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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της πιθανότητας να µπορέσει το ψηφιακό 
νόµισµα bitcoin να αποτελέσει µια πειστική λύση και να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των 
οικονοµικών κρίσεων. Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό, διερευνώνται όλοι 
εκείνοι οι παράγοντες που θα πρέπει να αναλυθούν. 

Συγκεκριµένα, το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαµβάνει τι είναι το χρήµα την Ιστορία 
του πότε εµφανίστηκε ποιες είναι η λειτουργίες του και η εξέλιξη του.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στα σηµαντικότερα γεγονότα 
της ζωής του ψηφιακού νοµίσµατος από το 2008 µέχρι και το 2013. Στην συνέχεια, λαµβάνει 
χώρα η διαγραµµατική παρουσίαση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας bitcoin και δολαρίου των 
ΗΠΑ για τα έτη από το 2011 µέχρι και το 2016. Ο βασικός λόγος είναι η προσπάθεια να 
διαπιστωθεί το κατά πόσο ο ισχυρισµός για την µεγάλη µεταβλητότητα του ψηφιακού 
νοµίσµατος, είναι αληθής. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε µια συνοπτική παρουσίαση της οικονοµικής κρίσης που 
ξέσπασε το 2008. Ο λόγος που παρουσιάζεται η οικονοµική κρίση του 2008 είναι η 
προσπάθεια σύνδεσης αυτής της οικονοµικής συγκυρίας µε την εξέλιξη της πορείας του 
bitcoin. Η οικονοµική κρίση παρουσιάζεται σε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Αρχικά, 
παρουσιάζονται στοιχεία για την εκδήλωση της κρίσης στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής, ως αποτέλεσµα του λεγόµενου «σκασίµατος της φούσκας» της αγοράς ακινήτων. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για τον τρόπο εκδήλωσης της οικονοµικής κρίσης 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, παρουσιάζεται µε συντοµία η περίπτωση 
της Ελλάδας. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από την θεωρητική παρουσίαση των σηµαντικότερων 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του ψηφιακού νοµίσµατος και γίνεται προσπάθεια να 
γίνει µια αντιπαράθεση ανάµεσα στο bitcoin και τα συµβατικά νοµίσµατα. Γίνεται εκτενής 
αναφορά στην µεγάλη µεταβλητότητα που παρουσιάζει το ψηφιακό νόµισµα, ενώ 
παράλληλα, γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο 
που ισχύει σε διάφορες χώρες σχετικά µε την λειτουργία του bitcoin. 

Το πέµπτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δυο µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει την προσπάθεια να 
απαντηθεί το ερώτηµα που σχετίζεται µε το κατά πόσο το ψηφιακό νόµισµα είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος. Με άλλα λόγια, κατά πόσο το bitcoin είναι 
καλό ως µέσο ανταλλαγής και ως µέσο µέτρησης και διατήρησης αξίας. Στο δεύτερο µέρος, 
παρουσιάζονται απόψεις εκείνων που θεωρούν ότι το ψηφιακό νόµισµα, ακόµη και στην 
σηµερινή του µορφή, είναι σε θέση να παίξει σηµαντικό ρόλο ως αποτελεσµατικό µέσο 
αντιµετώπισης οικονοµικών κρίσεων. 

Η εργασία κλείνει µε την παράθεση των σηµαντικότερων συµπερασµάτων και της σχετικής 
βιβλιογραφίας. 
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ΚΑΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Έννοια του χρήµατος 

 

 

 

Με τη γνωστή σε όλους ορολογία χρήµα εννοούµε τα περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται και γίνονται ευρέως αποδεκτά για πληρωµές. Είναι το οποιοδήποτε 
αντικείµενο το οποίο είναι ικανό να χρησιµοποιηθεί από µια κοινωνία ως µέσο 
συναλλαγής/ανταλλαγής, ως µονάδα υπολογισµού όσο αφορά την αγοραστική δύναµη και 
την εµπορική αξία, εν ολίγοις ως υποκατάστατο αξίας. Ανά την ιστορία έχουν υπάρξει 
διάφορες µορφές χρήµατος των οποίων η φυσική µορφή διαφέρει κατά πολύ από την εικόνα 
του χρήµατος που έχουµε σχηµατίσει σήµερα. 

Στην αρχαιότητα οι κοινωνίες χρησιµοποιούσαν υλικά αγαθά ως τρόπο πληρωµής και µε την 
πάροδο του χρόνου οι µορφές χρήµατος άλλαζαν ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούσαν 
σε κάθε οικονοµία. Ως χρήµα χρησιµοποιήθηκαν διάφορα πράγµατα ή ακόµα και ζώα (π.χ. 
τσιγάρα, τρόφιµα, κοχύλια κ.α.). Γενικά µπορούµε να εκφράσουµε ως χρήµα οτιδήποτε 
γίνεται αποδεκτό ως µέσο συναλλαγής από τα άτοµα µιας κοινωνίας. Συνεπώς, για τον 
ακριβή προσδιορισµό της έννοιας του χρήµατος είναι χρήσιµο να γίνεται µε σαφήνεια η 
διάκριση ανάµεσα στα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία (πχ κέρµατα) και τα µη-χρηµατικά 

περιουσιακά στοιχεία (όλα τα άλλα εκτός από τα χρηµατικά, πχ προϊόντα). 

Η έννοια του χρήµατος στην σηµερινή εποχή µπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

Χρήµα είναι το σύνολο των κερµάτων, τραπεζογραµµατίων και καταθέσεων. Οτιδήποτε άλλο 
εκτός από αυτά τα τρία δεν είναι χρήµα. Το τραπεζογραµµάτιο  (banknote) είναι ένα 
είδος αξιόγραφου, γραµµάτιου, ή υποσχετικής στην οποία ο εκδότης αναγράφει το ποσόν και 
το είδος του νοµίσµατος το οποίο θα καταβάλει στον κοµιστή. Εκδίδεται συνήθως από 
πιστωτικά ιδρύµατα όπως είναι οι τράπεζες και είναι γνωστό ως χαρτονόµισµα. 
Χρησιµοποιείται στις συναλλαγές ως χρήµα αξίας ίσης µε την ονοµαστικής του αξία. Χρήµα 
όµως δεν είναι µόνο η νοµισµατική κυκλοφορία. Οι καταθέσεις είναι καταθέσεις των ιδιωτών 
των επιχειρήσεων στις εµπορικές τράπεζες και καταθέσεις των εµπορικών τραπεζών στην 
κεντρική τράπεζα.  

Ο σύγχρονος ορισµός του χρήµατος σηµαίνει για παράδειγµα ότι οι επιταγές είναι χρήµα 
όπως επίσης και  η χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αντίθετα,  τα οµόλογα και 
άλλα παρόµοια χρεόγραφα, τα αµοιβαία κεφάλαια και αξιόγραφα όπως οι µετοχές δεν είναι 
χρήµα. Γι' αυτό και τα διάφορα χρηµατοδοτικά αξιόγραφα ονοµάζονται γενικά και 
χρηµατοδοτικά ή χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.    
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1.2 Ιστορία του χρήµατος                         

1.2.1. Η εµφάνιση του χρήµατος 

 

 

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι πραγµατοποιούσαν τις συναλλαγές τους µε εντελώς 
διαφορετικά µέσα από τα µέσα που είναι κοινώς αποδεκτά στην σύγχρονη οικονοµία.     

Η µέθοδος της ανταλλαγής αγαθών χρονολογείται σε τουλάχιστον 100.000 χρόνια πριν, αν 
και δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη µιας κοινωνίας ή 
οικονοµίας που βασίζονταν µόνο στη µέθοδο αυτή. Πολλοί  πολιτισµοί σε όλο τον κόσµο 
ανέπτυξαν τελικά τη χρήση χρηµάτων των οποίων η αξία βασίζονταν στην αξία του υλικού 
από το οποίο ήταν φτιαγµένα. 

Η πρώτη χρήση του όρου προήλθε από τη Μεσοποταµία γύρω στο 3000 π.Χ. Κοινωνίες στην 
Αµερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία άρχισαν να χρησιµοποιούν όστρακα ως 
χρήµα. Πολλά αντικείµενα έχουν χρησιµοποιηθεί ως χρήµατα, από τα φυσικά λιγοστά 
πολύτιµα µέταλλα έως κοχύλια και από τσιγάρα έως τα εξ ολοκλήρου τεχνητά χρήµατα όπως 
τα χαρτονοµίσµατα. Τα πρώτα νοµίσµατα κατασκευάστηκαν αρχικά από χαλκό, κατόπιν από 
σίδηρο και αυτό επειδή ο χαλκός και ο σίδηρος ήταν ισχυρά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για 
την κατασκευή όπλων. Η χρηµατική αξία των νοµισµάτων προέκυπτε από την αξία του 
µετάλλου από το οποίο ήταν κατασκευασµένο. 

Ιστορικά η εµφάνιση του χρήµατος ξεκίνησε από τον Βασιλιά Φείδων του Άργους, το 700 
π.Χ. περίπου, ο οποίος άλλαξε τα νοµίσµατα από το σίδηρο σε ένα διακοσµητικό µέταλλο, το 
ασήµι, και, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, αφιέρωσε µερικά από τα νοµίσµατα σιδήρου που 
έµειναν στο ναό της Ήρας. Ο βασιλιάς Φείδων έπλασε τα ασηµένια νοµίσµατα στην Αίγινα, 
στο ναό της θεάς της φρόνησης και του πολέµου Αθηνάς Αφαίας, και χάραξε τα νοµίσµατα 
µε µια Χελώνα. Τα νοµίσµατα Χελώνες έγιναν αποδεκτά ευρέως και χρησιµοποιήθηκαν ως 
διεθνές µέσο ανταλλαγής µέχρι τις ηµέρες του Πελοποννησιακού Πολέµου, όταν η Αθηναϊκή 
δραχµή τα αντικατέστησε. Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο τα πρώτα χρυσά νοµίσµατα στην 
ιστορία εκδόθηκαν από το Λύδιο βασιλιά Κροίσο, γύρω στο 650 – 600 π.Χ.   
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  1.2.2 Λειτουργίες  του χρήµατος 

 

Οι βασικές λειτουργίες του χρήµατος που το καθιστούν απαραίτητο για την οικονοµική 
οργάνωση της κοινωνίας είναι οι εξής: 

(I) Μέσο συναλλαγής 

Αρχικά, κύρια λειτουργία του χρήµατος είναι η χρησιµοποίησή του ως µέσου συναλλαγής. Σε 
αυτή τη λειτουργία οφείλονται ο µεγάλος καταµερισµός των έργων και η ανάπτυξη του 
εµπορίου. 

β) Μονάδα µέτρησης αξίας 

Η ζήτηση και η προσφορά διαµορφώνουν στην αγορά την τιµή ενός αγαθού σε χρηµατικές 
µονάδες. Έτσι η αξία κάθε προϊόντος εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες.  

γ) Μέσο διατήρησης αξιών 

Εφόσον το χρήµα είναι µέτρο της απόλυτης αξίας των αγαθών, ο κάτοχος χρήµατος µπορεί 
να διαθέτει τµηµατικά µέρος των χρηµάτων του για την αγορά αγαθών. Εποµένως το χρήµα 
γίνεται και µέσο διατήρησης αξιών. 

 

1.2.3 Η εξέλιξη του χρήµατος 
 

Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες τους µε 
αγαθά που δεν µπορούσαν να παράγουν οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό αντάλλασσαν τα δικά τους 
προϊόντα µε προϊόντα άλλων παραγωγών. 
 Η διαδικασία όµως του αντιπραγµατισµού παρουσίαζε µεγάλες δυσκολίες, γιατί απαιτούσε 
από τα δύο άτοµα που προέβαιναν στην ανταλλαγή: 
 α) να προσφέρει ο ένας ότι χρειάζεται ο άλλος & 
 β) να προσφέρει ο ένας τις αντίστοιχες ποσότητες που επιθυµεί ο άλλος. 
 Οι δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν µε τη χρησιµοποίηση του χρήµατος, που διέσπασε την 
ανταλλαγή σε πώληση και αγορά, δηλαδή µετέτρεψε τις ανταλλαγές σε συναλλαγές. 

Με βάση τα υλικά αγαθά τα οποία χρησιµοποιούσαν για τις ανταλλαγές αυτές  όπως 
προαναφέραµε παραπάνω παρουσίαζαν µερικά µειονεκτήµατα: 

α) Αδιαιρετότητα. Όσα από αυτά εξυπηρετούσαν συναλλαγές µεγάλης αξίας, δεν 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για συναλλαγές µικρής αξίας, γιατί δεν ήταν διαιρετά. 
Παράδειγµα: Τα βόδια. 
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β) Μεταβολή της αξίας. Σε ορισµένα από αυτά µπορούσε να µεταβληθεί η αξία, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται αβεβαιότητα και να δυσχεραίνονται οι συναλλαγές. 
Παράδειγµα: Τα πρόβατα µπορεί να γεννήσουν ή να πεθάνουν, τα µέταλλα να σκουριάσουν. 

γ) ∆υσκολία στη χρήση. Το βάρος ή ο όγκος ορισµένων από αυτά έκανε δύσκολη τη 
µεταφορά τους. 

Τα µειονεκτήµατα αυτά αποτελούσαν εµπόδιο στην ανάπτυξη των συναλλαγών και του 
εµπορίου. Στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες οι οικονοµίες 
οδηγήθηκαν σιγά σιγά στη χρησιµοποίηση προϊόντων που εξασφάλιζαν διαιρετότητα, 

σταθερότητα στην αξία και ευκολία στη χρήση. Τέτοια προϊόντα ήταν ο χρυσός και ο 
άργυρος, που για πολλούς αιώνες χρησιµοποιούνται ως χρήµα. Από πολύ νωρίς στις 
αναπτυγµένες οικονοµίες, όπως, για παράδειγµα, στην αρχαία Αθήνα, το ίδιο το κράτος 
ανέλαβε την κοπή νοµισµάτων, ώστε να υπάρχει σταθερή ποσότητα χρυσού ή αργύρου σε 
κάθε νόµισµα και να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα για την αξία του νοµίσµατος. 

Με την πάροδο όµως των τόσο χρόνων, από τότε που πρωτοεµφανίστηκαν τα χρήµατα ή 
καλύτερα µέσα µε τα οποία πραγµατοποιούνταν οι ανταλλαγές, ερχόµαστε στο σήµερα στο 
σηµείο όπου η τεχνολογία έχει πραγµατοποιήσει τεράστια πρόοδο και δίνει την δυνατότητα 
σε όλο τον κόσµο να χρησιµοποιεί ψηφιακά , ηλεκτρονικά νοµίσµατα. Νοµίσµατα που είναι 
ικανά να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές, όπως ακριβώς είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν 
τα χαρτονοµίσµατα, τα κέρµατα, οι επιταγές και όλα τα µέσα που είναι χρήµατα µε 
διαφορετική µορφή το καθένα από αυτά.  

Υπάρχουν αρκετά ψηφιακά νοµίσµατα από τα οποία  το πιο διαδεδοµένο είναι το ψηφιακό 
νόµισµα Bit coin στο οποίο θα αναφερθούµε παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
  

2.1  Έννοια του Bit coin  

 

 

 

Το  Bit coin είναι ένα ψηφιακό νόµισµα το οποίο  δεν έχει εκδοθεί από κάποια Κυβέρνηση ή 
τράπεζα ή κάποιο οργάνωση αλλά βασίζονται σε πρωτόκολλα οργάνωσης και σε ένα ειδικά 
διαφοροποιηµένο δίκτυο από συγκεκριµένους χρήστες στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα 
αποθήκευσης και µεταφοράς χρηµάτων.   

Τα οικονοµικά νοµίσµατα έχουν προσλάβει διάφορες µορφές ξεκινώντας ως νοµίσµατα που ο 
καταναλωτής χρησιµοποιεί αφού είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια ακόµα και σε κοινωνικά δίκτυα, εξελίσσονται σε µέσα πληρωµής τα οποία γίνονται 
γρήγορα αποδεκτά σε περιβάλλον εκτός διαδικτύου (offline) ή στην πραγµατική ζωή. 

Οι χρήστες µπορούν να µεταφέρουν bit coin µέσω του διαδικτύου ακριβώς όπως θα 
πραγµατοποιούσαν συναλλαγές µε συµβατικά νοµίσµατα όπως για παράδειγµα να έχουν την 
δυνατότητα να αγοράζουν και να πουλούν αγαθά να στέλνουν χρήµατα σε άτοµα ή 
οργανώσεις ή να επεκτείνουν την πίστωση. 

Τα Bit coin µπορούν να αγοραστούν, να πουληθούν και να ανταλλάσσονται µε άλλα 
νοµίσµατα σε εξειδικευµένες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Αποτελεί το πλέον κατάλληλο τρόπο για µια επιχείρηση για την ελαχιστοποίηση των τελών 
στις συναλλαγές, µε την εγκατάσταση του να είναι πλέον εύκολη και την αποδοχή του 
ευρέως διαδεδοµένη.  
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2.2  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές ; 

 

Η ΕΑΤ εντόπισε αρκετά χαρακτηριστικά και κινδύνους, τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν οι 
καταναλωτές όταν αγοράζουν, κατέχουν ή ανταλλάσσουν εικονικά νοµίσµατα. 

 

Μπορεί να χάσετε τα χρήµατά σας στην πλατφόρµα ανταλλαγής 

 

 Εικονικά νοµίσµατα µπορείτε να αγοράσετε απευθείας από κάποιον που τα κατέχει ή µέσω 
πλατφόρµας ανταλλαγής. Συνήθως οι πλατφόρµες αυτές δεν υπόκεινται σε ρύθµιση. 
Ορισµένες πλατφόρµες ανταλλαγής έπαυσαν να λειτουργούν ή κατάρρευσαν – σε µερικές 
περιπτώσεις λόγω παραβίασής τους από τρίτους. Η ΕΑΤ γνωρίζει περιπτώσεις καταναλωτών, 
οι οποίοι έχασαν οριστικά σηµαντικά χρηµατικά ποσά που «τηρούσαν» στις εν λόγω 
πλατφόρµες.  

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πλατφόρµες ανταλλαγής δεν είναι τράπεζες, οι οποίες τηρούν τα 
εικονικά νοµίσµατα υπό µορφή καταθέσεων.  

Εάν µια πλατφόρµα ανταλλαγής χάσει χρήµατα ή καταρρεύσει, δεν υπάρχει καµία 
συγκεκριµένη νοµική προστασία –για παράδειγµα, κάποιο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων– η 
οποία να καλύπτει τις ζηµίες από τυχόν απώλεια κεφαλαίων που διατηρούνταν στην 
πλατφόρµα ανταλλαγής, ακόµα και αν η πλατφόρµα ανταλλαγής είναι καταχωρισµένη σε 
µητρώο κάποιας εθνικής αρχής.  

 

Τα χρήµατα µπορεί να κλαπούν από το ψηφιακό πορτοφόλι σας  

 

Όταν αγοράσετε εικονικό νόµισµα, αυτό αποθηκεύεται σε ένα «ψηφιακό πορτοφόλι», σε 
έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή ή σε ένα «έξυπνο τηλέφωνο» (smart phone). 
Πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια παρέχεται µε ένα δηµόσιο κλειδί και ένα ιδιωτικό κλειδί 
ή συνθηµατικό κωδικό. 

 Ωστόσο, τα ψηφιακά πορτοφόλια δεν είναι απαραβίαστα έναντι των ηλεκτρονικών πειρατών 
(hackers). Εποµένως, όπως συµβαίνει και µε τα συµβατικά πορτοφόλια, µπορεί να σας 
κλέψουν χρήµατα µέσα από αυτά. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καταναλωτών, οι οποίοι 
έχασαν εικονικά νοµίσµατα αξίας άνω του 1 εκατοµµυρίου δολαρίων ΗΠΑ, οι δε προοπτικές 
ανάκτησής τους είναι ελάχιστες. Επιπλέον, εάν χάσετε το κλειδί ή τον συνθηµατικό κωδικό 
πρόσβασης στο ψηφιακό πορτοφόλι σας, µπορεί να χάσετε για πάντα το εικονικό νόµισµά 
σας. ∆εν υπάρχουν κεντρικές υπηρεσίες καταχώρισης συνθηµατικών κωδικών ή έκδοσης 
συνθηµατικών κωδικών αντικατάστασης.  
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∆εν προστατεύεστε όταν χρησιµοποιείτε εικονικά νοµίσµατα ως µέσο πληρωµής 

 Όταν χρησιµοποιείτε εικονικά νοµίσµατα ως µέσο πληρωµής για την απόκτηση αγαθών και 
υπηρεσιών δεν προστατεύεστε µε δικαιώµατα επιστροφής χρηµάτων που - βάσει του δικαίου 
της ΕΕ - προβλέπονται, για παράδειγµα, για τα εµβάσµατα από συµβατική τράπεζα ή άλλο 
λογαριασµό πληρωµών.  

Εποµένως, ο αντιλογισµός µη εξουσιοδοτηµένων ή εσφαλµένων χρεώσεων σε ψηφιακό 
πορτοφόλι συνήθως δεν είναι εφικτός. Επίσης, η αποδοχή εικονικών νοµισµάτων από 
εµπόρους λιανικής δεν τελεί υπό διαρκή εγγύηση και βασίζεται στη διακριτική τους ευχέρεια 
ή/και σε συµβατικές συµφωνίες, οι οποίες µπορεί να παύσουν να ισχύουν ανά πάσα στιγµή 
και χωρίς προθεσµία προειδοποίησης.  

 

Η αξία του εικονικού νοµίσµατός σας µπορεί να αλλάξει ταχέως και µπορεί ακόµη και 

να µηδενιστεί  

Η τιµή των Bitcoin και άλλων εικονικών νοµισµάτων έχει αυξηθεί σηµαντικά.  

Αυτό παρότρυνε µερικούς καταναλωτές να επενδύσουν σε αυτά. Ωστόσο, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι η αξία των εικονικών νοµισµάτων υπήρξε ιδιαίτερα ευµετάβλητη και µπορεί να 
σηµειώσει εύκολα πτώση όπως και άνοδο. Εάν η απήχηση ενός συγκεκριµένου εικονικού 
νοµίσµατος µειωθεί, για παράδειγµα επειδή ένα άλλο εικονικό νόµισµα έγινε πιο δηµοφιλές, 
είναι πολύ πιθανό η αξία του να µειωθεί σηµαντικά και µόνιµα.  

Εάν αγοράζετε εικονικά νοµίσµατα για να τα χρησιµοποιήσετε ως µέσο πληρωµής, εκτίθεστε 
στη µεταβλητότητα της τιµής των νοµισµάτων αυτών: σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει για τα 
χρήµατα που πληρώνονται σε έναν παραδοσιακό τραπεζικό λογαριασµό ή έναν λογαριασµό 
πληρωµών εκπεφρασµένο σε «επίσηµο» νόµισµα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η αξία των 
κεφαλαίων σας σε εικονικό νόµισµα θα παραµείνει σχετικά σταθερή. 

 

 Οι συναλλαγές σε εικονικό νόµισµα µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο κατάχρησης για 

εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες  

Οι συναλλαγές σε εικονικά νοµίσµατα είναι δηµόσιες, αλλά οι κάτοχοι των νοµισµάτων και 
οι αποδέκτες των συναλλαγών δεν είναι.  

Οι συναλλαγές είναι σε µεγάλο βαθµό µη ανιχνεύσιµες και παρέχουν στους καταναλωτές 
εικονικών νοµισµάτων υψηλό βαθµό ανωνυµίας.  

Εποµένως, το δίκτυο εικονικού νοµίσµατος είναι πιθανό να χρησιµοποιείται για συναλλαγές, 
οι οποίες συνδέονται µε εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

 Η κατάχρηση αυτή µπορεί να σας επηρεάσει, καθώς υπηρεσίες επιβολής του νόµου µπορεί 
να αποφασίσουν να κλείσουν πλατφόρµες ανταλλαγής και να εµποδίσουν την πρόσβαση στα 
κεφάλαια ή τη χρήση των κεφαλαίων που ενδέχεται να τηρούν οι πλατφόρµες για τους 
καταναλωτές.  
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Ενδέχεται να υπέχετε φορολογικές υποχρεώσεις 

 Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κατοχή εικονικών νοµισµάτων µπορεί να έχει φορολογικές 
συνέπειες, για παράδειγµα να υπόκειται σε φόρο προστιθέµενης αξίας ή φόρο υπεραξίας. 
Όταν χρησιµοποιείτε εικονικά νοµίσµατα, πρέπει να εξετάζετε κατά πόσον ισχύουν στη χώρα 
σας φορολογικές υποχρεώσεις 

 

2.3 Ιστορική Αναδροµή Bitcoim 

 

Ιστορική αναδροµή των σηµαντικότερων γεγονότων στην ιστορία του bitcoin από το 2009 
µέχρι και το 2013. 

Από το 2008, η έκδοση των bitcoins έχει επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, καθιστώντας 
το ηλεκτρονικό αυτό νόµισµα ως ένα από τα πλέον ασταθή στην διεθνή πραγµατικότητα. 
Ωστόσο, παρά την έντονη διακύµανση της τιµής του, καθηµερινά λαµβάνουν χώρα 
περισσότερες από 100.00 συναλλαγές σε bitcoins και ο όγκος των συναλλαγών δείχνει τάσεις 
αύξησης. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται µε συντοµία τα γεγονότα που επέδρασαν 
καθοριστικά στην διάδοσή του (Jessop, 2015; Desjardins, 2014). 

• Αύγουστος 2008: Τρία άτοµα ονόµατι Neal Kin, Vladimir Oksman και Charles Bry 
υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κρυπτογράφησης. 
Και τα τρία άτοµα αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τον Satoshi Nakamoto, 
τον υποτιθέµενο δηµιουργό των bitcoins. Τον ίδιο µήνα, τα άτοµα αυτά δηµιουργούν 
την ιστοσελίδα Bitcoin.org µέσω του διαδικτυακού τόπου anonymousspeech.com, ο 
οποίος δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους να αγοράσουν διαδικτυακούς τόπους 
ανώνυµα 

• Οκτώβριος 2008: Χωρίς να σχετίζεται µε τους παραπάνω, ο Satoshi Nakamoto 
δηµοσιεύει το περίφηµο άρθρο του στο διαδίκτυο µε τίτλο “Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System", στο οποίο αναφέρεται στην δηµιουργία ενός ψηφιακού 
νοµίσµατος χωρίς την απαραίτητη µεσολάβηση ενός τραπεζικού συστήµατος. 
Σύµφωνα µε το όραµά του, το νέο νόµισµα θα καταφέρει να λύσει το πρόβληµα 
πλαστογράφησης των νοµισµάτων. 

• Ιανουάριος 2009: Το πρώτο blog µε το όνοµα Genesis ξεκινά την λειτουργία του, η 
οποία στηρίζεται στην δυνατότητα που παρέχει στους επισκέπτες του να «εξορύξουν» 
bitcoins. Αργότερα τον ίδιο µήνα, πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή 
πραγµατοποιείται µεταξύ του Satoshi και του Hal Finney, ενός προγραµµατιστή µε 
ακτιβιστική δράση. 

• Οκτώβριος 2009: Τον µήνα αυτό, το νέο νόµισµα λαµβάνει για πρώτη φορά µια 
ισοδυναµία της αξίας του σε σχέση µε τα παραδοσιακά νοµίσµατα. Συγκεκριµένα, η 
εταιρία New Liberty Standard όρισε την αξία του ενός bitcoin ίση µε 0,764 δολάρια 
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Το επιχείρηµα πίσω από αυτήν την ισοδυναµία 
ήταν ότι σε αυτό το ποσό υπολογίστηκε το κόστος λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που απαιτούνταν για την «εξόρυξη» ενός bitcoin, εκείνη την περίοδο. 

• Φεβρουάριος 2010: To bitcoin αποκτά ισοτιµία µε το δολάριο των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής. 
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• Φεβρουάριος 2010: Η αίτηση για την πατέντα ευρεσιτεχνίας κρυπτογράφησης των 
Neal Kin, Vladimir Oksman και Charles Bry γίνεται δεκτή και δηµοσιεύεται. 

• Μάιος 2010: Ένας προγραµµατιστής από την Φλόριντα των Ηνωµένων Πολιτειών 
ονόµατι Laslo Hanyecz έστειλε 10.000 bitcoins σε έναν εθελοντή στην Αγγλία, ώστε 
να προµηθευτεί δύο πίτσες από το γνωστό µαγαζί Papa John’s. Το κόστος αυτών των 
πιτσών ήταν 25 δολάρια, όταν η ίδια ποσότητα bitcoins σήµερα κοστίζει σχεδόν 2 
εκατοµµύρια λίρες Αγγλίας 

• Ιούλιος 2010: ∆ηµιουργείται η πρώτη διαδικτυακή αγορά συναλλάγµατος σε bitcoins 
µε την ονοµασία MtGox Bitcoin, από τον Jeb McCaleb. 

• Αύγουστος 2010: Το Bitcoin χακάρεται καθώς ανακαλύπτεται ένα ζήτηµα ευπάθειας 
του συστήµατος σύµφωνα µε το οποίο επαληθεύεται η αξία των νοµισµάτων. Το 
γεγονός αυτό οδηγεί στην δηµιουργία 184 δισεκατοµµυρίων bitcoins µε αποτέλεσµα η 
αξία του ψηφιακού νοµίσµατος η οποία πριν την εκδήλωση της κρίσης αποτιµώνταν 
περίπου στα 0,8 µε 1 δολάριο, να πλησιάζει το µηδέν. 

• Οκτώβριος 2010: Το Bitcoin φεύγει από τα φώτα της δηµοσιότητας, ως συνέπεια της 
απώλειας της εµπιστοσύνης των χρηστών, καθώς µετά το σοκ του Αυγούστου, τον 
Σεπτέµβριο του ίδιου έτους λαµβάνουν χώρα νέες αποκαλύψεις σχετικές µε τις 
αδυναµίες οργάνωσης του νέου νοµίσµατος. Ωστόσο, τον Οκτώβριο δηµοσιεύεται µια 
έκθεση της αµερικάνικής κυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία έµµεσα κατηγορείται 
το bitcoin ως πιθανό µέσο για την χρηµατοδότηση τροµοκρατικών οργανώσεων 

• Νοέµβριος 2010: Η συνολική αξία των ψηφιακών νοµισµάτων αγγίζει το ένα 
εκατοµµύριο δολάρια, γεγονός που οδηγεί την ισοτιµία των δυο νοµισµάτων να 
κυµαίνεται γύρω στο µισό δολάριο ανά Bitcoin 

• Ιανουάριος 2011: Η γνωστή διαδικτυακή  µαύρη αγορά ναρκωτικών Silk Road 
αποδεικνύεται ότι χρησιµοποιεί τα bitcoins ως µη ανιχνεύσιµο τρόπο  πληρωµής και 
προµήθειας ναρκωτικών ουσιών 

• Φεβρουάριος 2011: Το Bitcoin φτάνει σε ισοτιµία το ένα δολάριο για πρώτη φορά 
στην ιστορία του, ενώ µέχρι τον Ιούνιο του ίσιου έτους, η αξία ενός ψηφιακού 
νοµίσµατος φτάνει τα 31 δολάρια. 

• Απρίλιος 2011: Ξεκινάει την λειτουργία της η διαδικτυακή αγορά συναλλάγµατος 
Bitmarket.eu η οποία ανταλλάσει bitcoins τόσο σε ευρώ, όσο και σε µια σειρά από 
άλλα ευρωπαϊκά νοµίσµατα 

• Απρίλιος 2011: Στις 23 του µήνα το bitcoin ξεπερνά στην ισοτιµία το ευρώ και την 
βρετανική στερλίνα, ενώ την ίδια στιγµή η αξία των ψηφιακών νοµισµάτων ξεπερνά 
τα 10 εκατοµύρια δολάρια ΗΠΑ. 

• Ιούνιος 2011: Στις 8 του µήνα το bitcoin φτάνει τα 31,91 δολάρια, κάτι που αποτελεί 
ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, λίγες µέρες µετά, στις 12 του ίδιου µήνα, η ισοτιµία 
κατρακυλά στα 10 δολάρια ανά bitcoin. Το γεγονός αυτό έµεινε στην ιστορία του 
bitcoin ως η «Μεγάλη Φούσκα του 2011» (Great Bubble of 2011). 

• Ιούνιος 2011: Mια ηµέρα µετά την Μεγάλη Φούσκα, στις 13 Ιουνίου, λαµβάνει χώρα 
η πρώτη µεγάλη ληστεία στο νέο ψηφιακό νόµισµα. Ο ιδρυτής του bitcoin forum, 
Allin Vain δηλώνει ότι από το ψηφιακό του πορτοφόλι λείπουν 25 χιλιάδες ψηφιακά 
νοµίσµατα, τα οποία ισοδυναµούσαν τότε σε 375 χιλιάδες δολάρια. Τον ίδιο µήνα, 
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εξαιτίας µιας σηµαντικής παραβίασης των όρων ασφαλείας, η ισοτιµία του ενός 
bitcoin κατρακυλά από τα 17,51 δολάρια στο ένα Σεντ.  

• Ιούλιος 2011: Το τρίτο µεγαλύτερο ηλεκτρονικό αποθετήριο στον κόσµο, το πολωνικό 
Bitomat ανακοινώνει ότι έχασε την πρόσβαση σε 17.000 bitcoins, καθώς έπεσε θύµα 
hacking.  

• Αύγουστος 2011: Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Mybitcoin ανακοινώνει ότι η εταιρία 
έχασε την πρόσβαση σε 150.000 bitcoins, των οποίων η αξία εκείνη την δεδοµένη 
στιγµή ανέρχονταν περίπου στα 2 εκατοµµύρια δολάρια 

• Σεπτέµβριος 2011: Ο Mike Caldwell ξεκινά την έκδοση bitcoins µε φυσική υπόσταση, 
τα οποία τα ονοµάζει Casacius Coins. Η επόµενη φωτογραφία παρουσιάζει ένα τέτοιο 
νόµισµα  

 

Εικόνα 1. Ένα Casacius Coin. 

• Νοέµβριος 2011: ∆ιοργανώνεται το πρώτο Ευρωπαικό Συνέδριο µε θέµα το Bitcoin 
και τις τεχνολογίες του µέλλοντος, στην Πράγα της Τσεχίας. 

• Νοέµβριος 2011: Λαµβάνει χώρα η µεγαλύτερη µεταφορά bitcoins σε λογαριασµό (οι 
οποίοι ονοµάζονται blocks) ύψους 171 bitcoins. 

• Φεβρουάριος 2012: Το δεύτερο µεγαλύτερο ηλεκτρονικό αποθετήριο στον κόσµο, το 
TradeHill, σταµατά την λειτουργία του καταγγέλλοντας ρυθµιστικά προβλήµατα. 
Επίσης, τον ίδιο µήνα, εκδίδεται το πρώτο περιοδικό που είναι αφιερωµένο στο 
bitcoin και την λειτουργία του, το Bitcoin Magazine. 

• Μάρτιος 2012: Λαµβάνει χώρα ακόµη ένα περιστατικό ηλεκτρονικής ληστείας, καθώς 
αυτήν την φορά ο διαδικτυακός τόπος Linode δηλώνει την απώλεια 46.000 bitcoins, 
των οποίων η αξία εκείνη την περίοδο ανέρχονταν σε 228.000 δολάρια ΗΠΑ. 

• Απρίλιος 2012: Μια έκθεση του FBI µε τίτλο “Bitcoin Virtual Currency: Unique 
Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity” διαρρέει στην 
δηµοσιότητα. Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή, η χρήση του ψηφιακού νοµίσµατος είναι 
πολύ πιθανό να διευκολύνει την τέλεση εγκληµατικών πράξεων, όπως είναι η 
παράνοµη εµπορία όπλων και ναρκωτικών. 



 [19] 

 

• Μάιος 2012: Λαµβάνει χώρα ακόµη ένα περιστατικό ηλεκτρονικής ληστείας, καθώς 
αυτήν την φορά ο διαδικτυακός τόπος Bitcoinica δηλώνει την απώλεια 18.000 
bitcoins, των οποίων η αξία εκείνη την περίοδο ανέρχονταν σε 90.000 δολάρια ΗΠΑ. 

• Ιούνιος 2012: Η διαδικτυακή πλατφόρµα Coinbase µε έδρα το San Francisco της 
California των ΗΠΑ ξεκινά την λειτουργία του. 

• Ιούλιος 2012: Τέσσερις πελάτες της πλατφόρµας Bitcoinica καταθέτουν ασφαλιστικά 
µέτρα εναντίον της, κατηγορώντας την για παραβίαση των όρων του συµβολαίου τους 
και για αµέλεια 

• Αύγουστος 2012: Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας µεταφοράς εµβασµάτων 
BitInstant, δηλώνονται οι προθέσεις για την δηµιουργία µιας χρεωστικής κάρτας µε 
αποκλειστική χρήση bitcoins 

• Σεπτέµβριος 2011: Λαµβάνει χώρα ακόµη ένα περιστατικό ηλεκτρονικής ληστείας, 
καθώς αυτήν την φορά ο διαδικτυακός τόπος Bitfloor δηλώνει την απώλεια 24.000 
bitcoins, των οποίων η αξία εκείνη την περίοδο ανέρχονταν σε 250.000 δολάρια 
ΗΠΑ. Τον ίδιο µήνα στο Λονδίνο λαµβάνει χώρα συνέδριο αφιερωµένο αποκλειστικά 
στην λειτουργία του νέου ψηφιακού νοµίσµατος 

• Οκτώβριος 2011: Ιδρύεται το Ίδρυµα Bitcoin το οποίο θέτει ως σκοπό της ύπαρξής 
του την επίβλεψη της λειτουργίας του ψηφιακού νοµίσµατος 

• ∆εκέµβριος 2012: Παρέχεται άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες ευρωπαϊκές 
τραπεζικές αρχές στην πρώτη τράπεζα bitcoins στην Bitcoin Central, η οποία 
υποχρεούται να λειτουργεί µέσα στο τραπεζικό ρυθµιστικό πλαίσιο της Ευρώπης. 

• Ιανουάριος 2013: Η διαδικτυακή πλατφόρµα BitPay ανακοινώνει ότι έφτασε τις 
10.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές σε bitcoins χωρίς να υποστεί κάποια επίθεση 
hacking. 

• Φεβρουάριος 2013: Ιδρύεται η start-up εταιρία PizzaForCoins.com η οποία 
αποδέχεται την προσφορά υλικών προϊόντων και συγκεκριµένα την πώληση πίτσας 
έναντι ανταλλάγµατος εκφρασµένου σε bitcoins. 

• Φεβρουάριος 2013: Στις 22 του µήνα, η ισοτιµία φτάνει ξανά τα 30 δολάρια για 
πρώτη φορά µετά το 2011, ενώ στις 28 του ίδιου µήνα, ξεπερνάει το ιστορικό υψηλό 
των $31,91 της 8ης Ιουνίου 2011, µετά από 602 µέρες. 

• Μάρτιος 2013: Στις 21 Μαρτίου η ισοτιµία φτάνει τα $74,90, ενώ η συνολικά αξία 
των συναλλαγών στο ψηφιακό νόµισµα ξεπερνά το ένα δισεκατοµµύρια δολάρια. 

• Απρίλιος 2013: Στις 10 Απριλίου η ισοτιµία φτάνει τα $266, ενώ στις 20 του ίδιου 
µήνα η τράπεζα Bitcoin Central δέχεται επίθεση από hackers και η ισοτιµία 
καταρρέει. 

• Μάιος 2013: Εγκαθίσταται η πρώτη µηχανή ΑΤΜ για bitcoins, στην πόλη του San 
Diego, της California. Τον ίδιο µήνα, η διαδικτυακή εταιρία PrimeDice.com 
ανακοινώνει ότι πλέον στο ηλεκτρονικό της καζίνο τα bitcoins θα γίνονται αποδεκτά 
ως µέσα ανταλλαγής 

• Αύγουστος 2013: 22 εταιρίες που εµπλέκονται µε το νέο ψηφιακό νόµιασµα δέχονται 
κλήση για απολογία από την αρµόδια υπηρεσία διερεύνησης ηλεκτρονικών και 
οικονοµικών εγκληµάτων της πολιτείας της Νέας Υόρκης, έπειτα από πολλές 
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καταγγελίες πελατών τους για αδιαφανείς και πιθανώς επιλήψιµες ενέργειες από την 
πλευρά των εταιριών. Ωστόσο, τον ίδιο µήνα, τι Υπουργείο Οικονοµικών της 
Γερµανίας αποδέχεται το bitcoin ως «ιδιωτικό χρήµα» και επιτρέπεται η χρήση του 
µέσα στην Γερµανία για ιδιωτικές πληρωµές 

• Σεπτέµβριος 2013: Η διαδικτυακή εταιρία PrimeDice.com ανακοινώνει τζίρο ύψους 
µεγαλύτερου των 15 εκατοµµυρίων δολαρίων µετά από τρεις µην ες αφότου επέτρεψε 
την χρήση bitcoins στις συναλλαγές της. 

• Οκτώβριος 2013: Η µεγαλύτερη κινέζικη µηχανή αναζήτησης, η Baidu δηλώνει ότι 
πλέον αρχίζει να δέχεται τα bitcoins ως µέσο πληρωµών. Τον ίδιο µήνα, σταµατά τις 
εργασίες της η BitMarket.eu, λόγω περιορισµένης χρηµατοδότησης 

• Νοέµβριος 2013: Η ισοτιµία καταγράφει ιστορικό υψηλό στις 6 Νοεµβρίου, 
φτάνοντας τα 269 δολάρια ανά bitcoin. Στις 17 του ίδιου µήνα, η ισοτιµία 
διπλασιάζεται φτάνοντας τα 503,1 δολάρια ανά bitcoin, ενώ δυο µόλις µέρες µετά 
ξεπερνά τα 1.000 δολάρια και παράλληλα, ανακοινώνεται ότι οι ποσότητες χρήµατος 
που µεταφέρονται µέσω του bitcoin είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ποσότητες 
που µεταφέρονται από την Western Union. Η επόµενη φωτογραφία εµφανίζει αυτό 
ακριβώς το γεγονός. Επιπλέον, το Πανεπιστήµιο της Λευκωσίας που εδρεύει στην 
Κύπρο, ανακοινώνει ότι πλέον δέχεται το bitcoin ως µέσο πληρωµής στις συναλλαγές 
που το αφορούν. 

 

Εικόνα 2. Το µερίδιο αγοράς του όγκου των συναλλαγών. 

 

 

 



 [21] 

 

• ∆εκέµβριος 2013: Στις 2 του µήνα λαµβάνει χώρα η µεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία 
του bitcoin καθώς από το ηλεκτρονικό κατάστηµα φαρµάκων Sheep Marketplace 
αποσύρονται σε ζωντανή µετάδοση 96.000 ψηφιακά νοµίσµατα. Ως αποτέλεσµα, 
τρεις µέρες αργότερα, η κινεζική κεντρική τράπεζα απαγορεύει τις συναλλαγές σε 
αυτό το νόµισµα και ως εκ τούτου την επόµενη µέρα, το bitcoin χάνει παραπάνω από 
το 20% της αξίας του. 

 

 

2.4.1  Η ισοτιµία bitcoin δολαρίου από το 2011 µέχρι και το 2016. 

 
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες του ψηφιακού 
νοµίσµατος µε το δολάριο των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής; Ενώ ταυτόχρονα θα γίνει 
προσπάθεια να συνδεθούν οι µεταβολές στην ισοτιµία µε κάποια σηµαντικά ιστορικά 
γεγονότα του κάθε έτους. 

2.4.2  Το 2011 

 

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ, την πρώτη κάθε µήνα, 
για το 2011. Πηγή: 99bitcoins.com 
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2.4.2  Το 2012 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ, την πρώτη κάθε 
µήνα, για το 2012. Πηγή: 99bitcoins.com. 

2.4.3  Το 2013 

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ, την πρώτη κάθε 
µήνα, για το 2013. Πηγή: 99bitcoins.com. 
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2.4.4   Το 2014 

 

 

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ, την πρώτη κάθε µήνα, 
για το 2014. Πηγή: 99bitcoins.com. 

 

2.4.5   Το 2015 

 

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ, την πρώτη κάθε µήνα, 
για το 2015. Πηγή: 99bitcoins.com. 
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2.4.6  Το 2016 

 

  

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ, την πρώτη κάθε µήνα, 
για το 2016. Πηγή: 99bitcoins.com. 

2.4.7  Η συνολική αποτίµηση της περιόδου 2011-2016. 

 

 

∆ιάγραµµα. Η συναλλαγµατική ισοτιµία bitcoin ανά δολάριο ΗΠΑ,ως µέσος όρος των 
µετρήσεων των ετήσιων διαγραµµάτων, την περίοδο 2011-2016.  
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2.4 Πως µπορούν να προστατευτούν οι καταναλωτές  

 

Το Bitcoin δίνει ελευθερία στους ανθρώπους να συναλλάσσονται µε τους δικούς τους όρους. 
Ο κάθε χρήστης µπορεί να στέλνει και να λαµβάνει πληρωµές µε παρόµοιο τρόπο όπως µε τα 
µετρητά αλλά µπορούν επίσης να συµµετέχουν σε περισσότερο σύνθετες συµβάσεις. 

 Οι πολλαπλές υπογραφές (multiple signatures) επιτρέπουν µια συναλλαγή να γίνεται 
αποδεκτή από το δίκτυο µόνο αν ένας συγκεκριµένος αριθµός από προσδιορισµένες οµάδες 
ατόµων συµφωνήσουν να υπογράψουν την συναλλαγή. Αυτό επιτρέπει να αναπτύσσονται 
στο µέλλον καινοτόµες υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε διενέξεις. Τέτοιες υπηρεσίες θα 
µπορούσαν να επιτρέψουν σε έναν τρίτο να εγκρίνει ή να απορρίψει µια συναλλαγή στην 
περίπτωση που υπάρχει µια διαφωνία µεταξύ τρίτων, χωρίς να ελέγχουν τα χρήµατά τους. 

 Σε αντίθεση µε τα µετρητά και άλλες µεθόδους πληρωµής, το Bitcoin αφήνει πάντοτε µια 
δηµόσια απόδειξη ότι µια συναλλαγή έλαβε χώρα, πράγµα που ενδεχοµένως µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό κατά των επιχειρήσεων µε ανέντιµες πρακτικές. 

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι ενώ οι έµποροι συνήθως εξαρτώνται από τη δηµόσια φήµη 
τους για να παραµείνουν στον επιχειρηµατικό χώρο και να πληρώνουν τους υπαλλήλους 
τους, δεν έχουν πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο πληροφοριών όταν ασχολούνται µε νέους 
πελάτες. 

Ο τρόπος που λειτουργεί το Bitcoin επιτρέπει τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις 
να προστατεύονται έναντι σε ανέντιµες χρεώσεις αντιλογισµού (chargebacks) ενώ δίνουν την 
επιλογή στον καταναλωτή να ζητήσει περισσότερη προστασία όταν δεν είναι διατεθειµένος 
να εµπιστευτεί έναν συγκεκριµένο έµπορο. 

2.5 Πόσο δύσκολο είναι να γίνει µια πληρωµή µέσω BitCoin 

 

Οι πληρωµές µε Bitcoin είναι ευκολότερο να γίνουν από ότι µε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 
και µπορούν να ληφθούν χωρίς κάποιον εµπορικό λογαριασµό. 
 Οι πληρωµές γίνονται µέσω εφαρµογής πορτοφολιού, είτε στον υπολογιστή ή στο κινητό σας 
τηλέφωνο, εισάγοντας τη διεύθυνση του παραλήπτη, το ποσό πληρωµής, και πατώντας 
αποστολή. 
 Για να γίνει ευκολότερη η εισαγωγή της διεύθυνσης του παραλήπτη, πολλά πορτοφόλια 
µπορούν να αποκτήσουν τη διεύθυνση σαρώνοντας ένα κώδικα QR ή φέρνοντας σε επαφή 
δύο κινητά τηλέφωνα, µε χρήση της τεχνολογίας NFC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του bitcoin ως χρήµα. 

 

3.1 Πλεονεκτήµατα 

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα 
που προκύπτουν από την χρήση του bitcoin είναι τα παρακάτω: 

i. Χαµηλότερες αµοιβές συναλλαγής 
ii. Ανωνυµία 

iii. Ελεγχόµενος πληθωρισµός 

Στην συνέχεια, λαµβάνει χώρα µια σύντοµη ανάλυση του καθενός από αυτά. 

 

3.1.1 Χαµηλότερες αµοιβές συναλλαγής 

Το Bitcoin προσφέρει τρία βασικά πλεονεκτήµατα στους τους χρήστες του. Το πρώτο είναι η 
µείωση του κόστους των συναλλαγών, καθώς δεν υπάρχει ενδιάµεσος που να χρεώνει τους 
χρήστες µε προµήθειες. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
ολοκληρωµένη έρευνα για το πραγµατικό µέγεθος αυτού του πλεονεκτήµατος που 
αναφέρεται στο κόστος συναλλαγής του Bitcoin. Σύµφωνα, ωστόσο, µε αρκετές µαρτυρίες, 
τα µέσα κόστη συναλλαγών κυµαίνονται µεταξύ 0 και 1 τοις εκατό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
τα παραδοσιακά συστήµατα των  online πληρωµών χρεώνουν ποσοστά της τάξης των 2 έως 3 
τοις εκατό ανά συναλλαγή, είναι πιθανό ότι Bitcoin είναι φθηνότερο στην χρήση του σε 
σχέση µε τα παραδοσιακά χρήµατα. Αυτά τα οφέλη µπορούν, ωστόσο, να αντισταθµιστούν 
από την υψηλή µεταβλητότητα του Bitcoin (Murphy et al, 2015). 

3.1.2 Ανωνυµία  

Το δεύτερο πλεονέκτηµα είναι η παροχή µεγαλύτερης ανωνυµία για τους χρήστες. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ταυτότητά τους είναι κρυπτογραφηµένη, αλλά ωστόσο, ένα πλήρες αρχείο 
του κάθε χρήστη διατηρείται στα αρχεία του παρόχου. Ως εκ τούτου, ορισµένοι θεωρούν και 
χαρακτηρίζουν το σύστηµα Bitcoin ως «ψευδώνυµο» (pseudonymous) και όχι πλήρως 
ανώνυµο και ως εκ τούτου, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δυνατότητες να εντοπιστούν οι  
πραγµατικές ταυτότητες των χρηστών, αν τεθεί κάποια ανάγκη (Moser, 2013). 

 

3.1.3 Ελεγχόµενος πληθωρισµός 

Τρίτον, ο πληθωρισµός δεν φαίνεται να επηρεάζει την αγοραστική δύναµη των bitcoins 
καθώς το χρονοδιάγραµµα απελευθέρωσης τους και διάθεσης τους στο κοινό είναι 
προγραµµατισµένο εκ των προτέρων και ως εκ τούτου, προβλέψιµο. Και πάλι, αυτό θα 
µπορούσε ωστόσο να αντισταθµιστεί από την αύξηση των τιµών της συναλλαγµατικής του 
ισοτιµίας (crypto currency). Εκτός από αυτό, το Bitcoin χαρακτηρίζεται από την απλότητα 
στη χρήση του. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να διαθέτουν έναν τραπεζικό λογαριασµό ή µια 
πιστωτική κάρτα για να το χρησιµοποιήσουν, καθώς αρκεί µια σύνδεση στο internet για τη 
χρήση του σε όλο τον κόσµο (Murphy et al, 2015). 
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3.2 Μειονεκτήµατα. 

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα σηµαντικότερα 
πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση του bitcoin είναι τα παρακάτω: 

iv. Μεταβλητότητα 
v. Ασφάλεια 

vi. Ανωριµότητα της αγοράς Bitcoin 
vii. Απουσία Ελαστικότητας Προσφοράς 

viii. Προβλήµατα ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και φοροδιαφυγής 

Στην συνέχεια, λαµβάνει χώρα µια σύντοµη ανάλυση του καθενός από αυτά. 

 

3.2.1 Μεταβλητότητα 

Η τιµή του Bitcoin έχει υποβληθεί σε έντονη µεταβλητότητα από τη δηµιουργία του, µε το 
2013 να αποτελεί το έτος στο οποίο συνέβησαν τα µεγαλύτερα ρεκόρ ανατιµήσεων και 
απότοµων διορθώσεων της αξίας (της αξίας του. Παραδείγµατος χάριν, η αξία του αυξήθηκε 
περισσότερο από 20 φορές µεταξύ του Σεπτεµβρίου και του ∆εκεµβρίου του 2013, αλλά στη 
συνέχεια έχασε περίπου το 60% της αξίας του κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών µηνών.  

Εξάλλου, ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα φερεγγυότητας του ψηφιακού νοµίσµατος είναι το 
γεγονός ότι σχεδόν το ήµισυ των bitcoins ανήκουν σε λιγότερο από 1000 άτοµα, ενώ είναι 
εντυπωσιακό ότι 47 µόλις άτοµα κατέχουν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών διαθέσιµων 
ψηφιακών νοµισµάτων. Το γεγονός αυτό ενέχει κινδύνους δηµιουργίας ενός καρτέλ, το οποίο 
ενδεχοµένως να οδηγήσει σε διάφορες επιδράσεις στη διαµόρφωση των τιµών, ειδικά όταν 
και αν παρουσιαστεί ποτέ έλλειψη bitcoins στην αγορά.  

Εξάλλου, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά χαρακτηριστικά γεγονότα των τελευταίων ετών, 
τα οποία δεν σχετίζονται φαινοµενικά µε την ισοτιµία των bitcoins, επέδρασαν καθοριστικά 
σε αυτήν. Για παράδειγµα αναφέρονται γεγονότα δηµοσιότητας θεµάτων που αφορούν στην 
λειτουργία των bitcoins από τα µέσα ενηµέρωσης, αποφάσεις ρυθµιστικών αρχών διαφόρων 
χωρών που αναφέρονταν στο ψηφιακό νόµισµα, χακαρίσµατα και κλεισίµατα διαφόρων 
πλατφορµών συναλλαγών σε bitcoins, αλλά και η επιβολή των capital controls στην Κύπρο 
και αργότερα στην Ελλάδα, επέφεραν σηµαντικές επιπτώσεις στην τιµή των bitcoins. 

Η µεταβλητότητα του Bitcoin είναι πιθανό να αποθαρρύνει πολλούς δυνητικούς αγοραστές. 
Η πτώση των τιµών µπορεί να αποτρέψει την πώληση από ανθρώπους που διαθέτουν 
bitcoins, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα αναµένουν υψηλότερες αποδόσεις στο µέλλον, ή 
από την άλλη πλευρά, ενδεχοµένως η πτώση αυτή µπορεί να τους πανικοβάλλει και να τους 
αναγκάσει να πωλήσουν µαζικά, πιέζοντας περαιτέρω την ισοτιµία.  

Στην πραγµατικότητα, φαίνεται να υπάρχει µια κοινή πεποίθηση  µεταξύ των µελετητών της 
πορείας και της εξέλιξης του  bitcoin , σύµφωνα µε την οποία η πρόσφατη αστάθεια των 
τιµών είναι ένα από τα κύρια εµπόδια για την ευρύτερη χρήση του Bitcoin ως µέσο 
συναλλαγής. Η υιοθέτησή του για καθηµερινή χρήση έχει άµεση σχέση µε τη σταθερότητα 
και την ασφάλεια των τιµών που χρειάζονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις για τον 
προγραµµατισµό της κατανάλωσης, της αποταµίευσης και της επένδυσης (Urquhart, 2017). 
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3.2.2 Η ασφάλεια 

Ακόµα κι αν η παραποίηση των bitcoins και η πλαστογράφηση τους δεν είναι θεωρητικά 
εφικτή, δεδοµένου ότι όλα τα νοµίσµατα διαθέτουν µια µοναδική ταυτότητα, έχουν 
αναφερθεί πολλά προβλήµατα σχετικά µε άλλες πτυχές του νοµίσµατος, όπως η ασφάλεια 
των πλατφόρµων ανταλλαγής και των ψηφιακών πορτοφολιών. Το έγκληµα στον 
κυβερνοχώρο είναι σε άνοδο µε τους χρήστες των bitcoins να προσελκύουν αρκετή προσοχή, 
ενώ υπήρξαν και άλλα προβλήµατα ασφάλειας που κατά καιρούς έχουν σηµειωθεί.  

Η εµπειρική έρευνα για τις ανταλλαγές µε Bitcoin έδειξε ότι οι λιγότερο δηµοφιλείς 
ανταλλαγές είναι πιο πιθανό να υποστούν παραβίαση της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου να 
κλείσουν οι αντίστοιχες θέσεις λόγω κλοπής των bitcoins. Ουσιαστικά, δεδοµένου ότι το 
Bitcoin είναι εκτός του τραπεζικού συστήµατος και δεν υποστηρίζεται από οποιοδήποτε 
κεντρικό όργανο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χρήστες δεν µπορούν να ανακτήσουν 
κάποια από τις απώλειές τους, δεδοµένου ότι δεν καλύπτονται από την ασφάλιση των 
καταθέσεων τους (Moore & Christin, 2014). 

 

3.2.3 Ανωριµότητα της αγοράς Bitcoin 

Το Bitcoin είναι ένα νόµισµα σε ένα εκκολαπτόµενο στάδιο το οποίο ενέχει διάφορες µορφές 
κινδύνου. Πρώτον, δεν είναι ακόµα ευρέως αποδεκτό ως µέθοδος πληρωµής από τους 
εµπόρους. Στην πραγµατικότητα, οι τρέχουσες χρήσεις του Bitcoin είναι ως επί το πλείστον 
κερδοσκοπικές, στη ουσία της φύσης τους (διατήρηση bitcoins µε την ελπίδα της αύξησης 
των τιµών), παρά ως χρήσεις που σχετίζονται µε την καθηµερινότητα των συναλλαγών των 
απλών ανθρώπων, όπως είναι για παράδειγµα οι αγορές λιανικής και καταναλωτικών 
προϊόντων. 

Και καθώς η φήµη του ως µέσο κερδοσκοπίας συνεχίζει να αυξάνει, σε συνδυασµό µε την 
φήµη του ως ένα στοιχείο που εµφανίζει σηµαντική µεταβλητότητα, ο εµπορικός κόσµος και 
το καταναλωτικό κοινό συνεχίζει να εµφανίζεται διστακτικό στην πιθανότητα γενικευµένης 
χρήσης του. Επιπλέον, η ασφάλεια του Bitcoin και λειτουργική του ικανότητα µέσα στις 
αγορές µπορεί να εκτεθεί σε απρόβλεπτες προκλήσεις στο µέλλον, καθώς το Bitcoin ωριµάζει 
και θα είναι πλέον σε θέση χειρίζεται µεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Ένα απρόβλεπτο 
ελάττωµα θα µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για το σύνολο του συστήµατος.(Jackson, 
2013). 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Bitcoin µπορεί να γίνει λιγότερο δηµοφιλές από κάποιο 
άλλο ψηφιακό νόµισµα που µπορεί να έρθει στην αγορά, έστω και αν κάποιοι ισχυρίζονται 
ότι Bitcoin έχει το πλεονέκτηµα της πρώτης κίνησης. Καθώς βρίσκεται ήδη µέσα στην αγορά, 
δηµιουργεί κάποια εµπόδια εισόδου στην αγορά για τους άλλους, καθώς οι καταναλωτές 
έχουν λιγότερα κίνητρα για να πειραµατιστούν µε εναλλακτικές ψηφιακές νοµίσµατα εάν το 
Bitcoin λειτουργεί καλά. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, καθώς η συγκεκριµένη αγορά 
χαρακτηρίζεται ακόµη από ανωριµότητα, είναι αρκετά πιθανό η είσοδος ενός νέου ψηφιακού 
νοµίσµατος στην αγορά να οδηγήσει σε µαζικές πωλήσεις στους κατόχους bitcoins, που να 
οδηγήσει σε ένα «φαινόµενο ντόµινο» που θα µπορούσε να διαβρώσει την αξία του. 
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3.2.4 Απουσία Ελαστικότητας Προσφοράς 

Καθώς η προσφορά bitcoins καθορίζεται από έναν µηχανισµό που δεν σχετίζεται µε ένα 
µηχανισµό της αγοράς, αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι η αγορά bitcoins περιέχει ως εγγενές 
χαρακτηριστικό της την τάση χειραγώγησης των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες µάλιστα 
οδηγούν σε αντιπληθωριστικά φαινόµενα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά µέσο όρο, η 
προσφορά των Bitcoins προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,6 τοις εκατό το χρόνο.  

Εάν η οικονοµία του Bitcoin διαστέλλεται πιο γρήγορα από αυτόν τον ρυθµό, το νόµισµα θα 
γίνει σπάνιο και η τιµή των bitcoins θα αυξηθεί. Την ίδια στιγµή, η τιµή ενός εµπορεύµατος 
που εκφράζεται σε bitcoins θα πέσει, προκαλώντας ένα αποπληθωριστικό αποτέλεσµα. 
Επιπλέον, ο ρυθµός της έκδοσης των bitcoins πιθανότατα θα είναι πιο αργός από αυτόν των 
φυσικών νοµισµάτων, γεγονός το οποίο είναι πιθανό να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση της 
συναλλαγµατική ισοτιµίας. 

Αυτή η έλλειψη ελαστικότητας της προσφοράς καθιστά την έκδοση Bitcoin ανεξάρτητη της 
γενικής οικονοµικής δραστηριότητας και άρα δυσκολεύει ακόµη περισσότερο την πιθανή 
ευρύτερη αποδοχή του ως µέσο πληρωµής (και συνεπώς της αυξηµένης ζήτησης για αυτό). 
Αυτό ενδέχεται να ενθαρρύνει τη χρήση του ως κερδοσκοπικό εργαλείο, εν όψει της 
αναµενόµενης µελλοντικής αύξησης της αξίας  του και όχι ως µέσο πληρωµής (Landau, 
2014). 

 

 

3.2.5 Προβλήµατα ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και φοροδιαφυγής 

Η έρευνα για το ξέπλυµα χρήµατος και της φοροδιαφυγής µέσω Bitcoin είναι περιορισµένη 
λόγω των δυσκολιών στην τη λήψη δεδοµένων. Σύµφωνα µε κάποιος ερευνητές, το Bitcoin 
µαζί µε άλλα ψηφιακά νοµίσµατα, είναι αρκετά πιθανό στο απώτερο µέλλον να 
αντικαταστήσει την λειτουργία των επονοµαζόµενων φορολογικών παραδείσων ως επιλογή 
για τα άτοµα που θέλουν να φοροδιαφύγουν. 

∆εδοµένου ότι τα κέρδη από τις συναλλαγές σε bitcoins δεν υπόκεινται σε φορολογία, η 
ταυτότητα των ατόµων παραµένει ανώνυµη, η υποχρέωση δήλωσης και χρήσης κάποιου 
τραπεζικού λογαριασµού δεν είναι απαραίτητη και δεν υπάρχουν τρίτοι ως 
αντισυµβαλλόµενα µέρη οι οποίοι ελέγχουν ή δίνουν αναφορά σε κάποια αρµόδια αρχή για 
την λειτουργία των αγορών σε ψηφιακά νοµίσµατα, τα Bitcoins παρέχουν µεγάλες 
δυνατότητες για φοροδιαφυγή.  

Για τους ίδιους λόγους, ορισµένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η χρήση του Bitcoin θα 
διατηρηθεί και θα συνεχίσει να χρησιµοποιείται από τους χάκερς, αλλά και από άλλα άτοµα 
που ασχολούνται µε παράνοµες δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγµα οι έµποροι 
ναρκωτικών, οι λαθρέµποροι, οι έµποροι όπλων. Ο λόγος είναι ότι τα χαρακτηριστικά του 
συστήµατος bitcoin αποτελούν ένα πολύ πρακτικό εργαλείο για να αγοράσει κάποιος 
παράνοµα αντικείµενα ή να υποστηρίξει παράνοµες δραστηριότητες. Ωστόσο, η κλίµακα της 
φοροδιαφυγής επί του παρόντος δεν είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλή, καθώς ο αριθµός των 
bitcoins που διαθέσιµα δεν είναι αρκετά µεγάλος και η µεταβλητότητα της αξίας τους 
παραµένει πολύ υψηλή (Sankin, 2013). 
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Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το FBI έχουν ήδη 
αναγνωρίσει ότι τα Bitcoins µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. Καθώς και ότι το γεγονός αυτό συνάγεται από την ανωνυµία και 
την έλλειψη ρύθµισης. Το ξέπλυµα χρήµατος µπορεί για παράδειγµα να πραγµατοποιηθεί µε 
τη µετατροπή των παράνοµων κερδών σε bitcoins, τη διάδοσή τους µέσω διαφόρων 
ψηφιακών πορτοφολιών και στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας διάφορες υπηρεσίες να λάβουν 
άλλα νόµιµα bitcoins για µια προµήθεια.  

Εγκληµατικά στοιχεία κατάλληλα καταρτισµένα τεχνολογικά, είναι σε θέση να λάβουν 
πρόσθετα µέτρα για την κάλυψη των παράνοµων δραστηριοτήτων τους, γεγονός που σε 
συνδυασµό µε την άποψη κάποιων ειδικών σε θέµατα ασφαλείας ότι τα διεθνή καρτέλ 
ναρκωτικών έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τα bitcoins για την νοµιµοποίηση των εσόδων τους, 
καθιστά το ψηφιακό νόµισµα αρκετά ευάλωτο στην χρήση του από κακοποιά στοιχεία. 

Αξίζει, τέλος να σηµειωθεί το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εισαγάγει κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά µε την αποφυγή της χρήσης του bitcoin ως νόµισµα ξεπλύµατος µαύρου 
χρήµατος, από το 2013. Εξάλλου, έχει ήδη πραγµατοποιηθεί και η πρώτη σύλληψη µιας 
προσωπικότητας του χώρου του Bitcoin µε την κατηγορία του ξεπλύµατος χρήµατος, τον 
Ιανουάριο του 2014.  

Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι αναλυτές δηλώνουν ότι το ξέπλυµα χρήµατος µέσω Bitcoin 
είναι περισσότερο µια θεωρητική πιθανότητα παρά ένα πραγµατικό γεγονός. Υποστηρίζουν 
ότι ο µικρός αριθµός των ανταλλαγών σε Bitcoin και ο δηµόσιος χαρακτήρας του Bitcoin, σε 
συνδυασµό µε την εκφρασµένη διάθεση των κεντρικών προσώπων του ψηφιακού νοµίσµατος 
να συνεργαστούν µε τις κατά τόπους αρχές για την πάταξη των εγκληµατικών χρήσεων του 
νοµίσµατος, καθιστούν την χρήση του Bitcoin µη ελκυστική για δραστηριότητες ξεπλύµατος 
βρώµικου χρήµατος µεγάλου όγκου. 

 

3.3 Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Bitcoin 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θεσπίσει κάποια ειδική ρύθµιση για το Bitcoin. Μια έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2012 αναφέρει ότι το Bitcoin δεν εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας τόσο της Ευρωπαϊκής οδηγίας για το Ηλεκτρονικό Χρήµα, όσο και 
της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών. Η έκθεση σηµειώνει ότι τα ψηφιακά νοµίσµατα 
µπορεί να δηµιουργήσουν προκλήσεις για τις αρχές «λόγω της νοµικής αβεβαιότητας τους  
πως ενδεχοµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί από εγκληµατίες, απατεώνες και για ξέπλυµα 
χρήµατος» (European Central Bank, 2012). 

Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2014 έλαβε χώρα η πρώτη προσπάθεια να 
µπει το Bitcoin στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Κάποιοι εµπειρογνώµονες και ειδικοί αναλυτές του 
χρηµατοπιστωτικού κινδύνου σηµειώνουν ότι παρά την έλλειψη ειδικής νοµοθεσίας, η 
προσαρµογή των υφιστάµενων νόµων και το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
χρήµατος και του ξεπλύµατος χρήµατος είναι επαρκές. Άλλοι υποστηρίζουν ότι καθώς ήδη 
αρκετά κράτη µέλη έχουν προβεί σε πρωτοβουλίες ρύθµισης του τρόπου λειτουργίας των 
bitcoins, αργά ή γρήγορα, το θέµα θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως σύνολο. 

Εξάλλου, αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει ακόµα κάποια 
ρύθµιση από τις αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε την 
χρήση των bitcoins. Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί η έντονη ανησυχία των ειδικών για τις 
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πιθανές επιπτώσεις του Bitcoin στα εθνικά νοµίσµατα, τη φορολογία και τις δυνατότητές που 
συνεπάγεται η χρήση τους για εγκληµατικούς σκοπούς. 

Το κύριο ζήτηµα µε τη ρύθµιση Bitcoin φαίνεται να είναι το γεγονός ότι δεν θεωρείται 
νόµιµο χρήµα, ούτε είναι σε θέση να παρέχει την ασφάλεια κάποιου παρόµοιου 
χρηµατοπιστωτικού µέσου, αλλά στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα «υβριδικό 
προϊόν». ∆ιάφοροι οικονοµικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το Bitcoin διαθέτει δύο 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία αναγκάζουν τις ρυθµιστικές αρχές να του φέρονται 
είτε ως εµπόρευµα, είτε ως νόµισµα. Αυτή η ασάφεια σχετικά µε την κατάσταση 
αντιµετώπισης τους αντανακλάται στις πρόσφατες εξελίξεις. Η Ιαπωνία αποφάσισε να 
θεωρήσει το Bitcoin εµπόρευµα, οι κατευθυντήριες οδηγίες από τις αρχές των ΗΠΑ 
περιγράφουν το Bitcoin ως ιδιοκτησία, αλλά στη Γερµανία αναγνωρίζεται ως ιδιωτικό 
κεφάλαιο.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των ερευνητών υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι στο 
προσεχές µέλλον θα αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε η θεσµική αντιµετώπιση του Bitcoin να 
γίνει περισσότερο οργανωµένη. Επί του παρόντος, η πιο περιοριστική προσέγγιση ανήκει σε 
χώρες µε ισχυρό έλεγχο κεφαλαίων, όπως η Κίνα. Οι αρχές σε άλλες χώρες επικεντρώθηκαν 
κυρίως στη φορολόγηση των συναλλαγών µέσω Bitcoin και στην παρεµπόδιση της χρήσης 
του για ξέπλυµα χρήµατος και συµµετοχή σε παράνοµες δραστηριότητες. Πρόσφατα η 
Ιαπωνία ζήτησε διεθνή ρύθµιση του Bitcoin για να αποφευχθεί η εκµετάλλευση των νοµικών 
κενών. Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι η λιγότερο ανεπτυγµένη διαδικασία στον τοµέα της 
ρύθµισης φαίνεται να είναι η προστασία του καταναλωτή (Knight, 2014). 

 

3.3.1 Θεσµικές δράσεις για την ρύθµιση του Bitcoin 

Τον ∆εκέµβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προειδοποίησε τους καταναλωτές 
σχετικά µε την έλλειψη νοµοθετικής προστασίας κατά τη χρήση ψηφιακών νοµισµάτων και 
τον κίνδυνο να χάσουν σε τελική ανάλυση οι εµπλεκόµενοι τα χρήµατά τους. Πρόσθεσε 
επίσης ότι δεν υπάρχει καµία εγγύηση για τη σταθερότητα της αξίας αυτών των νοµισµάτων.  

Πρόσφατα η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι τα ψηφιακά νοµίσµατα δεν είναι ακόµη οικονοµικά 
σηµαντικά, αλλά δηµιουργούν κινδύνους για τους χρήστες, ιδίως στους τοµείς των 
κερδοσκοπικών επενδύσεων και την προστασία των καταναλωτών. Παρόµοια µηνύµατα 
προειδοποίησης έχουν εκφραστεί από έναν αριθµό άλλων κεντρικών τραπεζών (π.χ. 
Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ινδία). Ορισµένα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν 
από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας του Bitcoin. Σε µια 
πρόταση ψηφίσµατος σχετικά µε το Bitcoin, αρκετοί ευρωβουλευτές ζήτησαν από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις θετικές και αρνητικές πλευρές του Bitcoin. 

Η ακρόαση της Γερουσίας των ΗΠΑ για Bitcoin που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 
2013 αναγνωρίζει ότι το νόµισµα αυτό ότι έχει νόµιµες χρήσεις. Εξάλλου, η αµερικανική 
επιτροπή “House Small Business Committee” δήλωσε ότι Bitcoin θα µπορούσε να βοηθήσει 
τις µικρές επιχειρήσεις να µειώσουν το κόστος και να µειώσουν τις τιµές τους, αλλά 
παρουσιάζει επίσης µια σειρά από κινδύνους (House Small Business Committee, 2014). 
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3.3.2 Οι ρυθµίσεις για το bitcoin σε διάφορες χώρες. 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις ρυθµίσεις που έχουν αναλάβει διάφορες χώρες σχετικά 
µε τον τρόπο λειτουργίας του bitcoin. 

 

Πίνακας 1. Το ρυθµιστικό πλαίσιο για το bitcoin σε διάφορες χώρες 

 

Σκοπός Χώρα Χρήσιµες πληροφορίες 

Απαγόρευση 

Κίνα 

Οι τράπεζες και τα συστήµατα πληρωµών 
απαγορεύεται να ασχολούνται µε τα bitcoins. 
Ωστόσο, τα µεµονωµένα άτοµα µπορούν. 

Ρωσία 

Τα bitcoins απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται 
τόσο από τους πολίτες, όσο και από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

Ισλανδία Είναι παράνοµες οι συναλλαγές µε bitcoins 

Απαγόρευση στα 

ΑΤΜ 
Ταιβάν 

Η κυβέρνηση της χώρας έχει αρνηθεί να δώσει 
άδεια λειτουργίας σε ΑΤΜ µε bitcoins 

Ρυθµίσεις για 

ξέπλυµα χρήµατος 

Σιγκαπούρη 

Οι ενδιάµεσοι στις διάφορες χρηµατοοικονοµικές 
συναλλαγές, όπως είναι για παράδειγµα οι 

χρηµατιστές, θα πρέπει να διασταυρώνουν τις 
ταυτότητες των χρηστών και να αναφέρουν 

οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή 

ΗΠΑ 

Οι συναλλαγές µε Bitcoin και οι περισσότεροι 
διαχειριστές είναι υποχρεωµένοι να συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικά µε πιθανώς ύποπτες 
συναλλαγές και να τις αναφέρουν στην 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση 

Φορολόγηση των 

bitcoins 

ΗΠΑ 

Η πώληση, η ανταλλαγή ή η χρήση του Bitcoin για 
την πραγµατοποίηση πληρωµών στην πραγµατική 
οικονοµία µπορεί να οδηγήσει σε φορολογική 

υποχρέωση 

Ιαπωνία 
Ο φόρος θα καλύψει τα κέρδη από την εµπορία 

bitcoins, και θα επιβάλλεται σε αγορές που 
γίνονται µε bitcoins καθώς και στα έσοδα από 
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συναλλαγές. Οι τράπεζες και οι χρηµατιστηριακές 
εταιρίες απαγορεύεται να πραγµατοποιούν 

συναλλαγές σε Bitcoin. 

Φινλανδία 

Κανόνες για τη φορολόγηση των κερδών 
εφαρµόζονται όταν τα κέρδη πραγµατοποιούνται 
από τη µεταφορά σε άλλο νόµισµα. Η αύξηση της 
αξίας σε Bitcoin αφού έχει πραγµατοποιηθεί µια 

πληρωµή είναι επίσης φορολογητέα 

Γερµανία 

Τα κέρδη από την «εξόρυξη» και την εµπορία 
Bitcoin υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών 

κερδών εκτός αν συσσωρεύονται για τουλάχιστον 
ένα έτος. 

Πηγή: Library of Congress, 2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Η οικονοµική κρίση του 2007-08 στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

4.1.1 Σύντοµη ιστορική αναδροµή 

Η οικονοµική κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το 2007 εξελίχτηκε 
σε µια παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση τέτοιου µεγέθους, ώστε πολλοί οικονοµολόγοι 
να την θεωρήσουν ως ισάξια της µεγάλης οικονοµικής κρίσης της περιόδου 1929-1932.  

Η κρίση ξεκίνησε το 2007, οπότε και άρχισε να βαθαίνει η ενυπάρχουσα κρίση στον τοµέα 
των κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς οι τράπεζες και τα µεγάλα hedge funds που επένδυαν 
µαζικά όλα τα προηγούµενα χρόνια στους τίτλους που αγόραζαν στην δευτερογενή αγορά και 
που αφορούσαν στεγαστικά δάνεια, άρχισαν να πουλούν τους τίτλους αυτούς. Παράλληλα, 
άρχισαν να πληθαίνουν οι κατασχέσεις κατοικιών, καθώς όλο και περισσότεροι δανειολήπτες 
δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.  

Η κρίση συνεχίστηκε και µάλιστα, έγινε ακόµη πιο βαθειά, όταν το καλοκαίρι του 2007 οι 
τράπεζες των ΗΠΑ αποφάσισαν να σταµατήσουν να δανείζουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 
αρχίσει να µεταλαµπαδεύεται η κρίση και στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς, µεγάλοι 
οργανισµοί µε πολύχρονη ιστορία άρχισαν να αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα. Το 
υπουργείο οικονοµικών της κυβέρνησης των ΗΠΑ προσπάθησε µε τον τρόπο του να 
βοηθήσει κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις, ωστόσο, η κατάρρευση της επενδυτικής 
τράπεζας Lehman Brothers τον Σεπτέµβριο του 2008 αποτέλεσε την αφορµή της γιγάντωσης 
της οικονοµικής κρίσης. 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει µε συντοµία τα σηµαντικότερα γεγονότα, τα οποία υπήρξαν 
καθοριστικά για την εξάπλωση της κρίσης. 

 

 

 

Πίνακας. Τα σηµαντικότερα γεγονότα της οικονοµικής κρίσης του 2007-8 στις ΗΠΑ. 

Ηµεροµηνία Γεγονός 

27/2/2007 

Λαµβάνει χώρα η πρώτη ανακοίνωση από επίσηµα χείλη 
επενδυτικών τραπεζών ότι πρόκειται να σταµατήσουν να 
αγοράζουν στην δευτερογενή αγορά δάνεια στεγαστικά 

δάνεια υψηλού κινδύνου (subprime loans). 

31/7/2007 
Η επενδυτική τράπεζα Bear Stearns αποφασίζει να 
ρευστοποιήσει δυο µεγάλα αµοιβαία κεφάλαια 

αντιστάθµισης κινδύνου (hedge funds) που είχε στην κατοχή 
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της και που αποτελούνταν κυρίως από στεγαστικά δάνεια 
υψηλού κινδύνου (subprime mortgage loans). 

16/3/2008 

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αποφασίζει να 
εγγυηθεί µε ένα ποσό της τάξης των 30 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων για περιουσιακά στοιχεία της Bear Stearns και την 

ίδια περίοδο, το υπουργείο οικονοµικών των ΗΠΑ 
συµµετέχει στην πώληση της JP Morgan Chase 

7/9/2008 
∆ιασώζονται από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ οι 

επιχειρηµατικοί κολοσσοί Fannie Mae & Freddie Mac 

15/9/2008 

H οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφασίζει την 
εξαγορά της Merrill Lynch έναντι ποσού 50 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ωστόσο, την ίδια µέρα, η 
επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers αποφασίζει να κηρύξει 

πτώχευση 

16/9/2008 

Η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στον κόσµο, η American 
International Group (AIG) εξαγοράζεται από την 
αµερικανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση έναντι 85 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

29/9/2008 

Το αµερικανικό Κογκρέσο απορρίπτει την συνολική 
πρόταση εξαγοράς εταιριών της Wall Street συνολικής αξίας 
700 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, το οποίο είναι γνωστό ως 
TARP. Ως αποτέλεσµα, ο Dow Jones πραγµατοποιεί την 

µεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του, αφού µέσα σε µια µέρα 
έχασε 778 µονάδες. 

19/12/2008 

Το οµοσπονδιακό υπουργείο οικονοµικών των ΗΠΑ εγκρίνει 
δάνεια ύψους 13,4 και  τεσσάρων δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων προς τις εταιρίες General Motors και Chrysler, 
αντίστοιχα 

Πηγή: Helleiner, 2011. 
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4.1.2 Τα αίτια της κρίσης 

Ίσως η σηµαντικότερη αιτία για το ξέσπασµα της κρίσης του 2008 είναι ο απερίσκεπτος 
τρόπος µε τον οποίο γιγαντώθηκε ο τραπεζικός δανεισµός στις Ηνωµένες Πολιτείες. Μια 
σειρά από λανθασµένες, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων πολιτικές οδήγησαν στην έξαρση 
του φαινοµένου. Αυτές ήταν τα πολύ χαµηλά επιτόκια, σε συνδυασµό µε την διαρκή άνοδο 
των τιµών των κατοικιών, η οποία συνδυάστηκε από µια χαλάρωση των όρων δανεισµού.  

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να στραφούν στην απόκτηση πρώτης κατοικίας άνθρωποι οι οποίοι 
δεν µπορούσαν να αντέξουν οικονοµικά την αποπληρωµή ενός στεγαστικού δανείου, µε 
αποτέλεσµα, αργά ή γρήγορα να έπρεπε να σταµατήσουν να αποπληρώνουν το δάνειο αυτό. 
Καθώς αυτή η αδυναµία πληρωµής εκδηλώθηκε µαζικά, το γεγονός αυτό συνέβαλε στο 
σπάσιµο της φούσκας των ακινήτων (Jickling, 2010)  

Και καθώς τα ενυπόθηκα αυτά δάνεια αποτέλεσαν την βάση για την δηµιουργία νέων υψηλού 
κινδύνου χρηµατοοικονοµικών άυλων προϊόντων, το σπάσιµο της φούσκας στην αγορά 
ακινήτων οδήγησε στην γενίκευση της κρίσης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, από τον οποίο 
προεκτάθηκε σε έναν βαθµό και στην πραγµατική οικονοµία, πρώτα των Ηνωµένων 
πολιτειών και µετά σε ολόκληρο τον κόσµο (Stiglitz, 2009).  

 

4.2 Η οικονοµική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

4.2.1 Η κατάσταση στην Ευρώπη την περίοδο 2008-2009. 

Το 2009 ήταν η δέκατη επέτειος της δηµιουργίας του ευρώ. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, 
πραγµατοποιήθηκαν αρκετά ακαδηµαϊκά συνέδρια για να γιορτάσουν αυτό το γεγονός που 
εκείνη την εποχή ήταν θεωρούνταν από τον ευρύ κοινό ότι αποτελούσε την έµπρακτη 
επιτυχία της πιο τολµηρής προσπάθειας που έγινε ποτέ από διαφορετικά κυρίαρχα κρατών, 
ώστε να είναι σε θέση  να καρπωθούν τα οφέλη της αποτελεσµατικότητας ενός ενιαίου 
νοµίσµατος.  

Παρά τις προηγούµενες ανησυχίες κάποιων οικονοµολόγων σχετικά µε τη σκοπιµότητα ενός 
κοινού νοµίσµατος στην Ευρώπη, µέχρι το 2009 τα αποδεικτικά στοιχεία της επιτυχίας του 
ευρώ ήταν άφθονα. Το ευρώ είχε δηµιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο συνδυαζόταν 
χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και χαµηλά επίπεδα επιτοκίων, ακόµη και για χώρες που 
παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα πληθωρισµού. Τα δυο αυτά χαρακτηριστικά 
µακροοικονοµικά στοιχεία, εξάλλου, είναι αυτά τα στοιχεία  που ευνοούν την αειφόρο 
ανάπτυξη.  

Εξάλλου, προχωρούσαν µε ικανοποιητικούς ρυθµούς η ενοποίηση του εµπορίου και των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών µεταξύ των µελών της ζώνης του ευρώ και ακολουθούσαν και η 
αγορά εργασίας και εµπορευµάτων. Ο αριθµός των συµµετεχουσών χωρών στην Ένωση 
αυξήθηκε από έντεκα το 1999 σε δεκαέξι το 2009. Επιπρόσθετα, αρά την έκρηξη της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης τον Αύγουστο του 2007 και την εντατικοποίηση της το 
Σεπτέµβριο του 2008 µε την κατάρρευση της Lehman Brothers, η ζώνη του ευρώ ήταν 
σχετικά σταθερή και ανεπηρέαστη από τις µέχρι τότε επιπτώσεις της κρίσης. (Honkapohja, 
2014). 
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4.2.2. Η διαγραµµατική απεικόνιση της εξέλιξης του ρυθµού ανάπτυξης τεσσάρων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 µέχρι και το 2016. 

 

Τα επόµενα δυο διαγράµµατα παρουσιάζουν την εξέλιξη του ρυθµού ανάπτυξης της 
Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας από το 2005 µέχρι και το 2016. Ο 
λόγος που επιλέχτηκε αυτή η περίοδος είναι το γεγονός ότι θα έπρεπε να επισηµανθεί η 
αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος από το 2009 και µετά. Πράγµατι, µε βάση τις πληροφορίες 
που προκύπτουν από την µελέτη του πρώτου διαγράµµατος, προκύπτει ότι µέχρι και το 2007, 
και οι τέσσερις χώρες παρουσίαζαν θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ωστόσο, το 2008 µόνο η 
Ελλάδα παρουσίαζε οριακό µεν, θετικό δε, ρυθµό ανάπτυξης. Οι άλλες τρεις χώρες 
εµφάνισαν ύφεση.  Το 2010 µόνο η Ιταλία και η Πορτογαλία εµφάνισαν θετικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, ενώ το 2009 και οι τέσσερις χώρες είχαν αρνητικό πρόσηµο στον ρυθµό 
ανάπτυξής τους. 

 

∆ιάγραµµα. Η εξέλιξη του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την Ισπανία, την Ελλάδα, 
την Πορτογαλία και την Ιταλία από το 2005 µέχρι και το 2010. Πηγή Eurostat, 2012. 

Το 2011 ήταν η χρονιά στην οποία φάνηκε ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα είναι πολύ 
πιο σοβαρή από ότι στις άλλες τρεις χώρες, καθώς, η ύφεση έφτασε στο 9% για το 
συγκεκριµένο έτος και ακολούθησε ένα επίσης εντυπωσιακό -7,5% την επόµενη χρονιά. 
Ωστόσο, στις άλλες τρεις χώρες η ύφεση δεν ήταν τόσο βαθειά και µάλιστα, από το 2013 και 
µετά, άρχισαν να περνάν πάλι σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Τα έτη από το 2010 µέχρι και 
το 2016 παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί 
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∆ιάγραµµα. Η εξέλιξη του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την Ισπανία, την Ελλάδα, 
την Πορτογαλία και την Ιταλία από το 2011 µέχρι και το 2016. Πηγή statista.com. 

 

4.3 Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα 

4.3.1 Το χρονικό της ελληνικής οικονοµικής κρίσης 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα σηµαντικότερα γεγονότα της ελληνικής 
κρίσης, από την αρχή της εκδήλωσής της, µέχρι και την ηµεροµηνία ψήφισης της τρίτης κατά 
σειρά δανειακής σύµβασης µεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαϊκών θεσµών, το καλοκαίρι 
του 2015. 

 

Πίνακας 2. Τα σηµαντικότερα γεγονότα της ελληνικής κρίσης 

Ηµεροµηνία Γεγονός 

20/10/2009 

Ανακοινώνεται στο συµβούλιο των υπουργών των 
οικονοµικών της ευρωζώνης ότι το έλλειµµα του 

προϋπολογισµού για το 2009 θα φτάσει το 12,7% του ΑΕΠ 
έναντι αρχικού στόχου 6% 
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22/10/2009 

Ως συνέπεια της παραπάνω δήλωσης, το δεκαετές ελληνικό 
οµόλογο υποβαθµίζεται από τον οίκο Fitch και 

βαθµολογείται µε Α- 

16/12/2009 
Η εταιρία Standard and Poor’s υποβαθµίζει το δεκαετές 
ελληνικό οµόλογο και το βαθµολογεί πλέον µε ΒΒΒ+ 

21/1/2010 

Η διαφορά του επιτοκίου του ελληνικού δεκαετούς 
οµολόγου µε το αντίστοιχο επιτόκιο του γερµανικού 

οµολόγου ξεπερνά τις 300 µονάδες βάσης 

9/2/2010 
Λαµβάνονται µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα από την 

κυβέρνηση 

3/3/2010 
Λαµβάνονται νέα µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα από την 

κυβέρνηση 

9/4/2010 
Ο οίκος Fitch βαθµολογεί το δεκαετές ελληνικό οµόλογο µε 

ΒΒΒ- 

28/4/2010 

Η διαφορά του επιτοκίου του ελληνικού δεκαετούς 
οµολόγου µε το αντίστοιχο γερµανικό ξεπερνά τις 1000 

µονάδες βάσης 

8/5/2010 Ψήφιση της πρώτης δανειακής σύµβασης της ελληνικής 
κυβέρνησης µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό 

ποσό δανεισµού έφτασε τα 53 δισεκατοµµύρια ευρώ 

10/5/2010 Ψήφιση της πρώτης δανειακής σύµβασης της ελληνικής 
κυβέρνησης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το 

συνολικό ποσό δανεισµού έφτασε τα 20 δισεκατοµµύρια 
ευρώ 

14/1/2011 Ο οίκος Fitch υποβαθµίζει το δεκαετές ελληνικό οµόλογο 
και το βαθµολογεί µε ΒΒ+ 

12/3/2011 Η ευρωπαϊκή επιτροπή αποφασίζει την αλλαγή των όρων του 
δανείου της, επιµηκύνοντας τον χρόνο αποπληρωµής κατά 
7,5 χρόνια και την µείωση του ύψους του επιτοκίου κατά 

1%. 

20/5/2011 Ο οίκος Fitch υποβαθµίζει το δεκαετές ελληνικό οµόλογο 
και το βαθµολογεί µε Β+ 
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13/7/2011 Ο οίκος Fitch υποβαθµίζει το δεκαετές ελληνικό οµόλογο 
και το βαθµολογεί µε CCC 

25/7/2011 Ανακοινώνεται η πρόθεση για σύναψη νέου δανείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 158 δισεκατοµµυρίων ευρώ 

11/10/2011 Ανακοινώνεται η πρώτη κρατικοποίηση τράπεζας, αυτής της 
Proton Bank, έπειτα από σχετική εντολή της Τράπεζας της 

Ελλάδας. 

12/2/2012 Ψηφίζεται από την ελληνική βουλή η σύναψη της δεύτερης 
δανειακής σύµβασης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η πρώτη δανείζει ποσά ύψους 
131 και το δεύτερο ποσά ύψους 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

9/3/2012 Ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας 
µέσω της συµµετοχής σε αυτήν ιδιωτικών εταιριών (το 

ονοµαζόµενο PSI),  

29/6/2015 Επιβάλλονται περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων των 
ελλήνων πολιτών (capital controls), εξαιτίας της µαζικής 

φυγής κεφαλαίων από τις εµπορικές τράπεζες. 

14/8/2015 Ψηφίζεται από την ελληνική βουλή η Τρίτη δανειακή 
σύµβαση ανάµεσα στο ελληνικό κράτος και τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισµό Σταθερότητας, συνολικού ύψους 86 
δισεκατοµµυρίων ευρώ 

Πηγή: Η Ναυτεµπορική, 2015. 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη κάποιων χαρακτηριστικών µεγεθών της 
ελληνικής οικονοµίας, η µελέτη των οποίων δείχνει το µέγεθος της ελληνικής κρίσης. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα αυτού, είναι εντυπωσιακό το ύψος της ανεργίας, το 
οποίο έχει φτάσει σχεδόν το 25% του εργατικού δυναµικού της χώρας. Επίσης, είναι 
εντυπωσιακή η πτώση τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δηµόσιας κατανάλωσης τα χρόνια της 
κρίσης, ενώ η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας που εκφράζεται µε 
την αύξηση των εξαγωγών, δεν είναι τόσο µεγάλη όσο θα χρειαζόταν για την επανεκκίνηση 
της ελληνικής οικονοµίας.  

Επιπρόσθετα, η µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή αντικατοπτρίζει και από την εξέλιξη του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εµφανίζεται διαρκώς να βελτιώνεται. 
Σηµειώνεται, τέλος, ότι ο πίνακας είναι εκφρασµένος σε ποσοστά επί τοις εκατό. 
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Πίνακας 3. Η πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας από το 
2010 έως και το 2016. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΕΠ (σ.τ. 

2010) 
-5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,4 -0,2 0 

Ιδιωτική 

κατανάλωση 
-6,5 -9,7 -8 -2,6 0,4 -0,2 1,4 

∆ηµόσια 

κατανάλωση 
-4,2 -7 -6 -6,4 -1,4 0 -2,1 

Εξαγωγές 4,9 0 1,2 1,5 7,8 3,4 -2 

Ανεργία 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9 23,5 

Ισοζύγιο 

τρεχουσών 

συναλλαγών 

-11,4 -10 -3,8 -2 -2,1 -0,1  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

To bitcoin ως αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης οικονοµικών κρίσεων 

5.1 Το bitcoin ως χρήµα 

 

 ∆εδοµένου ότι ο ρητός σκοπός της εφεύρεσης του Bitcoin είναι να χρησιµεύσει ως µια 
εναλλακτική µορφή χρήµατος µε την οποία οι διάφοροι εµπλεκόµενοι θα µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν για να συναλλάσσονται µε κάποιους άλλους χωρίς τη συµµετοχή τρίτων, 
όπως είναι οι κεντρικές τράπεζες, είναι εύλογο να γίνει µια προσπάθεια ερµηνείας του bitcoin 
ως χρήµα, όπως αυτό ορίζεται από την οικονοµική θεωρία. Σε γενικές γραµµές, χρήµα από 
τους οικονοµολόγους θεωρείται ότι έχει καθολική αποδοχή ως µέσο ανταλλαγής από το 
σύνολο των µελών µιας κοινωνίας. 

Επιπλέον, οι βασικές λειτουργίες του χρήµατος είναι οι εξής: 

1. Μέσο συναλλαγής 

2. Μονάδα µέτρησης αξίας 

3. Μέσο διατήρησης αξίας 

Στην συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί το κατά πόσο ισχύουν αυτές οι λειτουργίες 
στην περίπτωση του bitcoin. 

 

5.1.1 To Bitcoin ως µέσο συναλλαγής 

 

Για να χρησιµεύσει ως µέσο συναλλαγής, το bitcoin πρέπει να γίνει δεκτό ως µέσο πληρωµής 
για ένα αρκετά µεγάλο σύνολο αγαθών ή υπηρεσιών, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ο 
χρήστης θα είναι διατεθειµένος να αποδεχθεί το ψηφιακό αυτό χρήµα ως πληρωµή για άλλα 
αντικείµενα αξίας µόνο αν είναι βέβαιος ότι αρκετοί άλλοι θα είναι πρόθυµοι να αποδεχθούν 
µε την σειρά τους αντίστοιχες συναλλαγές. Σε αντίθεση µε κανονικά χρήµατα ωστόσο, το 
bitcoin δεν υποστηρίζεται από καµία κυρίαρχη οντότητα που µπορεί να εξαναγκάσει την 
αποδοχή των συνδεδεµένων µε αυτό χρηµάτων µέσα σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Ως εκ 
τούτου, προκειµένου να χρησιµεύσει ως µέσο συναλλαγής, το bitcoin θα πρέπει να βασίζεται 
αποκλειστικά στη αυτό-εκπληρωµένη προσδοκία εκ µέρους των ιδιωτικών φορέων που θα 
κάνουν αποδεκτές τέτοιες συναλλαγές. 
Από την ίδρυσή του, η χρήση του bitcoin περιοριζόταν σε απευθείας σύνδεση εµπορικών 
διαδικτυακών τόπων, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν µάλλον ασήµαντης βαρύτητας για 
την παγκόσµια οικονοµία, ενώ αρκετές φορές είχαν και παράνοµη δραστηριότητα, όπως για 
παράδειγµα, ο ∆ρόµος του Μεταξιού, µια ηλεκτρονική αγορά για παράνοµα εµπορεύµατα, 
όπως τα ναρκωτικά και τα όπλα, στην οποία έχει γίνει αναφορά σε προηγούµενο κεφάλαιο.  
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, η αποδοχή της bitcoin έχει εξαπλωθεί σε πιο διαδεδοµένες 
διαδικασίες. Για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό κατάστηµα Overstock.com, το οποίο πωλεί 
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διάφορα πράγµατα στην λιανική και οι ετήσιες πωλήσεις του ξεπερνούν τα 1,3 εκατοµµύρια 
δολάρια, άρχισε να δέχεται τα bitcoin ως νόµιµο τρόπο πληρωµής από τις 9 Ιανουαρίου του 
2014. Σηµειώνεται ότι τις πρώτες 22 ώρες από την στιγµή που δηµοσιοποιήθηκε η απόφαση 
αυτή της εταιρίας, έλαβαν χώρα 800 παραγγελίες σε bitcoin συνολικού ύψους περίπου 
130.000 δολαρίων. 
 Με βάση την κίνηση αυτή, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Patrick Byrne ανακοίνωσε ότι περίπου 
το 1 τοις εκατό του 2014 των πωλήσεων του δικτυακού τόπου θα είναι σε bitcoins. Λίγες 
εβδοµάδες την εξέλιξη αυτή, ένα ακόµη ηλεκτρονικό κατάστηµα ονόµατι Tiger Direct, 
ακολούθησε το ίδιο παράδειγµά. Πολλές άλλες εταιρείες - ιδιαίτερα µε διαδικτυακά 
καταστήµατα- έχουν αγκαλιάσει το Bitcoin ως µέσο πληρωµής.  
Το κύριο, αν όχι και το µοναδικό όφελος από αυτές κινήσεις των εµπόρων είναι, φυσικά, η 
εξοικονόµηση κόστους που προέρχεται από την επεξεργασία των πληρωµών που 
πραγµατοποιούνται µέσω της χρήσης του Bitcoin.  
Ωστόσο, ένας αστάθµητος παράγοντας, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις συµψηφίζει αυτό το 
όφελος είναι η ακραία αστάθεια των τιµών του bitcoin. Όλες αυτές οι εταιρίες, ως εκ τούτου 
υιοθετούν πολιτικές για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης τους στον κίνδυνο της «ισοτιµίας» 
του bitcoin, η οποία τους οδηγεί σε ταλαιπωρία και αβεβαιότητα.  
Τουλάχιστον δύο σηµαντικές δυσκολίες για τους εµπόρους σηµειώνονται, λόγω της ακραίας 
αστάθειας των τιµών του bitcoin. Πρώτον, οι έµποροι προτιµούν πάντα τα εµπορεύµατά τους 
να έχουν πολύ λιγότερο ευµετάβλητες τιµές από ότι η τιµή των bitcoin, µε άµεσο 
αποτέλεσµα, όλοι µετά την αποδοχή των bitcoins, να σπεύδουν να τα µετατρέψουν σε 
δολάρια για την ελαχιστοποίηση των ορατών ασταθειών των τιµών.  
Το δεύτερο εµπόδιο έγκειται στο γεγονός ότι οι έµποροι αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον 
αφορά τις αγορές που γίνονται µε το bitcoin σχετικά µε το πώς να ασχοληθούν µε 
αποτελεσµατικό τρόπο µε τις διάφορες αποδόσεις. Επειδή οι συναλλαγές σε Bitcoin δεν 
µπορούν να ακυρωθούν, αλλά µπορούν να αντισταθµιστούν µόνο µε µια νέα συναλλαγή προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, όλοι αυτοί οι έµποροι έχουν επιλέξει να προσφέρουν πίστωση 
µόνο στο κατάστηµα στο οποίο θα πρέπει ο πελάτης αν θέλει, να επιστρέψει ένα προϊόν. 
Σε γενικές γραµµές, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το Bitcoin ως µέσο για τις 
συναλλαγές έχει σχετικά µικρή απήχηση στον εµπορικό κόσµο, η οποία ωστόσο φαίνεται να 
αυξάνεται σταδιακά.  
Ωστόσο, υπάρχουν σήµερα ορισµένα σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία καθιστούν την 
καθολική του χρήση ως µέσο συναλλαγής, απαγορευτική (Goldman Sachs, 2014). 
 

5.1.2 Το Bitcoin ως Μονάδα µέτρησης αξίας 
 

Η χρήση Bitcoin ως Μονάδα µέτρησης αξίας είναι µέχρι στιγµής εξολοκλήρου εξαρτηµένη 
από την λειτουργία του ως µέσο συναλλαγής. Στην πραγµατικότητα, ακόµα και οι έµποροι 
που δέχονται τα bitcoin ως πληρωµή τείνουν να τα µετατρέπουν µε την πρώτη ευκαιρία σε 
δολάρια ή ευρώ και να µην αποφασίζουν να τα διατηρήσουν σε µορφή bitcoins. Επιπλέον, 
όπως αναφέρθηκε ήδη, πολλοί από αυτούς έχουν επιλέξει να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών από την µετατροπή των bitcoin σε «πραγµατικό» νόµισµα 
αµέσως µετά την αποδοχή του.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τιµές του Bitcoin είναι εξαιρετικά ευµετάβλητες, ιδιαίτερα 
κατά το τελευταίο έτος. Για παράδειγµα, σε όρους δολαρίου, µηνιαία µεταβλητότητα του 
bitcoin ήταν 265 τοις εκατό από το Μάιο του 2012 µέχρι τον Μαΐο του 2014 ενώ η ηµερήσια 
µεταβλητότητα ήταν πάνω από 200 τοις εκατό κατά την ίδια περίοδο.  
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Συγκριτικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η διακύµανση των τιµών του χρυσού (ετήσιο ποσοστό 
των µηνιαίων µεταβολών) είναι 88 τοις εκατό κατά τα τελευταία 10 χρόνια.  

Ακόµη και τα τυπικά νοµίσµατα των αναδυόµενων αγορών παρουσίασαν µεταβλητότητα 
κατά µέσο όρο µόνο περίπου 9 τοις εκατό, και όχι µεγαλύτερη από 20 τοις εκατό, κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια. Η αστάθεια των τιµών του Bitcoin είναι µεγέθους µεγαλύτερου από το 
εύρος των τυπικών διακυµάνσεων στις τιµές των περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών 
στο βαθµό που οι πελάτες επιβαρύνονται µε ψυχολογικό κόστος, όταν βλέπουν την 
δηµοσίευση των τιµών των bitcoin σε δολάρια. 

H ακραία µεταβλητότητα toy bitcoin είναι η σηµαντικότερη αιτία που το καθιστά λιγότερο ή 
και καθόλου κατάλληλο ως Μονάδα µέτρησης αξίας. Είναι επίσης κατανοητό ότι η 
µεταβλητότητα bitcoin του µειώνει την ικανότητά να λειτουργήσει ως µέσο συναλλαγής, 
καθώς οι χρήστες δεν µπορούν να αποδεχτούν εύκολα το να µην γνωρίζουν εξαρχής πόσα 
bitcoin θα πρέπει να πληρώσουν για ένα αγαθό. 

Επιπλέον, υπάρχουν µια σειρά από βασικές εννοιολογικές αδυναµίες στο αρχικό σχεδιασµό 
του Bitcoin για να λειτουργήσει ως νόµισµα ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει την 
διευκόλυνση και τη σταθεροποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Η έρευνα στη νοµισµατική οικονοµία έχει δείξει αρκετά πειστικά ότι γενικά είναι 
προτιµότερο να στηρίζονται τα νοµίσµατα από µια κεντρική τράπεζα, η οποία θα είναι σε 
θέση να προσαρµόσει την προσφορά χρήµατος σύµφωνα µε τις οικονοµικές συνθήκες, αντί 
να βασίζεται σε προσφορά χρήµατος που κυµαίνεται και καθορίζεται εξωγενώς. 

Έτσι, συµπερασµατικά θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι σε γενικές γραµµές, το bitcoin 
θα πρέπει να ωριµάσει και κυρίως, να καταφέρει να βρει έναν τρόπο περιορισµού της 
µεταβλητότητας της αξίας του, προκειµένου να είναι σε θέση µελλοντικά να παίξει τον ρόλο 
του ως χρήµα, κυρίως ως προς την λειτουργία του ως Μονάδα µέτρησης αξίας (IMF, 2013).  

 

5.1.3 Το Bitcoin ως Μέσο διατήρησης αξίας 

 

Όπως κάθε νόµισµα, το bitcoin θα πρέπει να χρησιµεύει επίσης ως µέσο αποθήκευσης αξίας 
και να µπορεί να γίνει όχηµα για κερδοσκοπικές επενδύσεις. Για οποιοδήποτε αντικείµενο 
του οποίου η τιµή αγοράς είναι χαµηλότερη από την εσωτερική αξία του για να είναι σε θέση 
να λειτουργήσει ως µέσο συναλλαγής, θα πρέπει να βασίζεται σε διαφορετικό βαθµό στην 
προσδοκία της προθυµίας των άλλων να το αποδεχθούν για τις µελλοντικές τους συναλλαγές.  

Σε σύγκριση µε τα κανονικά χρήµατα, τα οποία έχουν µια εγγενή αξία, όπως ο χρυσός, ή το 
επίσηµο χρήµα που υποστηρίζεται από µια κυρίαρχη οντότητα όπως είναι η κεντρική τράπεζα 
των κρατών, η τρέχουσα αξία της αγοράς του Bitcoin για οποιοδήποτε χρήστη εξαρτάται εξ 
ολοκλήρου από την προσδοκία για την προθυµία των άλλων να την αποδεχθεί αργότερα σε 
µια αρκετά µεγαλύτερη αξία. Υπό αυτό το πρίσµα, το bitcoin ευνοεί την κερδοσκοπία, και ως 
εκ τούτου είναι πολύ ευαίσθητο σε κρίσεις, επειδή η αξία του σε οποιαδήποτε ισορροπία 
στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην αυτό-εκπλήρωση των προσδοκιών.  

Τόσο η ακραία αστάθεια των τιµών, όσο και η ύπαρξη πολλών πρωτοσέλιδων για µεγάλες 
κερδοσκοπικές εκµεταλλεύσεις µε αφορµή το  bitcoin και οι µεγάλες διακυµάνσεις στον όγκο 
συναλλαγών που συσχετίζονται µε τις διακυµάνσεις των τιµών, υποδηλώνουν ότι το bitcoin 
εµφανίζει κάποια χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την δηµιουργία κρίσεων και φουσκών. 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί η αξία του όγκου των συναλλαγών σε bitcoins 
Που γίνονται για λόγους κερδοσκοπίας και του όγκου των συναλλαγών που γίνονται για την 
απόκτηση πραγµατικών αγαθών και υπηρεσιών. Όπως είναι αναµενόµενο σε σχέση µε ό, τι 
προηγήθηκε, ο πρώτος όγκος συναλλαγών είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από τον δεύτερο. 
Πέραν τούτου, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι συναλλαγές στις οποίες τα  bitcoin 
χρησιµοποιούνται για πληρωµή εµπορευµάτων πρέπει να υπόκεινται σε επαλήθευση µέσω 
του δικτύου από τους υπεύθυνους.  

Οµοίως, οι µεταφορές µεταξύ λογαριασµών λόγω αγοράς bitcoin µε τη χρήση των 
παραδοσιακών νοµισµάτων στα διάφορα ψηφιακά πορτοφόλια επίσης υπόκεινται σε 
επεξεργασία από το δίκτυο. Ωστόσο, µεταξύ αυτών των «ελέγχων» και των «επαληθεύσεων», 
έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά στα οποία οι µεσάζοντες χρησιµοποίησαν διάφορες 
µεθόδους, προκειµένου να αποφέρουν στους εαυτούς τους περαιτέρω κέρδη. 

Ακόµα κι αν δεν είναι σε θέση κάποια αρµόδια αρχή να εξακριβώσει την έκταση αυτού του 
είδους της επεξεργασίας των συναλλαγών και την απόδειξη για κακόβουλη χρήση δεδοµένων 
από τους µεσάζοντες, η ύπαρξη και µόνο τέτοιων υπονοιών κάνει κακό στην φήµη του 
ψηφιακού νοµίσµατος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να υποστηριχτεί ότι το bitcoin και ως 
µέσο διατήρησης της αξίας, θα πρέπει να καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να 
πείσει το ευρύ κοινό για την αντικειµενικότητα και την σταθερότητά του (Glantz & Diley, 
2014) 

 

5.2 Το bitcoin ως αποτελεσµατικό µέτρο αντιµετώπισης οικονοµικών κρίσεων  

5.2.1. Γενικά 

Στην προηγούµενη παράγραφο της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να στοιχειοθετηθεί 
η άποψη σχετικά µε τις υπάρχουσες αδυναµίες του ψηφιακού νοµίσµατος, µέσα από την 
επισήµανση αυτών των αδυναµιών σε σχέση µε την µη ικανότητα του να εφαρµόσει στην 
πράξη τις τρεις βασικές λειτουργίες ως κοινά αποδεκτό χρήµα. Παρόλα αυτά, σκοπός της 
παρούσας παραγράφου είναι η προσπάθεια να παρουσιαστούν απόψεις ανθρώπων που 
υποστηρίζουν ότι θα ήταν δυνατόν, υπό συνθήκες, το ψηφιακό νόµισµα να προσφέρει θετικές 
υπηρεσίες στο παγκόσµιο οικονοµικό κύκλωµα, ειδικότερα δε, στην περίπτωση εµφάνισης 
κάποιου είδους οικονοµικής κρίσης. 

 

5.2.2 Απόψεις περί της ανάγκης υιοθέτησης του bitcoin ως µέτρο αντιµετώπισης της 

οικονοµικής κρίσεις 

 

Η πρώτη άποψη που παρουσιάζεται, είναι αυτή του καταξιωµένου δηµοσιογράφου Paul 
Mason, ο οποίος το 2015 έγραψε ένα άρθρο στην έγκριτη βρετανική εφηµερίδα Guardian, 
στο οποίο υποστήριζε την ανάγκη για επεξεργασία της πιθανότητας από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθέτησης εναλλακτικών µέτρων για την 
αντιµετώπιση της παρατεταµένης ελληνικής οικονοµικής κρίσης. Το άρθρο, το οποίο έχει τον 
τίτλο “Can a Bitcoin-style virtual currency solve the Greek financial crisis?” είναι διαθέσιµο 
στον διαδικτυακό τόπο της εφηµερίδας. 
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Σύµφωνα µε τον συγγραφέα του άρθρου αυτού, το bitcoin αποτελεί µια φιλόδοξη προσπάθεια 
δηµιουργίας χρήµατος το οποίο δεν θα υπόκειται στον έλεγχο οποιουδήποτε κράτους και 
οποιασδήποτε ρυθµιστικής αρχής. Το ψηφιακό αυτό νόµισµα έχει βρει υποστηρικτές κυρίως 
ανάµεσα σε ανθρώπους οι οποίοι τάσσονται υπέρ του κανόνα χρυσού, εκείνου δηλαδή, του 
κανόνα, σύµφωνα µε τον οποίο τα χρήµατα που κυκλοφορούν στην οικονοµία συνδέονται µε 
µια σταθερή ποσότητα χρυσού που βρίσκεται στις Κεντρικές τράπεζες των κρατών. Σύµφωνα 
µε αυτούς τους υποστηρικτές, το γεγονός αυτό στερεί την δυνατότητα από τους πολιτικούς 
και τους κεντρικούς τραπεζίτες να εκδίδουν χωρίς ιδιαίτερη σκέψη νέο χρήµα, πιέζοντας 
πληθωριστικά τις οικονοµίες. 

Σε αυτό το σηµείο, ο συγγραφέα αναπαράγει τις απόψεις του τότε Υπουργού των 
Οικονοµικών της ελληνικής κυβέρνησης και ακαδηµαϊκού, Γιάννη Βαρουφάκη, σύµφωνα µε 
τις οποίες, υπήρχε η άποψη ότι η εγκαθίδρυση ενός παράλληλου συστήµατος που θα 
στηριζόταν στην χρήση του ψηφιακού νοµίσµατος- ή κάτι παρεµφερές- θα αποτελούσε µια 
καλή λύση στο πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετώπιζε το ελληνικό κράτος. 

Σύµφωνα µε την κεντρική ιδέα του επιχειρήµατος, το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιµετώπιζε 
τότε και συνεχίζει να αντιµετωπίζει πρόβληµα χρέους, µέσω της συµβατικής οδού των 
επίσηµων καναλιών χρηµατοδότησης, αργά ή γρήγορα, η Ελλάδα θα ερχόταν αντιµέτωπη µε 
το πρόβληµα της στάσης πληρωµών. Σε αυτό το πρόβληµα, η χρησιµοποίηση µιας 
παράλληλης χρηµατοδότησης µέσω του bitcoin, σε κάθε περίπτωση θα ήταν σε θέση να 
επιφέρει χαλάρωση της λιτότητας- µε το δεδοµένο, βέβαια, ότι οι έλληνες πολίτες θα 
αποδέχονταν το bitcoin ως µέσο ανταλλαγής. 

Σύµφωνα µε τον τέως υπουργό των οικονοµικών της Ελλάδας, η δυνατότητα χρησιµοποίησης 
από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης του ψηφιακού νοµίσµατος, θα της έλυνε τα χέρια 
απέναντι στο αδιέξοδο που αντιµετώπιζε από την άρνηση των ευρωπαϊκών θεσµών να 
επιτρέψουν στην Ελλάδα την συµµετοχή της στο περίφηµο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας της Ποσοτικής Χαλάρωσης και παράλληλα, θα τονώνονταν η 
πραγµατική οικονοµία µε την παρουσία –έστω και αυτής της ψηφιακής µορφής χρήµατος- µε 
αποτέλεσµα το κράτος να είναι σε θέση να λαµβάνει τα ποσά των φόρων, ακόµη και σε αυτήν 
την ψηφιακή µορφή. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το όφελος για την οικονοµία θα ήταν τέτοιο που 
ανερχόταν σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, σε 10% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Επίσης, ένα πολύ 
θετικό σηµείο από µια τέτοια εξέλιξη θα ήταν η έµπρακτη ικανότητα των χωρών να 
αποφεύγουν τις πιέσεις από τις αγορές χρήµατος, για την υιοθέτηση συγκεκριµένων 
πολιτικών. 

Οι υποστηρικτές αυτής της ιδέας δηλώνουν ότι τα χρήµατα έχουν αξία, απλά και µόνο επειδή 
τα κράτη «θέτουν» την αξία αυτή ως τέτοια. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος της προσφοράς 
χρήµατος στηρίζεται στο κύρος των θεσµών που την διαφυλάγουν. Ως εκ τούτου, τίποτα δεν 
µπορεί να αποτρέψει ένα Κράτος, ειδικά σε περιόδους έντονων οικονοµικών κρίσεων, να 
«θέσει» αξία ενός άλλου, ασυνήθιστου µέχρι πρότινος, νοµίσµατος. 

Ωστόσο, αν υποθέσει κανείς ότι αυτή η άποψη είναι αληθής, θα πρέπει να συνάγει ως 
συµπέρασµα ότι τα κράτη µπορούν και θα µπορούν πάντα να ισχυριστούν ότι λόγω 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, να εφαρµόζουν ως χρήµα το οτιδήποτε τους εξυπηρετεί 
προκειµένου να δηµιουργούν ελλείµµατα, τα οποία στην συνέχεια θα τα αντιµετωπίζουν µε 
την υιοθέτηση µιας άλλης µορφής χρήµατος, 
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Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι κίνδυνοι από την υιοθέτηση αυτής 
της πολιτικής για την Ελλάδα θα ήταν υπαρκτοί και σηµαντικοί. Καθώς, σύµφωνα µε την 
άποψη του έλληνα υπουργού οικονοµικών, τα «ελληνικά» bitcoins θα είναι εξαγοράσιµα 
έναντι µόνο µελλοντικών φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους, αυτό συνεπάγεται 
την υιοθέτηση της πεποίθησης ότι το ελληνικό κράτος θα υπάρχει στο διηνεκές.  

Καθώς όµως, κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να ειπωθεί µε βεβαιότητα για καµία κατάσταση 
πάνω στον πλανήτη, ούτε ακόµη και για τον ίδιο τον πλανήτη, υπάρχει η διορθωτική, κατά 
µία έννοια άποψη του επίσης ακαδηµαϊκού οικονοµολόγου και πολιτικού της κυβέρνησης της 
Ελλάδας, του κυρίου Λαπαβίτσα, σύµφωνα µε την οποία η χρήση του ψηφιακού νοµίσµατος 
θα βοηθούσε µόνο στην περίπτωση που αυτή θα ήταν προσωρινή και µετά από µια 
µεταβατική περίοδο, θα οδηγούσε στην υιοθέτηση από την πλευρά του ελληνικού κράτους, 
εθνικού νοµίσµατος (Mason, 2015). 

Αξίζει, στο σηµείο αυτό να γίνει αναφορά σε ένα δηµοσίευµα του πρακτορείου ειδήσεων 
Bloomberg, σύµφωνα µε το οποίο, ήδη από το 2015, αρκετοί έλληνες πολίτες έχουν αρχίσει 
να πειραµατίζονται µε την χρήση των ψηφιακών νοµισµάτων. Μάλιστα, όπως προκύπτει από 
το σχετικό ρεπορτάζ, υπάρχουν ήδη µερικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, οι οποίες δέχονται 
πληρωµές από τους πελάτες τους µε bitcoins. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να 
µην δίνεται η απαραίτητη έµφαση στις αδυναµίες που παρουσιάζει το ψηφιακό νόµισµα και 
οι οποίες παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, σε σχέση µε τις λειτουργίες του 
bitcoin ως χρήµα (Darwish, 2015). 

Όπως είναι αναµενόµενο, σε αρκετούς διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι έχουν ως κεντρικό 
τους θέµα το bitcoin, υπάρχουν µια σειρά από επιχειρήµατα υπέρ της χρήσης των ψηφιακών 
νοµισµάτων, τόσο σε καθηµερινό επίπεδο, όσο και στην περίοδο εµφάνισης οικονοµικών 
κρίσεων. Τα περισσότερα ξεκινάν µε την υπόθεση και την παραδοχή του γεγονότος ότι η 
ύπαρξη αυτή καθαυτή µιας οικονοµικής κρίσης συνεπάγεται την παραδοχή αποτυχίας του 
υπάρχοντος νοµισµατικού συστήµατος και ως εκ τούτου, την ανάγκη υιοθέτησης του 
συστήµατος του ψηφιακού νοµίσµατος. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις απόψεις αυτές και δεδοµένου ότι έχουν συµβεί αρκετές οικονοµικές 
κρίσεις τα τελευταία χρόνια, µε αποκορύφωµα την παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008, οι 
µελλοντικές κρίσεις θα προκύψουν είτε µέσω της εκτίναξης του πληθωρισµού, είτε µέσω της 
παρουσίας έντονων αποπληθωριστικών τάσεων. 

Οι οικονοµικές κρίσεις που προέρχονται από έντονες πληθωριστικές πιέσεις και 
υπερπληθωρισµό συµβαίνουν όταν µια οικονοµία βιώνει πολύ υψηλό και συνήθως διαρκώς 
αυξανόµενο επίπεδο τιµών. Αυτό διαβρώνει γρήγορα την αξία του εγχώριου νοµίσµατος µε 
αποτέλεσµα ο πληθυσµός να ελαχιστοποιήσει τις δυνατότητες για δηµιουργία πραγµατικών 
κερδών σε όρους του εγχώριου νοµίσµατος. Ο πληθυσµός αντιδρά συνήθως κρατώντας 
σχετικά µεγάλη αξία του πλούτου του σε ξένα νοµίσµατα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το γενικό 
επίπεδο των τιµών µέσα σε µια οικονοµία αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς καθώς το επίσηµο 
νόµισµα χάνει γρήγορα την πραγµατική του αξία, ενώ η αξία των περιουσιακών στοιχείων 
παραµένει σχετικά σταθερή ως προς την αξία των ξένων νοµισµάτων (Mankiew, 2016). 

Από την άλλη µεριά, οι οικονοµικές κρίσεις που προέρχονται από έντονες αποπληθωριστικές 
πιέσεις συµβαίνουν όταν παρατηρείται στην οικονοµία µια περίοδος µείωσης των τιµών που 
οδηγεί σε µια κατάσταση κατά την οποία η οικονοµία εν τέλει καταρρέει. Ο αποπληθωρισµός 
είναι η διαρκής µείωση του γενικού επιπέδου των τιµών των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο 
αποπληθωρισµός εµφανίζεται όταν ο ρυθµός πληθωρισµού πέφτει κάτω από 0% (δηλαδή 
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παρουσιάζεται ένας αρνητικός ρυθµός πληθωρισµού). Ο πληθωρισµός µειώνει την 
πραγµατική αξία των χρηµάτων µε την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, αντιστρόφως, ο 
αποπληθωρισµός αυξάνει την πραγµατική αξία του εγχώριου χρήµατος. Αυτό επιτρέπει σε 
κάποιον να αγοράσει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ό, τι πριν µε το ίδιο χρηµατικό 
ποσό. Οι οικονοµολόγοι πιστεύουν γενικά ότι ο αποπληθωρισµός είναι ένα πρόβληµα σε µια 
σύγχρονη οικονοµία, διότι αυξάνει την πραγµατική αξία του χρέους. Αυτό µπορεί να 
επιδεινώσει την ύφεση και τελικά να οδηγήσει σε ένα αποπληθωριστικό σπιράλ διαδοχικών 
και διαρκών µειώσεων των τιµών των αγαθών και των υπηρεσιών της οικονοµίας (Mankiew, 
2016). 

Σε µια οικονοµική κρίση που οφείλεται στον υψηλό πληθωρισµό, σύµφωνα µε τους 
υποστηρικτές του bitcoin, οι άνθρωποι θα προσπαθούν να αγοράσουν bitcoin και άλλα 
σταθερά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός. Αυτό θα συνέβαινε, σε µια προσπάθεια να 
διατηρήσουν τις αποταµιεύσεις τους όσο το δυνατόν ανεπηρέαστες από τις εξουθενωτικές 
επιπτώσεις του πληθωρισµού. Αλλά προκειµένου τα Bitcoin να ευνοούνται έναντι των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων, το επίπεδο υιοθέτησης του Bitcoin από την κοινωνία και το επίπεδο 
αποδοχής του ως µέσο συναλλαγών θα πρέπει να είναι πολύ υψηλό. Το ψηφιακό νόµισµα θα 
πρέπει να εξελιχθεί σε τέτοιο σηµείο που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις 
συναλλαγές της καθηµερινότητας των ανθρώπων. Προκειµένου, επίσης, να συµβεί αυτό, θα 
πρέπει οι πολίτες να ψάχνουν πραγµατικά για µια εναλλακτική πρόταση, έναντι της 
απόκτησης ξένων νοµισµάτων και εµπορευµάτων, προκειµένου να διασφαλιστούν και να 
προστατευθούν από τον εγχώριο υψηλό πληθωρισµό (Bradbury, 2016). 

Στην αντίθετη περίπτωση της οικονοµικής κρίσης λόγω έντονων αντιπληθωριστικών 
πιέσεων, προκειµένου το Bitcoin πραγµατικά να προτιµάται ως επιλογή διαφυγής των 
πολιτών από την κρίση, θα πρέπει το ψηφιακό νόµισµα όχι µόνο να γίνεται αποδεκτό από την 
πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά και να αποτελεί αποδεκτό µέσο συναλλαγής και από τους 
θεσµικούς παράγοντες του τόπου.. Οι κεντρικές τράπεζες και οι δανειστές θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αποδεχτούν την αποτίµηση του χρέους της χώρας σε Bitcoin και όχι σε κάποια 
υπαρκτά νοµίσµατα.  

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ένα υπερβολικά θετικό σενάριο, σύµφωνα µε το οποίο οι 
πολίτες που έχουν στην κατοχή τους bitcoins, θα τα ρευστοποιήσουν προκειµένου να 
προµηθευτούν το αντιπληθωριστικό εγχώριο νόµισµα, το οποίο, όπως σηµειώθηκε νωρίτερα, 
έχει υψηλότερη πραγµατική αξία από ότι πριν το ξέσπασµα της κρίσης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, λόγω τηα αύξησης της ζήτησης για εγχώριο χρήµα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 
ότι θα ξεπεραστεί και η ίδια η κρίση, σε µεγάλο βαθµό (Scott, 2016). 

Εν κατακλείδι, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι σε µια οικονοµική κρίση, υπάρχουν 
περιορισµένα διαθέσιµα νοµισµατικά εργαλεία για τα κυρίαρχα κράτη να ανακόψουν την 
πορεία της κρίσης αυτής. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι η υποτίµηση του εγχώριου 
νοµίσµατος, το «κούρεµα» των καταθέσεων (bail in) και η επιβολή ελέγχων στην ελεύθερη 
διακίνηση των κεφαλαίων (capital controls). 

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του bitcoin, η χρήση του ψηφιακού νοµίσµατος καθιστά και 
τα τρία αυτά εργαλεία περιττά. Τα βασικά πλεονεκτήµατα του που δεν είναι άλλα από την 
έλλειψη του κόστους που συνεπάγεται η µη υλική του µορφή, η ασφάλεια και η µυστικότητα 
και ανωνυµία των συναλλαγών.  
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Ωστόσο, το σηµαντικότερο σηµείο επιτυχούς εφαρµογής της χρήσης του ψηφιακού 
νοµίσµατος είναι η καθολική του αποδοχή. Χωρίς αυτήν, το bitcoin δεν θα είναι ποτέ σε θέση 
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονοµία. Οι δυσκολίες για την καθολική εφαρµογή 
του εξετάστηκαν στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου αυτού και σχετίζονται µε το κατά πόσο το 
bitcoin θα επιτύχει να επιτελέσει µε επιτυχία τις τρεις κεντρικές λειτουργίες του χρήµατος. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το ψηφιακό νόµισµα bitcoin εµφανίστηκε το 2008 και σύντοµα, κατάφερε να τραβήξει πάνω 
του αρκετά φώτα δηµοσιότητας, από την στιγµή που οι άνθρωποι που το σύστησαν στο 
κοινό, αναφέρονταν σε αυτό ως το νόµισµα το οποίο τα επόµενα χρόνια θα αντικαταστούµε 
εν πολλοίς τα συµβατικά νοµίσµατα των χωρών. Ωστόσο, η µέχρι τώρα πορεία του µέσα στον 
χρόνο έχει δείξει την παρουσία πολύ έντονων διακυµάνσεων, οι οποίες πολλές φορές 
οδήγησαν πολλούς κατόχους bitcoins στο να χάσουν αρκετά χρήµατα. Επιπλέον, τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του ψηφιακού νοµίσµατος, παρουσιάστηκαν πολλές φορές περιπτώσεις 
κλοπής των ψηφιακών πορτοφολιών των χρηστών και χακαρίσµατα από επιτήδειους 
χειριστές. Τα φαινόµενα αυτά, τα οποία σε µεγάλο βαθµό εξηγούν την µεγάλη διακύµανση 
της τιµής του bitcoin, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην φήµη του νέου νοµίσµατος και στην 
αδυναµία του να υποκαταστήσει τα συµβατικά νοµίσµατα, δέκα περίπου χρόνια µετά την 
πρώτη εµφάνιση του στην νοµισµατική ιστορία. 

Η περίοδος εµφάνισης του bitcoin συνέπεσε εν πολλοίς µε την έναρξη της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης που συντάραξε τον κόσµο από το 2008 και µετά. Η κρίση αυτή, η οποία 
ξεκίνησε ήδη από το 2007, είχε ως αφορµή του ξεσπάσµατός της την µαζική αδυναµία 
αποπληρωµής στεγαστικών δανείων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Ωστόσο, καθώς 
τα δάνεια αυτά αποτελούσαν το περιεχόµενο χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που 
διαπραγµατεύονταν στην δευτερογενή αγορά, σύντοµα η κρίση πέρασε στο φάσµα του 
χρηµατοοικονοµικού τοµέα αρχικά των ΗΠΑ και εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης και της 
επικοινωνίας των οικονοµιών του πλανήτη, διοχετεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο.  

Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ έπληξε φαινοµενικά τις περιφερειακές χώρες, όπως 
είναι για παράδειγµα η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, στην ουσία 
φανέρωσε κάποιες εγγενείς αδυναµίες και παραλείψεις στον σχεδιασµό της Ένωσης, όπως 
για παράδειγµα η απουσία ενός θεσµοθετηµένου µηχανισµού στήριξης των χωρών µελών που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα και από την άλλη πλευρά, έκανε εµφανή κάποια προβλήµατα 
ουσίας µέσα στην Ένωση, όπως για παράδειγµα το ανισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης 
ανάµεσα στις βόρειες και τις νότιες χώρες της ένωσης. 

Στην Ελλάδα, η κρίση πήρε την µορφή δυο διαφορετικών εκφράσεων. Από την µια ήταν η 
υπέρ συσσώρευση δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας και από την άλλη, το 
διαρκώς διευρυµένο έλλειµµα, το οποίο τροφοδοτούσε την διόγκωση του δηµοσίου χρέους. 
Το γεγονός αυτό, το οποίο συνέπεσε χρονικά µε την δυσκολία δανεισµού από τις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές (εξαιτίας και της παγκόσµιας κρίσης του 2008) οδήγησε την χώρα 
σε µια επταετή περίοδο σύναψης δανειακών συµβάσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, χρηµατοδότηση που συνοδεύονταν από περιοριστικά 
δηµοσιονοµικά µέτρα. 

Μέσα σε αυτό το παγκόσµιο οικονοµικό πλαίσιο, τέθηκε το ερώτηµα σχετικά µε το κατά 
πόσο είναι δυνατόν να αποτελεί κάποια λύση το νέο ψηφιακό νόµισµα στο νέο 
διαµορφούµενο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, ειδικά σε περιόδους εµφάνισης κάποιας 
οικονοµικής κρίσης. Ωστόσο, πριν από την διερεύνηση της απάντησης σε αυτό το ερώτηµα 
θα πρέπει να επισηµανθούν οι αδυναµίες και τα πλεονεκτήµατα του bitcoin εν γένει και στην 
συνέχεια, να στηριχτεί σε αυτά η απάντηση. 

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα 
που προκύπτουν από την χρήση του bitcoin είναι τα παρακάτω: 
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ix. Χαµηλότερες αµοιβές συναλλαγής 
x. Ανωνυµία 

xi. Ελεγχόµενος πληθωρισµός 

Από την άλλη µεριά, τα κυριότερα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 

xii. Μεταβλητότητα 
xiii. Ασφάλεια 
xiv. Ανωριµότητα της αγοράς Bitcoin 
xv. Απουσία Ελαστικότητας Προσφοράς 

xvi. Προβλήµατα ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και φοροδιαφυγής 

Εξάλλου, προκειµένου να εξεταστεί το κατά πόσο το bitcoin είναι σε θέση να 
υποκαταστήσει τα παραδοσιακά νοµίσµατα, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί το κατά πόσο 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις βασικές λειτουργίες του χρήµατος. Αυτές είναι οι εξής: 

4. Μέσο συναλλαγής 
5. Μονάδα µέτρησης αξίας 
6. Μέσο διατήρησης αξίας 

Σύµφωνα µε όσα επικρατούν µέχρι σήµερα, η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας έδειξε 
ότι καµιά από τις παραπάνω λειτουργίες του χρήµατος δεν ικανοποιούνται σε σηµαντικό 
βαθµό από το bitcoin. Η βασική αιτία της αδυναµίας του ψηφιακού νοµίσµατος να 
εκπληρώσει τις λειτουργίες αυτές έγκειται στην µεγάλη µεταβλητότητα που παρουσιάζει η 
ισοτιµία του, καθώς και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρήσεων του αναφέρεται σε 
κερδοσκοπικούς κυρίως σκοπούς. 

Ωστόσο, κάποιοι ακαδηµαϊκοί µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τον τέως υπουργό των 
οικονοµικών της Ελλάδας Γιάννη Βαρουφάκη, υποστήριξαν τις ευεργετικές συνέπειες της 
χρήσης του ψηφιακού νοµίσµατος, µέσω της παράλληλης κυκλοφορίας του µε το ευρώ, ως 
ικανοποιητικό µέτρο αντιµετώπισης της ελληνικής κρίσης. Η κεντρική ιδέα του 
επιχειρήµατος ήταν η τόνωση της ζήτησης µέσω αύξησης της κυκλοφορίας χρήµατος και η 
εξασφάλιση των φορολογικών εσόδων του κράτους. 

Αν και η ιδέα αυτή δεν εφαρµόστηκε ποτέ στην πράξη, η σηµερινή πραγµατικότητα δείχνει 
µια στροφή των ανθρώπων στην χρήση των ψηφιακών νοµισµάτων σε χώρες που πλήττονται 
από παρατεταµένη κρίση, όπως για παράδειγµα η Αργεντινή. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι σε 
περίπτωση που το bitcoin καταφέρει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις εγγενείς αδυναµίες 
του, υπάρχει περίπτωση στο µέλλον να αποτελέσει είναι χρήσιµο νοµισµατικό εργαλείο στην 
προσπάθεια των κρατών να αντιµετωπίσουν τις οικονοµικές κρίσεις. 
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