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Abstract

Bitcoin is a new kind of money, which means a digital currency which can be used for
commercial purposes. Over time, the trade has evolved from barter to the use of the precious metals
as money, then to the coins with intrinsic value and to the symbol coins and later to the use of the
electronic money, reaching at present to a virtual currency, created and used through the internet
network. Bitcoin promises to its users getting high returns under conditions of low risk arising from
transactions carried out instantly, without intermediary bank and almost no fees. At this moment,
Bitcoin is still an experimental new currency, but in the future it can offer an alternative to previous
costly systems and it can increase online business access to developing countries.
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Introducere

Bitcoin este noul tip de monedă, apărută
pe plan mondial, fiind o monedă virtuală
creată şi utilizată prin intermediul
internetului. Conform Oxford Dictionaries
Online, bitcoin este „o monedă digitală care
nu este reglementată de o bancă centrală”. Ea
a fost creată în 2009 de un om de ştiinţă,
cunoscut sub pseudonimul Satoshi Nakamoto,
care a combinat câteva concepte cunoscute
deja, cum ar fi reţeaua de la egal la egal (peer-
to-peer network) şi funcţiile hash (folosite
pentru securizarea informaţiei, autentificarea
şi restricţionarea accesului în sistemul
informatic), cu  invenţiile sale, şi anume un
sistem stimulativ inteligent pentru
participanţii la tranzacţiile cu bitcoin şi un
mecanism anti – inflaţie.

Ideea de monedă digitală a apărut înainte
de moneda Bitcoin, pasionaţii de jocuri pe
calculator, ca Second Life sau World Craft
folosind astfel de monede. De asemenea,
platformele de comerţ online au încercat la
rândul lor să lanseze monede virtuale, pe care
însă le utilizau doar clienţii lor în relaţiile cu
vânzătorul.

Prezentul articol reprezintă o analiză a
unei pieţe virtuale, în formare, urmărind
avantajele unei monede noi internaţionale, la
care pot avea acces toţi utilizatorii de internet
şi a cărei valoare depinde chiar de numărul
utlizatorilor si de volumul mesajelor inţiate de
aceştia şi valoarea tranzacţiilor efectuate. De
asemenea, vor fi tratate şi riscurile cu care se
confruntă o monedă a cărei circulaţie nu este
reglementată  de nicio instituţie
guvernamentală.

1. Definiţia şi elementele caracteristice
ale monedei Bitcoin şi ale tranzacţiilor cu
Bitcoin

Bitcoin este o monedă digitală, bazată pe
un sistem open source. Sistemul open source
presupune un program informatic cu sursă
deschisă (open source software), dezvoltat de

o singură persoană sau de o comunitate şi
oferit utilizatorilor sub o licenţă liberă, care
garantează accesul tuturor la codul – sursă.
Acest cod – sursă (source code), este un
termen din informatică şi reprezintă o colecţie
de instrucţiuni, specifică unui anumit limbaj
de programare. [14] Codul – sursă permite
programatorului să comunice cu computerul
folosind un număr bine definit de instrucţiuni.
Practic, este o versiune a unui software, scrisă
cu caractere alfanumerice care pot fi citite de
om, software-ul fiind scris original într–un
limbaj accesibil doar calculatorului.

Sistemul Bitcoin funcţionează pe baza
unei reţele peer-to-peer (p2p, de la utilizator
la utilizator) şi criptografiei asimetrice. Peer-
to-peer înseamnă că nu există o autoritate
centrală care emite bani noi sau urmăreşte
tranzacţiile, aceste sarcini fiind administrate
colectiv de reţea. [13] Criptografia asimetrică
utilizează o pereche de chei asimetrice
(publică şi privată). Termenul de „asimetric”
provine de la utilizarea de chei diferite pentru
a îndeplini două funcţii opuse (criptare şi
decriptare), fiecare fiind inversul celeilalte.
Astfel, cheia publică este utilizată pentru
criptarea unui text, care apoi nu poate fi
decodificat decât folosind cheia privată
corespunzătoare. Criptarea cu cheie publică
este folosită în tranzacţiile cu Bitcoin pentru a
asigura confidenţialitatea. Cheia privată este
utilizată pentru a decripta textul cifrat şi
pentru a crea o semnătură digitală. Un mesaj
creat cu cheia privată a emiţătorului poate fi
verificat de oricine, prin acces la cheia
publică corespunzătoare, astfel asigurându-se
autenticitatea mesajului.

Bitcoin-ul este unitatea monetară a
sistemului Bitcoin, prescurtarea utilizată
pentru această monedă fiind BTC. Construcţia
monedei Bitcoin permite deţinerea şi
transferul anonim de valoare. Bitcoinii pot fi
salvaţi pe un computer personal sub forma
unui fişier – portofel sau pot fi stocaţi ca un
serviciu de portofel al unei terţe părţi.
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2. Obţinerea monedelor Bitcoin

Bitcoin se poate obţine prin două metode:
1. Prin cumpărare cu dolari sau euro –

situaţie în care, preţul monedei este stabilit pe
baza raportului dintre cerere şi ofertă, fără
intervenţia vreunei instituţii şi, ca urmare,
cursul de schimb este extrem de volatil.
Cumpărarea de Bitcoin se poate face pe site-
uri de tipul burselor electronice, de unde se
pot cumpăra contra monedelor tradiţionale.
Recordul de valoare a unui Bitcoin a fost
înregistrat în acest an, în luna aprilie,
respectiv 1 BTC = 266 USD. Apoi valoarea
unui Bitcoin a scăzut, pentru ca în luna
august, odată cu recunoaşterea monedei
digitale de către Germania ca unitate de cont,
valoarea ei să crească de la 80 la 120 de
dolari, dând posibilitatea multor persoane să
se îmbogăţească dintr-o dată.

Dacă la începutul anului 2011 cineva ar fi
avut curajul să spună public faptul că valoarea
monedei Bitcoin va ajunge în 2013 la 100 de
dolari sau chiar mai mult, el ar fi fost
considerat de majoritatea economiştilor ca
fiind nebun. Însă cei care la momentul
respectiv au identificat potenţialul monedei
Bitcoin nu au avut timp să dea explicaţii, fiind
ocupaţi ci achiziţia de Bitcoin, operaţiune care
la momentul respectiv era mai complicată
decât în prezent. [15] Susţinută de efectul de
reţea, valoarea monedei Bitcoin a crescut
foarte puternic, fiind reprezentată grafic
(Graficul 1) de o curbă pe care foarte mulţi au
interpretat-o ca fiind o „bulă financiară”, când
de fapt ea reflecta adoptarea noii tehnologii de
către un număr tot mai mare de persoane.
Rezultă că extinderea utilizării Bitcoin este un
proces inseparabil de procesul  de monetizare
a Bitcoin (adoptarea sa ca unitate monetară).

Pe de altă parte, dacă Bitcoin ar fi
monedă, atunci în ultimul an ea ar fi generat o
deflaţie de 98%. Deflaţia presupune o creştere
a valorii banului, reducând preţurile bunurilor
şi serviciilor, deci nimeni nu ar mai cheltui
nimic în prezent, aşteptând creşterea de
valoare din viitor. Astfel, activitatea

economică ar fi blocată şi autorităţile ar trebui
să intervină cu infuzii de lichiditate pe piaţă şi
devalorizarea monedei. În sistemul Bitcoin
însă, acest lucru nu este posibil, întrucât
autorităţile nu au nicio implicare, sistemul
fiind susţinut doar de participanţi.

În primăvara acestui an, pe fondul crizei
financiare înregistrate în Cipru, aici a fost
instalat primul bancomat Bitcoin din lume,
care le permite utilizatorilor să transfere şi să
schimbe moneda reală în monedă virtuală.
Canada este a doua ţară care va înlesni
folosirea monedei Bitcoin prin achiziţia şi
instalarea a 5 bancomate pentru Bitcoin.
Practic, asistăm la acceptarea monedei
virtuale de tot mai multe persoane, acestea
fiind adeptele unei monede virtuale, o
alternativă la moneda clasică.

2. Prin minerit de Bitcoin - care
presupune rezolvarea online a unor puzzle-uri
pentru care se primeşte suma de 25 Bitcoin.
Mineritul (sau procesul de „mining”),
presupune o reţea de calculatoare puse să
rezolve o problemă matematică foarte
complexă, numită „block”, iar persoana care
reuşeşte primeşte monedele Bitcoin. Bitcoinii
emişi sunt înregistraţi într-un fel de registru
contabil public, numit „blockchain”, apoi sunt
rulaţi, devenind practic monedă.[12]
„Blockchain” sau „lanţul de blocuri” este
jurnalul comun de tranzacţii publice pe care
se bazează întreaga reţea Bitcoin. Toate
tranzacţiile confirmate sunt incluse în „lanţul
de blocuri”, fără nicio excepţie. În acest fel
noile tranzacţii pot fi verificate, pentru a evita
cheltuirea de Bitcoin care nu sunt de fapt
deţinute de cheltuitor. Integritatea şi ordinea
cronologică a „lanţului de blocuri” sunt puse
în aplicare prin criptografie.

Pentru a obţine Bitcoin, orice persoană
trebuie să-şi creeze un cont special, format
dintr-o adresă specială şi o parolă, la fel ca pe
reţelele de socializare. În acest cont se ţin toţi
banii şi se pot face plăţi în conturi similare.
Aceste tranzacţii sunt instant, pentru că nu
sunt intermediate de o bancă, iar comisioanele
sunt zero.[3] Marele dezavantaj constă însă în
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faptul că fiind o monedă virtuală, Bitcoin
constă în fişiere stocate în calculator, pe care
deţinătorul lor trebuie să aibă grijă să nu le
piardă sau să nu-i fie furate şi utilizate în
reţea.

3. Tranzacţionarea monedelor Bitcoin

La momentul actual, pe planetă locuiesc
aproximativ 7 miliarde de persoane, din care
circa 0,001% deţin Bitcoin. Dezvoltarea
acestei monede digitale a fost generată de o
serie de factori, mai mult sau mai puţin reali
şi realizabili, între care şi neîncrederea
generalizată în băncile centrale şi frica de
confiscare a economiilor

Reţeaua de tranzacţionare a monedei
virtuale bitcoin este ţinută în funcţiune doar
de utilizatori, fără existenţa unui server sau
datacenter, preţul monedei fiind stabilit pe
baza raportului dintre cerere şi ofertă. Ca
urmare, randamentul monedei virtuale poate
fi extrem de mare, ea fiind utilizată de foarte
multe persoane cu aversiune faţă de riscurile
implicate de depozitele şi operaţiunile bancare
tradiţionale. Însă riscurile nu pot fi total
eliminate. Cristian Păun (adevărul.ro/2 aprilie
2013) atrage atenţia asupra faptului că „lipsa
de valoare intrinsecă a unui bitcoin pune mai
multe probleme în a stabili preţurile bunurilor
şi serviciilor, faţă de moneda electronică”

O tranzacţie este reprezentată de o
înşiruire de date, care este difuzată în reţea şi
colectată în „blocuri”. De obicei, aceste date
desemnează tranzacţii anterioare şi dedică un
număr de Bitcoin de la o adresă la una sau
mai multe chei publice noi (adrese de
Bitcoin). Pentru a iniţia tranzacţia, viitorul
deţinător de Bitcoin trebuie să trimită mai
întâi cheia sa publică deţinătorului iniţial, iar
acesta transferă Bitcoin prin semnătură
digitală.

Presupunem că Ioana vrea să-i trimită
Bitcoin lui Mihai. Paşii parcurşi în tranzacţia
de Bitcoin sunt următorii:

1. Mihai îi trimite Ioanei adresa lui din
care poate fi derivată cheia publică.

2. Ioana ataşează cheia publică a lui
Mihai şi suma de Bitcoin şitransferă
un mesaj – mesajul de tranzacţionare.

3. Ioana semnează tranzacţia cu cheia ei
privată.

4. Ioana distribuie tranzacţia în reţeaua
Bitcoin pentru a fi văzută de toată
lumea.

Doar primii doi paşi necesită acţiunea
umană, restul fiind realizaţi de software-ul
clientului Bitcoin.

Utilizatorii de Bitcoin consideră moneda
virtuală ca fiind mai bună decât monedele
clasice, având ca argumente faptul că moneda
Bitcoin este o monedă internaţională, care
poate fi cheltuită peste tot în lume şi prezintă
avantajul că nu poate fi contrafăcută, întrucât
nu există nicio tehnologie de imprimare care
să poată păcăli reţeaua Bitcoin. În plus,
moneda Bitcoin a fost creată astfel încât să nu
se devalorizeze, existând un plafon maxim de
emisiune de 21 mil. BTC. Bitcoinii sunt creaţi
în loturi la fiecare 10 minute. Până acum au
fost puşi în circulaţie aproximativ 11 milioane
BTC şi ultima monedă va fi emisă în 2140.
(Evoluţia emisiunii de monedă Bitcoin este
ilustrată în graficul 2)

Utilizatorii şi susţinătorii Bitcoin au mers
chiar mai departe cu analiza calităţilor
monedei digitale, argumentând cu o serie de
avantaje pe care aceasta le oferă în comparaţie
cu aurul. Deşi aurul a reprezentat
dintotdeauna una dintre cele mai sigure
rezerve de valoare, mai ales prin faptul că
prezintă o valoare intrinsecă ridicată şi care se
depreciază destul de greu în timp, utilizatorii
de Bitcoin apreciază că aceasta are multe alte
avantaje pe care aurul nu le oferă:

 Bitcoin este o monedă uşor
divizibilă, cu 8 zecimale;

 Valoarea monedelor Bitcoin
deţinute poate fi mult mai uşor
calculată, faţă de măsurarea
cantităţii şi valorii aurului deţinut;

 Tranzacţionarea Bitcoins este
înlesnită de reţeaua de internet, în
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timp ce aurul nu prezintă această
facilitate;

Analiza avantajelor monedei digitale în
raport cu aurul a fost realizată chiar şi din
punctul de vedere al siguranţei deţinerilor,
argumentându-se că monedele Bitcoin
deţinute pot fi protejate prin semnătură
electronică privată şi prin „chei personale”
din codurile utilizate pentru tranzacţiile
electronice, respectiv parole, în timp ce aurul
poate fi la un moment dat chiar confiscat de
autorităţi.

Restaurantul „La Conu Iancu”, din
Bucureşti, este primul restaurant din Europa
de Sud – Est care acceptă plata cu moneda
virtuală Bitcoin. Alegerea managerului de a
accepta plata cu Bitcoin a fost justificată în
special din punt de vedere promoţional,
întrucât se anticipează că vor fi mai mulţi
clienţi curioşi, care vor veni în restaurant
pentru că au auzit că a fost adoptată această
modalitate de plată. În realitate, restaurantul
nu foloseşte Bitcoin ca monedă, ci acceptă
tranzacţia, apoi Bitcoinii trec printr-un schimb
valutar şi în cont sunt încasaţi lei.

Cum funcţionează sistemul? Numărul
bonului de plată este introdus într-o aplicaţie
specială de pe smartphone, care generează un
cod QR. Clientul scanează codul şi confirmă
plata. Pentru aceasta, clientul trebuie să deţină
un smartphone, care să se conecteze la
internet şi astfel să acceseze fie o aplicaţie de
tip portofel electronic, fie contul său de
bitcoin online.[9]

Situaţia pare avantajoasă pentru ambele
părţi – proprietarul afacerii (care vinde şi
încasează banii) şi client (care cumpără fără a
cheltui bani). În realitate, Bitcoin este o
monedă scumpă, întrucât pentru a produce
Bitcoin prin minerit trebuie să deţii un
hardware performant, care costă foarte mult.
Viteza de efectuare a tranzacţiilor poate fi
măsurată în Mhash/s (milioane de hash-uri pe
secundă) şi, în funcţie de calculatoarul şi
software-ul utilizate, tranzacţia poate fi mai
ieftină sau mai scumpă, energia consumată

putând fi măsurată în Mhash/J (milioane de
hash-uri pe Joule, 1J = 1W×s). În plus,
Bitcoin este o monedă riscantă din punct de
vedere al volatilităţii sale.

În august 2013, moneda Bitcoin a fost
recunoscută de Ministerul german de finanţe
ca unitate de cont, ceea ce înseamnă că ea va
putea fi folosită în scopuri comerciale şi
fiscale şi astfel, dobândeşte o mai mare
autoritate. Ca unitate de cont, ea permite
realizarea de comparaţii în timp a valorii unor
bunuri şi servicii şi cuantificarea valorii
adăugate în cadrul activităţii economice. Însă,
odată cu recunoaşterea oficială a tranzacţiilor
apare şi fiscalizarea lor, ceea ce înseamnă că
statul german va putea obţine o parte din
profiturile înregistrate din tranzacţionarea
Bitcoin. [11]

4. Avantajele şi riscurile utilizării
monedei digitale Bitcoin

Este evident faptul că moneda virtuală are
un grad de acceptare în piaţă tot mai ridicat
datorită faptului că prezintă o serie de
avantaje în raport cu moneda clasică. Însă, în
acelaşi timp există şi o serie de riscuri pe care
utilizatorii, uneori le ignoră efectuând
tranzacţii tot mai multe fermecaţi de faptul că
nu cheltuie bani reali. În aceste condiţii, chiar
dacă utilizatorii sunt susţinători declaraţi şi
înfocati ai monedei digitale, putem spune că
paradoxal, ei acordă o mai mare importanţă
banilor clasici. Această situaţie este susţinută
de Legea lui Greesham – practic, ei păstrează
moneda pe care o consideră mai valoroasă
utilizând în schimb banii virtuali pe care
consideră că îi produc mai uşor şi cu costuri
mai mici.

Avantajele monedei virtuale ar putea fi
următoarele:

- este o monedă produsă privat
- poate fi folosită cu uşurinţă în

efectuarea plăţilor electronice, la
distanţă

- nu poate fi falsificată
- anonimitatea tranzacţiilor
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- va ajunge în final la un volum maxim
de 21.000.000 unităţi (conform
algoritmului pe baza căruia a fost
creată)

Toate aceste argumente în favoarea
monedei Bitcoin pot fi puse în balanţă şi
comparate cu o serie de elemente care nu
avantajează nici moneda, nici pe utilizatorii
acesteia.

Astfel, faptul că moneda Bitcoin este
produsă privat i-a încurajat pe mulţi dintre
utilizatori, aceştia fiind speriaţi de criza
economică şi financiară declanşată în 2008, şi
văzând în Bitcoin alternativa care le oferă
siguranţa economiilor lor. Dar faptul că
autorităţile nu intervin poate însemna în
acelaşi timp şi riscul de a nu fi protejat de
nimeni atunci când banii virtuali se
devalorizează foarte puternic sau atunci când
aceştia sunt furaţi din sistem. Băncile
centrale, chiar dacă nu sunt văzute cu ochi
buni de utilizatorii de Bitcoin, ar fi avut totuşi
grijă de moneda lor proprie (moneda oficială)
în situaţiile de criză economică sau ar fi avut
grijă de depozitele clienţilor lor, acestea fiind
asigurate.

Moneda virtuală Bitcoin a fost astfel
creată încât, într-adevăr nu poate fi falsificată,
iar tranzacţiile se bazează pe cheile publice
ale utilizatorilor, dându-le acestora
posibilitatea să verifice autenticitatea lor şi
deci, moneda este foarte sigură din acest
punct de vedere.

În schimb, în ultimul an, odată cu
creşterea de valoare a Bitcoin, pe internet s-au
înmulţit şi atacurile hackerilor. În aprilie
2013, cercetătorii firmei de securitate
Karspersky au identificat un atac al hackerilor
prin intermediul reţelei Skype, constând în
instalarea de programe malware pe
computerele victimelor, transformându-le
astfel în colectoare de bani virtuali. Sumele
adunate de pe computerele infectate erau
trimise apoi în conturile infractorilor
cibernetici. O lună mai târziu, echipa
Kaspersky Lab a identificat o altă campanie
malware, de data aceasta constând în

trimiterea de e-mail-uri de phishing, care
direcţionau utilizatorii reţelei Bitcoin către o
versiune falsă a unuia dintre cele mai
cunoscute site-uri de tranzacţii Bitcoin,
respectiv MtGox. Utilizatorii furnizau astfel
datele lor de înregistrare atacatorilor, iar
aceştia sustrăgeau moneda Bitcoin direct din
conturi.[9]

Un al treilea avantaj poate fi reprezentat
de anonimitatea tranzacţiilor, dar în acelaşi
timp cele mai multe economii se feresc de
alternativa digitală a monedelor clasice,
întrucât această anonimitate poate reprezenta
o pârghie pentru spălarea de bani.

În afară de riscul de a fi victima hackerilor
sau riscul de a pierde portofelul electronic,
sau alte riscuri personale, scepticii văd multe
alte argumente în defavoarea Bitcoin, privite
din punct de vedere monetar, respectiv:

- nu este un mijloc de schimb autentic,
fiind doar un substitut monetar la fel
de imperfect ca orice monedă fiat, cu
un real dezavntaj în faţa oricărei alte
monede cu valoare intrinsecă;

- poate fi replicat într-o infinitate de
variante, care tind să aibă o paritate de
1:1 cu varianta iniţială.

Pe de altă parte, chiar şi aceste argumente
pot fi combătute. Moneda virtuală Bitcoin
este o monedă fiat, la fel ca monedele clasice
pe care le avem în prezent pe piaţă. [4]
Nimeni nu poate să impună o anumită valoare
a banilor, fie ei digitali sau oficiali,
recunoscuţi de banca centrală, decât
încrederea utilizatorilor în moneda respectivă
şi în capacitatea ei de intermediere a
schimburilor. Chiar dacă banca centrală
declara la un moment dat o anumită monedă
ca fiind moneda oficială într-un anumit spaţiu,
dacă va exista un număr mare de persoane
care îşi vor manifesta o mai mare încredere
într-o monedă virtuală (ca urmare a faptului
că nu au încredre în deciziile autorităţilor sau
li se pare mult mai greu de obţinut moneda
respectivă, sau consideră mai importante
avantajele oferite de moneda virtuală), atunci
ei vor acorda o mai mare valoare monedei
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create prin intermediul calculatorului şi
tranzacţiilor pe care le pot efectua prin
internet.

Referitor la posibilitatea de a lansa şi alte
variante ale monedei virtuale, acestea au fost
deja create, însă nu au avut acelaşi succes,
dovedindu-se o dată în plus că monedele
fiduciare se bazează pe încrederea
utilizatorilor şi pe valoarea pe care aceştia le-
o atribuie în schimburile efectuate de ei.
.

5. Alternativa la alternativă

Litecoin (LTC, din 2011) – este tot o
reţea peer-to-peer care va produce până la
final 84 milioane de monede. Un bloc poate fi
minat la fiecare 2,5 minute, faţă de 10 minute
în cazul monedei Bitcoin, având deci o
dificultate mai redusă a algoritmului de
minare decât Bitcoin, acesta fiind şi unul
dintre neajunsurile reclamate de potenţialii
utilizatori. Plăţile în LTC sunt făcute la adrese
care se bazează pe semnătură digitală şi sunt
reprezentate prin serii de 33 de caractere
(litere şi cifre), începând întotdeauna cu litera
L.

Namecoin (NMC, din 2011) – este
singura monedă digitală care poate fi utilizată
pentru a cumpăra şi a vinde domenii pe
internet, după aceleaşi reguli ale sistemului
Bitcoin. Tranzacţionarea domeniilor,
respectiv posibilitatea de a trimite sau a primi
Namecoin este înlesnită de softul Dot – BIT,
utilizatorii softului împărţind o listă comună a
domeniilor. Securitatea acestor operaţiuni este
asigurată prin chei publice şi private păstrate
în computer.

PPCoin (PPC, din 2012) sau P2Pcoin este
prima cripto – valută, bazată pe
implementarea unei combinaţii de două
sisteme, proof-of-stake (PoS) şi proof-of-
work. Această monedă digitală a fost lansată
în 12 august 2012. La fel ca şi în cazul
celorlalte cripto-valute, plăţile în sistemul
PPCoin sunt făcute către adrese care se
bazează pe semnături digitale. Acestea sunt
serii de 34 de caractere (cifre şi litere), care

încep întotdeauna cu litera P. Tranzacţiile sunt
înregistrate în lanţuri de blocuri PPCoin,
fiecare bloc nou fiind adăugat în lanţ la
fiecare 10 minute. De obicei o tranzacţie este
considerată completă după 6 blocuri sau 60 de
minute.

Amazon Coins (din 2013) – este noua
monedă lansată de site-ul de comerţ online,
Amazon.com., destintă clienţilor săi din SUA,
posesori de tablete Kindle Fire. Aceştia au
primit pentru început 500 de Amazon Coins,
în contul lor de cumpărături, echivalentul a 5
dolari, din care puteau achiziţiona jocuri şi
aplicaţii de pe site. În viitor, utilizatorii vor
putea cumpăra Amazon Coins de pe site la
rata de 1 dolar pentru 100 de monede virtuale,
dar numai multiplu de 500 de monede
virtuale. Site-ul oferă posibilitatea să cumperi
cât mai multe monede la preţuri din ce în ce
mai avantajoase, respectiv cu cât cumperi mai
mult, cu atât vei putea cumpăra mai ieftin.
Amazon Coins este o monedă care nu expiră
şi nici nu presupune comisioane pentru
utilizare, iar scopul creării sale a fost în
primul rând unul promoţional. Retailer-ul
speră să atragă prin această inovaţie un număr
tot mai mare de clienţi şi dezvoltatori de
aplicaţii, astfel încât Amazon Store să
rivalizeze cu Plaz Store de la Google şi App
Store de la Apple. [1]

6. Concluzii

Moneda virtuală câştigă tot  mai mult
teren, pe măsură ce lumea îşi pierde şi mai
accentuat încrederea în instituţiile financiare
tradiţionale. Conform unui sondaj Gallup,
înregistrat în SUA în vara anului 2013,
încrederea în bănci a scăzut la un minim
absolut, de doar 21%.

Apare astfel ideea că monedele alternative
pot fi acceptate uşor de potenţialii utilizatori,
cu atât mai mult cu cât ele au o utilitate
imediată şi sunt uşor de utilizat. Chiar dacă
actualii utilizatori spun că este minunat să
plăteşti cu Bitcoin sau alte cripto-valute, atâta
timp cât procurarea lor este un proces greoi,
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din punct de vedere al timpului alocat şi al
tehnicii folosite, cercul de utilizatori va fi
unul restrâns, iar dezvoltarea reţelelor de
tranzacţionare va fi la un moment dat
încetinită.

Poate intervenţia autorităţilor, care ar
recunoaşte moneda digitală ca mijloc de
schimb ar mai putea schimba situaţia din
piaţă. Însă, majoritatea guvernelor din
întreaga lume se tem de o astfel de schimbare,
considerată prea radicală. Subiectul a fost
discutat inclusiv la întâlnirea G8 din iunie
2013, la care au fost puse în discuţie aspectele
legate de comerţ, taxe şi transparenţă a
tranzacţiilor, dar şi posibilitatea ca acestea să
favorizeze evaziunea fiscală. Rămâne astfel
un subiect deschis şi o problemă de viitor
momentul în care monedele digitale ar putea
înlocui, măcar parţial moneda în forma clasică
pe care o cunoaştem acum.
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Graficul 1:
Bitcoin, evoluţia preţului de piaţă. .

Sursa: www.romania-actualitati.ro/ blockchain.info

Graficul 2:
Evoluţia emisiunii de monedă Bitcoin

Sursa:http://trilema.com/wp-content/uploads/2011/07/total_bitcoins_over_time.png


