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Malo izbire in jasen 
zmagovalec

NOVE TEHNOLOGIJE

Kaj tiktaka  
na Marsu
Silicijevi možgani, ki poganjajo vesoljske 
roverje, kapsule, plovila in sonde, so z vidika 
potrošne elektronike v dnevnih sobah 
strahovito podhranjeni in neverjetno dragi. A 
vsak zakaj ima svoj zato.

NOVE TEHNOLOGIJE

Znanilec 
sprememb
V Applu so navdušili že s prvo generacijo 
svojega lastnega sistemskega vezja za 
računalnike M1. Poglejmo, kaj se skriva 
pod njegovim pokrovom in zakaj gre v 
resnici za prelomen dogodek, ki bi lahko 
imel daljnosežne posledice za področje 
računalniških procesorjev.
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Cenejši telefoni so za uredništvo Monitorja naprave, 
katerih cene ne presegajo 300 EUR. Ta del tržišča je bil 
včasih enako raznolik kot boji za prodajo najdražjih na-
prav. Zadnja leta pa smo priče vse večji konsolidaciji in 
resnično le navidezni izbiri.
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Serija HP EliteBook meri na 
zahtevnejše poslovne uporab-
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še in čim lažje prenosnike ob 
solidnih zmogljivostih ter z 
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erjetno ste že slišali za 
izjavo Billa Gatesa, usta-
novitelja programskega 

velikana Microsoft, ki je že pred 
več kot tremi desetletji dejal, da 
svet potrebuje bančništvo, ne pa 
nujno tudi bank. Vedno bolj šte-
vilni tekmeci, predvsem tehnolo-
ško odlično podkovana podjetja 
iz t. i. fintech industrije, bankam 
zaton in izumrtje napovedujejo 
že zadnje desetletje, a ga še kar 
nismo dočakali. Morebiti ga niti 
ne bomo, saj banke vendarle do-
kazujejo, da niso povsem nepri-
lagodljivi dinozavri, za kakršne 
smo jih imeli.

Nasprotniki Gatesove izjave so 
seveda prepričani, da bodo ban-
ke z nami vedno. Kar je precej 
lažje verjeti, a ne zato, ker bi bile 
tako zelo spretne in prilagodlji-
ve, temveč zato, ker imajo »po-
tuho« države. Imajo bančno li-
cenco. So regulirane. So jedro 

bančništva, čeprav se to hitro 
širi na številna področja in posta-
ja vseprisotno. Banke pa so zau-
panja vredne shrambe denarja. 
Ne nazadnje tudi država za de-
nar na posameznem tekočem ra-
čunu jamči do višine sto evrskih 
tisočakov, kar še krepi naše za-
upanje vanje. Imajo torej držav-
ni blagoslov in jamstvo. Fintech 
podjetja pač ne (še).

Bi lahko imeli denar brez dr-
žave? Težko, če ne kar nemogo-
če. Denar na tem svetu obstaja 
praktično zgolj zato, da nas lah-
ko država obdavči. Prek denarja 
(in davkov) vse države tega sve-
ta spremljajo gospodarsko de-
javnost in jo po svojih najboljših 
močeh poskušajo uravnavati. 

Morda niste vedeli, a tretji-
na vsega denarja, ki je v obtoku 
po svetu, je namenjena davkom 
najrazličnejših vrst in oblik: 
davki od dohodkov pravnih 

oseb, davki od osebnih dohod-
kov, davki na dodano vrednost 
itd. Davki so glavni motivator, 
zakaj države izdajajo denar. 
Brez države je denar nesmiseln. 
Torej je tudi brez državne li-
cence bančništvo brez pomena. 
Bančna licenca je razlog, da za 
bančništvo potrebujemo banke, 
čeprav želijo tehnološka podje-
tja dokazati nasprotno. A hkra-
ti priznavajo, da bi bilo v prime-
ru, če bi imela bančno licenco, 
njihovo življenje neskončnokrat 
lažje.

Danes za plačevanje nujno ne 
potrebujemo bank, niti za prido-
bitev posojila niti za vlaganje ali 
zamenjavo valute. Gre za tran-
sakcije, ki se lahko zgodijo malo-
dane hipno tudi zunaj bančnega 
sistema. Res pa je – samo poglej-
te primer kriptovalut –, da ne gre 
nujno za zaupanja vredno hram-
bo premoženja.

In prav v tem grmu tiči zajec. 
V trenutku, ko bo kakšno fintech 
podjetje našlo način, kako upo-
rabnikom svojih storitev in reši-
tev postreči z absolutnim in neo-
majnim zaupanjem, takrat pa se 
lahko pogovarjamo o začetku za-
tona bank. Nič prej.

Vem, tudi bankam že zdaj za-
upa vedno manj ljudi. Nič ču-
dnega, saj se v kriznih obdobjih 
niso ravno izkazale. Niti največje 
med njimi, tiste z državnim gr-
bom. Pospešeno tiskanje denarja 
centralnih bank je bolj slab obliž 
na rano, saj ne odpravlja vzrokov 
za težave, temveč jih poskuša le 
omiliti, a srednje- in dolgoročno 
ustvarja nove težave.

Nov izziv je torej očiten. Bo ka-
teremu od tehnoloških velikanov 
uspelo pridobiti dovolj zaupanja 
uporabnikov (in držav) ter pre-
oblikovati bančništvo za vedno? 
To bi rad doživel. 

Zakaj banke  
še niso izumrle?
MIRAN VARGA
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ljub digitalizaciji sve-
ta ima gotovina v naših 
življenjih še vedno po-

membno vlogo. V evroobmočju 
se na fizičnih prodajnih mestih 
73 odstotkov plačil izvede z go-
tovino in 24 odstotkov s plačilni-
mi karticami. Slovenija je v zla-
ti sredini in ne odstopa bistve-
no od povprečja. A tako kot ra-
ste število transakcij, ker čeda-
lje več trgujemo in poslujemo, se 
povečuje tudi število negotovin-
skih plačil. Lani je njihovo števi-
lo naraslo za osem odstotkov, na 
100 milijard.

Na drugem koncu evropske-
ga spektra so Švedi, kjer ko-
ličina gotovine v obtoku upa-
da. Od leta 2002 do 2018 se je 

zmanjšala s 110 milijard kron 
na 60 milijard kron, odtlej pa je 
približno konstantna. Na Šved-
skem niso pogoste le trgovine, 
ki ne sprejemajo gotovine, tem-
več celo večina bančnih poslo-
valnic nima oddelka za gotovin-
sko poslovanje. Švedi so navdu-
šeni uporabniki plačilnih kar-
tic in aplikacije za hipna plačila 
Swish, zato ni presenetljivo, da 
njihova centralna banka preuču-
je e-krono. Do konca prihodnje-
ga leta naj bi sprejeli odločitev, 
ali jo bodo tudi uvedli.

Zakaj digitalne  
valute?

Prvi je potrebo po negotovin-
skih plačilih naslovil zasebni 

sektor. Danes imamo na voljo 
večjo množico plačilnih instru-
mentov kot kadarkoli doslej. Na 
daljavo lahko plačujemo s kla-
sičnimi bančnimi nakazili, ki 
prav zdaj dobivajo trenutno po-
ravnavo 24-ur dnevno (v Slove-
niji med fizičnimi osebami Flik, 
v celotnem območju SEPA med 
vsemi deležniki pa je to TIPS), 
s plačilnimi karticami, storitva-
mi, kot je Paypal, kriptovaluta-
mi in v prihodnosti tudi z elek-
tronskimi valutami tehnoloških 
velikanov (Facebook že razmi-
šlja o svoji). Vse te možnosti so 
enostavne, za končne uporabni-
ke brezplačne ali z nizkimi stro-
ški, a niso prevod gotovine v di-
gitalni svet, temveč so funda-
mentalno drugačne. Predstavlja-
jo namreč razmerje med potro-
šnikom in komercialno banko, 
medtem ko gotovina predstavlja 
terjatev do komercialne banke. 
Razlika je pomembna, centralne 
banke pa tudi malo skrbi, da bi 
v primeru nadaljevanja trenda 
opuščanja gotovine izpraznje-
ni prostor zasedli samo zasebni 
igralci.

Gotovina ima nekaj lepih la-
stnosti, ki jih vsi ostali načini 

plačil nimajo, zato bi ob opusti-
tvi zazevala praznina. Gotovi-
na je popolnoma anonimna, za 
končne uporabnike brezplač-
na in netvegana. Prva lastnost 
ne potrebuje pojasnil, brezplač-
nost pa je seveda stvar perspek-
tive, saj po nekaterih raziska-
vah upravljanje z gotovino sta-
ne do odstotka BDP. Poslovni ko-
mitenti še kako plačujejo stroške 
upravljanja gotovine pa tudi fi-
zično osebo bodo številne ban-
ke »olupile«, če bo želela razme-
njati bankovce v drobiž ali obra-
tno. A na načelni ravni neposre-
dnih stroškov ni. Netveganost pa 
pomeni, da razen zaradi inflaci-
je gotovina ne more izgubiti vre-
dnosti, saj ni tveganja, da izdaja-
telj ne bi mogel izpolniti svojih 
obveznosti. Centralna banka po 
definiciji ni tvegana.

Tem lastnostim so še najbliže 
bitcoin in sorodne kriptovalute, 
a tudi te ne izpolnjujejo pogoja 
netveganosti – nasprotno, njiho-
va vrednost divje niha in je od-
visna le od povpraševanja. Pred-
vsem pa niso regulirane, imajo 
težave z ogljičnim odtisom, s ka-
paciteto plačilnega sistema, pro-
vizijami itd.

Digitalni evro
Svet se v zadnjih desetletjih pospešeno digitalizira, k 
čemur sodijo tudi plačilni sistemi. Potrošnikom je že 
danes poleg gotovine na voljo cela paleta storitev, od 
bančnih nakazil in plačilnih kartic do internetnih po-
srednikov in kriptovalut, a vse to nudijo zasebni po-
nudniki. Centralne banke po vsem svetu so spoznale, 
da potrebujemo digitalno ustreznico gotovine, sicer 
jih lahko svet prehiti. ECB bi lahko do leta 2025 pri-
pravil digitalni evro, če se bo pokazala potreba. 
Matej Huš
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