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Na prahu bezhotovostnej spolo čnosti 

Americký  investi čný expert a futurológ o vízii bezhotovostnej spolo čnosti  

 

 

David R. Warwick: Ending Cash. The Public Benefits of Federal Electronic 

Currency. Quorum Books, 1998  

 

David R. Warwick: Toward a Cashless Society. The Fu turist. July - August 2004 

 

     Americký investičný expert a futurológ David R. Warwick  sa zaoberal 

perspektívami bezhotovostnej spoločnosti vo svojej knihe Ending Cash: The Public 

Benefit of Federal Electronic Currency . Koniec hotovosti – Verejné výhody federálnej 

elektronickej meny, ktorú publikoval v roku 1998. V roku 2004 publikoval vo 

futurologickom časopise The Futurist scenár prechodu k bezhotovostnej spoločnosti 

v článku Toward a Cashless Society – Smerovanie k bezhotovostnej spoločnosti. 

Warwick navrhol zavedenie Federálnej elektronickej meny, ktorá by nahradila 

doteraz používané hotovostné papierové a kovové peniaze. Za hlavnú výhodu 

prechodu k elektronickej mene považuje každoročné ušetrenie stoviek životov a viac 

ako biliónu amerických dolárov každoročne. 

 

Blížiaci sa koniec hotovostných pe ňazí 

 

   Warwick považuje za významný krok k prechodu k bezhotovostnej spoločnosti 

zdokonalenie technológie EFT – Electronic Fund Transfer, ktorá umožňuje 

používanie rôznych druhov bankových kariet na uskutočňovanie bezhotovostných 

transakcií.  Bezhotovostné financie poskytujú mnoho výhod ako sú redukcia 

poplatkov, zdokonalenie verejných služieb alebo eliminovanie mnohých závažných 

a násilných trestných činov.  Úplný a skutočný prechod k bezhotovostnej spoločnosti 

však bude musieť byť podľa Warwicka uskutočnený na základe vládneho projektu, 

pretože iba vláda môže ukončiť produkciu a obeh hotovosti a iba vláda môže 

zadministrovať elektronické nahradenie hotovosti.  Platobný priemysel vrátane VISA, 

MasterCard a Citibank  nemôže nahradiť hotovosť úplne, napriek používaniu 

inteligentných kariet, kyberhotovosti a ďalších inovácií.  
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Zločiny spojené s hotovos ťou  

 

   Warwick tiež uvádza, že hoci ľudia využívajú výhody plastických kariet, predsa len 

majú určitý vzťah k peniazom v podobe bankoviek a mincí. Ľudia považujú svet 

hotovosti za prijateľný, ale Warwick upozorňuje, že tento svet hotovosti nie je veľmi 

prijateľný z pohľadu zločinnosti. Upozorňuje, že najviac zločinov je páchaných 

v spojitosti s krádežami hotovosti alebo používaním hotovosti ako metódy platieb. 

Obchod s drogami je uskutočňovaný výhradne v hotovosti. Veľký objem daňových 

únikov je takisto skrytý v hotovostných transakciách. Hotovosť nachádzajúca sa 

v peňaženkách a vreckách robí z každého potenciálnu obeť lúpeže. Warwick uvádza, 

že hotovosť v podobe mincí a bankoviek bola v histórii problematickou 

nevyhnutnosťou bez praktickej alternatívy. To sa zmenilo s pokrokom technológie 

EFT.     

   Warwick upozorňuje, že ukončenie používania hotovosti môže výrazne zvýšiť 

kvalitu života redukovaním zločinnosti. Spolu s koncom hotovosti zmiznú bankové 

lúpeže ako aj iné lúpeže hotovosti, rovnako ako poklesnú aktivity spojené 

s kradnutím majetku a úplatkárstvom, pretože sú spojené s hotovostnými platbami. 

Warwick tvrdí, že ako zmizne anonymná hotovosť nebude žiadne ďalšie alternatívne 

médium, ktoré by mohlo byť využívané pri takýchto kriminálnych aktivitách. 

Obmedzenie takýchto nelegálnych aktivít bude tiež viesť ku generovaniu miliárd 

dolárov predtým neodvádzaných daní.  Ukončenie používania hotovosti tiež ušetrí 

miliardy dolárov vynakladaných na obeh bankoviek a mincí. To všetko ukazuje 

významný ekonomický a spoločenský prínos prechodu od používania hotovosti 

k elektronickému bezhotovostnému systému.   

 

Redukcia kriminality spojenej s používaním hotovost i 

 

   Warwick navrhol nahradenie bankoviek a mincí elektronickým ekvivalentom, ktorý 

nazval FEDEC – Federal Electronic Currency – Federálna elektronická mena. Vláda 

by mala prevádzkovať systém FEDEC a garantovať nové elektronické peniaze. 

Elektronická mena FEDEC by nemala nahradiť kreditné karty a ani iné EFT systémy 

a siete prevádzkované súkromným sektorom rovnako ako bankami.  FEDEC by bol 

prevádzkovaný ako oddelený systém, v ktorom každá osoba alebo právnická entita 
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by mala svoj účet.  Finančné transféry by sa uskutočňovali v rámci systému iba 

medzi jednotlivými účtami a neprebiehala by priama výmena s platobnými systémami 

súkromného sektoru.  

   Warwick uvádza, že v tomto ním navrhovanom systéme by financie boli kompletne 

stopovateľné.  Stalo by sa obtiažnym nejakým spôsobom elektroniky kradnúť FEDEC 

financie.  Všetky transakcie cez FEDEC by boli stopovateľné, čim by sa umožnilo 

príslušným orgánom identifikovať a stíhať zlodejov. Okrem toho ak by sa nejakí 

zlodeji podobní hackerom dostali do systému, obišlo by sa to bez násilia a teroru. 

Warwick to považuje za obrovský zisk, ktorý by zredukoval počty vážnych zranení 

spojených s používaním hotovosti a poskytol by bezpečnosť užívateľom kdekoľvek.  

Tento nový typ bezpečnosti by však nebol možný ak by nová mena bola používaná 

anonymne.  

   Warwick upozorňuje, že základný rozdiel medzi používaním hotovosti a skoro 

všetkými inými formami peňazí leží v stopovateľnosti. Hotovosť samotná nemá 

žiadne znaky vlastníctva a transakcie v hotovosti nie sú zaznamenávané.  Nikto sa 

nepýta, kto ju vlastní. Hotovosť je teda ideálne platobné médium pre zlodejov 

a nelegálne transakcie. Elektronické transakcie predstavujú neanonymný systém 

a sú zaznamenávané. Zaznamenávané sú časy a dátumy transakcií, transakčné 

údaje, transferované sumy a čísla účtov rovnako ako identita strán uskutočňujúcich 

transakcie. Tieto údaje potom môžu využívať príslušné orgány pri objasňovaní 

zločinnosti tak, ako sú dnes využívané vyšetrovateľmi záznamy kreditných 

a platobných kariet. FEDEC bude fungovať podobne. Zrušenie hotovosti má 

potenciál znížiť alebo eliminovať veľký objem zločinov. 

   Warwick uvádza, že každoročne približne 3 milióny Američanov sú obeťami 

kriminality zameranej na zmocnenia sa hotovosti ako napr. bankoví úradníci, 

zamestnanci obchodov, taxikári a všetci tí, ktorí prechovávajú a prenášajú peniaze 

v hotovosti.  Štvrť milióna ľudí utrpí rôzne druhy zranení a často sa snaha zmocniť 

hotovosti končí vraždou.  Na získanie hotovosti je zameraných každoročne asi 3 

milióny vlámaní do domov, obchodov alebo kancelárií. Prechod na elektronickú menu  

má potenciál urobiť domovy a pracoviská bezpečnejšími a znížiť väzenskú populáciu. 

Eliminovanie drogovej kriminality a úniku daní spojených s používaním hotovosti, 

môže každoročne ušetriť viac ako bilión amerických dolárov. 

   Warwick je toho názoru, že prínosy elektronickej meny FEDEC v oblasti zníženia 

a eliminácie kriminality vyvážia možné obavy z narušenia súkromia a zneužitia 
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údajov na centrálnu kontrolu.  Desiatky miliónov denných transakcií budú 

spracovávané automaticky, efektívne, bezpečne a anonymne  a človek s nimi ani 

nepríde do styku. Iba malé množstvo transakcii bude dostupné ľudským očiam. 

Bezhotovostnosť a ochrana súkromia teda nie sú nekompatibilné koncepty, tvrdí 

Warwick. 

 

Scenár prechodu k bezhotovostnej spolo čnosti 

    

   Warwick predpokladá prechod k  Federálnej elektronickej mene FEDEC po 

etapách. Odhaduje potrebu zhruba 10 rokov na úplný prechod k tejto elektronickej 

mene. Scenár prechodu k elektronickej mene FEDEC predpokladá súbežné 

používanie fyzickej hotovosti a elektronickej meny FEDEC po dobu niekoľkých rokov. 

Prvým krokom prechodu na FEDEC by bola jeho ponuka maloobchodu. Warwick 

predpokladá ústretový prístup maloobchodníkov k zavedeniu FEDEC, pretože by 

odpadli problémy a bezpečnostné riziká spojené s používaním hotovosti. 

Predpokladá tiež, že federálna vláda by poskytla zdarma transakčné karty každému 

jednotlivcovi. FEDEC by buď využíval FEDEC terminály alebo by bol 

naprogramovaný do existujúcich terminálov pre platobné karty.  

   Od určitého bodu by maloobchodníci mohli legálne odmietnuť platbu v hotovosti. 

To by povzbudilo jednotlivcov o zažiadanie si FEDEC účtov. V rovnakom čase by boli 

jednotlivcom ponúknuté osobné terminály schválené federálnou vládou, ktoré by 

umožňovali uskutočňovať transakcie medzi osobami, ktoré by neboli súčasťou 

byznisu, ako napr. dávanie vreckového deťom. 

  V poslednej etape predtým ako vláda stiahne hotovostnú menu z obehu úplne by sa 

museli zohľadniť potreby najchudobnejších. Vláda by buď rozmiestnila terminály pre 

každého pre vzájomné transakcie medzi osobami na poštách a iných verejných 

miestach alebo by ich zabudovala do verejných telefónov alebo by poskytla terminály 

chudobným zadarmo.  Sú možné rôzne varianty.  

 

Výhody zavedenia elektronickej meny FEDEC 

 

   Warwick uvádza, že používanie a spracovanie hotovostnej meny stojí každoročne 

60 miliárd amerických dolárov.  Táto suma zahŕňa 550 miliárd hotovostných 

transakcií každoročne, s nákladmi hradenými Ministerstvom financií USA, 
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Federálnym rezervným systémom USA a bankami a ďalej 10 miliárd amerických 

dolárov ukradnutých každoročne jednotlivcom. Tieto náklady by sa stratili používaním 

elektronickej meny FEDEC.  

  Ukončenie používania  hotovosti by ďalej vygenerovalo 30 miliárd amerických 

dolárov v podobe predtým neodvádzaných federálnych dani z príjmu, 4 miliardy 

amerických dolárov v podobe predtým neodvedenej štátnej dane z obratu a 10 

miliárd amerických dolárov v podobe dane z príjmu v jednotlivých amerických 

štátoch. Prechod na FEDEC by podľa Warwicka ďalej ušetril 25 miliárd amerických 

dolárov v podobe nákladov kriminálnej spravodlivosti a 17 miliárd v podobe redukcie 

vládnych defraudácií. Celkové úspory pre USA ako štát zo zavedenia elektronickej 

meny FEDEC odhaduje Warwick na 150 miliárd amerických dolárov ročne.  

   Hoci sa David Warwick zaoberá prioritne prechodom USA na bezhotovostnú 

spoločnosť, dá sa očakávať, že Slovensko sa bude za predpokladu, že bude chcieť 

patriť medzi vyspelé krajiny sveta, k tomuto prechodu na bezhotovostnú spoločnosť 

pridať. Preto už dnes treba uvažovať okrem prechodu od slovenskej koruny k EURO 

takisto o pomaly sa blížiacom konci používania hotovosti a prechode 

k bezhotovostnej spoločnosti.  

 

Ivan Klinec, výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV a predseda 

Futurologickej spoločnosti na Slovensku   
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