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Wartość Bitcoina osiąga rekordy, przekroczyła 140 tysięcy złotych – euforia 

czy rozczarowanie? 

Opracował: Marek Kołtun 

 

W okresie świątecznym, kiedy giełdy papierów wartościowych miały związaną z tym 

przerwę, Bitcoin odnotował historyczny rekord na giełdach kryptowalut – jego wartość 

przekroczyła 140 tysięcy złotych. Bitcoin był zatem wart 14-krotnie więcej niż jedna uncja 

złota, lecz w chwili obecnej zanotował spadek na wartości o około 19%. 

Część analityków uważa, że docelowo w przyszłości Bitcoin osiągnie wartość 1 miliona 

dolarów. Wśród nich jest prezes „BitBay” Sylwester Suszek, który trafnie zauważa, że aby ten 

scenariusz został osiągnięty, Bitcoin musiałby stać się walutą co dziesiątego mieszkańca ziemi. 

Ponadto kryptowaluta ta jest nowym złotem i podobnie jak rzadki surowiec z upływem czasu 

zacznie nabierać na wartości. Jednym z warunków koniecznych, a zarazem służących dalszemu 

wzrostowi Bitcoina jest jego adopcja globalna. 

Przypomnę, że w 2010 r. Bitcoin zadebiutował z ceną 0,063 dolarów. Jego wartość 

stopniowo wzrastała do 1 dolara, a w 2011 r. osiągnął cenę 31,91 dolarów. Czas pandemii 
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COVID-19 stał się dla inwestorów punktem zainteresowania z uwagi na fakt, że niektórzy 

z nich obawiali się utraty wartości tradycyjnego pieniądza w związku z inflacją. Kryzys 

związany z epidemią koronawirusa spowodował także ogromny postęp technologiczny 

w dziedzinie cyfryzacji, do czego przyczyniło się m.in. rosnące zapotrzebowanie na zakupy 

i sprzedaż towarów w platformie online czy rozszerzenie wachlarza produktów zdalnych, 

oferowanych przez instytucje finansowe. 

 

Wzrost ceny Bitcoina to efekt niepewności spowodowanej nie tylko pandemią, ale także 

wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecnie zbliża się 

inauguracja prezydentury Joe Bidena, który w czasie kampanii prezydenckiej w ustnym 

oświadczeniu zaplanował wypracowanie pakietu symulacyjnego o łącznej wartości 7 bilionów 

dolarów. Pakiet ten będzie kołem ratunkowym dla gospodarki amerykańskiej w związku ze 

skutkami pandemii COVID-19. Z punktu widzenia obywatela to dobra wiadomość, jednakże 

zauważmy, że oznacza to przyszłe długoterminowe zobowiązanie Systemu Rezerwy 

Federalnej, który realizuje zadania banku centralnego Stanów Zjednoczonych. 

Powyższe czynniki powodują zjawisko ryzyka inwestowania w kryptowaluty, a tym 

samym pojawienie się kolejnych piramid finansowych czy prania pieniędzy, związanych 

z wykorzystaniem euforii, jakimi są kurs wzrostu Bitcoina i innych najpopularniejszych 

kryptowalut. Dowodem powyższego twierdzenia jest opublikowanie alertu ostrzeżeniowego 

o ryzykach związanych z nabywaniem i obrotem kryptoaktywami (w tym walutami 
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wirtualnymi oraz kryptowalutami), stanowiącego kompendium na witrynie internetowej 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Analizując zebrany materiał, należy stwierdzić, że zaobserwowane zjawisko związane 

z Bitcoinem jest następujące: przed dużym spadkiem jego wartości pojawiają się informacje 

wyprzedzające to zjawisko w wywiadach z ekspertami różnych dziedzin. Tak było na 

przestrzeni ostatnich lat. Zatem zawsze będą podziały na zwolenników inwestowania 

kryptowalut i ich przeciwników.  
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