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Lời   mở   đầu   
  

  

Một   phần   quan   trọng   trong   sứ   mệnh   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   Châu   Âu   (Eurosystem)   là   cung   

cấp   cho   người   dân   nguồn   tiền   không   rủi   ro   cho   các   khoản   thanh   toán   của   họ;   Hệ   thống   đồng   tiền   

chung   Châu   Âu   đã   cung   cấp   tiền   giấy   euro   trong   gần   hai   thập   kỷ.   Trong   khi   tiền   mặt   vẫn   là   phương   

tiện   thanh   toán   chủ   đạo,   công   nghệ   mới   và   nhu   cầu   ngày   càng   tăng   về   tính   tức   thời   của   người   tiêu   

dùng   đang   thay   đổi   cách   thanh   toán   của   người   dân   châu   Âu.   Điều   này   được   thể   hiện   rõ   trong   vai   trò   

ngày   càng   mở   rộng   của   thanh   toán   điện   từ   nhanh.     

  
Để   đảm   bảo   rằng   người   tiêu   dùng   tiếp   tục   có   quyền   truy   cập   không   bị   kiểm   soát   vào   tiền   của   ngân   

hàng   trung   ương,   qua   đó   đáp   ứng   nhu   cầu   của   họ   trong   thời   đại   kỹ   thuật   số,   Hội   đồng   quản   trị   của   

ECB   đã   quyết   định   tiến   hành   nghiên   cứu   khả   năng   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   -   một   dạng   tiền   

điện   tử   của   ngân   hàng   trung   ương   mà   tất   cả   công   dân   và   doanh   nghiệp   đều   được   dùng.   Đồng   euro   

kỹ   thuật   số   sẽ   được   đưa   vào   dùng   song   song   chứ   không   thay   thế   hoàn   toàn   tiền   mặt.   

  
Đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   cùng   chung   sức   với   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   nhân   và   đóng   góp   vào   một   

hệ   thống   thanh   toán   Châu   Âu   đổi   mới,   cạnh   tranh   và   dẻo   dai   hơn.   Thông   qua   việc   đóng   vai   trò   là   lực   

thống   nhất   trong   nền   kinh   tế   kỹ   thuật   số   của   Châu   Âu,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   tượng   trưng   cho   

quá   trình   tăng   cường   đoàn   kết   và   hội   nhập   không   ngừng   của   các   nước   Châu   Âu.     

  
Còn   quá   sớm   để   hứa   chắc   về   một   thiết   kế   nhất   định   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Nhưng   rõ   ràng   rằng  

bất   kỳ   phương   án   thiết   kế   nào   cũng   phải   đáp   ứng   một   số   nguyên   tắc   và   yêu   cầu   sẽ   được   xác   định   

trong   báo   cáo   này   -   bao   gồm   khả   năng   tiếp   cận,   tính   bền   chắc,   an   toàn,   hiệu   quả   và   quyền   riêng   tư   -   

đồng   thời   tuân   thủ   các   luật   pháp   liên   đới.   
    

Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   có   tầm   quan   trọng   rất   lớn   với   hầu   hết   mọi   thứ   mà   Hệ   thống   

đồng   tiền   chung   Châu   Âu   đang   thực   hiện   và   nó   sẽ   có   tác   động   lan   tỏa   đến   toàn   xã   hội.   Do   đó,   báo   

cáo   này   sẽ   tạo   cơ   sở   cho   một   cuộc   đối   thoại   với   người   dân   và   các   bên   liên   quan   bên   ngoài   khác.   Nó   

sẽ   là   điểm   khởi   đầu   cho   một   cuộc   tham   vấn   cộng   đồng,   trong   đó   chúng   tôi   khuyến   khích   mọi   người   

cùng   tham   gia.   Và   cùng   với   Nghị   viện   Châu   Âu   và   các   cơ   quan   tổ   chức   Châu   Âu   khác,   chúng   tôi   sẽ   

thảo   luận   về   khuôn   khổ   hoạt   động   và   lập   pháp   cần   thiết   để   đưa   đồng   euro   kỹ   thuật   số   vào   hoạt   động.   

Nhưng   đồng   thời,   chúng   tôi   cũng   hiểu   rằng   các   thử   nghiệm   thực   tiễn   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   

rất   cần   thiết   để   kiểm   định   đâu   là   điểm   mạnh   và   điểm   yếu   của   từng   phương   án.     
  
  

Hướng   tới   tương   lai,   ta   cần   chuẩn   bị   sẵn   sàng   để   đưa   đồng   euro   kỹ   thuật   số   vào   hoạt   động   được   

ngay   khi   yêu   cầu    đòi   hỏi   như   vậy.   Còn   ở   thời   điểm   hiện   thời,   chúng   tôi   vẫn   để   ngỏ   về   việc   liệu   điều   

này   có   xảy   ra   hay   không   và   khi   nào   sẽ   xảy   ra.     

  
Vai   trò   của   Ngân   hàng   trung   ương   châu   Âu   là   giữ   vững   lòng   tin   tưởng   của   người   dân   vào   đồng   euro.  

Điều   này   có   nghĩa   là   chúng   tôi   phải   đảm   bảo   được   rằng   đồng   euro   luôn   sẵn   sàng   cho   thời   đại   kỹ   

thuật   số.   

  

Christine   Lagarde Fabio   Panetta   
  

Chủ   tịch   ECB Thành   viên   Ban   Điều   hành   ECB   và   Chủ   tịch   

Nhóm   Đặc   nhiệm   Cấp   cao   của   Hệ   thống   Châu   Âu   

về   Tiền   tệ   Kỹ   thuật   số   của   Ngân   hàng   Trung   

ương   (HLTF-CBDC)   
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Tóm   tắt   dự   án   
  

Báo   cáo   này   xem   xét   việc   phát   hành   Tiền   tệ   Kỹ   thuật   số   của   Ngân   hàng   trung   ương   (CBDC)   -   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   -    xuất   phát   từ   quan   điểm   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu.   Một   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   như   vậy   sẽ   là   một   khoản   nợ   ngân   hàng   trung   ương   cung   cấp   ở   dạng   kỹ   thuật   số   để   công   

dân   và   doanh   nghiệp   sử   dụng   cho   các   khoản   thanh   toán   lẻ   của   họ.   Nó   sẽ   bổ   sung   cho   việc   cung   cấp   

tiền   mặt   và   tiền   gửi   ngân   hàng   trung   ương   ở   quy   mô   lớn   như   hiện   nay.   

  

Những   lợi   thế   tiềm   tàng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   những   thay   đổi   nhanh   chóng   trong   bối   cảnh   

thanh   toán   quy   mô   nhỏ   gợi   ý   rằng   Hệ   thống   châu   Âu   cần   chuẩn   bị   sẵn   sàng   để   phát   hành   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   trong   tương   lai.   Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   hỗ   trợ   các   mục   tiêu   của   Hệ   thống   châu   

Âu   bằng   cách   cung   cấp   cho   công   dân   quyền   truy   cập   vào   một   dạng   thức   tiền   tệ   an   toàn   trong   thế   

giới   kỹ   thuật   số   đang   thay   đổi   nhanh   chóng.   Việc   này   sẽ   hỗ   trợ   những   nỗ   lực   của   châu   Âu   công   cuộc   

đổi   mới   liên   tục.   Nó   cũng   sẽ   đóng   góp   vào   quyền   tự   chủ   chiến   lược   của   châu   Âu   thông   qua   việc   

mang   đến   một   phương   án   mới   giúp   cho   các   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   nước   ngoài   hoạt   động   

nhanh   chóng   và   hiệu   quả   cả   trong   lẫn   ngoài   châu   Âu.     

  

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   thậm   chí   có   thể   trở   nên   thiết   yếu   trong   một   số   kịch   bản.   Ví   dụ:   việc   sử   dụng   

tiền   mặt   giảm   đi   đáng   kể,   hoặc   các   phương   thức   thanh   toán   điện   tử   khác   không   dùng   được   do   các   

sự   kiện   bất   khả   kháng,   hoặc   nếu   tiền   kỹ   thuật   số   nước   ngoài   thay   thế   phần   lớn   các   phương   tiện   

thanh   toán   hiện   có.   

  

Trong   trường   hợp   không   có   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   cần   phải   xác   định   các   công   

cụ   thay   thế   để   đối   phó   được   nếu   một   hoặc   nhiều   tình   huống   như   trên   xảy   ra   trong   thực   tế.   Ví   dụ,   sự   

sụt   giảm   trong   việc   sử   dụng   tiền   mặt   làm   phương   tiện   thanh   toán   có   thể   làm   trầm   trọng   thêm   tình   

trạng   bị   bỏ   rơi   khỏi   các   hoạt   động   tài   chính   đối   với   những   người   “không   tài   khoản”   và   những   nhóm   

dễ   bị   tổn   thương   trong   xã   hội,   buộc   ngân   hàng   trung   ương   phải   can   thiệp.   Sự   ra   đời   của   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   có   thể   giải   quyết   được   nhiều   kịch   bản   một   lúc;   hơn   nữa   nó   sẽ   có   ý   nghĩa   sâu   sắc   đối   với   

các   lĩnh   vực   chính   của   ngân   hàng   trung   ương,   đối   với   hệ   thống   kinh   tế   và   tài   chính   theo   nghĩa   rộng,   

và   cuối   cùng   là   đối   với   cuộc   sống   của   công   dân   châu   Âu.   

  

Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   sẽ   hỗ   trợ   các   mục   tiêu   chiến   lược   khác   của   Hệ   thống   châu   Âu.   Nó   có   

thể   cung   cấp   các   dịch   vụ   thanh   toán   hiện   đại   phản   ánh   nhu   cầu   mới   mẻ   của   mọi   người   và   tích   cực   

thúc   đẩy   đổi   mới   sáng   tạo   trong   lĩnh   vực   thanh   toán   lẻ,   bổ   sung   cho   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   

nhân.   Nó   có   thể   tăng   sự   lựa   chọn,   cạnh   tranh   và   khả   năng   tiếp   cận   thanh   toán   kỹ   thuật   số,   hỗ   trợ   

hòa   nhập   tài   chính.   

  

Báo   cáo   này   không   đề   cập   đến   vai   trò   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   công   cụ   khả   thi   để   tăng   

cường   chính   sách   tiền   tệ,   tuy   nhiên   ta   không   loại   trừ   việc   này   trong   tương   lai   trong   tương   lai   trên   cơ   

sở   phân   tích   sâu   hơn   hoặc   do   những   phát   triển   mới   trong   hệ   thống   tài   chính   quốc   tế.   Cuối   cùng,   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   là   một   giải   pháp   để   giảm   chi   phí   tổng   thể   và   giảm   tác   động   sinh   thái   của   

hệ   thống   tiền   tệ   và   thanh   toán.   

Báo   cáo   về   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

4   



  

  

  

Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sao   cho   tránh   được   những   tác   động   không   mong   

muốn   lên   chính   sự   vận   hành   trơn   tru   của   nó,   lên   ngành   tài   chính   và   lên   nền   kinh   tế   theo   nghĩa   rộng.   

Một   số   phương   án   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   ảnh   hưởng   đến   chức   năng   trung   gian   của   

các   ngân   hàng   và   chi   phí   vốn   của   họ,   đặc   biệt   là   trong   các   tình   huống   căng   thẳng.   Hơn   nữa,   một   số   

cấu   hình   tiềm   năng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   làm   bảng   cân   đối   kế   toán   của   Hệ   thống   châu   Âu   

lớn   lên,   qua   đó   làm   tăng   tiếp   diện   với   các   cú   sốc   tài   chính   và   làm   nảy   sinh   các   thách   thức   trên   thị   

trường   quốc   tế   liên   quan   đến   vấn   đề   dòng   vốn   lớn   hơn.   Tuy   nhiên,   phân   tích   trong   báo   cáo   này   chỉ   ra   

rằng   bằng   cách   đi   theo   các   chiến   lược   thích   hợp   trong   việc   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   Hệ   thống   

châu   Âu   có   thể   giải   quyết   được   những   thách   thức   này.   

  

Hệ   thống   châu   Âu   đang   tiến   hành   phân   tích   sâu   hơn   để   hiểu   đầy   đủ   những   thách   thức   và   lợi   ích   sẽ   

xuất   hiện   do   sự   ra   đời   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Đặc   biệt,   chúng   tôi   đang   xem   xét   những   lợi   thế   và   

điểm   yếu   của   các   dạng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cụ   thể   và   cách   chúng   sẽ   đáp   ứng   nhu   cầu   và   kỳ   vọng   

của   công   dân,   doanh   nghiệp   và   các   thể   chế   tài   chính   trung   gian.   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   

thiết   kế   để   tái   tạo   một   số   tính   năng   chính   của   tiền   mặt   hữu   ích   trong   nền   kinh   tế   kỹ   thuật   số,   chẳng   

hạn   như   khả   năng   thanh   toán   ngoại   tuyến.   Tuy   nhiên,   nó   cũng   phải   cung   cấp   khả   năng   thanh   toán   

trực   tuyến;   khả   năng   này   phải   hỗ   trợ   được   các   nhiệm   vụ   của   Hệ   thống   Châu   Âu   trong   các   lĩnh   vực   

khác.   

  

Báo   cáo   này   cố   ý   không   ủng   hộ   một   dạng   euro   kỹ   thuật   số   cụ   thể   và   không   đưa   ra   kết   luận   về   các   

vấn   đề   như   thiết   lập,   chi   phí   vận   hành   hoặc   thu   hồi   chi   phí   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Bất   kỳ   giải   

pháp   tiềm   năng   nào   cũng   phải   đáp   ứng   một   số   nguyên   tắc   và   yêu   cầu   được   xác   định   trong   báo   cáo   

này   -   bao   gồm   tính   bền   chắc,   an   toàn,   hiệu   quả   và   bảo   vệ   quyền   riêng   tư   -   đồng   thời   tuân   thủ   các   

luật   pháp   liên   đới,   bao   gồm   luật   pháp   về   rửa   tiền   và   tài   trợ   khủng   bố.   

  

Phân   tích   của   chúng   tôi   cho   thấy   rằng   hầu   hết   các   tính   năng   mong   muốn   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

là   tương   thích   lẫn   nhau   và   có   thể   được   kết   hợp   để   đáp   ứng   các   yêu   cầu   của   Hệ   thống   châu   Âu   và   

của   người   dùng.   Báo   cáo   tuân   theo   một   cách   tiếp   cận   thực   dụng,   định   hướng   chính   sách   để   xác   định   

các   yếu   tố   thiết   yếu   của   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   hiệu   quả.   Đầu   tiên,   chúng   tôi   rút   ra   các   nguyên   

tắc   cốt   lõi   của   nó,   các   nguyên   tắc   này   phải   tuân   thủ   đầy   đủ   nhiệm   vụ,   chính   sách   và   nguyên   tắc   của   

Hệ   thống   châu   Âu.   Sau   đó,   chúng   tôi   xác   định   các   yêu   cầu   theo   từng   kịch   bản,   điều   này   làm   cho   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   khi   đưa   vào   hoạt   động   sẽ   phù   hợp   với   việc   thực   hiện   các   mục   tiêu   của   Hệ   

thống   châu   Âu   và   nhu   cầu   của   người   dùng.   Cuối   cùng,   chúng   tôi   chỉ   ra   một   loạt   các   yêu   cầu   chung   

cần   thiết   trong   tất   cả   các   tình   huống   lường   trước   được   nhằm   bảo   vệ   nền   kinh   tế   châu   Âu,   hệ   thống   

tài   chính   châu   Âu   và   Hệ   thống   châu   Âu   từ   những   tác   động   không   chính   đáng   phát   sinh   từ   việc   phát   

hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   có   thể   hỗ   trợ   các   chính   sách   kinh   tế   chung   của   Liên   minh   châu   Âu   (EU).   

Nó   có   thể   đáp   ứng   nhu   cầu   thanh   toán   mới   nổi   của   nền   kinh   tế   hiện   đại   bằng   cách   cung   cấp,   cùng   

với   tiền   mặt,   một   tài   sản   kỹ   thuật   số   an   toàn   với   các   chức   năng   tiên   tiến.   Khu   vực   công   có   thể   là   nơi   

tốt   nhất   để   cung   cấp   sự   an   toàn,   quy   mô,   mức   độ   thuận   tiện   và   khả   năng   tiếp   cận   cần   thiết   để   cho   

phép   công   dân,   doanh   nghiệp   và   các   tổ   chức   tài   chính   tham   gia   vào   thị   trường   thanh   toán   kỹ   thuật   

số.   
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Mặc   dù   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   luôn   giữ   quyền   kiểm   soát   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   các   

trung   gian   tư   nhân   được   giám   sát   sẽ   là   nơi   tốt   nhất   để   cung   cấp   các   dịch   vụ   phụ   trợ,   hướng   tới   

người   dùng   và   xây   dựng   các   mô   hình   kinh   doanh   mới   dựa   trên   chức   năng   back-end   cốt   lõi   của   nó.   

Do   đó,   một   mô   hình   theo   đó   quyền   truy   cập   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   do   khu   vực   tư   nhân   làm   trung   

gian   sẽ   được   ưu   tiên   hơn.   

  

Việc   triển   khai   kỹ   thuật   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cần   phải   được   kiểm   tra   kỹ   lưỡng   và   các   cân   nhắc   

pháp   lý   được   kiểm   tra   cẩn   thận   trước   khi   đưa   ra   bất   kỳ   quyết   định   nào.     

  
Việc   triển   khai   yêu   cầu   một   cơ   sở   hạ   tầng   mới,   có   thể   là   xây   dựng   trên   cơ   sở   hạ   tầng   Hệ   thống   Châu   

Âu   hiện   có   và   kết   hợp   công   nghệ   mới.   Thử   nghiệm   thực   tế   là   cần   thiết   để   kiểm   tra   các   thiết   kế   chức   

năng   và   khám   phá   tính   khả   thi   về   mặt   kỹ   thuật   của   các   phương   án   khác   nhau,   cũng   như   khả   năng   

của   chúng   để   thỏa   mãn   nhu   cầu   của   người   dùng   tương   lai.   Công   việc   thử   nghiệm   cần   nhằm   xác   định   

và   phát   triển   một   “sản   phẩm   khả   dụng   tối   thiểu”   với   các   đặc   điểm   được   xác   định   trong   báo   cáo.   

  

Lực   lượng   Đặc   nhiệm   Cấp   cao   về   CBDC   sẽ   điều   phối   thử   nghiệm   này,   để   các   nguồn   lực   của   Hệ   

thống   Châu   Âu   được   tận   dụng   một   cách   hiệu   quả.   Để   đảm   bảo   rằng   có   thể   thu   được   các   câu   trả   lời   ý   

nghĩa   cho   các   câu   hỏi   mở   được   nêu   ra   trong   báo   cáo   này,   vào   giữa   năm   2021,   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   

quyết   định   có   khởi   động   một   dự   án   đồng   euro   kỹ   thuật   số   hay   không,   sẽ   bắt   đầu   với   giai   đoạn   điều   

tra.   

  

Hệ   thống   Châu   Âu   cần   phải   giải   quyết   một   số   cân   nhắc   pháp   lý   quan   trọng   liên   quan   đến   đồng   euro   

kỹ   thuật   số,   bao   gồm   cơ   sở   pháp   lý   để   phát   hành,   ý   nghĩa   pháp   lý   của   các   tính   năng   thiết   kế   khác   

nhau   và   khả   năng   áp   dụng   luật   của   EU   đối   với   Hệ   thống   Châu   Âu   với   tư   cách   là   nhà   phát   hành.   Một   

cuộc   đối   thoại   chặt   chẽ   với   các   cơ   quan   và   tổ   chức   châu   Âu   khác   là   cần   thiết   ở   giai   đoạn   đầu   để   

phân   tích   những   thay   đổi   lập   pháp   cần   thiết   để   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

Phản   hồi   từ   người   dùng   cuối   trong   tương   lai   và   các   trung   gian   tiềm   năng   cũng   cần   thiết.   Do   đó,   Hệ   

thống   Châu   Âu   sẽ   trưng   cầu   quan   điểm   của   các   cơ   quan   công   quyền   khác,   các   tổ   chức   tài   chính   và   

xã   hội   nói   chung   để   đánh   giá   nhu   cầu,   tính   khả   thi   và   các   trường   hợp   kinh   doanh   thực   tế   đối   với   đồng   

euro   kỹ   thuật   số,   chứ   không   đưa   ra   một   quyết   định   phát   hành   phủ   đầu.   
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1               Giới   thiệu   

  
Hệ   thống   châu   Âu   cung   cấp   tiền   an   toàn   và   phương   tiện   thanh   toán   đáng   tin   cậy   cho   các   hộ   gia   đình,   

doanh   nghiệp   và   hệ   thống   tài   chính   nói   chung   trong   khu   vực   đồng   tiền   chung   châu   Âu.   Bằng   cách   

theo   đuổi   các   nhiệm   vụ   duy   trì   sự   ổn   định   tiền   tệ   và   tài   chính   cũng   như   sự   vận   hành   trơn   tru   của   các   

hệ   thống   thanh   toán,   nó   đảm   bảo   rằng   tiền   và   các   khoản   thanh   toán   phục   vụ   xã   hội   châu   Âu.   Chúng   

tôi   luôn   cam   kết   duy   trì   niềm   tin   vào   tiền   tệ   của   mình,   điều   này   có   nghĩa   là   phải   điều   chỉnh   hình   thức   

tiền   và   dịch   vụ   thanh   toán   mà   chúng   tôi   cung   cấp   cho   phù   hợp   với   những   cách   thức   thay   đổi   mà   mọi   

người   chi   tiêu,   tiết   kiệm   và   đầu   tư. 1   

  

Tốc   độ   đổi   mới   đang   tăng   nhanh   và   người   dân   thể   hiện   sự   ưa   thích   ngày   càng   tăng   đối   với   thanh   

toán   kỹ   thuật   số.   Điều   này   đang   thay   đổi   bối   cảnh   thanh   toán,   đặt   ra   các   câu   hỏi   đi   vào   trọng   tâm   của   

các   chức   năng   cốt   lõi   của   chúng   tôi.   Trong   bối   cảnh   đó,   Hội   đồng   thống   đốc   của   Ngân   hàng   Trung   

ương   Châu   Âu   (ECB)   đã   thành   lập   Lực   lượng   đặc   nhiệm   cấp   cao   vào   tháng   1   năm   2020   để   thúc   đẩy   

công   việc   về   tiền   tệ   kỹ   thuật   số   của   ngân   hàng   trung   ương   (CBDC)   trong   khu   vực   đồng   euro.   Báo   

cáo   này   trình   bày   những   phát   hiện   chính   của   Lực   lượng   đặc   nhiệm,   trong   đó   đã   phân   tích   những   lợi   

ích   và   thách   thức   có   thể   xảy   ra   cũng   như   các   vấn   đề   pháp   lý,   chức   năng   và   kỹ   thuật   liên   quan   đến   sự   

ra   đời   của   CBDC   trong   khu   vực   đồng   euro   -   tức   là   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

Trong   báo   cáo   này,   thuật   ngữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   biểu   thị   trách   nhiệm   nợ   (liability)   của   Hệ   thống   

châu   Âu   được   ghi   lại   dưới   dạng   kỹ   thuật   số   như   một   phần   bổ   sung   cho   tiền   mặt   và   tiền   gửi   ngân   

hàng   trung   ương.   Phân   tích   tập   trung   vào   việc   thiết   kế   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   để   sử   dụng   trong   

các   giao   dịch   lẻ   có   sẵn   cho   công   chúng   -   nghĩa   là,   bao   gồm   cả   công   dân   và   các   công   ty   phi   ngân   

hàng   -   thay   vì   chỉ   dành   cho   những   người   tham   gia   truyền   thống   (thường   là   ngân   hàng)   trong   các   

khoản   thanh   toán   giá   trị   lớn   hệ   thống   do   ngân   hàng   trung   ương   quản   lý.   

  

Phân   tích   bao   gồm   các   khía   cạnh   chính   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   chẳng   hạn   như   các   kịch   bản   mà   

nó   có   thể   giúp   đạt   được   các   mục   tiêu   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu; 2    việc   xác   định   các   thiết   

kế   khả   thi   và   đánh   giá   chúng,   đặc   biệt   tham   chiếu   đến   khung   pháp   lý   hiện   hành   và   các   tác   động   đối   

với   chính   sách   tiền   tệ,   ổn   định   tài   chính   và   hệ   thống   thanh   toán;   và   các   tùy   chọn   khả   thi   cho   cơ   sở   hạ   

tầng   bên   dưới   và   thử   nghiệm   thực   tế   của   cơ   sở   hạ   tầng   như   vậy   bởi   Hệ   thống   Châu   Âu.   

  

Việc   số   hóa   nền   kinh   tế   và   đổi   mới   công   nghệ   đang   ảnh   hưởng   đến   nhận   thức   của   người   tiêu   dùng   

về   các   dịch   vụ   thanh   toán   và   thúc   đẩy   sự   quan   tâm   đến   việc   có   thể   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

Các   ngân   hàng   trung   ương   là   ứng   cử   viên   tự   nhiên   để   phát   hành   một   loại   tiền   kỹ   thuật   số.   Ngay   cả   

khi   bỏ   qua   các   cân   nhắc   pháp   lý   (ví   dụ,   trạng   thái   đồng   tiền   hợp   pháp   của     

  
1 Ví   dụ:   Hệ   thống   châu   Âu   đã   phản   ứng   với   sự   thay   đổi   công   nghệ   và   nhu   cầu   ngày   càng   tăng   đối   với   các   

khoản   thanh   toán   nhanh   hơn   nhiều   bằng   cách   tăng   cường   cơ   sở   hạ   tầng   và   tạo   ra   dịch   vụ   Giải   quyết   thanh   
toán   tức   thì   TARGET   (TIPS)   để   cho   phép   thanh   toán   tức   thì   và   tiết   kiệm   chi   phí   trên   khắp   Châu   Âu.   
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2 Báo   cáo   này   nhằm   đánh   giá   liệu   sự   ra   đời   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   đáp   ứng   các   mục   tiêu   liên   
quan   trong   bất   kỳ   tình   huống   nào   đang   được   xem   xét   hay   không,   nhưng   nó   không   đánh   giá   liệu   đây   có   
phải   là   giải   pháp   tối   ưu   so   với   các   lựa   chọn   hiện   có   khác   hay   không.   

  
  

  
  

trách   nhiệm   nợ   của   ngân   hàng   trung   ương)   công   dân   đặt   niềm   tin   nhiều   nhất   vào   tiền   kỹ   thuật   số   do   

cơ   quan   quản   lý   tiền   tệ   trong   nước   của   họ   phát   hành. 3   

  

Hơn   nữa,   tình   trạng   hiện   tại   và   sự   phát   triển   nhanh   chóng   của   hệ   sinh   thái   thanh   toán   cần   được   lưu   

ý.   Thứ   nhất,   nhận   thức   của   công   chúng   về   tiền   mặt   so   với   thanh   toán   điện   tử   đang   thay   đổi.   Tiền   mặt   

vẫn   là   phương   tiện   thanh   toán   thống   trị   trong   toàn   bộ   khu   vực   đồng   euro,   nhưng   việc   sử   dụng   nó   

đang   giảm   ở   một   số   quốc   gia, 4    và   các   ưu   tiên   có   thể   thay   đổi   nhanh   chóng   và   bất   ngờ.   Ví   dụ,   cuộc   

khủng   hoảng   COVID-19   đã   gây   ra   sự   thay   đổi   trong   thói   quen   thanh   toán   sang   thanh   toán   không   tiếp   

xúc   và   thương   mại   điện   tử. 5    Thứ   hai,   theo   các   cuộc   khảo   sát   gần   đây   của   ECB,   những   người   trẻ   tuổi   

ở   châu   Âu   sử   dụng   nhiều   tiền   mặt   nhưng   có   sở   thích   thanh   toán   điện   tử   và   mong   đợi   cơ   sở   hạ   tầng   

liên   quan   đảm   bảo   an   toàn   và   tốc   độ. 6    Các   vấn   đề   quan   trọng   khác   là   bảo   mật,   bao   gồm   nâng   cao   

quyền   riêng   tư   cho   người   dùng   và   các   mối   lo   ngại   liên   quan   đến   khả   năng   rửa   tiền   và   tài   trợ   khủng   

bố.   

  

Về   tính   bảo   mật,   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   yêu   cầu   ngân   hàng   trung   ương   phải   có   

năng   lực   đổi   mới,   mà   không   ảnh   hưởng   đến   các   khía   cạnh   bảo   mật.   Một   số   lo   ngại   đã   được   đưa   ra   

rằng,   bằng   cách   giới   thiệu   đồng   tiền   kỹ   thuật   số   của   riêng   mình,   các   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   

thu   được   thông   tin   nhạy   cảm   về   người   dùng;   tuy   nhiên,   trong   trường   hợp   các   công   cụ   thanh   toán   do   

tư   nhân   phát   hành   (chẳng   hạn   như   “stablecoin”),   rủi   ro   liên   quan   đến   việc   các   tổ   chức   phát   hành   thu   

được   thông   tin   nhạy   cảm   sẽ   còn   rõ   ràng   hơn.   

  

Hầu   hết   người   dùng   và   nhà   đầu   tư   cũng   lo   ngại   rằng   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   nhân   mới   nổi   (đặc   

biệt   nếu   không   được   kiểm   soát)   có   thể   dẫn   đến   rủi   ro   mạng.   Trong   trường   hợp   đồng   euro   kỹ   thuật   

số,   những   rủi   ro   như   vậy   có   thể   được   giảm   thiểu   nhờ   sự   tham   gia   của   ngân   hàng   trung   ương.   Cuối   

cùng,   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   kích   thích   việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   và   chức   năng   

thanh   toán   mới   và   tạo   ra   các   cơ   hội   kinh   doanh,   mặc   dù   nó   cũng   có   thể   tạo   ra   các   nguồn   rủi   ro   mới.   

  
  

  
3 Phát   hiện   này   dựa   trên   đánh   giá   của   các   chiến   dịch   thông   tin   về   đồng   euro,   báo   cáo   trên   CBDC   kể   từ   tháng   11   

năm   2019   và   các   báo   cáo   mới   nhất   về   niềm   tin   của   công   chúng   toàn   cầu   đối   với   các   tổ   chức   tiền   tệ,   tài   chính   
và   thanh   toán.   Một   cuộc   thăm   dò   dư   luận   toàn   cầu   về   lòng   tin   của   công   chúng   đối   với   các   tổ   chức   tiền   tệ,   đặc   
điểm   thanh   toán   và   tiền   kỹ   thuật   số,   do   Ipsos   MORI   tiến   hành   vào   quý   cuối   năm   2019,   cho   thấy   tầm   quan   
trọng   của   niềm   tin   vào   các   hệ   thống   cơ   bản.   Để   biết   chi   tiết,   hãy   xem   “ Tiền   tệ   kỹ   thuật   số:   Câu   hỏi    về   niềm   
tin”,    Diễn   đàn   các   Định   chế   Tài    chính   và   Tiền   tệ   Chính   thức,   năm   2020.   

    
4 Trong   khi   khoảng   79%   tất   cả   các   khoản   thanh   toán   của   khu   vực   đồng   euro   tại   các   điểm   bán   hàng   vẫn   là   

giao   dịch   tiền   mặt   và   các   giao   dịch   này   chiếm   hơn   một   nửa   tổng   giá   trị   của   các   khoản   thanh   toán   như   vậy,   
tỷ   lệ   giao   dịch   tiền   mặt   đã   giảm   từ   41%   xuống   32%   ở   Hà   Lan   giữa   năm   2017   và   năm   2019   (theo   ước   tính   
của   De   Nederlandsche   Bank).   

    
5 Sự   thay   đổi   hướng   tới   thanh   toán   không   tiếp   xúc   này   đã   xảy   ra   mặc   dù   tiền   giấy   không   có   nguy   cơ   làm   lây   

nhiễm   coronavirus   đặc   biệt   đáng   kể   so   với   các   loại   bề   mặt   khác   mà   mọi   người   tiếp   xúc   trong   cuộc   sống   hàng   
ngày.   Xem   ví   dụ   “ Ngoài   chính   sách     tiền   tệ   -   bảo   vệ   tính   liên   tục   và   an   toàn   của   các    khoản   thanh   toán   trong   
cuộc   khủng   hoảng   coronavirus ”,   Một   bài   đăng     trên   blog   của   Fabio   Panetta,   ngày   28   tháng   4   năm    2020;   và   bài   
báo   có   tựa   đề   “ Coronavirus   tăng   tốc   chuyển   dịch   khỏi   tiền     mặt ”,   Trên   “ Financial   Times”   vào   ngày   27   tháng   5   
năm   2020.   Vào    tháng   3   năm   2020,   Cơ   quan   Ngân   hàng   Châu   Âu   đã   ban   hành   một   tuyên   bố   khuyến   khích   các   
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nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   tăng   giới   hạn   giao   dịch   không   tiếp   xúc   lên   €   50   nếu   có   thể.   Một   số   ngân   
hàng   trung   ương   đang   thúc   đẩy   việc   sử   dụng   thanh   toán   không   tiếp   xúc   và   ủng   hộ   việc   tăng   giới   hạn   lên   €   50.   
Ở   Hàn   Quốc,   tiền   giấy   đã   được   đưa   ra   khỏi   lưu   thông   trong   hai   tuần   và   ở   Trung   Quốc,   tiền   mặt   có   khả   năng   bị   
nhiễm   bệnh   đã   được   “làm   sạch   sâu”.   

    6 Cụ   thể   xem   “ Quan   điểm   của   giới   trẻ   về   nền   kinh   tế,   tài   chính,   ECB   và   sở   thích   các   kênh   truyền   thông   
của   họ ”,   nghiên   cứu   của   Kantar   do   ECB   ủy   quyền,   2019.   

  
Một   số   nguyên   tắc   hướng   dẫn   cốt   lõi   cho   việc   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   xác   định   

trên   cơ   sở   các   chính   sách   của   Hệ   thống   Châu   Âu   hiện   hành.   Đầu   tiên,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   

chỉ   là   một   cách   khác   để   cung   cấp   đồng   euro,   không   phải   là   một   loại   tiền   tệ   song   song.   Do   đó,   nó   phải   

có   thể   chuyển   đổi   ngang   bằng   với   các   hình   thức   khác   của   đồng   euro,   chẳng   hạn   như   tiền   giấy,   dự   

trữ   ngân   hàng   trung   ương   và   tiền   gửi   ngân   hàng   thương   mại.   Thứ   hai,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   

là   trách   nhiệm   nợ   của   Hệ   thống   châu   Âu   và   do   đó   theo   định   nghĩa,   tiền   ngân   hàng   trung   ương   không   

có   rủi   ro   (xem   Phụ   lục   2   để   thảo   luận   về   cách   thức   đồng   euro   kỹ   thuật   số     sẽ   khác   với   các   tài   sản   

khác,   đặc   biệt   là   tài   sản   tiền   điện   tử   và   stablecoin).   Việc   phát   hành   và   lưu   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

không   được   tạo   ra   rủi   ro   tài   chính   quá   mức   cho   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu.   Điều   này   ngụ   ý   

rằng   số   lượng   tiền   ngân   hàng   trung   ương   phát   hành   dưới   dạng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   luôn   nằm   

dưới   sự   kiểm   soát   hoàn   toàn   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu. 7    Thứ   ba,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

nên   được   tiếp   cận   rộng   rãi   với   các   điều   kiện   bình   đẳng   cho   người   dùng   tiềm   năng   ở   tất   cả   các   quốc   

gia   khu   vực   đồng   euro   và   các   trung   gian   tư   nhân   được   giám   sát   sẽ   có   cơ   hội   sử   dụng   kiến   thức   

chuyên   môn   của   họ   và   tham   gia   vào   việc   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán.   Thứ   tư,   triển   vọng   về   các   

sáng   kiến   của   ngân   hàng   trung   ương   để   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   không   làm   nản   lòng   

cũng   như   không   lấn   át   các   giải   pháp   thanh   toán   lẻ   kỹ   thuật   số   tư   nhân   hiệu   quả   trong   khu   vực   đồng   

euro.   Thứ   năm,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   được   tin   dùng,   giống   như   bất   kỳ   hình   thức   nào   khác   của   

đồng   euro   và   cần   phải   thực   hiện   các   biện   pháp   để   đảm   bảo   rằng   nó   được   tin   dùng   ngay   từ   khi   mới   

thành   lập   và   sự   tin   tưởng   này   được   duy   trì   theo   thời   gian   (điều   này   sẽ   không   chỉ   đòi   hỏi   thiết   kế   đầy   

đủ   mà   còn   là   tin   tức   thích   hợp,   giống   như   vào   thời   điểm   ra   đời   của   đồng   euro).   

  

Báo   cáo   được   cấu   trúc   như   sau.   Phần   2   mô   tả   các   cơ   sở   chính   có   thể   biện   minh   cho   việc   phát   hành   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   theo   một   tập   hợp   các   tình   huống   hợp   lý   và   đưa   ra   các   yêu   cầu   theo   kịch   bản   

cụ   thể   để   cho   phép   đồng   euro   kỹ   thuật   số   thực   hiện   các   mục   tiêu   đã   nêu. 8    Phần   3   nêu   bật   những   tác   

động   tiềm   tàng   của   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đối   với   các   nhiệm   vụ   và   chức   năng   của   

ngân   hàng   trung   ương   và   đưa   ra   một   số   yêu   cầu   chung   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số. 9    Phần   4   đề   

cập   đến   các   vấn   đề   pháp   lý   chính   và   những   cân   nhắc   liên   quan   đến   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Phần   5   

mô   tả   các   chức   năng   có   thể   có   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   đánh   giá   một   tập   hợp   các   thiết   kế   khả   

thi   dựa   trên   các   nguyên   tắc   và   yêu   cầu   cốt   lõi   được   xác   định   trong   phần   đầu   tiên   của   báo   cáo.   Phần   

6   trình   bày   các   cách   tiếp   cận   cách   điệu   đối   với   cơ   sở   hạ   tầng   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   

cách   người   dùng   cuối   truy   cập   nó.   Cuối   cùng,   Phần   7   nêu   bật   công   việc   tiếng   năng   tiếp   theo   về   đồng   

euro   kỹ   thuật   số.   

  

  
  

7 Trong   bối   cảnh   đó,   điều   quan   trọng   cần   nhấn   mạnh   là   các   hình   thức   tiền   có   yêu   cầu   đối   với   bất   kỳ   tổ   
chức   tư   nhân   nào   không   phải   là   CBDC,   ngay   cả   khi   chúng   được   dự   định   hoàn   trả   bằng   các   khoản   dự   trữ   
do   Hệ   thống   Châu   Âu   nắm   giữ,   trong   phạm   vi   mà   tổ   chức   tư   nhân   sẽ   vẫn   chịu   trách   nhiệm   về   bất   kỳ  
khiếu   nại   nào   của   người   dùng   bắt   nguồn   từ   sự   thiếu   đồng   bộ   giữa   giá   trị   được   giữ   trong   tài   khoản   dự   trữ   
và   giá   trị   do   người   dùng   nắm   giữ   trong   hệ   thống   riêng   
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8      Các   yêu   cầu   nêu   trong   Phần   2   và   3   về   bản   chất   là   lý   thuyết.   Việc   đánh   giá   liệu   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   
có   thể   đáp   ứng   thành   công   chúng   trong   thực   tế   hay   không   được   đưa   ra   trong   Phần   5.   

  
9 Phụ   lục   1   tóm   tắt   các   nguyên   tắc   cốt   lõi,   các   yêu   cầu   theo   kịch   bản   cụ   thể   và   các   yêu   cầu   chung   mà   một   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   đáp   ứng   trên   cơ   sở   phân   tích   trong   báo   cáo   này.   
  

  
  

Báo   cáo   cũng   phân   tích   một   số   vấn   đề   kỹ   thuật,   kinh   tế,   tài   chính   và   pháp   lý.   Chúng   bao   gồm   tác   

động   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đối   với   chính   sách   tiền   tệ,   sự   ổn   định   tài   chính,   mô   hình   kinh   doanh   

của   các   ngân   hàng,   sự   lan   tỏa   tiền   tệ   quốc   tế   và   giám   sát   các   dịch   vụ   liên   quan   đến   đồng   euro   kỹ   

thuật   số.   
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2 Lý   do   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   -   

các   tình   huống   có   thể   xảy   ra   và   các   yêu   
cầu   bao   hàm   

  
Phần   này   mô   tả   các   tình   huống   có   thể   khiến   Hệ   thống   Châu   Âu   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số 10    và   

đưa   ra   các   yêu   cầu   mà   hình   thức   tiền   mới   cần   đáp   ứng   để   giải   quyết   từng   tình   huống   cụ   thể.   Các   

yêu   cầu   theo   kịch   bản   cụ   thể   này,   cùng   với   các   nguyên   tắc   cốt   lõi   được   trích   dẫn   trong   phần   giới   

thiệu   và   các   yêu   cầu   chung   được   đề   cập   trong   Phần   3   (có   thể   áp   dụng   trong   tất   cả   các   tình   huống),   

sẽ   được   sử   dụng   để   đánh   giá   tính   khả   thi   và   tiện   lợi   của   các   cấu   hình   khác   nhau   có   thể   có   của   đồng   

euro   kỹ   thuật   số.   

  

Thông   điệp   chính:   

• Trong   một   loạt   các   kịch   bản   tương   lai,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   là   một   lựa   chọn   khả   thi   

cho   Hệ   thống   châu   Âu   để   đạt   được   các   mục   tiêu   liên   quan   đến   các   chức   năng   cốt   lõi   của   ngân   hàng   

trung   ương   (Phần   2.1)   và   các   chính   sách   kinh   tế   chung   của   EU   (Phần   2.2),   với   điều   kiện   là   thiết   kế   

đáp   ứng   các   yêu   cầu   theo   kịch   bản   cụ   thể.   

  

• Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   phát   hành   (i)   để   hỗ   trợ   số   hóa   nền   kinh   tế   châu   Âu   

và   sự   độc   lập   chiến   lược   của   Liên   minh   châu   Âu;   (ii)   để   đối   phó   với   sự   suy   giảm   đáng   kể   vai   trò   của   

tiền   mặt   như   một   phương   tiện   thanh   toán,   (iii)   nếu   có   tiềm   năng   đáng   kể   để   các   CBDC   nước   ngoài   

hoặc   các   khoản   thanh   toán   kỹ   thuật   số   tư   nhân   được   sử   dụng   rộng   rãi   trong   khu   vực   đồng   euro,   (iii)   

như   một   kênh   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ,   

(iv))   để   giảm   thiểu   rủi   ro   đối   với   việc   cung   cấp   thông   thường   các   dịch   vụ   thanh   toán,   (v)   để   thúc   đẩy   

vai   trò   quốc   tế   của   đồng   euro,   và   (vi)   để   hỗ   trợ   cải   thiện   chi   phí   tổng   thể   và   dấu   ấn   sinh   thái   của   hệ   

thống   tiền   tệ   và   thanh   toán.   

  

• Việc   hiện   thực   hóa   một   kịch   bản   cụ   thể   không   nhất   thiết   đảm   bảo   việc   phát   hành   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   trong   phạm   vi   có   sẵn   các   giải   pháp   thay   thế.   

  

2.1 Các   tình   huống   liên   quan   đến   các   chức   năng   cốt   lõi   của   

ngân   hàng   trung   ương   

  
Tình   huống   1:   số   hóa   và   độc   lập   của   nền   kinh   tế   châu   Âu   có   thể   
được   hưởng   lợi   từ   một   dạng   tiền   kỹ   thuật   số   của   ngân   hàng   trung   

ương   dành   cho   người   dân.   

  
Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   là   một   cách   để   thúc   đẩy   quá   trình   số   hóa   nền   kinh   tế,   hỗ   

trợ   sự   phát   triển   của   các   giải   pháp   sáng   tạo   của   châu   Âu   trong   tất   cả   các   loại   ngành   công   nghiệp.   
  
  

10 Các   tình   huống   mà   ECB   có   thể   xem   xét   phát   hành   CBDC   được   nêu   rõ   trong    lưu   ý   của   ECB   cho    Hội   đồng   các   vấn     đề   
kinh   tế   và   tài   chính    của   tháng   12   năm   2019,   là    tuyên    bố   công   khai   quan   trọng   của   ECB   về   chủ   đề   CBDC   cho     đến   
nay.   

  
Báo   cáo   về   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

11   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204~f6a84c14a7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204~f6a84c14a7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204~f6a84c14a7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204~f6a84c14a7.en.pdf


  

  

Ở   mức   độ   mà   nó   sẽ   lấp   đầy   khoảng   trống   trong   việc   cung   cấp   các   giải   pháp   và   chức   năng   thanh   

toán   kỹ   thuật   số,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   sẵn   cho   công   chúng   sẽ   hỗ   trợ   sự   số   hóa   của   lĩnh   vực   

tài   chính   và,   do   đó,   của   nền   kinh   tế   nói   chung.   Nó   cũng   có   thể   giảm   chi   phí   cho   các   nhà   cung   cấp   

dịch   vụ   thanh   toán   bằng   cách   làm   cho   các   quy   trình   kinh   doanh   của   họ   hiệu   quả   hơn   và   hỗ   trợ   các   

mô   hình   kinh   doanh   mới. 11    Ví   dụ,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   phát   hành   để   tạo   điều   kiện   

thuận   lợi   cho   sự   phát   triển   của   các   trung   gian   được   giám   sát   của   một   loạt   các   giải   pháp   người   dùng   

cuối   toàn   Châu   Âu   mà   người   tiêu   dùng   có   thể   tiếp   cận   được.   Các   giải   pháp   dành   cho   người   dùng   

cuối   này   có   thể   được   sử   dụng   để   phân   phối   cả   tiền   thương   mại   và   tiền   ngân   hàng   trung   ương.   Trong   

một   kịch   bản   như   vậy,   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   giúp   duy   trì   quyền   tự   chủ   của   châu   

Âu   trong   một   lĩnh   vực   chiến   lược   như   thanh   toán   lẻ;   sau   đó   nó   có   thể   đại   diện   cho   một   khối   xây   dựng   

cho   một   giải   pháp   châu   Âu   cho   điểm   bán   hàng   và   thanh   toán   trực   tuyến.   Kiến   trúc   của   hệ   thống   nền   

tảng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   linh   hoạt   và   dễ   mở   rộng,   với   các   giao   diện   mở   được   tiêu   chuẩn   hóa   

giữa   các   thành   phần   hệ   thống,   để   hỗ   trợ   các   nhu   cầu   thanh   toán   có   thể   có   trong   tương   lai   và   dễ   

dàng   tích   hợp   các   loại   thiết   bị   mới   theo   thời   gian.   

  
  

Yêu  cầu  1  (R1):  nâng  cao  hiệu  quả  kỹ  thuật  số.   Đồng  euro  kỹ  thuật  số  phải  luôn  bắt  kịp   với                       
công  nghệ  hiện  đại  để  giải  quyết  tốt  nhất  nhu  cầu  của  thị  trường  bao  gồm,  trong  số  các                     

thuộc  tính  khác,  khả  năng  sử  dụng,  sự  tiện  lợi,  tốc  độ,  hiệu  quả  chi  phí  và  khả  năng  lập  trình.                       
Nó  phải  được  cung  cấp  thông  qua  các  giải  pháp  giao  diện  người  dùng  tương  thích  tiêu                   

chuẩn  trong  toàn  bộ  khu  vực  đồng  euro  và  phải  tương  thích  với  các  giải  pháp  thanh  toán  tư                     

nhân.   

  
Tình   huống   2:   vai   trò   của   tiền   mặt   như   một   phương   tiện   

thanh   toán   giảm   đáng   kể.   

  
  

Sự   suy   giảm   trong   việc   sử   dụng   tiền   mặt   trong   nền   kinh   tế   sẽ   cho   thấy   sự   phụ   thuộc   ngày   càng   tăng   

vào   các   hình   thức   tiền   tư   nhân   và   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   nhân   trong   khu   vực   đồng   euro.   Quá   

một   điểm   nhất   định,   xu   hướng   như   vậy   có   thể   gây   nguy   hiểm   cho   tính   bền   vững   của   cơ   sở   hạ   tầng   

tiền   mặt   và   cản   trở   việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   tiền   mặt   đầy   đủ. 12    Do   đó,   công   dân   châu   Âu   sẽ   gặp   khó   

khăn   trong   việc   tiếp   cận   phương   tiện   thanh   toán   duy   nhất   do   khu   vực   công   cung   cấp   và   có   tính   đến   

nhu   cầu   của   họ,   bất   kể   quan   điểm   thương   mại   nào.   

  

Để   đối   phó   với   sự   sụt   giảm   trong   việc   sử   dụng   tiền   mặt,   Hệ   thống   Châu   Âu   có   thể   giới   thiệu   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   như   một   hình   thức   bổ   sung   của   tiền   công   cộng   và   phương   tiện   thanh   toán.   Để   đáp   

ứng   nhu   cầu   của   người   dùng,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   rẻ   để   sử   dụng   (tạo   ra   chi   phí   rất   thấp   cho   

người   dùng,   như   tiền   mặt   vật   chất),   an   toàn   (cung   cấp   mức   độ   cao   nhất   của   việc   ngăn   chặn   gian   lận  

và     
  
  

11 Điều  này  có  thể  bao  gồm,  ví  dụ,  số  hóa  các  trao  đổi  thông  tin  như  hóa  đơn  điện  tử  và  biên  lai  điện  tử                           
cũng  như  việc  chấp  nhận  các  giải  pháp  eID  và  Chữ  ký  điện  tử  quốc  gia  tuân  thủ  Quy  định  châu  Âu  về                         
các   dịch   vụ   nhận   dạng,   xác   thực   và   tin   cậy   điện   tử.   

    
12 Mặc   dù   xu   hướng   này   hiện   không   được   quan   sát   thấy   ở   toàn   bộ   khu   vực   đồng   euro,   nhưng   nó   đang   nổi   lên   ở   

một   số   Quốc   gia   Thành   viên   EU   và   có   thể   lan   rộng   hơn   nữa   và   được   đẩy   nhanh   bởi   các   sự   kiện   cực   đoan,   
chẳng   hạn   như   sự   bùng   phát   của   COVID-19,   gây   ra   sự   thay   đổi   trong   thói   quen   thanh   toán   (xem   Tình   huống   
5).   Nếu   các   quốc   gia   khác   làm   theo,   chi   phí   bảo   trì   cơ   sở   hạ   tầng   tiền   mặt   liên   quan   đến   số   lượng   giao   dịch   
tiền   mặt   có   thể   tăng   vượt   quá   giới   hạn   có   thể   chấp   nhận   được   và   có   thể   đẩy   nhanh   sự   suy   giảm   về   tính   khả   
dụng   và   chấp   nhận   tiền   mặt.   
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cung   cấp   bảo   vệ   người   tiêu   dùng),   không   có   rủi   ro   (   chủ   sở   hữu   không   phải   chịu   bất   kỳ   rủi   ro   thị   

trường   hoặc   rủi   ro   vỡ   nợ   của   nhà   phát   hành),   dễ   sử   dụng   (ngay   cả   đối   với   người   tiêu   dùng   và   người   

bán   không   có   kinh   nghiệm)   và   hiệu   quả   (cho   phép   thanh   toán   nhanh).   

  

Kết   quả   sơ   bộ   của   nghiên   cứu   thanh   toán   Hệ   thống   châu   Âu   được   thực   hiện   vào   năm   2019   chỉ   ra   

rằng   tỷ   lệ   thanh   toán   điện   tử   trong   tổng   số   thanh   toán   đang   tăng   lên.   Đồng   thời,   đối   với   toàn   bộ   khu   

vực   đồng   euro,   tiền   mặt   vẫn   được   sử   dụng   cho   phần   lớn   các   khoản   thanh   toán   tại   POS.   Sự   khác   biệt   

giữa   các   quốc   gia   trong   việc   sử   dụng   tiền   mặt   để   thanh   toán   vẫn   còn   rõ   rệt. 13    Mặc   dù   chưa   thể   đưa   

ra   kết   luận   rõ   ràng   về   tác   động   của   cuộc   khủng   hoảng   COVID-19   đối   với   việc   sử   dụng   tiền   mặt,   

nhưng   nó   có   thể   đẩy   nhanh   những   thay   đổi   trong   thói   quen   thanh   toán   và   tăng   việc   sử   dụng   thanh   

toán   điện   tử;   một   xu   hướng   tương   tự   có   thể   sẽ   xuất   hiện   từ   sự   phát   triển   nhanh   chóng   của   thương   

mại   điện   tử.   

  
Tiền   mặt   có   các   đặc   điểm   nội   tại   riêng   biệt   -   bản   chất   vật   lý   của   nó,   khả   năng   đảm   bảo   quyền   riêng   tư   

trong   các   giao   dịch   thanh   toán   và   khả   năng   được   sử   dụng   mà   không   cần   bất   kỳ   cơ   sở   hạ   tầng   kỹ   

thuật   nào   -   không   (hoàn   toàn)   phù   hợp   với   các   giải   pháp   thanh   toán   điện   tử   nhưng   được   yêu   cầu   bởi   

nhiều   công   dân   (chẳng   hạn   như   dân   số   nhóm   ít   “hiểu   biết   về   công   nghệ”,   đối   mặt   với   các   rào   cản   

trong   việc   tiếp   cận   hoặc   muốn   đảm   bảo   quyền   riêng   tư   của   họ).   Lý   tưởng   nhất   là   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   nên   cho   phép   công   dân   tiếp   tục   thực   hiện   các   khoản   thanh   toán   của   họ   nhiều   như   bằng   tiền   mặt   

hiện   nay. 14   

  

Hơn   nữa,   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   đảm   bảo   rằng   đồng   euro   duy   trì   được   sự   ủng   hộ   

mạnh   mẽ   của   người   dân   và   được   coi   là   biểu   tượng   của   sự   thống   nhất   châu   Âu,   giải   quyết   nguy   cơ   

giá   trị   biểu   tượng   của   tiền   giấy   và   tiền   xu   euro   có   thể   giảm   đi   do   việc   sử   dụng   tiền   mặt   ngày   càng   

giảm.   

  
  

Yêu   cầu   2   (R2):   các   tính   năng   giống   như   tiền   mặt.    Để   phù   hợp   với   các   tính   năng   đặc   biệt   

chính   của   tiền     mặt,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nhằm   giải   quyết   sự   suy   giảm   trong   việc   chấp   

nhận   tiền   mặt   nên   cho   phép   thanh   toán   ngoại   tuyến.   Hơn   nữa,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

phải   dễ   dàng   cho   các   nhóm   dễ   bị   tổn   thương   sử   dụng,   miễn   phí   cho   việc   sử   dụng   cơ   bản   

của   những   người   trả   tiền   và   nên   bảo   vệ   quyền   riêng   tư.   Nó   phải   có   một   thương   hiệu   mạnh   

của   Châu   Âu.   

  
  

  
  

  
13 ECB   và   các   ngân   hàng   trung   ương   quốc   gia   của   khu   vực   đồng   euro   gần   đây   đã   thực   hiện   một   Nghiên   cứu   về   

thái   độ   thanh   toán   của   người   tiêu   dùng   trong   khu   vực   đồng   euro   (SPACE),   sắp   tới   vào   tháng   11   năm   2020.   
Ngoài   việc   mua   hàng   tại   POS   và   peer-to-peer   (P2P   )   các   khoản   thanh   toán,   phạm   vi   nghiên   cứu   bao   gồm   các   
khoản   thanh   toán   không   tự   động   được   thực   hiện   từ   xa   (tức   là   mua   sắm   trực   tuyến,   đặt   hàng   qua   điện   thoại   và   
thư,   và   thanh   toán   hóa   đơn),   không   giống   như   Nghiên   cứu   trước   đây   về   việc   sử   dụng   tiền   mặt   của   các   hộ   gia   
đình   trong   khu   vực   đồng   euro,   được   xuất   bản   vào   năm   2017.   

    
14 Đồng  euro  kỹ  thuật  số  không  nên  nhằm  mục  đích  thay  thế  tiền  mặt,  mà  chỉ  nên  là  một  hình  thức  thanh                        

toán  bổ  sung.  Công  dân  châu  Âu  sẽ  quyết  định  có  sử  dụng  đồng  euro  kỹ  thuật  số  thay  vì  thanh  toán  bằng                         
tiền  mặt  hay  không.  Quan  điểm  của  Hệ  thống  Châu  Âu  là  phải  đảm  bảo  sự  sẵn  có  của  tiền  mặt  và  các                         
biện   pháp   cần   được   thực   hiện   để   giải   quyết   vấn   đề   này.   
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Tình   huống   3:   một   dạng   tiền   không   phải   là   đồng   euro   (i)   tiền   ngân   

hàng   trung   ương,   (ii)   tiền   gửi   ngân   hàng   thương   mại   hoặc   (iii)   tiền   

điện   tử   trở   thành   một   sự   thay   thế   đáng   tin   cậy   như   một   phương   tiện   

trao   đổi   và,   có   khả   năng,   như   một   nơi   lưu   trữ   giá   trị   trong   khu   vực   
đồng   euro.   
  
  

Kịch   bản   này   có   thể   hiện   thực   hóa   theo   nhiều   cách   khác   nhau.   Đầu   tiên,   nhiều   ngân   hàng   trung   ương   

nước   ngoài   đang   đánh   giá   khả   năng   phát   hành   CBDC   của   riêng   họ,   vốn   cũng   có   thể   được   cung   cấp   

cho   công   dân   châu   Âu.   Điều   này   có   thể   gây   ra   sự   thay   thế   tiền   tệ   cũng   như   gia   tăng   rủi   ro   ngoại   hối   

trong   nền   kinh   tế   khu   vực   đồng   euro.   Thứ   hai,   các   tác   nhân   tư   nhân   -   có   thể   nằm   ngoài   sự   giám   sát   

của   các   cơ   quan   tài   chính   châu   Âu   -   bao   gồm   các   công   ty   công   nghệ   lớn,   đang   phát   triển   các   giải   

pháp   thanh   toán   không   tính   bằng   đồng   euro   (chẳng   hạn   như   “stablecoin”   toàn   cầu)   có   thể   đạt   được   

dấu   ấn   toàn   cầu   và   được   sử   dụng   rộng   rãi   cho   các   khoản   thanh   toán   lẻ   ở   châu   Âu.   Những   phát   triển   

như   vậy   sẽ   thúc   đẩy   sự   đổi   mới   nhưng   cũng   có   thể   đe   dọa   chủ   quyền   tài   chính,   kinh   

tế   và   cuối   cùng   là   chính   trị   của   châu   Âu. 15    Điều   đáng   chú   ý   là   gần   đây   một   số   sáng   kiến   “stablecoin”   

toàn   cầu   đã   gợi   ý   rằng   CBDC   cũng   có   thể   được   cung   cấp   thông   qua   cơ   sở   hạ   tầng   (tư   nhân)   của   

họ. 16   

  

Việc   chấp   nhận   rộng   rãi   một   phương   tiện   thanh   toán   hoặc   kho   lưu   trữ   giá   trị   không   phải   bằng   đồng   

euro   có   thể   làm   suy   yếu   hoặc   thậm   chí   làm   suy   yếu   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ   trong   khu   vực   

đồng   euro.   Nó   cũng   sẽ   có   những   tác   động   không   rõ   ràng   đối   với   trung   gian   tài   chính   và   sự   di   chuyển   

vốn   xuyên   biên   giới,   mà   cuối   cùng   có   thể   ảnh   hưởng   đến   sự   ổn   định   tài   chính.   Trong   những   trường   

hợp   như   vậy,   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   hỗ   trợ   chủ   quyền   và   sự   ổn   định   của   châu   

Âu,   đặc   biệt   là   trong   các   khía   cạnh   tiền   tệ   và   tài   chính. 17   

  

Việc   cung   cấp   các   khoản   thanh   toán   điện   tử   của   các   ngân   hàng   trung   ương   nước   ngoài   hoặc   các   

nhà   cung   cấp   dịch   vụ   tư   nhân   nằm   ngoài   khu   vực   đồng   euro   có   thể   sẽ   đặt   ra   những   thách   thức   bổ   

sung   cho   Hệ   thống   châu   Âu   về   tính   an   toàn   và   hiệu   quả   của   các   khoản   thanh   toán   châu   Âu.   Do   đó,   

Hệ   thống   Châu   Âu   có   thể   xem   xét   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   để   đảm   bảo   rằng   các   khoản   

thanh   toán   trong   khu   vực   đồng   euro   đáp   ứng   các   tiêu   chuẩn   cao   nhất   và   được   thực   hiện   dưới   sự   

kiểm   soát   trực   tiếp   của   nó.   Hơn   nữa,   bằng   cách   cung   cấp   các   khoản   thanh   toán   kỹ   thuật   số,   Hệ   

thống   châu   Âu   có   thể   đảm   bảo   rằng   công   dân   châu   Âu   có   quyền   truy   cập   vào   các   khoản   thanh   toán   ở   

biên   giới   công   nghệ.   Điều   này   sẽ   bảo   toàn   danh   tiếng   toàn   cầu   của   đồng   euro,   đặc   biệt   là   nếu   các   

ngân   hàng   trung   ương   nước   ngoài   lớn   khác   thúc   đẩy   việc   phát   hành   CBDC.   

  
  

15 Xem     " Điều   tra   tác   động   của   stablecoin   toàn   cầu ”,    Nhóm   công   tác   G7   về   Stablecoin,   2019.   
  

16 “Hơn   nữa,   hy   vọng   của   chúng   tôi   là   khi   các   ngân   hàng   trung   ương   phát   triển   tiền   tệ   kỹ   thuật   số   của   ngân   hàng   
trung   ương   (CBDC),   các   CBDC   này   có   thể   được   tích   hợp   trực   tiếp   với   mạng   Libra,   loại   bỏ   nhu   cầu   của   Mạng   
Libra   để   quản   lý   các   Khoản   dự   trữ   liên   quan,   do   đó   giảm   rủi   ro   tín   dụng   và   lưu   ký.   Ví   dụ:   nếu   một   ngân   hàng   
trung   ương   phát   triển   một   đại   diện   kỹ   thuật   số   của   đô   la   Mỹ,   euro   hoặc   bảng   Anh,   thì   Hiệp   hội   có   thể   thay   thế   
stablecoin   đơn   tiền   tệ   hiện   hành   bằng   CBDC”   từ    Sách   trắng   Libra   2.0 ,   Thành   viên   Hiệp   hội    Libra,   tháng   4   năm   
2020.     

17 Xem   Ferrari,   M.,   Mehl,   A.   và   Stracca,   L.,   “Tiền   tệ   kỹ   thuật   số   của   ngân   hàng   trung   ương   trong   nền   kinh   
tế   mở”,   ECB,   mimeo,   2020.   
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https://www.bis.org/cpmi/publ/d187.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d187.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d187.pdf
https://libra.org/en-US/white-paper/#cover-letter


  

  

Yêu   cầu   3   (R3):   tính   năng   cạnh   tranh.    Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   có   các   tính   năng   đi   đầu   về   
mặt   công   nghệ.   Nó   phải   tạo   cơ   sở   để   cung   cấp   các   chức   năng   ít   nhất   cũng   hấp   dẫn   như   

các   chức   năng   của   các   giải   pháp   thanh   toán   có   sẵn   bằng   ngoại   tệ   hoặc   thông   qua   các   đơn   
vị   không   được   kiểm   soát.   

  
  

Tình  huống  4:  nếu  Hệ  thống  châu  Âu  kết  luận  trong  tương  lai  rằng  việc  phát                  
hành  đồng  euro  kỹ  thuật  số  là  cần  thiết  hoặc  có  lợi  từ  góc  độ  chính  sách  tiền                    
tệ.   
  

Ví   dụ,   sự   ra   đời   của   CBDC   có   thể   củng   cố   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ   bằng   cách   cho   phép   ngân   

hàng   trung   ương   đặt   tỷ   lệ   tăng   trưởng   trên   đồng   euro   kỹ   thuật   số   để   tác   động   trực   tiếp   đến   lựa   chọn   

tiêu   dùng   và   đầu   tư   của   khu   vực   phi   tài   chính,   mặc   dù   sức   mạnh   của   cơ   chế   này   không   rõ   ràng 18    (tác   

động   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đối   với   chính   sách   tiền   tệ   được   xem   xét   sâu   hơn   trong   Phần   3).   

  

Vai   trò   ngày   càng   tăng   của   các   tổ   chức   phi   ngân   hàng   trong   hệ   thống   tài   chính   cũng   có   thể   góp   phần   

tăng   cường   kênh   truyền   tải   trực   tiếp   chính   sách   tiền   tệ   này.   

  

Báo   cáo   này   không   xác   định   vai   trò   có   thể   có   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   công   cụ   để   tăng   

cường   chính   sách   tiền   tệ,   nhưng   có   thể   hiện   thực   hóa   trong   tương   lai   trên   cơ   sở   phân   tích   sâu   hơn   

hoặc   do   sự   phát   triển   của   hệ   thống   tài   chính   quốc   tế.   

  
Yêu  cầu  4  (R4):  lựa  chọn  chính  sách  tiền  tệ.   Nếu  được  coi  là  một  công  cụ  để  cải  thiện                      
việc   truyền  tải  chính  sách  tiền  tệ,  đồng  euro  kỹ  thuật  số  sẽ  được  trả  công  theo  (các)  lãi                     
suất   mà   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   sửa   đổi   theo   thời   gian. 19   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
18 CBDC   có   thể   giúp   loại   bỏ   giới   hạn   dưới   hiệu   quả   đối   với   lãi   suất   chính   sách,   và   do   đó   mở   rộng   các   lựa   chọn   

chính   sách   có   sẵn   trong   các   tình   huống   khủng   hoảng,   nếu   tiền   mặt   biến   mất.   Điều   này   có   thể   được   coi   là   đặc   
biệt   quan   trọng   khi   tỷ   giá   thực   trung   tính   giảm.   Tuy   nhiên,   trong   trường   hợp   tiền   mặt   vẫn   có   sẵn   trong   nền   kinh   
tế,   mục   tiêu   này   trở   nên   ít   phù   hợp   hơn.   Xem   Lalouette,   L.   và   Esselink,   H.,   “ Các   xu   hướng   và   sự   phát   triển   
trong   việc   sử     dụng   tiền   mặt   bằng   đồng   euro   trong   mười   năm   qua ”,     Bản   tin   Kinh    Tế ,    Số   6,   ECB,   2018.   

  
19 Có   thể   có   những   lý   do   khác   để   trả   công   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ở   một   tỷ   lệ   thay   đổi,   cụ   thể   là   lý   do   ổn   định   

tài   chính   và   để   ngăn   ngân   hàng   trung   ương   trở   thành   một   trung   gian   tài   chính   quy   mô   lớn   nếu   đồng   euro   kỹ   
thuật   số   trở   thành   một   kho   lưu   trữ   giá   trị   quy   mô   lớn.   
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_03.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_03.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_03.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_03.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_03.en.html


  

  

Tình  huống  5:  cần  giảm  thiểu  xác  suất  sự  cố  mạng,  thiên  tai,  đại  dịch                 
hoặc  các  sự  kiện  cực  đoan  khác  có  thể  cản  trở  việc  cung  cấp  dịch  vụ                  
thanh   toán.   
  

Các   tổ   chức   tài   chính   và   cơ   sở   hạ   tầng   đang   bị   đe   dọa   bởi   một   loạt   các   rủi   ro   lớn.   Rủi   ro   an   ninh  

mạng 20    luôn   hiện   hữu,   với   khả   năng   xảy   ra   các   cuộc   tấn   công   mạng   ngày   càng   tăng   song   song   với   

sự   gia   tăng   tỷ   lệ   các   dịch   vụ   thanh   toán   được   số   hóa. 21   

  

Cơ   sở   hạ   tầng   thanh   toán   có   thể   bị   cản   trở   tương   tự   do   việc   hình   thành   các   rủi   ro   khác,   chẳng   hạn   

như   thiên   tai.   Do   đó,   sự   ngừng   hoạt   động   của   các   chương   trình   thanh   toán   thẻ   tư   nhân,   ngân   hàng   

trực   tuyến   và   rút   tiền   mặt   từ   các   máy   rút   tiền   tự   động   (ATM)   có   thể   ảnh   hưởng   đáng   kể   đến   các   

khoản   thanh   toán   lẻ   và   làm   xói   mòn   niềm   tin   vào   hệ   thống   tài   chính   nói   chung.   Theo   các   tình   huống   

này,   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   cùng   với   tiền   mặt,   có   thể   tạo   thành   một   cơ   chế   dự   phòng   khả   thi   cho   các   

khoản   thanh   toán   lẻ   điện   tử   có   thể   vẫn   được   sử   dụng   ngay   cả   khi   các   giải   pháp   tư   nhân   không   có   

sẵn .22   

  

Một   đại   dịch   cũng   có   thể   được   coi   là   rơi   vào   kịch   bản   này,   chẳng   hạn   vì   sự   xa   rời   xã   hội   có   thể   làm   

thay   đổi   thói   quen   thanh   toán   của   người   tiêu   dùng.   Người   tiêu   dùng   thậm   chí   có   thể   coi   tiền   mặt   là   vật   

trung   gian   truyền   bệnh,   mặc   dù   thiếu   bằng   chứng   về   bất   kỳ   nguy   cơ   lây   nhiễm   cụ   thể   nào   liên   quan   

đến   việc   sử   dụng   tiền   giấy .23    Do   đó,   họ   có   thể   trở   nên   ít   sẵn   sàng   sử   dụng   tiền   mặt   hơn   và   có   xu   

hướng   sử   dụng   thanh   toán   không   tiếp   xúc   và   thanh   toán   trực   tuyến.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
20 Trong    báo   cáo   về   rủi   ro   mạng   có    hệ   thống    vào   tháng   2   năm   2020,   Ủy   ban   Rủi   ro   Hệ   thống   Châu   Âu   đã   xác   

định   rủi   ro   mạng   là   một   trong   những   nguồn   rủi   ro   hệ   thống   đối   với   hệ   thống   tài   chính   có   thể   gây   ra   những   hậu   
quả   tiêu   cực   nghiêm   trọng   cho   nền   kinh   tế   thực.   

  
21 Xem    " Bảo   vệ   khu   vực   tài   chính   châu   Âu:   Sáng   kiến    Chia   sẻ   Thông   tin   và   Trí   tuệ   Không   gian   mạng ”,   Bài   phát   

biểu   của   Fabio   Panetta,   Thành   viên   Ban   điều   hành   của   ECB,   ngày   27   tháng   2   năm   2020.   Để   biết   thêm   chi   tiết   
về   rủi   ro   mạng,   xem   Phần   3.     

      
22 Mặc   dù   tiền   mặt   vẫn   là   giải   pháp   dự   phòng   an   toàn   nhất   cho   các   khoản   thanh   toán   tại   POS   trong   trường   hợp   

xảy   ra   sự   cố   mạng   và   các   sự   kiện   khắc   nghiệt   khác,   nhưng   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   như   một   phương   tiện   thanh  
toán   điện   tử   thay   thế,   cũng   có   thể   được   sử   dụng   trong   các   cửa   hàng   thực,   nếu   tiền   mặt   trở   nên   ít   phổ   biến   hơn   
có   sẵn   như   được   xem   xét   trong   Kịch   bản   2.   

  

23 Những   lo   ngại   có   thể   có   về   việc   sử   dụng   tiền   mặt   bao   gồm:   i)   các   biện   pháp   tạo   khoảng   cách   xã   hội,   có   thể   trở   
thành   tiêu   chuẩn   mới   được   hỗ   trợ,   ví   dụ,   bằng   cách   thực   hiện   các   biện   pháp   bảo   trợ   xã   hội   của   các   chính   phủ,   
thông   qua   các   khoản   thanh   toán   giữa   chính   phủ   với   người   (G2P);   ii)   khó   khăn   trong   quan   hệ   ngân   hàng   và   hạn   
chế   tiếp   cận   các   dịch   vụ   tài   chính   khác;   iii)   tăng   sở   thích   mua   sắm   trực   tuyến   và   thanh   toán   không   tiếp   xúc,   do   
lo   ngại   lây   nhiễm.   
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https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk~101a09685e.en.pdf
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Yêu   cầu   5   (R5):   hệ   thống   dự   phòng.    Để   cải   thiện   khả   năng   phục   hồi   tổng   thể   của   hệ   thống   

thanh     toán,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   được   phổ   biến   rộng   rãi   và   được   giao   dịch   thông   qua   các   

kênh   linh   hoạt   tách   biệt   với   các   kênh   của   các   dịch   vụ   thanh   toán   khác   và   có   thể   chịu   được   các   sự   

kiện   khắc   nghiệt.   

  

2.2 Các   tình   huống   liên   quan   đến   các   mục   tiêu   rộng   lớn   hơn   

của   EU   

Như   quy   định   tại   Điều   127   của   Hiệp   ước   về   Hoạt   động   của   Liên   minh   Châu   Âu   (TFEU),   Hệ   thống   

Châu   Âu,   không   ảnh   hưởng   đến   mục   tiêu   ổn   định   giá   cả,   sẽ   hỗ   trợ   các   chính   sách   kinh   tế   chung   

trong   Liên   minh   nhằm   góp   phần   vào   việc   đạt   được   các   mục   tiêu   của   Liên   minh.   Vì   lý   do   này,   các   

cách   mà   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   đóng   góp   vào   việc   đạt   được   các   mục   tiêu   của   Liên   minh   được   

khám   phá   dưới   đây.   

  

Tình   huống   6:   vai   trò   quốc   tế   của   đồng   euro   có   liên   quan   như   một   

mục   tiêu   của   Hệ   thống   Châu   Âu.   

  

Các   nhà   lãnh   đạo   khu   vực   đồng   Euro   gần   đây   nhấn   mạnh   rằng   vai   trò   quốc   tế   mạnh   mẽ   của   đồng   

euro   là   một   yếu   tố   quan   trọng   trong   việc   củng   cố   quyền   tự   chủ   kinh   tế   của   châu   Âu.   

  

Việc   phát   hành   CBDC   của   các   ngân   hàng   trung   ương   nước   ngoài   lớn   có   thể   nâng   cao   vị   thế   của   các   

đồng   tiền   quốc   tế   khác   với   chi   phí   của   đồng   euro.   Trong   tình   huống   như   vậy,   Hệ   thống   châu   Âu   có   

thể   xem   xét   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   một   phần   để   hỗ   trợ   vai   trò   quốc   tế   của   đồng   euro,   kích   

thích   nhu   cầu   đối   với   đồng   euro   trong   các   nhà   đầu   tư   nước   ngoài. 24    Một   cách   tiếp   cận   hợp   tác   đối   với   

các   thiết   kế   có   thể   tương   tác   của   CBDC   trên   các   loại   tiền   tệ   có   thể   góp   phần   tăng   cường   vai   trò   quốc   

tế   của   đồng   euro   và   cải   thiện   thanh   toán   chéo   tiền   tệ   mà   không   cần   phải   cấp   cho   các   cư   dân   ngoài   

khu   vực   đồng   euro   quyền   truy   cập   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số. 25    Hơn   nữa,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

có   thể   giúp   lấp   đầy   khoảng   trống   hoặc   sửa   chữa   sự   kém   hiệu   quả   trong   các   cơ   sở   hạ   tầng   thanh   

toán   đa   tiền   tệ   hiện   có,   đặc   biệt   là   các   cơ   sở   hạ   tầng   chuyển   tiền, 26    thông   qua   cải   thiện   khả   năng   

tương   tác   giữa   các   hệ   thống   thanh   toán   giao   dịch   bằng   các   loại   tiền   tệ   khác   nhau.   

  
Yêu  cầu  6  (R6):  sử  dụng  quốc  tế.   Đồng  euro  kỹ  thuật  số  phải  có  khả  năng  truy  cập  được                      
bên   ngoài  khu  vực  đồng  euro  theo  cách  phù  hợp  với  các  mục  tiêu  của  Hệ  thống  Châu  Âu                     
và   thuận   tiện   cho   các   cư   dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro. 27   

  
  

24 Người   ta   ước   tính   rằng   khoảng   30%   tiền   mặt   euro   (341   tỷ   euro   trong   tổng   số   khoảng   1,100   tỷ   euro   đang   lưu   
hành)   được   giữ   bên   ngoài   khu   vực   đồng   euro   vào   cuối   năm   2016,   đặc   biệt   là   ở   các   nước   láng   giềng.   Xem    "   
Vai   trò   quốc   tế   của   đồng   euro ”,   ECB,    2017.     

25 Ví   dụ:   hiện   tại   hầu   hết   các   khoản   thanh   toán   xuyên   biên   giới   cuối   cùng   được   các   ngân   hàng   đại   lý   có   trụ   sở   
tại   Hoa   Kỳ   thanh   toán   bằng   đô   la   Mỹ.   Hệ   thống   CBDC   đa   phương,   trong   đó   CBDC   chỉ   được   nắm   giữ   bởi   cư   
dân   của   khu   vực   tiền   tệ   tương   ứng   nhưng   được   sử   dụng   để   thanh   toán   xuyên   biên   giới   giữa   các   ngân   hàng   
trung   ương   tham   gia,   có   thể   thúc   đẩy   vai   trò   quốc   tế   của   đồng   euro.   

  
26 Xem     " Tăng   cường   thanh   toán   xuyên   biên    giới    -   Báo   cáo   giai   đoạn   1   cho   Nhóm   20   ”,   Ban   Ổn   định   Tài   chính,   

năm   2020;    và   " Thanh   toán   lẻ   xuyên   biên    giới ”,   Ủy   ban   Thanh   toán   và   Cơ   sở   hạ   tầng   Thị   trường,   2018.     
27 Nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   thể   được   nắm   giữ   bên   ngoài   khu   vực   đồng   euro,   tiền   mặt   bằng   đồng   euro   

sẽ   tiếp   tục   được   ưa   thích   ở   nước   ngoài   hoặc,   trong   trường   hợp   không   có   tiền   mặt,   người   dùng   nước   ngoài   
sẽ   giữ   các   loại   tiền   tệ   hoặc   tài   sản   khác   thay   vì   tiền   giấy   euro,   do   đó   làm   suy   yếu   -   hoặc   ít   nhất   là   không   
củng   cố   -   vai   trò   quốc   tế   của   đồng   euro.   
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.euro-international-role-201707.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.euro-international-role-201707.pdf
https://www.fsb.org/2020/04/enhancing-cross-border-payments-stage-1-report-to-the-g20/
https://www.fsb.org/2020/04/enhancing-cross-border-payments-stage-1-report-to-the-g20/
https://www.bis.org/cpmi/publ/d173.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d173.pdf


  

  

Tình   huống   7:   Hệ   thống   châu   Âu   quyết   định   chủ   động   hỗ   trợ   cải   
thiện   chi   phí   tổng   thể   và   dấu   ấn   sinh   thái   của   hệ   thống   tiền   tệ   và   
thanh   toán.   
  

Việc   sản   xuất   các   công   cụ   thanh   toán   và   cơ   sở   hạ   tầng   có   thể   không   phải   lúc   nào   cũng   tiết   kiệm   

năng   lượng. 28    Do   đó,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   thiết   kế   tốt   có   thể   giúp   giảm   chi   phí   tổng   thể 29   

và   dấu   ấn   sinh   thái   của   các   hệ   thống   thanh   toán   khu   vực   đồng   euro. 30    Trong   bối   cảnh   này,   Hệ   thống   

châu   Âu   sẽ   đóng   một   vai   trò   xúc   tác   và   dẫn   dắt   bằng   ví   dụ, 31    tạo   động   lực   và   gây   áp   lực   lên   các   nhà   

cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   để   giảm   chi   phí   và   dấu   ấn   sinh   thái   của   họ.   Điều   này   sẽ   đạt   được   bằng  

cách   làm   nổi   bật   chi   phí   và   hiệu   quả   năng   lượng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   so   với   các   giải   pháp   

thanh   toán   khác,   khi   thúc   đẩy   việc   sử   dụng   nó.   

  
Yêu   cầu   7a   (R7a):   tiết   kiệm   chi   phí.    Thiết   kế   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   giúp   giảm   chi     phí   

của   hệ   sinh   thái   thanh   toán   hiện   tại.   
  

Yêu  cầu  7b  (R7b):  thân  thiện  với  môi  trường.   Thiết  kế  của  đồng  euro  kỹ  thuật  số  phải   dựa                     

trên  các  giải  pháp  công  nghệ  giúp  giảm  thiểu  dấu  chân  sinh  thái  của  nó  và  cải  thiện  hệ  sinh                      

thái   thanh   toán   hiện   tại.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
28 Xem    " Môi   trường,   sức   khỏe   và   an    toàn ”   Để   đánh   giá   tác   động   môi   trường   của   tiền   giấy   của   ECB;   và   

"Hanegraaf,   R.,   Larçin,   A.,   Jonker,   N.,   Mandley,   S.   và   Miedema,   J.," Đánh   giá   vòng    đời   của   thanh   toán   
bằng   tiền     mặt   ở   Hà   Lan ”,     Tạp   chí   Quốc   tế    về    Đánh   giá   Vòng   đời,     Tập   25,   trang   120-40,   2019.   

    29 Xem    " Tấn   công   chi   phí   tiền    mặt ”,   McKinsey   &   Company,   2018.   
  

30 Chi   phí   của   cơ   sở   hạ   tầng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   các   dịch   vụ   liên   quan   nên   được   ước   tính   và   so   sánh   
với   các   lợi   ích   mong   đợi   (có   tính   đến   các   giải   pháp   thay   thế).   

    
31 Xem    " Biến   đổi   khí   hậu   và   lĩnh   vực   tài   chính ”,   Bài    phát   biểu   của   Christine   Lagarde,   Chủ   tịch   ECB,   ngày   27   

tháng   2   năm   2020.   
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https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/environmental/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/environmental/html/index.en.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367-019-01637-3
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/attacking-the-cost-of-cash
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/attacking-the-cost-of-cash
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227_1~5eac0ce39a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227_1~5eac0ce39a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227_1~5eac0ce39a.en.html


  

  

3   Các   tác   động   tiềm   tàng   của   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   và   các   yêu   cầu   bao   hàm   
  
  

Phần   này   xem   xét   hậu   quả   của   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đối   với   bảng   cân   đối   kế   toán   và   

các   nhiệm   vụ   và   chức   năng   cốt   lõi   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu,   để   đưa   ra   các   yêu   cầu   mà   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   đáp   ứng   bất   kể   kịch   bản   cụ   thể   nào   trong   tương   lai   được   thực   hiện.   

  
Thông   điệp   chính:   

  
• Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   được   thiết   kế   để   tránh   những   hậu   quả   không   mong   muốn   có   thể   

xảy   ra   khi   phát   hành,   do   đó   hạn   chế   bất   kỳ   tác   động   tiêu   cực   nào   đến   chính   sách   tiền   tệ   và   

sự   ổn   định   tài   chính,   cũng   như   việc   cung   cấp   dịch   vụ   của   khu   vực   ngân   hàng,   cũng   như   

giảm   thiểu   rủi   ro   có   thể   xảy   ra.   
  

• Cần   tránh   việc   sử   dụng   quá   nhiều   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   hình   thức   đầu   tư   và   rủi   ro   

liên   quan   đến   sự   thay   đổi   lớn   đột   ngột   từ   tiền   gửi   ngân   hàng   sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   có   sẵn   thông   qua   các   trung   gian   được   giám   sát,   trong   khi   rủi   ro   dự   

án   CNTT   (ví   dụ:   sự   chậm   trễ   của   dự   án   hoặc   chi   phí   không   mong   muốn)   nên   được   giảm   thiểu.   

Hệ   thống   châu   Âu   cần   hướng   tới   việc   tuân   thủ   các   tiêu   chuẩn   quy   định   ngay   cả   khi   được   miễn   

trừ,   trừ   khi   việc   đó   rõ   ràng   là   vì   lợi   ích   công   cộng.   

  
• Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   là   một   cách   hiệu   quả   để   đạt   được   các   mục   tiêu   của   Hệ   thống   

Euro   so   với   các   lựa   chọn   thay   thế.   Các   điều   kiện   nên   được   thiết   lập   để   sử   dụng   nó   bên   

ngoài   khu   vực   đồng   euro.   Các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   cần   phải   có   khả   năng   phục   

hồi   cao   trước   các   mối   đe   dọa   mạng.   

  
  

  
Ảnh   hưởng   đến   lĩnh   vực   ngân   hàng,   chính   sách   tiền   tệ   và   ổn   định   tài   chính   

  
Sự   ra   đời   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   ảnh   hưởng   đến   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ   và   có   

tác   động   tiêu   cực   đến   sự   ổn   định   tài   chính,   chẳng   hạn   như   thách   thức   năng   lực   trung   gian   của   các   

ngân   hàng   và   bằng   cách   ảnh   hưởng   đến   lãi   suất   phi   rủi   ro.   Tùy   thuộc   vào   đặc   điểm   của   nó   như   một   

hình   thức   đầu   tư,   nó   có   thể   khiến   người   gửi   tiền   chuyển   tiền   gửi   ngân   hàng   thương   mại   của   họ   thành   

nợ   phải   trả   ngân   hàng   trung   ương.   Điều   này   có   thể   làm   tăng   chi   phí   cấp   vốn   của   các   ngân   hàng   và   

do   đó,   lãi   suất   cho   các   khoản   vay   ngân   hàng,   có   khả   năng   làm   giảm   khối   lượng   tín   dụng   ngân   hàng   

cho   nền   kinh   tế.   

  

Các   ngân   hàng   có   thể   phản   ứng   với   xu   hướng   này   theo   nhiều   cách   khác   nhau.   Một   khả   năng   là   cố   

gắng   ổn   định   tiền   gửi   bằng   cách   tăng   lãi   suất   hoặc   bằng   cách   kết   hợp   chúng   với   các   dịch   vụ   bổ   sung   

(ví   dụ:   dịch   vụ   thanh   toán,   thế   chấp,   v.v.).   Thứ   hai   -   trừ   khi   ngân   hàng   trung   ương   tăng   lượng   chứng   

khoán   nắm   giữ   hoàn   toàn,   do   đó   tăng   nguồn   cung   thanh   khoản   thường   xuyên   -   các   ngân   hàng   có   thể   

thay   thế   nguồn   tiền   gửi   bị   mất   bằng   việc   vay   ngân   hàng   trung   ương,   miễn   là   họ   có   đủ   tài   sản   thế   

chấp   (cả   về   chất   lượng   và   số   lượng).   Điều   này   có   nghĩa   là   sự   gia   tăng   nhu   cầu   về   tài   sản   thế   chấp,   

điều   này   cuối   cùng   có   thể   có   tác   động   đến   lãi   suất   thị   trường   đối   với   tài   sản   an   toàn;   hơn   nữa,   
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ngân   hàng   trung   ương   sẽ   mở   rộng   vai   trò   của   mình   trong   nền   kinh   tế   và   mức   độ   rủi   ro   của   nó.   Cuối   

cùng,   trong   phạm   vi   mà   ngân   hàng   trung   ương   tăng   lượng   chứng   khoán   nắm   giữ   hoàn   toàn,   các   

ngân   hàng   vẫn   có   thể   cố   gắng   thay   thế   vốn   tiền   gửi   bằng   bằng   vốn   đắt   hơn   trên   thị   trường.     

  

Nhu   cầu   đáng   kể   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   có   thể   có   tác   động   tiêu   cực   đến   sự   ổn   định   tài   

chính,   do   vai   trò   quan   trọng   của   khu   vực   ngân   hàng   trong   trung   gian   tài   chính.   Nếu   nhu   cầu   này   làm   

tăng   chi   phí   vốn   của   họ,   các   ngân   hàng   có   thể   phải   xóa   bỏ   và   giảm   nguồn   cung   tín   dụng,   do   đó   ngăn   

cản   mức   tổng   đầu   tư   và   tiêu   dùng   tối   ưu.   Nếu   quy   trình   này   cuối   cùng   dẫn   đến   chi   phí   cao   hơn   cho   

người   đi   vay,   hoạt   động   kinh   tế   có   thể   bị   cản   trở.   Hơn   nữa,   nếu   mô   hình   kinh   doanh   truyền   thống   của   

họ   bị   tổn   hại,   các   ngân   hàng   có   thể   quyết   định   chấp   nhận   rủi   ro   lớn   hơn   để   cố   gắng   kiếm   được   lợi   

nhuận   cao   hơn   (danh   nghĩa)   và   bù   đắp   sự   giảm   sút   lợi   nhuận. 32    Ngoài   ra,   nếu   các   ngân   hàng   giảm   

vai   trò   nhận   tiền   gửi   và   ít   can   thiệp   hơn   vào   việc   định   tuyến   các   hướng   dẫn   thanh   toán,   họ   có   thể   có   

ít   thông   tin   hơn   về   khách   hàng,   do   đó   sẽ   làm   tổn   hại   đến   năng   lực   đánh   giá   rủi   ro   của   họ.   Điều   này   

có   thể   làm   tăng   rủi   ro   trong   bảng   cân   đối   kế   toán   của   các   ngân   hàng,   có   tác   động   tiêu   cực   đến   sự   ổn   

định   tài   chính.   Hơn   nữa,   các   nhà   đầu   tư   có   thể   thay   thế   tài   sản   an   toàn   (ví   dụ,   trái   phiếu   chính   phủ)   

bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   điều   này   sẽ   ảnh   hưởng   trực   tiếp   đến   lãi   suất   phi   rủi   ro   và   ảnh   hưởng   

gián   tiếp   đến   các   loại   rủi   ro   khác. 33   

  
Trong   các   tình   huống   khủng   hoảng,   khi   người   gửi   tiết   kiệm   ít   tin   tưởng   hơn   vào   toàn   bộ   lĩnh   vực   

ngân   hàng,   tài   sản   thanh   khoản   có   thể   được   chuyển   rất   nhanh   từ   tiền   gửi   ngân   hàng   thương   mại   

sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nếu   những   trở   ngại   hoạt   động   đối   với   việc   rút   tiền   dưới   dạng   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   thấp   hơn   so   với   rút   tiền   mặt.   Điều   này   có   thể   làm   tăng   khả   năng   xảy   ra   và   mức   độ   nghiêm   

trọng   của   các   cuộc   rút   tiền   hàng   loạt   (bank   runs),   làm   suy   yếu   sự   ổn   định   tài   chính.   

  

Những   ví   dụ   này   nhấn   mạnh   rằng   thiết   kế   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cần   được   đánh   giá   cẩn   thận,   có   

tính   đến   tác   động   của   nó   đối   với   các   vấn   đề   quan   trọng   như   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ   và   ổn   định   

tài   chính.   Các   hộ   gia   đình   và   doanh   nghiệp   có   thể   tiếp   cận   trực   tiếp   hoặc   gián   tiếp   thông   qua   các   bên   

trung   gian   hay   không,   liệu   nó   có   được   trả   công   hay   không,   và   liệu   việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   của   người   dùng   cá   nhân   nên   được   giới   hạn   hay   không   giới   hạn.   Ví   dụ,   ngân   hàng   trung   ương   có   

thể   giảm   thiểu   các   tác   động   tiềm   tàng   đối   với   lĩnh   vực   ngân   hàng,   sự   ổn   định   tài   chính   và   việc   truyền   

tải   chính   sách   tiền   tệ   bằng   cách   trả   công   cho   việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   với   tỷ   lệ   thay   đổi   

theo   thời   gian, 34    có   thể   bằng   cách   sử   dụng   hệ   thống   thù   lao   theo   từng   cấp   hoặc   bằng   cách   giới   hạn   

số   lượng   euro   kỹ   thuật   số   mà   người   dùng   có   thể   nắm   giữ   và   /   hoặc   giao   dịch.   
  
  

32 Từ   góc   độ   ngân   hàng   trung   ương,   vấn   đề   liên   quan   đến   chi   phí   vốn   cao   hơn   cho   khu   vực   ngân   hàng   
không   phải   là   lợi   nhuận   thấp   hơn   cho   các   ngân   hàng   cá   nhân   mà   là   một   trong   những   bất   ổn   tiềm   ẩn   của   
toàn   bộ   hệ   thống   tài   chính   nói   chung.   

  
33 Một   hàm   ý   khác   đối   với   việc   thực   hiện   chính   sách   tiền   tệ   có   thể   là   nhu   cầu   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   

thể   thay   đổi   nhanh   chóng   hàng   ngày   và   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   phân   loại   là   một   yếu   tố   tự   chủ   
động,   nó   sẽ   làm   tăng   sự   biến   động   tổng   thể   của   các   yếu   tố   tự   chủ   động,   khiến   việc   dự   đoán   trở   nên   khó   
khăn   hơn   nhu   cầu   thanh   khoản   và   đến   lượt   nó,   điều   khiển   tỷ   giá   thị   trường   tiền   tệ.   Tuy   nhiên,   điều   này   ít  
được   quan   tâm   hơn   nếu   hệ   thống   sàn   được   thiết   lập.   

  
34 Đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   có   lãi   suất   hoặc   có   lãi   suất   dương   có   nhiều   khả   năng   tạo   ra   sự   thay   thế   quy   mô   

lớn   khỏi   các   khoản   tiền   gửi   trong   môi   trường   lãi   suất   âm.   Trong   khi   tiền   giấy   đã   cung   cấp   một   giải   pháp   thay   
thế   không   chịu   lãi   suất   cho   tiền   gửi,   chi   phí   lưu   trữ   và   bảo   hiểm   có   nghĩa   là   lãi   suất   tiền   gửi   có   thể   dưới   0   mà   
không   gây   ra   sự   thay   thế   quy   mô   lớn   thành   tiền   mặt.   Việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   sẽ   dẫn   đến   
chi   phí   thấp   hơn   so   với   việc   giữ   tiền   giấy,   ngụ   ý   rằng   việc   thay   thế   quy   mô   lớn   thành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   
không   có   lãi   suất   hoặc   có   lãi   suất   dương   sẽ   có   nhiều   khả   năng   hơn   -   với   bất   kỳ   tỷ   lệ   âm   nhất   định   nào   đối   với   
tiền   gửi   -   so   với   việc   thay   thế   thành   tiền   giấy.   
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Với   những   rủi   ro   đối   với   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ   và   sự   ổn   định   tài   chính,   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   không   nên   thu   hút   dòng   vốn   đầu   tư   quá   lớn.   Tuy   nhiên,   nếu   tỷ   lệ   nắm   giữ   của   từng   cá   nhân   đối   

với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   quá   thấp,   do   các   ràng   buộc   cứng   nhắc   hoặc   do   các   ưu   đãi   được   áp   dụng   

trên   ngưỡng   tương   đối   thấp,   thì   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   kém   hấp   dẫn   hơn   như   một   phương   tiện   

thanh   toán   và   kém   cạnh   tranh   hơn   so   với   các   công   cụ   thay   thế. 35    Để   giải   quyết   những   rủi   ro   nói   trên,   

ngân   hàng   trung   ương   nên   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phù   hợp   với   yêu   cầu   sau:   

  
  

Yêu   cầu   8   (R8):   khả   năng   kiểm   soát   số   lượng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đang   lưu   hành.   

  
Đồng  euro  kỹ  thuật  số  nên  là  một  phương  tiện  thanh  toán  hấp  dẫn,  nhưng  nên  được                   

thiết  kế  để  tránh  việc  sử  dụng  nó  như  một  hình  thức  đầu  tư  và  rủi  ro  liên  quan  khi                      

chuyển   đổi   lớn   từ   tiền   tư   nhân   (ví   dụ:   tiền   gửi   ngân   hàng)   sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

Tác   động   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đối   với   khả   năng   sinh   lời   và   chấp   

nhận   rủi   ro   của   ngân   hàng   trung   ương   

  
Việc   phát   hành   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   thay   đổi   thành   phần   và   rất   có   thể   là   quy   mô   của   bảng   

cân   đối   của   Hệ   thống   Euro,   và   do   đó   sẽ   ảnh   hưởng   đến   lợi   nhuận   và   rủi   ro   của   nó.   Việc   phát   hành   

tiền   thường   có   lãi   và   tạo   ra   thu   nhập   từ   tiền   gửi   do   chênh   lệch   giữa   thù   lao   tài   sản   của   ngân   hàng   

trung   ương   và   lãi   suất   áp   dụng   cho   các   khoản   nợ   của   ngân   hàng   trung   ương   (lãi   suất   này   bằng   0   đối   

với   tiền   giấy).   Trong   trường   hợp   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   một   số   yếu   tố   cần   được   xem   xét:   (i)   một   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   ở   một   mức   độ   nào   đó   có   thể   thay   thế   tiền   giấy,   do   đó   nó   không   nhất   thiết   phải   

làm   tăng   quy   mô   và   rủi   ro   đối   với   bảng   cân   đối   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu   đến   bất   kỳ   

mức   độ   nào;   đồng   thời,   một   sự   gia   tăng   đáng   kể   có   thể   xảy   ra   nếu,   ví   dụ,   các   cư   dân   không   thuộc   

khu   vực   đồng   euro   chuyển   một   phần   không   đáng   kể   danh   mục   đầu   tư   của   họ   sang   đồng   euro   kỹ   

thuật   số.   Trong   tình   huống   như   vậy,   quy   mô   và   rủi   ro   đối   với   bảng   cân   đối   của   Hệ   thống   Châu   Âu   có   

thể   tăng   lên   đáng   kể;   (ii)   trong   phạm   vi   mà   nó   làm   tăng   quy   mô   của   bảng   cân   đối   kế   toán,   Hệ   thống   

Châu   Âu   sẽ   cần   phải   có   được   tài   sản   (các   khoản   vay   hoặc   chứng   khoán)   được   giữ   dựa   trên   đồng   

euro   kỹ   thuật   số;   (iii)   không   giống   như   tiền   mặt,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   trả   công,   điều   

này   sẽ   ảnh   hưởng   đến   thu   nhập   từ   tiền   lưu   trữ;   (iv)   giống   như   đối   với   tiền   mặt,   việc   cung   cấp   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   không   miễn   phí;   (v)   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   cần   cung   cấp   cho   vay   dài   hạn   

thông   qua   hoạt   động   tái   cấp   vốn   dài   hạn   (LTRO)   cho   các   ngân   hàng   bị   mất   tiền   gửi   (để   tránh   việc   

ngân   hàng   bị   mất   khả   năng   trung   gian),   do   đó   chênh   lệch   giữa   thù   lao   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   

lãi   suất   tỷ   lệ   áp   dụng   trong   LTROs   sẽ   rất   quan   trọng   để   xác   định   khả   năng   sinh   lời   của   ngân   hàng   

trung   ương.   

  
  
  

35 Hơn   nữa,   việc   hạn   chế   sử   dụng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   rủi   ro   ảnh   hưởng   đến   khả   năng   chuyển   đổi   ngang   
bằng   với   các   hình   thức   khác   của   đồng   euro,   do   những   thay   đổi   về   lãi   suất   hoặc   do   các   thị   trường   không   
chính   thức   nơi   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   coi   như   là   một   loại   tiền   tệ   song   song,   sẽ   gây   ra   mối   đe   dọa   
đối   với   việc   sử   dụng   đồng   euro   dưới   các   hình   thức   khác   nhau   của   nó   như   một   phương   tiện   tài   khoản   trong   
nền   kinh   tế.   
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Ngoài   những   rủi   ro   liên   quan   đến   quy   mô   và   thành   phần   bảng   cân   đối   kế   toán,   Hệ   thống   châu   Âu   

cũng   có   thể   phải   đối   mặt   với   các   khoản   nợ   tài   chính   với   tư   cách   là   người   điều   hành   hệ   thống   thanh   

toán   lẻ.   Ví   dụ,   trục   trặc   của   cơ   sở   hạ   tầng   CNTT   bên   dưới   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   gây   ra   tổn   

thất   và   thiệt   hại   cho   người   dùng   cá   nhân,   đặt   ra   câu   hỏi   về   trách   nhiệm   của   ngân   hàng   trung   ương.   

Hơn   nữa,   các   giao   dịch   thanh   toán   trái   phép   được   thực   hiện   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   gây   

ra   sự   bất   tiện   cho   người   dùng;   trong   những   trường   hợp   như   vậy,   nếu   người   thanh   toán   không   có   

hành   vi   gian   lận   hoặc   sơ   suất   nghiêm   trọng,   họ   sẽ   được   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   hoàn   lại  

tiền.   Nếu   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   thay   mặt   cho   ngân   hàng   trung   ương,   thì   không   thể   loại   trừ   

khả   năng   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   phải   vào   cuộc   một   lần   nữa. 36   

  
Các   ngân   hàng   trung   ương   khác   được   định   hướng   bởi   nguyên   tắc   bù   đắp   chi   phí   cho   việc   phát   hành   

CBDC. 37    Mặc   dù   đó   là   một   khả   năng,   nhưng   các   ngân   hàng   trung   ương   thường   thu   hồi   chi   phí   phát   

hành   các   khoản   nợ   tiền   tệ   của   họ   thông   qua   thu   nhập   từ   tiền   lưu   trữ   và   người   dùng   cuối   có   thể   mong   

đợi   đồng   euro   kỹ   thuật   số   miễn   phí,   giống   như   tiền   giấy.   Hơn   nữa,   vẫn   chưa   rõ   liệu   Hệ   thống   châu   

Âu   có   sẵn   sàng   hoặc   có   thể   áp   đặt   phí   đối   với   các   nhà   cung   cấp   bên   thứ   ba   liên   quan,   ví   dụ,   trong   

việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   đầu   cuối   hay   không.   Ở   giai   đoạn   này,   không   thể   loại   trừ   rằng   Hệ   thống   

châu   Âu   thậm   chí   có   thể   phải   trợ   cấp   cho   các   dịch   vụ   do   các   nhà   cung   cấp   này   cung   cấp   để   đảm   bảo   

rằng   những   người   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   phải   chịu   bất   kỳ   chi   phí   nào,   giống   như,   một   

lần   nữa,   với   việc   phân   phối   tiền   giấy.   

  

Mặc   dù   ngân   hàng   trung   ương   sẽ   không   nhắm   đến   việc   mở   rộng   vai   trò   trung   gian   của   mình,   nhưng   

không   thể   loại   trừ   khả   năng   này.   Trong   trường   hợp   này,   nó   có   thể   bị   buộc   phải   đầu   tư   nhiều   hơn   vào   

các   tài   sản   kém   thanh   khoản,   cuối   cùng   phải   gánh   chịu   nhiều   rủi   ro   hơn   về   tín   dụng   và   thị   trường.   Vì   

lợi   nhuận   không   phải   là   mục   tiêu   chính   sách   của   Hệ   thống   Châu   Âu   nên   những   cân   nhắc   này   sẽ   

không   có   ý   nghĩa   tức   thì   đối   với   việc   thiết   kế   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Tuy   nhiên,   một   ngân   hàng   

trung   ương   phát   hành   CBDC   nên   tăng   cường   quản   lý   rủi   ro.   

  
  

Rủi   ro   danh   tiếng   và   các   rủi   ro   khác   

  
Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   chức   năng   của   nó   sẽ   ảnh   hưởng   đến   hình   ảnh   của   ngân   

hàng   trung   ương.   Ví   dụ,   ngân   hàng   trung   ương   không   nên   được   coi   là   đã   bắt   tay   vào   một   dự   án   tốn   

kém   mà   không   có   lợi   ích   rõ   ràng.   Mất   danh   tiếng   cũng   có   thể   xảy   ra   nếu   việc   triển   khai   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   bị   trì   hoãn   sau   ngày   triển   khai   được   công   bố   công   khai,   nếu   cơ   sở   hạ   tầng   CNTT   bên   dưới   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   tỏ   ra   không   ổn   định   (bao   gồm   cả   trong   trường   hợp   tấn   công   mạng)   hoặc   nếu   

các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   mà   không   có   lý   do   chính   đáng   được   cung   cấp   bên   ngoài   khuôn   

khổ   quy   định   áp   dụng   cho   các   phương   tiện   thanh   toán   tư   nhân   và   có   thể   được   sử   dụng   cho   các   hoạt   

động   tội   phạm   (ví   dụ:   rửa   tiền   hoặc   tài   trợ   cho   khủng   bố). 38    Trong   bối   cảnh   Hệ   thống   châu   Âu,   các   

vấn   đề   về   uy   tín   có   thể   phát   sinh   nếu   khả   năng   tiếp   cận   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   giống   nhau   

giữa   các   quốc   gia   khu   vực   đồng   euro.   Rủi   ro   pháp   lý   cũng   có   thể   phát   sinh   nếu   không   chắc   chắn   về   

cơ   sở   pháp   lý   để   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   
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36 Nói  chung,  pháp  nhân  chịu  trách  nhiệm  xử  lý  các  giao  dịch  trái  phép  phải  là  đơn  vị  đã  đưa  ra  sự  đồng  ý  cho                           
các  giao  dịch.  Về  nguyên  tắc,  do  đó,  đây  sẽ  là  pháp  nhân  chịu  trách  nhiệm  xác  thực  người  dùng  -  tức  là                         
ngân   hàng   trung   ương   hoặc   các   tổ   chức   trung   gian   thay   mặt   cho   ngân   hàng   trung   ương.   

    
37 Xem   ví   dụ   “ Tiền   tệ    kỹ   thuật   số   của   Ngân   hàng   Trung   ương:   cơ   hội,   thách   thức   và   thiết   kế”,    Ngân   hàng   

Trung   ương   Anh,   tháng   3   năm   2020,   tăng   khả   năng   tính   phí   giao   dịch   nhỏ   cho   các   trung   gian   như   một   cách   
để   ngân   hàng   trung   ương   thu   hồi   chi   phí   phát   sinh   trong   việc   xây   dựng   và   vận   hành   hệ   thống   CBDC   cốt   lõi.   

    38 Việc   áp   dụng   khuôn   khổ   AML   /   CFT   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   gửi   một   thông   điệp   rõ   ràng   rằng   tiền   bất   
hợp   pháp   sẽ   không   được   kiểm   soát   trong   mạng   lưới   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   cực   kỳ   quan   trọng   để   đảm   
bảo   tính   toàn   vẹn,   ổn   định   và   danh   tiếng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   các   ngân   hàng   trung   ương   phát   hành   
và,   cuối   cùng   là   đồng   euro.   

  
  
  

Để   giải   quyết   những   rủi   ro   này,   ngân   hàng   trung   ương   nên   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phù   hợp   với   

các   yêu   cầu   sau:   

  

Yêu   cầu   9   (R9):   hợp   tác   với   các   bên   tham   gia   thị   trường.    Một   dự   án   giới   thiệu   đồng   euro   kỹ   

thuật     số   nên   được   thực   hiện   theo   các   thông   lệ   tốt   nhất   trong   quản   lý   dự   án   CNTT.   Đồng   

euro   kỹ   thuật   số   sau   đó   sẽ   được   cung   cấp   trên   cơ   sở   bình   đẳng   ở   tất   cả   các   quốc   gia   đồng   

euro   thông   qua   các   trung   gian   được   giám   sát,   điều   này   có   thể   tận   dụng   các   dịch   vụ   hướng   

tới   khách   hàng   hiện   tại   của   họ   và   tránh   sự   trùng   lặp   tốn   kém   của   các   quy   trình.   
  

Yêu   cầu   10   (R10):   tuân   thủ   khuôn   khổ   quy   định.    Mặc   dù   các   khoản   nợ   của   ngân   hàng   trung   

ương   không   phải   chịu   sự   điều   chỉnh   và   giám   sát,   khi   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   Hệ   

thống   châu   Âu   vẫn   nên   hướng   tới   việc   tuân   thủ   các   tiêu   chuẩn   quy   định,   bao   gồm   cả   trong   

lĩnh   vực   thanh   toán.   

  
  

Ảnh   hưởng   đến   sự   an   toàn   và   hiệu   quả   của   thanh   toán   lẻ   

  
Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   lẻ   chắc   chắn   sẽ   có   những   tác   động   đối   với   hoạt   động   của   hệ   thống   thanh   

toán.   Do   đó,   nó   nên   được   thiết   kế   theo   cách   không   cản   trở   mà   cải   thiện   hoạt   động   trơn   tru   của   hệ   

thống   thanh   toán   và   vai   trò   của   nó   trong   việc   duy   trì   niềm   tin   vào   đồng   euro   và   thúc   đẩy   một   nền   kinh   

tế   thị   trường   hiệu   quả.   

  

Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   ảnh   hưởng   đặc   biệt   đến   hoạt   động   và   vai   trò   của   các   tổ   

chức   phát   hành   tiền   ngân   hàng   thương   mại   và   các   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   liên   quan. 39    Hệ   

thống   châu   Âu   cần   lưu   ý   đến   bất   kỳ   giải   pháp   thay   thế   nào   đã   được   chứng   minh   nhằm   đạt   được   kết   

quả   tương   tự   đã   nêu   và   nên   tránh   cản   trở   chúng.   Vai   trò   của   nó   không   nên   vượt   quá   những   gì   cần   

thiết   để   đảm   bảo   tính   hiệu   quả   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   (ví   dụ,   kiểm   soát   cơ   sở   tiền   tệ;   đảm   bảo   

tính   chắc   chắn   của   việc   giải   quyết   và   bảo   mật   của   cơ   sở   hạ   tầng;   và   đảm   bảo   rằng   các   nhà   cung   cấp   

dịch   vụ   liên   quan   được   giám   sát   và   giám   sát   đầy   đủ)   như   cũng   như   hiệu   quả   và   khả   năng   sử   dụng   

của   nó   (ví   dụ:   liên   quan   đến   dịch   vụ   CNTT,   hỗ   trợ   khách   hàng,   tùy   chỉnh   và   đổi   mới   công   nghệ).   

  

Việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   bổ   sung   nên   được   để   cho   các   trung   gian   được   giám   sát.   Hệ   thống   Châu   

Âu   sẽ   vẫn   chịu   trách   nhiệm   đảm   bảo   rằng   các   dịch   vụ   được   cung   cấp   cho   người   dùng   cuối   phù   hợp   

với   lợi   ích   công   cộng.   Do   đó,   nó   phải   đảm   bảo   rằng   các   phương   tiện   thanh   toán   được   cung   cấp   cho   

người   dân   phục   vụ   nhu   cầu   của   tất   cả   các   bộ   phận   dân   cư   theo   cách   không   phân   biệt   đối   xử.   Mặc   dù   

sự   chú   ý   đến   nhu   cầu   của   công   dân   và   các   chiến   dịch   thông   tin   sẽ   hỗ   trợ   rất   nhiều   cho   Hệ   thống   
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Châu   Âu   trong   lĩnh   vực   thanh   toán   điện   tử   lẻ,   tiền   giấy   và   tiền   xu   euro   nên   vẫn   được   lưu   hành   để   

tránh   tạo   ra   sự   loại   trừ   tài   chính.   

  

  

Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   chắc   chắn   sẽ   dẫn   đến   sự   ra   đời   của   một   giải   pháp   dành   cho   

người   dùng   cuối   khác   trong   bối   cảnh   thanh   toán   lẻ   vốn   đã   không   đồng   nhất   của   châu   Âu.   Ngược   lại,   

phù   hợp   với   chiến   lược   thanh   toán   lẻ   của   Hệ   thống   Châu   Âu,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   tận   dụng   -   

và   do   đó   củng   cố   -   các   giải   pháp   thanh   toán   toàn   châu   Âu   hiện   có   cho   người   tiêu   dùng   và   thương   gia   

trên   khắp   châu   Âu. 40    Tiến   bộ   đạt   được   hướng   tới   một   thị   trường   thanh   toán   châu   Âu   an   toàn,   hiệu   

quả   và   tích   hợp   với   việc   giới   thiệu   các   kế   hoạch   back-end   toàn   châu   Âu   -   chẳng   hạn   như   các   kế   

hoạch   liên   quan   đến   Đơn   Khu   vực   thanh   toán   Euro   (SEPA)   -   sẽ   chuyển   thành   tiến   trình   tương   tự   ở   

“giao   diện   người   dùng”,   với   một   giải   pháp   tương   thích   tiêu   chuẩn   của   châu   Âu   cho   thanh   toán   trực   

tuyến   của   công   dân   sẽ   bổ   sung   cho   việc   sử   dụng   tiền   mặt   trong   trường   hợp   thanh   toán   qua   POS.   

Một   giải   pháp   lý   tưởng   như   vậy   sẽ   được   phát   triển   bởi   ngành   công   nghiệp   thanh   toán   và   sẽ   có   sẵn   

khi   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   phát   hành.   
  
  

39 Thông   báo   đáng   tin   cậy   hoặc   rò   rỉ   thông   tin   về   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   sẽ   có   tác   động   
tương   tự.   

  
40 Xem    " Đổi   mới   và   tác   động   của   nó   đối   với   bối   cảnh   thanh   toán   lẻ   ở   Châu   Âu ”,    Một   lưu   ý   của   ECB   cho   Hội   

đồng   Các   vấn   đề   Kinh   tế   và   Tài   chính   (ECOFIN),   năm   2019.   
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Để   giải   quyết   những   rủi   ro   này,   Hệ   thống   châu   Âu   nên   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phù   hợp   với   

các   yêu   cầu   sau:   

  
  

Yêu   cầu   11   (R11):   an   toàn   và   hiệu   quả   trong   việc   thực   hiện   các   mục   tiêu   của   Hệ   thống   Euro.   

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   được   thiết   kế   theo   cách   an   toàn   và   hiệu   quả.   Chi   phí   dự   án   và   vận   

hành   của   nó   nên   được   ước   tính   và   so   sánh   với   các   lợi   ích   mong   đợi,   xem   xét   các   giải   pháp   

thay   thế   trong   bất   kỳ   tình   huống   nào   trong   tương   lai. 41    Việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   không   phải   

cốt   lõi   nên   được   để   cho   các   đơn   vị   tư   nhân   được   giám   sát.   
  

Yêu   cầu   12   (R12):   khả   năng   tiếp   cận   dễ   dàng   trong   toàn   khu   vực   đồng   euro.    Đồng   euro   kỹ   

thuật   số   nên   được   cung   cấp   thông   qua   các   giải   pháp   giao   diện   người   dùng   được   tiêu   chuẩn   

hóa   trong   toàn   bộ   khu   vực   đồng   euro   và   phải   tương   thích   với   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   

nhân.   Nó   phải   dễ   dàng   truy   cập   bởi   bất   kỳ   ai,   kể   cả   những   công   dân   hiện   không   tham   gia   

vào   hệ   thống   tài   chính   (ví   dụ   những   người   không   có   tài   khoản   tại   ngân   hàng   thương   mại)   và   

phải   dễ   sử   dụng.   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   cần   phải   tồn   tại   cùng   với   tiền   mặt.   

  
  
  
  

Ảnh   hưởng   đến   việc   sử   dụng   đồng   euro   xuyên   biên   giới   

  
Có   một   số   rủi   ro   liên   quan   đến   việc   sử   dụng   xuyên   biên   giới   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Nói   chung,   việc   

lưu   hành   rộng   rãi   đồng   euro   kỹ   thuật   số   bên   ngoài   khu   vực   đồng   euro   có   thể   có   tác   động   đối   với   

dòng   vốn   và   tỷ   giá   hối   đoái   của   đồng   euro,   với   các   tác   động   tiềm   ẩn   đối   với   lập   trường   và   truyền   tải   

chính   sách   tiền   tệ   của   Hệ   thống   Châu   Âu.   Những   tác   động   như   vậy   sẽ   phụ   thuộc   vào   các   đặc   điểm   

của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   bao   gồm   khả   năng   giao   tiếp   của   nó   với   các   hệ   thống   thanh   toán   không   

phải   đồng   euro,   thù   lao   của   nó   và   giới   hạn   nắm   giữ   (đặc   biệt   là   đối   với   các   giao   dịch   của   cư   dân   

không   thuộc   khu   vực   đồng   euro). 42   

  
Nếu   các   cư   dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro   phải   cân   bằng   lại   danh   mục   đầu   tư   của   họ   một   cách   

đáng   kể   theo   hướng   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   thì   quy   mô   và   rủi   ro   đối   với   bảng   cân   đối   của   Hệ   thống   

Châu   Âu   sẽ   tăng   lên.   Một   rủi   ro   liên   quan   khác   là   sự   thay   đổi   đáng   kể   của   danh   mục   đầu   tư   toàn   cầu   

sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   củng   cố   tỷ   giá   hối   đoái   đồng   euro   và   gây   tổn   hại   đến   khả   năng   

cạnh   tranh   của   các   công   ty   trong   khu   vực   đồng   euro.   
  
  
  
  
  
  

41 Trong   khi   Yêu   cầu   7a   áp   dụng   cho   khả   năng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   phát   hành   như   một   cách   để   giảm   
chi   phí   cơ   sở   hạ   tầng   thanh   toán,   thì   Yêu   cầu   11   nhấn   mạnh   rằng,   khi   giải   quyết   bất   kỳ   tình   huống   nào   trong   
tương   lai   bằng   cách   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   giải   pháp   này   nên   được   cung   cấp   với   chi   phí   hiệu   quả   
và   so   sánh   trước   với   các   công   cụ   thay   thế   mà   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   sử   dụng   để   đạt   được   mục   tiêu   
tương   tự.   

  
42 Để   các   nhà   khai   thác   Hệ   thống   Châu   Âu   kỹ   thuật   số   thực   thi   các   giới   hạn   kỹ   thuật   về   nơi   có   thể   sử   dụng   tiền   

tệ   (ví   dụ:   bên   ngoài   khu   vực   đồng   euro),   thông   tin   cần   được   thu   thập   và   xác   minh   trước   khi   xác   nhận   thanh   
toán.   Trong   bất   kỳ   trường   hợp   nào,   mức   trần   đối   với   số   tiền   hoặc   giá   trị   đối   với   dòng   chảy   xuyên   biên   giới   sẽ   
được   giới   hạn   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   do   đó   không   ngăn   cản   các   công   dân   không   thuộc   khu   vực   
đồng   euro   sử   dụng   các   hình   thức   khác   của   tiền   tệ.   Điều   này   phù   hợp   với   quyền   tự   do   di   chuyển   cơ   bản   của   
vốn,   vốn   được   coi   là   nguyên   tắc   cốt   lõi   của   khu   vực   đồng   euro.   
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Các   tác   động   lan   tỏa   và   phản   hồi   quốc   tế   lớn   hơn   cũng   là   những   thách   thức   tiềm   tàng.   Thật   vậy,   các   

phân   tích   của   nhân   viên   ECB   chỉ   ra   rằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   khuếch   đại   sự   lan   tỏa   thực   tế   

và   tài   chính   xuyên   biên   giới   của   các   cú   sốc   chính   sách   tiền   tệ   trong   nước   bằng   cách   tạo   ra   một   kênh   

mới   để   truyền   bá   chúng. 43   

  

Tuy   nhiên,   một   rủi   ro   khác   là   việc   lưu   thông   xuyên   biên   giới   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   tạo   điều   

kiện   cho   các   hoạt   động   tội   phạm   quốc   tế,   nếu   không   được   kiểm   soát   thích   hợp.   Tùy   thuộc   vào   thiết   

kế   của   nó,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   giao   dịch   quốc   tế   có   thể   trở   thành   một   công   cụ   hấp   dẫn   

cho   hoạt   động   tài   trợ   khủng   bố,   rửa   tiền   và   các   hoạt   động   tội   phạm   xuyên   biên   giới   khác   (của   cả   cư   

dân   và   những   người   không   cư   trú   trong   khu   vực   đồng   euro).   

  

Cuối   cùng,   sự   sẵn   có   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   dẫn   đến   sự   thay   thế   tiền   tệ   ở   các   nước   thứ  

ba,   đặc   biệt   là   những   nước   có   đồng   tiền   yếu   và   nền   tảng   kinh   tế   yếu.   Nó   có   thể   tạo   điều   kiện   thuận   

lợi   cho   việc   "đồng   euro   hóa"   kỹ   thuật   số,   đặc   biệt   là   ở   các   quốc   gia   như   vậy,   dẫn   đến   việc   thay   thế   

toàn   bộ   hoặc   một   phần   tiền   tệ   của   họ   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cho   các   khoản   thanh   toán   địa   

phương,   như   một   phương   tiện   tiết   kiệm   và   cuối   cùng   là   đơn   vị   tài   khoản.   Điều   này   sẽ   làm   suy   yếu   

đáng   kể   chủ   quyền   chính   sách   tiền   tệ   ở   các   nền   kinh   tế   bị   ảnh   hưởng. 44    Nói   chung,   mối   đe   dọa   mà   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   gây   ra   đối   với   chủ   quyền   tiền   tệ   ở   các   quốc   gia   không   thuộc   khu   vực   đồng   

euro   dẫn   đến   rủi   ro   chính   trị,   vì   khả   năng   "đồng   euro   hóa"   (kỹ   thuật   số)   có   thể   thúc   đẩy   sự   phẫn   nộ   ở  

nước   ngoài   và   căng   thẳng   chính   trị.   Trong   bối   cảnh   này,   có   thể   khám   phá   khả   năng   giao   dịch   tiền   tệ   

chéo   thông   qua   hệ   thống   CBDC   đa   phương   được   sử   dụng   để   thanh   toán   xuyên   biên   giới   giữa   các   

ngân   hàng   trung   ương   tham   gia.   

  

Để   giải   quyết   những   rủi   ro   này,   ngân   hàng   trung   ương   nên   thiết   kế   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phù   

hợp   với   yêu   cầu   sau:   

  
Yêu   cầu   13   (R13):   sử   dụng   có   điều   kiện   bởi   cư   dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro.    Thiết   kế   

của   đồng     euro   kỹ   thuật   số   nên   bao   gồm   các   điều   kiện   cụ   thể   để   các   cư   dân   không   thuộc   khu   

vực   đồng   euro   tiếp   cận   và   sử   dụng,   để   đảm   bảo   rằng   nó   không   góp   phần   vào   dòng   vốn   hoặc   

tỷ   giá   hối   đoái   biến   động   quá   mức.   Ví   dụ,   các   điều   kiện   như   vậy   có   thể   là   hình   thức   giới   hạn   

hoặc   các   chính   sách   đãi   ngộ   thỏa   đáng   đối   với   việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   của   các   

cư   dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro.   

  

  
  
  

43 Theo   Ferrari,   M.,   Mehl,   A.   và   Stracca,   L.,   “Tiền   tệ   kỹ   thuật   số   của   ngân   hàng   trung   ương   trong   nền   kinh   tế   
mở”,   ECB   mimeo,   2020,   một   CBDC   với   mức   thù   lao   cố   định   (tích   cực)   và   các   hạn   chế   hạn   chế   đối   với   giao   
dịch   nước   ngoài   sẽ   làm   tăng   sự   lan   tỏa   quốc   tế   của   một   cú   sốc   chính   sách   tiền   tệ,   do   đó   làm   tăng   liên   kết   
quốc   tế.   

44 Trong   khi   các   trường   hợp   thay   thế   tiền   tệ   chính   thức   -   trong   đó   nội   tệ   được   thay   thế   hoàn   toàn   bằng   ngoại   tệ   -   
vẫn   còn   hạn   chế,   các   trường   hợp   không   chính   thức   -   trong   đó   ngoại   tệ   được   sử   dụng   cùng   với   nội   tệ   cho   các   
chức   năng   nhất   định   của   tiền   -   phổ   biến   hơn.   Đặc   biệt,   một   phần   lớn   tiền   gửi   và   cho   vay   ngân   hàng   ở   các   
quốc   gia   Trung,   Đông   và   Đông   Nam   Âu   được   tính   bằng   đồng   euro,   trong   khi   việc   lưu   hành   tiền   giấy   bằng   
đồng   euro   cũng   phổ   biến   trong   khu   vực,   mặc   dù   có   sự   không   đồng   nhất   đáng   kể   giữa   các   quốc   gia.   Nhìn   thấy   
" Vai   trò   quốc     tế   của   đồng   euro ”,   ECB,   2019,   để   có    bằng    chứng   chi   tiết   hơn.   
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Rủi   ro   mạng   

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   thu   hút   các   cuộc   tấn   công   mạng   có   tác   động   tiềm   tàng   về   tài   chính   và   

kinh   doanh   ở   nhiều   khía   cạnh   (bao   gồm   chính   sách   tiền   tệ,   sự   ổn   định   tài   chính,   rủi   ro   tài   chính   và   sự   

an   toàn   và   hiệu   quả   của   hệ   thống   thanh   toán).   Tấn   công   mạng   có   thể   được   thực   hiện   để   kiếm   lợi   từ   

gian   lận,   tống   tiền   hoặc   xâm   nhập   dữ   liệu.   Chúng   có   thể   cản   trở   hoặc   thậm   chí   ngăn   cản   việc   sử   

dụng   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Chúng   cũng   có   thể   có   tác   động   đến   tính   toàn   vẹn   của   dữ   liệu   và   /   hoặc   

giá   trị   của   tiền   tệ   (bằng   cách   làm   suy   yếu   lòng   tin   của   công   dân   vào   nó),   bao   gồm   cả   việc   vi   phạm   

tính   bảo   mật   của   thông   tin   về   người   dùng   cuối   hoặc   về   các   giao   dịch   tài   chính   cơ   bản.   Để   giải   quyết   

những   rủi   ro   này,   hệ   sinh   thái   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   phải   luôn   sẵn   sàng   trong   nhiều   trường   hợp   

nhất   và   sẽ   phải   bảo   vệ   đầy   đủ   tính   toàn   vẹn   và   bí   mật   của   thông   tin   được   xử   lý.   Ngân   hàng   trung   

ương   nên   thiết   kế   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phù   hợp   với   yêu   cầu   sau:   

  
  

Yêu   cầu   14   (R14):   khả   năng   phục   hồi   không   gian   mạng.    Các   dịch   vụ   đồng   tiền   kỹ   thuật   số   

sẽ   cần   phải   có     khả   năng   phục   hồi   cao   trước   các   mối   đe   dọa   mạng   và   có   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   gian   khôi   phục   phải   ngắn   và   tính   toàn   vẹn   của   dữ   liệu   được   

bảo   vệ.   
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4   Các   cân   nhắc   pháp   lý   liên   quan   đến   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   
  
  

Thông   điệp   chính:   

  
• Các   lựa   chọn   thiết   kế   cụ   thể   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   xác   định   cơ   sở   pháp   lý   cho   việc   

phát   hành   của   nó.   
  

• Luật   chính   của   EU   không   loại   trừ   khả   năng   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   dưới   dạng   

đồng   tiền   pháp   định,   do   đó   sẽ   yêu   cầu   người   được   thanh   toán   chấp   nhận   nó   để   thanh   

toán.   
  

• Một   số   thỏa   thuận   thực   tế   liên   quan   đến   việc   phân   phối   và   tiếp   cận   đồng   euro   kỹ   thuật   số   về   

nguyên   tắc   có   thể   được   thuê   ngoài,   nhưng   sẽ   cần   phải   chịu   sự   giám   sát   chặt   chẽ   của   Hệ   

thống   Châu   Âu.   

  
  

Cơ   sở   pháp   lý   cho   việc   Hệ   thống   châu   Âu   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

  

Việc   lựa   chọn   luật   chính   của   Liên   minh   để   sử   dụng   làm   cơ   sở   phát   hành   sẽ   phụ   thuộc   vào   thiết   kế  

của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   mục   đích   mà   nó   được   phát   hành.   Do   đó,   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

được   phát   hành   như   một   công   cụ   của   chính   sách   tiền   tệ,   tương   tự   như   dự   trữ   của   ngân   hàng   trung   

ương   và   chỉ   có   thể   tiếp   cận   với   các   đối   tác   của   ngân   hàng   trung   ương,   thì   Hệ   thống   Châu   Âu   có   thể   

viện   dẫn   Điều   127   (2)   của   TFEU,   làm   cơ   sở   pháp   lý   kết   hợp   với   câu   đầu   tiên   của   Điều   20   Quy   chế   

của   Hệ   thống   Ngân   hàng   Trung   ương   Châu   Âu   (ESCB).   

  

Thay   vào   đó,   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   cung   cấp   cho   các   hộ   gia   đình   và   các   tổ   chức   tư   nhân   

khác   thông   qua   các   tài   khoản   được   tổ   chức   với   Hệ   thống   châu   Âu,   Hệ   thống   châu   Âu   có   thể   viện   

dẫn,   làm   cơ   sở   pháp   lý,   Điều   127   (2)   của   TFEU,   cùng   với   Điều   17   của   Quy   chế   của   ESCB   (tuy   nhiên,   

không   thể   đóng   vai   trò   là   cơ   sở   pháp   lý   duy   nhất).   Nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   phát   hành   như   

một   phương   tiện   thanh   toán   cho   các   loại   thanh   toán   cụ   thể,   được   xử   lý   bởi   một   cơ   sở   hạ   tầng   thanh   

toán   chuyên   dụng   mà   chỉ   những   người   tham   gia   đủ   điều   kiện   mới   có   thể   truy   cập,   thì   cơ   sở   pháp   lý   

hợp   lý   nhất   để   phát   hành   nó   sẽ   là   Điều   127   (2)   của   TFEU   trong   kết   hợp   với   Điều   22   của   Quy   chế   của   

ESCB.   Cuối   cùng,   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   phát   hành   như   một   công   cụ   tương   đương   với   tiền   

giấy,   thì   cơ   sở   pháp   lý   hợp   lý   nhất   để   phát   hành   nó   sẽ   là   Điều   128   của   TFEU   cùng   với   câu   đầu   tiên   

của   Điều   16   trong   Quy   chế   của   ESCB.   thì   cơ   sở   pháp   lý   thích   hợp   nhất   để   ban   hành   sẽ   là   Điều   127   

(2)   của   TFEU   cùng   với   Điều   22   của   Quy   chế   của   ESCB.   Cuối   cùng,   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   

phát   hành   như   một   công   cụ   tương   đương   với   tiền   giấy,   thì   cơ   sở   pháp   lý   hợp   lý   nhất   để   phát   hành   nó   

sẽ   là   Điều   128   của   TFEU   cùng   với   câu   đầu   tiên   của   Điều   16   trong   Quy   chế   của   ESCB.   thì   cơ   sở   

pháp   lý   thích   hợp   nhất   để   ban   hành   sẽ   là   Điều   127   (2)   của   TFEU   cùng   với   Điều   22   của   Quy   chế   của   

ESCB.   Cuối   cùng,   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   phát   hành   như   một   công   cụ   tương   đương   với   tiền   

giấy,   thì   cơ   sở   pháp   lý   hợp   lý   nhất   để   phát   hành   nó   sẽ   là   Điều   128   của   TFEU   cùng   với   câu   đầu   tiên   

của   Điều   16   trong   Quy   chế   của   ESCB.   
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Nhìn   chung,   việc   viện   dẫn   Điều   128   (1)   của   TFEU   cùng   với   Điều   16   của   Quy   chế   của   ESCB   sẽ   cho   

phép   Hệ   thống   châu   Âu   có   quyền   quyết   định   phù   hợp   nhất   đối   với   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   với   trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định.   Việc   dựa   vào   Điều   127   (2)   của   TFEU   cùng   với   các   Điều   17,   20   

hoặc   22   của   Quy   chế   của   ESCB   sẽ   phù   hợp   hơn   với   việc   phát   hành   các   biến   thể   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   cho   các   mục   đích   sử   dụng   hạn   chế,   không   có   trạng   thái   đồng   tiền   hợp   pháp.   

  

Một   đạo   luật   thứ   cấp,   được   thông   qua   trên   cơ   sở   Điều   133   của   TFEU,   có   thể   được   soạn   thảo   để   điều   

chỉnh   các   điều   kiện   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   với   trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định   của   Hệ   thống   

Châu   Âu.   

  
Hệ   thống   châu   Âu   có   thẩm   quyền   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   với   

trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định   
  

Luật   sơ   cấp   đưa   ra   khái   niệm   đồng   tiền   pháp   định   mà   không   giải   thích   chi   tiết   về   phạm   vi   và   hiệu   lực   

pháp   lý   của   nó.   Mặc   dù   theo   luật   chính   của   Liên   minh   Châu   Âu   rằng   tiền   giấy   euro   do   Hệ   thống   Châu   

Âu   phát   hành   sẽ   là   “giấy   bạc”   duy   nhất   để   được   hưởng   tư   cách   đồng   tiền   pháp   định,   cả   TFEU   và   

Quy   chế   của   ESCB   đều   không   loại   trừ   rõ   ràng   việc   Hệ   thống   Châu   Âu   phát   hành   các   tài   sản   hoặc   

nghĩa   vụ   không   phải   là   đồng   euro.   tiền   giấy   (ví   dụ:   chứng   chỉ   nợ   ECB)   có   thể   có   trạng   thái   đồng   tiền   

pháp   định.   Hơn   nữa,   quyền   phát   hành   "tiền   giấy   euro"   có   thể   được   hiểu   là   bao   gồm   quyền   xác   định   

định   dạng   hoặc   phương   tiện   của   "tiền   giấy   euro".   Nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   coi   như   một   loại   

tiền   giấy,   thì   thẩm   quyền   độc   quyền   của   Hệ   thống   Châu   Âu   theo   Điều   128   (1)   của   TFEU   để   “cho   

phép   phát   hành   tiền   giấy   euro   trong   Liên   minh”,   

  
  
  

Ý   nghĩa   pháp   lý   của   các   tùy   chọn   truy   cập   đồng   euro   kỹ   thuật   số   khác   nhau   

  

Trong   một   kịch   bản   mà   người   dùng   cuối   có   quyền   truy   cập   trực   tiếp   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   Hệ   

thống   Châu   Âu   sẽ   trở   thành   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   duy   nhất   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   

trong   khi   trong   kịch   bản   mà   người   dùng   cuối   có   quyền   truy   cập   trung   gian,   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   dựa   

vào   các   bên   thứ   ba   để   phân   phối   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

Quyền   truy   cập   lẻ   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đòi   hỏi   tính   mới   đáng   kể   về   mặt   pháp   lý,   trong   khi   quyền   

truy   cập   phi   lẻ   (có   nghĩa   là   quyền   truy   cập   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   chỉ   được   cấp   cho   các   thực   thể   

hiện   có   quyền   truy   cập   vào   tiền   của   ngân   hàng   trung   ương,   có   thể   là   đối   tác   chính   sách   tiền   tệ   theo   

Quy   định   chung   của   ECB   Tài   liệu   hoặc   với   tư   cách   là   những   người   tham   gia   TARGET2)   sẽ   đơn   giản   

hơn,   vì   nó   sẽ   giống   với   các   thông   lệ   hiện   tại   hơn.   Có   thể   triển   khai   đồng   euro   kỹ   thuật   số   dựa   trên   tài   

khoản   lẻ   bằng   cách   mở   tài   khoản   trực   tiếp   với   Hệ   thống   Châu   Âu   hoặc   thông   qua   các   trung   gian   

được   giám   sát,   trong   khi   việc   phân   phối   đồng   euro   kỹ   thuật   số   mang   tên   (còn   được   gọi   là   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   “dựa   trên   mã   thông   báo”   hoặc   “dựa   trên   giá   trị”)   có   thể   sẽ   yêu   cầu   sự   tham   gia   của   các   

trung   gian   được   giám   sát.   

  

Nhìn   chung,   trái   với   các   yếu   tố   của   thiết   kế   và   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   (các   tính   năng   như   

thù   lao,   ẩn   danh,   cơ   sở   hạ   tầng,   mô   hình   phát   hành,   v.v.),   không   thể   thuê   ngoài,   các   thỏa   thuận   thực   

tế   không   ảnh   hưởng   đến   bảng   cân   đối   kế   toán   của   ngân   hàng   trung   ương   (đối   với   Ví   dụ   về   lưu   trữ   
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các   đơn   vị,   xử   lý   các   khoản   thanh   toán   thay   mặt   cho   công   chúng,   v.v.),   về   nguyên   tắc,   có   thể   được   

thuê   ngoài,   chịu   sự   giám   sát   chặt   chẽ   của   Hệ   thống   Châu   Âu.   

  
Các   vấn   đề   luật   riêng   tư   liên   quan   đến   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

  
Tùy   thuộc   vào   thiết   kế   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   mục   đích   mà   nó   được   Hệ   thống   châu   Âu   ban   

hành,   các   vấn   đề   luật   tư   khác   nhau   sẽ   phát   sinh.   Ví   dụ:   trong   mô   hình   dựa   trên   tài   khoản,   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   sẽ   cấu   thành   một   yêu   cầu   hoặc   đại   diện   cho   một   yêu   cầu   đối   với   ngân   hàng   trung   ương   

quốc   gia   có   liên   quan   (NCB)   hoặc   ECB   về   khả   năng   chuyển   đổi   ngang   bằng   với   một   đại   diện   khác   

của   đồng   tiền   có   chủ   quyền.   Theo   đó,   các   quy   tắc   luật   riêng   điều   chỉnh   tiền   gửi   ngân   hàng   sẽ   được   

áp   dụng,   với   việc   chuyển   tiền   kỹ   thuật   số   bằng   đồng   euro   đạt   được   bằng   cách   giảm   khoản   nợ   của   

NCB   của   người   trả   cho   người   trả   và   tăng   khoản   nợ   mà   NCB   của   người   nhận   đối   với   người   nhận.   
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5 Chức   năng   hoạt   động   của   đồng   euro   kỹ   thuật   

số:   các   phương   án   thiết   kế   
  
  

Trong   phần   này,   các   nguyên   tắc   và   yêu   cầu   đã   thảo   luận   trước   đây   được   sử   dụng   để   xác   
định   các   tính   năng   cần   thiết   của   các   loại   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   có. 45   

  
Thông   điệp   chính:   

  
• Các   tính   năng   tiềm   năng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   thiết   kế   để   đáp   ứng   các   

nguyên   tắc   cốt   lõi   của   Hệ   thống   châu   Âu   và   các   yêu   cầu   được   đưa   ra   trong   báo   cáo.   
  

• Dựa   trên   các   tính   năng   có   thể   có   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   hai   loại   rộng   đã   được   xác   định   sẽ   

đáp   ứng   các   đặc   điểm   mong   muốn:   ngoại   tuyến   và   trực   tuyến.   Các   loại   này   tương   thích   với   

nhau   và   có   thể   được   cung   cấp   đồng   thời   ở   mức   độ   vừa   đáp   ứng   các   nguyên   tắc   cốt   lõi   vừa   

đáp   ứng   các   yêu   cầu   chung   đã   xác   định.   

  
  

5.1 Các   tham   số   chính   yếu   khi   chỉ   định   chức   năng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

  

Trong   các   phần   trước,   chúng   tôi   đã   xác   định   các   nguyên   tắc   cốt   lõi   (Phần   1),   các   yêu   cầu   theo   kịch  

bản   cụ   thể   (Phần   2)   và   các   yêu   cầu   chung   (Phần   3)   của   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   tiềm   năng   trong   

khuôn   khổ   Hệ   thống   Châu   Âu.   

  

Phụ   lục   1   tóm   tắt   các   đặc   điểm   lý   tưởng   được   xác   định   trong   báo   cáo,   nhắc   lại   tất   cả   các   nguyên   tắc   

và   yêu   cầu   cốt   lõi.   Các   tính   năng   chính   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   tùy   chỉnh   để   đáp   ứng   

các   đặc   điểm   được   yêu   cầu   được   mô   tả   trong   các   đoạn   sau   và   sự   tương   tác   của   các   đặc   điểm   này   

được   đánh   dấu   khi   có   thể   áp   dụng.   

  

5.1.1 Mô   hình   truy   cập   

Người   dùng   có   thể   truy   cập   đồng   euro   kỹ   thuật   số   trực   tiếp   hoặc   thông   qua   các   trung   gian   được   giám   

sát.   Nếu   người   dùng   có   quyền   truy   cập   trực   tiếp,   ngân   hàng   trung   ương   sẽ   cần   cung   cấp   các   dịch   vụ   

hướng   tới   người   dùng   cuối,   chẳng   hạn   như   hỗ   trợ   và   nhận   dạng   khách   hàng.   Điều   này   sẽ   không   cần   

thiết   nếu   người   dùng   truy   cập   đồng   euro   kỹ   thuật   số   một   cách   gián   tiếp,   tức   là   thông   qua   các   trung   

gian   chịu   trách   nhiệm   cung   cấp   các   dịch   vụ   đó.   

  

Mô   hình   tiếp   cận   trung   gian   được   ưu   tiên   hơn   như   được   xác   định   trong   Yêu   cầu   9.   Tuy   nhiên,   ngân   

hàng   trung   ương   phải   đảm   bảo   rằng   các   hoạt   động   của   các   trung   gian   được   giám   sát   không   ảnh   

hưởng   đến   chất   lượng   và   khả   năng   tiếp   cận   của   các   dịch   vụ   được   cung   cấp   dưới   danh   nghĩa   ngân   

hàng   trung   ương   (Yêu   cầu   12).   Tất   cả   các   tác   nhân   và   thủ   tục   bên   ngoài   ngân   hàng   trung   ương   nên   

thúc   đẩy   sự   tin   tưởng   của   người   dùng   cuối   vào   giải   pháp   thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

(Nguyên   tắc   5).   Đặc   biệt,   cơ   sở   hạ   tầng   kỹ   thuật   cơ   bản   và   giao   diện   của   nó   với   người   dùng   cuối   do   

các   trung   gian   
  
  

45    Cơ   sở   hạ   tầng   kỹ   thuật   cần   thiết   để   cung   cấp   các   loại   hình   này   sẽ   được   thảo   luận   trong   Phần   6.   
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cung   cấp   phải   được   thiết   kế   theo   cách   để   bảo   toàn   bản   chất   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   

trách   nhiệm   nợ   của   ngân   hàng   trung   ương   (Nguyên   tắc   2)   và   ngăn   chặn   bất   kỳ   việc   tạo   ra   các   đơn   vị   

euro   kỹ   thuật   số   bổ   sung   do   hệ   quả   lỗi   hoặc   hành   vi   sai   trái   của   người   trung   gian   (Nguyên   tắc   2).   

  
  

5.1.2 Yêu   cầu   về   quyền   riêng   tư   

  
Quyền   riêng   tư   của   người   dùng   có   thể   được   bảo   vệ   ở   nhiều   mức   độ   khác   nhau,   tùy   thuộc   vào   sự   

cân   bằng   ưu   tiên   giữa   quyền   cá   nhân   và   lợi   ích   công   cộng.   Các   phương   tiện   thanh   toán   đang   được   

sử   dụng   hiện   nay   đã   cung   cấp   các   mức   độ   riêng   tư   khác   nhau,   từ   các   giao   dịch   tiền   mặt   ẩn   danh   đến   

các   giao   dịch   yêu   cầu   xác   minh   tài   liệu   hoặc   giám   sát   qua   tài   khoản   ngân   hàng. 46    Nếu   danh   tính   pháp   

lý   của   người   dùng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   được   xác   minh   khi   họ   truy   cập   vào   các   dịch   vụ,   thì   

bất   kỳ   giao   dịch   tiếp   theo   nào   về   cơ   bản   sẽ   ẩn   danh. 47    Mặc   dù   điều   đó   hiện   đang   xảy   ra   đối   với   tiền   

giấy   và   tiền   xu,   các   quy   định   không   cho   phép   ẩn   danh   trong   thanh   toán   điện   tử   và   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   về   nguyên   tắc   phải   tuân   thủ   các   quy   định   đó   (Yêu   cầu   10).   Có   thể   phải   loại   trừ   tính   ẩn   danh,   

không   chỉ   vì   các   nghĩa   vụ   pháp   lý   liên   quan   đến   rửa   tiền   và   tài   trợ   khủng   bố,   mà   còn   để   giới   hạn   

phạm   vi   người   dùng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   khi   cần   thiết   -   ví   dụ   như   loại   trừ   một   số   người   dùng   

không   thuộc   khu   vực   đồng   euro   và   ngăn   chặn   dòng   vốn   quá   mức   (Yêu   cầu   13)   hoặc   để   tránh   sử   

dụng   quá   nhiều   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   hình   thức   đầu   tư   (Yêu   cầu   số   8).   

  
Nếu   người   dùng   được   xác   định   khi   họ   truy   cập   vào   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   lần   đầu   tiên,   

các   mức   độ   riêng   tư   khác   nhau   vẫn   có   thể   được   cấp   bởi   cả   tổ   chức   phát   hành   (Hệ   thống   đồng   tiền   

chung   châu   Âu)   và   các   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   trung   gian.   Bảo   mật   hoàn   toàn   sẽ   là   điển   hình   của   

thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến,   phù   hợp   với   Kịch   bản   2   (sự   suy   giảm   trong   việc   

sử   dụng   tiền   mặt),   ngay   cả   khi   người   dùng   đã   được   xác   định   bởi   (các)   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   trước   đó.   Thật   vậy,   việc   không   có   kết   nối   dữ   liệu   với   bên   thứ   ba   ngụ   ý   rằng   việc   chia   

sẻ   dữ   liệu   giao   dịch   là   không   cần   thiết   để   giải   quyết   thanh   toán.   

  

Cách   tiếp   cận   quyền   riêng   tư   có   thể   được   chọn   lọc,   tức   là   nhà   điều   hành   hệ   thống   chỉ   có   thể   cho   

phép   thực   hiện   một   số   loại   giao   dịch   nhất   định   mà   không   cần   đăng   ký   danh   tính   của   người   thanh   

toán   và   người   nhận   thanh   toán.   Điều   này   vẫn   phù   hợp   với   yêu   cầu   của   Tình   huống   2.   Một   số   loại   

giao   dịch,   ví   dụ   như   giao   dịch   có   giá   trị   lớn,   có   thể   phải   xác   định   những   người   dùng   tham   gia   theo   

quy   định   (Yêu   cầu   10).   Niềm   tin   của   người   dùng   vào   mô   hình   bảo   mật   của   Hệ   thống   Châu   Âu   kỹ   

thuật   số   cơ   bản   có   thể   được   củng   cố   thông   qua   việc   kiểm   toán   bởi   các   bên   thứ   ba   độc   lập.   Cuối   

cùng,   các   giao   dịch   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   hoàn   toàn   minh   bạch   đối   với   nhà   điều   hành   cơ   sở   

hạ   tầng,   những   người   tuy   nhiên   sẽ   đảm   bảo   bảo   vệ   dữ   liệu,   như   trường   hợp   điển   hình   của   thanh   

toán   điện   tử   hiện   nay.   
  
  
  
  

46 Cần   lưu   ý   rằng   các   mức   độ   riêng   tư   khác   nhau   đối   với   thanh   toán   tiền   mặt   và   điện   tử   không   gây   ra   bất   kỳ   
cản   trở   nào   đối   với   khả   năng   chuyển   đổi   ngang   bằng   với   các   hình   thức   tiền   khác   nhau.   

  
47 Các   giao   dịch   vẫn   có   thể   được   liên   kết   với   danh   tính   của   người   dùng   do   kết   quả   của   các   cuộc   điều   tra   trước   

đó,   thường   là   của   các   cơ   quan   tư   pháp.   Thanh   toán   điện   tử   để   lại   dấu   vết   bất   cứ   khi   nào   cần   kết   nối   internet   
để   thực   hiện.   Các   kỹ   thuật   bổ   sung   có   thể   được   sử   dụng   để   cung   cấp   thêm   tính   bảo   mật   nếu   cần   thiết.   Xem   
ví   dụ   “ Cân     bằng   tính    bảo   mật   và   khả   năng   kiểm   toán   trong   môi   trường   sổ   cái   phân   tán ”,   ECB   và   Ngân    hàng   
Nhật   Bản,     tháng   2   năm   2020.   
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5.1.3 Hạn   chế   hoặc   không   khuyến   khích   việc   sử   dụng   quy   mô   lớn   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   như   một   khoản   đầu   tư   

  
Như   đã   đề   cập,   Hệ   thống   Châu   Âu   có   thể   xem   xét   giới   thiệu   các   công   cụ   để   hạn   chế   việc   sử   dụng   

đồng   euro   kỹ   thuật   số,   phù   hợp   với   Yêu   cầu   8   và   13   và   để   ngăn   chặn   sự   chuyển   dịch   quá   mức   của   

tiền   ngân   hàng   thương   mại   sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số. 48    Số   lượng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   mà   người   

dùng   cá   nhân   có   thể   nắm   giữ   sẽ   được   giữ   trong   một   phạm   vi   sao   cho   giá   trị   tổng   thể   của   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   đang   lưu   hành   sẽ   duy   trì   dưới   ngưỡng   tổng   hợp   được   cho   là   hợp   lý.   Điều   này   sẽ   yêu   cầu   

mọi   người   dùng   euro   kỹ   thuật   số   phải   được   xác   định   ít   nhất   trong   quá   trình   giới   thiệu:   không   thể   ẩn   

danh   để   tránh   việc   vượt   qua   các   hạn   chế   bằng   cách   mạo   danh   nhiều   người   dùng.   

  

Một   tùy   chọn   sẽ   được   nghiên   cứu   là   chỉ   cho   phép   người   dùng   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đến   

một   ngưỡng   cá   nhân   tại   bất   kỳ   thời   điểm   nào.   Để   đảm   bảo   rằng   người   dùng   luôn   có   thể   nhận   được   

thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   không   có   thông   tin   nào   được   tiết   lộ   về   các   khoản   nắm   giữ   

cá   nhân   hiện   tại,   có   thể   áp   dụng   phương   pháp   “thác   nước”   theo   đó   bất   kỳ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nào   

vượt   quá   giới   hạn   nắm   giữ   sẽ   được   tự   động   chuyển   sang   tài   khoản   của   người   nhận   thanh   toán   bằng   

tiền   riêng.   Tuy   nhiên,   điều   này   sẽ   yêu   cầu   tất   cả   những   người   được   thanh   toán   phải   có   một   tài   khoản   

như   vậy. 49   

  

Nhu   cầu   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   có   thể   được   kiểm   soát   thông   qua   các   chương   trình   

khuyến   khích,   theo   đó   lãi   suất   hoặc   phí   dịch   vụ   kém   hấp   dẫn   hơn   được   áp   dụng   khi   tỷ   lệ   nắm   giữ   cá   

nhân   vượt   quá   ngưỡng   nói   trên.   Điều   này   sẽ   có   lợi   thế   là   cho   phép   người   dùng   quyết   định   số   lượng   

euro   kỹ   thuật   số   họ   muốn   nắm   giữ   thông   thường,   trong   khi   đảm   bảo   rằng   việc   nắm   giữ   số   tiền   trên   

ngưỡng   sẽ   ít   cạnh   tranh   hơn   so   với   các   hình   thức   đầu   tư   khác. 50    Các   chương   trình   ưu   đãi   dựa   trên   

mức   thù   lao   (và   có   thể   thay   đổi)   của   các   khoản   nắm   giữ   sẽ   khiến   việc   cho   phép   các   khoản   thanh   

toán   ngoại   tuyến   theo   yêu   cầu   của   Tình   huống   2.   Tương   tự   như   các   giới   hạn,   thù   lao   theo   cấp   sẽ   

yêu   cầu   việc   xác   định   các   ngưỡng   thích   hợp   cho   số   lượng   euro   kỹ   thuật   số   mà   người   dân,   người   

nước   ngoài   và   các   tổ   chức   công   ty   sẽ   có   thể   nắm   giữ   mà   không   phải   trả   thêm   phí.   

  

Trong   hoàn   cảnh   hiện   tại,   dường   như   không   khả   thi   khi   cung   cấp   việc   nắm   giữ   không   giới   hạn   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   cho   các   tổ   chức   doanh   nghiệp   với   lãi   suất   bằng   không.   Phù   hợp   với   lập   trường   

chính   sách   tiền   tệ   hiện   tại   của   ECB,   tỷ   lệ   thù   lao   danh   nghĩa   của   các   khoản   đầu   tư   bằng   đồng   euro   

không   có   rủi   ro   (ví   dụ:   trái   phiếu   chính   phủ   được   xếp   hạng   AAA   với   thời   gian   đáo   hạn   còn   lại   ngắn)   

mà   các   tổ   chức   doanh   nghiệp   và   các   nhà   đầu   tư   trong   nước   và   quốc   tế   có   thể   đạt   được   hiện   tại   thấp   

hơn   -   0,5%.   Quyền   truy   cập   không   bị   hạn   chế   của   các   thực   thể   này   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   hiện   

không   thể   được   cung   cấp   ở   mức   giá   hấp   dẫn   hơn   mà   không   làm   gián   đoạn   các   dòng   tài   chính   và   lập   

trường   chính   sách   tiền   tệ.   Lãi   suất   theo   bậc   là   một   lựa   chọn   có   thể   cho   phép   kết   hợp   hai   mục   tiêu   

sau:     

  
  

48 Bước   đầu   tiên,   cần   phải   định   lượng   giá   trị   ngưỡng   mà   trên   đó   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đang   lưu   hành   sẽ   được   
coi   là   quá   mức.   

  
49 Bên   cạnh   chức   năng   “thác   nước”   sử   dụng   tiền   tư   nhân   này,   các   nhu   cầu   khác   nhau   của   các   hộ   gia   đình   và   

công   ty   cũng   có   thể   được   tính   đến   để   đưa   ra   các   khoản   phụ   cấp   khác   nhau   tùy   thuộc   vào   loại   người   dùng.   
  
50 Một   hệ   thống   thù   lao   theo   từng   cấp   được   thảo   luận   trong   Panetta,    F.,   “ Tiền   mặt   thế   kỷ   21:   Ngân   hàng   trung   

ương,   đổi   mới   công   nghệ   và   tiền   tệ   kỹ   thuật   số ”,     Lưu     ý   Chính   sách   Suerf,     Số   40,   tháng   8   năm   2018.   Thù   lao   
có   thể     được   đặt   theo   mức   chênh   lệch   so   với   tỷ   lệ   chính   sách   phù   hợp   với   Bindseil,   U.,   “ CBDC   theo   cấp   bậc    và   
hệ   thống     tài   chính ”,     Văn   kiện   làm    việc,     Số   2351,   ECB,   tháng   1   năm   2020.   

  
Báo   cáo   về   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

33   

https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf


  

  

(i)   cung   cấp   cho   công   dân   khu   vực   đồng   euro   quyền   truy   cập   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   với   số   lượng   

lớn   (nhưng   không   nhất   thiết   là   không   giới   hạn)   với   các   điều   kiện   không   tệ   hơn   tiền   giấy,   tức   là   lãi   

suất   không   dưới   0%;   và   (ii)   cấp   cho   những   người   khác   quyền   truy   cập   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   mà   

không   có   ràng   buộc   về   số   lượng   và   không   hạn   chế   người   sở   hữu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đối   với   công   

dân   trong   nước.   

  

Vấn   đề   này   không   phát   sinh   khi   lãi   suất   danh   nghĩa   phi   rủi   ro   rõ   ràng   nằm   trong   vùng   dương.   Trong   

trường   hợp   này,   khả   năng   tiếp   cận   rộng   rãi   của   những   người   nắm   giữ   tiềm   năng   đối   với   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   được   trả   bằng   0   sẽ   trở   nên   khả   thi.   

  
  

5.1.4 Các   hạn   chế   đối   với   quyền   truy   cập   vào   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

  
Hệ   thống   châu   Âu   có   thể   muốn   giới   hạn   phạm   vi   của   các   cá   nhân   /   tổ   chức   có   thể   truy   cập   vào   các   

dịch   vụ   kỹ   thuật   số   của   đồng   euro.   Khả   năng   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   bị   hạn   chế,   ví   dụ,   

đối   với   cư   dân   ở   một   khu   vực   pháp   lý   nhất   định   (và   có   thể   là   du   khách   trong   thời   gian   họ   lưu   trú)   

hoặc   đối   với   người   dùng   lẻ,   v.v. 51   

  

Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   có   hạn   chế   truy   cập   sẽ   cho   phép   sử   dụng   quốc   tế,   phù   hợp   với   Yêu   

cầu   6.   Tuy   nhiên,   do   những   rủi   ro   nghiêm   trọng   mà   điều   này   sẽ   dẫn   đến   (xem   Phần   3),   nên   áp   dụng   

cách   tiếp   cận   hợp   tác   giữa   các   ngân   hàng   trung   ương   phát   hành   CBDC.   Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

với   quyền   truy   cập   bị   hạn   chế   vẫn   có   thể   được   sử   dụng   trên   phạm   vi   quốc   tế   nếu   các   nhóm   công   dân   

không   thuộc   Liên   minh   Châu   Âu   cụ   thể   được   phép   truy   cập,   ví   dụ   như   khi   đến   thăm   các   quốc   gia   khu   

vực   đồng   euro   và   sau   đó   sử   dụng   nó.   

  

Trong   khi   việc   sử   dụng   rộng   rãi   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ở   nước   ngoài   có   thể   gây   ra   các   vấn   đề   thay   

thế   tiền   tệ   trong   các   khu   vực   tài   phán   nước   ngoài,   ít   nhất   hai   vấn   đề   bổ   sung   sẽ   cần   được   giải   quyết   

trong   trường   hợp   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   trả   công.   Đầu   tiên,   theo   Kịch   bản   4,   ngân   hàng   trung   

ương   có   thể   áp   dụng   các   điều   khoản   khác   nhau   đối   với   thù   lao   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ở   các   khu   

vực   pháp   lý   khác   nhau   bên   ngoài   khu   vực   đồng   euro   (nếu   việc   sử   dụng   đó   được   phép   hoàn   toàn)   tùy   

thuộc   vào   vị   trí,   nơi   cư   trú   và   /   hoặc   quốc   tịch   (đối   với   ví   dụ,   đối   xử   với   người   dùng   ở   các   quốc   gia   

chịu   các   lệnh   trừng   phạt   quốc   tế   khác   nhau).     

  
  
  

  

  

  
    

51 Là   kết   quả   của   nguyên   tắc   hài   hòa   tối   thiểu   của   Chỉ   thị   AML   của   EU   và   cách   tiếp   cận   dựa   trên   rủi   ro,   là   đặc   
điểm   chính   của   khuôn   khổ   AML   /   CFT,   việc   đảm   bảo   các   thực   hành   hài   hòa   và   giống   nhau   đối   với   người   
dùng   trên   toàn   bộ   khu   vực   đồng   euro   sẽ   là   một   thách   thức.   Các   yêu   cầu   kỹ   thuật   và   hạn   chế   liên   quan   đến   
việc   hạn   chế   quyền   truy   cập   sẽ   đặc   biệt   khó   khăn   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   là   một   công   cụ   mang.   
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Thứ   hai,   vì   thù   lao   của   các   CBDC   khác   nhau   có   thể   khơi   gợi   dòng   vốn   và   quy   mô   của   chúng   sẽ   phụ   

thuộc   vào   các   giới   hạn   áp   dụng   đối   với   việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   của   người   dùng   cá   nhân   

(Yêu   cầu   13),   Sự   phối   hợp   giữa   các   ngân   hàng   trung   ương   phát   hành   CBDC   sẽ   là   cần   thiết   để   đảm   

bảo   rằng   các   CBDC   khác   nhau   đang   lưu   thông   không   thể   được   sử   dụng   để   tạo   ra   dòng   vốn   quá   

mức,   đồng   thời   không   hạn   chế   quyền   tự   do   di   chuyển   vốn   bằng   đồng   euro   thông   qua   các   hình   thức   

khác   hoặc   chuyển   từ   tiền   tư   nhân   sang   một   danh   mục   các   CBDC   (Yêu   cầu   8).   Nếu   không   có   sự   phối   

hợp   như   vậy,   một   ngân   hàng   trung   ương   cung   cấp   các   khoản   đầu   tư   không   giới   hạn   vào   CBDC   của   

mình   có   thể   thu   hút   một   lượng   lớn   vốn   mà   nếu   không   thường   được   lưu   trữ   dưới   dạng   tiền   tư   nhân   ở   

các   khu   vực   pháp   lý   khác.  

  

5.1.5 Cơ   chế   chuyển   nhượng   

  
Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   cung   cấp   thông   qua   một   hệ   thống   dựa   trên   tài   khoản   hoặc   

như   một   tài   sản   do   người   dùng   giữ   hoàn   toàn   (bearer   instrument). 52    Trong   một   hệ   thống   dựa   trên   tài   

khoản,   phần   giữ   của   người   dùng   sẽ   được   ghi   lại   bởi   một   bên   thứ   ba,   bên   thứ   ba   sẽ   xác   định   thay   

mặt   cho   người   thanh   toán   và   người   nhận   thanh   toán,   giao   dịch   hợp   lệ   và   sẽ   cập   nhật   số   dư   tương   

ứng   cho   phù   hợp.   Đây   là   cách   mà   các   đại   lý   làm   theo   ngày   nay   để   chuyển   tiền   từ   tài   khoản   ngân   

hàng   của   người   trả   tiền   sang   tài   khoản   của   người   nhận   tiền   và   là   cách   tiếp   cận   được   các   giải   pháp   

thanh   toán   điện   tử   lớn   áp   dụng.   Nó   sẽ   cho   phép   ngân   hàng   trung   ương   phát   hành   CBDC   kiểm   soát   

các   luồng   giao   dịch   (trực   tiếp   hoặc   thông   qua   các   trung   gian   được   giám   sát).   Tuy   nhiên,   phương   

pháp   này   không   thể   được   sử   dụng   khi   người   dùng   hoặc   bên   thứ   ba   trung   tâm   không   trực   tuyến.   

  

Khi   sử   dụng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   do   người   dùng   giữ,   người   thanh   toán   và   người   nhận   thanh   toán   

sẽ   chịu   trách   nhiệm   xác   minh   bất   kỳ   sự   chuyển   giao   giá   trị   nào   giữa   chúng.   Đây   là   cách   thanh   toán   

bằng   tiền   mặt   hoạt   động,   trong   khi   các   ứng   dụng   cho   thanh   toán   điện   tử   bị   hạn   chế.   Một   đồng   euro   

kỹ   thuật   số   mang   theo   sẽ   nằm   ngoài   sự   kiểm   soát   trực   tiếp   của   Hệ   thống   châu   Âu   hoặc   các   trung   

gian   được   giám   sát   của   nó   và   có   nghĩa   là,   trong   số   những   thứ   khác,   giới   hạn   về   việc   nắm   giữ   và   giá   

trị   của   các   giao   dịch   quốc   tế   (Yêu   cầu   8   và   13)   cũng   như   các   hạn   chế   đối   với   nhóm   mục   tiêu   của   

người   dùng   (Yêu   cầu   12)   chỉ   có   thể   được   thực   thi   ở   cấp   thiết   bị   thanh   toán.  

  

Trong   trường   hợp   thanh   toán   bằng   tài   sản   do   người   dùng   giữ,   yêu   cầu   của   ngân   hàng   trung   ương   

rằng   chỉ   những   người   dùng   có   quyền   hợp   pháp   mới   tham   gia   vào   một   giao   dịch   có   nghĩa   là   tất   cả   

các   thiết   bị   thanh   toán   sẽ   yêu   cầu   người   dùng   xác   thực   danh   tính   của   họ.   Ví   dụ,   thiết   bị   có   thể   ghi   lại   

thông   tin   về   các   thuộc   tính   vật   lý   của   người   dùng   dự   định   (được   gọi   là   sinh   trắc   học,  

  

  

  
52 Một   số   nguồn   sử   dụng   thuật   ngữ   “token-based”   đồng   nghĩa   với   “dựa   trên   công   nghệ   sổ   cái   phân   tán   (DLT)”.   

Tuy   nhiên,   i)   không   phải   tất   cả   các   giao   thức   DLT   đều   tương   thích   với   việc   cung   cấp   công   cụ   ghi   tên   và   ii)   
chúng   tôi   sử   dụng   thuật   ngữ   token   để   có   nghĩa   là   đại   diện   cho   tài   sản   hiện   có   (khác   với   tài   sản   “gốc”   được   
ghi   trên   sổ   cái   phân   tán).   Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   do   người   dùng   giữ   sẽ   không   nhất   thiết   phải   sử   dụng   DLT.   
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ví   dụ:   nhận   dạng   vân   tay   và   mống   mắt)   và   người   dùng   phải   cung   cấp   các   yếu   tố   phù   hợp   khi   thực   

hiện   thanh   toán.   Nếu   CBDC   mang   tên   được   lưu   trữ   cục   bộ   trên   thiết   bị   thanh   toán,   việc   mất   mát   hoặc   

hư   hỏng   thiết   bị   có   thể   dẫn   đến   mất   CBDC.   Quyền   riêng   tư   và   bảo   mật   của   thông   tin   được   lưu   trữ   

trong   thiết   bị   cần   được   đảm   bảo   bằng   các   công   cụ   kỹ   thuật   tiên   tiến   nhất   hiện   có.   

  
  

5.1.6 Thiết   bị   thanh   toán   

  

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   cung   cấp   dưới   dạng   dịch   vụ   dựa   trên   web   và   /   hoặc   thông   qua   

các   thiết   bị   vật   lý   chuyên   dụng   như   thẻ   thông   minh.   Trong   khi   trong   trường   hợp   đầu   tiên   có   thể   sử   

dụng   nhiều   loại   thiết   bị   (ví   dụ:   máy   tính,   điện   thoại   di   động   và   thiết   bị   đeo   được)   và   kết   nối   internet   là   

cần   thiết,   thì   trường   hợp   thứ   hai   sẽ   yêu   cầu   người   thanh   toán   và   người   nhận   thanh   toán   phải   có   các   

thiết   bị   tương   thích   cụ   thể   cũng   có   thể   kích   hoạt   sử   dụng   ngoại   tuyến   (Tình   huống   2).   Tất   nhiên,   một   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   cung   cấp   thông   qua   cả   thiết   bị   vật   lý   và   dịch   vụ   dựa   trên   web   (ví   

dụ:   đối   với   Tình   huống   1),   trong   phạm   vi   mà   hai   (hoặc   nhiều)   giải   pháp   thanh   toán   được   đồng   bộ   

hóa.   

  

Các   thiết   bị   thân   thiện   với   người   dùng   được   sử   dụng   trong   thanh   toán   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   

sẽ   cần   được   chứng   nhận   và   các   nhà   phát   triển   của   chúng   rất   đáng   tin   cậy   (Yêu   cầu   11   và   Nguyên   

tắc   5),   như   trường   hợp   sản   xuất   tiền   mặt,   trong   đó   các   tính   năng   bí   mật   được   các   công   ty   tư   nhân   

nhúng   vào   tiền   giấy.   Tuy   nhiên,   việc   đạt   được   mức   độ   bảo   mật   tương   tự   trong   môi   trường   kỹ   thuật   số   

với   nhiều   nguồn   rủi   ro   mạng   phức   tạp   hơn   nhiều   và   rủi   ro   này   vẫn   chưa   được   hiểu   đầy   đủ   (Yêu   cầu   

14).   Điều   quan   trọng   cần   lưu   ý   là   sự   vắng   mặt   của   bên   thứ   ba   trung   tâm   có   thể   chặn   một   người   dùng   

cụ   thể   hoặc   các   đơn   vị   euro   kỹ   thuật   số   giả   làm   tăng   đáng   kể   tác   động   của   việc   hack   tiềm   ẩn   với   

những   hậu   quả   có   thể   gây   rối   loạn   cho   nền   kinh   tế,   bao   gồm   cả   việc   mở   rộng   cơ   sở   tiền   tệ   một   cách   

không   chính   đáng   (chống   lại   Nguyên   tắc   2).   
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5.1.7 Tính   khả   dụng   và   khả   năng   sử   dụng   ngoại   tuyến   

  

Một   khoản   thanh   toán   điện   tử   không   được   xác   nhận   trực   tuyến   -   thông   qua   mạng   người   dùng   hoặc   

trong   một   sổ   đăng   ký   trung   tâm   -   vẫn   có   thể   được   coi   là   cuối   cùng   bằng   cách   dựa   vào   các   mô-đun   

“phần   cứng   đáng   tin   cậy”.   Chức   năng   ngoại   tuyến   tránh   việc   chia   sẻ   chi   tiết   giao   dịch   với   các   bên   

không   phải   người   thanh   toán   và   người   nhận   thanh   toán,   cho   phép   đồng   euro   kỹ   thuật   số   trở   thành   

phương   tiện   bổ   sung   cho   tiền   mặt   (Tình   huống   2)   và   cung   cấp   giải   pháp   thanh   toán   dự   phòng   có   sẵn   

trong   các   tình   huống   khắc   nghiệt   (Tình   huống   5). 53    Các   mô-đun   này   ngày   càng   có   sẵn   cho   người   

dùng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   tiềm   năng   dưới   dạng   thẻ   thông   minh,   thiết   bị   di   động   và   thiết   bị   đầu   cuối   

thanh   toán.   Khoản   thanh   toán   có   thể   được   giải   quyết   ngay   lập   tức   bằng   cách   chuyển   các   đơn   vị   

được   tài   trợ   trước   giữa   các   thiết   bị   của   người   thanh   toán   và   người   nhận   thanh   toán.   

  

Các   thiết   bị   thanh   toán   có   thể   được   tài   trợ   trước   bằng   một   lượng   euro   kỹ   thuật   số   được   khấu   trừ   từ   

số   dư   mà   người   dùng   có   trực   tuyến   trước   khi   chúng   được   sử   dụng   ngoại   tuyến.   Thiết   bị   đáng   tin   cậy   

sẽ   chứa   số   dư   hiện   tại   và   điều   chỉnh   nó   khi   người   dùng   thanh   toán.   Về   phía   người   nhận   thanh   toán,   

thường   được   trang   bị   một   thiết   bị   đầu   cuối,   việc   chuyển   tiền   sẽ   được   ghi   lại   với   các   thông   tin   cần   

thiết   để   chứng   minh   rằng   việc   chuyển   tiền   đã   thực   sự   được   hoàn   tất.   

  

Nếu   có   thể,   trên   cơ   sở   phân   loại   hợp   pháp   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   liên   quan   đến   chống   rửa   

tiền   (AML)   và   chống   lại   các   nghĩa   vụ   tài   trợ   cho   khủng   bố   (CFT),   khả   năng   thanh   toán   cá   nhân   ngoại   

tuyến   sẽ   là   một   tính   năng   hấp   dẫn   mà   Hệ   thống   châu   Âu   có   thể   cung   cấp   ,   các   dịch   vụ   phản   chiếu   có   

thể   được   cung   cấp   bởi   một   số   nhà   phát   hành   và   nhà   cung   cấp   ví   “stablecoin”,   mà   còn   bởi   các   ngân   

hàng   trung   ương   nước   ngoài   (Kịch   bản   3).   Hệ   thống   Châu   Âu   sẽ   được   đặt   tốt   nhất   để   giành   được   sự   

tin   tưởng   của   công   dân   Châu   Âu   (Nguyên   tắc   5)   trong   một   công   cụ   thanh   toán   ngoại   tuyến,   đây   là   sự   

tiếp   nối   hợp   lý   vai   trò   của   nó   với   tư   cách   là   nhà   phát   hành   tiền   giấy.   

  

Thanh   toán   ngoại   tuyến   sẽ   yêu   cầu   các   tiêu   chuẩn   giao   diện   người   dùng   bảo   mật   cao   được   xây   

dựng   để   chi   phối   chức   năng   trên   thiết   bị   của   người   dùng   có   thể   tương   tác.   Điều   này   sẽ   hỗ   trợ   sự   

phát   triển   của   một   giải   pháp   chung   cho   người   dùng   cuối   của   Châu   Âu   (hoặc   nhiều   giải   pháp   có   thể   

tương   tác)   tại   POS   và   cho   các   giao   dịch   P2P,   do   đó   hỗ   trợ   số   hóa   nền   kinh   tế   Châu   Âu.   Thiết   bị   của   

người   dùng   có   thể   được   kích   hoạt   khi   thanh   toán   được   thực   hiện,   thay   vì   luôn   được   kết   nối   và   tiêu   

tốn   năng   lượng   như   trường   hợp   của   các   thiết   bị   đầu   cuối   thanh   toán   hiện   tại.   

  

Tuy   nhiên,   khoản   thù   lao   áp   dụng   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   lưu   trữ   ngoại   tuyến   không   thể   thay   

đổi   bởi   ngân   hàng   trung   ương   theo   thời   gian   vì   nó   sẽ   không   thể   giao   tiếp   với   thiết   bị   (Tình   huống   4).   

Hơn   nữa,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   chỉ   có   thể   sử   dụng   ngoại   tuyến   sẽ   khó   có   thể   hỗ   trợ   các   chức   

năng   nâng   cao   mới   như   thanh   toán   có   điều   kiện   (Tình   huống   1).   Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   

tuyến   sẽ   cần   phải   tồn   tại   trực   tuyến   tại   một   số   thời   điểm,   để   cho   phép   người   dùng   nạp   tiền   vào   ví   

euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   thông   qua   phạm   vi   rộng   hơn   

  
53 Đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   có   thể   hoạt   động   như   một   khoản   dự   phòng   miễn   là   số   tiền   được   người   

dùng   tài   trợ   trước   trong   thiết   bị   của   họ   đủ   để   đáp   ứng   nhu   cầu   thanh   toán   đi   và   đến   của   họ.   Mặc   dù   nó   sẽ   
cho   phép   người   dùng   có   đủ   tài   sản   nắm   giữ   để   thực   hiện   và   nhận   các   khoản   thanh   toán   hàng   ngày   của   họ,   
nhưng   giải   pháp   như   vậy   chỉ   có   thể   được   sử   dụng   với   các   khoản   thanh   toán   lân   cận   và   không   thể   hoạt   động   
trong   thời   gian   dài   hơn   (tương   tự   như   tiền   mặt   trong   trường   hợp   ATM   ngừng   hoạt   động   và   ngân   hàng   đóng   
cửa   ).   
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hệ   thống   thanh   toán;   do   đó,   bất   kỳ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   nào   cũng   nên   được   liên   kết   với   

một   dạng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   trực   tuyến. 54     

  
  

5.1.8   Thù   lao 55   

  

Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   trả   công   vì   lý   do   chính   sách   tiền   tệ   (Kịch   bản   4),   nhưng   cũng   

vì   lý   do   ổn   định   tài   chính   và   lý   do   cơ   cấu,   chẳng   hạn   như   giảm   nhu   cầu   đối   với   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

cho   mục   đích   đầu   tư   và   ngăn   Hệ   thống   Châu   Âu   trở   thành   một   trung   gian   đầu   tư   lớn   (Yêu   cầu   8). 56   

Thù   lao   cũng   có   thể   được   coi   là   một   tính   năng   hấp   dẫn   đối   với   người   dùng,   điều   này   sẽ   bảo   toàn   vai   

trò   của   đồng   euro   trong   thanh   toán   lẻ   trong   môi   trường   kỹ   thuật   số   với   các   loại   tiền   kỹ   thuật   số   thay   

thế   (Kịch   bản   3),   nhưng   điều   này   có   thể   trái   ngược   với   mục   tiêu   chính   sách   tiền   tệ   của   ngân   hàng   

trung   ương.   Hơn   nữa,   khi   xem   xét   các   tính   năng   có   thể   làm   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cạnh   tranh   so   

với   các   công   cụ   thanh   toán   kỹ   thuật   số   thay   thế,   nên   xem   xét   các   lợi   thế   cạnh   tranh   của   nó.   Một   đồng   

euro   kỹ   thuật   số,   với   tư   cách   là   một   trách   nhiệm   pháp   lý   của   Hệ   thống   Châu   Âu,   có   ít   rủi   ro   nội   tại   

hơn   so   với   một   khoản   tiền   gửi   trong   ngân   hàng   thương   mại.   Tuy   nhiên,   mục   đích   của   ngân   hàng   

trung   ương   là   cạnh   tranh   với   các   ngân   hàng   thương   mại   vì   lý   do   ổn   định   tài   chính   và   do   vai   trò   quan   

trọng   của   họ   trong   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ.   

  

Thù   lao   của   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   cố   định   hoặc   thay   đổi   và,   trong   trường   hợp   thứ   hai,   có   

thể   được   liên   kết   với   các   tỷ   giá   của   ngân   hàng   trung   ương   khác.   Một   khoản   thù   lao   cố   định   có   thể   sẽ   

bằng   0,   đối   với   tiền   mặt.   Với   mức   thù   lao   thay   đổi,   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   điều   chỉnh   lãi   suất   

theo   thời   gian,   song   song   với   hoặc   độc   lập   với   các   thay   đổi   lãi   suất   chính   sách.   Một   lựa   chọn   tiềm   

năng   cho   một   khoản   thù   lao   thay   đổi   có   thể   là   đặt   lãi   suất   trên   đồng   euro   kỹ   thuật   số   làm   chênh   lệch   

lãi   suất   ngân   hàng   trung   ương   khác.   Tất   nhiên,   như   trong   trường   hợp   chênh   lệch   khác   giữa   lãi   suất   

ngân   hàng   trung   ương   (ví   dụ   chênh   lệch   giữa   lãi   suất   trên   các   hoạt   động   tái   cấp   vốn   chính   (MRO)   và   

lãi   suất   trên   cơ   sở   thường   trực),   việc   điều   chỉnh   mức   chênh   lệch   đôi   khi   có   thể   được   thực   hiện   vì   

nhiều   lý   do   kỹ   thuật   khác   nhau.     

  

Như   đã   đề   cập,   thù   lao   có   thể   được   phân   cấp,   với   các   mức   lãi   suất   khác   nhau   được   áp   dụng   trong   

các   trường   hợp   khác   nhau.   Ví   dụ,   điều   này   sẽ   cho   phép   Hệ   thống   châu   Âu   trả   lãi   suất   kém   hấp   dẫn   

hơn   đối   với   lượng   lớn   đồng   euro   kỹ   thuật   số   hoặc   các   nhà   đầu   tư   nước   ngoài   nắm   giữ   để   ngăn   chặn   

việc   sử   dụng   quá   nhiều   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   khoản   đầu   tư   hoặc   để   giảm   thiểu   rủi   ro   thu   

hút   đầu   tư   quốc   tế   khổng   lồ   chảy.   Có   thể   lập   luận   rằng   việc   không   trả   thù   lao   của   tiền   giấy   tạo   ra   

những   tác   động   không   mong   muốn,   vì   chi   phí   cơ   hội   của   việc   nắm   giữ   tiền   giấy   thay   đổi   theo   lãi   suất   

ngân   hàng   trung   ương   và   thị   trường.   Từ   góc   độ   này,   sẽ   có   vẻ   tự   nhiên   nếu   vượt   qua   hạn   chế   này  

một   khi   công   nghệ   cho   phép   ngân   hàng   trung   ương   trả   tiền   cho   họ.   Tuy   nhiên,   việc   thiết   kế   một   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   khả   dụng   ngoại   tuyến   sẽ   phải   đối   mặt   với   những   thách   thức   bổ   sung   nếu   nó   được   

trả   công.   

  
54 Ví   dụ:   ngân   hàng   trung   ương   có   thể   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   được   tài   trợ   trước   bằng   

cách   ghi   nợ   số   dư   tài   khoản   euro   kỹ   thuật   số   có   sẵn   trực   tuyến.   
55 Thù   lao   có   thể   dẫn   đến   các   vấn   đề   liên   quan   đến   thuế,   chưa   được   xem   xét   ở   giai   đoạn   này.   
56 Cần   lưu   ý   rằng   việc   sử   dụng   thù   lao   có   thể   gây   trở   ngại   cho   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ   nếu   được   sử   

dụng   cho   bất   kỳ   mục   đích   nào   khác,   bao   gồm   hạn   chế   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   cạnh   tranh   với   các   
loại   tiền   kỹ   thuật   số   khác.   
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5.1.9 Đồng   tiền   pháp   định   

Trong   khi   Phần   4   bao   gồm   phân   tích   pháp   lý   về   việc   liệu   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   là   đồng   

tiền   pháp   định   hay   không   và   như   thế   nào,   phần   này   tập   trung   vào   các   tác   động   hoạt   động   của   một   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   đủ   điều   kiện   là   đồng   tiền   pháp   định.   Trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định   sẽ   là   

một   đặc   điểm   mong   muốn   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Nếu   không   có   trạng   thái   này,   các   trình   điều   

khiển   chấp   nhận   sẽ   giống   với   các   giải   pháp   thanh   toán   điện   tử   khác:   những   người   được   trả   tiền   tiềm   

năng   sẽ   quyết   định,   trên   cơ   sở   các   tính   năng,   có   chấp   nhận   đồng   euro   kỹ   thuật   số   như   một   phương   

tiện   để   thực   hiện   nghĩa   vụ   hay   không,   điều   này   có   thể   ngụ   ý   nhu   cầu   hoàn   thành   các   yêu   cầu   gia   

nhập   có   thể   có   và   trang   bị   cho   mình   thiết   bị   thanh   toán   và   /   hoặc   các   công   cụ   khác   cần   thiết   để   chấp   

nhận   một   khoản   thanh   toán   đến.   

  

Quyết   định   chỉ   định   trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   trên   thực   tế   sẽ   yêu   cầu   

rằng   nó   có   thể   sử   dụng   được   ở   bất   kỳ   nơi   nào   và   trong   mọi   điều   kiện,   để   cho   phép   chấp   nhận   thanh   

toán   vô   điều   kiện.   Trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định   sẽ   yêu   cầu   người   dùng   có   thể   nhận   các   khoản   

thanh   toán   đến   thông   qua   các   phương   tiện   thân   thiện   với   người   dùng   như   tiền   giấy,   chẳng   hạn   bằng   

cách   sử   dụng   một   thiết   bị   vật   lý   đơn   giản   cũng   có   thể   được   sử   dụng   ngoại   tuyến   hoặc,   nếu   trạng   thái   

đồng   tiền   pháp   định   cũng   được   áp   dụng   cho   trực   tuyến   thanh   toán,   một   dịch   vụ   ví   kỹ   thuật   số   có   sẵn   

cho   tất   cả   mọi   người.   Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   với   trạng   thái   đồng   tiền   pháp   định   sẽ   dễ   dàng   được   

chấp   nhận   hơn   thông   qua   một   tập   hợp   các   giải   pháp   người   dùng   cuối   chung   (hoặc   có   thể   tương   tác).   

  

Với   khả   năng   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   các   nhà   đồng   lập   pháp   của   EU   cũng   có   thể   xem   xét   

mở   rộng   khái   niệm   đồng   tiền   pháp   định   cho   các   giao   dịch   trực   tuyến.   Điều   này   sẽ   cập   nhật   môi   

trường   pháp   lý   song   song   với   việc   ban   hành   trách   nhiệm   ngân   hàng   trung   ương   kỹ   thuật   số,   làm   cho   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   trở   thành   giải   pháp   thanh   toán   rất   hấp   dẫn   có   thể   tránh   thay   thế   tiền   kỹ   thuật   

số   (Kịch   bản   3).   Tuy   nhiên,   khái   niệm   đồng   tiền   pháp   định   được   hiểu   khác   nhau   giữa   các   Quốc   gia   

Thành   viên   và   việc   sử   dụng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   chắc   chắn   sẽ   được   hưởng   lợi   từ   việc   tăng   cường   

và   hài   hòa   các   diễn   giải   quốc   gia,   có   khả   năng   bao   gồm   bằng   các   điều   khoản   mới   ở   cấp   độ   EU. 57   

  
5.1.10 Cơ   sở   hạ   tầng   song   song   

Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   dựa   trên   cơ   sở   hạ   tầng   tồn   tại   song   song   với   các   cơ   sở   hạ   tầng   của   các   

giải   pháp   thanh   toán   khác   có   thể   giúp   chống   lại   các   sự   kiện   khắc   nghiệt   như   sự   cố   và   tấn   công   

mạng,   thiên   tai   và   đại   dịch   (Kịch   bản   5).   Cơ   sở   hạ   tầng   song   song   cho   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   

nhân   có   thể   cung   cấp   điều   này   nhưng   sẽ   tốn   kém,   do   bản   chất   của   hệ   thống   thanh   toán   là   một   ngành   

công   nghiệp   mạng   và   ít   có   khả   năng   được   giới   thiệu   bởi   các   tổ   chức   định   hướng   lợi   nhuận   tư   nhân.   

Có   một   cơ   sở   hạ   tầng   song   song   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   dường   như   đặc   biệt   tốn   kém   và   khó   xảy   

ra   nếu   các   trung   gian   được   giám   sát   không   chỉ   tham   gia   vào   việc   giới   thiệu   người   dùng   mà   còn   trong   

quá   trình   xử   lý   các   giao   dịch   của   họ.   Tuy   nhiên,   
  
  

57 Xem    “ Báo   cáo   của   Nhóm   chuyên   gia   đồng   tiền   pháp   định   của   Euro   (ELTEG)   về   định   nghĩa,   phạm   vi   và   ảnh   
hưởng   của   đồng   tiền   pháp   định   đối   với   tiền   giấy   và   tiền   xu   euro” ,    2010,   trong   đó   nói   rằng   từ   quan   điểm   của   
các   dịch   vụ   của   Ủy   ban   Châu   Âu   và   các   dịch   vụ   của   ECB“   chính   khái   niệm   đồng   tiền   pháp   định   có   nghĩa   là   
nếu   khách   hàng   khăng   khăng   muốn   thanh   toán   bằng   tiền   mặt   khi   ký   kết   hợp   đồng,   nghĩa   là   nhà   lẻ   và   người   
tiêu   dùng   không   đồng   ý   trên   bất   kỳ   phương   tiện   thanh   toán   nào   khác,   thì   không   nên   từ   chối   tiền   mặt,   trừ   khi   
nhà   lẻ   có   thể   đưa   ra   các   lý   do   khách   quan   được   xác   định   rõ   ràng   để   làm   như   vậy   ”.   Ngược   lại,   các   thành   viên   
ELTEG   từ   Đức,   Phần   Lan,   Hà   Lan   và   Ireland   khẳng   định   rằng   “các   điều   khoản   đồng   tiền   pháp   định   đề   cập   
đến   việc   hoàn   thành   một   phần   thiết   yếu   của   hợp   đồng   đã   được   ký   kết   và   không   có   nghĩa   vụ   ký   kết   hợp   đồng   
cho   phép   thanh   toán   bằng   tiền   mặt”   .   
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quyết   định   chịu   các   chi   phí   đó   phải   dựa   trên   khả   năng   xảy   ra   và   mức   độ   của   các   sự   kiện   cực   đoan   

đang   được   xem   xét.   Cơ   sở   hạ   tầng   song   song   cũng   sẽ   hoạt   động   ngược   lại   với   mục   đích   phát   hành   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   để   cải   thiện   chi   phí   và   dấu   ấn   môi   trường   của   các   khoản   thanh   toán   (Kịch   bản   

7).   

  

5.2 Các   dạng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   cùng   tồn   tại     
Dựa   trên   mô   tả   về   các   đặc   điểm   có   thể   có   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   có   vẻ   như   có   thể   xác   định   

được   hai   loại   thỏa   mãn   các   đặc   điểm   được   nêu   trong   báo   cáo   này.   Những   điều   này   tương   thích   lẫn   

nhau   và   có   thể   được   cung   cấp   đồng   thời   trong   chừng   mực   cả   hai   đều   đáp   ứng   các   nguyên   tắc   cốt   

lõi,   các   yêu   cầu   theo   tình   huống   cụ   thể   và   các   yêu   cầu   chung   được   xác   định   trong   báo   cáo   này.   

  

Loại   đầu   tiên   có   thể   được   sử   dụng   ngoại   tuyến.   Nó   có   thể   được   sử   dụng   mà   không   có   sự   can   thiệp   

của   bên   thứ   ba   và   do   đó   chỉ   nên   được   cung   cấp   thông   qua   các   thiết   bị   người   dùng   cụ   thể,   có   thể   

được   phân   phối   và   /   hoặc   tài   trợ   thông   qua   các   bên   trung   gian   được   giám   sát   và   phải   an   toàn   trước   

cả   việc   xâm   nhập   và   sử   dụng   bởi   những   người   ngoài   ý   muốn.   Về   nguyên   tắc,   các   giao   dịch   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   sẽ   được   ẩn   danh   và   chỉ   có   thể   được   trả   công   với   lãi   suất   cố   định   và   

không   âm. 58    Hơn   nữa,   các   giới   hạn   về   việc   sử   dụng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến,   bao   gồm   cả   

liên   quan   đến   tính   năng   ẩn   danh   tiềm   năng   của   nó,   cần   được   đảm   bảo   bằng   các   ràng   buộc   kỹ   thuật   

thích   hợp   trong   thiết   bị   thanh   toán. 59    Các   đặc   điểm   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   sẽ   hoàn   

toàn   tương   thích   với   những   đặc   điểm   cần   thiết   để   được   hưởng   tư   cách   đồng   tiền   pháp   định   (ví   dụ:   

thiếu   chi   phí   bổ   sung   cho   người   dùng   tiềm   năng   và   tính   khả   dụng   phổ   biến   -   không   cần   kết   nối   

internet).   Cuối   cùng,   cơ   sở   hạ   tầng   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến   trên   thực   tế   sẽ   song   song   

với   cơ   sở   hạ   tầng   của   các   giải   pháp   thanh   toán   điện   tử   khác.   

  

Loại   euro   kỹ   thuật   số   thứ   hai   có   thể   được   sử   dụng   trực   tuyến   và   được   trả   công   với   tỷ   lệ   thay   đổi   theo   

thời   gian.   Thù   lao   sẽ   là   một   công   cụ   mạnh   mẽ   cho   các   ứng   dụng   chính   sách   tiền   tệ   và   cũng   để   hạn   

chế   sự   chuyển   dịch   từ   tiền   tư   nhân   sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số   (mặc   dù   vì   mục   đích   này,   nó   có   thể  

gây   trở   ngại   cho   việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ).   Đồng   euro   trực   tuyến   có   thể   được   sử   dụng   trực   

tuyến   có   thể   có   các   chức   năng   nâng   cao   và   tạo   cơ   hội   cho   các   trung   gian   tư   nhân   được   giám   sát   

cung   cấp   các   dịch   vụ   giá   trị   gia   tăng.   Việc   sử   dụng   nó   sẽ   không   bị   ràng   buộc   với   bất   kỳ   thiết   bị   cụ   thể   

nào   và   quyền   truy   cập   vào   tất   cả   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   kiểm   soát   bởi   các   

bên   có   trách   nhiệm   (ngân   hàng   trung   ương   và   các   trung   gian   tư   nhân   được   giám   sát)   bất   cứ   lúc   nào.   

Tuy   nhiên,   loại   euro   kỹ   thuật   số   thứ   hai   này   sẽ   loại   trừ   khả   năng   ẩn   danh   cho   người   dùng.   

  

Cần   lưu   ý   rằng   bất   kỳ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nào   để   sử   dụng   ngoại   tuyến   sẽ   cần   được   quản   lý   trực   

tuyến   tại   một   số   thời   điểm   để   thêm   tiền   vào   thiết   bị   hoặc   /   rút   tiền   và   hai   loại   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   

cùng   tồn   tại. 60    Tương   tự   với   sự   cùng   tồn   tại   của   tiền   gửi   ngân   hàng   thương   mại   (trực   tuyến)   và     
    

58 Lãi   suất   chỉ   có   thể   thay   đổi   khi   người   dùng   đưa   thiết   bị   lên   mạng   để   thêm   /   rút   một   lượng   đồng   euro   kỹ   
thuật   số.   

  
59 Cần   lưu   ý   rằng   các   khoản   thanh   toán   ngoại   tuyến   đến   vượt   quá   giới   hạn   nắm   giữ   không   thể   được   chuyển   

đến   tài   khoản   bằng   tiền   riêng   và   giao   dịch   liên   quan   sẽ   bị   người   nhận   thanh   toán   từ   chối.   Tuy   nhiên,   thanh   
toán   ngoại   tuyến   chỉ   có   thể   được   thực   hiện   khi   có   sự   đồng   ý   từ   người   nhận   thanh   toán   và   do   đó,   giới   hạn   
này   sẽ   không   tạo   ra   các   vấn   đề   về   quyền   riêng   tư   liên   quan   đến   tài   sản   của   cô   ấy   /   anh   ấy.   

  
60 Nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   sẵn   trực   tuyến   phải   trả   lãi   suất   thay   đổi   không   thể   tái   tạo   trong   trường   hợp   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   ngoại   tuyến,   điều   này   có   thể   cản   trở   khả   năng   thay   thế   giữa   hai   đồng   tiền   này     
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tiền   mặt   (vật   lý)   có   thể   được   rút   từ   tài   khoản   ngân   hàng   qua   máy   ATM,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   

được   cung   cấp   trực   tuyến   và   số   tiền   được   tải   vào   một   thiết   bị   vật   lý   để   sử   dụng   ngoại   tuyến.   Điều   

này   cũng   ngụ   ý   về   khả   năng   cùng   tồn   tại   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   dựa   trên   tài   khoản   và   không   có   

ghi   danh   để   phục   vụ   cho   các   nhu   cầu   khác   nhau.   
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6 Các   phương   pháp   tiếp   cận   kỹ   thuật   và   tổ   chức   

các   dịch   vụ   cho   đồng   euro   kỹ   thuật   số   
  
  

Thông   điệp   chính:   

  
• Cơ   sở   hạ   tầng   back-end   cơ   bản   để   cung   cấp   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   được   tập   trung   

hóa,   với   tất   cả   các   giao   dịch   được   ghi   lại   trong   sổ   cái   của   ngân   hàng   trung   ương   hoặc   có   

một   số   phân   cấp   trách   nhiệm   cho   người   dùng   và   /   hoặc   người   trung   gian   được   giám   sát,   do   

đó   cũng   cho   phép   cung   cấp   người   mang   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Bất   kể   cách   tiếp   cận   nào,   cơ   

sở   hạ   tầng   back-end   cuối   cùng   sẽ   được   kiểm   soát   bởi   ngân   hàng   trung   ương.   

  
  

• Sự   khác   biệt   chính   giữa   mô   hình   trực   tiếp   và   mô   hình   trung   gian   là   vai   trò   của   khu   vực   tư   

nhân.   Trong   khi   trong   mô   hình   trực   tiếp,   các   trung   gian   được   giám   sát   chỉ   là   những   người   

gác   cổng,   trong   mô   hình   trung   gian,   họ   sẽ   đóng   một   vai   trò   nổi   bật   hơn,   bao   gồm   cả   vai   trò   

của   các   đại   lý   dàn   xếp.   Trong   cả   hai   trường   hợp,   khu   vực   tư   nhân   sẽ   có   thể   xây   dựng   các   

doanh   nghiệp   mới   dựa   trên   các   dịch   vụ   kỹ   thuật   số   liên   quan   đến   đồng   euro.   
  

• Các  giải  pháp  để  người  dùng  cuối  truy  cập  vào  cơ  sở  hạ  tầng  đồng  euro  kỹ  thuật  số  có                      

thể  dựa  trên  phần  cứng  hoặc  phần  mềm  hoặc  kết  hợp  giữa  chúng.  Trong  mọi  trường                  

hợp,   các   giải   pháp   truy   cập   front-end   cần   xác   thực   và   nhận   dạng   khách   hàng   mạnh   mẽ.   
  

• Các   giải   pháp   dành   cho   người   dùng   cuối   và   bất   kỳ   hệ   thống   tư   nhân   nào   liên   quan   đến   việc   

cung   cấp   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   giao   tiếp   với   cơ   sở   hạ   tầng   phụ   của   ngân   

hàng   trung   ương   theo   cách   đảm   bảo   sự   bảo   vệ   cao   nhất   chống   lại   rủi   ro   tạo   ra   các   đơn   vị   

euro   kỹ   thuật   số   không   chính   đáng   mà   không   có   sự   cho   phép   của   ngân   hàng   trung   ương.   
  

Phần   này   mô   tả   các   phương   án   thiết   kế   được   lựa   chọn   để   triển   khai   kỹ   thuật   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   ở   cấp   độ   cơ   sở   hạ   tầng   back-end   (Phần   6.1)   và   các   giải   pháp   truy   cập   của   người   dùng   cuối   
(Phần   6.2).   Các   phương   án   thiết   kế   cụ   thể   này   đáp   ứng   các   nguyên   tắc   cốt   lõi   và   các   yêu   cầu   

chung   đã   nêu   trong   các   phần   trước. 61   

  
  

6.1 Cơ   sở   hạ   tầng   back-end   
  

Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   được   duy   trì   dưới   sự   kiểm   soát   của   Hệ   thống   đồng   tiền   

chung   châu   Âu.   Các   trung   gian   được   giám   sát   ít   nhất   phải   tham   gia   vào   việc   xác   định   và   giới   thiệu   

những   người   dùng   có   quyền   và   có   thể   để   định   tuyến   các   giao   dịch   tới   cơ   sở   hạ   tầng   của   ngân   

hàng   trung   ương;   họ   có   thể   xây   dựng   các   doanh   nghiệp   mới   trên   các   dịch   vụ   kỹ   thuật   số   liên   quan   

đến   đồng   euro.   

  
Hai   cách   tiếp   cận   được   xem   xét   cho   cơ   sở   hạ   tầng   back-end:   tập   trung   và   phi   tập   trung.   Trong   

cách   tiếp   cận   đầu   tiên,   các   giao   dịch   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   ghi   lại   trong   sổ   cái   của   Hệ   thống   

Châu   Âu.   Trong   cách   tiếp   cận   phi   tập   trung,   Hệ   thống   châu   Âu   đặt   ra   các   quy   tắc   và   
    

61 Các   tùy   chọn   thiết   kế   trong   đó   các   pháp   nhân   tư   nhân   sẽ   đóng   vai   trò   là   người   giám   sát   các   khoản   nắm   giữ  
đồng   euro   kỹ   thuật   số,   do   đó   khiến   người   dùng   có   quyền   yêu   cầu   bên   trung   gian   thay   vì   trên   Hệ   thống   châu   
Âu,   được   loại   trừ   phù   hợp   với   nguyên   tắc   cốt   lõi   là   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   luôn   là   một   xác   nhận   quyền   sở   
hữu   đối   với   Hệ   thống   châu   Âu   .   Các   phương   pháp   tiếp   cận   loại   trừ   sự   can   thiệp   của   người   trung   gian   cũng   bị   
bỏ   qua   (Yêu   cầu   9).   
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các   yêu   cầu   đối   với   việc   giải   quyết   các   giao   dịch   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sau   đó   được   ghi   lại   bởi   người   

dùng   và   /   hoặc   các   trung   gian   được   giám   sát.   

  

Trong   cả   hai   cách   tiếp   cận,   người   trung   gian   được   giám   sát   có   thể   hoạt   động   như   người   gác   cổng   

đơn   thuần   hoặc   là   đại   lý   thanh   toán.   Người   giữ   cổng   sẽ   xác   thực   người   dùng   cuối   và   xử   lý   các   hoạt   

động   như   xác   mình   khách   hàng   (KYC),   AML   và   CFT 62    các   yêu   cầu;   chúng   cũng   có   thể   cung   cấp   kết   

nối   kỹ   thuật   giữa   người   dùng   và   cơ   sở   hạ   tầng   của   Hệ   thống   Châu   Âu.   Do   đó,   các   chức   năng   cơ   bản   

của   người   gác   cổng   cũng   tương   tự   như   chức   năng   của   các   ngân   hàng   thương   mại   trong   việc   cung   

cấp   tiền   mặt   chủ   yếu   cho   nền   kinh   tế.   Ngược   lại,   các   đại   lý   thanh   toán   sẽ   thực   hiện   các   giao   dịch   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   thay   mặt   cho   khách   hàng   của   họ   và   có   thể   cung   cấp   các   phương   tiện   lưu   trữ   

(tương   tự   như   kho   tiền   kỹ   thuật   số)   cho   các   khoản   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Tuy   nhiên,   những   

khoản   nắm   giữ   này   sẽ   vẫn   có   sẵn   cho   người   dùng   cuối   như   một   trách   nhiệm   nợ   của   Hệ   thống   Châu   

Âu   bất   kỳ   lúc   nào.   

  
  

6.1.1 Cơ   sở   hạ   tầng   tập   trung   

  
Người   dùng   cuối   có   thể   giữ   tài   khoản   của   họ   trong   cơ   sở   hạ   tầng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   tập   trung   do   

Hệ   thống   Châu   Âu   cung   cấp.   Các   tài   khoản   như   vậy   sẽ   cho   phép   người   dùng   gửi   và   rút   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   bằng   các   phương   tiện   chuyển   tiền   điện   tử   từ   /   sang   các   hình   thức   tiền   khác   và   thực   hiện   

thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số. 63   

  

Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   phải   đối   mặt   với   những   thách   thức   về   kỹ   thuật   và   tổ   chức.   Nó   sẽ   cần   phải   xử   lý   

một   khối   lượng   thanh   toán   mà   cơ   sở   hạ   tầng   hiện   tại   của   nó   không   được   thiết   kế   để   xử   lý   và   đảm   

bảo   mức   độ   bảo   mật   thích   hợp   và   tuân   thủ   các   yêu   cầu   của   AML   /   CTF,   ngay   cả   khi   được   giao   cho   

các   trung   gian   được   giám   sát.   Hai   mô   hình   tiềm   năng   được   xem   xét,   có   thể   được   kết   hợp   với   nhau:   

  
(i) Thanh   toán   được   hướng   dẫn   bởi   người   dùng   cuối   trong   cơ   sở   hạ   tầng   của   

ngân   hàng   trung   ương   (truy   cập   trực   tiếp);   

  
(ii) Thanh   toán   được   thực   hiện   bởi   người   dùng   cuối   nhưng   được   hướng   dẫn   bởi   

người   trung   gian   được   giám   sát   của   họ   quản   lý   tài   khoản   với   ngân   hàng   trung   

ương   thay   mặt   họ   (truy   cập   trung   gian).   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

62 Tuy   nhiên,   việc   phân   biệt   các   yêu   cầu   AML   /   CFT   quốc   gia   có   thể   dẫn   đến   khả   năng   mở   rộng   hạn   chế   của   
công   nghệ   được   sử   dụng   trong   quy   trình   KYC.   Ví   dụ:   không   phải   tất   cả   các   khu   vực   pháp   lý   của   Liên   minh   
Châu   Âu   đều   hỗ   trợ   quy   trình   giới   thiệu   video   chỉ   từ   xa.   

  
63 Ví   dụ:   TARGET   quyết   toán   thanh   toán   tức   thì   (TIPS)   có   thể   đóng   vai   trò   như   một   môi   trường   cho   

cung   cấp   tài   khoản   trực   tiếp   cho   công   chúng,   trái   ngược   với   nhóm   hạn   chế   người   tham   gia   hiện   

tại.   
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(i)   Người   dùng   cuối   truy   cập   trực   tiếp   vào   tài   khoản   ngân   hàng   trung   ương   

  
Hình   1   
  

Người   dùng   cuối   truy   cập   trực   tiếp   vào   tài   khoản   ngân   hàng   trung   ương   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hệ   thống   Châu   Âu,   được   hỗ   trợ   bởi   những   người   gác   cổng,   sẽ   cấp   cho   người   dùng   cuối   khả   năng   

truy   cập   trực   tiếp   và   vận   hành   các   tài   khoản   trên   cơ   sở   hạ   tầng   của   nó.   Trong   mô   hình   này,   Hệ   thống   

châu   Âu   sẽ   có   toàn   quyền   kiểm   soát   vòng   đời   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   vì   nó   sẽ   phát   hành   và   mua   

lại   bất   kỳ   đơn   vị   nào   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   sẽ   xử   lý   các   giao   dịch   trực   tiếp   thông   qua   cơ   sở   hạ   

tầng   của   chính   nó.   Các   giải   pháp   như   vậy   có   thể   được   thiết   kế   để   các   khóa   cá   nhân,   được   yêu   cầu   

để   ký   điện   tử   các   giao   dịch,   sẽ   chỉ   được   lưu   trữ   với   người   dùng   cuối,   điều   này   sẽ   cho   phép   họ   gửi   

các   giao   dịch   trực   tiếp   đến   ngân   hàng   trung   ương.   

  

Mô   hình   này   sẽ   là   thách   thức   về   mặt   công   nghệ   đối   với   Hệ   thống   châu   Âu   do   số   lượng   kết   nối   và   tài   

khoản   độc   lập   được   cung   cấp   và   cơ   sở   hạ   tầng   CNTT   của   ngân   hàng   trung   ương   hiện   tại   không   

được   thiết   kế.   Hơn   nữa,   tiếp   cận   trực   tiếp   sẽ   mang   lại   gánh   nặng   hoạt   động   đáng   kể   cho   ngân   hàng   

trung   ương,   vốn   có   thể   được   yêu   cầu   để   đảm   bảo   tuân   thủ   các   quy   định   và   yêu   cầu   về   dịch   vụ   thanh   

toán   với   tư   cách   là   nhà   điều   hành   chương   trình.   
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(ii)   Người   dùng   cuối   truy   cập   qua   trung   gian   vào   tài   khoản   ngân   hàng   trung   ương   

  
Hình   2   
  

Quyền   truy   cập   qua   trung   gian   của   người   dùng   cuối   vào   tài   khoản   ngân   hàng   trung   ương   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hệ   thống   Châu   Âu   chỉ   có   thể   tiếp   tục   tương   tác   trực   tiếp   với   các   trung   gian   được   giám   sát,   sẽ   hoạt   

động   như   các   đại   lý   thanh   toán   hướng   dẫn   các   giao   dịch   thay   mặt   cho   khách   hàng   của   họ.   Các   tài   

khoản   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   vẫn   thuộc   về   người   dùng   cuối   và   Hệ   thống   Châu   Âu   sẽ   giữ   toàn   quyền   

kiểm   soát   vòng   đời   và   xử   lý   các   giao   dịch   trong   thời   gian   thực   thông   qua   cơ   sở   hạ   tầng   của   nó.   Tuy   

nhiên,   số   lượng   kết   nối   đến   hệ   thống   về   nguyên   tắc   sẽ   bị   giới   hạn   ở   số   lượng   trung   gian   tham   gia.   

  

Trong   mô   hình   này,   các   trung   gian   được   giám   sát   tham   gia   vào   hệ   thống   sẽ   kết   hợp   các   dịch   vụ   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   vào   doanh   nghiệp   của   họ   và   cũng   có   thể   tận   dụng   cơ   sở   hạ   tầng   đổi   mới   để   thúc   

đẩy   cạnh   tranh   trên   thị   trường   thanh   toán.   

  

  
6.1.2 Cơ   sở   hạ   tầng   phi   tập   trung   

  
Cơ  sở  hạ  tầng  với  một  số  phân  quyền  có  thể  được  sử  dụng  để  cung  cấp  một  đồng  euro  kỹ  thuật                        

số  mang  tính  xác  thực,  trong  đó  người  dùng  cuối  hoặc  người  trung  gian  được  giám  sát  thay  mặt                     

họ  sẽ  xác  minh  bất  kỳ  khoản  thanh  toán  nào.  Điều  này  có  thể  đạt  được  thông  qua  một  trong  hai                       

mô   hình   sau,   cũng   có   thể   được   kết   hợp: 64   

  
(i) Quyền   truy   cập   trực   tiếp   của   người   dùng   cuối   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   ghi   danh;   

  
(ii) Đồng   euro   kỹ   thuật   số   hỗn   hợp   (cũng   cho   phép   giao   dịch   quy   mô   lớn)   và   cơ   sở   hạ   tầng   

dựa   trên   tài   khoản.   

  
64 Quyền   truy   cập   trực   tiếp   của   người   dùng   cuối   có   thể   được   duy   trì   cùng   với   mô   hình   truy   cập   trung   gian   để   tạo   

điều   kiện   cho   tài   chính   toàn   diện   (financial   inclusion).   
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Việc   nắm   giữ   và   giao   dịch   đồng   euro   kỹ   thuật   số   chỉ   có   thể   được   quản   lý   theo   cách   phi   tập   trung   nếu   

có   thể   đảm   bảo   rằng   chúng   luôn   được   xử   lý   theo   yêu   cầu   của   ngân   hàng   trung   ương.   Do   đó,   ngân   

hàng   trung   ương   sẽ   cần   đặt   ra   các   tiêu   chuẩn   (ví   dụ:   mật   mã   và   phương   pháp   xác   thực)   cho   phép   

các   bên   bên   ngoài   chuyển   tiền   của   ngân   hàng   trung   ương   tuân   thủ   các   tiêu   chuẩn   an   toàn   thích   hợp,   

ngay   cả   bên   ngoài   sổ   cái   trung   tâm.   

  

Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   cần   phát   triển   một   cơ   sở   hạ   tầng   phi   tập   trung   mới   với   khả   năng   bảo   mật   và   xử   

lý   thích   hợp,   đòi   hỏi   nguồn   lực   đáng   kể   và   có   thể   đặt   ra   nhiều   thách   thức   khác   nhau   do   kết   quả   của   

việc   áp   dụng   các   công   nghệ   biên   giới.   Tuy   nhiên,   gánh   nặng   hoạt   động   của   Hệ   thống   Euro   có   thể   

được   giảm   thiểu   bằng   cách   loại   bỏ   các   quy   trình   tập   trung.   

  

Các   trung   gian   được   giám   sát   cũng   sẽ   phải   đối   mặt   với   những   thách   thức   trong   việc   điều   chỉnh   hệ   

thống   nội   bộ   của   họ   với   việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   được   xây   dựng   trên   cơ   sở   

hạ   tầng   phi   tập   trung.   Ngược   lại,   một   cơ   sở   hạ   tầng   với   sự   kiểm   soát   và   quản   lý   thông   tin   phi   tập   

trung   như   vậy   có   thể   thúc   đẩy   sự   đổi   mới   trong   loại   hình   dịch   vụ   được   cung   cấp   cho   người   dùng   

cuối.   

  

(i)   Người   dùng   cuối   truy   cập   trực   tiếp   vào   đồng   euro   do   người   dùng   giữ   

  
Hình   3   
  

Quyền   truy   cập   trực   tiếp   của   người   dùng   cuối   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số   do   người   dùng   giữ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cơ   sở   hạ   tầng   phi   tập   trung   có   thể   cho   phép   người   dùng   cuối   chuyển   các   khoản   nắm   giữ   của   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   giữa   họ   mà   không   cần   ủy   quyền   cho   bên   thứ   ba   thực   hiện   bất   kỳ   vai   trò   nào   trong   

giao   dịch.   Cách   tiếp   cận   này   có   thể   được   thực   hiện   theo   hai   cách:   hoặc   thông   qua   các   giao   thức   

công   nghệ   sổ   cái   phân   tán   (DLT)   hoặc   bằng   phương   tiện   lưu   trữ   cục   bộ   (ví   dụ:   sử   dụng   thẻ   trả   trước   

và   chức   năng   của   điện   thoại   di   động,   bao   gồm   cả   thanh   toán   ngoại   tuyến).   Trong   cả   hai   trường   hợp   
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những   người   trung   gian   được   giám   sát   sẽ   vẫn   được   yêu   cầu   và   tham   gia   với   tư   cách   là   người   gác   

cổng,   bao   gồm   cả   việc   cung   cấp   các   thiết   bị   vật   lý   và   nạp   tiền   cho   họ.   Như   được   đề   cập   trong   phân   

tích   pháp   lý,   giải   pháp   này   đưa   ra   những   thách   thức   liên   quan   đến   việc   tuân   thủ   các   quy   tắc   AML   /   

CFT.   

(ii)   Cơ   sở   hạ   tầng   hỗn   hợp   gồm   đồng   euro   kỹ   thuật   số   do   người   dùng   giữ   và   dựa   

trên   tài   khoản   (cũng   cho   phép   các   giao   dịch   quy   mô   lớn)   
  

Hình   4   
  

Cơ   sở   hạ   tầng   dựa   trên   tài   khoản   và   tiền   do   người   dùng   giữ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Một   cơ   sở   hạ   tầng   phi   tập   trung   kết   hợp   có   thể   được   triển   khai   để   cho   phép   sử   dụng   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   mang   tên   ở   cấp   độ   trung   gian   được   giám   sát,   những   người   có   thể   hoạt   động   như   đại   lý   

thanh   toán   thay   mặt   cho   khách   hàng   của   họ   cho   các   giao   dịch   lẻ   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   cũng   

sử   dụng   cơ   sở   hạ   tầng   tương   tự   cho   các   khoản   thanh   toán   quy   mô   lớn   của   họ   (xem   Phụ   lục   3).   

Trong   việc   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   lẻ   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cho   người   dùng   cuối,   các   tổ   

chức   trung   gian   được   giám   sát   sẽ   tận   dụng   mối   quan   hệ   tài   khoản   của   họ   nhưng   người   dùng   cuối   

vẫn   sẽ   có   yêu   cầu   trực   tiếp   đối   với   Hệ   thống   châu   Âu   và   tất   cả   các   khoản   chuyển   cuối   cùng   sẽ   được   

giải   quyết   trong   cơ   sở   hạ   tầng   Hệ   thống   châu   Âu. 65   

  
6.2 Giải   pháp   truy   cập   người   dùng   cuối   

Các   giải   pháp   truy   cập   liên   kết   người   dùng   cuối   với   cơ   sở   hạ   tầng   back-end   và   do   đó   phụ   thuộc   

nhiều   vào   mô   hình   cơ   sở   hạ   tầng   đã   chọn.   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   cần   đảm   bảo   tích   hợp   các   giải   pháp   

truy   cập   của   người   dùng   cuối   khác   nhau   để   làm   cho   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   truy   

cập   được   trên   toàn   cầu   và   cho   phép   khả   năng   tương   tác   của   chúng   với   hệ   sinh   thái   thị   trường   tài   

chính.   Nếu   Hệ   thống   châu   Âu   cung   cấp   các   thiết   bị   hoặc   ứng   dụng   thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   

thuật   số,   chúng   phải   tuân   thủ   các   tiêu   chuẩn   ngành   trong   phạm   vi   có   thể,   
  
  

65 Để   biết   thiết   kế   cơ   sở   hạ   tầng   tương   tự,   hãy   xem   “ Khám   phá   tính   ẩn   danh   trong   các   loại   tiền   kỹ   thuật   số   của   
ngân   hàng    trung   ương ”,   Trong   Focus   Series,   No   4,   ECB,   Frankfurt   am   Main,   tháng   12   năm   2019.   
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tương   thích   với   các   giải   pháp   thị   trường   hiện   có   và   tạo   điều   kiện   thuận   lợi   cho   việc   hòa   nhập   và   hội   

nhập   toàn   châu   Âu.   Có   thể   có   các   tùy   chọn   khác   nhau   tùy   thuộc   vào   loại   truy   cập   (trực   tiếp   hoặc   

trung   gian)   và   việc   sử   dụng   các   giải   pháp   phần   cứng   hoặc   phần   mềm.   

  

Bất   cứ   khi   nào   người   dùng   cuối   truy   cập   vào   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   cần   tiến   hành   xác   

thực   và   ủy   quyền,   áp   dụng   các   yêu   cầu   xác   thực   khách   hàng   mạnh   mẽ   được   nêu   trong   Chỉ   thị   dịch   

vụ   thanh   toán   sửa   đổi   (PSD2).   Điều   này   có   nghĩa   là,   để   cấp   quyền   truy   cập   vào   các   khoản   nắm   giữ   

euro   kỹ   thuật   số   hoặc   các   dịch   vụ   khởi   tạo   thanh   toán,   các   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   thanh   toán   tư   nhân   -   

và   có   thể   là   Hệ   thống   Euro   -   nên   áp   dụng   các   công   nghệ   đảm   bảo   xác   thực   người   dùng   cuối   an   toàn   

và   lưu   trữ   an   toàn   dữ   liệu   cá   nhân.   Mọi   người   dùng   cuối   nên   có   các   giải   pháp   phần   cứng   hoặc   phần   

mềm   để   xác   định   chính   họ   và   cho   phép   thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

PSD2   yêu   cầu   rằng   một   giao   dịch   thanh   toán   chỉ   được   ủy   quyền   nếu   người   thanh   toán   đã   đồng   ý   

thực   hiện   nó.   Trong   một   kịch   bản   mà   Hệ   thống   châu   Âu   phát   hành   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   một   

câu   hỏi   quan   trọng   sẽ   là   liệu   sự   đồng   ý   được   trao   cho   ngân   hàng   trung   ương   hay   cho   một   bên   trung   

gian   được   giám   sát.   Việc   ủy   quyền   thanh   toán   sẽ   cần   được   thực   hiện   cẩn   thận   trong   các   giao   dịch   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   sẽ   liên   quan   đến   một   số   mức   độ   trách   nhiệm   của   ngân   hàng   trung   ương,   

ngay   cả   khi   được   ủy   quyền   cho   các   bên   trung   gian.   Do   đó,   Hệ   thống   Châu   Âu   cần   phát   triển   bí   quyết   

cụ   thể   về   các   phương   pháp   tiếp   cận   và   công   nghệ   được   sử   dụng   để   xác   thực   khách   hàng   mạnh   mẽ   

ngang   tầm   với   thị   trường   và   phù   hợp   với   xu   hướng   đổi   mới.   

  
  

6.2.1 Giải   pháp   phần   cứng   

  

Các   giải   pháp   phần   cứng   để   sử   dụng   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   bao   gồm   thiết   bị   do   người   dùng   

cuối   sở   hữu,   thiết   bị   chấp   nhận   của   người   bán   và   máy   ATM.   Đây   sẽ   là   các   yếu   tố   phần   cứng   trong   

điện   thoại   di   động,   máy   tính,   thẻ   thông   minh,   thiết   bị   đeo   được   hoặc   mã   thông   báo   mà   người   dùng   

cuối   có   thể   sử   dụng   như   một   cổng   để   truy   cập   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   thông   qua   các   ứng   

dụng   ngân   hàng   di   động   và   dựa   trên   web   cũng   như   để   bắt   đầu   thanh   toán   qua   POS   hoặc   P2P.   

  

Khách   hàng   có   thể   bắt   đầu   thanh   toán   bằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   bằng   thẻ   thông   minh   tại   các   thiết   

bị   đầu   cuối   POS   của   người   bán.   Thẻ   thông   minh   và   thiết   bị   đầu   cuối   thanh   toán   phải   tuân   theo   các   

tiêu   chuẩn   ngành   đã   thiết   lập,   có   thể   tạo   điều   kiện   thuận   lợi   cho   việc   tích   hợp   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   

thuật   số,   hiệu   quả   và   có   thể   được   chấp   nhận   rộng   rãi   hơn   bởi   các   thương   gia   và   máy   ATM.66   Các   

giải   pháp   bổ   sung   có   thể   được   xem   xét   để   cho   phép   cả   người   bán   và   khách   hàng   sử   dụng   linh   hoạt   

hơn,   chẳng   hạn   như   máy   POS   di   động   đáng   tin   cậy   cho   phép   thực   hiện   các   giao   dịch   giữa   thẻ   và   

điện   thoại   di   động   thay   vì   thiết   bị   đầu   cuối   POS   truyền   thống.   Đối   với   thanh   toán   P2P,   việc   bắt   đầu   

thanh   toán   di   động   phụ   thuộc   rất   nhiều   vào   các   giải   pháp   phần   mềm   (ứng   dụng)   kết   hợp   với   quy   trình   

nhận   dạng   của   nhà   sản   xuất   điện   thoại   thông   minh.   Các   ứng   dụng   di   động   euro   kỹ   thuật   số   và   giao  

diện   web   có   thể   sử   dụng   tra   cứu   proxy   di   động   

  
  
  

66 Thẻ   thông   minh   cũng   có   thể   là   một   giải   pháp   tiềm   năng   cho   các   giao   dịch   ngoại   tuyến,   vì   chúng   có   
các   tính   năng   bảo   mật   cần   thiết.   
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dịch   vụ   (ví   dụ:   xác   định   người   nhận   thanh   toán   qua   số   điện   thoại   hoặc   địa   chỉ   email)   để   đảm   bảo   việc   

triển   khai   thanh   toán   P2P   diễn   ra   suôn   sẻ. 67   

  
6.2.2 Giải   pháp   phần   mềm   

  
Các   giải   pháp   phần   mềm   để   người   dùng   cuối   truy   cập   vào   các   dịch   vụ   thanh   toán   bao   gồm   các   ứng   

dụng,   giao   diện   web,   ví   kỹ   thuật   số   và   thẻ   ảo.   Các   ứng   dụng   ngân   hàng   di   động   và   dựa   trên   web   sử   

dụng   thiết   bị   di   động   và   máy   tính   để   bàn   để   nhận   dạng   người   dùng   được   sử   dụng   rộng   rãi   trong   

thương   mại   điện   tử   và   thanh   toán   P2P.   Các   ứng   dụng   di   động   có   thể   tải   xuống   sẽ   chỉ   có   thể   truy   cập   

được   đối   với   khách   hàng   sau   khi   được   các   cửa   hàng   ứng   dụng   đáng   tin   cậy   cho   phép.   Các   cửa   

hàng   này   có   những   ràng   buộc   riêng   về   loại   ứng   dụng   nào   có   thể   được   cung   cấp   cho   người   dùng   và   

với   những   biện   pháp   bảo   mật   nào,   sẽ   đặt   ra   những   giới   hạn   thiết   kế   và   phát   triển   nhất   định   đối   với   

bất   kỳ   ứng   dụng   nào   của   Hệ   thống   Châu   Âu.   Một   cách   thay   thế   để   truy   cập   các   dịch   vụ   thanh   toán   là   

sử   dụng   ứng   dụng   dựa   trên   trình   duyệt   web   cho   ngân   hàng   trực   tuyến,   ứng   dụng   này   có   thể   đảm   

bảo   khả   năng   truy   cập   và   các   dịch   vụ   giống   nhau.   

  

Ví   kỹ   thuật   số   có   thể   cho   phép   thực   hiện   thanh   toán   cả   trực   tuyến   và   tại   POS   (bằng   cách   thêm   chi   

tiết   thẻ   hoặc   tài   khoản   trong   ứng   dụng)   trong   khi   tận   dụng   một   số   yếu   tố   bảo   mật   của   công   cụ   thanh   

toán   chính   mà   chúng   được   liên   kết   (ví   dụ:   thẻ   hoặc   thiết   bị   di   động).   Ngoài   ra,   một   giải   pháp   năng   

động   hơn   có   thể   là   sử   dụng   thẻ   ảo,   theo   đó   chi   tiết   thẻ   ảo   tạm   thời   được   tạo   để   sử   dụng   cho   thanh   

toán   thẻ   trực   tuyến,   với   các   tính   năng   bổ   sung   như   ngày   hết   hạn   ngắn   hơn   và   giới   hạn   chi   tiêu.   Mức   

trần   có   thể   có   đối   với   việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   không   hạn   chế   dòng   vốn,   vì   người   dùng   

luôn   có   thể   sử   dụng   các   hình   thức   khác   của   tiền   tệ.   

  

Tại   POS,   người   bán   sẽ   sử   dụng   phần   mềm   thanh   toán   và   máy   POS   đã   chọn   của   họ,   do   đó   yêu   cầu   

khả   năng   tương   tác   tối   thiểu   nếu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   tuân   thủ   các   thông   số   kỹ   thuật   của   ngành   và   

tương   thích   với   các   giải   pháp   độc   quyền   hiện   có.   Một   ứng   dụng   người   bán   toàn   châu   Âu   có   thể   được   

xây   dựng   để   chấp   nhận   thanh   toán   bằng   thẻ   và   di   động,   đồng   thời   giao   tiếp   với   cơ   sở   hạ   tầng   

back-end   để   xử   lý   giao   dịch.   

  
Các   giải   pháp   truy   cập   của   người   dùng   cuối   vào   cơ   sở   hạ   tầng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   cũng   có   thể   là   

sự   kết   hợp   giữa   phần   mềm   và   phần   cứng.   

  
6.3 Giao   tiếp   giữa   người   dùng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   cơ   

sở   hạ   tầng   ngân   hàng   trung   ương   
  

Trong   trường   hợp   truy   cập   trung   gian   vào   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   một   tình   huống   có   thể   xảy   ra   trong   

đó   tổng   số   tiền   đang   lưu   thông   (tức   là   được   ghi   lại   trong   hệ   thống   của   người   trung   gian   hoặc   thiết   bị   

của   người   dùng   cuối)   không   khớp   với   hồ   sơ   của   Hệ   thống   Châu   Âu.   Sự   khác   biệt   như   vậy   -   có   khả   

năng   gây   ra   bởi   lỗi   hoặc   hành   vi   sai   trái   của   một   bên   trung   gian   -   có   thể   cho   thấy   
  
  
  

67 Vào   tháng   6   năm   2015,   Ban   Thanh   toán   lẻ   Euro,   do   ECB   chủ   trì,   đã   phát   hành   một   bộ    khuyến    nghị    về   
thanh   toán   di    động   P2P   đã   dẫn   đến   việc   Hội   đồng   Thanh   toán   Châu   Âu   khởi   động   chương   trình   toàn   

Châu   Âu    Lược   đồ   tra    cứu     SEPAProxy .   
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Hệ   thống   châu   Âu   đối   với   rủi   ro   danh   tiếng   hoặc   bảng   cân   đối   kế   toán.   Ngân   hàng   trung   ương   có   thể   

xem   xét   ba   cách   tiếp   cận   để   tránh   chênh   lệch.   

  

Cách   tiếp   cận   hạn   chế   nhất   là   tạo   ra   một   khuôn   khổ   hoạt   động   hạn   chế   trong   đó   các   hệ   thống   được   

sử   dụng   bởi   các   trung   gian   và   người   dùng   được   cung   cấp   bởi   ngân   hàng   trung   ương,   sao   cho   tất   cả   

các   quá   trình   xử   lý   xảy   ra   ở   phía   cuối   của   chúng   đều   được   hệ   thống   hóa   bởi   ngân   hàng   trung   ương.   

Điều   này   có   thể   được   thực   hiện   thông   qua   việc   cung   cấp   phần   mềm   và   /   hoặc   phần   cứng   được   cấp   

phép   cho   người   trung   gian   được   giám   sát   và   người   dùng   cuối   (ví   dụ:   ứng   dụng   hoặc   thẻ   di   động).   

Với   một   giải   pháp   như   vậy,   các   hệ   thống   của   bên   trung   gian   sẽ   không   thể   tạo   ra   hoặc   phá   hủy   các   

đơn   vị   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Tuy   nhiên,   giải   pháp   này   sẽ   đặt   gánh   nặng   hoạt   động   cao   lên   Hệ   thống   

châu   Âu   và   sẽ   hạn   chế   tính   linh   hoạt   cho   các   bên   trung   gian.   

  

Một   cách   tiếp   cận   khác   là   cho   phép   kiểm   tra   thời   gian   thực   đối   với   tất   cả   các   hệ   thống   thuộc   về   các   

thiết   bị   trung   gian   được   giám   sát   và   người   dùng   cuối,   yêu   cầu   tích   hợp   chặt   chẽ   tất   cả   các   hệ   thống   

và   kiểm   tra   tự   động   do   ngân   hàng   trung   ương   vận   hành.   Các   giải   pháp   kỹ   thuật   khác   nhau   có   thể   

được   dự   kiến   để   thực   hiện   một   giải   pháp   như   vậy,   cụ   thể   là   cho   phép   ngân   hàng   trung   ương   có   

quyền   truy   cập   của   quản   trị   viên   thông   qua   khả   năng   truy   cập   từ   xa   vào   các   Hệ   thống   Châu   Âu   kỹ   

thuật   số   do   các   trung   gian   được   giám   sát   vận   hành.   Các   kỹ   thuật   tiên   tiến   hơn   có   thể   được   sử   dụng   

theo   đó   bằng   chứng   mật   mã   được   hệ   thống   tính   toán   để   chứng   minh   với   ngân   hàng   trung   ương   rằng   

số   tiền   được   ghi   lại   vẫn   hợp   lệ.   

  

Cuối   cùng,   để   đảm   bảo   tính   nhất   quán   của   số   tiền   và   tránh   những   rủi   ro   nêu   trên   cho   người   dùng   

cuối,   người   dùng   cuối   có   thể   được   cung   cấp   khả   năng   tự   động   kiểm   tra,   thông   qua   các   thiết   bị   và   

ứng   dụng   của   họ,   số   dư   của   họ   có   tương   ứng   với   những   gì   được   ghi   trong   hệ   thống   của   ngân   hàng   

trung   ương   hay   không.   Để   đảm   bảo   rằng   không   có   giao   dịch   ngoài   ý   muốn   nào   có   thể   được   khởi   tạo   

bởi   một   bên   trung   gian   thay   mặt   cho   người   dùng,   người   dùng   cuối   có   thể   tự   động   gửi   yêu   cầu   đến   

ngân   hàng   trung   ương   khi   bắt   đầu   giao   dịch   (sử   dụng   chữ   ký   riêng   mà   bên   trung   gian   không   biết)   

chấp   thuận   việc   bắt   đầu   Giao   dịch.   Sau   đó,   người   dùng   cuối   sẽ   nhận   được   xác   nhận   từ   hệ   thống   

ngân   hàng   trung   ương   rằng   giao   dịch   đã   được   xử   lý.   
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7 Các   việc   tiếp   theo   
  

  
Thông   điệp   chính:   

  
• Đánh   giá   toàn   diện   và   cân   bằng   theo   định   hướng   chính   sách   về   những   thách   thức   của   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   và   tiềm   năng   của   nó   so   với   các   lựa   chọn   thay   thế   là   cần   thiết   trước   khi   có   

thể   xem   xét   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Quan   điểm   của   các   tổ   chức,   người   dân   

và   các   chuyên   gia   sẽ   cung   cấp   đầu   vào   có   giá   trị   cho   đánh   giá   này,   bao   gồm   cả   thông   qua   

tham   vấn   cộng   đồng.   
  

• Thử   nghiệm   thực   tế   là   cần   thiết   để   kiểm   tra   các   tùy   chọn   thiết   kế   chức   năng   và   khám   phá   tính   

khả   thi   về   mặt   kỹ   thuật,   cũng   như   khả   năng   thỏa   mãn   nhu   cầu   của   người   dùng   tương   lai.   

Công   việc   thử   nghiệm   nên   có   sự   tham   gia   của   khu   vực   tư   nhân   và   những   người   dùng   tiềm   

năng   trong   phạm   vi   cần   thiết   và   không   nên   đưa   ra   quyết   định   trước   hoặc   cam   kết   với   Hệ   

thống   châu   Âu   cung   cấp   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   
  

• Để   đảm   bảo   thu   được   câu   trả   lời   có   ý   nghĩa   cho   các   câu   hỏi   mở   được   nêu   ra   trong   báo   cáo   

này,   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   xem   xét   liệu   có   nên   bắt   đầu   một   dự   án   đồng   euro   kỹ   thuật   số   vào   

giữa   năm   2021   hay   không,   với   việc   có   thể   khởi   động   giai   đoạn   điều   tra   nhằm   phát   triển   một   

sản   phẩm   khả   thi   tối   thiểu.   
  

• Ngoài   phân   tích   khái   niệm   và   thử   nghiệm   thực   tế   của   Hệ   thống   Châu   Âu,   cần   có   sự   tham   gia   

của   các   tổ   chức,   diễn   đàn   và   các   nhà   thiết   lập   tiêu   chuẩn   của   Châu   Âu   và   quốc   tế   để   đảm   

bảo   rằng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   đáp   ứng   mong   đợi   của   tất   cả   các   bên   liên   quan   tương   

lai.   
  

Phân   tích   được   thực   hiện   cho   đến   nay   đã   xác   định   các   nguyên   tắc   và   yêu   cầu   đại   diện   cho   điểm   

khởi   đầu   của   việc   đánh   giá   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   của   Hệ   thống   châu   Âu   theo   (các)   

kịch   bản   nhất   định.   Việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   trong   tương   lai   phụ   thuộc   vào   kết   quả   của   

việc   đánh   giá   toàn   diện   theo   định   hướng   chính   sách   về   những   thách   thức   và   tiềm   năng   của   nó   so   

với   các   lựa   chọn   thay   thế.   Việc   giới   thiệu   đồng   euro   kỹ   thuật   số   là   một   quyết   định   chính   sách   chứ   

không   chỉ   là   một   quyết   định   kỹ   thuật.   

  

Giao   tiếp   với   người   dùng   cuối   tiềm   năng   và   với   các   trung   gian   được   giám   sát   có   thể   tham   gia   vào   

việc   cung   cấp   dịch   vụ   là   rất   quan   trọng   để   đánh   giá   trường   hợp   kinh   doanh   thực   tế   để   phát   hành.   

Báo   cáo   này   sẽ   là   điểm   khởi   đầu   cho   một   cuộc   tham   vấn   cộng   đồng.   Việc   lắng   nghe   quan   điểm   của   

công   chúng   là   điều   cần   thiết   để   đảm   bảo   rằng   bất   kỳ   thay   đổi   nào   đối   với   hình   thức   tiền   và   thanh   

toán   mà   Hệ   thống   châu   Âu   cung   cấp   vẫn   được   bảo   đảm   vững   chắc   trong   lòng   tin   của   công   dân.   

Mức   độ   mà   các   trung   gian   được   giám   sát   và   người   dùng   tiềm   năng   sẽ   ủng   hộ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

và   trong   những   điều   kiện   nào   họ   sẵn   sàng   chấp   nhận   nó   cũng   cần   được   đánh   giá.   

  
  

7.1 Các   lưu   ý   về   vận   hành   

  
Từ   góc   độ   vận   hành,   phân   tích   khái   niệm   tiếp   theo   và   công   việc   thực   tế   sẽ   cần   bao   gồm   nhiều   khía   

cạnh.   Khám   phá   kỹ   lưỡng   về   tính   đúng   đắn   và   tính   khả   thi   về   mặt   kỹ   thuật   của   các   khái   niệm   và   mô   

hình   được   mô   tả   trong   các   phần   trước   là   điều   cần   thiết   để   phát   triển   thêm   các   kết   quả   trong   báo   cáo   

này.   Mục   đích   chính   là   đánh   giá   tính   hợp   lý   của   các   phương   án   thiết   kế   khác   nhau,   trong   khuôn   khổ   
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thể   chế   và   quy   định   hiện   hành,   và   đánh   giá   các   khả   năng   và   hạn   chế   của   các   công   nghệ   hiện   tại   để   

phát   triển   các   tính   năng   mong   muốn   từ   góc   độ   chính   sách.   

  
Thử   nghiệm   không   đưa   ra   quyết   định   trước   hoặc   cam   kết   Hệ   thống   châu   Âu   cung   cấp   một   đồng   euro   

kỹ   thuật   số.   Mục   đích   của   họ   là   giúp   Hệ   thống   châu   Âu   giải   quyết   một   loạt   các   câu   hỏi   thiết   kế   cơ   bản   

ban   đầu   được   nêu   ra   trong   báo   cáo.   Một   số   thử   nghiệm   có   thể   phải   được   tiến   hành   cùng   với   ngành   

tài   chính.   Điều   này   sẽ   đảm   bảo   rằng   các   dịch   vụ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   có   thể   tương   tác   với   các   dịch   

vụ   thanh   toán   khác   và   các   giải   pháp   do   các   trung   gian   tư   nhân   phát   triển   có   thể   được   tích   hợp.   Việc   

lựa   chọn   (các)   hiệp   hội   có   liên   quan   và   các   tác   nhân   thị   trường   sẽ   phụ   thuộc   vào   các   chức   năng   

chính   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

Vào   giữa   năm   2021,   Hội   đồng   thống   đốc   của   ECB   sẽ   xem   xét   liệu   có   nên   khởi   động   một   dự   án   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   hay   không,   dự   án   này   sẽ   bắt   đầu   với   giai   đoạn   điều   tra.   Cuộc   điều   tra   sẽ   nhằm   xác   

định   ít   nhất   một   sản   phẩm   khả   thi   tối   thiểu   có   thể   đáp   ứng   các   yêu   cầu   được   mô   tả   trong   báo   cáo   

này.   Nó   sẽ   bao   gồm   các   kích   thước   chính   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   và   sẽ   giải   quyết   không   chỉ   các   

yêu   cầu   kỹ   thuật   mà   còn   xem   xét   các   yêu   cầu   của   người   dùng,   để   thông   báo   về   thiết   kế   của   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   và   các   quy   trình   front-end   của   nó   để   nó   có   thể   đáp   ứng   nhu   cầu   của   người   dùng   

tương   lai.   Mục   tiêu   là   để   đảm   bảo   rằng   Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   sẵn   sàng   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   

số   nếu   nó   quyết   định   làm   như   vậy   trong   tương   lai.   

  
  

Trước   khi   có   thể   đưa   ra   bất   kỳ   quyết   định   nào   về   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   phạm   vi   và   

chi   phí   của   một   dự   án   như   vậy   nên   được   định   lượng   để   so   sánh   giải   pháp   này   với   các   giải   pháp   thay   

thế   có   thể   có.   Các   chi   phí   liên   quan   đến   việc   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   chỉ   về   mặt   tài   

chính   mà   còn   về   mặt   tổ   chức,   vì   ngân   hàng   trung   ương   sẽ   phải   phát   triển   các   năng   lực   và   quy   trình   

mới   cũng   như   quản   lý   các   rủi   ro   mới.   

  
  

7.2 Khung   thể   chế   
Công   việc   tiếp   theo   về   đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   liên   quan   đến   các   tổ   chức,   diễn   đàn   và   các   cơ   quan   

thiết   lập   tiêu   chuẩn   của   Châu   Âu.   Đối   thoại   với   các   cơ   quan   và   tổ   chức   châu   Âu   khác   là   cần   thiết   để   

thảo   luận   về   khuôn   khổ   hoạt   động   và   lập   pháp   cần   thiết   để   giới   thiệu   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   Các   

thể   chế   liên   quan   đến   luật   pháp   của   EU   -   Nghị   viện   châu   Âu,   Hội   đồng   EU   và   Ủy   ban   EU   -   sẽ   có   vai   

trò   cơ   bản.   

  

Tương   tác   với   các   tổ   chức   khác   được   giao   nhiệm   vụ   giám   sát   vi   mô   và   vĩ   mô   -   chẳng   hạn   như   Cơ   

quan   Ngân   hàng   Châu   Âu,   Cơ   quan   Thị   trường   và   Chứng   khoán   Châu   Âu   và   Ban   Rủi   ro   Hệ   thống   

Châu   Âu   -   cũng   cần   thiết   để   khám   phá   thêm   những   rủi   ro   tiềm   ẩn   và   cách   giải   quyết   hoặc   giảm   thiểu   

chúng.   

  

Các   tác   động   quốc   tế   của   việc   ban   hành   CBDC   đảm   bảo   đối   thoại   cởi   mở   với   các   ngân   hàng   trung   

ương   khác   và   các   tổ   chức   quốc   tế.   Hoạt   động   của   nhóm   ngân   hàng   trung   ương   quốc   tế   được   thành   

lập   bởi   Ngân   hàng   Canada,   Ngân   hàng   Anh,   ECB,   Ngân   hàng   Nhật   Bản,   Sveriges   Riksbank   và     
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Ngân   hàng   Quốc   gia   Thụy   Sĩ,   cùng   với     Ngân   hàng   Thanh   toán   Quốc   tế,   là   một   ví   dụ   đáng   chú   ý,   vì   

nó   sẽ   đánh   giá   các   trường   hợp   sử   dụng   tiềm   năng   cho   CBDC   có   tham   chiếu   đến   khía   cạnh   quốc   tế   

của   nó. 68    Nhóm   sẽ   phối   hợp   chặt   chẽ   với   các   tổ   chức   và   diễn   đàn   quốc   tế   có   liên   quan,   chẳng   hạn   

như   Ban   Ổn   định   Tài   chính,   Lực   lượng   Đặc   nhiệm   Hành   động   Tài   chính,   Ủy   ban   Thanh   toán   và   Cơ   

sở   Hạ   tầng   Thị   trường,   và   Quỹ   Tiền   tệ   Quốc   tế.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

68 Xem   thông   cáo   báo   chí   của   ECB   ngày   21   tháng   1   năm   2020   trên   “ Nhóm   ngân    hàng   trung   ương   để   
đánh   giá   các   trường   hợp   tiềm   năng   đối   với   tiền     tệ   kỹ   thuật   số   của   ngân   hàng   trung   ương ”.  
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Phụ   lục   1:   Các   đặc   điểm   kỹ   thuật   số   của   

đồng   euro   được   xác   định   trong   báo   cáo   
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Loại   đặc   điểm   Sự   miêu   tả   

  

P1:   Khả   năng   chuyển   đổi   ngang   giá:   Không   phải   là   tiền   tệ   song   song   

  

P2:   Trách   nhiệm   pháp   lý   của   Hệ   thống   châu   Âu:   Một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   

là   tiền   của   ngân   hàng   trung   ương   và   việc   phát   hành   nó   được   

kiểm   soát   bởi   Hệ   thống   châu   Âu   

Nguyên   tắc   cốt   lõi   

  

P3:   Giải   pháp   châu   Âu:   Có   thể   truy   cập   rộng   rãi   với   các   điều   kiện   bình   đẳng  

ở   tất   cả   các   quốc   gia   khu   vực   đồng   euro   thông   qua   

các   nhà   cung   cấp   dịch   vụ   được   giám   sát   

P4:   Tính   trung   lập   của   thị   trường:   Không   lấn   át   các   giải   pháp   tư   nhân   

  

P5:   Được   người   dùng   cuối   tin   cậy:   Giải   pháp   đáng   tin   cậy   ngay   từ   đầu   và   

theo   thời   gian   

R1:   Nâng   cao   hiệu   quả   kỹ   thuật   số   (nếu   được   ra   mắt   để   hỗ   trợ   số   hóa):   

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   

phải   luôn   bắt   kịp   với   công   nghệ   hiện   đại   để   giải   quyết   tốt   nhất   nhu   cầu   của   

thị   trường,   trong   số   

các   thuộc   tính   khác,   khả   năng   sử   dụng,   tiện   lợi,   tốc   độ,   hiệu   quả   chi   phí   và   

khả   năng   lập   trình.   Nó   

phải   được   cung   cấp   thông   qua   các   giải   pháp   giao   diện   người   dùng   tương   

thích   tiêu   chuẩn   trong   

toàn   bộ   khu   vực   đồng   euro   và   phải   tương   thích   với   các   giải   pháp   thanh   

toán   tư   nhân.   

  

R2:   Các   tính   năng   giống   tiền   mặt   (nếu   nhằm   mục   đích   giải   quyết   sự   suy   

giảm   trong   việc   chấp   nhận   tiền   mặt):   Để   phù   hợp   với   các   tính   

năng   đặc   biệt   chính   của   tiền   mặt,   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nhằm   giải   quyết   sự  

suy   giảm   trong   việc   chấp   nhận   tiền   mặt   nên   cho   phép   

thanh   toán   ngoại   tuyến.   Hơn   nữa,   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số   phải   dễ   dàng   

cho   các   nhóm   dễ   bị   tổn   thương   sử   dụng,   miễn   phí   cho   

những   người   trả   tiền   sử   dụng   cơ   bản   và   nên   bảo   vệ   quyền   riêng   tư.   Nó   

phải   có   một   thương   hiệu   mạnh   của   Châu   Âu.  

  

R3:   Các   tính   năng   cạnh   tranh   (nếu   được   giới   thiệu   để   hạn   chế   việc   sử   dụng  

các   hình   thức   tiền   không   phải   là   

đồng   euro   và   /   hoặc   không   được   giám   sát   thích   hợp):   Đồng   euro   kỹ   thuật   

số   phải   có   các   tính   năng   ở   biên   

giới   công   nghệ.   Nó   phải   tạo   cơ   sở   để   cung   cấp   các   chức   năng   ít   nhất   cũng   

hấp   dẫn   như   các   chức   năng   của   

các   giải   pháp   thanh   toán   có   sẵn   bằng   ngoại   tệ   hoặc   thông   qua   các   đơn   vị   

không   được   kiểm   soát.   

Yêu   cầu   về   tình   huống   cụ   thể  
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R4:   Lựa   chọn   chính   sách   tiền   tệ:   Nếu   được   coi   là   một   công   cụ   để   cải   thiện   

việc   truyền   tải   chính   sách   tiền   tệ,   

đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   được   trả   công   theo   (các)   lãi   suất   mà   ngân   hàng   

trung   ương   có   thể   sửa   đổi   theo   

thời   gian.   

R5:   Hệ   thống   dự   phòng:   Nếu   nhằm   mục   đích   cải   thiện   khả   năng   phục   hồi   

tổng   thể   của   hệ   thống   thanh   toán,   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   phải   có   sẵn   rộng   rãi   và   được   giao   dịch   thông   qua   các   kênh  

linh   hoạt   tách   biệt   với   các   kênh   của   các   

dịch   vụ   thanh   toán   khác   và   có   thể   chịu   được   các   sự   kiện   khắc   nghiệt.   

  

R6:   Sử   dụng   quốc   tế   (nếu   được   giới   thiệu   để   tăng   vai   trò   quốc   tế   của   đồng   

euro):   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   

phải   có   khả   năng   được   tiếp   cận   bên   ngoài   khu   vực   đồng   euro   theo   cách   

phù   hợp   với   các   mục   tiêu   của   Hệ   

thống   Châu   Âu   và   thuận   tiện   cho   các   cư   dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   

euro.   

R7a:   Tiết   kiệm   chi   phí   (nếu   ra   mắt   để   tiết   kiệm   chi   phí):   Thiết   kế   của   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   sẽ   giúp   

giảm   chi   phí   của   hệ   sinh   thái   thanh   toán   hiện   tại.   

  

R7b:   Thân   thiện   với   môi   trường   (nếu   được   đưa   ra   vì   lý   do   môi   trường):   

Thiết   kế   của   đồng   euro   kỹ   

thuật   số   phải   dựa   trên   các   giải   pháp   công   nghệ   giúp   giảm   thiểu   dấu   vết   

sinh   thái   của   nó   và   cải   

thiện   hệ   sinh   thái   thanh   toán   hiện   tại.   

R8:   Khả   năng   kiểm   soát   số   lượng   đồng   euro   kỹ   thuật   số   đang   lưu   hành:   

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   là   

một   phương   tiện   thanh   toán   hấp   dẫn,   nhưng   nên   được   thiết   kế   để   tránh   

việc   sử   dụng   nó   như   một   

hình   thức   đầu   tư   và   rủi   ro   liên   quan   đến   sự   thay   đổi   lớn   từ   tiền   tư   nhân   (   ví   

dụ   tiền   gửi   ngân   hàng)   

sang   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

R9:   Hợp   tác   với   các   bên   tham   gia   thị   trường:   Một   dự   án   giới   thiệu   đồng   

euro   kỹ   thuật   số   nên   được   thực   hiện   theo   các   

thông   lệ   tốt   nhất   trong   quản   lý   dự   án   CNTT.   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   sau   đó   

sẽ   được   cung   cấp   trên   cơ   sở   bình   đẳng   ở   tất   

cả   các   quốc   gia   đồng   euro   thông   qua   các   trung   gian   được   giám   sát,   điều   

này   có   thể   tận   dụng   các   dịch   vụ   hướng   tới   

khách   hàng   hiện   tại   của   họ   và   tránh   sự   trùng   lặp   tốn   kém   của   các   quy   trình.  

R10:   Tuân   thủ   khuôn   khổ   quy   định:   Mặc   dù   các   khoản   nợ   của   ngân   hàng   

trung   ương   không   phải   chịu   sự   

quản   lý   và   giám   sát,   nhưng   khi   phát   hành   đồng   euro   kỹ   thuật   số,   Hệ   thống   

châu   Âu   vẫn   nên   hướng   tới   việc   

Yêu   câu   chung   tuân   thủ   các   tiêu   chuẩn   quy   định,   bao   gồm   cả   trong   lĩnh   vực   thanh   toán.   

  

R11:   An   toàn   và   hiệu   quả   trong   việc   thực   hiện   các   mục   tiêu   của   Hệ   thống   

Euro:   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   được   thiết   



  

  

  
R13:   Sử   dụng   có   điều   kiện   bởi   cư   dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro:   

Thiết   kế   của   đồng   euro   kỹ   thuật   số   nên   bao   gồm   các   điều   kiện   cụ   thể   để   cư   

dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro   tiếp   cận   và   sử   dụng,   để   đảm   bảo   rằng   

nó   không   góp   phần   vào   dòng   vốn   hoặc   tỷ   giá   hối   đoái   biến   động   quá   mức.   

Ví   dụ,   các   điều   kiện   như   vậy   có   thể   có   dạng   giới   hạn   hoặc   các   chính   sách   

đãi   ngộ   thỏa   đáng   đối   với   việc   nắm   giữ   đồng   euro   kỹ   thuật   số   của   các   cư   

dân   không   thuộc   khu   vực   đồng   euro.   
  

R14:  Khả  năng  phục  hồi  trên  mạng:  Các  dịch  vụ  đồng  euro  kỹ  thuật  số  sẽ                  

cần  phải  có  khả  năng  chống  chịu  cao  trước  các  mối  đe  dọa  mạng  và  có                  

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               

gian   khôi   phục   phải   ngắn   và   tính   toàn   vẹn   của   dữ   liệu   được   bảo   vệ.   
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kế   theo   cách   an   toàn   và   hiệu   quả.   Dự   án   và   chi   phí   hoạt   động   của   nó   nên   

được   ước   tính   và   so   sánh   với   các   lợi   ích   mong   

đợi,   xem   xét   các   giải   pháp   thay   thế   trong   bất   kỳ   tình   huống   nào   trong   tương

lai.   Việc   cung   cấp   các   dịch   vụ   không   phải   

cốt   lõi   nên   được   để   cho   các   đơn   vị   tư   nhân   được   giám   sát.   

R12:   Khả   năng   tiếp   cận   dễ   dàng   trong   toàn   khu   vực   đồng   euro.   Đồng   euro   

kỹ   thuật   số   nên   được   cung   cấp   

thông   qua   các   giải   pháp   giao   diện   người   dùng   được   tiêu   chuẩn   hóa   trong  

toàn   bộ   khu   vực   đồng   euro   và   

phải   tương   thích   với   các   giải   pháp   thanh   toán   tư   nhân.   Nó   phải   dễ   dàng   

truy   cập   bởi   bất   kỳ   ai,   kể   cả   những   

công   dân   hiện   không   tham   gia   vào   hệ   thống   tài   chính   (ví   dụ,   những   người   

không   có   tài   khoản   tại   ngân   

hàng   thương   mại)   và   phải   dễ   sử   dụng.   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   cần   phải   

tồn   tại   cùng   với   tiền   mặt.   

  



  

  

Phụ   lục   2:   Đồng   euro   kỹ   thuật   số   không   

phải   là   tài   sản   tiền   điện   tử   hay   'stablecoin'   

  

Đồng   euro   kỹ   thuật   số   sẽ   là   một   dạng   tiền   ngân   hàng   trung   ương   không   có   rủi   ro   (tức   là   đại   diện   kỹ   

thuật   số   của   tiền   mặt),   có   nghĩa   là   nó   được   phát   hành   bởi   ngân   hàng   trung   ương   và   luôn   luôn   có   

trách   nhiệm   pháp   lý.   Nói   một   cách   dễ   hiểu,   Hệ   thống   châu   Âu   chịu   trách   nhiệm   trước   các   công   dân   

châu   Âu   về   việc   đảm   bảo   rằng   giá   trị   của   các   công   cụ   mà   nó   phát   hành   là   không   thay   đổi   theo   thời   

gian   (tức   là   một   euro   hôm   nay   trị   giá   một   euro   vào   ngày   mai,   có   thể   là   tiền   mặt   hoặc   euro   kỹ   thuật   số)   

và   số   lượng   hàng   hóa   và   dịch   vụ   mà   họ   có   thể   mua   bằng   các   công   cụ   đó   tức   là   "sức   mua"   của   tiền   

do   ngân   hàng   trung   ương   phát   hành   -   không   dao   động   vượt   quá   ngưỡng   xác   định   trước. 69   

  

Ngược   lại,   tiền   ngân   hàng   thương   mại   và   tiền   điện   tử   là   các   khoản   nợ   phải   trả   của   các   tổ   chức   tư   

nhân   được   giám   sát.   Việc   phát   hành   tiền   riêng   lẻ   cần   tuân   thủ   các   quy   định   và   tổ   chức   tư   nhân   phát   

hành   phải   chịu   sự   giám   sát   hoặc   giám   sát   của   các   cơ   quan   công   quyền.   Trong   khi   các   thực   thể   như   

vậy   về   lý   thuyết   có   thể   vỡ   nợ   và   không   thể   đáp   ứng   các   yêu   cầu   của   khách   hàng,   ví   dụ:   chuyển   tài   

sản   của   họ   thành   tiền   của   ngân   hàng   trung   ương,   khách   hàng   của   họ   được   bảo   vệ   bởi   một   khuôn   

khổ   pháp   lý   ràng   buộc   buộc   tổ   chức   phát   hành   tư   nhân   được   giám   sát   phải   thực   hiện   các   biện   pháp   

để   bảo   vệ   giá   trị   các   khoản   nợ   phải   trả   của   họ.   Ngân   hàng   trung   ương,   bên   cạnh   chức   năng   giám   

sát,   hoạt   động   như   một   người   cho   vay   cuối   cùng   để   tránh   tình   trạng   vỡ   nợ   của   các   ngân   hàng   

thương   mại   trong   các   tình   huống   ngoại   lệ.   Hơn   nữa,   các   khoản   tiền   gửi   tại   các   ngân   hàng   thương   

mại   được   bảo   vệ   trong   khu   vực   đồng   euro   bằng   các   chương   trình   bảo   hiểm   tiền   gửi.   

  

Ngược   lại,   tài   sản   tiền   điện   tử   không   phải   là   trách   nhiệm   pháp   lý   của   bất   kỳ   tổ   chức   nào, 70    do   đó   

không   có   khuôn   khổ   đáng   tin   cậy   để   duy   trì   giá   trị   của   chúng   và   bảo   vệ   những   người   nắm   giữ   trực   

tiếp   của   chúng.   Những   tài   sản   này   hầu   hết   không   được   kiểm   soát,   gây   rủi   ro   cao   cho   người   sử   dụng.   

Giá   của   chúng   rất   dễ   biến   động   vì   tài   sản   tiền   điện   tử   thiếu   bất   kỳ   giá   trị   nội   tại   nào,   có   nghĩa   là   

chúng   giao   dịch   giống   như   một   loại   hàng   hóa   đầu   cơ.   Những   đặc   điểm   này   giới   hạn   việc   sử   dụng   tài   

sản   tiền   điện   tử   chỉ   cho   một   số   nhà   đầu   tư   hạn   chế   và   làm   cho   thị   trường   của   họ   trở   nên   kém   thanh   

khoản;   ngược   lại,   điều   này   ngụ   ý   rằng   người   dùng   có   thể   không   chuyển   đổi   tài   sản   tiền   điện   tử   nắm   

giữ   của   họ   trở   lại   số   tiền   euro   mà   họ   đã   đầu   tư   ban   đầu.   Bất   kể   công   nghệ   được   sử   dụng   cho   đồng  

euro   kỹ   thuật   số   là   gì,   bản   chất   của   nó   -   tức   là   thực   tế   là   nó   là   một   khoản   nợ   không   có   rủi   ro   của   

ngân   hàng   trung   ương   -   làm   cho   nó   về   cơ   bản   khác   với   các   tài   sản   tiền   điện   tử.   

  

Các   cân   nhắc   nêu   trong   phụ   lục   này   có   giá   trị   bất   kể   công   nghệ   được   sử   dụng   cho   các   loại   tài   sản   

khác   nhau.   Ví   dụ,   công   nghệ   blockchain   có   thể   được   sử   dụng   để   phát   hành   và   giao   dịch   bất   kỳ   loại   

tài   sản   nào.   Vì   vậy,   được   gọi   là   'stablecoin'   là   một   trường   hợp   điển   hình:71   mặc   dù   thực   tế   là   tất   cả   

chúng   đều   được   ghi   lại   bằng   công   nghệ   sổ   cái   phân   tán,   
  
  

69 Duy   trì   sự   ổn   định   giá   cả   là   mục   tiêu   chính   của   Hệ   thống   đồng   tiền   chung   châu   Âu   và   của   chính   sách   tiền   tệ   duy   nhất   mà   nó   chịu   
trách   nhiệm.   Điều   này   được   quy   định   tại   Điều   127   (1)   của   Hiệp   ước   về   Chức   năng   của   Liên   minh   Châu   Âu,   Điều   127(1).   

  
70 Nhìn    thấy   "Tài   sản   tiền   điện   tử:   Hàm   ý   cho   sự   ổn   định   tài   chính,   chính   sách   tiền   tệ,   thanh   toán   và   cơ   sở   hạ   tầng   thị   

trường”,   Loạt   bài    báo   không   thường   xuyên,   số   223,   Lực   lượng   đặc   nhiệm   tài   sản   tiền   điện   tử   ECB,   2019.     
71 Các  đặc  điểm  của  stablecoin  và  tác  động  của  chúng  đối  với  hệ  thống  tài  chính  được  phân  tích  trong  “Stablecoin:  Hàm  ý  đối  với                           

chính   sách  tiền  tệ,  ổn  định  tài  chính,  cơ  sở  hạ  tầng  thị  trường  và  thanh  toán  cũng  như  giám  sát  ngân  hàng  trong  khu  vực  đồng                            
euro”,   Loạt     bài   báo   không   thường   xuyên,   số   247,   Lực   lượng    đặc   nhiệm   về   tài   sản   tiền   điện   tử   của   ECB,   Năm   2020.   
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247~fe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247~fe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247~fe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1


  

  

  

  

các   đặc   điểm   của   chúng   khác   nhau   tùy   theo   loại   tuyên   bố   mà   chúng   đại   diện,   điều   này   có   thể   khiến   

chúng   tương   tự   như   tiền   ngân   hàng   thương   mại,   tiền   điện   tử,   quỹ   đầu   tư   hoặc   tài   sản   tiền   điện   tử. 72   

Tất   cả   các   dạng   “stablecoin”   đều   nhằm   mục   đích   giữ   cho   giá   trị   của   chúng   ổn   định   theo   thời   gian,   

nhưng   điều   này   chỉ   có   thể   được   đảm   bảo   bởi   một   đồng   euro   kỹ   thuật   số.   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

72 Xem   Bullmann   D.,   Klemm   J.   và   Pinna,   A.   “ Để   tìm   kiếm    sự   ổn   định   trong   tài   sản   tiền   điện   tử:   stablecoin   
có   phải   là   giải     pháp    không? ”,   Loạt   bài   báo   không   thường   xuyên,   số   230,   ECB,   2019.   
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230~d57946be3b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230~d57946be3b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230~d57946be3b.en.pdf


  

  

Phụ   lục   3:   Ứng   dụng   quy   mô   lớn   của   cơ   sở   hạ   

tầng   phân   tán   
  
  

Tiền   ngân   hàng   trung   ương   kỹ   thuật   số   cho   các   giao   dịch   quy   mô   lớn   không   phải   là   mới,   vì   các   ngân   

hàng   đã   có   thể   tiếp   cận   tiền   ngân   hàng   trung   ương   ở   dạng   kỹ   thuật   số   trong   nhiều   thập   kỷ.  

  

Với   các   dịch   vụ   TARGET   của   mình,   Hệ   thống   Châu   Âu   đã   vận   hành   một   cơ   sở   hạ   tầng   hiệu   quả   cho   

tiền   quy   mô   lớn   kỹ   thuật   số:   TARGET2   (T2)   cho   thanh   toán   quy   mô   lớn,   TARGET2   CHỨNG   KHOÁN   

(T2S)   để   thanh   toán   giao   dịch   chứng   khoán   bằng   tiền   ngân   hàng   trung   ương   và   TARGET   Thanh   toán   

tức   thì   (TIPS)   dịch   vụ   thanh   toán   ngay   lập   tức.   Hệ   thống   Châu   Âu   hiện   đang   tăng   cường   dịch   vụ   của   

mình   đặc   biệt   thông   qua   việc   hợp   nhất   các   nền   tảng   của   T2   và   T2S.   

  

Nó   cũng   sẽ   nghiên   cứu   xem   việc   sử   dụng   cơ   sở   hạ   tầng   phân   tán   trong   các   giao   dịch   quy   mô   lớn   có   

thể   cải   thiện   hiệu   quả   và   tính   lưu   động   của   hệ   thống   thanh   toán   và   cơ   sở   hạ   tầng   tài   chính   hay   

không.   Thanh   toán   trong   mọi   trường   hợp   phải   được   ngân   hàng   trung   ương   theo   dõi   ngay   cả   khi   cơ   

sở   dữ   liệu   giao   dịch   trung   tâm   không   được   sử   dụng.   Mục   tiêu   là   củng   cố   sự   ổn   định   của   khu   vực   tài   

chính   bằng   cách   đảm   bảo   rằng   tiền   của   ngân   hàng   trung   ương   vẫn   là   tài   sản   cốt   lõi   của   hệ   thống   

thanh   toán,   được   sử   dụng   để   thanh   toán   phần   lớn   các   giao   dịch   quy   mô   lớn.   Câu   hỏi   đặt   ra   là   liệu,   vì   

mục   đích   này,   việc   thanh   toán   bằng   tiền   của   ngân   hàng   trung   ương   có   nên   luôn   sẵn   sàng   cho   các   

giao   dịch   quy   mô   lớn   hay   không   và   nếu   có,   các   tùy   chọn   kỹ   thuật   có   thể   có   để   đạt   được   điều   này   và   

để   tạo   điều   kiện   sử   dụng   nó   cho   việc   thanh   toán   các   giao   dịch   được   thực   hiện   thông   qua   cơ   sở   hạ   

tầng   phân   tán.   

  

Ứng   dụng   của   cơ   sở   hạ   tầng   phi   tập   trung   cũng   có   thể   được   xem   xét   trong   việc   quản   lý   tài   sản   thế   

chấp,   xử   lý   hoạt   động   cho   vay   chứng   khoán,   xử   lý   giao   dịch   repo,   xử   lý   giao   dịch   chuyển   phát   so   với  

thanh   toán   (DVP),   tạo   và   xử   lý   các   hợp   đồng   phái   sinh   qua   quầy   (OTC)   và   thanh   toán   có   điều   kiện   

Một   số   người   tham   gia   thị   trường   tài   chính   ủng   hộ   ý   tưởng   rằng   việc   phân   bổ   trách   nhiệm   ghi   sổ   

thông   qua   các   nền   tảng   thanh   toán,   nơi   những   người   tham   gia   có   thể   chia   sẻ   trách   nhiệm   xác   thực   

các   giao   dịch   sẽ   rút   ngắn   thời   gian   giải   quyết   và   giảm   chi   phí   điều   chỉnh.   

  

Hệ   thống   châu   Âu   sẽ   cần   nghiên   cứu   xem   liệu   các   số   dư   trong   cơ   sở   hạ   tầng   phân   tán   có   tạo   thành   

một   phần   của   cơ   sở   tiền   tệ,   cùng   với   tiền   giấy   và   tiền   dự   trữ,   với   các   thành   phần   này   đại   diện   cho   

các   dạng   tiền   khác   nhau   của   ngân   hàng   trung   ương   mà   có   thể   được   trao   đổi   ngang   giá.   
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Ghi   nhận   
  

Báo   cáo   Hệ   thống   châu   Âu   này   được   lập   dưới   sự   bảo   trợ   của   Hội   đồng   điều   hành   Ngân   hàng   Trung   

ương   Châu   Âu   bởi   Lực   lượng   đặc   nhiệm   cấp   cao   về   Kỹ   thuật   số   Ngân   hàng   Trung   ương   Tiền   tệ   

(HLTF-CBDC).   

  

Những   người   tham   gia   HLTF-CBDC   
  

Fabio   Panetta Chủ   tịch,   Ngân   hàng   Trung   ương   Châu   Âu   

Yves   Mersch Ngân   hàng   Trung   ương   Châu   Âu   

Tim   Hermans Banque   Nationale   deosystemque   

Burkhard   Balz Deutsche   Bundesbank  

Maive   Rute   và   Rainer   Olt Eesti   Pank   

Sharon   Donnery   và   William   Molloy Ngân   hàng   Trung   ương   Ireland   

Heather   Gibson Ngân   hàng   Hy   Lạp   

Juan   Ayuso   Huertas Banco   de   España   

Nathalie   Aufauvre Banque   de   France   

Piero   Cipollone Banca   d'Italia   

Photini   Frank   và   Theroula   Louca Ngân   hàng   Trung   ương   Síp   

Harijs   Ozols   và   Egons   Gailītis Latvijas   Banka   

Marius   Jurgilas Liệtuvos   bankas   

Pierre   Beck Banque   centrale   du   Luxembourg   Ngân   

Jesmond   Gatt hàng   Trung   ương   Malta   

Olaf   Sleijpen Ngân   hàng   De   Nederlandsche   

Martin   Summer Ngân   hàng   Quốc   gia   

Hélder   Rosalino Oesterreichische   Banco   de   Portugal   

Jožef   Bradeško Banka   Slovenije   

Ľudovít   Ódor Národná   banka   Slovenska   

Tuomas   Välimäki Suomen   Pankki   

Ulrich   Bindseil Báo   cáo   viên,   Ngân   hàng   Trung   ương   Châu   Âu   

  

Ban   thư   ký   chung   của   HLTF-CBDC   
  

Andrea   Pinna   (Điều   phối   viên,   Ngân   hàng   Trung   ương   Châu   Âu),   Heike   Winter   (Deutsche   

Bundesbank),   Andrej   Bachmann   (Ngân   hàng   Trung   ương   Châu   Âu),   Vassilis   Spiliotopoulos   (Ngân   

hàng   Hy   Lạp),   José   Manuel   Marqués   (Banco   de   España),   Christian   Pfister   (Banque   de   France),   

Angela   Caporrini   (Banca   d'Italia),   Klāvs   Ozoliņš   (Latvijas   Banka),   Šarūnas   Grigas   (Liệtuvos   bankas),   

Christina   Rivellini   (Banque   centrale   du   Luxembourg),   Peter   Wierts   (De   Nederlandsche   Bank),   Beat   

Weber   (Oesterreichische   Nationalbank),   Rita   Soares   (   Banco   de   Portugal),   Domen   Božeglav   (Banka   

Slovenije),   Aleksi   Grym   (Suomen   Pankki).   

Ý   kiến   bởi   các   nhân   viên   ECB   sau:   Holger   Neuhaus,   Ignacio   Terol,   Diego   Castejon   Molina,   

Francesco   Gavanna,   Cedric   Humbert,   Ioana   Valentina   Naghel,   Naisa   Tussi,   Austėja   Šostakaitė.   ECB   

định   hướng   tiền   giấy,   Ổn   định   tài   chính,   Hệ   thống   thông   tin,   Quan   hệ   quốc   tế,   Dịch   vụ   pháp   lý,   Hoạt   

động   thị   trường,   Chính   sách   tiền   tệ,   quản   lý   rủi   ro   và   cơ   chế   giám   sát   duy   nhất   cũng   đóng   góp   vào   

việc   chuẩn   bị   báo   cáo.   
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Điện   thoại   +   49   69   1344   0   
Trang   web www.ecb.europa.eu       

  
  

Đã   đăng   ký   Bản   quyền.   Cho   phép   sao   chép   cho   các   mục   đích   giáo   dục   và   phi   thương   mại   với   điều   kiện   nguồn   đó   được   
công   nhận.   Để   biết   thuật   ngữ   cụ   thể,   vui   lòng   tham   khảo    Bảng   thuật   ngữ   ECB    (chỉ   có   bằng    tiếng   Anh).     
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