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Federalna Republika Nigerii ogłosiła wprowadzenie cyfrowej waluty eNaira 

Opracował: Marek Kołtun, 28.11.2021 r. 

Federalna Republika Nigerii jako pierwszy kraj znajdujący się na terytorium Afryki, 

a także jako jeden z pierwszych krajów globu 25 października 2021 r. zdecydowała się na 

wprowadzenie cyfrowego środka płatniczego, jakim jest eNaira (wcześniej uczyniły to m.in. 

Bahamy, Saint Lucia, Grenada, Antigua i Barbuda). Ma to na celu m.in. poprawę i usprawnienie 

transakcji, poprawę płynności finansowej Nigerii oraz handlu krajowego i zagranicznego – taką 

informację podała arabska stacja telewizyjna Al-Jazeera.  

Zgodnie z oświadczeniem szefa nigeryjskiego Banku Centralnego Goldwina Emefiele 

„eNaira – waluta cyfrowa i naira – jednostka monetarna posiadają te same wartości i będą 

w obiegu występować po kursie jeden do jeden”. Cyfrowa waluta eNaira Banku Centralnego 

nie jest kryptowalutą taką jak Bitcoin, Dashcoin czy Litecoin, które nie są walutami 

w większości krajów, gdyż nie stanowią ogólnie akceptowanej formy płatności.  

 

Waluta cyfrowa to bezpośrednie zobowiązanie Banku Centralnego, dostępna dla 

wszystkich gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, jednocześnie pozwalająca na 
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korzystanie z elektronicznych środków cyfrowych Banku Centralnego. eNaira swoje 

funkcjonowanie oparła na rozproszonym zapisie kryptograficznym, jakim jest protokół 

blockchain – system bazujący na przechowywaniu zapisów transakcji księgowych w sieci 

jednostek centralnych. 

Federalna Republika Nigerii wprowadziła walutę cyfrową, aby promować i ułatwić 

usługi finansowe, umożliwić swoim obywatelom bezpośrednie wypłaty różnego rodzaju 

świadczeń finansowych, obniżyć koszty przetwarzania gotówki, poprawić dostępność 

i użyteczność środka płatniczego Banku Centralnego, umożliwić płatność w systemie peer-to-

peer, zwiększyć przychody i zarazem ściągalność zobowiązań podatkowych, wspierać system 

płatności, a także poprawić efektywność płatności transgranicznych.  

Wraz z polityką bezpieczeństwa waluty cyfrowej pojawia się ryzyko zagrożenia 

związane z zakłóceniem systemów bankowych. To zdarzenie jest prawdopodobne w sytuacji, 

gdy obywatele Federalnej Republiki Nigerii zdecydują się na posiadanie waluty cyfrowej 

zamiast przechowywać fizyczną nairę na rachunku bankowym. To zjawisko niesie także ryzyko 

powstania sytuacji, że banki nie będą mieć pieniędzy na udzielenie kredytów i innych 

produktów finansowych. Może to skutkować podniesieniem stóp procentowych w celu 

zachęcenia do utrzymywania depozytów w bankach. W konsekwencji mogą wzrosnąć odsetki 

naliczane od pożyczek, aby w ten sposób pokryć odsetki od oszczędności. Ponieważ jednak 

eNaira nie jest oprocentowana, a Bank Centralny może nakładać limity transakcji i salda na 

niektóre portfele kryptograficzne eNaira, ryzyko to jest zminimalizowane. Drugie ryzyko ma 

charakter operacyjny, gdyż w przypadku wystąpienia awarii systemów informatycznych, awarii 

teleinformatycznych lub cyberataków mogą one zagrażać prywatności użytkowników – zatem 

Bank Centralny zobowiązany został do wprowadzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego.  

Bank Centralny przejmie także funkcję prowadzenia centralnej księgi blockchain wszystkich 

transakcji użytkowników eNairy. Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że 

Produkt Krajowy Brutto Republiki Federalnej Nigerii, który posiada najmocniejszą gospodarkę 

na całym kontynencie Afryki, wyniesie w 2021 r. 480 mld dolarów. W swoim przemówieniu 

prezydent Federalnej Republiki Nigerii oświadczył, że eNaira może też pomóc w przeniesieniu 

znacznej liczny osób i podmiotów gospodarczych z sektora nieformalnego do formalnego, 

zwiększając aparat podatkowy Nigerii.  
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