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Keskuspankkiirit ja kansainväliset yritysrahoittajat ovat jo pitkään teeskennelleet vihaavansa 

Bitcoinin ja Ethereumin kaltaisten kryptovaluuttojen koko käsitettä, mutta samaan aikaan 

investoivat voimakkaasti lohkoketjuteknologioihin ja -infrastruktuuriin.

Tempun tarkoitus ei ole selvä, mutta todennäköisesti se oli joukkokäännytyspsykologiaan 

perustuva yritys - "Emme pidä krypto- ja digivaluutoista, koska meillä ei muka ole mahdollisuutta 

valvoa niitä; vapaiden markkinoiden kannattajien pitäisi omaksua ne sokeasti, koska niin te voitatte

meidät." |

Samalla, kun suuret pankkiyritykset investoivat miljardeja erilaisiin lohkoketjutuotteisiin, 

keskuspankit ja globaalit instituutiot, kuten BIS ja IMF, ovat kehittäneet omia järjestelmiään. 

Itseasiassa BIS panee innostuneena merkille, että noin 90% keskuspankeista kaikkialla 

maailmassa ovat jo ottamassa käyttöön CBDC-järjestelmiä. (CDBC = Central Bank Digital 

Currency = keskuspankin digitaalinen valuutta)  

http://prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=5762%20
https://www.investopedia.com/terms/c/central-bank-digital-currency-cbdc.asp
https://www.imf.org/en/home
https://www.bis.org/


Mutta miksi kukaan haluaisi käyttää hallituksen ja instituutiopankkien valvomia kryptovaluuttoja, 

kun heillä on pääsy Bitcoin'iin ja kymmeniin muihin kolikoihin, joiden oletetaan olevan itsenäisiä? 

Miksi vaihtaa vapaus lisättyyn keskittämiseen?

Ensinnäkin nykyiset kryptovaluutat eivät ole niin vapaita, kuin monet uskovat, koska hallituksen 

laaja lohkoketjutapahtumien seuraaminen on ollut käynnissä jo vuosia ja ajatus täysin anonyymista

kryptokäyttäjästä on hieman fantasiaa, kuten myös vuosi vuodelta yhä epärealistisemmaksi käyvä 

ajatus, että Bitcoin'in kaltainen tuote "kaataa" keskuspankit. 

Toiseksi kryptomarkkinat ovat erittäin epävakaat, osittain siksi, että ne ovat edelleen hyvin 

rajalliset. Vaikka krypton käyttö Amerikassa on yleisempää, kuin useimmissa muissa maissa ja 

noin 12% ihmisistä käyttää sitä sijoituksena (ei valuuttana), muu maailma on enimmäkseen 

kiinnostumaton, sillä sen arvioitu globaali jalanjälki on noin 4%. Tästä neljästä prosentista vain 

kourallinen ihmisiä omistaa suurimman osan markkinoista; nämä ihmiset tunnetaan "valaina" ja 

heillä on kyky kallistaa markkinoita ylös tai alas vähällä vaivalla.

Tätä tapahtuu myös monissa muissa kauppahyödykkeissä ja paperivaluutoissa. Asia on niin, että 

kryptokaan ei ole immuuni keplottelulle.

Kolmanneksi, krypto houkuttelee ihmisiä nopeilla voitoilla, mutta myös massiiviset tappiot ovat 

vaara. Kryptomarkkinoiden kokonaisarvo on romahtanut 2 biljoonaa (1012) dollaria pelkästään 

viime vuoden aikana - yli 60% arvostaan. FTX:n kaltaisten valtavien kaupankäyntiyhtiöiden 

romahdus heikentää myös markkinoiden vakautta ja yleensä tavallinen sijoittaja joutuu kärsimään 

seuraukset.

Pankkieliitti voi käyttää kaikkia näitä tekijöitä ja paljon muuta perusteluna CBDC:n käyttöönotolle ja 

kryptokaupan globaalille sääntelylle. Ja jos nykyisten kolikoiden verilöyly jatkuu, ihmiset saattavat 

jopa toivottaa CBDC:t tervetulleiksi "turvallisena" sijoitus- tai valuuttajärjestelmänä.

Sijoitustappiot lohkoketjutuotteissa ja pörssiskandaalit tarjoavat pankkijärjestelmälle varsin sopivan

tilaisuuden mainostaa omia valuuttojaan korvaavina. FTX -tapahtuman jälkeen useat 

kansainväliset pankit, mukaan lukien JP Morgan ja Goldman Sachs, ovat vaatineet valtion 

sääntelyä ja siirtymistä CBDC:hen.

Yhdysvaltain parlamentti on järjestänyt FTX:ää koskevia kuulemistilaisuuksia, joissa painotetaan 

sääntelyä. Euroopassa globalisti Christine Lagarde ja Euroopan keskuspankki vaativat 

maailmanlaajuista yhteistyötä kryptovaluuttojen seurannassa ja hallinnassa. Lagarde haluaa 

https://www.foxbusiness.com/economy/ftx-collapse-wipes-out-billions-investors-flee-crypto


"digitaalisen euron" korvaavan olemassa olevat kolikot ja syyttää FTX:ää ja suurempia 

markkinoiden menetyksiä valvonnan puutteesta.

Lukuisat kryptoanalyytikot vaativat myös sääntelyä ja kutsuvat kryptoa "rikkinäiseksi ja 

hyödyttömäksi", kunnes hallitukset puuttuvat asiaan ja välittävät (valvovat) kauppaa. Tämä on 

täysin päinvastoin, kuin kryptoaktivistit alun perin aikoivat yli 10 vuotta sitten, kun Bitcoin oli 

lapsenkengissään ja digitaalista kauppaa myytiin jonkinlaisena vallankumouksena pankki-

oligarkiaa vastaan. On kuitenkin helppo nähdä, mihin tämä kaikki on menossa.

Se tarkoittaa entistä laajempaa keskittämistä. Paperivaluutoilla vallitsee ainakin todellinen 

anonymiteetti, mutta CBDC:n myötä lohkoketjun reskontran (ledger) olemassaolo sulkee pois 

kaiken yksityisyyden kaupankäynnissä.

Eikä vain sitä, vaan myös institutionaalinen kyky leikata ihmiset irti varallisuudesta ja 

taloudellisesta pääsystä tulee olemaan syvällinen. Jos yritys- ja hallitusjohtoinen peruutuskulttuuri 

on mielestäsi paha nyt, niin odota vain, kunnes he voivat jäädyttää digitaaliset tilisi lyhyellä 

varoitusajalla johtuen siitä, mitä satuit sanomaan somessa. Ja käteisettömässä yhteiskunnassa on 

vain vähän vaihtoehtoja jonkinlaisten pimeiden markkinoiden lisäksi.

CBDC:t merkitsevät kansalaisten jäljellä olevan taloudellisen vapauden täydellistä kuolemaa ja 

keskuspankit käyttävät FTX:n kaltaisia katastrofeja hyväkseen, että tämä kuolema tapahtuisi vielä 

nopeammin.
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