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Sentralbanken i Singapore (MAS), November 2021
Skrevet: 23. November 2021
Original: https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/EPG/Monographs-or-Information-Paper/A-retailCBDC---Economic-Considerations-in-the-Singapore-Context.pdf
MAS var tidlig ute med studier av digitale sentralbank penger og har utført en rekke tester av ulike
teknologier også sammen med en andre sentralbanker. Man kan regne med at Singapore er et av de
meste avanserte landene når det kommer til DSP.
Sentralbankene i Australia, Singapore, Malaysia, Sør Afrika og BIS tester grensekryssende betalinger i
CBDC i prosjekt «Dunbar». Dette er betaling mellom banker, det som kalles «wholesale CBDC».
MAS er klar på at Singapore ikke trenger digitale sentralbankpenger for konsummarkedet (Retail
CBDC) nå. Men de er samtidig klare på at ting skjer raskt og ønsker å komme i en posisjon hvor de
kan ta en rask avgjørelse om det blir nødvendig. De nevner også innledningsvis at det kan tenkes at
andre alternativer, som for eksempel en syntetisk CBDC, kan være like attraktivt på sikt. En syntetisk
CBDC kan være en stablecoin støttet av f.eks. statsobligasjoner.
MAS informerer også i innledningen at offentlige penger uten kreditt-risiko er viktig for finansiell
stabilitet og et nødvendig gode for samfunnet.
Kontopenger utgjør i dag 92 % av pengene husholdninger og bedrifter benytter til å betale med.
Singapore-dollar ble først introdusert i 1967. Singapore var tidligere en koloni av England. I Singapore
har stadig flere gått over til å bruke debet-og kredittkort i tillegg til mobile løsninger som ApplePay og
GooglePay. Kostnadene forbundet med betaling i kontanter ble i 2015 anslått til 0,5 % av BNP (2
milliarder dollar). MAS bærekraftrapport i år konkluderte med at det er et stort karbon fotavtrykk
forbundet med kontanter.
Rapporten tar også opp utfordringen med
at digitale sentralbankpenger fra et
fremmed land kan bli attraktivt også i
Singapore, og med det utfordre
sentralbanken og Singapore-dollar. Dette
vises i grafikken til høyre som er hentet fra
rapporten, og hvor den blå boksen til
høyre er DSP fra et annet land. (LM: det
kan tenkes at det er e-CNY fra Kina det
tenkes mest på).
Rapporten (side 14) tar opp effekten av
FinTech og ikke-banker i betalings infrastrukturen. Selskapene som nevnes er «social media (Meta7),
chat (Tencent), internett søk (Google), e-commerce (Alibaba, Sea), ride hailing and delivery (Grab),
AfterPay i Australia, Atome and FavePay i Singapore”. Disse er opptatt av kundereisen og at betaling i
forbindelse med en handel blir effektivt. Men med økende innsyn i transaksjonene starter mange av
disse å tilby andre finansielle tjenester også. Dette øker konkurransen, senker kostnadene for
publikum og bedrer effektiviteten. Som et svar har flere banker innovert med nye digitale tjenester.
Ulempen er at noen store aktører tar for stor del av markedet, som igjen gjør det vanskelig for de
små å entre det samme markedet. Reguleringsmyndighetene har en viktig rolle å spille her.
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I en studie fra 2019 svarte 46 % av 184 lokale produsenter at mesteparten av salget var i utenlandsk
valuta. 14 % av diss svarte at også en vesentlig del av kostnadene også var i utenlandsk valuta. Det
førte til at de også hadde beholdning (store of value) og lån i utenlandsk valuta. De siste årene har
det dukket opp stablecoin som USDC og Diem i amerikanske dollar, i tillegg til digital Yen fra Japan,
digital Euro og e-CNY fra Kina. En fare er at store utenlandske BigTech kan velge å benytte digitale
valutaer fra sitt hjemland og dermed redusere bruken av Singapore-dollar i Singapore. Det kan de
gjøre ved å redusere kostnadene både for kunder og bedrifter, gi rabatter eller andre insentiver. En
effekt av at Singapore-dollar blir mindre brukt er at sentralbanken mister mye av sin påvirkning på
finansiell stabilitet.
Singapore har en effektiv betalingsinfrastruktur med FAST, PayNow og SGQR. I tillegg har Singapore
fått fire nye, rene digitalbanker etter innføringen av «2019 Payment Services Act». MAS ser for seg
en typisk to-lag arkitektur (som også kalles hybrid CBDC), tilsvarende slik kontanter i dag distribueres.
En retail CBDC kan gi bankene muligheter til å utvikle mange flere tjenester enn kontanter kan.

Teknologisk kan slik arkitektur løses med både med og uten DLT, både konto og token, i tillegg til
ulike måter å løse personvern på. I Singapore er det fremdeles mange som lagrer kontanter i
Singapore-dollar hjemme som en sikkerhet, noe som økte med 11,5 % under Covid-19 pandemien.
Det indikerer at Singapore-dollar utstedt av sentralbanken fremdeles er den foretrukne
verdioppbevaringen for såvel private som bedrifter i konkurranse med privatbank-penger
(kontopenger), BigTech og utenlandske valutaer. Dersom det kommer et sjokk mot de private
bankene og det finansielle systemet i Singapore, kan det resultere i at publikum flytter midler til
utenlandske banker og utenlandsk valuta.
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Rapporten har i boks C en diskusjon rundt
ensartetheten av pengene. En dollar fra banken
DBS er like mye verd som en dollar fra banken
UOB og en dollar fra Grab wallet og en dollar i
kontanter fra sentralbanken. (LM: Grab er et stort
selskap som startet med transport, noe likt Uber,
men har utviklet seg til også å omfatte betalinger
og finans). Dersom dette prinsippet fjernes vil det
medføre problemer. Reguleringsmyndighetene
har et særskilt ansvar her og det er en fare for at
regulering tar for lang tid når utviklingen går så fort. Det igjen kan sette sentralbanken i en vanskelig
posisjon ved et «bank run».
En retail CBDC kan være en sikring for å bevare en ensartethet og 1:1 konvertering av Singaporedollar og være til publikums beste. Det kan bidra til større konkurranse og sørge for at også små
nyetablerte selskaper kan konkurrere med BigTech. Videre burde CBDC befinne seg i en parallell
infrastruktur, uavhengig av dagens infrastruktur og unngå «single point of failure». (LM: Den
Nederlandske sentralbanken hadde en rapport om dette i 2020). CBDC kan også ha offline
muligheter.

Rapporten diskuterer også personvern. Argumentet er at den store bruken av kontanter skyldes
ønske om at betalingene skal være anonyme. Så lenge det bare er sentralbanken som kan spore
betalingene bør ikke argumentene være så sterke, ettersom sentralbanken ikke selger eller utnytter
informasjonen. Det bør gi forbruker bedre beskyttelse mot at BigTech eller andre utnytter
informasjonen.
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Selv om dagens infrastruktur er effektiv, er det en kostnadsbarriere for nye aktører med
betalingstjenester ettersom det fremdeles er bankene som har sentralbank-reserver. Det gjør at nye
aktører er avhengig av eksisterende aktører. Med en parallell infrastruktur kan CBDC gjøre det
enklere og billigere for nye aktører å introdusere nye tjenester til samfunnets beste.
Programmerbare penger kan også generere nye forretningsmodeller og muligheter for både banker
og industrien. En retail CBDC må kunne brukes sammen med en form for grensekryssende betalinger
for å demme opp for utenlandsk valuta i Singapore. Samarbeidet med de andre sentralbankene i
prosjekt Dunbar er i så måte viktig.
Retail CBDC kan medføre uønsket mengde bankinnskudd til CBDC dersom friksjonen er liten.
Kontanter har friksjon både med hensyn til kostnader og den fysiske behandlingen. Rapporten har en
lengre diskusjon rundt renter på CBDC og konsekvenser for bankenes evne til utlån, tilsvarende andre
sentralbankers analyser.

Undersøkelser har vist at banker som er dårligere kapitalisert eller har lavere inntekter kan være villig
til å søke mer risikofylt finansiering av utlån ved finansielle kriser og «bank run». I tilfelle et «bank
run» kan sentralbanken låne ut til bankene, forutsatt tilstrekkelig sikkerhet. MAS har endret sine krav
til sikkerhet de siste årene, men en ny vurdering bør gjøres dersom det blir behov. Det kan også
medføre endret prising av lån og sikkerhet i markedet.
Det faktum at en retail CBDC digitalt og enkelt kan føres over landegrensene kan muligens påvirke
valutakursen, ettersom det vil være enklere å foreta betalinger i CBDC enn i andre penger. Kan det
tenkes at Singapore-dollar får to ulike valutakurser? Sannsynligvis ikke. Det vil i så fall påvirke
finansiell stabilitet. Det kan motvirkes så lenge sentralbanken er klar over faren.
Dersom CBDC i stor grad erstatter kontanter og sjekker kan M1 pengemengden reduseres og
omløpshastigheten økes. Blant annet blir det ikke behov for å ha kontanter til vekslepenger i kassen i
butikkene, eller bankene ha stor beholdning av kontanter. Dette kan smitte over til M2 og M3
pengemengde ettersom behov for lån reduseres. Det kan introduseres friksjon i bruk av CBDC ved for
eksempel at utlendinger ikke for holde CBDC og at det settes begrensinger for egne innbyggere.
Turister og utlendinger kan bruke CBDC, men det kan innføres geolokasjon begrensinger slik f.eks. eFinansit as
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CNY har. Det kan også settes en grense på hvor mye CBDC man kan ha. CBDC bør ha renter som kan
settes på kort varsel, både positive og negative renter. Etter finanskrisen har det tidvis vært negative
renter i swapmarkedet i Singapore. En risikofri CBDC med nullrente kan skape utfordringer.
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WEF - Digital Currency Governance Consortium White Paper Series
November 2021
Skrevet: 25.november 2021
Original: https://www.weforum.org/reports/digital-currency-governance-consortium-white-paperseries
(LM: Dette dokumentet er en samling av mange andre dokumenter, og er på over 200 sider. Jeg skal
lage en overskrift for hvert av de underliggende dokumentene. Hensikten er å sette fokus på digitale
sentralbank penger (DSP) og på stablecoin. The World Economic Forum’s Digital Currency Governance
Consortium (DCGC) er en sammensatt gruppe fra 85 ulike organisasjoner og akademia, som setter
fokus på utvikling, politikk og rammeverk for DSP og stablecoin til hjelp for offentlig og private
virksomheter. Kryptovaluta og DeFi blir ikke behandlet her, selv om det er viktig.)

The Role of the Public Sector and Public-Private Cooperation in the Era of Digital
Currency Growth
DSP og stablecoin er i utgangspunktet svært ulike av natur, men for konsumentene kan de virke like.
DSP kan utstedes for å øke konkurransen og redusere valutasubsidiering. (LM; ved at vi i Norge for
eksempel bruker USDC eller USDT i amerikanske dollar). Myndighetene kan kreve at stablecoin og PSP
(Payment Service Provider) støttes 100 % av innskudd i Sentralbanken, noe som kalles «syntetisk
DSP». I så fall kan det tenkes at samfunnet ikke trenger en DSP fra Sentralbanken.
Lael Brainard fortalte august 2020 at «Introduksjonen av Bitcoin, og senere utvikling av stablecoin
med Facebook Diem som en global pengeenhet, har reist fundamentale spørsmål om legal og
regulatorisk sikkerhet angående penger i et land og det lokale betalingssystemet».
Stablecoin
Reguleringsmyndighetene burde regulere stablecoin for å sikre finansiell stabilitet og
investorbeskyttelse. Det inkluderer å sørge for kvalitet, likviditet og åpenhet/gjennomsiktighet. Det
er videre viktig at dette synkroniseres med andre land for å forhindre «regulerings arbitrasje».
Utvikle en sandkasse for test er en god ide noe England har gjort og det samme har EU og et par
andre.
Det kan også tenkes at sentralbankene burde arbeide sammen med private aktører ved å gi private
tilgang til sentralbankreserver, eller på andre måter garantere for verdien for på den måten å
forhindre konkursrisiko. Dette kan avgrense et «run» på stablecoin-leverandører dersom verdien blir
vurdert som usikker. Enkelte globale stablecoin har i dag enorme verdier uten at sikkerheten er gjort
gjennomsiktig for markedet.
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Digitale sentralbank penger (DSP)
Det bør lages en strategi for hensikt- og nytte av å innføre DSP. Her er en liten liste med viktige
poeng:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redusere valutasubstitusjonsrisiko
Betalingssystemets sikkerhet og motstandskraft
Økonomisk inkludering
Innenlands eller grenseoverskridende betalingseffektivitet
Gjennomføring av pengepolitikken
Betalings- og banksystemets konkurranseevne
Fortsatt tilgang til sentralbank penger for allmennheten
Husholdningenes skatteoverføringer

Innen hver av disse finnes det en rekke faktorer å vurdere. Skal for eksempel DSP i lokal valuta være
tilgjengelig for turister og andre som oppholder seg midlertidig i landet, eller også andre utenfor
landet. Hva skjer med valutakurser, finansiell stabilitet og ikke minst forhindre illegale virksomhet?
WEF har et toolkit for slike vurderinger.
Et alternativt til å starte en pilot, eller planlegge innføring av DSP, er å delta i de mange studiene,
rapportene og grupperingene som finnes, og i tillegg følge utviklingen nøye til de landene som ligger
lengst fremme. Det vil tilføre banken verdifull informasjon.
Offentlig-privat samarbeide.
Et viktig aspekt å avklare er hva det
offentlige skal drive med og hva det
private skal drive med. Skal det offentlige
(Sentralbanken) utstede DSP og de private
distribuere, eller skal de private også
utstede og det offentlige støtte. Figuren til
høyre gir noen ideer for samarbeide.
Dette er et relativt stort tema i rapporten
og det finnes beskrivelse av hver av disse
punktene, men jeg tar ikke det med her.
Inter-sentralbank-samarbeide.
Rapporter anbefaler sentralbanker og reguleringsmyndigheter om å samarbeide på tvers av
landegrensene. Det finnes en rekke fora å delta på, som G20 fora og BIS CPMI. Det er en rekke
elementer å samarbeide om; som arbeidet mot illegal betaling, kundebeskyttelse og personvern.
Tekniske utfordringer og grensekryssende betalinger. Når det gjelder grensekryssende betalinger
nevner rapporten noe viktige punkter:
•
•
•
•
•

Status of CBDC as legal tender
Provision of services in CBDC
Custody, security and regulation of CBDC issued in one country and used in another
Privacy regimes applied to cross-border CBDC
Regulatory clarity related to the potential use of distributed ledger technology in CBDC
infrastructure or user-facing application
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Som en avslutning informeres det om at sentralbanker, finanstilsyn og myndigheter har dårlig tid
med hensyn til stablecoin. Dette utvikles i et raskt tempo. Derimot har de bedre tid med hensyn til
digitale sentralbank penger.

Regulatory and Policy Gaps and Inconsistencies of Digital Currencies
Denne delen har til hensikt å diskutere mangler ved regulering og lovgivning rundt stablecoin og DSP.
Det er først og fremst tre konfliktområder som nevnes:
1. Konflikt mellom raskt skiftende teknologi og en reaktiv regelverksprosess
2. Mangel på koordinering mellom regelgivende organer innen finansielle tjenester
3. Mangel på konsensus om hva digitale valutaer er designet for å oppnå, spesielt relativt til
allerede eksisterende alternativer
1. For det første er dagens lovverk og regulering ikke tilfredsstillende i forbindelse med digitale valuta
(stablecoin og DSP). Ord som eiendom, eierskap, investering, fond eller penger passer ikke
nødvendigvis på digitale valuta (stablecoin og DSP). For eksempel gjorde IMF en studie og fant at 104
land har lover som gjør det umulig at sentralbanken utsteder DSP.
2. For det andre er de desentrale arkitekturene og ansvarsdelingen en utfordring for lovtekstene. Det
kan også føre til at andre ulike tilsynsmyndigheter får andre oppgaver enn i dag. Det faktum at
transaksjoner går P2P (person til person) uten en bank som mellomledd, og med stor
hastighet/volum, gjør at avdekking av kriminell aktivitet, skatteunndragelser og terrorfinansiering må
finne nye løsninger. FATF har studert disse problemstillingene og laget egne rapporter. FATF legger
mye ansvar på VASP (Virtual Asset Service Provider). (LM: som i Norge er kryptovekslere, og
oppbevaring av digitale aktiva)
3. For det tredje er det en utfordring at finanstilsynet og lovgiver ikke evner å holde samme hastighet
som den teknologiske utviklingen ved å tilpass reguleringer raskt nok.
Det finnes mange måter å klassifisere ulike token på, og så lenge alle land ikke er enig om en felles
klassifisering, finnes det både muligheter for utnytting og utfordringer med tilpasninger for de som
ønsker det. Rapporten foreslår derfor en klassifisering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Payment token, e-money token og exchange token er ment å brukes til betalinger
Security token er for investeringer, tilsvarende som aksjer
Utility token gir eier rett til et produkt eller tjenester, alternativt til et økosystem
Hybrid token er en kombinasjon av disse
Stable token eller asset reference token er støttet av innskudd, obligasjoner eller annet
Algoritrithmic stablecoin har fast kurs til en fiat valuta basert på en algoritme
Significant asset-referenced token, significant e-money token, systemic stable token er
grensekryssende stablecoin
Asset-referenced token, e-money token, stable token er locale stablecoin

Bare det faktum at «systematisk risiko» ikke er likt oppfattet i ulike land kan skape utfordringer,
ettersom stablecoin er globale, og FSB forsøker å lage globale standarder. DSP kan i utgangspunktet
være enklere, men også her kommer spørsmål som: kan DSP være pliktig betalingsmiddel i et annet
land? Hvordan er DSP klassifisert i det andre landet? Er valutaeksport og import lovlig?
Finansit as
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I mange land ansees DSP og stablecoin som likeverdige av publikum. Samtidig kan stablecoin ha
større risiko enn DSP avhengig av hvordan de sikrer verdien. I land hvor både DSP og stablecoin har
et marked, er det viktig at regulering og lovgivning differensierer. Basert på risiko og ikke utsteder,
for å unngå og forvirre publikum.

Regulering
Det første spørsmålet er «skal vi etablere et nytt finanstilsyn og lovverk for digitale aktiva og digitale
penger eller skal vi øke kompetansen og endre i det som alt finnes?»
Det er ikke uvanlig at FinTech og stablecoin leverandører må forholde seg til flere
reguleringsmyndigheter i samme land, noe som kan være utfordrende. Samtidig ønsker
myndighetene innovasjon og bedre tjenester til samfunnet. Noen land har derfor laget
samarbeidsorganer slik som i England der Sentralbanken og finansdepartementet har etablert CBDC
Taskforce, og i Hong Kong finnes en multi-regulering-enhet for å samle alt som har med
finansmarkeder å gjøre. Det finnes også et stort antall globale organisasjoner å støtte seg på som
BIS, Basel, EU, FATF, FSB, IOSCO, GFIN og andre.
Ex-ante og Ex-post er to vanlige alternativer reguleringsmyndighetene kan benytte ved ny teknologi.
Ex-ante betyr at regulering baserer seg på estimat og forventning om fremtiden, mens Ex-post
baserer seg på erfaring og transaksjoner som allerede er utført. Ex-ante kan føre til dårlig og uegnet
regulering ettersom kompetansegrunnlaget er utilstrekkelig. På den annen side kan Ex-post medføre
systemrisiko og dårlig forbrukervern. Risikobasert lovgivning og regulering kan løse disse
utfordringene. Sandkasse er et godt verktøy der hvor ny teknologi kan testes og konsekvensene
evalueres i et begrenset og trygt miljø. En annen måte kan være å utforme reguleringen basert på
hvilke risiko tjenestene medfører, såkalt risikobasert regulering. De nye MiCA reglene fra EU er
eksempel på det siste hvor stablecoin blir strengere regulert enn e-penger fordi risikoen er større. I
tillegg er det ekstra tiltak mot «signifikante» stablecoin med hensyn til oppbevaring av verdiene som
støtter kursen, gjennomsiktighet og krav til kapital.
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Initialt rammeverk for å avdekke mangler
Rapporten har forslag til 5 steg for å avdekke mangler og hull i reguleringene og lovverket, og i tillegg
bidra til at det blir tilfredsstillende.

Steg 1 er å avdekke risiko. Ta hvert steg i prosessen for seg som 1) utstedelse av digitale penger 2)
sirkulasjon av digitale penger 3) lagring av digitale penge og 4) ledelse. Innenfor hver listrisiko som i
1) kan være likviditetsrisiko, motpartsrisiko, cybersikkerhet-risiko, svindelsrisiko eller risiko for
pengevasking (LM: det er en lang liste i rapporten side 55).
Steg 2 er å liste alle myndigheter som kan påvirke utviklingen. Eksempler er Sentralbanken,
Finansdepartementet, Finanstilsynet, tilsyn av verdipapirer og derivater, Konkurransetilsynet,
Forbrukertilsynet etc. (LM: det er en liste på side 56 i rapporten).
Steg 3 Med dette som utgangspunkt etablerer arbeidsgruppen (task force) med seniorledere i de
aktuelle organisasjoner, og gjerne noe for globale relevante organisasjoner.
Steg 4 medfører å sette prioriteringer. Man kan starte med å spørre; hvor står vi og våre partnere
med DSP prosjektet? Når kommer hva til å inntreffe? Hva er kritisk volum før vi innfører regulering?
Hvilke risiko er involvert i de ulike fasene både med hensyn på DSP og Stablecoin.
Steg 5 identifiser hull og inkonsistens. Arbeidsgruppen skal så finne hull og mulige overlappinger. Det
kan inkludere krav til lisens / konsesjon, rapportering, kapitalkrav, revisjon og krav til de som utøver
revisjon, personvern, AML/CTF, kundebeskyttelse, etc. (LM: rapporten side 59)
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Rapporten foreslår å bruke beslutnings tre av typen:

Finansit as

Digitale Sentralbank Penger og Stablecoin – 5. juli 2022

14

WEF CBDC Technology Considerations, November 2021
Skrevet: 09. desember 2021
Original: https://www3.weforum.org/docs/WEF_CBDC_Technology_Considerations_2021.pdf

Dette dokumentet har til hensikt å hjelpe beslutningstagere om fordeler med å innføre DSP og
klargjøre de politiske mål DSP har til hensikt å oppnå. Teknologiske beslutningen må være en
konsekvens av økonomiske og politiske beslutninger.
Det som er viktig uansett hvilken teknologi som skal benyttes er 1) sterk cyber security, teknisk
stabilitet og motstandskraft mot uventede hendelser og 2) god teknisk ledelse. Dersom dette brister
kan befolkningen miste penger, miste tillit og Sentralbanken få problemer med omdømme.
Fortsatt tilgang til sentralbankpenger
I land der kontantandelen er lav har befolkningen redusert tilgang til sentralbankpenger. Noen
sentralbanker anser det som sin samfunnsoppgave å sørge for at befolkningen har tilgang til
sentralbankpenger, og DSP kan oppfylle det. Det kan løses med teknologier som har kontantlignende
funksjoner, umiddelbart oppgjør, 24/7/365 og offline betalinger, i tillegg til betalingsterminalene i
butikkene. Personvern og privat informasjon er også viktig.
Finansiell inkludering
Finansiell inkludering er viktig i mange land. DSP kan redusere avhengigheten av banker og finansielle
aktører og dermed redusere kostnader og overføringstid. DSP kan gi befolkningen en enklere måte å
spare på og gi bedre adgang til eksisterende tjenester.
Teknologiske utfordringer
Kostnadene for publikum bør være null eller veldig lave. Totale kostnader inkluderer kjøp av
mobiltelefon/digital enhet, kostnadene for teleutgifter og kostnadene for selve transaksjonen.
Myndighetene kan gjøre mye for å redusere kostandene som øker konkurransen og subsidiering.
Tilgjengelighet er et viktig moment og myndighetene kan bidra med å sørge for enkel og effektiv
onboarding/KYC, opplæring i digital modenhet, og utnytte digitale elementer/applikasjoner som alt
finnes og brukes. (for svaksynte etc.)
Betalingssystemets effektivitet
Fjerning av mellommenn som banker øker effektiviteten, spesielt i land som ikke har straks-betaling
24/7/365. Også grensekryssende betaling blir mer effektive med P2P betalinger dersom DSP i ulike
land er interoperatible både teknologisk og juridisk.
Sikkerhet og motstandskraft
Det er viktig å huske at antall endepunkter i infrastrukturen i DSP vil være langt større enn i dagens
infrastruktur. Det gjør beskyttelse mot cyber angrep vanskeligere. Hva kan vi lære av andre nettverk?
Hva er balansen mellom kostnad og sikkerhet? Kan innbruddsikre enheter overleve uten nettilgang?
Er offline endeling, eller må man vente til nettilgang? Dersom offline betalinger, vil det være mulig å
beslaglegge stjålne penger eller fryse midler som deltar i illegal virksomhet?
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Problemet med valuta subsidiering
Det kan oppstå en utfordring dersom befolkningen i stor grad benytter stablecoin, DSP eller
betalinger i utenlandsk valuta. DSP i lokal valuta kan avhjelpe dette. Det kan gjøres med veldig lave
kostander, ved at lokal DSP har bred anvendelse, renter på DSP og sørge for høy tillit.
Økt konkurranse
Den tilnærmede monopolistiske posisjonen banker og betalings-selskaper har er en utfordring. DSP
kan bidra til å skape større konkurranse i markedet for betaling, innskudd og sparing, og bidra til mer
sparing og velferd. Lavere kostnader, enklere tilgang, bedre brukeropplevelser med integrasjon til
andre tjenester, høyere tillit. Dersom det er positive renter på DSP vil det også øke innskuddsrentene
bankene setter. Dersom DSP benytter åpen kildekode (open-source) strategi vil det øke innovasjon
og gi nye og bedre tjenester til befolkningen.
Pengepolitikk
DSP sin evne til å påvirke pengepolitikken er diskutert og mulighetene muligens begrenset. Et av
midlene som kan virke er bruk av renter. Uansett er det en forutsetning at en vesentlig del av
befolkningen og bedrifter benytter DSP.
Skattemessige overføringer / krisepenger
Begrepet helikopterpenger brukes på «gratis» penger befolkningen får av myndighetene. Utbetaling i
forbindelse med kriser som Covid-19 er ett eksempel på det. DSP vil gjøre det lettere for
myndighetene å dele ut helikopterpenger. DSP kan også være programmerbar ved at de f.eks. må
brukes innen en viss dato, eller at de bare kan brukes i spesielle butikker (kolonial, apotek, energi,
etc.) For at dette skal lykkes må et stort flertall av befolkningen benytte DSP. Det kan også utfordre
skille mellom pengepolitikk og finanspolitikk.

Fordeler med blokkjedeteknologi for Digitale Sentralbank Penger
Mange sentralbanker tester blokkjede/DLT teknologier i forbindelse med digitale sentralbank penger
og her oppsummeres fordeler og ulemper:
Fordeler:
1. Betalingene går utenom bankene og sentralbanken, noe som øker hastigheten og reduserer
kostnadene.
2. Større motstandskraft mot feil i hardware og nedetid i den tekniske infrastrukturen.
3. Større åpenhet i balanse og programmerbar ettersom alt kan være gjennomsiktig.
4. Redusert avhengighet av banker, meglere og mellommenn ettersom programmerbare
penger skapes for PvP og PvD (betaling mot betaling og betaling mot levering).
5. Dersom det benyttes private nettverk og felles konto (shared ledger) vil grensekryssende
betalinger bli mer effektivt i de tilfeller der to land er uenig om forutsetningene.
6. Ved private nettverk kan også Sentralbanken ha flere noder med ulikt mandat. F.eks. en med
renteansvar, en med ansvar for pengemengde, en annen med teknisk ansvar etc.
7. I offentlige nettverk (som Ethereum) vil oppstartskostnadene bli lavere ettersom nettverket
alt er operativt. Men transaksjonskostnader og andre kostnader kan bli høyere.

Finansit as

Digitale Sentralbank Penger og Stablecoin – 5. juli 2022

16

8. Det kan tenkes, men er ikke dokumentert, at kostnadene forbundet med privat DLT er lavere
enn om man utvikler sentralisert system med tradisjonell teknologi. Det forutsetter at
sentralbanken har tilstrekkelige IT og menneskelige ressurser.
9. Offentlige nettverk kan medføre lavere kostnader men det er sannsynlig at en sentralbank
ønsker å begrense hvem som kan delta, utføre kundekontroll, at kun deltagere med lisens
eller er regulert distribuerer etc.
10. Det faktum at bruker har bedre kontroll og eierskap til innholdet i wallet kan sees som en
fordel. Men kan også være en ulempe fordi ansvar for sikkerhet og motstand mot tyveri er
flyttet til forbruker.
Ulemper:
1. Dersom validering av transaksjoner gjøres utenfor sentralbankens kontroll øker muligheten
for tyvkopiering (double spending) og tyveri av verdier.
2. Det kan involvere med kompleks kontroll ettersom andre utenfor sentralbanken kan påvirke
DLT-nettets funksjon. Det kan medføre kompleksitet ved endringer av protokoller og
feilretting.
3. Når flere har tilgang og gjennomsiktighet blir større, kan kostnadene øke og vedlikeholdet
vanskeliggjøres.
4. Kostnadene forbundet med sikkerhet kan øke når flere får tilgang til koden. I tillegg kan
smartkontrakter medføre nye sikkerhetsutfordringer.
5. Skalering og antall transaksjoner pr. sekund kan være en utfordring. Noen faktorer som
påvirker dette er konsensusmekanismene og antall noder.
6. Ettersom teknologien fremdeles er ny kan det finnes ulike former for risiko som fremdeles
ikke et avdekket og dokumentert.
7. Dersom offentlig nettverk (som Ethereum) overlates mye kontroll til tusenvis av noder
utenfor sentralbankens kontroll. Transaksjonskostnadene er høye og det er juridiske
utfordringer som er uløste.
Her er noen node-beskrivelser basert på Hyperledger Fabric teknologien.
Sertifiserings-node (certificate authority)
Denne noden sertifiserer nye brukere og banker/FinTech ved å gi dem et kryptografisk sertifikat og
hvilken rolle de skal få i nettverket.
Transaksjons validering node (transaction endorser or validator)
Denne noden mottar betalingstransaksjoner som en bruker har publisert. Noden sjekker at betaler
har penger på konto, og at token som betales med er gyldig og at betaler faktisk eier token.
Kandidater for slike noder er Sentralbanken og aktører med konsesjon (banker).
Transaksjon-rekkefølge node (transaction orderer)
Denne noden bidrar til at transaksjonene kommer i riktig rekkefølge dersom transaksjonene kommer
i uønsket rekkefølge fra brukerne. Kandidater for slike noder er Sentralbanken og aktører med
konsesjon (banker).
Sende node (Anchor peer)
Denne noden mottar transaksjoner fra sender og kaller opp sertifiseringsnoden før det sender
transaksjonen til validerings-noden. Kandidater for slik node er banker og FinTech med lisens pluss
teleselskaper.
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Cyber sikkerhet - adgangskontroll
Adgang og innloggingskontroll er viktig, og kan være en risiko om det kommer på avveie, og dermed
være ødeleggende både for bruker og for Sentralbanken. Adgangskontroll kan kommer på avveie i
forbindelse med hack, sosial fisking og annet. På den annen side kan det virke urimelig om kunden
mister adgang fordi passord blir borte etter brann eller naturkatastrofer. Uansett om DSP baserer seg
på DLT eller tradisjonell teknologi bør det finnes mekanismer hvor bruker kan få tilbake sine verdier
ved tap av passord/adgangskontroll.
Cyber sikkerhet - brukerrettigheter
Det kan tenkes at enkelte brukere eller noden får spesielle rettigheter som for eksempel å fryse
midler eller stoppe transaksjoner fra en bruker (økokrim). Det kan tenkes at ansatte i slike
organisasjoner med uærlige hensikter utnytter mulighetene, noe som kan forhindres med f.eks.
dobbelt signatur.
Cyber sikkerhet - Ddos
Det kan tenkes at en gruppe godkjente brukere samarbeider om å sende enorme mengder
transaksjoner som får nettverket til å bryte sammen. Ulike former for skytjenester med fleksibel
kapasitet kan bidra til å avhjelpe slikt.
Cyber sikkerhet – double spending
Det faktum at en uærlig bruker kan forfalske en mynt eller bruke samme mynten to ganger er en
utfordring spesielt ved offline betalinger. Dette kan motvirkes ved at det f.eks. settes grenser på
antall og beløp ved offline betalinger.
Cyber sikkerhet – quantum computer
Quantum maskiner evner å gjøre dataprosessering ekstremt mye raskere enn dagens maskiner, ofte
millioner ganger raskere. Uansett om DSP benytter DLT eller tradisjonell teknologi benyttes
kryptering. Med quantum maskiner kan det tenkes at dagens kryptering ikke lenger er tilstrekkelig
for å sikre transaksjonene ettersom quantum evner å låse opp krypteringen. Quantum er dermed
også en utfordring for dagens løsninger med HTTPS protokoller som alle banker bruker, og som
benytter kryptografi. Quantum bør være et parameter ved valg av teknologi uansett om det er DLT
eller tradisjonell teknologi.
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WHOLESALE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY EXPERIMENTS WITH
THE BANQUE DE FRANCE
november 2021
Skrevet: 28. november 2021
Original: https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/market-infrastructure-and-paymentsystems/central-bank-digital-currency-cbdc/wholesale-cbdc
Innledningsvis forteller rapporten at ny teknologi med DLT (Distributed Ledger Technology) medfører
at penger og aktiva blir token, noe som skaper utfordringer dersom token i annen valuta enn
hjemme-valuta blir mye brukt. Det kan øke frykten for at pengevesenet blir overtatt av private
aktører. Dette var årsaken til at Sentralbanken i 2020 valgte å starte eksperimentell test av bank til
bank betalinger, det som kalles Wholesale CBDC (W-CBDC). Teknologien er basert på DLT-teknologi
(det er testet flere ulike DLT teknologier) og benytter flere eksisterende infrastrukturer som TARGET.
Den franske sentralbanken definerte åtte ulike delprosjekter, hvorav seks av dem var gjennomført
den 8. november 2021.
Sentralbanken tilbyr to typer penger. Det første er kontanter, sedler og mynt. Det andre er
sentralbankreserver. Sentralbankpenger er viktig for finansiell stabilitet og viktigheten ble bevist
under finanskrisen i 2008 der tilliten mellom bankene forsvant i interbankmarkedet (wholesale
penger). Det faktum av kryptovaluta, stablecoin og andre former for betaling blir stadig mer utbredt
hos publikum, vil påvirke volumene i wholesale markedet. Samtidig har G20 landene, med
Committee on Payments and Market Infrastructures, (CPMI) definert 19 blokker for å effektivisere
grensekryssende betalinger, som i dag er dyre og lite effektive. Det har ført til at EU har utviklet nye
infrastrukturer for grensekryssende betalinger kalt TARGET, deretter TARGET2. T2S er en spesiell
infrastruktur for oppgjør i verdipapirmarkedet, mens TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) er
en ny infrastruktur for sanntid, straks og umiddelbart oppgjør. (LM: mye tyder på at Norge knytter
seg på TIPS i 2022)
Tokenisering av penger kan skape en radikal endring i økonomien og med det også for
Sentralbanken. Behovet for å balansere innovasjon med sikkerhet medførte at den franske
sentralbanken i 2020 valgte å starte test av W-CBDC og DLT. Sentralbanken valgte å gjør tester
innenfor eksisterende regime og ikke i åpen sandkasse. W-CBDC token ble utstedt av Sentralbanken
og brukt til oppgjør i en T2 infrastruktur ved betaling av verdipapir, der også verdipapir var
representert i form av token. Mens pengene var virtuelle (penger) var verdipapirene faktiske
verdipapirer. Sentralbanken utlyste muligheten for å delta og fikk inn «påmelding» fra 40 selskaper
og valgte ut åtte til å delta med hvert sin user case.
Sentralbanken satt også opp et samarbeide med MAS i Singapore for grensekryssende betalinger og
ba deltagere inkludere grensekryssende betalinger i W-CBDC. De fleste deltagere fokuserte på
levering mot betaling (Delivery versus Payment – DvP) tjenester (syv deltagere) for både børsnoterte
og ikke noterte aksjer. Grensekryssende betalinger ble fokusert på av fire deltagere som også
inkluderte valutaveksling.
Tokenisert finansielle markedet hvor Sentralbanken har er rolle.
Finansmarkedene har forsket på tokenisert aktiva i flere år. Handel 24 timer i døgnet, redusere tiden
fra handel til oppgjør og gjennomsiktighet er noen av elementene. Obligasjoner i mindre selskaper er
ofte en utfordring fordi de ikke er standardiserte og er komplekse. Sentralbanken valgte å teste at
verdipapir tokeniseres med en link til eksisterende infrastruktur. Pengene var i form av en tokenisert
W-CBDC. Sentralbanken valgte å teste omsetning og oppgjør av verdipapirer som ikke var omsatt på
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en børs slik at de standardiserte og regulerte oppgjørsmekanismene kom inn i bildet, fordi de
dermed ikke brøt med noen regulerte tjenester.

Testen viste at både listede og ulistede
verdipapirer nyter godt av DLT basert
infrastruktur med tokenisering av både
penger og verdipapirer. Testen benytter DvP
(Levering mot betaling) og atomic type
transaksjoner som fjerner motpartsrisiko.
Banken testet den samme tjenesten med
flere ulike DLT teknologier og både offentlig
og privat DLT. Banken utviklet også et sett
smartkontrakter knyttet til både verdipapir og til penger. En konklusjon av testene var at det er viktig
at de ulike markedene er interoperabile, ellers kan enkelte markeder potensielt få utfordringer med
liten likviditet. Derfor var denne testen viktig fordi det viser at det er mulig å koble eksisterende
infrastruktur med en DLT infrastruktur.
Grensekryssende betalinger og valutaveksling
Dagens infrastruktur for grensekryssende betalinger med bruk av korrespondentbanker medfører
ofte lange kjeder med banker, kostbare prosesser og lang tid. Hvert land har sin egen lokale
infrastruktur. Interoperabilitet og bruk av standarder vil bedre situasjonen, derfor arbeider 30 % av
sentralbankene i verden som har DSP prosjekter med det som kalles mCBDC (multi CBDC). mCBDC
kan være en bedre løsning enn å forsøke å bedre dagens infrastruktur. Testene Jura, MAS ProsperUs
og HSBC tester grensekryssende betalinger i ulike teknologier.
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Den franske sentralbanken testet ulike varianter. En av dem var der sentralbankene i begge land
brukte samme DLT teknologi og protokollene var enkle å tilpasse hverandre. Så testet de et oppsett
hvor de to landene benyttet ulik teknologi, men hvor protokollene i grensene var basert på enighet. I
figur 7 over har de testet et oppsett hvor alle land med DSP bruker ett felles system og hvor den
franske sentralbanken BdF utsteder token som distribueres til Bank A. Bank A skal betale til Bank B.
Dermed sendes €CBDC til Sentralbanken i utlandet, som så sender sine Euro til bank B som igjen
benytter sentralbankreserver CeBM (Central Bank Money) til å sende betaling for en kunde til
utlandet. Dermed er det mulig at et land benytter DSP mens et annet land ikke gjør det.
Eksperimentene med grensekryssende betalinger viser at det er fullt mulig at ulike land velger ulik
teknologi så lenge man er enig om formatet på grensekryssende betalinger. Det er også fullt mulig at
noen land innfører DSP mens andre ikke gjør det. Et viktig prinsipp kan bli at hvert enkelt land
beholder full kontroll over teknologi og funksjon av sine egne penger og prosesser.
Konfidensiell og sporbare transaksjoner
Det ble testet to ulike former for konfidensiell informasjon, den første hvor det ble benyttet
kryptografi for å dekke til data, og den andre hvor data ble delt opp. Ved bruk av kryptering kan den
private banken selv velge hvilke data som skal deles med hvem, men hvor Sentralbanken har en kopi
av den private nøkkelen til alle. Dette kan utføres på både private og offentlige nettverk, med bruk av
teknologi som for eksempel Zero-Knowledge-Proof. Men offentlige nettverk har ulempen med svært
høye transaksjonskostnader. På den annen side krever ekstra kryptering i private nettverk økt
datakraft. Det ble også testet at transaksjonsdata og privat data ble lagret ulikt på ulike noder, og at
sender og mottakerbank har sine egne transaksjoner, mens det bare er Sentralbanken som har alt.
I noen eksperimenter var Sentralbanken den eneste som godkjente alle transaksjoner. Ulempen var
at dersom Sentralbanken ble hacket vil det være mulig å forfalske og endre transaksjoner. Fordelen
er at Sentralbanken har kontroll og kan gjøre raske endringer. En annen mulighet er at verifikasjon av
transaksjonene gjøres med konsensus blant flere noder, som igjen gjør at Sentralbanken ikke blir
«single point of failure». Ulempen er da at Sentralbanken mister kontroll og endringer i f.eks.
protokollene som må gjøres med konsensus.
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Karbonavtrykk
Bitcoin med Proof of Work (PoW) konsensus-mekanisme er mye kritisert for sitt enorme
strømforbruk. Proof of Stake (PoS) mekanismer bruker betraktelig mindre strøm. Syv av ni
eksperimenter benyttet private nettverk uten PoW eller PoS. To benyttet seg av Ethereum 1.0 som
igjen benytter PoW. Ethereum har arbeidet i flere år med versjon 2.0 som skal bruke PoS.
Skalering
Det var så få transaksjoner i disse testene at det ikke var mulig å lage noen god oversikt over
teknologienes evne til å skalere. Likevel vil det være viktig hvilke teknologi som velges. Et annet
moment er at utviklingen går raskt og forutsetningene endres fort.
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BIS Inthanon-LionRock to mBridge November 2021
Skrevet: 01. desember 2021
Original: https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-infrastructure/InthanonLionRock_to_mBridge_Building_a_multi_CBDC_platform_for_international_payments.pdf
Dette prosjektet har vært gjennom fase 1, fase 2 og er nå i fase 3. Det hele startet med Hong Kong og
Thailand i 2019. De sentralbankene som nå deltar er Kina, Hong Kong, Thailand, De forente arabiske
emirater og BIS Innovation Hub Hong Kong. Prosjektet har underveis skiftet navn noen ganger, og
kalles nå bare mCBDC bridge. Fase 1 ble bygd på R3 Corda teknologi. Fase 2 ble bygd på Hyperledger
Besu teknologi utviklet av ConsesSys.
Bakgrunn
I mangel av en god multilateral mekanisme for grensekryssende betalinger, har det vokst frem et
omfattende nettverk av korrespondentbanker. Dette har ført til at grensekryssende betalinger er
trege, medfører stor risiko, er kostbare og medfører mye dobbelt arbeide. For eksempel må hver
bank i kjeden gjennomfører en KYC prosess for hver betaling. Dette fører blant annet til senket
hastighet, økte kostnader og økt valutarisiko i tillegg til økt rapporteringskrav.
I eksempelet her er det et selskap i Thailand som
skal betale til et selskap i Hong Kong. Selskapet i
Thailand benytter en lokal bank som igjen
benytter en større bank som har
korrespondentbank i Hong Kong. Denne betaler
igjen til den mindre banken i Hong Kong som
betaler til mottaker.
Det er de to korrespondentbankene som får
mekanismen til å virke. De har en en-til-en avtale
med hverandre. De har en innskuddskonto som
kalles Nostro/Vostro hos hverandre som benyttes
til å flytte likviditet.

Prosjektet benytter en annen mekanisme hvor
korrespondentbankene er fjernet. I tillegg har de
utviklet en mekanisme basert på alle-til-alle
kommunikasjon, basert på en desentral strategi.
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mCBDC bygger i stor grad på G20 og de 19 byggeklossene for grensekryssende betalinger. Disse er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A
Utvikle en felles visjon og mål
Implementer globale råd og prinsipper
Utvikle felles funksjoner og bli enig om tjenestenivåer
B
Tilpasse regulering og rapporteringsnivåer
Ha felles regler for AML/CTF og rapportering
Følg opp samhandlingen mellom data rammeverk og grensekryssende betalinger
Promotere sikre korridorer
Promotere og bidra til felles KYC og digitale identiteter
C
Bidra til å utvikle betaling mot betaling (PvP), som
betyr betaling i en valuta og mottak i en annen
valuta
Forbedre direkte kontakt med
betalingsinfrastrukturen
Utvikle gjensidige arrangementer for likviditet
Utvid og synkroniser arbeidstiden/åpningstiden
Forfølg sammenkobling av betalingssystemene
D
Harmoniser en versjon av ISO 20022 beskjed
formatet
Harmoniser API protokoller og utveksling av data
Etabler en unik identifisering av fullmaktregistre
E
Vurder å utvikle nye plattformer for multilaterale grensekryssende betalinger
Vurder fordelene med globale stablecoin
Se mot en internasjonal dimensjon for egne digitale sentralbank penger

Antall korrespondentbanker er redusert de siste årene fordi noen banker ikke ønsker
motpartsrisikoen forbundet med betalingene. Dette utgjør et problem i den globale handel. Dette er
i stor grad grunnet risiko for å delta i skatteunndragelser, terrorfinansiering og korrupsjon. Også
sanksjoner fra enkelte land medfører at noen lands banker mister sine korrespondent-banker, som
igjen kan sette landene utenfor den økonomiske utviklingen.

Funksjonelle krav
Banker kan hente og levere tilbake CBDC fra sin Sentralbank. Private banker kan grensekryssende
sende CBDC til andre private banker. (Peer to peer). PvP (betaling mot betaling) skal kunne oppnås.
Plattformen kan gjennomføre transaksjonene med beste valutakurs. Plattformen skal også gjøre det
mulig å be om valutakurs - Request for Quote function (RFQ). Plattformen skal også gjøre det mulig å
be om valutakurs (off bridge) og benytte den i en transaksjon.
Plattformen skal gjøre det mulig for bankene å kjøre sine egne noder eller koble seg på med API.
Plattformen skal gjøre det mulig for selskaper og andre å gjøre det samme.

Finansit as

Digitale Sentralbank Penger og Stablecoin – 5. juli 2022

24

Plattformen tillater at bankene lager et køsystem dersom det ikke er tilstrekkelig likviditet.
Plattformer skal også tillate at sentralbankene netter transaksjoner periodisk automated Liquidity
Saving Mechanism (LSM).
Sentralbankene kan monitorere transaksjoner i sanntid. Sentralbankene kan sette grenser for hvor
store utestående en privat bank kan ha. Sentralbanken har også mulighet til å hente ut data for
AML/CTF formål.
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Ikke funksjonelle krav
Det må legges til rette for nye land og nye regulatoriske krav, samt legge til rette for ulike
tradisjonelle betalingsinfrastrukturer i ulike land.
Etablere rutiner for effektiv overføring av betaling. Etablere god nettverkeffekt med lineær antall nye
bruker.
Utvikle løsninger med tanke på avbrudd og Disaster Recovery Procedures. Opprette et nettverk av
noder som fungerer selv om en eller flere noder faller ut.
Bidra til personvern ved at minst mulig privat informasjon deles i transaksjonene. Sørg for at parter
som ikke er direkte involvert i transaksjonen ikke får tilgang til privat informasjon. Sørge for
tilstrekkelig personvern i forhold til reguleringsmyndighetene.
Hastighet
Testene i IL2 (Project Inthanon-LionRock Phase 2) har vist at tiden fra ende til ende reduseres med
80% i snitt. En normal grensekryssende betaling i tradisjonell teknologi, med bruk av
korrespondentbank, tar i snitt tre til fem dager. I IL2 tar det i snitt to til 10 sekunder. De eksisterende
rutinene forbedres og SWIFT gpi har redusert tiden til under fem minutter i 95% av transaksjonene.
Men det forutsetter at sender og mottakerlandet har gode systemer. I tillegg kommer sanksjons-søk
og annet, som selv med SWIFT gpi medfører at det tar dager med likviditet fra sender til mottaker.
Kostnader
Testene i IL2 har vist at kostnadene kan halveres i forhold til dagens rutiner. Kostnadsreduksjonen
kommer fra Nostro Vostro likviditet, prosesser og operasjoner, compliance og valutaveksling.
Ettersom senderbanken nå får
mulighet til å holde kontroll på NostroVostro konto hos mottaker kan sender
optimalisere likviditeten og mottaker
slippe å bruke energi på samme.
Ettersom alle bankene opererer
direkte med hverandre og slipper
«via» mellombanker reduseres feil og
forenkler operasjonelle kostnader.
Ettersom det er mulig å benytte
atomic type transaksjoner fjernes motpartsrisiko på mottakerbanken helt. I tillegg er alle bankene
koblet til hverandre i nettverket, noe som reduserer kjedenes lengde og dermed kostnadene
forbundet med hvert steg i kjeden mellom sender og mottaker. Til sist utgjør transparens i
valutakursene muligheter for å unngå arbitrasje. Dette siste hjelper smartkontraktene med.
Smartkontraktene og gjennomsiktigheten hjelper også når det gjelder AML/CTF og rapportering.

Finansit as

Digitale Sentralbank Penger og Stablecoin – 5. juli 2022

26

Teknisk løsning
Lag 1 er blokkjede laget. IL2 valgte
Hyperledger Besu som kjører privat
Ethereum Enterprise og utvikles av
ConsesSys. Besu ble valgt for å test
Hyperledger økosystemet, at man kan
velge ulike konsensus-mekanismer og godt
personvern. Det som var inkludert var:
Smarte kontrakter for utstedelses- og
innløsningstransaksjoner
Smarte kontrakter for
betalingstransaksjoner
Desentralisert reskontroblokkvalidering
Vedlikehold av CBDC-balanser
Hver Sentralbank har en valideringsnode
mens private banker har en standard node.
Hver node har også en Orion transaksjons
manager som gjør man ikke kan se mer
enn man skal.
Det ble valgt Proof of Authority (PoA)
konsensus protokoll. Den benytter
Byzantine Fault Tolerant 2 implementation
(IBFT 2.0) som medfører store volumer og
rask endelig betaling (finalitet).
Hver valideringsnode sender ferdig transaksjon til nettverket og det behøver 2/3 av de øvrige
valideringsnodene for å få konsensus. Normale noder (private banker) kan ikke delta i konsensus.
Lag 2 er back end laget som håndterer identitet og adgangskontroll i tillegg til API inngang til
blokkjeden. Dette er bygget som mikrotjenester som inkluderer utvikling og vedlikehold av wallet,
signere transaksjoner, valutaveksling, kø og andre tjenester. Forberede transaksjonen, publisere
transaksjonen til blokkjeden, spørre på status av transaksjonen, valutakurs-spørring og likviditetssparing mekanisme samt sanntid-oppfølgning og beløpsgrenser.
Lag 3 er front end. Det er bygget et effektivt brukergrensesnitt som kommuniserer med de
underliggende lag med API.
PvP – betaling mot betaling er i prinsippet en tokenisert penge i en valuta levert mot en tokenisert
penge i en annen valuta. Blokkjedeteknologi evner å levere dette med matematisk sikkerhet og
fjerner dermed motpartsrisiko. Hver Sentralbank har lov til å utstede sine egne token så lenge det er
innenfor systemet. Det ble benyttet «University token standard» utviklet av ConsesSys som bruker
ERC-20 og ERC-1400 smartkontrakter som basis, og som begge er blant de mest populære
standardene i Ethereum. Disse standardene håndterer krav fra reguleringsmyndighetene, fraksjonert
eierskap, fungible (en pris på alle token) og utsteder transaksjoner. Standardene kan utvides for å
dekke flere tjenester som levering mot betaling (DvP).
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•
•
•
•
•

ERC-20: fungible token standard
ERC-1410: differensiert eierskap / transparente restriksjoner
ERC-1594: restriksjonskontroll i kjeden med feilsignalering, datainnsprøytning utenfor kjeden
for overføring restriksjoner og semantikk for utstedelse/innløsning
ERC-1643: dokument-/forklaringshåndtering
ERC-1644: kontrolleroperasjoner (styrt overføring)

Det faktum at testene bruker single-ledger gjør det mulig å operere med fleksible token uten økt
kompleksitet. Dersom det brukes flere ledgers blir det utfordrende om transaksjonene er komplekse.

Likviditet
Det benyttes såkalt LSM (Liquidity Saving Mechanism) i testen. I dag kan det være en utfordring at
det oppstår såkalt Gridlock situasjon der det ikke finnes likviditet hos sender, og mottaker venter
mens sender venter på likviditet som mottaker skal overføre til sender via andre. De venter i praksis
på hverandre.

Hver Sentralbank er ansvarlig for likviditet i sitt eget land. Dersom det oppstår en gridlock situasjon
mellom to private banker 1) ber Sentralbanken bankene sende utestående og balanse. 2) Så vil
sentralbankens node kalkulere netto verdier. 3) Sentralbanken vil enten foreslå det som løser
problemet eller tilby likviditet.

Personvern
Når en transaksjon gjennomføres er bare de to partene, sender og mottaker, som har kjennskap til
transaksjonen. Derimot må den som validerer transaksjonen få noe informasjon, men ikke hvem
partene er eller hva transaksjonen inneholder. Hyperledger Besu har det som kalles private grupper
(privacy groups). Her kommer Orion inn i bildet. Orion krypterer transaksjonen med privat nøkkel for
gruppen. Gruppene settes opp etter behov, og det er ingen grense for hvor mange i hver gruppe.
Transaksjoner innen gruppen vises ikke for andre utenfor gruppen, annet enn at en hash legges i
hovedledger. Denne hashen brukes til å verifisere transaksjonene. Smartkontrakter brukes til å
vedlikeholde gruppene.
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En Sentralbank eller reguleringsmyndighet kan se alle transaksjoner innenfor sitt land, mens andre
bare kan se transaksjoner hvor de selv enten er sender eller mottaker.

Valuta kontroll
Hver sentralbank kan følge token i sin egen valuta. Dersom en bank i Thailand sender en tokenisert
Baht til en bank i Hong Kong, kan Sentralbanken i Thailand se banken i Hong Kong sin beholdning av
Baht. Det medfører at Sentralbanken har realtidkontroll på omløpshastigheter og volumer av
tokenisert Baht. Sentralbanken i Thailand har for eksempel en grense på 200 millioner Baht som en
utenlandsk bank kan ha ved slutten av hver dag. Med IL2 kan de kontrollere det, men ikke i dagens
infrastruktur.
Teknikk
Det er benyttet Amazon Web Service (AWS)
skytjenesterm AWS T3. Alle noder ligger innenfor
sikre områder som har brannmur mot hacking og
DDOS angrep (AWS Shield Advanced). For å hindre
«single point of failure» kjøres det minst 4 noder i
hvert land. De som kjører verifiseringsnoder kjører 2
noder hver som ekstra sikkerhet.
Det er gjennomført en rekke tester på at
infrastrukturen holder mål. Det er testet for
kapasitet i flere av leddene i kjeder av teknisk
infrastruktur. Det er testet for disaster recovery,
som bl.a. medfører backup og å opprette nettverket
så hurtig som mulig etter et brudd. Det er testet for
antall transaksjoner i sekundet, ende-til-ende som
viser at IL2 har evne til å behandle flere
transaksjoner enn dagens infrastruktur. Det ble
testet for business continuity og redundancy,
dersom noder faller fra slik at ingen data går tapt
eller transaksjoner ikke gjennomføres. Det ble også
testet for latecy (forsinkelse) ved at serverne ble
plassert hos AWS i Hong Kong og hvor nodene
tilhører banker i Kina, India og England, hvor også
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applikasjonene ble kjørt lokalt. Testen viser at det ikke har noen vesentlig betydning hvor nodene er
plassert geografisk.

Fase 3
Prosjektet er nå inne i fase 3 og nye rapporter vil komme etter hvert som milepælene nås. I første
omgang er gruppen land utvidet. Det er også opprettet noen nye administrative grupper som består
av en styringskomite, teknologikomite, juskomite, komite for politikk og komite for forretninger.
Hensikten er å bevege hele prosjektet mot et mål om å være klar for produksjon. Det er mye igjen å
teste, ikke minst når flere land kommer med og nye valutapar trenger vekslingskurser. Det er BIS som
leder styringskomiteen, og samarbeidet med andre sentralbanker i verden har et fokus.
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Frankfurt School - The Programmable Euro November 2021
Skrevet:
Original: https://jonasgross.medium.com/study-the-programmable-euro-review-and-outlookc684b142fb3f

Kommer

DCJPY November 2021
Skrevet: 6. desember 2021
Original: https://about.decurret.com/.assets/forum_20211124wp_en.pdf

(LM: Dette er ikke en digital sentralbankpenge (DSP) men en DLT basert betalingsmekanisme mellom
50 banker i Japan. Mye fordi de venter på digitale sentralbankpenger og ønsker å teste muligheten til
å effektivisere med ny teknolog mens de venter på Sentralbanken.)
Digitaliseringen av samfunnet har pågått en stund og fikk ekstra fart i forbindelse med Covid-19
pandemien når folk ikke lenger var i kontakt med hverandre. BigTech, kryptovaluta og stablecoin er
også i ferd med å ta vesentlige deler av betalingsmarkedet. Med denne bakgrunnen har «Digital
Currency Forum» arbeidet med en ny form for betalinger for å støtte samfunnet og innbyggernes
velferd i en enda mer digital verden. Forumet har bestemt seg for å lansere en digital Yen penge i en
to-lag arkitektur og få den lansert i produksjon så fort som mulig. Navnet på den nye valutaen er
DCJPY, som er et foreløpig navn.
«Felles område» er der pengene blir utstedt og slettet og det som binder ulike valutaer sammen.
«Forretning prosess område» er der pengene kan programmeres, for eksempel inngå i en fysisk
levering av varer med en PvD (betal ved levering) tjeneste
For å kunne lansere raskt har forumet valgt å la bankene utstede digitale penger mot bankinnskudd.
Dette blir i prinsippet det samme som innskudd som er en fordring på banken. De fleste bruker
kontopenger til å betale med, og DCJPY blir i prinsippet det samme. Dette blir i prinsippet en
stablecoin utstedt av banken og er regulert (og muligens innen innskuddsgaranti ordningen i Japan).
Strategi
DCJPY prosjektet har som mål å lage en mekanisme som kan benyttes i mange land, ikke bare i Japan.
CDJPY token utstedes av de private bankene og er en fordring på banken på samme måte som
kontopenger. En CDJPY har verdi en Yen (1:1) og forumet arbeider med spørsmål om mindre enheter
av pengene. DCJPY er ikke rentebærende.
DCJPY utstedes (skapes) når en bruker veksler fra en bankkonto på plattformen. Så kan DCJPY
overføres fra en bruker til neste. DCJPY brennes (elimineres) når en bruker veksler tilbake til en
bankkonto.
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Common area
Dette er område der balansen til alle kontoene holdes oppdatert og som henger sammen med hver
banks kontosystemer. En bruker må ha en bankkonto.
Business process area
Dette er et område der tjenester kan programmeres. Her kan det for eksempel legges inn at betaling
skal foregå i forbindelse med fysisk levering av varer.

Rapporten har en relativt lang men innholdsløs forklaring av de enkelte komponentene som jeg
velger å ikke bruke plass til her.
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ECB - Central Bank Digital Currency: functional scope, pricing and
controls – December 2021
Skrevet:
Original: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op286~9d472374ea.en.pdf
kommer
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The present and future of money in the digital age - Fabio Panetta,
ECB – 10. Desember 2021
Skrevet: 12. desember 2021
(LM: Dette er en tale Fabio Panetta holdt i Roma 10. desember 2021. Fabio representerer den
europeiske sentralbank utad i mange sammenhenger)
Tema om penger i den digitale verden inneholder mange faktorer. Penger har vært gjenstand for
samtale helt fra antikkens Hellas og frem til i dag. Men dagens samtale er preget av at den digitale
revolusjonen medfører at penger er i ferd med å skifte form. Det er et tema for spesialister som
økonomer, advokater og teknologer. Likevel er det et tema for oss alle, ettersom vi bruker penger en
eller flere ganger hver dag.
For ikke alt for lenge siden var sentralbankenes penger det man brukte til å betale med. Nå har
private penger overtatt med bankoverføringer, kort og mobiltelefoner. Disse endringene påvirker
rollen til sentralbankene.
Dersom digitale Euro utstedes i fremtiden vil det ha vidtrekkende konsekvenser. Digitale Euro vil
kunne brukes av alle, inkludert bedrifter, offentlige og privatpersoner og gi innbyggere den samme
tjenesten som kontanter, noe som betyr gratis, enkelt å bruke, kan brukes allesteder i Euro område,
kredittrisikofri og uten likviditetsrisiko. Digital Euro vil være i tillegg til kontanter, ikke erstatte det.
Kryptoaktiva og stablecoin
Digital Euro har ingenting å gjøre med kryptoaktiva som Bitcoin. Verdien av digital Euro vil bli
garantert av sentralbanken. Verdien av kryptoaktiva garanteres ikke av noen. De skapes av
dataprogrammer. De bytter hender kun fordi kjøper håper å selge til en høyere pris. Kryptoaktiva er
høyrisiko spekulasjon og tilfredsstiller ikke noen av kriteriene for å kunne kalles penger.
Markedsverdien av kryptoaktiva har passert 2 500 milliarder dollar, et beløp som kan skape finansiell
ustabilitet. Det er for eksempel mer enn sub-prime lånene som forårsaket finanskrisen i 2008. Det er
heller ingen tegn til at kryptoaktiva tjener noen nyttige samfunnsoppgaver, som å effektivisere
betalinger, mer sparing eller bidra til det grønne skiftet. Det er vel snarere det motsatte, inkludert
deltagelse i kriminell aktivitet, skatteunndragelse og mangel på investorbeskyttelse.
Stablecoin kan også vanskelig kalles penger. De har lav men ikke ubetydelig kreditt og
likviditetsrisiko. Mangel på tillit til selskapet bak kan skape «run». Noen stablecoin benytter
statsobligasjoner som støtte for verdien. (LM: Stablecoin Tether er verdens 7. største renteinvestor).
Ved en krise og kursen på statspapirer synker brått (LM: og renten stiger brått) vil verdiene som
støtter stablecoin forringes. Det kan smitte til andre stablecoin. Dette kan forsterkes ved at
selskapene bak mister tillit fordi de ikke offentliggjør (gjennomsiktig) tilstrekkelig til markedet om hva
som finnes i beholdningen. Derfor har jeg flere ganger kalt dem «unstable coin». Med stor bruk av
stablecoin blir sentralbankene fratatt en av sine viktigste roller, å skape penger. Private aktører vil
ønske å generere økonomisk suksess ved å lage så mye penger som mulig uten tanke på inflasjon og
syklisk stabilisering av økonomien.
Dersom riktig kontrollert kan private penger være nyttig for samfunnet. Men fortsatt ukontrollert og
desentralt som Desentral Finans (DeFi) vil det skape globale utfordringer. Digitale Euro kan være
løsningen.
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Hvorfor vi trenger digitale sentralbank penger
Det er spesielt to trender som er viktig 1) de fleste bruker kort eller mobile enheter 2) stadig mer
handel skjer på nett. Kontanter er på samme tid mer brukt som verdioppbevaring i Europa, noe som
har resultert i at sentralbankene trykker flere kontanter enn før samtidig som den totale
pengemengden av kontanter som brukes til betaling er redusert til 20 %, fra 35 % for 15 år siden.
Dersom trenden fortsetter vil kontanter blir irrelevant som betalingsmiddel. Noen mener at private
digitale penger gjør at befolkningen ikke trenger offentlige (sentralbank) digitale penger. Dette er en
gal antagelse. Grunnen til at private digitale penger fungerer er at de kan konverteres til offentlige
penger like for like. Det skaper tillit at man kan gå til en minibank og ta ut kontanter med verdi som
er støttet av staten. Dette er viktig i krisetider. For å kunne være et anker også i fremtiden er digitale
Euro viktig.
Monetær, finansiell og politisk suverenitet
For det første er det viktig å sørge for at betalinger i Europa kan gjennomføres sikkert og effektivt
uten påvirkning utenfra. To tredjedeler av betalingene i Europa gjennomføres av noen utenfra.
Avhengigheten av selskaper utenfor Europa kan øke i fremtiden. Det gjør at myndigheter og
regulering i Europa risikerer å miste kontroll. Planer og strategier lagt utfor Europa dominerer. Det
kan også føre til at personvern blir utfordret og privat informasjon utnyttet utover lovens grenser i
Europa. Det faktum at markedsverdien av stablecoin har økt fra 5 til 120 milliarder dollar siden
starten av 2020, samtidig som BigTech tar større og større del av betalingsmarkedet skaper
utfordring ettersom disse to trendene forenes og forsterker hverandre. Selv strengere regulering vil
ikke løse utfordringene. Digitale Euro kan bli en del av løsningen.
Den internasjonale rollen til Euro
En digital Euro som kan brukes utenfor Europa og brukes som fakturavaluta for handel vil redusere
bruken av amerikanske dollar og øke suvereniteten til Europa. Det vil øke EU’s tilstedeværelse i
resten av verden og øke hele økosystemet i Europa.
Personvern
Alle har rett til personvern, noe EU reguleringer tar hensyn til. Privat informasjon på avveie kan
ødelegge personers rettigheter samt krenke frihet og demokrati. Betalinger som inneholder personlig
data som politiske holdninger, seksuell legning eller helseopplysninger samles inn av store selskaper
som har skiftet forretningsmodell fra betal for bruk til datadrevet inntekt. En sentralbank har ingen
incentiver til å utnytte slik privat informasjon.
Konkurranse
To amerikanske kortselskaper står for to tredjedeler av alle korttransaksjoner i Europa, i tillegg til at
et amerikansk selskap dominerer online betalinger. Basert på et stort antall kunder og
nettverkeffekten kan BigTech ta enda større del av markedet. Det kan smitte til andre deler av
finansmarkedet som forsikring og lån, noe som kan påvirke all handel. Anti-konkurranse regler tar tid
å få på plass, om det i det hele tatt er mulig. En digital Euro kan avhjelpe dette ved å innføre
konkurranse og i tillegg bidra til at mindre bedrifter med mindre investeringsbudsjett kan lykkes.
Pengepolitikk
En digital Euro med renter vil påvirke pengepolitikken direkte. Digital Euro kan føre til at
befolkningen flytter innskudd fra banker til sentralbanker. Det finnes i så fall mekanismer for
eksempel ved at sentralbanken gir lån til bankene. Hensikten er likevel ikke å endre pengepolitikken.
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Konsekvensene av slike forskyvinger må likevel studeres nærmere og risikoen for bank run
undersøkes. Både en mulig maksimal beholdning av digital Euro pr. bruker eller å bruke renten bør
undersøkes. Selv uten digitale Euro vil fremtidens betaling og finans vil være veldig ulikt det vi
opplever i dag. BigTech vil fortsette sin fremmarsj og andre globale aktører vil komme til. Felles for
dem er at de er lite fokusert på finansiell stabilitet. Digital Euro har til hensikt å avhjelpe en slik
fremtid ved å introdusere en ny type penger som vil kobles med andre tjenester som digital identitet,
digital signatur og digitale kvitteringer. Det vil gjøre det mulig med programmerbare betalinger,
betaling ved levering og automatiserte betalinger til og fra myndighetene. Det vil modernisere hele
det finansielle øko-systemet.
Internasjonalt
Digitale Euro som kan brukes utenfor Euro-sonen kan redusere sjokk og raske valutakursendringer
ved at utenlandske investorer har større beholdning av Euro. Det kan også være en utfordring for
land utenfor Eurosonen som har mye handel med Eurosonen. Det kan spesielt være en utfordring for
små og svake økonomier hvor Euro blir mye brukt innenlandsk, slik dollar nå brukes i mange land.

Suksess er avhengig av offentlig-privat samarbeide der partene forstår hverandres behov. I EU er det
mange samarbeidsflater. Det er også behov for globalt samarbeide.

Central Bank Digital Currency: Considerations, Projects, Outlook –
CEPR Press
Centre for Economic Policy Research - Januar 2022
Kommer ….

https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQG6jFqyoeQy0Q/feedshare-document-pdfanalyzed/0/1641818714539?e=1642147200&v=beta&t=MQWUfNU_8YbRh58nnxkuaLqovavNOqpcrh
l5LQwR6_A
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Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital
Transformation. - January 2022
Skrevet: 24. januar 2022
(LM: Relativt kort og ikke så innholdsrikt dokument. Mye av det samme som andre sentralbanker. Det
som er mest interessant er at det i det hele tatt blir publisert og at FED tar et første skritt.)
https://www.federalreserve.gov/publications/files/money-and-payments-20220120.pdf
Dokumentet starter med å informere at FED ikke har bestemt seg for å introdusere CBDC (Digitale
Sentralbank-Penger). Dokumentet har også fokus på det som kalles retail CBDC, som betyr digitale
Sentralbank-penger til befolkningen og bedriftene, og som samtidig er en fordring på Sentralbanken.
Det opplyses også at FED ikke vil ustede CBDC før det foreligger et vedtak i Kongressen, og jusen er
på plass. Blant motivasjonene for CBDC nevner rapporten:
•
•
•
•
•
•

CBDC gir fordeler til husholdninger, bedrifter og den generelle økonomien som overstiger
eventuelle kostnader og risikoer.
At slike fordeler gir mer effektivitet enn alternative metoder.
Utfylle, snarere enn å erstatte, gjeldende former for penger og metoder for å skaffe
økonomiske tjenester.
Beskytte forbrukernes personvern.
Beskytte mot kriminell aktivitet.
Ha bred støtte fra sentrale interessenter.

Så følger noen kapitler om hvordan penger skapes og hvordan det amerikanske betalingssystemet
fungerer i dag. Bl.a. informeres det om at FedNow, en straks betaling, 24/7/365 skal i drift fra 2023.
Jeg hopper over de kapitlene her.
I det siste har kryptovaluta og stablecoin fått volum. Stablecoin ble omhandlet i en nylig utgitt
rapport hvor President’s Working Group on Financial Markets (PWG) konkluderer med at en riktig
designet stablecoin kan ha stor nytte. Rapporten anbefaler Kongressen til å handle raskt for å få en
god regulering på plass. Også hva gjelder investorbeskyttelse og kamp mot illegale betalinger.
Dersom FED usteder CBDC vil det være i tillegg til dagens penger. I motsetning til bankinnskudd er
det ikke behov for innskuddsgaranti, men behov for godt personvern, 1. å bli mye brukt og
verifisering av identitet. Personvern og bekjempelse av illegale betalinger må finne sin balanse. I
henhold til loven kan ikke Sentralbanken åpne konto for alle, derfor er strategien å bruke banker og
spesielle «ikke banker» som mellommenn. Det er ønsket at banker fortsetter å identifisere brukere
for å forhindre betalinger av kriminell aktivitet.
En CBDC betaling må være straks-betaling. Den må kunne brukes av private, bedrifter og offentlig
ved kjøp av produkter og tjenester. Det offentlige kan også benytte CBDC ved skatte-innbetalinger og
utbetalinger.
Når verden blir stadig mer digital må også pengene bli det. Kryptovaluta og stablecoin inneholder
både kreditt og likviditet risiko. CBDC kan fjerne slik risiko. Det kan medføre at privat sektor kan
fokusere på nye og mer innovative tjenester. Også muligheten til å programmere penger gir rom for
nye tjenester. Mikrobetalinger blir også lettere med CBDC.
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Grensekryssende betalinger blir trukket frem. Både fordi de blir mer effektive, og med lavere
kostnader for publikum. Samtidig vil det kreve internasjonalt samarbeide.
Dollarens rolle i verdensøkonomien trekkes frem. Konsekvensen av at dollar er verdens største
reservevaluta medfører at transaksjonskostnader i USD er lavere for amerikanske bedrifter. I tillegg
er lån billigere til private, bedrifter og offentlig. US CBDC kan medføre at USA fortsetter å være
verdens største reservevaluta i fremtiden.
Med 7 millioner amerikanere uten bankkonto er finansiell inkludering en viktig årsak til etablering av
CBDC. En CBDC kan bidra til å inkludere flere i det finansielle øko-systemet, redusere
transaksjonskostnadene og hjelpe personer med lav inntekt.
19 % av betalingene i USA er med kontanter, 6 % av verdien. Kontanter kommer til å finnes også i
fremtiden.
Mulige risiki
1. Dersom publikum flytter for mye bankinnskudd til CBDC mister bankene evnen til å yte kreditt. Det
er ikke ønsket, og det finnes mekanismer som kan avhjelpe dette. F.eks. renter eller en maks grense
for hvor mye CBDC hver enkelt kan ha. Selv uten CBDC kan det tenkes at publikum flytter innskudd til
stablecoin og «ikke bank» tjenester.
2. Spesielt i tider med finansiell uro er det viktig å forhindre at for mange flytter for mye ut av
bankinnskudd.
3. Renten på statspapirer styrer renten i resten av markedet. Dersom Sentralbankens balanse vokser
med størrelsen av CBDC, og med det sentralbanks-reserver, kan det påvirke renten. Dersom renten
på CBDC nærmer seg renten på andre sikre aktiva, kan det øke volumet av CBDC og samtidig øke
kompleksiteten i pengepolitikken. Om også utenlandske investorer får øynene opp for US CBDC vil
kompleksiteten økes ytterligere.
4. Det er også en risiko for at infrastrukturen får en stopp. CBDC infrastrukturen må være ekstremt
motstandsdyktig. Det kan også tenkes at kunder er uten nett-dekning, og betalingen offline må
kunne gjennomføres slik som med kontanter. Uten offline løsningen og samtidig uten nett kan man
ikke betale eller få betalt.
Fase 2
Denne rapporten er første skritt mot en dialog med viktige bidragsytere. FED ønsker tilbakemelding
innen 20. mai 2022 og dialog fremover. Spørsmålene FED ønsker svar på er:
1. Hvilke ytterligere potensielle fordeler, politiske hensyn eller risikoer ved en CBDC kan eksistere
som ikke har blitt diskutert i denne rapporten?
2. Kan noen eller alle de potensielle fordelene med en CBDC oppnås bedre på en annen måte?
3. Kan en CBDC påvirke finansiell inkludering? Vil nettoeffekten være positiv eller negativ for
inkludering?
4. Hvordan kan en amerikansk CBDC påvirke Federal Reserves evne til effektivt å implementere
pengepolitikk i jakten på sine mål for maksimal sysselsetting og prisstabilitet?
5. Hvordan kan en CBDC påvirke finansiell stabilitet? Vil nettoeffekten være positiv eller negativ for
stabilitet?
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6. Kan en CBDC påvirke finanssektoren negativt? Hvordan kan en CBDC påvirke den økonomiske
sektor annerledes enn stablecoin eller andre ikke-bankpenger?
7. Hvilke verktøy kan vurderes for å redusere eventuelle negative konsekvenser av CBDC i den
økonomiske sektor? Ville noen av disse verktøyene redusere de potensielle fordelene med en CBDC?
8. Hvis kontantbruken går ned, er det viktig å bevare allmennhetens tilgang til en form for
sentralbankpenger som kan brukes mye til betalinger?
9. Hvordan kan innenlandske og grenseoverskridende digitale betalinger utvikle seg i fravær av en
amerikansk CBDC?
10. Hvordan bør beslutninger fra andre store økonominasjoner om å utstede CBDC påvirke
avgjørelsen om USA også bør gjøre det?
11. Finnes det flere måter å håndtere potensielle risikoer forbundet med CBDC på, som ikke er tatt
opp i denne rapporten?
12. Hvordan kan en CBDC gi personvern til forbrukere uten å gi fullstendig anonymitet og legge til
rette for ulovlig økonomisk aktivitet?
13. Hvordan kan en CBDC utformes for å fremme operasjonell stabilitet og cybermotstand?
14. Bør en CBDC være et pliktig betalingsmiddel?
15. Bør en CBDC være rentebærende?
16. Bør mengden CBDC som den enkelt sluttbruker er i besittelse av være underlagt
mengdebegrensninger?
17. Hvilke typer firmaer bør tjene som mellommenn for CBDC? Hva skal være rollen og
reguleringsstruktur for disse mellomleddene?
18. Bør en CBDC ha "offline"-funksjoner? I så fall, hvordan kan det oppnås?
19. Bør en CBDC utformes for å maksimere brukervennlighet og aksept på salgsstedet? Hvis ja,
hvordan?
20. Hvordan kan en CBDC utformes for å oppnå overførbarhet på tvers av flere betalingsplattformer?
Vil ny teknologi eller tekniske standarder være nødvendig?
21. Hvordan kan fremtidig teknologisk innovasjon påvirke design og politiske valg knyttet til CBDC?
22. Er det ytterligere designprinsipper som bør vurderes? Er det avveininger rundt noen av de
identifiserte designprinsippene, spesielt i forsøket på å oppnå de potensielle fordelene av en CBDC?
FED har pågående noen eksperimentelle tester:
•
•
•
•
•

The Board’s Technology Lab tester nye utnyttelser av eksisterende infrastruktur.
FED Boston og MIT tester blokkjedeteknologi/DLT.
The Board’s Technology Lab har også studert bruken av blokkjede/DLT for interbank
betalinger.
The Board’s Technology Lab har også testet API for utstedelse og distribusjon av private
digitale penger.
FED Atlanta og Georgia State University tester bruken av det mørke nettet for å forhindre
illegale betalinger.
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•
•
•
•

Det gjøres løpende analyser av programmerbare penger, interoperabilitet og standarder.
FED Cleveland studerer hvordan CBDC kan avhjelpe finansiell inkludering.
FED Atlanta studerer hvordan de som i dag bare bruker kontanter kan bruke CBDC.
Personvern og pengepolitikk studeres.

FED arrangerer «Innovation Office Hours” hvor interesserte kan møte FED og diskutere CBDC's
fordeler og ulemper. FED er veldig opptatt av å holde en åpen dialog mot støttespillere, akademia og
publikum. FED arbeider også sammen med andre sentralbanker og BIS.
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Project Hamilton Phase 1 – February 2022 - USA
Skrevet: 7. februar 2022
(LM: Noen uker etter rapporten på foregående sider kom denne med dato 3. februar 2022.)
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQElTOE6S4Ctdg/feedshare-document-pdfanalyzed/0/1643961112070?e=1644051600&v=beta&t=0J3J8bXU2AYF2Uab2O92RrjbIB2_kCDPuIIo2
QOmtWQ
I innledningen informerer de at sentralbanker verden over arbeider med CBDC med ulike motiver
som finansiell inkludering, bedre effektivitet i betalingsinfrastrukturen, mer innovasjon innen
finansielle tjenester, samt beholde finansiell stabilitet og bedre personvern. I tillegg vil prosjektet
avdekke hvilke komplikasjoner og muligheter dette gir for politikere.
I fase 1 var fokus en stabil infrastruktur med minst fem sekunder finalitet (endelig betaling) og
100.000 transaksjoner pr. sekund. I fase to, som starter nå, er målet mer komplekse funksjoner, som
sikker utstedelse, revisjonsmuligheter av systemet, programmerbare penger, balansen mellom
personvern og compliance, hvilken rolle tredjeparter som banker og finansinstitusjoner skal ha, i
tillegg til sikkerhet mot cybertrusler.
Design
Det ble utviklet et modulært system som ble benyttet i to ulike arkitekturer. Det gjør det mulig for
banker og finansinstitusjoner å designe sine egne tjenester for lagring, behandling og personvern.
Verifisering av transaksjonene er sentralisert. Kundene har en wallet med sine private nøkler for
signering av transaksjoner og kan betale P2P ved å benytte ubrukt Sentralbank-token. Når en betaler
settes token til «brukt» og mottaker får en helt ny ubrukt token fra Sentralbanken. I denne testen var
det ingen mellommenn som for eksempel banker, men det vil bli introdusert i fase to.
For å optimere hastighet og fleksibilitet ble validering av transaksjonen skilt fra oppgjøret. Det gjør
det mulig å ha veldig lite data i transaksjonsregisteret. Det gjør det også mulig å optimere skalering
av de to delene hver for seg. Den andre optimeringen var å velge en transaksjonsprotokoll som gjør
det enkelt i fremtiden å innføre programbarhet, slik at enhver kan oppbevare sine verdier selv. Det
tredje fokuset var en effektiv metode for oppgjør som ble testet med to ulike arkitekturer.
Begge arkitekturene overgikk våre forventninger. Den første arkitekturen samlet transaksjoner i
blokker (batch) etter først å ha validert hver transaksjon, som lagrer transaksjonene historisk. 99 %
av alle transaksjoner fikk finalitet (endelig) på under to sekunder, de fleste på under 0,7 sekunder.
Flaskehalsen ble serveren som holder orden på rekkefølgen, noe som resulterte i at antall
transaksjoner pr. sekund ble 170.000. Den andre arkitekturen benytter parallelle prosesser på flere
servere, og var dermed ikke avhengig av en sentral validering for å unngå «double spend». Dette
fører til superskaling, men skaper utfordringer for riktig historisk rekkefølge av transaksjoner. Dette
medførte 1,7 millioner transaksjoner pr. sekund og 99 % av alle transaksjoner på under ett sekund
hvor de fleste fikk finalitet på under et halvt sekund. Det kan også virke som om arkitekturen skalerer
lineært med antall servere(noder). Begge arkitekturene ble også testet for hva som skjer når servere
(noder) faller ut, og begge viste seg å være motstandsdyktige for at to servere (noder) faller ut.
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Noen læringspunkter.

En CBDC kan gi samfunnet tjenester som ikke er mulig i dag. For eksempel kan CBDC gi kryptografisk
bevis for betaling, mer komplekse overføringer fra ulike kilder, og fleksible autoriseringsregler for
betalinger.
Vi fant at ved å dele opp betalingensmekanismen i moduler øker skalering og fleksibilitet. Vi kan for
eksempel øke hastigheten på verifisering samtidig som beskyttelsen mot «double spending» er like
god. I tillegg kan muligheten for programmerbare penger legges inn og personvern forbedres.
Vi fant at distribuert arkitektur som blokkjedeteknologi og DLT med flere noder ikke nødvendig er for
å oppnå det vi ønsket. Vi fant at tillit og sikkerhet ikke tilfredsstilte våre krav, noe som tyder på at en
sentral aktør er å foretrekke. Selv med en sentral aktør er ikke DLT å foretrekke fordi det skaper
flaskehalser som at hele transaksjonshistorikken må lagres sentralt, noe vår arkitektur ikke krevde.
Vi fant at tradisjonelle måter for arkitektur, som ved å dele inn i kontobasert eller token basert ettlag eller to-lag, hvilken rolle bankene skal ha og lignende, ikke er riktig. Design av CBDC er mer
nyansert enn som så. For eksempel kan en wallet både behandle token og et balansedesign. Ved å
dele opp hele verdikjeden i steg slik som utstedelse, autorisering, forsendelse, gjennomføring og
lagring, kan roller utdeles og ny innovasjon kan finne sted.
Enkelte funksjoner, slik som atomic typetransaksjoner, er energikrevende og det er et åpen spørsmål
om det lønner seg og er nødvendig i en CBDC arkitektur.
Den store forskjellen på de to ulike arkitekturene er at den med 1,7 millioner transaksjoner ikke har
en sammenhengende transaksjonshistorikk eller kryptografisk verifisering. Dermed heller ikke mulig
å revidere. I den andre arkitekturen har vi full transaksjonshistorikk, den kan revideres og vi evner å
finne eventuelle feil i kjeden av transaksjoner. Den siste kan avsløre brukerinformasjon. Dette skal vi
se nærmere på i fase 2.
Fase 2
Fase 2 vil inkludere mer kryptografi for personvern og revisjon, programmering og smarte kontrakter.
I tillegg til offline betalinger, bedre sikkerhet for utstedelse og kondemnering, nye brukertjenester og
anvendelser, samt sørge for åpenhet samtidig som sikkerheten er tilfredsstillende, og nye verktøy for
styring. Vi håper også å samarbeide med andre om løsningene.
Prosjekt Hamilton gir unik innsikt i tekniske utfordringer og fordeler i forbindelse med
kjerneteknologi for CBDC. Vi bygger også videre på arbeider andre har gjort tidligere.

… så følger 30 sider tettskrevet med detaljer som jeg kommer tilbake til senere ……
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IMF - Falling Use of Cash and Demand for Retail Central Bank Digital
Currency February 2022
file:///C:/Users/lasse/Downloads/wpiea2022027-print-pdf.pdf
Skrevet: 5 mars 2022
Bruk av kontanter for betaling har falt sammenhengende siden sist verdenskrig. Men rundt år 2000
snudde trenden og bruken av kontanter har økt, spesielt i land som England, Europa, Japan og USA. I
England er det gjort undersøkelser som indikerer at årsaken er at private handler mer, lavere rente
på innskuddskonti og økte skatteunndragelser. Undersøkelser viser også at det ikke er den økte
bruken av betalingskort alene som gjør at kontanter etter hvert blir mindre brukt, globalt.
I figuren under vises utviklingen mellom 2012 og 2019. CIC er forkortelsen for Cash in Circulation eller
kontanter i sirkulasjon. GDP er bruttonasjonal produkt.
Kolonne 1 viser den prosentvise endringen i bruk av kontanter i forhold til bruttonasjonalproduktet
(BNP) mellom 2012 og 2019. For Argentina er tallet minus 40 % som betyr en nesten halvering i bruk
a kontanter som del av BNP. Samtidig økte bruken av kontanter i Europa med 16 % i samme tidsrom.
Kolonne 2 viser sirkulasjon av pengesedler med liten verdi small CIC (5 og 10 dollarsedler) i forhold til
kjøp gjort av hushold (HC – Houshold Cunsumption). For Argentina er tallet 82 % minus som stemmer
godt med at kontanter i
sirkulasjon er redusert med 40
% totalt, åpenbart mest fordi
er det er familier som ofte
brukte pengesedler med lav
verdi tidligere og som har
sluttet å bruke kontanter.
Den siste kolonnen viser
endringen i bruk av kontanter i
forhold til alle betalingene
(kontanter + kort + e-penger)

Kostnadsfordeler med
generell/retail digital
sentralbank penger (DSP).
Resultatet av alle
undersøkelsene er at det kan
se ut til at endringene bort fra
kontanter og over til andre
betalingsmidler går relativt
sakte år for år. Generell/retail
DSP kan derimot sette fart på endringene. Sannsynligvis blir bruken av kontanter mer påvirket av DSP
enn bruken av kort. I land som alt har veldig liten bruk av kontanter blir bruken av kort i større grad
påvirket av DSP.
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Sentralbankene har mange argumenter for å introdusere DSP, blant annet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

redusere markedsmakten til kortselskapene
redusere kostnadene for betaling
raskere betaling
øke finansiell inkludering
beredskap dersom dagens system settes ut av drift
redusere risikoen for at private penger uten bank/sentralbank får grobunn.

Kostnader forbundet ved uttak fra minibanker varierer fra land til land og er ofte betydelig for
kundene. Kort derimot er oftere billigere å bruke for kundene men ikke for butikkene og Fintech
selskaper som PayPal, Square og Stripe har egne kostnader. Retail CBDC kan være gratis, ha litt avgift
eller mye avgift avhengig av arkitekturen i hvert enkelt land.
Alle typer penger kan tapes. Kontanter kan mistes, digitale penger kan stjeles med bruk av passord
eller PIN. Det gjelder også DSP.
Alle typer kontanter er i en viss grad akseptert i hele verden. Det må antas at DSP også vil være det.
Imidlertid er kontanter anonyme betalinger mens digitale betalinger med kort ikke er det, selv om
det som oftest ikke benyttes til reklame. DSP må gjøre en vurdering av anonymitet.
Studier har konkludert at kostnadene forbundet med DSP betalinger kan bli lavere enn kostnadene
forbundet med kortbetalinger fordi intercharge kostnadene sannsynligvis forsvinner.

Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital
Assets - USA
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-onensuring-responsible-development-of-digital-assets/
Skrevet: 14. mars 2022
(LM: I motsetning til de fleste rapportene i dette dokumentet er ikke dette en rapport, men en
presidentordre fra president Biden i USA sist uke. Jeg tar den likevel med her fordi innholdet
representerer noe helt nytt i involvering fra politisk hold i forbindelse med digitale aktiva og digitale
sentralbank penger.)
Seksjon 1 – politikk.
Fremskritt i blokkjedeteknologi og DLT og med det digitale aktiva har en dramatisk økning i
markedsverdi som igjen har ført til implikasjoner for forbrukervern, investorbeskyttelse, bedrifter,
personvern, misbruk av privat informasjon, menneskerettigheter, oppgjør ved illegal virksomhet,
forbruk av elektrisitet og klimautfordringer. Markedet har en samlet markedsverdi på 3 000
milliarder dollar, opp fra 16 milliarder dollar i 2016. Vi må nå ta nødvendige skritt for å redusere slike
implikasjoner.
Seksjon 2 – mål.
a) Vi må beskytte forbrukere, investorer og bedrifter i USA.
b) Vi må beskytte USA og bidra til finansiell stabilitet og unngå systematisk risiko. Det betyr bl.a.
å innføre likhet med tradisjonell industri som «“same business, same risks, same rules.”
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c) Vi må forhindre illegal finans og misbruk av digitale aktiva. Det inkluderer hvitvasking av
penger, nettkriminalitet og løsepenger, narkotika og menneskehandel, og finansiering av
terrorisme. I tillegg omgå amerikanske og utenlandske økonomiske sanksjonsregimer. Det er
i nasjonens interesse å forhindre slikt.
d) Vi må forsterke lederskapet til USA i det globale finansmarkedet. USA har egeninteresse i å
være i fremkant av ansvarlig teknologiutvikling og design av digitale aktiva og den teknologi
som driver utviklingen.
e) Vi må bidra til sikker og rimelig finansielle tjenester spesielt for «underserved» og
«unbanked» i tillegg til grensekryssende betalinger.
f) Vi må støtte ny teknologi som bidrar til bærekraftig utvikling.

Seksjon 3 - koordinering
Følgende offentlige organer skal være deltagere: utenriksministeren, finansministeren,
forsvarsministeren, justisministeren, handelsministeren, arbeidsministeren, energiministeren,
sekretæren for innenlands sikkerhet, administratoren av Environmental Protection Agency,
direktøren for Kontoret for ledelse og budsjett, Direktøren for nasjonal etterretning, direktøren for
Innenrikspolitisk råd, leder av Rådet for økonomiske rådgivere, direktør for Office of Science and
Technology Policy, administrator for Office of Information and Regulatory Affairs, direktøren for
National Science Foundation og administratoren av United States Agency for International
Development. Representanter for andre utøvende avdelinger og byråer og andre ledende
tjenestemenn kan inviteres til å delta på inter-agent møter etter behov, med hensyn til deres
regulatoriske uavhengighet, representanter for styret i sentralbanken, Consumer Financial Protection
Bureau (CFPB), Federal Trade Commission (FTC), Securities and Exchange Commission (SEC),
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Federal Deposit Insurance Corporation, Kontoret for
valutastyring og andre føderale reguleringsorganer.
Seksjon 4 – Digitale Sentralbank Penger (DSP / CBDC)
1) Lokal valuta er avgjørende for et stabilt finansielt system. Min administrasjon setter den
høyeste prioritet på forsknings- og utviklingsinnsats i de potensielle design- og
distribusjonsalternativene til en amerikansk CBDC.
2) Min administrasjon ser fordelene ved å vise frem USAs lederskap og deltakelse i
internasjonale fora relatert til CBDCs og i flerlandssamtaler og pilotprosjekter som involverer
CBDCs.
3) En USA CBDC bør støtte lave kostnader og effektive grensekryssende betalinger. I det ligger
at en USA CBDC må være interoperatibel med andre lands CBDC noe som vil medføre at US
dollar også i fremtiden spiller en viktig global rolle.
4) Innen 180 dager må finansministeren med nødvendig hjelp levere en rapport om fremtidens
penger og betalingssystem til presidenten. Den må inkludere:
a. de potensielle implikasjonene av en amerikansk CBDC, basert på mulige designvalg,
for nasjonale interesser, inkludert implikasjoner for økonomisk vekst og stabilitet;
b. de potensielle implikasjonene en amerikansk CBDC kan ha på finansiell inkludering;
c. det potensielle forholdet mellom en CBDC og privat sektor;
d. fremtiden til privat produserte penger globalt og implikasjoner for vårt finansielle
system og demokrati;
e. i hvilken grad utenlandske CBDCs kan fortrenge eksisterende valutaer og endre
betalingssystemet på måter som kan undergrave USAs finansielle sentralitet;
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f.

de potensielle implikasjonene for nasjonal sikkerhet og økonomisk kriminalitet,
inkludert en analyse av ulovlig finansieringsrisiko, sanksjonsrisiko, annen
rettshåndhevelse og nasjonale sikkerhetsinteresser, og implikasjoner for
menneskerettigheter; og
g. en vurdering av virkningene av veksten av utenlandske CBDC kan ha på USAs
interesser generelt.
5) Sentralbankens ledelse oppfordres til å fortsette å utforske og teste digitale sentralbank
penger. I tillegg planlegge for en mulig lansering av digitale sentralbank penger.
6) Riksadvokaten skal i samråd med finansministeren og sentralbanken innen 180 dager gi
presidenten gjennom APNSA og APEP en vurdering av om det vil være nødvendig med
lovgivningsendringer for å utstede en amerikansk CBDC, dersom det anses hensiktsmessig og
i nasjonal interesse; og innen 210 dager gi presidenten gjennom APNSA og APEP et
tilsvarende lovforslag, basert på vurdering av rapporten som er sendt inn av finansministeren
og alt materiale utviklet av sentralbanken.
Seksjon 5 – beskyttelse av forbrukere, investorer og bedrifter.
Den økte bruken av digitale aktiva og handelsplattformer kan øke risikoen for kriminalitet som
svindel og tyveri, andre lov- og reguleringsbrudd, personvern- og datainnbrudd, urettferdige og
misbrukende handlinger eller praksis, og andre cyberhendelser som forbrukere står overfor,
investorer og bedrifter.
Innen 180 dager skal finansministeren, i samråd med arbeidsministeren og lederne for andre
relevante byråer, inkludert, etter behov, lederne for uavhengige reguleringsbyråer som FTC, SEC,
CFTC, føderale bankbyråer og CFPB skal forelegge presidenten en rapport, eller en del av rapporten
som kreves av ordren, om implikasjonene av utviklingen og bruken av digitale aktiva og endringer i
finansmarkedet og betalingssystemet. infrastruktur for amerikanske forbrukere, investorer, bedrifter
og for rettferdig økonomisk vekst.
Innen 180 dager skal direktøren for Office of Science and Technology Policy og Chief Technology
Officer i USA, i samråd med finansministeren, styrelederen i sentralbanken og lederne av andre
relevante byråer sende til presidenten en teknisk evaluering av den teknologiske infrastrukturen,
kapasiteten og ekspertisen som vil være nødvendig hos relevante byråer for å støtte innføringen av
et CBDC-system dersom et slikt skulle bli foreslått.
Innen 180 dager skal riksadvokaten, i samråd med finansministeren og sekretæren for innenlandsk
sikkerhet, forelegge presidenten en rapport om rollen til rettshåndhevende organer i å oppdage,
etterforske og straffeforfølge kriminell aktivitet knyttet til digitale aktiva. Rapporten skal inneholde
eventuelle anbefalinger om regulatoriske eller lovgivende handlinger, etter behov.
Innen 180 dager skal direktøren for kontoret for vitenskap og teknologipolitikk, i samråd med
finansministeren, energisekretæren, administratoren for miljøvernbyrået, lederen av Council of
Economic Rådgivere, assistenten til presidenten og nasjonal klimarådgiver, og lederne for andre
relevante byråer, skal levere en rapport til presidenten om sammenhengene mellom
blokkjedeteknologi /DLT og kort-, mellom- og langsiktige økonomiske og energioverganger;
potensialet for disse teknologiene til å hindre eller fremme innsats for å takle klimaendringer
hjemme og i utlandet.
Seksjon 6 – Sørge for finansiell stabilitet, forhindre systematisk risiko og styrke markedets integritet.
FSOC (Financial Stability Oversight Council) har arbeidet med spørsmål knytet til digitale aktiva siden
2017. Innen 210 dager bør finansministeren sammenkalle FSOC og produsere en rapport som
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skisserer de spesifikke risikoene for finansiell stabilitet og regulatoriske gap som utgjøres av ulike
typer digitale aktiva, og gi anbefalinger for å håndtere slike risikoer.
Seksjon 7 - Handlinger for å begrense ulovlig finans og tilknyttede nasjonale sikkerhetsrisikoer.
Digitale aktiva har tilrettelagt for sofistikerte cyberkriminalitetsrelaterte finansielle nettverk og
aktivitet, inkludert løsepengevareaktivitet. Den økende bruken av digitale aktiva i finansiell aktivitet
øker risikoen for forbrytelser som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, svindel- og
tyveriordninger og korrupsjon.
Innen 90 dager skal den nasjonale strategien for bekjempelse av terrorisme og annen ulovlig
finansiering gjøres av finansministeren, statssekretæren, statsadvokaten, handelssekretæren,
sekretæren for innenlands sikkerhet, direktøren for Kontoret for ledelse og budsjett, direktøren for
nasjonal etterretning og sjefene for andre relevante byråer kan hver forelegge presidenten
supplerende vedlegg, som kan være klassifisert eller uklassifisert, til strategien som tilbyr ytterligere
synspunkter på ulovlig finansrisiko forbundet med digitale eiendeler, inkludert kryptovalutaer,
stablecoins, CBDCs og trender i bruken av digitale eiendeler av ulovlige aktører.
Sesjon 8 – politikk og internasjonal samarbeide.
Teknologidrevet finansiell innovasjon er ofte grenseoverskridende og krever derfor internasjonalt
samarbeid mellom offentlige myndigheter. Dette samarbeidet er avgjørende for å opprettholde høye
regulatoriske standarder og like konkurransevilkår. Ujevn regulering, tilsyn og overholdelse på tvers
av jurisdiksjoner skaper muligheter for arbitrasje og øker risikoen for finansiell stabilitet og
beskyttelsen av forbrukere, investorer, bedrifter og markeder. Utilstrekkelig AML/CFT-regulering,
tilsyn og håndhevelse av andre land utfordrer USAs evne til å undersøke ulovlige
transaksjonsstrømmer for digitale eiendeler som ofte hopper utenlands, slik det ofte er tilfellet ved
løsepengevarebetalinger og annen nettkriminalitetsrelatert hvitvasking av penger. Det må også
samarbeides for å redusere ineffektivitet i internasjonale pengeoverførings- og betalingssystemer.
Mens USA var president for 2020 G7, etablerte USA G7 Digital Payments Experts Group for å
diskutere CBDCs, stablecoins og andre digitale betalingsproblemer. G7-rapporten som skisserer et
sett med politiske prinsipper for CBDC-er er et viktig bidrag til å etablere retningslinjer for
jurisdiksjoner for utforskning og potensiell utvikling av CBDC-er. Mens en CBDC vil bli utstedt av et
lands sentralbank, kan den støttende infrastrukturen involvere både offentlige og private deltakere.
G7-rapporten fremhevet at enhver CBDC bør være forankret i G7s langvarige offentlige forpliktelser
til åpenhet, rettssikkerhet og sunn økonomisk styring, samt fremme av konkurranse og innovasjon.
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Japan - Central Bank Digital Currency Experiments
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2022/rel220526a.pdf
Skrevet: 20. juni 2022
(LM: I strømmen av rapporter fra ulike sentralbanker er denne rapporten interessant ettersom det
ikke er fokus på blokkjedeteknologi/DLT.)

Innledningsvis forklares at sentralbanken ikke har planer om å innføre CBDC, men ønsker å være
forberedt på endringer ved å eksperimentere med tekniske løsninger. De startet derfor en PoC i 2021
for å teste «CBDC ledger», et testmiljø for digitale sentralbank penger (CBDC) i en skyløsning.
Sentralbanken har testet 3 ulike arkitekturer. Alle 3 er basert på en arkitektur med en sentral
database i motsetning til desentral blokkjeder/DLT arkitektur.

Design 1:
Dette er en arkitektur der sentralbanken har en konto til alle sluttbrukere. I prinsippet det samme
som at alle har en konto i sentralbanken, der sentralbanken sørger for å oppdatere saldo til enhver
tid. Bankene (intermediary) deltar som mellommenn ved at det er bankene som sørger for å
overføre penger til kundens konto i sentralbanken og setter tilbake penger fra sentralbank-konto til
bank-konto når kunden ønsker å gå ut av CBDC og inn på bankkonto. Hele tiden oppdaterer
sentralbanken saldo for hver kunde. Betaling mellom sluttkunder går P2P, person til person, uten
mellommenn (banker).
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Design 2:
Dette er en arkitektur som ligner på den vi bruker i dag. Hver bank (ikke bankens kunder) har en
konto i sentralbanken for CBDC. Sentralbanken holder bare kontroll på hver banks saldo. I hver bank
har kundene en konto og bare kundens bank oppdaterer saldo til hver kunde. Betalingen på
kundenivå går P2P, person til person uten via sentralbankens oppgjørsmekanisme. Det medfører at
når person B i figuren betaler til person C i figuren oppdateres balansen til bankene i sentralbanken.
Person B er kunde av bank X mens person C er kunde av bank Y. Dermed oppdateres saldo for
bankene X og Y i sentralbankens system.
Design 3:
Dette er en arkitektur basert på token. Sentralbanken har verken konto eller oppdatert balanse.
Sentralbanken utsteder CBDC, som så sendes til bankene X og Y. Banken X har en kunde A som
mottar CBDC og som så betaler til B som betaler til C som betaler til D. D veksler så inn CBDC token i
bank Y som igjen sendes til sentralbanken.

Testene ble gjort ved å bygge systemer i en skytjeneste med tradisjonelle databaser. Design 1 og 3
krevde en enkelt databaseløsning mens design 2 krevde en database for sentralbanken og en for hver
av bankene. Det ble i tillegg laget enkle applikasjoner for kundene slik ar de kan motta og sende
CBDC.
Det ble testet med 100 000 sluttbrukere og 5 banker. Det ble testet med forhold med 5 %
utbetalinger, 30 % av betalingene innen samme bank, 60 % av betalingene mellom bankene og 5 %
mottak. I design 1 og 2 hadde hver sluttkunde sin egen konto, mens det i design 3 ble ustedt 25
millioner token og gjennomført 10 5 (100 000) transaksjons-oppdateringer.
Sentralbanken mener at det bør være ønskelig at et CBDC system klarer 100 000 transaksjoner i
sekunder med 5 sekunder endelig oppgjør (latency), men at 500 transaksjoner i sekundet er
tilstrekkelig for dagens behov som også ble «base case» for testen. High load i grafikken under er
3 000 transaksjoner pr. sekund.
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For å ta den venstre grafen først. Alle 3 klarte fint 500 transaksjoner i sekundet. Når hastigheten økte
til 3 000 transaksjoner i sekundet klarte design 1 det fint, deretter design 3 og dårligst ut kom design
2. I graf nummer 2 er det latency (finaniltet) som gjelder. Alle 3 har en latency rundt 10 millisekunder
med 500 transaksjoner i sekundet. Mens ved 3 000 transaksjoner i sekundet kommer design 1 best ut
med nesten samme latency som ved 500 transaksjoner. Design 2 og 3 går opp mot 1 000
millisekunder. I den siste figuren vises at alle 3 fint hadde en lav belastning på prosessorkapasiteten
ved 500, mens spesielt design 3 gikk rett i taket ved 3 000 transaksjoner.
Det største problemet ved design 2 når hastigheten gikk opp var at record ble låst i databasen for
lenge til at neste record kunne utføre, dermed stoppet prosessen opp en liten stund.
I design 3 ble utfordringen at hver transaksjon oppdaterte mer enn en token, noe som førte til at
prosessorkapasiteten ble utnyttet 100 %.
Det finnes måter å redusere problemene på. For eksempel ved design 2 å splitte prosessene. I design
3 ved å øke prosessorkapasiteten med flere servere. Det finnes også andre måter å redusere
utfordringene på.
Det ble undersøkt om det var noen av designerer som var bedre motstandsdyktige mot cyber angrep,
men resultatet var ganske det samme. Design 2 hadde den svakheten at hver bank må ta sine egne
lokale backup.
Så ble det undersøkt om det var mulig å sette en øvre grense på CBDC for hver sluttbruker. I design 2
ble det en utfordring når betalingen gikk mellom to banker, og det måtte settes inn en prosess som
sjekket balansen til mottaker før betaling fant sted. I design 3 er det ingen balanse og det ble
nødvendig å gjøre en kalkulasjon først.
Alle 3 design har fordeler og ulemper og testene førte ikke til noen konklusjon om hva som var best
ved en eventuell produksjon.
Den japanske sentralbanken starter nå fase 2 med dypere tester basert på teknologien fra fase 1.
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Sverige E-kronapiloten etapp 2
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/e-kronarapporter/e-kronapilotenetapp-2/
Skrevet: 28. juni 2022

Innledning
Riksbanken startet etappe 1 februar 2020 med Accenture som konsulent og Corda DLT teknologien
som plattform. Kroner blir representert med en såkalt digital token. Etappe 1 ble avsluttet rundt jul
2020 og etappe 2 startet februar 2021. De kaller digitale sentralbank penger for e-krona. Riksbanken
presiserer også at det ikke er noen beslutningen om å utstede digitale sentralbank penger eller
hvilken teknologi som skal benyttes dersom en slik beslutning treffes i fremtiden.
Etappe 2 inkluderte at Handelsbanken og TietoEvry ble deltagere i test prosjektet. I etappe 2 har de
testet integrasjon med bankens tradisjonelle systemer men likevel ved at DSP beveger seg i an
parallell infrastruktur som dermed skiller mellom kontopenger og DSP. I denne testen benevnes
banker som «deltager».
I testen ble det utviklet en sentral database for det Riksbanken kaller alias. Alias er informasjon om
eier av wallet, med en forståelig tekst, for eksempel «Peter Pan». Alle wallets som finnes i
testsystemet lagres i den sentrale databasen for alias, og alle kan slå opp ii databasen via sine banker
«deltagere». Et spørsmål som ble reist er hvem som har ansvar for alias databasen og om
sentralbanken med det påtok seg et ansvar de ikke har fra før.
Løsningen som ble valgt benytter token som representasjon for penger. Sluttbruker merker i
prinsippet ikke noen forskjell på om det er e-kroner i en wallet eller kontopenger på en bankkonto
fra en bank som brukes. For eksempel fungere autogiro godt i e-kroner. En annen wallet overføres
token til mobiltelefon, noe som gjør det mulig å betale offline. Ulempen er at om man mister
mobiltelefonen mister man også pengene. Derfor bør lokalt lagrede token betraktes som kontanter
og man bør ha en begrenset menge i wallet.
Det ble også testet betaling i butikk på POS (betalingsterminal). Det ble installert software og testet
betaling med e-kroner på samme terminaler som brukes til øvrige betalinger. Dersom e-kroner skal
inngå i alle betalingsterminaler må det til endringer i regelverket. Det er også et spørsmål om
uavhengighet om samme betalingsterminal som bankene benyttes. Det er stor innovasjon på
området for mobile terminaler og nye løsninger finnes muligens.
Det ble testet skalering og kapasitet med utgangspunkt i dagens behov med swish og kortnettverk og
transaksjoner døgnet rundt 7 dager i uken. Testene viste at med normale transaksjoner var
kapasiteten i corda/DLT det samme som dagens løsning, men utfordringene ble større med mer
komplekse transaksjoner og ulike type token.
Det ble gjort vurderinger av jusen ved e-krona. Hvilken type aktiva er e-krona og hvordan skal privat
informasjon beskyttes? Trolig er transaksjoner å anse som personopplysninger og skal behandles
deretter. Det kan tenkes at lover og regler må endres for å tilpasse til e-krona. E-krona kan muligens
sees som et alternativ til kontanter og juridisk vurderes på samme måte.
Testene har vist at Corda teknologien er lite tilpasset behovene som en «retail CBDC» har og
teknologien virker å være best tilpasset andre finansielle tjenester. Blant annet virker det å være
utfordringer om teknologien kan dekke de legale behovene.
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Testprosjektet har så langt vært vellykket og gir en god basis for videre test av digitale sentralbank
penger.

Etappe 2
E-krona må nødvendigvis være kompatibel med eksisterende infrastruktur på markedet. Testene har
vist at den teknologien som er benyttet ikke kan anvedendes i forbindelse med en digital sentralbank
penger (DSP) i produksjon hva gjelder kapasitet.
Testen med Handelsbanken og TietoEvry har vist at det er mulig å skape en infrastruktur uavhengig
av dagens som likevel er integrert i dagens konto og kjernestruktur både i en bank og hos en
betalingsleverandør. Det er testet at sentralbanken utsteder DSP som distribueres til kundene via en
bank og det er testet betaling mellom kunder. Bankene får tilført DSP mot å trekke på
sentralbankreserver i RIX. Det er en forutsetning at en kunde har en bankkonto og at banken har
gjennomført KYC og er ansvarlig for KYC. Det er likevel ikke testet for AML eller bokføring av
transaksjoner.
I testen ble det bygget noe som kalles e-kronamotor basert på Corda DLT teknologien. e-kronamotor
gjør det mulig for banker og andre deltagere å integrere i sine tradisjonelle systemer, samtidig som
kundenes saldo og transaksjonshistorikk ble presentert. Motoren ga også mulighet for en sentral
alias database.
Handelsbanken utviklet et web basert grensesnitt med egne tjenester mot sentralbankens DSP
løsningen. TietoEvery utviklet på sin side et web grensesnitt hvor bankene kunne bestille e-krona og
hvor kundene kunne ha øvre og nedre grense for e-krona i sine wallet med automatisk overføring
til/fra bankkonto.

Riksbanken drifter en node i Corda nettverket i tillegg til å drifte den såkalte notariats noden.
Notariats er viktig fordi den er den som verifiserer alle transaksjoner. TietoEvery drifter også en
node, men den er fysisk plassert i riksbankens tekniske miljø. Handelsbanken drifter også en node og
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den er fysisk plassert i Handelsbankens eget tekniske miljø. Men alle kunne kommunisere og utveksle
transaksjoner med hverandre.
Testen har vist at det er en overkommelig oppgave å integrere DSP/CBDC med eksisterende
systemer. DSP/CBDC infrastrukturen er parallell og uavhengig av dagens bank-infrastruktur med
unntak av der kundene overfører penger fra og til en bankkonto. Den parallelle infrastrukturen
medfører at betalingsmarkedet er mer robust.
Alias.
Blokkjedeteknologi og DLT har lange alfanumeriske koder som adresser til wallets, noe som gjør at
transaksjoner kan være komplisert og lite brukervennlig. Noen bruker mobiltelefonnummer som
identitet/alias. Riksbanken valgte i piloten å lage en sentral database tjeneste der brukerne kunne
lagre sine alias etter eget valg. Alias er et fritt valgt navn når wallet opprettes (lik profil navn i sosiale
kanaler), noe som gjør at en kunde kan ha mer enn en wallet.

Det er fordeler og ulemper med en sentral base. En av ulempene er avhengighet av denne ene
tjenesten. En desentral alias base kan utvikles, men som en test med mer omfattende arbeid. En
annen vurdering er hvem som er ansvarlig for alias basen, selv om sentralbanken setter ut det fysiske
arbeidet. Blir det sentralbanken er det en rolle sentralbanken ikke har i dag. Også bruk av QR koder
kan være effektivt for en alias løsning.
OFFLINE.
Med redusert bruk av kontanter øker risikoen for at betalingsmarkedet og dermed Sveriges økonomi
blir påvirket av forstyrrelser eller problemer med dagens betalingsmidler. Tester har vist at e-krona
kan lagres lokalt i en wallet på en mobiltelefon. Dermed kan en offline betaling gjennomføres. Men
det introduserer noen risker. Når nøkler og token lagres i nettverket blir offline utfordrende slik
dagens banksystem fungerer. Når token og nøkler lagres lokalt gir det mer fleksibilitet.
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Riksbanken bruker Corda teknologien i testen og Corda bruker utxo token. Sentralbanken har også
valgt en løsning der pengene er representert med token med verdier som 1 krone, 5 kroner, 10
kroner 100 kroner etc. tilsvarende som for kontanter. Når en betaler med 100 kroner for et kjøp på
70 kroner sendes 100 kroner token til sentralbanken og nye token med verdi 30 og 70 kroner blir
sendt til betaler og mottaker(vekslepenger). Ved første gang betaling offline kan derfor mottaker
verifisere at token kommer rett fra sentralbanken. Derimot blir det vanskeligere jo lengre
betalingskjeden blir. Normalt er det notaritas noden som verifiserer transaksjoner. Dermed er det
først når en av partene er online igjen at transaksjonene endelig verifiseres. En annen risiko er at
token laget lokalt teoretisk kan kopieres og med forfalskes. Dobbelt betaling (bruk samme token flere
ganger) er også en utfordring i offline betalinger. I tillegg er risiko for terrorfinansiering og betaling
for annen kriminell virksomhet en utfordring for offline betalinger. En måte å redusere risiko på er
gjennom lovregulering og innsyn.
Noen spørsmål angående offline:
•
•
•
•
•
•

Hur mycket pengar ska vara tillåtet att hålla i offlineläge?
Hur stora transaktioner ska accepteras?
Ska det vara olika regler för olika e-kronaanvändare (exempelvis konsumenter och
handlare)?
Hur många stegvisa offlinetransaktioner i följd kan tillåtas innan det behövs en
synkronisering online med nätverket?
Hur länge ska en användare tillåtas vara offline?
Hur ska riskerna fördelas vid betalningar offline?

POS / betalingsterminaler i butikk.
I testen ble en ny software installert på eksisterende POS terminaler som brukes i Sverige i dag.
Terminalene er igjen integrert med butikkens regnskap og lagersystemer. Det ble testet betaling med
E-krona i butikkene. En komplett parallell infrastruktur ville medføre egne POS terminaler eller bruk
av mobiltelefon/annen enhet, noe som ikke ble testet.

Kapasitet
For at DSP/CBDC skal kunne brukes i straks betalinger må hastigheten være tilstrekkelig. Som nevnt
har Riksbanken valgt at token har ulike verdier. Dermed inkluderer hver transaksjon flere steg ved at
sender beløpet skal innom noratitas noden som verifiserer, så skapes to nye token (30 og 70). I tillegg
kan det tenkes den originale 100 krona token egentlig består av flere token med mindre verdi. I hver
token er det en indeks med informasjon om den tidligere eier. Slike kjeder blir lenger og lengre jo
flere transaksjoner token deltar i. Dermed blir det fort mye som skal skje i hver transaksjon, spesielt
om betalingen består av mange token med små beløp som har ligget en stund i wallet. Dersom det er
mange ulike token i wallet vil det også ta noe tid å finne hvilke token som bør inngå i transaksjonen.
Testene viser at det er mulig å gjennomføre transaksjoner med hastighet tilsvarende dagens
infrastruktur for privatpersoner, men kan være utfordrende for selskaper med store
betalingsvolumer. Rapporten nevner ulike metoder å øke kapasiteten på.

Jus
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En utfordring med den DLT teknologi som er benyttet er at det er mulig å følge
transaksjonshistorikken bakover i tid og dermed dele informasjon om tidligere eiere av de digitale
pengene. Dermed er det en diskusjon om denne informasjonen er å anse som privat informasjon og
dermed brudd på personvern og EU GDPR regler. Det er på grunn av teknologier heller ikke mulig å
slette denne informasjonen slik GDPR krever, ettersom transaksjonskjedene ikke kan endres det er
noe av hensikten med blokkjeder/DLT). Det kan ikke utelukkes at det må lovendringer til og det det
må skje i samråd med EU.
Kontanter har en juridisk status ved at eier historisk har kunnet kreve fysisk metall for verdien av
kontantene. I dag kan ikke eier kreve fysisk metall, men kreve verdien (sui generis) i form av
makt/kjøpekraft. Det bygger på tillit til at staten garanterer for verdien.
Når en bankkunder har vekslet til seg e-krona i wallet og kundens bank går konkurs skal ikke kundens
e-krona berøres ettersom det er en fordring på sentralbanken. Beløpet skal ikke være i bankens
balanse eller inngå i konkursen. Dette vil medføre endringer i regler og lover.
e-krona blir i testen vurdert som digitale kontanter. Kontanter kan etter loven ikke ha renter.

Etappe 3
Prosjektet starter nå etappe 3.
Det blir ofte sagt at penger som er baserte på token og er programmerbare er smarte penger som
bidra til nye digitale tjenester. Etappe 3 vil bruke energi for å teste denne hypotesen med nye user
cases.
En eventuell utrulling av e-krona vil inkludere flere banker og samarbeidsparter. Etappe 3 vil teste
hvordan slikt samarbeide bør organiseres og hvilken rolle sentralbanken bør ha.
Er e-krona nettverket et oppgjørssystem kan det påvirke hvem som juridisk kan delta med hvilke
roller i nettverket. I tillegg må det defineres når en betaling er gjennomført. Også systemrisiko må
evalueres med hensyn på hvem som eier og er ansvarlig for nettverket.
Prosjektet har sendt ut en RFI for videre arbeider.
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BIS Annual Economic Report June 2022
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2022e.htm
Skrevet: 30. juni 2022
(LM: Dette er en rapport på 138 sider. Jeg tar bare med det som omhandler krypto og digitale
sentralbank penger som har tittel «The future of money».)

Introduksjon
Hver dag gjennomføres det mer enn to milliarder betalinger i verden. De betaler for varer og
tjenester, låner og sparer og engasjerer seg i en mengde finansielle transaksjoner. Hver gang de gjør
det, stoler de på pengesystemet – et stort antall institusjoner, regler og ordninger som støtter
pengeutveksling. I sentrum for pengesystemet står sentralbankene.
Sentralbankene fungerer ikke alene, men i sameksistens med private banker og
betalingsleverandører (PSP – Payment Service Provider). De private aktørene innoverer og utvikler
nye kundeflater, noe som skaper konkurranse og gode tjenester til forbrukerne. Rolledelingen
mellom sentralbanken og de private skaper tillit og innovasjon.
Krypto universet utfordrer infrastrukturen som har tjent samfunnet godt i lang tid. Sentrale enheter
erstattes av desentral og i mange tilfeller anonyme enheter. Desentral Finans (DeFi) forsøker å
replisere tjeneste fra tradisjonell finans i den desentrale verden med tjenester som er tilgjengelige til
alle døgnets tider og hver dag hele året. De siste dagene (juni 2022) har likevel vist at det er avstand
mellom visjon og virkelighet med kollapsen i Stablecoin Terra (UST) og Luna. Dette viser at den
parallelle og desentrale infrastruktur krypto er basert på ikke fungerer som et tilstrekkelig monetært
system. Systemet baserer seg på spekulative holdere av krypto aktiva i en uregulert verden av
offentlige blokkjedeteknologi-nettverk.

Hvilke krav stilles til et monetært system?
For å bidra til sikkerhet og stabilitet må penger være 1) en sikker verdioppbevaring 2) en allment
brukt måleenhet og 3) et utbredt betalingsmiddel. Deltagerne må være ansvarlig for sine handlinger
og bli gitt mandat for sine tjenester til publikum fra nødvendige regulerings-autoriteter. Det
monetære systemet må være effektivt med umiddelbart oppgjør ved betalinger og lave kostnader. I
tillegg må systemet være tilgjengelig for alle og samtidig sørge for personvern. Videre må systemets
integritet sikres og bidra til å beskytte mot illegale aktivitet. Verden er i endringer og det monetære
system må også endres over tid og tilpasse seg nye behov, samt bidra til konkurranse. I tillegg må
systemet være åpent og grensekryssende.
Dagens monetære system har utviklet seg mye, men mye gjenstår. Betalinger kan være vanskelig
tilgjengelig for enkelte og i tillegg med høye kostnader. Spesielt grensekryssende betalinger er både
trege, ugjennomsiktige, kostbare og består ofte av kontosystemer i helt ulike teknologier. Et stort
antall personer i lite utviklede økonomier har fremdeles ikke tilgang til digitale finansielle tjenester.
Det er viktig at det monetære systemet dekker de behov samfunnet krever.
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Krypto
Kryptomarkedet er i dag kaos (LM: juni 2022). Kollapsen i Terra stablecoin og tvillingen Luna er en
spektakulær erfaring. Mange kryptoaktiva har mistet opp mot 90 % av sin verdi siden toppen høsten
2021 og noen kaller det «krypto vinter». Når fokus utelukkende er på prisen vil ikke slike systemer
dekke samfunnets behov for et monetært system. Stablecoin har til hensikt å kopiere
sentralbankenes knytning til lokal valuta men mangler tillit, instrumentene til å gjennomføre og
beslutsomhet. Stablecoin er også bindeleddet mellom tusenvis av kryptoaktiva og ulike
blokkjedeteknologier. Mangfoldet av tokens og teknologier viser også fraksjoneringen og
pulveriseringen av hele øko-systemet. Penger er en egen enhet som skaper nettverkeffekt og er et
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gode for hele samfunnet. Det kan stilles spørsmål ved om kryptoaktiva er penger. Den type penger
som blir mest brukt blir ofte vinneren. Resultatet i kryptoverden er ofte at jo flere som flokker til en
kryptoaktiva jo høyere blir transaksjonskostnadene og lavere blir effektiviteten. Det igjen skaper
muligheter for nye, billigere og mer effektive teknologier. Dermed blir hele systemet mer
fragmentert. Uansett gir krypto mulighet til et raskere, billigere og mer effektivt monetært system,
noe også sentralbankene kan utnytte.
Krypto markedet startet med Bitcoin i
2008. Bitcoin introduserte en mekanisme
for å betale fra en person til neste uten
at det var en bank (eller flere banker)
mellom. Alle og enhver kan delta med å
verifisere at transaksjonen er ekte (mine)
og alle og enhver kan delta med å betale
og motta betaling (permissionless
blockchain). Istedenfor regulerte banker
sørger et stort antall anonyme aktører
med egeninteresse for at systemet
fungerer. Insentivet til de som sørger for
at det fungerer er økonomisk fortjeneste, enten i form av nye coins (PoW i Bitcoin), fortjeneste på
beholdning (PoS – staking) eller transaksjonsgebyr. Med introduksjonen av Ethereum kom
smartkontrakter som gjør verdiene/coin programmerbare. Dette tilfører systemet helt nye
muligheter og brukere kan plutselig få utført komplekse prosesser i selve øko-systemet. Det gjør det
mulig med digital representasjon av eierskap i form av tokenisering. Nye muligheter bringer ofte også
med seg nye risikoer.
Såkalte desentrale applikasjoner (dApps) har gitt grobunn til såkalt desentral finans (DeFi) med
hensikt å fjerne mellommenn slik som banker. Selv om DeFi utvikles raskt er det fremdeles
tradisjonelle tjenester som betaling, lån, innskudd med renter og forsikring som tilbys. Økosystemet i
DeFi er lukket og kombineres i veldig liten grad med det «virkelige livet». Stablecoin som gjenspeiler
en sentralbank valuta som for eksempel USD benyttes ofte som mellomlagring for DeFi tjenester.
Stablecoin finnes i hovedsakelig to varianter 1) støttet av aktiva og 2) algoritmisk. Støttet av aktiva er
for eksempel USDT og USDC som begge skal har aktiva som bankinnskudd eller sikre
statsobligasjoner for verdien av kryptoaktiva. Algoritmisk stablecoin derimot har en mekanisme som
skaffer kjøpere når kursen går ned og selgere når kursen går opp gjennom å tilby arbitrasje, noe som
i teorien skal skape en fast kurs. Den algoritmiske stablecoin TerraUSD kollapset i mai 2022, noe som
førte til at andre algoritmiske stablecoin også fikk problemer, i tillegg til at verdier ble trukket ut av
aktiva støttede stablecoin også. Robustheten til en stablecoin er i stor grad knytet til kvalitet og
åpenhet om mekanismen. Private penger har gjennom historien hatt en rekke utfordringer med tillit.
Stablecoin mangler regulering og innskuddsgarantier i tillegg til sentralbankenes garantier og evne til
å være utlåner og siste skanse.

Strukturelle begrensninger i krypto
I tillegg til mangel på stabilitet lider kryptomarkedet av noen innebygde begrensinger som høye
transaksjonskostnader og dårlig skalering. Hele systemet er basert på at noen sørger for at det
fungerer med verifisering og datalagring fordi de har økonomisk fortjeneste. Dersom kostnadene blir
større og inntektene mindre kan de starte å jukse og hele konsensus mekanismen kan feile. Ingen av
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dem har noe omdømme å ta vare på eller ansvarlig ledelse med formelle krav. Mekanismen
visualiseres med det såkalte
trilemma. Sikkerhet, skalerbarhet
og desentralisert. Disse 3 er i stor
grad motstridende. Nye
kryptoaktiva må velge hva som
ofres for å få markedsandeler.
Terra, som kollapset, ofret
sikkerhet og delvis
desentralisering for å få skalering.
En trend de siste årene har vært å
bygge broer mellom ulike teknologier, noe som ofte ofrer sikkerhet. Det igjen har medført flere
innbrudd og tyveri av verdier fra kundene. Dette i sterk kontrast til tradisjonelle betalingsmidler.

DeFi
Til tross for navnet desentral finans (DeFi) er stadig flere DeFi tjenester sentraliserte. Mange av de
nye tjenester gjør valg desentralt med de som har «governance token» som ofte er en liten gruppe
tidlige investorer som ofte også går igjen i flere tjenester og som er ganske homogene. I tillegg er
ofte såkalte orakler, informasjon fra utsiden av blokkjeden, en
avgjørende faktor i beslutningen og oraklene kan være styrt av
noen med avvikende interesser (såkalt oracle problem). Mange
DeFi tjenester baserer seg også på CEX (Centralized Exchanged)
istedenfor DEX (Decentralized Exchange) fordi CEX ofte har
bedre likviditet enn DEX. CEX har mange likheter til tidligere
markedsplasser. En utfordringer er at mange CEX
markedsplasser ikke er åpne om sine posisjoner. For eksempel
meldte Coinbase markedet at de hadde 256 milliarder dollar
under forvaltning ved utgangen av mars 2022, mens balansen
viste 21 milliarder dollar 1. januar 2022. Med så stor usikkerhet i verdiene er det vanskelig å finne
effektive reguleringsmekanismer.

Regulering
Det trengs regulering for å redusere risiko og beskytte investorene og ikke minst forhindre
regulerings-arbitrasje. Prinsippet bør være «lik aktivitet, lik
risiko, like regler». Aktiva-baserte stablecoin er i prinsippet
pengemarkedsfond som lagrer likvider og obligasjoner som
støtter verdien av token, og burde muligens reguleres som
et tradisjonelt pengemarkedsfond. Krypto børser som skjuler
sine kunder og ikke følger KYC reglene fra FATF (Financial
Action Task Force) burde stenges og banker og kredittkort
som bidrar til penger inn og ut bør få større krav til å finne
rettmessige eiere. Selv om publikum burde få lov til å
investere i risikofylte tjenester som krypto bør det være krav
til informasjonen som gis til investorene. Veksten i
kryptomarkedet kan smitte over i tradisjonell finans selv om
de fleste bankene frem til nå har vært tilbakeholdene.
Derimot har family offices, fond og hedgefond vært aktive den siste tiden.
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BIS bidrar til dette internasjonale samarbeidet gjennom diskusjoner i BIS-utvalg, som BIS-utvalget for
betalinger og markedsinfrastruktur (BIS CPMI) og Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
BIS er aktivt engasjert i G20-diskusjonen om regulering av kryptovalutaer, som koordinert av
Financial Stability Board (FSB). BIS utvikler også anvendt teknologiske evner på dette området for å
informere den internasjonale politiske dialogen. BIS Innovation Hub utvikler en kryptovaluta og DeFi
analyseplattform som kombinerer on-chain og off-chain data for å produsere kontrollerte
informasjon om markedsverdier, økonomisk aktivitet og internasjonale strømmer.
Kryptomarkedet har vist nye teknologiske muligheter. Men samtidig at krypto mangler stabilitet,
ansvar, effektivitet og integritet. I tillegg er det fragmentert og skjørt. Mange av disse svakhetene vil
bestå selv med bedre regulering.

Fremtidens penger
Fremtidens penger og økonomiske system bør koble ny teknologi med sikkerhet og stabilitet som en
sentralbank kan tilføre og sentralbankene er derfor godt posisjonert til å ta en posisjon. Det kan føre
til bedre tjenester i det virkelige livet. Sentralbankene kan bidra til at tiden mellom en betaler og en
mottaker er kortest mulig og at det finnes likviditet til å gjennomføre betalingene, alltid. I tillegg kan
sentralbankene bidra til regulering og ettersyn av de private bankene. Ettersom mandatet til
sentralbankene er til samfunnets beste kan sentralbankene bygge infrastrukturen fra grunnen og
opp.
Et nytt økonomiske system kan inneholde noen nye komponenter:
Programbarhet medfører at transaksjoner kan utføres basert på «alt eller ingenting» (atomic)
transaksjoner når avtalte forhold inntreffer. Det øker effektiviteten i handel og gjør transaksjoner
komponentbare. Det gjør det mulig å inkludere flere deltager i transaksjonene.
Tokenisering kan også gjøres med M1 penger
(bankinnskudd etc.) Sentralbanken rolle fra den
spede start var å fjerne motpartsrisiko ved å
debitere betalers konto og kreditere mottakers
konto. Dette prinsippet kan føres inn i en DLT verden
og overføres til aksjer, eiendom, andre aktiva og føre
til nye innovative tjenester.
Interoperabilitet mellom ulike banker og tjenester
er også en rolle sentralbankene har. I tillegg er
straks-betalinger og finansiell inkludering viktig når
ny arkitektur oppstår.
En metafor som brukes er et tre der sentralbanken
er grunnstammen som får det hele til å bære. De
private bankene bidrar som feste til grenene der
kundene og nye tjenester kan florere.
Rapporten går så inn i en fase med mange sider om digitale sentralbank penger og mulige eksempler
på hvor effektivt ny teknologi kan være. I stor grad en utdypning av det som alt er skrevet, så jeg
avslutter her om denne rapporten.
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