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Περίληψη  

 

Δέκα  και πλέον χρόνια μετά από ένα ευφυές πείραμα για τη δημιουργία ενός 

κρυπτονομίσματος που επιτρέπει την πραγματοποίηση ασφαλών και ανώνυμων 

ψηφιακών συναλλαγών χωρίς την εμπλοκή κεντρικών ή εμπορικών τραπεζών, τα 

κρυπτονομίσματα έχουν γίνει μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Στον απόηχο της επιτυχίας του Βitcoin, δημιουργήθηκαν χιλιάδες εναλλακτικά 

κρυπτονομίσματα. Ψηφιακές μάρκες (toknens) έχουν εκδοθεί ως γενικό νόμισμα, για 

ειδικούς σκοπούς και ως εναλλακτική λύση για τις παραδοσιακές μετοχές εταιρειών. 

Τα κρυπτονομίσματα προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις τόσο σε επιστημονικούς 

κύκλους όσο και σε απλές, κοινωνικές συναναστροφές. Αυτό που ακολουθεί είναι μια 

εκτεταμένη έρευνα γύρω από τα κρυπτονομίσματα, σκοπός της οποίας είναι να 

παρέχει μια βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου. 

 

 

Summary 

 

More than ten years after an ingenious experiment to create a cryptocurrency 

that allows for secure and anonymous digital transactions without the involvement of 

central or commercial banks, cryptocurrencies have become a multi-billion dollar 

industry. In the wake of Bitcoin's success, thousands of alternative cryptocurrencies 

have been created. Digital tokens have been issued as a general currency, for specific 
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purposes and as an alternative to traditional company shares. Cryptocurrencies are 

causing heated controversy both in scientific circles and in simple, social interactions. 

What follows is an extensive research on cryptocurrencies, the purpose of which is to 

provide a deep and meaningful insight into the subject. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις ένα άνετο κρεβάτι, αλλά όχι ύπνο. Βιβλία, 

αλλά όχι σοφία. Ανθρώπους, αλλά όχι φιλία. Διασκέδαση, αλλά όχι ευτυχία. ένα 

ακριβό ρολόι αλλά όχι χρόνο! Αυτή είναι μια από τις αμέτρητες θυμόσοφες ρήσεις 

που έχουν γραφεί για το χρήμα. Η μορφή του έχει αλλάξει πολλές φορές καθώς η 

τεχνολογία εξελίσσεται, μαζί φυσικά  οι ανάγκες και οι συνήθειες των ανθρώπων. 

Η πιο πρόσφατη καινοτομία που επιδιώκει να αντικαταστήσει τους ιστορικούς 

τρόπους συμπεριφοράς είναι η νέα μορφή των νομισμάτων. Αν και οι τράπεζες και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να 

αντικαταστήσουν τις επιταγές και τα συναφή χρηματοπιστωτικά μέσα με τη χρήση 

των τότε σύγχρονων τεχνολογιών, φαίνεται ότι το ίδιο το χρήμα πιθανότατα θα 

μειωθεί στη σημερινή του μορφή για να αντικατασταθεί ή να προστεθεί σε αυτό ένα 

εικονικό νόμισμα σε μια μορφή γνωστή ως "κρυπτονόμισμα". Στην παρούσα μελέτη, 

θα συζητήσουμε τη φύση των ψηφιακών νομισμάτων, συγκεκριμένα των 

κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin, καθώς και την τεχνολογία που διέπει τα 

νομίσματα. 

Οι τράπεζες έχουν επίγνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού που μπορεί να 

καταστήσει τα μετρητά παρωχημένα, ιδίως καθώς οι millennials (γεννηθείς μεταξύ  

1980-2000) γίνονται ο βασικός πυλώνας της λιανικής  τραπεζικής. Το DLT έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει νέους τρόπους για την αμετάβλητη και ασφαλή 

αποθήκευση πληροφοριών, προσφέρει διαχείριση της ταυτότητας, παρέχει 

διασυνοριακές πληρωμές και άλλες βασικές χρήσεις. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις 

της διαλειτουργικότητας, της πανταχού παρουσίας και της προσβασιμότητας, 

ωστόσο, αναμένεται ότι η χρήση του ψηφιακού νομίσματος και του DLT θα 
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προσφέρει ταχύτερες λύσεις πληρωμών και θα βελτιώσει την επικαιρότητα, την 

αποδοτικότητα του κόστους και την ευκολία των διασυνοριακών πληρωμών. 

Τα κρυπτονομίσματα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Οι επικριτές 

αποκαλούν αυτά τα εικονικά νομίσματα φούσκα, απάτη και ακόμη και σατανικό 

(Krugman 2013- Popper 2018). Οι υποστηρικτές προβλέπουν ότι τα 

κρυπτονομίσματα θα αντικαταστήσουν τελικά τα χρήματα (Rooney 2018). Το 

σίγουρο είναι ότι αυτό το φαινόμενο φέρει έναν εντελώς νέο τρόπο 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που έρχεται σε αντίθεση με όλους σχεδόν τους 

καθιερωμένους κανόνες ασφάλειας που παρέχονται από την κυβερνητική υποστήριξη 

των νομισμάτων, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ουσιαστικά κρατούν 

μακριά τους παραβάτες στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του 

συστήματος και άλλες δικλείδες ασφαλείας. 

Υπάρχουν λιγότερες διαφωνίες σχετικά με την υποκείμενη τεχνολογία 

blockchain, ένα πρωτόκολλο για την επίτευξη αποκεντρωμένης συναίνεσης σχετικά 

με την εγκυρότητα μιας κοινής βάσης δεδομένων, αποθηκευμένης σε πολλαπλές 

τοποθεσίες. Πολλοί αναγνωρίζουν ότι το πρωτόκολλο blockchain μπορεί να οδηγήσει 

σε απαραβίαστα, ασφαλή πληροφοριακά συστήματα χωρίς την ανάγκη ενός μόνο 

διαχειριστή. Αλλά ακόμη και εδώ οι απόψεις διαφέρουν αισθητά σχετικά με το πόσο 

μετασχηματιστική είναι αυτή η τεχνολογία. Οι πιστοί προβλέπουν ουτοπικές 

κοινωνίες αυτορρυθμιζόμενων ατόμων, χωρίς κυβέρνηση ή έμπιστους μεσάζοντες. Οι 

αμφισβητίες υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των χρήσιμων εφαρμογών είναι 

υπερβολικός, ότι η έλλειψη ρύθμισης μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα και 

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι έμπιστοι μεσάζοντες θα συνεχίσουν να 

παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις του νομικού και πολιτικού τοπίου που 

περιβάλλει τα κρυπτονομίσματα σε όλο τον κόσμο καθορίζονται με γνώμονα της 

διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά της κρυπτογράφησης και συνάμα τη ρευστότητα των 

όρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των διαφορετικών προϊόντων που 

εμπίπτουν στο πεδίο της. Οι διάφορες μορφές αυτών που είναι ευρέως γνωστά ως 

κρυπτονομίσματα είναι παρόμοιες στο ότι βασίζονται κυρίως στον ίδιο τύπο 

αποκεντρωμένης τεχνολογίας που είναι γνωστή ως blockchain με εγγενή 

κρυπτογράφηση, η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους ποικίλλει 

σημαντικά από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη.  
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Ανεξάρτητα από την πορεία του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων στην 

αγορά, είναι πέρα από κάθε λογική αμφιβολία ότι η υποκείμενη τεχνολογία θα 

επηρεάσει βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ποικίλοι τύποι 

επιχειρηματικών συναλλαγών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα θυμίσουμε τι είναι χρήμα , τα χαρακτηριστικά του , 

την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής που μπορεί να εφαρμόζει η κάθε 

κεντρική τράπεζα και τι επίδραση μπορεί να έχει στην κοινωνία. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναλύουμε την τεχνολογία Blockchain και το πώς λειτουργούν τα 

κρυπτονομίσματα που βασίζονται πάνω της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τεχνικές αξιολόγησης της αξίας των κρυπτονομισμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

εξηγούμε το φαινόμενο της χρηματιστηριακής φούσκας και πως αυτό συνδέεται με τα 

κρυπτονομίσματα. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη 

αντιμετώπιση και χρήση ή μη των κρυπτονομισμάτων  καθώς και τα συμπεράσματα 

από την μέχρι σήμερα πορεία τους. 

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα βασιστεί σε έρευνα 

από διαφορετικές πηγές, για να εξασφαλιστεί η ορθότητα των δεδομένων και θα 

πληροί  τις βασικές προϋποθέσεις ώστε το περιεχόμενο της εργασίας να είναι δυνατό 

να οδηγήσει σε ορθά συμπεράσματα και κυρίως να συμβάλλει στην προώθηση της 

γνώσης γύρω από το θέμα που πραγματεύεται. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν 

θα είναι έγκυρα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα στηρίζεται σε γενικά 

παραδεκτές αρχές για να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και με ακρίβεια. 

 

ΣΚΟΠΟΣ  

Μέσα από τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, σκοπός είναι η 

μελέτη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία 

στην οποία βασίζονται. Τελειώνοντας την ανάγνωση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας ο αναγνώστης θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις. Μόνο εάν ο αναγνώστης 

έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, θα έχει την ικανότητα να απαντήσει το 

ερώτημα που αποτελεί και τον τίτλο της παρούσης διπλωματικής εργασίας, το εάν 

δηλαδή τα κρυπτονομίσματα είναι καινοτομία ή φούσκα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΧΡΗΜΑ 

 

 

1.1  Ιστορία και εξέλιξη του Χρήματος 

 

Κατά τις συναλλαγές τους στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν καθιερώσει τον 

αντιπραγματισμό βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός προϊόντος αντάλλαζε τα 

επιπλέον προϊόντα με προϊόντα άλλου παραγωγού. 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. 

Οι πρώτες ανταλλαγές στις πρωτόγονες κοινωνίες περιλάμβαναν τη χρήση 

κοχυλιών στους αφρικανικούς πολιτισμούς, ιδίως κοχύλια γύρω στο 1200 π.Χ., 

καθώς και αλάτι, σπόρους, βοοειδή και άλλα πολύτιμα αγαθά. Σταδιακά, στην 

Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικά αντικείμενα, ιδίως 

ράβδοι χρυσού, περίπου το 3000 π.Χ., τα οποία αργότερα μετατράπηκαν σε 

μεταλλικό χρήμα. Άλλες μορφές μεταλλικών περιουσιακών στοιχείων εμφανίστηκαν 

επίσης, συμπεριλαμβανομένων των χρυσών δαχτυλιδιών και άλλων πολύτιμων 

μετάλλων. Χρήματα που έμοιαζαν με μεταλλικό χρήμα εμφανίστηκαν στην Κίνα το 

1000 π.Χ., χάλκινα νομίσματα από τον έβδομο έως τον τρίτο αιώνα π.Χ., και ακόμη 

και δερμάτινα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν τον δεύτερο αιώνα π.Χ. Μεταλλικά 

νομίσματα εισήχθησαν στην Έφεσο της Τουρκίας τον έβδομο αιώνα π.Χ. και 

χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στην Ελλάδα και τη Ρώμη αμέσως μετά. Η ανταλλαγή 
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δεν εξορίστηκε ποτέ εντελώς στον κάδο της ιστορίας, αλλά συνεχίστηκε με κάποια 

μορφή, ακόμη και μεταξύ των εθνών, μέχρι σήμερα. 

Yπάρχουν πολλοί τύποι αντιπραγματισμού που απαλλάσσονται από την 

ανταλλαγή (ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών): αντισταθμιστική αγορά (όπου ένα 

μέρος που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ένα άλλο μέρος συμφωνεί να αγοράσει ένα 

συγκεκριμένο προϊόν σε αντάλλαγμα στο μέλλον)- αποζημίωση (όπου μέρος της 

πληρωμής είναι σε σκληρό νόμισμα)- επαναγορά (γενικά, όταν μια εταιρεία επενδύει 

στην κατασκευή ενός εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης και συμφωνεί να αγοράσει 

προϊόντα που κατασκευάζονται από την εγκατάσταση αυτή), διακανονισμός 

εκκαθάρισης (εξαίρεση από το εμπόριο μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας 

πριν από την ενοποίηση, όπου οι εταιρείες και των δύο χωρών πωλούσαν αγαθά και 

υπηρεσίες και καταχωρούσαν τις πωλήσεις σε τράπεζες εκκαθάρισης στις αντίστοιχες 

χώρες τους, οι οποίες στη συνέχεια διακανονίζονταν στο τέλος ενός καθορισμένου 

χρονικού διαστήματος, ενώ τυχόν υπόλοιπα αποτελούσαν υποχρέωση της υπόχρεης 

χώρας)- ανταλλακτικό εμπόριο (όπου ένα μέρος παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες σε 

αντάλλαγμα για μια συμφωνία αγοράς αγαθών από το αγοράζον κράτος)- και assets 

(όπου μια εταιρεία μπορεί να κατασκευάσει εγκαταστάσεις ή να παράσχει υπηρεσίες 

σε άλλη χώρα προκειμένου να μειώσει το κόστος που οφείλει στον προμηθευτή).Μια 

μορφή ανταλλαγής που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς τον εικοστό αιώνα ήταν το 

συμβολαιακό εμπόριο. Κατά καιρούς, χώρες ή οντότητες εντός των εθνών έχουν 

εμπλακεί σε αντιπραγματισμό με τον οποίο ανταλλάσσονται μεγάλες ποσότητες 

προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως όταν το νόμισμα ενός έθνους έχει χάσει την αξιοπιστία 

του. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, τα έθνη θεώρησαν το 

αντιπραγματισμό ωφέλιμο λόγω του αποδεκατισμού των βιομηχανικών μονάδων 

κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Οι εταιρείες και οι ιδιώτες σε χώρες με αξιόπιστο νόμισμα επιλέγουν κατά 

καιρούς το αντιπραγματισμό προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή φόρων στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που ανταλλάσσουν. Τα έθνη συμμετείχαν επίσης στο 

αντιπραγματισμό για να αντισταθμίσουν τις εμπορικές ανισορροπίες και να 

προστατεύσουν τις τοπικές βιομηχανίες. Συνήθως το εμπόριο αυτό αφορούσε έναν 

πωλητή που επιθυμούσε να μεταφέρει αγαθά σε μια χώρα που δεν διέθετε ή είχε 

αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση σκληρού νομίσματος, όπως ορισμένα έθνη στην 

υποσαχάρια Αφρική και στην ινδική ήπειρο. Η μέθοδος της χρήσης νομισμάτων ως 
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χρήματος, με βάση την αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα τελικά εξελίχθη 

στη μέθοδο του αντιπροσωπευτικού χρήματος. Αυτό συνέβη επειδή οι έμποροι 

χρυσού και αργύρου ή οι τράπεζες άρχισαν να εκδίδουν αποδείξεις στους καταθέτες – 

εξαργυρώσιμες με χρήματα ουσιαστικής αξίας - τα οποία είχαν κατατεθεί. Τελικά, 

αυτές οι αποδείξεις έγιναν ευρέως αποδεκτές ως μέσο πληρωμής και ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούνται ως χρήμα.  

Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπεζογραμματίων 

από τις τράπεζες καθιέρωσε τα χαρτονομίσματα σε ευρεία και κοινώς αποδεκτή 

συναλλακτική πρακτική. Μ’ αυτό το νομισματικό σύστημα, όπου το μέσο 

συναλλαγής είναι χαρτιά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε προκαθορισμένες, 

σταθερές ποσότητες χρυσού, αντικαταστάθηκε η χρήση των χρυσών νομισμάτων ως 

χρήματος μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Αυτά τα πιστοποιητικά 

χρυσού νομιμοποιήθηκαν ως χρήμα και η ρευστοποίησή τους σε χρυσό 

αποθαρρύνθηκε. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλες σχεδόν οι χώρες υιοθέτησαν αυτό 

το σύστημα όπου για τα πιστοποιητικά που εξέδιδαν, υπήρχε προκαθορισμένη 

ποσότητα χρυσού προς εξαργύρωση. 

Οι σύγχρονες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, 

βασίζονται στο fiat χρήμα και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι σημερινές μορφές 

fiat χρήματος δηλώνονται νόμιμα και εκδίδονται από μια κεντρική τράπεζα, αλλά, σε 

αντίθεση με τα αντιπροσωπευτικά χρήματα, δεν μπορούν να μετατραπούν, για 

παράδειγμα, σε σταθερό βάρος χρυσού. Δεν έχει εγγενή αξία - το χαρτί που 

χρησιμοποιείται για τα τραπεζογραμμάτια είναι κατ' αρχήν μηδαμινής αξίας ως υλικό 

- ωστόσο εξακολουθεί να είναι αποδεκτό ως αντάλλαγμα για αγαθά και υπηρεσίες, 

επειδή οι άνθρωποι εμπιστεύονται την κεντρική τράπεζα για να διατηρήσουν την αξία 

του χρήματος σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Εάν οι κεντρικές τράπεζες 

αποτύχουν σε αυτήν την προσπάθεια, τα χρήματα θα χάσουν τη γενική αποδοχή τους 

ως μέσο ανταλλαγής και την ελκυστικότητά τους ως αποθήκη αξίας. 

Τελικά, τα μετρητά μπορεί στο μέλλον να αντικατασταθούν από νέες 

μεθόδους πληρωμών όπως είναι το πλαστικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα. 

Όμως, ακόμα παραμένει άγνωστο το πού και σε πόσα χρόνια μπορεί να συμβεί αυτή 

η εξέλιξη, αφού μπορεί να εξαφανιστούν σε ορισμένες χώρες, μπορεί να παραμείνουν 

σε άλλες ανάλογα με τους τρόπους που θα μπορούν να υποστηριχτούν σε κάθε 

κοινωνία και κάθε κράτος. Για την ώρα αυτό που μπορεί να συμπεράνει κάποιος με 
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ασφάλεια είναι ότι το ιδανικό για εμάς είναι να υπάρχουν και οι δύο επιλογές 

κυκλοφορίας χρημάτων. 

 

 

1.2 Ορισμός του χρήματος 

 

Ως χρήμα ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και είναι 

ευρέως αποδεκτά για την ολοκλήρωση των οικονομικών συναλλαγών, είτε αφορούν 

απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών είτε αποπληρωμή δανείων. Το χρήμα μπορεί να 

θεωρηθεί και ως κοινωνικός θεσμός, μία «κοινωνική εφεύρεση» (social contrivance), 

η οποία διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα και προκύπτει αυτόνομα, δηλαδή 

η εκάστοτε οικονομική πραγματικότητα οδηγεί στην υιοθέτηση ενός κοινά 

αποδεκτού μέσου συναλλαγών και υπολογισμού της οικονομικής αξίας. (Κορλίρας, 

2006)  

Ως νομικός όρος υπάρχει και η έννοια του επίσημου ή νόμιμου χρήματος 

(legal tender), το οποίο είναι αυτό που οι νόμοι του κάθε κράτους ορίζουν ως 

υποχρεωτικό μέσο αποδοχής για την ολοκλήρωση οικονομικών συναλλαγών 

(πληρωμές, εισπράξεις και εξόφληση υποχρεώσεων). Ο όρος αυτός βρίσκει εφαρμογή 

σε οργανωμένες κοινωνίες με συγκεκριμένες δομές και κανόνες.(Κορλίρας, 2006). 

  

 

1.3  Ιδιότητες και Λειτουργίες του χρήματος  

 

Οι κυριότερες λειτουργίες του χρήματος οι οποίες του επιτρέπουν να παίζει 

σωστά τον ρόλο του είναι ως μέσο ανταλλαγής, ως μονάδα μέτρησης της αξίας και 

ως μέσο διαφύλαξης της αξίας και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

(Πουρναράκης & Χατζηκωνσταντίνου, 2011):  

 Μέσο ανταλλαγής: Στα πρώτα χρόνια των ανθρώπινων κοινωνιών οι 

συναλλαγές γινόταν με την ανταλλαγή ζώων και των παραγόμενων 

προϊόντων. Ωστόσο, σύντομα έγινε κατανοητό ότι το μέσο ανταλλαγών 

πρέπει να είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη της κοινωνίας, να παραμένει 
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αναλλοίωτο, να μην φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και επίσης να 

μεταφέρεται εύκολα. Για αυτό άλλωστε προτιμήθηκε ο χρυσός αρχικά ως 

χρήμα ο ίδιος (χρυσά νομίσματα) και μετέπειτα ως βάση για την έκδοση 

χαρτονομισμάτων από τις τράπεζες καθώς εξυπηρετεί όλες τις παραπάνω 

ανάγκες. Η λειτουργία του χρήματος ως κοινό μέσο ανταλλαγών οδήγησε 

στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, 

καθώς δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να επικεντρωθεί στην 

παραγωγή ενός αγαθού ή υπηρεσίας και την απόκτηση των υπολοίπων 

αγαθών και υπηρεσιών μέσω του χρήματος.  

 Μονάδα μέτρησης αξίας: Το χρήμα αποτελεί κοινό μέγεθος έκφρασης της 

αξίας των αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. Επίσης επιτρέπει τη σύγκριση της κατά μονάδα τιμής των 

αγαθών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε το χρήμα θα 

έπρεπε κάθε αγαθό και υπηρεσία να εκφράζεται σε σχέση με όλα τα άλλα 

αγαθά, κάτι που θα οδηγούσε σε εκατομμύρια σχετικές τιμές. Αντίθετα με 

το χρήμα υπάρχουν τόσες τιμές όσα τα αγαθά και οι υπηρεσίες, αντί για 

την ύπαρξη σχετικών τιμών.  

 Μέσο διαφύλαξης αξιών: Το χρήμα παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης 

των περιουσιακών στοιχείων σε ρευστή μορφή, ενώ συγχρόνως λειτουργεί 

και ως μέσο διαφύλαξης της αγοραστικής δύναμης. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρονική κατανομή εσόδων και δαπανών και 

ότι η αγοραστική δύναμη του χρήματος μπορεί να εκφραστεί και 

μελλοντικά. Η λειτουργία αυτή του χρήματος είναι συνυφασμένη με την 

έννοια του πληθωρισμού, δηλαδή το επίπεδο τιμών των αγαθών και 

υπηρεσιών. Συγκεκριμένα όταν πέφτουν οι τιμές ανεβαίνει η αγοραστική 

αξία του χρήματος και αντίστοιχα όταν ανεβαίνουν οι τιμές μειώνεται η 

αγοραστική αξία του χρήματος.  

 

Για να επιτελέσει τις παραπάνω λειτουργίες το χρήμα πρέπει να έχει τις εξής τεχνικές 

ιδιότητες: (Γκότσης, 1986)  

1. Ομοιογένεια, η οποία εμφανίζεται σε δύο αντικείμενα τα οποία μπορούν το 

ένα να αντικαταστήσει το άλλο χωρίς να αλλάξουν οι σχέσεις που υπήρχαν 
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μέχρι τότε. Στο χρήμα θα πρέπει όλα τα νομίσματα να έχουν το ίδιο 

περιεχόμενο με αποτέλεσμα να μπορούν να ανταλλαχθούν εύκολα.  

2. Σπανιότητα, με την οποία είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί μια μικρή 

ποσότητα χρήματος για να πραγματοποιηθούν μεγάλες συναλλαγές, 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το μεταφορικό κόστος του χρήματος. Ένα 

παράδειγμα που εξυπηρετεί πλήρως την ιδιότητα αυτή είναι ο χρυσός ο οποίος 

είναι σπάνιος μεν αλλά μπορεί να  

3. υποδιαιρεθεί σε μικρότερα κομμάτια για να εξυπηρετήσει μικρές συναλλαγές, 

αλλά και σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να χρησιμεύσει για την πληρωμή 

μεγαλύτερων συναλλαγών.  

4. Ανθεκτικότητά του χρήματος η οποία πρέπει να είναι μεγάλη, ώστε να μην 

υπόκειται σε φθορά ή και αλλοίωση και έτσι να διατηρεί διαχρονικά την αξία 

του. Ενδεχόμενα ζητήματα φθοράς και αλλοίωσης του χρήματος θα 

καθιστούσαν αδύνατη την αποδοχή του από το συναλλασσόμενο κοινό. 

Παράλληλα θα εγείρονταν ζητήματα εμπιστοσύνης των ανθρώπων στο χρήμα, 

αν αυτό μπορούσε να φθαρεί πολύ γρήγορα ή να παραχαραχθεί πολύ εύκολα.  

5. Διαιρετότητα του χρήματος σε μικρότερες μονάδες πρέπει να είναι δυνατή, 

ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές συναλλαγές. Μάλιστα πρέπει να 

υπάρχουν πολλά πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια της μονάδας του 

χρήματος, ώστε να καλύπτουν όλες τις συναλλαγές, και για αγαθά ευτελούς 

αξίας και για αυτά μεγάλης αξίας, για να μην προκύπτουν διαχειριστικά 

προβλήματα (εύρεση ρέστων, μεγάλος χρόνος ολοκλήρωσης συναλλαγής). 

Παράλληλα, τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια ορίζονται με 

συγκεκριμένο και τυποποιημένο τρόπο καθώς και η αξία τους να είναι 

εγγυημένη.  

6. Η αποδοχή του χρήματος πρέπει να είναι κοινή από το σύνολο του 

πληθυσμού. Το χρήμα πρέπει να είναι αποδεκτό από όλα τα μέρη των 

συναλλασσόμενων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να αποτελέσει μέσο 

συναλλαγής στις εμπορικές σχέσεις των μελών μίας κοινωνίας. 
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1.4  Μορφές και Είδη χρήματος  

 

 

Οι βασικές μορφές στις οποίες διακρίνεται το χρήμα είναι το περιεκτικό 

χρήμα, το παραστατικό χρήμα και το λογιστικό χρήμα.  

Ως περιεκτικό ορίζεται το χρήμα το οποίο ως μέσο πληρωμών έχει αξία ίση ακριβώς 

με την εμπορευματική του αξία. Στις πρωτόγονες κοινωνίες χρησιμοποιούνταν 

περιεκτικό χρήμα, καθώς όλα τα προϊόντα που είχαν χρησιμοποιηθεί ως χρήμα είχαν 

και άλλες επιπλέον από αυτή του χρήματος. Χαρακτηριστικά δείγματα περιεκτικού 

χρήματος είναι τα ζώα, τα γεωργικά προϊόντα, ο χρυσός καθώς και άλλα μέταλλα. 

(Κορλίρας, 2006)  

Η διεύρυνση των οικονομικών συναλλαγών με την αύξηση του εμπορίου και 

την ανακάλυψη νέων χωρών οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου είδους χρήματος που 

ονομάζεται ψευδοπεριεκτικό χρήμα. Το χρήμα αυτό ήταν τα χρεόγραφα που εξέδιδαν 

οι ιδιώτες τραπεζίτες για συγκεκριμένη αξία με την έγγραφη υπόσχεση ότι ο κάτοχος 

του χρεογράφου αυτού θα πληρωνόταν την αξία του σε χρυσό οποιαδήποτε στιγμή το 

επιθυμούσε. Όταν αργότερα ανέλαβαν τα κράτη την έκδοση του χρήματος, είχαν την 

υποχρέωση να εκδώσουν χαρτονομίσματα τόσης αξίας όσο και του χρυσού που είχαν 

στα θησαυροφυλάκιά τους (κανόνας του χρυσού). Ο κανόνας αυτός εγκαταλείφθηκε 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και καθιερώθηκε το δολάριο των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής ως βάση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. 

(Αλεξάκης, 2008).  

Παραστατικό είναι το χρήμα εκείνο που η αναγραφόμενη αξία του αντιστοιχεί 

σε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που έχει το υλικό που το αποτελεί. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα παραστατικού χρήματος είναι τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα και 

αποτελεί στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών. Για την ύπαρξη του χρήματος αυτού 

είναι απαραίτητο να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων ότι ο 

εκδότης του παραστατικού χρήματος εγγυάται την αναγραφόμενη αξία του. Επίσης η 

έκδοση του χρήματος αυτού συνεπάγεται την ύπαρξη μίας κοινωνίας με μεγάλο 

αριθμό συναλλαγών, υψηλό καταμερισμό της εργασίας και πλήρη 

εμπορευματοποίηση.  
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Λογιστικό χρήμα είναι το χρήμα εκείνο που αποτελείται από λογιστικές 

εγγραφές με τη μορφή πιστώσεων και χρεώσεων σε τραπεζικό λογαριασμό. Αποτελεί 

σύγχρονη μορφή χρήματος, καθώς αυξάνεται η χρήση των εμπορικών συναλλαγών 

με επιταγές, κάρτες, τραπεζικές εντολές, ηλεκτρονικές διαδικασίες και ως απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η τήρηση ενός τραπεζικού λογαριασμού. Η ραγδαία αύξηση στη 

χρήση του λογιστικού χρήματος τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην ευκολία 

διεξαγωγής τέτοιων συναλλαγών λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς επίσης και 

στις επιπτώσεις από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική (αντιμετώπιση 

φοροδιαφυγής, έλεγχοι κεφαλαίου). Μάλιστα αυτό οδηγεί σε μια «κοινωνία χωρίς 

μετρητά» (cashless society), όπου η πλειοψηφία των συναλλαγών θα 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς χρέωσης και 

πίστωσης. 

Όσον αφορά τα είδη χρήματος που κυκλοφορούν σήμερα, τα κυριότερα είναι 

τα εξής (Κότιος, 2014):  

αποτελούν παραστατικό χρήμα, καθώς η αξία του υλικού από τα οποία είναι 

φτιαγμένα είναι μικρότερη από την αξία που αντιπροσωπεύουν. Υπεύθυνες για τη 

έκδοσή τους είναι οι κεντρικές τράπεζες. Στην αρχαιότητα ωστόσο αποτελούσε 

περιεκτικό χρήμα, με τα περισσότερα νομίσματα τότε να κατασκευάζονται από 

πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ασήμι) ενώ υπήρχαν και νομίσματα από πιο ευτελή 

μέταλλα για συναλλαγές μικρής αξίας.  

δικαίωμα έκδοσης των χαρτονομισμάτων το έχει μία μόνο τράπεζα (εκδοτική 

τράπεζα) και η κυκλοφορία του χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική από το κάθε κράτος. 

Η υποχρεωτική κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων στην πράξη σημαίνει ότι οι 

συναλλασσόμενοι έχουν υποχρέωση να τα αποδέχονται στις συναλλαγές τους.  

Επιταγή είναι η εντολή προς την τράπεζα για εξαργύρωση του ποσού που αναφέρεται 

σε αυτήν προς τον κάτοχο (δικαιούχο) της επιταγής. Το αναγραφόμενο ποσό πρέπει 

να βρίσκεται στο λογαριασμό του εκδότη της επιταγής, αλλιώς αυτή θεωρείται 

ακάλυπτη και μπορεί να προκύψουν οικονομικές και ποινικές κυρώσεις. Τα στοιχεία 

που πρέπει να αναγράφονται σε μία επιταγή είναι το χρηματικό ποσό, το 

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-κατόχου, ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης της 
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επιταγής και η υπογραφή του εκδότη. Η συναλλαγματική αποτελεί μία ιδιωτική 

ρύθμιση πληρωμής μεταξύ δυο συναλλασσομένων και αποτελεί υπόσχεση πληρωμής 

στο μέλλον. Δηλαδή, ο αγοραστής (οφειλέτης) υπόσχεται ότι θα πληρώσει στον 

πωλητή (δικαιούχος) το ποσό σε συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως αναγράφονται στη 

συναλλαγματική. Η πληρωμή με συναλλαγματική συνήθως επιβαρύνει τον οφειλέτη 

με πρόσθετο τόκο, λόγω της χρονικής μετατόπισης. Το πιστωτικό χρήμα αποτελεί 

προαιρετικό μέσο συναλλαγών και η αποδοχή τους από τον δικαιούχο εξαρτάται από 

την εμπιστοσύνη που έχει προς τον εκάστοτε οφειλέτη.  

: Αποκαλείται και ως «πλαστικό χρήμα» και είναι οι κάρτες που 

εκδίδουν οι τράπεζες. Οι καταναλωτές, που χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες,  

αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες σε καταστήματα που είναι συμβεβλημένα με την 

τράπεζα και αποδέχονται την πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας. Με τον τρόπο 

αυτό δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν άμεσα την αγορά τους, αλλά μπορούν 

αργότερα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα να εξοφλήσουν στην τράπεζα την αξία 

των οφειλών από τις αγορές τους, με επιβάρυνση κάποιου τόκου. Η πληρωμή μέσω 

πιστωτικών καρτών είναι αρκετά διαδεδομένη στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς 

διευκολύνει τις συναλλαγές (π.χ. αγορές και πληρωμές αυτών όταν οι τράπεζες είναι 

κλειστές) ενώ παράλληλα είναι και πιο ασφαλής μέθοδος σε περιπτώσεις κλοπών.  

η κατηγορία χρήματος είναι το ψηφιακό – εικονικό χρήμα. Ένα 

παράδειγμα εικονικού χρήματος είναι το Bitcoin το οποίο είναι ένα άυλο νόμισμα με 

το οποίο πραγματοποιούνται αγορές και πληρωμές.  

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η εξέλιξη του χρήματος 
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1.5  Προσφορά & Ζήτηση Χρήματος  

 

Προσφορά χρήματος είναι η συνολική ποσότητα χρήματος και άλλων 

ρευστών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα και κυκλοφορούν στην 

οικονομία μίας χώρας. Εναλλακτικά, ως προσφορά χρήματος μπορεί να οριστεί η 

αγοραστική δύναμη του πληθυσμού η οποία αποτελείται από την ποσότητα των 

διαθέσιμων ρευστών περιουσιακών στοιχείων (συνήθως μετρητά) που υπάρχουν στην 

οικονομία και μπορούν να ανταλλαχθούν για αγαθά και υπηρεσίες (Αρτίκης, 2010).  

Προκειμένου να δαπανήσει περισσότερα χωρίς να αυξήσει τους φόρους ή να 

πουλήσει ομολόγα η κυβέρνηση μπορεί να εκδώσει χρήμα, τα έσοδα που αντλεί το 

κράτος από την έκδοση χρήματος ονομάζονται έσοδα άσκησης του δικαιώματος της 

νομισματοκοπής. Tο δικαίωμα  νομισματοκοπής ή αλλιώς seigniorage είναι το κέρδος 

που προκύπτει από τη διαφορά της ονομαστικής  άξιας του νομίσματος με το κόστος 

παράγωγης και διάθεσης του. 

 

                          

Εικόνα 2: seigniorage 
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Ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος ονομάζεται νομισματική πολιτική και 

αποτελεί συνήθως ευθύνη μίας μερικώς ανεξάρτητης αρχής που είναι η Κεντρική 

Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί νομισματική πολιτική με τους εξής τρόπους:  

 Συναλλαγές ανοικτής αγοράς: Η προσφορά χρήματος 

αυξάνεται με την αγορά κρατικών ομολόγων από την Κεντρική 

Τράπεζα και την πληρωμή τους με νέο χρήμα και αντίστοιχα 

μειώνεται με την πώληση ομολόγων.  

 Μεταβολή των υποχρεωτικών διαθεσίμων: Οι τράπεζες είναι 

υποχρεωμένες από την Κεντρική Τράπεζα να κρατούν ένα 

ελάχιστο ποσοστό από τις συνολικές καταθέσεις τους σε 

ρευστά διαθέσιμα και να δανείζουν το υπόλοιπο των 

καταθέσεων. Η προσφορά χρήματος αυξάνεται με τη μείωση 

του απαιτούμενου ποσοστού και αντίστοιχα μειώνεται με την 

αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού.  

 Μεταβολή του συντελεστή προεξόφλησης: Ο συντελεστής 

προεξόφλησης είναι το επιτόκιο που επιβάλλει η Κεντρική 

Τράπεζα όταν χορηγεί δάνεια στις τράπεζες. Η διακύμανση στα 

επιτόκια επηρεάζει την προσφορά χρήματος.  

 

Ζήτηση χρήματος είναι η ποσότητα του χρήματος που επιλέγουν να έχουν 

διαθέσιμο οι άνθρωποι ως μετρητά ή καταθέσεις όψεως. Οι κυριότερες αιτίες για τη 

ζήτηση χρήματος είναι οι εξής (Κότιος, 2014):  

 Διενέργεια συναλλαγών: Οι άνθρωποι χρειάζονται ρευστά διαθέσιμα ώστε να 

μπορούν να εκπληρώσουν τις επιθυμητές τους αγορές σε αγαθά και 

υπηρεσίες. Η ζήτηση χρήματος εξαρτάται ανάλογα από το εισόδημα, καθώς 

αυτή αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος του εισοδήματος.  

 Λόγοι πρόνοιας: Οι άνθρωποι γενικά προσπαθούν να προγραμματίζουν και να 

προβλέπουν τις δαπάνες τους με βάση τα έσοδά τους, ώστε να τις εξοφλούν 

εγκαίρως. Ωστόσο απρόβλεπτες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 

αδυναμία εξόφλησης των δαπανών. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, οι 

άνθρωποι κρατούν περισσότερα χρήματα ως άμεσα διαθέσιμα από ότι 

πραγματικά χρειάζονται. Η ζήτηση χρήματος για λόγους πρόνοιας εξαρτάται 

από το εισόδημα, δηλαδή όσο μεγαλύτερο το εισόδημα τόσο υψηλότερη και η 
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ζήτηση. Ωστόσο, υπάρχει και κόστος ευκαιρίας για κάποιον όταν έχει χρήμα 

σε μετρητά ή καταθέσεις όψεως, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

λαμβάνει τόκους. Το κόστος αυτό μεγαλώνει όσο υψηλότερα είναι τα 

επιτόκια καταθέσεων και επομένως η ζήτηση χρήματος μεγαλώνει για χαμηλά 

επιτόκια και μικραίνει για υψηλά επιτόκια.  

 Λόγοι κερδοσκοπίας: Η ζήτηση χρήματος για λόγους κερδοσκοπίας έγκειται 

στη λειτουργία του χρήματος ως περιουσιακό στοιχείο. Η επένδυση σε 

χρεόγραφα αποφέρει τόκους, ωστόσο υπάρχει διακύμανση στην αξία των 

χρεογράφων. Επομένως οι άνθρωποι προτιμούν να κρατούν διαθέσιμο χρήμα 

ως μετρητά ή καταθέσεις όψεως, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο από πιθανή 

απώλεια στην αξία των χρεογράφων. Η ζήτηση χρήματος για λόγους 

κερδοσκοπίας συνεπώς καθορίζεται από το ύψος των επιτοκίων. Όσο πιο 

χαμηλά είναι τα επιτόκια τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση χρήματος, καθώς 

υπάρχει ισχυρή προσδοκία για μελλοντική αύξησή τους, γεγονός που δίνει 

περιθώρια κερδοσκοπίας.  

 

Η ανάπτυξη των νομισματικών συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα το ελεγχόμενο 

από την κυβέρνηση μονοπώλιο της προσφοράς χρήματος. Η βέλτιστη νομισματική 

πολιτική αποτελούσε πάντοτε αντικείμενο συζήτησης και συνεχίζει να εγείρει 

αντιφατικές απόψεις μεταξύ ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων. Για να μπορεί ένα 

νομισματικό σύστημα να λειτουργεί σωστά, η παροχή χρημάτων πρέπει να ελέγχεται 

με τον κατάλληλο τρόπο. Ο Μίλτον Φρίντμαν έχει δημοσιεύσει βιβλία και έρευνες 

για τις νομισματικές πολιτικές και στις συζητήσεις του αναδεικνύει ότι ο ρητός 

κυβερνητικός έλεγχος της προσφοράς χρήματος μπορεί να οδηγήσει σε ανεύθυνες 

κυβερνητικές ενέργειες (Friedman, 1948). Προτείνει ότι ο κίνδυνος αυτός θα 

μπορούσε να αποφευχθεί με τη μετάβαση σε ένα "μεταλλικό νόμισμα" και την 

εξάλειψη "κάθε κρατικού ελέγχου της ποσότητας των χρημάτων", γεγονός που θα 

ενθάρρυνε έναν «ισορροπημένο πραγματικό προϋπολογισμό». Όντας οι δανειστές της 

τελευταίας λύσης, οι κεντρικές τράπεζες έχουν αποκτήσει μια μοναδική οικονομική 

θέση. Εάν οι κυβερνήσεις που επηρεάζουν τις κεντρικές τράπεζες επιλέγονται μέσω 

μιας διαδικασίας ελεύθερης δημοκρατίας με ειλικρινείς υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων, θεωρητικά τα τελικά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι ένα εύλογα 

λειτουργικό σύστημα. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα αυτό 
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δείχνουν ότι υπάρχουν ελαττώματα που έχουν και θα καταστρατηγηθούν. Ενώ το 

κόστος εξακρίβωσης των στοιχείων χρήματος που αναφέρθηκε νωρίτερα μπορεί να 

μειωθεί με την εμπιστοσύνη και τη φήμη μιας κυβέρνησης, η Friedman βλέπει έναν 

αντιτιθέμενο παράγοντα να εξετάσει, την κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να 

καταστρέψει αυτή την εμπιστοσύνη. Θα μπορούσε κανείς να υποδείξει ότι αυτή η 

ρύθμιση δημιουργεί σοβαρό ηθικό κίνδυνο. Μια από τις επιλογές νομισματικής 

πολιτικής που πρότεινε ο Friedman είναι ο κανόνας k-percent, που υπαγορεύει ότι η 

προσφορά χρήματος πρέπει να αυξηθεί με σταθερό ρυθμό ανεξάρτητα από τους 

οικονομικούς κύκλους (Friedman & Schwartz, 2008). Αυτή η πολιτική έχει ορισμένες 

ομοιότητες με το σύστημα Bitcoin, στο οποίο η ποσότητα χρημάτων αυξάνεται με 

προκαθορισμένο ρυθμό. 

 

 

1.6   Κεντροποίηση  

 

Μια καθοριστική πτυχή ενός νομισματικού συστήματος είναι ο βαθμός 

κεντροποίησης του. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον βέλτιστο βαθμό 

κεντροποίησης ενός νομισματικού συστήματος, αλλά η ιστορική εξέλιξη ήταν προς 

ένα πιο ρυθμισμένο και συγκεντρωτικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε το 

πρώτο σαφές σημάδι του σημερινού συστήματος στο έτος 1844, όταν το Κοινοβούλιο 

του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε το νόμο του Bank Charter Act (1844) 

περιορίζοντας την έκδοση χαρτονομισμάτων και τελικά δίνοντας στην Τράπεζα της 

Αγγλίας αποκλειστική εξουσία έκδοσης χρημάτων. Αυτή η αμφιλεγόμενη πράξη 

τροφοδότησε τη συζήτηση μεταξύ της βρετανικής τραπεζικής σχολής και της σχολής 

νομισμάτων και θεωρήθηκε νίκη για τη σχολή συναλλάγματος που ισχυρίστηκε ότι η 

Τράπεζα της Αγγλίας θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την οικονομία ελέγχοντας τις 

τιμές μέσω του ελέγχου του κυκλοφορούντος νομίσματος (Skaggs, 1999) . Η 

αναπόφευκτη πρόοδος προς την συγκέντρωση των αποθεμάτων επικρίθηκε από τον 

Walter Bagehot (1878) ο οποίος ισχυρίστηκε ότι αυτό το είδος συγκέντρωσης δεν 

ήταν καλή ιδέα και ήταν ενάντια στο φυσικό σύστημα κάθε τράπεζας που κρατούσε 

δικά της αποθέματα.  
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Ο Lawrence White (1983) γράφει για αυτή την «πυραμίδα των αποθεμάτων» 

και συζητά για τον ελεύθερο τραπεζικό τομέα στη Σκωτία για έναν αιώνα πριν από το 

νόμο του 1844. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

οδήγησε σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν απαιτούσε μια κεντρική τράπεζα, 

κεντρικό κέντρο εκκαθάρισης. Σύμφωνα με τον White, υπάρχουν δύο λόγοι για τους 

οποίους το ίδιο δεν ήταν δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες που ονομάζεται ελεύθερη 

τραπεζική κατά τον 19ο αιώνα. Πρώτον, οι διαπεριφερειακοί τραπεζικοί περιορισμοί 

μείωσαν την κυκλοφορία αξιόπιστων τραπεζικών χαρτονομισμάτων και, δεύτερον, οι 

απαιτήσεις για κατοχή κρατικών ομολόγων από τις τράπεζες κατέληξαν σε 

διαφοροποίηση των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Ενώ το σημερινό σύστημα 

έχει αναμφίβολα καταφέρει να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη σε πολλά μέρη 

του κόσμου, υπάρχει συνεχής συζήτηση για τον βέλτιστο βαθμό συγκέντρωσης. 

Υπάρχει το ιστορικό παράδειγμα της επιτυχούς ελεύθερης τραπεζικής στη Σκωτία, 

που δείχνει ότι ίσως ο ελεύθερος ανταγωνισμός σε τραπεζικά και νομισματικά 

συστήματα θα μπορούσε να είναι επωφελής. Το όφελος του ανταγωνισμού γενικά 

είναι ότι πρόκειται για μια διαδικασία ανακάλυψης (Hayek, 2002). Ως εκ τούτου, η 

παρέμβαση της κυβέρνησης στη διαδικασία ανταγωνισμού χρημάτων και 

νομισματικών συστημάτων μπορεί να θεωρηθεί ύποπτος τρόπος για τον ορισμό 

συστημάτων που έχουν εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων 

των πολιτών. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως θυσία βέλτιστης απόδοσης για χάρη του 

κεντρικού ελέγχου. 

 

 

1.7   Πληθωρισμός 

 

Οι προσδοκίες των οικονομικών παραγόντων σχετικά με τον πληθωρισμό 

αποτελούν βασικό παράγοντα για τη συμπεριφορά της μεταβλητής αυτής. Εδώ και 

αρκετό καιρό τόσο οι θεωρητικοί οικονομολόγοι όσο και οι υπεύθυνοι χάραξης 

νομισματικής πολιτικής έχουν αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια για να μελετήσουν 

λεπτομερώς αυτή τη σχέση. Ο Ben Bernanke, ο οποίος έχει ασκήσει και τα δύο 

καθήκοντα, συνόψισε το θέμα όταν είπε ότι "βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο του 

πληθωρισμού είναι ο έλεγχος των προσδοκιών για τον πληθωρισμό". Όμως η 
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επίτευξη του ελέγχου περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες προκλήσεις: την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό 

αλληλεπιδρούν με τις υπόλοιπες σχετικές μακροοικονομικές μεταβλητές- τον 

προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται- τη μέτρηση του τρόπου με 

τον οποίο εξελίσσονται για να διαπιστωθεί αν είναι όπως θα θέλαμε- και την 

αξιολόγηση των πολιτικών που θα μπορούσε να υιοθετήσει μια κεντρική τράπεζα για 

να τις επηρεάσει. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα σημεία σχετικά με την τρίτη 

από αυτές τις προκλήσεις. 

Οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι σημαντικές λόγω της ισχυρής επιρροής 

που ασκούν στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα άτομα. Επομένως, δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι η επιθυμία ή ο στόχος των νομισματικών αρχών, των οποίων 

η εντολή είναι να διασφαλίζουν τη σταθερότητα των τιμών, είναι να διατηρούν τις 

προσδοκίες για τον πληθωρισμό αγκυλωμένες.  Με άλλα λόγια, οι διακυμάνσεις των 

προσδοκιών για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι 

μέτριες και να απομακρύνονται από τυχόν προσωρινά σοκ στις τρέχουσες τιμές. 

Οποιαδήποτε σημαντικά διαφορετική συμπεριφορά από αυτή θα αποτελούσε σοβαρή 

απειλή για τη σταθερότητα των τιμών και, στο μέτρο του δυνατού, θα έπρεπε να 

διορθωθεί. Συνεπώς, η δυνατότητα μέτρησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό 

είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες είναι πολύπλοκες και 

ικανές να προκαλέσουν εκτεταμένα σφάλματα. 

Υπάρχουν δύο τύποι μέτρησης, πολύ διαφορετικής φύσης: εκείνοι που 

βασίζονται σε έρευνες και εκείνοι που συνάγονται από τις τιμές ορισμένων 

χρηματοπιστωτικών μέσων. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των πρώτων είναι ότι 

παρέχουν άμεσα τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό εκείνων που εξετάζονται, είτε 

πρόκειται για καταναλωτές, είτε για επιχειρηματίες, είτε για οικονομικούς-

χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα δεν χρειάζεται σχεδόν 

καθόλου να υποστούν μεταγενέστερη επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) παρακολουθεί συστηματικά διάφορους τύπους ερευνών, με σημαντικότερη 

την τριμηνιαία έρευνα για τους αναλυτές. 

Υπάρχουν τρεις ευρείς τύποι προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη μέτρηση των προσδοκιών μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων: ομόλογα συνδεδεμένα 

με τον πληθωρισμό ή ομόλογα I/L, ανταλλαγές πληθωρισμού και ανώτατα όρια και 
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κατώτατα όρια πληθωρισμού. Λόγω του μεγέθους και της ρευστότητάς της, η αγορά 

κρατικών ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό αποτελεί το σημαντικότερο 

σημείο αναφοράς για την ανάλυση και την αξιολόγηση της τάσης των προσδοκιών 

για τον πληθωρισμό μεταξύ των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Αυτού του είδους τα περιουσιακά στοιχεία, που εκδίδονται από όλο και περισσότερες 

κυβερνήσεις, προσφέρουν στους κατόχους τους προστασία έναντι της διάβρωσης της 

αγοραστικής δύναμης από τον πληθωρισμό στην (ονομαστική) απόδοση κάθε 

επένδυσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναπροσαρμογή του κεφαλαίου σύμφωνα με 

τον πληθωρισμό που καταγράφεται κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου. Κατά 

συνέπεια, η διαφορά μεταξύ της απόδοσης ενός ονομαστικού ομολόγου (ονομαστικό 

IRR) και της απόδοσης ενός I/L ομολόγου (πραγματικό IRR) με την ίδια διάρκεια και 

από τον ίδιο εκδότη, το λεγόμενο ποσοστό πληθωρισμού ισοζυγίου (BEIR), παρέχει 

έναν κατά προσέγγιση δείκτη του μέσου ρυθμού πληθωρισμού που αναμένουν οι 

επενδυτές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ανταλλαγή πληθωρισμού είναι ένα 

μέσο στο οποίο ένα από τα μέρη αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ένα 

σταθερό επιτόκιο με αντάλλαγμα τη λήψη του μέσου ρυθμού πληθωρισμού που 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια ζωής της ανταλλαγής. Το σταθερό επιτόκιο για μια 

ανταλλαγή υποδηλώνει επομένως τον μέσο πληθωρισμό που αναμένεται κατά τη 

διάρκεια της διάρκειας ζωής της ανταλλαγής, παρόμοια με το BEIR ελλείψει 

αρμπιτράζ. 

Το κύριο πλεονέκτημα των μετρήσεων του πληθωρισμού που περιέχονται στις 

τιμές των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων έγκειται στο γεγονός ότι 

αυτές παρατηρούνται σε πολύ συχνή βάση: καθημερινά ή από τη μία ημέρα στην 

άλλη στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αντίθεση με τη μηνιαία ή τριμηνιαία 

συχνότητα των ερευνών. Επίσης, μεγάλη σημασία έχει η διαθεσιμότητα των 

μετρήσεων για διαφορετικούς ορίζοντες, από ένα έτος έως 30, τουλάχιστον στις 

κυριότερες χώρες. Από την άλλη πλευρά, το κύριο μειονέκτημα του BEIR και των 

υπόλοιπων μεταβλητών χρηματοπιστωτικής προέλευσης έγκειται σε δύο 

αλληλένδετους παράγοντες: τη μεγαλύτερη μεταβλητότητά τους σε σύγκριση με τα 

μέτρα που βασίζονται σε έρευνες και τη στρέβλωση που προκύπτει από την παρουσία 

ασφαλίστρων κινδύνου, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό του 

"πραγματικού" αναμενόμενου πληθωρισμού. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το 

ασφάλιστρο κινδύνου ρευστότητας, υπάρχει και ασφάλιστρο κινδύνου πληθωρισμού 
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(εφεξής IRP). Πρόκειται ουσιαστικά για την αποζημίωση που λαμβάνουν οι 

επενδυτές για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν όσον αφορά πιθανές αποκλίσεις μεταξύ 

του πραγματικού ρυθμού πληθωρισμού και του αναμενόμενου πληθωρισμού. Με τον 

τρόπο αυτό, ο υψηλότερος κίνδυνος (μεγαλύτερη απόκλιση από τις προσδοκίες) 

οδηγεί σε υψηλότερο IRP. Το ασφάλιστρο αυτό πρέπει επομένως να λαμβάνεται 

υπόψη πριν από την ερμηνεία του επιπέδου και των διακυμάνσεων του BEIR και των 

επιτοκίων ανταλλαγής πληθωρισμού. 

Εν ολίγοις, τόσο τα μέτρα πληθωρισμού που βασίζονται σε έρευνες όσο και 

εκείνα που συνάγονται από τις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων υπόκεινται σε 

περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό 

να προσαρμόζεται η ερμηνεία τους στην εκάστοτε επικρατούσα οικονομική 

κατάσταση, καθώς αυτό θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που 

λαμβάνουν οι κεντρικές τράπεζες και, κατά συνέπεια, την αξιοπιστία τους. 

Κύρια θύματα του πληθωρισμού είναι: 

 Δανειστές - όταν τα δάνεια δεν συνδέονται με τον ρυθμό πληθωρισμού. 

 Φορολογούμενοι - επειδή κατά κανόνα η φορολογική κλίμακα δεν είναι 

τιμαριθμοποιημένη. 

 Κάτοχοι μετρητών - σταδιακή απώλεια της αγοραστικής δύναμης του 

χρήματος (φόρος πληθωρισμού). 

 Συνταξιούχοι - κατεξοχήν σταθερό εισόδημα μη αναπροσαρμοζόμενο 

τιμαριθμικά. 

 Μισθωτοί - σε κάθε περίπτωση όπου οι συμβάσεις δεν έχουν ρήτρα 

αναπροσαρμογής αλλά και γενικότερα διότι οι μισθοί αναπροσαρμόζονται εκ 

των υστέρων. 

Άρα θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ο αφανής 

φόρος στους κατόχους χρήματος. 

Το παραστατικό χρήμα λοιπόν συνδέεται άμεσα με τον πληθωρισμό και τις 

συνέπειές του καθώς φαίνεται να τον αυξάνει συνεχώς. Αντίθετα το πρόβλημα του 

πληθωρισμού δεν απασχολούσε τις κοινωνίες των οποίων η οικονομία τους ήταν 

βασισμένη στα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός ή ο άργυρος. Σε εκείνες τις 

οικονομίες οι τιμές παρέμεναν σταθερές ή και μειώνονταν. (Dowd, 1988)  
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Τέλος  οι κοινωνίες που οι οικονομικές τους δραστηριότητες γίνονται με 

παραστατικό χρήμα τείνουν να εμφανίσουν αλλαγές στις συνήθειες και στις 

συμπεριφορές τους. Αυτό οφείλεται στον πληθωρισμό ο οποίος θέλει κερδισμένους 

τους οφειλέτες παρά τους αποταμιευτές. Έτσι δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα για τα 

κρυπτονομίσματα τα οποία προσομοιάζουν με τα οικονομικά συστήματα που 

βασίζονταν στα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και δεν επηρεάζονται από τον 

πληθωρισμό. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: BLOCKCHAIN & ΚΡΥΠΤΟΝΙΜΙΣΜΑΤΑ 

 

 

2.1   Εισαγωγή  

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν διαβάσει για το Bitcoin και πολλά άλλα 

κρυπτονομίσματα έχουν παρατηρήσει την απίστευτη αύξηση της νομισματικής αξίας 

αυτών των προϊόντων, οδηγώντας σε ερωτήματα όπως "Τι είναι το Bitcoin;", "Γιατί 

υπάρχει τέτοια τρέλα μεταξύ των ατόμων που αγοράζουν και ασχολούνται όχι μόνο 

με το Bitcoin αλλά και με την τεχνολογία που το διέπει;" Ο ακριβής τρόπος 

κατηγοριοποίησης του Bitcoin είναι ένα θέμα που προκαλεί αντιπαραθέσεις. Είναι 

ένα είδος νομίσματος, μια αποθήκη αξίας, ένα δίκτυο πληρωμών ή μια κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων; 

Ευτυχώς, είναι ευκολότερο να ορίσουμε τι είναι στην πραγματικότητα το 

Bitcoin. Πρόκειται για λογισμικό. Το Bitcoin είναι ένα καθαρά ψηφιακό φαινόμενο, 

ένα σύνολο πρωτοκόλλων και διαδικασιών. Είναι επίσης η πιο επιτυχημένη από τις 

εκατοντάδες απόπειρες δημιουργίας εικονικού χρήματος μέσω της χρήσης της 

κρυπτογραφίας, της επιστήμης της δημιουργίας και αποκρυπτογράφησης  κωδικών. 

Το Bitcoin έχει εμπνεύσει χιλιάδες  μιμητές, αλλά παραμένει το μεγαλύτερο 

κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, μια διάκριση που διατηρεί 

καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετούς και πλέον ιστορίας του. 
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2.2  Η πρώτη εμφάνιση του φαινομένου blockchain 

 

Το Blockchain θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική εξέλιξη στην 

καταγραφή και ανταλλαγή γνώσεων από τότε που γεννήθηκε το ίδιο το διαδίκτυο, η 

ικανότητά του να μοιράζεται πληροφορίες χωρίς μεσολαβητές έχει τη δυνατότητα να 

διαταράξει τα πάντα, από τον κλάδο των τραπεζών μέχρι την πολιτική. 

"Όπως όλες οι ανακαλύψεις, το Blockchain είναι ένας εντελώς νέος τρόπος να 

κάνουμε πράγματα που κάναμε από παλιά", δήλωσε η ανθρωπολόγος Natalie 

Smolenski στο Forbes από το Φόρουμ Global Education and Skills στο Ντουμπάι. 

Αλλά υπάρχει πάντα κάτι παλιό στο νέο. 

Στα 500 μ.Χ. οι άνθρωποι του μικροσκοπικού νησιού Γιαπ στη Μικρονησία 

είχαν ένα πρόβλημα. Η κοινωνία τους είχε καταλήξει σε μια μάλλον περίεργη μορφή 

νομίσματος, το οποίο χρησιμοποιούσαν για το εμπόριο μεταξύ των ανθρώπων στα 

χωριά τους. Οι πέτρες Fei (ή Rai), πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν 

σήμερα, είναι τεράστιες πέτρες ασβεστόλιθου που μπορεί να ζυγίσουν έως και 

τέσσερις τόνους και απαιτούσαν αρκετούς χωρικούς για να μετακινηθούν. Το 

προφανές πρόβλημα με τις πέτρες Fei ως νόμισμα είναι ότι, αν και είναι όμορφες να 

τις βλέπει κανείς, ήταν δύσκολο να κινηθούν κατά τις αγοραπωλησίες. Έτσι, αντί να 

μετακινούν τις πέτρες, οι άνθρωποι του Γιαπ ανέπτυξαν αυτό που θα μπορούσε να 

είναι το πρώτο καταγεγραμμένο παράδειγμα ενός αποκεντρωμένου νομισματικού 

συστήματος. 

Τα κεντρικά νομισματικά συστήματα συνεχίζουν να τροφοδοτούν την 

παγκόσμια οικονομία και χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις του κόσμου μέχρι 

σήμερα. Αλλά οι άνθρωποι του Γιαπ στα 500 μ.Χ. σκέφτηκαν μια εναλλακτική λύση 

για το πρόβλημα με τα πέτρινα Fei τους, αντί να καταγράψουν το καθολικό τους 

κεντρικά, μοιράζονταν το πόσα Fei κατείχε ο καθένας σε όλους τους ανθρώπους του 
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χωριού τους. Κάθε χωρικός διατηρούσε στο μυαλό του ένα ιστορικό του ποιος 

κατείχε κάθε πέτρα, από ποιον την είχε πάρει και πότε έγινε αυτή η συναλλαγή. Όταν 

δαπανούνταν μια πέτρα Fei, αυτή η νέα συναλλαγή μαθευόταν σε όλους τους 

ανθρώπους του χωριού προκειμένου όλοι να έχουν στο μυαλό τους τα νέα δεδομένα, 

ακριβώς σαν μια πολύ αρχαία, πρόωρη μορφή Blockchain. Αν ερχόταν κάποιος και 

προσπαθούσε να ισχυριστεί ψευδώς ότι μια πέτρα ήταν δική του, το χωριό θα 

μπορούσε να συμβουλευτεί το πνευματικό του "αποκεντρωμένο καθολικό". Εάν όλα 

αυτά ακούγονται γνώριμα, αυτό συμβαίνει διότι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο 

λειτουργούν οι συναλλαγές του Bitcoin σήμερα στο Blockchain, αν και τώρα αυτό 

συμβαίνει μεταξύ υπολογιστών και όχι ανθρώπων. 

Τα αποκεντρωμένα καθολικά του Γιαπ ήταν εντυπωσιακές δημιουργίες, αλλά 

δεν "έπιασαν" ποτέ κάπου πέρα από το νησί. Μέχρι τη δεκαετία του 1900, οι 

άνθρωποι του Γιαπ είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τις πέτρες Fei και να 

κατευθύνονται προς πιο εύχρηστα νομίσματα και τελικά κατέληξαν στο αμερικανικό 

δολάριο.  

Το Blockchain επιτρέπει στους ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους 

καθόλου να συμφωνήσουν σύντομα σε μια κοινή αλήθεια. Επομένως, είτε πρόκειται 

για συναλλαγές Bitcoin, είτε για επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο η πολιτική 

μας λειτουργεί με τη "ρευστή δημοκρατία" ή με τον εντοπισμό στοιχείων σε μία 

αλυσίδα εφοδιασμού της IBM, το Blockchain θα έχει δραματικές επιπτώσεις στον 

κόσμο μας. 

 

2.3 Τεχνολογία που διέπει τα κρυπτονομίσματα  

 

2.3.1 Τεχνολογία Blockchain 

 

Η υποκείμενη τεχνολογία για τα ψηφιακά νομίσματα είναι η αλυσίδα μπλοκ 

(blockchain), η οποία είναι μια ηλεκτρονική τεχνολογία κατανεμημένου 

βιβλίου/καθολικού  (DLT) που αποτελεί τη βάση του Bitcoin και η οποία χρησιμεύει 

πλέον ως θεμέλιο για άλλα κρυπτονομίσματα. Έχει δηλωθεί σε άρθρο που 

δημοσιεύθηκε από το Federal Reserve Board (FED) "ως κάποιος συνδυασμός 



 
31 

συστατικών στοιχείων που περιλαμβάνουν τη δικτύωση P2P, την κατανεμημένη 

αποθήκευση δεδομένων και την κρυπτογραφία που, μεταξύ άλλων, μπορεί δυνητικά 

να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αποθήκευση, η τήρηση αρχείων και η 

μεταφορά ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου". Είναι παρόμοιο με ένα βιβλίο 

αποθεμάτων που τηρείται από διάφορους συμμετέχοντες σε ένα δίκτυο υπολογιστών.  

Η αλυσίδα μπλοκ χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για την επεξεργασία και την 

επαλήθευση των συναλλαγών σε ένα βιβλίο (ή μητρώο), διασφαλίζοντας έτσι 

υποθετικά στους χρήστες της αλυσίδας μπλοκ ότι οι καταχωρήσεις τους είναι 

ασφαλείς και απαλλαγμένες από κλοπή. Η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των 

μαθηματικών που βασίζεται στον μετασχηματισμό των δεδομένων και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας: εμπιστευτικότητα, 

ακεραιότητα δεδομένων, πιστοποίηση ταυτότητας, εξουσιοδότηση και μη άρνηση. Η 

κρυπτογραφία βασίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: έναν αλγόριθμο (ή κρυπτογραφική 

μεθοδολογία) και ένα κλειδί. Ο αλγόριθμος είναι μια μαθηματική συνάρτηση και το 

κλειδί είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται στον μετασχηματισμό. 

 

2.3.2 Αρχιτεκτονική μίας ανοιχτής πλατφόρμας blockchain 

 

Όπως αναφέραμε, η τεχνολογία blockchain είναι ένα μητρώο δεδομένων και 

πληροφοριών (ledger). Η θεμελιώδης διαφορά από τα υφιστάμενα μητρώα και βάσεις 

δεδομένων είναι ότι για την τήρησή του δεν είναι αρμόδια μία κεντρική αρχή, αλλά οι 

λεγόμενοι κόμβοι (nodes), δηλαδή χρήστες οι οποίοι, έχοντας εγκαταστήσει το 

απαιτούμενο λογισμικό, ενημερώνουν, ταυτόχρονα όλοι, το μητρώο για τις αλλαγές 

σε αυτό, ώστε ανά πάσα στιγμή όλοι να έχουν την ίδια ακριβώς την ίδια κατάσταση 

του μητρώου. Αντί για παράδειγμα η τράπεζα μέσω του κεντρικού της συστήματος 

να επιβεβαιώνει τη μεταφορά χρημάτων από την Α στον Β, η επαλήθευση αυτή 

επιτυγχάνεται από τους κόμβους (χρήστες) με την τήρηση και ταυτόχρονη 

ενημέρωση του μητρώου από όλους. 

Με την επίτευξη συμφωνίας (consensus) ανάμεσα στους κόμβους 

δημιουργείται εμπιστοσύνη για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο 

μητρώο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κόμβων που συμμετέχουν και τηρούν 

το μητρώο, τόσο μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης και ουδετερότητας 
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επιτυγχάνεται. Επιπλέον, προκειμένου να είναι λειτουργική μία δημόσια/ανοιχτή 

βάση δεδομένων blockchain το δίκτυο των κόμβων πρέπει να έχει ένα κίνητρο κι 

επιπλέον να συμφωνήσει να λειτουργεί σύμφωνα με ηθικούς / δεοντολογικούς 

κανόνες. 

Επομένως, το μητρώο σε μία πλατφόρμα blockchain δεν είναι απλά 

αποκεντρωμένο (decentralized) αλλά και διανεμημένο (distributed) με την έννοια ότι 

ολόκληρο το μητρώο συναλλαγών τηρείται από όλους τους κόμβους και 

συγχρονίζεται ταυτόχρονα, ώστε όλοι οι κόμβοι να έχουν το ίδιο ενημερωμένο 

μητρώο. 

Το συνήθως ανοιχτό (open source) λογισμικό της κάθε πλατφόρμας 

blockchain  καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα καταχωρούνται τα δεδομένα 

στο μητρώο, τον τρόπο επαλήθευσής τους και φυσικά το είδος των πληροφοριών που 

θα καταχωρούνται. Επίσης, προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο δημιουργίας 

του κρυπτονομίσματος (ή των μέσων συναλλαγής ή tokens) που τυχόν να προβλέπει. 

Για παράδειγμα, ενώ η πλατφόρμα blockchain του Bitcoin δημιουργήθηκε και μέχρι 

σήμερα αφορά κυρίως συναλλαγές με το ομώνυμο κρυπτονόμισμα, η αντίστοιχη του 

Ethereum έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει και πιο σύνθετες πληροφορίες όπως τα 

λεγόμενα έξυπνα συμβόλαια (smart contracts). Όλοι αυτοί οι όροι λειτουργίας 

ενσωματώνονται στο πρωτόκολλο (whitepaper) της  εκάστοτε πλατφόρμας 

blockchain το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. 

 

 

2.3.3  Καταχώρηση των πληροφοριών στο μητρώο της blockchain 

σύμφωνα με το πρότυπο της πλατφόρμας του Bitcoin 

 

Βασικό εργαλείο για τη λειτουργία της πλατφόρμας blockchain του bitcoin, 

και όχι μόνο, είναι οι αλγόριθμοι και οι περίπλοκες μαθηματικές πράξεις με τις οποίες 

καταχωρούνται και επαληθεύονται τα δεδομένα και οι συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται εντός του συστήματος. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή που 

αναφέραμε ανωτέρω, δηλαδή η μεταφορά χρημάτων από την Α στον Β, 

κρυπτογραφείται με τη μέθοδο hashing, μέσω της οποίας παράγεται ένας αριθμός 
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(hash) που ενσωματώνει τα δεδομένα της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων είναι το 

ιδιωτικό και δημόσιο «κλειδί» κάθε χρήστη, το δημόσιο κλειδί είναι ένας τυχαίος 

αριθμός ο οποίος συνήθως αποτελείται από πολλά ψηφία και αποτελεί ουσιαστικά τη 

δημόσια διεύθυνση του κάθε χρήστη. Το δημόσιο κλειδί, μπορεί να γνωστοποιηθεί σε 

τρίτους, και χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδομένων ενώ το ιδιωτικό 

για την αποκρυπτογράφηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες συναλλαγές, έως ότου 

συμπληρωθεί ένας αριθμός συναλλαγών, ο αριθμός εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1.500 και 3.500 συναλλαγές. οι οποίες 

εντάσσονται σε ένα μπλοκ. Τα κρυπτογραφικά στοιχεία κάθε συναλλαγής που 

δημιουργούνται (δηλαδή οι αριθμοί που παράγονται μέσω της διαδικασίας hashing), 

κρυπτογραφούνται περαιτέρω ανά δύο ή περισσότερες συναλλαγές, επίσης με την 

ίδια μέθοδο, έως ότου δημιουργηθεί ένας τελικός αριθμός hash, ο οποίος αντιστοιχεί 

συνολικά στο συγκεκριμένο μπλοκ (με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τα λεγόμενα 

merkle trees). 

Προκειμένου να «ολοκληρωθεί» ένα μπλοκ συναλλαγών και να ενταχθεί στην 

αλυσίδα των μπλοκ (blockchain), πρέπει να λυθεί ένας μαθηματικός γρίφος μέσω 

μίας εξαιρετικά περίπλοκης μαθηματικής εργασίας (proof of work). Την εργασία 

αυτή αναλαμβάνουν οι λεγόμενοι  miners οι οποίοι έχουν εγκατεστημένο το 

απαραίτητο λογισμικό και διαθέτουν εξοπλισμό εξαιρετικά μεγάλης υπολογιστικής 

ισχύος. 

Η πράξη αυτή για το bitcoin λειτουργεί ως εξής: το λογισμικό παράγει έναν 

αριθμό «στόχο» 256bit  (hash target) o οποίος εκπέμπεται στο δίκτυο και είναι κοινός 

για όλους τους miners. O γρίφος συνίσταται στο να βρεθεί ένας αριθμός hash του 

μπλοκ (header hash) o οποίος είναι μικρότερος από τον αριθμό στόχο. Η εξεύρεση 

γίνεται και πάλι μέσω της διαδικασίας hashing, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

α) ο τελικός αριθμός hash που έχει προκύψει από την κρυπτογράφηση των 

συναλλαγών, β) ο αριθμός header hash του προηγούμενου block, γ) η ημερομηνία 

(time stamp) και δ) ένας αυθαίρετος αριθμός (nonce). Η λύση του γρίφου 

επιτυγχάνεται στην τύχη μόνο μέσω αλλεπάλληλων δοκιμών και αλλαγών του 

αριθμού nonce (ο οποίος είναι και η μόνη μεταβλητή) έως ότου προκύψει 

αποτέλεσμα του header hash μικρότερου του hash target. Όσο πιο μικρός είναι αυτός 

ο αριθμός στόχος (δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα μηδενικά που προηγούνται) 

τόσο πιο μεγάλη είναι η δυσκολία εξεύρεσης του header hash. Η δυσκολία 
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προσαρμόζεται αυτόματα κάθε 2016 blocks (περίπου κάθε δύο εβδομάδες) ώστε ο 

χρόνος που απαιτείται για την εξεύρεση του αυθαίρετου αριθμού να είναι περίπου 

δώδεκα λεπτά (ή έξι μπλοκ ανά μία ώρα). Η αναπροσαρμογή γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ του των miners, η οποία εξευρίσκεται από το 

χρόνο που χρειάστηκε για να δημιουργηθούν τα προηγούμενα 2016 blocks. 

Εναλλακτική μέθοδος του proof of work σε άλλες πλατφόρμες blockchain 

αποτελεί η μέθοδος proof of stake, στην οποία η συμφωνία (consensus) για την 

επαλήθευση των μπλοκ από τους χρήστες επιτυγχάνεται με συνδυασμό άλλων 

κριτηρίων (όπως τον αριθμό των κρυπτονομισμάτων που έχει ο χρήστης που 

επαληθεύει το μπλοκ) και όχι με επίλυση γρίφου. 

Ο πρώτος miner που θα λύσει τον γρίφο, εκπέμπει στο δίκτυο των κόμβων (η 

ιδιότητα του miner και του node μπορεί να συμπίπτει και στην πράξη συμβαίνει 

συχνά) που τηρούν το μητρώο τη λύση του γρίφου μαζί με το μπλοκ με τις 

συναλλαγές και λαμβάνει αμοιβή, είτε με τη μορφή νέου νομίσματος που 

δημιουργείται για πρώτη φορά ή/και με τέλη επί των συναλλαγών που 

περιλαμβάνονται στο μπλοκ. Το δίκτυο των κόμβων επαληθεύει τη λύση, προσθέτει 

το μπλοκ στην αλυσίδα και ενημερώνει το μητρώο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 

η αλυσίδα των μπλοκ με τις συναλλαγές η οποία διαρκώς μεγαλώνει (ενδεικτικά στην 

πλατφόρμα blockchain του bitcoin ένα μπλοκ το οποίο περιέχει περίπου από 1.500 

έως και 3.500 συναλλαγές, προστίθεται κάθε 12 λεπτά). Eνώ η λύση του γρίφου από 

τους miners απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, η επαλήθευση της λύσης από τους 

κόμβους είναι πολύ απλή. 

Καθώς η πράξη αυτή περιλαμβάνει δεδομένα και από το προηγούμενο μπλοκ 

και αυτό με τη σειρά του από το προηγούμενο, στην πραγματικότητα δημιουργείται 

μία αλυσίδα επαλήθευσης, η οποία φτάνει μέχρι την πρώτη συναλλαγή. Επομένως, 

οποιαδήποτε αναδρομική τροποποίηση σε μπλοκ της αλυσίδας θα επέφερε αλλαγές 

σε όλα τα επόμενα μπλοκ και τα δεδομένα τους, καθώς η τροποποίηση έστω κι ενός 

ελάχιστου δεδομένου μίας συναλλαγής παράγει έναν τελείως διαφορετικό αριθμό 

hash, και συνεπώς η κρυπτογράφηση όλων των μεταγενέστερων συναλλαγών θα ήταν 

διαφορετική, γεγονός που θα δημιουργούσε ανακολουθία στην αλυσίδα των 

συναλλαγών. Για να μπορέσει ένας κακόβουλος χρήστης να δημιουργήσει μία τέτοια 

ανακολουθία και να «πείσει» το υπόλοιπο δίκτυο για μία συναλλαγή του, θα έπρεπε, 
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λόγω του consensus που απαιτείται να είχε στην κατοχή του τουλάχιστον το 51% της 

διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος, κάτι εξαιρετικά δύσκολο από πλευράς τεχνικών 

και οικονομικών πόρων. 

Τα DLT με τη μορφή κρυπτονομισμάτων είναι κυρίως ανοικτά συστήματα 

που λειτουργούν χωρίς κυβερνητική άδεια, σε αντίθεση με τα τραπεζικά συστήματα 

που χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε κλειστό δίκτυο. Έτσι, τα μέρη αποφεύγουν τα 

τρίτα πρόσωπα και το κόστος που σχετίζεται με αυτά, έχουν διαβεβαίωση για την 

πηγή, το ποσό και τον προορισμό της συναλλαγής , διαβεβαιώνονται ότι η συναλλαγή 

δεν μπορεί να αλλοιωθεί και γνωρίζουν ότι όλες αυτές οι συναλλαγές είναι 

αμετάκλητες και δεν μπορούν να αντιστραφούν.  Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της 

αλυσίδας μπλοκ, οι οποίες προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες χρήσεις των πολυάριθμων 

τύπων κρυπτονομισμάτων. 

Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν την πρώτη -και ως εκ τούτου πιο 

ανεπτυγμένη- εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain, το Bitcoin και η υποκείμενη 

αλυσίδα μπλοκ παρουσιάστηκαν στο κοινό ξεκινώντας με μια Λευκή Βίβλο που 

γράφτηκε από τον "Satoshi Nakamoto", ένα ψευδώνυμο. Μέσα σε μια δεκαετία 

υπήρξε μια φρενήρης δραστηριότητα, κατά την οποία επιτήδειοι και πολύ λιγότερο 

γνώστες επενδυτές έριξαν σχεδόν αμύθητα χρηματικά ποσά σε γνωστά 

κρυπτονομίσματα και υπήρξαν πάνω από χίλιες άλλες προσπάθειες να αποκτήσουν 

την κυριαρχία στην αγορά.  

Ένα πρόβλημα με το Bitcoin και άλλα παρόμοια κρυπτονομίσματα είναι ο 

βαθμός χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξη του Bitcoin, ο 

οποίος υπερβαίνει τις συνολικές ανάγκες και τις παραγωγές ενέργειας πολλών χωρών, 

όπως η Κόστα Ρίκα, η Ιορδανία και η Ισλανδία, ιδίως όταν συνδυάζεται με το 

Ethereum. Το Ethereum αντιμετωπίζει τώρα το ζήτημα μέσω του πιο ενεργειακά 

αποδοτικού αλγορίθμου "proof-of-stake" που ονομάζεται Caspar. Πολλές από τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει την αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) 

έχουν τονίσει την πολύ μεγαλύτερη οικονομία των πλατφορμών τους έναντι των 

κυρίαρχων πλατφορμών Bitcoin και Ethereum. Φαίνεται έτσι σχεδόν αναπόφευκτα 

ότι υπάρχουν χάκερ που παρακάμπτουν την κυβερνοασφάλεια για να κλέψουν 

υπολογιστική ισχύ για εξόρυξη.  Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε ότι ο ιστότοπος 

Showtime Anytime διέθετε ένα εργαλείο που επέτρεπε στους χάκερς να 
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καταλαμβάνουν κρυφά τους υπολογιστές των επισκεπτών για να εξορύσσουν το 

Monero, ένα άλλο κρυπτονόμισμα παρόμοιο με το Bitcoin. 

 

2.3.4 Τύποι τεχνολογίας Blockchain 

 

Το Bitcoin είναι ένας τύπος χρήσης blockchain προσαρμοσμένος για τη 

μοναδική του πλατφόρμα. υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνολογιών blockchain που 

εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες: ιδιωτικές αλυσίδες blockchain, υβριδικές 

αλυσίδες blockchain και δημόσιες αλυσίδες blockchain. Η ιδιωτική αλυσίδα μπλοκ 

(private blockchain ή permissioned ledger) είναι αυτή που προτιμάται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρησιμοποιείται εσωτερικά από έναν οργανισμό υπό 

τον αποκλειστικό έλεγχό του για διάφορες χρήσεις, όπως ο έλεγχος, η κανονιστική 

συμμόρφωση και άλλες ανάγκες της επιχείρησης ή του ιδρύματος. Τα πλεονεκτήματα 

είναι η ασφάλεια από εξωτερικές επιθέσεις, το χαμηλό κόστος, ο αποκλειστικός 

έλεγχος του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και είναι πιο εύχρηστη για 

την εσωτερική τήρηση αρχείων. Η δημόσια αλυσίδα μπλοκ ή το μητρώο χωρίς 

δικαιώματα είναι ανοικτού κώδικα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε οποιονδήποτε και 

επιτρέποντας την προσθήκη μπλοκ στην αλυσίδα μπλοκ. Επιπλέον, οι χρήστες 

μπορούν να συμμετέχουν σε συναλλαγές και να τις επικυρώνουν, παραμένουν 

ανώνυμοι, ιδίως αν είναι αποκεντρωμένο, όπως το Bitcoin, και υπάρχει ασφάλεια από 

hacking και άλλες κακόβουλες πράξεις. Το consortium blockchain εξαιρείται από τις 

τράπεζες οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον. Οι 

ομοσπονδιακές και οι υβριδικές αλυσίδες μπλοκ είναι ευρύτερες σε πεδίο εφαρμογής 

πέρα από την εσωτερική χρήση μιας επιχείρησης, αλλά είναι πιο περιορισμένες στην 

πρόσβαση από τις δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, μόνο σε καθορισμένα πρόσωπα. 
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2.3.5 Χρήσεις της τεχνολογίας Blockchain 

 

Οι πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας blockchain είναι εκτεταμένες και 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα  για τη ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων: 

 

1. Διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης - επαλήθευση και ταυτοποίηση με χρήση 

προηγμένης κρυπτογραφίας και τεχνολογίας blockchain για ψηφιακές ταυτότητες. Οι 

πρακτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν επαληθεύσιμη ταυτότητα για άδειες οδήγησης, 

πληρωμές φόρων, ψηφοφορία και άλλες ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες. 

 

2. Υγειονομική περίθαλψη - επαναστατική ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των 

ασθενών στα αρχεία υγειονομικής περίθαλψής τους και αξιοποίηση της τεχνολογίας 

blockchain για ιατρικές συσκευές "Internet of things", αυξημένη λογοδοσία των 

παρόχων υγειονομικής περίθαλψης μέσω αυθεντικοποίησης, και τήρηση αρχείων. 

 

3. Νομικά - παρακολούθηση, επαλήθευση, αυθεντικοποίηση και τήρηση αρχείων 

δικαστικών αποφάσεων, κανονιστική συμμόρφωση και συμμόρφωση κατά του 

ξεπλύματος, συμβάσεις, δάνεια, τίτλοι, υποθήκες και αρχεία. είναι θα επιτρέψει 

"έξυπνες συμβάσεις" που επαληθεύονται και καταγράφονται στην τεχνολογία 

blockchain ως αμετάβλητα αρχεία, επιτρέποντας τη διαφάνεια για τους χρήστες. 

 

4. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - η τεχνολογία blockchain χρησιμοποιείται ήδη 

ευρέως στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για πληρωμές, αγορές 

κεφαλαίων και εμπορικές συναλλαγές και είναι έτοιμη να αφαιρέσει δισεκατομμύρια 

δολάρια σε γενικά έξοδα και αμοιβές και υπηρεσίες διαμεσολαβητών. 

 

5. Παραγωγή - η χρήση της αλυσίδας μπλοκ για την υπευθυνότητα και διαφάνεια 

σχετικά με την προέλευση των αγαθών και των υπηρεσιών θα μειώσει τα προϊόντα 



 
38 

απομίμησης και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και 

θα είναι χρήσιμη στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. 

 

6. Κυβέρνηση - για ψηφοφορίες, φόρους, νομοθεσία. και ρυθμιστική εποπτεία. 

 

7. Εταιρείες - διατήρηση των αρχείων των μετόχων, κανονιστική συμμόρφωση. 

 

8. Πρόσθετες πολλαπλές χρήσεις περιλαμβάνουν την εκκαθάριση και τον 

διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών- διαδρομές ελέγχου- ασφάλεια 

αρχείων τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τη βιομηχανία- υπηρεσίες μεταφοράς 

φορτηγών (π.χ., η United Parcel Service (UPS) προσχώρησε στη συμμαχία 

Blockchain in Trucking Alliance για τη συλλογή δεδομένων, την ασφάλιση και τους 

ελέγχους συμμόρφωσης)- κεφαλαιαγορές (η Credit Suisse το χρησιμοποιεί για τις 

κεφαλαιαγορές και την εταιρική τραπεζική)- ασφάλεια- και άλλες χρήσεις που θα 

γίνονται όλο και περισσότερο γνωστές καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και η χρήση 

γίνεται πιο διαδεδομένη καθώς οι χρήστες μαθαίνουν και προσαρμόζονται στις νέες 

τεχνολογίες. 

 

2.3.6  Τράπεζες και τεχνολογία Blockchain 

 

Αφού, ίσως δικαιολογημένα, εκφράστηκε ο φόβος ότι τα κρυπτονομίσματα 

και η τεχνολογία blockchain θα αντικαταστήσουν πολλές τράπεζες, φαίνεται ότι οι 

τράπεζες προσαρμόζονται στις καινοτομίες που αναπόφευκτα θα προκύψουν. Μεταξύ 

των τραπεζών που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για το Bitcoin και το DLT 

είναι δύο γαλλικές τράπεζες, η BNP Paribas και η Société Générale, η αμερικανική 

Citibank, η ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS, η Barclays και η Standard Charter 

Bank, αμφότερες από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Goldman Sachs και η ισπανική Banco 

Santander. Όλες αυτές οι τράπεζες δραστηριοποιούνται διεθνώς και έχουν 

διαπιστώσει ότι τα πολλά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας blockchain θα μειώσουν 
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σημαντικά το κόστος τους, καθώς και ότι θα προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια έναντι 

πειρατείας, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων. 

 

 

 

2.4  Τύποι κρυπτονομισμάτων 

 

2.4.1 Bitcoin 

 

Το πιο γνωστό κρυπτονόμισμα που έχει λάβει παγκόσμια προσοχή είναι το 

Bitcoin. Παρόλο που το Bitcoin είχε τεράστια δημοσιότητα και είναι το μεγαλύτερο 

από τα κρυπτονομίσματα, εντούτοις, υπάρχουν πολύ περισσότερα από 5000 άλλα 

νομίσματα σε ύπαρξη που προσφέρουν ανταγωνιστικά και ποικίλα εναλλακτικά 

προϊόντα και προσφέρουν υπηρεσίες που διαφέρουν από αυτές του Bitcoin. Μεταξύ 

αυτών είναι τα ZCash, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Hyperledger Fabric, Intel 

Sawtooth και Corda. 
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Εικόνα 3: Πλήθος κρυπτονοπμισμάτων 

 

 

 

  

2.4.1.1  Πώς λειτουργεί το Bitcoin 

 

Το Bitcoin είναι το δημιούργημα ενός ή περισσότερων ατόμων που 

χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Το Bitcoin και άλλα 

κρυπτονομίσματα γίνονται σταδιακά αποδεκτά ως εικονικό νόμιμο χρήμα για 

προϊόντα και υπηρεσίες. Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο εικονικό νόμισμα, το 

πρωτόκολλο του οποίου επιτρέπει την αποθήκευση bitcoins σε ένα "ψηφιακό 

πορτοφόλι", τα οποία αναγνωρίζονται από το δημόσιο κλειδί του χρήστη και μπορούν 

να μεταφερθούν από ένα άτομο σε ένα άλλο ανώνυμα, χωρίς μια κεντρική αρχή ή 

άλλο τρίτο μέρος, όπως μια τράπεζα, να επιβλέπει ή να παρεμβαίνει στη συναλλαγή. 

Η αξία του βασίζεται σε ό,τι καθορίζουν οι πελάτες και όχι στην εισροή εξωτερικών 

δυνάμεων, όπως κεντρικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή κυβερνητικές 

αρχές. Το Bitcoin δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε άλλο εμπόρευμα, δεν έχει φυσική 
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μορφή και δεν έχει καμία κυβερνητική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της 

ασφάλισης των 250.000 δολαρίων που παρέχεται στους καταθέτες ανά τραπεζικό 

λογαριασμό σε ασφαλισμένες τράπεζες των ΗΠΑ και ομοίως σε άλλες χώρες. 

Οι συναλλαγές στο Bitcoin πραγματοποιούνται με τη χρήση του Διαδικτύου 

και βασίζονται στις αρχές της κρυπτογραφίας. Κάθε Bitcoin και κάθε χρήστης 

κρυπτογραφείται με μια μοναδική ταυτότητα. ο χρόνος και το ποσό κάθε συναλλαγής 

μαζί με τις διευθύνσεις Bitcoin καταγράφονται μόνιμα στο αποκεντρωμένο βιβλίο 

blockchain, το οποίο είναι ορατό σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν το 

δίκτυο, αλλά δεν αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες για τα μέρη. Κάθε Bitcoin 

μπορεί να διαιρεθεί σε οκτώ δεκαδικά ψηφία επιτρέποντας έτσι την εκτεταμένη 

χρήση. Η συναλλαγή είναι αμετάκλητη και η χρήση της κρυπτογραφίας διασφαλίζει 

την προστασία από αθέμιτη εισβολή. Προκειμένου ένας χρήστης να μεταφέρει 

bitcoins στον παραλήπτη, ο τελευταίος παρέχει τη διεύθυνση Bitcoin του και ο 

χρήστης αποστολής εξουσιοδοτεί τη συναλλαγή με τη χρήση ενός ιδιωτικού κλειδιού, 

το οποίο είναι μια τυχαία ακολουθία 64 γραμμάτων και αριθμών και το οποίο 

ξεκλειδώνει το ψηφιακό πορτοφόλι. Όπως έχει οριστεί από τον ιδρυτή, ένα Bitcoin 

εκδίδεται κάθε 10λεπτά και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να διανεμηθεί η συνολική 

προσφορά των 21 εκατομμυρίων bitcoins. Περίπου, είναι ο λόγος για τον οποίο, εν 

μέρει, υπήρξε φρενήρης χρηματοπιστωτική δραστηριότητα γύρω του, επειδή υπάρχει 

περιορισμένη προσφορά, η αξία της οποίας βασίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση 

για bitcoins. 

 

2.4.1.2  Εξόρυξη 

 

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αποκτήσετε bitcoins, συγκεκριμένα: (1) 

χρησιμοποιώντας ένα από τα νομίμως εγγεγραμμένα ανταλλακτήρια, (2) με την 

εξόρυξη νέων bitcoins και (3) με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών με bitcoins. 

Η εξόρυξη, η οποία ονομάζεται ως η διαδικασία προσθήκης αρχείων συναλλαγών 

(νέα μπλοκ), που έχουν ελεγχθεί, στο δημόσιο μητρώο προηγούμενων συναλλαγών 

του Bitcoin, γνωστό ως blockchain, είναι μια έννοια μοναδική στην κρυπτογραφία, 

κατά την οποία άτομα είτε μόνα τους είτε με άλλα άτομα που βρίσκονται οπουδήποτε 

σε παγκόσμιο επίπεδο ενθαρρύνονται να επιλύσουν υπολογιστικά (μαθηματικά) 
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προβλήματα, για τα οποία δίνεται μια ανταμοιβή " block reward" από νεόκοπα 

bitcoins  και αμοιβές συναλλαγών για την επιτυχή προσπάθεια. η ανταμοιβή ξεκίνησε 

από 50 BTC το 2009, η οποία μειώνεται κατά το ήμισυ για κάθε 210.000 μπλοκ που 

εξορύσσονται, οι ανταμοιβές μπλοκ θα σταματήσουν όταν θα έχουν κυκλοφορήσει 

συνολικά 21 εκατομμύρια bitcoins. Το δημόσιο βιβλίο είναι σημαντικό επειδή 

αποτρέπει την πλαστογράφηση ή την παραχάραξη και εξαλείφει την ανάγκη για την 

επίβλεψη της συναλλαγής από τρίτο μέρος. 

Η απόδειξη της εργασίας σχετίζεται με τους miners  που βρίσκουν έναν 

τυχαίο αριθμό γνωστό ως nonce, ο οποίος όταν εισάγεται στο τρέχον μπλοκ κάνει το 

hash να πέσει και να «σπάσει» η κρυπτογράφηση. Αυτό στη συνέχεια αποστέλλεται 

στο δίκτυο, οπότε άλλοι miners ελέγχουν την απόδειξη της εργασίας με το hashing 

του μπλοκ και τον έλεγχο του αποτελέσματος.  Η εξόρυξη είναι πολύ δύσκολο να 

επιτευχθεί λόγω της απαίτησης ότι ο κατακερματισμός SHA-256 της επικεφαλίδας 

ενός μπλοκ πρέπει να είναι χαμηλότερος ή ίσος με τον στόχο. Απαιτείται το hash να 

ξεκινά με έναν συγκεκριμένο αριθμό μηδενικών που απαιτεί πολλές προσπάθειες για 

την επίτευξη. η δυσκολία είναι προφανώς σκόπιμη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. 

Καθώς περισσότεροι miners προσπαθούν να ενταχθούν, αυξάνεται η δυσκολία του 

ρυθμού δημιουργίας μπλοκ, καθώς και η δυσκολία αντιστάθμισης, προκειμένου να 

μειωθεί ο ρυθμός δημιουργίας μπλοκ, προσαρμογές πραγματοποιούνται κάθε 2016 

μπλοκ ή περίπου κάθε δύο εβδομάδες. Έχει υπολογιστεί ότι για να βρεθεί ένα νέο 

μπλοκ απαιτείται ένας βαθμός ισχύος που θα μπορούσε να λειτουργήσει μικρές 

χώρες.  Η εξόρυξη μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία είτε με την κατοχή εξοπλισμού 

που επιτρέπει στον χρήστη να επιχειρήσει τη λύση είτε με την ένωση με άλλους για 

τον διαμοιρασμό των αναγκών ισχύος.  Η χρήση της CPU (Central Processing Unit) 

για εξόρυξη είναι αναποτελεσματική επειδή χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή γενικού 

σκοπού ενώ η χρήση μιας GPU (Graphics Processing Unit) προτιμάται σε μεγάλο 

βαθμό επειδή πρόκειται για μια ειδική μονάδα επεξεργασίας που δίνει μεγαλύτερη 

ισχύ κατακερματισμού και είναι, επομένως, πολύ πιο αποδοτική για την εξόρυξη.  Επί 

του παρόντος οι προγραμματιστές, έχουν στραφεί στα ASICs (Application Specic 

Integrated Circuits) για την εξόρυξη, τα οποία είναι πολύ πιο γρήγορα, έχουν 

σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό και λαμβάνουν χώρα σε θερμικά ρυθμιζόμενα 

κέντρα δεδομένων που έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ηλεκτρική ενέργεια.  

Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η εξόρυξη με FPGA (Field Programmable Gate 
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Array), ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που μπορεί να προγραμματιστεί από τον 

χρήστη, η οποία αποτελούσε βελτίωση σε σχέση με την εξόρυξη με CPU, αλλά πλέον 

έχει ξεπεραστεί λόγω της ανώτερης επεξεργασίας των ASIC. Λόγω του σημαντικού 

κόστους της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, μια πιθανή εναλλακτική λύση είναι 

η συνένωση ανθρώπων σε χώρες με φθηνό ρεύμα (π.χ. Ισλανδία). 

Η κινεζική ενέργεια θα ήταν επίσης μια φθηνή εναλλακτική πηγή, αλλά η 

κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τη χρήση της για εξόρυξη μαζί με την απαγόρευση των 

κρυπτονομισμάτων. Ορισμένοι miners κοίταξαν προς φθηνότερες πηγές ηλεκτρικής 

ενέργειας στις ΗΠΑ, όπως η κομητεία Chelan της Ουάσινγκτον. Το αν οι βελτιώσεις 

και οι καινοτομίες στην ηλιακή ενέργεια, την ψυχρή σύντηξη ή άλλες πηγές θα 

αντικαταστήσουν τις τρέχουσες πηγές ενέργειας παραμένει για το μέλλον. 

Μια παράδοξη παρενέργεια της ραγδαίας αύξησης της υπολογιστικής ισχύος 

είναι ότι η ισχύς των υπολογιστών έχει συσσωρευτεί περισσότερο. Μερικές εταιρείες 

έχουν εγκαταστήσει τεράστια υπολογιστική ικανότητα σε ειδικές εγκαταστάσεις 

(pool mining), χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τσιπ. Η εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας οδηγεί σε συγκέντρωση ισχύος στην αγορά. 

Συμμετέχοντες με μικρότερη υπολογιστική ισχύ άρχισαν να συνεργάζονται σε 

ομάδες. Με περιορισμένη υπολογιστική ισχύ, η πιθανότητα να λύσει κάποιος πρώτος 

τον γρίφο είναι πολύ μικρή και η ροή του εισοδήματος είναι ακανόνιστη και συνεπώς 

απρόβλεπτη. Με τη συγκέντρωση δυνάμεων, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

δημιουργήσουν μια μικρή αλλά σταθερή ροή εισοδήματος. Αυτή η συγκέντρωση 

υπολογιστικής ισχύος καθιστά το δίκτυο πιο ευάλωτο σε κακόβουλες επιθέσεις. 

Ακόμη και χωρίς επιθέσεις, εάν η αγορά γίνει ολιγοπώλιο, οι miners θα μπορούσαν 

να χειραγωγήσουν τα τέλη συναλλαγών, να αρνηθούν να επεξεργαστούν ορισμένους 

τύπους συναλλαγών ή να αρνηθούν την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ο κίνδυνος 

συγκεντροποίησης της αγοράς είναι πιθανό να αυξηθεί. Καθώς μειώνεται ο αριθμός 

των νέων bitcoins που κόβονται, το εισόδημα των miners θα εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από τις αμοιβές. Τα χαμηλότερα κέρδη θα αποθαρρύνουν τους νέους 

επενδυτές να εισέλθουν στην αγορά και οι μικρότεροι, αναποτελεσματικοί miners 

είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Η βιωσιμότητα ενός πλήρως αποκεντρωμένου 

συστήματος πληρωμών θα δοκιμαστεί αν οι miners πρέπει να παραιτηθούν από τα 

μεγάλα κέρδη που προέρχονται από το seigniorage. 
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Από την άνοιξη του 2018, η συνολική ανταμοιβή που λάμβανε ένας miner ανά 

συναλλαγή ήταν λίγο κάτω από 100 δολάρια .Το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται 

από το seignorage (την ανταμοιβή μπλοκ bitcoin) και όχι από τις αμοιβές. Ο 

αντίκτυπος στη ζήτηση για bitcoin αν αυτή η ανταμοιβή μετατοπιστεί από το 

seignorage προς τις αμοιβές μπορεί να μην είναι δραματικός. Οι μεγάλες διεθνείς 

τραπεζικές μεταφορές μπορούν να συνεπάγονται παρόμοια επίπεδα τελών (μέσω του 

διακρατικού συστήματος πληρωμών SWIFT). 

Η έλλειψη επεκτασιμότητας του συστήματος πληρωμών bitcoin είναι ένας 

άλλος περιορισμός. Η έννοια της απόδειξης εργασίας αποτρέπει τους κακόβουλους 

συμμετέχοντες από το να κατακλύσουν την αλυσίδα μπλοκ, διασφαλίζοντας την 

εγκυρότητά της. Αλλά περιορίζει την προσθήκη νέων μπλοκ σε ένα κάθε 10 λεπτά 

και κάθε μπλοκ σε μέγιστο μέγεθος 1 MB. Ο μέσος αριθμός των συναλλαγών που 

μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μπλοκ αυτού του μεγέθους είναι 2.000. Στην 

τρέχουσα μορφή του, το δίκτυο πληρωμών bitcoin μπορεί έτσι να επεξεργαστεί μόνο 

τρεις συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Αντίθετα, οι εταιρείες πιστωτικών καρτών 

επεξεργάζονται χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Αυτός ο περιορισμός 

καθιστά αδύνατο για το bitcoin να υποκαταστήσει ψηφιακά συστήματα πληρωμών 

μεγάλης κλίμακας. 

 

2.4.1.3  Εναλλακτική εξόρυξη 

 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, μέσω νέων κρυπτονομισμάτων ή 

προσθηκών στο δίκτυο bitcoin, να αποφευχθεί το παζλ που καταναλώνει ηλεκτρική 

ενέργεια και να αυξηθεί η επεκτασιμότητα. Μια κορυφαία ιδέα είναι το proof of 

stake, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το proof of work. Σε αυτή την ιδέα, 

οι συμμετέχοντες επιλέγονται να προσθέσουν ένα νέο μπλοκ στην αλυσίδα μπλοκ με 

βάση το ποσό των δικών τους νομισμάτων που θέλουν να επισυνάψουν στο 

συμβόλαιο. Αυτή η έννοια της απόδειξης του μεριδίου είναι σαν να βάζεις νομίσματα 

σε καταπίστευμα για να κερδίσεις την άδεια να μεσολαβείς και να χρεώνεις τέλη 

συναλλαγών. Η επιλογή θα εξακολουθεί να είναι πιθανολογική, αλλά οι πλουσιότεροι 

συμμετέχοντες θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγούν. Το Ethereum, το 

οποίο διαχειρίζεται ένα δημοφιλές κρυπτονόμισμα, μπορεί να υιοθετήσει αυτή την 

προσέγγιση. Αντιπροσωπεύει μια στροφή προς την κατεύθυνση των αξιόπιστων 
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διαμεσολαβητών. Η έννοια δεν διαφέρει πολύ από τα υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που είναι αξιόπιστα επειδή έχουν συμφέρον να διατηρήσουν την εταιρεία 

τους. 

Μια ακόμη πιο ριζοσπαστική απόκλιση από την απόδειξη εργασίας είναι η 

παραχώρηση της εξουσίας για τη διατήρηση της αλυσίδας μπλοκ σε έναν 

περιορισμένο αριθμό προεπιλεγμένων, αξιόπιστων συμμετεχόντων. Η Ripple έχει 

ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση, συνεργαζόμενη με εμπορικές τράπεζες. 

Επαναφέρει τους έμπιστους διαμεσολαβητές στο δίκτυο blockchain. 

Ένα άλλο πείραμα για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είναι να 

σχεδιαστεί ένα απλό, αν και λιγότερο ασφαλές, σύστημα για μικρές συναλλαγές και 

να τοποθετηθούν μόνο τα υπόλοιπα πολλών μικρών συναλλαγών στην αλυσίδα 

μπλοκ. Το Lightning Network ακολουθεί αυτή την προσέγγιση, ως προσθήκη στην 

αλυσίδα μπλοκ του bitcoin (Poon and Dryja 2016). 

 

 

 

 

2.4.2  Ethereum 

 

Ενώ το Bitcoin είναι ψηφιακό χρήμα ή νόμισμα που μπορεί να ανταλλαγεί 

χωρίς την εμπλοκή τρίτων, όπως μια τράπεζα, και δεν υπόκειται σε τραπεζικούς 

κανονισμούς, το Ethereum είναι επίσης μια μορφή κρυπτονομίσματος που 

χρησιμοποιεί την αλυσίδα μπλοκ (blockchain) ως υποκείμενη τεχνολογία, η οποία 

όμως διαθέτει πολύ ευρύτερες χρήσεις, επιτρέποντας την ανέγερση άλλων 

αποκεντρωμένων εφαρμογών πάνω σε αυτό, όπως οι έξυπνες συμβάσεις. 

Δημιουργήθηκε από έναν 19χρονο προγραμματιστή από το Τορόντο, τον Vitalik 

Buterin, ο οποίος ασκούσε έντονη κριτική στην περιορισμένη χρήση του Bitcoin και 

αναζητούσε ένα μέσο για να διευρύνει τις δυνατότητες της αλυσίδας μπλοκ ώστε να 

περιλαμβάνει πολυάριθμες πρόσθετες λειτουργίες.  Ως συνιδρυτής του Ethereum μαζί 

με άλλα τρία μέλη, συνεργάστηκε με έναν σημαντικό υποστηρικτή του, τον Gavin 

Wood, ο οποίος δημοσίευσε ένα άρθρο που περιγράφει λεπτομερώς τις μαθηματικές 

και επιστημονικές πτυχές του Ethereum.  Ο Wood δήλωσε ότι το Ethereum είναι "μια 

μηχανή ελέγχου καταστάσεων που βασίζεται σε συναλλαγές", η οποία μπορεί να 
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περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπολοίπων λογαριασμών, αξιώσεων, ρυθμίσεων 

εμπιστοσύνης και σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να προέρχεται από έναν υπολογιστή. "Το 

Ethereum είναι ένα έργο το οποίο επιχειρεί να οικοδομήσει τη γενικευμένη 

τεχνολογία- τεχνολογία πάνω στην οποία μπορούν να οικοδομηθούν όλες οι έννοιες 

της μηχανής κατάστασης που βασίζεται σε συναλλαγές. Επιπλέον, στοχεύει να 

παρέχει στον τελικό προγραμματιστή ένα στενά ολοκληρωμένο σύστημα από άκρη 

σε άκρη για την κατασκευή λογισμικού σε ένα ανεξερεύνητο μέχρι σήμερα 

υπολογιστικό παράδειγμα στην επικρατούσα τάση: ένα αξιόπιστο υπολογιστικό 

πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων αντικειμένων". 

Το Ethereum διαθέτει ένα σύστημα υποστήριξης γνωστό ως Enterprise 

Ethereum Alliance, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, συνδέει επιχειρήσεις 

Fortune 500, νεοφυείς επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και προμηθευτές τεχνολογίας για 

την ταχεία διαχείριση εξαιρετικά πολύπλοκων εφαρμογών. Τόσο το Bitcoin όσο και 

το Ethereum είναι επαναστατικές ψηφιακές εφαρμογές, αλλά, όπως δήλωσε ένας 

συγγραφέας, "ενώ το Bitcoin διαταράσσει το νόμισμα, το Ethereum διαταράσσει την 

καθαρή θέση". Μια μελλοντική εφαρμογή, όπως οραματίζεται ένας άλλος 

συγγραφέας, είναι η εξάλειψη των τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβολαιογράφων και των μεσεγγυούχων, στις συναλλαγές ακινήτων, με την οποία η 

ιδιοκτησία και τα χρήματα αγοράς κατοικίας μπορούν να μεταβιβαστούν με τη χρήση 

έξυπνων συμβολαίων μέσω ενός τμήματος κώδικα που πραγματοποιεί αυτόματα τη 

μεταβίβαση. Η απομάκρυνση των τρίτων από πολλές μορφές οικονομικών 

συναλλαγών, όπως η Uber, η Airbnb, το eBay κ.λπ., έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του κόστους για τους συμμετέχοντες, καθώς και την ταχύτητα, τον έλεγχο, τον 

περιορισμό της συμπαιγνίας και άλλα οφέλη. 

 

2.4.3  Σύγκριση Bitcoin και Ethereum 

 

Ενώ το Bitcoin ήταν η πρώτη μεγάλη προσπάθεια να συμπεριλάβει τα 

χαρακτηριστικά της αλυσίδας μπλοκ, ωστόσο, είναι περιορισμένο σε έκταση και 

μέγεθος. Το Ethereum καλύπτει έτσι μια ανάγκη που δεν μπορεί να καλύψει το 

Bitcoin. Μια σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών τους έχει ως εξής: 



 
47 

 

- Το Bitcoin και το Ethereum είναι αποκεντρωμένα (κανένας τρίτος δεν έχει τον 

έλεγχο), είναι ανοικτού κώδικα και προσφέρουν ασφαλή ανώνυμη πρόσβαση που δεν 

μπορεί να παραβιαστεί. 

- Το Bitcoin είναι ένα σύστημα πληρωμών, ενώ το Ethereum είναι μια 

αποκεντρωμένη πλατφόρμα που έχει πολύ πιο εκτεταμένες εφαρμογές και η οποία 

εκτελεί έξυπνα συμβόλαια και παρέχει τη δυνατότητα πολυάριθμων άλλων 

εφαρμογών. 

- Ο χρόνος εξόρυξης του Bitcoin είναι περίπου 10 λεπτά, ενώ ο μέσος χρόνος 

εξόρυξης του Ethereum είναι περίπου 14 δευτερόλεπτα.  

- οι "ανταμοιβές" διαφέρουν Το Bitcoin προσφέρει μια "ανταμοιβή μπλοκ" BTC 

(μονάδα νομίσματος ή ποσό) στους miners  που δημιουργούν ένα μπλοκ. είναι αρχικά 

50 BTC ανά 10λεπτο, αλλά η οποία μειώνεται στο μισό με την πάροδο του χρόνου. Η 

ανταμοιβή του Ethereum αποτελείται από 5 Ether (το "καύσιμο" για τη λειτουργία 

της πλατφόρμας Ethereum) το οποίο παραμένει το ίδιο και δεν μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου συν 1/32 ανά μπλοκ Uncle. (αυτά είναι παλιά μπλοκ που 

βρίσκονται το πολύ έξι μπλοκ πίσω από το παρόν μπλοκ). 

 

- το υποκείμενο πρωτόκολλο διαφέρει στο ότι το Bitcoin είναι γραμμένο σε κώδικα 

υπολογιστή C++, ενώ το Ethereum χρησιμοποιεί εσωτερικό κώδικα Turing complete. 

 

- Η εξόρυξη του Bitcoin γίνεται με ASIC, ένα ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που 

έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση του Bitcoin, ενώ το Ethereum με 

GPUs (μονάδες επεξεργασίας γραφικών), που βρίσκονται σε έξυπνα τηλέφωνα και 

προσωπικούς υπολογιστές), που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για υπολογισμούς 

γραφικών υπολογιστών και είναι εξειδικευμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα για τη 

δημιουργία εικόνων. 

 

- Η αρχική διανομή του Bitcoin έγινε μέσω εξόρυξης, ενώ του Ethereum μέσω ICOs. 
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- Ο ρυθμός κατακερματισμού του Bitcoin είναι 1,8 Exahash (εξαιρετικά μεγάλη 

επεξεργασία των συναλλαγών- proof of work), ενώ το Ethereum είναι 3 TeraHash 

(μέτρο της απόδοσης εξόρυξης). 

- Το κόστος του Bitcoin βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ τους, ενώ το κόστος του 

Ethereum βασίζεται στην ποσότητα "Ether" που χρησιμοποιείται για κάθε 

υπολογιστικό βήμα και καθορίζεται μεταξύ των miner και των χρηστών. 

- Το Bitcoin ήταν δημιούργημα του Satoshi Nakamoto, ενός άγνωστου προσώπου ή 

προσώπων, ενώ το Ethereum δημιουργήθηκε από τον Vitalik Buterin και η επέκταση 

του Ethereum χρηματοδοτήθηκε από crowdfunding (είναι η χρήση μικρών ποσών 

κεφαλαίου από μεγάλο αριθμό ατόμων για τη χρηματοδότηση ενός νέου 

επιχειρηματικού εγχειρήματος. Το Crowdfunding αξιοποιεί την εύκολη 

προσβασιμότητα τεράστιων δικτύων ανθρώπων μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και των δικτυακών τόπων crowdfunding για να φέρει σε επαφή επενδυτές 

και επιχειρηματίες, με τη δυνατότητα να αυξήσει την επιχειρηματικότητα με τη 

διεύρυνση της δεξαμενής των επενδυτών πέρα από τον παραδοσιακό κύκλο των 

ιδιοκτητών, των συναφών και των επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων). 

 

2.4.4  Άλλες παραλλαγές  κρυπτονομισμάτων 

 

2.4.4.1  Litecoin 

 

Το Litecoin δημιουργήθηκε από τον Charlie Lee στις 7 Οκτωβρίου 2011. 

Στόχος του ήταν να δημιουργήσει "έναν ελαφρύτερο τύπο" του Bitcoin, 

ισχυριζόμενος ότι είναι ασήμι σε σύγκριση με τον χρυσό του Bitcoin. Είναι ανοικτού 

κώδικα στο GitHub και στόχος του είναι να παρέχει ένα φθηνότερο και πιο 

καθημερινό νόμισμα. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς 

του Litecoin (κατά τη λήψη του στις 29 Δεκεμβρίου 2017) ήταν πάνω από μισό 

δισεκατομμύριο δολάρια ή περίπου το 1/11 της κεφαλαιοποίησης του Bitcoin, το όριο 

των νομισμάτων του είναι 84 δισεκατομμύρια έναντι 21 δισεκατομμυρίων για το 

Bitcoin- ο αλγόριθμός του είναι Scrypt (μια λειτουργία σκληρής διαίρεσης κλειδιών 

μνήμης) έναντι  SHA-256 για το Bitcoin.  H ανταμοιβή του μπλοκ  μειώνεται στο 
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μισό κάθε 840.000 μπλοκ έναντι κάθε 210.000 για το Bitcoin.  O χρόνος μπλοκ του 

είναι το ένα τέταρτο αυτού του Bitcoin (2,5 λεπτά έναντι 10 λεπτών) και ο 

εξερευνητής μπλοκ του είναι block-explorer.com έναντι blockchain.infor. Όπως και 

το Bitcoin, η αξία του έχει αυξηθεί εξαιρετικά και οι επενδυτές μπορεί να 

αναρωτηθούν αν είναι μία από τις πολυάριθμες τεχνολογικές μετοχές και νομίσματα 

που αποτελούν ένδειξη μιας μεγάλης φούσκας. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η 

λιγότερη χρήση ενέργειας, επιτρέποντας σε μεγαλύτερο αριθμό miner  να 

συμμετάσχουν. 

 

2.4.4.2  IOTA 

 

Το IOTA Tangle είναι ένας καινοτόμος τύπος τεχνολογίας κατανεμημένου 

λογιστικού βιβλίου (DLT) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το περιβάλλον του  Internet 

of Things  (IoT). Η τεχνολογία IOTA βασίζεται σε έναν νέο τύπο DLT και όχι στο 

παραδοσιακό μοντέλο blockchain. Δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα IOTA, ένα μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και καταχωριστεί στη Γερμανία. Αποστολή 

του IOTA Foundation είναι να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την τυποποίηση νέων 

DLTs, συμπεριλαμβανομένου του Tangle. 

Οι σχεδιαστικοί περιορισμοί των υφιστάμενων συστημάτων blockchain για 

ορισμένες εφαρμογές οδήγησαν στην ανάπτυξη εναλλακτικών εικονικών νομισμάτων 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών. 

Το IOTA Tangle αναπτύχθηκε για να επιτρέψει μικροσυναλλαγές χωρίς τέλη για το 

αυξανόμενο οικοσύστημα συσκευών IoT. Οι συσκευές IoT είναι συσκευές με 

δυνατότητα δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως έξυπνες συσκευές, 

οικιακά συστήματα ασφαλείας, περιφερειακά υπολογιστών, φορητή τεχνολογία, 

δρομολογητές και συσκευές έξυπνων ηχείων που διαθέτουν συνδέσεις Wi-Fi, 

συνδέσεις Bluetooth ή επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC). 

Το Tangle δημιουργήθηκε με την υπόσχεση της υψηλής κλιμάκωσης, της μη 

χρέωσης και των σχεδόν άμεσων μεταφορών. Ισχυρίζεται ότι δίνει τη δυνατότητα 

στις εταιρείες να εξερευνήσουν νέα μοντέλα Business-to-Business (B2B) μέσω της 

υπηρεσίας του που θα διαπραγματεύονται σε μια ανοικτή αγορά, σε πραγματικό 
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χρόνο και χωρίς κόστος. Σε μια Λευκή Βίβλο του Serguei Popov, συζητούνται τα 

μαθηματικά θεμέλια του IOTA. Σε αυτό αναφέρει ότι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού 

του κρυπτονομίσματος είναι το "tangle", το οποίο είναι ένας κατευθυνόμενος 

ακυκλικός γραφισμός για την αποθήκευση των συναλλαγών. Υποτίθεται ότι είναι το 

επόμενο εξελικτικό βήμα στην αλυσίδα μπλοκ που προσφέρει χαρακτηριστικά για τη 

δημιουργία ενός συστήματος μικροπληρωμών από μηχανή σε μηχανή. Είναι το 

"Διαδίκτυο των πραγμάτων". Η αξιοπιστία του έγκειται στο γεγονός ότι έχει 

συνεργαστεί με τη Microsoft και μία από τις "Big 4" λογιστικές εταιρείες 

(PricewaterhouseCoopers) και ότι έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό άλλες μεγάλες 

εταιρείες.  

 

 

 

2.4.4.3  Golem 

 

Το Golem ισχυρίζεται επίσης ότι είναι κλιμακούμενο, αποκεντρωμένο, 

ασφαλές, ανοικτό στην ανάπτυξη, χωρίς ούτε ένα σημείο αποτυχίας και ικανό να 

συνδέσει εκατομμύρια κόμβους χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική P2P . Σύμφωνα 

με τον ιστότοπό του, οι προγραμματιστές είναι σε θέση να αναπτύξουν τη δική τους 

ενσωμάτωση στο Golem και να εφαρμόσουν έναν κατάλληλο μηχανισμό 

κερδοφορίας μέσω φορητών υπολογιστών και κέντρων δεδομένων ανά μήνα. Οι 

χρήστες μπορούν να κερδίζουν χρήματα "νοικιάζοντας" την υπολογιστική τους ισχύ ή 

αναπτύσσοντας και πωλώντας λογισμικό. Το Golem χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

συναλλαγών με βάση το Ethereum που εκκαθαρίζει τις πληρωμές μεταξύ των 

παρόχων, των αιτούντων και των προγραμματιστών λογισμικού. Το πλαίσιο 

εφαρμογών και συναλλαγών του επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύσσει και να 

διανέμει εφαρμογές στο δίκτυο του ιστότοπου. Αποκαλείται το Airbnb των 

κρυπτονομισμάτων, το οποίο, όπως και άλλα παρόμοια κρυπτονομίσματα, έχει 

αυξηθεί δραματικά σε αξία. 
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2.4.4.4  Request Network 

 

Στη Λευκή Βίβλο του Request, υποστηρίζεται ότι το Request είναι ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ζητήσει μια πληρωμή (ένα 

Request Invoice), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφαλή τρόπο. οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα αποκεντρωμένο αυθεντικό λογιστικό βιβλίο το 

οποίο είναι καθολικό, δηλαδή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει όλες τις παγκόσμιες 

συναλλαγές ανεξάρτητα από το είδος του νομίσματος, τη νομοθεσία ή τη γλώσσα. 

Φέρεται να είναι φθηνότερο και ασφαλέστερο από τους υπάρχοντες μηχανισμούς 

πληρωμών, επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων αυτοματοποίησης. Επιδιώκει 

να γίνει η ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου και βρίσκεται στην αφετηρία των 

ανταλλαγών που ενσωματώνουν έναν μηχανογραφημένο εμπορικό κώδικα και 

λειτουργεί ως η διαχείριση ενός πλήθους όρων πληρωμής. Αποτελεί ένα ακόμη 

στρώμα πάνω από το Ethereum2 το οποίο επιτρέπει αιτήματα πληρωμών που 

ικανοποιούν τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια. Τα πλεονεκτήματά του, σύμφωνα με τη 

Λευκή Βίβλο του, είναι η ασφάλεια που δεν ενέχει κίνδυνο υποκλοπής, σε αντίθεση 

με τις τράπεζες, η απλότητα με τη λειτουργία πληρωμής με ένα κλικ χωρίς την 

πιθανότητα σφάλματος χειροκίνητης εισαγωγής και το χαμηλότερο κόστος σε 

σύγκριση με τρίτους όπως το Paypal, το Bitpay ή το Stripe που χρεώνουν μεταξύ 1 

και 7 τοις εκατό για τις υπηρεσίες τους. Ορισμένες από τις προβλεπόμενες χρήσεις 

και τις μελλοντικές συνέπειες περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση λογιστικών 

διαδικασιών όπως οι πληρωμές και οι επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ), τον έλεγχο μέσω της χρήσης blockchain για την απλούστευση της 

συμμόρφωσης και την απλούστευση των εμπορικών εργαλείων για εύκολη πρόσβαση 

σε εργαλεία όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για πληρωμές με μεσεγγύηση ή 

factoring. 

 

2.4.4.5  Dash 

 

Όπως και άλλα κρυπτονομίσματα, το Dash είναι ένα κρυπτονόμισμα ανοικτού 

κώδικα και P2P. Η αποστολή του, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, είναι να καταστήσει 

τα ψηφιακά μετρητά εύχρηστα και προσιτά σε όλους τους χρήστες, 
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συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιορισμένο τεχνολογικό υπόβαθρο. Υποστηρίζει 

ότι ο καθένας θα μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο blockchain, να 

προσθέσει επαφές και να πληρώσει για αγορές από ιστοσελίδες ή εφαρμογές για 

κινητά με μια διαδικασία ενός κλικ. Αρχικά ονομάστηκε XCoin και αργότερα, 

Darkcoin, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα των χρηστών να 

συμμετέχουν σε πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες με εμπόρους που έχουν 

υιοθετήσει τη χρήση του με πολύ πιο γρήγορο τρόπο από ό,τι άλλα κρυπτονομίσματα. 

 

2.4.4.6  Ripple 

 

Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013, από τον δημιουργό του, Jed McCaleb, και 

είναι ένα δίκτυο πληρωμών που χρησιμοποιείται σήμερα από πολλές τράπεζες, όπως 

η Bank of America, η Santander, η American Express και η UBS. Ο κώδικάς του δεν 

είναι ανοιχτού κώδικα, αλλά ανήκει στην ιδιωτική ιδιοκτησία της Ripple. Σε αντίθεση 

με το Bitcoin το οποίο είναι αποκεντρωμένο -δηλαδή οι χρήστες αποκτούν μονάδες 

μέσω εξόρυξης- το Ripple είναι συγκεντρωτικό, δηλαδή μόνο αυτό μπορεί να εκδίδει 

μονάδες κατά βούληση, και αυτό γίνεται από το Ίδρυμα Ripple το οποίο έχει 

δημιουργήσει 100 δισεκατομμύρια μονάδες (XRP). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, 

είναι κλιμακούμενο, ασφαλές και διαλειτουργικό με διαφορετικά δίκτυα. Η λύση 

λογισμικού της, xCurrent, επιτρέπει στις τράπεζες να διακανονίζουν άμεσα 

διασυνοριακές πληρωμές με παρακολούθηση από άκρο σε άκρο. Οι τράπεζες 

στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τις 

λεπτομέρειες της πληρωμής πριν από την έναρξη της συναλλαγής και στη συνέχεια 

επιβεβαιώνουν την παράδοση μετά το διακανονισμό. Ελαχιστοποιεί το κόστος και τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για ρευστότητα. Χρησιμοποιεί μια τυποποιημένη διεπαφή, 

το απλό API (Application Programming Interface) της xVia που δεν απαιτεί 

εγκατάσταση λογισμικού και επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν απρόσκοπτα 

πληρωμές σε παγκόσμιο επίπεδο με διαφάνεια της κατάστασης των πληρωμών. 
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2.4.4.7  Monero 

 

Το Monero είναι ένα κορυφαίο κρυπτονόμισμα που ισχυρίζεται ότι είναι 

"ασφαλές, ιδιωτικό και μη ανιχνεύσιμο". Με ανοιχτό κώδικα, ο ιστότοπος του 

Monero ισχυρίζεται ότι είναι αποκεντρωμένο, προσβάσιμο σε όλους και έτσι 

επιτρέπει στους χρήστες να είναι η δική τους τράπεζα, επιτρέποντάς τους να 

διατηρούν λογαριασμούς και συναλλαγές ανώνυμα, είναι ασφαλές λόγω της χρήσης 

υπογραφών δακτυλίου και άλλων μέσων για να αποτρέψει τρίτους από το να 

κρυφοκοιτάζουν, και είναι ανταλλάξιμο, καθώς δεν μπορεί να μπει σε μαύρη λίστα 

από τους πωλητές ή τα ανταλλακτήρια. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί από αγορές 

του darknet καθώς και από άτομα με έννομο συμφέρον. 

 

 

 

2.5  Ψηφιακές  μάρκες  (Cryptotokens) 

 

Τα ψηφιακά tokens αποτελούν τη βάση για την τελευταία μανία του 

"γρηγορότερου πλουτισμού". χρησιμοποιούνται από νεοσύστατες εταιρείες για την 

άντληση κεφαλαίων για την τεχνολογία που αναπτύσσουν οι προγραμματιστές. Όπως 

και με τα bitcoins, η αξία τους είναι αυτή που τους δίνουν οι επενδυτές. Μέχρι 

σήμερα, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί σε ICOs tokens για 

νεοσύστατες εταιρείες, όπου οι αγοραστές των tokens συνεισφέρουν κεφάλαιο σε 

αυτές τις ψηφιακές επιχειρήσεις με την ελπίδα ότι η αξία των tokens θα αυξηθεί 

σημαντικά και τα ψηφιακά προϊόντα που θα προκύψουν από τις επενδύσεις τους θα 

αποφέρουν χρηματικό κέρδος. Μολονότι οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων 

έχουν επενδύσει σε αυτές τις ICO, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν οι  νεοφυείς 

επιχειρήσεις συχνά στηρίζονταν σε αυτούς για τη χρηματοδότηση των προτεινόμενων 

επιχειρήσεών τους, τα εν λόγω μάρκες μπορούν να αγοραστούν από απλούς 

επενδυτές σε πολύ μικρότερα ποσά που συλλογικά όχι μόνο ανταγωνίζονται τα ποσά 
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που επενδύονται από τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά πλέον 

υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά τα ποσά.  

Τα tokens αντιπροσωπεύουν ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως περιουσία ή 

χρησιμότητα, ή λειτουργούν ως κινητές αξίες, είναι ανταλλάξιμα και μπορεί να 

προσφέρουν εισόδημα ή ανταμοιβές. Το πιο γνωστό είναι το Ethereum που 

προσφέρει tokens ενώ το Bitcoin προσφέρει νομίσματα. είναι γενικά 

διαπραγματεύσιμα και συνήθως βρίσκονται πάνω στην αλυσίδα μπλοκ καθιστώντας 

έτσι περιττή την τροποποίηση του υπάρχοντος πρωτοκόλλου ή της αλυσίδας μπλοκ. 

Δημιουργούνται σε μια  ICO και μπορεί να θεωρηθούν ως κινητές αξίες που απαιτούν 

καταχώριση και συμμόρφωση με άλλους νόμους και κανονισμούς. 

Παραδοσιακά, οι δημόσιες εγγραφές IPO αφορούσαν εκλεπτυσμένους 

επενδυτές hedge funds, venture capitalists και άλλους που είχαν σημαντικά κεφάλαια 

να επενδύσουν με αντάλλαγμα ένα ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας (μετοχές). 

Οι ICOs διαφοροποιούνται από τις IPOs προσφέροντας προϊόντα ή υπηρεσίες. 

γίνονται κυρίαρχες, όπου ακόμη και άτομα με πενιχρά εισοδήματα και κεφάλαια 

ασχολούνται με την αγορά μεριδίων σε νεοεμφανιζόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Οι επενδύσεις έγιναν με την προσφορά tokens μέσω των ανοικτών προσφορών ICO 

που επέτρεψαν τη δημιουργία νέων μοντέλων και την άντληση κεφαλαίων σχεδόν 

κυριολεκτικά εν μία νυκτί, αποφεύγοντας τα ρυθμιστικά χρονοβόρα εμπόδια των 

παραδοσιακών προσφορών. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι tokens που μπορούν να αγοραστούν: από utility 

tokens. είναι από, μέχρι equity και debt security tokens, και άλλα κρυπτονομίσματα, 

καθένα από τα οποία προσφέρει ένα είδος προνομίου στον αγοραστή σε ένα πλήθος 

προϊόντων και/ή υπηρεσιών, συχνά προκύπτουν από crowdfunding .  Μπορούν να 

μεταβιβαστούν σε άλλους σε μια δευτερογενή αγορά και είναι σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και τις δημόσιες εγγραφές που 

υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών 

του 1933 και 1934. Οι ICOs προπωλούν μάρκες νομισμάτων σε δυνητικούς επενδυτές 

σύμφωνα με μια ιδέα που καθορίζεται γενικά από την εταιρεία σε μια Λευκή Βίβλο 

που περιέχει τόσο εννοιολογική όσο και μαθηματική ορολογία αλγορίθμων.  

Συζήτηση αναφέρει γενικά την αποστολή, το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό-
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στόχο και τον τρόπο πώλησης νομισμάτων που θα πραγματοποιηθεί.  Παραδείγματα 

είναι τα tokens κρυπτονομισμάτων της Ethereum, τα tokens της Golem που 

λαμβάνονται από την πώληση υπολογιστικής χωρητικότητας, η χρήση tokens από την 

Anryze για την αποκωδικοποίηση ηχητικών βλαβών και τα κουπόνια μετοχών που 

πωλούνται στα χρηματιστήρια. 

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα Λευκής Βίβλου που εξετάζει τις πωλήσεις token 

είναι αυτό των ιδρυτών και επικεφαλής αρχιτεκτόνων των Ethereum και TrueBit, οι 

οποίοι συζητούν τις πωλήσεις token του Ethereum. αναφέρουν ότι συνήθως οι 

αγοραστές που επιθυμούν να αγοράσουν τα token ERC20 του Ethereum μέσω του 

δικτύου Ethereum το κάνουν σε αντάλλαγμα για το ίδιο το νόμισμα του Ethereum. Σε 

αντίθεση με τις πωλήσεις μετοχών σε δημόσιες εγγραφές, αυτά τα token δεν έχουν 

γνωστή αρχική αποτίμηση της αγοράς και οι αγοραστές πρέπει να βασίζονται σε 

προβλέψεις και δυνατότητες. Η Ethereum έχει πραγματοποιήσει προσφορές με 

ανώτατο όριο, δηλαδή με ανώτατο όριο έναν καθορισμένο μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό 

tokens προς πώληση, και προσφορές χωρίς ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις οποίες οι 

πωλήσεις είναι δυνητικά απεριόριστες. Άλλοι τύποι πωλήσεων token μπορεί να 

περιλαμβάνουν κρυφά ανώτατα όρια και αντίστροφες ολλανδικές δημοπρασίες. (Μια 

ολλανδική δημοπρασία είναι όταν ένα αρχικό υψηλό ποσό προσφοράς μειώνεται 

σταδιακά έως ότου ένας επαρκής αριθμός αγοραστών συμφωνήσει να αγοράσει). 

Βαθύτερη ανάλυση για τα tokens σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

2.6  Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση 

 

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (κοινώς αναφερόμενη ως DeFi) είναι μια 

μορφή χρηματοδότησης βασισμένη στην αλυσίδα μπλοκ, η οποία δεν βασίζεται σε 

κεντρικούς χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες, όπως χρηματιστήρια, ανταλλακτήρια ή 

τράπεζες για να προσφέρει παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα, και αντ' αυτού 

χρησιμοποιεί έξυπνες συμβάσεις σε αλυσίδες μπλοκ, με πιο διαδεδομένη το 

Ethereum. Οι πλατφόρμες DeFi επιτρέπουν στους ανθρώπους να δανείζουν ή να 

δανείζονται κεφάλαια από άλλους, να κερδοσκοπούν με τις κινήσεις των τιμών σε μια 

σειρά περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας παράγωγα, να διαπραγματεύονται 
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κρυπτονομίσματα, να ασφαλίζονται έναντι κινδύνων και να κερδίζουν τόκους σε 

λογαριασμούς που μοιάζουν με αποταμιεύσεις. Η DeFi χρησιμοποιεί μια πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα συνθέσιμα δομικά στοιχεία. Ορισμένες εφαρμογές DeFi 

προωθούν υψηλά επιτόκια αλλά υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο. Μέχρι τον Οκτώβριο 

του 2020, πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια (αξίας σε κρυπτονόμισμα) είχαν 

κατατεθεί σε διάφορα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά πρωτόκολλα, γεγονός που 

αντιπροσώπευε υπερδεκαπλασιασμό κατά τη διάρκεια του 2020.  Μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2021, περίπου 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν επενδυθεί σε DeFi. 

 

2.7  Forks- διακλαδώσεις 

 

Περιπλέκοντας τους διάφορους τύπους ψηφιακών νομισμάτων, υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις για το Bitcoin και την υποκείμενη τεχνολογία blockchain, 

γνωστές ως altcoins, νομίσματα ή forks, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να 

υποδιαιρεθούν σε hard forks και soft forks, όπως το Litecoin, το Namecoin και το 

Dogecoin, καθένα από τα οποία έχει τη δική του παραλλαγή της υποκείμενης 

τεχνολογίας blockchain. Ένα fork σε σχέση με το κρυπτονόμισμα εμφανίζεται όταν 

δημιουργούνται εναλλακτικές εκδόσεις του συγκεκριμένου νομίσματος. το πρόβλημα 

είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις του νομίσματος (π.χ. το Bitcoin χωρίζεται 

σε Bitcoin και Bitcoin Cash) και τίθεται το ζήτημα της συμβατότητας. Καθώς είναι 

ανοικτού κώδικα, οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν φαινομενικά από 

οποιονδήποτε χρήστη. Η διακλάδωση μπορεί να προκύψει είτε από τη συγκεκριμένη 

αλυσίδα μπλοκ που χρησιμοποιείται, όπως στο Bitcoin, η οποία μπορεί στη συνέχεια 

να διασπαστεί σε εναλλακτικές αλλά συμβατές εκδόσεις, είτε όταν προκύπτει μια νέα 

έκδοση της τεχνολογίας που ισχυρίζεται ότι είναι είτε καλύτερη είτε επιδιώκει να την 

εφαρμόσει σε άλλες χρήσεις (Litecoin, IOTA, Ripple κ.λπ.). Μια hard fork συμβαίνει 

όταν το κρυπτονόμισμα διασπάται σε δύο διαφορετικά κρυπτονομίσματα, γενικά 

λόγω της αδυναμίας των μη αναβαθμισμένων κόμβων (άτομα που έχουν στην κατοχή 

τους ένα αντίγραφο μιας αλυσίδας μπλοκ) να επικυρώσουν μπλοκ που 

δημιουργούνται από νεότερους αναβαθμισμένους κόμβους, ενώ μια soft fork 

αναφέρεται σε μια απόκλιση σε μια ενημερωμένη έκδοση της αλυσίδας μπλοκ που 
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τροποποιεί την προηγούμενη έκδοση αλλά παραμένει συμβατή. Ορισμένα νομίσματα 

χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο SHA-256 που αποτελεί και τη βάση του Bitcoin, ενώ 

πολλά άλλα χρησιμοποιούν αλγόριθμο script, καθώς και υβριδικά και εναλλακτικά 

κρυπτονομίσματα. 

 

 

 

2.8  Altcoins 

 

Τα Altcoins είναι εναλλακτικά κρυπτονομίσματα που δεν είναι συμβατά με το 

Bitcoin αλλά το μιμούνται γενικά χρησιμοποιώντας τον ίδιο αλγόριθμο 

κατακερματισμού με το Bitcoin, δηλ, SHA-256. είναι P2P, χρησιμοποιώντας μια 

διαδικασία εξόρυξης για τη δημιουργία νέων μπλοκ με βάση την τεχνολογία 

blockchain. Μπορούν να θεωρηθούν "hard forks" του Bitcoin και συχνά 

υποστηρίζεται ότι αποτελούν βελτίωση σε σχέση με αυτό, εκτελώντας διαφορετικές 

λειτουργίες ή αποτελούν βελτίωση κάποιου συστατικού του Bitcoin. Υπάρχουν 

αρκετές εκατοντάδες  altcoins που έχουν εμφανιστεί ως εναλλακτικές λύσεις. 

Παραδείγματα αποτελούν το Ethereum, το Dogecoin, το Feathercoin και το Peercoin, 

τα οποία προσπαθούν να προσφέρουν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις για το Bitcoin 

χρησιμοποιώντας λιγότερη υπολογιστική ισχύ για τη δημιουργία μπλοκ. Ένα 

σημαντικό altcoin είναι το Litecoin με τον αλγόριθμο κατακερματισμού του και τις 

υψηλότερες νομισματικές μονάδες. Άλλα altcoins αλλοδαπών νομισμάτων 

περιλαμβάνουν το Namecoin (ένα σύστημα καταχώρισης domain), το Dogecoin, το 

Mοnero και το Peercoin. 
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2.9  Meta Coins 

 

Τα meta coins είναι πρωτόκολλα που βασίζονται σε μια υπάρχουσα 

πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 

Counterparty, το οποίο είναι μια P2P χρηματοοικονομική πλατφόρμα που 

χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα XCP, και μοιράζεται το ίδιο πλεονέκτημα στο ότι 

δεν χρειάζεται ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος: στόχος του είναι να "εκδημοκρατίσει το 

nοnce με τον ίδιο τρόπο που το ίδιο το Διαδίκτυο εκδημοκρατίζει τη δημιουργία και 

την ανταλλαγή πληροφοριών". Βασίζεται στην πλατφόρμα Bitcoin που επιτρέπει 

στους χρήστες να συμμετέχουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα με έναν ανέξοδο 

τρόπο, μοιραζόμενοι τα ίδια χαρακτηριστικά που είναι φιλικά προς τον χρήστη, 

ανοικτά, ασφαλή και προστατευμένα. Μπορεί να κάνει στοιχήματα, να κατασκευάσει 

έξυπνα συμβόλαια, να δημιουργήσει και να πουλήσει κανείς τα δικά του εισιτήρια για 

συγκεκριμένες λειτουργίες, να μεταδώσει πληροφορίες και να εκτελέσει ένα πλήθος 

άλλων εργασιών που σχετίζονται με τα οικονομικά. 

 

 

 

2.10  Sidecoin 

 

Το Sidecoin είναι ένα fork του Bitcoin το οποίο, σύμφωνα με το Λευκό Βιβλίο 

του Side Bitcoin, "είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει τη λήψη ενός στιγμιότυπου 

της αλυσίδας μπλοκ του Bitcoin." Οι προγραμματιστές δήλωσαν ότι συνέταξαν μια 

λίστα με τις μη δαπανημένες εξόδους συναλλαγών, τις οποίες στη συνέχεια 

χρησιμοποίησαν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα για να εκκινήσουν μια νέα αλυσίδα 

μπλοκ, προγραμματιστές πήραν ένα στιγμιότυπο των διαθέσιμων δημόσιων 

διευθύνσεων στο δίκτυο Bitcoin, κατεβάζοντας την αλυσίδα μπλοκ του Bitcoin με τα 

δημόσια κλειδιά τους και μετέτρεψαν τα hash σε κοινά χρησιμοποιούμενες 

διευθύνσεις  Bitcoin, στη συνέχεια "ανέλυσαν" τα υπόλοιπα στην αλυσίδα μπλοκ του 

Bitcoin.  Η υποτιθέμενη χρήση του sidechain είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όσους 
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επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα altcoin και να αυξήσουν δραματικά την αποδοχή 

της κοινότητας. 

 

2.11  Sidechain 

 

Μια sidechain είναι η χρήση μιας ξεχωριστής αλυσίδας μπλοκ, στην οποία 

όμως ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην αρχική αλυσίδα μπλοκ (κύρια αλυσίδα). 

Όταν χρησιμοποιείται στο Bitcoin, ο χρήστης στέλνει bitcoins σε μια ειδική 

διεύθυνση στην αλυσίδα μπλοκ Bitcoin που έχει οριστεί από την αρχική αλυσίδα 

μπλοκ. Το Ethereum διαθέτει ένα ιδιωτικό δίκτυο βασισμένο στο Ethereum που 

επιτρέπει την αποστολή του ether του σε μια ιδιωτική αλυσίδα μπλοκ μακριά από τη 

δημόσια κύρια αλυσίδα του Ethereum. 

 

2.12  Έξυπνες συμβάσεις 

 

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι εικονικά συμβόλαια που χρησιμοποιούν και 

βρίσκονται πάνω στην πλατφόρμα Ethereum, τα οποία συνάπτονται χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση, βασίζονται σε μια αλληλουχία κωδικοποιημένων γεγονότων που 

επαληθεύουν και εκτελούν αυτόματα τους συμφωνημένους όρους του συμβολαίου. 

Οι όροι σε αυτά καταγράφονται σε υπολογιστή και όχι σε έντυπη νομική γλώσσα. Η 

έννοια του "έξυπνου συμβολαίου" επινοήθηκε από τον Nick Szabo, ο οποίος είναι 

μαθηματικός, επιστήμονας πληροφορικής και νομικός που ενδιαφερόταν για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ συμβολαίων και ψηφιακής τεχνολογίας. Το σύστημα 

περιλαμβάνει μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα που εκτελείται σε μια ειδικά 

κατασκευασμένη αλυσίδα μπλοκ (blockchain) η οποία διαθέτει έξυπνες συμβάσεις 

και η οποία, σύμφωνα με την Ethereum, εκτελείται "ακριβώς όπως έχει 

προγραμματιστεί, χωρίς καμία πιθανότητα διακοπής λειτουργίας, λογοκρισίας, 

απάτης ή παρέμβασης τρίτων". δεν υπάρχουν μεσάζοντες εφόσον συνδέονται με το 

DLT. 
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Μεταξύ των πλεονεκτημάτων ενός έξυπνου συμβολαίου είναι η 

κωδικοποίησή του, η οποία είναι λιγότερο αμφίσημη από τη λεκτική γλώσσα, 

επαληθεύσιμη,  αυτοεκτελούμενη και ενσωματώνεται στα συστήματα πληροφορικής. 

Ωστόσο, έχει επίσης αρνητικές πτυχές, όπως η έλλειψη γνώσης σχετικά με τις 

μεθοδολογίες της, οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη 

διαφάνεια και η ανάγκη για συνεχείς ενημερώσεις. έτσι, η διερευνάται τη χρήση 

έξυπνων συμβάσεων στο εσωτερικό της, οι οποίες προσφέρουν σημαντική 

εξοικονόμηση, χρόνο και φαινομενική ελευθερία από hacking.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΞΙΑ CRYPTOS 

 

 

Θα παρουσιάσουμε δυο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από διαφορετικές  

οπτικές γωνίες όσων αφορά την αξιολόγηση και εγγενή αξία των κρυπτονομισμάτων. 

Ο ένας είναι με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζει με το γνωστό fiat 

χρήμα και ο άλλος είναι ένας εντελώς νέος τρόπος που δεν έχει καμία σχέση με την 

αποτίμηση του fiat χρήματος αφού πηγάζει από την τεχνολογία blockchain και δεν 

είναι άλλος από το άγνωστο μέχρι τώρα tokenomics. 

 

3.1  Γιατί το Bitcoin έχει αξία; 

 

Το Bitcoin δεν έχει την υποστήριξη των κυβερνητικών αρχών, ούτε διαθέτει 

ένα σύστημα ενδιάμεσων τραπεζών για τη διάδοση της χρήσης του. Ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο που αποτελείται από ανεξάρτητους κόμβους είναι υπεύθυνο 

για την έγκριση των συναλλαγών που βασίζονται στη συναίνεση στο δίκτυο του 

Bitcoin. Δεν υπάρχει καμία fiat αρχή, με τη μορφή μιας κυβέρνησης ή μιας 
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νομισματικής αρχής, που να ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος στον κίνδυνο και να 

αποζημιώνει τους δανειστές, κατά κάποιο τρόπο, εάν μια συναλλαγή πάει στραβά. 

Ωστόσο, το κρυπτονόμισμα εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά ενός 

συστήματος νομισμάτων fiat. Για παράδειγμα, είναι σπάνιο και μπορεί να διαιρεθεί 

σε συστατικές μονάδες που ονομάζονται Satoshis. Δεν μπορεί να παραχαραχθεί. Ο 

μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να δημιουργήσει ένα πλαστό bitcoin 

θα ήταν εκτελώντας αυτό που είναι γνωστό ως διπλή δαπάνη. Αυτό αναφέρεται σε 

μια κατάσταση κατά την οποία ένας χρήστης "ξοδεύει" ή μεταφέρει το ίδιο bitcoin σε 

δύο ή περισσότερες διαφορετικές ρυθμίσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά μια διπλή 

εγγραφή. 

Αυτό που καθιστά απίθανη τη διπλή δαπάνη είναι το μέγεθος του δικτύου 

Bitcoin. Θα ήταν απαραίτητη η λεγόμενη επίθεση 51%, κατά την οποία μια ομάδα 

miners ελέγχει θεωρητικά περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ισχύος του 

δικτύου. Ελέγχοντας την πλειοψηφία όλης της ισχύος του δικτύου, αυτή η ομάδα θα 

μπορούσε να κυριαρχήσει στο υπόλοιπο δίκτυο για να παραποιήσει τα αρχεία. 

Ωστόσο, μια τέτοια επίθεση στο Bitcoin θα απαιτούσε συντριπτική ποσότητα 

προσπάθειας, χρημάτων και υπολογιστικής ισχύος, καθιστώντας έτσι την πιθανότητα 

αυτή εξαιρετικά απίθανη. 

Όμως το Bitcoin αποτυγχάνει στο τεστ χρησιμότητας επειδή χρησιμοποιείται 

ελάχιστα για συναλλαγές λιανικής. Η κύρια πηγή αξίας για το Bitcoin, λοιπόν, είναι 

τα οικονομικά της προσφοράς και της ζήτησής του. Το επιχείρημα για την αξία του 

bitcoin είναι παρόμοιο με εκείνο για τον χρυσό, ένα εμπόρευμα που μοιράζεται 

χαρακτηριστικά με το κρυπτονόμισμα. Η ποσότητα του κρυπτονομίσματος είναι 

περιορισμένη σε 21 εκατομμύρια. 

Η αξία του είναι συνάρτηση αυτής της σπανιότητας. Καθώς η προσφορά του 

bitcoin μειώνεται, η ζήτηση για το κρυπτονόμισμα έχει αυξηθεί. Οι επενδυτές ζητούν 

διακαώς ένα κομμάτι από την ολοένα αυξανόμενη πίτα κερδών που προκύπτει από τη 

διαπραγμάτευση της περιορισμένης προσφοράς του. 

Το Bitcoin έχει επίσης περιορισμένη χρησιμότητα όπως ο χρυσός, ο οποίος 

χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές. Η υποκείμενη τεχνολογία του 

Bitcoin, που ονομάζεται blockchain, δοκιμάζεται και χρησιμοποιείται ως σύστημα 
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πληρωμών. Μία από τις πιο αποτελεσματικές περιπτώσεις χρήσης του είναι στα 

διασυνοριακά εμβάσματα για την αύξηση της ταχύτητας και τη μείωση του κόστους. 

Ορισμένες χώρες, όπως το Ελ Σαλβαδόρ, στοιχηματίζουν ότι η τεχνολογία του 

Bitcoin θα εξελιχθεί αρκετά ώστε να γίνει μέσο για καθημερινές συναλλαγές. 

Όταν συμβεί αυτό, η οικονομία του κρυπτονομίσματος θα διασφαλίσει ότι 

είναι έτοιμο. Ένα bitcoin έχει πολύ μεγαλύτερο συντελεστή διαιρετότητας σε 

σύγκριση με τα τυπικά νομίσματα fiat. Μπορεί να διαιρεθεί έως και οκτώ δεκαδικές 

μονάδες σε συστατικές μονάδες που ονομάζονται Satoshis.  

Εάν το bitcoin συνεχίσει να κερδίζει σε τιμή με την πάροδο του χρόνου, οι 

χρήστες με ένα μικροσκοπικό κλάσμα ενός bitcoin θα εξακολουθούν να μπορούν να 

συμμετέχουν σε συναλλαγές που αφορούν το κρυπτονόμισμα. Η ανάπτυξη 

παράπλευρων καναλιών, όπως το δίκτυο Lightning Network, θα πρέπει να ενισχύσει 

περαιτέρω την αξία της οικονομίας του Bitcoin. 

 

3.2  Οι προκλήσεις της αποτίμησης του Bitcoin 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η ιδιότητα του Bitcoin ως αποθήκη 

αξίας. Η χρησιμότητα του Bitcoin ως αποθήκη αξίας εξαρτάται από τη χρησιμότητά 

του ως μέσο ανταλλαγής. Αυτό το βασίζουμε με τη σειρά μας στην υπόθεση ότι, για 

να χρησιμοποιηθεί κάτι ως μέσο αποθήκευσης αξίας, πρέπει να έχει κάποια εγγενή 

αξία, και αν το Bitcoin δεν επιτύχει ως μέσο ανταλλαγής, δεν θα έχει πρακτική 

χρησιμότητα και, συνεπώς, δεν θα έχει εγγενή αξία και δεν θα είναι ελκυστικό ως 

μέσο αποθήκευσης αξίας. 

Σε μεγάλο μέρος της ιστορίας του, η τρέχουσα αξία του Bitcoin καθοδηγείται 

κυρίως από το κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Το Bitcoin έχει παρουσιάσει 

χαρακτηριστικά φούσκας με δραστικές αυξήσεις τιμών και μια τρέλα προσοχής από 

τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι πιθανό να μειωθεί καθώς το Bitcoin συνεχίζει να 

βλέπει μεγαλύτερη υιοθέτηση από τους θεσμικούς, αλλά το μέλλον είναι αβέβαιο. 
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Η χρησιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς του Bitcoin αμφισβητούνται 

επίσης από τις δυσκολίες που περιβάλλουν τους χώρους αποθήκευσης και 

ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Τα τελευταία χρόνια, τα ανταλλακτήρια ψηφιακών 

νομισμάτων μαστίζονται από κλοπές και απάτες. 

 

Ένα παράδειγμα αποτίμησης του Bitcoin 

Για να τοποθετήσουμε μια αξία στο Bitcoin, πρέπει να προβλέψουμε ποια 

διείσδυση στην αγορά θα επιτύχει σε κάθε τομέα. Για χάρη της αξιολόγησης, θα 

επιλέξουμε μια μάλλον αυθαίρετη τιμή του 15%, τόσο για το Bitcoin ως νόμισμα όσο 

και για το Bitcoin ως μέσο αποθήκευσης αξίας. Σας ενθαρρύνουμε να σχηματίσετε τη 

δική σας γνώμη για αυτή την πρόβλεψη και να προσαρμόσετε την αποτίμηση 

αναλόγως. 

Ο απλούστερος τρόπος προσέγγισης του μοντέλου θα ήταν να εξετάσετε την 

τρέχουσα παγκόσμια αξία όλων των μέσων ανταλλαγής και όλων των καταστημάτων 

αξίας που είναι συγκρίσιμα με το Bitcoin και στη συνέχεια να υπολογίσετε την αξία 

του Bitcoin σε ποσοστό που προβλέπεται. Το κυρίαρχο μέσο ανταλλαγής είναι το 

κρατικά υποστηριζόμενο χρήμα και για το μοντέλο μας θα επικεντρωθούμε 

αποκλειστικά σε αυτά. 

Σε γενικές γραμμές, το M1 (το οποίο περιλαμβάνει το M0 ή το συνολικό ποσό 

του χρήματος που κυκλοφορεί σε μια οικονομία) αξίζει σήμερα περίπου 4,9 

τρισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο θα χρησιμεύσει ως η τρέχουσα παγκόσμια αξία 

των μέσων ανταλλαγής μας. 

Το Μ3 (το οποίο περιλαμβάνει όλους τους άλλους κλάδους) μείον το Μ1 

αξίζει περίπου 45 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θα το συμπεριλάβουμε αυτό ως μέσο 

αποθήκευσης αξίας που είναι συγκρίσιμο με το Bitcoin. Σε αυτό θα προσθέσουμε 

επίσης μια εκτίμηση για την παγκόσμια αξία του χρυσού που κατέχεται ως μέσο 

αποθήκευσης αξίας. Αν και ορισμένοι μπορεί να χρησιμοποιούν τα κοσμήματα ως 

αποθήκη αξίας, για το μοντέλο μας, θα λάβουμε υπόψη μόνο τους ράβδους χρυσού.  

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτιμά ότι, στο τέλος του 1999, υπήρχαν 

περίπου 122.000 μετρικοί τόνοι διαθέσιμου υπέργειου χρυσού. Από αυτό, το 48%, ή 



 
64 

58.560 μετρικοί τόνοι, ήταν υπό μορφή ιδιωτικών και επίσημων αποθεμάτων ράβδων 

χρυσού. Με εκτιμώμενη τρέχουσα τιμή 1.200 δολάρια ανά ουγγιά, αυτή η ποσότητα 

χρυσού αξίζει σήμερα πάνω από 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

Επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει έλλειμμα στην προσφορά αργύρου και οι 

κυβερνήσεις πωλούν σημαντικές ποσότητες των αργυρών ράβδων τους, αιτιολογούμε 

ότι το μεγαλύτερο μέρος του αργύρου χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και όχι ως 

αποθήκη αξίας και δεν θα συμπεριλάβουμε το ασήμι στο μοντέλο μας. Ούτε θα 

αντιμετωπίσουμε άλλα πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους λίθους. Συνολικά, η εκτίμησή 

μας για την παγκόσμια αξία των αποθηκών αξίας που είναι συγκρίσιμες με το Bitcoin 

-συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών ταμιευτηρίου, των μικρών και μεγάλων 

προθεσμιακών καταθέσεων, των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς και των 

ράβδων χρυσού- ανέρχεται σε 47,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

Η συνολική εκτίμησή μας για την παγκόσμια αξία των μέσων ανταλλαγής και 

των αποθεμάτων αξίας ανέρχεται έτσι σε 52,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εάν το 

Bitcoin επιτύχει το 15% αυτής της αποτίμησης, η κεφαλαιοποίησή του σε σημερινά 

χρήματα θα ήταν 10,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Με όλα τα 21 εκατομμύρια bitcoin 

σε κυκλοφορία, αυτό θα τοποθετούσε την τιμή του 1 Βitcoin στα 514.000 δολάρια. 

 

 

 

3.3  Αξιολόγηση  βάσει γνωρισμάτων fiat χρήματος  

 

Αν ο όγκος των συναλλαγών αυξηθεί πολύ, τότε η ισοτιμία από δολάρια σε 

bitcoins πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ, επειδή κάθε Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μόνο συγκεκριμένες φορές την ημέρα. Η αγοραία αξία όλων των bitcoins πρέπει να 

είναι αρκετή για να στηρίξει τον όγκο των συναλλαγών.  

Η εγγενής αξία μετριέται συνήθως με τη χρήση της μεθόδου των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Αυτή είναι η ιδέα που μπορεί να εκτιμήσει την 

εγγύηση σήμερα με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών στην 

παρούσα αξία τους. Στην περίπτωση του Paypal ή Western Union, οι επιχειρήσεις 
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παράγουν έσοδα, χρεώνοντας για τις υπηρεσίες μετάδοσης χρήματος, τα οποία στη 

συνέχεια χρησιμοποιούνται για να εξοφλήσουν τα έξοδα και τελικά να 

δημιουργήσουν μια ταμειακή ροή για τους επενδυτές. Στην περίπτωση των 

κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος απόδειξης της εργασίας (P2P), 

δεν υπάρχουν ταμειακές ροές, ούτε μερίσματα που καταβάλλονται στους κατόχους. 

Ταχύτητα (velocity): Ο ρυθμός κινητικότητας των νομισμάτων μεταξύ διαφόρων 

κατόχων, έναντι της συσσώρευσης. Η ταχύτητα αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

φορών που κάθε νόμισμα δαπανάται σε ένα χρόνο. Αν ο αριθμός αυτός αυξάνεται, η 

χρήση του κάθε επιμέρους νομίσματος αυξάνεται τελικά, μειώνοντας την αξία του 

κάθε νομίσματος. Αυτό είναι επειδή χρειάζονται λιγότερα νομίσματα, τα οποία τώρα 

κινούνται γρηγορότερα μεταξύ των συναλλαγών, για να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο 

συναλλακτικής δραστηριότητας.  

Κεφαλαιοποίηση (capitalization): Η συνολική αξία αγοράς σε δολάρια όλων των 

μετοχών της εταιρείας (ή των στοιχείων του ενεργητικού). Η κεφαλαιοποίηση 

υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις μετοχές μιας εταιρείας με την τρέχουσα τιμή της 

αγοράς μίας μετοχής. Η επενδυτική κοινότητα χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό για να 

προσδιοριστεί το μέγεθος της εταιρείας, σε αντίθεση με τις πωλήσεις ή τα συνολικά 

στοιχεία του ενεργητικού. 

Ζήτηση (demand): Η αξία ζήτησης οδηγείται από τη χρησιμοποίηση των 

κρυπτονομισμάτων ως ένα δίκτυο ή νόμισμα πληρωμής. Σε κάθε δεδομένο σημείο, 

υπάρχει μια απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση για να διατηρήσει ένα ορισμένο επίπεδο 

συναλλακτικής δραστηριότητας. Αυτό θα περιλαμβάνει τις συναλλαγές που  

θεωρούνται πληρωμές, όπως αγορές και εμβάσματα, αλλά θα αποκλειστούν οι 

κερδοσκοπικές συναλλαγές  FX (αγορά συναλλάγματος) στις συναλλαγές καθώς 

αυτές δεν προσθέτουν αξία στην χρήση των κρυπτονομισμάτων ως ένα δίκτυο 

πληρωμών. Η ιδέα πίσω από τον παρακάτω τύπο βασίζεται στην ποσοτική θεωρία 

του χρήματος: 

 

Συνολική Δαπάνη= Ταχύτητα x Κεφαλαιοποίηση 

 

Επομένως για να υπολογίσουμε την απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση ενός 

κρυπτονομίσματος για να καλύπτονται οι συναλλαγές: 
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Απαιτούμενη Κεφαλαιοποίηση= Συνολική Δαπάνη / Ταχύτητα 

 

Ωστόσο, η απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση εδώ είναι διαφορετική από ότι απλά 

ο πολλαπλασιασμός της τιμής ανά κέρμα με τον αριθμό των νομισμάτων. Επειδή δεν 

συμμετέχουν όλα τα νομίσματα στη συντήρηση της απαιτούμενης κεφαλαιοποίησης 

της αγοράς, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα με υπερεκτίμηση.  

Προσφορά (supply): Η προμήθεια στα κρυπτονομίσματα παραδοσιακά θεωρείται 

απλά ως τα νομίσματα που υπάρχουν διαθέσιμα ως προϊόντα εξόρυξης. Αυτό, 

ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι κέρματα έχουν χαθεί με τη πάροδο του 

χρόνου, κέρματα παρακρατούνται από τη διανομή και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 

συναλλαγές, δηλαδή νομίσματα που χρησιμοποιούνται ως μέσο αποθήκευσης αξίας. 

Το 2013, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι μέχρι και το 64% των bitcoins παρέμεινε σε 

αποθήκευση. Πολλά άτομα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα Bitcoin ως μέσα 

μακροπρόθεσμης αποθήκευσης αξίας, με αποτέλεσμα την λήψη τους από την 

κυκλοφορία προς χρήση στις συναλλαγές.  

Μεταξύ κρυπτονομισμάτων όπως τα Ripple και Auroracoin, το μοντέλο 

διανομής δημιουργεί μια υπερεκτίμηση της πραγματικής κεφαλαιοποίησης, που 

απαιτείται για τη διατήρηση συναλλακτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα 

μοντέλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος των κρυπτονομισμάτων παρακρατείται για το 

μέλλον της διανομής, αλλά εξακολουθεί να ληφθεί υπόψη και η τακτική του τύπου: 

 

Τιμή ανά νόμισμα x Υπάρχοντα Νομίσματα= Κεφαλαιοποίηση 

 

Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στο νόμισμα Ripple (XRP), θα δείτε ότι 

κατά την έναρξη, δημιουργήθηκαν κατ 'ανώτατο όριο 100 δισ. XRP, με 20 δισ. να 

διατηρούνται από τους ιδρυτές και τους επενδυτές, 25 δισ. να παρακρατούνται από 

την εταιρία, και 55 δισ. που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε απελευθέρωση 

συναρτήσει του χρόνου. Από τις 11 Απριλίου του 2014, περίπου 7.580 εκατομμύρια 

XRP έχουν διανεμηθεί. Με την εισαγωγή πρόσθετων XRP στη διανομή, η αξία του 

κάθε XRP θα μειωθεί καθώς θα υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα XRP που 

χρησιμοποιούνται εντός του δικτύου πληρωμών.  

Το Auroracoin (AUR) υπέστη ένα παρόμοιο πρόβλημα, όπου το 50% της 

συνολικής  AUR επρόκειτο να διανεμηθεί στους πολίτες της Ισλανδίας. Αυτό 

σήμαινε ότι αν και το 1% εξήχθη λίγο μετά την απελευθέρωσή, οι αντιπροσωπευτικές 



 
67 

κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς έφτασαν στο 98% των κερμάτων που δεν ήταν σε 

κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε το AUR να αναπτυχθεί πέρα από την κεφαλαιοποίηση 

της αγοράς των Litecoin (LTC). Τελικά, η αρχική έκδοση των αχρησιμοποίητων 

κερμάτων στην Ισλανδία οδήγησε σε μείωση της τιμής του κάθε AUR πάνω από 

45%, έναντι του Bitcoin η οποία παρέμεινε σταθερή κατά την ίδια περίοδο, γεγονός 

που αποδεικνύει τη μειωτική επίδραση.  

Μια συχνά αναφερόμενη περίπτωση χρήσης για το Bitcoin είναι η δυναμική 

του ως μέσο αποθήκευσης αξίας, ειδικά σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και η 

Αργεντινή, όπου ο ρυθμός πληθωρισμού υπολογίστηκε σε 56,2% και 20,8% για το 

2013. Καθώς η υιοθέτηση του Bitcoin αρχίζει να αυξάνεται, οι καθημερινές 

συναλλαγές με Bitcoin φυσικά, θα αρχίσουν να αυξάνονται. Η επίδραση στη ζήτηση 

θα αλλάξει με την αυξημένη χρήση του δικτύου πληρωμών, ενώ η επίδραση στην 

προσφορά θα αλλάξει με την αυξημένη χρήση του Bitcoin εκφρασμένης σε 

αποταμιεύσεις και επενδύσεις.  

Ψάχνοντας για άλλα παραδείγματα της αλλαγής της προσφοράς, η δεύτερη 

αγορά του Bitcoin Investment Trust είναι ένα παράδειγμα μιας περίπτωσης χρήσης 

που θα μειώσει τον αριθμό των ενεργών κερμάτων. Καθώς αυξάνουν τις 

εκμεταλλεύσεις τους, ο αριθμός των bitcoins σε κυκλοφορία για συναλλακτική χρήση 

μειώνεται. Το ίδιο ισχύει και για τα hedge funds και τους θεσμικούς κατόχους. 

Μακροχρόνια, καθώς το θεσμικό ενδιαφέρον αυξάνεται  και τα funds αρχίζουν να 

αγοράζουν bitcoins για επενδυτικά οχήματα, η εγγενής αξία φυσικά, θα αυξηθεί λόγω 

της μείωσης των ενεργών κερμάτων. Ωστόσο, εάν τα κατασχεθέντα νομίσματα 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως αποταμίευση όταν κατάσχεται, δεν θα υπάρξει καμία 

επίπτωση στην εγγενή αξία. Ομοίως, οι πωλήσεις από το ένα ίδρυμα στο άλλο δεν θα 

έχουν ευρείας κλίμακας επιπτώσεις στην εγγενή αξία. Μόνο όταν αυτές οι 

εκμεταλλεύσεις πωλούνται στο κοινό, η δραστική καταμέτρηση των κερμάτων θα 

αυξηθεί, μειώνοντας την εγγενή αξία λόγω της αραίωσης.  

Τέλος, οι αυξήσεις των χαμένων bitcoins θα αυξάνουν πάντα την εγγενή αξία, 

δεδομένου ότι αποσύρονται μόνιμα από την κυκλοφορία προς χρήση στις 

συναλλαγές. Αυτό περιλαμβάνει την απώλεια των ιδιωτικών κλειδιών και 

οποιαδήποτε χρήση συστημάτων proof-of-burn, όπου τα bitcoins αποστέλλονται σε 

δημόσιες διευθύνσεις, χωρίς ένα γνωστό ιδιωτικό κλειδί.  
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Παράδειγμα προσφοράς  

Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 10 BTC ως ενεργά νομίσματα και η απαιτούμενη 

κεφαλαιοποίηση για να καλυφθεί η συναλλαγματική δραστηριότητα ανέρχεται στο $1 

εκατ., τότε 1 BTC = $ 100.000 

 

 

 

Εάν 5 από αυτά τα ενεργά νομίσματα αποσυρθούν από την κυκλοφορία για την 

μακροχρόνια αποθήκευση αξίας, τότε μένουν 5 ενεργά νομίσματα για να καλύψουν 

την απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση, ως εκ τούτου 1 BTC = $ 200.000 

 

 

 

Εάν στην συνέχεια ένας μεγάλος οργανισμός αποφασίσει να πουλήσει 15 BTC στην 

αγορά, ο αριθμός των ενεργών νομισμάτων θα τετραπλασιαστεί και έτσι 1 BTC = $ 

50.000 

 

 

 

Μια μέθοδος υπολογισμού των ενεργών νομισμάτων είναι η δημιουργία 

παραδοχών με βάση την ηλικία των νομισμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να 

υποθέσετε ότι τα κέρματα που δεν έχουν αλλάξει διευθύνσεις στα τελευταία δύο 
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χρόνια έχουν χαθεί ή χρησιμοποιούνται ως μια μακροπρόθεσμη αποθήκη αξίας. Αυτά 

τα ανενεργά κέρματα θα πρέπει να αφαιρεθούν από την τρέχουσα συνολική 

προσφορά των κερμάτων για να μετρηθούν τα ενεργά νομίσματα.  

Ωστόσο, ο υπολογισμός του ακριβούς αριθμού των ενεργών νομισμάτων είναι 

δύσκολος λόγω της φύσης του αρχικού πρωτοκόλλου Bitcoin, όπου εταιρείες όπως η 

Coinbase έχουν την επιμέλεια των bitcoins και έχουν ανοικτές συναλλαγές 

blockchain μεταξύ λογαριασμών. Ενώ μπορούν να συμβούν συναλλαγές, δεν θα 

εμφανίζονται στο blockchain. Κατά συνέπεια, αυτό θα σήμαινε ότι ένα ενιαίο 

πορτοφόλι μπορεί να έχει ανενεργά νομίσματα που εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές και διαφορετικά θα θεωρούνται δραστικές. 

Μακροπρόθεσμα, η blockchain μπορεί να αναλυθεί για να καταλάβουμε ποια 

πορτοφόλια έχουν χαθεί με πολύ εκτεταμένες περιόδους αδράνειας. Επίσης, τα 

στατιστικά στοιχεία της βιομηχανίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση 

των θεσμικών εκμεταλλεύσεων και την προσωπική αποταμίευση ως ποσοστό επί του 

των νομισμάτων. 

Επομένως η αξία κάθε νομίσματος (η συναλλαγματική αξία σε $) 

υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Αξία= Συνολική Δαπάνη / (Ταχύτητα x Ενεργά νομίσματα) 

 

Ο Gourov (2014), ανέλυσε την εγγενή αξία των κρυπτονομισμάτων και πρότεινε 

τις μεταβλητές που καθορίζουν την εγγενή αξία κάθε κρυπτονομίσματος ως εξής:  

1. Ταχύτητα  

2. Κεφαλαιοποίηση  

3. Ζήτηση  

4. Προσφορά  

 

 

  

Οι Badev & Chen (2014) προσπάθησαν να παρέχουν τεχνικά στοιχεία ώστε να 

γίνει κατανοητή η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων και κατέγραψαν τις μεταβλητές 
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που σχετίζονται με τον βαθμό χρησιμοποίησης και τη χρηστικότητα των 

κρυπτονομισμάτων. Η εμπειρική τους ανάλυση βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα 

δεδομένα συναλλαγών. Εξετάζουν τις διάφορες μορφές χρησιμοποίησης των 

κρυπτονομισμάτων και βρίσκουν ότι λιγότερο από 50% των διαθέσιμων 

κρυπτονομισμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, πραγματικά χρησιμοποιούνται σε 

συναλλαγές. Οι μισές από αυτές τις συναλλαγές, αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1.000 

δολάρια και σχετίζονται με τον τζόγο και τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια. Οι 

συναλλαγές μεγαλύτερου όγκου κρυπτονομισμάτων (πάνω από 40.000 δολάρια), 

είναι πολύ σπανιότερες και δεν αφορούν πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες. Για την 

ανάλυση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μεταβλητές:  

 Όγκος συναλλαγών ανά ημέρα (πλήθος κρυπτονομισμάτων)  

 Αξία συναλλαγών ανά ημέρα σε USD  

 Μέση ημερήσια αξία σε USD  

 Ταχύτητα  

 Δείκτης συναλλάγματος USD/BTC  

 

Ο Farell (2015) υποστηρίζει ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει 

εξελιχθεί ασταθώς και με πρωτοφανή ταχύτητα κατά τη διάρκεια σύντομης ζωής της. 

Από την κυκλοφορία του πρωτοπόρου Bitcoin τον Ιανουάριο του 2009, έχουν 

αναπτυχθεί περισσότερα από 5000 κρυπτονομίσματα, η πλειονότητα των οποίων είχε 

περιορισμένη επιτυχία. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι η ερευνητική δραστηριότητα 

στο πεδίο των κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να σπανίζει με την πλειοψηφία της να 

επικεντρώνεται μεμονωμένα στο Bitcoin αντί να παρέχει πιο διαφοροποιημένη 

εξάπλωση στα διάφορα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των νέων 

κερμάτων, της τεχνολογικής εξέλιξης, και της ενίσχυσης της κυβερνητικής ρύθμισης 

των αγορών. Αν και η ρευστότητα του κλάδου, ασφαλώς, αποτελεί πρόκληση για την 

έρευνα, μια διεξοδική αξιολόγηση του κλάδου των κρυπτονομισμάτων είναι 

απαραίτητη.  

Ο Farell (2015) επιδιώκει να παρέχει μια συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση 

του κλάδου των κρυπτονομισμάτων με ιδιαίτερη ανάλυση του Bitcoin, που αποτελεί 
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το πρώτο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξέταση 

των θεωρητικών οικονομικών διαφορών μεταξύ των σημερινών νομισμάτων. 

Αρχικά ο Farell (2015) παρέχει μια επισκόπηση της βιομηχανίας και μια σε 

βάθος οικονομική ανάλυση που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα, τη 

στεγανοποίηση των σημαντικών νομισμάτων από τους μηχανισμούς του 

πρωτοκόλλου ασφάλειας του δικτύου, και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που 

συνεπάγονται τα παραπάνω. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πρωτόκολλο ασφάλειας 

του δικτύου. Παρουσιάζονται οι μηχανισμοί απόδειξης εργασίας (Pow), που 

χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο Bitcoin και διάφορα altcoins, ο μηχανισμός 

απόδειξης της συμμετοχής (PoS) που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από Peercoin το 

2011 και βασίζεται σε ένα μηχανισμό λιγότερο ενεργοβόρας ασφάλειας σε σύγκριση 

με τον PoW. Επίσης παρουσιάζονται μηχανισμός PoW / PoS (υβριδικός) και ο 

μηχανισμός συναίνεσης.  

Ο Farell (2015) παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης 

των 21 κρυπτονομισμάτων και παρέχει μια επισκόπηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της βιομηχανίας, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό στο 

κανονιστικό περιβάλλον. Τέλος, αναδεικνύονται η δημόσια αντίληψη και η αποδοχή 

των κρυπτονομισμάτων ως ένα σύστημα πληρωμών στο σημερινό περιβάλλον 

λιανικής πώλησης. Στην ανάλυση συμμετέχουν τα κρυπτονομίσματα που έχουν 

κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια τον Απρίλιο του 2015 και 

έχουν διανεμηθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2015, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος 

ωρίμανσης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τα εγχειρίδια των κρυπτονομισμάτων, και 

για όσα δεν υπήρχαν εγχειρίδια, ελήφθησαν δεδομένα από έγκυρες ιστοσελίδες. Τα 

βασικά κριτήρια αξιολόγησης, που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση του Farell (2015) 

είναι τα εξής:  

 

 Κεφαλαιοποίηση  

 Αλγόριθμος hash  

 Μηχανισμός ασφαλείας  

 Προσφορά  

 Αντιπληθωριστικότητα  
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Εικόνα 4: Χαρακτηριστικά του χρήματος -Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020 

 

 

  

3.4 Αξιολόγηση  βάσει Tokenomics 

 

3.4.1 Tokenomics: Η πραγματική αξία των κρυπτονομισμάτων 

 

Παρόλο που ο όρος "tokenomics" χρησιμοποιείται στον κλάδο, δεν έχει 

ακόμη λάβει ευρεία αναγνώριση. Το λεξικό της Οξφόρδης, το οποίο είναι ευρέως 

αποδεκτό ως η κύρια αυθεντία της αγγλικής γλώσσας, δεν έχει ακόμη λήμμα για το 

tokenomics. 

Το 2020 οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε όλο τον κόσμο κατέρρευσαν κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Ωστόσο, το 2020 ήταν επίσης η χρονιά που 

είδε τον χώρο των κρυπτονομισμάτων να αναπτύσσεται αλματωδώς, καθώς ένας 
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μεγάλος αριθμός νέων επενδυτών επέλεξε το κρυπτονόμισμα ως μια κερδοφόρα 

εναλλακτική επένδυση. 

Το χρήμα χρησιμοποιείται παντού. Ένα τόσο διαδεδομένο περιουσιακό 

στοιχείο ελεγχόταν - μέχρι πρόσφατα - από τις κυβερνήσεις. Οι κεντρικές τράπεζες 

ήταν τα μόνα ιδρύματα στα περισσότερα κράτη που είχαν την άδεια να εκδίδουν 

νόμισμα στους πολίτες τους. Μια ολόκληρη επιστήμη, που σήμερα ονομάζουμε 

νομισματική πολιτική, αναπτύχθηκε γύρω από αυτή τη διαδικασία. Το 

κρυπτονόμισμα το έχει αλλάξει αυτό. Τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές 

τους μικροοικονομίες. Η Tokenomics ουσιαστικά παίρνει αυτό που χρησιμοποιούν οι 

κεντρικές τράπεζες ως νομισματική πολιτική και το εφαρμόζει σε δίκτυα blockchain. 

Εισέρχοντας στον  αναπτυσσόμενο κόσμο των κρυπτονομισμάτων, είναι πολύ 

πιθανό να συναντήσετε τους όρους coin όπου μεταφράζεται ως νόμισμα και token 

όπου εδώ έχει την έννοια της μάρκας, ίσως νομίζετε ότι ένα νόμισμα 

κρυπτονομίσματος και μια μάρκα κρυπτονομίσματος είναι ένα και το αυτό, αλλά 

είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα . 

Ένα κρυπτονόμισμα είναι αυτό που είναι εγγενές στο δικό του blockchain. 

Είναι ένα εικονικό νόμισμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος πληρωμής, με 

τις συναλλαγές σε ένα κρυπτονόμισμα να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του 

δικού του blockchain. Το Bitcoin, το αρχικό κρυπτονόμισμα, είναι το καλύτερο 

δυνατό παράδειγμα κρυπτονομίσματος. Υπάρχει ως μονάδα αξίας στο δικό του 

ανεξάρτητο καθολικο. 

 Ορισμένα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, είναι περιορισμένα στην 

προσφορά τους. Η αξία τους, επομένως, επηρεάζεται από τη βασική αρχή της 

προσφοράς και της ζήτησης. 

Αρκετά από τα νεότερα αναδυόμενα κρυπτονομίσματα κατασκευάζονται και 

υποστηρίζονται από το πρωτόκολλο του Bitcoin. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι το 

Litecoin, το οποίο είναι το αποτέλεσμα ενός  hard fork (διακλάδωση) από τον κώδικα 

του Bitcoin που συνέβη το 2011 και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή altcoins. Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα κρυπτονομίσματα  θεωρούνται όλο και περισσότερο ως «ασφαλή 

καταφύγια», αν και αυτά τα νομίσματα είναι πολύ πιο ασταθή από τα παραδοσιακά 

περιουσιακά στοιχεία ασφαλών καταφυγίων. 
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Στο άλλο άκρο του φάσματος, υπάρχουν πολλά εναλλακτικά νομίσματα 

κρυπτονομισμάτων που δημιουργήθηκαν για να λειτουργούν μέσω του δικού τους 

μοναδικού blockchain και πρωτοκόλλου. Το Ripple (XRP) είναι ένα από τα καλύτερα 

παραδείγματα αυτού, δημιουργώντας έναν πιο προσιτό τρόπο για την επεξεργασία 

διασυνοριακών πληρωμών ενεργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ νομισμάτων fiat 

και μια μοναδική μορφή ρευστότητας για συναλλαγές B2B και B2C. 

Υπάρχουν λεπτές διαφορές μεταξύ ενός κρυπτονομίσματος και μιας μάρκας 

κρυπτονομίσματος. Έχουμε ήδη εξηγήσει ότι ένα κρυπτονόμισμα λειτουργεί σε 

μεγάλο βαθμό ως μορφή αξίας. Τώρα, ήρθε η ώρα να εξηγήσουμε τη διάκριση 

μεταξύ των δύο. 

Με απλά λόγια, αν και μια μάρκα  κρυπτονομίσματος μπορεί να λειτουργήσει 

ως μέθοδος πληρωμής, ο κύριος σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί μέσα στο 

ευρύτερο περιβάλλον μιας πλατφόρμας blockchain. Σε πολλές περιπτώσεις, οι  

μάρκες κρυπτονομισμάτων δημιουργούνται για να προωθήσουν την αλληλεπίδραση 

και την καινοτομία των χρηστών μέσα στην κοινότητα ενός δικτύου. Οι  μάρκες 

blockchain μπορούν να εμφανιστούν ως μια μορφή ανταμοιβής για τη συμμετοχή σε 

μια δραστηριότητα μέσα σε μια πλατφόρμα blockchain. 

Η πιο κοινή πλατφόρμα για μάρκες κρυπτονομισμάτων είναι το Ethereum. 

Συνήθως, μια μάρκα κρυπτονομίσματος που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την 

πλατφόρμα Ethereum είναι γνωστό ως μάρκα ERC20. Αν αναρωτιέστε τι είναι οι 

μάρκες ERC20, μπορούν να αποθηκευτούν και να διανεμηθούν μεταξύ διευθύνσεων 

Ethereum. 

Οι περισσότερες μάρκες κρυπτονομισμάτων έχουν σχεδιαστεί για να 

τροφοδοτούν αποκεντρωμένες εφαρμογές (Dapps) στο blockchain Ethereum. Αυτές 

οι μάρκες κρυπτογράφησης λειτουργούν ως θυροφύλακες για Dapps, όπως παιχνίδια 

ή υπηρεσίες κατ 'απαίτηση που τροφοδοτούνται από την πλατφόρμα Ethereum στο 

κοινόχρηστο blockchain τους. 

Από τη φύση του, μια μάρκα είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί από ένα 

κρυπτονόμισμα. Για να σχηματίσει μια νέα μάρκα, ένας προγραμματιστής μπορεί 

απλώς να ακολουθήσει μια πρότυπη προσέγγιση στο επιλεγμένο blockchain του, 

δηλαδή το Ethereum ή την αναπτυσσόμενη πλατφόρμα NEO. Η δημιουργία νέων 
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μάρκων δεν σημαίνει ότι χρειάζεστε ένα νέο αποκλειστικό blockchain για τη 

λειτουργία τους. Για παράδειγμα, όλες οι μάρκες ERC20 είναι συμβατές με το 

blockchain Ethereum. 

Τόσο τα νομίσματα όσο και οι μάρκες κρυπτονομισμάτων μπορούν να 

αποθηκευτούν μαζί στο ίδιο συμβατό πορτοφόλι κρυπτογράφησης, με «hot» 

διαδικτυακά πορτοφόλια και «cold» πορτοφόλια εκτός σύνδεσης από τα οποία 

μπορείτε να επιλέξετε. 

 Ο αυξανόμενος ρυθμός χρήσης της κρυπτο-οικονομίας βοηθά στη περαιτέρω 

νομιμοποίηση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Παρακάτω αναλύουμε τις 

διαφορές μεταξύ νομίσματος και μάρκας σε ένα περιβάλλον blockchain. 

Περιπτώσεις χρήσης coin (νομίσματος): 

 απόθεμα αξίας - Τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin στοχεύουν να 

προσφέρουν μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική τραπεζική. Με 

την παροχή αποκεντρωμένων συναλλαγών, το Bitcoin έχει παρακάμψει την 

ανάγκη για κεντροποιημένα καθολικά, καθιστώντας ένα αξιόπιστο απόθεμα 

αξίας. 

 ψηφιακά μετρητά - Η εστίαση του Dash, πρώην Darkcoin, είναι στις ψηφιακές 

συναλλαγές. Σε αντίθεση με άλλα κρυπτονομίσματα, ο Dash επιδιώκει να 

βελτιώσει την ανωνυμία μέσω της λειτουργίας PrivateSend. 

 διεθνή εμβάσματα - Το XRP του Ripple έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει 

την επεξεργασία διεθνών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, καθώς οι 

πληρωμές δεν απαιτούν εκκαθάριση ή κεντρική έγκριση αντισυμβαλλομένου. 

Περιπτώσεις χρήσης token (μάρκα)  

 έξυπνα συμβόλαια - Ένα έξυπνο συμβόλαιο είναι ένα πρωτόκολλο που 

αυτοματοποιεί τις συναλλαγές όταν πληρούνται αμοιβαία συμφωνημένοι όροι 

συμβάσεων. Θα μπορούσε να είναι πρωτοποριακό /μετασχηματιστικό για 

βιομηχανίες όπως ο τομέας των ακινήτων, με αυτοματοποίηση και 

αποκέντρωση των πωλήσεων ακινήτων. 

 αποκεντρωμένες εφαρμογές (Dapps) - Οι μάρκες κρυπτογράφησης που 

βασίζονται στο Ethereum έχουν ενσωματωθεί στα Dapps, εφαρμογές ανοιχτού 
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κώδικα που κυμαίνονται από παιχνίδια ή πλατφόρμες κοινωνικών μέσων 

όπως το Karma έως δανειστικές πλατφόρμες όπως το MakerDao που 

συνδέονται με το δολάριο ΗΠΑ. 

 πλατφόρμες υπερυπολογιστών - Ο Golem είναι ο πρώτος αποκεντρωμένος 

υπερυπολογιστής στον κόσμο, που τροφοδοτείται αποκλειστικά από κέντρα 

δεδομένων και προσωπικούς αυτονόμους φορητούς  και επιτραπέζιους 

υπολογιστές που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, οι μάρκες κρυπτογράφησης 

που βασίζονται στο Ethereum συμβάλλουν σε αυτό. 

 ψηφιακή ταυτότητα χρήστη - Διαφορετικές κυβερνήσεις έχουν διαφορετική 

νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η μάρκα Civic, μια αποκεντρωμένη 

ψηφιακή ταυτότητα, χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της πρόσβασης σε 

ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ιστοσελίδες και λογισμικό με περιορισμούς 

ηλικίας. 

 

3.4.2  Μάρκες  χρησιμότητας  vs  μάρκες  ασφαλείας 

 

 Συνήθως, όταν δημιουργούνται μάρκες κρυπτονομισμάτων, εκδίδονται στους 

χρήστες μέσω μιας αρχικής προσφοράς νομισμάτων (ICO). Σκεφτείτε ένα ICO σαν 

μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) σε μια νέα ανώνυμη εταιρεία στα 

χρηματιστήρια. Οι ICO σας δίνουν μάρκες σε αντάλλαγμα για μια αρχική επένδυση 

σε ένα έργο blockchain. Παρακάτω θα δούμε τι είναι μάρκες χρησιμότητας (utility 

token) και μάρκες ασφαλείας (security token)  στη σφαίρα του ICO.  

Σκεφτείτε μια μάρκα χρησιμότητας ως μάρκα χρήστη. Είναι μια μάρκα που θα 

σας δώσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από τον δημιουργό της μάρκας  

χρησιμότητας. Δεν δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό να γίνουν επένδυση ή 

αποθήκη αξίας. Οι μάρκες χρησιμότητας γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων κρυπτογράφησης που βρίσκονται στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και θέλουν να δημιουργήσουν ενδιαφέρον 

και ζήτηση μέσω ενός ICO μαρκών χρησιμότητας. 

Από την άλλη πλευρά, μια μάρκα ασφαλείας θεωρείται ψηφιακό περιουσιακό 

στοιχείο από μόνο του. Η αξία μιας μάρκας ασφαλείας επηρεάζεται από την αξία του 

εξωτερικού περιουσιακού στοιχείου με το οποίο συνδέεται. Ως εκ τούτου, οι μάρκες 
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ασφαλείας μπορούν να θεωρηθούν η κρυπτογραφική έκδοση μετοχών σε μια 

ψηφιακή εταιρεία. 

Παραδείγματα tokenomics σε δράση 

Σταθερότητα τιμών 

Τα κρυπτονομίσματα είναι διαβόητα για τη μεταβλητότητά τους. Αυτό 

αποτελεί πρόβλημα, καθώς οι διακυμάνσεις προσελκύουν κερδοσκόπους οι οποίοι 

μπορούν να σταματήσουν τη σωστή λειτουργία του δικτύου αγοράζοντας και 

πουλώντας μαζικά. Τα διάφορα πρότζεκτ μπορούν να το καταπολεμήσουν αυτό 

διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν αρκετά νομίσματα που αντιστοιχούν στα επίπεδα της 

προσφοράς. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής τιμής για το νόμισμα, η 

οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα tokens για αυτό για το οποίο 

έχουν σχεδιαστεί. 

Διακυβέρνηση. 

Η βασική ομάδα πίσω από κάθε πρότζεκτ καταρτίζει τους κανόνες με τους 

οποίους δημιουργούνται ή "κόβονται" οι μάρκες (tokens), καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο εισάγονται και αφαιρούνται από το δίκτυο. Τα διάφορα πρότζεκτ 

ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Ορισμένα πρότζεκτ μπορούν να περιλαμβάνουν μάρκες που κρατούνται σε 

απόθεμα, οι οποίες μπορούν να προστεθούν στο οικοσύστημα σε μεταγενέστερο 

σημείο, ως ένας τρόπος για την προώθηση της ανάπτυξης ή για την πληρωμή της 

συντήρησης του συστήματος. Το Ripple είναι ένα καλό παράδειγμα για αυτό. 

Εν τω μεταξύ, άλλα πρότζεκτ υιοθετούν μια σκόπιμη προσέγγιση που δεν 

επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου. Οι προγραμματιστές του Augur, για 

παράδειγμα, δεν παίζουν κανένα ρόλο στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, απλώς 

συντηρούν την υποδομή. 

Ένα δίκτυο όπως το Tether ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2018, "έκαψε" μάρκες 

για να βοηθήσει στη ρύθμιση της αξίας του νομίσματος στην αγορά. Η πράξη της 

καύσης συμβαίνει όταν το νόμισμα αποστέλλεται σε ένα πορτοφόλι που κανείς δεν 

γνωρίζει τη διεύθυνσή του. 
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Tokens ως διακυβέρνηση 

Τα συστήματα Proof of Stake (PoS), τα οποία βασίζονται στους επικυρωτές 

που "στοιχηματίζουν" πραγματικά τα δικά τους νομίσματα, βοηθούν να διασφαλιστεί 

ότι ενεργούν με ειλικρίνεια και δικαιοσύνη. Εάν δεν παίζουν σύμφωνα με τους 

κανόνες, οι μάρκες τους μπορούν να απολεσθούν. 

 

Bitcoin 

Ο Satoshi Nakamoto σχεδίασε το πρωτόκολλο έτσι ώστε μια σταθερή ροή από 

μάρκες να μπορεί να εισέρχεται στο δίκτυο μέσω των ανταμοιβών μπλοκ. Αφού ένα 

μπλοκ επικυρωθεί επιτυχώς από έναν miner, αυτός λαμβάνει νεόκοπα bitcoins. 

Πρέπει να επιβεβαιωθούν άλλα 101 μπλοκ για να έχει πρόσβαση ο miner στην 

ανταμοιβή του, αυτό του δίνει κίνητρο να συνεχίσει να επικυρώνει συναλλαγές. Το 

ποσό των tokens που ανταμείβονται για κάθε επικυρωμένο μπλοκ μειώνεται στο μισό 

με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μην εισέρχονται πολλά bitcoins στο δίκτυο κάθε 

φορά. 

 

Ethereum 

Τα μάρκες διανέμονται συνεχώς με ανταμοιβές μπλοκ. Το πρότζεκτ πούλησε 

περίπου 7 εκατ.  Ether   κατά τη διάρκεια της  ICO του το 2014 για να βοηθήσει στην 

έναρξη της αποδοχής του από την κυρίαρχη αγορά. Προς το παρόν δεν υπάρχει 

σκληρό ανώτατο όριο για το Ether, πράγμα που σημαίνει ότι η προσφορά token 

μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς το δίκτυο επεκτείνεται. Ωστόσο, δεν είναι 

βέβαιο πώς θα αλλάξει το μοντέλο tokenomics του Ethereum καθώς το δίκτυο θα 

μεταβαίνει σε ένα σύστημα συναίνεσης PoS. 
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Tron 

Το δίκτυο διοικείται σε μια σειρά από διαφορετικά επίπεδα, ώστε να 

διατηρείται η λήψη αποφάσεων αποκεντρωμένη αλλά αποτελεσματική. 

Αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο προστίθενται τα 

token του Tron στο δίκτυο, ώστε να διασφαλίζεται ότι κυκλοφορούν αρκετά, αλλά η 

τιμή παραμένει σταθερή. Ωστόσο, αν αυτό δεν λειτουργεί, η κοινότητα μπορεί να 

αποφασίσει αν θα αυξήσει ή θα μειώσει το ποσό. 

Μπορούμε να συνοψίσουμε τα όσα είπαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας τις 

ακόλουθες κουκκίδες: 

 

 οι μάρκες χρησιμότητας έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και υπηρεσιών κρυπτογράφησης μιας 

εταιρείας. 

 οι μάρκες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους χρήστες 

μερική ιδιοκτησία μιας ψηφιακής εταιρείας, λειτουργώντας ως μορφή 

επένδυσης. 

Αλλά πώς διακρίνετε τη διαφορά; Χρησιμοποιώντας το Howey Test για να 

ορίσετε μια μάρκα ασφαλείας. 

Η υπόθεση ορόσημο στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στην οποία 

συμμετείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η W. J. Howey Co. το 1946 

παρείχε έκτοτε το σημείο αναφοράς για να διαπιστωθεί εάν ορισμένες συναλλαγές 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως «επενδυτικές συμβάσεις» ή τίτλοι. Αυτό καλύπτει 

επίσης μάρκες ασφαλείας κρυπτονομισμάτων. 

Για να θεωρηθεί ασφαλές μια μάρκα κρυπτονομίσματος, πρέπει να πληροί τα 

τρία ακόλουθα κριτήρια: 

 

 Πρέπει να προέρχεται από μια επένδυση σε νόμισμα fiat 

 Η επένδυση πρέπει να υποστηρίζει μια «κοινή επιχείρηση» 

 Η επένδυση πραγματοποιείται με την προσδοκία του μελλοντικού κέρδους 
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Η κατανόηση της διαφοράς και των ιδιοσυγκρασιών των επενδυτικών συμβάσεων 

και των κινητών αξιών είναι σημαντική για ευρύτερες επιπτώσεις σε αυτό το 

κρυπτονόμισμα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο γίνεται αντιληπτή 

από ρυθμιστικούς φορείς όπως η αμερικανική SEC. 

 

3.5  Ποιοι παράγοντες  περιλαμβάνονται στα tokenomics των 

κρυπτονομισμάτων; 

 

Με απλά λόγια, κάθε παράγοντας που σχετίζεται έστω και εξ αποστάσεως με 

την αξία ενός κρυπτονομίσματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση 

των tokenomics του. Παρακάτω θα δούμε  μια λίστα με μερικές από τις βασικές 

μετρήσεις που πρέπει να ελέγξετε όταν προσπαθείτε να αποφασίσετε την αξία ενός 

κρυπτονομίσματος. Οι περισσότεροι από τους παράγοντες που συνθέτουν τα 

tokenomics των κρυπτονομισμάτων, βρίσκονται συνήθως σε ιστότοπους όπως το 

CoinMarketCap και το CoinGecko, αλλά εξακολουθούν να επαληθεύονται με τη 

ανάλυση του έργου για να είμαστε σίγουροι για την ακρίβειά τους. 

 

3.5.1. Η κατανομή και διανομή των κρυπτονομισμάτων 

 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται τα 

περισσότερα κρυπτονομίσματα: είτε μέσω προ-εξόρυξης (mining) είτε μέσω δίκαιου 

λανσαρίσματος. Ένα δίκαιο λανσάρισμα είναι όταν ένα κρυπτονόμισμα εξορύσσεται, 

κερδίζεται, ανήκει και διοικείται από ολόκληρη την κοινότητα. Δεν υπάρχει αρχική 

πρόσβαση στις διακριτικές ή ιδιωτικές κατανομές πριν από τη δημοσίευσή τους. Το 

Bitcoin, το Dogecoin και το YFI είναι καλά παραδείγματα αυτού. Αντίθετα, η προ-

εξόρυξη είναι όταν δημιουργούνται και διανέμονται ορισμένα κρυπτονομίσματα σε 

αποκλειστικές διευθύνσεις (συνήθως προγραμματιστές έργων, άλλα μέλη της ομάδας 

και αρχικοί επενδυτές) προτού δημοσιοποιηθούν. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα 

αυτές τις μέρες δημιουργούνται μέσω προ-εξόρυξης, οπότε δεν πρέπει να είστε 

επιφυλακτικοί για ένα έργο απλώς και μόνο επειδή μερικά νομίσματα 
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δημιουργήθηκαν πριν ξεκινήσει. Ωστόσο, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πορτοφόλι που 

συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό της κυκλοφορίας των νομισμάτων, καθώς 

αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος οι μεγάλοι κάτοχοι νομισμάτων, να 

ξεπουλήσουν και η τιμή του κρυπτονομίσματος να πέσει κατακόρυφα. Από την άλλη 

πλευρά, εάν το έργο διανέμει τα νομίσματά του σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

συμμετέχοντες, μπορείτε να υποθέσετε ότι το έργο είναι νόμιμο και ενδιαφέρεται 

πραγματικά για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

3.5.2  Η προσφορά των Κρυπτονομισμάτων  

 

Ένα βασικό συστατικό των tokenomics των κρυπτονομισμάτων είναι η 

προσφορά τους. Οι τρεις βασικοί τύποι προσφοράς και παροχής είναι η 

κυκλοφορούσα προσφορά (circulating supply), η συνολική προσφορά (total supply) 

και η μέγιστη προσφορά (max supply). Η κυκλοφορούσα προσφορά ενός 

κρυπτονομίσματος είναι ο αριθμός των νομισμάτων που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 

και βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε κυκλοφορία. Η συνολική προσφορά είναι ο 

αριθμός των νομισμάτων που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, εξαιρουμένων όσων 

ενδέχεται να έχουν καεί (burned). Και τέλος, η μέγιστη προσφορά είναι ο μέγιστος 

αριθμός νομισμάτων που μπορούν ποτέ να δημιουργηθούν. Για ορισμένα 

κρυπτονομίσματα, δεν υπάρχει καθορισμένη μέγιστη προσφορά. 

 

3.5.3  Κεφαλαιοποίηση αγοράς 

 

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενός κρυπτονομίσματος, δείχνει όλο το ποσό 

των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στο έργο αυτό μέχρι τώρα. Μαζί με το ανώτατο 

όριο αγοράς, μπορείτε επίσης να ελέγξετε το πλήρως αραιωμένο όριο αγοράς (fully 

diluted market cap) ενός έργου, το οποίο είναι το θεωρητικό όριο αγοράς εάν η 

μέγιστη προσφορά του νομίσματος ήταν ήδη σε κυκλοφορία. Αυτό θα σας δώσει μια 

καλή ιδέα για το πώς πρέπει να εκτιμάτε ένα κρυπτονόμισμα. Όσο υψηλότερο είναι 

το όριο αγοράς ενός κρυπτονομίσματος και όσο μικρότερη είναι η κυκλοφορούσα 

προσφορά του, τόσο πιο πολύτιμο θα μπορούσε να είναι στο μέλλον. 
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3.5.4  Το μοντέλο του κρυπτονομίσματος 

 

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε εάν το κρυπτονόμισμα είναι πληθωριστικό ή 

αποπληθωριστικό. Ένα πληθωριστικό νόμισμα (όπως τα χρήματα fiat) δεν έχει 

μέγιστη προσφορά και θα συνεχίσει να παράγεται όσο περνάει ο καιρός. Ένα 

αποπληθωριστικό μοντέλο κρυπτονομίσματος είναι ακριβώς το αντίθετο, όπου 

υπάρχει μέγιστη προσφορά το όριο είναι ανώτατο, όπως τα 21 εκατομμύρια του 

Bitcoin. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα με απόδειξης συμμετοχής όπως το ETH 

είναι πληθωριστικα, ώστε να επιβραβεύουν τους επικυρωτές και τους αντιπροσώπους 

τους στο δίκτυο. Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένα κρυπτονομίσματα έχουν μοντέλο 

διπλού νομίσματος (όπως το MKR και το DAI της MakerDAO) όπου το ένα νόμισμα 

χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση εντός του οικοσυστήματος και το άλλο είναι 

νόμισμα χρησιμότητας. 

Το Tokenomics είναι μια απίστευτα σημαντική έννοια που πρέπει να 

καταλάβετε όταν προσπαθείτε να αξιολογήσετε ένα κρυπτονόμισμα. Αλλά λάβετε 

υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις 

προσπαθώντας να εκτιμήσετε ένα κρυπτονόμισμα. Υπάρχουν πολλά μοντέλα που δεν 

θα λειτουργήσουν, και αναμένουμε ότι αυτά τα πρότζεκτ θα εξαφανιστούν. Αλλά για 

εκείνα που λειτουργούν, θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν νέα 

πρότζεκτ που θα έρθουν ακόμα. 

Το Tokenomics είναι επίσης χρήσιμο ως καθοδήγηση για να καταλάβετε πόσο 

μπορεί να αξίζει ένα περιουσιακό στοιχείο στο μέλλον. Για παράδειγμα, πολλοί 

άνθρωποι που είναι νέοι στην κρυπτογράφηση σίγουρα έχουν πέσει στην παγίδα να 

σκεφτούν κάτι σαν: "Αν αυτό το νόμισμα αποκτήσει την ίδια αξία με το Bitcoin, τότε 

μια μέρα...", ενώ στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να μην είναι ποτέ εφικτό. Ως 

παράδειγμα, ας σκεφτούμε δύο νομίσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, το Bitcoin 

Cash και το Tron. Το Bitcoin Cash έχει την ίδια συνολική προσφορά με το Bitcoin, 

οπότε η σκέψη ότι το ένα μπορεί να γίνει τόσο πολύτιμο όσο το άλλο με τον καιρό 

έχει κάποια νομιμοποίηση - είναι δυνατό. Ωστόσο, με περισσότερα από 100 

δισεκατομμύρια Tron να υπάρχουν, για να αποτιμηθεί ένα νόμισμα σε χιλιάδες 
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δολάρια, το Tron θα πρέπει να γίνει η πιο πολύτιμη επιχείρηση στην ιστορία του 

κόσμου - πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί; 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ 

 

4.1  Χρηματοοικονομική φούσκα 

 

 

Μια χρηματιστηριακή φούσκα τιμών μπορεί να περιγραφεί ως ένα φαινόμενο των 

οργανωμένων αγορών, κατά το οποίο η τιμή ενός επενδυτικού προϊόντος αυξάνεται 

σημαντικά σε επίπεδα υπερβολικά σε σχέση με τη θεμελιώδη αξία της. Στην 

περίπτωση αυτή, η τιμή αυξάνεται, επειδή το επενδυτικό κοινό προσδοκά ότι θα 

αυξηθεί. Συνήθως, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ωστόσο, η φούσκα τιμών θα 

«σπάσει» και οι τιμές θα αρχίσουν να παρουσιάζουν πτώση. Στη συνέχεια, η μεγάλη 

πλειοψηφία των επενδυτών θα επιχειρήσει να ξεφορτωθεί τις μετοχές που κατέχει, 

οδηγώντας σε κάθετη μείωση των τιμών και μεγάλες ζημιές στα χαρτοφυλάκιά τους. 

Το φαινόμενο της χρηματιστηριακής φούσκας δεν είναι άγνωστο στις αγορές. 

Από τη «μανία της τουλίπας» τον 17ο αιώνα, μέχρι το χρηματιστηριακό κραχ του 

2008 στις ΗΠΑ, εξαιτίας της φούσκας στην αγορά ακινήτων, η παγκόσμια 

κεφαλαιαγορά έχει εμφανίσει ουκ ολίγα φαινόμενα ανισορροπιών που αποδεικνύουν 

στην πράξη την αδυναμία των ανθρώπινων συναισθημάτων στη διαχείριση 

επενδυτικών αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τον Αμερικανό καθηγητή Minsky μια φούσκα τιμών εξελίσσεται 

σε πέντε στάδια: 
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 Αρχική εμφάνιση (Initial displacement): Εμφάνιση στην αγορά ενός περιουσιακού 

στοιχείου που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και δημιουργεί θετικό κλίμα και 

προσδοκίες για σημαντική άνοδο στην αξία του. 

 Στάδιο έκρηξης (Boom phase): Η φάση αύξησης της τιμής του, αρχικά με αργό 

ρυθμό και στη συνέχεια με ταχύτερο, αφού όλο και περισσότεροι επενδυτές 

εισέρχονται στην αγορά, αντιλαμβανόμενοι το θετικό κλίμα. 

 Στάδιο ευφορίας (Euphoria phase): Διάστημα ευφορίας στην αγορά, κατά το οποίο 

οι επενδυτές συναλλάσσονται πλέον με φρενήρεις ρυθμούς και οι τιμές 

αυξάνονται εκρηκτικά. 

 Στάδιο κατοχύρωσης κερδών (Profit taking phase): Σε αυτό το σημείο, κάποιοι 

επενδυτές υποπτεύονται την ύπαρξη φούσκας, αλλά εκτιμούν πως θα μπορέσουν 

να πουλήσουν εγκαίρως σε ακόμα υψηλότερη τιμή. Συνήθως, οι εμπειρότεροι και 

ικανότεροι επενδυτές κινούνται για να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους. 

 Στάδιο πανικού (Panic phase): Αργά ή γρήγορα, η τιμή αρχίζει να πέφτει, καθώς οι 

πωλητές αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη στην αγορά. Η φούσκα τότε σκάει, αφού 

όλο και περισσότεροι επιδιώκουν να κλείσουν τις θέσεις τους, ενώ κανένας δεν 

επιθυμεί να αγοράσει και τελικά η τιμή πέφτει κατακόρυφα. Στην προσπάθειά 

τους, μάλιστα, να αποφύγουν μεγαλύτερες ζημιές, πολλές φορές προβαίνουν σε 

κινήσεις πανικού, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αγορά να καταρρέει. 
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Εικόνα 5: ο κύκλος ζωής μιας φούσκας 

 

Πρώτη και πλέον γνωστή περίπτωση φούσκας αποτελεί «η μανία της 

τουλίπας» στην Ολλανδία του 17ου αιώνα. Όταν η τουλίπα έφτασε στην Ευρώπη από 

την Ανατολή, σύντομα κατέστη ιδιαίτερα δημοφιλής επένδυση. Απλοί καθημερινοί 

άνθρωποι, προφανώς μη σχετικοί με τη συγκεκριμένη αγορά, άρχισαν να επενδύουν 

σε βολβούς τουλίπας με αυξανόμενο ρυθμό. Η τιμή ενός τέτοιου βολβού εκτοξεύτηκε 

σε απίστευτα επίπεδα, έως και 300-500 φορές πάνω από την τιμή ενός ζώου 

σημαντικού για την κυρίαρχη τότε πρωτογενή παραγωγή, όπως λόγου χάρη ενός 

προβάτου. Κάποια στιγμή, ωστόσο, άρχισε η ανησυχία μεταξύ των επενδυτών για το 

αν θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα υψηλότερα η τιμή της τουλίπας. Ξαφνικά, η 

ζήτηση εξαφανίστηκε, ενώ η προσφορά εκτινάχθηκε, με αποτέλεσμα κανείς να μην 

επιθυμεί να αγοράσει, την ώρα που όλοι οι κάτοχοι επιχειρούσαν να πουλήσουν. 

Έτσι, η τιμή της τουλίπας κατέρρευσε και χιλιάδες άνθρωποι «καταστράφηκαν», ενώ 

η οικονομία της χώρας πέρασε σε μακροχρόνια περίοδο ύφεσης. 

Αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση της «φούσκας των Νοτίων Θαλασσών». 

Στις αρχές του 18ου αιώνα, η αγγλική South Sea Company απέκτησε το προνόμιο 

αποκλειστικής εμπορικής δραστηριότητας στις Νότιες Θάλασσες (τη σημερινή 
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Λατινική Αμερική). Η είδηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι μετοχές της εταιρείας να 

γίνουν ανάρπαστες από το επενδυτικό κοινό. Η τεράστια ζήτηση ώθησε την τιμή από 

τις 130 στις 1.000 σχεδόν στερλίνες. Όταν η τελική συμφωνία αποδείχθηκε κατώτερη 

των προσδοκιών και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας κινήθηκαν για να πουλήσουν 

μετοχές, κατοχυρώνοντας τα κέρδη τους, το επενδυτικό κοινό συνειδητοποίησε την 

υπερβολική τιμή της μετοχής και άρχισε να πουλά μαζικά, με συνέπεια την 

κατάρρευση της μετοχής και την οικονομική καταστροφή πολλών επενδυτών. 

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως, σε αυτές τις πρώιμες περιόδους για 

τις αγορές, οι επενδυτές δεν χαρακτηρίζονταν από ορθολογικότητα, αφού δεν είχαν 

αναπτυχθεί τα κατάλληλα εργαλεία που θα τους βοηθούσαν να πάρουν αποφάσεις. 

Γενικότερα, η πλειοψηφία των συναλλασσομένων στερούνταν ακόμα και των 

βασικών γνώσεων που θα έπρεπε να διαθέτουν για τις επενδύσεις τους και συνεπώς οι 

τιμές στην αγορά διαμορφώνονταν σχεδόν αποκλειστικά από τις προσδοκίες τους. 

Παρά ταύτα, το φαινόμενο της χρηματιστηριακής φούσκας δεν εξαφανίστηκε στην 

πορεία, καθώς εξελισσόταν η οργανωμένη αγορά και οι επενδυτικοί μηχανισμοί. 

Αντίθετα, ενώ το φαινόμενο αυτό, κατά τον 20ο αιώνα, έκανε συχνότερα την 

εμφάνισή του, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές στους επενδυτές, καθώς 

και στις οικονομίες των χωρών που ενεπλάκησαν. Περιστατικά όπως το «Japanese 

Bubble» στην αγορά ακινήτων της Ιαπωνίας, την περίοδο 1986- 1991, το «dot.com 

Bubble» του 2000, μαζί με την πλέον πρόσφατη φούσκα των ακινήτων, το 2008, στις 

ΗΠΑ, και το εγχώριο παράδειγμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1999, 

αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να καταγράφονται φούσκες τιμών στις 

κεφαλαιαγορές. 

Για παράδειγμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το «dot.com Bubble», που 

παρατηρήθηκε στην αγορά ψηφιακής τεχνολογίας στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και 

μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας. Κατά την περίοδο αυτή, ο δείκτης NASDAQ, που 

περιλαμβάνει τις μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας είχε 

εκτοξευτεί στις 5.000 μονάδες, για να υποχωρήσει ως το 2001 μόλις στις 1.950 

μονάδες. Η άνοδος και η πτώση των μετοχών του Ίντερνετ, η οποία δημιούργησε και 

μετά εξανέμισε 8 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, υποχρέωσε τους 

οικονομικούς αναλυτές να παραδεχθούν ότι οι χρηματιστηριακές φούσκες μπορούν 

να υπάρξουν. 
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Παρόμοια ήταν και η εικόνα του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, που μετά μια περίοδο ευφορίας δυο ετών στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, 

που ανέβηκε εκθετικά από τις 1.100 στις 6.400 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 

600%, στη συνέχεια έπεσε βίαια στις περίπου 2.000 μονάδες τα επόμενα δύο έτη. 

Παρά το πλήθος των ερευνών και των οικονομικών αναλυτών που 

διαβεβαίωναν, τη δεκαετία του ’90, ότι οι τιμές στην αγορά αντανακλούσαν όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες και αντιπροσώπευαν περίπου τη θεμελιώδη αξία τους, η 

πραγματικότητα μας δίδαξε διαφορετικά. Τα συχνά κραχ, οι φούσκες τιμών, η έντονη 

μεταβλητότητα και οι ανισορροπίες που εξακολουθούν να παρατηρούνται ακόμα και 

στην ψηφιακή εποχή των ανεπτυγμένων χρηματοοικονομικών μοντέλων και των 

ηλεκτρονικών χρηματιστηριακών συναλλαγών φανερώνουν μια αγορά χωρίς 

αποτελεσματική απεικόνιση των πληροφοριών στις αγοραίες τιμές. 

Οι τότε αναλυτές εκτιμούσαν ότι οι χρηματιστηριακές φούσκες δεν μπορούν 

να υπάρξουν στην σύγχρονη εποχή επειδή, εάν οι τιμές διαπραγμάτευσης των 

μετοχών υπερβούν τη θεμελιώδη αξία τους, τότε, λογικά οι επενδυτές θα πουλήσουν 

τις μετοχές τους, με αποτέλεσμα η τιμή των μετοχών να υποχωρήσει στα επίπεδα της 

θεμελιώδους αξίας τους. Ωστόσο, η άποψή τους διαψεύστηκε, επειδή αγνοούσε 

βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των επενδυτών στην αποτίμηση μιας 

είδησης, όπως τον κίνδυνο αντίδρασης ή μιας σπασμωδικής κίνησης των επενδυτών, 

καθώς και τον κίνδυνο πρόκλησης πανικού στην αγορά, όπως πολλές φορές 

παρατηρήθηκε. 

Όπως έγινε σαφές από τα παραπάνω, βασικό χαρακτηριστικό της φούσκας 

τιμών αποτελεί η μη ορθολογική και πραγματική αποτύπωση των θεμελιωδών αξιών 

των περιουσιακών στοιχείων στις τιμές της αγοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

επενδυτές, στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, 

παρεμποδίζονται από πολλούς ψυχολογικούς και μη παράγοντες. Μια από τις βασικές 

παρατηρήσεις που εξηγεί τον σχηματισμό μιας φούσκας είναι το φαινόμενο της 

ψυχολογίας  της αγέλης. Αγελαία συμπεριφορά ή ψυχολογία της αγέλης ονομάζεται ο 

τρόπος που κινείται μια ομάδα επενδυτών, χωρίς προγραμματισμένη κατεύθυνση, 

σαν αγέλη, μιμούμενη συμπεριφορές άλλων επενδυτών στις αγορές και όχι 

ακολουθώντας τις ειδήσεις και την κίνηση αγοράς και δεικτών. 
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Το φαινόμενο αυτό, για παράδειγμα, θεωρείται μεταξύ άλλων κι ένας από 

τους κύριους υπεύθυνους για την εξάπλωση της κρίσης λόγω της φούσκας των 

στεγαστικών δανείων, που ξέσπασε το 2008 στις ΗΠΑ. Τότε, αρχικά, οι οίκοι 

αξιολόγησης έριξαν κατακόρυφα τη βαθμολογία επενδυτικών προϊόντων που 

βασίζονταν σε στεγαστικά δάνεια, προκαλώντας πανικό στις αγορές. Στη 

συνέχεια, αμοιβαία κεφάλαια, τράπεζες, συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά και απλοί 

επενδυτές προσπάθησαν μαζικά να ξεφορτωθούν τα προϊόντα αυτά από τα 

χαρτοφυλάκιά τους, προκαλώντας κραχ κι εξωθώντας αρκετές τράπεζες και εταιρίες 

σε πτώχευση. 

Γενικώς, έχει επίσης αποδειχθεί ότι τα άτομα έχουν µία τάση να υπερεκτιμούν 

τις δυνατότητές τους και τις προβλέψεις τους για επιτυχημένες επενδύσεις. Η υπερ-

αυτοπεποίθηση (overconfidence) αυτή οφείλεται στη γενικότερη τάση των επενδυτών 

να επιδεικνύουν αισιόδοξες απόψεις για τις πιθανότητες και τις προοπτικές 

πραγματοποίησης γεγονότων. Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί επενδυτές πιστεύουν 

ότι δεν θα προβούν σε κακές επενδύσεις. Στην περίπτωση της φούσκας, αυτή η 

ψυχολογία μπορεί να καθοδηγήσει την αγορά σε διαρκή άνοδο της τιμής ενός 

αξιογράφου, αφού σε ένα κλίμα αγοραίας ευφορίας οι επενδυτές τείνουν να μην 

αξιολογούν αρκετά οποιοδήποτε αρνητικό σενάριο. 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι το κλίμα στην αγορά, όπως και οι 

εκτιμήσεις των άλλων επενδυτών, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επενδυτική 

απόφαση του εκάστοτε επενδυτή, σημαντικότερο ίσως και από την λογική 

επεξεργασία και αποκρυπτογράφηση των ειδήσεων και των κινήσεων της αγοράς. 

Ταυτόχρονα, γίνεται κατανοητό πως με την παρατήρηση και ανάλυση της 

συμπεριφοράς των επενδυτών μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον 

τρόπο που λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι θα συνεχίσει να 

μας απασχολεί και στο μέλλον, αφού όσα χρηματοοικονομικά υποδείγματα και 

μοντέλα κι αν αναπτυχθούν η μη ορθολογική συμπεριφορά των επενδυτών θα 

συνεχίσει να οδηγεί σε σφάλματα και λανθασμένες αποφάσεις, οδηγώντας την αγορά 

σε ανισορροπίες. 
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4.2  Το κυρίαρχο παιχνίδι της φάλαινας  

 

Η φάλαινα bitcoin είναι ένας όρος που αναφέρεται σε άτομα ή οντότητες που 

κατέχουν μεγάλες ποσότητες bitcoin. Οι φάλαινες κατέχουν αρκετά 

κρυπτονομίσματα και έχουν τη δυνατότητα να χειραγωγούν τις αποτιμήσεις των 

νομισμάτων. 

 

4.2.1  Κατανόηση της φάλαινας Bitcoin 

  

Οι μεγάλοι κάτοχοι bitcoin ονομάζονται φάλαινες επειδή οι κινήσεις τους 

διαταράσσουν τα νερά στα οποία κολυμπούν τα μικρότερα ψάρια. Ακολουθώντας τον 

κανόνα 80-20 (γνωστό και ως αρχή Παρέτο), το κορυφαίο 20% των κατόχων bitcoin 

έχει πάνω από το 80% της αξίας των bitcoin σε δολάρια ΗΠΑ. Σύμφωνα με την 

BitInfoCharts, μόλις τρία πορτοφόλια bitcoin κατείχαν το 3,07% όλων των bitcoin 

που βρίσκονταν σε κυκλοφορία από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 με αξία μόλις 

περίπου 27,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα 100 κορυφαία πορτοφόλια κατείχαν 

περίπου το 18% όλων των bitcoin αξίας περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Μια πρόσφατη έκθεση του Bloomberg αναφέρει ότι «το 2% των λογαριασμών 

ελέγχει το 95% του συνόλου του Bitcoin». Δεν είναι οι μόνοι που το ισχυρίζονται. 

Και άλλοι έχουν αναφέρει στατιστικά δεδομένα που φανερώνουν μια τεράστια 

συγκέντρωση πλούτου στο δίκτυο του Bitcoin από ελάχιστα άτομα ή οντότητες. 

Ισχύει κάτι τέτοιο όντως ή πρόκειται για παρανόηση; 

Σύμφωνα με την Glassnode, τη μεγαλύτερη εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών 

πάνω στα κρυπτονομίσματα, το πρόβλημα με αυτές τις αναφορές είναι ότι αναλύουν 

την κατανομή του Bitcoin σε διευθύνσεις δικτύου. Αυτό οδηγεί σε παραπλανητικά 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία των νομισμάτων, η οποία είναι πολύ 

λιγότερο συγκεντρωμένη από ό,τι συχνά αναφέρεται. Στην πραγματικότητα, η 

διασπορά διευρύνεται με τα χρόνια. 
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Συγκεκριμένα, η Glassnode μάς εφιστά την προσεχή σε δύο σημαντικές 

προειδοποιήσεις: 

α) Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίδιες όλες οι διευθύνσεις Bitcoin. Για 

παράδειγμα, μια διεύθυνση που ανήκει σε ένα ανταλλακτήριο, περιλαμβάνει χρήματα 

από εκατομμύρια χρήστες. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ως διεύθυνση ενός 

ατόμου. 

β) Ένας χρήστης μπορεί να διαθέτει πάνω από μία διευθύνσεις και μία διεύθυνση 

μπορεί να κρατήσει τα χρήματα από πολλούς χρήστες. 

Οι διευθύνσεις Bitcoin είναι οι βασικές δημόσιες διευθύνσεις που 

καταγράφονται στο blockchain που στέλνουν και λαμβάνουν Bitcoin. Μέσω 

εφαρμογών με εξελιγμένους αλγόριθμους ομαδοποίησης, μπορεί κανείς να 

αναγνωρίσει με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ποιες διευθύνσεις ελέγχονται από τον ίδιο 

χρήστη. 

Η Glassnode έχει κατηγοριοποιήσει τις οντότητες του δικτύου σύμφωνα με τα 

Bitcoin που κατέχουν, στα παρακάτω θαλάσσια είδη: 

 

Γαρίδες (Καβούρι (1-10 BTC) 

Χταπόδι (10-50 BTC) 

Ψάρια (50-100 BTC) 

Δελφίνι (100-500 BTC) 

Καρχαρίας (500-1.000 BTC) 

Φάλαινα (1.000-5.000 BTC) 

Humpback (τεράστιες φάλαινες) (> 5.000 BTC). 
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Εικόνα 6: Η εκτιμώμενη κατανομή της προσφοράς Bitcoin στις οντότητες του δικτύου τον Ιανουάριο του 2021. 

 

Στο μεγάλο άκρο του φάσματος, οι φάλαινες και τα humpbacks είναι οι 

μεγαλύτερες οντότητες που δεν είναι ανταλλακτήρια και ελέγχουν συνολικά το 31% 

των νομισμάτων. Πρόκειται για ιδρύματα, funds, θεματοφύλακες, OTC γραφεία και 

πολύ εύπορους ιδιώτες. Οι μικρότερες οντότητες που κατέχουν μέχρι 50 Bitcoin η 

καθεμία (γαρίδες, καβούρια και χταπόδια) ελέγχουν σχεδόν το 23% της προσφοράς. 



 
92 

Αυτό δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των νομισμάτων βρίσκεται στα χέρια 

ιδιωτών. 

 

Εικόνα 7: Η εκτιμώμενη κατανομή του Bitcoin στις οντότητες του δικτύου με την πάροδο του χρόνου. 

 

 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την κατανομή νομισμάτων μεταξύ 

οντοτήτων με την πάροδο του χρόνου. Καθίσταται προφανές ότι τα Bitcoin που 

κατέχουν οι μικρότερες οντότητες αυξάνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
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Εικόνα 8: Η εκτιμώμενη κατανομή του Bitcoin στις οντότητες του δικτύου με την πάροδο του χρόνου. 

 

Η μετατόπιση προς μια πιο διευρυμένη κατοχή Bitcoin σε πολλές οντότητες, 

τα τελευταία χρόνια, γίνεται πιο εμφανής από το παρακάτω διάγραμμα. Οι μικρότεροι 

παίκτες (γαρίδες + καβούρια) έχουν αυξήσει την ποσότητα που κατέχουν κατά 130% 

από το 2017. Οι δεύτεροι μικρότεροι κάτοχοι (χταπόδι + ψάρια) αύξησαν επίσης την 

ιδιοκτησία τους σε Bitcoin κατά 14% σε αυτή τη χρονική περίοδο. Από την άλλη 

πλευρά, μεγάλες οντότητες όπως τα δελφίνια, οι καρχαρίες και οι φάλαινες, έχουν 

μειώσει τη συμμετοχή τους κατά -3% και -7%, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 9: Σωρευτική μεταβολή στην ιδιοκτησία εφοδιασμού σε όλα τα μεγέθη οντοτήτων από το 2017. 

 

Ο αριθμός των οντοτήτων που κατέχουν έστω και μια ελάχιστη ποσότητα 

νομισμάτων δείχνει τον εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων ανά κατηγορία. Από εκεί 

μπορούμε να αποκομίσουμε το συμπέρασμα ότι περίπου το 2% των οντοτήτων 

δικτύου ελέγχουν το 71,5% του συνόλου των Bitcoin. Ωστόσο θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας πως σε αυτή την ανάλυση δεν λαμβάνονται υπόψη η Grayscale και άλλες 

οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής. Αυτό σημαίνει πως πολλές από 

τις φάλαινες και τις humpbacks κατέχουν νομίσματα που ανήκουν σε πολύ 

περισσότερους ανθρώπους και εταιρείες. 

Από τις αρχές του 2020, η ποσότητα των Bitcoin που κατέχουν οι φάλαινες 

και τα humpbacks αυξήθηκαν κατά 13,4%. Ωστόσο ο αριθμός αυτών των οντοτήτων 

αυξήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό, ειδικά μέσα στο 2021. Αυτό ενισχύει την 

πεποίθηση ότι πολλοί εύποροι αλλά και θεσμικοί επενδυτές έχουν εισέλθει στον 

χώρο. 
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Εικόνα 10: Η σωρευτική μεταβολή (από το 2020) του αριθμού των whales/humpback και η προσφορά της 
εκμετάλλευσης. 

 

 

Οι φάλαινες μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για το bitcoin λόγω της 

συγκέντρωσης του πλούτου, ιδίως αν αυτός παραμένει αμετακίνητος σε έναν 

λογαριασμό και μειώνει τη ρευστότητα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αυξήσει 

τη μεταβλητότητα των τιμών. Η μεταβλητότητα αυξάνεται περαιτέρω εάν η φάλαινα 

μετακινεί μεγάλη ποσότητα bitcoin ταυτόχρονα. Εάν ο πωλητής προσπαθεί να 

πουλήσει bitcoin για κρατικό νόμισμα, η έλλειψη ρευστότητας και το μεγάλο μέγεθος 

της συναλλαγής θα μπορούσαν να ασκήσουν καθοδική πίεση στην τιμή του bitcoin, 

καθώς άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά βλέπουν τη συναλλαγή και προσπαθούν 

επίσης να πουλήσουν, δημιουργώντας μια πώληση όπου ο πωλητής βρίσκεται σε 

οικονομική δυσπραγία. 

Επειδή οι μεγάλοι κάτοχοι μπορεί να προσπαθήσουν να πουλήσουν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία σε μικρότερες ποσότητες για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα για να μην τραβήξουν την προσοχή πάνω τους, μπορούν να δημιουργήσουν 

στρεβλώσεις στην αγορά, στέλνοντας την τιμή απροσδόκητα προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω. Οι φάλαινες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κερδοσκοπία μεταξύ των 

μικρών ψαριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο όπου οι τιμές 

αποσυνδέονται από τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη. 
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Ενώ η ταξινόμηση των φαλαινών χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετα 

μέτρα, οι κάτοχοι με περισσότερα από 1.000 BTC συχνά θεωρούνται ως τέτοιοι. Με 

τις τεράστιες συμμετοχές τους, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις 

φάλαινες έχουν φυσικά αντίκτυπο στην τιμή της BTC, αλλά η επίδραση αυτή είναι 

πιο εμφανής σε όλα τα altcoins λόγω της μικρότερης κεφαλαιοποίησής τους. 

Ένα παράδειγμα αυτού ήταν όταν το ETH, το δεύτερο μεγαλύτερο 

κρυπτονόμισμα, έπεσε περισσότερο από 50% στο Kraken, ένα ανταλλακτήριο 

κρυπτογράφησης με έδρα τις ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο του 2021. Αυτή η ευμετάβλητη 

πτώση από σχεδόν 1.600 δολάρια σε 700 δολάρια θα μπορούσε να είναι το 

αποτέλεσμα μιας και μόνο φάλαινας που πούλησε τις συμμετοχές της, σύμφωνα με 

τον διευθύνοντα σύμβουλο του ανταλλακτηρίου. Το γεγονός ότι έχουν συσσωρεύσει 

BTC και άλλα κρυπτονομίσματα σημαίνει ότι είναι πιθανό να δούμε τον αριθμό των 

φαλαινών να αυξάνεται.  

 

4.2.2  Ποιες είναι οι φάλαινες; 

 

Οι φάλαινες είναι οντότητες που κατέχουν μεγάλο αριθμό νομισμάτων ενός 

συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν υπάρχει 

"επίσημο" όριο για να θεωρηθεί κανείς φάλαινα, αλλά όταν πρόκειται για BTC, τα 

1.000 νομίσματα είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος αριθμός. Για τα altcoins, ο 

αριθμός αυτός είναι συνήθως πολύ υψηλότερος, λόγω του γεγονότος ότι η 

κεφαλαιοποίησή τους στην αγορά είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του 

Bitcoin. 

 

4.2.3  Κατανόηση και πρόβλεψη σημαντικών κινήσεων της αγοράς 

 

Επικεντρωνόμαστε στην ύπαρξη οντοτήτων που έχουν αρκετά μεγάλη κατοχή 

ώστε να επηρεάσουν ενδεχομένως την αγορά με μια σημαντική συναλλαγή. Οι 

απότομες κινήσεις στην αγορά σχετίζονται συχνά με τη ρευστότητα της αγοράς - 

συγκεκριμένα με το βάθος της αγοράς και τα spreads (επιτοκιακό περιθώριο). Οι 
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φάλαινες, με την τεράστια προσφορά νομισμάτων τους, είναι σε θέση να 

αποστραγγίσουν προσωρινά τη ρευστότητα και να αυξήσουν τη μεταβλητότητα της 

αγοράς. 

Επειδή αυτοί οι μεγάλοι παίκτες συναλλάσσονται επίσης για να αυξήσουν την 

αξία των συμμετοχών τους, είναι δίκαιο να υποθέσουμε ότι οι συναλλαγές τους 

αποσκοπούν στην κίνηση των αγορών με τρόπο που να τους ωφελεί εις βάρος 

εκείνων που βρίσκονται στην άλλη πλευρά της συναλλαγής. Ας μην ξεχνάμε ότι είτε 

στο χρηματιστήριο είτε στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το φαινόμενο της 

φούσκας είναι ένα παίγνιο με άθροισμα μηδέν, δηλαδή το κέρδος της μιας μεριάς 

είναι ζημία για αυτούς που έχουν λάβει αντίθετη θέση. 

Μια μεμονωμένη φάλαινα, ή μια ομάδα, θα μπορούσε δυνητικά να 

ενορχηστρώσει ένα κραχ, πουλώντας σημαντικό αριθμό νομισμάτων προκειμένου να 

προκαλέσει μια ευρύτερη υποχώρηση της αγοράς, μόνο και μόνο για να επέμβει στη 

συνέχεια και να αγοράσει ξανά νομίσματα σε φθηνότερες τιμές. Παρομοίως, θα 

μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν ένα short-squeeze (μικρή συμπίεση) έτσι ώστε η 

τιμή του περιουσιακού στοιχείου να εκτοξευθεί και να προσελκύσει τους 

μικροεπενδυτές, των οποίων η αγοραστική πίεση ενισχύει στη συνέχεια την άνοδο 

ακόμη περισσότερο και αυξάνει έτσι την αξία των συμμετοχών των φαλαινών. 

Για παράδειγμα, στις 2 Απριλίου 2019, η αξία της BTC έκανε άλμα από 

περίπου 4.200 δολάρια σε σχεδόν 5.000 δολάρια μέσα σε μόλις δύο ώρες. Ενώ αυτό 

αρχικά φαινόταν σαν ένα ξέσπασμα για το μακρύ παγιωμένο διάγραμμα, έδειχνε προς 

μια μοναδική εντολή 20.000 BTC που εκτελέστηκε σε τρία διαφορετικά 

ανταλλακτήρια. Αυτή η αγορά άλλαξε με επιτυχία το κλίμα στην αγορά και 

λειτούργησε ως το έναυσμα για ένα ράλι που είδε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να 

ανατιμάται πάνω από 240% μέχρι το τέλος εκείνου του Ιουνίου. 
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Εικόνα 11: Το Bitcoin εκτινάχθηκε στις 2 Απριλίου 2019, λόγω μιας εντολής αγοράς 20.000 BTC. Source: 
TradingView 

 

Αυτή η ικανότητα των μεγάλων αυτών κατόχων να επηρεάζουν τις τιμές είναι 

ο λόγος για τον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να θέλουν να 

παρακολουθούν τη δραστηριότητα των φαλαινών. Δεδομένης της διαφανούς φύσης 

των συναλλαγών που βασίζονται στην αλυσίδα μπλοκ, η παρακολούθηση των 

φαλαινών μπορεί να παράσχει ενδείξεις για πιθανές κινήσεις πριν αυτές εκδηλωθούν, 

επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στην αγορά να ενεργήσουν προληπτικά και να 

τοποθετηθούν ώστε να επωφεληθούν μόλις εκδηλωθεί η κίνηση. 

 

4.2.4  Κατανόηση της σύνθεσης και των σταδίων της αγοράς 

 

Οι αγορές είναι σε μεγάλο βαθμό κυκλικές από τη φύση τους, περνώντας από 

στάδια ευφορίας και κατάθλιψης στα άκρα τους. Συνήθως, τα στάδια ευφορίας 

κορυφώνονται σε αιχμές που οδηγούνται από το λιανικό χρήμα, ενώ η παρατεταμένη 

ύφεση καταλήγει τελικά στο κατώτατο σημείο της αγοράς, οπότε και εισέρχεται το 

έξυπνο χρήμα. 
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Παρόλο που οι μικροεπενδυτές βρίσκονται σε άνοδο - τα ιδρύματα και οι 

φάλαινες εξακολουθούν να είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις τάσεις της 

αγοράς. Η παρακολούθηση των φαλαινών μας επιτρέπει να δούμε τα μοτίβα 

συναλλαγών τους και να αποκτήσουμε μια αίσθηση των συμμετοχών τους. Εάν οι 

φάλαινες μειώνουν τις συμμετοχές τους καθώς η τιμή ανεβαίνει, θα μπορούσε κανείς 

να συμπεράνει ότι μια κορυφή της αγοράς θα μπορούσε να είναι κοντά, ειδικά εάν οι 

έμποροι λιανικής αυξάνουν τις συμμετοχές τους κατά την ίδια περίοδο. 

Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να δει κανείς στο παρακάτω γράφημα. Η 

πράσινη γραμμή αντιπροσωπεύει ένα τμήμα των κατόχων λιανικής (δηλαδή τον 

αριθμό των διευθύνσεων με υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από 0,01 BTC), η χρυσή 

γραμμή αντιπροσωπεύει την τιμή του BTC και η κόκκινη γραμμή δείχνει ένα τμήμα 

των φαλαινών (δηλαδή τον αριθμό των διευθύνσεων με υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο 

από 1.000 BTC). 

 

Εικόνα 12: Αριθμός διευθύνσεων Bitcoin λιανικής και φαλαινών σε σύγκριση με την τιμή του BTC. Source: 
Glassnode 
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4.2.5 Ανάλυση της αλυσίδας για την παρακολούθηση φαλαινών 

 

Όταν πρόκειται για την παρακολούθηση φαλαινών, εξετάζουμε διευθύνσεις 

πορτοφολιών που περιέχουν τουλάχιστον 1.000 BTC. Αυτά τα πορτοφόλια μπορούν 

να εντοπιστούν στην αλυσίδα μπλοκ και στη συνέχεια να παρακολουθούνται για 

δραστηριότητα. Οποιαδήποτε εισερχόμενη ή εξερχόμενη συναλλαγή προς/από αυτά 

τα πορτοφόλια μπορεί να ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες στην αγορά. Μια πρόσθετη 

μέτρηση που μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες είναι η γενική αύξηση ή 

μείωση του αριθμού των πορτοφολιών που πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 

4.2.6  Κατηγοριοποίηση νομισμάτων 

 

Μια διαφορετική μορφή κατηγοριοποίησης αφορά ειδικές περιπτώσεις 

κατόχων Bitcoin: 

 

* Χαμένα νομίσματα. Πολλά χαμένα νομίσματα προέρχονται από τις πρώτες μέρες 

δημιουργίας του Bitcoin, προτού υπάρξει εύκολος τρόπος φύλαξής τους. Στα πρώτα 

στάδια, για να στείλεις, να λάβεις και να αποθηκεύσεις Bitcoin, χρειαζόταν να 

γνωρίζεις προγραμματισμό. Επιπλέον πολλοί το είχαν αντιληφθεί σαν παιχνίδι, δεν το 

είχαν πάρει στα σοβαρά. Ως αποτέλεσμα έχουμε να έχουν χαθεί αρκετά Bitcoin. 

Αν συνυπολογίσουμε τα χαμένα νομίσματα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι 

πως η διασπορά των Bitcoin είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που αναφέραμε 

παραπάνω. Οι διευθύνσεις που δεν έχουν κινήσει ποτέ τα νομίσματά τους ανέρχονται 

στα 2,6 εκατομμύρια Bitcoin. Αυτό το αποτέλεσμα ισχύει ιδιαίτερα για μικρές 

οντότητες (π.χ. γαρίδες), πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός τους είναι 

πιθανότατα αρκετά χαμηλότερος. 

 

* Wrapped BTC. Αυτή την περίοδο, βρίσκονται περίπου 115.000 Bitcoin δεσμευμένα 

στο WBTC. Πρόκειται για ένα token που παίζει τον ρόλο του θεματοφύλακα και 
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είναι βασισμένο στο Ethereum, που φυλάσσει τουλάχιστον 1.000 Bitcoin. Αυτά τα 

νομίσματα ανήκουν σε παραπάνω από μία οντότητα, χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβή 

αριθμό τους. 

 

* Ανταλλακτήρια. Οι χρήστες των ανταλλακτηρίων (exchange) έχουν μεγάλο 

αντίκτυπο στον αριθμό των χρηστών και κάτοχων Bitcoin. Ο εκτιμώμενος αριθμός 

χρηστών ανέρχεται στα 130 εκατομμύρια. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία αυτών είναι ιδιώτες επενδυτές που ανήκουν σε μικρότερες κατηγορίες, 

όπως γαρίδες, καβούρια κ.λπ. Αν συμπεριλάβουμε στους υπολογισμούς μας τα 

ανταλλακτήρια, ο αριθμός των μικρών οντοτήτων αυξάνεται σημαντικά. 

 

 

4.3   Έρευνα από Journal of Economic Behavior & Organization 

 

Καθώς τα κρυπτονομίσματα εμφανίστηκαν μόλις πρόσφατα, υπόκεινται σε 

πολύ περιορισμένους οικονομικούς κανονισμούς. Σε αυτό το έγγραφο μελετάμε ποιες 

μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν φούσκες στις τιμές οκτώ μεγάλων 

κρυπτονομισμάτων, εστιάζοντας σε μέτρα αβεβαιότητας ως προγνωστικά. 

Εντοπίζουμε πολλαπλές περιόδους φούσκας και για τα οκτώ κρυπτονομίσματα, 

ιδιαίτερα το 2017 και στις αρχές του 2018. Διαπιστώνουμε ότι η υψηλότερη 

μεταβλητότητα, ο όγκος συναλλαγών και οι συναλλαγές συνδέονται θετικά με την 

παρουσία φούσκας σε κρυπτονομίσματα. Όσον αφορά τις μεταβλητές αβεβαιότητας, 

ο δείκτης VIX δείχνει σταθερά αρνητικές σχέσεις με την εμφάνιση φούσκας, ενώ ο 

δείκτης EPU εμφανίζει ως επί το πλείστον θετικές συσχετίσεις με φούσκες. Αυτά τα 

αποτελέσματα μπορεί να βοηθήσουν τις αρχές στον σχεδιασμό κατάλληλων 

κανονισμών. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-behavior-and-organization
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4.3.1  Εισαγωγή 

 

Η εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων ήταν μία από τις πιο αξιοσημείωτες 

οικονομικές καινοτομίες της τελευταίας δεκαετίας. Οι φουτουριστικές ιδιότητές τους 

και η ακραία συμπεριφορά τους στις τιμές έχουν προσελκύσει υπερβολική κάλυψη 

από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών και των 

ερευνητών. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα είναι γνωστό ότι έχουν ασταθείς τιμές 

και έχουν γνωρίσει δραματικές αυξήσεις και καταρρεύσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

έχει προκαλέσει συζητήσεις για το αν τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζουν φούσκες  

και πώς πρέπει να ρυθμίζονται τα κρυπτονομίσματα. 

Το Bitcoin, το πρώτο κρυπτονόμισμα, γνώρισε σοβαρές διακυμάνσεις των 

τιμών. η τιμή του έφτασε στο αποκορύφωμά του στα τέλη του 2017. Το Bitcoin 

αρχικά προοριζόταν να λειτουργήσει ως ψηφιακό χρήμα: σχεδιάστηκε για να είναι 

ένα αξιόπιστο σύστημα συναλλαγών με χαμηλό κόστος (Grinberg, 2012). Το Bitcoin 

και άλλα κρυπτονομίσματα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τον ενδιάμεσο 

ρόλο που θα έπαιζαν οικονομικά τρίτα μέρη. Παρόλο που προοριζόταν να 

χρησιμοποιηθεί ως χρήμα, η αποκεντρωμένη και ανεξέλεγκτη αγορά του έχει 

προσελκύσει κριτική (Grinberg, 2012) και οι ειδικοί συζήτησαν εάν πρέπει να 

ταξινομηθεί είτε ως κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο είτε ως μέσο ανταλλαγής. 

Yermack (2015) και Glaser (2014) κατέληξαν στην έρευνά τους ότι θεωρούνταν 

κυρίως ως κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο. Δεδομένης της φαινομενικά 

επικίνδυνης φύσης και της ακραίας συμπεριφοράς των τιμών, η παρουσία φούσκας σε 

αυτό το νόμισμα είναι φυσικά ένα ενδιαφέρον θέμα για έρευνα. 

Σε αυτή την έρευνα  ανιχνεύουμε φούσκες σε όλα τα κύρια κρυπτονομίσματα 

και μελετάμε ποιοι παράγοντες μπορούν να προβλέψουν αυτές τις φούσκες. Τέτοιες 

πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις 

ρυθμιστικές αρχές. Εξετάζουμε παράγοντες συγκεκριμένους για συγκεκριμένα 

κρυπτονομίσματα, όπως τον όγκο συναλλαγών, καθώς και μέτρα παγκόσμιας 

αβεβαιότητας, όπως η αβεβαιότητα οικονομικής πολιτικής (EPU). Το ημερήσιο μέτρο 

EPU αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα σχετικά με τη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς. Δεδομένου ότι η δημοσιονομική ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων 

εμφανίζεται μόνο τώρα, η αβεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να έχει 
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σημαντικό αντίκτυπο στα κρυπτονομίσματα. Αρκετές εργασίες έχουν αναλύσει τον 

αντίκτυπο μιας τέτοιας αβεβαιότητας (μετρημένη με EPU ή δείκτη VIX) στο Bitcoin 

(Bouri, Gupta, Tiwari, Roubaud, 2017, Aalborg, Molnár, de Vries, 2018, Demir, 

Gozgor, Lau, Vigne, 2018, Wang, Xie, Wen, Zhao, 2019, Wu, Tong, Yang, Derbali, 

2019). Ωστόσο, αυτά τα έγγραφα έχουν μελετήσει μόνο ένα κρυπτονόμισμα (Bitcoin) 

και κανένα από αυτά δεν έχει εξετάσει την παρουσία φούσκας. 

Από οικονομική άποψη, μια φούσκα είναι μια απόκλιση από τη θεμελιώδη 

αξία. Ωστόσο, όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 

ποια είναι η θεμελιώδης αξία. Ως εκ τούτου, ορίζουμε μια φούσκα ως εκρηκτική 

συμπεριφορά τιμών, όπως προτάθηκε από τους Phillips, Shi, Yu, 2015, Phillips, Shi, 

Yu, 2015. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη στατιστικών 

διαδικασιών για τον εντοπισμό φούσκας. Οι Diba και Grossman (1988) εφάρμοσαν 

μια δοκιμή μοναδιαίας ρίζας για τον εντοπισμό εκρηκτικής συμπεριφοράς στις τιμές 

των περιουσιακών στοιχείων. Επεκτάσεις αυτής της μεθόδου βασισμένες σε διάφορες 

μορφές της επαυξημένης δοκιμής Dickey-Fuller προτάθηκαν από τους Phillips et al. 

(2011) και Phillips, Shi, Yu, (2015), για τον εντοπισμό φούσκας και αυτές οι μέθοδοι 

γίνονται γνωστές ως ακρωνύμια των ονομάτων των αντίστοιχων συγγραφέων, PWY 

και PSY. Φαίνεται  ότι η μέθοδος PSY υπερτερεί της μεθόδου PWY στην ανίχνευση 

πολλαπλών φουσκών. Επομένως,  χρησιμοποιούμε τη μέθοδο PSY. 

Το πλαίσιο PSY αναπτύχθηκε αρχικά για τον εντοπισμό φούσκας τιμών. 

Μεταγενέστερη έρευνα του Phillips (2017) έδειξε ότι η διαδικασία PSY μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή προειδοποίησης για κρίσεις, καθώς η μέθοδος 

μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει τη δυναμική της κατάρρευσης της αγοράς. Οι 

Phillips και Shi (2018) ενσωμάτωσαν αυτήν την πτυχή ανίχνευσης κρίσεων στη 

μέθοδο PSY που παρουσιάστηκε στο Phillips, Shi, Yu, (2015), και βελτίωσαν τη 

διαδικασία PSY βελτιστοποιώντας τον αναδρομικό εξελισσόμενο αλγόριθμο δοκιμής. 

Αρκετά έγγραφα έχουν χρησιμοποιήσει το πλαίσιο PSY για τον εντοπισμό 

φούσκας σε κρυπτονομίσματα. Cheung et al. (2015) και Su et al. (2018) σε 

συγκεκριμένες περιόδους στην τιμή Bitcoin και διαπιστώθηκε ότι οι περίοδοι 

φούσκας συμπίπτουν με σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την αγορά Bitcoin. 

Corbet et al. (2018) και Bouri et al. (2018) χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα PSY για 

τον εντοπισμό φουσκών σε πολλαπλά κρυπτονομίσματα. Corbet et al. (2018) 
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εξετάστηκε το Bitcoin και το Ethereum και εντοπίστηκε συμπεριφορά φούσκας και 

στα δύο, ιδιαίτερα στο τέλος της περιόδου δειγματοληψίας τους (μέσα 2017). Bouri et 

al. (2018) εντοπίστηκε φούσκα σε Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, NEM, Dash 

και Stellar και διαπιστώστε ότι η πιθανότητα περιόδων φούσκας σε ένα 

κρυπτονόμισμα σχετίζεται με την ύπαρξη φούσκας σε άλλα κρυπτονομίσματα. Έχουν 

επίσης χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι για τη μελέτη της παρουσίας 

κερδοσκοπικών φουσκών, βλ. Cheah and Fry (2015) και Fry and Cheah (2016). 

Ωστόσο, καμία από αυτές τις μελέτες δεν έχει επιχειρήσει να προβλέψει φούσκες 

κρυπτονομισμάτων. 

Ξεκινήσαμε να μελετήσουμε ποιοι παράγοντες μπορούν να προβλέψουν 

φούσκες για ένα μεγαλύτερο σύνολο κρυπτονομισμάτων. Η ικανότητα πρόβλεψης 

φούσκας είναι πολύτιμη όχι μόνο για την κατανόηση της δυναμικής των τιμών των 

κρυπτονομισμάτων, αλλά και για την παρακολούθηση της αγοράς. Αρχικά, 

χρησιμοποιούμε το πρότυπο PSY για να εντοπίσουμε φούσκες για τα 

κρυπτονομίσματα  Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, Dash coin, Nem 

coin και Dogecoin. Στη συνέχεια, μελετάμε εάν οποιαδήποτε από τις τέσσερις 

μεταβλητές σχετίζεται με το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα (ερωτήματα αναζήτησης 

Google για το όνομα του κρυπτονομίσματος, τη μεταβλητότητα των τιμών του, τον 

αριθμό των συναλλαγών, τον όγκο συναλλαγών) ή τρεις μεταβλητές που 

αποτυπώνουν αβεβαιότητα στις γενικές χρηματοπιστωτικές αγορές (η αβεβαιότητα 

της οικονομικής πολιτικής (EPU ), ο δείκτης VIX και το TED- spread) μπορούν να 

προβλέψουν αυτές τις φούσκες. Διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητότητα και ο όγκος 

συναλλαγών εμφανίζουν σταθερά μια θετική σχέση με τη συμπεριφορά των 

φουσκών. Τα υψηλά επίπεδα EPU συνεπάγονται μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης 

φούσκας, ενώ τα υψηλά επίπεδα του δείκτη VIX συνεπάγονται χαμηλότερη 

πιθανότητα εμφάνισης φούσκας. 

Το υπόλοιπο υποκεφάλαιο είναι δομημένο ως εξής: Η Ενότητα 2 περιγράφει 

τα δεδομένα για τα κρυπτονομίσματα και τις μεταβλητές που μπορεί να προβλέψουν 

φούσκες. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζουμε την ανάλυσή μας για τις ανιχνευμένες 

φούσκες και τους πιθανούς προγνωστικούς παράγοντες τους. Τέλος  συμπεράσματα 

στην ενότητα 4 του κεφαλαίου.  
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4.3.2 Δεδομένα 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση καλύπτουν το χρονικό 

διάστημα 27 Δεκεμβρίου 2013 έως 15 Φεβρουαρίου 2019. Οι ημερομηνίες έναρξης 

ποικίλλουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δεδομένων για τα μεμονωμένα 

κρυπτονομίσματα που μελετήθηκαν, βλέπε Πίνακα 1. Τα κρυπτονομίσματα που θα 

ληφθούν υπόψη επιλέχθηκαν με βάση το μήκος των συνόλων δεδομένων τους, τη 

δημοτικότητά τους και τη συνολική τους αξία στην αγορά. Ο δείκτης VIX, τον οποίο 

χρησιμοποιούμε στην ανάλυσή μας, δεν αναφέρεται τα Σαββατοκύριακα ή σε 

ορισμένες αργίες. Επομένως, αυτές οι μέρες παραλείπονται από την ανάλυσή μας. 

 

Πίνακας 1: Χρονική περίοδος που χρησιμοποιείται για κάθε σύνολο δεδομένων Τιμών κρυπτονομισμάτων 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης για καθένα από τα οκτώ κρυπτονομίσματα. 

Cryptocurrency From To # of days 

Bitcoin (BTC) 27.12.2013 15.02.2019 1876 

Ethereum (ETH) 27.07.2016 15.02.2019 933 

Ripple (XRP) 31.12.2013 15.02.2019 1872 

Litecoin (LTC) 27.12.2013 15.02.2019 1876 

Monero (XMR) 16.04.2015 15.02.2019 1401 

Dash coin (DASH) 20.01.2015 15.02.2019 1487 

Nem coin (XEM) 29.03.2016 15.02.2019 1053 

Dogecoin (DOGE) 16.12.2014 15.02.2019 1522 

 

Τα δεδομένα ημερήσιας τιμής και όγκου συναλλαγών για τα 

κρυπτονομίσματα συλλέχθηκαν από την CoinMarketCap μέσω ενός API μέσω R 

Studio. Ο όγκος συναλλαγών συλλέχθηκε από την Coinmetrics. Αν και είναι δυνατό 

να ληφθούν παλαιότερα δεδομένα από άλλες πηγές, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 

αυτά τα σύνολα δεδομένων λόγω της φαινομενικής αξιοπιστίας τους σε σύγκριση με 

άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα δεδομένα του δείκτη αβεβαιότητας οικονομικής 

πολιτικής (EPU) συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα της Οικονομικής Πολιτικής 

Αβεβαιότητας. Τα δεδομένα για το TED-spread και το VIX-index συλλέχθηκαν από 

τη βάση δεδομένων FRED, την Federal Reserve Bank of St. Louis. Για το υπόλοιπο 
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της μελέτης χρησιμοποιούμε συχνά σύμβολα συντομογραφίας όταν αναφερόμαστε σε 

κάθε κρυπτονόμισμα. Οι επιγραφές εμφανίζονται σε παρένθεση στον Πίνακα 1. 

Για να μετρήσουμε τη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων 

χρησιμοποιούμε τον εκτιμητή με βάση το εύρος τιμών συναλλαγών κατά τη διάρκεια 

μιας ημέρας, όπως προτείνεται από τους Garman και Klass (1980). Η μέθοδος, η 

οποία προσφέρει βελτίωση στην ακρίβεια σε σύγκριση με τη συνήθη μέθοδο 

μέτρησης της μεταβλητότητας με τυπική απόκλιση των αποδόσεων (Molnár, 2012), 

έχει πρόσφατα κερδίσει δημοτικότητα (Molnár, 2016, Bašta, Molnár, 2018, Fiszeder, 

2018, Fiszeder, Fałdziński , 2019, Fiszeder, Fałdziński, Molnár, 2019). Η ημερήσια 

μεταβλητότητα υπολογίζεται ως εξής: 

όπου ct = log(closet ) − log(opent ), lt = log(lowt ) − log(opent ) and ht = log(hight ) − 

log(opent ). Για να αντιμετωπίσουμε την πιθανή εβδομαδιαία εποχικότητα, 

μετατρέπουμε τις προηγούμενες ημερήσιες τιμές σε αριθμητικό μέσο όρο 7 ημερών 

με την ακόλουθη εξίσωση: 

 

Οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων μπορούν να ταξινομηθούν σε μεταφορές 

μεταξύ ενός χρήστη και ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, και μεταφορές 

μεταξύ δύο χρηστών. Σε γενικές γραμμές, οι μεταφορές μεταξύ χρηστών θεωρείται 

ότι αντιπροσωπεύουν αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν 

κρυπτονόμισμα, ενώ οι μεταφορές με ανταλλακτήρια αντιπροσωπεύουν αγορά ή 

πώληση κρυπτονομισμάτων (σε αντάλλαγμα συμβατικού νομίσματος). Είναι 

επομένως χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των μορφών μεταφοράς. Στην 

εργασία μας, ο όγκος συναλλαγών (TV) ταξινομείται ως ο όγκος μεταφορών 

κρυπτονομίσματος μεταξύ χρηστών. Ο όγκος συναλλαγών τυποποιείται με τον ίδιο 

τρόπο όπως στους Aalborg et al. (2018), ως απόκλιση από τον μέσο όγκο του 

προηγούμενου έτους διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση κατά την ίδια περίοδο: 
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Ο όγκος συναλλαγών, από την άλλη πλευρά, ταξινομείται ως μεταφορές μέσω 

ανταλλαγής και δεν περιλαμβάνει άμεσες μεταφορές μεταξύ χρηστών. Η 

παλινδρόμηση για τον όγκο συναλλαγών του Bitcoin παρουσίασε ιστορικά στοιχεία 

γραμμικής και εκθετικής τάσης (Balcilar et al., 2017). Ακολουθώντας τη διαδικασία 

των Gebka και Wohar (2013) μπορούμε να τα αφαιρέσουμε από τη σειρά, η οποία 

είναι απαραίτητη για να γίνει η μεταβλητή στάσιμη. Τα στοιχεία τάσης μπορούν να 

εκτιμηθούν μετατρέποντας τα δεδομένα σε λογαριθμική μορφή και παλινδρομώντας 

μια σταθερά, (t/T) και (t/T) 2 στον όγκο, όπου T είναι οι συνολικές παρατηρήσεις. 

Μετά από αυτές τις εκτιμήσεις, κάθε παρατήρηση διορθώνεται αφαιρώντας τα 

στοιχεία της τάσης. Υπάρχουν τάσεις για όλα τα κρυπτονομίσματα, καθώς όλοι οι 

εκτιμώμενοι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί. 

Στην ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε όγκο αναζήτησης από τις τάσεις της 

Google επειδή μετρά το δημόσιο ενδιαφέρον για κάθε συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. 

Αυτή η μεταβλητή κατασκευάζεται ως το σχετικό επίπεδο των αναζητήσεων στον 

ιστό που παρέχεται από την Google και έχει αποδειχθεί προηγουμένως ότι έχει 

δυνατότητες πρόβλεψης, όπως οι Choi and Varian (2009), Choi and Varian (2012), 

Bijl et al. (2016), Molnár and Bašta (2017) έχουν αναφέρει. Αυτά τα δεδομένα 

μπορούν να συλλεχθούν για διάφορες χρονικές κλίμακες και μετρώνται ως δείκτης 

του σχετικού όγκου αναζήτησης (SVI) μεταξύ 0 και 100. Τα ημερήσια δεδομένα 

μπορούν να συλλεχθούν μόνο σε δείγματα με μέγιστο χρονικό διάστημα 10 μηνών. 

Για να κάνουμε παρατηρήσεις μεταξύ συνόλων δεδομένων σε ένα πλήρες σύνολο, 

εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία που περιγράφεται από τους Bleher και Dimpfl (2018). 

Τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν έχουν διάκριση πεζών -κεφαλαίων και οι λέξεις -

κλειδιά που χρησιμοποιούνται είναι: "Bitcoin", "Litecoin", "Ripple", "Ethereum", 

"Monero", "Dash coin", "Nem coin" και "Dogecoin". 

Τυποποιούμε τα δεδομένα ακολουθώντας τη διαδικασία που χρησιμοποιείται 

στους Da et al. (2011) και Kim et al. (2019). Κάθε ημερήσια παρατήρηση μετριέται 

ως απόκλιση από το μέσο όρο. Το μέτρο υπολογίζεται ως η διαφορά από το μέσο όρο 

των προηγούμενων 8 αντίστοιχων καθημερινών. Για παράδειγμα, εάν η παρατήρηση 

είναι Δευτέρα, συγκρίνεται με τις 8 προηγούμενες Δευτέρες. Πιο συγκεκριμένα, 

δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 
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Ο δείκτης EPU εκφράζει την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής στην 

αμερικανική οικονομία, όπως γίνεται αντιληπτό από το κοινό. Κατασκευάζεται 

μετρώντας και τυποποιώντας τον όγκο των ειδησεογραφικών άρθρων που περιέχουν 

συνδυασμό ορισμένων λέξεων -κλειδιών, όπως «οικονομία+ρύθμιση+αβεβαιότητα», 

από πάνω από 1000 αμερικανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία (Οικονομική πολιτική 

αβεβαιότητα, 2019). Σε μια προσπάθεια μείωσης του θορύβου στη σειρά δεδομένων 

και αντιμετώπισης της πιθανής εβδομαδιαίας εποχικότητας, χρησιμοποιούμε τον 

κινητό μέσο όρο των πιο πρόσφατων 7 ημερών στην ανάλυσή μας: 

 

Ο δείκτης VIX είναι ένα μέτρο της βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας των τιμών 

στο χρηματιστήριο και συνήθως ονομάζεται δείκτης φόβου. Κατασκευάζεται από 

τιμές προαίρεσης βάσει του S&P 500, με ημερομηνία λήξης περίπου έναν μήνα 

(CBOE, 2019). Για τους σκοπούς της ανάλυσής μας, αυτή η μεταβλητή έχει υποστεί 

λογαριθμικό μετασχηματισμό. 

Το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στην οικονομία αντιπροσωπεύει το 

περιθώριο TED, το οποίο κατασκευάζεται ως η διαφορά μεταξύ του διατραπεζικού 

επιτοκίου των ΗΠΑ και του αμερικανικού επιτοκίου του αμερικανικού ταμείου χωρίς 

κινδύνους. Η διαίσθηση πίσω από αυτή τη μέτρηση είναι ότι το περιθώριο μεταξύ του 

διατραπεζικού επιτοκίου και του επιτοκίου του Δημοσίου αυξάνεται όταν αυξάνεται 

η πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλομένου. Ιστορικά, όταν ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας γνώρισε περιόδους αβεβαιότητας και υψηλότερου 

κινδύνου αθέτησης, το TED- spread ήταν υψηλό (Boudt et al., 2017). Για τους 

σκοπούς της ανάλυσής μας, αυτή η μεταβλητή έχει υποστεί λογαριθμικό 

μετασχηματισμό. 

Ο Πίνακας 2 παρέχει τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις 

συγκεκριμένες νομισματικές μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση και ο 

Πίνακας 3 αναφέρει τις περιγραφικές στατιστικές των μακροοικονομικών 

μεταβλητών. Για το υπόλοιπο της εργασίας, σε πίνακες παλινδρόμησης και 
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εξισώσεις, οι EPU, VIX και TED χρησιμοποιούνται ως συντομογραφίες για τον 

δείκτη EPU, τον δείκτη VIX και το TED- spread, αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 2: Περιγραφικές στατιστικές για μεταβλητές που σχετίζονται με το νόμισμα 

 BTC  ETH  XRP  LTC   

Mean St. Dev.  Mean St. Dev. Mean St. Dev. Mean St. Dev. 

Volatility 0.027 0.018  0.043 0.025 0.037 0.034 0.037 0.026  

Transactions 1.078 1.133  1.289 1.572 0.644 1.380 0.276 1.435  

Volume 16.639 0.804  14.799 0.835 11.932 1.345 15.446 1.214  

Google 0.026 0.309  0.045 0.481 0.017 0.317 0.018 0.331  

 XMR  DASH  XEM  DOGE   

 Mean St. Dev.  Mean St. Dev. Mean St. Dev. Mean St. Dev.  

Volatility 0.055 0.026  0.049 0.027 0.062 0.034 0.048 0.031  

Transactions 0.450 1.385  0.539 1.494 0.944 1.470 0.222 1.281  

Volume 8.213 1.072  9.891 1.055 9.479 1.334 11.263 1.255  

Google 0.007 0.303  -0.688 0.805 -0.129 1.038 0.018 0.308  

 

Πίνακας 3: Περιγραφικές στατιστικές για μακροοικονομικές μεταβλητές 

Variables N Mean St. Dev. Min Max Skew Kurtosis 

EPU 1259 4.370 0.323 3.526 5.649 0.386 3.407 

VIX 1259 2.669 0.254 2.213 3.707 0.751 3.374 

TED 1259 −1.199 0.336 −1.897 −0.386 0.282 2.059 

 

Οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι συσχετίσεις μεταξύ όγκου και μεταβλητότητας και μεταξύ όγκου 

και συναλλαγών είναι σχετικά υψηλές, με συντελεστές 0,47 και 0,41, αντίστοιχα. 

Επιπλέον, βλέπουμε ότι η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών αβεβαιότητας (δείκτης 

EPU, δείκτης VIX και TED- spread) είναι αρκετά χαμηλή. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

αλληλεγγύη δεν είναι πρόβλημα και ότι οι μεταβλητές αποτυπώνουν διαφορετικές 

πτυχές ή μορφές αβεβαιότητας. 
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Πίνακας 4. Πίνακας συσχέτισης. Οι μέσες συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αναφέρονται στον πίνακα. Εφαρμόζουμε την ίδια μεθοδολογία με 

τους Da et al. (2011). Πρώτον, εκτιμούμε κάθε συσχέτιση ξεχωριστά για τα συγκεκριμένα 

κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα αποτελέσματα σε όλα τα κρυπτονομίσματα. 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα 

 Google Volatility Transactions Volume EPU-index VIX-index TED-spread 

Google 1.00       

Volatility 0.22 1.00      

Transactions 0.36 0.40 1.00     

Volume 0.25 0.47 0.41 1.00    

EPU-index 0.04 0.14 0.13 0.07 1.00   

VIX-index 0.27 0.14 0.31 0.19 0.06 1.00  

TED-spread 0.09 0.16 0.16 0.25 0.20 0.12 1.00 

 

4.3.3  Αποτελέσματα 

 

Αρχίζουμε συζητώντας τα αποτελέσματα από τον αλγόριθμο PSY και 

παρέχοντας μια επισκόπηση των περιόδων φούσκας. Στη συνέχεια μελετάμε ποιες 

μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν φούσκες κρυπτονομισμάτων.  

 

4.3.3.1  Ανίχνευση φούσκας - Δοκιμή PSY 

 

Η εικόνα 13 απεικονίζει τη δοκιμή PSY, όταν εφαρμόζεται στον λογάριθμο 

της τιμής  Bitcoin (μαύρη γραμμή). Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την κρίσιμη 

τιμή του επιπέδου 95%των στατιστικών στοιχείων δοκιμής Dickey-Fuller με 

εκκίνηση που δημιουργούνται από αυτό το πλαίσιο. Οι εκρηκτικές περίοδοι 

συμβαίνουν όταν οι τιμές δοκιμής PSY, που απεικονίζονται με τη μπλε γραμμή, 

υπερβαίνουν την κρίσιμη τιμή. Προφανώς, υπήρχαν πολυάριθμες περίοδοι φούσκας 

στο Bitcoin κατά την παρατηρούμενη περίοδο δείγματος. 
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Εικόνα 13: PSY Test of Bitcoin Bubbles. 

 

Η εικόνα 14  απεικονίζει τις χρονικές περιόδους φούσκας από τη δοκιμή PSY 

έναντι της ανάπτυξης των μεταβλητών αβεβαιότητας (δείκτης VIX, δείκτης EPU και 

TED-spread) που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα παλινδρόμησης. Οι περισσότερες 

από τις εκρηκτικές περιόδους διήρκεσαν μόνο για λίγες ημέρες, αν και μερικές ήταν 

πολύ πιο μακρόβιες. Οι βραχύβιες φούσκες εμφανίστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους 

για διαφορετικά κρυπτονομίσματα. Οι φούσκες μεγαλύτερης διάρκειας συνέπεσαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε όλα τα κρυπτονομίσματα σε σχέση με τις βραχύβιες φούσκες. 
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Εικόνα 14: Περίοδοι φούσκας σε κρυπτονομίσματα και μεταβλητές αβεβαιότητας. 
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Οι τιμές όλων των κρυπτονομισμάτων που μελετήθηκαν σε αυτό το έγγραφο 

αυξήθηκαν δραματικά κατά τη διάρκεια του 2017. Όπως δείχνει η εικονα 14, ο 

αλγόριθμος PSY αποκαλύπτει ότι υπήρχαν φούσκες στα περισσότερα από τα 

κρυπτονομίσματα για μεγάλα τμήματα του 2017. Το Bitcoin ιδιαίτερα παρουσιάζει 

μακρόβιες περιόδους φούσκας τόσο το 2017 όσο και το 2018. Οι περίοδοι φούσκας 

για κάθε κρυπτονόμισμα έληξαν λίγο μετά την κατάρρευση της τιμής τον Ιανουάριο 

του 2018. Συγκεκριμένα, αυτή η κατάρρευση των τιμών φαίνεται να συνέπεσε με μια 

σημαντική αύξηση του δείκτη VIX. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, τα 

κρυπτονομίσματα που αναλύθηκαν είχαν υποχωρήσει κατά μέσο όρο 90% από την 

κορυφή τους τον Δεκέμβριο 2017/Ιανουάριο 2018. 

Μια επισκόπηση των περιόδων φούσκας που εντοπίσαμε παρέχεται στον 

Πίνακα 5. Ο πίνακας Α παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών φούσκας (ημέρες όταν 

το κρυπτονόμισμα βρισκόταν σε κατάσταση φούσκας). Τα κρυπτονομίσματα BTC 

και  DASH γνώρισαν τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό φουσκων: 193 και 188 

ημέρες, αντίστοιχα. Οι περισσότερες ημέρες φουσκών εμφανίστηκαν το 2017. Το 

DASH είχε τη μεγαλύτερη συχνότητα ημερών φουσκών το 2017 (174 ημέρες). Ο 

πίνακας Β υποδεικνύει ότι το ποσοστό των ημερών με εκρηκτικότητα ήταν 

υψηλότερο το 2017 σε σχέση με άλλα χρόνια. Το DASH παρουσίαζε πιο συχνά 

εκρηκτικότητα (στο 10,3% των ημερών κατά το χρονικό διάστημα 2015–2019) και το 

DOGE λιγότερο συχνά (στο 2,9% των ημερών κατά τη χρονική περίοδο 2014–2019). 

Πίνακας 5: Στατιστικές περιόδων φουσκών. 

 BTC ETH XRP LTC XMR DASH XEM DOGE Sum 

Panel A: Number of bubble days 

2013 

 

0 

 

– 

 

0 

 

0 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

0 

2014 1 – 25 4 – – – 0 30 

2015 3 – 0 11 0 0 – 0 14 

2016 12 1 0 1 24 0 11 2 51 

2017 129 79 57 91 44 174 66 54 694 

2018 48 11 18 11 24 14 2 8 136 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum bubble days 193 91 100 118 92 188 79 64 925 

Panel B: % of days with explosiveness 
        

Average 

2013 0.0 % – 0.0% 0.0% – – – – 0.0% 

2014 0.3% – 6.8% 1.1% – – – 0.0% 2.1% 

2015 0.8% – 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% – 0.0% 0.6% 

2016 3.3% 0.3% 0.0% 0.3% 6.6% 0.0% 3.0% 0.5% 1.7 % 

2017 35.3% 21.6% 15.6% 24.9% 12.1% 47.7% 18.1% 14.8% 23.8% 

2018 13.2% 3.0% 4.9% 3.0% 6.6% 3.8% 0.5% 2.2% 4.7% 

2019 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total% 7.6% 6.2% 3.9% 4.6% 5.0% 10.3% 5.4% 2.9% 5.7% 
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4.3.3.2  Προβλέψεις φούσκας  

 

Έχοντας εφαρμόσει το πλαίσιο PSY, δημιουργήσαμε τα στατιστικά στοιχεία 

PSY για καθένα από τα κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια αναλύσαμε τα 

αποτελέσματα πραγματοποιώντας διάφορες παλινδρομήσεις προκειμένου να 

αξιολογήσουμε ποιες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν φούσκες  

κρυπτονομισμάτων. Εκτιμήσαμε τόσο τα μοντέλα  probit (μια μονάδα πιθανότητας με 

βάση την απόκλιση από το μέσο όρο μιας τυπικής κατανομής)  όσο και τα κανονικά 

μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. Αρχικά, παρουσιάζουμε εκτιμήσεις μοντέλων 

πάνελ με όλα τα κρυπτονομίσματα στο ίδιο δείγμα. Δεύτερον, παρουσιάζουμε 

εκτιμήσεις μοντέλων για κάθε κρυπτονόμισμα ξεχωριστά. 

Οι δύο εξαρτώμενες μεταβλητές  που εφαρμόζονται στις παλινδρόμηση 

μετρούν την ίδια ιδιότητα σε κάποιο βαθμό, καθώς και οι δύο προέρχονται από τις 

στατιστικές του PSY. Όπως περιγράψαμε στην Ενότητα 2, προηγούμενες μελέτες 

έδειξαν ότι υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των τιμών κρυπτονομισμάτων και 

μεταβλητών όπως το Google Trends, το EPU, η μεταβλητότητα και ο όγκος 

συναλλαγών κ.λπ. Αυτή η έρευνα παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για την επιλογή των 

προγνωστικών στην ανάλυσή μας. 

Η εξαρτώμενη δυαδική μεταβλητή των μοντέλων probit, που υποδηλώνεται 

BUBi, t για παλινδρόμηση probit πίνακα και BUBt για παλινδρόμηση χρονικών 

σειρών, παίρνει τιμές ένα και μηδέν. Το BUBi, t και BUBt ορίζεται σε 1 όταν το 

στατιστικό PSY για την αντίστοιχη παρατήρηση είναι πάνω από τη δημιουργημένη 

κρίσιμη τιμή για το εξεταζόμενο κρυπτονόμισμα (δηλαδή υπάρχει φούσκα) και μηδέν 

όταν αυτό το στατιστικό είναι κάτω από την κρίσιμη τιμή (δηλ. Δεν υπάρχει φούσκα): 

 

Το model panel probit και το μοντέλο χρονικής σειράς probit μπορούν, αντίστοιχα, να 

εκφραστούν ως: 
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όπου Ф (•) είναι η κανονική αθροιστική συνάρτηση κατανομής. Στα μοντέλα probit, 

το xi, t − 1   είναι το διάνυσμα των προγνωστικών με καθυστέρηση στο κρυπτονόμισμα  

i = BTC, ETH,. …. , DOGE τη χρονική στιγμή t - 1 και  νi 
   
 

 N(0,σ 
 ) 

αντιστοιχεί σε τυχαία αποτελέσματα,  το xt-1 είναι ένα διάνυσμα καθυστερημένων 

προγνωστικών στα μοντέλα για μεμονωμένα κρυπτονομίσματα. Τα μοντέλα 

γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιούν το δημιουργούμενο στατιστικό PSY ως 

εξαρτημένη μεταβλητή. Τα εκτιμώμενα μοντέλα probit λαμβάνουν υπόψη μόνο εάν η 

στατιστική δοκιμής PSY είναι κάτω ή πάνω από τη δημιουργούμενη κρίσιμη τιμή. 

δεν χρησιμοποιούν την πραγματική τιμή του στατιστικού PSY. Συνεπώς, εξετάζουμε 

επίσης ένα εναλλακτικό γραμμικό μοντέλο που χρησιμοποιεί άμεσα το στατιστικό 

PSY. Το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης πίνακα καθορίζεται ως εξής: 

 

ενώ το μοντέλο γραμμικής χρονικής σειράς παλινδρόμησης παίρνει τη μορφή: 

 

Μια επισκόπηση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 6. Το δείγμα δεδομένων είναι πάντα είτε μεμονωμένο κρυπτονόμισμα είτε 

όλα τα κρυπτονομίσματα μαζί. Λόγω πιθανής αυτοσυσχέτισης και 

ετεροσκεδαστικότητας, εφαρμόζουμε μοντέλα κατάλληλα για την αντιμετώπιση 

αυτού του ζητήματος. Τα μοντέλα probit της ομάδας υπολογίζονται με τυχαία εφέ και 

ισχυρά τυπικά σφάλματα, ομαδοποιημένα κατά κρυπτονόμισμα. Τα γραμμικά panel 

models χρησιμοποιούν έναν εκτιμητή Prais – Winsten με τυπικά σφάλματα 

διορθωμένα για αυτοσυσχέτιση AR (1), ετεροσκεδαστικότητα και συσχέτιση 

διατομής. Και οι δύο αυτές μέθοδοι προτείνονται από τον Hoechle (2007). Τα 

γραμμικά μοντέλα παλινδρομήσεων  υπολογίζονται με τυπικά σφάλματα Newey-
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West (Newey and West, 1987), αντιμετωπίζοντας τα κενά ως ισόποσα, όπως 

προτείνεται από τους Datta και Du (2012). Οι βέλτιστες καθυστερήσεις είναι 5 για 

όλα τα μοντέλα, ακολουθώντας τη διαδικασία επιλογής υστέρησης που 

παρουσιάζεται στο Greene (2007). 

 

Πίνακας 6: Περίληψη μοντέλων παλινδρόμησης. 

Sample Dependent Variable Estimator 

All Bubble dummy Panel probit with random effects & cluster robust standard errors 

All PSY statistics Panel Prais-Winsten with panel corrected standard errors, in Appendix 

Individual Bubble dummy Probit with optimal cluster robust standard errors 

Individual PSY statistics OLS with optimal lag Newey-West standard errors, in Appendix 

 

Για το μέτρο των μετρήσεων προσαρμογής, το κανονικό τετραγωνικό R είναι 

το μερίδιο της διακύμανσης στην εξαρτώμενη μεταβλητή που μπορεί να εξηγηθεί από 

το εκτιμώμενο μοντέλο. Η ερμηνεία του McFadden R-squared δεν είναι τόσο απλή, 

αλλά εξακολουθεί να ισχύει όταν συγκρίνεται η καταλληλότητα διαφορετικών 

μοντέλων. Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας  τον λόγο πιθανότητας καταγραφής των 

μοντέλων με και χωρίς επεξηγηματικές μεταβλητές (McFadden, 1973). 

 

 

4.3.3.2.1  Παλινδρόμηση πίνακα: Όλα τα κρυπτονομίσματα μαζί 

 

Τα αποτελέσματα παλινδρόμησης από τις παλινδρομήσεις του πίνακα probit 

παρέχονται στον Πίνακα 7 (οι στατιστικές αναστροφές του πίνακα PSY στον Πίνακα 

A.3). Χρησιμοποιούμε παλινδρόμηση πίνακα για να αναλύσουμε τις προβλέψεις των 

μεταβλητών στα κρυπτονομίσματα. Εκτιμούμε μονομεταβλητά μοντέλα που 

ερευνούν μία επεξηγηματική μεταβλητή κάθε φορά και ένα μοντέλο πολλαπλών 

μεταβλητών με όλες τις μεταβλητές. 



 
117 

 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα παλινδρόμησης Probit - Παλινδρόμηση πίνακα. 

 

 

Για μια σωστή αξιολόγηση όχι μόνο στατιστικής σημασίας, αλλά και 

οικονομικής σημασίας, τυποποιούμε τις επεξηγηματικές μεταβλητές αφαιρώντας το 

μέσο δείγμα και διαιρώντας το με την τυπική απόκλιση του δείγματος. Επιπλέον, 

αναφέρουμε μέσες οριακές επιπτώσεις. Για την παλινδρόμηση probit, αυτές είναι η 

πιο κατατοπιστική και παρόμοια εναλλακτική λύση σε απλούς βήτα συντελεστές σε 

μια κλασική γραμμική παλινδρόμηση. 
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Οι θετικοί συντελεστές υποδηλώνουν υψηλότερη προβλεπόμενη πιθανότητα. 

Συνεπώς, μια αύξηση της μεταβλητής σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα 

εμφάνισης φούσκας. Ένας αρνητικός συντελεστής υποδηλώνει χαμηλότερη 

πιθανότητα εμφάνισης φούσκας. Μια υψηλότερη απόλυτη τιμή του συντελεστή 

υποδηλώνει ισχυρότερη οικονομική σημασία. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρησιμοποιούμε δύο τύπους 

επεξηγηματικών μεταβλητών: μεταβλητές που σχετίζονται με συγκεκριμένα 

κρυπτονομίσματα (μεταβλητότητα, συναλλαγές, όγκος, αναζητήσεις Google) και 

μεταβλητές που αποτυπώνουν διάφορες πτυχές αβεβαιότητας στις γενικές 

χρηματοπιστωτικές αγορές (δείκτης EPU, δείκτης VIX και η εξάπλωση του TED). 

Ας συζητήσουμε πρώτα τις μεταβλητές που αφορούν τα κρυπτονομίσματα. 

Και στα panrl model μονομεταβλητών και πολλαπλών μεταβλητών, η υψηλότερη 

μεταβλητότητα αυξάνει την πιθανότητα καταστάσεων φούσκας. Η έρευνα των 

Bekiros et al. (2017) αναφέρει ότι η συμπεριφορά της βοσκής είναι συνήθως πιο 

διαδεδομένη σε περιόδους υπερβολικής αστάθειας, η οποία μπορεί να καταστήσει τη 

μεταβλητότητα φυσική ιδιότητα φούσκας. Ο όγκος παρουσιάζει θετική σχέση με την 

εμφάνιση φούσκας σε όλα τα μοντέλα. Ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών σχετίζεται 

επίσης με υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης φούσκας. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να 

εξηγηθεί από θεωρίες όπως ορθολογικές φούσκες ή συμπεριφορά βοσκής. Ο όγκος 

συναλλαγών σχετίζεται φυσικά με τη δυναμική των τιμών των κρυπτονομισμάτων 

και συνεπώς υποτίθεται ότι συνδέεται στενά με τη συμπεριφορά των φουσκών. Αυτό 

διαφέρει από την έρευνα του Blau (2017), η οποία δεν βρίσκει καμία σχέση μεταξύ 

κερδοσκοπικών συναλλαγών και ακραίας συμπεριφοράς της αγοράς. Οι αναζητήσεις 

και οι συναλλαγές Google έχουν θετικές επιδράσεις στη συμπεριφορά φούσκας σε 

όλα τα μοντέλα πίνακα μονομεταβλητών, αν και αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι 

σημαντικά όταν ελέγχονται άλλες μεταβλητές στο μοντέλο του πίνακα probit 

πολλαπλών μεταβλητών. Υποψιαζόμαστε ότι και οι δύο αυτές μεταβλητές συνδέονται 

στενά με τον όγκο συναλλαγών, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί οι επιπτώσεις 

δεν είναι σημαντικές στο μοντέλο του πίνακα πολλαπλών μεταβλητών, όταν 

περιλαμβάνεται ο όγκος συναλλαγών. Σε κάποιο βαθμό, οι μεταβλητές όγκου, 

αναζητήσεων Google και συναλλαγών είναι παρόμοιες, καθώς όλες σχετίζονται με τη 

ζήτηση της αγοράς για κρυπτονομίσματα. Το γεγονός ότι δείχνουν την ίδια 

κατεύθυνση επιδράσεων υποστηρίζει αυτή τη διαίσθηση. 
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Όταν πρόκειται για μεταβλητές αβεβαιότητας, το TED-spread είναι σημαντικό 

και συνδέεται αρνητικά με φούσκες στο μοντέλο μονομεταβλητού probit, αλλά το 

αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό όταν άλλες μεταβλητές περιλαμβάνονται στην 

παλινδρόμηση πολλαπλών μεταβλητών. Από τις τρεις μεταβλητές που αποτυπώνουν 

την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το TED-spread έχει τη μικρότερη 

σημασία για τις φούσκες κρυπτονομισμάτων. 

Ο δείκτης EPU είναι θετικός και σημαντικός τόσο για τα μονομεταβλητά όσο 

και για τα πολυμεταβλητά μοντέλα probit. Αυτό συνεπάγεται ότι η πιθανότητα 

εμφάνισης φούσκας κρυπτονομισμάτων είναι μεγαλύτερη όταν η αβεβαιότητα της 

οικονομικής πολιτικής είναι υψηλή. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αρκετά διαισθητικό. 

Ωστόσο, ο δείκτης VIX, ο οποίος είναι σημαντικός τόσο στο μοντέλο 

μονομεταβλητών όσο και στα μοντέλα πολλαπλών μεταβλητών, δείχνει αρνητικές 

σχέσεις με φούσκες σε όλα τα μοντέλα πάνελ. Αυτό συνεπάγεται ότι παρόλο που 

τόσο η EPU όσο και η VIX είναι μέτρα αβεβαιότητας, αυτά τα μέτρα αποτυπώνουν 

σημαντικά διαφορετικές πτυχές της αβεβαιότητας. 

Ο δείκτης EPU βασίζεται στον αριθμό των άρθρων που περιέχουν 

τουλάχιστον έναν όρο από καθένα από τα τρία σύνολα όρων. Το πρώτο σετ είναι 

οικονομικό ή οικονομία. Το δεύτερο είναι αβέβαιος ή αβεβαιότητα. Το τρίτο σύνολο 

είναι νομοθεσία ή έλλειμμα ή κανονισμός ή συνέδριο ή ομοσπονδιακή εφεδρεία ή 

Λευκός Οίκος. Με άλλα λόγια, ο δείκτης EPU αντικατοπτρίζει μόνο πηγές 

αβεβαιότητας που ήδη αντικατοπτρίζονται και συζητούνται στα μέσα ενημέρωσης. 

Επομένως, ο δείκτης EPU μπορεί να είναι ένας καλός αντιπρόσωπος για την 

αβεβαιότητα, όπως φαίνεται από το ευρύ κοινό. Ο δείκτης VIX, από την άλλη 

πλευρά, βασίζεται στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης, οι οποίες αποτυπώνουν 

τη συναίνεση της αγοράς και ανταποκρίνονται σε νέες πληροφορίες σχεδόν αμέσως. 

Ως εκ τούτου, ο δείκτης VIX αποτυπώνει κυρίως την αβεβαιότητα που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες επενδυτές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Μια πιθανή εξήγηση γιατί η υψηλή EPU συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα 

εμφάνισης φούσκας , ενώ η υψηλή VIX σχετίζεται με χαμηλότερη εμφάνιση 

φούσκας, είναι ότι όταν το ευρύ κοινό αντιλαμβάνεται υψηλή αβεβαιότητα, μερικοί 

άνθρωποι καταφεύγουν σε κρυπτονομίσματα, αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης 

φούσκας. Ωστόσο, όταν οι επαγγελματίες επενδυτές αντιλαμβάνονται υψηλή 



 
120 

αβεβαιότητα γίνονται πιο προσεκτικοί, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης 

φούσκας. Αυτή η εξήγηση είναι μόνο μία πιθανή εξήγηση, προς το παρόν δεν έχουμε 

εμπειρικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ή να διαψεύδουν αυτήν την εξήγηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα των μετρήσεων προσαρμογής των μοντέλων 

probit, το τετράγωνο R του McFadden δείχνει ότι τα μοντέλα εμφανίζουν 

διαφορετική ικανότητα πρόβλεψης φούσκας. Το μοντέλο με τον δείκτη VIX ως 

επεξηγηματική μεταβλητή έχει την υψηλότερη τιμή και το μοντέλο με TED-spread 

ως επεξηγηματική μεταβλητή έχει τη χαμηλότερη τιμή του τετραγώνου R του 

McFadden. 

 

4.3.3.2.2 Χρονολογικές σειρές παλινδρόμησης: μεμονωμένα 

κρυπτονομίσματα 

 

Τα αποτελέσματα από τις εκτιμώμενες  παλινδρομήσεις probit για 

μεμονωμένα κρυπτονομίσματα φαίνονται στον Πίνακα 8. Μελετάμε ξεχωριστά τα 

κρυπτονομίσματα για να εξετάσουμε εάν τα προγνωστικά αποτελέσματα φαίνεται να 

εξαρτώνται από τα κρυπτονομίσματα ή είναι συνεπή σε όλα τα κρυπτονομίσματα. 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα παλινδρόμησης Probit - Χρονικές σειρές. 

 

 

Παρόμοια με αυτά που παρατηρήσαμε στα αποτελέσματα των 

παλινδρομήσεων του πίνακα, η αστάθεια και ο όγκος παρουσιάζουν θετικές 

συσχετίσεις με φούσκες για τα περισσότερα κρυπτονομίσματα. Αυτό σημαίνει ότι η 
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υψηλή μεταβλητότητα ή ο όγκος αντιστοιχούν σε υψηλότερη πιθανότητα φούσκας, 

όπως αποδεικνύεται στα μοντέλα παλινδρόμησης του πίνακα. Οι αναζητήσεις Google 

δείχνουν διαφορετική κατεύθυνση επιπτώσεων και ικανότητα πρόβλεψης ανάλογα με 

το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα που μελετήθηκε. Οι αναζητήσεις Google 

σχετίζονται θετικά με το φούσκες για BTC και ETH και αρνητικά με το φούσκες για 

DASH και XMR. Αυτή η διακύμανση των επιπτώσεων μπορεί ενδεχομένως να 

εξηγηθεί από τις διαφορές στις συνολικές αγοραίες αξίες των διαφόρων 

κρυπτονομισμάτων. Η μεταβλητή συναλλαγών εμφανίζει γενικά θετικές σχέσεις με 

φούσκες, εκτός από την περίπτωση του BTC, όπου εμφανίζει αρνητικό αποτέλεσμα. 

Μια πιθανή εξήγηση για αυτήν την εξαίρεση είναι ότι το BTC είναι ένα από τα 

κρυπτονομίσματα υψηλότερης κατάταξης όσον αφορά τη συνολική αξία της αγοράς. 

Η αύξηση των συναλλαγών για ένα τέτοιο κρυπτονόμισμα υψηλής αξίας μπορεί να 

συνεπάγεται υψηλότερο βαθμό χρήσης αυτού του νομίσματος ως μέσου ανταλλαγής. 

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασθενέστερη συσχέτιση με τη συμπεριφορά 

φούσκας, καθώς θα μπορούσε να υποδεικνύει πρακτική χρησιμότητα για τους 

ιδιοκτήτες. Συνολικά, οι συγκεκριμένες μεταβλητές για τα κρυπτονομίσματα 

αποδεικνύουν ως επί το πλείστον τις ίδιες θετικές συσχετίσεις με τη συμπεριφορά των 

φουσκών όπως είδαμε στα μοντέλα παλινδρόμησης του πίνακα. 

Οι εξεταζόμενες μεταβλητές αβεβαιότητας EPU-index, VIX-index και TED-

spread δείχνουν διαφορετικές σχέσεις με καταστάσεις φούσκας όταν πρόκειται για 

την κατεύθυνση των επιπτώσεών τους. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα από την 

παλινδρόμηση του panel model, ο δείκτης EPU σχετίζεται θετικά με φούσκες, αν και 

αυτή η σχέση εξαρτάται από το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα που μελετήθηκε. Ο 

δείκτης VIX γενικά συνδέεται αρνητικά με φούσκες σε όλα τα κρυπτονομίσματα, 

όπως είδαμε και στα μοντέλα παλινδρόμησης του πίνακα. Στα μοντέλα probit, η 

μεταβλητή VIX σχετίζεται αρνητικά με φούσκες για BTC, DASH και DOGE, 

γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί τα μοντέλα πάνελ παρουσιάζουν το ίδιο 

αποτέλεσμα. Το TED-spread δείχνει μια θετική σχέση με τις φούσκες για το BTC στα 

μοντέλα παλινδρόμησης , αλλά όχι στα panel model, όπου υπάρχουν μόνο αδύναμες 

ενδείξεις για ένα αποτέλεσμα. Σημειώστε ότι το TED- spread δεν εμφανίζει 

σημαντικές επιπτώσεις για τα άλλα κρυπτονομίσματα. 
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Οι μετρήσεις των προσαρμοσμένων τιμών, τετραγώνου R και τετραγώνου R 

McFadden είναι σχετικά υψηλά, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα μοντέλα έχουν 

σημαντική ικανότητα πρόβλεψης φούσκας. 

 

4.3.3.2.3  Περίληψη αποτελεσμάτων παλινδρόμησης 

 

Σε γενικές γραμμές, η μεταβλητότητα και ο όγκος συναλλαγών ως 

συγκεκριμένες μεταβλητές κρυπτονομισμάτων δείχνουν παρόμοια και σταθερά 

αποτελέσματα τόσο στις παλινδρομήσεις του πίνακα όσο και στις παλινδρομήσεις 

χρονικών σειρών. Στα μοντέλα παλινδρόμησης πίνακα, οι αναζητήσεις και οι 

συναλλαγές Google συνδέονται γενικά θετικά με φούσκες. Στα μοντέλα 

παλινδρόμησης των χρονοσειρών, οι αναζητήσεις και οι συναλλαγές Google δείχνουν 

ποικίλες επιπτώσεις για τα διάφορα κρυπτονομίσματα που μελετήθηκαν. 

Οι μεταβλητές αβεβαιότητας EPU-index, VIX-index και TED-spread 

παρουσιάζουν διαφορετικές συσχετίσεις με τη συμπεριφορά φουσκών στα μοντέλα 

παλινδρόμησης του πίνακα. Ο δείκτης EPU δείχνει θετικές σχέσεις στα probit panel 

model, ο δείκτης VIX δείχνει αρνητικές σχέσεις με φούσκες σε όλα τα panel model, 

ενώ το TED-spread παρουσιάζει μια πιο διφορούμενη σχέση. Οι παλινδρόμηση των 

χρονικών σειρών για τις μεταβλητές αβεβαιότητας αποκαλύπτουν ποικίλες επιδράσεις 

ανάλογα με το κρυπτονόμισμα που μελετήθηκε. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι αρκετές μεταβλητές μπορούν να 

προβλέψουν φούσκες. Συνολικά, τα αποτελέσματα παλινδρόμησης του πίνακα για τις 

μεταβλητές αβεβαιότητας ευθυγραμμίζονται κυρίως με τα αποτελέσματα 

παλινδρόμησης των χρονικών σειρών. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι η 

μεταβλητότητα, ο όγκος συναλλαγών και ο δείκτης VIX δείχνουν μια γενική 

δυνατότητα πρόβλεψης συμπεριφοράς φούσκας σε όλα τα κρυπτονομίσματα. Η 

προγνωστική επίδραση άλλων μεταβλητών εξαρτάται από το αν εξετάζουμε τα 

μοντέλα probit ή τα γραμμικά μοντέλα και ποια κρυπτονομίσματα εξετάζουμε. 
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4.3.3.2.4  Η ικανότητα πρόβλεψης των μοντέλων 

 

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει μια σύγκριση της ικανότητας των μοντέλων 

παλινδρόμησης να προβλέπουν τις ημερομηνίες φούσκας που εκτιμώνται 

χρησιμοποιώντας το πλαίσιο PSY. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο 

αυτής της ικανότητας πρόβλεψης είναι οι πολλαπλές μεταβολές που εμφανίζονται 

στον Πίνακα 8 και στον Πίνακα Α.4. Τα μοντέλα probit που παρουσιάζονται στον 

πίνακα A προβλέπουν ότι αναμένεται φούσκα για την επόμενη παρατήρηση εάν η 

εκτιμώμενη πιθανότητα είναι πάνω από το όριο του 50%. Τα μοντέλα γραμμικής 

παλινδρόμησης προβλέπουν το στατιστικό PSY για την επόμενη παρατήρηση. 

Προβλέπεται φούσκα εάν το εκτιμώμενο στατιστικό PSY υπερβαίνει την κρίσιμη 

τιμή (που δημιουργείται από το πλαίσιο PSY) για το αντίστοιχο κρυπτονόμισμα. 

Πίνακας 9: Προγνωστική Ικανότητα Μοντέλου. 

 BTC ETH XRP LTC XMR DASH XEM DOGE Average 

PSY Detected Bubbles Days 193 91 100 118 92 188 79 64  

Panel A: Probit regression          

Predicted Bubble Days 144 76 69 94 53 169 46 54  

%  True  Bubble  Days  Predicted 58.6% 65.9% 53.00% 62.7% 46.7% 75.5% 40.51% 70.3% 59.2% 

%  Correct  Predictions 78.5% 79.0% 76.81% 78.7% 81.1% 84.0% 69.57% 83.3% 78.9% 

Panel B: Linear regression          

Predicted Bubble Days 115 113 86 81 52 79 70 38  

% True PSY Bubble Days Predicted 46.63% 78.02% 59.00% 52.54% 34.78% 32.98% 53.16% 48.44% 50.69% 

%  Correct  Predictions 78.26% 62.83% 68.60% 76.54% 61.54% 78.48% 60.00% 81.58% 70.98% 

 

Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 9 δείχνουν ότι τα μοντέλα probit είναι γενικά 

ανώτερα από τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται 

σε αντίθεση με την εκ των προτέρων προσδοκία μας ότι τα γραμμικά μοντέλα θα 

είχαν καλύτερη απόδοση από τα μοντέλα probit. Είχαμε υποψιαστεί ότι η προσπάθεια 

πρόβλεψης των υποκείμενων τιμών PSY θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

προγνωστική ακρίβεια. 

Η υπεροχή των μοντέλων probit στα γραμμικά μοντέλα μπορεί να οφείλεται 

στη δυαδική κατηγοριοποίηση των ανιχνευμένων ημερών φούσκας. Ακολουθώντας 
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τον ορισμό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο PSY, ανιχνεύονται ημέρες φούσκας 

όταν οι τιμές PSY είναι υψηλές και πάνω από τη δημιουργούμενη κρίσιμη τιμή. 

Επομένως, φαίνεται ότι οι ακραίες τιμές ταιριάζουν καλύτερα στη δυαδική δομή 

(φούσκα/χωρίς φούσκα) των μοντέλων probit. Από την άλλη πλευρά, τα γραμμικά 

μοντέλα PSY μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα με τα υποκείμενα δεδομένα PSY. 

 

4.3.4  Συμπέρασμα 

 

Σε αυτήν την έρευνα, εξετάσαμε εάν ορισμένες μεταβλητές μπορούν να 

προβλέψουν φούσκες στις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Η ικανότητα πρόβλεψης 

φούσκας αντιπροσωπεύει ενδεχομένως μια σημαντική συμβολή στην 

παρακολούθηση της αγοράς και στην κατανόηση της δυναμικής των τιμών για τα 

κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τις γνώσεις μας, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που 

εξέτασε προγνωστικά για φούσκες σε κρυπτονομίσματα. 

Καθώς τα κρυπτονομίσματα εμφανίστηκαν μόλις πρόσφατα, μόλις τώρα 

αρχίζουν να ρυθμίζονται οικονομικά. Ως εκ τούτου, συμπεριλάβαμε την αβεβαιότητα 

της οικονομικής πολιτικής (EPU), τον δείκτη VIX και το TED-spread μεταξύ των 

δοκιμασμένων μας προγνωστικών φούσκας. Ο δείκτης EPU αποτυπώνει την 

αβεβαιότητα σχετικά με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, ενώ ο δείκτης VIX και 

το TED-spread  αποτυπώνουν τη γενική αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Μελετήσαμε ένα σύνολο μεταβλητών με πιθανές επιπτώσεις στις τιμές των 

κρυπτονομισμάτων και το χρησιμοποιήσαμε ως βάση για την επιλογή των 

προγνωστικών μας στα μοντέλα παλινδρόμησης. 

Τα αποτελέσματά μας, με βάση το τεστ PSY, αποκαλύπτουν πολλαπλές 

περιόδους φούσκας σε όλα τα κρυπτονομίσματα που μελετήθηκαν, ιδιαίτερα κατά το 

2017 και το 2018. Αυτό είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα των Corbet et al. (2018) 

και Bouri et al. (2018), οι οποίοι επίσης ανιχνεύουν εκτεταμένες φούσκες 

κρυπτονομισμάτων στις ίδιες περιόδους. Επιπλέον, οι Bouri et al. (2018) 

διαπιστώνουμε ότι το Bitcoin συγκεκριμένα επιδεικνύει εκτεταμένη εκρηκτικότητα 

τιμών και τα ευρήματά μας το υποστηρίζουν αυτό. 
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Έχουμε επίσης εξετάσει ποιοι παράγοντες μπορούν να προβλέψουν αυτές τις 

φούσκες. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες μεταβλητές για τα κρυπτονομίσματα, η 

μεταβλητότητα και ο όγκος σχετίζονται σαφώς με τη συμπεριφορά φούσκας σε όλα 

τα κρυπτονομίσματα που μελετήθηκαν. Οι τάσεις και οι συναλλαγές της Google 

αποδεικνύουν ως επί το πλείστον θετικές σχέσεις με φούσκες, αλλά τα αποτελέσματα 

εξαρτώνται από το κρυπτονόμισμα που μελετήθηκε και τον τύπο του μοντέλου 

παλινδρόμησης. Μεταξύ των μεταβλητών αβεβαιότητας που δοκιμάσαμε, ο δείκτης 

VIX εμφανίζει γενικά μια αρνητική συσχέτιση με τις φούσκες, ενώ ο δείκτης EPU 

δείχνει μια θετική σχέση με τις φούσκες. Το TED-spread παρουσιάζει μια πιο 

διφορούμενη σχέση με τις φούσκες. Συνολικά, πολλές από τις μεταβλητές που 

ερευνήσαμε παρουσιάζουν δυνατότητες πρόβλεψης φούσκας, και από αυτές, ο όγκος 

συναλλαγών, η μεταβλητότητα και ο δείκτης VIX φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυροί 

προγνωστικοί παράγοντες. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να βοηθήσουν τις αρχές 

στον σχεδιασμό κατάλληλων οικονομικών κανονισμών για κρυπτονομίσματα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

5.1  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κρυπτονομισμάτων 

 

Η κατανόηση της ικανότητας των κρυπτονομισμάτων να αντικαταστήσουν τα 

τρέχοντα νομίσματα απαιτεί μια εξέταση του βαθμού στον οποίο τα 

κρυπτονομίσματα πληρούν τα κύρια χαρακτηριστικά του χρήματος, δηλαδή ένα 

μέτρο αξίας, μια αποθήκη αξίας και ένα μέσο ανταλλαγής. Όπως και άλλες μορφές 

ηλεκτρονικού χρήματος, τα κρυπτονομίσματα έχουν πλεονεκτήματα έναντι των 

φυσικών εμπορευμάτων όπως ο χρυσός ή τα χαρτονομίσματα. Είναι ευκολότερο να 

αποθηκεύονται και να μεταφέρονται ευκολότερα σε μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, 

ορισμένα εγγενή μειονεκτήματα των κρυπτονομισμάτων τα καθιστούν λιγότερο 

βέλτιστα από το νόμιμο χρήμα στις περισσότερες χώρες. 
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Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι η αστάθεια της αγοραστικής δύναμης 

των κρυπτονομισμάτων, όπως φαίνεται από τη συναλλαγματική τους ισοτιμία έναντι 

του νόμιμου χρήματος. Αυτή η αστάθεια της αγοραστικής δύναμης καθιστά πολύ 

επικίνδυνη την αποδοχή τους ως μέσο ανταλλαγής. Τα καθιστά επίσης μη βέλτιστα 

ως μέσο αποθήκευσης αξίας, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η αξία τους δεν 

θα μηδενιστεί. Οι υποστηρικτές υπερασπίζονται την ιδέα  ότι τα κρυπτονομίσματα 

δεν μπορούν να προκαλέσουν πληθωρισμό, επειδή η προσφορά τους είναι σταθερή ή 

τουλάχιστον περιορισμένη. Στην πραγματικότητα, τα κρυπτονομίσματα μπορεί να 

είναι εξαιρετικά πληθωριστικά εάν η ζήτηση για αυτά μειωθεί (επειδή, για 

παράδειγμα, οι πελάτες προτιμούν εναλλακτικά κρυπτονομίσματα που είναι πιο 

φιλικά προς τον χρήστη, είναι πιο ήπια ή παρέχουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα). Η 

αστάθεια της αγοραστικής τους δύναμης μειώνει επίσης την αξία των 

κρυπτονομισμάτων ως μονάδα μέτρησης. Με μεγάλες συνολικές διακυμάνσεις των 

τιμών, καθίσταται δύσκολο να διακρίνει κανείς τις κινήσεις των συσχετιζόμενων 

τιμών. 

Στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρχει ένα φυσικό όριο στο πόσο σταθερή 

μπορεί να γίνει η τιμή του bitcoin. Σε αντίθεση με άλλα περιουσιακά στοιχεία τύπου 

εμπορεύματος, το bitcoin δεν έχει βρόχο ανατροφοδότησης από την πλευρά της 

προσφοράς. 

Η συνεχής μεταβλητότητα μπορεί να είναι πολύ αναποτελεσματική για μια 

οικονομία που βασίζεται στο bitcoin. Η εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τις 

σχετικές τιμές θα ήταν πολύ δαπανηρή. Η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων θα 

μπορούσε να γίνει απαγορευτικά δαπανηρή. 

Η αλυσίδα μπλοκ έχει αποδειχθεί πολύ ασφαλής, αλλά είναι αδύνατο να 

αποφευχθούν εντελώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια. Τα κρυπτονομίσματα έχουν 

κλαπεί από χάκερς σε ανταλλακτήρια, όπου ανταλλάσσονται με νόμιμο χρήμα ή άλλα 

κρυπτονομίσματα, και από χάκερς σε δεξαμενές εξόρυξης (pool mining). Οι χρήστες 

μπορούν να προστατεύσουν τα αποθηκευμένα κρυπτονομίσματα διατηρώντας τα 

πορτοφόλια τους εκτός σύνδεσης. Αυτά τα offline πορτοφόλια ονομάζονται ψυχρά 

πορτοφόλια- τα πορτοφόλια που είναι online ονομάζονται θερμά πορτοφόλια. Τα 

ανταλλακτήρια δεν μπορούν να αποφευχθούν,  παραμένουν ένας αδύναμος κρίκος. 

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι όταν κλαπούν υπάρχουν ελάχιστες 

δυνατότητες επαναφοράς για την ανάκτηση των κεφαλαίων. 
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Πολλά από αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται ήδη. Οι παραβιάσεις της 

ασφάλειας των ιστοτόπων ανταλλαγής ανάγκασαν πολλά ανταλλακτήρια να 

χρησιμοποιούν θερμά και ψυχρά πορτοφόλια. Αυτή η πρακτική περιλαμβάνει την 

αποθήκευση των περισσότερων καταθέσεων σε ένα πορτοφόλι εκτός σύνδεσης, του 

οποίου τα ιδιωτικά κλειδιά είναι ασφαλή και δεν αποθηκεύονται ποτέ σε συσκευή 

συνδεδεμένη στο δίκτυο. Ένα μικρό μέρος των καταθέσεων μεταφέρεται στο ζεστό 

πορτοφόλι, το οποίο χρησιμοποιείται για τις καθημερινές συναλλαγές και πληρωμές.  

Εάν υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας, οι πιθανές απώλειες περιορίζονται στο ποσό 

που είναι αποθηκευμένο στο ζεστό πορτοφόλι, τουλάχιστον θεωρητικά, οι 

περισσότερες καταθέσεις θα πρέπει να προστατεύονται. 

Η ελκυστικότητα των κρυπτονομισμάτων θα δοκιμαστεί μόλις οι κυβερνήσεις 

επεκτείνουν τη χρηματοοικονομική τους εποπτεία στα κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο 

των προσπαθειών τους να καταπολεμήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες συναλλαγές. Κάτι τέτοιο θα 

αμφισβητήσει την (ψευδο)ανωνυμία των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η εποπτεία θα 

είναι ευκολότερη εάν η συγκέντρωση της δύναμης εξόρυξης συνεχίσει να αυξάνεται.  

Στο βαθμό που η τρέχουσα χρήση υποκινείται εν μέρει από την επιθυμία αποφυγής 

της εποπτείας, η αυξημένη εποπτεία θα μειώσει τη ζήτηση για κρυπτονομίσματα. 

Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό η εποπτεία να καταστήσει τη χρήση των 

κρυπτονομισμάτων πιο ελκυστική, καθώς καθίσταται ευκολότερη η ενσωμάτωσή 

τους στη συνολική χρηματοπιστωτική υποδομή. 

Η καινοτόμος δύναμη των κρυπτονομισμάτων είναι εντυπωσιακή. Έχουν ήδη 

ασκήσει κάποια ανταγωνιστική πίεση στα συστήματα διασυνοριακών πληρωμών. Η 

ιδέα είναι πολλά υποσχόμενη, διότι δυνητικά βελτιώνει τη χρηματοοικονομική 

πρόσβαση των ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν 

καλύπτονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Θα ήταν λάθος να κρίνουμε τα κρυπτονομίσματα με βάση την τρέχουσα 

κατάσταση των πραγμάτων. Όπως συμβαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες, οι τυχόν 

δυσκολίες που εμφανίζονται στα πρώτα σταδία του κύκλου τους θα ξεπεραστούν. 

Ωστόσο, η πραγματική συμβολή τους μπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφορετική από 

την αρχικά προβλεπόμενη. 
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5.2 Δημιουργία ψηφιακών αγορών χωρίς μεσάζοντες 

 

Η δυνατότητα επίτευξης κατανεμημένης συναίνεσης και η αποθήκευση 

αμετάβλητων πληροφοριών σε μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων καθιστά δυνατή 

μια μεγάλη ποικιλία συμβάσεων P2P χωρίς κεντρική αρχή. Ο ενθουσιασμός για 

άλλες δυνατότητες είναι τεράστιος. Όπως το έθεσε ένας αναλυτής: "Το παράδοξο 

σχετικά με το bitcoin είναι ότι μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί μια επαναστατική 

ανακάλυψη και ταυτόχρονα μια κολοσσιαία αποτυχία ως νόμισμα" (Johnson 2018). 

Οι έξυπνες, ή αυτοεκτελούμενες, συμβάσεις είναι παράδειγμα εφαρμογών 

blockchain που υπερβαίνουν κατά πολύ τις στιγμιαίες μεταφορές κεφαλαίων με 

κρυπτονομίσματα. Τέτοιες συμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια 

πλατφόρμα blockchain για την ανάληψη δεσμεύσεων σε βάθος χρόνου, χωρίς τη 

βοήθεια μεσαζόντων. Το Ethereum, το οποίο λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2015, 

επιτρέπει τη δημιουργία συμβολαίων P2P που περιγράφουν τους όρους υπό τους 

οποίους πραγματοποιούνται μελλοντικές πληρωμές. 

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου έξυπνου συμβολαίου είναι ένα παραμετρικό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως ένα συμβόλαιο που ασφαλίζει τους αγρότες κατά της 

ξηρασίας. Ο πωλητής δεσμεύεται να καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό εάν η 

βροχόπτωση παραμείνει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Το συμβόλαιο είναι 

προγραμματισμένο να διαβάζει την πραγματοποιηθείσα βροχόπτωση από μια 

αξιόπιστη τροφοδοσία δεδομένων καιρού σε ένα σημείο στο μέλλον. Ο αγοραστής 

αγοράζει το συμβόλαιο με μια εφάπαξ πληρωμή. Ο πωλητής δεσμεύει κεφάλαια ίσα 

με τη μέγιστη πληρωμή σε περίπτωση ξηρασίας. Καθώς το συμβόλαιο είναι πλήρως 

εξασφαλισμένο, δεν υπάρχει κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Κατά την ημερομηνία 

λήξης, είτε ο αγοραστής είτε ο πωλητής μπορεί να εκτελέσει το συμβόλαιο για να 

ελέγξει αν έχει εκπληρωθεί η συνθήκη ενεργοποίησης. Το συμβόλαιο κατανέμει τα 

κεφάλαια μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή και τερματίζεται μόνο του. Αυτό το 

είδος συμβολαίου θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί χωρίς διαμεσολάβηση (αν και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν τέτοια συμβόλαια). Η 

αποθήκευση αυτών των συμβάσεων στην αλυσίδα μπλοκ τις καθιστά αμετάβλητες 

και εγγυάται την επιβολή τους. 

Οι έξυπνες συμβάσεις θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για 

άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός από την ασφάλιση. Οι επιχειρηματίες πωλούν 
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ήδη token για τη χρηματοδότηση νέων εταιριών μέσω ICOs και υπόσχονται 

μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων σε ένα έξυπνο συμβόλαιο σε μια αλυσίδα μπλοκ. 

Τα token είναι παρόμοια με τις μετοχές που εκδίδονται σε μια αρχική δημόσια 

προσφορά (IPO), αλλά υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι μετοχές πωλούνται στις 

χρηματιστηριακές αγορές και συνήθως δίνουν το δικαίωμα μέσω της εκπροσώπησης 

των μετόχων να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, τα token 

συναλλάσσονται σε μια αλυσίδα μπλοκ P2P χωρίς προνόμια εκτός από αυτά που 

είναι γραμμένα στο έξυπνο συμβόλαιο. Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο 

επεξεργάζονται οδηγίες που θα επεκτείνουν την εποπτεία στις ICO. Κάτι τέτοιο θα 

αύξανε τις ομοιότητες μεταξύ των ICOs και των IPOs, αλλά το χρηματοοικονομικό 

έξυπνο συμβόλαιο θα παρείχε ένα νέο, καινοτόμο, εσωτερικό μέσο για τη 

χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων. Δημιουργεί σχετικά ρευστά νέα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 

μικρής κλίμακας ριψοκίνδυνων εγχειρημάτων. 

Τα δυνητικά πλεονεκτήματα τέτοιων συμβάσεων P2P είναι προφανή. Θα 

μπορούσαν να είναι διαθέσιμα σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα. Θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν την πρόσβαση σε 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που σήμερα είναι περιορισμένες λόγω της δυσπιστίας 

προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επί του παρόντος, η επιβολή των συμβάσεων 

δεν είναι απλή σε ορισμένα μέρη της ΕΚΑ. Οι έξυπνες συμβάσεις είναι ασφαλείς, 

ακόμη και αν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι πλατφόρμες 

blockchain θα μπορούσαν να καταστήσουν τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

πιο ρευστά, εάν τα νέα προϊόντα  αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός 

εξειδικευμένων αγορών. 

Υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα των έξυπνων συμβάσεων. Πιθανόν να 

απαιτούνται προσαρμογές στις τρέχουσες πλατφόρμες blockchain για να 

λειτουργήσουν με φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και κλιμακούμενο τρόπο. 

Αυτά τα μειονεκτήματα μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο, εκτός των ICOs, δεν 

έχουν υπάρξει ακόμη εφαρμογές έξυπνων συμβολαίων σε μεγάλη κλίμακα. 

Το πρώτο μειονέκτημα των υφιστάμενων πλατφορμών είναι η αστάθεια της 

αξίας των κρυπτονομισμάτων, η οποία είναι ιδιαίτερα ενοχλητική με συμβάσεις που 

καλύπτουν πολλά χρόνια. Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης πιθανότατα 

επιθυμούν ασφάλεια όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πληρωμών. Αυτός ο 

στόχος θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί με τη σύνδεση των συμβάσεων με 
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προθεσμιακές αγορές, αλλά φαίνεται πιο ελπιδοφόρο να χρησιμοποιηθούν μάρκες 

που συνδέονται με νόμιμο χρήμα.  Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα 

μακριά από την αρχική ιδέα των κρυπτονομισμάτων, καθώς απαιτεί ένα αξιόπιστο 

μέρος που μπορεί να εγγυηθεί την αξία του token. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να 

είναι μια φυσική εξέλιξη των έξυπνων συμβολαίων. 

Το Fizzy είναι μια παραμετρική εφαρμογή ασφάλισης από την ασφαλιστική 

εταιρεία AXA (https://fizzy.axa/), στην οποία οι επιβάτες αγοράζουν ασφάλιση 

στέλνοντας χρήματα στο έξυπνο συμβόλαιο μαζί με τα στοιχεία της πτήσης τους. Εάν 

η πτήση τους καθυστερήσει περισσότερο από δύο ώρες σύμφωνα με μια δημόσια 

προσβάσιμη βάση δεδομένων, τα έξυπνα συμβόλαια καταβάλλουν αποζημίωση σε 

ευρώ. Το Fizzy θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα έξυπνο συμβόλαιο με βάση το 

Ethereum, αλλά η αστάθεια του Ether είναι πιθανό να αποδειχθεί πολύ μεγάλο 

μειονέκτημα για μια εφαρμογή μεγάλης κλίμακας. 

Εάν τα συμβόλαια μετατραπούν σε μάρκες που συνδέονται με το νόμιμο 

χρήμα, η αγορά δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει χωρίς έναν αξιόπιστο ενδιάμεσο. 

Ένας τέτοιος διαμεσολαβητής πρέπει να πουλήσει πρόσθετα μάρκες σε αντάλλαγμα 

με νόμιμο χρήμα, εάν αυξηθεί η ζήτηση για μάρκες. Ο μεσάζων πρέπει να διατηρεί 

μέρος του νόμιμου χρήματος σε απόθεμα, ώστε να μπορεί να επαναγοράσει μάρκες 

αν η ζήτηση αυξηθεί. Αυτά τα αποθέματα είναι παρόμοια με τα αποθέματα που 

πρέπει να διατηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν δημιουργούν 

ηλεκτρονικούς λογαριασμούς ή συστήματα πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων. 

Στην περίπτωση των tokens που συνδέονται με το νόμιμο χρήμα, οι συμμετέχοντες 

που διατηρούν την αλυσίδα μπλοκ δεν θα ανταμείβονται πλέον με το seigniorage των 

νέων νομισμάτων- η ανταμοιβή θα αποτελείται μόνο από τις αμοιβές που 

καταβάλλουν τα μέρη της σύμβασης. Οι αμοιβές αυτές ενδέχεται να μην είναι 

αρκετές για να προσελκύσουν αρκετούς συμμετέχοντες που θέλουν να 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Είναι εύλογο ότι ένα τέτοιο σύστημα θα συνέκλινε 

φυσικά σε ένα blockchain με άδεια, στο οποίο αρκετοί προεπιλεγμένοι διακομιστές 

ενημερώνουν το blockchain, εξαλείφοντας την ανάγκη για δαπανηρό ανταγωνισμό 

μεταξύ των διακομιστών και καθιστώντας τη συντήρηση της πλατφόρμας πιο 

αποτελεσματική. 

Ένα δεύτερο μειονέκτημα των έξυπνων συμβολαίων είναι ότι εξασφαλίζονται 

με το πάγωμα των πιθανών πληρωμών στην αλυσίδα μπλοκ. Η αλυσίδα μπλοκ 

παρέχει ασφάλεια, αλλά είναι επίσης αναποτελεσματική (όπως η τοποθέτηση 
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χρημάτων σε δεσμευμένο λογαριασμό, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

παραγωγικά). Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συγκεντρώσουν τους κινδύνους 

και να επενδύσουν τις ταμειακές ροές. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρέχουν φθηνότερες υπηρεσίες από αυτές που προσφέρονται στα συμβόλαια P2P, 

στα οποία δεν είναι δυνατή η επένδυση της ταμειακής ροής. Η κατάργηση των 

ασφαλιστικών εταιρειών θα μπορούσε συνεπώς να αυξήσει το κόστος. 

Ενδέχεται να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της 

ανεξαρτησίας από τους διαμεσολαβητές. Το υψηλότερο κόστος μπορεί να αξίζει τον 

κόπο όταν το κοινό δεν εμπιστεύεται ότι οι κανονικές συμβάσεις θα εφαρμοστούν. 

Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, το κοινό μπορεί να προτιμά να συναλλάσσεται με 

ασφαλιστικές εταιρείες παρά με ανώνυμους συνεργάτες. Εάν χρησιμοποιηθούν 

συμβάσεις blockchain, οι έμπιστοι μεσάζοντες θα προσφέρουν πιθανότατα συμβάσεις 

χωρίς να δεσμεύουν τα περιουσιακά στοιχεία στη σύμβαση, επαναφέροντας την 

εμπιστοσύνη σε αυτές τις συναλλαγές. 

Ένα παρόμοιο επιχείρημα ισχύει για την τυπική χρηματοπιστωτική 

διαμεσολάβηση των τραπεζών. Επειδή τα συμβόλαια P2P έχουν πιθανώς ευρύτερη 

εμβέλεια και μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα εργαλεία, θα μπορούσαν να 

προσφέρουν ανταγωνιστικές προσθήκες στα υπάρχοντα τραπεζικά προϊόντα. Ωστόσο, 

οι εμπορικές τράπεζες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη χρηματοοικονομική 

διαμεσολάβηση. Συγκεντρώνοντας τον κίνδυνο, μπορούν να μετατρέψουν 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Επειδή η 

διαμεσολάβηση μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων είναι πολύ πιο δύσκολη στις 

ανεξάρτητες συμβάσεις P2P χωρίς συγκέντρωση κινδύνων, οι έξυπνες συμβάσεις 

είναι πιθανό να συνδυαστούν με τα υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ακόμη 

και να ενσωματωθούν σε αυτά, αντί να τα αντικαταστήσουν. Η συγκέντρωση 

κινδύνων θα μπορούσε επίσης να προγραμματιστεί ρητά στις έξυπνες συμβάσεις, 

υπονοώντας ότι οι συμβάσεις αυτές δεν θα είναι εντελώς ακίνδυνες. 

Ένα τρίτο δυνητικό μειονέκτημα της ακολουθίας του αρχικού σχεδιασμού της 

αλυσίδας μπλοκ για τις έξυπνες συμβάσεις είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της 

αλυσίδας μπλοκ. Η διαφάνεια είναι ελκυστική επειδή καθιστά εύκολο τον έλεγχο της 

εγκυρότητας των συμβάσεων από σχεδόν οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο 

Διαδίκτυο. Όμως οι συμμετέχοντες στις συναλλαγές μπορεί να επιθυμούν 

περισσότερη ιδιωτικότητα. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο ότι οι εφαρμογές έξυπνων 
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συμβολαίων θα αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης 

κρυπτογράφησης, της πιο περιορισμένης πρόσβασης ανάγνωσης ή και των δύο. 

Πολλές κυβερνήσεις πειραματίζονται με blockchain για την ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών τους. Τα πειράματα με τα μητρώα γης και ακινήτων είναι δημοφιλή. Ένας 

στόχος είναι η αποφυγή των τρωτών σημείων ενός κεντρικού διακομιστή. Η 

αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων σημαίνει ότι αρκετοί διακομιστές είναι 

πάντα σε απευθείας σύνδεση, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την αλλοίωση των 

δεδομένων. 

Ένας άλλος στόχος είναι η προετοιμασία για τη σύνδεση με έξυπνες 

συμβάσεις, ώστε να μπορούν να πωλούνται ακίνητα online χωρίς τη βοήθεια 

συμβολαιογράφων, καθώς η κυριότητα θα μπορεί να επαληθεύεται στην αλυσίδα 

μπλοκ. Οι κυβερνήσεις θα εξακολουθούσαν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την οριοθέτηση 

και τους περιορισμούς στις πωλήσεις. Ο στόχος δεν είναι επομένως να απαλλάξουν 

τις κυβερνήσεις από τις συναλλαγές, αλλά μάλλον να καταστήσουν τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και πιο αξιόπιστες. 

Σε αυτές τις εφαρμογές, το μητρώο μπορεί να ενημερώνεται από έναν 

περιορισμένο, επιλεγμένο αριθμό διακομιστών (εξουσιοδότηση). Δεν υπάρχει ανάγκη 

να αφήσουμε έναν μη μετρήσιμο αριθμό miner να ανταγωνίζονται για τις 

ενημερώσεις. Υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη για πλήρη διαφάνεια. Δεν θα πρέπει όλοι να 

μπορούν να γράφουν στο σύστημα, αλλά όλοι θα πρέπει να μπορούν να διαβάζουν το 

μητρώο. Η ανάγνωση παρέχει την πραγματική υπηρεσία και είναι επίσης ένας 

μηχανισμός διπλού ελέγχου της ειλικρίνειας των πληροφοριών. 

Μια άλλη κυβερνητική εφαρμογή θα μπορούσε να είναι οι δημόσιες 

συμβάσεις. Η κεντρική κυβέρνηση θα μπορούσε να εκδώσει ένα token που θα 

υποστηρίζεται από το εθνικό νόμισμα. Σε κάθε υπουργείο ή δήμο θα μπορούσε να 

εκδοθεί μια διεύθυνση και να διατεθούν μάρκες στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού. Θα χρησιμοποιούσαν τις μάρκες για να πληρώνουν εργολάβους για 

δημόσιες συμβάσεις- οι εργολάβοι θα εξαργύρωναν τις μάρκες τους στην κεντρική 

κυβέρνηση. Αυτός ο μηχανισμός θα καθιστούσε όλες τις αγορές όχι μόνο πλήρως 

διαφανείς αλλά και άμεσα ελέγξιμες από οποιονδήποτε, μειώνοντας τη δωροδοκία. Οι 

μεταβιβάσεις κοινωνικής προστασίας θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα 

παρόμοιο σύστημα, αν και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής. 



 
133 

Μεγάλες εταιρείες διερευνούν επίσης εφαρμογές blockchain. Οι εταιρείες 

πρέπει να είναι διαρκώς συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, τόσο για τις εσωτερικές 

επικοινωνίες όσο και για τις επικοινωνίες με τους πελάτες. Ένας κεντρικός 

διακομιστής δεν είναι αξιόπιστος από την άποψη αυτή, ένα σύστημα που παρέχει μια 

κοινή άποψη των πληροφοριών μέσω της επικοινωνίας μεταξύ ανεξάρτητων 

διακομιστών είναι ανώτερο από έναν κεντρικό διακομιστή. Οι αποκεντρωμένες 

πληροφορίες είναι επίσης πιο δύσκολο να αλλοιωθούν μέσω παραβιάσεων, επειδή οι 

χάκερ θα πρέπει να εισβάλουν σε περισσότερους από έναν διακομιστές. 

Οι εταιρείες πειραματίζονται με διάφορες εκδόσεις του πρωτοκόλου 

blockchain για να μεταβούν σε μια πιο αποκεντρωμένη στρατηγική πληροφοριών. Τα 

πειράματα κινούνται προς συστήματα με άδεια, με έναν προεπιλεγμένο αριθμό 

διακομιστών που διατηρούν την αποκεντρωμένη βάση δεδομένων. Η αποκέντρωση 

μειώνει την πιθανότητα οι συμμετέχοντες διακομιστές να γίνουν κακόβουλοι, 

διευκολύνει την ασφάλισή τους και αποτρέπει τον δαπανηρό ανταγωνισμό που 

απαιτείται σε ένα σύστημα χωρίς άδεια. Το πρόβλημα της αποκεντρωμένης 

συναίνεσης επιλύεται ευκολότερα από ό,τι στην αρχική εφαρμογή του bitcoin. 

Ωστόσο, με μικρό αριθμό διακομιστών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλα 

συστήματα δεδομένων εκτός από το blockchain. Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος 

χωρίς άδεια μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη εφαρμογές 

blockchain μεγάλης κλίμακας σε αυτές τις εταιρείες, παρά τα πολλά πειράματα. 

Η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαχείριση τεράστιων και ποικίλων συστημάτων δεδομένων, όπως τα αρχεία υγείας, 

τα οποία είναι πολύ περίπλοκα για έναν κεντρικό διακομιστή. Θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν από αποκεντρωμένους διακομιστές που επικοινωνούν μεταξύ τους και 

αντικατοπτρίζουν πάντα την τελευταία ενημέρωση των θεραπειών και των 

αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Η ύπαρξη ασφαλών, αποκεντρωμένων ψηφιακών 

φακέλων υγείας θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του 

κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η κύρια πρόκληση για αυτού του είδους τα συστήματα δεδομένων είναι η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τόσο η ανάγνωση όσο και η εγγραφή των αρχείων 

υγείας θα πρέπει να είναι περιορισμένες. Αυτό απαιτεί προσαρμογές στον αρχικό 

σχεδιασμό της αλυσίδας μπλοκ, η οποία είναι δημόσια, με την έννοια ότι ο καθένας 

μπορεί να τη διαβάσει. Μια εφαρμογή αρχείων υγείας θα είναι ιδιωτική, με ασφαλή 
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κρυπτογράφηση για την προστασία της εμπιστευτικότητας των ιατρικών 

πληροφοριών. 

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν το ευρύ φάσμα των πιθανών εφαρμογών του 

blockchain. Υποδηλώνουν επίσης ότι πολλές από αυτές θα μπορούσαν να είναι πολύ 

διαφορετικές από τον αρχικό σχεδιασμό blockchain. Αντί για μια δημόσια βάση 

δεδομένων, με απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων που συντηρούν την αλυσίδα 

μπλοκ και ένα ανεξάρτητο κρυπτονόμισμα που θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, 

οι πιο επιτυχημένες μελλοντικές εφαρμογές θα μπορούσαν να λειτουργούν με 

ιδιωτικές πληροφορίες, έναν περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων διακομιστών 

και ένα συμβολικό νόμισμα που συνδέεται με νόμιμο χρήμα για τις συναλλαγές. 

Τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτών των μελλοντικών εφαρμογών θα 

μπορούσαν να γίνουν η κρυπτογραφία πίσω από τις προσωπικές ταυτότητες, οι 

χρονικές σφραγίδες που καθιστούν τα δεδομένα μη αναστρέψιμα και ο χαρακτήρας 

της πλατφόρμας ως ανοικτού κώδικα. Αυτές οι εφαρμογές δεν θα εξαλείψουν τους 

αξιόπιστους μεσάζοντες, αλλά θα καταστήσουν δυνατότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των μεσάζοντων. Ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Facebook, η Uber, η Airbnb και η 

Amazon χρησιμοποιούν ιδιόκτητο λογισμικό και οργανώνουν τις δικές τους 

ταυτότητες χρηστών, η ακρίβεια των δεδομένων τους δεν προστατεύεται μέσω της 

αποκεντρωμένης αποθήκευσης. Όλες αυτές οι πλατφόρμες μπορούν να αποκτήσουν 

φυσική μονοπωλιακή δύναμη λόγω των επιδράσεων δικτύου, επειδή οι πλατφόρμες 

γίνονται πιο χρήσιμες και πιο ισχυρές αν συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι. Ένα 

τυποποιημένο σύστημα ψηφιακών αναγνωριστικών και δικτύων ανοικτού κώδικα θα 

μπορούσε να σπάσει αυτό το μονοπώλιο και να αυξήσει τις ευκαιρίες εισόδου. Τα 

πειράματα με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις P2P είναι πολύ σημαντικά για το λόγο 

αυτό. Ακόμα και αν οι τρέχουσες εφαρμογές δεν αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου, 

το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μετασχηματιστικό. 
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5.3  Εφαρμογές Blockchain στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία 

 

Πολλές χώρες στην ΕΚΑ έχουν προσφέρει πρόσφορο έδαφος για τα 

κρυπτονομίσματα και τις τεχνολογίες blockchain, ιδίως από τα τέλη του 2016. Όταν 

εμφανίστηκαν τα κρυπτονομίσματα, πριν από σχεδόν 10 χρόνια, οι δραστηριότητες 

ήταν μικρής κλίμακας. Όπως παντού στον κόσμο, οι πρώτες συναλλαγές 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τυχερά παιχνίδια ή για την αγορά παράνομων 

προϊόντων στο dark web (εικόνα 15). 

 

 Η πρώιμη χρήση του bitcoin ήταν συγκεντρωμένη γύρω από τα τυχερά παιχνίδια και τον 

σκοτεινό ιστό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η χρήση κρυπτονομισμάτων εντάθηκε στα τέλη του 2016, ιδίως για μεγάλες 

διασυνοριακές μεταφορές. Όταν οι τιμές των κρυπτονομισμάτων εκτινάχθηκαν στα 

ύψη το 2017, οι επενδύσεις σε δυναμικό εξόρυξης αυξήθηκαν απότομα και οι 

Σημείωση: Κάθε σύνδεσμος ("ακμή") στο σχήμα αντιπροσωπεύει μια μεταφορά bitcoin μεταξύ κόμβων. Το μέγεθος 
των κόμβων αντιπροσωπεύει τις συνολικές εισροές κεφαλαίων (μια οντότητα μπορεί να έχει πολλές διευθύνσεις). 

 

Εικόνα 15: Source: blockchain.info 
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άνθρωποι άρχισαν να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα με την ελπίδα να επωφεληθούν 

από περαιτέρω αυξήσεις των τιμών. 

Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες blockchain αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οι 

κυβερνήσεις σε πολλές χώρες της ΕΚΑ άρχισαν να πειραματίζονται με το blockchain 

για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Ορισμένες κεντρικές τράπεζες μελετούν την 

έκδοση νόμιμου χρήματος με τη μορφή ψηφιακού νομίσματος και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δοκιμάζουν πιλοτικά εφαρμογές blockchain για να τις 

ενσωματώσουν στην υπάρχουσα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική. 

Η ΕΚΑ έχει καταστεί σημαντικό κέντρο για τις ICOs. Όσον αφορά τον αριθμό 

των έργων, η Ρωσική Ομοσπονδία κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως (με 8,8 % 

όλων των έργων), η Ελβετία την πέμπτη (6,9 %), η Εσθονία την έβδομη (3,0 %) και η 

Λιθουανία την όγδοη (2,8 %). Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι λόγοι για το 

έντονο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες blockchain στην ΕΚΑ, με βάση ανεπίσημα 

στοιχεία. 

Οι τεχνολογίες blockchain, οι οποίες δίνουν μεγάλη έμφαση στο να 

καταστήσουν περιττούς τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, είναι ιδιαίτερα 

ελκυστικές σε χώρες όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν την εποπτεία ή/και οι 

χρηματοπιστωτικοί τομείς είναι υποανάπτυκτοι (Aris 2017). Οι χώρες όπου η 

διαφθορά και η πολιτική αστάθεια είναι υψηλότερες, η εμπιστοσύνη στο κράτος 

δικαίου είναι χαμηλότερη και η ρυθμιστική ποιότητα είναι χαμηλότερη τείνουν να 

υιοθετούν το bitcoin ταχύτερα (και οι τέσσερις συσχετίσεις που παρουσιάζονται στην 

εικόνα 16 είναι στατιστικά σημαντικές). 
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Εικόνα 16: Η υιοθέτηση του bitcoin συσχετίζεται αρνητικά με την ποιότητα των θεσμών. 

Σημείωση: Καθώς το bitcoin διαπραγματεύεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί η γεωγραφική προέλευση και ο προορισμός των συναλλαγών. Η παρούσα 

ανάλυση χρησιμοποιεί την ονομασία του νομίσματος σε ένα δημοφιλές ανταλλακτήριο 

bitcoin P2P (localbitcoins.com). Ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την ταχύτητα υιοθέτησης 

του bitcoin, που μετράται από τη μέση εβδομαδιαία αύξηση του όγκου των bitcoin που 

ανταλλάσσονται σε αυτό το ανταλλακτήριο. Οι θεσμικές μεταβλητές προέρχονται από τη 

βάση δεδομένων Governance Indicators της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της 

Βενεζουέλας, όπου οι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για το μπολιβάρ, η 

αξία του οποίου έχει διαβρωθεί από τον υπερπληθωρισμό. Τέτοια ακραία 

παραδείγματα υπερπληθωρισμού δεν υπάρχουν πλέον στην ΕΚΑ. Παρ' όλα αυτά, 
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ορισμένα ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι αδύναμοι θεσμοί ή οι ευάλωτες 

τράπεζες είναι ένας λόγος πίσω από το ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα. Η 

χρηματοοικονομική δολαριοποίηση παραμένει σημαντική στο ανατολικό τμήμα της 

περιοχής, αντανακλώντας την έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον νόμιμο χρήμα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερες αποταμιεύσεις στις τράπεζες από ό,τι σε 

άλλα μέρη του κόσμου (Gould and Melecky 2017). Τα νοικοκυριά αναζητούν 

εναλλακτικές επιλογές αποταμίευσης. 

Ένας άλλος λόγος για τη χρήση των τεχνολογιών blockchain στην ΕΚΑ είναι 

η επιθυμία ανάπτυξης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς μεγάλων κεφαλαίων. Η 

Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εκδότης (περισσότερα από 956 εκατομμύρια δολάρια) - 

ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες (811 εκατομμύρια δολάρια) και την 

Ελβετία (514 εκατομμύρια δολάρια), λόγω των 850 εκατομμυρίων δολαρίων που 

συγκεντρώθηκαν για την αλυσίδα μπλοκ TON.  Ένας από τους στόχους αυτού του 

φιλόδοξου σχεδίου είναι να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο διεθνές διατραπεζικό 

σύστημα πληρωμών SWIFT (Άρης 2017). Η Ρωσία έχει επίσης τον μεγαλύτερο 

αριθμό χρηστών του ψηφιακού πορτοφολιού στο blockchain.com (UNDP 2018). 

Παρά τα παραδείγματα αυτά, είναι αμφίβολο αν οι ICO θα έχουν ευρύτερη εφαρμογή 

ως επιχειρηματικά κεφάλαια, εάν δεν ενσωματωθεί ασφάλεια για τους επενδυτές. 

Τα καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά κέντρα προσπαθούν να προσαρμοστούν 

για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από μια ανατρεπτική τεχνολογία όπως το 

blockchain. Η Ελβετία πρωτοπορεί στην προσαρμογή των χρηματοοικονομικών 

κανονισμών ώστε να καλύπτουν τις ICO, διασφαλίζοντας ότι ενσωματώνονται στην 

υπάρχουσα χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική και όχι ότι αναπτύσσονται ως 

εξωτερική εναλλακτική λύση (βλ. Atkins 2018a, 2018b- Financial Times 2018). Οι 

στόχοι της να γίνει κόμβος κρυπτονομισμάτων και blockchain αντικατοπτρίζονται 

στις έντονες δραστηριότητες ICO. Για παράδειγμα, η Sirin Labs συγκέντρωσε 157 

εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη ενός έξυπνου τηλεφώνου με βάση την αλυσίδα 

μπλοκ. Σύμφωνα με αυτές τις εξελίξεις, ένα ελβετικό ίδρυμα, με σύμβουλο τον Jacob 

Frenkel, πρόεδρο της JPMorgan Chase International, και τον νομπελίστα Myron 

Scholes, συγκέντρωσε 50 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη ενός κρυπτονομίσματος 

που θα υποστηρίζεται από ειδικά αντλητικά δικαιώματα (SDR).  Το Saga θα έχει 

σταθερή αξία και θα ενσωματωθεί στον υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος, με καταθέσεις 
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στα SDR του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Γαλλία σχεδιάζει επίσης ένα 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ICO (Aris 2017). 

Οι κυβερνήσεις στην ΕΚΑ συσσωρεύουν εμπειρία με πιλοτικές εφαρμογές 

blockchain για τη βελτίωση των κυβερνητικών υπηρεσιών. Η Εσθονία, η Γεωργία και 

η Ουκρανία έχουν πειραματιστεί με blockchain για τη δημιουργία μητρώων γης και 

ακινήτων. Αναζητούν ακόμη πιο εξειδικευμένα και πιο αποτελεσματικά σχέδια, αλλά 

τα πειράματα έχουν δώσει ώθηση στις προσπάθειες ψηφιοποίησης των κυβερνητικών 

υπηρεσιών. 

Ορισμένες κυβερνητικές τράπεζες στην ΕΚΑ επιδιώκουν να βελτιώσουν τις 

υπηρεσίες τους μέσω της χρήσης τεχνολογιών blockchain. Η ρωσική κρατική 

τράπεζα VEB δοκιμάζει πιλοτικά ένα νέο σύστημα πληρωμών που βασίζεται στην 

αλυσίδα μπλοκ (blockchain) με την περιφερειακή κυβέρνηση του Καλίνινγκραντ 

(Milano 2018). Μια άλλη κρατική τράπεζα, η Sberbank, συνεργάζεται με την 

ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας για τη χρήση τεχνολογιών 

blockchain για την αποθήκευση και τη μεταφορά εγγράφων. 

Οι επίσημοι φορείς στην ΕΚΑ επενδύουν στην έρευνα blockchain για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει ένα επιτελείο 

παρακολούθησης blockchain για να ενθαρρύνει τις τεχνολογίες blockchain και να 

συμβάλει στη διατύπωση συστάσεων πολιτικής, ιδίως για τις έξυπνες συμβάσεις και 

τη βελτίωση των κυβερνητικών υπηρεσιών (Young 2017, Nicholson 2018). Η 

Λιθουανία έχει ανοίξει ένα κέντρο blockchain για την ενθάρρυνση νεοφυών 

επιχειρήσεων, σε συνεργασία με παρόμοια κέντρα στη Μελβούρνη και τη Σαγκάη 

(Med-iTelegraph 2017). Ξεχωριστά, η κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας προσφέρει 

ένα μονοετές περιβάλλον sandbox για νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες 

ψηφιακές χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Το sandbox είναι ένα περιβάλλον 

δοκιμών που απομονώνει τις δοκιμασμένες αλλαγές κώδικα και τον πλήρη 

πειραματισμό από το περιβάλλον παραγωγής ή το αποθετήριο, στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Web, του 

αυτοματισμού και του ελέγχου αναθεώρησης. Η Εσθονία διερευνά ευκαιρίες για τη 

χρήση τεχνολογιών blockchain στην ιατρική (https://e-estonia.com/). Η Γεωργία 

διερευνά τη δυνατότητα υποστήριξης έξυπνων συμβολαίων. Η Σερβία και το 

Τατζικιστάν πειραματίζονται με εμβάσματα σε blockchain, σε συνεργασία με το 
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Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP 2018). Το Αζερμπαϊτζάν 

πειραματίζεται με ψηφιακές ταυτότητες για τραπεζικές συναλλαγές με χρήση 

blockchain (SputnikInternational 2018). Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας εξετάζει 

το ενδεχόμενο να λανσάρει το δικό της ψηφιακό νόμισμα (Aris 2017). 

Οι μικρές χώρες της ΕΚΑ με υποστηρικτικό επιχειρηματικό κλίμα και 

απουσία παλαιών χρηματοπιστωτικών μέσων είναι σε καλή θέση για να εισαγάγουν 

νέα χρηματοπιστωτικά μέσα που βασίζονται σε τεχνολογίες blockchain. Η 

τοποθέτηση μαρκών και οι ICO επιτρέπουν στις μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να αντλούν κεφάλαια στις 

παγκόσμιες αγορές. Δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις στις χώρες της Βαλτικής και σε 

αρκετές άλλες μικρές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γεωργίας, έχουν εκδώσει 

ICO. Τα παραδείγματα αυτά είναι διδακτικά για άλλες οικονομίες της περιοχής, στις 

οποίες κυριαρχούσαν επί μακρόν κρατικές επιχειρήσεις και οι οποίες αναπτύχθηκαν 

κυρίως μέσω των μη εμπορεύσιμων τομέων. Για πολλές από αυτές τις οικονομίες, η 

πρόκληση είναι να απελευθερώσουν νέο αναπτυξιακό δυναμικό σε διεθνώς 

ανταγωνιστικούς τομείς. Οι νέες τεχνολογίες P2P παρέχουν μια πύλη προς αυτές τις 

αγορές. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες στα δίκτυα blockchain και οι 

συνεισφορές σε αυτά εκτίθενται αυτομάτως στον διεθνή ανταγωνισμό. 

Φαινομενικά περισσότερο από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, οι κυβερνήσεις 

στην ΕΚΑ περιορίζουν τα φυσικά μονοπώλια των τεχνολογικών κολοσσών. Οι 

άνθρωποι στην περιοχή εκδηλώνουν έντονες ανησυχίες για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής όταν τα δεδομένα καθίστανται ιδιοκτησιακά και συλλαμβάνονται από 

τεχνολογικές εταιρείες. Ο ανοικτός χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής blockchain θα 

μπορούσε να σπάσει το μονοπώλιο των δεδομένων. Αρκετές κυβερνήσεις και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη 

μείωση της δύναμης των μεγάλων εταιρειών ψηφιακών δικτύων. 

Τα ανεπίσημα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ υποδηλώνουν ότι μπορεί να 

υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις για τις δραστηριότητες blockchain στην Ευρώπη και 

την Κεντρική Ασία: 
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- Στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, οι χρηματοπιστωτικοί τομείς που βασίζονται 

στην αγορά είναι σχετικά νέοι και δεν έχουν ωριμάσει πλήρως. Οι ασφαλιστικές και 

οι κεφαλαιαγορές δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Η κτηματογράφηση και τα 

κτηματολόγια ακίνητης περιουσίας μπορούν ακόμη να βελτιωθούν. Οι τεχνολογίες 

blockchain θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κάλυψη αυτών των κενών. 

- Οι ευπάθειες στους τραπεζικούς τομείς μετά τη μετάβαση το 1991, η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση το 2008 και η βουτιά των τιμών του πετρελαίου το 2014 

έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο ανατολικό 

τμήμα της περιοχής, οι τραπεζικές καταθέσεις είναι εξαιρετικά χαμηλές και οι 

καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να επενδύσουν τις 

αποταμιεύσεις τους (Gould and Melecky 2017) 

- Σε ολόκληρη την περιοχή, οι τράπεζες κυριαρχούν στους χρηματοπιστωτικούς 

τομείς. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια που δεν απαιτούν εξασφαλίσεις είναι ελάχιστα. 

Νέες μορφές άντλησης κεφαλαίων θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις τεχνολογίας που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα στις 

ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές. 

- Η ζήτηση για νέους τρόπους πραγματοποίησης διασυνοριακών μεταφορών είναι 

ισχυρή. Τα εμβάσματα είναι μεγάλα στην περιοχή, το υψηλό κόστος συναλλαγών που 

συνδέεται με αυτά είναι επαχθές. Η περιοχή έχει επίσης μεγάλο μερίδιο παράνομων 

χρηματοοικονομικών ροών, που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και την καταστρατήγηση των ελέγχων 

κεφαλαίων ή των κυρώσεων. 

- Οι κυβερνήσεις της περιοχής παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Εποπτεύουν 

περίπλοκα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και οι περισσότερες από αυτές 

διαδραματίζουν ενοποιητικό ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη, τις συντάξεις και την 

εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής ζήτηση για να γίνουν οι υπηρεσίες αυτές πιο 

αποτελεσματικές και πιο διαφανείς. Πολλές κυβερνήσεις πειραματίζονται με 

τεχνολογίες blockchain για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

- Οι κυβερνήσεις στην περιοχή αναζητούν τρόπους για να σπάσουν τη δύναμη των 

μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και να αυξήσουν την ιδιωτικότητα. 
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Δεν είναι σαφές ποια πειράματα θα έχουν διαρκή αντίκτυπο. Ο 

μετασχηματιστικός αντίκτυπος μπορεί να προέλθει από εφαρμογές που είναι πολύ 

διαφορετικές από τον αρχικό σχεδιασμό της αλυσίδας μπλοκ. Το πείραμα της 

αλυσίδας μπλοκ έχει ήδη ενισχύσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, τόσο στον 

ιδιωτικό τομέα όσο και στην κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό και μόνο, τα πειράματα 

blockchain αξίζουν υποστήριξη. 

Η ΕΚΑ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Η Γεωργία 

φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης στον κόσμο (Bitfury), καθώς 

και πολλές μικρότερες εταιρείες εξόρυξης. Η Bitfury, η οποία κατασκευάζει 

πρόσθετες εγκαταστάσεις στον Καναδά, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ελέγχει 

περίπου το 10-15% της παγκόσμιας εξόρυξης. 

Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων ανθεί επίσης στην Ισλανδία (Perper 2018), η 

οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να χρησιμοποιήσει περισσότερη ηλεκτρική 

ενέργεια για την εξόρυξη από όση χρησιμοποιεί για να τροφοδοτήσει όλες τις 

κατοικίες της. Η Αρμενία πρόκειται να φιλοξενήσει μια φάρμα εξόρυξης  50MW 

(Murphy and Stafford 2018). Το Slush Pool, μια δεξαμενή εξόρυξης bitcoin με 

μερίδιο αγοράς περίπου 7 τοις εκατό και πολλούς συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, 

διοικείται από τη Satoshi Labs, μια εταιρεία εξόρυξης με έδρα την Τσεχική 

Δημοκρατία. Η KnCMiner είναι μια δεξαμενή εξόρυξης στη Σουηδία. Μια άλλη 

δεξαμενή εξόρυξης βρίσκεται στη Ρωσία. 

Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων ευδοκιμεί σε ψυχρό κλίμα (αποφεύγοντας την 

ανάγκη ψύξης) και σε περιοχές όπου το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

χαμηλό. Η En+ Group, μια ρωσική εταιρεία ενέργειας, ετοιμάζεται να προσφέρει 

ηλεκτρική ενέργεια στους miners κρυπτονομισμάτων σε πέντε εργοστάσια στη 

Σιβηρία (Marson 2017- Helms 2018). Η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

που θα είναι διαθέσιμη για τους εξορυκτικούς φορείς θα μπορούσε κάλλιστα να 

επισκιάσει τη δυναμικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξόρυξης στην ΕΚΑ. 

Η EN+ θα μπορούσε να προσελκύσει Κινέζους miners, οι οποίοι είναι σήμερα 

κυρίαρχοι παίκτες στην παγκόσμια αγορά, αλλά βρίσκουν όλο και λιγότερο φιλόξενο 

περιβάλλον στην Κίνα. 

Αυτές οι εξορυκτικές δραστηριότητες καταδεικνύουν τη δυναμική 

ανταπόκριση των επιχειρηματιών της περιοχής στις νέες ευκαιρίες. Προμηνύουν 
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καλές προοπτικές για την ανάπτυξη άλλων εφαρμογών αυτών των τεχνολογιών. 

Ωστόσο, η μεγάλη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες που ανταγωνίζονται 

για το δικαίωμα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα. Ο 

τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί και θα μετριαστεί η αυξανόμενη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και η 

προετοιμασία για μελλοντικές μειώσεις της ζήτησης, εάν οι δραστηριότητες εξόρυξης 

μεταφερθούν ή η εξόρυξη σταματήσει εντελώς με την τρέχουσα μορφή της, 

αποτελούν τις πιο επείγουσες προκλήσεις καθώς αναπτύσσονται αυτές οι αγορές. 

Υπάρχουν πολλαπλές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των 

προκλήσεων. Η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων αναζητά πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους για την ενημέρωση της αλυσίδας μπλοκ. Οι κυβερνήσεις επανεξετάζουν τις 

τιμολογιακές τους πολιτικές,  προκειμένου να περιορίσουν τη χρήση ενέργειας, 

πρέπει να αυξήσουν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τους miners ή να 

δημιουργήσουν πιο βασισμένους στην αγορά μηχανισμούς για τον καθορισμό των 

τιμολογίων. Αν δεν ελεγχθεί, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί 

πριν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, με πιθανό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμη βλάβη 

στο περιβάλλον. Επιπλέον, το δημοσιονομικό κόστος των επενδύσεων σε σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής (ή οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, όταν οι νέοι σταθμοί 

ηλεκτροπαραγωγής αναπτύσσονται σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα) θα 

μπορούσαν να απειλήσουν τα δημόσια οικονομικά, εάν καταρρεύσει η ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στις κρυπτονομισματικές επιχειρήσεις. 

 

Προκλήσεις πολιτικής 

Τα κρυπτονομίσματα και οι τεχνολογίες blockchain θέτουν δύσκολες 

προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο 

για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται με κρυπτονομίσματα ή έξυπνες συμβάσεις. 

Οι μεταφορές πραγματοποιούνται εκτός των προγραμμάτων συμμόρφωσης κατά του 

ξεπλύματος χρήματος και οι έξυπνες συμβάσεις δεν υπόκεινται σε νόμους 

προστασίας των καταναλωτών ή σε χρηματοπιστωτική εποπτεία. 

Οι φορολογικοί κώδικες δεν καλύπτουν πλήρως τις νέες αγορές, εάν τα 

κρυπτονομίσματα δεν αναγνωρίζονται από το νόμο ως συστήματα πληρωμών, αλλά 
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αντίθετα θεωρούνται ως εμπορεύματα. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η 

γεωγραφική θέση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την εξόρυξη 

κρυπτονομισμάτων. Συνεπώς, η φορολογική νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί 

ώστε να ενσωματωθούν αυτές οι νέες δραστηριότητες στα συστήματα άμεσης και 

έμμεσης φορολογίας. 

Μια άλλη ασάφεια για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι αν αυτές οι 

νέες δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηριχθούν ή να περιοριστούν. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται λόγω των θετικών εξωγενών παραγόντων και των πλεονεκτημάτων 

του καινοτόμου επιχειρηματία; Ή θα πρέπει να περιοριστούν, επειδή εκτοπίζουν 

επενδύσεις με μεγαλύτερη κοινωνική απόδοση; 

Ένα άλλο σχετικό ερώτημα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι αν 

και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις 

δικές τους υπηρεσίες. 

Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν συγκεκριμένες συμβουλές, διότι εξακολουθεί 

να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον των κρυπτονομισμάτων και 

των τεχνολογιών blockchain. Αλλά οι εμπειρίες με άλλες ψηφιακές τεχνολογίες -

όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές πλατφόρμες - υποδηλώνουν ότι θα πρέπει 

να ακολουθούνται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές. 

 

- Δώστε χώρο στις νέες τεχνολογίες και αποφύγετε την επιβολή περιοριστικής 

νομοθεσίας προτού επιλυθούν οι αρχικές ασάφειες. Ακόμη και αν οι τεχνολογίες 

αυτές δεν είναι τελικά επιτυχείς, τα πειράματα μπορούν να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση σε πιο 

παραδοσιακές δραστηριότητες και να πυροδοτήσουν καινοτομίες σε άλλους τομείς. 

Ένα δυναμικό επιχειρηματικό κλίμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τις καινοτομίες, τα 

πειράματα και την ανάληψη κινδύνων. 

 

- Να γίνονται σαφείς οι σιωπηρές επιδοτήσεις και να είναι σαφείς οι κίνδυνοι. Εάν οι 

δραστηριότητες δεν καλύπτονται ακόμη από τον φορολογικό κώδικα ή 

πραγματοποιούνται σε ειδικές οικονομικές ζώνες, η σιωπηρή επιδότηση και ο 
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προσωρινός της χαρακτήρας πρέπει να υπολογίζονται και να δημοσιοποιούνται. Οι 

καταναλωτές θα πρέπει να προειδοποιούνται για τους κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι 

που συνδέονται με τα ευμετάβλητα κρυπτονομίσματα. 

 

- Ξεκινήστε το σχεδιασμό για την εξίσωση των όρων ανταγωνισμού. Εάν οι 

τεχνολογίες αυτές γίνουν επιτυχείς, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην επίσημη 

οικονομία. Οι φορολογικοί κώδικες και οι κανονισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν, 

έτσι ώστε τόσο οι παλιές όσο και οι νέες τεχνολογίες να λειτουργούν σε ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού. 

 

- Καινοτομία ως κυβέρνηση.  Οι τεχνολογίες blockchain παρέχουν ένα κίνητρο για 

την περαιτέρω ψηφιοποίηση των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι πιο επιτυχημένες 

κυβερνήσεις είναι τολμηρές στις ιδέες τους, γνωρίζουν πότε να τερματίζουν τα 

πειράματα που δεν είναι επιτυχημένα και έχουν τον επαγγελματισμό να κλιμακώνουν 

γρήγορα τα μικρά πειράματα που είναι πολλά υποσχόμενα. 

 

Μια ανεπιθύμητη παρενέργεια των κρυπτονομισμάτων είναι η υπέρμετρη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην εξόρυξη. Εάν οι εταιρείες εξόρυξης πληρώνουν 

χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το οριακό κόστος παροχής περισσότερης 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

αύξησης των τιμολογίων ή τουλάχιστον τον υπολογισμό της σιωπηρής επιδότησης. Η 

απότομη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει 

ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ενδοημερήσιες 

διακυμάνσεις των τιμών, ώστε η διαφοροποίηση των τιμών να αντανακλά το 

πραγματικό κόστος. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων δικαιολογεί την επανεξέταση των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων των κυβερνήσεων όταν κατασκευάζονται πρόσθετες 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Οι εγγυήσεις που σχετίζονται με τη μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι 

για άλλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Κάποια στιγμή, τα τιμολόγια ηλεκτρικής 
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ενέργειας για την εξόρυξη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως έμμεση 

φορολόγηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τους miners. Αν και 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η γεωγραφική θέση της παραγωγής αυτών των 

δραστηριοτήτων, είναι εύκολο να εντοπιστούν οι εισροές. 

Τελικά, η οικονομική εποπτεία θα καλύπτει τα κρυπτονομίσματα και τις 

έξυπνες συμβάσεις. Αυτή η διαδικασία θα είναι μια σταδιακή διαδικασία δοκιμής και 

λάθους και θα εξαρτηθεί από την κατεύθυνση προς την οποία θα εξελιχθούν οι 

εφαρμογές blockchain. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 

(όπου το πρώτο αμερικανικό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) του 

Bitcoin είναι γεγονός) στην Ελβετία (όπου προτάθηκε ρύθμιση των ICO) και στις 

Κάτω Χώρες (όπου δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των 

συμμετοχών σε κρυπτονομίσματα). Η εποπτεία για την πρόληψη της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής, των συστημάτων pump-

and-dump και των παράνομων διασυνοριακών μεταφορών επικεντρώνεται στις 

συναλλαγές στις οποίες τα κρυπτονομίσματα ανταλλάσσονται με νόμιμο χρήμα. Το 

"Pump and dump" είναι μια μορφή απάτης σε τίτλους που περιλαμβάνει τεχνητή 

διόγκωση της τιμής μιας μετοχής μέσω ψευδών και παραπλανητικών θετικών 

δηλώσεων, προκειμένου να πουληθεί η φθηνά αγορασμένη μετοχή σε υψηλότερη 

τιμή. Κάποια στιγμή, η εποπτεία αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί στους miners και σε 

άλλες εταιρείες που ενημερώνουν την αλυσίδα μπλοκ. Απώτερος στόχος όλων αυτών 

των προσπαθειών είναι η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, ώστε η 

εφαρμογή blockchain να μπορεί να ενσωματωθεί στις υφιστάμενες αγορές. Το 

μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ότι η εποπτεία θα γίνει πολύ πιο 

αποτελεσματική, επειδή η διαφάνεια της αλυσίδας μπλοκ θα μπορούσε να παρέχει 

στις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό 

χρόνο. Η πρόσβαση αυτή θα διευκόλυνε επίσης την ανάπτυξη πολύτιμων 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 

Τα πολλά πειράματα και οι καταιγισμοί ιδεών από τις κυβερνήσεις και τις 

κεντρικές τράπεζες σε όλη την περιοχή εμπνέουν. Ακριβώς όπως οι ευκαιρίες 

blockchain ασκούν ανταγωνιστική πίεση στους ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς 

τομείς, προκαλούν επίσης δημιουργική σκέψη στις κυβερνήσεις. Είναι σημαντικό 

αυτά τα πειράματα να μην θεωρούν τα τρέχοντα σχέδια blockchain ως το πλήρες 

σύμπαν των δυνατοτήτων. Ακόμη και αν η αποκεντρωμένη συντήρηση των 
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ψηφιακών κυβερνητικών δεδομένων μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, ένα 

σύστημα με άδεια φαίνεται πολύ πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό για τις 

κυβερνήσεις από το αρχικό σύστημα που διατηρεί την αλυσίδα μπλοκ για τα 

κρυπτονομίσματα. Το τελικό συμπέρασμα θα μπορούσε ακόμη και να είναι ότι άλλα 

συστήματα δεδομένων είναι καταλληλότερα για ειδικές εφαρμογές από τις 

τεχνολογίες blockchain, μεταξύ άλλων στη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων από 

τις κεντρικές τράπεζες. Ο καταιγισμός πειραμάτων δείχνει την επιτυχία της 

επανάστασης της αλυσίδας μπλοκ, αλλά καταδεικνύει επίσης ότι η πρόοδος μπορεί να 

προέλθει από καινοτομίες που είναι αρκετά διαφορετικές από τον αρχικό σχεδιασμό 

και στόχο του πρωτοκόλλου της αλυσίδας μπλοκ. 

Οι κεντρικές τράπεζες διερευνούν τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού 

χρήματος, για διάφορους λόγους. Πρώτον, η χρήση των παραδοσιακών μετρητών 

μειώνεται σταθερά, επειδή οι millennials προτιμούν το ηλεκτρονικό χρήμα. 

Δεύτερον, τα κρυπτονομίσματα έχουν παράσχει μια λειτουργική ψηφιακή 

εναλλακτική λύση στα μετρητά, αναπαράγοντας τα αρχικά χαρακτηριστικά των 

μετρητών σε ψηφιακή μορφή. Όπως και τα μετρητά, τα κρυπτονομίσματα επιτρέπουν 

ανώνυμες συναλλαγές P2P χωρίς τη συμμετοχή μεσαζόντων. Τρίτον, η ζήτηση για 

μάρκες που συνδέονται με νόμιμο χρήμα αυξάνεται. Αυτά τα tokens θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα κρυπτονομίσματα, αλλά χωρίς το 

μειονέκτημα της μεγάλης μεταβλητότητας της αξίας τους. Φαίνεται μια φυσική 

εξέλιξη η μετατροπή πραγματικών κερμάτων και τραπεζογραμματίων σε ψηφιακά 

tokens με την ίδια νομική προστασία και με την ίδια σταθεροποίηση των τιμών όπως 

όλα τα χρήματα που εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες. Η διαφάνεια των 

συναλλαγών με ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών θα μπορούσε να 

διευκολύνει τη συστηματική άσκηση της νομισματικής πολιτικής (Bordo and Levin 

2017). 

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την έκδοση ψηφιακού χρήματος από 

τις κεντρικές τράπεζες. Οι ψηφιακές μάρκες που εκδίδονται από τις κεντρικές 

τράπεζες θα μπορούσαν δυνητικά να αντικαταστήσουν όχι μόνο τα μετρητά αλλά και 

τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που διαχειρίζονται οι εμπορικές τράπεζες, οι 

οποίες προσφέρουν ήδη ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, κινητά χρήματα και κάρτες 

αξίας. Τα συστήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκτός 

σύνδεσης. 
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  Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας διερευνά τη δυνατότητα να διαθέσει 

απευθείας στο κοινό ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και κάρτες αξίας. Η ιδέα είναι να 

διαχειρίζεται αυτό το ψηφιακό χρήμα σε ένα κεντρικό μητρώο στην κεντρική 

τράπεζα. Αυτή η πρόταση για την αντιγραφή των μηχανισμών που υπάρχουν ήδη 

στον ιδιωτικό τομέα απορρέει από την αντίληψη ότι η κυβέρνηση έχει τη νομική 

υποχρέωση να παρέχει μέσα πληρωμής στο κοινό. Θα μπορούσε, ωστόσο, να 

υπονομεύσει τον παραδοσιακό ρόλο της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης των 

εμπορικών τραπεζών, οι οποίες μετατρέπουν τις ρευστές υποχρεώσεις σε 

μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Μια κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να 

αναλάβει το ρόλο της συγκέντρωσης ρευστότητας για τη χρηματοδότηση 

επενδύσεων. 

Εάν μια κεντρική τράπεζα επέλεγε τις τεχνολογίες blockchain για τη 

διαχείριση των ψηφιακών συναλλαγών με αποκεντρωμένο τρόπο, θα ανταγωνιζόταν 

πιο άμεσα τα κρυπτονομίσματα, με το πλεονέκτημα ότι θα παρείχε ένα token με πιο 

σταθερή αξία. Παρόλα αυτά, το σύστημα θα διέφερε θεμελιωδώς από τα πρώτα 

πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων. Η προσφορά των κερμάτων της κεντρικής τράπεζας 

θα ήταν ενδογενής, προκειμένου να συνδεθεί η αξία τους με το νόμιμο χρήμα, και το 

seigniorage θα προέκυπτε στην κεντρική τράπεζα. Ένα τέτοιο σύστημα θα γινόταν 

αναμφίβολα ένα blockchain με άδεια, στο οποίο θα συμμετείχαν μόνο προεπιλεγμένοι 

διακομιστές (Danezis and Meiklejohn 2016). 

 

 

 

 

5.4  Χώρες όπου το Bitcoin είναι νόμιμο και παράνομο 

 

Ενώ οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι 

ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως εξακολουθούν να συζητούν τις βέλτιστες πρακτικές, 

ένα σχετικό ερώτημα είναι: Είναι το bitcoin νόμιμο ή παράνομο; Η απάντηση 

εξαρτάται από την τοποθεσία και τη δραστηριότητα του χρήστη. 
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5.4.1  Χώρες που λένε ναι στο Bitcoin 

 

Το Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα για τη διενέργεια συναλλαγών 

μεταξύ οποιουδήποτε κατόχου λογαριασμού, οπουδήποτε και οποτεδήποτε σε 

ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που το καθιστά ελκυστικό για εγκληματίες και 

τρομοκρατικές οργανώσεις. Μπορούν να χρησιμοποιούν το Bitcoin για να αγοράζουν 

ή να πωλούν παράνομα αγαθά όπως ναρκωτικά ή όπλα. Ωστόσο, η τάση αυτή έχει 

αλλάξει τελευταία, καθώς οι εγκληματίες απομακρύνονται από το bitcoin από φόβο 

μήπως εντοπιστούν. 

Οι περισσότερες χώρες δεν έχουν καθορίσει με σαφήνεια τη νομιμότητα του 

bitcoin, προτιμώντας  αντ' αυτού να τηρούν στάση αναμονής. Ορισμένες χώρες έχουν 

εμμέσως συναινέσει στη νόμιμη χρήση του bitcoin θεσπίζοντας κάποια ρυθμιστική 

εποπτεία. Ωστόσο, από τον Ιούνιο του 2021, το Ελ Σαλβαδόρ είναι η μόνη χώρα που 

αναγνωρίζει το bitcoin ως νόμιμο χρήμα. 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει γενικά θετική στάση απέναντι στο 

bitcoin, αν και αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες εργάζονται για να αποτρέψουν ή να 

μειώσουν τη χρήση του bitcoin για παράνομες συναλλαγές. Σημαντικές επιχειρήσεις 

όπως η Dish Network (DISH), η Microsoft, η Subway και η Overstock (OSTK) 

καλωσορίζουν την πληρωμή σε bitcoin. Το ψηφιακό νόμισμα έχει επίσης βρει το 

δρόμο του στις αγορές παραγώγων των ΗΠΑ - ενισχύοντας τη νομιμότητά του. 

Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) του 

Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εκδίδει οδηγίες για το bitcoin από το 2013. Το 

Υπουργείο Οικονομικών έχει ορίσει το bitcoin όχι ως νόμισμα, αλλά ως επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών χρήματος (MSB). Αυτό το τοποθετεί στο πλαίσιο του νόμου περί 

τραπεζικού απορρήτου, ο οποίος απαιτεί από τα ανταλλακτήρια και τους 

επεξεργαστές πληρωμών να τηρούν ορισμένες ευθύνες, όπως η υποβολή εκθέσεων, η 

εγγραφή και η τήρηση αρχείων. 
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Επιπλέον, το bitcoin κατηγοριοποιείται ως περιουσία για φορολογικούς 

σκοπούς από την Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων (IRS). 

 

Καναδάς 

Όπως και ο νότιος γείτονάς του, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς διατηρεί μια γενικά 

φιλική προς το bitcoin στάση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το κρυπτονόμισμα δεν 

χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματος. Το Bitcoin θεωρείται ως εμπόρευμα από την 

Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά (CRA). 

Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές bitcoin θεωρούνται ως συναλλαγές 

ανταλλαγής και το εισόδημα που παράγεται αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Η φορολόγηση εξαρτάται επίσης από το αν το άτομο 

έχει μια επιχείρηση αγοράς-πώλησης ή ασχολείται μόνο με την επένδυση. 

Ο Καναδάς θεωρεί ότι τα ανταλλακτήρια bitcoin είναι επιχειρήσεις παροχής 

χρηματικών υπηρεσιών. Αυτό τα φέρνει στο πεδίο εφαρμογής των νόμων για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). 

Τα ανταλλακτήρια Bitcoin πρέπει να εγγράφονται στο Κέντρο Ανάλυσης 

Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC), να 

αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές, να τηρούν τα σχέδια συμμόρφωσης και ακόμη 

να τηρούν ορισμένα αρχεία. Επιπλέον, ορισμένες μεγάλες καναδικές τράπεζες έχουν 

απαγορεύσει τη χρήση των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών τους για συναλλαγές 

σε bitcoin. 

 

Αυστραλία 

Παρόμοια με τον Καναδά, η Αυστραλία δεν θεωρεί το bitcoin ούτε χρήμα 

ούτε ξένο νόμισμα, με την αυστραλιανή φορολογική υπηρεσία (ATO) να το θεωρεί 

περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς φορολογίας κεφαλαιακών κερδών. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στις 22 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η 

αγορά και η πώληση ψηφιακών νομισμάτων θεωρείται παροχή υπηρεσιών και ότι 

αυτή απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε όλα τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιπλέον, ορισμένες μεμονωμένες χώρες της ΕΕ 

έχουν επίσης αναπτύξει τις δικές τους θέσεις για το bitcoin. 

Στη Φινλανδία, το Κεντρικό Συμβούλιο Φορολογίας (CBT) έχει δώσει στο 

bitcoin καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το ως 

χρηματοοικονομική υπηρεσία. Το Bitcoin αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα στη 

Φινλανδία και όχι ως νόμισμα. 

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Οικονομικών του Βελγίου έχει επίσης 

απαλλάξει το bitcoin από τον ΦΠΑ. Στην Κύπρο, το bitcoin δεν ελέγχεται ούτε 

ρυθμίζεται. 

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο 

τηρεί στάση υπέρ του bitcoin και επιθυμεί το ρυθμιστικό περιβάλλον να είναι 

υποστηρικτικό για το ψηφιακό νόμισμα. Το Bitcoin υπόκειται σε ορισμένες 

φορολογικές ρυθμίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων (NRA) της Βουλγαρίας έχει επίσης εντάξει το 

bitcoin στους υφιστάμενους φορολογικούς της νόμους. Η Γερμανία είναι ανοικτή στο 

bitcoin, όπου θεωρείται νόμιμο αλλά φορολογείται διαφορετικά ανάλογα με το αν οι 

αρχές ασχολούνται με ανταλλακτήρια, miners, επιχειρήσεις ή χρήστες. 

 

5.4.2  Χώρες που λένε όχι στο Bitcoin 

 

Ενώ το bitcoin είναι ευπρόσδεκτο σε πολλά μέρη του κόσμου, μερικές χώρες 

είναι επιφυλακτικές λόγω της αστάθειας, της αποκεντρωμένης φύσης του, της 

θεωρούμενης απειλής για τα τρέχοντα νομισματικά συστήματα και των δεσμών του 

με παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα 

χρήματος. Ορισμένα έθνη έχουν απαγορεύσει ευθέως το ψηφιακό νόμισμα, ενώ άλλα 

έχουν προσπαθήσει να αποκόψουν κάθε υποστήριξη από το τραπεζικό και 
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χρηματοπιστωτικό σύστημα που είναι απαραίτητο για τη διαπραγμάτευση και τη 

χρήση του.  

 

Κίνα 

Το Bitcoin είναι ουσιαστικά απαγορευμένο στην Κίνα. Όλες οι τράπεζες και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι επεξεργαστές πληρωμών, απαγορεύεται 

να πραγματοποιούν συναλλαγές ή να ασχολούνται με το Bitcoin. Τα ανταλλακτήρια 

κρυπτονομισμάτων είναι απαγορευμένα. Η κυβέρνηση έχει πατάξει τους miners. 

 

Ρωσία 

Το Bitcoin δεν ρυθμίζεται στη Ρωσία, αν και η χρήση του ως πληρωμή για 

αγαθά ή υπηρεσίες είναι παράνομη. 

 

 

Βιετνάμ 

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ και η κρατική του τράπεζα υποστηρίζουν ότι το 

Bitcoin δεν αποτελεί νόμιμη μέθοδο πληρωμής, αν και δεν ρυθμίζεται ως επένδυση. 

 

 

Βολιβία, Κολομβία και Εκουαδόρ 

Η El Banco Central de Bolivia έχει απαγορεύσει τη χρήση του bitcoin και 

άλλων κρυπτονομισμάτων. Η Κολομβία δεν επιτρέπει τη χρήση ή την επένδυση 

bitcoin. Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα απαγορεύτηκαν στον Ισημερινό με 

πλειοψηφία στην εθνική συνέλευση. 
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5.4.3 Συμπέρασμα 

 

Παρόλο που το bitcoin είναι πάνω από 10 ετών, πολλές χώρες εξακολουθούν 

να μην έχουν ρητά συστήματα που να περιορίζουν, να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν 

το κρυπτονόμισμα. Η αποκεντρωμένη και ανώνυμη φύση του bitcoin έχει προκαλέσει 

πολλές κυβερνήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτραπεί η νόμιμη χρήση 

του και ταυτόχρονα θα αποτραπούν οι εγκληματικές συναλλαγές. Πολλές χώρες 

εξακολουθούν να αναλύουν τρόπους ρύθμισης του κρυπτονομίσματος. Συνολικά, το 

bitcoin παραμένει σε μια νομική γκρίζα ζώνη για μεγάλο μέρος του κόσμου. 

 

 

Εικόνα 17: χάρτης νομιμότητας κρυπτονομισμάτων 

 



 
154 

 

5.5 Πώς οι κρίσεις του Fiat χρήματος οδηγούν τα έθνη προς τα 

κρυπτονομίσματα 

 

Χώρες όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα και το Ελ Σαλβαδόρ αντιμετώπισαν 

παρατεταμένες και δύσκολες κρίσεις, με απότομη αύξηση του πληθωρισμού και του 

κόστους ζωής. Τώρα, ορισμένοι άνθρωποι σε αυτά τα έθνη στρέφονται στα 

κρυπτονομίσματα ως μέσο ανταλλαγής και ως μέσο αποθήκευσης αξίας. Αυτό έχει 

οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να προβλέψουν ότι το bitcoin και άλλα ψηφιακά 

νομίσματα θα μπορούσαν μια μέρα να πάρουν τη θέση νομισμάτων όπως το Bolívar, 

το Rial ή άλλα προβληματικά κυβερνητικά νομίσματα. Παρακάτω, θα διερευνήσουμε 

μερικές από τις πιθανές αιτίες για αυτές τις αλλαγές. 

 

Βενεζουέλα 

Ακόμη και πριν το bitcoin τραβήξει την προσοχή των συστημικών επενδυτών, 

το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

πολιτών της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα εφάρμοσε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων 

το 2003 και οι κυρώσεις των ΗΠΑ είχαν ασφυκτικό αντίκτυπο στην οικονομία της 

χώρας αυτής. Επειδή ο υπερπληθωρισμός ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην 

οικονομία της Βενεζουέλας για δεκαετίες, πολλοί πολίτες της Βενεζουέλας 

στράφηκαν στο bitcoin και σε άλλα κρυπτονομίσματα ως βολικό μέσο αποθήκευσης 

αξίας. 

Δεν είναι σαφές πόσοι ακριβώς άνθρωποι στη Βενεζουέλα έχουν 

χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα, αν και μια έκθεση του Cointelegraph του 2018 

αναφέρει ότι η χώρα "είχε ήδη  τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες λάτρεις του 

bitcoin" μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Το ενδιαφέρον αυξήθηκε τα επόμενα χρόνια 

και αλυσίδες εστιατορίων όπως η Burger King και η Pizza Hut δέχονται πλέον 

πληρωμές σε bitcoin ή dash. 
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Ακόμη και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας προσπαθεί να εξαργυρώσει τα 

κρυπτονομίσματα. Παρόλο που το εθνικό κρυπτονόμισμα Petro δεν κατάφερε να 

κερδίσει έδαφος, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει ξεκινήσει μια κρατική δεξαμενή 

εξόρυξης (mining pool), ανέφερε η Cointelegraph τον Απρίλιο του 2021. 

 

Ιράν 

Στη Βενεζουέλα, ο πληθωρισμός, οι έλεγχοι κεφαλαίων και το ενδιαφέρον για 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής ώθησαν τους επενδυτές προς το bitcoin. Το Ιράν 

αντιμετώπισε παρομοίως δραματικό πληθωρισμό στο εθνικό του νόμισμα, με τον 

πληθωρισμό να φτάνει το 35% το 2020. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για ένα πολύ 

λιγότερο ακραίο ποσοστό πληθωρισμού από αυτό της Βενεζουέλας. 

Στο Ιράν, ένα μέρος του ενδιαφέροντος για το κρυπτονόμισμα μπορεί να έχει 

τροφοδοτηθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν ο πληθωρισμός υπερδιπλασιάστηκε 

μέσα σε λίγους μήνες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το καλοκαίρι σχέδια για την 

κυκλοφορία ενός κρατικού κρυπτονομίσματος. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές στο Ιράν 

είχαν ήδη συμμετάσχει στην αγορά κρυπτονομισμάτων σε μεγάλο βαθμό και ο 

πρόεδρος Ρουχανί προέτρεψε την κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο 

τον Ιούνιο του 2021. 

Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση έχει επίσης επιφυλαχθεί για τη χρήση 

ενέργειας από το Bitcoin και πρόσφατα θέσπισε τετράμηνη απαγόρευση της 

εξόρυξης. 

 

Ελ Σαλβαδόρ 

Η τελευταία χώρα που δείχνει ενδιαφέρον για το κρυπτονόμισμα είναι το Ελ 

Σαλβαδόρ, όπου οι νομοθέτες ενέκριναν ένα μέτρο που θα καθιστούσε το Bitcoin 

επίσημο  νόμισμα, τελικά το Ελ Σαλβαδόρ έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει 

ως επίσημο νόμισμα της ένα κρυπτονόμισμα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες 

της Λατινικής Αμερικής, το Ελ Σαλβαδόρ δεν έχει δικό του νόμισμα και βασίζεται 

στα δολάρια ΗΠΑ ως μέσο συναλλαγής. Με την υιοθέτηση του bitcoin ως επίσημο 
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νόμισμα, η χώρα ήλπιζε να βοηθήσει το Ελ Σαλβαδόρ να επιτύχει οικονομική 

ανεξαρτησία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σε ομιλία του με την οποία ανακοίνωσε την πρότασή του, ο πρόεδρος Nayib 

Bukele δήλωσε ότι οι πληρωμές με bitcoin θα διευκόλυναν τους ομογενείς να 

στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους. Κατά μέσο όρο, οι  ομογενείς στέλνουν  

σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα, επιβαρυνόμενοι με σημαντικά έξοδα 

μεταφοράς χρημάτων. Δεδομένου ότι το bitcoin δεν έχει διεθνή τέλη μεταφοράς, 

πολλοί υποστηρικτές πιστεύουν ότι είναι κατάλληλο για μεταφορές στο εξωτερικό.  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του bitcoin, η κυβέρνηση του Σαλβαδόρ 

έχει συνεργαστεί με διάφορους παρόχους πορτοφολιών και ΑΤΜ για την 

εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής. 

 

Συμπέρασμα 

Πολλές χώρες έχουν δει αυξημένη υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων ως 

αποτέλεσμα κρίσεων τοπικών νομισμάτων. Μήπως αυτά και άλλα παραδείγματα 

οικονομικά προβληματικών χωρών που παρουσιάζουν άνοδο του bitcoin 

υποδηλώνουν ότι το ψηφιακό νόμισμα είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει σε 

παγκόσμια κλίμακα; Όχι απαραίτητα, καθώς αυτά τα κράτη έχουν μοναδικές 

καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, για ορισμένους πολίτες χωρών με σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, το κρυπτονόμισμα έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν τρόπο 

παράκαμψης των τοπικών οικονομικών προβλημάτων. 

 

 

5.6  Μπορεί το Bitcoin να σκοτώσει τις κεντρικές τράπεζες; 

 

Μέσω της χάραξης πολιτικής τους, οι κεντρικές τράπεζες διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Μια από 

τις απαντήσεις στην κρίση αυτή ήταν το Bitcoin (BTCUSD). Με το αποκεντρωμένο 

σύστημα και την τεχνολογία  P2P, το Bitcoin έχει τη δυνατότητα να διαλύσει ένα 
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τραπεζικό σύστημα στο οποίο μια κεντρική αρχή είναι υπεύθυνη για αποφάσεις που 

επηρεάζουν τις οικονομικές τύχες ολόκληρων χωρών. Αλλά το κρυπτονόμισμα έχει 

τα δικά του μειονεκτήματα που καθιστούν δύσκολη την επιχειρηματολογία υπέρ ενός 

αποκεντρωμένου συστήματος που αποτελείται από το κρυπτονόμισμα. 

 

5.6.1 Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών σε μια οικονομία 

 

Πριν εξερευνήσετε την επίδραση του Bitcoin στις κεντρικές τράπεζες, είναι 

σημαντικό να κατανοήσετε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κεντρικές τράπεζες σε 

μια οικονομία. Η χάραξη πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στηρίζει το παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι εντολές των κεντρικών τραπεζών διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών 

είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη διατήρηση της πλήρους 

απασχόλησης. Η Τράπεζα της Αγγλίας διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη 

φερεγγυότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές, γνωστές ως 

νομισματική πολιτική, για να επιτύχουν τις εντολές τους. Κυρίως, όμως, χειραγωγούν 

την προσφορά χρήματος και τα επιτόκια. Για παράδειγμα, μια κεντρική τράπεζα 

μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί σε μια 

οικονομία. Περισσότερο χρήμα σε μια οικονομία ισοδυναμεί με περισσότερες 

δαπάνες από τους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, με οικονομική ανάπτυξη. Η 

αντίθετη κατάσταση, δηλαδή λιγότερο χρήμα σε μια οικονομία, μεταφράζεται σε μια 

κατάσταση όπου οι καταναλωτές ξοδεύουν λιγότερα και ακολουθεί ύφεση. 

Οι ενέργειες μιας κεντρικής τράπεζας επηρεάζουν επίσης τις εισαγωγές, τις 

εξαγωγές και τις επενδύσεις στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, τα υψηλά επιτόκια 

μπορούν να αποτρέψουν τις επενδύσεις ξένων οντοτήτων σε ακίνητα, ενώ τα χαμηλά 

επιτόκια μπορούν να προωθήσουν τις επενδύσεις. 

Οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν ένα δίκτυο τραπεζών για τη διανομή 

του χρήματος σε ένα οικονομικό σύστημα. Υπό αυτή την έννοια, αποτελούν τον 

άξονα της χρηματοπιστωτικής υποδομής μιας οικονομίας που αποτελείται από 
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τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και η χάραξη πολιτικής από τις κεντρικές 

τράπεζες έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές ανόδους και υφέσεις. 

Η ανάθεση της λειτουργίας μιας οικονομίας σε έναν κεντρικό οργανισμό έχει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι 

δημιουργεί εμπιστοσύνη στο σύστημα. Ένα νόμισμα που εκδίδεται από μια κεντρική 

τράπεζα υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη αρχή και μπορεί να ανταλλαγεί σε μια 

καθολική αξία. Εάν κάθε μέρος σε μια νομισματική συναλλαγή εξέδιδε τα δικά του 

νομίσματα, τότε θα υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των νομισμάτων και θα προέκυπτε 

χάος. 

Μια τέτοια κατάσταση υπήρχε ήδη στις ημέρες πριν από την ίδρυση της 

Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Τα χρήματα που εκδίδονταν από μη τραπεζικές 

οντότητες, όπως οι έμποροι και οι δημοτικές επιχειρήσεις, πολλαπλασιάστηκαν σε 

όλο το νομισματικό σύστημα των ΗΠΑ. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για κάθε ένα 

από αυτά τα νομίσματα διέφεραν, και πολλά από αυτά ήταν απάτες, που δεν 

υποστηρίζονταν από αρκετά αποθέματα χρυσού για να δικαιολογήσουν τις 

αποτιμήσεις τους. Τραπεζικές εκροές και πανικός συγκλόνιζαν περιοδικά την 

οικονομία των ΗΠΑ. 

Αμέσως μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, ο νόμος περί εθνικού νομίσματος του 

1863 και ο νόμος περί εθνικής τράπεζας του 1864 συνέβαλαν στο να τεθούν οι βάσεις 

για ένα συγκεντρωτικό και ομοσπονδιακό σύστημα χρήματος. Εκδόθηκε ένα ενιαίο 

εθνικό τραπεζογραμμάτιο που ήταν εξαργυρώσιμο στην ονομαστική του αξία στα 

εμπορικά κέντρα όλης της χώρας. Η δημιουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των 

ΗΠΑ το 1913 έφερε νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην 

οικονομία. 

 

5.6.2  Μια κεντρική αρχή λήψης αποφάσεων για τις υφέσεις 

 

Το πρόβλημα με τη δομή που περιγράφεται παραπάνω είναι ότι εναποθέτει 

υπερβολική εμπιστοσύνη και ευθύνη στις αποφάσεις μιας κεντρικής υπηρεσίας. 

Αποδυναμωτικές υφέσεις έχουν προκύψει από ακατάλληλα μέτρα νομισματικής 

πολιτικής που εφαρμόζουν οι κεντρικές τράπεζες. 
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Η Μεγάλη Ύφεση, η μεγαλύτερη οικονομική ύφεση στην ιστορία των 

Ηνωμένων Πολιτειών, οφείλεται σε κακή διαχείριση της οικονομικής πολιτικής και 

σε μια σειρά λανθασμένων αποφάσεων από τις τοπικές τράπεζες της Ομοσπονδιακής 

Τράπεζας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Fed Ben Bernanke. Η 

χρηματοπιστωτική κρίση και η Μεγάλη Ύφεση του 2008 ήταν ένα άλλο παράδειγμα 

κατάρρευσης της οικονομίας λόγω της χαλάρωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των 

ΗΠΑ και της πολιτικής χαλαρών επιτοκίων. 

Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης χρηματοπιστωτικής υποδομής έχει επίσης 

περιπλέξει τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών σε μια οικονομία. Καθώς το χρήμα 

παίρνει ψηφιακές μορφές, η ταχύτητα κυκλοφορίας του στην παγκόσμια οικονομία 

έχει αυξηθεί. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τα προϊόντα έχουν γίνει πιο 

αφηρημένα και δύσκολα κατανοητά. 

Και πάλι, η Μεγάλη Ύφεση του 2008 είναι ένα παράδειγμα αυτής της 

πολυπλοκότητας. Διάφορες ακαδημαϊκές εργασίες και άρθρα απέδωσαν την ύφεση σε 

εξωτικές συναλλαγές παραγώγων, κατά τις οποίες στεγαστικά δάνεια αφερέγγυων 

δανειοληπτών επανασυσκευάστηκαν σε πολύπλοκα προϊόντα για να φανούν 

ελκυστικά. Ελκυόμενες από τα κέρδη αυτών των συναλλαγών, οι τράπεζες πωλούσαν 

τα προϊόντα σε ανυποψίαστους αγοραστές, οι οποίοι μεταπωλούσαν τις δόσεις σε 

αγοραστές σε όλο τον κόσμο. 

Ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα απέφερε μεγάλα κέρδη.  Όλες 

αυτές οι συναλλαγές υποστηρίζονταν από χρήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 

των ΗΠΑ. 

Η διασυνδεδεμένη φύση της παγκόσμιας οικονομίας σημαίνει ότι οι 

αποφάσεις (και τα λάθη) χάραξης πολιτικής μιας κεντρικής τράπεζας μεταδίδονται σε 

πολλές χώρες. Για παράδειγμα, η μετάδοση της Μεγάλης Ύφεσης δεν άργησε να 

εξαπλωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλες οικονομίες και οδήγησε σε 

παγκόσμια πτώση των χρηματιστηριακών αγορών.  

Η δυνητική ενοχή μιας κεντρικής τράπεζας στην κατασκευή και επιτάχυνση 

κρίσεων αποτέλεσε τον σπόρο για την εφεύρεση του Bitcoin. 
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5.6.3 Μπορεί το Bitcoin να σκοτώσει τις κεντρικές τράπεζες; 

 

Η υπόθεση του Bitcoin ως εναλλακτική λύση στις κεντρικές τράπεζες 

βασίζεται τόσο στα οικονομικά όσο και στην τεχνολογία. Ο Satoshi Nakamoto, ο 

εφευρέτης του Bitcoin, όρισε το κρυπτονόμισμα ως μια P2P εκδοχή των 

ηλεκτρονικών μετρητών που επιτρέπει την "αποστολή ηλεκτρονικών πληρωμών 

απευθείας από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να περάσει από χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα". 

Στο πλαίσιο ενός συστήματος χρηματοπιστωτικής υποδομής που κυριαρχείται 

από τις κεντρικές τράπεζες, το Bitcoin λύνει τρία προβλήματα: 

 

 Πρώτον, εξαλείφει το πρόβλημα των διπλών δαπανών. Κάθε bitcoin είναι 

μοναδικό και κρυπτογραφικά ασφαλές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί 

να παραβιαστεί ή να αναπαραχθεί. Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να ξοδέψετε 

bitcoin δύο φορές ή να το παραχαράξετε. 

 

 Δεύτερον, παρόλο που είναι αποκεντρωμένο, το δίκτυο του Bitcoin 

εξακολουθεί να είναι ένα αξιόπιστο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, η 

εμπιστοσύνη είναι μια αλγοριθμική κατασκευή. Οι συναλλαγές στο δίκτυο 

του Bitcoin πρέπει να εγκριθούν από κόμβους που είναι διασκορπισμένοι σε 

όλο τον κόσμο για να συμπεριληφθούν στο βιβλίο του. Ακόμα και μια απλή 

διαφωνία από έναν κόμβο μπορεί να καταστήσει τη συναλλαγή μη επιλέξιμη 

για συμπερίληψη στο βιβλίο του Bitcoin.  

 

 Τρίτον, το δίκτυο του Bitcoin εξαλείφει την ανάγκη για μια κεντρική υποδομή 

βελτιώνοντας τη διαδικασία παραγωγής και διανομής του νομίσματος. 

Οποιοσδήποτε διαθέτει έναν πλήρη κόμβο μπορεί να παράγει Bitcoin στο 

σπίτι του. Οι μεσάζοντες δεν απαιτούνται για τη μεταφορά από άτομο σε 

άτομο μεταξύ δύο διευθύνσεων στην αλυσίδα μπλοκ του Bitcoin. Ως εκ 
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τούτου, δεν είναι απαραίτητο ένα δίκτυο τραπεζών ναυλωμένο από μια 

κεντρική αρχή για τη διανομή του κρυπτονομίσματος. 

 

Ωστόσο, η οικονομική ανεξαρτησία που υπόσχεται το Bitcoin συνοδεύεται από 

αρκετές παγίδες: 

 

 Η πρώτη από αυτές είναι η ιδιότητα του Bitcoin ως μέσου συναλλαγών. Από 

τότε που κυκλοφόρησε στο ευρύ κοινό, έχουν καταγραφεί πολύ λίγες νόμιμες 

χρήσεις για το Bitcoin. Το κρυπτονόμισμα έχει αποκτήσει κακή φήμη ως 

αγαπημένο για εγκληματικές συναλλαγές και ως μέσο κερδοσκοπίας. 

 

 Δεύτερον, η κατάσταση του Bitcoin ως μέσου για νόμιμες μεταφορές είναι 

άγνωστη. Το κρυπτονόμισμα έχει γίνει νόμιμο χρήμα στο Ελ Σαλβαδόρ, αλλά 

αυτή παραμένει η μόνη χώρα που επιτρέπει το κρυπτονόμισμα για 

συναλλαγές. Άλλα έθνη σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 

Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, έχουν κατασταλεί κατά της υποδομής 

και των χρηστών του Bitcoin. 

 

 Τέλος, το Bitcoin είναι ευμετάβλητο και η προσφορά του είναι περιορισμένη. 

Θα εξορυχθούν μόνο 21 εκατομμύρια bitcoin. Ένα ανώτατο όριο στον αριθμό 

των υπαρχόντων bitcoin περιορίζει σημαντικά τη χρήση του. Η σπανιότητα 

έχει επίσης καταστήσει το κρυπτονόμισμα ένα ελκυστικό περιουσιακό 

στοιχείο για κερδοσκοπία. Η τιμή του ταλαντεύεται μεταξύ ακραίων τιμών, 

καθιστώντας δύσκολη τη χρήση του στις καθημερινές συναλλαγές. 

 

Τα προβλήματα με τη χρήση του Bitcoin δεν έχουν αποτρέψει τις κεντρικές 

τράπεζες από το να προσαρμόσουν στοιχεία του κρυπτονομίσματος για να 

σχεδιάσουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα. Τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών 

τραπεζών (CBDCs), όπως είναι γνωστά τα νομίσματα αυτά, διερευνώνται από 
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αρκετές κεντρικές τράπεζες για χρήση στην οικονομία τους. Ένα ψηφιακό νόμισμα 

που εκδίδεται από κεντρικές τράπεζες μπορεί ενδεχομένως να καταργήσει τους 

μεσάζοντες, όπως οι τράπεζες λιανικής, και θα χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για να 

διασφαλίσει ότι δεν θα αναπαράγεται ή δεν θα παραβιάζεται. Μπορεί επίσης να 

αποδειχθεί φθηνότερο στην παραγωγή σε σύγκριση με τα μεταλλικά νομίσματα. 

 

5.6.4  Συμπέρασμα 

 

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο τιμόνι της σύγχρονης παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής υποδομής στο σημερινό οικονομικό σύστημα. Η συντριπτική 

πλειονότητα των χωρών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί κεντρικές τράπεζες για τη 

διαχείριση των οικονομιών τους. Αν και προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, αυτή η 

μορφή συγκεντρωτικής δομής αναθέτει υπερβολική εξουσία σε μία μόνο αρχή και 

έχει οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές υφέσεις. 

Η τεχνολογία του Bitcoin βασίζεται στην αλγοριθμική εμπιστοσύνη και το 

αποκεντρωμένο σύστημά του προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο σημερινό 

σύστημα. Ωστόσο, το κρυπτονόμισμα έχει ελάχιστα ποσοστά υιοθέτησης και το 

νομικό του καθεστώς εξακολουθεί να είναι υπό αμφισβήτηση. Εν τω μεταξύ, οι 

κεντρικές τράπεζες έχουν υιοθετήσει στοιχεία του σχεδιασμού και της τεχνολογίας 

του Bitcoin για να διερευνήσουν την περίπτωση ενός ψηφιακού νομίσματος που θα 

εκδίδεται από τις κεντρικές τράπεζες. 

 

 

5.7  Φούσκα ή καινοτομία 

 

Τα συστήματα blockchain και το «οικοσύστημα» που τα εξυπηρετεί παρέχουν 

πολύ εύκολη πρόσβαση στις αγορές κρυπτονομισμάτων και έτσι δεν είναι περίεργο 

που πολλοί ενδιαφέρονται να εξασκήσουν εξισορροπητική κερδοσκοπία (speculate) 

στις αγορές αυτές ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουν βαθιά την τεχνολογία στην οποία 
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στηρίζονται. Ούτως ή άλλως ο χώρος των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech) 

γενικότερα έχει αρχίσει να ανοίγει σε μικροεπενδυτές πληθώρα από εργαλεία που στο 

παρελθόν δεν ήταν διαθέσιμα. Έτσι πολύς κόσμος βλέπει με ενθουσιασμό αυτές τις 

δυνατότητες και θέλει να συμμετέχει. Ταυτόχρονα φυσικά αυτό έρχεται και με 

κινδύνους απώλειας κεφαλαίου καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων είναι ιδιαίτερα 

ευμετάβλητες. 

 

5.7.1  Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται μόνο για παράνομες 

συναλλαγές; 

 

Πολλοί, που δεν έχουν ασχοληθεί, λένε πως τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν 

καμία πραγματική χρήση ή και αξία και πιστεύουν πως χρησιμοποιούνται μόνο για 

ξέπλυμα χρήματος, παράνομες συναλλαγές στο «darkweb», χρηματοδότηση 

τρομοκρατών και τέλος για κερδοσκοπία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ισχύει κάτι 

τέτοιο. Το Bitcoin, κακώς, άρχισε να παρουσιάζεται έτσι από τα ΜΜΕ και τις 

κυβερνήσεις τα πρώτα χρόνια και κυρίως το 2012 και 2013, που το Bitcoin έγινε το 

κύριο νόμισμα για συναλλαγές στο «darkweb» και αυτή η άποψη κυριάρχησε 

(λανθασμένα) και για τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα αργότερα. Πλέον, μόλις το 1% 

του συνολικού όγκου δραστηριότητας των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιείται για 

παράνομες συναλλαγές που αντιστοιχεί σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια 

το χρόνο. Πολλοί ξεχνάνε να αναφέρουν, όμως, πως πάνω από 2 τρισ. δολάρια κάθε 

χρόνο ξεπλένονται και χρησιμοποιούνται για παράνομες συναλλαγές μέσω των 

μετρητών και του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος. 

Υπάρχουν πολλά και διάφορα κρυπτονομίσματα, αλλά η αλήθεια είναι πως 

λίγα είναι αυτά που πραγματικά αξίζουν. Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται και 

είναι χρήσιμα για αρκετά πράγματα και σε διάφορους τομείς. Αυτό που έχει σημασία 

είναι η χρηστική αξία του κρυπτονομίσματος, δηλαδή πως χρησιμοποιείται, τι 

προβλήματα λύνει, σε ποιες αγορές στοχεύει και πόσοι το χρησιμοποιούν. Τα πιο 

γνωστά είναι το Bitcoin που σχεδόν όλοι γνωρίζουμε και χρησιμοποιείται κυρίως ως 

αντιστάθμιση σαν τον χρυσό και αποθηκευτική αξία, το Ethereum που είναι κυρίως 

πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων και το XRP που χρησιμοποιείται κυρίως για 
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συναλλαγές, μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, σε δευτερόλεπτα και με ελάχιστα 

κόστη. 

 

5.7.2  Τα κρυπτονομίσματα είναι άλλη μία φούσκα; 

 

Σε σχέση με το αν είναι φούσκα ή όχι, ισχύει πάντοτε ότι τέτοιες ρήσεις είναι 

απλό να τις λέει κανείς για το παρελθόν και πολύ δύσκολο για το παρόν. Οι άνθρωποι 

δεν αλλάζουν νοοτροπία και μοιραία φούσκες θα δημιουργούνται στις αγορές, είναι 

αν θέλετε ένα βασικό τους χαρακτηριστικό ιδιαίτερα για αυτές τις αγορές που 

διαχειρίζονται νέες τεχνολογίες και είναι ακόμη δύσκολο κανείς να μοντελοποιήσει 

τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν. Η τεχνολογία blockchain όμως δεν είναι 

τουλίπες. Οι «παλιοί» των αγορών θα θυμούνται και την τεχνολογία του ψηφιακού 

εμπορίου στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 που είχε δημιουργήσει τεράστιο επενδυτικό 

ενδιαφέρον, το οποίο κατόπιν μίκρυνε για να ξαναμεγαλώσει όμως, δημιουργώντας 

στην διαδικασία αυτή εταιρίες που πλέον είναι παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η Amazon 

και η Google. Υπήρχαν και τότε κάποιοι που έλεγαν ότι το ψηφιακό εμπόριο και 

γενικά οι εφαρμογές του Internet δεν θα 25 χρόνια μετά τέτοιες δυσοίωνες 

προβλέψεις μοιάζουν μάλλον με ανέκδοτο. 

Ήταν το ίντερνετ ή διαδίκτυο άλλη μία φούσκα, όπως πολλοί πίστευαν μέχρι 

τις αρχές του 2000; Όχι. Δημιουργήθηκε, όμως, μία φούσκα (dot-com), λόγω 

κερδοσκοπίας σε μία νέα αγορά; Ναι. Φούσκα, η οποία, όταν έσκασε πήρε μαζί της 

και τις εταιρίες που άξιζαν, όπως για παράδειγμα την Amazon που βυθίστηκε 90%. Τι 

έγινε μετά; Οι εταιρίες που άξιζαν πραγματικά, συνέχισαν να δουλεύουν και να 

αναπτύσσονται και τέλος επιβίωσαν και βγήκαν από όλο αυτό δυνατότερες. Ακριβώς 

το ίδιο συμβαίνει και τώρα με τα κρυπτονομίσματα και τις εταιρίες blockchain. Η 

φούσκα των κρυπτονομισμάτων έσκασε στις αρχές του 2018 και οδήγησε σε 

κατάρρευση όλη την αγορά. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της επιβίωσης αυτών που 

πραγματικά αξίζουν. Όλα θα κριθούν στη χρηστική αξία του καθενός, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, δηλαδή το τι προβλήματα λύνει και πως βελτιώνει τις 

ζωές των ανθρώπων. Υπάρχουν πάνω από 5000 κρυπτονομίσματα, αυτή τη στιγμή, 

και δημιουργούνται νέα συνεχώς, αλλά όπως έχουν πει μερικοί γνωστοί στο χώρο 
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αυτό: «Το 99% των κρυπτονομισμάτων δεν θα υπάρχει σε λίγα χρόνια, μόνο λίγα που 

αξίζουν θα επιβιώσουν». Και αυτό λίγο-πολύ, ισχύει σε κάθε νέο κλάδο και αγορά. 

 

5.7.3  Ναι στην τεχνολογία Blockchain, όχι στα κρυπτονομίσματα; 

 

Κάποιοι άλλοι, επίσης, λένε πως αν και η τεχνολογία Blockchain είναι μία 

επαναστατική τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει πολλά σε διάφορους τομείς, τα 

κρυπτονομίσματα είναι αχρείαστα και δεν προσφέρουν κάτι. Η αλήθεια, όμως, 

βρίσκεται κάπου στη μέση. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται μόνο η καταγραφή, 

αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, όπως για παράδειγμα στον τομέα υγείας και 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τότε ναι, μόνο η τεχνολογία Blockchain αρκεί για να έχουμε 

τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας, ταχύτητας, διαφάνειας και μείωση κόστους. Όταν, 

ωστόσο, μιλάμε για συναλλαγές και μεταφορά αξίας, η χρήση ενός 

κρυπτονομίσματος είναι απαραίτητη για να έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα. 

Μερικές χρήσεις των κρυπτονομισμάτων είναι οι άμεσες πληρωμές μεταξύ 

επιχειρήσεων, τα εμβάσματα και μεταφορές χρημάτων μεταξύ χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, μικροσυναλλαγές σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο 

διαδίκτυο γενικότερα και η ψηφιοποίηση χρεογράφων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι το XRP, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο και χρησιμοποιούμενο 

κρυπτονόμισμα, γιατί βελτιώνει το τραπεζικό σύστημα και λύνει το πρόβλημα των 

παγκόσμιων συναλλαγών, αφού προσφέρει συναλλαγές σε 3 δευτερόλεπτα και με 

κόστη κάτω του ενός σεντ και χρησιμοποιείται ήδη από αρκετά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και εταιρείες. 

Ένα είναι σίγουρο: Το μέλλον είναι ψηφιακό και η νέα παγκόσμια οικονομία 

έχει ξεκινήσει ήδη να χτίζεται πάνω στις νέες τεχνολογίες και αυτή η δεκαετία θα 

είναι καθοριστική για να δούμε επιτέλους ένα καλύτερο, πιο αποτελεσματικό και 

διαφανές σύστημα. 
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5.8  Γενικό συμπέρασμα 

 

Δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθούν αυτές οι τεχνολογίες μακροπρόθεσμα, ο 

τελικός τους αντίκτυπος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από τις τρέχουσες 

εφαρμογές. Ως απάντηση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να βρουν μια 

ισορροπία μεταξύ της ανάσχεσης της διαφημιστικής εκστρατείας που περιβάλλει 

αυτές τις νέες τεχνολογίες και της απελευθέρωσης δυνητικά μετασχηματιστικών νέων 

ευκαιριών. Παράλληλα με την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση αυτών των 

καινοτομιών, θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη δημιουργία νέων κανονισμών ώστε 

να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις νέες και τις παλαιές βιομηχανίες, 

προσαρμόζοντας την οικονομική εποπτεία, την προστασία των καταναλωτών και τη 

φορολογική διοίκηση. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο όγκο 

ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. 
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