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Ekonomiczne aspekty kryptowalut
 
 
Kod JEL: 033 
S owa kluczowe: cyberprzest pczo , kryptowaluty (waluty wirtualne), bitcoin 
Streszczenie. Katalog wspó czesnych zagro e  ekonomiczno-gospodarczych ewoluuje pod 
wp ywem nowych zjawisk, jako skutek dynamicznego rozwoju technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych i poszerza si  czyni c go niesko czonym. Technologie wzbogaci y instrumen-
tarium dzia a  przest pczych i umo liwi y dokonywanie czynów zabronionych w cyberprzestrze-
ni. W kontek cie zagro e  postrzegane s  wirtualne waluty. Artyku  po wi cono analizie zjawi-
ska wirtualnych walut, by na tej podstawie sformu owa  przypuszczalne konsekwencje i najbar-
dziej realne cele dla Polski, póki jest jeszcze czas, aby podj te dzia ania by y skuteczne i zabez-
piecza y interesy pa stwa. 
 
 
Wprowadzenie

 Z uwagi na cechy cyberprzestrzeni, pope nianie w niej cyberprzest pstw jest zde-
cydowanie atrakcyjniejsze od pope niania przest pstw w rodowisku rzeczywistym, 
realnym. rodowisko bowiem w wysokim stopniu zapewnia anonimowo , a brak od-
powiednich regulacji prawnych zarówno krajowych, jak i mi dzynarodowych, nienad -
aj cych za dynamicznie rozwijaj cym si  rynkiem us ug cyberprzest pczych, pozwala 

na ich bezkarne podejmowanie.  
 Dotychczas ataki w cyberprzestrzeni mia y charakter ataków masowych, nato-
miast w roku 2016 i 2017 pojawi y si  bardzo zaawansowane i elitarne grupy przest p-
cze wykorzystuj ce techniki typowe dla zaawansowanych ukierunkowanych ataków na 
wewn trzne funkcjonowanie mi dzynarodowego systemu finansowego. Wiele z zagro-
e  przenika z sieci niekontrolowanych przez pa stwo, w których „kwitnie czarny ry-
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nek” us ug cybergospodarki. Na ogólnodost pnych „podziemnych forach” i „ciemnych” 
stronach internetowych sieci Tor, w ród oferowanych us ug znalaz y si  równie  karty 
podarunkowe do restauracji, rezerwacje hotelowe i linie lotnicze obs uguj ce loty  
z cz stymi przelotami. Rachunki bankowo ci online by y równie  na sprzeda , obok 
kont PayPal i kont detalicznych, do sklepów Amazon i Walmart. Je li chodzi o z o liwe 
oprogramowanie, zestawy narz dzi ransomware kosztuje 1800 USD i cz sto s  sprze-
dawane jako Crimeware-as-a-Service (CaaS), a trojany bankowe z Androidem s  sprze-
dawane za 200 USD. Firma Symantec zaobserwowa a wzrost ofert us ug transferu  
pieni dzy, które by y sprzedawane za oko o 10% ich warto ci, np. „zap a  100 $  
w bitcoinach za przelew w wysoko ci 1000 $”. Oznacza to, e proces wyp aty skradzio-
nych pieni dzy jest nadal najtrudniejszym krokiem w a cuchu cyberprzest pców (Ra-
port ISTR, 2017), ale oznacza równie , e kryptowaluty s  instrumentami prania „brud-
nych”, czyli pochodz cych z przest pstwa pieni dzy.  
 Motywy podejmowania dzia a  przest pczych s  bardzo ró ne – od ch ci osi gni -
cia korzy ci materialnych, nieuczciwej konkurencji biznesowej, dzia a  ideologicznych, 
po zorganizowan  dzia alno  pa stwow  w ramach komórek s u b specjalnych do zada  
cybernetycznych (Charatynowicz, 2017, s. 157–158). Zagadnieniem, które nie doczeka o 
si  wyczerpuj cych opracowa  ze wzgl du na nowo  zjawiska, jest rynek kryptowalut  
i sieci tzw. Shadow Interentu, które s  niekontrolowane przez pa stwo. W przestrzeni 
publicznej, za spraw  wydarze  z 2014 roku: upadek gie dy Mt.Gox (Raport WizSec), 
znacz ce fluktuacje kursu Bitcoina oraz liczne oszustwa – nadwer y o reputacj  wirtual-
nej waluty jako stabilnej cyfrowej waluty oraz bezpiecznego systemu p atno ci. Uznaje 
si , e kryptowaluty s  zagro eniem dla systemów bankowych pa stw i u atwiaj  pranie 
brudnych pieni dzy, unikanie opodatkowania, finasowanie terroryzmu. Sieci niekontro-
lowane przez pa stwo staj  si  podstaw  czarnego rynku i stanowi  b d  g ówne ród o 
dost pu do nielegalnych towarów, zasilaj  tak e rynek kryptowalut.  
 
 
1. Wirtualne waluty

Zjawisko wirtualnych walut jest nowe, bowiem pierwsza wirtualna waluta bitcoin 
powo ana zosta a na rynku ameryka skim w 2009 roku, jako efekt z agodzenia ograni-
cze  w stosowaniu kryptografii (kontrolowanej wcze niej restrykcyjnie przez s u by 
bezpiecze stwa wi kszo ci pa stw wiata), gwa townego wzrostu znaczenia serwisów 
spo eczno ciowych i rozproszonych systemów zarz dzania sieciami (Raport Wirtualne 
waluty, 2014). Pocz tki kryptowalut si gaj  zaawansowanych koncepcji systemów 
p atno ci elektronicznych, bazuj cych na wspó czesnej kryptografii, które pojawi y si  
w latach dziewi dziesi tych XX wieku. Chodzi o o sieciowe oprzyrz dowanie projek-
tów w nurcie tradycyjnym – zwi zane z rozwojem kart p atniczych, zdalnym do ado-
wywaniem konta czy bezpiecznym transferem p atno ci. Jest to innowacja, dla której 
nie do ko ca poznane s  skutki, jakie mo e wywo a  na rynkach.  
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 Poj cie waluty wi zane jest z wymian  mi dzynarodow . Waluta jest miernikiem warto-
ci, bo jest rodkiem rozliczeniowym oraz rodkiem regulowania p atno ci (nale no ci i zobo-

wi za ) w rozliczeniach mi dzynarodowych. Wyra enie „pieni dz” kojarzymy z walut  kre-
owan  i kontrolowan  przez pa stwo. System finansowy pa stw jest umocowany ustawowo  
i nie ma konkurencji. W przypadku walut wirtualnych brak ogranicze  wynikaj cych z regula-
cji prawnych, ograniczeniem jest sama technologia. Definicyjnie, w mi dzynarodowych do-
kumentach, waluty wirtualne ujmuje si  jako cyfrowe reprezentacje warto ci, które mog  by  
przedmiotem obrotu cyfrowego i dzia aj  jako rodek wymiany i/lub rodek przechowywania 
warto ci, ale nie maj  statusu rodka p atniczego w jakiejkolwiek jurysdykcji (raport EBC 
2012, 2015). Kryptowaluta to cyfrowa waluta, która jest tworzona i zarz dzana przy u yciu 
zaawansowanych technik szyfrowania, znanych jako kryptografia. Obecnie na rynku wirtual-
nych walut funkcjonuje ponad 1000 ich rodzajów i ilo  ta ci gle si  zwi ksza1 (tab. 1).  
 
Tabela 1. Wybrane, najpopularniejsze rodzaje wirtualnych walut w 2016 i 2017 roku 

 
NAZWA CHARAKTERYSTYKA 

Litecoin 
(LTC) 

Litecoin, uruchomiony w 2011 roku, by  jednym z pierwszych kryptowalut po bitcoinie. 
Zosta  stworzony przez Charliego Lee, absolwenta MIT i by ego in yniera Google.  
Litecoin opiera si  na globalnej sieci p atniczej o otwartym kodzie ród owym, która nie 
jest kontrolowana przez aden organ centralny. U ywa „scryptu”, jako dowodu pracy, 
który mo na dekodowa  za pomoc  procesorów klasy konsumenckiej. Ma szybsz  genera-
cj  bloku ni  bitcoin, a zatem oferuje szybsze potwierdzenie transakcji 

Ethereum 
(ETH) 

„Emisja” w 2015 r. Ethereum to zdecentralizowana platforma oprogramowania, która 
umo liwia tworzenie inteligentnych kontraktów i aplikacji rozproszonych (DApps) bez 
adnego przestoju, oszustwa, kontroli lub ingerencji strony trzeciej. Wed ug Ethereum 

mo na go wykorzysta  do „kodyfikowania, decentralizacji, zabezpieczania i wymiany 
prawie wszystkiego”. Po ataku na DAO w 2016 r. Ethereum zosta o podzielone na Ethe-
reum (ETH) i Ethereum Classic (ETC). Ethereum (ETH) ma wysok  tu  po bitcoinie*  

Zcash  
(ZEC) 

ZCash, zdecentralizowana kryptowaluta open-source, uruchomiona w 2016 r. Oferuje 
prywatno  i selektywn  przejrzysto  transakcji. Wed ug Zcash, zapewnia dodatkowe 
bezpiecze stwo lub prywatno , wszystkie transakcje s  rejestrowane i publikowane  
w blockchain, ale szczegó y takie jak nadawca, odbiorca i kwota pozostaj  prywatne. 
Oferuje u ytkownikom wybór „ekranowanych” transakcji, które pozwalaj  na szyfrowanie 
zawarto ci przy u yciu zaawansowanej techniki kryptograficznej lub konstrukcji  
o zerowej wiedzy, zwanej zk- SNARK opracowanej przez jego zespó  

Dash  
(pierwotnie 
znany jako 
darkcoin) 

Dash oferuje wi cej anonimowo ci od bitcoina, poniewa  dzia a na zdecentralizowanej 
sieci kodu ród owego, która sprawia, e transakcje s  prawie niewykrywalne. Rozpocz ty 
w styczniu 2014 r. Zosta  stworzony i opracowany przez Evana Duffielda i mo e by  
wydobywany za pomoc  procesora lub GPU. W marcu 2015 r. „darkcoin” zosta  przemia-
nowany na Dash, co oznacza Digital Cash dzia a pod szyldem – DASH. Rebranding nie 
zmieni  adnej z jego funkcji technologicznych, takich jak Darksend, InstantX 

Ripple 
(XRP) 

Ripple to globalna sie  rozliczeniowa czasu rzeczywistego, która oferuje natychmiastowe, 
pewne i tanie mi dzynarodowe p atno ci. Umo liwia bankom rozliczanie p atno ci trans-
granicznych w czasie rzeczywistym, z pe n  przejrzysto ci  i ni szymi kosztami. Wydana 
w 2012 r., ma kapitalizacj  rynkow  na poziomie 1,26 mld USD. Konflikt konsensusowy 
Ripple’a – jego metoda konformacji – nie wymaga wydobycia, jest to cecha, która rózni go 
od bitcoinów i altcoinów. Poniewa  struktura Ripple’a nie wymaga wyszukiwania, zmniej-
sza wykorzystanie mocy obliczeniowej i minimalizuje opó nienia sieci 

                                                 
1  W trakcie dokonywanych bada  i porówna  w ci gu kilku tygodni ilo  notowanych 

rodzajów z 840 wzros a do 1150. 
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Monero 
(XMR) 

Monero jest bezpieczn , prywatn  i niemo liw  do wykrycia walut  o otwartym kodzie 
ród owym, uruchomiona w kwietniu 2014 r. Jej rozwój jest ca kowicie oparty na darowi-

znach i na spo eczno ci. Monero zosta  uruchomiony z silnym naciskiem na decentralizacj  
i skalowalno  oraz zapewnienie pe nej prywatno ci dzi ki specjalnej technice, zwanej 
„sygnatur  pier cieniow ”. Dzi ki tej technice pojawia si  grupa podpisów kryptograficz-
nych, w tym co najmniej jeden prawdziwy uczestnik – ale poniewa  wszystkie wygl daj  
na prawdziwe, rzeczywistych nie da si  wyizolowa  

* The First-Ever Ethereum IRA jest Game-Changer, https://www.investopedia.com/news/make-
way-here-comes-ethereum-ira. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie The 6 Most Important Cryptocurrencies Other Than 
Bitcoin? Investopedia. Pobrano z: https://www.investopedia.com/tech/6-most-important-
cryptocurrencies-other-bitcoin/#ixzz52dWgLSQd (28.12.2017). 

 
 Bitcoin jako pierwszy nie tylko wyznacza  trendy, wprowadzaj c fal  kryptowalut 
opartych na zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, ale sta  si  ich standardem. Umo li-
wia zbiorow  realizacj  wszystkich funkcji wydawania waluty, przetwarzania transakcji 
oraz zabezpiecza weryfikacj  w sieci. Waluty inspirowane bitcoinem s  zbiorczo nazy-
wane altcoinami i próbuj  przedstawi  si  jako zmodyfikowane lub ulepszone wersje 
bitcoina. Moneta ma ograniczon  poda  – na rynek trafi zaledwie 21 mln sztuk. Jak 
dot d, „wykopano” blisko 80% ca ego zbioru. Obliczono, e wszystkie bitmonety trafi  
do obiegu do 2140 roku (finase.wp.pl). Bitcoiny mo na naby  na dwa sposoby: 1) na-
bycie bitconów w internetowym kantorze (tak jak ka dej innej waluty), 2) u ycie w a-
snego komputera do tzw. procesu „wydobywania” bitcoinów.  
 
 
2. „Wydobywanie” kryptowalut

 Kreowanie waluty cyfrowej odbywa si  w procesie tzw. „wydobywania” lub „ko-
pania” (mining) za pomoc  tzw. Koparek, czyli zaawansowanych komputerów, których 
zadaniem jest rozwi zywanie z o onych algorytmów i liczb. Technologia, na której 
opiera si  proces „kopania”, to aplikacja blockchain ( a cuch bloków) i jest rodzajem 
matematyczno-kryptograficznego algorytmu, którego „paliwem” jest moc obliczeniowa 
uczestnicz cych w nim komputerów. Dlatego „kopanie” bitcoinów wymaga sprz tu  
o gigantycznej mocy obliczeniowej. W a cuchu bloków transakcj  jest ka dy zapis 
informacji. a cuch nie s u y do p acenia, ale mo e integrowa  si  z innymi systemami 
informatycznymi – np. osobn  platform  do dokonania p atno ci. „Kopanie” kryptowa-
lut polega na u yczaniu mocy obliczeniowej komputera, który (razem z innymi  
w blockchain) weryfikuje poprawno  transakcji zapisywanych w tym rejestrze. Kryp-
towaluta to w pewnym sensie nagroda za prac  komputera (Majdan, 2016). Nak ad 
pracy mierzonej moc  obliczeniow  wykorzystan  do ustalenia bloku obliczeniowego, 
w którym zawi zywane s  transakcje przeprowadzane w systemie bitcoin, wyra a war-
to  kryptowaluty (Musia , 2013, s. 61). 
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Rysunek 1. Minning – proces wydobywania kryptowaluty 

ród o: J. Gozdek, Szum wokó  bitcoina. Pobrano z: https://www.chip.pl/2013/11/szum-wokol-
bitcoina (30.12.2017).  

 
 Dla u ytkowników bitcoina „wydobywanie” rozpocz o si  od programu bitcoin-Qt, 
który dokonuje transakcji i zarz dza pieni dzmi. Bitcoina mo na podzieli  na dowolnie 
ma e u amki. Najmniejsz  mo liw  jednostk  jest jedna stumilionowa, nazywana satoshi, 
od najprawdopodobniej kryj cego si  pod pseudonimem, twórcy – Satoshi Nakamoto. 
Aby wytwarzana samodzielnie waluta nie zala a rynku, ma wbudowany hamulec infla-
cyjny. Z czasem wzrasta stopie  trudno ci oblicze , a równocze nie nagroda spada  
o po ow  co cztery lata. Oprócz tego jeden „górnik” mo e rozwi zywa  jedno zadanie 
tylko co dziesi  minut. To wszystko skutkuje krzyw  wzrostu, która zbli a si  do zera 
– przypuszczalnie do roku 2040 (Satishi.pl). Te cechy sprawiaj , e bitcoin zasadniczo 
ró ni si  od waluty pieni dza, która jest poparta pe nym zaufaniem i wiarygodno ci  
rz du. Emisja walutowa jest wysoce scentralizowan  dzia alno ci  nadzorowan  przez 
krajowy bank centralny. Chocia  bank reguluje ilo  wydanych walut zgodnie z celami 
polityki pieni nej, teoretycznie nie istnieje górny limit kwoty takiej emisji w walucie. 
Ponadto depozyty w walucie lokalnej s  zazwyczaj ubezpieczane przez instytucje rz -
dowe przed bankructwami. Waluty wirtualne nie maj  takich mechanizmów wsparcia. 
Warto  bitcoina jest ca kowicie zale na od tego, co inwestorzy s  sk onni zap aci  za 
to w danym momencie. Je li gie da bitcoinów „si  zwinie”, klienci z saldami bitcoino-
wymi nie b d  mieli mo liwo ci odzyskania ich. 

Wzrost znaczenia kryptowalut powoduje implikacje w ró nych dziedzinach. Zro-
zumienie tego zjawiska wymaga podej cia multidyscyplinarnego. Oznacza to, e  
w analizie nale y uwzgl dni : problemy technologiczne, kryptograficzne, bezpiecze -
stwo systemu i podatno  na atak. 
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3. Zagro enia w obrocie wirtualnymi walutami

 W Polsce brak jest definicji i uregulowa  w zakresie obrotu kryptowalutami. By y 
one przedmiotem ostrze e  Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie 
niebezpiecze stw zwi zanych z walutami wirtualnymi, wykorzystania obrotu nimi do 
dzia a  w procederze prania pieni dzy (KNF, 2000), przekaz zosta  wzmocniony po-
przez wydanie Komunikatu w tej samej sprawie w 2014 roku. 
 Wirtualne waluty nie maj  oparcia w twardej ekonomii, a to oznacza, e s  podat-
ne na ryzyka zwi zane z manipulowaniem jego warto ci  oraz ryzykami kursowymi – 
mog  by  wykorzystywane jako piramida finansowa (Roubini, 2016). Zagro eniem jest 
brak nadzoru KNF i Narodowego Banku Polskiego, co powoduje w tpliwo ci co do 
bezpiecze stwa realizowanych konwersji wirtualnych walut i gwarancji do przekazy-
wanych warto ci maj tkowych, a brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
dla transakcji i konwersji nie zapewnia bezpiecze stwa ich oraz zgromadzonych akty-
wów. Warto  wirtualnej waluty jest uzale niona od popytu i poda y i w aden sposób 
nie jest odzwierciedleniem warto ci gospodarki i kondycji finansowej emitenta. Na 
rynku nie ma stabilizuj cych narz dzi, dlatego zmienno  w jedn  lub drug  stron  jest 
praktycznie nieograniczona. Aspekt finansowy w cyberprzestrzeni realizowany jest  
w postaci transakcji bankowych, finansowych z udzia em autoryzowanych podmiotów 
PayPal, Western Union oraz wirtualnych walut. Podmioty realizuj ce transakcje wirtu-
alnymi walutami nara one s  na ryzyko prania pieni dzy, ukrywania maj tku, unikania 
opodatkowania czy finansowania terroryzmu. Wymienione uwarunkowania sk aniaj  do 
wniosku, e najpowa niejszym zagro eniem, wed ug autorki, jest brak nadzoru instytu-
cji systemu przeciwdzia ania praniu pieni dzy b d  finansowaniu terroryzmu, których 
zadaniem jest rejestrowanie transakcji i dokonywanie analiz pod wzgl dem zagro e . 
Dla inwestorów indywidualnych, oprócz utraty warto ci zgromadzonych krypto rod-
ków, w trakcie dokonywania transakcji istnieje mo liwo  jej „zatrucia”, czyli umiesz-
czenia dodatkowych informacji (plików, obrazów, danych tekstowych) niezgodnych  
z prawem. Przelew rodków finansowych mo e zawiera  pliki np. z pornografi , wtedy 
kontrahentowi grozi odpowiedzialno  karna. Na niestabilno  kryptowalut mog  mie  
wp yw decyzje polityczne i prawne innych krajów wiata. Przyk adem jest sytuacja, gdy 
chi ski rz d podj  decyzj  o zamkni ciu trzech najwi kszych gie d bitcoinowych 
(wrzesie  2017 r.) w Chinach, cena tej waluty spada a o kilkadziesi t procent (Wrona, 
2017), a JP Morgan, stwierdzi , e „bitcoin to oszustwo” (Bankier.pl). Zagro eniem dla 
u ytkowników Internetu jest wykorzystywanie ich komputerów do „kopania” krypto-
waluty. Z informacji udost pnionych przez Kasperski Lab wynika, e w sieci dost pne 
jest oprogramowanie dystrybuowane za po rednictwem torrentów, które umo liwia 
w czenie w sie  bootnetów i bez zgody w a ciciela korzystanie z poboru pr du i mocy 
obliczeniowej komputera2, co oczywi cie nara a na straty w a ciciela zainfekowanego 
komputera. 
                                                 

2  Program do „kopania” „po era” ok. 90% pami ci RAM. 
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Podsumowanie

 Sytuacja dojrza a do momentu, w którym konieczna jest interwencja pa stwa. 
Kwesti  do rozwi zania jest sprawowanie kontroli nad emisj  pieni dza wirtualnego, 
jego obiegiem (wirtualny vs rzeczywisty) i podj cie bada  okre laj cych jego rzeczywi-
sty wp yw na gospodark . Prognozy (wirtualnemedia.pl) wskazuj , e rynek dóbr  
i us ug wirtualnych b dzie si  dynamicznie rozwija , dlatego konieczne jest zdynami-
zowanie pracy nad wdro eniami rozwi za , które korzystnie wp yn  na rozwój rynku 
kryptowalut i zapewni  korzy ci dla gospodarki (podatki) lub na tyle ureguluj  rynek, 
e dokonywanie cyberprzest pstw b dzie kontrolowane i nieop acalne. W aktualnym 

stanie rzeczy wydaje si  niezasadnym zakazywanie „czegokolwiek”, natomiast jak 
najbardziej wskazana jest regulacja, tym bardziej, e rz dy wielu krajów zainteresowane 
s  kryptowalutami, ale w asnymi, np. Chiny, Rosja, kraje skandynawskie. Niemcy ju  
uczyni y bitcoiny oficjalnym rodkiem p atniczym. W Japonii rz d powo a  grup , która 
ma zaj  si  ustaleniem dzia ania gie d bitcoinowych na zasadzie samoregulacji spo-
eczno ci. W 2014 roku unormowano kwestie opodatkowania dochodów osobistych  

z bitcoinów w USA. Podejmowane dzia ania podporz dkowane s  zdobyciu prymatu  
w wiecie i czerpanie z tego korzy ci, a tak e ch  podporz dkowania wszystkich in-
nych cyberrynków. W Unii Europejskiej sytuacja jest niejasna pod wzgl dem VAT-u na 
bitcoina, np. Finlandia zapewnia zwolnienie z podatku VAT, a reszta krajów czeka na 
wspólne stanowisko. Brak jasnych wytycznych to ryzyko prawne dla indywidualnych 
biznesów. W Polsce, poniewa  nie ma zainteresowania regulacjami ze strony podmio-
tów pa stwowych, prace nad regulacj  inicjowane s  oddolnie przez podmioty zaintere-
sowane (prywatne) rozwojem dzia alno ci tego cybersektora. Konieczne jest stworzenie 
standardów bezpiecze stwa gie d bitcoinowych. 
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Summary. The catalog of contemporary economic threats evolves under the influence of new 
threats as a result of the dynamic development of information and communication technologies 
and expands making it infinite. Technologies enriched the instrumentation of criminal activities 
and made it possible to perform criminal acts in cyberspace. Virtual currencies are seen in the 
context of threats. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of virtual currencies to 
formulate the supposed consequences and the most real goals for Poland while there is still time 
for the actions taken to be effective and secure the interests of the state. 
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