
Виртуална валута



Bitcoin – Виртуана 

валута

 Понятие, което през 2012 г. Европейската Централна

банка дефинира като вид нерегулирана, цифрова валута,

която се създава и обикновено контролира от нейните

разработчици и се използва сред членовете на

конкретна виртуална общност.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A6%D0%91
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82


 Появяване - 2009 г. за някои тя е валута, за други не е.

Не е особено ясно и какво ще бъде бъдещето ѝ.

В сегашния момент интересът към нея дори е по-голям,

заради постоянното увеличение на стойността ѝ, която

наскоро прехвърли 4000$. Тези, които притежаваха отначало

голямо количество от валутата, успяха да

реализират сериозни печалби.

Bitcoin – Виртуана 

валута



 Изобретен от Сатоши Накамото, таен потребител на интернет,

през 2008 г., преди да се появи официално онлайн през 2009 г.

Правени са редица проверки, за да се удостовери

истинността на това твърдение, но засега липсват по-

сериозни доказателства. Истинският "Накамото" отхвърля

твърденията.



 Биткойн е цифрова памет, чрез, която се осъществява бърз

и сигурен трансфер на стойност навсякъде по света. Валутата не е

издадена и не се контролира от никоя банка или правителство -

вместо това тя е отворена мрежа, която се управлява от нейните

потребители. Накратко, чрез биткойн се изпраща незабавно някаква

сума пари до всяка точка по света, без да се ползват услугите на

банка. За достъп до парите не е необходим банкомат или кредитна

карта – контрола над парите е директен.



 Биткойн се съхранява в "цифров портфейл", който

съществува или в облак, или в компютъра на

потребителя. Този портфейл се явява виртуална

банкова сметка, която позволява на потребителите да

изпращат или получават биткойн, да плащат за стоки

или да спестяват парите си. За разлика от банковите

сметки, обаче биткойн портфейлите не са застраховани

от федералната корпорация за застраховане на

депозити (FDIC).



 Понеже един биткойн портфейл е много трудно да 

бъде свързан конкретно с някого, той често се 

използва и за престъпна дейност като търговията с 

наркотици, престъпленията в киберпространство и 

прането на пари.



 Стойността му не е вързана или фиксирана към

стойността, на която и да е друга валута. Подобно

на акциите или имуществото, стойността на биткойн

се определя чрез купуване и продажба на открития

пазар. Цените се определят в реално време въз

основа на броя на хората, които искат да купуват

или продават в даден момент.



 Обмяна на валутата е възможна за долари, евро, йени и

други валути в реално време 24 часа в денонощието. В

зависимост от търсенето, за покупка или продажба,

цената варира от ден за ден. Това е подобно на начина, по

който стойността на дадена стока или собственост може

да се повиши или намали въз основа на търсенето и

предлагането.



 Съществуват определени правила, които регулират 

създаването на биткойн и затова "миньорите" не 

могат просто да „копаят“ непрекъснато и да 

изработват нова валута. Принципно само 21 милиона 

броя биткойн могат да се произведат от миньорите, а 

това е добре за системата, защото запазва стойността 

ѝ, а стойността на валутата варира, в зависимост от 

търсенето и предлагането.



 През октомври  2018 г. цената на бийткон рязко тръгна 

надолу. Скъса ли се криптоверигата?

 Хората говорят 10 пъти по-малко за бийткойн, какво 

е бъдещето му след еуфорията и рязкото му 

поевтиняване предстои да видим!

Какво е бъдещето на 

криптовалутите през 

новата 2019 г.?
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