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Cryptocurrencies

In de geruststellende gedachte dat er dagelijks wereldwijd voor $5 biljoen (dat is $5.000.000.000.000) aan oﬃcieel
geld van handen verwisselt, hebben centrale banken en regelgevers digitaal geld, zogenaamde cryptocurrencies, als
een te verwaarlozen randverschijnsel beschouwt. Maar er komen er steeds meer. Naar scha(ng zijn er nu 700 verschillende cryptocurrencies, waarbij Bitcoin de oudste en bekendste is. Ether is eveneens een redelijk bekende,
evenals LiteCoin, en ZCash. Er is zelfs een Nederlandse digitale munt die onder de nostalgische naam Gulden door
het leven gaat.

De populariteit van cryptocurrencies is voor een deel verklaarbaar omdat de technologie erachter niet te hacken is,
althans dat is de claim. Met de groei van het aantal cryptocurrencies en de waardes4jging van enkele onder hen,
moeten centrale bankiers er nu toch iets van gaan vinden. Van Bitcoin is bijvoorbeeld bekend dat er uiteindelijk 21
miljoen in omloop zullen zijn. Tegen de koers van vandaag zou dat een omvang betekenen van rond de $100 miljard. Nu al vertegenwoordigen de twin4g grootste cryptocurrencies een waarde van $150 miljard, volgens Coinmarketcap.com.

De People’s Bank of China hee9 een eigen prototype in het leven geroepen waarmee de Bank experimenteert en is
daarmee de eerste centrale bank geworden die digitaal geld uitgee9. De Bank of Japan en de Europese Centrale
Bank zijn een gezamenlijk onderzoeksproject gestart om het verschijnsel nader te bestuderen. De Nederlandse Centrale Bank hee9 zelfs een eigen digitale munt intern in omloop gebracht om een beter begrip te krijgen van de werking ervan. In Rusland bestaat grote interesse van de regering en de centrale bank
in Ether, na Bitcoin de grootste digitale
munt. Ook in de VS zijn banken en regelgevers naars4g de technologie aan het bestuderen

Het zal nog wel even duren voordat centrale bankiers het met elkaar eens zijn hoe ze
om moeten gaan met cryptocurrencies.
Maar het verschijnsel zal eerder groter dan
kleiner worden.
Ontleend aan Bloomberg News

