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BITCOIN – EFEMERYDA CZY SOLIDNA 
PRZYSZŁOŚĆ?

Streszczenie

Artykuł jest próbą przybliżenia istoty i funkcjonowania pseudowaluty bitcoin 
(BTC). Zawiera on również próbę odpowiedzi na pytanie, czy ta nowa jednostka 
rozrachunkowa może stać się walutą ponadnarodową. Artykuł prezentuje powstanie 
bitcoina oraz koncepcję leżącą u podstaw jego tworzenia. W trakcie prezentacji 
procesu jego powstawania i późniejszego bytu przeprowadzono analizę wad i zalet 
tej jednostki. Bitcoin jako „waluta” całkowicie wirtualna, nie podlegająca żadnej 
instytucji państwowej ani bankowi centralnemu, wymaga od swoich użytkowni-
ków znacznie większego zaufania aniżeli tradycyjne waluty państwowe. Również 
sposób przechowywania bitcoinów jest daleki od tradycyjnego. W artykule zawarto 
ponadto analizę innych pseudowalut, przeprowadzoną w odniesieniu do głównych 
cech bitcoina. W analizie tej znalazły się takie pseudowaluty, jak: litecoin, anoncoin 
i primecoin. Pokazano różnice i podobieństwa do bitcoina jako jednostki najbar-
dziej popularnej. Te pseudowaluty, powstałe na początku XXI wieku mogą już 
niebawem stać się poważnym konkurentem dla prawdziwego pieniądza, zwłaszcza 
dla ludzi poszukujących poufności i szybkości przy dokonywaniu transakcji, dla 
której jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci Internet. 

Słowa kluczowe: bitcoin, pseudowaluta, waluta wirtualna, sieć P2P, klucz 
zabezpieczający.

Kody JEL: F01, F02, F39

Ludzie zawsze kupowali oraz sprzedawali towary. Początkowo stosowano 
handel wymienny, by później odkryć środek pomocniczy czyli jednostkę po-
średniczącą – pieniądz. Od tej pory handel począł rozkwitać, zniknęły granice 
w przeprowadzaniu transakcji kupna-sprzedaży oraz inne ograniczenia wy-
nikające z gospodarki wymiennej. Sprzedaż towarów lub wykonywanie usług 
na szerszą skalę pozwoliły na gromadzenie pieniędzy, które kolejno można 
wymienić na inne towary lub usługi w odległej części świata.. 

Dotychczas słowo „pieniądz” kojarzyło się z  realną walutą powszechnie 
akceptowaną jako środek zapłaty za towary po ustalonej cenie. Główną funkcją 
pieniądza wyróżniającego go jako środek płatniczy jest wymiana. Funkcja ta 
to pośrednictwo w transakcjach, w których zachodzi równoczesne przekazanie 
towaru oraz środka płatniczego pomiędzy uczestnikami tejże wymiany.  Każdy 
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rodzaj obiektu lub bezpiecznego zapisu możliwy do zweryfi kowania, oznacza 
spełnienie podstawowej funkcji. Tym samym obiekt ten lub zapis może być 
zastosowany jako pieniądz.

Pojęcie waluty odnosi się zazwyczaj do przyjętego środka wymiany. Są to 
monety i banknoty będące w obiegu na terytorium danego kraju lub grupy 
państw, które stanowią podaż pieniądza na tym obszarze. Również na podaż 
pieniądza mają wpływ lokaty bankowe. Środki z nich mogą być przekazywane 
za pomocą czeków, kart debetowych lub innych form transferu i są dopuszczal-
ne jako środek płatniczy.

W przeszłości, zarówno pieniądze, jak i waluty były takie same. Miały for-
mę fi zycznego pieniądza o określonym kształcie, wadze i grafi cznym układzie 
(monety i banknoty). Obecnie pieniądz jest tylko niewielką częścią tego, co 
składa się na walutę. Innym, równie ważnym aspektem nowoczesnych pienię-
dzy jest to, jak jest on tworzony. Początkowo pieniądze reprezentowały ma-
terialne zasoby, które można było wymienić, na metale szlachetne, towar czy 
żywność. W późniejszym okresie pieniądze oparto wyłącznie na kruszcu. Ich 
podaż była związana z zasobami złota lub srebra w skarbcu państwa i w każdej 
chwili pieniądze mogły zostać zamienione na metal. Jeszcze w XX wieku USA 
pragnęły zachować taki charakter swojego dolara, który przecież był używany 
niemal w każdym zakątku świata. Żądania państw europejskich zmusiły USA 
do zawieszenia pełnej wymienialności dolara na złoto. Tym samym pieniądz 
w przeważającej części świata stał się pieniądzem fi ducjarnym, czyli nie opar-
tym na żadnych innych dobrach naturalnych.

Na początku XXI wieku zaczęły powstawać pieniądze w zupełnie nowej 
formie. Nie miały charakteru pieniądza fi ducjarnego, gdyż żadna z instytucji 
państwowych nie legalizowała jego użycia. Także obszar ich używania nie 
został określony. Pieniądze te były ponadnarodowe i niekontrolowane przez 
żadną instytucję. Jednym z nich, najbardziej znany i budzący najwięcej kon-
trowersji, był bitcoin (BTC). Stał się fenomen, który zrewolucjonizował fi nanse, 
w taki sam sposób, w jaki e-mail zmienił sposób komunikowania. Można go 
nazwać „facebookiem” współczesnego świata w epoce kryzysu. Jest on pierwszą, 
najpowszechniej używaną kryptowalutą, która jest oparta na prawach matema-
tycznych i nie posiada banku centralnego, a jej kurs ustalany jest przez rynek. 
Jego przyrost polega na obróbce bloków zadań matematycznych, co upodabnia 
ten proces do wydobycia złota. Nie polega, jak w przypadku pieniędzy, na dru-
kowaniu „pustego” pieniądza przez bank centralny. Bitcoin nie może zostać 
w żaden sposób sfałszowany. Jest również zupełnie niezależny od woli rządów 
i elit fi nansowych. Początkowo był postrzegany jako szansa dla ludzi, którzy 
myślą innowacyjnie i nie boją się ryzyka związanego z nowościami.

Projekt o nazwie BITCOIN, powstał w 2009 roku. Jest to elektroniczna, nie-
zależna od banków centralnych i rządów „waluta”. Można przesyłać ją między 
dwoma dowolnymi miejscami na całym świecie. Jedynym ograniczeniem jest 
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konieczność dostępu do sieci Internet. XXI wiek to czas, gdy zakup dowolnego 
przedmiotu z każdego miejsca na ziemi nie stanowi już najmniejszego kłopotu. 
Jednym problemem stała się możliwość dokonania szybkiej i nieodwracalnej 
płatności z możliwością opłacenia jak najmniejszej prowizji. I właśnie bitcoin 
miał się stać odpowiedzią na te potrzeby. 

Bitcoin udostępniono w formie otwarto-źródłowej (open-source), co ozna-
cza, iż każdy może sprawdzić treść kodu programowego. Potwierdzeniem płat-
ności w sieci bitcoin zajmują się komputery o bardzo dużych mocach oblicze-
niowych. Proces ten polega na swoistej rywalizacji, który z komputerów jako 
pierwszy zautoryzuje konkretną partię transakcji. Komputer który najszybciej 
dokona wymaganych obliczeń otrzymuje nagrodę w postaci 50 bitcoinów. Od 
dnia 28.11.2012 r. zmniejszyła się wartość „nagrody” z 50 do 25 bitcoinów. 
Zmiany te zostały wprowadzone zgodnie z założeniami twórcy systemu – Ja-
pończyka Satoshi Nakamoto (niektórzy twierdzą, że pod tym pseudonimem 
kryje się grupa informatyków amerykańskich). Wyznaczył on z góry liczbę 
bitcoinów, które kiedykolwiek zostaną utworzone, na 21 milionów sztuk. Opro-
gramowanie utworzono w taki sposób, aby nikt nie miał możliwości zmiany 
tych wartości, a dzięki stałym prawom matematyki, nie istnieje możliwość, aby 
tego dokonać.

Płatności w bitcoin są realizowane między dowolnymi miejscami na świecie 
z dostępem do sieci Internet. Czas pełnej autoryzacji to jedna godzina, a in-
formacja o dokonaniu płatność jest dostępna w sieci już po kilku sekundach.

Jeden z najczęściej odwiedzanych portali na świecie, wiodący prym w dzie-
dzinie systemów zarządzania treścią, potwierdził swoją akceptowalność płat-
ności w bitcoinach. Swoją decyzję uzasadnił faktem, iż amerykańska fi rma 
oferująca płatności internetowych PayPal blokując dostęp społeczeństwom 
z ponad 60 krajów do swoich usług, zachęca innych operatorów kart kredyto-
wych do stosowania podobnych praktyk. Obostrzenia te są stosowane z różnych 
powodów. Niektórzy blokowani są z politycznych przesłanek, inni, ponieważ 
w oczach tych instytucji istnieje większe ryzyko oszustwa, zaś jeszcze inni 
z powodów fi nansowych. Punktem wyjścia dla nowej pseudowaluty było uwol-
nienie niektórych części świata i danie im możliwości czynnego uczestnictwa 
w fi nansowym życiu globalnej wioski. Nie ma powodu, by sądzić, iż blogerzy 
np. z Haiti czy Kenii, mogli by mieć dużo gorszy dostęp do „blogosfery”, po-
nieważ mają problemy z płatnościami lub stanowią potencjalnie większe nie-
bezpieczeństwo niż blogerzy z innych części świata. Sytuację tę miała zmienić 
akceptacja bitcoin.

Z upływem czasu pojawiły się artykuły i opracowania na temat bitco-
in, pisane przez ekspertów z: Microsoft, Cambridge, MIT, Oxford czy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Informacje i raporty o tej cyfrowej walu-
cie, publikowały takie instytucje i media jak: Europejski Bank Centralny, „Th e 
Economist”, Reuters, „Forbes” oraz „Th e Guardian” i BBC World Service. Jedną 
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z największych na świecie giełd wymiany bitcoin – obok Mtgox.com, jest polska 
strona Bitcurex.com1.

Wraz z powiększaniem grona zainteresowanych używalnością pseudowalu-
ty objawiła się jej druga strona. Bitcoiny powinny były gwarantować bezpieczne 
oraz anonimowe przekazywanie pieniędzy. W praktyce jednak ta kryptogra-
fi czna waluta posiada sporo wad, zaś pojawiające się kolejne problemy utrud-
niają zdobycie popularności wśród jej użytkowników. Właściciel giełdy Bitfl oor, 
umożliwiającej wymianę bitcoina na znane waluty (euro lub dolary), przyznał 
na forum usługi o poważnym włamaniu do systemu. Poprosił o pomoc i przy-
znał się do dużego zaniedbania, które polegało na przechowywaniu kopii kluczy 
do cyfrowych portfeli w niezaszyfrowanej formie. Takie właśnie pliki wykradli 
włamywacze. Wykorzystując te klucze, sprawcy mogli przesyłać bitcoiny do do-
wolnego adresata. Zdołali przetransferować z kont użytkowników na inne konta 
posiadane przez nich środki w pseudowalucie. Giełda padła ofi arą włamywaczy, 
którzy wykradli użytkownikom prawie 24 tysiące bitcoinów (niemal 800 tysięcy 
złotych). Szanse, że pieniądze wrócą do poszkodowanych określono jako zni-
kome. Zarządzanie kluczami, jest dużym wyzwaniem. Bitociny są szyfrowane 
z kilku lokalizacji, co związane jest w posiadaniem wielu kluczy szyfrujących. 
Należałoby opracować bezpieczny sposób, by móc je przechowywać oraz nimi 
zarządzać.

Ponieważ waluta występuje wyłącznie w formie cyfrowej i dosłownie każ-
dy internauta posiadający komputer może ją również dla siebie „wykopywać”, 
proces powstawania nowych bitcoinów jest bardzo powolny. Nie daje to szans 
dla użytkowników na szybkie wzbogacenie się.

Bitocin jako cyfrową „walutę”, można przechowywać jedynie w cyfrowych 
portfelach. Budowa bitcoina jest oparta na sieci P2P (Peer-to-Peer) nadającej 
wszystkim użytkownikom te same uprawnienia (w przeciwieństwie do sieci 
klient-serwer). Pozwala to na zupełnie anonimowe posiadanie waluty oraz jej 
dowolny transfer z ominięciem banków. Sprawia to, że jest praktycznie nie-
wykrywalna dla organizacji rządowych. Anonimowość, bezpieczeństwo oraz 
wygoda (ponieważ bitcoiny mogą być przenoszone na zewnętrznych nośnikach 
pamięci) nie dają gwarancji, że pieniędzy tych nie można ukraść. Przekonało 
się o tym w ostatnim czasie wielu użytkowników2.

Kurs bitcoina wahał się w dużej mierze w ciągu ostatnich lat. Obecnie, 
dzięki cyfrowym kantorom, istnieje możliwość wymiany ich na wszystkie 
znane waluty. Są to jednak giełdy, które z powodzeniem można nazwać zu-
pełnie „amatorskimi”, ponieważ nie przestrzegają podstawowych zasad bez-
pieczeństwa. Sama anonimowość tych transakcji, może również zadziałać na 
niekorzyść tychże użytkowników, ponieważ złodzieje, którzy przetransferowali 

1 http://satoshi.pl/2014/03 [dostęp: 18.04.2014].
2 https://bitcoin.org/pl [dostęp: 06.04.2014].
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pieniądze z portfeli użytkowników giełdy także pozostają niezidentyfi kowani3. 
W ubiegłym roku cena wirtualnej waluty bitcoin podniosła się o 15 dolarów. 
Ten gwałtowny wzrost ceny pseudowaluty wzbudził zainteresowanie całe-
go świata. Na samym początku bitocinem płacili jedynie stali użytkownicy 
komputerów (tzw. maniacy komputerowi). Ich upodobanie do pseudowaluty 
związane był z brakiem jakiekolwiek kontroli rządów nad ich emisją. 

Dalsza popularyzacja waluty, spowodowała iż znacznie poszerzyło się gro-
no jej użytkowników. Z powodzeniem można stwierdzić, że jest to globalny 
fenomen. Nie da się przewidzieć przyszłości bitcoina, ale z pewnością można 
powiedzieć, że jej stabilność jest niepewna, Absolutnie jednak pojawienie się pseu-
dowaluty wywołało trwałe zmiany w sposobie myślenia ludzi na całym świecie.

W 2009 r., gdy bitcoin rozpoczynał swoją bytność na giełdzie – za jednego 
dolara można było nabyć 130 tysięcy bitcoinów, zaś pod koniec roku 2013 – 
cena jednego bitcoina wyniosła ponad 810 dolarów. Daje to wzrost od początku 
istnienia o ponad 10,5 miliardów procent. Łączna wartość sprzedaży bitcoinów 
wynosi około 12 194 tys., równające się prawie 10 miliardów dolarów. Dzienny 
obrót walutą bitcoin osiągnął z końcem roku 2013 wartość 900 tysięcy bitco-
inów, co dało równowartość 650 milionom dolarów. Z powyższych danych 
widać zatem, że rynek bitcoina notuje znaczne obroty, a jego użycie stale rośnie. 
Ponieważ bardzo gwałtowne zmiany cen bitcoina zaczęły przypominać typową 
bańkę spekulacyjną oraz ze względu na kilkusetkrotny wzrost w bardzo krót-
kim czasie, wielu inwestorów zostało przyciągniętych do rynku bitcoina, licząc 
na znaczny zarobek dzięki wirtualnym pieniądzom. 

Każda waluta – czy będzie to złoto, czy banknoty emitowane przez bank 
centralny (np. Narodowy Bank Polski) wymaga od swoich użytkownika dużej 
dozy wzajemnego zaufania. Można stwierdzić, iż bitcoin, który jest walutą wir-
tualną, wymaga go dużo więcej niż waluty papierowe, które są drukowane przez 
banki centralne. Bitcoin to pseudowaluta, całkowicie zdecentralizowana, oparta 
na komunikacji sieciowej. Waluta nie ma banku emisyjnego i funkcjonuje bez 
nadzoru rządu. Dzięki potocznie nazywanym kopaczom (miners), możliwe jest 
zwiększanie podaży bitcoinów. Na komputerach użytkowników uruchomione 
są programy, które poszukują rozwiązań funkcji matematycznych, opartych na 
algorytmie funkcjonowania protokołu bitcoin. Gdy zostanie znalezione roz-
wiązanie, zostaje wygenerowany blok zawierający transakcje na bitcoinach od 
czasu „wykopania” poprzedniego bloku. Powstaje on zasadniczo co 10 minut. 
By uniknąć szybkiego wzrostu podaży BTC związanego z nieustannie rosnący-
mi mocami obliczeniowymi komputerów użytkowników, sieć co dwa tygodnie 
powiększa złożoność algorytmu, by czas poszukiwania nowych bloków nadal 
trwał 10 minut. Dzięki temu zachowany jest stały wzrost podaży pseudowaluty, 
bez względu na to, jak dużymi mocami obliczeniowymi dysponują użytkownicy. 

3 http://wolnemedia.net/gospodarka/kryptografi czna-waluta-znow-zawiodla [dostęp: 18.04.2014].
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Za każdy wygenerowany blok użytkownik otrzymuje 25 bitcoinów. Na po-
czątku przyznawano ich 50, ale co 4 lata zmniejszano ich liczbę. Maksymalna 
granica podaży waluty została z góry określona przez algorytm pierwotny i nie 
może przekroczyć 21 milionów sztuk. Jeśli weźmie się pod uwagę szybkość 
obecnego wzrostu mocy obliczeniowej sieci oraz postęp techniczny można 
stwierdzić, że ostanie osiągnięte bloki zostaną wygenerowane w dużym przy-
bliżeniu do roku 2110. 

Ponieważ waluta nie ma oparcia w aktywach towarowych, nadzoru banku 
centralnego, który zarządza jej kursem oraz bardzo małą liczbę użytkowni-
ków, rynku bitcoina nie można nazwać rynkiem płynnym. Ponadto, cechą 
charakterystyczną waluty jest jej wysoka niestabilność oraz gwałtowne zmiany 
cen, rzędu kilku dziesięciu procent w krótkim czasie. Dyskwalifi kuje ją to jako 
pewną i bezpieczną walutę, a rynek jest wysoce niestabilny, o dużym ryzyku 
inwestowania.

Bitcoin nie jest pozbawiony istotnych wad. Zasadniczo wynika to z samej 
jego koncepcji powstania oraz zasad działania każdej wirtualnej waluty, co z ko-
lei jest specyfi czne dla protokołu bitcoin. Taką wirtualną, nienamacalną walutę 
bardzo łatwo można stracić, a jeszcze trudniej jest ją odzyskać. W przypadku, 
gdy utracono bitcoiny w wyniku włamania na konto internetowe użytkowni-
ka albo w przypadku nielegalnego użycia karty kredytowej, istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, iż dzięki opłaconemu ubezpieczeniu bank pokryje na-
sze straty. Nie każda instytucja oferuje jednak takie usługi ubezpieczeniowe. 
Z drugiej strony gdy ma miejsce kradzież fi zycznej gotówki z portfela, są pewne 
szanse, aby ją odzyskać, zakładając, iż organy ścigania odpowiednio szybko 
i skutecznie zadziałają. W przypadku bitcoina, nie ma żadnego mechanizmu, 
który pomógłby w odzyskaniu zgubionych lub skradzionych bitcoinów. 

Znany i opisywany szeroko był przypadek mieszkańca Londynu – Jamesa 
Howellsa. Zupełnie przez pomyłkę wyrzucił on swój twardy dysk, na którym 
zapisanych było ponad siedem i pół tysiąca bitcoinów. W momencie zakupu 
bitcoinów przez Brytyjczyka nie miały one praktycznie żadnej wartości (poniżej 
1 dolara). Jednak w momencie utraty dysku pseudowaluta osiągała wartość 1000 
dolarów za sztukę. W beztroski sposób stracił więc ponad 7,5 miliona dolarów. 

Kolejnym problemem w rozwoju bitcoina jest utrudniony handel nim, jak 
również innymi walutami wirtualnymi. Jedyną możliwością jest skorzysta-
nie z wyspecjalizowanych platform wymiany on-line. Jednak zawarcie takiej 
transakcji jest o wiele trudniejsze niż handel na rynku Forex, kupno akcji na 
rachunku maklerskim albo zakup prawdziwych walut poprzez e-kantory4.

Trudności w handlu bitcoinami wynikają również ze sposobu wykorzy-
stania ich przez różne organizacje o nieznanym pochodzeniu i charakterze. 

4 http://m.biznes.pl/bitcoin-czy-mozna-zarabiac-na-wirtualnych-walutach,5602364,1,1,news.html 
[dostęp: 15.04.2014].
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Bitcoiny często wykorzystywane są w transakcjach sprzedaży czy kupna nie-
legalnego towaru (broni, narkotyków). Zjawiska te, w połączeniu z prawem 
ograniczającym proceder prania brudnych pieniędzy wykorzystując do tego 
celu bitcoiny, utrudniają wymianę ich na tzw. twardą walutę. W niektórych 
krajach jest to wielce kłopotliwe. Powstałe platformy on-line, umożliwiające 
handel i wymianę bitcoinów, musiały przejąć na siebie obowiązki zabezpiecze-
nia tych transakcji i ograniczenia wykorzystania ich w nielegalny sposób. Jako 
składnik bezpieczeństwa wymagają przed wymianą, na przykład przesyłania 
kopii paszportu oraz wielu innych formalności. Tym samym przejęły one rolę 
instytucji państwowych w kontroli rynku pseudowalutą.

Mając na uwadze powyższe zagrożenia, które są ściśle związane z technicz-
nymi aspektami inwestowania w walutę wirtualną, możemy stwierdzić, iż jest 
to działanie obarczone wysokim ryzykiem. Przed wejściem na rynek pseudo-
waluty i  inwestowanie w nią, należałoby dobrze zrozumieć zasadę działania 
tych aktywów, w które jako użytkownicy chcemy zainwestować. Taka wirtualna 
waluta jest pozbawiona swej realnej wartości przez ciąg zakodowanych znaków, 
wygenerowanych przez algorytm komputerowy. Jednak zwolennicy pieniądza 
towarowego mogą śmiało stwierdzić, iż pieniądz fi ducjarny emitowany przez 
banki centralne, również nie posiada żadnej prawdziwej wartości i oparty jest 
w pierwszej kolejności na zaufaniu jego użytkowników oraz autorytecie emiten-
ta. Tym samym, taki państwowy podmiot stanowi prawdziwą gwarancję części 
wyemitowanej waluty. Można również zastanowić się nad pytaniem, kogo da-
rzymy większym zaufaniem – czy instytucje publiczne, które są powołane do 
życia przez rządy państw, czy też sieć luźno powiązanych ze sobą internautów, 
którzy administrują systemem, przelewami i płatnościami?

Każdy uczestnik rynku może zainwestować część swoich środków w do-
wolnie wybrane waluty wirtualne – nie można jednak założyć, że któraś z nich 
stanie się z czasem „towarem” równie pożądanym jak bitcoin, a jej cena w ana-
logiczny sposób pójdzie w górę w krótkim okresie. Nie wolno jednak zapomnieć 
o dużej niepewności oraz zmienności na rynku takich walut wirtualnych5. 

Na kanwie sukcesu bitcoina, zaczęły powstawać kolejne wirtualne waluty, 
których celem jest eliminacja wad bitcoina oraz utworzenie alternatywnego 
systemu kryptowaluty, który jeszcze mocniej przyciągnie do siebie użytkow-
ników. Do takich przykładów możemy zaliczyć np.: litecoin (LTC), anoncoin 
(ANC) i primecoin (XPM). 

Litecoin jest walutą opartą na podobnym do bitcoina systemie i algoryt-
mie, jednak posiada zasadnicze dwie różnice. Ta sieć tworzy nowe bloki, które 
zawierają jednostki monetarne co dwie i pół minuty (w bitcoin tworzone są 
co 10 minut). Powinno to pozwolić na szybszy przepływ transakcji, jak rów-
nież zwiększyć odporność na wielokrotne wydawanie tych samych „monet”. 

5 http://bitcoin.pl/204-bitcoinowa-mitologia-mit-1 [dostęp: 25.04.2014].
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Również walutę wirtualną można fałszować przez kopiowanie plików. Ponieważ 
nie istnieje centralna instytucja clearingowa sieci „peer-to-peer”, sieci muszą 
same weryfi kować transakcje, aby uniknąć takich oszustw. Dlatego ważny jest 
czas reakcji – im szybciej następuje weryfi kacja, tym większa skuteczność oraz 
efektywność sieci. Również maksymalny limit podaży to 84 miliony liteco-
inów (co stanowi czterokrotność przewidywań bitcoina). Powinno to zapewnić 
większą podaż oraz dużo łatwiejszą popularyzację waluty. Pod koniec roku 
2013, wartość 1 LTC wynosiła 23,27 dolary (prawie 35 razy mniej niż wartość 
bitcoina).

Z kolei dla twórców protokołu anoncoin oraz związanej z nim krypto-
waluty, najważniejsze było zapewnić pełną anonimowości transakcji oraz jak 
największego utrudnienia możliwości śledzenia użytkowników. Łączna podaż 
została ograniczona na poziomie 4,2 miliona ANC. Porównując ją do bitcoin, 
protokół anoncoin wykorzystuje dodatkowe zabezpieczenia, takie jak narzędzia 
I2P oraz TOR, co powinno zapewnić pełne bezpieczeństwa oraz anonimowości. 
Z końcem roku 2013, za 1 ANC płacono 0,0061 BTC, czyli około 5,02 dolarów. 
Wartość ANC była 161,5 razy mniejsza niż wartość bitcoina.

Primecoin jest na dzień dzisiejszy na dziesiątym miejscu najpopularniej-
szych kryptowalut na całym świecie. Od bitcoina różni go dużo szybsze two-
rzenie bloków nowych „monet” (co minutę powstaje kolejny) oraz szybsze za-
twierdzanie zawartych transakcji. Cechuje go również zmienna liczba „monet”, 
która jest „wykopywana” w jednym bloku oraz dużo częstsza zmiana trudności 
algorytmu „kopania”. Primecoin nie posiada górnego limitu liczby jednostek, 
jakie może utworzyć. Pod koniec roku 2013, wartość 1 XPM wynosiła około 
3,89 dolarów (ponad 208 razy mniej niż wartość bitcoina). 

Tabela 1. Gdzie kupić wirtualne waluty?

Kryptowaluta Giełda Opcje fi nanso-
wania Opłata Uwagi

Bitcoin (BTC) www.mtgox.com Przelew krajowy 1% 
(max. 10 PLN)

Litecoin (LTC) www.btc-e.com
Przelew między-
narodowy
Karta kredytowa

1% 
(min. 20 USD)
5-6%

Wymiana LTC 
tylko na BTC, 
USD, EUR, RUR

Anoncoin 
(ANC) www.coins-e.com Bitcoin brak Wymiana ANC 

na BTC
Primecoin 
(XPM)

www.mcxnow.
com Bitcoin brak Wymiana XPM 

na BTC
Inne (m.in. 
Dogecoin, 
Worldcoin, 
Deutsche 
e-mark)

www.coins-e.com Bitcoin brak
Wymiana innych 
kryptowalut na 
BTC lub LTC

Źródło: http://tvn24bis.pl [dostęp: 30.04.2014].



28 Artur Dobosz 

Podsumowanie

Trzy wirtualne waluty stanowią jedynie drobny wycinek z długiej listy 
klonów bitcoina, którą można znaleźć na stronie największej internetowej 
giełdy wirtualnych walut: www.coins-e.com. Niedawno rynkiem kryptowalut 
zainteresował się JPMorgan Chase, który pod koniec 2013 r. złożył w Urzędzie 
Patentowym Stanów Zjednoczonych wniosek patentowy dotyczący systemu 
płatności on-line, bardzo przypominający protokół bitcoin. Bank argumentował 
swój wniosek faktem, iż chociaż to karty kredytowe są dominujące na rynku 
płatności internetowych (prawdopodobnie taka sytuacja będzie miała miejsce 
jeszcze przez wiele lat), to wysokie koszty obsługi transakcji i ryzyko oszustwa 
są istotnym ograniczeniem ich efektywności. JPMorgan Chase zaproponował 
system, który pozwala, na dokonanie anonimowych płatności, bez wykorzysta-
nia imienia czy numeru rachunku płatnika, a „waluta” ma być przechowywana 
na dysku każdego użytkownika. Jest to bardzo podobne do ogólnych zasad 
działania płatności w BTC.

Zdaniem wielu ekspertów, wirtualne waluty z pewnością będą coraz bar-
dziej popularne a ich przyszłość jawi się w jasnych barwach. Zarówno kryzys 
fi nansowy, jak i następująca po nim recesja oraz osłabienie wielu walut przez 
bank centralny przez dodruk pieniądza (co ma na celu stymulowanie gospodar-
ki) wywołały duży wzrost zainteresowania alternatywnym, do walut emitowa-
nych przez banki centralne. pieniądzem. Nie wszyscy jednak są zgodni co do 
tego, że to bitcoin może zdominować w przyszłości rynek wirtualnych walut. 
Przeciwnie, według dziennikarzy z „Th e Economist”, ta kryptowaluta spełni dla 
rynku taką samą rolę, jaką serwis Napster spełnił dla rynku dystrybucji muzyki 
w Internecie, czyli zapewni zainteresowanie koncepcją wirtualnych płatności 
wirtualną walutą, również u dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw. Sama 
waluta jest jednak poważnie zagrożona upadkiem w obecnej formie, ponieważ 
ma zbyt wiele technologicznych wad oraz jest zbyt prosta w stosunku do stopnia 
skomplikowania transakcji w światowej gospodarce. 

Niektórzy z ekspertów, np. Mark Williams (profesor i praktyk zajmujący się 
zarządzaniem ryzykiem oraz rynkami kapitałowymi), uważa że nastąpi bardzo 
gwałtowny spadek wartości bitcoin, nawet do dziesięciu dolarów za sztukę, jesz-
cze przed końcem roku 2014. Zmusza to zainteresowanych do pilnego śledzenia 
zmian, które zachodzą na rynkach kryptowalut. Zainteresowanie to powinno 
dotyczyć zarówno tych kryptowalut, które są tworzone przez użytkowników na 
zasadzie open-source, ale również tych, które są zarządzane przez duże insty-
tucje, takie jak bank JPMorgan. Jeśli bitcoin można nazwać odpowiednikiem 
Napstera, to primecoin, litecoin lub dogecoin ożemy okrzyknąć kolejnymi 
Spotify, BitTorrent czy iTunes6. 

6 http://tvn24bis.pl [dostęp: 14.04.2014].
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Bitcoin – Ephemera of a Solid Future?

Abstract

Th e article is an attempt to bring closer the essence and functioning of the 
pseudo-currency called bitcoin (BTC). It also contains an attempt to answer 
the question whether this new unit of account can become a  supranational 
currency. Th e article presents the emergence of bitcoin and the concept under-
lying its creation. In the course of presentation of the process of its emergence 
and the later existence, there was carried out an analysis of the advantages 
and disadvantages of this unit. Bitcoin as a fully virtual ‘currency’, not being 
subject to any state institution or to the central bank, requires from its users 
a considerably greater confi dence that the traditional state currencies. Also the 
way, in which bitcoins are kept, is far from the traditional one. In his article, 
the author also included a review of other pseudo-currencies, carried out in 
relation to the main features of the bitcoin. In the review, there were mentioned 
such crypto-currencies as litecoin, anoncoin and primecoin. He showed the 
diff erences and similarities to the bitcoin as the most popular unit. Th ose 
crypto-currencies, emerged at the beginning of the 21st century, may quite 
soon become a serious competitor to the real money, particularly in case of 
the people looking for confi dence and speed when carrying our transaction 
for which the only requirement is access to the Internet. 

Key words: bitcoin, pseudo-currency, crypto-currency, virtual currency, 
P2P network, security key.
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