịnh.ViệcdựavàoĐiều127(2)củaTFEUcùngvớicácĐiều17,20
hoặc22củaQuychếcủaESCBsẽphùhợphơnvớiviệcpháthànhcácbiếnthểđồngeurokỹthuật
sốchocácmụcđíchsửdụnghạnchế,khôngcótrạngtháiđồngtiềnhợppháp. 

Mộtđạoluậtthứcấp,đượcthôngquatrêncơsởĐiều133củaTFEU,cóthểđượcsoạnthảođểđiều
chỉnhcácđiềukiệnpháthànhđồngeurokỹthuậtsốvớitrạngtháiđồngtiềnphápđịnhcủaHệthống
ChâuÂu. 



HệthốngchâuÂucóthẩmquyềnpháthànhđồngeurokỹthuậtsốvới
trạngtháiđồngtiềnphápđịnh 



Luậtsơcấpđưarakháiniệmđồngtiềnphápđịnhmàkhônggiảithíchchitiếtvềphạmvivàhiệulực
pháplýcủanó.MặcdùtheoluậtchínhcủaLiênminhChâuÂurằngtiềngiấyeurodoHệthốngChâu
Âupháthànhsẽlà“giấybạc”duynhấtđểđượchưởngtưcáchđồngtiềnphápđịnh,cảTFEUvà
QuychếcủaESCBđềukhôngloạitrừrõràngviệcHệthốngChâuÂupháthànhcáctàisảnhoặc
nghĩavụkhôngphảilàđồngeuro.tiềngiấy(vídụ:chứngchỉnợECB)cóthểcótrạngtháiđồngtiền
phápđịnh.Hơnnữa,quyềnpháthành"tiềngiấyeuro"cóthểđượchiểulàbaogồmquyềnxácđịnh
địnhdạnghoặcphươngtiệncủa"tiềngiấyeuro".Nếuđồngeurokỹthuậtsốđượccoinhưmộtloại
tiềngiấy,thìthẩmquyềnđộcquyềncủaHệthốngChâuÂutheoĐiều128(1)củaTFEUđể“cho
phéppháthànhtiềngiấyeurotrongLiênminh”, 




Ýnghĩapháplýcủacáctùychọntruycậpđồngeurokỹthuậtsốkhácnhau 

Trongmộtkịchbảnmàngườidùngcuốicóquyềntruycậptrựctiếpvàođồngeurokỹthuậtsố,Hệ
thốngChâuÂusẽtrởthànhnhàcungcấpdịchvụthanhtoánduynhấtchođồngeurokỹthuậtsố,
trongkhitrongkịchbảnmàngườidùngcuốicóquyềntruycậptrunggian,HệthốngchâuÂusẽdựa
vàocácbênthứbađểphânphốicủađồngeurokỹthuậtsố. 

Quyềntruycậplẻvàođồngeurokỹthuậtsốđòihỏitínhmớiđángkểvềmặtpháplý,trongkhiquyền
truycậpphilẻ(cónghĩalàquyềntruycậpvàođồngeurokỹthuậtsốchỉđượccấpchocácthựcthể
hiệncóquyềntruycậpvàotiềncủangânhàngtrungương,cóthểlàđốitácchínhsáchtiềntệtheo
QuyđịnhchungcủaECBTàiliệuhoặcvớitưcáchlànhữngngườithamgiaTARGET2)sẽđơngiản
hơn,vìnósẽgiốngvớicácthônglệhiệntạihơn.Cóthểtriểnkhaiđồngeurokỹthuậtsốdựatrêntài
khoảnlẻbằngcáchmởtàikhoảntrựctiếpvớiHệthốngChâuÂuhoặcthôngquacáctrunggian
đượcgiámsát,trongkhiviệcphânphốiđồngeurokỹthuậtsốmangtên(cònđượcgọilàđồngeuro
kỹthuậtsố“dựatrênmãthôngbáo”hoặc“dựatrêngiátrị”)cóthểsẽyêucầusựthamgiacủacác
trunggianđượcgiámsát. 

Nhìnchung,tráivớicácyếutốcủathiếtkếvàpháthànhđồngeurokỹthuậtsố(cáctínhnăngnhư
thùlao,ẩndanh,cơsởhạtầng,môhìnhpháthành,v.v.),khôngthểthuêngoài,cácthỏathuậnthực
tếkhôngảnhhưởngđếnbảngcânđốikếtoáncủangânhàngtrungương(đốivớiVídụvềlưutrữ
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cácđơnvị,xửlýcáckhoảnthanhtoánthaymặtchocôngchúng,v.v.),vềnguyêntắc,cóthểđược
thuêngoài,chịusựgiámsátchặtchẽcủaHệthốngChâuÂu. 


Cácvấnđềluậtriêngtưliênquanđếnđồngeurokỹthuậtsố 


TùythuộcvàothiếtkếcủađồngeurokỹthuậtsốvàmụcđíchmànóđượcHệthốngchâuÂuban
hành,cácvấnđềluậttưkhácnhausẽphátsinh.Vídụ:trongmôhìnhdựatrêntàikhoản,đồngeuro
kỹthuậtsốsẽcấuthànhmộtyêucầuhoặcđạidiệnchomộtyêucầuđốivớingânhàngtrungương
quốcgiacóliênquan(NCB)hoặcECBvềkhảnăngchuyểnđổingangbằngvớimộtđạidiệnkhác
củađồngtiềncóchủquyền.Theođó,cácquytắcluậtriêngđiềuchỉnhtiềngửingânhàngsẽđược
ápdụng,vớiviệcchuyểntiềnkỹthuậtsốbằngđồngeurođạtđượcbằngcáchgiảmkhoảnnợcủa
NCBcủangườitrảchongườitrảvàtăngkhoảnnợmàNCBcủangườinhậnđốivớingườinhận. 
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5

Chứcnănghoạtđộngcủađồngeurok ỹthuật
số:cácphươngánthiếtkế 


Trongphầnnày,cácnguyêntắcvàyêucầuđãthảoluậntrướcđâyđượcsửdụngđểxác
địnhcáctínhnăngcầnthiếtcủacácloạiđồngeurokỹthuậtsốcóthểcó.45 

Thôngđiệpchính: 

•

Cáctínhnăngtiềmnăngcủađồngeurokỹthuậtsốcóthểđượcthiếtkếđểđápứngcác
nguyêntắccốtlõicủaHệthốngchâuÂuvàcácyêucầuđượcđưaratrongbáocáo. 

•



Dựatrêncáctínhnăngcóthểcócủađồngeurokỹthuậtsố,hailoạirộngđãđượcxácđịnhsẽ
đápứngcácđặcđiểmmongmuốn:ngoạituyếnvàtrựctuyến.Cácloạinàytươngthíchvới
nhauvàcóthểđượccungcấpđồngthờiởmứcđộvừađápứngcácnguyêntắccốtlõivừa
đápứngcácyêucầuchungđãxácđịnh. 





5.1

Cácthamsốchínhyếukhichỉđịnhchứcnăngcủađồngeurokỹthuậtsố 

Trongcácphầntrước,chúngtôiđãxácđịnhcácnguyêntắccốtlõi(Phần1),cácyêucầutheokịch
bảncụthể(Phần2)vàcácyêucầuchung(Phần3)củamộtđồngeurokỹthuậtsốtiềmnăngtrong
khuônkhổHệthốngChâuÂu. 

Phụlục1tómtắtcácđặcđiểmlýtưởngđượcxácđịnhtrongbáocáo,nhắclạitấtcảcácnguyêntắc
vàyêucầucốtlõi.Cáctínhnăngchínhcủađồngeurokỹthuậtsốcóthểđượctùychỉnhđểđápứng
cácđặcđiểmđượcyêucầuđượcmôtảtrongcácđoạnsauvàsựtươngtáccủacácđặcđiểmnày
đượcđánhdấukhicóthểápdụng. 



5.1.1

Môhìnhtruycập 
Ngườidùngcóthểtruycậpđồngeurokỹthuậtsốtrựctiếphoặcthôngquacáctrunggianđượcgiám
sát.Nếungườidùngcóquyềntruycậptrựctiếp,ngânhàngtrungươngsẽcầncungcấpcácdịchvụ
hướngtớingườidùngcuối,chẳnghạnnhưhỗtrợvànhậndạngkháchhàng.Điềunàysẽkhôngcần
thiếtnếungườidùngtruycậpđồngeurokỹthuậtsốmộtcáchgiántiếp,tứclàthôngquacáctrung
gianchịutráchnhiệmcungcấpcácdịchvụđó. 

MôhìnhtiếpcậntrunggianđượcưutiênhơnnhưđượcxácđịnhtrongYêucầu9.Tuynhiên,ngân
hàngtrungươngphảiđảmbảorằngcáchoạtđộngcủacáctrunggianđượcgiámsátkhôngảnh
hưởngđếnchấtlượngvàkhảnăngtiếpcậncủacácdịchvụđượccungcấpdướidanhnghĩangân
hàngtrungương(Yêucầu12).Tấtcảcáctácnhânvàthủtụcbênngoàingânhàngtrungươngnên
thúcđẩysựtintưởngcủangườidùngcuốivàogiảiphápthanhtoánbằngđồngeurokỹthuậtsố
(Nguyêntắc5).Đặcbiệt,cơsởhạtầngkỹthuậtcơbảnvàgiaodiệncủanóvớingườidùngcuốido
cáctrunggian 




45

CơsởhạtầngkỹthuậtcầnthiếtđểcungcấpcácloạihìnhnàysẽđượcthảoluậntrongPhần6. 

Báocáovềđồngeurokỹthuậtsố 
31 





cungcấpphảiđượcthiếtkếtheocáchđểbảotoànbảnchấtcủađồngeurokỹthuậtsốnhưmột
tráchnhiệmnợcủangânhàngtrungương(Nguyêntắc2)vàngănchặnbấtkỳviệctạoracácđơnvị
eurokỹthuậtsốbổsungdohệquảlỗihoặchànhvisaitráicủangườitrunggian(Nguyêntắc2). 



5.1.2

Yêucầuvềquyềnriêngtư 


Quyềnriêngtưcủangườidùngcóthểđượcbảovệởnhiềumứcđộkhácnhau,tùythuộcvàosự
cânbằngưutiêngiữaquyềncánhânvàlợiíchcôngcộng.Cácphươngtiệnthanhtoánđangđược
sửdụnghiệnnayđãcungcấpcácmứcđộriêngtưkhácnhau,từcácgiaodịchtiềnmặtẩndanhđến
cácgiaodịchyêucầuxácminhtàiliệuhoặcgiámsátquatàikhoảnngânhàng.46 Nếudanhtínhpháp
lýcủangườidùngđồngeurokỹthuậtsốkhôngđượcxácminhkhihọtruycậpvàocácdịchvụ,thì
bấtkỳgiaodịchtiếptheonàovềcơbảnsẽẩndanh.47 Mặcdùđiềuđóhiệnđangxảyrađốivớitiền
giấyvàtiềnxu,cácquyđịnhkhôngchophépẩndanhtrongthanhtoánđiệntửvàđồngeurokỹthuật
sốvềnguyêntắcphảituânthủcácquyđịnhđó(Yêucầu10).Cóthểphảiloạitrừtínhẩndanh,
khôngchỉvìcácnghĩavụpháplýliênquanđếnrửatiềnvàtàitrợkhủngbố,màcònđểgiớihạn
phạmvingườidùngcủađồngeurokỹthuậtsốkhicầnthiết-vídụnhưloạitrừmộtsốngườidùng
khôngthuộckhuvựcđồngeurovàngănchặndòngvốnquámức(Yêucầu13)hoặcđểtránhsử
dụngquánhiềuđồngeurokỹthuậtsốnhưmộthìnhthứcđầutư(Yêucầusố8). 


Nếungườidùngđượcxácđịnhkhihọtruycậpvàocácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốlầnđầutiên,
cácmứcđộriêngtưkhácnhauvẫncóthểđượccấpbởicảtổchứcpháthành(Hệthốngđồngtiền
chungchâuÂu)vàcácnhàcungcấpdịchvụtrunggian.Bảomậthoàntoànsẽlàđiểnhìnhcủa
thanhtoánbằngđồngeurokỹthuậtsốngoạituyến,phùhợpvớiKịchbản2(sựsuygiảmtrongviệc
sửdụngtiềnmặt),ngaycảkhingườidùngđãđượcxácđịnhbởi(các)nhàcungcấpdịchvụđồng
eurokỹthuậtsốtrướcđó.Thậtvậy,việckhôngcókếtnốidữliệuvớibênthứbangụýrằngviệcchia
sẻdữliệugiaodịchlàkhôngcầnthiếtđểgiảiquyếtthanhtoán. 

Cáchtiếpcậnquyềnriêngtưcóthểđượcchọnlọc,tứclànhàđiềuhànhhệthốngchỉcóthểcho
phépthựchiệnmộtsốloạigiaodịchnhấtđịnhmàkhôngcầnđăngkýdanhtínhcủangườithanh
toánvàngườinhậnthanhtoán.ĐiềunàyvẫnphùhợpvớiyêucầucủaTìnhhuống2.Mộtsốloại
giaodịch,vídụnhưgiaodịchcógiátrịlớn,cóthểphảixácđịnhnhữngngườidùngthamgiatheo
quyđịnh(Yêucầu10).NiềmtincủangườidùngvàomôhìnhbảomậtcủaHệthốngChâuÂukỹ
thuậtsốcơbảncóthểđượccủngcốthôngquaviệckiểmtoánbởicácbênthứbađộclập.Cuối
cùng,cácgiaodịchđồngeurokỹthuậtsốcóthểhoàntoànminhbạchđốivớinhàđiềuhànhcơsở
hạtầng,nhữngngườituynhiênsẽđảmbảobảovệdữliệu,nhưtrườnghợpđiểnhìnhcủathanh
toánđiệntửhiệnnay. 





46

47

Cầnlưuýrằngcácmứcđộriêngtưkhácnhauđốivớithanhtoántiềnmặtvàđiệntửkhônggâyrabấtkỳ
cảntrởnàođốivớikhảnăngchuyểnđổingangbằngvớicáchìnhthứctiềnkhácnhau. 
Cácgiaodịchvẫncóthểđượcliênkếtvớidanhtínhcủangườidùngdokếtquảcủacáccuộcđiềutratrước
đó,thườnglàcủacáccơquantưpháp.Thanhtoánđiệntửđểlạidấuvếtbấtcứkhinàocầnkếtnốiinternet
đểthựchiện.Cáckỹthuậtbổsungcóthểđượcsửdụngđểcungcấpthêmtínhbảomậtnếucầnthiết.Xem
vídụ“C
 ânb
 ằngtínhb
 ảomậtvàkhảnăngkiểmtoántrongmôitrườngsổcáiphântán”,ECBvàNgânh
 àng
NhậtBản,tháng2năm2020. 
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5.1.3

Hạnchếhoặckhôngkhuyếnkhíchviệcsửdụngquymôlớnđồngeurokỹ
thuậtsốnhưmộtkhoảnđầutư 



Nhưđãđềcập,HệthốngChâuÂucóthểxemxétgiớithiệucáccôngcụđểhạnchếviệcsửdụng
đồngeurokỹthuậtsố,phùhợpvớiYêucầu8và13vàđểngănchặnsựchuyểndịchquámứccủa
tiềnngânhàngthươngmạisangđồngeurokỹthuậtsố.48 Sốlượngđồngeurokỹthuậtsốmàngười
dùngcánhâncóthểnắmgiữsẽđượcgiữtrongmộtphạmvisaochogiátrịtổngthểcủađồngeuro
kỹthuậtsốđanglưuhànhsẽduytrìdướingưỡngtổnghợpđượccholàhợplý.Điềunàysẽyêucầu
mọingườidùngeurokỹthuậtsốphảiđượcxácđịnhítnhấttrongquátrìnhgiớithiệu:khôngthểẩn
danhđểtránhviệcvượtquacáchạnchếbằngcáchmạodanhnhiềungườidùng. 

Mộttùychọnsẽđượcnghiêncứulàchỉchophépngườidùngnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốđến
mộtngưỡngcánhântạibấtkỳthờiđiểmnào.Đểđảmbảorằngngườidùngluôncóthểnhậnđược
thanhtoánbằngđồngeurokỹthuậtsốvàkhôngcóthôngtinnàođượctiếtlộvềcáckhoảnnắmgiữ
cánhânhiệntại,cóthểápdụngphươngpháp“thácnước”theođóbấtkỳđồngeurokỹthuậtsốnào
vượtquágiớihạnnắmgiữsẽđượctựđộngchuyểnsangtàikhoảncủangườinhậnthanhtoánbằng
tiềnriêng.Tuynhiên,điềunàysẽyêucầutấtcảnhữngngườiđượcthanhtoánphảicómộttàikhoản
nhưvậy.49 

Nhucầuđốivớiđồngeurokỹthuậtsốcũngcóthểđượckiểmsoátthôngquacácchươngtrình
khuyếnkhích,theođólãisuấthoặcphídịchvụkémhấpdẫnhơnđượcápdụngkhitỷlệnắmgiữcá
nhânvượtquángưỡngnóitrên.Điềunàysẽcólợithếlàchophépngườidùngquyếtđịnhsốlượng
eurokỹthuậtsốhọmuốnnắmgiữthôngthường,trongkhiđảmbảorằngviệcnắmgiữsốtiềntrên
ngưỡngsẽítcạnhtranhhơnsovớicáchìnhthứcđầutưkhác.50 Cácchươngtrìnhưuđãidựatrên
mứcthùlao(vàcóthểthayđổi)củacáckhoảnnắmgiữsẽkhiếnviệcchophépcáckhoảnthanh
toánngoạituyếntheoyêucầucủaTìnhhuống2.Tươngtựnhưcácgiớihạn,thùlaotheocấpsẽ
yêucầuviệcxácđịnhcácngưỡngthíchhợpchosốlượngeurokỹthuậtsốmàngườidân,người
nướcngoàivàcáctổchứccôngtysẽcóthểnắmgiữmàkhôngphảitrảthêmphí. 

Tronghoàncảnhhiệntại,dườngnhưkhôngkhảthikhicungcấpviệcnắmgiữkhônggiớihạnđồng
eurokỹthuậtsốchocáctổchứcdoanhnghiệpvớilãisuấtbằngkhông.Phùhợpvớilậptrường
chínhsáchtiềntệhiệntạicủaECB,tỷlệthùlaodanhnghĩacủacáckhoảnđầutưbằngđồngeuro
khôngcórủiro(vídụ:tráiphiếuchínhphủđượcxếphạngAAAvớithờigianđáohạncònlạingắn)
màcáctổchứcdoanhnghiệpvàcácnhàđầutưtrongnướcvàquốctếcóthểđạtđượchiệntạithấp
hơn-0,5%.Quyềntruycậpkhôngbịhạnchếcủacácthựcthểnàyvàođồngeurokỹthuậtsốhiện
khôngthểđượccungcấpởmứcgiáhấpdẫnhơnmàkhônglàmgiánđoạncácdòngtàichínhvàlập
trườngchínhsáchtiềntệ.Lãisuấttheobậclàmộtlựachọncóthểchophépkếthợphaimụctiêu
sau: 




48

49

50

Bướcđầutiên,cầnphảiđịnhlượnggiátrịngưỡngmàtrênđóđồngeurokỹthuậtsốđanglưuhànhsẽđược
coilàquámức. 
Bêncạnhchứcnăng“thácnước”sửdụngtiềntưnhânnày,cácnhucầukhácnhaucủacáchộgiađìnhvà
côngtycũngcóthểđượctínhđếnđểđưaracáckhoảnphụcấpkhácnhautùythuộcvàoloạingườidùng. 
MộthệthốngthùlaotheotừngcấpđượcthảoluậntrongPanetta,F
 .,“T
 iềnmặtthếkỷ21:Ngânhàngtrung
ương,đổimớicôngnghệvàtiềntệkỹthuậtsố”,L
 ưuý ChínhsáchSuerf,S
 ố40,tháng8năm2018.Thùlao
cóthểđ
 ượcđặttheomứcchênhlệchsovớitỷlệchínhsáchphùhợpvớiBindseil,U.,“C
 BDCtheocấpbậcv à
hệthốngtàichính”,V
 ănkiệnlàmv iệc,S
 ố2351,ECB,tháng1năm2020. 
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(i)cungcấpchocôngdânkhuvựcđồngeuroquyềntruycậpvàođồngeurokỹthuậtsốvớisốlượng
lớn(nhưngkhôngnhấtthiếtlàkhônggiớihạn)vớicácđiềukiệnkhôngtệhơntiềngiấy,tứclàlãi
suấtkhôngdưới0%;và(ii)cấpchonhữngngườikhácquyềntruycậpvàođồngeurokỹthuậtsốmà
khôngcóràngbuộcvềsốlượngvàkhônghạnchếngườisởhữuđồngeurokỹthuậtsốđốivớicông
dântrongnước.




Vấnđềnàykhôngphátsinhkhilãisuấtdanhnghĩaphirủirorõràngnằmtrongvùngdương.Trong
trườnghợpnày,khảnăngtiếpcậnrộngrãicủanhữngngườinắmgiữtiềmnăngđốivớiđồngeuro
kỹthuậtsốđượctrảbằng0sẽtrởnênkhảthi. 



5.1.4

Cáchạnchếđốivớiquyềntruycậpvàocácdịchvụđồngeurokỹthuậtsố 


HệthốngchâuÂucóthểmuốngiớihạnphạmvicủacáccánhân/tổchứccóthểtruycậpvàocác
dịchvụkỹthuậtsốcủađồngeuro.Khảnăngnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốcóthểbịhạnchế,vídụ,
đốivớicưdânởmộtkhuvựcpháplýnhấtđịnh(vàcóthểlàdukháchtrongthờigianhọlưutrú)
hoặcđốivớingườidùnglẻ,v.v.51 

Mộtđồngeurokỹthuậtsốkhôngcóhạnchếtruycậpsẽchophépsửdụngquốctế,phùhợpvớiYêu
cầu6.Tuynhiên,donhữngrủironghiêmtrọngmàđiềunàysẽdẫnđến(xemPhần3),nênápdụng
cáchtiếpcậnhợptácgiữacácngânhàngtrungươngpháthànhCBDC.Mộtđồngeurokỹthuậtsố
vớiquyềntruycậpbịhạnchếvẫncóthểđượcsửdụngtrênphạmviquốctếnếucácnhómcôngdân
khôngthuộcLiênminhChâuÂucụthểđượcphéptruycập,vídụnhưkhiđếnthămcácquốcgiakhu
vựcđồngeurovàsauđósửdụngnó. 

Trongkhiviệcsửdụngrộngrãiđồngeurokỹthuậtsốởnướcngoàicóthểgâyracácvấnđềthay
thếtiềntệtrongcáckhuvựctàiphánnướcngoài,ítnhấthaivấnđềbổsungsẽcầnđượcgiảiquyết
trongtrườnghợpđồngeurokỹthuậtsốđượctrảcông.Đầutiên,theoKịchbản4,ngânhàngtrung
ươngcóthểápdụngcácđiềukhoảnkhácnhauđốivớithùlaocủađồngeurokỹthuậtsốởcáckhu
vựcpháplýkhácnhaubênngoàikhuvựcđồngeuro(nếuviệcsửdụngđóđượcphéphoàntoàn)tùy
thuộcvàovịtrí,nơicưtrúvà/hoặcquốctịch(đốivớivídụ,đốixửvớingườidùngởcácquốcgia
chịucáclệnhtrừngphạtquốctếkhácnhau).











51

LàkếtquảcủanguyêntắchàihòatốithiểucủaChỉthịAMLcủaEUvàcáchtiếpcậndựatrênrủiro,làđặc
điểmchínhcủakhuônkhổAML/CFT,việcđảmbảocácthựchànhhàihòavàgiốngnhauđốivớingười
dùngtrêntoànbộkhuvựcđồngeurosẽlàmộttháchthức.Cácyêucầukỹthuậtvàhạnchếliênquanđến
việchạnchếquyềntruycậpsẽđặcbiệtkhókhănnếuđồngeurokỹthuậtsốlàmộtcôngcụmang. 
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Thứhai,vìthùlaocủacácCBDCkhácnhaucóthểkhơigợidòngvốnvàquymôcủachúngsẽphụ
thuộcvàocácgiớihạnápdụngđốivớiviệcnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốcủangườidùngcánhân
(Yêucầu13),SựphốihợpgiữacácngânhàngtrungươngpháthànhCBDCsẽlàcầnthiếtđểđảm
bảorằngcácCBDCkhácnhauđanglưuthôngkhôngthểđượcsửdụngđểtạoradòngvốnquá
mức,đồngthờikhônghạnchếquyềntựdodichuyểnvốnbằngđồngeurothôngquacáchìnhthức
kháchoặcchuyểntừtiềntưnhânsangmộtdanhmụccácCBDC(Yêucầu8).Nếukhôngcósựphối
hợpnhưvậy,mộtngânhàngtrungươngcungcấpcáckhoảnđầutưkhônggiớihạnvàoCBDCcủa
mìnhcóthểthuhútmộtlượnglớnvốnmànếukhôngthườngđượclưutrữdướidạngtiềntưnhânở
cáckhuvựcpháplýkhác.


5.1.5

Cơchếchuyểnnhượng 


Mộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượccungcấpthôngquamộthệthốngdựatrêntàikhoảnhoặc
nhưmộttàisảndongườidùnggiữhoàntoàn(bearerinstrument).52 Trongmộthệthốngdựatrêntài
khoản,phầngiữcủangườidùngsẽđượcghilạibởimộtbênthứba,bênthứbasẽxácđịnhthay
mặtchongườithanhtoánvàngườinhậnthanhtoán,giaodịchhợplệvàsẽcậpnhậtsốdưtương
ứngchophùhợp.Đâylàcáchmàcácđạilýlàmtheongàynayđểchuyểntiềntừtàikhoảnngân
hàngcủangườitrảtiềnsangtàikhoảncủangườinhậntiềnvàlàcáchtiếpcậnđượccácgiảipháp
thanhtoánđiệntửlớnápdụng.NósẽchophépngânhàngtrungươngpháthànhCBDCkiểmsoát
cácluồnggiaodịch(trựctiếphoặcthôngquacáctrunggianđượcgiámsát).Tuynhiên,phương
phápnàykhôngthểđượcsửdụngkhingườidùnghoặcbênthứbatrungtâmkhôngtrựctuyến. 

Khisửdụngđồngeurokỹthuậtsốdongườidùnggiữ,ngườithanhtoánvàngườinhậnthanhtoán
sẽchịutráchnhiệmxácminhbấtkỳsựchuyểngiaogiátrịnàogiữachúng.Đâylàcáchthanhtoán
bằngtiềnmặthoạtđộng,trongkhicácứngdụngchothanhtoánđiệntửbịhạnchế.Mộtđồngeuro
kỹthuậtsốmangtheosẽnằmngoàisựkiểmsoáttrựctiếpcủaHệthốngchâuÂuhoặccáctrung
gianđượcgiámsátcủanóvàcónghĩalà,trongsốnhữngthứkhác,giớihạnvềviệcnắmgiữvàgiá
trịcủacácgiaodịchquốctế(Yêucầu8và13)cũngnhưcáchạnchếđốivớinhómmụctiêucủa
ngườidùng(Yêucầu12)chỉcóthểđượcthựcthiởcấpthiếtbịthanhtoán.

Trongtrườnghợpthanhtoánbằngtàisảndongườidùnggiữ,yêucầucủangânhàngtrungương
rằngchỉnhữngngườidùngcóquyềnhợpphápmớithamgiavàomộtgiaodịchcónghĩalàtấtcả
cácthiếtbịthanhtoánsẽyêucầungườidùngxácthựcdanhtínhcủahọ.Vídụ,thiếtbịcóthểghilại
thôngtinvềcácthuộctínhvậtlýcủangườidùngdựđịnh(đượcgọilàsinhtrắchọc,



52

Mộtsốnguồnsửdụngthuậtngữ“token-based”đồngnghĩavới“dựatrêncôngnghệsổcáiphântán(DLT)”.
Tuynhiên,i)khôngphảitấtcảcácgiaothứcDLTđềutươngthíchvớiviệccungcấpcôngcụghitênvàii)
chúngtôisửdụngthuậtngữtokenđểcónghĩalàđạidiệnchotàisảnhiệncó(khácvớitàisản“gốc”được
ghitrênsổcáiphântán).MộtđồngeurokỹthuậtsốdongườidùnggiữsẽkhôngnhấtthiếtphảisửdụngDLT. 
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vídụ:nhậndạngvântayvàmốngmắt)vàngườidùngphảicungcấpcácyếutốphùhợpkhithực
hiệnthanhtoán.NếuCBDCmangtênđượclưutrữcụcbộtrênthiếtbịthanhtoán,việcmấtmáthoặc
hưhỏngthiếtbịcóthểdẫnđếnmấtCBDC.Quyềnriêngtưvàbảomậtcủathôngtinđượclưutrữ
trongthiếtbịcầnđượcđảmbảobằngcáccôngcụkỹthuậttiêntiếnnhấthiệncó. 



5.1.6

Thiếtbịthanhtoán 

Đồngeurokỹthuậtsốcóthểđượccungcấpdướidạngdịchvụdựatrênwebvà/hoặcthôngqua
cácthiếtbịvậtlýchuyêndụngnhưthẻthôngminh.Trongkhitrongtrườnghợpđầutiêncóthểsử
dụngnhiềuloạithiếtbị(vídụ:máytính,điệnthoạidiđộngvàthiếtbịđeođược)vàkếtnốiinternetlà
cầnthiết,thìtrườnghợpthứhaisẽyêucầungườithanhtoánvàngườinhậnthanhtoánphảicócác
thiếtbịtươngthíchcụthểcũngcóthểkíchhoạtsửdụngngoạituyến(Tìnhhuống2).Tấtnhiên,một
đồngeurokỹthuậtsốcóthểđượccungcấpthôngquacảthiếtbịvậtlývàdịchvụdựatrênweb(ví
dụ:đốivớiTìnhhuống1),trongphạmvimàhai(hoặcnhiều)giảiphápthanhtoánđượcđồngbộ
hóa. 

Cácthiếtbịthânthiệnvớingườidùngđượcsửdụngtrongthanhtoáneurokỹthuậtsốngoạituyến
sẽcầnđượcchứngnhậnvàcácnhàpháttriểncủachúngrấtđángtincậy(Yêucầu11vàNguyên
tắc5),nhưtrườnghợpsảnxuấttiềnmặt,trongđócáctínhnăngbímậtđượccáccôngtytưnhân
nhúngvàotiềngiấy.Tuynhiên,việcđạtđượcmứcđộbảomậttươngtựtrongmôitrườngkỹthuậtsố
vớinhiềunguồnrủiromạngphứctạphơnnhiềuvàrủironàyvẫnchưađượchiểuđầyđủ(Yêucầu
14).Điềuquantrọngcầnlưuýlàsựvắngmặtcủabênthứbatrungtâmcóthểchặnmộtngườidùng
cụthểhoặccácđơnvịeurokỹthuậtsốgiảlàmtăngđángkểtácđộngcủaviệchacktiềmẩnvới
nhữnghậuquảcóthểgâyrốiloạnchonềnkinhtế,baogồmcảviệcmởrộngcơsởtiềntệmộtcách
khôngchínhđáng(chốnglạiNguyêntắc2). 
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5.1.7

Tínhkhảdụngvàkhảnăngsửdụngngoạituyến 

Mộtkhoảnthanhtoánđiệntửkhôngđượcxácnhậntrựctuyến-thôngquamạngngườidùnghoặc
trongmộtsổđăngkýtrungtâm-vẫncóthểđượccoilàcuốicùngbằngcáchdựavàocácmô-đun
“phầncứngđángtincậy”.Chứcnăngngoạituyếntránhviệcchiasẻchitiếtgiaodịchvớicácbên
khôngphảingườithanhtoánvàngườinhậnthanhtoán,chophépđồngeurokỹthuậtsốtrởthành
phươngtiệnbổsungchotiềnmặt(Tìnhhuống2)vàcungcấpgiảiphápthanhtoándựphòngcósẵn
trongcáctìnhhuốngkhắcnghiệt(Tìnhhuống5).53 Cácmô-đunnàyngàycàngcósẵnchongười
dùngđồngeurokỹthuậtsốtiềmnăngdướidạngthẻthôngminh,thiếtbịdiđộngvàthiếtbịđầucuối
thanhtoán.Khoảnthanhtoáncóthểđượcgiảiquyếtngaylậptứcbằngcáchchuyểncácđơnvị
đượctàitrợtrướcgiữacácthiếtbịcủangườithanhtoánvàngườinhậnthanhtoán. 

Cácthiếtbịthanhtoáncóthểđượctàitrợtrướcbằngmộtlượngeurokỹthuậtsốđượckhấutrừtừ
sốdưmàngườidùngcótrựctuyếntrướckhichúngđượcsửdụngngoạituyến.Thiếtbịđángtincậy
sẽchứasốdưhiệntạivàđiềuchỉnhnókhingườidùngthanhtoán.Vềphíangườinhậnthanhtoán,
thườngđượctrangbịmộtthiếtbịđầucuối,việcchuyểntiềnsẽđượcghilạivớicácthôngtincần
thiếtđểchứngminhrằngviệcchuyểntiềnđãthựcsựđượchoàntất. 

Nếucóthể,trêncơsởphânloạihợpphápcủađồngeurokỹthuậtsốvàliênquanđếnchốngrửa
tiền(AML)vàchốnglạicácnghĩavụtàitrợchokhủngbố(CFT),khảnăngthanhtoáncánhânngoại
tuyếnsẽlàmộttínhnănghấpdẫnmàHệthốngchâuÂucóthểcungcấp,cácdịchvụphảnchiếucó
thểđượccungcấpbởimộtsốnhàpháthànhvànhàcungcấpví“stablecoin”,màcònbởicácngân
hàngtrungươngnướcngoài(Kịchbản3).HệthốngChâuÂusẽđượcđặttốtnhấtđểgiànhđượcsự
tintưởngcủacôngdânChâuÂu(Nguyêntắc5)trongmộtcôngcụthanhtoánngoạituyến,đâylàsự
tiếpnốihợplývaitròcủanóvớitưcáchlànhàpháthànhtiềngiấy. 


Thanhtoánngoạituyếnsẽyêucầucáctiêuchuẩngiaodiệnngườidùngbảomậtcaođượcxây
dựngđểchiphốichứcnăngtrênthiếtbịcủangườidùngcóthểtươngtác.Điềunàysẽhỗtrợsự
pháttriểncủamộtgiảiphápchungchongườidùngcuốicủaChâuÂu(hoặcnhiềugiảiphápcóthể
tươngtác)tạiPOSvàchocácgiaodịchP2P,dođóhỗtrợsốhóanềnkinhtếChâuÂu.Thiếtbịcủa
ngườidùngcóthểđượckíchhoạtkhithanhtoánđượcthựchiện,thayvìluônđượckếtnốivàtiêu
tốnnănglượngnhưtrườnghợpcủacácthiếtbịđầucuốithanhtoánhiệntại. 

Tuynhiên,khoảnthùlaoápdụngchođồngeurokỹthuậtsốđượclưutrữngoạituyếnkhôngthểthay
đổibởingânhàngtrungươngtheothờigianvìnósẽkhôngthểgiaotiếpvớithiếtbị(Tìnhhuống4).
Hơnnữa,mộtđồngeurokỹthuậtsốchỉcóthểsửdụngngoạituyếnsẽkhócóthểhỗtrợcácchức
năngnângcaomớinhưthanhtoáncóđiềukiện(Tìnhhuống1).Mộtđồngeurokỹthuậtsốngoại
tuyếnsẽcầnphảitồntạitrựctuyếntạimộtsốthờiđiểm,đểchophépngườidùngnạptiềnvàoví
eurokỹthuậtsốngoạituyếnthôngquaphạmvirộnghơn 



53

Đồngeurokỹthuậtsốngoạituyếncóthểhoạtđộngnhưmộtkhoảndựphòngmiễnlàsốtiềnđượcngười
dùngtàitrợtrướctrongthiếtbịcủahọđủđểđápứngnhucầuthanhtoánđivàđếncủahọ.Mặcdùnósẽ
chophépngườidùngcóđủtàisảnnắmgiữđểthựchiệnvànhậncáckhoảnthanhtoánhàngngàycủahọ,
nhưnggiảiphápnhưvậychỉcóthểđượcsửdụngvớicáckhoảnthanhtoánlâncậnvàkhôngthểhoạtđộng
trongthờigiandàihơn(tươngtựnhưtiềnmặttrongtrườnghợpATMngừnghoạtđộngvàngânhàngđóng
cửa).
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hệthốngthanhtoán;dođó,bấtkỳđồngeurokỹthuậtsốngoạituyếnnàocũngnênđượcliênkếtvới
mộtdạngđồngeurokỹthuậtsốtrựctuyến.54  



5.1.8

Thùlao55 


Mộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượctrảcôngvìlýdochínhsáchtiềntệ(Kịchbản4),nhưngcũng
vìlýdoổnđịnhtàichínhvàlýdocơcấu,chẳnghạnnhưgiảmnhucầuđốivớiđồngeurokỹthuậtsố
chomụcđíchđầutưvàngănHệthốngChâuÂutrởthànhmộttrunggianđầutưlớn(Yêucầu8).56
Thùlaocũngcóthểđượccoilàmộttínhnănghấpdẫnđốivớingườidùng,điềunàysẽbảotoànvai
tròcủađồngeurotrongthanhtoánlẻtrongmôitrườngkỹthuậtsốvớicácloạitiềnkỹthuậtsốthay
thế(Kịchbản3),nhưngđiềunàycóthểtráingượcvớimụctiêuchínhsáchtiềntệcủangânhàng
trungương.Hơnnữa,khixemxétcáctínhnăngcóthểlàmchođồngeurokỹthuậtsốcạnhtranhso
vớicáccôngcụthanhtoánkỹthuậtsốthaythế,nênxemxétcáclợithếcạnhtranhcủanó.Mộtđồng
eurokỹthuậtsố,vớitưcáchlàmộttráchnhiệmpháplýcủaHệthốngChâuÂu,cóítrủironộitại
hơnsovớimộtkhoảntiềngửitrongngânhàngthươngmại.Tuynhiên,mụcđíchcủangânhàng
trungươnglàcạnhtranhvớicácngânhàngthươngmạivìlýdoổnđịnhtàichínhvàdovaitròquan
trọngcủahọtrongviệctruyềntảichínhsáchtiềntệ. 

Thùlaocủamộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểcốđịnhhoặcthayđổivà,trongtrườnghợpthứhai,có
thểđượcliênkếtvớicáctỷgiácủangânhàngtrungươngkhác.Mộtkhoảnthùlaocốđịnhcóthểsẽ
bằng0,đốivớitiềnmặt.Vớimứcthùlaothayđổi,ngânhàngtrungươngcóthểđiềuchỉnhlãisuất
theothờigian,songsongvớihoặcđộclậpvớicácthayđổilãisuấtchínhsách.Mộtlựachọntiềm
năngchomộtkhoảnthùlaothayđổicóthểlàđặtlãisuấttrênđồngeurokỹthuậtsốlàmchênhlệch
lãisuấtngânhàngtrungươngkhác.Tấtnhiên,nhưtrongtrườnghợpchênhlệchkhácgiữalãisuất
ngânhàngtrungương(vídụchênhlệchgiữalãisuấttrêncáchoạtđộngtáicấpvốnchính(MRO)và
lãisuấttrêncơsởthườngtrực),việcđiềuchỉnhmứcchênhlệchđôikhicóthểđượcthựchiệnvì
nhiềulýdokỹthuậtkhácnhau. 

Nhưđãđềcập,thùlaocóthểđượcphâncấp,vớicácmứclãisuấtkhácnhauđượcápdụngtrong
cáctrườnghợpkhácnhau.Vídụ,điềunàysẽchophépHệthốngchâuÂutrảlãisuấtkémhấpdẫn
hơnđốivớilượnglớnđồngeurokỹthuậtsốhoặccácnhàđầutưnướcngoàinắmgiữđểngănchặn
việcsửdụngquánhiềuđồngeurokỹthuậtsốnhưmộtkhoảnđầutưhoặcđểgiảmthiểurủirothu
hútđầutưquốctếkhổnglồchảy.Cóthểlậpluậnrằngviệckhôngtrảthùlaocủatiềngiấytạora
nhữngtácđộngkhôngmongmuốn,vìchiphícơhộicủaviệcnắmgiữtiềngiấythayđổitheolãisuất
ngânhàngtrungươngvàthịtrường.Từgócđộnày,sẽcóvẻtựnhiênnếuvượtquahạnchếnày
mộtkhicôngnghệchophépngânhàngtrungươngtrảtiềnchohọ.Tuynhiên,việcthiếtkếmộtđồng
eurokỹthuậtsốkhảdụngngoạituyếnsẽphảiđốimặtvớinhữngtháchthứcbổsungnếunóđược
trảcông. 

54

Vídụ:ngânhàngtrungươngcóthểpháthànhđồngeurokỹthuậtsốngoạituyếnđượctàitrợtrướcbằng
cáchghinợsốdưtàikhoảneurokỹthuậtsốcósẵntrựctuyến. 

55

Thùlaocóthểdẫnđếncácvấnđềliênquanđếnthuế,chưađượcxemxétởgiaiđoạnnày. 

56

Cầnlưuýrằngviệcsửdụngthùlaocóthểgâytrởngạichoviệctruyềntảichínhsáchtiềntệnếuđượcsử
dụngchobấtkỳmụcđíchnàokhác,baogồmhạnchếnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốvàcạnhtranhvớicác
loạitiềnkỹthuậtsốkhác. 
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5.1.9

Đồngtiềnphápđịnh 
TrongkhiPhần4baogồmphântíchpháplývềviệcliệumộtđồngeurokỹthuậtsốcóthểlàđồng
tiềnphápđịnhhaykhôngvànhưthếnào,phầnnàytậptrungvàocáctácđộnghoạtđộngcủamột
đồngeurokỹthuậtsốsẽđủđiềukiệnlàđồngtiềnphápđịnh.Trạngtháiđồngtiềnphápđịnhsẽlà
mộtđặcđiểmmongmuốncủađồngeurokỹthuậtsố.Nếukhôngcótrạngtháinày,cáctrìnhđiều
khiểnchấpnhậnsẽgiốngvớicácgiảiphápthanhtoánđiệntửkhác:nhữngngườiđượctrảtiềntiềm
năngsẽquyếtđịnh,trêncơsởcáctínhnăng,cóchấpnhậnđồngeurokỹthuậtsốnhưmộtphương
tiệnđểthựchiệnnghĩavụhaykhông,điềunàycóthểngụýnhucầuhoànthànhcácyêucầugia
nhậpcóthểcóvàtrangbịchomìnhthiếtbịthanhtoánvà/hoặccáccôngcụkháccầnthiếtđểchấp
nhậnmộtkhoảnthanhtoánđến. 


Quyếtđịnhchỉđịnhtrạngtháiđồngtiềnphápđịnhchođồngeurokỹthuậtsốtrênthựctếsẽyêucầu
rằngnócóthểsửdụngđượcởbấtkỳnơinàovàtrongmọiđiềukiện,đểchophépchấpnhậnthanh
toánvôđiềukiện.Trạngtháiđồngtiềnphápđịnhsẽyêucầungườidùngcóthểnhậncáckhoản
thanhtoánđếnthôngquacácphươngtiệnthânthiệnvớingườidùngnhưtiềngiấy,chẳnghạnbằng
cáchsửdụngmộtthiếtbịvậtlýđơngiảncũngcóthểđượcsửdụngngoạituyếnhoặc,nếutrạngthái
đồngtiềnphápđịnhcũngđượcápdụngchotrựctuyếnthanhtoán,mộtdịchvụvíkỹthuậtsốcósẵn
chotấtcảmọingười.Mộtđồngeurokỹthuậtsốvớitrạngtháiđồngtiềnphápđịnhsẽdễdàngđược
chấpnhậnhơnthôngquamộttậphợpcácgiảiphápngườidùngcuốichung(hoặccóthểtươngtác). 

Vớikhảnăngpháthànhđồngeurokỹthuậtsố,cácnhàđồnglậpphápcủaEUcũngcóthểxemxét
mởrộngkháiniệmđồngtiềnphápđịnhchocácgiaodịchtrựctuyến.Điềunàysẽcậpnhậtmôi
trườngpháplýsongsongvớiviệcbanhànhtráchnhiệmngânhàngtrungươngkỹthuậtsố,làmcho
đồngeurokỹthuậtsốtrởthànhgiảiphápthanhtoánrấthấpdẫncóthểtránhthaythếtiềnkỹthuật
số(Kịchbản3).Tuynhiên,kháiniệmđồngtiềnphápđịnhđượchiểukhácnhaugiữacácQuốcgia
Thànhviênvàviệcsửdụngđồngeurokỹthuậtsốchắcchắnsẽđượchưởnglợitừviệctăngcường
vàhàihòacácdiễngiảiquốcgia,cókhảnăngbaogồmbằngcácđiềukhoảnmớiởcấpđộEU.57




5.1.10

Cơsởhạtầngsongsong 
Mộtđồngeurokỹthuậtsốdựatrêncơsởhạtầngtồntạisongsongvớicáccơsởhạtầngcủacác
giảiphápthanhtoánkháccóthểgiúpchốnglạicácsựkiệnkhắcnghiệtnhưsựcốvàtấncông
mạng,thiêntaivàđạidịch(Kịchbản5).Cơsởhạtầngsongsongchocácgiảiphápthanhtoántư
nhâncóthểcungcấpđiềunàynhưngsẽtốnkém,dobảnchấtcủahệthốngthanhtoánlàmộtngành
côngnghiệpmạngvàítcókhảnăngđượcgiớithiệubởicáctổchứcđịnhhướnglợinhuậntưnhân.
Cómộtcơsởhạtầngsongsongchođồngeurokỹthuậtsốdườngnhưđặcbiệttốnkémvàkhóxảy
ranếucáctrunggianđượcgiámsátkhôngchỉthamgiavàoviệcgiớithiệungườidùngmàcòntrong
quátrìnhxửlýcácgiaodịchcủahọ.Tuynhiên, 




57 Xem“ B
 áocáocủaNhómchuyêngiađồngtiềnphápđịnhcủaEuro(ELTEG)vềđịnhnghĩa,phạmvivàảnh
hưởngcủađồngtiềnphápđịnhđốivớitiềngiấyvàtiềnxueuro”,2
 010,trongđónóirằngtừquanđiểmcủa
cácdịchvụcủaỦybanChâuÂuvàcácdịchvụcủaECB“chínhkháiniệmđồngtiềnphápđịnhcónghĩalà
nếukháchhàngkhăngkhăngmuốnthanhtoánbằngtiềnmặtkhikýkếthợpđồng,nghĩalànhàlẻvàngười
tiêudùngkhôngđồngýtrênbấtkỳphươngtiệnthanhtoánnàokhác,thìkhôngnêntừchốitiềnmặt,trừkhi
nhàlẻcóthểđưaracáclýdokháchquanđượcxácđịnhrõràngđểlàmnhưvậy”.Ngượclại,cácthànhviên
ELTEGtừĐức,PhầnLan,HàLanvàIrelandkhẳngđịnhrằng“cácđiềukhoảnđồngtiềnphápđịnhđềcập
đếnviệchoànthànhmộtphầnthiếtyếucủahợpđồngđãđượckýkếtvàkhôngcónghĩavụkýkếthợpđồng
chophépthanhtoánbằngtiềnmặt”. 
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quyếtđịnhchịucácchiphíđóphảidựatrênkhảnăngxảyravàmứcđộcủacácsựkiệncựcđoan
đangđượcxemxét.Cơsởhạtầngsongsongcũngsẽhoạtđộngngượclạivớimụcđíchpháthành
đồngeurokỹthuậtsốđểcảithiệnchiphívàdấuấnmôitrườngcủacáckhoảnthanhtoán(Kịchbản
7). 


5.2

Cácdạngđồngeurokỹthuậtsốcóthểcùngtồntại 
Dựatrênmôtảvềcácđặcđiểmcóthểcócủađồngeurokỹthuậtsố,cóvẻnhưcóthểxácđịnh
đượchailoạithỏamãncácđặcđiểmđượcnêutrongbáocáonày.Nhữngđiềunàytươngthíchlẫn
nhauvàcóthểđượccungcấpđồngthờitrongchừngmựccảhaiđềuđápứngcácnguyêntắccốt
lõi,cácyêucầutheotìnhhuốngcụthểvàcácyêucầuchungđượcxácđịnhtrongbáocáonày. 

Loạiđầutiêncóthểđượcsửdụngngoạituyến.Nócóthểđượcsửdụngmàkhôngcósựcanthiệp
củabênthứbavàdođóchỉnênđượccungcấpthôngquacácthiếtbịngườidùngcụthể,cóthể
đượcphânphốivà/hoặctàitrợthôngquacácbêntrunggianđượcgiámsátvàphảiantoàntrước
cảviệcxâmnhậpvàsửdụngbởinhữngngườingoàiýmuốn.Vềnguyêntắc,cácgiaodịchđồng
eurokỹthuậtsốngoạituyếnsẽđượcẩndanhvàchỉcóthểđượctrảcôngvớilãisuấtcốđịnhvà

khôngâm.58Hơn
nữa,cácgiớihạnvềviệcsửdụngđồngeurokỹthuậtsốngoạituyến,baogồmcả

liênquanđếntínhnăngẩndanhtiềmnăngcủanó,cầnđượcđảmbảobằngcácràngbuộckỹthuật
thíchhợptrongthiếtbịthanhtoán.59 Cácđặcđiểmcủađồngeurokỹthuậtsốngoạituyếnsẽhoàn
toàntươngthíchvớinhữngđặcđiểmcầnthiếtđểđượchưởngtưcáchđồngtiềnphápđịnh(vídụ:
thiếuchiphíbổsungchongườidùngtiềmnăngvàtínhkhảdụngphổbiến-khôngcầnkếtnối
internet).Cuốicùng,cơsởhạtầngcủađồngeurokỹthuậtsốngoạituyếntrênthựctếsẽsongsong
vớicơsởhạtầngcủacácgiảiphápthanhtoánđiệntửkhác. 

Loạieurokỹthuậtsốthứhaicóthểđượcsửdụngtrựctuyếnvàđượctrảcôngvớitỷlệthayđổitheo
thờigian.Thùlaosẽlàmộtcôngcụmạnhmẽchocácứngdụngchínhsáchtiềntệvàcũngđểhạn
chếsựchuyểndịchtừtiềntưnhânsangđồngeurokỹthuậtsố(mặcdùvìmụcđíchnày,nócóthể
gâytrởngạichoviệctruyềntảichínhsáchtiềntệ).Đồngeurotrựctuyếncóthểđượcsửdụngtrực
tuyếncóthểcócácchứcnăngnângcaovàtạocơhộichocáctrunggiantưnhânđượcgiámsát
cungcấpcácdịchvụgiátrịgiatăng.Việcsửdụngnósẽkhôngbịràngbuộcvớibấtkỳthiếtbịcụthể
nàovàquyềntruycậpvàotấtcảcácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượckiểmsoátbởicác
bêncótráchnhiệm(ngânhàngtrungươngvàcáctrunggiantưnhânđượcgiámsát)bấtcứlúcnào.
Tuynhiên,loạieurokỹthuậtsốthứhainàysẽloạitrừkhảnăngẩndanhchongườidùng. 

Cầnlưuýrằngbấtkỳđồngeurokỹthuậtsốnàođểsửdụngngoạituyếnsẽcầnđượcquảnlýtrực
tuyếntạimộtsốthờiđiểmđểthêmtiềnvàothiếtbịhoặc/rúttiềnvàhailoạieurokỹthuậtsốcóthể
cùngtồntại.60 Tươngtựvớisựcùngtồntạicủatiềngửingânhàngthươngmại(trựctuyến)và 



58

59


60

Lãisuấtchỉcóthểthayđổikhingườidùngđưathiếtbịlênmạngđểthêm/rútmộtlượngđồngeurokỹ
thuậtsố. 
Cầnlưuýrằngcáckhoảnthanhtoánngoạituyếnđếnvượtquágiớihạnnắmgiữkhôngthểđượcchuyển
đếntàikhoảnbằngtiềnriêngvàgiaodịchliênquansẽbịngườinhậnthanhtoántừchối.Tuynhiên,thanh
toánngoạituyếnchỉcóthểđượcthựchiệnkhicósựđồngýtừngườinhậnthanhtoánvàdođó,giớihạn
nàysẽkhôngtạoracácvấnđềvềquyềnriêngtưliênquanđếntàisảncủacôấy/anhấy. 
Nếuđồngeurokỹthuậtsốcósẵntrựctuyếnphảitrảlãisuấtthayđổikhôngthểtáitạotrongtrườnghợp
đồngeurokỹthuậtsốngoạituyến,điềunàycóthểcảntrởkhảnăngthaythếgiữahaiđồngtiềnnày 
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tiềnmặt(vậtlý)cóthểđượcrúttừtàikhoảnngânhàngquamáyATM,đồngeurokỹthuậtsốcóthể
đượccungcấptrựctuyếnvàsốtiềnđượctảivàomộtthiếtbịvậtlýđểsửdụngngoạituyến.Điều
nàycũngngụývềkhảnăngcùngtồntạicủađồngeurokỹthuậtsốdựatrêntàikhoảnvàkhôngcó
ghidanhđểphụcvụchocácnhucầukhácnhau. 
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6

Cácphươngpháptiếpcậnkỹthuậtv àtổc hức
cácdịchvụchođồngeurokỹthuậtsố 



Thôngđiệpchính: 

•

Cơsởhạtầngback-endcơbảnđểcungcấpđồngeurokỹthuậtsốcóthểđượctậptrung
hóa,vớitấtcảcácgiaodịchđượcghilạitrongsổcáicủangânhàngtrungươnghoặccó
mộtsốphâncấptráchnhiệmchongườidùngvà/hoặcngườitrunggianđượcgiámsát,do
đócũngchophépcungcấpngườimangđồngeurokỹthuậtsố.Bấtkểcáchtiếpcậnnào,cơ
sởhạtầngback-endcuốicùngsẽđượckiểmsoátbởingânhàngtrungương. 



•

Sựkhácbiệtchínhgiữamôhìnhtrựctiếpvàmôhìnhtrunggianlàvaitròcủakhuvựctư
nhân.Trongkhitrongmôhìnhtrựctiếp,cáctrunggianđượcgiámsátchỉlànhữngngười
gáccổng,trongmôhìnhtrunggian,họsẽđóngmộtvaitrònổibậthơn,baogồmcảvaitrò
củacácđạilýdànxếp.Trongcảhaitrườnghợp,khuvựctưnhânsẽcóthểxâydựngcác
doanhnghiệpmớidựatrêncácdịchvụkỹthuậtsốliênquanđếnđồngeuro. 


•

Cácgiảiphápđểngườidùngcuốitruycậpvàocơsởhạtầngđồngeurokỹthuậtsốcó
thể dựa trên phần cứng hoặcphầnmềmhoặckếthợpgiữachúng.Trongmọitrường
hợp,cácgiảipháptruycậpfront-endcầnxácthựcvànhậndạngkháchhàngmạnhmẽ. 

•



Cácgiảiphápdànhchongườidùngcuốivàbấtkỳhệthốngtưnhânnàoliênquanđếnviệc
cungcấpcácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốphảigiaotiếpvớicơsởhạtầngphụcủangân
hàngtrungươngtheocáchđảmbảosựbảovệcaonhấtchốnglạirủirotạoracácđơnvị
eurokỹthuậtsốkhôngchínhđángmàkhôngcósựchophépcủangânhàngtrungương. 


Phầnnàymôtảcácphươngánthiếtkếđượclựachọnđểtriểnkhaikỹthuậtđồngeurokỹthuật
sốởcấpđộcơsởhạtầngback-end(Phần6.1)vàcácgiảipháptruycậpcủangườidùngcuối
(Phần6.2).Cácphươngánthiếtkếcụthểnàyđápứngcácnguyêntắccốtlõivàcácyêucầu
chungđãnêutrongcácphầntrước.61 





6.1

Cơsởhạtầngback-end 

ViệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốnênđượcduytrìdướisựkiểmsoátcủaHệthốngđồngtiền
chungchâuÂu.Cáctrunggianđượcgiámsátítnhấtphảithamgiavàoviệcxácđịnhvàgiớithiệu
nhữngngườidùngcóquyềnvàcóthểđểđịnhtuyếncácgiaodịchtớicơsởhạtầngcủangân
hàngtrungương;họcóthểxâydựngcácdoanhnghiệpmớitrêncácdịchvụkỹthuậtsốliênquan
đếnđồngeuro. 

Haicáchtiếpcậnđượcxemxétchocơsởhạtầngback-end:tậptrungvàphitậptrung.Trong
cáchtiếpcậnđầutiên,cácgiaodịchđồngeurokỹthuậtsốđượcghilạitrongsổcáicủaHệthống
ChâuÂu.Trongcáchtiếpcậnphitậptrung,HệthốngchâuÂuđặtracácquytắcvà 




61

Cáctùychọnthiếtkếtrongđócácphápnhântưnhânsẽđóngvaitròlàngườigiámsátcáckhoảnnắmgiữ
đồngeurokỹthuậtsố,dođókhiếnngườidùngcóquyềnyêucầubêntrunggianthayvìtrênHệthốngchâu
Âu,đượcloạitrừphùhợpvớinguyêntắccốtlõilàđồngeurokỹthuậtsốphảiluônlàmộtxácnhậnquyềnsở
hữuđốivớiHệthốngchâuÂu.Cácphươngpháptiếpcậnloạitrừsựcanthiệpcủangườitrunggiancũngbị
bỏqua(Yêucầu9).
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cácyêucầuđốivớiviệcgiảiquyếtcácgiaodịchđồngeurokỹthuậtsốsauđóđượcghilạibởingười
dùngvà/hoặccáctrunggianđượcgiámsát. 

Trongcảhaicáchtiếpcận,ngườitrunggianđượcgiámsátcóthểhoạtđộngnhưngườigáccổng
đơnthuầnhoặclàđạilýthanhtoán.Ngườigiữcổngsẽxácthựcngườidùngcuốivàxửlýcáchoạt
độngnhưxácmìnhkháchhàng(KYC),AMLvàCFT62 cácyêucầu;chúngcũngcóthểcungcấpkết
nốikỹthuậtgiữangườidùngvàcơsởhạtầngcủaHệthốngChâuÂu.Dođó,cácchứcnăngcơbản
củangườigáccổngcũngtươngtựnhưchứcnăngcủacácngânhàngthươngmạitrongviệccung
cấptiềnmặtchủyếuchonềnkinhtế.Ngượclại,cácđạilýthanhtoánsẽthựchiệncácgiaodịch
đồngeurokỹthuậtsốthaymặtchokháchhàngcủahọvàcóthểcungcấpcácphươngtiệnlưutrữ
(tươngtựnhưkhotiềnkỹthuậtsố)chocáckhoảnnắmgiữđồngeurokỹthuậtsố.Tuynhiên,những
khoảnnắmgiữnàysẽvẫncósẵnchongườidùngcuốinhưmộttráchnhiệmnợcủaHệthốngChâu
Âubấtkỳlúcnào. 



6.1.1

Cơsởhạtầngtậptrung 


Ngườidùngcuốicóthểgiữtàikhoảncủahọtrongcơsởhạtầngđồngeurokỹthuậtsốtậptrungdo
HệthốngChâuÂucungcấp.Cáctàikhoảnnhưvậysẽchophépngườidùnggửivàrútđồngeurokỹ
thuậtsốbằngcácphươngtiệnchuyểntiềnđiệntửtừ/sangcáchìnhthứctiềnkhácvàthựchiện
thanhtoánbằngđồngeurokỹthuậtsố.63 

HệthốngchâuÂusẽphảiđốimặtvớinhữngtháchthứcvềkỹthuậtvàtổchức.Nósẽcầnphảixửlý
mộtkhốilượngthanhtoánmàcơsởhạtầnghiệntạicủanókhôngđượcthiếtkếđểxửlývàđảm
bảomứcđộbảomậtthíchhợpvàtuânthủcácyêucầucủaAML/CTF,ngaycảkhiđượcgiaocho
cáctrunggianđượcgiámsát.Haimôhìnhtiềmnăngđượcxemxét,cóthểđượckếthợpvớinhau: 

(i)

Thanhtoánđượchướngdẫnbởingườidùngcuốitrongcơsởhạtầngcủa
ngânhàngtrungương(truycậptrựctiếp); 



(ii)

Thanhtoánđượcthựchiệnbởingườidùngcuốinhưngđượchướngdẫnbởi
ngườitrunggianđượcgiámsátcủahọquảnlýtàikhoảnvớingânhàngtrung
ươngthaymặthọ(truycậptrunggian). 


















62


63

Tuynhiên,việcphânbiệtcácyêucầuAML/CFTquốcgiacóthểdẫnđếnkhảnăngmởrộnghạnchếcủa
côngnghệđượcsửdụngtrongquytrìnhKYC.Vídụ:khôngphảitấtcảcáckhuvựcpháplýcủaLiênminh
ChâuÂuđềuhỗtrợquytrìnhgiớithiệuvideochỉtừxa. 
Vídụ:TARGETquyếttoánthanhtoántứcthì(TIPS)cóthểđóngvaitrònhưmộtmôitrườngcho
cungcấptàikhoảntrựctiếpchocôngchúng,tráingượcvớinhómhạnchếngườithamgiahiện
tại. 
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(i)Ngườidùngcuốitruycậptrựctiếpvàotàikhoảnngânhàngtrungương 


Hình1 



Ngườidùngcuốitruycậptrựctiếpvàotàikhoảnngânhàngtrungương 




























HệthốngChâuÂu,đượchỗtrợbởinhữngngườigáccổng,sẽcấpchongườidùngcuốikhảnăng
truycậptrựctiếpvàvậnhànhcáctàikhoảntrêncơsởhạtầngcủanó.Trongmôhìnhnày,Hệthống
châuÂusẽcótoànquyềnkiểmsoátvòngđờicủađồngeurokỹthuậtsốvìnósẽpháthànhvàmua
lạibấtkỳđơnvịnàocủađồngeurokỹthuậtsốvàsẽxửlýcácgiaodịchtrựctiếpthôngquacơsởhạ
tầngcủachínhnó.Cácgiảiphápnhưvậycóthểđượcthiếtkếđểcáckhóacánhân,đượcyêucầu
đểkýđiệntửcácgiaodịch,sẽchỉđượclưutrữvớingườidùngcuối,điềunàysẽchophéphọgửi
cácgiaodịchtrựctiếpđếnngânhàngtrungương. 

MôhìnhnàysẽlàtháchthứcvềmặtcôngnghệđốivớiHệthốngchâuÂudosốlượngkếtnốivàtài
khoảnđộclậpđượccungcấpvàcơsởhạtầngCNTTcủangânhàngtrungươnghiệntạikhông
đượcthiếtkế.Hơnnữa,tiếpcậntrựctiếpsẽmanglạigánhnặnghoạtđộngđángkểchongânhàng
trungương,vốncóthểđượcyêucầuđểđảmbảotuânthủcácquyđịnhvàyêucầuvềdịchvụthanh
toánvớitưcáchlànhàđiềuhànhchươngtrình. 
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(ii)Ngườidùngcuốitruycậpquatrunggianvàotàikhoảnngânhàngtrungương 


Hình2 



Quyềntruycậpquatrunggiancủangườidùngcuốivàotàikhoảnngânhàngtrungương 



























HệthốngChâuÂuchỉcóthểtiếptụctươngtáctrựctiếpvớicáctrunggianđượcgiámsát,sẽhoạt
độngnhưcácđạilýthanhtoánhướngdẫncácgiaodịchthaymặtchokháchhàngcủahọ.Cáctài
khoảneurokỹthuậtsốsẽvẫnthuộcvềngườidùngcuốivàHệthốngChâuÂusẽgiữtoànquyền
kiểmsoátvòngđờivàxửlýcácgiaodịchtrongthờigianthựcthôngquacơsởhạtầngcủanó.Tuy
nhiên,sốlượngkếtnốiđếnhệthốngvềnguyêntắcsẽbịgiớihạnởsốlượngtrunggianthamgia. 

Trongmôhìnhnày,cáctrunggianđượcgiámsátthamgiavàohệthốngsẽkếthợpcácdịchvụđồng
eurokỹthuậtsốvàodoanhnghiệpcủahọvàcũngcóthểtậndụngcơsởhạtầngđổimớiđểthúc
đẩycạnhtranhtrênthịtrườngthanhtoán. 



6.1.2

Cơsởhạtầngphitậptrung 


Cơsởhạtầngvớimộtsốphânquyềncóthểđượcsửdụngđểcungcấpmộtđồngeurokỹthuật
sốmangtínhxácthực,trongđóngườidùngcuốihoặcngườitrunggianđượcgiámsátthaymặt
họsẽxácminhbấtkỳkhoảnthanhtoánnào.Điềunàycóthểđạtđượcthôngquamộttronghai
môhìnhsau,cũngcóthểđượckếthợp:64 

(i) Quyềntruycậptrựctiếpcủangườidùngcuốivàođồngeurokỹthuậtsốghidanh; 

(ii) Đồngeurokỹthuậtsốhỗnhợp(cũngchophépgiaodịchquymôlớn)vàcơsởhạtầng
dựatrêntàikhoản.




64

Quyềntruycậptrựctiếpcủangườidùngcuốicóthểđượcduytrìcùngvớimôhìnhtruycậptrunggianđểtạo
điềukiệnchotàichínhtoàndiện(financialinclusion).
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Việcnắmgiữvàgiaodịchđồngeurokỹthuậtsốchỉcóthểđượcquảnlýtheocáchphitậptrungnếu
cóthểđảmbảorằngchúngluônđượcxửlýtheoyêucầucủangânhàngtrungương.Dođó,ngân
hàngtrungươngsẽcầnđặtracáctiêuchuẩn(vídụ:mậtmãvàphươngphápxácthực)chophép
cácbênbênngoàichuyểntiềncủangânhàngtrungươngtuânthủcáctiêuchuẩnantoànthíchhợp,
ngaycảbênngoàisổcáitrungtâm. 


HệthốngchâuÂusẽcầnpháttriểnmộtcơsởhạtầngphitậptrungmớivớikhảnăngbảomậtvàxử
lýthíchhợp,đòihỏinguồnlựcđángkểvàcóthểđặtranhiềutháchthứckhácnhaudokếtquảcủa
việcápdụngcáccôngnghệbiêngiới.Tuynhiên,gánhnặnghoạtđộngcủaHệthốngEurocóthể
đượcgiảmthiểubằngcáchloạibỏcácquytrìnhtậptrung. 

Cáctrunggianđượcgiámsátcũngsẽphảiđốimặtvớinhữngtháchthứctrongviệcđiềuchỉnhhệ
thốngnộibộcủahọvớiviệccungcấpcácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốđượcxâydựngtrêncơsở
hạtầngphitậptrung.Ngượclại,mộtcơsởhạtầngvớisựkiểmsoátvàquảnlýthôngtinphitập
trungnhưvậycóthểthúcđẩysựđổimớitrongloạihìnhdịchvụđượccungcấpchongườidùng
cuối. 


(i)Ngườidùngcuốitruycậptrựctiếpvàođồngeurodongườidùnggiữ 


Hình3 



Quyềntruycậptrựctiếpcủangườidùngcuốivàođồngeurokỹthuậtsốdongườidùnggiữ 




























Cơsởhạtầngphitậptrungcóthểchophépngườidùngcuốichuyểncáckhoảnnắmgiữcủađồng
eurokỹthuậtsốgiữahọmàkhôngcầnủyquyềnchobênthứbathựchiệnbấtkỳvaitrònàotrong
giaodịch.Cáchtiếpcậnnàycóthểđượcthựchiệntheohaicách:hoặcthôngquacácgiaothức
côngnghệsổcáiphântán(DLT)hoặcbằngphươngtiệnlưutrữcụcbộ(vídụ:sửdụngthẻtrảtrước
vàchứcnăngcủađiệnthoạidiđộng,baogồmcảthanhtoánngoạituyến).Trongcảhaitrườnghợp
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nhữngngườitrunggianđượcgiámsátsẽvẫnđượcyêucầuvàthamgiavớitưcáchlàngườigác
cổng,baogồmcảviệccungcấpcácthiếtbịvậtlývànạptiềnchohọ.Nhưđượcđềcậptrongphân
tíchpháplý,giảiphápnàyđưaranhữngtháchthứcliênquanđếnviệctuânthủcácquytắcAML/
CFT.



(ii)Cơsởhạtầnghỗnhợpgồmđồngeurokỹthuậtsốdongườidùnggiữvàdựa
trêntàikhoản(cũngchophépcácgiaodịchquymôlớn) 



Hình4 



Cơsởhạtầngdựatrêntàikhoảnvàtiềndongườidùnggiữ 




























Mộtcơsởhạtầngphitậptrungkếthợpcóthểđượctriểnkhaiđểchophépsửdụngđồngeurokỹ
thuậtsốmangtênởcấpđộtrunggianđượcgiámsát,nhữngngườicóthểhoạtđộngnhưđạilý
thanhtoánthaymặtchokháchhàngcủahọchocácgiaodịchlẻbằngđồngeurokỹthuậtsốvàcũng
sửdụngcơsởhạtầngtươngtựchocáckhoảnthanhtoánquymôlớncủahọ(xemPhụlục3).
Trongviệccungcấpdịchvụthanhtoánlẻbằngđồngeurokỹthuậtsốchongườidùngcuối,cáctổ
chứctrunggianđượcgiámsátsẽtậndụngmốiquanhệtàikhoảncủahọnhưngngườidùngcuối
vẫnsẽcóyêucầutrựctiếpđốivớiHệthốngchâuÂuvàtấtcảcáckhoảnchuyểncuốicùngsẽđược
giảiquyếttrongcơsởhạtầngHệthốngchâuÂu.65





6.2

Giảipháptruycậpngườidùngcuối 
Cácgiảipháptruycậpliênkếtngườidùngcuốivớicơsởhạtầngback-endvàdođóphụthuộc
nhiềuvàomôhìnhcơsởhạtầngđãchọn.HệthốngchâuÂusẽcầnđảmbảotíchhợpcácgiảipháp
truycậpcủangườidùngcuốikhácnhauđểlàmchocácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốcóthểtruy
cậpđượctrêntoàncầuvàchophépkhảnăngtươngtáccủachúngvớihệsinhtháithịtrườngtài
chính.NếuHệthốngchâuÂucungcấpcácthiếtbịhoặcứngdụngthanhtoánbằngđồngeurokỹ
thuậtsố,chúngphảituânthủcáctiêuchuẩnngànhtrongphạmvicóthể, 




65

Đểbiếtthiếtkếcơsởhạtầngtươngtự,hãyxem“K
 hámphátínhẩndanhtrongcácloạitiềnkỹthuậtsốcủa
ngânhàngtrungương”,TrongFocusSeries,No4,ECB,FrankfurtamMain,tháng12năm2019. 
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tươngthíchvớicácgiảiphápthịtrườnghiệncóvàtạođiềukiệnthuậnlợichoviệchòanhậpvàhội
nhậptoànchâuÂu.Cóthểcócáctùychọnkhácnhautùythuộcvàoloạitruycập(trựctiếphoặc
trunggian)vàviệcsửdụngcácgiảiphápphầncứnghoặcphầnmềm. 

Bấtcứkhinàongườidùngcuốitruycậpvàocácdịchvụđồngeurokỹthuậtsố,cầntiếnhànhxác
thựcvàủyquyền,ápdụngcácyêucầuxácthựckháchhàngmạnhmẽđượcnêutrongChỉthịdịch
vụthanhtoánsửađổi(PSD2).Điềunàycónghĩalà,đểcấpquyềntruycậpvàocáckhoảnnắmgiữ
eurokỹthuậtsốhoặccácdịchvụkhởitạothanhtoán,cácnhàcungcấpdịchvụthanhtoántưnhân-
vàcóthểlàHệthốngEuro-nênápdụngcáccôngnghệđảmbảoxácthựcngườidùngcuốiantoàn
vàlưutrữantoàndữliệucánhân.Mọingườidùngcuốinêncócácgiảiphápphầncứnghoặcphần
mềmđểxácđịnhchínhhọvàchophépthanhtoánbằngđồngeurokỹthuậtsố. 

PSD2yêucầurằngmộtgiaodịchthanhtoánchỉđượcủyquyềnnếungườithanhtoánđãđồngý
thựchiệnnó.TrongmộtkịchbảnmàHệthốngchâuÂupháthànhmộtđồngeurokỹthuậtsố,một
câuhỏiquantrọngsẽlàliệusựđồngýđượctraochongânhàngtrungươnghaychomộtbêntrung
gianđượcgiámsát.Việcủyquyềnthanhtoánsẽcầnđượcthựchiệncẩnthậntrongcácgiaodịch
đồngeurokỹthuậtsốvàsẽliênquanđếnmộtsốmứcđộtráchnhiệmcủangânhàngtrungương,
ngaycảkhiđượcủyquyềnchocácbêntrunggian.Dođó,HệthốngChâuÂucầnpháttriểnbíquyết
cụthểvềcácphươngpháptiếpcậnvàcôngnghệđượcsửdụngđểxácthựckháchhàngmạnhmẽ
ngangtầmvớithịtrườngvàphùhợpvớixuhướngđổimới. 




6.2.1

Giảiphápphầncứng 

Cácgiảiphápphầncứngđểsửdụngdịchvụđồngeurokỹthuậtsốbaogồmthiếtbịdongườidùng
cuốisởhữu,thiếtbịchấpnhậncủangườibánvàmáyATM.Đâysẽlàcácyếutốphầncứngtrong
điệnthoạidiđộng,máytính,thẻthôngminh,thiếtbịđeođượchoặcmãthôngbáomàngườidùng
cuốicóthểsửdụngnhưmộtcổngđểtruycậpcácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốthôngquacácứng
dụngngânhàngdiđộngvàdựatrênwebcũngnhưđểbắtđầuthanhtoánquaPOShoặcP2P. 

Kháchhàngcóthểbắtđầuthanhtoánbằngđồngeurokỹthuậtsốbằngthẻthôngminhtạicácthiết
bịđầucuốiPOScủangườibán.Thẻthôngminhvàthiếtbịđầucuốithanhtoánphảituântheocác
tiêuchuẩnngànhđãthiếtlập,cóthểtạođiềukiệnthuậnlợichoviệctíchhợpdịchvụđồngeurokỹ
thuậtsố,hiệuquảvàcóthểđượcchấpnhậnrộngrãihơnbởicácthươnggiavàmáyATM.66Các
giảiphápbổsungcóthểđượcxemxétđểchophépcảngườibánvàkháchhàngsửdụnglinhhoạt
hơn,chẳnghạnnhưmáyPOSdiđộngđángtincậychophépthựchiệncácgiaodịchgiữathẻvà
điệnthoạidiđộngthayvìthiếtbịđầucuốiPOStruyềnthống.ĐốivớithanhtoánP2P,việcbắtđầu
thanhtoándiđộngphụthuộcrấtnhiềuvàocácgiảiphápphầnmềm(ứngdụng)kếthợpvớiquytrình
nhậndạngcủanhàsảnxuấtđiệnthoạithôngminh.Cácứngdụngdiđộngeurokỹthuậtsốvàgiao
diệnwebcóthểsửdụngtracứuproxydiđộng 




66

Thẻthôngminhcũngcóthểlàmộtgiảipháptiềmnăngchocácgiaodịchngoạituyến,vìchúngcó
cáctínhnăngbảomậtcầnthiết. 
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dịchvụ(vídụ:xácđịnhngườinhậnthanhtoánquasốđiệnthoạihoặcđịachỉemail)đểđảmbảoviệc
triểnkhaithanhtoánP2Pdiễnrasuônsẻ.67

6.2.2





Giảiphápphầnmềm 


Cácgiảiphápphầnmềmđểngườidùngcuốitruycậpvàocácdịchvụthanhtoánbaogồmcácứng
dụng,giaodiệnweb,víkỹthuậtsốvàthẻảo.Cácứngdụngngânhàngdiđộngvàdựatrênwebsử
dụngthiếtbịdiđộngvàmáytínhđểbànđểnhậndạngngườidùngđượcsửdụngrộngrãitrong
thươngmạiđiệntửvàthanhtoánP2P.Cácứngdụngdiđộngcóthểtảixuốngsẽchỉcóthểtruycập
đượcđốivớikháchhàngsaukhiđượccáccửahàngứngdụngđángtincậychophép.Cáccửa
hàngnàycónhữngràngbuộcriêngvềloạiứngdụngnàocóthểđượccungcấpchongườidùngvà
vớinhữngbiệnphápbảomậtnào,sẽđặtranhữnggiớihạnthiếtkếvàpháttriểnnhấtđịnhđốivới
bấtkỳứngdụngnàocủaHệthốngChâuÂu.Mộtcáchthaythếđểtruycậpcácdịchvụthanhtoánlà
sửdụngứngdụngdựatrêntrìnhduyệtwebchongânhàngtrựctuyến,ứngdụngnàycóthểđảm
bảokhảnăngtruycậpvàcácdịchvụgiốngnhau. 

VíkỹthuậtsốcóthểchophépthựchiệnthanhtoáncảtrựctuyếnvàtạiPOS(bằngcáchthêmchi
tiếtthẻhoặctàikhoảntrongứngdụng)trongkhitậndụngmộtsốyếutốbảomậtcủacôngcụthanh
toánchínhmàchúngđượcliênkết(vídụ:thẻhoặcthiếtbịdiđộng).Ngoàira,mộtgiảiphápnăng
độnghơncóthểlàsửdụngthẻảo,theođóchitiếtthẻảotạmthờiđượctạođểsửdụngchothanh
toánthẻtrựctuyến,vớicáctínhnăngbổsungnhưngàyhếthạnngắnhơnvàgiớihạnchitiêu.Mức
trầncóthểcóđốivớiviệcnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốsẽkhônghạnchếdòngvốn,vìngườidùng
luôncóthểsửdụngcáchìnhthứckháccủatiềntệ. 

TạiPOS,ngườibánsẽsửdụngphầnmềmthanhtoánvàmáyPOSđãchọncủahọ,dođóyêucầu
khảnăngtươngtáctốithiểunếuđồngeurokỹthuậtsốtuânthủcácthôngsốkỹthuậtcủangànhvà
tươngthíchvớicácgiảiphápđộcquyềnhiệncó.MộtứngdụngngườibántoànchâuÂucóthểđược
xâydựngđểchấpnhậnthanhtoánbằngthẻvàdiđộng,đồngthờigiaotiếpvớicơsởhạtầng
back-endđểxửlýgiaodịch.




Cácgiảipháptruycậpcủangườidùngcuốivàocơsởhạtầngđồngeurokỹthuậtsốcũngcóthểlà
sựkếthợpgiữaphầnmềmvàphầncứng. 



6.3

Giaotiếpgiữangườidùngđồngeurokỹthuậtsốvàcơ
sởhạtầngngânhàngtrungương 


Trongtrườnghợptruycậptrunggianvàođồngeurokỹthuậtsố,mộttìnhhuốngcóthểxảyratrong
đótổngsốtiềnđanglưuthông(tứclàđượcghilạitronghệthốngcủangườitrunggianhoặcthiếtbị
củangườidùngcuối)khôngkhớpvớihồsơcủaHệthốngChâuÂu.Sựkhácbiệtnhưvậy-cókhả
nănggâyrabởilỗihoặchànhvisaitráicủamộtbêntrunggian-cóthểchothấy 





67

Vàotháng6năm2015,BanThanhtoánlẻEuro,doECBchủtrì,đãpháthànhmộtbộk huyếnn
 ghịv ề
thanhtoándiđộngP2PđãdẫnđếnviệcHộiđồngThanhtoánChâuÂukhởiđộngchươngtrìnhtoàn
ChâuÂuLượcđồtrac ứuS
 EPAProxy.
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HệthốngchâuÂuđốivớirủirodanhtiếnghoặcbảngcânđốikếtoán.Ngânhàngtrungươngcóthể
xemxétbacáchtiếpcậnđểtránhchênhlệch. 

Cáchtiếpcậnhạnchếnhấtlàtạoramộtkhuônkhổhoạtđộnghạnchếtrongđócáchệthốngđược
sửdụngbởicáctrunggianvàngườidùngđượccungcấpbởingânhàngtrungương,saochotấtcả
cácquátrìnhxửlýxảyraởphíacuốicủachúngđềuđượchệthốnghóabởingânhàngtrungương.
Điềunàycóthểđượcthựchiệnthôngquaviệccungcấpphầnmềmvà/hoặcphầncứngđượccấp
phépchongườitrunggianđượcgiámsátvàngườidùngcuối(vídụ:ứngdụnghoặcthẻdiđộng).
Vớimộtgiảiphápnhưvậy,cáchệthốngcủabêntrunggiansẽkhôngthểtạorahoặcpháhủycác
đơnvịđồngeurokỹthuậtsố.Tuynhiên,giảiphápnàysẽđặtgánhnặnghoạtđộngcaolênHệthống
châuÂuvàsẽhạnchếtínhlinhhoạtchocácbêntrunggian. 

Mộtcáchtiếpcậnkháclàchophépkiểmtrathờigianthựcđốivớitấtcảcáchệthốngthuộcvềcác
thiếtbịtrunggianđượcgiámsátvàngườidùngcuối,yêucầutíchhợpchặtchẽtấtcảcáchệthống
vàkiểmtratựđộngdongânhàngtrungươngvậnhành.Cácgiảiphápkỹthuậtkhácnhaucóthể
đượcdựkiếnđểthựchiệnmộtgiảiphápnhưvậy,cụthểlàchophépngânhàngtrungươngcó
quyềntruycậpcủaquảntrịviênthôngquakhảnăngtruycậptừxavàocácHệthốngChâuÂukỹ
thuậtsốdocáctrunggianđượcgiámsátvậnhành.Cáckỹthuậttiêntiếnhơncóthểđượcsửdụng
theođóbằngchứngmậtmãđượchệthốngtínhtoánđểchứngminhvớingânhàngtrungươngrằng
sốtiềnđượcghilạivẫnhợplệ. 

Cuốicùng,đểđảmbảotínhnhấtquáncủasốtiềnvàtránhnhữngrủironêutrênchongườidùng
cuối,ngườidùngcuốicóthểđượccungcấpkhảnăngtựđộngkiểmtra,thôngquacácthiếtbịvà
ứngdụngcủahọ,sốdưcủahọcótươngứngvớinhữnggìđượcghitronghệthốngcủangânhàng
trungươnghaykhông.Đểđảmbảorằngkhôngcógiaodịchngoàiýmuốnnàocóthểđượckhởitạo
bởimộtbêntrunggianthaymặtchongườidùng,ngườidùngcuốicóthểtựđộnggửiyêucầuđến
ngânhàngtrungươngkhibắtđầugiaodịch(sửdụngchữkýriêngmàbêntrunggiankhôngbiết)
chấpthuậnviệcbắtđầuGiaodịch.Sauđó,ngườidùngcuốisẽnhậnđượcxácnhậntừhệthống
ngânhàngtrungươngrằnggiaodịchđãđượcxửlý. 
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7

Cácviệctiếptheo 




Thôngđiệpchính: 

•

Đánhgiátoàndiệnvàcânbằngtheođịnhhướngchínhsáchvềnhữngtháchthứccủađồng
eurokỹthuậtsốvàtiềmnăngcủanósovớicáclựachọnthaythếlàcầnthiếttrướckhicó
thểxemxétviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsố.Quanđiểmcủacáctổchức,ngườidân
vàcácchuyêngiasẽcungcấpđầuvàocógiátrịchođánhgiánày,baogồmcảthôngqua
thamvấncộngđồng. 


•

Thửnghiệmthựctếlàcầnthiếtđểkiểmtracáctùychọnthiếtkếchứcnăngvàkhámphátính
khảthivềmặtkỹthuật,cũngnhưkhảnăngthỏamãnnhucầucủangườidùngtươnglai.
Côngviệcthửnghiệmnêncósựthamgiacủakhuvựctưnhânvànhữngngườidùngtiềm
năngtrongphạmvicầnthiếtvàkhôngnênđưaraquyếtđịnhtrướchoặccamkếtvớiHệ
thốngchâuÂucungcấpmộtđồngeurokỹthuậtsố. 

•



Đểđảmbảothuđượccâutrảlờicóýnghĩachocáccâuhỏimởđượcnêuratrongbáocáo
này,HệthốngchâuÂusẽxemxétliệucónênbắtđầumộtdựánđồngeurokỹthuậtsốvào
giữanăm2021haykhông,vớiviệccóthểkhởiđộnggiaiđoạnđiềutranhằmpháttriểnmột
sảnphẩmkhảthitốithiểu. 

•



NgoàiphântíchkháiniệmvàthửnghiệmthựctếcủaHệthốngChâuÂu,cầncósựthamgia
củacáctổchức,diễnđànvàcácnhàthiếtlậptiêuchuẩncủaChâuÂuvàquốctếđểđảm
bảorằngđồngeurokỹthuậtsốcóthểđápứngmongđợicủatấtcảcácbênliênquantương
lai. 


Phântíchđượcthựchiệnchođếnnayđãxácđịnhcácnguyêntắcvàyêucầuđạidiệnchođiểm
khởiđầucủaviệcđánhgiáviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốcủaHệthốngchâuÂutheo(các)
kịchbảnnhấtđịnh.Việcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốtrongtươnglaiphụthuộcvàokếtquảcủa
việcđánhgiátoàndiệntheođịnhhướngchínhsáchvềnhữngtháchthứcvàtiềmnăngcủanóso
vớicáclựachọnthaythế.Việcgiớithiệuđồngeurokỹthuậtsốlàmộtquyếtđịnhchínhsáchchứ
khôngchỉlàmộtquyếtđịnhkỹthuật. 

Giaotiếpvớingườidùngcuốitiềmnăngvàvớicáctrunggianđượcgiámsátcóthểthamgiavào
việccungcấpdịchvụlàrấtquantrọngđểđánhgiátrườnghợpkinhdoanhthựctếđểpháthành.
Báocáonàysẽlàđiểmkhởiđầuchomộtcuộcthamvấncộngđồng.Việclắngnghequanđiểmcủa
côngchúnglàđiềucầnthiếtđểđảmbảorằngbấtkỳthayđổinàođốivớihìnhthứctiềnvàthanh
toánmàHệthốngchâuÂucungcấpvẫnđượcbảođảmvữngchắctronglòngtincủacôngdân.
Mứcđộmàcáctrunggianđượcgiámsátvàngườidùngtiềmnăngsẽủnghộđồngeurokỹthuậtsố
vàtrongnhữngđiềukiệnnàohọsẵnsàngchấpnhậnnócũngcầnđượcđánhgiá. 




7.1

Cáclưuývềvậnhành 

Từgócđộvậnhành,phântíchkháiniệmtiếptheovàcôngviệcthựctếsẽcầnbaogồmnhiềukhía
cạnh.Khámphákỹlưỡngvềtínhđúngđắnvàtínhkhảthivềmặtkỹthuậtcủacáckháiniệmvàmô
hìnhđượcmôtảtrongcácphầntrướclàđiềucầnthiếtđểpháttriểnthêmcáckếtquảtrongbáocáo
này.Mụcđíchchínhlàđánhgiátínhhợplýcủacácphươngánthiếtkếkhácnhau,trongkhuônkhổ
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thểchếvàquyđịnhhiệnhành,vàđánhgiácáckhảnăngvàhạnchếcủacáccôngnghệhiệntạiđể
pháttriểncáctínhnăngmongmuốntừgócđộchínhsách. 


ThửnghiệmkhôngđưaraquyếtđịnhtrướchoặccamkếtHệthốngchâuÂucungcấpmộtđồngeuro
kỹthuậtsố.MụcđíchcủahọlàgiúpHệthốngchâuÂugiảiquyếtmộtloạtcáccâuhỏithiếtkếcơbản
banđầuđượcnêuratrongbáocáo.Mộtsốthửnghiệmcóthểphảiđượctiếnhànhcùngvớingành
tàichính.Điềunàysẽđảmbảorằngcácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốcóthểtươngtácvớicácdịch
vụthanhtoánkhácvàcácgiảiphápdocáctrunggiantưnhânpháttriểncóthểđượctíchhợp.Việc
lựachọn(các)hiệphộicóliênquanvàcáctácnhânthịtrườngsẽphụthuộcvàocácchứcnăng
chínhcủađồngeurokỹthuậtsố. 

Vàogiữanăm2021,HộiđồngthốngđốccủaECBsẽxemxétliệucónênkhởiđộngmộtdựánđồng
eurokỹthuậtsốhaykhông,dựánnàysẽbắtđầuvớigiaiđoạnđiềutra.Cuộcđiềutrasẽnhằmxác
địnhítnhấtmộtsảnphẩmkhảthitốithiểucóthểđápứngcácyêucầuđượcmôtảtrongbáocáo
này.Nósẽbaogồmcáckíchthướcchínhcủađồngeurokỹthuậtsốvàsẽgiảiquyếtkhôngchỉcác
yêucầukỹthuậtmàcònxemxétcácyêucầucủangườidùng,đểthôngbáovềthiếtkếcủađồng
eurokỹthuậtsốvàcácquytrìnhfront-endcủanóđểnócóthểđápứngnhucầucủangườidùng
tươnglai.MụctiêulàđểđảmbảorằngHệthốngchâuÂusẽsẵnsàngpháthànhđồngeurokỹthuật
sốnếunóquyếtđịnhlàmnhưvậytrongtươnglai. 




Trướckhicóthểđưarabấtkỳquyếtđịnhnàovềviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsố,phạmvivà
chiphícủamộtdựánnhưvậynênđượcđịnhlượngđểsosánhgiảiphápnàyvớicácgiảiphápthay
thếcóthểcó.Cácchiphíliênquanđếnviệcpháthànhđồngeurokỹthuậtsốkhôngchỉvềmặttài
chínhmàcònvềmặttổchức,vìngânhàngtrungươngsẽphảipháttriểncácnănglựcvàquytrình
mớicũngnhưquảnlýcácrủiromới. 




7.2

Khungthểchế 
Côngviệctiếptheovềđồngeurokỹthuậtsốsẽliênquanđếncáctổchức,diễnđànvàcáccơquan
thiếtlậptiêuchuẩncủaChâuÂu.ĐốithoạivớicáccơquanvàtổchứcchâuÂukháclàcầnthiếtđể
thảoluậnvềkhuônkhổhoạtđộngvàlậpphápcầnthiếtđểgiớithiệumộtđồngeurokỹthuậtsố.Các
thểchếliênquanđếnluậtphápcủaEU-NghịviệnchâuÂu,HộiđồngEUvàỦybanEU-sẽcóvai
tròcơbản. 


Tươngtácvớicáctổchứckhácđượcgiaonhiệmvụgiámsátvimôvàvĩmô-chẳnghạnnhưCơ
quanNgânhàngChâuÂu,CơquanThịtrườngvàChứngkhoánChâuÂuvàBanRủiroHệthống
ChâuÂu-cũngcầnthiếtđểkhámpháthêmnhữngrủirotiềmẩnvàcáchgiảiquyếthoặcgiảmthiểu
chúng. 

CáctácđộngquốctếcủaviệcbanhànhCBDCđảmbảođốithoạicởimởvớicácngânhàngtrung
ươngkhácvàcáctổchứcquốctế.Hoạtđộngcủanhómngânhàngtrungươngquốctếđượcthành
lậpbởiNgânhàngCanada,NgânhàngAnh,ECB,NgânhàngNhậtBản,SverigesRiksbankvà 
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NgânhàngQuốcgiaThụySĩ,cùngvới N
 gânhàngThanhtoánQuốctế,làmộtvídụđángchúý,vì
nósẽđánhgiácáctrườnghợpsửdụngtiềmnăngchoCBDCcóthamchiếuđếnkhíacạnhquốctế
củanó.68 Nhómsẽphốihợpchặtchẽvớicáctổchứcvàdiễnđànquốctếcóliênquan,chẳnghạn
nhưBanỔnđịnhTàichính,LựclượngĐặcnhiệmHànhđộngTàichính,ỦybanThanhtoánvàCơ
sởHạtầngThịtrường,vàQuỹTiềntệQuốctế. 






























































68

XemthôngcáobáochícủaECBngày21tháng1năm2020trên“N
 hómngânh
 àngtrungươngđể
đánhgiácáctrườnghợptiềmnăngđốivớitiềntệkỹthuậtsốcủangânhàngtrungương”.
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Phụlục1:Cácđặcđiểmkỹthuậtsốc ủa
đồngeurođượcxácđịnhtrongb
 áocáo 

Loạiđặcđiểm 

Sựmiêutả 

P1:Khảnăngchuyểnđổinganggiá:Khôngphảilàtiềntệsongsong 

P2:TráchnhiệmpháplýcủaHệthốngchâuÂu:Mộtđồngeurokỹthuậtsố
làtiềncủangânhàngtrungươngvàviệcpháthànhnóđược 
kiểmsoátbởiHệthốngchâuÂu 

P3:GiảiphápchâuÂu:Cóthểtruycậprộngrãivớicácđiềukiệnbìnhđẳng

Nguyêntắccốtlõi 

ởtấtcảcácquốcgiakhuvựcđồngeurothôngqua 
cácnhàcungcấpdịchvụđượcgiámsát 
P4:Tínhtrunglậpcủathịtrường:Khônglấnátcácgiảipháptưnhân 

P5:Đượcngườidùngcuốitincậy:Giảiphápđángtincậyngaytừđầuvà
theothờigian 
R1:Nângcaohiệuquảkỹthuậtsố(nếuđượcramắtđểhỗtrợsốhóa):
Đồngeurokỹthuậtsố 
phảiluônbắtkịpvớicôngnghệhiệnđạiđểgiảiquyếttốtnhấtnhucầucủa
thịtrường,trongsố 
cácthuộctínhkhác,khảnăngsửdụng,tiệnlợi,tốcđộ,hiệuquảchiphívà
khảnănglậptrình.Nó 
phảiđượccungcấpthôngquacácgiảiphápgiaodiệnngườidùngtương
thíchtiêuchuẩntrong 
toànbộkhuvựcđồngeurovàphảitươngthíchvớicácgiảiphápthanh
toántưnhân. 

R2:Cáctínhnănggiốngtiềnmặt(nếunhằmmụcđíchgiảiquyếtsựsuy
giảmtrongviệcchấpnhậntiềnmặt):Đểphùhợpvớicáctính 
năngđặcbiệtchínhcủatiềnmặt,đồngeurokỹthuậtsốnhằmgiảiquyếtsự
suygiảmtrongviệcchấpnhậntiềnmặtnênchophép 
thanhtoánngoạituyến.Hơnnữa,mộtđồngeurokỹthuậtsốphảidễdàng
chocácnhómdễbịtổnthươngsửdụng,miễnphícho 
nhữngngườitrảtiềnsửdụngcơbảnvànênbảovệquyềnriêngtư.Nó
phảicómộtthươnghiệumạnhcủaChâuÂu.

R3:Cáctínhnăngcạnhtranh(nếuđượcgiớithiệuđểhạnchếviệcsửdụng
cáchìnhthứctiềnkhôngphảilà 
đồngeurovà/hoặckhôngđượcgiámsátthíchhợp):Đồngeurokỹthuật
sốphảicócáctínhnăngởbiên 
giớicôngnghệ.Nóphảitạocơsởđểcungcấpcácchứcnăngítnhấtcũng
hấpdẫnnhưcácchứcnăngcủa 
cácgiảiphápthanhtoáncósẵnbằngngoạitệhoặcthôngquacácđơnvị
khôngđượckiểmsoát. 

Yêucầuvềtìnhhuốngcụthể
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R4:Lựachọnchínhsáchtiềntệ:Nếuđượccoilàmộtcôngcụđểcảithiện
việctruyềntảichínhsáchtiềntệ, 
đồngeurokỹthuậtsốsẽđượctrảcôngtheo(các)lãisuấtmàngânhàng
trungươngcóthểsửađổitheo 
thờigian. 
R5:Hệthốngdựphòng:Nếunhằmmụcđíchcảithiệnkhảnăngphụchồi
tổngthểcủahệthốngthanhtoán,đồng 
eurokỹthuậtsốphảicósẵnrộngrãivàđượcgiaodịchthôngquacáckênh
linhhoạttáchbiệtvớicáckênhcủacác 
dịchvụthanhtoánkhácvàcóthểchịuđượccácsựkiệnkhắcnghiệt. 

R6:Sửdụngquốctế(nếuđượcgiớithiệuđểtăngvaitròquốctếcủađồng
euro):Đồngeurokỹthuậtsố 
phảicókhảnăngđượctiếpcậnbênngoàikhuvựcđồngeurotheocách
phùhợpvớicácmụctiêucủaHệ 
thốngChâuÂuvàthuậntiệnchocáccưdânkhôngthuộckhuvựcđồng
euro. 
R7a:Tiếtkiệmchiphí(nếuramắtđểtiếtkiệmchiphí):Thiếtkếcủađồng
eurokỹthuậtsốsẽgiúp 
giảmchiphícủahệsinhtháithanhtoánhiệntại. 

R7b:Thânthiệnvớimôitrường(nếuđượcđưaravìlýdomôitrường):
Thiếtkếcủađồngeurokỹ 
thuậtsốphảidựatrêncácgiảiphápcôngnghệgiúpgiảmthiểudấuvết
sinhtháicủanóvàcải 
thiệnhệsinhtháithanhtoánhiệntại. 
R8:Khảnăngkiểmsoátsốlượngđồngeurokỹthuậtsốđanglưuhành:
Đồngeurokỹthuậtsốnênlà 
mộtphươngtiệnthanhtoánhấpdẫn,nhưngnênđượcthiếtkếđểtránh
việcsửdụngnónhưmột 
hìnhthứcđầutưvàrủiroliênquanđếnsựthayđổilớntừtiềntưnhân(ví
dụtiềngửingânhàng) 
sangđồngeurokỹthuậtsố. 

R9:Hợptácvớicácbênthamgiathịtrường:Mộtdựángiớithiệuđồng
eurokỹthuậtsốnênđượcthựchiệntheocác 
thônglệtốtnhấttrongquảnlýdựánCNTT.Đồngeurokỹthuậtsốsauđó
sẽđượccungcấptrêncơsởbìnhđẳngởtất 
cảcácquốcgiađồngeurothôngquacáctrunggianđượcgiámsát,điều
nàycóthểtậndụngcácdịchvụhướngtới 
kháchhànghiệntạicủahọvàtránhsựtrùnglặptốnkémcủacácquytrình.
R10:Tuânthủkhuônkhổquyđịnh:Mặcdùcáckhoảnnợcủangânhàng
trungươngkhôngphảichịusự 
quảnlývàgiámsát,nhưngkhipháthànhđồngeurokỹthuậtsố,Hệthống
châuÂuvẫnnênhướngtớiviệc 
Yêucâuchung 

tuânthủcáctiêuchuẩnquyđịnh,baogồmcảtronglĩnhvựcthanhtoán. 

R11:AntoànvàhiệuquảtrongviệcthựchiệncácmụctiêucủaHệthống
Euro:Đồngeurokỹthuậtsốnênđượcthiết 
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kếtheocáchantoànvàhiệuquả.Dựánvàchiphíhoạtđộngcủanónên
đượcướctínhvàsosánhvớicáclợiíchmong 
đợi,xemxétcácgiảiphápthaythếtrongbấtkỳtìnhhuốngnàotrongtương
lai.Việccungcấpcácdịchvụkhôngphải 
cốtlõinênđượcđểchocácđơnvịtưnhânđượcgiámsát. 
R12:Khảnăngtiếpcậndễdàngtrongtoànkhuvựcđồngeuro.Đồngeuro
kỹthuậtsốnênđượccungcấp 
thôngquacácgiảiphápgiaodiệnngườidùngđượctiêuchuẩnhóatrong
toànbộkhuvựcđồngeurovà 
phảitươngthíchvớicácgiảiphápthanhtoántưnhân.Nóphảidễdàng
truycậpbởibấtkỳai,kểcảnhững 
côngdânhiệnkhôngthamgiavàohệthốngtàichính(vídụ,nhữngngười
khôngcótàikhoảntạingân 
hàngthươngmại)vàphảidễsửdụng.Đồngeurokỹthuậtsốsẽcầnphải
tồntạicùngvớitiềnmặt. 



R13:Sửdụngcóđiềukiệnbởicưdânkhôngthuộckhuvựcđồngeuro:
Thiếtkếcủađồngeurokỹthuậtsốnênbaogồmcácđiềukiệncụthểđểcư
dânkhôngthuộckhuvựcđồngeurotiếpcậnvàsửdụng,đểđảmbảorằng
nókhônggópphầnvàodòngvốnhoặctỷgiáhốiđoáibiếnđộngquámức.
Vídụ,cácđiềukiệnnhưvậycóthểcódạnggiớihạnhoặccácchínhsách
đãingộthỏađángđốivớiviệcnắmgiữđồngeurokỹthuậtsốcủacáccư
dânkhôngthuộckhuvựcđồngeuro. 


R14:Khảnăngphụchồitrênmạng:Cácdịchvụđồngeurokỹthuậtsốsẽ
cần phải có khả năng chống chịu cao trướccácmốiđedọamạngvàcó
khả năng cung cấp mức độ bảo vệ cao cho hệ sinh thái tài chính khỏi
các cuộc tấn công mạng. Trong trường hợp tấn công thành công, thời
giankhôiphụcphảingắnvàtínhtoànvẹncủadữliệuđượcbảovệ. 
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Phụlục2:Đồngeurokỹthuậtsốk hông
phảilàtàisảntiềnđiệntửhay'stablecoin' 

Đồngeurokỹthuậtsốsẽlàmộtdạngtiềnngânhàngtrungươngkhôngcórủiro(tứclàđạidiệnkỹ
thuậtsốcủatiềnmặt),cónghĩalànóđượcpháthànhbởingânhàngtrungươngvàluônluôncó
tráchnhiệmpháplý.Nóimộtcáchdễhiểu,HệthốngchâuÂuchịutráchnhiệmtrướccáccôngdân
châuÂuvềviệcđảmbảorằnggiátrịcủacáccôngcụmànópháthànhlàkhôngthayđổitheothời
gian(tứclàmộteurohômnaytrịgiámộteurovàongàymai,cóthểlàtiềnmặthoặceurokỹthuậtsố)
vàsốlượnghànghóavàdịchvụmàhọcóthểmuabằngcáccôngcụđótứclà"sứcmua"củatiền
dongânhàngtrungươngpháthành-khôngdaođộngvượtquángưỡngxácđịnhtrước.69 

Ngượclại,tiềnngânhàngthươngmạivàtiềnđiệntửlàcáckhoảnnợphảitrảcủacáctổchứctư
nhânđượcgiámsát.Việcpháthànhtiềnriênglẻcầntuânthủcácquyđịnhvàtổchứctưnhânphát
hànhphảichịusựgiámsáthoặcgiámsátcủacáccơquancôngquyền.Trongkhicácthựcthểnhư
vậyvềlýthuyếtcóthểvỡnợvàkhôngthểđápứngcácyêucầucủakháchhàng,vídụ:chuyểntài
sảncủahọthànhtiềncủangânhàngtrungương,kháchhàngcủahọđượcbảovệbởimộtkhuôn
khổpháplýràngbuộcbuộctổchứcpháthànhtưnhânđượcgiámsátphảithựchiệncácbiệnpháp
đểbảovệgiátrịcáckhoảnnợphảitrảcủahọ.Ngânhàngtrungương,bêncạnhchứcnănggiám
sát,hoạtđộngnhưmộtngườichovaycuốicùngđểtránhtìnhtrạngvỡnợcủacácngânhàng
thươngmạitrongcáctìnhhuốngngoạilệ.Hơnnữa,cáckhoảntiềngửitạicácngânhàngthương
mạiđượcbảovệtrongkhuvựcđồngeurobằngcácchươngtrìnhbảohiểmtiềngửi. 

Ngượclại,tàisảntiềnđiệntửkhôngphảilàtráchnhiệmpháplýcủabấtkỳtổchứcnào,70 dođó
khôngcókhuônkhổđángtincậyđểduytrìgiátrịcủachúngvàbảovệnhữngngườinắmgiữtrực
tiếpcủachúng.Nhữngtàisảnnàyhầuhếtkhôngđượckiểmsoát,gâyrủirocaochongườisửdụng.
Giácủachúngrấtdễbiếnđộngvìtàisảntiềnđiệntửthiếubấtkỳgiátrịnộitạinào,cónghĩalà
chúnggiaodịchgiốngnhưmộtloạihànghóađầucơ.Nhữngđặcđiểmnàygiớihạnviệcsửdụngtài
sảntiềnđiệntửchỉchomộtsốnhàđầutưhạnchếvàlàmchothịtrườngcủahọtrởnênkémthanh
khoản;ngượclại,điềunàyngụýrằngngườidùngcóthểkhôngchuyểnđổitàisảntiềnđiệntửnắm
giữcủahọtrởlạisốtiềneuromàhọđãđầutưbanđầu.Bấtkểcôngnghệđượcsửdụngchođồng
eurokỹthuậtsốlàgì,bảnchấtcủanó-tứclàthựctếlànólàmộtkhoảnnợkhôngcórủirocủa
ngânhàngtrungương-làmchonóvềcơbảnkhácvớicáctàisảntiềnđiệntử. 

Cáccânnhắcnêutrongphụlụcnàycógiátrịbấtkểcôngnghệđượcsửdụngchocácloạitàisản
khácnhau.Vídụ,côngnghệblockchaincóthểđượcsửdụngđểpháthànhvàgiaodịchbấtkỳloại
tàisảnnào.Vìvậy,đượcgọilà'stablecoin'làmộttrườnghợpđiểnhình:71mặcdùthựctếlàtấtcả
chúngđềuđượcghilạibằngcôngnghệsổcáiphântán, 




69


70



71

DuytrìsựổnđịnhgiácảlàmụctiêuchínhcủaHệthốngđồngtiềnchungchâuÂuvàcủachínhsáchtiềntệduynhấtmànóchịu
tráchnhiệm.ĐiềunàyđượcquyđịnhtạiĐiều127(1)củaHiệpướcvềChứcnăngcủaLiênminhChâuÂu,Điều127(1). 
Nhìnthấy"Tàisảntiềnđiệntử:Hàmýchosựổnđịnhtàichính,chínhsáchtiềntệ,thanhtoánvàcơsởhạtầngthị
trường”,Loạtbàib
 áokhôngthườngxuyên,số223,LựclượngđặcnhiệmtàisảntiềnđiệntửECB,2019. 
Các đặc điểmcủastablecoinvàtácđộngcủachúngđốivớihệthốngtàichínhđượcphântíchtrong“Stablecoin:Hàmýđốivới
chính sách tiền tệ, ổnđịnhtàichính,cơsởhạtầngthịtrườngvàthanhtoáncũngnhưgiámsátngânhàngtrongkhuvựcđồng
euro”,Loạtb
 àibáokhôngthườngxuyên,số247,Lựclượngđ
 ặcnhiệmvềtàisảntiềnđiệntửcủaECB,Năm2020. 
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cácđặcđiểmcủachúngkhácnhautùytheoloạituyênbốmàchúngđạidiện,điềunàycóthểkhiến
chúngtươngtựnhưtiềnngânhàngthươngmại,tiềnđiệntử,quỹđầutưhoặctàisảntiềnđiệntử.72 
Tấtcảcácdạng“stablecoin”đềunhằmmụcđíchgiữchogiátrịcủachúngổnđịnhtheothờigian,
nhưngđiềunàychỉcóthểđượcđảmbảobởimộtđồngeurokỹthuậtsố. 




























































72 XemBullmannD.,KlemmJ.vàPinna,A.“Đ
 ểtìmkiếms ựổnđịnhtrongtàisảntiềnđiệntử:stablecoin
cóphảilàgiảip
 hápk hông?”,Loạtbàibáokhôngthườngxuyên,số230,ECB,2019. 
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Phụlục3:Ứngdụngquymôlớncủac ơs ởhạ
tầngphântán 




Tiềnngânhàngtrungươngkỹthuậtsốchocácgiaodịchquymôlớnkhôngphảilàmới,vìcácngân
hàngđãcóthểtiếpcậntiềnngânhàngtrungươngởdạngkỹthuậtsốtrongnhiềuthậpkỷ.

VớicácdịchvụTARGETcủamình,HệthốngChâuÂuđãvậnhànhmộtcơsởhạtầnghiệuquảcho
tiềnquymôlớnkỹthuậtsố:TARGET2(T2)chothanhtoánquymôlớn,TARGET2CHỨNGKHOÁN
(T2S)đểthanhtoángiaodịchchứngkhoánbằngtiềnngânhàngtrungươngvàTARGETThanhtoán
tứcthì(TIPS)dịchvụthanhtoánngaylậptức.HệthốngChâuÂuhiệnđangtăngcườngdịchvụcủa
mìnhđặcbiệtthôngquaviệchợpnhấtcácnềntảngcủaT2vàT2S. 

Nócũngsẽnghiêncứuxemviệcsửdụngcơsởhạtầngphântántrongcácgiaodịchquymôlớncó
thểcảithiệnhiệuquảvàtínhlưuđộngcủahệthốngthanhtoánvàcơsởhạtầngtàichínhhay
không.Thanhtoántrongmọitrườnghợpphảiđượcngânhàngtrungươngtheodõingaycảkhicơ
sởdữliệugiaodịchtrungtâmkhôngđượcsửdụng.Mụctiêulàcủngcốsựổnđịnhcủakhuvựctài
chínhbằngcáchđảmbảorằngtiềncủangânhàngtrungươngvẫnlàtàisảncốtlõicủahệthống
thanhtoán,đượcsửdụngđểthanhtoánphầnlớncácgiaodịchquymôlớn.Câuhỏiđặtralàliệu,vì
mụcđíchnày,việcthanhtoánbằngtiềncủangânhàngtrungươngcónênluônsẵnsàngchocác
giaodịchquymôlớnhaykhôngvànếucó,cáctùychọnkỹthuậtcóthểcóđểđạtđượcđiềunàyvà
đểtạođiềukiệnsửdụngnóchoviệcthanhtoáncácgiaodịchđượcthựchiệnthôngquacơsởhạ
tầngphântán. 

Ứngdụngcủacơsởhạtầngphitậptrungcũngcóthểđượcxemxéttrongviệcquảnlýtàisảnthế
chấp,xửlýhoạtđộngchovaychứngkhoán,xửlýgiaodịchrepo,xửlýgiaodịchchuyểnphátsovới
thanhtoán(DVP),tạovàxửlýcáchợpđồngpháisinhquaquầy(OTC)vàthanhtoáncóđiềukiện
Mộtsốngườithamgiathịtrườngtàichínhủnghộýtưởngrằngviệcphânbổtráchnhiệmghisổ
thôngquacácnềntảngthanhtoán,nơinhữngngườithamgiacóthểchiasẻtráchnhiệmxácthực
cácgiaodịchsẽrútngắnthờigiangiảiquyếtvàgiảmchiphíđiềuchỉnh. 

HệthốngchâuÂusẽcầnnghiêncứuxemliệucácsốdưtrongcơsởhạtầngphântáncótạothành
mộtphầncủacơsởtiềntệ,cùngvớitiềngiấyvàtiềndựtrữ,vớicácthànhphầnnàyđạidiệncho
cácdạngtiềnkhácnhaucủangânhàngtrungươngmàcóthểđượctraođổinganggiá. 
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Ghinhận 



BáocáoHệthốngchâuÂunàyđượclậpdướisựbảotrợcủaHộiđồngđiềuhànhNgânhàngTrung
ươngChâuÂubởiLựclượngđặcnhiệmcấpcaovềKỹthuậtsốNgânhàngTrungươngTiềntệ
(HLTF-CBDC). 


NhữngngườithamgiaHLTF-CBDC 



FabioPanetta

Chủtịch,NgânhàngTrungươngChâuÂu 

YvesMersch

NgânhàngTrungươngChâuÂu 

TimHermans

BanqueNationaledeosystemque 

BurkhardBalz

DeutscheBundesbank

MaiveRutevàRainerOlt

EestiPank 

SharonDonneryvàWilliamMolloy

NgânhàngTrungươngIreland 

HeatherGibson

NgânhàngHyLạp 

JuanAyusoHuertas

BancodeEspaña 

NathalieAufauvre

BanquedeFrance 

PieroCipollone

Bancad'Italia 

PhotiniFrankvàTheroulaLouca

NgânhàngTrungươngSíp 

HarijsOzolsvàEgonsGailītis

LatvijasBanka 

MariusJurgilas

Liệtuvosbankas 

PierreBeck

BanquecentraleduLuxembourgNgân 

JesmondGatt

hàngTrungươngMalta 

OlafSleijpen

NgânhàngDeNederlandsche 

MartinSummer

NgânhàngQuốcgia 

HélderRosalino

OesterreichischeBancodePortugal 

JožefBradeško

BankaSlovenije 

ĽudovítÓdor

NárodnábankaSlovenska 

TuomasVälimäki

SuomenPankki 

UlrichBindseil

Báocáoviên,NgânhàngTrungươngChâuÂu 


BanthưkýchungcủaHLTF-CBDC 



AndreaPinna(Điềuphốiviên,NgânhàngTrungươngChâuÂu),HeikeWinter(Deutsche
Bundesbank),AndrejBachmann(NgânhàngTrungươngChâuÂu),VassilisSpiliotopoulos(Ngân
hàngHyLạp),JoséManuelMarqués(BancodeEspaña),ChristianPfister(BanquedeFrance),
AngelaCaporrini(Bancad'Italia),KlāvsOzoliņš(LatvijasBanka),ŠarūnasGrigas(Liệtuvosbankas),
ChristinaRivellini(BanquecentraleduLuxembourg),PeterWierts(DeNederlandscheBank),Beat
Weber(OesterreichischeNationalbank),RitaSoares(BancodePortugal),DomenBožeglav(Banka
Slovenije),AleksiGrym(SuomenPankki). 
ÝkiếnbởicácnhânviênECBsau:HolgerNeuhaus,IgnacioTerol,DiegoCastejonMolina,
FrancescoGavanna,CedricHumbert,IoanaValentinaNaghel,NaisaTussi,AustėjaŠostakaitė.ECB
địnhhướngtiềngiấy,Ổnđịnhtàichính,Hệthốngthôngtin,Quanhệquốctế,Dịchvụpháplý,Hoạt
độngthịtrường,Chínhsáchtiềntệ,quảnlýrủirovàcơchếgiámsátduynhấtcũngđónggópvào
việcchuẩnbịbáocáo. 


Báocáovềđồngeurokỹthuậtsố 
60 



©NgânhàngTrungươngChâuÂu,2020 




Địachỉbưuđiện

60640FrankfurtamMain,Đức 

Điệnthoại

+496913440 

Trangweb


www.ecb.europa.eu 





ĐãđăngkýBảnquyền.Chophépsaochépchocácmụcđíchgiáodụcvàphithươngmạivớiđiềukiệnnguồnđóđược



côngnhận.Đểbiếtthuậtngữcụthể,vuilòngthamkhảoB
 ảngthuậtngữECB(chỉcóbằngt iếngAnh). 

Báocáovềđồngeurokỹthuậtsố 
61 

