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Główne tezy raportu
Upowszechnienie się cyfrowych walut banków centralnych (z ang. CBDC – 
Central Bank Digital Currency) jest tylko kwestią czasu. Nastąpi to w ramach 
silnego trendu cyfryzacji będącego kontrreakcją władz państwowych na rozwój 
prywatnych kryptowalut.

Poszczególne CBDC będą znacząco różniły się w zakresie konstrukcji oraz im-
manentnych cech (np. podaż, termin przydatności, oprocentowanie).

CBDC będą stosowane nie tylko jako środki płatnicze, ale także jako niezwykle 
skuteczne narzędzia polityki pieniężnej oraz polityki gospodarczej.
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Cyfrowe waluty banków centralnych będą miały wielki wpływ na stabilność 
systemu finansowego, rynek bankowy, oprocentowanie depozytów, rynek zło-
ta i prywatnych kryptowalut. Skala tego wpływu będzie zależeć od konstrukcji 
najważniejszych, najpopularniejszych CBDC.

Poważny gracz geopolityczny, który jako pierwszy wprowadzi do obiegu CBDC 
uzyska znaczącą premię za pierwszeństwo.

Gracz geopolityczny, który uruchomi CBDC oferujące wysoki stopień anoni-
mowości transakcji (lub całkowitą anonimowość), może stać się „cyfrową 
Szwajcarią” XXI wieku. 

CBDC staną się narzędziem polityki 
pieniężnej i gospodarczej.
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wstęp

Cyfryzacja to jeden z najsilniejszych trendów w światowej gospodarce, a praw-
dopodobnie najsilniejszy. Trwa on od kilkudziesięciu lat, ale tak na dobrą sprawę 
od początku lat 90. XX wieku. Pandemia koronawirusa, która wybuchła dwa lata 
temu, przyspieszyła i wzmocniła go, gdyż ludzie i firmy musieli zacząć wykonywać 
o wiele więcej czynności, niż dotychczas, zdalnie i online – poprzez smartfony, 
laptopy czy tablety.

W ramach bardzo szerokiego, pojemnego trendu cyfryzacji pojawiły się prywat-
ne i (zazwyczaj) zdecentralizowane kryptowaluty, wraz z uruchomieniem sieci 
Bitcoin na początku 2009 roku. Dziś są ich tysiące i co chwila powstają nowe 
(choć też niektóre umierają), a prym wiodą bitcoin oraz ethereum. Używa ich 
na razie około 200 mln ludzi, łączna kapitalizacja rynku cryptos to około 2 bln 
USD (stan na 7 stycznia 2022 r., według serwisu coinmarketcap.com). 

Obecnie wśród kryptowalut 
prym wiodą bitcoin i ethereum.
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Odpowiedzią władz państwowych na cryptos – którą należy postrzegać jako 
naturalną obronę przed „prywatyzacją” pieniądza – mają być cyfrowe waluty 
banków centralnych (z ang. CBDC). Pierwsze CBDC już działają, ale głównie  
w krajach niewiele znaczących na mapie polityczno-gospodarczej świata. Nad-
chodzi jednak wielkimi krokami czas, gdy znaczący gracze uruchomią swoje 
narodowe waluty cyfrowe. Wedle Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) 
pod koniec 2020 r. 86 proc. spośród 65 ankietowanych banków centralnych 
prowadziło badania koncepcji emisji CBDC. Rozwój technologii cyfrowych na-
siliła pandemia COVID-19, a BIS notuje zwiększone zainteresowanie projektami 
CBDC od II połowy 2020 roku.

Co pojawienie się CBDC będzie oznaczało dla światowej gospodarki i poszcze-
gólnych gospodarek? Co będzie to oznaczało dla systemu finansowego i polityk 
pieniężnej? Jaki będzie miało to wpływ na rynek cryptos i złota? O tym w dalszej 
części raportu.
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Czym jest CBDC?
Central Bank Digital Currency (CBDC) to pieniądz cyfrowy banku centralnego. 
Jest to cyfrowy odpowiednik monet i banknotów – legalny środek płatniczy 
na terytorium danego państwa. Ma się różnić od obecnie wykorzystywanego 
pieniądza bezgotówkowego (przechowywanego np. na rachunkach oszczęd-
nościowych) z tym, że korzystanie z niego nie będzie wymagało posiadania 
konta w banku prywatnym (ma on być dostępny dla wszystkich obywateli do 
rozliczeń, także dla tych, którzy nie mają konta bankowego). Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (MFW) definiuje CBDC jako nową formę pieniądza, wyda-
waną w formie cyfrowej przez narodowy bank centralny, która ma służyć jako 
prawny środek płatniczy.

„Pieniądz cyfrowy banków centralnych będzie miał unikalne przewagi nad go-
tówką: ostateczność rozrachunku, płynność i integralność. Będzie środkiem 
płatniczym w zaawansowanym stadium rozwoju, odpowiednim dla nowoczesnej 
gospodarki” – przekonują analitycy Banku Rozrachunków Międzynarodowych 
(BIS) w raporcie CBDCs: an opportunity for the monetary system. „Pieniądze 
cyfrowe powinny być projektowane z myślą o interesie publicznym. CBDC 
mogą sprawić, że pojawią się nowe warunki sprzyjające innowacjom, mogą 
też usprawnić płatności transgraniczne i ograniczyć ryzyko substytucji waluty. 
Ostateczne korzyści z przyjęcia nowej technologii płatniczej będą zależeć od 
struktury bazowego systemu płatniczego i ustaleń dotyczących zarządzania 
danymi oraz od stopnia współpracy międzynarodowej” – wskazują analitycy BIS.
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Obecnie prace analityczne nad CBDC są prowadzone w niemal 60 państwach 
na całym świecie. Wśród najważniejszych trzeba wymienić USA, Chiny, Rosję  
i Wielką Brytanię. Państwo Środka jest najbliżej wprowadzenia swojego cyfro-
wego juana (e-CNY) do obiegu na terytorium całego kraju, bo testowano go 
już w dużych miastach (w Shenzhen, Shanghai, Hainan czy Dalian dokonano 
w 2021 roku około 70 mln płatności na kwotę około 5,3 mld USD), a ostateczny 
test ma się odbyć podczas igrzysk zimowych w Pekinie w 2022 r. Rosja ma roz-
począć pilotaż dla e-rubla w I połowie tego roku, podobnie jak Brazylia (która 
zapowiedziała, że jest to jak najbardziej możliwe, iż w 2024 r. będzie już w obiegu 
cyfrowy real brazylijski). W lipcu 2021 roku oficjalnie prace nad cyfrowym euro1  
rozpoczęła Unia Europejska i Europejski Bank Centralny (mają one potrwać 24 
miesiące).

Nad swoimi CBDC pracują także m.in. Dania, Australia, Japonia, Chile, Egipt.  
W niektórych krajach realizowane są już projekty pilotażowe (m.in. Francja, Ka-
nada, Szwecja, Ukraina, RPA, Korea Płd.), a nawet już wdrożono takie rozwiązania 
(Sand Dollar – Bahamy i Unia Wschodnich Karaibów; e-Naira – Nigeria). Bardzo 
blisko uruchomienia CBDC jest Kazachstan – może to zrobić do końca 2022 r.  
W grudniu 2021 r. o pilotażu zakończonym sukcesem poinformował bank centralny 
Jamajki, więc w tym roku mają trwać prace przygotowawcze do uruchomienia 
cyfrowej waluty na wyspie.

1 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.en.html.

Postępy w uruchamianiu CBDC



Warsaw Enterprise Institute 10

Cyfrowe waluty banków centralnych

Warto zauważyć, że Narodowy Bank Polski również zaczął zmierzać w kierunku 
cyfrowego złotego, wiele zmieniło się w ostatnich tygodniach. „NBP uważnie mo-
nitoruje postęp prac w zakresie emisji CBDC na świecie, aby – w razie zaistnienia 
takiej potrzeby – móc podjąć stosowne działania także w Polsce” – twierdził prof. 
Adam Glapiński, prezes NBP, kilka miesięcy temu w raporcie Pieniądz cyfrowy 
banku centralnego. I przyszła pora na stosowne działania. W grudniu NBP poin-
formował, że intensyfikuje prace nad cyfrowym pieniądzem banku centralnego. 
Z początkiem stycznia 2022 roku do podstawowych zadań Departamentu Sys-
temu Płatniczego NBP włączono prowadzenie prac w zakresie CBDC. Bank ma  
w tym roku dogłębnie przeanalizować potencjalne skutki wprowadzenia polskiej 
cyfrowej waluty do obiegu. Co ciekawe, równolegle PKO BP – największy polski 
bank, do tego państwowy – zastrzegł nazwę i znak graficzny PLCoin.

Chiny są najbliżej wprowadzenia 
swojego cyfrowego juana do obiegu 

na terytorium całego kraju.
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Jaki powinien być cyfrowy złoty?

Zapewne za 10–15 lat okaże się, że większość liczących się na mapie po-
litycznej świata państw ma swoją własną walutę cyfrową. Warto więc już 
na etapie jej projektowania i tworzenia postarać się, by była wyjątkowa 
i wyróżniała się na tle innych. 

• Wydaje się, że jedną z wyjątkowych cech, jakie można by jej nadać, 
jest znacząca, a może i 100-procentowa gwarancja prywatności dla 
użytkowników. Kraj, który zdecyduje się nadać swojej cyfrowej walucie 
taką cechę, może stać się „cyfrową Szwajcarią”. Zdecydowana więk-
szość władz zapewne się na takie rozwiązanie, z oczywistych powodów, 
nie zdecyduje. 

• 
• Inną ważną kwestią jest także powiązanie kursu cyfrowego złotego  

z polską narodową walutą w stosunku 1:1, by pozbyć się spekulantów. 
Cyfrowy złoty nie powinien być aktywem inwestycyjnym, a efektywnym 
środkiem wymiany w transakcjach elektronicznych.

Odsetek banków centralnych zaangażowanych w prace nad CBDC

Źródło: NBP/BIS
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Warto zdawać sobie sprawę, że kraje rozwijające się mają inne argumenty 
za wdrożeniem CBDC, niż kraje rozwinięte. „W gospodarkach rozwijających się 
prace nad CBDC wynikają przede wszystkim z niskiej efektywności istnieją-
cych systemów płatności, występowania zjawisk niezgodnych z prawem (jak 
np. unikanie płacenia podatków lub pranie pieniędzy) czy też wykluczenia 
finansowego znacznej części społeczeństwa. W gospodarkach rozwiniętych 
prace nad CBDC są natomiast często motywowane dynamicznym rozwojem 
nowoczesnych technologii oraz spadkiem wykorzystania gotówki w płatno-
ściach detalicznych, który może w konsekwencji doprowadzić do zaistnienia 
różnego rodzaju ryzyka związanego między innymi z formowaniem się monopoli 
prywatnych na rynku usług płatniczych” – czytamy w raporcie NBP Pieniądz 
cyfrowy banku centralnego.

Trwają również prace badawcze i pilotaże w zakresie wykorzystania CBDC do 
transakcji i rozliczeń transgranicznych. Wyniki eksperymentu Project Jura2 

– przeprowadzonego przez BIS oraz francuski i szwajcarski bank narodowy – 
wykazały, że CBDC mogą być skutecznie używane w rozliczeniach międzyna-
rodowych między instytucjami.

I jeszcze szczypta historii. Pomysł CBDC w zarysie jako pierwszy rzucił ekono-
mista James Tobin w 1987 r. Pierwszym projektem CBDC była cyfrowa waluta  
o roboczej nazwie Avant, nad którą myślał finlandzki bank centralny już  
w… 1993 roku! Pomysł szybko jednak upadł. Pierwszym poważnym projektem 
tego rodzaju było urugwajskie e-peso, dla którego pilotaż odbył się w 2014 r.  
i wciąż jest szansa na jego uruchomienie.

2 https://www.bis.org/press/p211208.htm.

W gospodarkach rozwiniętych prace 
nad CBDC są motywowane 

dynamicznym rozwojem 
nowoczesnych technologii oraz 

spadkiem wykorzystania gotówki 
w płatnościach detalicznych.
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CBDC – kwestie techniczne
CBDC to zobowiązanie banku centralnego, wyrażone w obowiązującej w danym 
kraju jednostce rozrachunkowej, w formie cyfrowej, które służy jako środek wy-
miany oraz środek przechowywania wartości. Mają istnieć dwa rodzaje CBDC: 
powszechnie dostępne dla płatności detalicznych oraz dla płatności wysoko-
kwotowych w transakcjach transgranicznych. 

Banki centralne rozważają dwa modele emisji CBDC: model oparty na ra-
chunkach prowadzonych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych  
w banku centralnym (account-based) oraz model oparty na emisji cyfrowych 
reprezentantów wartości (tokenów). CBDC może być realizowane w oparciu  
o technologię rozproszonych rejestrów – DLT (blockchain) lub inną.

Emitenci CBDC mogą nadać cyfrowym walutom różnorodne cechy. Wedle 
doniesień Chiny czy Wielka Brytania będą chciały, by ich narodowe waluty 
cyfrowe miały termin przydatności do wydania. CBDC mogą mieć także różny 
zakres dostępu (np. tylko dla osób fizycznych lub tylko dla osób prawnych), 
różny poziom anonimowości transakcji, czy mechanizm transferu, różnorakie 
oprocentowanie (lub jego brak). 

Chiny i Wielka Brytania będą chciały, 
by waluty cyfrowe miały termin 

przydatności do wydania.
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CBDC a inne formy pieniądza

Źródło: NBP/BIS

Mechanizm funkcjonowania CBDC w analizowanych modelach

Źródło: MFW/NBP
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CBDC w porównaniu do istniejących form pieniądza banku centralnego 

Źródło: BIS/NBP
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Wpływ CBDC na gospodarkę 
i finanse
Oczywiście, pojawienie się CBDC będzie oznaczało wiele zmian – w światowej 
gospodarce, dla systemu finansowego, dla polityki pieniężnej. Z pewnością 
będzie też miało duży wpływ na rynek prywatnych cryptos i złota. Nie obędzie 
się także bez kontrowersji.

Na co wpłyną CBDC?

Geopolityka – premia za pierwszeństwo. Niezwykle ważną kwestią jest to, 
który z najważniejszych graczy na światowej szachownicy jako pierwszy z suk-
cesem wdroży CBDC. Jak wiadomo, pionierzy w zakresie nowych technologii 
zawsze otrzymują dużą premię za pierwszeństwo. Nowatorskie rozwiązania 
technologiczne, które są udane, stają się w błyskawicznym tempie powszech-
nie akceptowalne. Obecnie – jak się wydaje – w wyścigu w zakresie CBDC 
prowadzą Chiny, daleko przed Rosją, Francją czy Unią Europejską. Jeszcze 
większą przewagę mają nad USA, które nie potrafią zdecydowanie ruszyć  
z pracami nad e-dolarem. Sukces e-CNY na krajowym podwórku jest nie-
mal pewny, bo chińskie społeczeństwo z ochotą zacznie używać państwowej 
waluty cyfrowej. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie cyfrowy juan,  
a nie cyfrowy dolar czy cyfrowe euro, będzie pierwszą z najważniejszych walut 
cyfrowych, które zostaną użyte do rozliczeń międzynarodowych. To może dać 
sporą przewagę konkurencyjną Chinom.
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Przyspieszenie cyfryzacji gospodarek rynków wschodzących. Na rynkach 
rozwijających się pojawienie się CBDC przypieczętuje ich przejście w kierunku 
gospodarki cyfrowej, przyspieszając rozwój gospodarek – przekonują eksperci 
firmy doradczej Forrester3. A gdyby jakiemuś graczowi z II ligi geopolitycznej udało 
się uruchomić bardzo dobrą jakościowo narodową walutę cyfrową, zdatną do 
użytku w rozrachunkach międzynarodowych, mogłoby to wprowadzić go do  
I ligi, gdyż uzyskałby tzw. efekt pierwszeństwa.

Dodatkowe narzędzie polityki pieniężnej. Oczywiście, narodowa waluta cyfro-
wa ściśle regulowana przez dany bank centralny może stać się dodatkowym 
narzędziem polityki pieniężnej. Można bowiem regulować jej oprocentowanie, 
termin przydatności do wydatkowania, podaż, kierunek przepływu, by w ten 
sposób zwiększać efektywność transmisji impulsów monetarnych do gospodarki. 
Przejrzystość transakcji przy pomocy CBDC mogłaby dać możliwość „regulo-
wania” życia gospodarczego na niedostępną do tej pory (a nawet trudną w tej 
chwili do wyobrażenia) skalę.

Wpływ na rynek złota. Należy również pamiętać, że pojawienie się CBDC w naj-
większych państwach świata będzie miało spory wpływ na rynek kryptowalut 
prywatnych oraz na rynek złota. Jeśli chodzi o kruszec, to niezwykle ciekawe 
wnioski przyniósł raport Central bank digital currencies and gold: implications 
for reserve managers4 przygotowany przez OMFIF i Światową Radę Złota. Wynika 
z niego, że cyfrowe waluty narodowe mogą mieć pozytywny wpływ na cenę złota, 
o ile niektóre z nich będą oparte bezpośrednio na tym kruszcu. „Pojawienie się 
CBDC opartej na złocie pozwoli, by złoto zachowało olbrzymią płynność i cechy 
safe haven, ale na powrót uczyni z niego powszechnie stosowany środek płatniczy 
i sprawi, że odzyska ono w pełni status głównego aktywa rezerwowego świata. 
Pytanie jednak, jak takie cyfrowe złoto będzie traktowane przez regulatorów  
w największych państwach świata” – piszą autorzy raportu. „Złoto wciąż rozwija 
się jako specyficzna klasa aktywa inwestycyjnego, a coraz większe transgra-
niczne wykorzystanie CBDC będzie prowadziło do większej zmienności kursów 
walut, co z kolei może skłonić banki centralne i komercyjne do budowania 
coraz większych rezerw złota” – stwierdza Shaokai Fan, szef działu bankowości 
centralnej w World Gold Council. Poza tym, jak wskazują autorzy cytowanego 
raportu, im więcej narodowych walut cyfrowych będzie miało datę przydatno-

3 https://www.forrester.com/blogs/the-rise-of-central-bank-digital-currencies.
4 https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-digital-currencies-and-gold.

CBDC mogłaby dać możliwość 
„regulowania” życia gospodarczego 

na niedostępną do tej pory skalę.
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ści do wydania, tym większym powodzeniem jako środek tezauryzacji będą się 
cieszyć aktywa fizyczne, w tym złoto.

Wpływ na rynek kryptowalut. Podobnie wygląda kwestia potencjalnego wpływu 
upowszechnienia się CBDC na rynek kryptowalut. Im bardziej sterowalne będą 
cyfrowe waluty narodowe (podaż), im mniej prywatności będą gwarantowa-
ły, tym większą popularnością mogą się cieszyć kryptowaluty antyinflacyjne, 
takie jak bitcoin czy ethereum oraz te gwarantujące absolutną anonimowość 
transakcji (monero). Przy czym powstaje pytanie: czy wraz z pojawieniem się 
CBDC nie dojdzie do radykalnego zaostrzenia polityki państw i banków central-
nych wobec kryptowalut i giełd cryptos? Można się obawiać, że jest to pytanie 
retoryczne. I o ile trudno sobie wyobrazić zakaz posiadania złota, o tyle pro-
ściej jest sobie wyobrazić zakazy funkcjonowania dla giełd kryptowalutowych  
w poszczególnych państwach czy blokady dla przelewów z takowych podmio-
tów na konta bankowe.

Kontrowersje

Transparentność transakcji. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wiele 
kontrowersji budzi kwestia transparentności transakcji zawieranych przy pomo-
cy CBDC. Nieprzychylni temu rozwiązaniu komentatorzy wskazują, że będzie to 
instrument do inwigilowania aktywności ekonomicznej społeczeństwa. Przecież 
banki centralne będą miały dostęp do rejestru transakcji, będąc emitentami 
takich walut cyfrowych. Być może pojawią się takie banki centralne, które do-
browolnie zrzekną się tego przywileju – wtedy emitowana przez nie cyfrowa wa-
luta ma szansę stać się prawdziwym „cyfrowym złotem”, a kraj emitenta „nową 
Szwajcarią”, gwarantującą anonimowość transakcji w cyfrowym świecie, tak 
jak kiedyś Helweci zagwarantowali tajemnicę bankową. Jednak zdecydowana 
większość banków centralnych z pewnością z tego przywileju nie zrezygnuje.

Alternatywa dla depozytów bankowych – niebezpieczna dla banków. Poja-
wienie się CBDC będzie miało także wiele skutków dla systemu finansowego 
oraz rynku kapitałowego (inwestycyjnego). Tego rodzaju pieniądz cyfrowy może 
stanowić dobrą alternatywę dla depozytów bankowych, jeśli będzie choćby 
minimalnie oprocentowany, a są takie koncepcje. Wtedy wywierałby negatywny 
wpływ na wielkość bazy depozytowej w sektorze bankowym, która jest przecież 
głównym źródłem pozyskiwania funduszy dla finansowania działalności kredy-
towej. Czyli emisja oprocentowanej CBDC może prowadzić do wzrostu kosztów 
działalności banków komercyjnych oraz wzrostu kosztów finansowania firm.

Zagrożenie dla stabilności systemu finansowego? W sytuacjach kryzysowych 
CBDC, jako pozbawiony ryzyka kredytowego środek tezauryzacji, mógłby stano-
wić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Dlaczego? Bo w przypadku 
spadku zaufania do sektora bankowego można będzie oczekiwać ucieczki od 
depozytów do CBDC. To mogłoby zagrażać funkcjonowaniu poszczególnych 
banków, a nawet całego tradycyjnego systemu bankowego. 
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podsumowanie
W ramach podsumowania oddajmy głos ekspertom NBP, którzy widzą wiele 
czynników ryzyka, związanych z wprowadzaniem CBDC do obiegu. „Jak wynika 
z analiz przeprowadzonych dotychczas przez banki centralne państw rozwinię-
tych o sprawnie funkcjonujących systemach płatniczych, brak jest jednoznacz-
nych dowodów na to, że wprowadzenie CBDC będzie rozwiązaniem bardziej 
efektywnym i tańszym od obecnie istniejących (np. w odniesieniu do czasu  
i kosztów rozrachunku płatności i papierów wartościowych). Dotyczy to przede 
wszystkim systemów płatności wysokokwotowych. W przypadku systemów 
płatności detalicznych dochodzą dodatkowo poważne wyzwania związane ze 
zmianą roli banku centralnego w systemie bankowym, stabilnością finansową, 
prowadzeniem polityki pieniężnej oraz zmianą zakresu działalności, a także 
pojawieniem się nowych lub zwiększeniem się skali istniejących rodzajów ryzyk 
(np. dotyczących cyberbezpieczeństwa)” – przekonują eksperci NBP w cyto-
wanym raporcie.

Brak jest jednoznacznych dowodów 
na to, że wprowadzenie CBDC będzie 

rozwiązaniem bardziej efektywnym 
i tańszym od obecnie istniejących.
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