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संवाद भारती
ववशेष

बीटकॉन सारख्या डिडिटल करन्सी अर्थव्यवस्र्ेसाठी धोकादायक की

मागील संसदीय
अधिवेशनात
अर्थराज्यमंत्री श्री अर्जथन राम मेघवाल यांनी
संसदेत ‘धिट-कॉइन’ अर्वा तत्सम धिधर्टल-चलनािाित
भारत-सरकारची भूधमका स्पष्ट के ली. धिधर्टल चलनाद्वारे
झालेली पैश्याची देवाण-घेवाण धि ररर्र्विथ िँक ऑफ इंधिया
प्रमाधणत करत नसल्याने असे र्वयविार िे अवैि समर्ले
र्ातील अशी सध्याची भूधमका आिे. िा धवषय र्री नोटा-िंदी
एवढा सवथसामानयांच्या र्ीवनावर पररणाम करणारा नसला, तरी
सरकारची भूधमका ‘धिट-कॉइन’ या धिधर्टल-चलना भोवती
असलेले गजढतेचे वलय अधिक गिद करणारी आिे. या भूधमके चे
धिधर्टल-अर्थर्वयवस्र्ेवर िोणारे संभार्वय दूरगामी पररणाम काय
असतील िे समर्ावून सांगण्याचा सदर लेखाचा िेतू आिे.
धिधर्टल -चलन म्िणर्े काय?
पैसा या संकल्पनेचे सर्व मान्य र् शासन मान्य स्र्रूप म्हणजे चलन.
व्यर्हारात चलन अनेक स्र्रूपात आढळतात. जसे कक नाणे, नोटा,
चेक, किमांि-िराफ्ट, र् क्रेकिट कािव (प्लाकस्टक मनी). र्स्तू
अथर्ा सेर्ा यांची देर्ाण-घेर्ाण सुलभ करणे हा चलनाचा मुख्य
उद्देश असतो. अशा चलनाची कनकमव ती एक तर ररजव्हव बँक ऑफ
इंकिया अथर्ा शासन मान्य आकथव क संस्था करतात. मुख्यतः नाणे
र् नोटा यांची कनकमव ती कें द्रीय बँका द्वारे के ली जाते. तर चेक, किमांि
दराफ्ट आकण क्रेकिट कािव सारखे चलन खाजगी र् सरकारी
बँकाद्वारे कनगव कमत के ले जाते.
ऐकतहाकसक दृष्ट्या त्या-त्या काळातील प्रभार्शाली पदाथाव च्या
माध्यमात चलन उपलब्ध करून कदले जाते. जसे कक सोने, चांदी,
कमश्रधातू, पेपर अथर्ा प्लाकस्टक या माध्यमात आजपयंत चलनाचे
स्र्रूप बदलत गेले. आजच्या माकहती-युगात, ‘माकहती’च्या
स्र्रूपातील
चलन
म्हणजेच
धिधर्टल
चलन
(Cryptocurrency/Digital Currency). तुमच्या बँक
अकाऊंटच्या ‘जमा’ या सदराखालील नंबर म्हणजेच तुमच्याकिे
जमा असलेले पैसे. अश्या साध्या संकल्पने र्र किकजटल चलन
आधाररत आहे. ‘कबट-कॉइन’ हे असेच एक इंटरनेटद्वारे होणाऱ्या
आकथव क व्यर्हारात र्ापरात असलेल्या अनेक किकजटल-चलना
पैकी एक.


धिधर्टल -चलन कसे उपलब्ि करून धदले र्ाते?
आकथव क व्यर्हारासाठी चलन उपलब्ध करून देण्यापूर्ी, चलन
अर्ैध मागाव ने कनमाव ण करता येणार नाही याची खबरदारी बँकांना
घ्यार्ी लागते. जसे कक दोन हजार रुपयांची नकली नोट छापणे
अर्घि करणे. यासाठी बँका करंसी नोटेर्र र्ेगर्ेगळया सुरक्षा
र्ैकशष्ट्याचा र्ापर करतात. असे सुरकक्षत चलन इंटरनेट द्वारे
होणाऱ्या आकथव क व्यर्हारासाठी उपलब्ध करून देणे हे एक माकहती
तंत्रज्ञानासाठी आव्हान होते. जे २००८ साली पकहल्यांदा “ब्लॉकचैन” या टेक्नॉलॉजीचा र्ापर करून शक्य झाले.
“ब्लॉक-चैन” कह एक आकथव क व्यर्हाराची अशी अक्षय-नोंदविी
(Immutable Ledger) आहे, ज्या नोंदर्हीतील नोंदी बदलणे
शक्यच नाही. या नोंदर्हीत कबट-कॉइन र्ापरून करण्यात आलेल्या
सर्व व्यर्हारांची नोंद घेतली जाते. कह नोंदर्ही एकाच मुख्य
संगणकार्र न ठेर्ता नेटर्कव मधील सर्व संगणकार्र ठेर्ण्यात येते.

२००८ पासून आज पयंत जर्ळपास पार्णे-दोन कोटी कबटकॉईन्स सकुव लेशन मध्ये आहेत र् एका ‘धिट-कॉइन’चे ३०
माचथ २०१७ रोर्ी िार्ार मूल्य ६७,९४० रु
िोते. कबटकॉइन द्वारे व्यर्हार करण्यास इच्छुक असणारे ग्राहक
भारतीय रुपया देऊन या कर्कनमय दराने कबटकॉइन एक्स्चेंज
मधून कबटकॉइन खरेदी अथर्ा कर्क्री करू शकतात. इतर
चलनाप्रमाणे कबटकॉइन हे कोण्या एका देशाचे चलन नसून ते
एक र्ैकिक चलन आहे.
धिधर्टल-चलानाद्वारे िोणारे आधर्थक र्वयविार िोकादायक
का वाटतात ?
त्या पाठीमागचे प्रमुख कारणे म्हणजे:१) किकजटल-चलनाद्वारे
होणाऱ्या आकथव क व्यर्हारासाठी ग्राहकांना के वायसी (Know
Your Customer) ची पूतवता करण्याची आर्श्यकता नसते.
त्या-मुळे असे व्यर्हार बेनामी अथर्ा कननार्ी होतात.
२) बेनामी अथर्ा कननार्ी व्यर्हारात प्रामुख्यने गैर मागाव ने
कमकर्ण्यात आलेला पैसा मोठ् या प्रमाणात गुंतकर्ण्यात येतो.
असा शासनाचा आजपयंतचा अनुभर् आहे.

पटर्ून घेतली जाते र् असे व्यर्हार फक्त एका ठराकर्क रकमे
पयंत करता येतात. तर बांगलादेश सारख्या देशात असे व्यर्हार
करणाऱ्याना कशक्षा करण्यात येते.

धिधर्टल चलन आश्वासक के र्विा ठरते?
किकजटल-चलनाच्या र्ैधते बाबत जरी प्रत्येक देशांची र्ेगर्ेगळी
मते असली तरी किकजटल-चलन ज्या टेक्नॉलॉजी र्र आधाररत
आहे त्या ‘ब्लॉक-चैन’ या टेक्नॉलॉजी च्या क्षमतेबाबत अथव शास्त्री,
समाजशास्त्री र् संगणक अकभयंते यांचे एकमत आहे. िॉन
टोपस्कॉट या टेक्नॉलॉजी भकर्ष्यर्ेत्त्याच्या मते,
कह टेक्नॉलॉजी इंटरनेट नंतरची सर्ाव त क्रांकतकारक संकल्पना
आहे.अथव शास्त्रातील नोबेल पाररतोकिक प्राप्त कमल्टन फ्राईिमन
यांच्या मते,किकजटल-चलन कह एक अशी संकल्पना आहे, जी
सरकारची समाजव्यर्स्थेतील भूकमका कमी करील.
या सर्व लोकांना ब्लॉक-चैन कह टेक्नॉलॉजी आिासक
र्ाटण्यापाठीमागची प्रमुख कारणे म्हणजे –

३) किकजटल-चलनाद्वारे होणाऱ्या आकथव क व्यर्हारासाठी,
त्रयस्थ पक्षा किून ग्राहकाच्या आकथव क क्षमते बाबत पिताळणी
होत नसते. त्या-मुळे असे व्यर्हार कनयंकत्रत करणे र् त्यांची
देखरेख करणे हे शासनाला अर्घि जाते.

१) या टेक्नॉलॉजी र्ापर करून मध्यस्थाकर्ना (बँक, अथर्ा
पेमेंट गेटर्े ) पैश्याची देर्ाण-घेर्ाण शक्य होणार आहे.

४) किकजटल-चलानाचा र्ापर हा नजीकच्या भूतकाळात ड्रग
ट्रॅकफककं ग साठी झालेला आहे.

३) अथव व्यर्हारासाठी लागणाऱ्या र्ेळेत कपात होईल.

५) किकजटल चलन परार्कतव त करून देणाऱ्या खाजगी
कं पन्यांची बाजारातील कर्िासाहव ता अजून कसद्ध व्हायची आहे.

४) सरकारशाहीस र् भ्रष्टाचारास आळा बसेल, कारण सरकारी
अनुदान र् परदेशी अथव साहाय्य हे लाभाथीना मध्यस्थाकर्ना
कमळे ल.

किकजटल चलनाच्या र्ैधते बाबत र्ेगर्ेगळ्या देशांनी र्ेगर्ेगळी
भूकमका घेतली आहे. अमेररका र् इंग्लि मध्ये किकजटल
चलनाला त्या देशांतील कें द्रीय बँकेची मान्यता आहे. चीन
सारख्या देशात खाजगी कं पन्यांना किकजटल चलनाद्वारे
व्यर्हार करण्यास मान्यता आहे पण बँकांना नाही. फ्रान्स मध्ये
किकजटल चलनाची देर्ाण-घेर्ाण करणाऱ्या ग्राहकांची ओळख

२) जास्तीत-जास्त लोकांचा अथव व्यर्स्थेत सहभाग र्ाढेल.

५) ग्राहकाची माकहती मध्यस्थ बँका अथर्ा पेमेंट-गेटर्े त्रयस्थ
पक्षास ग्राहकांच्या परर्ानगीकर्ना कर्कतात र् नफा कमकर्तात.
अश्या नफे खोरीला आळा बसेल.
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