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Povzetek poročila delovne
skupine G7 o stabilnih kovancih

5. december 2019

O poročilu delovne skupine G7
• V 2019 več zasebnih iniciativ na področju plačil, med njimi najbolj
znana iniciativa Libra
• Potreba po odzivu! Preučiti izzive, tveganja in koristi, ki jih lahko
prinesejo globalni stabilni kovanci (Global Stable Coins – GSC)
• 17. in 18. 7. 2019 –> srečanje finančnih ministrov in guvernerjev
centralnih bank G7 – Delovna skupina za stabilne kovance
G7 (Benoît Coeuré)
• 16. 9. 2019 –> na BIS organizirana Konferenca o
globalnih stabilnih kovancih
• 18. 10. 2019 –> poročilo predstavljeno na srečanju
finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank G7
– V pripravo poročila vključenih več mednarodnih
forumov (G20, CPMI, FSB, FATF …)
– https://www.bis.org/cpmi/publ/d187.pdf
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Ekosistem globalnih stabilnih kovancev
•

•

•

•
•

Predvsem kot odgovor na pomanjkljivosti obstoječih plačilnih sistemov:
– Pomanjkanje univerzalnega dostopa do finančnih storitev
– Neučinkovita čezmejna plačila malih vrednosti
Stabilni kovanci so običajno del obstoječih ekosistemov in opravljajo sledeče
funkcije:
– Izdaja, odkup in stabilizacija vrednosti kovancev
– Prenos kovancev med uporabniki
– Interakcija z uporabniki (npr. uporabniški vmesnik)
Najpogostejše zaznane oblike stabilnih kovancev:
– Izdani v razmerju 1:1 s fiat valuto
– Delež v portfelju (najrazličnejših) imetij
– Terjatev do izdajatelja
Univerzalna definicija stabilnih kovancev ne obstaja
Obravnava možna le od primera do primera!
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Izzivi, vezani na stabilne kovance 1/2
• Izzivi in tveganja za oblikovanje politike, pregled in regulativo:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pravna varnost
Primerno upravljanje
Regulatorne in pregledniške zahteve
Finančna integriteta
Varnost, učinkovitost in integriteta plačilnih sistemov
Kibernetska in operativna tveganja
Integriteta trga
Zaščita osebnih podatkov
Zaščita potrošnikov
Izpolnjevanje davčnih obveznosti
4

Izzivi, vezani na stabilne kovance 2/2
• Izzivi javne politike, vezani na globalne stabilne kovance:
– Poštena konkurenca in finančni trgi
– Posledice za finančno stabilnost
– Posledice za monetarno politiko
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Pravni, regulatorni in pregledniški okviri,
vezani na globalne stabilne kovance
• V teku intenzivna analiza obstoječih regulatornih okvirov
• Stabilni kovanci so lahko predmet različnih regulatornih
okvirov:
– Plačilni sistemi
– Finančne institucije in storitve
– Trg vrednostnih papirjev
• Regulatorni pristop bo zahteval tesno medsektorsko in čezmejno
sodelovanje regulatorjev
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Nadaljnje aktivnosti in priporočila 1/2
• G7 predlaga pripravo načrta nadaljnjega razvoja, ki obsega:
– Podporo iniciativam za izboljšavo čezmejnih plačil
– Podporo finančni vključenosti
– Izboljševanje sodelovanja med posameznimi pristojnimi organi
• Problematiko bo nadalje proučil FSB in pripravil preliminarno (aprila
2020) in končno (julija 2020) poročilo za G20, v katerem bo:
– Pregledal obstoječe nadzorniške in
regulatorne pristope
– Preučil, ali so obstoječi pristopi na tem
področju ustrezni
– Svetoval glede potencialnega
multilateralnega odziva na fenomen
• Centralne banke: preučitev prednosti in slabosti izdaje CBDC!
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Nadaljnje aktivnosti in priporočila 2/2

Dokler ponudniki stabilnih kovancev ne bodo
ustrezno naslovili v poročilu izpostavljenih izzivov
in tveganj, noben izmed projektov ne sme pričeti z
delovanjem!
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BS-ZAUPNO

Hvala za pozornost!

