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БЛОКЧЕЙН І БІТКОЇН – КРІПТОТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ СВІТ
Суспільство не можливо уявити без грошей, вони специфічний товар максимальної
ліквідності, універсальний еквівалент вартості інших товарів або послуг. Розвиток грошей –
розвиток людської цивілізації. Всесвітня глобальна інформаційна мережа змінює світ. В ХХІ
ст. завдяки ІТ-фахівцям виникли віртуальні валюти. Найбільш поширена криптовалюта –
біткоїн. Вона є зручним, дешевим, технологічним способом здійснення платежів.
Криптовалюта – це неборгове зобов’язання емітента (на відміну від електронних грошей та
безготівкових розрахунків). Котирування криптовалюти, наприклад біткоїнів, здійснюється
балансом попиту і пропозиції та неприв’язана до будь-якої валюти або іншого активу.
Система біткоїнів не належить адміністративному органу (центрабанку або державі), які
прагнули б забезпечити ліквідність на заданому рівні, чи зобов’язати інших приймати оплату
в біткоїнах. Відповідно постулату, що обмеження емісії є захистом від інфляції, оскільки
передбачається, що обмежена пропозиція забезпечить тенденцію до зростання котирування.
Це стимулює спекулятивне накопичення криптовалюти. Дослідник вважають, що обмежена
кількість криптовалюти не є достатньою умовою для гарантування тенденції зростання
курсу, що є необхідною умовою збільшення обсягу пропозиції товарів і послуг за
криптовалюту і сервісів, пов1заних з нею. Таким чином, що не спекулятивна цінність
криптовалюти безпосередньо залежить від обсягу тільки тих товарів і послуг, які можна буде
за неї придбати, а не загальносвітової товарної маси.
На сьогоднішній день операції з криптовалютою проводять не тільки на безлічі бірж,
обмінників та інших ресурсів в Інтернеті, а й багатьох оффлайн-компаніях – магазинах,
сервісних центрах і навіть держустановах. В США відомі випадки видачі зарплати
держслужбовцям у біткоїнах, їх приймають до оплати в ресторанах, готелях, магазинах у
ряді країн світу. У деяких азіатських країнах біткоїни активно використовуються як
альтернатива в банківському рахунку та пластикових карт (у зв’язку з тим, що банківське
обслуговування в цих країнах досить дороге). Наведемо деякий перелік відомих країн з
витягом законотворчих умов використання цієї криптовалюти: 1. США: законодавче
регулювання, продаж ВТС з держаукціону, Bitcoin визнаний майном. 2. Сінгапур: Bitcoin
може бути засобом платежу, стягується податок як на товари і послуги (GTS). 3. Віргінські
острови: до операцій в Bitcoin застосовуються загальні правила оподаткування. 4. Гонконг:
Bitcoin визнаний «віртуальною цінністю», може виступати в якості оплати за товари та
послуги. 5. Австралія: Bitcoin вважається майном, уряд опублікував керівництво «Bitcoin для
підприємств». Біткоїни-банкомати встановлені в Німеччині, Канаді, Швейцарії, Словаччині,
Чехії, Угорщині. Суд Євросоюзу прирівняв біткоїни і інші криптовалюти до традиційних
грошей. Суд в своєму рішенні оголосив, що операції з обміну традиційної валюти на
біткоїни, інші криптовалюти не повинні обкладатися податком на додану вартість (ПДВ).
Європейський Суд (European Court of Justice) – вища інстанція Суду ЄС, рішення якої не
можуть бути оскаржені.
Основними особливостями використання криптолвалюти Bitcoin є забезпечення
конфіденційності користувачів, анонімності перекладів, прискорення обороту капіталу,
скорочення значних операційних витрат, пов’язаних з обігом паперових грошей,
вдосконалення системи грошових переказів, мінімізація впливу інфляційних процесів,
спрощення платіжної системи.
Про надійність біткоїнів та стан власників з крипто-гаманцями, їх гарантованість та
накопичення сьогодні важко визначити. Але в будь-якому випадку криптовалюта – це
перспективна технологія, вона буде розвиватися, не зважаючи на опір та нерозуміння.
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