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LA INCERTESA DEL BITCOIN 
 

Aquest treball de recerca neix de la nebulosa que envolta el fenomen del bitcoin. El bitcoin és una 
criptomoneda (moneda digital) que va ser creada al 2009 per un informàtic japonès, amb el 
pseudònim de Satoshi Nakomoto, que cada cop té més presència en els mitjans de comunicació. 

L’objectiu del meu treball de recerca, és comprendre el sistema que utilitza el bitcoin, i també 
poder comprovar si són certs els dubtes ètics que hi ha al voltant del bitcoin. Aquesta investigació, 
està plantejada en dues vessants, la teòrica i la pràctica.  

La part teòrica consisteix en l’estudi de la història de les monedes i les seves característiques per 
després poder entendre el bitcoin. També analitzo el funcionament del bitcoin, els seus 
avantatges i desavantatges i, com a complement, faig  un comentari d’una selecció de notícies 
que ajudaran a entendre millor el tema. La part pràctica es divideix en dues parts: la primera part 
és una anàlisi d’una enquesta feta a unes 150 persones de manera aleatòria i la segona part, 
consisteix en fer una entrevista a un professional del sector financer. 

Tota aquesta recerca ens ajudarà a assolir els objectius inicials i a examinar si tots els usos del 
bitcoin són ètics. Com una de les moltes conclusions d’aquest treball, puc dir que la moneda del 
bitcoin, pot ser ètica o no, ja que depèn de l’ús que li doni el propietari.   

Per concloure, en aquest treball de recerca he pogut aprendre sobre el funcionament de 
l’economia d’avui en dia i com el bitcoin s’incorpora dins d’aquesta.  També, m’agradaria destacar 
el fet d’haver pogut parlar amb un professional del sector financer i haver pogut entendre el seu 
punt de vista respecte la moneda bitcoin. 

Aquesta imatge, ens mostra una gràfica de l’evolució del preu del bitcoin fins avui en dia.  
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