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המטבע הדגיטלי נחת בישראל – וואו !
לאחר כ  20שנה שיש לנו טלפון סלולרי חכם ,אינטרנט מלא,
וכן  ,Pangoוביט ,וכמובן כרטיסי אשראי ,קיבלנו סוף סוף
בשבוע שעבר גם את ה .Apple Pay
עכשיו אנו ממש עם הארנק האלקטרוני ״המלא מלא״ .כזה
שהכל יכול להעשות דיגיטלית דרך הטלפון החכם .ושימוש ב
 Apple Payיהפוך את השקל למטבע דיגיטלי ״מלא מלא״.
לא נעים להגיד אבל בסין (שרמת חיים שלהם היא רק 40%
משלנו) הארנק הדיגיטלי קיים כבר משנת  .2004וקוראים לו
 ,Alipayכן הוא של עליבאבא .וכ 90% -מהסינים כבר
משתמשים בזה לקניות !!
הסינים קונים ביואן ,שהינו כידוע כסף ממשלתי ,אבל מבחינת
הצרכן יש לו יואן דיגיטלי מלא ,כבר מספר שנים ! ועכשיו סוף
סוף ,גם לנו יהיה.
אבל כדאי לזכור ,שדבר אחד הוא ארנק דיגיטלי של כסף
ממשלתי (דולר ,אירו ,שקל ,וכו׳) ,ודבר אחר לחלוטין זו יכולת
של הדפסת כסף פרטי !!
לדעתי ,אין אף מדינה נורמלית בעולם שתיתן לגוף פרטי
להדפיס כסף ,באופן שיאיים על המטבע שלה .כי מדיניות
כלכלית של מדינה תלויה במדיניות מוניטרית שאותה מנהל
הבנק המרכזי של המדינה .והוא זה שקובע כמה להדפיס ומה
תהיה הריבית.
ללא מדיניות מוניטרית ,מדיניות כלכלית זה כמו ״רץ״ עם רגל
אחת .מדיניות כלכלית בד״כ היא שילוב של מדיניות פיסקלית
(ממשלה) ומוניטרית (בנק מרכזי) ביחד !!
לכן הפד בכלל לא מתייחס לביטקוין כמטבע אלא ,כמכשיר
מיותר לחיסכון ,עם הרבה מאוד סיכון (כמו הרולטה בקזינו).
אז את החלום שהביטקויין (כדוגמא גנרית) יהיה לארנק דיגיטלי
הוא כבר הפסיד עוד לפני שהתחיל .אפל כבר שם ועוד הרבה
יהיו שם ,ובקרוב !!!
והמחשבה שמדינה נורמלית תיתן לביטקוין להיות מתחרה של
הבנק המרכזי שלה ,זה כמו להאמין שהמדינה תיתן לגוף פרטי
להקים צבא משמעותי מול הצבא של המדינה.

יתרה מכך ,תחשבו שהמדינה תיתן לאנשים בלתי מזדהים ,ללא
כל פיקוח ויתכן שבשליטת העולם תחתון ,להקים צבא (או
להדפיס כסף) שיאיים עלייה צבאית (או כלכלית).
לכן המחשבה של אנשים מסוימים שיום יבוא והביטקוין יהיה
״מטבע״ שיתחרה בדולר ,באירו ,או בשקל ,היא מחשבה שחסר
בה ידע מינימלי בכלכלה מוניטרית .זה בערך כמו להאמין
שאפשר לגדל נשר (ציפור) כדי לרכב עליו ולהתחרות ב .F15I
האם כדאי היום לשלם  $ 57,000על יחידת ביטקוין ? יתכן שזה
עדיין כדאי ,אם ימשיכו ״להריץ״ אותו .וכאשר הריבית בבנק היא
שלילית קל להתפתות.
מתי הביטקוין יתפוצץ ? אילו הייתי יודע הייתי קונה ,ומוכר ערב
הפיצוץ״.
אבל אני יודע שבסוף הביטקוין יתפוצץ !
היום שווי השוק של כל המטבעות הביטקוין במחזור הוא 1
טריליון  $ 57,000( $לפי  18.6מיליון יחידות שבשוק)!!!.
אז למה הביטקוין שווה היום סכום שהוא פי  2.5מהתוצר
השנתי של מדינת ישראל ? או כל שווי חיובי ?
אגב הפיכתו של המטבע הממשלתי לדיגיטלי מלא יאפשר
לבנקים המרכזיים לקבל מהציבור פיקדונות לצורך תשלומים
בארנק הדיגיטלי .ובכך יחלשו הבנקים המסחריים.
הבהרה ואזהרה
החלטתי בסוף לכתוב על הביטקוין (שם גנרי) כי נראה לי
שאנשים מערבבים בין הדפסת כסף לבין ארנק דיגיטלי שהוא
הפיכת המטבע הממשלתי ,לדיגיטלי.

לקח לי הרבה זמן לנסח את דעתי על המטבעות הדיגיטלים,
ומקווה שזה כתוב ברור.
נתתי את המאמר לפרופ׳ אסף רזין שהוא מומחה בתחום,
והוא מסכים עם הניתוח שלי.
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המטבע הדגיטלי נחת בישראל – וואו !
הבהרה ואזהרה !
סקירה זו של מודלים כלכליים בע"מ מייצגת את דעותיהם של כלכלני
החברה ואין באמור כאן משום המלצה לרכישה ו/או מכירה של ני"ע
כלשהו ,או תחליף לייעוץ אישי ולבחינת "צרכי לקוח" .הסקירה עוסקת
בתחזיות ,אשר במהותן אינן ודאיות .הנתונים בפועל יכולים לסטות
משמעותית מהתחזיות .לשימוש מושכל בתחזיות אלו יש הכרח במיומנות
שאינה נחלת הכלל ואין לעשות בהן שימוש ללא ייעוץ מקצועי מתאים.
המידע המוצג כאן הוא חלקי ,ועלולים לחול בו טעויות .מודלים כלכליים
ו/או מי מעובדיה אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים
כאן .אי מימושן של התחזיות והערכות לא יהווה עילה כל שהיא לתביעה
בגין נזקים ישירים או עקיפים שיגרמו עקב השימוש בהן.

