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Wstęp
od muszelek do pieniądza papierowego
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Źródło: https://medium.com/@pavol.travnik/evolution-of-fabulous-money-6b74c6e76e78

Źródło: https://hubpages.com/business/The-Story-of-Currency-A-Brief-Journey-Through-the-History-and-Evolution-of-Money

https://medium.com/@pavol.travnik/evolution-of-fabulous-money-6b74c6e76e78
https://hubpages.com/business/The-Story-of-Currency-A-Brief-Journey-Through-the-History-and-Evolution-of-Money


Źródło: https://www.dreamstime.com/evolution-money-concept-vector-illustration-transition-former-barter-system-commodity-money-to-nowadays-electronic-image104007231

https://www.dreamstime.com/evolution-money-concept-vector-illustration-transition-former-barter-system-commodity-money-to-nowadays-electronic-image104007231


Źródło: Bitcoin: Evolution of Money and Beyond, https://blog.unocoin.com/bitcoin-evolution-of-money-and-beyond-3bef3552815b

https://blog.unocoin.com/bitcoin-evolution-of-money-and-beyond-3bef3552815b


Pieniądz państwowy a rynkowy

❖„Niewielu dzisiejszych ekonomistów jest zaznajomionych z 
systemami monetarnymi pozbawionymi banku centralnego 
funkcjonującymi w przeszłości. W swej ignorancji są 
przekonani, że systemy takie nie mogły działać prawidłowo. 
Nie powinno zatem zaskakiwać to, że mało który z nich 
poważnie traktuje możliwość, by takie alternatywy mogły 
zapewnić większą stabilność systemu monetarnego, niż 
robi to Fed i pozostałe banki centralne.” – G. Selgin, s. 11.

❖„Rządy monopolizują system pieniężny nie w odpowiedzi 
na niedomagania rynkowych systemów, lecz w pogoni za 
rentą emisyjną oraz korzyściami wynikającymi z dostępu 
do taniego kredytu”. – jw. s. 19. 

❖A gdyby renta emisyjna była dzielona pomiędzy obywateli 
z pominięciem rządu? Dziś jest to już technicznie możliwe. 
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Stablecoins
i różne podmioty je emitujące
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Czas powstania a adaptacja

❖Z faktu, że „B” powstało po „A” nie wynika, że B zastąpi A. 
▪ Tak jak socjalizm nie zastąpił kapitalizmu.

▪ Ani internet nie zastąpił tradycyjnej poczty (na razie?). 

❖Bitcoin może funkcjonować obok tradycyjnych Aktywów (akcji, banków). 
• Tak jak pieniądz elektroniczny banków funkcjonuje obok gotówki (na razie?). 

❖ Podobnie, choć inne „C” (Cryptocurrencies) powstały po Bitcoinie, to nie 
oznacza, że zastąpią go (vide first mover advantage). 

❖ Bitcoin ma wiele wad. Część kryptowalut nie ma ich części. Ale w 
większości mają one problem z niestabilnością ich kursów (ku zadowoleniu 
ich twórców, jeśli znacząco rosną). Rozwiązaniem są tzw. stablecoins.
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Stablecoins a tradycyjne rozwiązania

❖Stablecoin to kryptowaluta, której kurs jest stabilny względem aktywa 
bazowego (kotwicy, np. USD). 

❖Podobne rozwiązania funkcjonują w świecie realnym od wielu lat. 
▪ Sztywne kursy walutowe. 
▪ Izby walutowe (currency board), np. Argentyna, Bułgaria.

❖ Istnieją również „waluty wirtualne”, które funkcjonują tylko w 
rozliczeniach (nie jako gotówka), a których cena zależy od kursów walut 
wchodzących w skład koszyka, np. SDR. Dzięki temu ich cena jest 
stabilniejsza niż walut narodowych.

❖Wszystkie waluty emitowane są współcześnie przez banki centralne. W 
przeszłości monopol menniczy mieli monarchowie (ale: psucie monet, 
Kopernik).
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Taksonomia stablecoins

❖Stablecoins najczęściej 
zabezpieczane są tradycyjnymi 
walutami fiducjarnymi (fiat 
money). Ich kurs najczęściej jest 
odnoszony do dolara. 

❖Mają np. pełne pokrycie w 
fiat’ach (lub częściowe, jak 
Tether – stając się de facto 
„walutą” fiducjarną). 

Źródło: https://arxiv.org/pdf/1910.10098.pdf, s. 3.

https://arxiv.org/pdf/1910.10098.pdf


Tether

❖Najbardziej znany 
stablecoin to Tether
(USDT). 

❖Kapitalizacja 8,8 mld $. 
❖Dobowy wolumen 

obrotu 44 mld $. 



Rynek stablecoins

Źródło: https://cryptoslate.com/
cryptos/stablecoin/

❖Kapitalizacja: 
10,5 mld $. 

❖Udział w 
rynku 
kryptowalut: 
4%.

❖Obroty (24h) 
46,5 mld $.

https://cryptoslate.com/cryptos/stablecoin/


Inne stablecoins

❖Podejmowane były próby tworzenia stabilnych kryptowalut 
(jednostek rozliczeniowych na blockchainie) przez: 
▪ banki komercyjne (np. JPM Coin),
▪ banki centralne (CBDC).

❖Najbardziej znane projekty cyfrowych walut narodowych to: 
e-korona (Szwecja), renminbi (Chiny).

❖Inne pomysły: Wenezuela (petro), Ghana (e-cedi), Senegal 
(eCFA), Japonia, Iran, Brazylia, Wyspy Marshalla, (Polska – PLX 
giełdy CoinQuista, pomysł Billon i Raiffeisen Bank, dawny dPLN). 



Nowe rodzaje pieniądza 
cyfrowego
Libra
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Libra

❖Najbardziej znanym projektem stablecoin prywatnej 
firmy (dokł.: konsorcjum) jest Libra. 
▪ Wycofanie się: PayPal, Mastercard, Visa, Vodafone, Mercado Pago, 

eBay, Stripe oraz Booking Holdings.
▪ Krytyka ze strony obrońców monopolu emisji pieniądza: 

szczególnie ministrów finansów i banków centralnych. 

❖Nie jest to stablecoin w rozumieniu peggowania
nowej waluty do JEDNEJ tradycyjnej (np. USD) lub 
jednego aktywa (np. złoto), tj. 5 walut narodowych. 

❖Własny, permissioned blockchain (być może PoS).

❖Własny portfel cyfrowy (Calibra) na Messenger i 
WhatsApp oraz jako oddzielna aplikacja.
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Libra – ryzyka 

❖Ryzyko kursowe (np. Brytyjczyk kupujący za pomocą Libry wystawiony 
jest na wahania kursu USD).

❖Ryzyko płynnościowe – większość rezerw będzie trzymana nie w 
gotówce, ale obligacjach rządowych (kwestia szybkości ich spieniężenia 
w sytuacji kryzysu zaufania).

❖Ryzyko akceptacji – Libra to nie prawny środek płatniczy; sklepy mogą 
odmówić jej akceptacji.

❖Ryzyko wykupu – nie wiadomo, czy za 100 jednostek libry uzyska się 
dokładny odpowiednik w koszyku walut, czy może mniej, ze względu na 
niewiążącą obietnicę stabilizowania kursu (podczas gdy 100 zł na 
koncie bankowym zobowiązuje bank do wypłaty 100 zł w gotówce).

❖Ryzyko konkurencji – do szybkiego przesłania pieniędzy są już 
rozwiązania (np. PayPal, Visa, Mastercard). 



I co dalej? 
wnioski i przewidywania
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Wnioski i przewidywania

❖Będą powstawały nowe waluty cyfrowe: prywatne i państwowe.

❖Toczy się rywalizacja o rentę emisyjną: 
▪ czy będą ją miały nadal banki centralne? 

▪ czy przejmą ją firmy międzynarodowe korporacje technologiczne?

▪ czy może – bezpośrednio – społeczeństwa? 

❖Pytania dotyczące polityki pieniężnej:
▪ Jak będzie wyglądała stabilizacja kursu? (operacje otwartego rynku?)

▪ Czy będzie możliwa rezerwa cząstkowa? 

▪ Kto będzie uprawniony do kreacji pieniądza? 

❖Postępu nie da się zatrzymać, można go tylko spowolnić. 
▪ Jaka rola polskich władz, w tym pieniężnych? Wspieranie czy hamowanie postępu?
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Dziękuję za uwagę!
Follow me:

twitter.com/krzysztof_piech

Krzysztof.Piech.PL@gmail.com
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