
Що таке Біткойн?
Електронні гроші. Це не система переказу
грошей на кшталт Paypal чи Webmoney, це
справжні гроші, як гривні чи долари.

Що робить Біткойн особливим?
Попередні спроби створити електронні
гроші (Egold, Liberty Reserve) були
централізованими системами. Вони
працювали, але їх швидко закривав уряд
США. Біткойн - це децентралізована
система, закрити яку неможливо.

Чому мені не все одно?
Біткойн зробить із фінансами те саме, що
Інтернет зробив із журналістикою. З
Біткойн Ви можете надіслати будь-яку суму
грошей куди завгодно по всьому світу за
секунди, майже безкоштовно, майже
анонімно, на це Вам не потрібен дозвіл
банку чи системи переказу грошей. Біткойн
звільняє від посередників.

Скільки коштує розпочати?
Ніскільки. Ви просто завантажуєте
гаманець для Вашого комп'ютера чи
смартфона або можете створити веб-
гаманець. Blockchain.info – найбільш
популярний веб-гаманець.

Як отримати Біткойни?
Це гроші. Тож Ви можете продати щось за
Біткойни. Якщо Ви бажаєте обміняти
гривню на Біткойни, спробуйте знайти у
Вашому місті реальну людину на
localbitcoins.com. Також можна
скористатися Біткойн-обмінником:
24change.com, btc-e.com. Для початку
радимо обмінювати невеликі суми.

Чи легальний Біткойн?
У січні Росія стала єдиною країною у світі,
що заборонила Біткойн. У всіх інших
країнах це або повністю легально, або
лише несуттєво регулюється

Наскільки складно надіслати Біткойни?
Це десь так само складно, як і надіслати
листа електронною поштою.

Що можна придбати за Біткойни?
В Україні наразі небагато, проте ситуація
змінюється. Біткойну лише 5 років, а вже
тисячі підприємців приймають його. За
Біткойни продають будинки та автомобілі.
Їх приймають десятки ресторанів та кафе.

Чи може вартість Біткойна впасти
до нуля?
Так, тому Ви маєте бути обачними. Однак
вартість паперових грошей теж може
впасти до нуля.

Паперові гроші мають перевагу в тому, що
політики можуть примусити людей їх
використовувати. Але політики можуть
також друкувати гроші через центральні
банки, що спричиняє інфляцію – втрату їх
вартості.

Перевага Біткойнів у тому, що їх кількість
обмежена математично. Ніхто не може
друкувати більше. Недолік – лише в тому,
що це зовсім нова валюта – Біткойн
створили лише п'ять років тому.

Золото та срібло також були грошима. Їхня
перевага: вони були грошовими одиницями
6000 років. Їхній недолік – коштовні
метали складно транспортувати, незручно
зважувати та перевіряти у щоденних
розрахунках.

Чи правда, що Біткойн створили ЦРУ /
КГБ / якісь хакери?
Ні. Його код відкритий. Будь-який
програміст може подивитися на код
Біткойна та побачити, як саме він працює.
Тут нема жодних таємниць.

Де можна дізнатися більше?
blockchain.info
dailyco.in
www.facebook.com/LvivBitcoinClub
www.facebook.com/bitcoinua
vk.com/bitcoin_news
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