Vznik a vývoj peňazí
Na začiatku ekonomického správania ľudstva si človek
uvedomil, že istú predmetnú alebo potravinovú komoditu
môže vymeniť za niečo iné. Táto výmena fungovala na
princípe dostatku a nedostatku. Bolo dôležité zachovať
zdroje. Ak mal niekto niečoho prebytok, vedel danú vec
vymeniť za niečo, čo zas mal niekto iný. Čím viac nejaká
komodita zažívala nedostatok, tým väčšiu výmennú
hodnotu mala.
Z výmenného obchodu sa postupne vyvinuli platidlá blízke
dnešným. Vymeniť vrece obilia za kozu mohlo byť ľahké. Ak
ste však mali päťdesiat vriec obilia vymeniť za päťdesiat kôz,
ale samozrejme ste ich nedokázali naraz odniesť, vznikali
drobné predmety, ktoré mali určenú hodnotu a zastupovali
dohodnutý obchod. Boli to pôvodne kamienky, mušle alebo
predmety, ktorých počet bol veľmi obmedzený a ich hodnota
preto vysoká. V Európe, aj v našich končinách, sa napríklad
používali mušle ako jedno z platidiel. Keďže naši predkovia
nemali more, mušle boli vzácne.
Významným znakom majetku bol dobytok a zvieratá
všeobecne. Mať stádo dobytka neznamenalo len mať obživu,
ale aj potenciálne bohatstvo pre výmenný obchod. Z kráv sa
využilo absolútne všetko, od rohoviny, cez mäso, kosti, kožu,
po kopytá. Napríklad ekonomický termín „kapitál“ vychádza
práve z latinského pomenovania „capita“, čo je výraz pre kus
dobytka.
Vývoj platidiel významne zmenili nálezy rúd a drahých kovov.
Železná ruda bola jedna z najvýznamnejších. Oveľa skôr ako
železo sa však využívali meď a cín. Z medi sa vyrábali šperky
a pri tejto činnosti možno badať počiatky vzniku mincí.
Rudy bolo ťažké deliť, ale pri ich zlievaní sa darilo deliť ich
na rovnaké diely, či dokonca zlievať ich do obrazcov, ktoré
informovali o ich hodnote.
Spojením medi a cínu vznikol bronz. Bronz bol mimoriadne
žiadaný. Vyrábali sa z neho meče, šperky, a napokon mince.
Tepanie, brúsenie, či odlievanie ukázalo, že na minci je
možné zanechať obraz. Prvé niesli zvieracie motívy alebo
jednoduché symboly. Hlavy panovníkov sa začali objavovať
až neskôr.
Za vynálezcov peňazí sa všeobecne považujú Číňania, ktorí
takmer pred 3000 rokmi používali mince so štvorcovou
dierkou uprostred, aby ich mohli viazať na šnúrku. Práve
latinské slovo „banco“ , čo je pomenovanie pre stôl alebo
lavičku, kde sa uskutočňovali výmeny, rozmieňanie, pôžičky
a iné transakcie, dalo názov bankovníctvu ako takému.
Bankovníctvo zas predznačilo pomenovanie pre papierové
platidlo, bankovku. Kým mince mali nižšie hodnoty,
bankovky zastupovali vyššie hodnoty. Ich vydavateľom
nebola pôvodne žiadna banka, ale panovník. V jeho truhlici
sa nachádzalo určité množstvo mincí a to bolo možné získať
výmenou za papierovú bankovku. V Európe sa začali prvé
bankovky vydávať vo Švédsku až v 17. storočí.
Bankovky sa teda vymieňali za určité množstvo zlata
či striebra. Moderné ekonomiky sú však postavené na
nekrytých peniazoch. Ide o peniaze vyhlásené za zákonné
platidlo a vydávané centrálnou bankou, ktoré však na
rozdiel od krytých peňazí nemožno vymeniť za napríklad
pevne stanovené množstvo zlata. Napriek tomu, že nemajú
žiadnu vlastnú hodnotu, papier, z ktorého sú vyrobené,
je v podstate bezcenný, ľudia ich akceptujú výmenou za
tovary a služby, pretože dôverujú centrálnej banke, že
v priebehu času zachová ich hodnotu. Peňazí, ktoré vieme
reálne vidieť a chytiť do rúk, obieha vo svete iba zlomok
z celkového množstva peňazí, s ktorými operujeme. Je to
len zhruba osem percent, pričom toto percento s rozvojom
bezhotovostnej ekonomiky stále klesá. Základná povaha
peňazí je od pôvodu až po dnešok virtuálna. Peniaze sú
formou spoločenskej dohody, ktorej sme aktívnou súčasťou.
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