
OPRAVDU ZANIKNOU CENTRÁLNÍ BAN-
ky? V tomto textu chci prozkoumat,

zda je to pravděpodobné. Dříve si však
musíme vyjasnit jinou věc: které typy
elektronických peněz se nejspíše prosadí
a proč?

Jak lidé volí peníze
Při diskusi o elektronických penězích se
obvykle mluví hlavně o technologii. Před-
pokládá se, že k rozšíření nového typu pe-
něz (např. elektronických peněženek) sta-
čí technologický pokrok. To však není
pravda. Lidé se nezajímají o technologii,
ale o své náklady. Budou používat takové
typy peněz a transakčních prostředků, kte-
ré jim umožní provádět transakce (např.
nakupovat) s minimálními náklady.

Tyto náklady se skládají z mnoha slo-
žek. Nejdůležitější jsou dvě:
1 ztracený úrok – peníze buď nenesou

žádný úrok nebo jen nižší než např.
obligace a

2 vyhledávací náklady – náklady na vy-
hledání partnera, který je ochoten s ni-
mi obchodovat a přijmout při tom
platbu jejich penězi.

Důležité jsou i různé poplatky spojené
s použitím peněz a transakčních prostřed-
ků, náklady spojené se ztrátou jejich kup-
ní síly (inflací), možností padělání nebo
krachu jejich emitenta apod.

Tlak na minimalizaci nákladů vede mi-
mo jiné ke standardizaci peněz. Na jed-
nom území se obvykle užívá jen jedna
měna a ostatní jsou konkurencí vytlačeny.
Ta měna, která je na začátku nejrozšíře-
nější (např. zlato) vytlačí ostatní, protože
s méně rozšířenými měnami jsou spojené
vyšší vyhledávací náklady. To stejné platí
i pro transakční prostředky. Lidé budou
používat pouze jeden typ platební karty,
a to ten nejrozšířenější. Ostatní konkuren-
ce buď vytlačí nebo donutí přijmout spo-
lečný standard (dnes všechny bankomaty
přijímají jak karty VISA, tak EC/MC).

Standardizace se týká pouze typu pe-
něz a transakčních prostředků. Emitovat
peníze (bankovky, běžné účty apod.) nebo
transakční prostředky (bankovky, platební
karty apod.) může neomezený počet sou-
kromých firem. Neexistuje přirozená ten-
dence k monopolizaci těchto odvětví.

Standard může být v průběhu času
změněn. K takové změně dojde pouze
tehdy, když je přechod k novému standar-
du výhodný už pro ty, kdo ho budou po-
užívat jako první. Pokud by byl výhodný

teprve ve chvíli, kdy na nový standard
přejdou všichni nebo aspoň většina, změ-
na by se nikdy neuskutečnila: každý by
čekal, dokud se změnou standardu neza-
čne někdo jiný.

Proč se neprosadily „vir-
tuální peníze“
Mnozí dnes mluví o tom, že virtuální pe-
níze se zatím neprosadily. Tím mají na
mysli, že se dosud neprosadily

a 
. Hlavní formu peněz tak stále

představují mince a bankovky emitované
centrální bankou a běžné (šekovatelné)
účty emitované komerčními bankami.

Proč se tyto virtuální peníze dosud
neprosadily? Jedním důvodem je odpor
vlády (předčasná regulace). To však není
důvod hlavní. Významnější je fakt, že ve-
řejnost nemá důvod tyto alternativní
transakční systémy používat, protože jsou
(aspoň zatím) s nimi spojeny vyšší
transakční náklady než s „klasickými“ pe-
nězi.

Elektronické peněženky stejně jako ho-
tovost (bankovky a mince) nenesou žádný
úrok. Na rozdíl od hotovosti však nejsou
přijímány každým. Vzhledem k jejich ma-

bankovky
virutálníelektronické peněženky
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Způsobí elektronické peníze převrat ve vydávání peněz?
S elektronickými nebo virtuálními penězi jsou spojována nejrůznější očekávání. Někteří lidé předpokládají, že roz-
voj elektronických peněz zcela vytlačí dnešní peníze z oběhu a povede tak k zániku centrálních bank.

<michal.kvasnička>

centrálních bank
~ fast facts)

@Elektronické peněženky a virtuální bankov-
ky se patrně neprosadí, protože kombina-
ce bankovek a běžných účtů s debetní
kartou umožňuje provádět transakce s niž-
šími náklady.

@Technologický pokrok ale bude dále snižo-
vat konverzní náklady. Vlády by pak byly
nuceny přizpůsobovat míru inflace ve své
zemi míře inflace nejstabilnější světové
měny.

@Potom – pokud bude nějaká společnost
schopna emitovat měnu s výrazně stabil-
nější kupní silou než vlády a při skutečně
malých konverzních poplatcích – vzniká
prostor pro skutečně soukromé měny.

~ /???>)
ll virtuální bankovky – po internetu šířené pakety
dat, které by byly přijímány jako peníze bez spojení
s bankou.

ll elektronické peněženky – jakékoliv obecné před-
placené platební karty.

konec



lému rozšíření jsou vyhledávací náklady
velmi vysoké – zkuste najít obchodníka,
který je přijímá. Z pohledu obchodníků
jsou s použitím elektronických peněženek
také spojeny vysoké náklady: Je potřeba
speciální zařízení, které by odečítalo zů-
statky z klientských karet a dokázalo je
přesunout do banky. Protože jen málo
klientů elektronické peněženky používá,
obchodníkovi se nevyplatí potřebné zaří-
zení kupovat. Tím se uzavírá bludný kruh.

Ve srovnání s debetními kartami vy-
cházejí elektronické peněženky podobně
žalostně. Vyhledávací náklady spojené
s debetními kartami jsou mnohem nižší,
protože tyto starší karty jsou rozšířenější.
Navíc šekovatelné účty nesou úrok. Elek-
tronické peněženky mají také vyšší riziko
padělání a bankrotu emisní instituce.

Vyšší náklady
S použitím elektronických peněženek jsou
tedy spojeny mnohem vyšší náklady. Za
to nabízejí jen málo: hypoteticky rychlejší
postup u pokladny než při placení hoto-
vostí nebo debetní kartou. Veřejnost si
však zřejmě ušetřeného času neváží nato-
lik, aby jím odůvodnila vyšší náklady na
použití elektronických peněženek. Navíc
lze předpokládat, že technologický po-
krok (např. mobilních telefonů) ještě
zrychlí a zlevní použití debetních karet.
Pak už nebudou mít elektronické peněžen-
ky žádnou šanci.

V identické pozici jsou i tzv. virtuální
bankovky. I zde platí, že stejné služby
mohou poskytnout debetní karty, a to
s nižšími transakčními náklady. Jistým
problémem zůstávají platby „v malém“.
Ty však tvoří velmi malý tržní segment.
I kdyby se jeho pokrytí nějaké firmě vy-
platilo, půjde vždy jen o okrajovou záleži-
tost.

Můžeme tedy očekávat, že elektronic-
ké peněženky a virtuální bankovky se pa-
trně neprosadí, protože kombinace banko-
vek a běžných účtů spojených s debetní
kartou umožňuje provádět stejné trans-
akce s nižšími náklady.

To však neznamená, že se nerozšíří
elektronické peníze jako takové – i běžné
účty jsou formou elektronických peněz:
jsou udržovány jako čísla v bankovních
počítačích a lze je rychle a levně přenášet

jako elektrické impulsy mobilním telefo-
nem nebo přes internet. Od výše zmíně-
ných typů peněz se liší jen tím, že do kaž-
dé transakce je zapojena zprostředkující
instituce – banka. To však může být spíše
výhoda, protože se snižuje riziko padělání.

Konkurence mezi měnami
Zatím jsme mluvili o penězích jako
o určitých aktivech (mincích, bankov-
kách, zůstatcích na běžných účtech apod.)
a transakčních prostředcích (bankovkách,
debetních kartách apod.). K rozřešení
zbývá otázka, jaké měny se budou v blíz-
ké budoucnosti používat a kdo je bude
emitovat. Tedy zda budeme platit koruna-
mi, dolary, eurem, nějakou soukromou
měnou nebo zlatem? Právě možnost vzni-
ku soukromých měn byla od začátku jed-
nou z nejlákavějších charakteristik elek-
tronických peněz. Zůstává tato možnost
i v případě, že peníze budou mít dál cha-
rakter bankovek a běžných účtů?

Ano. Už dnes můžeme mít běžné účty
vedené např. v dolarech a platit pomocí
debetní karty v euru. Že se toho valně ne-
užívá, je dáno dvěma faktory: 1) kon-
verzní poplatky (poplatky za směnu mě-
ny) jsou zatím relativně vysoké, 2) míry
inflace hlavních měn jsou velmi podobné,
takže se to nevyplatí. V hyperinflační ze-
mi by se to však mohlo vyplatit.

Můžeme předpokládat, že technologic-
ký pokrok bude dále snižovat konverzní
náklady. V takovém případě budou vlády
nuceny přizpůsobovat míru inflace ve své
zemi míře inflace té nejstabilnější světové
měny – v opačném případě část veřejnosti
začne používat stabilnější cizí měnu. Čím
nižší budou konverzní poplatky, tím nižší
rozdíl mezi domácí a nejnižší světovou
mírou inflace bude udržitelný. Časem mů-
že dojít k „dolarizaci“ ekonomiky – sta-
bilnější měna může vytlačit původní
z velké části i při platbách bankovkami
a mincemi, jak to už dnes vidíme třeba
v Jižní Americe.

Vzniká také prostor pro skutečně sou-
kromé měny. Pokud bude nějaká společ-
nost schopna emitovat měnu s výrazně
stabilnější kupní silou než vlády, pak je
(při skutečně malých konverzních poplat-
cích) možné, že část veřejnosti začne na
svých běžných účtech držet tuto měnu.

Při současných mírách inflace hlavních
měn a současné výši konverzních poplat-
ků to je však krajně nepravděpodobné.

Konkurence mezi centrálními bankami
tedy v budoucnu patrně vzroste. K jejich
úplnému vytlačení z trhu však dojít nemů-
že. Žádná současná vládní měna totiž ne-
ní konvertibilní – není možné předložit
bankovky centrální bance k výměně za
něco jiného, např. zlato nebo dolary. Je-
den člověk se tedy sice může ve směnár-
ně snadno zbavit všech svých korun,
všichni lidé však nikoli (nikdo by je neku-
poval). Také vlády zatím vyžadují daňové
a jiné platby v měně své centrální banky.

Technologický pokrok a trhem vynuce-
né deregulace bankovnictví tedy mohou
výrazně zvýšit efektivitu trhu a snížit mož-
nost vládního zneužití peněz, nemohou ji
však úplně odstranit. Svobodné bankov-
nictví (svět bez centrálních bank, kde pe-
níze jsou zcela soukromé, kde neexistuje
inflace ani jiné zneužití peněz vládou
a kde je hospodářský cyklus hladší) nemů-
že znovu vzniknout spontánně. Pokud ho
skutečně chceme, pak musíme začít na
vlády svých zemí tlačit jako voliči–– ##
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Lidé se nezajímají o technologii, ale o své náklady.
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