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االستغناء عن النقود

حمافظ أقدم بنك مركزي يف العامل يناقش حتول بلده إىل النقود الرقمية
ستيفان إنغفيس

وتنزانيا — يعد إجراء عمليات الدفع باستخدام الهاتف
احملمول بدال من البطاقات أو النقود أمرا معتادا.
ونظرا ألن دور البنك املركزي يتمثل يف إدارة املعروض
النقدي ،فقد تكون لهذه التطورات تبعات كثيرة وخمتلفة .فهل
ستكون هناك حاجة للبنوك املركزية يف سوق املدفوعات
الرقمية احلديثة بوصفها جهة إصدار لوسائل الدفع؟ وهل
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ماذا سيعني مصطلح العملة
القانونية يف جمتمع بال نقود؟

تتخذ السويد خطوات سريعة نحو التحول إىل بلد بال
نقود .فقد تراجع الطلب على النقد بما يزيد على %50خالل
العقد املاضي يف ظل اعتماد عدد متزايد من الناس على
بطاقات اخلصم أو تطبيق الهاتف احملمول  Swishالذي يتيح
إجراء عمليات دفع فورية بين األفراد .ومل يعد ما يزيد على
نصف جميع فروع البنوك يتعامل يف النقد .ويشير سبعة من
كل عشرة مستهلكين إىل أن بإمكانهم تسيير أمورهم بدون
النقود ،يف حين يتوقع نصف عدد التجار التوقف عن قبول
النقود بحلول عام ( 2025راجع Arvidsson, Hedman,
 .)and Segendorf 2018ووفقا لدراسة حول عادات الدفع
يف السويد ،فإن النقود تمثل يف الوقت احلايل  %13فقط من
عمليات الدفع يف احملال التجارية (راجع .)Riksbank 2018
وتستخدم احللول الرقمية لتنفيذ املدفوعات الكبيرة
بين البنوك منذ فترة ،ولكن اجلديد أن هذه احللول أصبحت
متاحة اآلن لألفراد الذين ينفذون عمليات دفع منخفضة
القيمة .وبلدي ليس الوحيد يف هذا الشأن .ففي عدد من
البلدان اآلسيوية واإلفريقية — مثل الهند وباكستان وكينيا

العمالت الورقية واملعدنية هي وسيلة الدفع الوحيدة التي
ينبغي أن يوفرها البنك املركزي لتنفيذ مدفوعات التجزئة؟
وهل هناك خماطر لتركزات مستقبلية يف البنية التحتية
لسوق املدفوعات ينبغي مراقبتها من جانب البنك املركزي؟
يف السويد ،تتركز عمليات املقاصة والتحويل بين
احلسابات يف نظام واحد يسمى  .Bankgirotوبمجرد إنشاء
وتشغيل البنية التحتية لسوق املدفوعات ،تنخفض التكلفة
احلدية لعمليات الدفع وتنشأ عوامل خارجية إيجابية.
وما الذي تعنيه «العوامل اخلارجية اإليجابية»؟ الهاتف
األرضي هو أحد األمثلة النموذجية على ذلك .فامتالك أول
هاتف أرضي ليس مفيدا للغاية ألنه ال يوجد من تتحدث إليه.
ولكن كلما زاد عدد املشتركين يف شبكة الهاتف األرضي يف
نهاية املطاف ،يصبح الهاتف أكثر فائدة.
واألمر ذاته ينطبق على سوق املدفوعات — ففائدة الربط
بنظام املدفوعات تزداد كلما زاد عدد املشتركين .عالوة على
ذلك ،يمكن النظر إىل املدفوعات باعتبارها مرافق مشتركة.
وبوضع ذلك يف االعتبار ،أعتقد أن الدولة لها دور يف سوق
املدفوعات — أال وهو تنظيم أو توفير البنية التحتية الالزمة
لضمان سالسة سير العمل والفعالية.
ويمكن أن يتوقع املواطنون أن تتمتع سوق املدفوعات
بمتطلبات أساسية بسيطة .أوال ،ينبغي أن تكون اخلدمات
املقدمة متاحة على نطاق واسع .ثانيا ،ينبغي أن تكون
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هل ستكون هناك حاجة للبنوك املركزية يف سوق املدفوعات الرقمية
احلديثة بوصفها جهة إصدار لوسائل الدفع؟
البنية التحتية سليمة وآمنة .فالبائعون واملشترون ينبغي
أن يكونوا مقتنعين بأن أوامر الدفع سيتم تنفيذها بالفعل —
وهو شرط ضروري لترغيب الناس يف استخدام النظام .ثالثا،
ينبغي أن تتسم سوق املدفوعات بالكفاءة :فاملدفوعات
ينبغي تسويتها على وجه السرعة بأقل تكلفة ممكنة ،كما
ينبغي أن يبدو النظام بسيطاً وسهل االستخدام.
فهل نحن نفي بهذه املتطلبات؟ يزداد شعوري بعدم اليقين
مما إذا كان بمقدورنا اإلجابة بنعم قاطعة على هذا السؤال.
وإذا كانت النقود الورقية واملعدنية قد وىل زمنها ،فإن
اجلمهور العام ،يف املستقبل القريب ،لن تتاح له ثاني ًة أي
وسائل دفع مضمونة من جانب الدولة؛ مما سيجعل القطاع
اخلاص يسيطر بدرجة أكبر على إمكانية الوصول إىل وسائل
الدفع املتاحة وعلى التطورات التكنولوجية اخلاصة بها
وعلى أسعارها .ومن الصعب أن نحدد يف الوقت احلايل
التبعات التي قد تنشأ عن ذلك ،ولكنه ربما سيحد بدرجة أكبر
من إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية بالنسبة جملموعات
داخل اجملتمع تفتقر حاليا ألي وسائل دفع بخالف النقود.
وإذا توقفت الدولة عن املشاركة ،فمن املرجح أن يقلل ذلك من
املنافسة والوفرة يف البنية التحتية لعمليات الدفع .واليوم،
حتتل النقود مكانتها الطبيعية بوصفها العملة القانونية
الوحيدة .ولكن ،ماذا سيعني مصطلح العملة القانونية يف
جمتمع بال نقود؟
ومن هذا املنطلق ،قد يسأل سائل ما إذا كان ينبغي أن
تبدأ البنوك املركزية يف إصدار عمالت رقمية للجمهور.
وهذه مسألة معقدة ومن املرجح أن تدخل البنوك املركزية
يف صراع معها خالل السنوات القادمة .وأنا أنظر إىل
هذه املسألة باعتبارها مسألة عملية ال مسألة افتراضية.
فأنا مقتنع بأن املدفوعات الرقمية ستكون وسيلة الدفع
الوحيدة يف السويد ويف أجزاء كثيرة من العامل يف غضون
عشر سنوات .حتى يف الوقت احلايل ،جند أن الشباب ،على
األقل يف السويد ،من الناحية العملية ال يستخدمون النقود
مطلقا .وهذا البعد الديموغرايف هو السبب أيضا وراء اقتناعي
بأن تراجع استخدام النقود ال يمكن إيقافه أو معاجلته .ورغم
أن بلدان الشمال األوروبي تأتي يف الصدارة ،فإننا لسنا
الوحيدين .فمن املثير لالهتمام مراقبة مدى السرعة التي
تتغير بها سوق املدفوعات الصينية ،على سبيل املثال.
ويأتي هنا أيضا ظهور النقود اإللكترونية .وأنا ال أعتبر
تلك التي يطلق عليها عمالت من قبيل النقود؛ ذلك ألنها
ال تتحقق فيها الوظائف الثالث األساسية للنقود — وهي
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كونها وسيلة دفع ووحدة حساب وخمزناً للقيمة .وهذا
الرأي يشاركني فيه معظم زمالئي .وتكمن املساهمة
الرئيسية للنقود اإللكترونية يف أنها كشفت لنا أن البنية
التحتية املالية يمكن تشكيلها بطريقة جديدة باستخدام
تكنولوجيا سلسلة جمموعات البيانات ،والعقود الذكية،
واحللول اإللكترونية .وعلى الرغم من أن التكنولوجيا
اجلديدة مثيرة لالهتمام وربما يكون من شأنها خلق قيمة
مضافة على املدى الطويل ،فمن املهم أن توضح البنوك
املركزية أن العمالت اإللكترونية ليست بشكل عام عمالت
فعلية ولكنها أصول واستثمارات عالية اخملاطر .وكلما
ازددنا وضوحا يف إيصال هذا األمر ،زادت فرصة إمكانية
منع أي فقاعات غير ضرورية من الظهور يف املستقبل .وقد
نرغب أيضا يف مراجعة مدى احلاجة إىل أطر تنظيمية وإىل
الرقابة فيما يخص هذه الظاهرة اجلديدة نسبيا.
وجتدر اإلشارة إىل أن الرقمنة والتحسينات التقنية
والعوملة تعد تطورات إيجابية من شأنها تعزيز رفاهيتنا
االقتصادية املشتركة .وال يسعنا سوى توقع خدمات الدفع
اجلديدة التي يمكن استحداثها مستقبال .ولكن هناك عدة
حتديات ماثلة أمامنا؛ فإحدى القضايا الرئيسية التي
نواجهها تتمثل فيما إذا كان بمقدور البنوك املركزية
التوقف عن توفير وسيلة دفع مضمونة من جانب الدولة
للجمهور العام .وثمة قضية أخرى تتمثل فيما إذا كان ينبغي
نقل البنية التحتية ملدفوعات التجزئة إىل سوق تابعة كليا
للقطاع اخلاص .إن الدولة ال يمكن لها االنسحاب تماما من
االضطالع بمسؤوليتها االجتماعية يف هذه اجملاالت .غير
أن ما سيصبح عليه دورها اجلديد يظل يف انتظار أن تفصح
عنه األيام.
ستيفان إنغفيس هو حمافظ بنك السويد املركزي.
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