IT'S COMPLICATED

רוג׳ר וו ,מגדולי המשקיעים בשלם בביטקוין:
" ביטקוין משניע על החונש הכלכלי בעולם׳
פרופ׳ אלי בן ששון מהטכניון ,ממייסדי המטבע הדיגיטלי  ,Zcashבוועידת ישראל לעסקים" :החזון הוא שמטבעות הקריפטו יהיו משאב חופשי ובטוח"
מאת קובי ישעיהו

התחום ה״חם" בעולם
ההשקעות בחודשים האחרונים
הוא המטבעות הדיגיטליים
וטכנולוגיית הבלוקצ׳יין
שמאחוריה .המטבעות
הקריפטוגרפיים הניבו
למחזיקים בהם תשואה של
אלפי אחוזים בשנה האחרונה,
בהובלת הביטקוין .מה
מאפיין את התחום ומה צפוי
בשנים הקרובות לטכנולוגיה
ולמטבעות הדיגיטליים?
לשאלות אלה ואחרות התייחסו
הדוברים אתמול במושב
שעסק בביטקוין ,בלוקצ׳יין
וקריפטוגרפיה בוועידת ישראל
לעסקים של "גלובם".
רוג׳ר ור ,מייסד ביטקוין.קום
ואחד המשקיעים הראשונים
והגדולים בעולם בביטקוין,
אמר בשיחת וידיאו שקיים
מהאיים הקריביים" :המטבעות
הדיגיטליים הם כנראה הדרך
היעילה ביותר שהעולם מצא
לצמצום העוני והרחבת החופש
הכלכלי .לביטקוין יש השפעה
על הרבה מאוד פרמטרים
הקשורים לחופש הכלכלי והוא
נפוץ בעיקר במדינות שרמת
החופש הכלכלי בהן גבוהה ,כמו

ווג׳ר ור" .מאיצים חדשנות"

הונג קונג ,למשל.
"חירות כלכלית מובילה
להארכת תוחלת החיים
ולהרחבת ההשכלה באוכלוסייה.
היא גם מובילה להפחתת
העימותים והמלחמות ,הורדת
רמת השחיתות והעלאת כושר
ההשתכרות של אוכלוסיות
חלשות .למטבעות הדיגיטליים
יש השפעה עצומה על החופש
הכלכלי בעולם .הם מאפשרים
העברות תשלומים שלא ניתן
לחסום על ידי רגולטור כזה או
אחר .הם מאיצים את החדשנות,
ובסך הכל הם תורמים להעלאת
רמת האושר בעולם".
לדברי ור" ,המצב כיום דומה
לתקופה שלפני מהפכת הדואר
האלקטרוני .פעם לא ידעו
להשתמש בזה ,אבל מהר מאוד
אנשים הבינו שזה קל ומגיע

פוופ׳ אלי בן ששון )מימין( וחנן שט״נהרט" .אפשר לראות מצב שמטבעות הקריפטו ישלטו בעולם בעתיד"

במהירות לכל מקום בעולם.
כיום המצב דומה עם המטבעות
הדיגיטליים".

"חתרים לערכי
הבסיס של הכסף"
פרום' אלי בן ששון מהפקולטה
למדעי המחשב בטכניון וחנן
שטיינהרט ,מייסד שותף
בקרן פאלו אלטו בלוקצ׳יין,
התייחסו לאתגרים שהמטבעות
הדיגיטליים מציבים .לדברי בן

ששון" ,הבעיה העיקרית היא
כיצד לעלות מקצב עסקאות של
כ־ 10בשנייה לעשרות אלפי
עסקאות בשנייה .אתגר נוסף הוא
להגיע לקונצנזוס בצוקה מבוזרת
בלי לשרוף את כדור הארץ,
מכיוון שצריכת החשמל בתחום
המטבעות הדיגיטליים עולה
בקצב שאינו בר־קיימא .הבטחת
הביטקוין מאותגרת גם על ידי
כוחות רגולטוריים מסורתיים.
ישנה השאלה כיצד מתקיים

ביזור בר־קיימא לאורך זמן".
בן ששון ,שייסד יחד עם
קבוצת מדענים את המטבע
הדיגיטלי  ,Zcashנשאל על ידי
שטיינהרט מה ההבדל בינו לבין
הביטקוין" .הטכנולוגיה של
 Zcashמאוד מתקדמת ומאפשרת
לצרכנים לשמור על מידע רגיש
מאוד  -למשל ,כמה כסף עבר
מאחד לשני" ,אמר.
על השאלה אם אין סכנה
שישתמשו בזיקאש ובמטבעות

אחרים לצרכים שליליים ,ענה
בן ששון" :פרטיות היא תכונה
היונית כדי שכסף ישמש ככסף.
בביטקוין זה לא קיים עדיין
ובזיקאש זה קיים .אני לא
מכיר טכנולוגיה בעולם שלא
ניתן להשתמש בה למטרות
לא ראויות .גם באינטרנט יש
הרבה שימושים לא ראויים,
אבל החברה החופשית
מבינה שהיתרונות גדולים
מהחסרונות .כך גם עם המטבעות
הדיגיטליים".
שטיינהרט" :הרעיון מאחורי
המצאת הביטקוין היה למעשה
לחזור לערכי הבסיס של הכסף:
אנונימי ,בינלאומי ,ללא צורך
במוסד פיננסי מתווך ,כמו שהיה
הזהב .האם אתה רואה עולם
שבו המטבעות הדיגיטליים יהיו
נקודת ההתייחסות ולא הדולר?"
בן ששון" :אני בהחלט יכול
לראות מצב שמטבעות הקריפטו
ישלטו בעולם בעתיד .אבל קשה
מאוד לחזות מה יקרה .החזון
שלי הוא שהמטבעות האלה יהיו
משאב מבוזר לשימוש הציבור
הכללי ,חופשי ובטוח לשימוש
עבור כולם ,שאינו ניתן לשליטה
על ידי המוסדות החזקים בעולם.
הפוטנציאל שאולי זה ייקרה הוא
מאוד מרגש" .ס

