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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ РУХУ
Крючок Дмитро, учень 11-А класу КУ Сумська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4, ім. Героя України О. Аніщенка
Глобальна мережа на сьогодні дозволяє проводити операції щодо
купівлі-продажу не покидаючи домашнього крісла. Якщо при
готівковому обороті ми спостерігаємо реальне переміщення
банківських білетів та розмінних монет, то при безготівковому – ця
процедурність ускладнюється появою ще одного суб’єкту в даних
відносинах – банку, який і здійсню переказ. Саме для спрощення та
прискорення таких операцій було запропоновано електронний варіант
грошей.
Сьогоденні економічні відносини побудовані таким чином, що
потребують наявності не лише готівки, а саме електронних грошей.
Нами було досліджено існуючі думки науковців щодо тлумачення
поняття «електронні гроші», і вважаємо, що найвдалішим є: «це
магнітні носії платіжної інформації, які замінюють паперові гроші,
чеки та інші грошові документи у безготівкових розрахунках між
клієнтами і банками за допомогою електронно-інформаційних
систем».
Як бачимо, це аналог банківських білетів та розмінних монет, які
знаходяться у віртуальних гаманцях в мережі Інтернет, це так звані
умовні знаки, що прямопропорційно залежать від валютних паритетів
та існують лише в Мережі і ніде більше.
Головним юридичним документом з питання використання
електронних грошей у Європейському Союзі є Директива ЕС «Про
діяльність у сфері електронних грошей…». В ньому міститься
загальновизнане визначення електронних грошей як «грошової
вартості, яку представлено у вимозі до емітента».
Вважаємо за доцільне зупинитися на дослідженні реальних
системам електронних грошей, якими сьогодні можемо скористатися в
Україні, а саме: PayPal, «Яндекс. Деньги», Webmoney. Незважаючи на
те, що електронні гроші є достатньо зручним інструментом при
здійсненні платежів, пересічні українці довіряють більше готівці, е
віртуальні кошти використовують лише при поповленні мобільних чи
інтернету або в великих супермаркетах, де є термінали. А ось системи
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електронних грошей використовують лише для купівлі- продажу за
кордоном (наприклад, на аукціоні eBay).
Основна особливість віртуальних грошей полягає в тому, що на їх
введення та виведення з системи є платним. Так, для прикладу, плата
за використання електронних грошей для розрахунків в мережі
Інтернет cкладає в cередньому від 1,5% до 10% cуми операції. Як
відомо, платежі, здійснені за допомогою банківської платіжної карти,
проводяться без додаткових коміcій, та й виведення грошових коштів
часто безкоштовне, якщо знімати гроші в банкоматах обслуговуючого
банку. З іншого боку, банківські картки іноді менш безпечні.
З фінансової точки зору для нас найвигіднішою є система
електронних грошей LiqPay («кишенькова» система ПАТ КБ
«ПриватБанк»). З витрат на клієнта покладається лише переказ коштів
(1,5%). Серйозний недолік LiqPay – її локальність і прихильність до
одного банку. LiqPay «розпізнає» користувача за номером мобільного
телефону, що й служить логіном. При кожному вході в систему на
телефон приходить SMS з паролем, після введення якого
відкривається доступ до гаманця.
На сьогодні в обслуговуванні для українця найвигіднішим
варіантом є Webmoney, оскільки система не стягує плату за
підключення, обслуговування та зняття грошових коштів, а лише
утримує комісійні за одну операцію – переказ коштів між
контрагентами в сумі 0,8%. Недоліком для користувача в Webmoney є
наявність плати за поповнення власного рахунку через спеціальні
термінали і складає 7 % від суми, що значно більше за інші системи
переведення готівкових коштів в безготівкові.
Центральні банки більшості країн насторожено відносяться до
розвитку системи електронних грошей, оскільки це може сприсинити
неконтрольовану емісію та інші зловживання. При цьому електронна
готівка має переваги – такі, як швидкість і зручність використання,
більша безпека, менші акційні збори, нові можливості для бізнесу з
переносом економічної активності в Інтернет.
Науковий керівник: вчитель економіки КУ Сумська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 4, ім..Героя України О. Аніщенка Шапаренко І.
Ж., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІ
БТ «УАБС» Мінченко М.Г.
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