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ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРЖИШТА 
КРИПТОВАЛУТА

Настанак новог екосистема на виртуелном 
финансијском тржишту је узрокован применом 
blockchain технологије у сврху производње 
криптовалута. Предмет рада представљају управо 
детерминанте тог система, односно, политичке, 
економске, социјалне и правне детерминанте које 
врше утицај на развој и адаптацију криптовалута на 
глобалном нивоу. Циљ рада представља дефинисање 
детерминанти тржишта виртуелног новца како би 
се обезбедила основа за даља истраживања. Такође, 
имајући у виду просторна ограничења овог рада, 
као еталон за све криптовалуте биће узет BitCoin, 
чиме се не умањује значај осталих криптовалута на 
глобалном тржишту. Теоријски извори обухватају 
научна истраживања различитих организација као 
што су RAND, IMF, European Central Bank, као и 
релевантних истраживача. Методолошки, рад 
се у највећој мери ослања на секундарне изворе 
података из поменутих истраживања, односно на 
анализу садржаја тих извора. Закључили смо да је 
потпуна идентификација свих чинилаца и фактора 
тржишта криптовалута од изузетног значаја за  
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даљи развој и евентуалну ширу глобалну употребу 
криптовалута. 

Кључне речи: blockchain технологија, криптовалуте, 
децентрализација плаћања, BitCoin, правна 
регулација.

“Банкарство је неопходно, али банке нису»
William Henry Gates III

1. УВОД

У савременом друштву уврежено је мишљење да су 
криптовалуте феномен новијег датума, али је пионир идеје 
коришћења криптографских елемената за дигиталне валуте у 
ствари Др Давид Чаум, истраживач у пољима криптографије 
и математике, који је 1982. осмислио модел за решење 
високих трошкова одржавања монетарних контракција.1 
Комплексност криптографског механизма надограђена је 
blockchain технологијом која је примарно развијена за потребе 
дигиталне валуте BitCoin.2 Криптовалуте су настале као 
одговор на стварање уског грла у реализацији финансијских 
трансакција на глобалном плану. Повезивање држава добија на 
значају будући да се услед међусобног повезивања различитих 
друштава, нација и култура, свет приближио стварању 
глобалног друштва.3 На финансијском тржишту појављују се 
иновације како би се превазишли застоји у протоку новца, што 
је главни разлог за појаву криптовалута, основног деривата 
blockchain технологије која функционише по принципу мреже 
равноправних корисника. Мрежа равноправних корисника се 
базира на информационим технологијама, криптографији, 
отвореним рачунарским кодовима, дневницима са временским 
1  Mira Nagarajan, „An Analysis of Cryptocurrency Governance“, University of Pennsylvania, 
USA, 2018, str. 4.
2  Ivana Cunjak Mataković, Hrvoje Matakovic „Kriptovalute - sofisticirani kodovi manipulacije“, 
International Journal of Digital Technology & Economy, Algebra University College, Zagreb, 
2018, str. 8. 
3  Predrag Dimitrijević „Strateško planiranje javnom upravom“, Administracija i javne politike, 
Institut za političke studije, Beograd, 2018, str. 5.
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одредницама, и мрежама равноправних корисника. Наведено 
омогућава крајњим корисницима директне, анонимне, сигурне 
платне и финансијске услуге без посредника.4

 Иако концепт електронског новца датира још од краја 
1980их година, BitCoin који је лансиран 2009. године од стране 
псеудоанонимног и још увек неидентификованог програмера 
Накамото Сатошија, је прва успешна криптовалута.5 Током 
2010. године јавља се конкуренција BitCoin-у, настају 
специјализоване берзе за трговину криптовалутама, он добија 
употребу у „стварним трансакцијама“.6 Након тога, на светској 
сцени се појављују бројне криптовалуте које бележе мањи 
или већи степен успешности. Према подацима са сајта www.
coinmarketcap.com на глобалном плану тренутно постоји чак 
2396 криптовалута, док тржипшна капитализација износи 
220.682.465.157 америчких долара.7 Трговање криптовалутама 
се реализује посредством бројних интернет берзи, од којих су 
најпознатије „BitStamp“, „Coinbase“, „Gemini“, „Kraken“, итд. 
Интересантно је даје „Coinbase“ берза основана у Словенији, 
а да се седиште налази у Лондону, Велика Британија.

2. РАЗВОЈ КРИПТОВАЛУТА

Након појаве криптовалуте BitCoin, на светском нивоу 
долази до формирања великог броја других криптовалута 
заснованих на принципу blockchain технологије, са циљем 
привлачења критичне масе корисника која би потенцијално 
могла да обезбеди ширу употребу. На глобалном плану, 
поред BitCoin-а са аспекта тржишне капитализације актуелне 
су следеће криптовалуте: Ethereum, XRP, Tether, BitCoin 
Cash, Litecoin, EOS, Binance Coin, Bitcoin SV, Stellar, и тако 
даље. Наведено тржиште је подложно значајним ценовним 
флуктуацијама, што представља један од главних недостатака 
децентрализованог система плаћања. На наведеном тржишту 

4  Paolo Tasca “Digital currencies: Principles, Trends, Opportunities and risks”, ECUREX research 
working paper, London, UK, 2015, str. 9.
5  Satoshi. Nakamoto „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, https://bitcoin.org/
bitcoin.pdf, 2008, str. 1.
6  Miloš Grujić, Goran Radivojac, (2018) „Fenomen kriptovaluta - spoj finansija i tehnologija 
na finansijskim tržištima“, Journal of Contemporary Economics, Banja Luka, 2018, str. 4.
7  https://coinmarketcap.com/all/views/all/
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присутне су велике промене у кратким временским интер-
валима које привлаче шпекулативне кориснике, што додатно 
доприноси дестабилизацији тржишта.

Највећи број криптовалута се базира на принципу 
децентрализације управљања мрежом и процесима. 
Конвенционални безготовински системи за плаћање који су 
коришћени пре појаве BitCoin-a су зависни од треће стране која 
гарантује за реализацију трансакције између заинтересованих 
страна.8 Blockchain је посебна врста или подврста технологије 
дистрибуираног дневника.9 Технологија дистрибуираног 
дневника представља начин чувања и дељења података 
кроз велики број складишта, познатијих као дневници, где 
свако складиште има идентичне податке који су колективно 
одржавани и контролисани од стране разуђене мреже 
рачунарских сервера, који се називају нодови.10

Децентрализоване криптовалуте карактерише:11

1. недостатак администратора система
2. издају се и преносе посредством отворене мреже коју 
води транспарентни и јавни програм.
Функцију администратора система у редовном 

финансијском пословању најчешће обавља банка, а њена 
сврха је проверавање валидности и извршавање регуларних 
трансакција. Администратор система врши надзор и контролу 
над системом, што представља додату вредност коју банке 
присвајају у облику прихода од реализације банкарских услуга. 
Недостатак администратора система значи да не постоји 
особа која може ускратити приступ новчанику или извршење 
одређене трансакције. Позитивне импликације карактерише 
предност у брзини и нижим трошковима трансакција у односу 
на редовне финансијске токове који се реализују посредством 
банака због одсуства баријера између корисника, законских 
8  Firdous Ahmad Bhat Handbook of Research on Network Forensics and Analysis Techniques, 
IGI Global, 2008, str. 396.
9  Marc Van De Looverbosch “Crypto-effecten: tussen droom en daad”, TRV-RPS, Corporate 
Finance Lab, Legal aspetst of corporate finance and insovlency, 2018, str. 193.
10  Harish Natarajan, et al. “Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain”, World Bank 
Group, FinTech note, no. 1. Washington, D.C., 2017, str. 1.
11  Peter Van Valkenburgh Peter & Jerry Brito State Digital Currency Principles and Framework, 
Washington, DC, USA, 2015, str. 20.
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регулатива и посредника у трансакцијама. У суштини, block-
chain технологија се ослања на децентрализацију поверења и 
омогућава децентрализовану аутентификацију трансакција.12 
Негативна страна је чињеница да је извршавање трансакција 
готово немогуће спречити у реалном времену, а да је контрола 
у значајној мери отежана самом архитектуром система.

Јавни и отворени код за blockchain омогућава корисницима 
да самостално производе виртуални новац децентрализованих 
криптовалута, али за то је потребно располагати информатичким 
знањем и најмодернијом специјализованом рачунарском 
опремом. Поред трошкова знања и технике, значајан удео 
у структури трошкова представља утрошак електричне 
енергије за напајање и хлађење рачунара. Поред наведеног, 
код децентрализованих криптовалута тешко је одредити ко 
су корисници новчаника коју учествују у трансакцијама, 
односно, њихова идентификација подразумева релативно 
високе трошкове. Осим тога, децентрализоване криптовалуте 
не подлежу инфлацији или дефлацији будући да њихова 
вредност варира искључиво због промена понуде и тражње, 
што резултира у високој стопи волатилности цене на тржишту. 
Променљивост вредности криптовалута је резултат недостатка 
регулаторног тела који би апсорбовао велике разлике у понуди 
и тражњи. 

Техничко-технолошки захтеви и захтеви за знањем који 
се односе на производњу децентрализованих криптовалута 
доводе до тога да се производња концентрише у рукама онога 
који располажу са највише средстава. Такође, одсуство законске 
регулативе која на било који начин контролише производњу 
и трговину криптовалутом BitCoin резултовало је тиме да се 
дистрибуција између новчаника изражена у Гини коефицијенту 
померила са 0,09 (наведено представља скоро савршену 
дистрибуцију и једнакост) на 0,99 (наведено представља скоро 
потпуну неједнакост у расподели)13. Презентовани подаци 
указују на то да је највећи број коина криптовалуте BitCoin у 
рукама малог броја новчаника, односно власника. С тим у вези, 
12  Pascal Witzig and Victoriya Salomon “Cutting out the middleman: a case study of block-
chain-induced reconfigurations in the Swiss Financial Services Industry”, Working Paper 1, the 
Circulation of Wealth, Université de Neuchâtel, 2018, str. 5.
13  Paolo Tasca “Digital currencies: Principles, Trends, Opportunities and risks”, ECUREX research 
working paper, London, UK, 2015, str. 7.
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дуго се отвара питање да ли власт уопште треба да интервенише 
или да препусти решење проблема и ситуације индивидуалној 
одлуци или тржишној регулацији.14 Производња криптовалута 
представља еклатантан пример либералног капитализма који 
је довео до формирања олигопола са тежњом према монополу, 
будући да је група са највише информатичких и рачунарских 
ресурса успела да направи баријеру уласка на тржиште и да 
производњу концентрише у једном уском кругу. Оно што је 
интересантно јесте да се највећи број активних новчаника, 
највећи број коина и навећи део производње криптовалуте 
BitCoin налази у Кини.15

Такође, целокупна трговина која је реализована 
посредством децентрализованих криптовалута на глобалном 
нивоу се бележи у јавном дневнику у којем су регистроване све 
промене између новчаника икада реализоване. У наведеном се 
оцртава једна од главних предности blockchain технологије, а 
то је да се користи у оквиру криптовалута као разуђена јавна 
база података у којој су садржани учесници у трансакцијама, 
а у базу података је могуће само уписивање података.16 Управо 
из разлога немогућности мењања података у дневнику, ова 
технологија представља једну од најбезбеднијих технологија за 
базе података тренутно. То наравно не значи да је база отпорна 
на хакерске нападе. Поред употребе у домену криптовалута, 
blockchain технологију је могуће користити и у другим 
областима, као што су паметни уговори, логистика, лична 
документа, итд.

Оно што представља једну од главних предности 
децентрализованих криптовалута, а истовремено и њихов 
основни недостатак, који их чини погодним за различите врсте 
малверзација јесте псеудоанонимност корисника. Корисници 
нису евидентирани посредством својих идентификационих 
података у blockchain-у, већ само са псеудонимом и интернет 
протокол адресом коју је могуће сакрити, што значајно отежава 
идентификацију саговорника. Другим речима, BitCoin није 
14  Snežana Đorđević Analiza javnih politika, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 
Beograd, Srbija, 2009, str. 27.
15  Paolo. Tasca “Digital currencies: Principles, Trends, Opportunities and risks”, ECUREX 
research working paper, London, UK, 2015, str. 6.
16  Peter Van Valkenburgh Peter & Jerry Brito State Digital Currency Principles and Framework, 
Washington, DC, USA, 2015, str. 12.
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потпуно анонимна валута, већ пре псеудоанонимна.17 Такође, 
још једна од потенцијално негативних страна коришћења 
криптовалута је нереверзибилност трансакција. То значи да 
је свака трансакција реализована тренутно, без контролног 
механизма и не може бити опозвана. У случају да је плаћање 
извршено на погрешну адресу, прималац средстава није у 
обавези да врати уплаћена средства пошиљаоцу.

Након можда оправданог изражавања страха да ће 
криптовалуте и blockchain технологија заменити већину 
функција које обављају банке и профитни центри, чини се 
да банке прихватају иновације које се неизбежно дешавају.18 
Међу банкама које су изразиле интерес у криптовалуте и 
технологију дистрибуираног дневника су две француске 
банке, „BNP Paribas“ и „Société Générale“, америчка „Citibank“, 
швајцарска инвестициона банка „UBS“, британске „Barclays“ 
и „Standard Charter Bank“, „Goldman Sachs“, и „Spanish Banco 
Santander“. Све наведене банке послују интернационално и 
установиле су да многе предности blockchain технологије имају 
капацитет да значајно смање њихове трошкове уз виши степен 
сигурности против сајбернапада, поред других предности.19 
На тај начин, створило се интересовање за имплементацију 
криптовалута кроз постављене финансијске системе. Тај тип 
криптовалутама се назива централизованим. Централизоване 
криптовалуте карактерише постојање администратора који 
издаје криптовалуту, одржава дневник и има мандат да 
онемогући одређене трансакције.20

Најновије тенденције на виртуелном тржишту ука-
зују да су неке компаније приметиле настајање једног 
новог, високо софистицираног тржишног сегмента, који 
има огромне могућности за раст и развој. Имајући у виду 
да компаније води професионални менаџмент који има 
капацитете да идентификује предности и недостатке одређених 

17  Aaron Van Wirdum „Is Bitcoin Anonymous? A Complete Beginner’s Guide“, https://bitcoin-
magazine.com/articles/is-bitcoin-anonymous-a-complete-beginner-s-guide-1447875283/, 2015. 
18  Rosario Girasa Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, Palgrave Studies 
in Financial Services Technology, Palgrave Macmillan, 2018, str. 35.
19  Yessi Bello Perez „8 Banking Giants Embracing Bitcoin and Blockchain Tech“, Coindesk, 
https://www.coindesk.com/8-banking-giants-bitcoin-blockchain/ 2015.
20  Peter Van Valkenburgh Peter & Jerry Brito: State Digital Currency Principles and Framework, 
Washington, DC, USA, 2015. str. 8.
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финансијских инструмената, коришћење тих сазнања може 
омогућити већи успех на тржишту криптовалута, него што је 
то случај са децентрализованим моделом. Једна од актуелних 
централизованих криптовалута која има капацитет да оствари 
значајне помаке на глобалном тржишту је Libra, криптовалута 
иза које стоји друштвена мрежа Facebook. Међутим, чак и тако 
јака компанија наилази на значајне препреке у пласирању 
сопствене криптовалуте на међународно тржиште.

3. ЕКОСИСТЕМ ТРЖИШТА КРИПТОВАЛУТА

Са развојем криптовалута, ствара се један потпуно нови 
екосистем са својим комплексним међусобним односима 
и сопственим интересима. Учесници на овом тржишном 
сегменту, као и на било ком другом, су претежно вођени 
реализацијом сопствених лукративних, или неких других 
интереса.

Тржиште криптовалута представља нови терен на којем 
сваки од учесника игра специфичну улогу.21 Учесници на 
поменутом тржишту се могу поделити на:22

1. кориснике криптовалута
2. рударе
3. мењаче криптовалута
4. трговце криптовалутама
5. сервисе за новчанике
6. креаторе криптовалута
7. понуђачи криптовалута
Корисници бирају да прибаве криптовалуте како би 

купили виртуелна или реална добра и услуге од посебних 
трговаца, реализације плаћања између физичких лица и 
слања дознака или за инвестиционе потребе, укључујући и 

21  Robby Houben, Alexander Snyers „Cryptocurrencies and blockchain Legal context and impli-
cations for financial crime, money laundering and tax evasion“, Policy Department for Economic, 
Scientific and Quality of Life Policies, European Parlament, 2018, str. 24.
22  Ibid, 24-28.
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шпекулативне намере.23 Постојање криптовалута је окренуто 
корисницима којима доноси слободу плаћања, независно 
од локације, државне регулативе и висине. Корисници су у 
центру интересовања blockchain технологије, а њихови захтеви 
постављени су као најважнији, за разлику од уобичајеног 
система плаћања.

Производња криптовалута подразумева употребу 
софистициране технолошке опреме, информатичке и људске 
ресурсе. Процес производње криптовалута се назива рударење, 
а произвођачи последично рудари. Будући да цео процес 
захтева ангажовање значајних ресурса, рудари као награду за 
рад присвајају најчешће блокове одређене криптовалуте у чију 
су производњу укључени. Неки рудари се групишу у такозване 
пулове како би повећали рачунарске капацитете.24

Намена криптовалута за куповину добара и услуга 
је донекле ограничена бројем трговаца који су спремни да 
прихвате исте као средство плаћања. Наведени проблем 
корисници могу да превазиђу коришћењем мењачница, преко 
којих могу заменити криптовалуте за фиат валуте и обрнуто.

Тржиште криптовалута се састоји од огромног броја 
криптотовалута који се мења на дневном нивоу. Поред настајања 
нових и нестајања старих криптовалута, оне које су активне 
на тржишту имају висок степен флуктуације вредности, 
што их чини погодним за различите врсте шпекулација. Из 
наведеног разлога постоје берзе трговаца криптовалутама, које 
омогућавају заинтересованим странама да врше замену између 
различитих јединица виртуелног новца по одређеном курсу. 
Наведене активности представљају могућност за остваривање 
високих зарада, али и за велике губитке, имајући у виду значајне 
промене на овом тржишном сегменту. Трговци се понекад 
називају мењачима између корисника или децентрализованим 
мењачима.25

23  European Central Bank „Virtual currency schemes - a further analysis“, Retrived from https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, 2015, str. 8.
24  European Commission Staff Report from the Commission to the European Parliament and to 
the Council on the assessment of the risks of money laundeirng and terrorist financing affecting 
the internal market and relating to cross-border situations, Annex, Part 2, Brussels, 2017, str. 85.
25  Andrew Marshall „P2P Cryptocurrency Exchanges, Explained”, https://cointelegraph.com/
explained/p2p-cryptocurrencyexchanges-explained, 2017, str. 1.



232

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА - бр.04/2019, година (XXX) XIX. vol.62

Чување криптовалута се испоставило као својеврстан 
проблем корисника виртуелног новца, имајући у виду да 
се ради о слабој карици у ланцу безбедности корисника. 
Корисници своје криптовалуте могу чувати на берзама које 
пружају такву врсту услуге или на специјалним новчаницима. 
Постоји неколико врста новчаника: хардверски новчаници, 
софтверски новчаници, уступљени новчаници и хибридни 
новчаници.26

Blockchain технологија служи као основа функционисања 
система криптовалута. Међутим, већина криптовалута има 
различити алгоритам, број могућих јединица, динамику 
производње, итд. Наведене параметре одређују креатори 
конкретне криптовалуте са циљем да пронађу своје место на 
тржишту.

Након креирања нове криптовалуте, неопходно 
је обезбедити довољно велики број корисника како би 
конкретна валута обезбедила зараду својим креаторима. 
Понуђачи криптовалута су појединци или организације 
коју нуде виртуелни новац корисницима након иницијалне 
понуде, посредством плаћања или бесплатно, најчешће да би 
финансирали развој криптовалуте или повећања иницијалне 
популарности.27 

4. АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА КРИПТОВАЛУТА

Државни регулатори и контролна тела су забринути 
поводом одређених карактеристика криптовалута за 
кориснике и инвеститоре с обзиром на то да обезбеђују готово 
потпуну анонимност учесника у трансакцијама, могућности 
прекограничног трансфера средстава без посредника и значајних 
потешкоћа у обезбеђивању против сајбер криминала.28 Како 
би било могуће на оптималан начин одредити правац дејства 
26  Tom Keatinge, et al. „Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and eval-
uating responses”, study commissioned by the Directorate General for Internal Policies, Policy 
Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2018, str. 14.
27  Robby. Houben, Alexander Snyers „Cryptocurrencies and blockchain Legal context and impli-
cations for financial crime, money laundering and tax evasion“, Policy Department for Economic, 
Scientific and Quality of Life Policies, European Parlament, 2018, str. 28.
28  Dragan Đurđević i Miroslav Stevanović „Društvene mreže i BitCoin: Izazov nacionalnoj 
bezbednosti u Kiber prostoru”, Nacionalna bezbednost, Akademija za nacionalnu Bezbednost, 
Beograd, Srbija, 3/2016, str. 69.
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и опсег активности државног апарата у смислу регулације 
и контроле поменутог тржишта, неопходно је прецизно 
дефинисање свих активности корисника криптовалута. Сходно 
томе, активности које корисници поменутог тржишта могу 
предузимати су:

1. производња криптовалута (рударење)
2. трговина криптовалутама
3. давање позајмица
4. конверзија криптовалута у фиат валуте
5. куповина добара и услуга
Рударење је интегрални процес у којем се врши генерисање, 

пренос и валидација трансакција са криптовалутама.29 
Производњом криптовалута се могу бавити појединци или 
специјализоване компаније, уз коришћење напредне опреме 
и информатичких знања. Дакле, рударење представља 
решавање комплексних аритметичких операција коришћењем 
процесорске снаге рачунара софистициране опреме. Рачунари 
који су у могућности да реше овај тип проблема, и као резултат 
стварају нове трансакционе блокове, су награђени са одређеном 
криптовалутом.30 Такође, са протоком времена производње 
неке криптовалуте, аритметичке операције које су неопходне 
за производњу блокова се усложњавају што за собом повлачи 
потребу за модернизацијом опреме и повећањем укупних 
капацитета.

Tрговина крипровалутама се одвија на интернет берзама 
широм света и омогућава куповину и продају виртуелне валуте, 
или замену једне виртуелне валуте за другу. Активности 
трговања криптовалутама омогућавају учесницима у размени 
да остваре високе зараде, имајући у виду значајне флуктуације 
на тржишту и тренд раста вредности виртуелног новца у 
претходном периоду.

Kорисници криптовалута имају могућност да учествују 
у кредитирању других корисника или сопственом у 
задуживању. Имајући у виду велику флуктуацију вредности 
29  Hari Krishnan, et al. „Cryptocurrency Mining – Transition to Cloud“, International Journal 
of Advanced Computer Science and Applications, 2015, Vol. 6, No. 9, str. 115.
30  Nikolei Kaplanov „Nerdy Money: Bitcoin, the private digital currency, and the case against 
its regulation“, Temple Law Review, 2012, str. 7.
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на тржишту криптовалута, камате које се наплаћују за ове 
активности су енормне. Међутим, постоји велики проблем код 
идентификовања валидних позајмица у односу на планиране 
преваре које су биле реализоване у претходном периоду са 
циљем крађе дигиталног новца и личних података лаковерним 
корисницима.

У регуларним трансакцијама, обострана конвертибилност 
криптовалута за неку од фиат валута или могућност куповине 
добара и услуга представља крајњи резултат сваке праве 
криптовалуте. Када се искључи вршење кривичних дела, 
наведене активности се могу спроводити са шпекулативним 
интересима, или са намером да се капитализује предузета 
производња неке криптовалуте. Такође, плаћање посредством 
криптовалута омогућава корисницима да изврше готово 
тренутне псеудоaнонимне трансакције, са минималним 
трошковима, између два рачуна која се налазе било где на 
планети, без обзира на државу и законску регулативу која у 
тим државама важи.  

Власник одређене виртуелне валуте има могућност да 
на интернет тржишту купи жељену врсту добара или услуга, 
чиме за виртуелни новац добија реалну вредност. Такође, 
поред регуларних добара и услуга које стоје на располагању, 
у претходном периоду је било много случајева да су неки 
корисници користили криптовалуте, због својих особина 
псеудоанонимности, за плаћање добара и услуга који су иначе 
нелегални.

Поред употребе blockchain технологије у области 
криптовалута, може се користити за реализацију паметних 
уговора, чија је сврха избацивање посредника, аутоматизација 
извршења клаузула уговора под договореним околностима 
и самим тим снижавање трошкова код уговорених страна. 
Паметни уговори имају следеће карактеристике: чиста 
електронска прирoда, софтверска имплементација, повећана 
извесност извршења, условна природа, самоизвршење и 
самодовољност.31 Њихова транспарентност, безбедност и 
ефикасност их чини посебно добрим избором за преобликовање 
постојећих бизниса.32

31  Matthew Sadiku et al. „Smart Contracts: A Primer“, Journal of Scientific and Engineering 
Research, 2018, str. 539.
32  Puli Sreehari et al. “SMART WILL converting the legal testament into a smart contract”, Pro-
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 Уклањањем потребе за директно укључивање људи у 
тренутку када је паметни уговор закључен и имплементиран у 
јавни дистрибуирани дневник, који садржи информације о свим 
претходним трансакцијама у којем сваки блок информација 
садржи временску ознаку која се везује за претходни блок, како 
би се дневник осигурао од нелегалних измена, компјутерски 
програм може на ефикаснији и економичнији начин извршити 
уговорене обавезе са вероватно мање могућности за грешку, 
неспоразум, одлагање или спор.33

5. ЕФЕКТИ УПОТРЕБЕ КРИПТОВАЛУТА

Оно што се са сигурношћу може рећи јесте да је улазак у 
ХХI век обележио период када се дешавају најбурније промене 
на глобалном нивоу него икада у људској историји.34 Процеси 
глобализације бришу границе између земаља, а питање 
глобалне валуте се само намеће будући да амерички долар 
полако губи неприкосновени примат који има од завршетка 
Другог светског рата. Еволуција глобалног система плаћања је 
довела до појаве криптовалута, које могу бити дефинисане као 
последњи напредак у развоју система плаћања роба и услуга 
на глобалном нивоу. Као такве, дизајниране су да омогућавају 
корисницима лаке, брзе, безбедне и јефтине трансакције. 
Основни циљ који стоји иза употребе криптовалута је 
децентрализација плаћања, односно, искључивање посредника 
из платног промета. Децентрализација плаћања и искључивање 
посредника би требало да снизи трошкове финансијских услуга 
и повећа брзину њиховог извршења. Укратко, криптовалуте 
представљају виртуелни систем новца који функционише налик 
стандарном систему плаћања, али омогућава корисницима 
да плаћају добра и услуге без коришћења посредовања неке 
централне установе од поверења.35

ceedings of the International Conference on Networks & Advances in Computational Technologies, 
2017, str. 203-207.
33  IIF team (2016): “Getting Smart: Contracts on the Blockchain”, Institute of international 
finance, Washington, DC, USA, 2.
34  Miša Stojadinović „Evropa i multipolarni svet“, Politika nacionalne bezbednosti, Institut za 
političke studije, Beograd, 2018, str. 164.
35  Ryan Farell „An Analysis of the Cryptocurrency Industry“, University of Pennsylvania, USA, 
2015, str. 4.
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Појава криптовалута је изазвала формирање фунда-
ментално новог система економских односа, где се размена 
средстава дешава без укључивања централних финансијских 
институција (конкретно банака) и других посредника, а 
безбедност и поузданост трансакција између заинтересованих 
страна је обезбеђена системом дистрибуираног дневника који 
представља мрежу аутономних рачунара, контолу и поуздано 
уписивање извршених трансакција уз помоћ криптографских 
функција (blockchain технологија).36 Када се троши BitCoin, не 
врши се трансфер физичких ствари већ дела рачунарског кода 
које је прекопиран из једног дигиталног новчаника у други.37

Налазимо се на прагу четврте индустријске револуције, 
која за прогрес човечанства користи дигитализацију као 
главни алат. Ширење нових, пре свега дигиталних технологија 
доноси нове могућности за отварање радних места, повећање 
продуктивности у секторима ослоњеним на употребу 
информационо-комуникационих технологија, као и за подизање 
нивоа јавних услуга за грађане (електронски сервиси).38 Четврта 
индустријска револуција, термин који је осмислио Klaus 
Schwab, оснивач и извршни директор Светског Економског 
форума, описује свет где се појединци крећу између дигитално 
домена и реалности коришћењем технологије која олакшава и 
организује њихове животе.39 Управо се blockchain технологија 
може сматрати везивним материјалом за нову индустријску 
револуцију у коју свет улази. Постмодерно друштво је не само 
масовно, већ и информатичко и умрежено друштво.40

6. KЉУЧНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРЖИШТА 

36  Olyga Ssegeevna Bolotaeva, at al. „The Legal Nature of Cryptocurrency“, North-Eastern 
Federal University, Yakutsk, Russia, 2019, str. 1.
37  Luke Tredinnick „Cryptocurrencies and the blockchain“, Business Information Review, London 
Metropolitan University, UK, 2019, str. 1. 
38  Stevan Veljović „Tehnološke promene kao faktor razvoja socijalne politike i upravljanja ljud-
skim kapitalom u Srbiji“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Univezitet u Beogradu, Beograd, 
jun 2019, str. 80. 
39  Dan Miller “Natural Language: The User Interface for the Fourth Industrial Revolution”, Opus 
Research, Inc, 350 Brannan St., Suite 340, San Francisco, CA 94107, USA, septembar 2016, str. 3.
40  Manuel Castells „Moć umreženog društvа“, Golden Marketing, Zagreb, 2000, str. 34.



237

Димић Миодраг ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРЖИШТА КРИПТОВАЛУТА

КРИПТОВАЛУТА

Тржиште криптовалута представља сложен механизам 
са комплексним међусобним узрочно последичним односима 
који одређују могућност употребе криптовалута и корисност 
за човечанство уопште. Детерминанте наведеног тржишта 
су бројне, а односе се на технолошке, економске, социјалне, 
политичке и правне детерминанте које одређују масовност 
употребе криптовалута.

Технолошке детерминанте се односе на конкретну 
технологију која се користи у употреби криптовалута. Block-
chain технологија, као изворна технологија иза криптовалута, 
није иста код свих врста криптовалута и нема идентичне 
карактеристике. Од 2009. до данас, blockchain технологија је 
напредовала, у прилог чему говори константно растући број 
захтева за патент који се односи на ту област. На пример, током 
2016 године предато је нешто више од 200 захтева, 2017. године 
971, 2018. године 1060 захтева за патент.41 Водећа држава у 
захтеву за патенте који се тичу blockchain технологије је Кина, 
која предњачи на светској сцени упркос активној забрани 
криптовалута у тој земљи.

Употреба одређене криптовалуте зависи од њене 
могућности да испуни очекивања корисника за одређеним 
карактеристикама, које могу бити степен анонимности, 
брзина трансакција, трошкови трансакција, могућност 
вршења шпекулативних активности, итд. Поред наведеног, 
под технолошки аспектом можемо подразумевати и пратећу 
инфраструктуру за коришћење криптовалута као средства 
плаћања, постојање берзи и мењачница, спремности пословних 
банака да реализују трансакције везане за криптовалуте, итд.

Економске детерминанте подразумевају настанак новог 
тржишног сегмента који је своју међународну каријеру отпочео 
са ниском тржишном капитализацијом, док раст популарности 
криптовалута почиње у јануару 2016. године, када је тржишна 
капитализација износила нешто више 7 милијарди долара. 
Врхунац вредности, криптовалуте су достигле почетком јануара 

41  https://thenextweb.com/hardfork/2019/03/13/data-china-is-patenting-all-the-block-
chain-tech-despite-banning-cryptocurrency/
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2018. године, са више од 800 милијарди долара тржишне 
капитализације и дневном трговином у износу од 44 милијарде 
долара. Данас, тржишна капитализација износи више од 200 
милијарди долара, док је забележена дневна трговина у износу 
од 54 милијарде долара. Наведено указује на пуцање балона 
цена и известан степен стабилизације вредности криптовалута, 
док дневна трговина бележи далеко стабилније вредности 
током времена. Односи понуде и тражње на децентрализованом 
тржишту би требало да буду кључан фактор у одређивању цена 
појединачних криптовалута и њихове употребне вредности. 
Међутим, тржиште криптовалута је подложно манипулацијама 
и шпекулацијама у одређеним околностима.

Политички односи и јавне политике које из њих 
произилазе директно утичу на прихваћеност криптовалута у 
одређеној држави. У великом броју земаља је од пласирања 
криптовалуте BitCoin 2009. године постојао негативан 
публицитет који је допирао управо од највиших државних 
званичника којима нови концепти плаћања вероватно нису 
били блиски. Такође, не би требало искључити ни активна 
рад одређених интересних група које представљају крупан 
капитал, а којима није у интересу губљење улоге посредника 
у реализацији плаћања. Моћ интересних група, између осталог, 
заснива се на управљању ресурсима које имају и њиховом 
стављању у функцију остварења интереса.42

Представници банака били су први гласноговорници који 
су се побунили против употребе криптовалута, указујући да се 
ради о превари и инструменту за реализацију кривичних дела 
као што су прање новца, финансирање тероризма, пореске утаје 
и других. Велики број земаља и њихове пореске власти боре се 
с проблемом новонасталог виртуелног тржишта, док неке са 
високом дозом реалности виде употребу BitCoin-а (и других 
криптовалута) као могућност за избегавање пореза, прање 
новца, финансирање тероризма, и могућности да је само машта 
ограничење за валуту, која у секунди може прећи са једног на 
други крај света, без контроле треће стране и мониторинга.43 

42  Slaviša Orlović „Interesne grupe“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beo-
gradu, Beograd, jun 2017, str. 16.
43  Dragan Đurđević i Miroslav Stevanović „Problemi sa kojima se suočava IT sektor u borbi 
protiv pranja novca u Srbiji“, Ekonomska teorija i praksa, FIMEK, Novi Sad, Srbija, 2014, str. 3.
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Поменуте интересне групе су утицале на надлежне државне 
органе да иду у правцу забране криповалута у водећим 
економијама света (САД, Кина, Европска Унија, итд) док су 
неке паралелно вршиле тестирање blockchain технологије и 
криптовалута за сопствене потребе. На пример, криптовалута 
Ripple се увелико користи као инструмент за међубанкарска 
поравнања. Интересне групе су користиле стратегије и тактике, 
које одређене су и формалним и неформалним структурама и 
начином функционисања власти и институција.44

Правна регулатива је под директним утицајем политике 
која је била окренута у правцу забране криптовалута. Међутим, 
наведено тржиште представља бизнис и развијене земље 
нису хтеле да буду изузете из глобалних кретања и расподеле 
добити, те су недавно отпочеле са правним регулисањем ове 
области. Правна регулатива је од изузетног значаја за развој 
криптовалута и blockchain технологије уопште будући да 
поставља јасне оквире и смернице за коришћење. Такође, 
тиме се промовише легално коришћење нових инструмената 
плаћања и сузбија се противзаконита употреба.

 Социјалне импликације употребе криптовалута могу 
бити значајне будући да долази до промена у друштвеним 
односима. Настајање берзи, мењачница, посредника у 
купопродаји и трговини криптовалута, призвођача новчаника и 
представника сајбер безбедности у новом тржишном сегменту 
представља појаву потпуно нових социјалних структура 
и њихових међусобних односа. На индивидуалном плану, 
очигледна је појава великог броја људи која је за јако кратко 
време дошла до значајног богатства мереног милионима 
долара на рачун вртоглавих скокова вредности појединих 
криптовалута и великих флуктуација које остављају простор 
високим стопама зараде.

44  Thomas Clive „Understanding and Comparing Interest Groups in Western Democracies“, in: 
Clive S. Thomas (ed.), First World Interest Groups, A Comparative Perspective, Greenwood Press, 
Westport, London, 1993, str. 5.
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7. ПРАВНИ АСПЕКТИ И СИСТЕМ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КРИПТОВАЛУТА

Правна регулација и доношење јавних политика које се 
односе на тржиште криптовалута представљају кључан фактор 
њихове шире употребе на глобалном нивоу. Период када је 
ова област била ван оквира законске регулације је далеко иза 
нас, али сада у овој сфери постоје нови изазови. У највећем 
броју развијених земаља, тржиште криптовалута је регулисано 
у потпуности, а неке државе попут Руске Федерације су 
разматрале могућност формирања националне криптовалуте 
са циљем превазилажења проблема у међународном систему 
плаћања посредством америчких долара. Различити приступи 
између држава, или чак од стране различитих агенција унутар 
Сједињених Држава, довеле су до збрке код компанија које се 
баве blockchain технологијом о надлежностима и регулаторним 
оквирима који ће бити примењени на њихове производе и 
услуге.45 Будући да се ради о глобалном феномену, проблем 
различитих државних регулатива негативно утиче на глобалну 
примену.

Сама правна регулатива би требало да регулише 
неколико сегмената који се тичу криптовалута и blockchain 
технологије. Првенствено правна регулатива регулише 
трговину криптовалутама за правана и физична лица, као 
и плаћање адекватних накнада држави. Према подацима 
Правне библиотеке Конгреса САД из 2018. године, потпуна 
забрана криптовалута је на снази у Алжиру, Боливији, Египту, 
Ираку, Мароку, Непали, Пакистану и Уједињеним Арапским 
Емиратима, док је имплицитна забрана на снази у Бахреину, 
Бангладешу, Кини, Колумбији, Доминиканској Републици, 
Индонезији, Ирану, Кувајту, Лесоту, Литванији, Макау, Оману, 
Катару, Саудијској Арабији и Тајвану.46 Исти извор указује да 
се закони о опорезивању примењују у Аргентини, Аустрији, 
Бугарској, Финској, Исланду, Израелу, Италији, Норвешкој, 
Пољској, Румунији, Русији, Словачкој, Јужноафричкој 
45  Jason Weinstein et al. „Promoting innovation through education: The blockchain industry, law 
enforcement and regulators work towards a common goal”, Global Legal Group Ltd. 59 Tanner 
Street, London SE1 3PL, United Kingdom, 2019, str. 2.
46  The Law Library of Congress research team “Regulation of Cryptocurrency Around the World“, 
The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, USA, 2018, str. 4.
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Републици, Шпанији, Шведској и Великој Британији, док се 
закони о спечавању прања новца и финанисирања тероризма 
примењују у Коста Рики, Кајманским острвима, Чешкој, 
Естонији, Гибралтару, Хонг Конгу, Острву Ман, Џерзију, 
Летонији, Лихтенштајну, Луксембургу и Сингапуру, а примена 
оба сета закона је на снази у Аустралији, Канади, Данској, 
Јапану и Швајцарској.47

Регулација тржишта криптовалута у Европској Унији 
отпочела је у октобру 2015. године када је Европски суд правде 
донео пресуду у случају „Hedqvist“ да трансакције промене 
фиат валута за BitCoin или неку другу криптовалуту, и обрнуто, 
подлежу порезу на додатну вредност.48 Затим, у јулу 2016. 
године, Европска Комисија је предложила амандман на Четврту 
Директиву против прања новца, којом су обухваћени пружаоци 
услуга дигиталних новчаника и виртуалних мењачница за 
криптовалуте.49 Захтеви предметне директиве обавезују 
пружаоце ових услога да се у потпуности прилагоде законима 
о спречавању прања новца и финансирању тероризма. Затим, у 
марту 2018. године Европска Комисија је представила акциони 
план о томе како то искористити могућности које пружају 
технолошке иновације у финансијским услугама, попут block-
chain-а, вештачке интилигенције и виртуелне меморије.50

Саме криптовалуте нису директно регулисане у већини 
држава чланица Европске Уније, а већина Централних банака 
је издала упозорење широј јавности да се ради о високо 
волатилним инструментима виртуелног плаћања. Делимична 
регулација тржишта криптовалута у контексту заштите од 
47  The Law Library of Congress research team “Regulation of Cryptocurrency Around the World“, 
The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, USA, 2018, str. 5.
48  Slučaj C-264/14, Skatteverket против David Hedqvist, ECLI:EU:C:2015:718, http://curia.
europa.eu/juris/celex.jsf.
49 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 
(EU) 2015/849 on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money 
Laundering or Terrorist Financing and Amending Directive 2009/101/EC, COM (2016) 450 final 
(July 5, 2016), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0450&-
from=EN, archived at http://perma.cc/D4NP-V5UA.
50  Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-
pean Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. FinTech Action Plan: For a More Competitive and Innovative European Financial 
Sector, COM (2018) 109 final (Mar. 8, 2018), http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cel-
lar:6793c578-22e6-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_ 1&format=PDF, archived at http://
perma.cc/F7NP-YPCP.
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кривичних дела прање новца и финансирање тероризма, као 
и наплате пореза у земљама Европске Уније, заснива се на 
наведеним одлукама и директивама, али је даље тумачење 
њиховог правног третмана различито у појединим земљама. 
Циљ националних стратегија и законских решења је да се у 
потпуности заштити финансијски систем и привреда државе 
од опасности попут прања новца.51 У Аустрији се криптовалуте 
третирају као нематеријална добра, а не као новац, што 
представља основу за њихово опорезивање. С друге стране, 
у Немачкој се криптовалуте класификују као обрачунске 
јединице, а самим тим и као финансијски инструменти.52 

Са аспекта законодавства у Србији, криптовалуте спадају 
у законом недефинисану област. Народна банка Србије је у 
издала два саопштења, једно у 2014. и једно у 2016. години, 
у којима се оградила од употребе криптовалута и указала да 
домаћи држављани који учествују у активностима које се 
тичу криптовалута наведено чине на сопствени ризик. Осим 
наведеног, у Србији не постоји важећа законска регулатива 
нити јавна политика која на директан начин регулише 
пословање у овој области. Међутим, у Србији постоје фирме 
чија је делатност трговина криптовалутама, а неке чак имају 
и инсталиране јавне банкомате на којима је могуће купити 
одређене криптовалуте за динаре.

8. ЗАКЉУЧАК

Криптовалуте су најављене као нови тектонски поремећај 
на тржишту финансијских услуга будући да би требало да 
снизе трошкове реализације трансакција уз истовремено 
убрзавање истих. Међутим, виртуелни новац још увек није 
дошао до критичне масе корисника како би се могло говорити 
51  Dragan Đurđević i Miroslav Stevanović „Društvene mreže i BitCoin: Izazov nacionalnoj 
bezbednosti u Kiber prostoru”, Nacionalna bezbednost, Akademija za nacionalnu Bezbednost, 
Beograd, Srbija, 3/2016, str. 77.
52  Gesetz über das Kreditwesen [KWG] [Banking Act], Sept. 9, 1998, BUNDESGESETZBLATT 
[BGBL.] [FEDERAL LAW GAZETTE] I at 2776, § 1, para. 11, sentence 1, no. 7, http://www.
gesetze-im-internet.de/kredwg/KWG.pdf, archived at http://perma.cc/WTA6-DYS7, unofficial 
English translation available at https://www.bafin.de/Shared Docs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/ 
dl_kwg_en.pdf? blob=publicationFile&v=3 (updated through July 15, 2014), archived at http://
perma.cc/8M5A-7WYR; Virtual Currency (VC), BAFIN, https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/ Fin-
Tech/VirtualCurrency/virtual_currency_node_en.html (last visited Mar. 16, 2018), archived at http://
perma.cc/K29E-WRGL.
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о наследнику стандардних инструмената плаћања. Могло би 
се закључити да blockchain технологија и криптовалуте као 
њен најзаступљенији дериват имају капацитет да унапреде 
пословање и убрзају новчане токове. Глобална примена 
криптовалута може представљати значајан изазов, поготово 
ако се узме у обзир неповерење шире популације према новој 
и неафирмисаној технологији. 

Установљавање свих битних елемената новонасталог 
екосистема на тржишту финансијских услуга је од битног 
значаја за даљи развој тржишта. Појава BitCoin-а и 
осталих криптовалута које су настале на принципу block-
chain технологије су довеле до настанка новог тржишног 
сегмента са значајном тржишном капитализацијом. Њихова 
децентрализована структура је поред значајних предности 
обезбедила место за различите врсте унапређења, као и простор 
за остваривање додатног профита.

Најава уласка глобално присутних привредних субјеката 
на тржиште криптовалута указује да се ради о значајној 
појави која може попримити шире размере, односно, 
глобалну примену. Поменуте најаве указују да су компаније 
идентификовале јаке и слабе стране blockchain технологије у 
контексту производње, дистрибуције и коришћења виртуелног 
новца. Наведене активности су усмерене на финансијско 
искоришћавање експанзије новог тржишног сегмента.

Идентификација учесника на тржишту криптовалута 
је значајна са аспекта даљег унапређења услуга, тако и 
ради установљавања праве мере законске регулативе која 
ће допринети развоју иновација, а у исто време смањити 
могућности за злоупотребе. Са истим циљевима, неопходно 
је било извршити диференцијацију активности које учесници 
на тржишту криптовалута могу да врше.

На основу презентованих података уочава се потреба 
за доношењем адекватно одмерене правне регулативе, која 
је тек у процесу формулисања у највећем броју земља. 
Поред тога, важно је нагласити да на глобалном нивоу није 
постигнут консензус поводом дефинисања самих криптовалута 
у смислу законске регулативе и јавних политика, што може 
донети проблеме у будућности, будући да се ради о глобалном 
феномену. 
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Miodrag Dimić

DETERMINANTS OF THE CRYPTOCURRENCY 
MARKET

The emergence of a new ecosystem in the virtual finan-
cial market is caused by the use of blockchain technolo-
gy for cryptocurrency production. The subject matter of 
this paper is precisely the determinants of that system, 
namely, political, economic, social and legal, which 
influence the development and adaptation of crypto-
currencies on a global scale. The aim of the paper is 
to define the determinants of the virtual money market 
in order to provide a foundation for further research. 
Also, bearing in mind the spatial limitations of this 
work, BitCoin will be taken as a standard for all cryp-
tocurrencies, which does not diminish the importance 
of other cryptocurrencies оn the global market. The-
oretical sources include scientific research by various 
organizations such as RAND, IMF, European Central 
Bank, as well as relevant researchers. Methodologi-
cally, the paper relies largely on secondary sources of 
data from the aforementioned research, or on content 
analysis of those researches. We have concluded that 
full identification of all the factors and factors of the 
cryptocurrency market is of utmost importance for the 
further development and eventual wider global use of 
cryptocurrencies.

Keywords: blockchain technology, cryptocurrencies, 
payment decentralization, BitCoin, law regulation.53
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