ക്രിപ്ടോ രറന്സിര വലിയ ഒരു രുമിള്യോ?
്

ോ. മോത്യൂ ് ോയിസ്, ഒഹോ്യോ

ആഗ ോളതലത്തില് ഇന്നത്തത്ത ഇന്റര്ത്തെറ്റ് യ ഗത ത്തില് ഓഗ ോ ദിവസവതും
സോഗേതിക വിദയകള് സോധോ ണക്കോ തത്തെ ചിന്തോശക്തിക്കതീതമോഗ മോറ്റ് ങ്ങള്
വ തത്തിത്തക്കോണ്ടി ിക്കഗോത്തണന്നയ പറഞ്ഞോല് അതിശഗഗോക്തി ആഗി ിക്കഗിലല.
െോത്തള എന്തയ ശോസ്ത്ത സോഗേതിക വിദയ ആഗി ിക്കതും ഗലോക
തി
വി തികളില് മോറ്റ് ും വ തത്തോന് ത്തപോെതന്നത്തെ ്പതയക്ഷത്തെെതന്നത്തതന്നയ
്പവചിക്കോഗെ സോധയമലല.
ഇന്്യ ഗപോത്തലഗത ഒര
ത
ോത്യത്തയ ്ീഗമോണിറ്റ് ഗിഗസന് അ്പതീക്ഷമോഗി
െെത്തിഗത് ഈ െോട്ടില് സോമ്പത്തികമോന്ദ്യും മതതല് െി വധി ്പശ്െങ്ങള്ക്കയ
വഴി ത്തതളിത്തെേിലതും, അഗതോത്തെോെും ത്തെറ്റ് യ ബോേിുംഗ് വിപതലമോഗി
്പോവര്ത്തികമോക്കോന് സോധിെതതും വികസിത ോ്രങ്ങള് ആശ്ചയച യപൂര്വും
ഗെോക്കിക്കോണതകഗതും പതഗ ോ മെോത്മകമോഗ മോറ്റ് മോഗി വിലഗി തത്തതകഗതും
ത്തചയ്യുന്നത് െമ്മളുും അത്ഭതതഗത്തോത്തെ കണ്ടി ിക്കഗോണഗലലോ.
ഇതതവത്ത
അന്തോ ോ്രതലത്തില് ക തതല് ധെമോഗി ഏറ്റ് വതും കൂെതതല്
ആ്ശഗിെി തന്ന അഗമ ിക്കന് ഗ്ോളറിെത ഗപോലതും ത്തവലലുവിളിഗോഗി
ഗകട്ടുവ തന്ന
റ്റ് ഗലോക കറന്സി സിധാനോന്തും െോത്തള
തപത്തക്ഷ െിലവില്
വന്നോലതും ത്തെട്ട തത്തതന്നത മോ്തും.
ബോേതകള്ക്കയ െിമിങ്ങള്ക്കത ഒരില് അഗെയോെയും സത ക്ഷിതമോഗി ഹൈ
സ്തപീ്ില് ്ിത്ിറ്റ് ല് ആഗി, ഗപെര്
ൈിതമോഗി പണും ഹകമോറ്റ് ും
ത്തചയ്യോെതും വയോപോ
വോണിത്യ ഇെപോെതകള് തവ ിത്തത്തെെതത്തോെതും െൂതെ
സോമ്പത്തിക സോഗേതിക ഉപോഗങ്ങളുത്തെ (financial technologies – Fintech)
ഉപ്കമണും അന്തോ ോ്രതലത്തില് വന് മോറ്റ് ങ്ങള് ഉെന് ത്തകോണ്ടതവഗന്നക്കതും.
ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന് (BitCoin) എന്നറിഗത്തെെതന്ന ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സി ഈ
സോഗേതിക വിദയഗതത്തെ െിലവില് ്പച ിെുതതെങ്ങിഗി ിക്കതന്ന
ത
ഉദോൈ ണും മോ്തമോണ്. ഇന്റര്ത്തെറ്റ് യ മതഗ െ ഈ ഇലട്ഗ്െോണിട് കറന്സി
ഗകോെി ത്തചയ്യുകഗതും ഗപസ്റ്റു ത്തചയ്യുകഗതും തതെത്ത
ഹകമോറ്റ് ും ത്തചയ്യോെതും
സോധയമോണ്, അഗതോത്തെോെും ഇതിത്തെ ഉെമഥന്ന് ആത്ത ന്നതും പില്കോലത്തയ
ആത്ത ോത്തക്ക ഉപഗഗോ ിെുത്തവന്നത ഒര ച ി്തവതും ഗലോട്ത്തചഗിന് (BlockChain)
എന്നറിഗത്തെെതന്ന ഈ ്പ്കീഗഗിലൂത്തെ ഇതിെത ഒരില്
െിക്ഷിപ്തമോഗി ിക്കതന്നതിെോല് വളത്ത
സത ക്ഷിതമോഗി ഹകകോ യും
ത്തചയ്യത്തെെതും. ഈ ഗലോട്ത്തചഗിന് (BlockChain) സുംവിധോെും ഇഗെോഴത ഒര പല
തട്ടിെുകളുും ക ഒരെണവതും ഇലലോതോക്കതത്തമന്നതിെോല് സര്ക്കോ ിന്

ഇതതവത്ത ഗിലലോതി തന്ന െിഗ്ന്തണ സുംവിധോെവതും വന്നത ഗച തും, സോമ്പത്തിക
ഇെപോെതകള് സതതോ യവതും അതിഗവ വതും ലളിതവതും ആഗി മോറതന്നത് എ്ത
മഗെോൈ മോഗ
ത മോറ്റ് മോഗി ിക്കതും. വിഗദശ വയോപോ െഗങ്ങളുും
ത്തതതീര്െുകളുും അെോഗോസ്സമോകതന്ന ദിവസ്സങ്ങള് അതി ദൂത്ത ഗലല.
ഗലോകത്തമമ്പോെതമത ഒര ത്തസന്്െല് ബോേതകള് വ ോെി ിക്കതന്ന വയവഥന്ിതിത്തഗ
പതല്കോെത ഒര സോഗേതിക വിദയകള് ആര്ത്ിെയ പ ീക്ഷണത്തിലോണ്.
എന്നോല് ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന് വിലകള് കതത്തത്തെ ഉഗര്ന്നത ആശ്ച യും
ഉളവോക്കിഗി ിക്കതന്ന കതമിളകള് െിെെി ിക്കോത്ത െിമിത്തില്
അ്പത്്ക്ഷമോഗഗക്കതഗമോ?. ഈ ഗചോദയും ഗലോകത്തത്തമ്പോെതമത ഒര സോമ്പത്തിക
വിദഗ്ധര് അപ് ഥെും ത്തച്തതത്തകോണ്ടി ിക്കതഗമ്പോഴതും, മിെതക്കന്മോര് ഗകോെികള്
ത്തകോ്തതത്തകോണ്ടയ ത്തപോ്ത്തക്കോണ്ടി ിക്കതന്നത. ഇഗെോള് ഗലോകത്തോകമോെും 222
ബിലലയന് ഗ്ോളറിെത തതലയമോഗ അഗ ോച മോഗ മൂലയധെ െിഗക്ഷപ
വയോപോ ങ്ങള് ഇന്നയ െെന്നതത്തകോണ്ടി ിക്കതന്നത. ത്തവറതും സോുംകല്പികമോഗ
ത
െോണഗും ആഗ ബിറ്റ് യഗകോഗിന് ഗപോത്തലഗത ഒര ്കിപ്ഗെോകറന്സികള് ആഗ ോള
വയോപോ
വിെിമഗ
ും ത്തയ ഉണ്ടോക്കിത്തക്കോണ്ടി ിക്കതന്ന സോമ്പത്തിക
വിപ്ലവും സൃരിെി ിക്കതന്ന അത്ഭതതോവൈമോഗ ലോഭത്തക്കോ്ത്തതും
അഗതോത്തെോെും ഭഗോെകതഗതും െിഗ്ന്തണോതീതമോണ്.
ഇ്തഗതും കോലും െോും കണ്ടതും ഉപഗഗോ ിെുമി തന്ന െോണഗ വയവഥന്ിതിഗില്
അതോതത
ോത്യത്തത്ത
വത്തെന്റതും ത്തസന്്െല് ബോേതും ഓഗ ോ ഹപസക്കതും
ഗപെര് കറന്സിക്കതും വിലഗതും മൂലയവതും
യോ ന്റി ത്തച്തി ിക്കതന്നതിെോല്
തികെുും വിശവസ്സെീഗമോണ്. ആ പണത്തത്ത ചത തക്കത്തില് െിര്വചിെോല്,
“ആ തത്തെ കയ്യില് എ്തഗതണ്ടയ, ആര് ആര്ക്കയ എ്ത ത്തകോെതക്കോെതണ്ടയ, ആര്ക്കയ
എ്ത കിട്ടോെതണ്ടയ എന്നതിത്തെ കണക്കയ ്പദര്ശിെിക്കോന് കഴിവത ഒരതോണ്”.
അതിത്തെ വന്കിെ മോറ്റ് ങ്ങള്ക്കയ ബോേതകളുും ത്ത്ക്ിറ്റ് യകോര്
കമ്പെികളുും
ഇെെിലക്കോ ോഗി വര്ത്തിക്കതകഗതും അതിെോഗി അവര്ക്കയ ഗതോന്നതന്ന ഫീസ്ത
ചതമത്തതകഗതും ത്തചയ്യുന്നതോണ്.
എന്നോല് ബിറ്റ് യഗകോഗിന് ഗപോത്തലഗത ഒര ്കിപ്ഗെോകറന്സികള്, ്ിത്ിറ്റ് ല്
ആഗി െിലെില്ക്കതന്ന
ത കണക്കതസ്മ്പദോഗും മോ്തമോണ്. കോ ണും
ഇതിെതപിമ്പില്
ത
വഗന്മന്ഗെോ ത്തസന്്െല് ബോഗേോ ഇത്തലലന്നത ഒരതോണ്.
എന്നോല് ്കിപ്ഗെോകറണ്സികള് ഉപഗഗോ ിക്കതഗമ്പോള് ഇെഗില് വലിത്തഗോ ത
കമ്പയൂട്ടര് ്ശതും ല ത്തകോെതക്കല് വോങ്ങലതകള്
ത ഓണ്ഹലന് കണക്കത
പതസ്തതകത്തില് ഗ
ത്തെെതത്തി, ഓഗ ോ തത്ത തത്തെഗതും കണക്കില് മൂലയും
കൂട്ടുകഗഗോ കതറ്ക്കതകഗഗോ ത്തചയ്യുന്നത. ഇത് തത്സമഗും ഗലോകത്തത്തവിത്തെഗതും
ഗ
െോണഗത്തില് വിെിമഗ െി ഗക്കോ ഫീഗസോ കൂെോത്തത ഹകകോ യും
ത്തചയ്യുന്നതിെതും തമ്മില് തമ്മില് ഹകമോറതന്നതില് കൃതയതഗതും സതതോ യതഗതും
സൂക്ഷിക്കതകഗതും ത്തചയ്യുന്നത. അതിന് പതറഗമ ഈ കറന്സി ഓഗ ോന്നതും
ഉപഗഗോ ിെതിത്തെ ച ി്തും ഇവ്ക്കത പിന്നില് െിലെിര്ത്തതകഗതും,
ഉെമഥന്ന്ത്തറ ഗപ തവിവ ങ്ങള് ത്തപോതതത്െത്തിന് അ്പോപയമോക്കോന്

എന്്കിപ്റ്റ് യ ത്തചയ്യുകഗതും ത്തചയ്യുന്നത എന്ന
ൈസയസവഭോവവതും
പ ി ക്ഷിക്കതന്നത.അതതത്തകോണ്ടോണ് ഇവത്തഗ ്കിപ്ഗെോ കറന്സികള്
എന്നറിഗത്തെെതന്നത്.
ോത്യങ്ങള്ഗക്കോ ബോേതകള്ഗക്കോ ഇവഗതത്തെ
മൂലയഗശോണും വ തത്തതന്നതിഗെോ, ഗമോ്ിത്ി ത്തച്തതഗപോത്തല
ത
പോതി ോ്തിക്കയ െിഗ ോധിക്കോെത ഒര അധികോ ഗമോ െിഗ്ന്തണഗമോ െിലവിലിലല.
അങ്ങത്തെ ഗലോകത്തില് ഇദും്പഥമമോഗി വിഗക്ന്ദ്ീകൃതമോഗ വിെിമഗ മൂലയും
(Decentralized Value Exchange) ഥന്ോപിക്കോന് ഇവക്കത കഴിഞ്ഞത എന്നതതും
ത ഗെട്ടമോണ്.
ബിറ്റ് യഗകോഗിന് എന്നതോണ് ്പശസ്തതമോഗ ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സിത്തഗേിലതും ഇഗത
സവഭോവ തണഗദോങ്ങള് വോ ിവിതറതന്ന 849 ലധികും ്കിപ്ഗെോ
കറന്സികള് ഇന്നതവത്ത
െിലവില് ഉണ്ടയ, പതതിഗവ
സൃരിക്കത്തെട്ടുത്തകോത്തണ്ടഗി ിക്കതന്നത. 2010 ഗമ്മോസ്സത്തില് 10,000 ബിറ്റ് യ
ഗകോഗിന് ത്തകോെതത്തോല് ഏകഗദശും $ 30 വിലഗത ഒര 2 പിസ്സോ
കിട്ടുമോഗി തന്നത. ഇന്നയ അത്തത ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന്ത്തറ മൂലയും 20 മിലലയന് ഗ്ോളര്
എന്നയ പറഞ്ഞോല് െിങ്ങള്ക്കതും വിശവസിക്കോന് ്പഗോസും ആണഗലല?
ഇത്തതറിഗും, റിെിള്, ഹലറ്റ് യ ഗകോഗിന്, ൈോഷ് കോഷ്, ബിറ്റ് യ ഗ ോള് , ബി
മണി, ഫോട്െും, ഗവ ിത്തകോഇന്, മോട്സ്ത ഗകോഗിന്, ദതബോ് ഗകോഗിന്
തതെങ്ങിഗവ അവഗില് ചിലത് മോ്തും.
1990 കളില് ഇതതഗപോത്തലഗത ഒര ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സികള് പല തും
ൂപകല്പെ
ത്തചയ്യുകഗതും പ ീക്ഷിക്കതകഗതും ത്തച്തി തന്നത. എന്നോല് 2009 ത്െതവ ി 3െത
ത്തവറതും $ .00076 വിലഗതമോഗി കെന്നതവന്ന ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന് പതതിഗ
ത
സോമ്പത്തിക വിപ്ലവത്തിന് െോന്ദ്ി കതറിക്കതക ആഗി തത്തന്നന്നത ആര്ക്കതും
ചിന്തിക്കോന് ഗപോലതും സോധിെിലല. ഇത് ത്തവറതും തട്ടിെോണ്, മണി ത്തചഗിന്
ആണ്, ത്തവറതും
ോര്ഗബജ് ആ ആണ് എന്നയ അന്നയ പറഞ്ഞ പല തും
വര്ങ്ങള്ക്കത ഗശും അതിത്തെ വക്തോക്കള് ആഗി പ ിലസ്സിക്കതന്നത്
കോണതഗമ്പോള് അത്ഭതതത്തെട്ടു ഗപോകതന്നതില് ത്തതറ്റ് ിലല. കോ ണും .001 ഗ്ോളറില്
െിന്നതും 2010 ല് $ .1, 2011 ല് $1, 2012 ല് $ 10, 2013 ല് $100, 2015 ല്
$1000, 2017ല് $10,000 എന്ന ഗതോതില് വര്ും ഗതോറതും പത്തി ട്ടി
മൂലയവര്ധെഗത ഒര ബിടത്തകോഗിന് “ ഇവത്തെോ ത െഗത്തോലിഗലല,
ത
തിമിും ലമോണ്” എന്നയ ത്തതളിഗിെുകഴിഞ്ഞത. ഈ ഗപോക്കയ ശ ിഗോഗ ദിശഗില്
ആത്തണേില് 2020 ഗെോെതകൂെി ഇതിത്തെ വില $1മിലലയന് ആഗഗക്കോും എന്നയ
സോമ്പത്തിക ്പവോചകന്മോര് ത്തകോട്ടി ഗ ോിെുത്തകോണ്ടി ിക്കതന്നത.
ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന്ത്തറ ഉപജ്ഞോതോവ് എന്നയ പറഗത്തെെതന്ന സഗതോി െകഗമോഗെോ
ആത്ത ഗന്നോ എവിത്തെത്തഗഗന്നോ ഇഗെോള്
ൈസയമോഗി ിക്കതന്നത. ഈ
സും ഭത്തിന്ത്തറ സീ ഇ ഓ ആഗി തന്ന ചോര്ളീ ഗ്ും സോമ്പത്തിക
്കമഗക്കെതകള്ക്കയ 20 വര്ത്തത്ത ത്ഗില് ശിക്ഷ അെതഭവിെുവ തന്നത. ഇതിത്തെ
മറവില് സില്ക്കയ ഗറോ
എന്ന ഗപ ില് അെിഗ്ന്തിതമോഗ ത്തവബ്ഹസറ്റ് യ

വയോപോ ങ്ങള്വഴി, ലൈ ി വസ്തതതക്കളുും മണി ഗലോ്ണ്ടിങ്ങതും െെത്തിഗതിെത
ഗറോസ്ത ഉല്്ബിച് ത്ഗിലിലോണ്. ത്തപോളിഞ്ഞതഗപോഗ ത്തമൌണ്ടയ ഗ ോട്സ്ത എന്ന
്കിപ്ഗെോ കറന്സിഗതത്തെ തലവന് മോര്ക്കയ കോര്ത്തപത്തലസ്ത പറഗതന്നത്
ൈോക്കറന്മോര് കോ ണും തന്ത്തറ 750000 ബിടത്തകോഗിന്സ്ത
അ്പതയക്ഷമോഗി ിക്കതന്നതത്തവന്നോണ്. സോധോ ണക്കോ ന് ഇതിത്തെ െി ൂാമോഗ
വളര്െഗതത്തെ കതതിെയ ഗെോക്കി െില്ക്കോഗെ കഴിഗൂ. ഇവ്ത്തക്കതി ോഗി പല
െയൂെതകളുും ഗകട്ടയ മത്തറ്റ് ോ ത വിഭോ ും െിഗക്ഷപകര് ഭഗന്നയ പകെു
െില്ക്കതന്നത. ഇതിത്തെ എലലോ െീക്കങ്ങളുും െിഗമോെതസൃതമലല, മണി ത്തചഗിന്
ഗപോത്തല തട്ടിെോണ്, െിഗ്ന്തണ പ ിധികള് ഇലല, ത്തപോതതഗവ മഗക്കതമ തന്നയ
മോഫിഗോകള് ഇതതത്തകോണ്ടയ ഗകോെികളുത്തെ വിെിമഗും െെത്തതന്നത,
ഭീക വോദികള്ക്കയ സോമ്പത്തിക സൈോഗും ത്തചയ്യോന് ഉപക ിക്കതന്നത
തതെങ്ങിഗ കതത്തറ സതയങ്ങള് ആഗക്ഷപങ്ങളോഗി െിലെില്ക്കതന്നതിെോല്
െിഗക്ഷപകര് സുംശഗഗത്തോത്തെ ഇന്നതും വീക്ഷിക്കതന്നത. ഇവഗതത്തെ സത ക്ഷിതതവും
ത ്പധോെ
െകും ആണ്. െരത്തെട്ടോല് തി ിെുപിെിക്കോന്
്പഗോസമോഗതിെോല് വളത്ത
ൈസയമോഗി ഇവഗതത്തെ ഗകോ്തും െമ്പറതകളുും
ഗലോക്കറില് സൂക്ഷിെോല് ദത ിഗക്കണ്ടി വ ിലല.
അഗമ ിക്കഗോണ് ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സികളുത്തെ ഗകളീ ും ും. ഗലോക സോമ്പത്തിക
തലഥന്ോെമോഗ െയൂ ഗഗോര്ക്കിത്തല സ്തഗെോക്കയ എട്സ്തഗെഞ്ചിെത ത്തതോട്ടെതത്തത
െിക്കയ സ്തപോഗെോസ്ത, ആദയത്തത്ത ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന് എട്സ്തഗചഞ്ചയ തതറന്നതതും
ച ി്ത സുംഭവങ്ങളോണ്.
ത്തച്സ്ത, ഗൈോും ്ിഗെോ, െോര് റ്റ് യ ഗപോത്തലഗത ഒര വന്പന് കമ്പെികള് ഈ
്കിപ്ഗെോകറന്സികള് വിെയസ്സിെിെി ിക്കതന്ന ഗലോക്കയ ത്തചഗിന് സുംവിധോെും
ആലിും െും ത്തച്തതകഴിഞ്ഞത. ത്െോെില് ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സികള്
െിഗമോെതസൃതമോണ്. വളത്ത ഗധികും വയോപോ
ഥന്ോപെങ്ങള് ്കിപ്ഗെോ
കറന്സികള് ത്ത്ക്ിറ്റ് യകോര്
ഗപോത്തല സവീക ിക്കതന്നത. ത്തത് പി ഗമോര് ന്,
ഹമഗ്കോഗസോഫ്റ്റ്റ് യ , ഇത്തെല് ഗപോത്തല വമ്പന്മോര് ഏത്തതറിഗും ഗകോഗിന്
പിന്നില്െിന്നയ സൈക ിക്കതന്നത.
എന്നോല് സ്തഗെോക്കയ എട്സ്തഗെഞ്ചതകത്തളഗെോലതും െിഷ്്പഭമോക്കതന്ന
ീതിഗില്
വള തന്നതിെോല് ആവണും, െിഗ്ന്തണങ്ങള് ത്തകോണ്ടതവ ോെതും ബിറ്റ് യ
ഹലസന്സിുംഗ് ഏര്ത്തെെതത്തോെതമോഗി അഗറ്റ് ോര്ണി ത്തബഞ്ചമിന്
ലയൂവിസ്തകിത്തഗ ഏര്െോട ത്തച്തത്. എന്നോല് ഇന്നോവത്തട്ട അഗേൈും
വത്തെന്റിന്ത്തറ ആ ഗത്ോലി
ോത്ി ത്തവെിട്ടയ ബിടത്തകോഗിന് ഗപോത്തലഗത ഒര
്ശതും ലഗതത്തെ മത യ ഉപഗദശക ഥന്ോപെും വന് ഗതോതില് െെത്തതന്നതിെോല്
ഈ സമോന്ത
സമ്പത് വയവഥന്ഗതത്തെ പ െുും അ ോധതഗതും
ത പത്തക്ഷ
ഊൈിക്കോന് കഴിഗഞ്ഞക്കതും.

.്കിപ്ഗെോ കറന്സികള് പലതതും ഗവ ത പിെിെു തതെങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത.
ആദയകോലങ്ങളില് ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന് സൃരിക്കതകഗതും വോങ്ങിക്കതകഗതും
ത്തച്തവര് ആെന്ദ്ത്തിമിര്െിലോണ്. ആദയകോലത്തിറങ്ങി െിഗക്ഷപിെവര്ക്കയ
70000% മതതല് 823000% കതതിെുഗര്ന്നഗെോള് ത്തവറതും $10 മതെക്കിഗവര്
ഗകോെീശവ ന്മോര് ആഗിക്കഴിഞ്ഞത. മോര്െയ 2016 െത
ും ത്തയ വന്ന ദതബോ്
ത്തകോഇന്
ത വര്ത്തിന് ഗശും 8750% വില വര്ധെവ് ഗ
ത്തെെതത്തി.
ഓൈ ികളിലതും മയൂെല് ഫണ്ടിലതും മതെക്കതമതതല്
ത വര്ത്തില് ഇ ട്ടി
ആകതന്നതത തത്തന്ന അതയപൂര്വമോണ്. എലലോ ഊൈക്കെവെങ്ങള്ക്കതും
അതിത്തെതോഗ ആപെേഗതും െരസോധയതകളുും ഉ ഒരതിെോല്
വോസ്തതവമലലോത്ത ്കിപ്ഗെോ കറന്സികളുത്തെ കതമിളകള് വികസിക്കതഗന്തോറതും
ഭഗും കൂെിവ തന്നത. ഇത്തതോഗെോട അെതബന്ധമോഗി െി വധി പതസ്തതകങ്ങളുും
ഓണ്ഹലന് ത്തസമിെോറതകളുും െെത്തി, മതകളിഗലക്കയ കതതിക്കതന്ന ് ോഫ്റ് മോ്തും
കോട്ടി മറ്റ് ു പല തും പണും സമ്പോദിക്കതന്നത, അറിവിലലോത്ത പതതത
െിഗക്ഷപകത്ത
കതെതക്കോന് വയോത് ത്തവബ്ഹസറ്റ് യ തതറന്നതത്തവെയ മത്തറ്റ് ോ ത കൂട്ടര്
കോത്തി ിക്കതന്നത. ഇവ ോ തും ലോഭും എവിത്തെ െിന്നതും ലഭിക്കതത്തമഗന്നോ,
എങ്ങത്തെ ഇതിത്തെ ചങ്ങലഗില്െിന്നതും സത ക്ഷിതമോഗി പതറത്തിറങ്ങോത്തമഗന്നോ,
ഗോത്തതോ തവിധ ത്തതളിഗവോ
യോ ന്റിഗഗോ വോഗ്ദോെും ത്തചയ്യുന്നതമിലല.
ഇവഗതത്തെ വിത്ഗ സോധയതകത്തളെറ്റ് ി ശോസ്ത്തീഗമോഗി
ത അപ് ഥെവതും
ത്തവളിത്തെെതത്തിഗിട്ടുമിലല.
ഗലോകത്തിത്തല വന് സോമ്പത്തിക പഡിറിറ്റ് യ ആഗ വോറന് ബത്തഫറ്റ് യ പറഗതന്നത
“Stay the hell away from it”. ഹചെഗില് ഇന്റര്ത്തെറ്റ് യ ത്തപോതതഗവ ഇലല,
ൂ ിള് ഇലല, ്കിപ്ഗെോ കറന്സിഗതമിലല. അതതത്തകോണ്ടയ അവത്തഗോന്നതും
ഗമോശത്തമന്നത പറഗോന് പറ്റ് ിലല. ആദയും ഇന്റര്ത്തെറ്റ് യ ഇറങ്ങിഗഗെോള്, ഇത്
ത്തവറതും െിറും മങ്ങി ഗപോകതന്ന
ത ത്തകൌതതകും എന്നയ മോധയമങ്ങള് ഗപോലതും
കളിഗോക്കിത്തഗേിലതും ഇഗെോള് െോും വിവ സോഗേതിക വിദയഗില് എവിത്തെ
െില്ക്കതന്നത.” ഗെത്ത മറിെുയ, ബിറ്റ് യ ത്തകോഗിത്തെെറ്റ് ി “സോധോ ണ
കറന്സിത്തഗക്കോള് മികെത്” എന്നോണ് ബില്
്ടസ്ത പറഞ്ഞത്.
ഇന്തയഗിത്തല റിഗസര്വ് ബോേയ 2014 ല് ത്തത്തന്ന ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സിത്തഗ
എതിര്ക്കതകഗിത്തലലന്നത വയക്തമോക്കിഗി തന്നത. എേിലതും ഇത്
െിഗമോെതസൃതമത്തലലന്നത തതെങ്ങി പല എതിര് ്പസ്തതോവെകളുും
വന്നതിെോലോവണമഗലലോ, ബിറ്റ് യ ഗകോഗിന് ഗപോലത ഒര ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സികത്തള
അും ീക ിക്കണും എന്ന ആവശയവതമോഗി 1100 ലധികും ഗപര്
െിട്ട
ത
ത്തമഗമ്മോറോണ്ടും ഗക്ന്ദ് ധെമ്ന്തോലഗത്തില് എത്തിഗെര്ന്നി ിക്കതന്നത്.
എേില്പിത്തന്ന ത്തവറതത്തത
ോന്ധിത്തലത്തഗന്നതും ക ഒരഗെോത്തട്ടന്നതും പറഞ്ഞയ
സമഗും കളഗോതി ിക്കതക. എലലോവര്ക്കതും ബോേയ അത്തക്കൌണ്ടതകളുും,
അതയോവശയും ചിലലറ ക്കോശതകളുും ഉപഗതക്തമോക്കോെത ഒര വയവഥന്ിതികള്
ഗതധാനകോലോെിഥന്ോെത്തില് െെെിലോക്കതക. െൂതെ സോഗേതികവിദയകള്
സവോഗത്തമോക്കിത്തക്കോണ്ടയ ത്തപോതതത്െങ്ങത്തള ഇെിഗതും ത്തപ തവഴിഗില് കയൂ

െിര്ത്തോത്തത, സത ക്ഷിതമോഗ ്ിത്ിറ്റ് ല് കറന്സി സ്മ്പദോഗും അതിഗവ ും
അും ീക ിെുത്തകോണ്ടയ ബൈതദൂ ും മതഗന്നറോന് ഇന്്യഗതും സന്നധാനമോവതക.
അങ്ങത്തെ ് ോമങ്ങളുും െ
ങ്ങളുും
തഗപോത്തല വികസവ മോകത്തട്ട.
ത പത്തക്ഷ സമഗഗോചിതമോഗി മതഗന്നറിഗോല് ഈ ഫിന് ത്തെട്, ഗലോക്കയ
ത്തചഗിന് സോഗേതികവിദയകള് െിഗ്ന്തിക്കതന്ന ത്തെട്െിക്കല് ൈബ്
ആഗിത്തീ ോെത ഒര എലലോ മികവതും ഗ്സോതസ്സുും സോധയതകളുും
ഇന്തയക്കതത്തണ്ടന്നത ഒര വസ്തതതതകള് തലെത്തി ിക്കതന്നവര് മറക്കോതി ിക്കത്തട്ട.
അങ്ങത്തെത്തഗേില് െരസോധയത മെസിലോക്കിത്തക്കോണ്ടതതത്തന്ന വിലഗത ഒര
ബിടത്തകോഗിന് ഇന്നത്തത്ത വില്ക്കയ വോങ്ങോന് സോധിക്കതത്തമേില് ഗപോലതും
ലോഭും പതിന്മെങ്ങയ കിട്ടിഗഗക്കോും. അതലല,
ത ഗലോട്ടറി െിക്കറ്റ് യ വോങ്ങതന്ന
ലോ വഗത്തോത്തെ ഏറ്റ് വതും വിലകതറഞ്ഞ ത്തപെി ്കിപ്ഗെോ കറന്സികള് കതത്തറ
വോങ്ങി
ഗന്നോ
ഗണ്ടോ വര്ങ്ങള് കോത്തി ിക്കതക. “കിട്ടിഗോല് ഊട്ടി..” എന്നയ
അഭിമോെിക്കോന് സോധിെോല് അതതും
ത ത്ന്മസതകൃതും!

