
5,1% українців мали справу з
криптовалютами
5,1% українців особисто проводили операції з криптомонетами та/або
блокчейном. Такими є дані дослідницької компанії Gradus.

Українці дедалі більше залучаються до світу альтернативних грошей. Більш ніж
половина (55,9%) респондентів національної репрезентативної панелі Gradus сказали,
що знають про поняття криптовалют, а 5,1% вже особисто проводили операції з
криптомонетами та/або блокчейном. Кожен п'ятий (20,7%) українець 18-24 років хоч раз
у своєму житті купував-продав криптовалюту або брав участь в ICO, первинному
розміщенні монет. За оцінкою світової консалтингової компанії TripleA 12,73%
мешканців України володіють криптогрошима, при тому що середній світовий рівень у
2021 році становив 3,9%.

“Хоча найпопулярнішим методом збереження та примноження коштів серед українців
залишається купівля звичайної валюти (32,6%), покупка криптомонет у нашій країні вже
зустрічаються частіше, ніж інвестиції у цінні папери. І, звичайно, нове покоління
почувається набагато впевненіше у цій індустрії, оскільки вони з дитинства підключені
до світового віртуального простору. Старші люди надають перевагу старим добрим
дорогоцінним металам та нерухомості”, — каже засновниця і директорка Gradus
Research Євгенія Близнюк.

Найпопулярніша операція в українському світі крипти — відкриття криптогаманця, він є
у 77% тих, хто займається цією сферою діяльності. Кожен другий криптоактивний
українець купував/обмінював токени на біржі. Основна мета криптогаманця —
отримання доходу у криптовалюті, найрідкісніше застосування — для ігор (18,9%).

https://triple-a.io/crypto-ownership/


Розраховувалися цим типом грошей за реальні товари третина (31,5%) тих наших
земляків, хто на “ти” з криптовалютами і, що цікаво, мешканці невеликих міст у
північних регіонах роблять це частіше.

У 2020 році Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров висловлювався про
важливість блокчейн технології та ринку віртуальних активів у майбутній цифровій
економіці світу: “Я сподіваюсь, що вже у наступному році крипто-компанії вперше
зможуть легально працювати в Україні”. 8 вересня 2021 року Верховною Радою України
було прийнято Закон “Про віртуальні активи”, який регулює правовідносини в індустрії
криптовалют. Але у жовтні президент України Володимир Зеленський повернув його до
парламенту зі своїми пропозиціями.

Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом
самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає
структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю,
віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 13 січня 2022
року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-kripto-kompanii-vpershe-zmozhut-legalno-pratsyuvati-v-ukraini

