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Abstract 

 

The dissertation "Important Trends in the Development of Cryptocurrencies in 

the Georgian Financial System" consists of an introduction, three chapters, eight 

paragraphs, a conclusion and a list of used literature.In the introduction we present 

the urgency of the research problem, the subject and object of the research, the 

purpose and objectives, the current state of problem solving, the research methods 

and methodology used by us, the research results, news and more.We have 

processed it in three subsections. 1 in the chapter. Theoretical foundations of 

cryptocurrency circulation. In this chapter we have discussed the importance of 

money in its historical retrospective from barter germs to gold coins and paper 

money. The essence of money is its main characteristics. Mechanism for settlements 

between economic entities. 

Subsection 1.1 Theoretical basis for the circulation of cryptocurrencies We have 

discussed the reasons for the creation of digital money as a form of money surrogate 

in the modern monetary system. Towards process management. 

1.2. Conceptual approaches to the operation of cryptocurrencies. In this chapter 

we have discussed the quantitative theory of money in relation to digital money. 

According to this theory, the aggregate monetary demand is determined according 

to the macroeconomic Fisher equation. We also discussed the principle of 

competition, in the process of which the best individual decisions of the monetary 

participants are automatically selected. We have discussed Hayek's theory of 

economic equilibrium, which cannot be achieved until money is controlled by the 

state. Presented to the monopoly issuer. According to which the process of 

denationalization of money is a peculiar way of economic liberation of the society. 

1.3. Cryptocurrencies as an integral part of cash circulation In this subsection we 

have discussed the classification of money supply aggregates. Georgia is one of the 

integral parts of Rome. Cryptocurrencies have also been discussed.Chapter 2 

"Practical aspects of the functioning of cryptocurrency as a monetary instrument" 
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In this chapter we have discussed the specifics of the functioning of digital money 

due to the contradictory nature of digital money. The impact of negative attitudes 

of state authorities on cryptocurrencies. We have considered the scheme of 

interaction of external and internal environment, which is presented as a complex, 

and which includes elements such as: control subsystem, control subsystem and 

feedback subsystem, which operate within the system. 

2.1. Fundamentals of Monetary Instrument Operation in the Form of 

Cryptocurrency In this subsection we have discussed the systematic representation 

of the monetary system from the position of digital money management on the basis 

of the model "black box". Execution of transactions through digital money. 

2.2. Statistical bases of cryptocurrency operation from the position of 

correlation-regression analysis. In this section, we discuss the dynamics of the 

exchange rate of the currency "Bitcoin" against the US dollar, its price and 

capitalization. 

2.3. Cryptocurrency development trends in the world economy. In this 

subsection, we review the development trends ofcryptocurrencies based on the 

example of the UK, Sweden, Italy, Italy, Spain, based on the approaches and 

regulation in these countries. 

Chapter 3 Trends in the operation of cryptocurrency in Georgia. In this chapter 

we have discussed the current state of Georgian legislation regarding 

cryptocurrencies and approaches as well as the current state of cryptocurrencies in 

Georgia. 

3.1. Cryptocurrency market development retrospective in Georgia 

In this section, we have discussed the advantages and disadvantages of Georgian 

cryptocurrencies in their development. Georgia's position in the international 

digital money financial market, as well as in terms of the development of 

cryptocurrency mining and the prospects for attracting international foreign 

investment. 

3.2. Prospects for the development of cryptocurrencies in the monetary system 
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of Georgia. In this section we have discussed the retrospective of creating Georgian 

cryptocurrencies, their purpose, advantages, disadvantages and disadvantages. Also, 

the existing digital money market, its perspectives and the risks of using 

cryptocurrencies in a negative aspect. International experience in recognizing 

cryptocurrencies as an official means of payment. Also considering the future of 

cryptocurrencies in terms of shrinking the northern economy as the foundation of 

a transparent financial system. Expectations in Georgia in terms of blockchain 

technology. Existing experience and future. 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. ფინანსური ურთიერთობების ფუნქციონირების 

პროცესში ცნება „ფულად მიმოქცევასთან“ ერთად მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ისეთი ეკონომიკურ-სამართლებრივი კატეგორია, როგორიცაა 

„ფული“. ფულის ტრადიციული ფორმების განვითარებასთან და 

სახეცვლილებასთან ერთად ვითარდებიან მათი შემცვლელები იგივე 

„ფულადი სუროგატები“, რომლებიც თავისუფლად იყენებენ ეკონომიკაში 

კერძო ორგანიზაციები ურთიერთანგარიშსწორებისას. 

დღეისათვის ინტერნეტ ქსელის აქტიური განვითარების გამო, 

ტექნოლოგიური პროცესინგული ინოვაციებისა და დაშიფვრის 

თანამედროვე საშუალებების სრულყოფასთან ერთად, ფულადი 

სუროგატების ყველაზე პოპულარულ სახეს წარმოადგენს ანგარიშსწორების 

ციფრული საშუალება კრიპტოვალუტის სახით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე 

მოთხოვნადი და, ამასთან ერთად, როგორც საქართველოს სამეცნიერო 

წრეებში, ისე, მთლიანობაში, მსოფლიო ეკონომიკის ჩარჩოებში ნაკლებად 

შესწავლილი ინსტრუმენტი ფულადი მიმოქცევის დარგში.  

ანგარიშსწორების ასეთი საშუალებები წარმოადგენენ, ერთის მხრივ, 

თავისებურ და წინააღმდეგობრივ მოვლენას ფინანსური მომსახურეობების 

თანამედროვე ბაზარზე, ხოლო, მეორეს მხრივ კი - გლობალურ სისტემას, 
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რომელიც დღითიდღე სულ უფრო სწრაფად ვითარდება. უკვე ამჟამად 

კრიპტოვალუტები მოითვლიან 1700-ზე მეტ სახესხვაობას. მონეტარული  

პოზიციიდან კრიპტოვალუტები ნაწილობრივ შეიძლება განიხილებოდნენ 

როგორც ეკონომიკურ-სამართლებრივი კატეგორია „ფული“. მაგრამ  დარგის 

ყველა წარმომადგენელი არ ემხრობა ასეთ მოსაზრებას მოცემული 

კატეგორიის გაორებული ბუნების გამო. ფაქტიურად კრიპტოვალუტები 

ცვლიან რეალურ ფულს ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტებს შორის 

ანგარიშსწორების, გაწეულ მომსახურეობებზე  ან შეძენილ საქონლებზე  

ღირებულების შეტანის ოპერაციების განხორციელების, სახელმწიფოს 

წინაშე არსებული ვალდებულებების დაფარვის დროს. პრაქტიკაში კი 

ფულის შემცვლელების ემისია წარმოადგენს ისეთი ნეგატიური 

ეკონომიკური პროცესების წყაროს, როგორებიცაა ხელფასის გაუცემლობის 

რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა, საქონლების (სამუშაოების, 

მომსახურეობების) თვითღირებულების დონის წონადი დეფორმაცია და, 

აქედან გამომდინარე, საბაზისო სიდიდიდან ფასების გადახრა, დახშული 

(ჩრდილოვანი) ფინანსური სისტემების ფორმირება, კორუფციის გაზრდა, 

ბარტერულ სქემაზე დაფუძნებული ოპერაციების რაოდენობის შემდგომი 

ზრდით. ყველა ეს მიზეზი ასე თუ ისე მიგვიყვანს პრობლემებამდე 

თანამედროვე ფულად-საკრედიტო ურთიერთობების სისტემაში.  

საქართველოს სახელმწიფოს მიერ სრული ინფორმაცია ფულად 

ანგარიშსწორებათა განხილული ინსტრუმენტის ნებადართული 

საქმიანობის საზღვრების მასშტაბის შესახებ საკითხთან მიმართებაში არ 

არსებობს, საქართველოში „ახალი ფულადი საშუალებისადმი“ 

არაერთმნიშვნელოვან დამოკიდებულებისა და ციფრული ვალუტის 

მიმოქცევაში ექსპერიმენტული დანერგვის შესაძლო გზები. საქართველოში 

ციფრულ ვალუტებთან დაკავშირებული ოპერაციების ნორმატიულ-

სამართლებრივი რეგულირება ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ 

ცალკეული ფინანსური უწყების მხოლოდ და მხოლოდ ბრძანებულების 

ფორმატით. კრიპტოვალუტების ასეთი აქტიური განხილვისას აქტუალური 
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რჩება მათი სახელმწიფო რეგულირების, სახელდობრ, სამართლებრივი 

რეგულირების, მსოფლიო ბაზარზე ციფრული ფულის განსაზღვრის, 

გამოშვების, ასევე საგადასახადო სისტემების, არასამართლებრივი 

გამოყენების საფრთხეებისა და შესაძლებლობების უცხოური საუკეთესო 

პრაქტიკის გათვალისწინება, კრიპტოვალუტების საერთაშორისო 

რეგულირებაში არსებული სამართლებრივი მიდგომების  საკითხების 

გაზიარება. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის გათვალისწინებით, დღეისათვის 

მოქმედ საგადასახადო საშუალებებთან ერთად, კრიპტოვალუტის ფორმით 

ფულადი სუროგატების ფუნქციონირების პრობლემა უნდა ვაღიაროთ 

საკმაოდ აქტუალურად.  

  კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო კვლევის მიზანი 

მდგომარეობს თანამედროვე ფულად-საკრედიტო ურთიერთობების 

სისტემაში  კრიპტოვალუტების იგივე ციფული ფულის ფუნქციონირების 

თაობაზე მეცნიერული საფუძვლების განვითარებასა და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შემუშავებაში.  

დასახული მიზნის შესაბამისად ჩამოყალიბებულია კვლევის ძირითადი 

ამოცანები:  

1) ციფრული ვალუტების მიმოქცევის თეორიული საფუძვლების 

გაანალიზება, ფენომენი კრიპტოვალუტების, როგორც ფულადი მიმოქცევის 

შემადგენელი ნაწილის გახსნა; 

2) კრიპტოვალუტის ფორმით ცნება ციფრული ვალუტის კვლევა 

სისტემური მიდგომის პოზიციიდან; 

3) შესასწავლი ინსტრუმენტის სპეციფიკის დასაბუთება კორელაციურ-

რეგრესიული ანალიზის პოზიციიდან; 

4) კრიპტოვალუტების ეროვნული  ბაზრის განვითარების ძირითადი 

ტენდენციების დახასიათება და სისტემატიზირება, საქართველოსს 

ტერიტორიაზე კრიპტოვალუტების დაკანონების პირობებში ეროვნული 

საგადასახადო სისტემის სრულყოფაზე რეკომენდაციების მიცემა; 
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კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტებია  ციფრული ფული 

წარმოდგენილია კრიპტოვალუტის ფორმით, რომლის საშუალებითაც 

ხორციელდება ანგარიშსწორებები თანამედროვე ფულად ურთიერთობათა 

სიასტემაში.  

კვლევის საგანი წარმოდგენილია თანამედროვე ფულადი 

ურთიერთობების სისტემის სახით, რომელიც ყალიბდება კრიპტოვალუტის 

ფორმით ციფრული ვალუტის წარმოქმნის, ჩამოყალიბებისა და 

განვითარების შედეგად.  

    კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველია ქართულ და 

უცხოურ ენაზედ არსებული სამეცნიერო შრომები, პუბლიკაციები  

რომლებიც შეეხებიან თანამედროვე ფულად საკრედიტო  ურთიერთობად 

სისტემაში გადასახადის საშუალების სახით კრიპტოვალუტების 

ფუნქციონირების პრობლემატიკას.  

კვლევის მეთოდები. თანამედროვე ფულად ურთიერთობათა   სისტემაში 

საგადასახადო ინსტრუმენტის ფუნქციონირების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლების დასაბუთებისას  გამოვიყენეთ 

საერთაშორისო კვლევების პრაქტიკაში აპრობირებილი შემდეგი მეთოდები: 

დაკვირვების მეთოდი, აბსტრაგირების მეთოდი, ანალიზის მეთოდი, 

პროგნოზირების მეთოდი, კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის მეთოდი, 

რედუქციული მიდგომა, სატისტიკური მეთოდი, 

დაკვირვების მეთოდს მკვლევარები იყენებენ ძიებით კვლევებში, რათა 

ნათელი გახადონ, თუ რა უნდა შემოწმდეს, როგორც ჰიპოთეზა. ისინი 

დაკვირვების მეთოდებს იყენებენ მაშინაც, როდესაც დამატებით მონაცემებს 

აგროვებენ სხვა მეთოდებით გაკეთებული აღმოჩენების გასაუმჯობესებლად. 

დაკვირვების მეთოდი ასევე გამოიყენება მონაცემთა შეგროვების ძირითად 

მეთოდად აღწერით კვლევებში. კვლევის აღნიშნული მეთოდი გამოვიყენეთ 

დისერთაციის პირველი თავის პირველ და მეორე პარაგრაფში. 

აბსტრაგირების ქვეშ იგულისხმება საგნის მეორეხარისხოვანი ნიშნებისა 

და თვისებებისაგან აზრობრივი განყენება მისი არსებითი თვისებების 
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გამოყოფისა და შესწავლის მიზნით. აბსტრაგირების პროცესის შედეგია – 

აბსტრაქცია. აღნიშნული მეთოდი გამოვიყენეთ მეორე თავის პარაგრაფებში 

2.1 და 2.2  

ანალიზის მეთოდი - სინთეზის საწინააღმდეგო მეთოდი, რომლის 

მიზანია მთელის დაშლა და მისი დანაწევრება ნაწილებად; გავაანალიზეთ 

კრიპტოვალუტების გავლენა ქვეყნის მონეტრულ სისტემაზე, ფულადი მასის 

საერთო მოცულობაზე. ეს მეთოდი გამოყენებულია დისერტაციის მესამე 

თავში 

პროგნოზირების მეთოდი, გვაძლევს საშუალებას, წარსულში 

დაგროვილი გამოცდილება, დასაბუთებული დაშვებები, ჰიპოთეზები და 

შეფასებები გამოვიყენოთ მომავლის წინასწარი განჭვრეტისათვის  

დღევანდელი მდგომა-რეობის გათვალისწინებით. აღნიშნული მეთოდი 

გამოვიყენეთ პარაგრაფში 3.2. 

კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის მეთოდი. რეგრესიულ  ანალიზი 

იმ მეთოდების ერთობლიობას ეწოდება, რომელთა მეშვეობითაც ცვლადებს 

შორის რეგრესიული დამოკიდებულების გამოვლენა და გაანალიზება ხდება. 

რეგრესიული ანალიზი წარმოადგენს დაკვირვების შედეგების დამუშავების 

ერთ-ერთ ყველაზე მეტად გავრცელებულ მეთოდს და რიგ შემთხვევებში 

გამოდის ისეთი მეთოდების საფუძვლად, როგორიცაა ექსპერიმენტის 

დაგეგმვა, მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკური ანალიზი, 

დისპერსიული ანალიზი და სხვა. 

რეგრესიული ანალიზის კომპეტენციას განეკუთვნება გამოსაკვლევი 

დამოკიდებულებების ფორმის შესწავლის პრობლემა. რეგრესიული 

ანალიზი კორელაციური დამოკიდებულებების ფორმებს შემდეგი სქემის 

შესაბამისად იკვლევს: პირველად ხდება ყველაზე ინფორმაციული ნიშან-

თვისებების შერჩევა, შემდეგ ხდება რეგრესიის მოცე-მული განტოლების 

უცნობი პარამეტრების შეფასება და ბოლოს ტარდება მიღებული შე-დეგების 

სიზუსტის ანალიზი. კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის მეთოდი 

პარაგრაფებში 1.3 და 2.2  
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რედუქციული მიდგომა  დაფუძნებულია ვარაუდზე, რომ ობიექტის 

თვისება დადის მისი ელემენტების თვისებათა ჯამამდე. ამის მაგალითს 

წარმოადგენს გამოკვლევები, რომელიც ეყრდნობა ფულადი მასის 

აგრეგატების (კომპონენტების) კვლევებს. ეს მიდგომა გამოვიყენეთ  

დისერტაციის პირველსა და მესამე თავში. 

სტატისტიკური მეთოდი. არის მეთოდი, რომელიც, მათემატიკური 

მეთოდის მსგავსად, საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ ბიზნესის 

მეცნიერების ფორმალიზება, გადავიყვანოთ მისი თვისებრივი 

მეთოდოლოგია რაოდენობრივ დონეში, ციფრებისა და ფორმულების ენაზე. 

ეს მეთოდი მოითხოვს ნებისმიერი თეორიული კონსტრუქციის სამეურნეო 

ინსტიტუტების რეალურ, პრაქტიკულ ფუნქციონირებასთან შეჯერებას; 

სტატისტიკური მეთოდი ბიზნესის პროცესებისა და მოვლენების 

მოდელირებისა და პროგნოზირების საშუალებას იძლევა, რითაც ხელს 

უწყობს სამეურნეო სისტემების ეფექტურ მართვას. ეს მეთოდი 

გამოყენებულია დისერტაციის მეორე და მესამე თავებში. 

სადისერტაციო კვლევის სამეცნიერო სიახლე კვლევის მიზნიდან 

გამომდინარე მდგომარეობს კრიპტოვალუტების, როგორც ფულადი 

მიმოქცევის განუყოფელი ნაწილის ფუნქციონირების თანამედროვე 

თეორიასა და მეთოდოლოგიის განვითარებასა და საქართველოს 

მონეტარულ სისტემაში კრიპტოვალუტის სახით ციფრული ფულის 

განვითარების მიმართულებათა შემუშავებაში. აღნიშნული 

დასაბუთებულია განხორციელებული  კვლევის შედეგებით, რომლებიც 

მიღებულ იქნა ავტორის მიერ ფენომენ კრიპტოვალუტის შესწავლის 

მსვლელობაში. სადისერტაციო ნაშრომში შემდეგი მეცნიერული სიახლეებია 

მოცემული: 

 შემუშავებულია ციფრული ფულის საშუალებით გარიგებების 

განხორციელების კონტექსტური დიაგრამის ავტორისეულისეული 

ვარიანტი; 
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 მოცემულია კრიპტოვალუტის ერთეულის ფასისა და 

კაპიტალიზაციის ურთიერთკავშირის კორელაციურ-რეგრესული მოდელი; 

 შემოთავაზებულია შეიქმნას საქართველოს ეროვნული ბანკის  

დაქვემდებარებაში (ან მისგან დამოუკიდებლად) სპეციალური საფინანსო 

დაწესებულება, კრიპტოვალუტის ფულად საგადამხდელი საშუალებად 

აღიარებისათვის; 

 შემუშავებულია ციფრული ვალუტის ურთიერთობების სფეროს 

ინფრასტრუქტურის ავტორისეული სქემა; 

 მოცემულია, საქართველში კრიპტოვალუტის ფულად 

საგადამხდელო საშუალებად აღიარების შემთხვევაში ფინანსურ სისიტემის 

განვითარების სავარაუდო სცენარები. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო 

კვლევის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს კრიპტოვალუტის, 

როგორც ფულადი მიმოქცევის ინსტრუმენტების ცნების არსებული 

მეცნიერული ჰიპოტეზების შევსებაში და დახვეწაში. ფულის შემცვლელების 

თანამედროვე ფორმების, როგორც თანამედროვე ფულადი საშუალების 

განუყოფელი კომპონენტის ფუნქციონირების პრობლემატიკის კვლევა ხელს 

უწყობს საანალიზო ფენომენისადმი ინტერესის ზრდას  თანამედროვე 

მეცნიერი  მკვლევარების მხრიდან. რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს 

შესასწავლი ფინანსური ინსტრუმენტის, როგორც ლეგიტიმური 

საგადასახადო საშუალების დამახასიათებელი ატრიბუტების დეტალური 

ანალიზის ჩატარებას.  

ჩატარებული კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს 

ზოგადად თანამედროვე მსოფლიოს და კონკრეტულად საქართველოს  

ფინანსურ სისტემაში კრიპტოვალუტების რეგლამენტირებისკენ 

მიმართული ზომების კომპლექსის შემუშავებაში. მიღებული პრაქტიკული 

შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სახელმწიფო მონეტარული 

ხელისუფლების მიერ თანამედროვე ფინანსურ სისტემაში კრიპტოვალუტის 

მიმოქცევის რეგულირებაში საკანონმდებლო-სამართლებრივი აპარატის 
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სრულყოფასა და ქვეყნის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კოორდინაციაზე 

ორიენტირებული მიზნობრივი პროგრამების შემუშავების პროცესში.  

დისერტაციის ცალკეული დებულებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

პროფესიული და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების  პროფილის  

საგანმანათლებლო პროგრამებში, შესაბამისი მიმართულების 

სპეციალისტების მოსამზადებლად. 

ნაშრომის აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე დაცული გვაქვს 

ორი კოლოკვიუმი და გამოქვეყნებული გვაქვს 5 სტატია რომლებიც 

განსაზღვრულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ბიზნესის 

ადმინისტრირების, საჯარო მმართველობისა და მენეჯმენტის 

საუნივერსიტეტო საბჭოში მიერ. ორი საერთაშორისო კონფერენციაზე 

გაკეთებული გვაქვს მოხსენება. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 

შესავლის, სამი თავისა და 8 ქვეთავისაგან, დასკვნისაგან, გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხისაგან და მთლიანობაში კომპიუტერული ნაბეჭდი 170 

გვერდისაგან. ნაშრომის შინაარსი: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. კრიპტოვალუტების მიმოქცევის თეორიული საფუძვლები 

1.1. კრიპტოვალუტების მიმოქცევის თეორიული საფუძვლები 

1.2. კრიპტოვალუტების ფუნქციონირების საკითხისადმი 

კონცეპტუალური მიდგომები 

1.3. კრიპტოვალუტების როგორც ფულადი მიმოქცევის შემადგენელი 

ნაწილი 

თავი2. კრიპტოვალუტის, როგორც ფულადი ინსტრუმენტის 

ფუნქციონირების გამოყენებითი ასპექტები 

2.1. ფულადი ინსტრუმენტის  ფუნქციონირების საფუძვლები 

კრიპტოვალუტის ფორმით 

2.2. კრიპტოვალუტის ფუნქციონირების სტატისტიკური საფუძვლები 
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კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის პოზიციიდან 

2.3. კრიპტოვალუტის განვითარების ტენდენციები მსოფლიო 

ეკონომიკაში. 

თავი 3  კრიპტოვალუტის ფუნქციონირების  ტენდენციები 

საქართველოში. 

3.1. კრიპტოვალუტის ბაზრის განვითარების რეტროსპექტივა 

საქართველოში 

3.2. კრიპტოვალუტების განვითარების პერსპექტივები საქართველოს 

ფულად სისტემაში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

შესავალ ნაწილში განსაზღვრულია საკვლევი ტემის აქტუალობა, 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. განხილულია ნაშრომის მეცნიერული და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. გადმოცემულია ძირითადი კვლევითი 

საკიტხები, აღწერილია კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები. 

პირველ თავში განხილულია ფულადი მასის ისეთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტს, როგორიცაა  ფულის სუროგატები (კრიპტოვალუტა). 

წარმოადგენენ რა საკმაოდ სპეციფიკურ მოვლენას, ისინი იწვევენ არანაკლებ 

ინტერესს ქართველ მეცნიერებში.  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს თანამედროვე კანონმდებლობაში 

ტერმინი „ფულის სუროგატები“ აქტიურად გამოიყენება, აღნიშნული ცნების 

განმარტება არ არის მოყვანილი, რის გამოც შესაძლებელია საკამათო გახდეს 

ესა თუ ის დეტალი.  

ეკონომისტთა დიდი ნაწილი ციფრულ ფულს განიხილავს, როგორც 

ფინანსურ ინსტრუმენტს ობიექტის პოზიციიდან, რომლის დამახასიათებელ 

ნიშანს წარმოადგენს ეროვნული  ვალუტის ისეთი ფუნქციების სრულად ან 

ნაწილობრივ შესრულების უნარი  როგორებიცაა:  
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- ღირებულების ზომა; 

- მიმოქცევის საშუალება; 

- გადახდის საშუალება; 

- დაგროვების საშუალება; 

- მსოფლიო ფული   

    თანამედროვე სამეცნიერო ლექსიკონებში ცნება „სუროგატი“ ახსნილია 

შემდეგნაირად: „პროდუქტი (საგანი), რომელიც მხოლოდ გარკვეული 

მსგავსებით წარმოადგენს ნატურალური პროდუქტის ჩამნაცვლებელს“  

მსგავსი სახის სამეცნიერო წყაროები გვთავაზობენ ეკონომიკური 

კატეგორიის -  „ფულის სუროგატის“ შემდეგ განმარტებას: „ფულადი 

დოკუმენტებისა და გარიგებების პირობითი სახელწოდებაა, რომლებსაც 

გარკვეულწილად შეუძლიათ ჩაანაცვლონ ფული, შეასრულონ მისი 

ცალკეული ფუნქციები. ფულად სუროგატებს მიეკუთვნებიან თამასუქები, 

საგადასახადო ჩარიცხვები, სავალო ჩარიცხვები, ბარტერული გარიგებები“  

    ს. გეზელის აზრით, ფულის კლასიკური ფორმები არ არიან 

ეფექტურები, რადგან  - ქრებიან მიმოქცევიდან ყოველთვის, როგორც კი 

წარმოიქმნება მათი გაზრდილი მოთხოვნილება, და ძირავენ ბაზარს იმ 

მომენტებში, როდესაც მათი რაოდენობა ისედაც ჭარბია, ეს გამოთქმა 

მიეკუთვნება „ოქროს სტანდარტის“ ეპოქას, რომელიც იმ დროს გამოდიოდა 

ქაღალდის ფულის ემისიის საყოველთაოდ მიღებულ ფორმად. გეზელის 

მოსაზრების  საფუძველზე დღევანდელ საფინანსო სისტემაში უპირატესობა 

გადადის „ციფრული ფულის“(კრიპტოვალუტების) მხარეს, ან, სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, „თავისუფალი ფულის“ მხარეს. მისი აქტიური 

დანერგვის პირობისას საქონელგაცვლის პროცედურა უფრო ადვილად 

წარმოებს. მაგრამ ფულის ტრადიციული ფორმებიდან უფრონ თანამედროვე 

- ციფრულ ფორმებზე გადასვლის პროცესში არ უნდა დაგვავიწყდეს მათი 

დაცულობის პრობლემის შესახებ.  

    ეკონომიკური სისტემის განვითარების თანამედროვე პირობებში 

ციფრული ფული, როგორც ეკონომიკის სუბიექტებს შორის 
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ანგარიშსწორებათა განხორციელების მექანიზმი, ალბათ, ყველა ფინანსურ 

ინსტრუმენტს შორის ერთადერთი და ყველაზე სპეციფიკურია. ასეთი სახის 

დახასიათება განპირობებულია ფულადი მიმოქცევის განსახილველი 

ელემენტის ფუნქციონირების არატრივიალობით, აგრეთვე, მის 

ფორმირებასთან დაკავშირებული თავისებურებებით.  

    ჯერ ერთი, ეკონომიკური ინსტრუმენტი „ფულის სუროგატის“ 

წარმოქმნა დასაშვებია მხოლოდ კრიზისული ეკონომიკის პირობებში, 

რომლისთვისაც დამახასიაღებელა ოფიციალური ვალუტის უკმარისობა. 

მეორეც, ფულის სუროგატების გამოჩენა განპირობებულია სახელმწიფოს 

მხრიდან მკაცრი ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის განხორციელებით, 

რომლის საბოლოო მიზანი მიმართულია ინფლაციური პროცესებისაგან 

ეროვნული ეკონომიკის გაწმენდისკენ ამასთანავე, დღევანდელი ციფრული 

ფულის მიმოქცევა უშუალო გავლენას ახდენს როგორც, მთლიანობაში, 

ეკონომიკის სუბიექტების საქმიანობაზე, ისე თვით ეკონომიკაზე და  

წარუშლელ კვალს ტოვებს  მათ შემდგომ განვითარებაზე.  

    ეკონომიკის დარგში არსებულ ლიტერატურაში წარმოდგენილ 

მიდგომებს, რომლებიც ციფრული ფულის, როგორც ერთობლივი ფულადი 

მიწოდების მნიშვნელოვანი შემადგენლის დეტერმინაციას, თავისი 

მრავალფეროვნების მიუხედავად, გააჩნიათ მსგავსი  დაჯგუფების 

ელემენტები.  

    არსებული ლიტერატურული წყაროების  საფუძველზე შეიძლება 

გამოვყოთ სამი ძირითადი მიდგომა ცნება „ფულის სუროგატის“ 

ინტერპრეტაციისათვის.  

    პირველი მიდგომა ფულის სუროგატს ახასიათებს როგორც 

არაფულად ფინანსურ ინსტრუმენტს. ამ თვალსაზრისის მიმდევრები 

ფულის სუროგატებს აიგივებენ საგანთან, რომელიც შეაქვთ ფულის 

ბრუნვაში ოფიციალურად ნებადართული ვალუტის შეცვლის მიზნით. ამ 

მიდგომის მომხრეების აზრით, ფულის სუროგატების ემიტირება ხდება 

კერძო პირების მიერ, რასთან დაკავშირებითაც მათი მიმოქცევა ეკონომიკაში 
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რეგლამენტირებულია სახელმწიფოს მიერ . რაც დღევანდელ ფულად 

სისიტემაში გვხვდება უკვე როგორც ციფრული ფული.      მეორე მიდგომა - 

ტერმინის ფულადი განმარტება - დაფუძნებულია იმ აზრზე, რომ ციფრული 

ფული როგორც ფულადი სუროგატის ერთ-ერთი სახეობა - ეს, პირველ 

რიგში, საგადასახადო საშუალებაა.  ცნება „ფულადი სუროგატის“ 

განხილვისას ფულადი განმარტების ჩარჩოებში ყურადღება უნდა მიექცეს 

შემდეგ თავისებურებას: ფულადი სუროგატი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

ვალუტის ოფიციალურად ნებადართულ ფორმებთან ერთად.  

მესამე მიდგომის წარმომადგენლები ფულად სუროგატს განიხილავენ 

როგორც ვალუტის სპეციფიკურ ფორმას. ამ ჰიპოთეზის ფარგლებში ცნება 

„ფულადი სუროგატებ“-ს განხილვისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ის, 

რომ ფულის სუროგატები, რომლებიც უმრავლეს შემთხვევაში 

წარმოდგენილი არიან საგზაო ჩეკების, საკრედიტო ბარათების, 

დეპოზიტებისა და სხვა სახით, წარმოადგენენ არასრულფასოვან ფულს, მათ 

მთავარ ფუნქციად უნდა ჩაითვალოს გადახდის საშუალების ფუნქცია.რაც 

უკვე აღარ გვხვდება ციფრული ფულის შემთხვევაში და ამიტომ ეს ფორმა 

მიეკუთვნება უკვე ოცდამეერთე საუკუნის ფულადი სუროგატების  უახლეს 

ფორმას რაც მის გამოარჩევს სხვა უკვე აქამდე არსებული ფულადი 

სუროგატებისაგან.  

მეორე თავში ფულის სუროგატების საფუძველზე მოცემულია ნახაზი 

კონტექტური დიაგრამის ფორმატში. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას, 

რომელიც აძნელებს კრიპტოვალუტის ფორმით ციფრული ფულის 

ნაკლოვანებების კომპლექსური ანალიზის ჩატარებას, წარმოადგენს 

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების საფუძველზე გარიგებების 

განხორციელების სფეროში მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტების 

არარსებობა.  

აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის მიზნით შემოგთავაზებთ შემდეგ 

ალტერნატივებს: 

1) ციფრული ფულის თანამედროვე ფორმების ლეგიტიმაცია. 
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2) ფულის სუროგატების პოპულარულ ფორმებთან მუშაობაზე 

სპეციალისტების მომზადების კურსების ორგანიზაცია, რომლებიც 

იძლევიან ოფიციალური დასაქმების გარანტიას. 

3) ციფრული ურთიერთობების სფეროს სპეციალისტების ხელფასის 

მაღალი დონე.  

ნახაზი 1. კონტექსტური დიაგრამა ციფრული ფულის საშუალებით 

გარიგებების განხორციელების მაგალითზე ავტორისეული ხედვა 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

განვსაზღვრეთ  არსებული პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელი 

პირობები (კრიტერიუმები): 

1) მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტების რაოდენობა, რომლებიც 

ჩართულნი არიან ფულის სუროგატების თანამედროვე ფორმების ბაზაზე 

გარიგებების ჩატარებაში. 

2) კრიპტოვალუტის ფორმით ფულის სუროგატების ბაზაზე 

გარიგებების განხორციელების ხარისხი. 

3) ფინანსური დანახარჯები ეროვნული ეკონომიკის ფარგლებში 

კრიპტოვალუტის ფორმით ფულის სუროგატების ფუნქციონირებისთვის 

ალტერნატივების დანერგვაზე. 

    თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების სისტემაში, რომელიც 

ხასიათდება სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის უწყვეტი განვითარებით, 

ყოველდღიურად იცვლიან სახეს კრიპტოვალუტის ფორმით ინსტრუმენტი 

„ფულის სუროგატის“ როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი 

შემადგენლები. ინტერნეტ-გამოცემა „რბკ“- ს მონაცემების თანახმად, 2019 

 

წესები და პროცედურები                               კანონმდებლობა  

 

მომსახურეობათა                                                                                     ჩატარებული  

მომხმარებლები                                                                                        გარიგება 

 

 

                      სპეციალისტები                           მოწყობილობა 

გარიგების განხორციელება ფულის 

სუროგატების საფუძველზე 
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წელს კრიპტოვალუტების ბაზარზე ფულის სუროგატების ერთ-ერთ 

ყველაზე მოთხოვნად ფორმად იქცნენ „ბიტკოინი“ს მონეტები   

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია თითოეული  

კრიპტო ვალუტის სიმბოლო, რომლითაც იგი არის საერთაშორისოდ 

ცნობილი(იხ.ცხრილი 9). მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია და 2019 წლის 

მონაცემები  ერთი ერთეულის ფასი, მიწოდების ბრუნვა, მოცულობა და 

პროცენტული ცვლილებები ერთ, ოცდაოთხ საათსა და შვიდი 

დღისმანძილზე. 

ვალუტის ერთეულის ფასის მაჩვენებლის პოზიციიდან საანალიზო 

კრიპტოვალუტა „ბიტკოინი“ ყველაზე ძვირია ყველა არსებულ ციფრულ 

ანალოგს შორის. ასე, 2019 წლის დეკემბრის 30 ის მონაცემებით „ბიტკოინის“ 

ერთი მონეტის ფასმა შეადგინა 7,918.69 დოლარი, რაც პრაქტიკულად 31 ჯერ 

ძვირია ვალუტა „ეთირიუმის“ ერთეულის ფასთან შედარებით, რომელიც 

2019 წლის 30 დეკემბრისათვის შეადგენდა 250.39 დოლარს.  

    აქედან გამომდინარე, კრიპტოვალუტა „ბიტკოინი“ ლიდერობს თავის 

კონკურენტებთან შედარებით (პირველ რიგში, კრიპტოვალუტების ისეთ 

სახეებთან შედარებით, როგორებიცაა „ეთირიუმი“, „რიპლი“ და 

„ლაითკოინი“) პრაქტიკულად ყველა მაჩვენებლის მიხედვით: საბაზრო 

კაპიტალიზაციის დონის მიხედვით, ვალუტის ერთეულის ფასის მიხედვით 

და შემდგომი გამოყენებუის პერსპექტივების მიხედვით.  

შეიძლება ვაწარმოოთ ქართულ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 

კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ კურსის დინამიკის შეფასება. 2016 წლის 1 

იანვრის მონაცემებით ბიტკოინისა და ლარის თანაფარდობა შეადგენდა 

1:31710,54. ყველაზე „ბიუჯეტური“ თვე აღმოჩნდა 2016 წლის აპრილი - 

ბიტკოინისა და ლარის თანაფარდობამ შეადგინა 1:28374,11. 2016 წლის 

ბოლოს, წლის დასაწყისთან შედარებით,  ბიტკოინის კურსი 1,5 ჯერ 

გაიზარდა - 31710,54 ლარის ნიშნულიდან 48282,61 ლარის ნიშნულამდე 1 

მონეტაზე.  

„ბიტკოინის“ მონეტების ბაზაში ოპერაციების აღრიცხვა ეფუძნება 
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დეცენტრალიზაციის პრინციპს: კრიპტოვალუტა „ბიტკოინთან“ 

დაკავშირებული ყველა გარიგება შეესაბამება წინასწარ დაგეგმილ წესებს, 

რომლებსაც აქვთ ოქმის სახე, აგრეთვე, გარე ადმინისტრატორის ჩარევის 

გარეშე.  კრიპტოვალუტა „ბიტკოინთან“ დაკავშირებული გარიგებების 

ორგანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს შემსრულებლიდან შემკვეთამდე 

(ერთრანგიანობის, ანუ პირინგულობის პრინციპი), რაც განაპირობებს 

ოპერაციის მონაწილეთა თანასწორუფლებიანობას.  

ნახაზი 2. აშშ დოლართან მიმართებაში ვალუტა „ბიტკოინის“ კურსის 

ცვალებადი დინამიკა 2010 დან 2021 წლის მარტის ჩათვლით 

 

 წყარო: http://geoeconomics.ge/?p=13220 

    მეცნიერ-ეკონომისტების მხრიდან კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ 

სახით წარმოდგენილი „ფულის სუროგატის“ ფენომენისადმი 

ყოველდღიურად მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით კორელაციურ-

რეგრესიული ანალიზის საშუალებით შევამოწმოთ კრიპტოვალუტა 

„ბიტკოინის“ საბაზრო კაპიტალიზაციის მაჩვენებელზე კრიპტოვალუტის 

ერთეულის ფასის მაჩვენებლის ზემოქმედების ხარისხი . სტატისტიკური 

ანალიზის ასეთი მეთოდის გამოყენება ხელს უწყობს საკვლევის 

კრიპტოვალუტის ზემოთ აღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის კავშირის 

ხასიათისა და რაოდენობრივი გამოხატულების დადგენას.  

კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის გამოყენებით სტატისტიკური 
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მოდელის ფორმირებისთვის ბაზურ და საანგარიშო მონაცემებად გამოდიან 

კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ ერთეულის ფასის მაჩვენებლები და 

საანალიზო ფულის სუროგატის კაპიტალიზაციის დონე. 

გამოვიკვლიეთ რა იმ მაჩვენებლების  სისტემა, რომლებმაც ასახვა ჰპოვეს 

ცხრილ 1-ში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თანამედროვე ეკონომიკის 

ჩარჩოებში კრიპტოვალუტის ერთეულის ფასის მაჩვენებლის ზრდის 

პირობისას იზრდება საანალიზო ვირტუალური ვალუტის საბაზრო 

კაპიტალიზაციის მაჩვენებელი (მოცემული კვლევის ჩაჩოებში - 

კრიპტოვალუტები „ბიტკოინის“ მონეტების სახით). 

ცხრილი 1. საწყისი მონაცემები კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ ჭრილში 

კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის ჩასატარებლად ავტორის გამოთვლა 

თარიღი  ერთი ბიტკოინის 

ფასი აშშ დოლარში (Xi) 

ერთი ბიტკოინის 

საბაზრო 

კაპიტალიზაცია (Yi) 

01.01.2015 771.15 9400260663,00 

01.01.2016 313.64 4289287759,00 

01.01.2017 434.22 6527492315,00 

01.01.2018 972.95 156441622845,00 

01.01.2019 13791.60 231350986890,00 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ. 

მოცემული ცხრილის მონაცემების თანახმად შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ 

შემდეგი დასკვნა: მიუხედავად პრევალირებადი ტენდენციისა საანალიზო 

პერიოდში კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ ერთეულის ფასის მაჩვენებლის 

ზრდისკენ, აღინიშნება ნახტომისებური ცვლილება. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უთანაბრობა, რომელიც 

განაპირობებს კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ ერთეულის ფასისა და 

კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ საბაზრო კაპიტალიზაციის საანალიზო 

მაჩვენებლების ზრდასა და ვარდნას, ავტორის აზრით, აიხსნება ეკონომიკის 

სუბიექტების მხრიდან კრიპტოვალუტა „ბიტკოინისადმი“ ინტერესის 

მკვეთრი ზრდით და, როგორც შედეგი, „ბიტკოინის“ მონეტაზე 
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ყოველწლიურად მზარდი მოთხოვნით . 

კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ საანალიზო ნიშნების 

ურთიერთდამოკიდებულება შეიძლება ავღწეროთ მარტივი წირითი 

რეგრესიის მათემატიკური განტოლებით (ფორმულა 1): 

Yn = a0 + a1x1 + anxn,                                  (1) 

სადაც  a - რეგრესიის კოეფიციენტებია; 

x - გავლენის მომხდენი ფაქტორი (კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ 

ერთეულის ფასი, დოლ.); 

n - საანალიზო წლების რაოდენობა; 

Y - კრიპტოვალუტა „ბიტკოინის“ საბაზრო კაპიტალიზაციის 

მაჩვენებელი, დოლ].  

მესამე თავში განხილულია კრიპტოვალუტის ბაზრის განვითარების 

რეტროსპექტივა საქართველოში, მოცემულია ქართული კრიპტოვალუტების 

მოკლე დახასიათება, განვითარების პერსპექტივები. 

კრიპტოვალუტის, როგორც ლეგიტიმური საგადასახადო საშუალების 

ოფიციალური აღიარება, ერთის მხრივ, ხელს შეუწყობს ვირტუალური 

ვალუტის გამოყენების პოზიტიური გამოცდილების განვითარებას, რის 

შედეგადაც იქცევა: 

1) კრიპტოვალუტების გამოყენებაზე სტატისტიკური მონაცემების 

მიღება; 

2) ოპერაციებზე კონტროლის განხორციელება და იდენტიფიკაცია;  

3) მოცულობებზე შეზღუდვების შემოღების შესაძლებლობა და 

ოპერაციების ჩამონათვალი; 

4) არბიტრაჟის შესაძლებლობა პასუხისმგებლობის რეგულირებისა და 

დადგენის მიზნით. 

მეორეს მხრივ, კრიპტოვალუტის ლეგალიზაციას შეიძლება მოჰყვეს 

უარყოფითი შედეგები, რომლებიც გამოიხატება შემდეგში: 
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1) კრიპტოვალუტებში დაბანდებებისადმი მოქალაქეების ინტერესის 

გაზრდისა და მათ მიერ სახსრების დაკარგვის რისკების პოტენციურად 

გაზრდის ალბათობა; 

2) არაკეთილსინდისიერი და თაღლითური სქემების გამოყენებისა და 

საშუალებების ჩრდილოვანი ბრუნვის წარმოქმნის შესაძლებლობა. 

ცხრილი 2. საქართველოს ტერიტორიაზე კრიპტოვალუტის განვითარების 

პერსპექტივები ავტორისეული ხედვა 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

    უკანასკნელი ვარიანტი - შესაძლებელი - დღეისათვის ყველაზე 

აქტუალურია ვირტუალური ვალუტების რეგულირების პრობლემასთან 

მიმართებაში ქვეყნის მთავრობის ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ხედვის  

გამო. ის განუსაზღვრელი ვადით გადადებს ფულის სუროგატების 

ფუნქციონირების პრობლემის გადაჭრას, რასაც მოჰყვება ქვეყნის სტატუსის 

დაქვეითება.როგორც წამყვანი რეგიონში  თანამედროვე  ტექნოლოგიების 

დანერგვისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მხრივ.ასეთი 

ალტერნატივა ხელს შეუწყობს საშუალებების მოძრაობის მონიტორინგისა 

სცენარი მოკლე დახასიათება 

პესიმისტური ქვეყნის მთავრობა აკრძალავს და პასუხისმგებლობას 

დააკისრებს კრიპტოვალუტის გამოყენებაზე. ბიზნესი 

შეეცდება გაიტანოს თავისი ფინანსური აქტივები ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ.  

შესაძლებელი ფულის სუროგატების ფუნქციონირების პრობლემის 

განხილვა გადაიდება მოკლე ვადით რიგი ნორმატიული 

მოთხოვნების შემოღების ინიციატივაზე მკაფიო 

პოზიციის არარსებობის გამო, რომლებიც იძლევიან 

კრიპტოვალუტის უსაფრთხო გამოყენების გარანტიას.  

ოპტიმისტური კრიპტოვალუტა აღიარებული იქნება კანონიერ 

საგადასახადო საშუალებად. სახელმწიფომ გაანალიზა 

ყველა წინადადება მოცემულ პრობლემაზე, 

გაითვალისწინებს მსოფლიო პრაქტიკის დადებით 

გამოცდილებას ფულის სუროგატების თანამედროვე 

ფორმებისთვის ლეგიტიმური საგადასახადო საშუალების 

სტატუსის მინიჭებაზე.  
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და ოპერაციებზე კონტროლს. იდენტიფიკაციის შეუძლებლობას, 

არაკეთილსინდისიერი და თაღლითური სქემების რაოდენობის ზრდას, 

სამართლებრივ ველში ფინანსური დავებისა  შეუსრულებლობას და 

ვირტუალური ვალუტების ბრუნვის არაკონტროლირებად ზრდას . ამრიგად, 

ყველაზე სწორ პასუხს კითხვაზე „რა ვუყოთ ფულის სუროგატებს 

კრიპტოვალუტების ბაზაზე?“ წარმოადგენს მათი რეგულირება. 

კრიპტოვალუტების რეგლამენტაციის საზღვარგარეთულ პრაქტიკასთან 

დამატებით ცხრილ 3-ში ავტორის მიერ გამოყოფილია დამატებითი 

მიზეზები, რომლებიც ადასტურებენ საქართველოს ტერიტორიაზე 

კრიპტოვალუტების ლეგალიზაციის მიზანშეწონილობას.  

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია, რომ ეროვნული ბანკის მხრიდან 

კრიპტოვალუტის ფორმით ფულის სუროგატების ფუნქციონირებაზე 

ზედამხედველობის განხორციელებასათვისათვის შეიძლება შეიქმნას 

სპეციალური საფინანსო დაწესებულება (სსდ). 

სსდ-ების საქმიანობის ლიცენზირების პროცესი, რომლებიც გეგმავენ 

გარიგების განხორციელებას კრიპტოვალუტების საშუალებით, 

მიმაგრებული იქნება საქართველოს ეროვნულ ბანკზე  საქმიანობის 

რეგულირების განხორციელების მიზნით.  

რელევანტური ვარიანტის განსაზღვრის მიზნით შევაჯეროთ ორივე 

ვარიანტის შესაძლო ნაკლოვანებები და უპირატესობები. მიღებულმა 

შედეგებმა მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში. 

ცხრილ 3-ში ასახული მონაცემების საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ 

შემდეგი დასკვნა: პირველი მოდელის დამტკიცების შემთხვევაში 

საქართველოს ეროვნული  ბანკი გააძლიერებს თავის ფუნქციას, როგორც 

ფულად-საკრედიტო სფეროს რეგულატორი. 

ერთის მხრივ, ფულად-საკრედიტო სფეროში მართვის ერთიანი 

ცენტრალური ორგანო კომფორტული და  მოსახერხებელია, რადგან არ 

არსებობს არავითარი შუალედური რგოლი „კრიპტოვალუტის ემისიონერი - 

მყიდველის“ წყვილს შორის. ასეთი სქემა გულისხმობს კრიპტოვალუტით 



24 

 

განხორციელებული ტრანზაქციების დაცულობის  მაღალ დონეს.  

მეორეს მხრივ, პირველი მოდელის დამტკიცების შემთხვევაში მოხდება 

ფულადი სფეროს მონოპოლიზაციის პროცესი, რომლის დამახასიათებელი 

ნიშანი  მმართველობითი დიქტატურის გამოვლენა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებულია კვლევა - „კრიპტოვალუტების 

ინფორმირებულობის კვლევა საქართველოში“, რომლის ძირითადი მიზანი 

იყო, დაგვედგინა საზოგადოების განწყობა, ინფორმირებულობა და მზაობა, 

იმ შემთხვევისათვის  თუ მოხდება კრიპტოვალუტის დანერგვა, როგორც 

ოფიციალური საგადამხდელო საშუალება. 

ცხრილი 3. მაკონტროლირებელი ორგანოს ბაზაზე კრიპტოვალუტის 

ფუნქციონირების ორგანიზაციის ვარიანტების შედარებითი ანალიზი 

 

 

წყარო: შემუშავებულია ავტორის მიერ. 

     

 

ნიშანი ვარიანტი 1 ვარიანტი 2 

კრიპტოვალუტის ემისია სებ(საქ ეროვ ბანკი) სსდ(სპეც საფი დაწეს) 

კრიპტოვალუტის უსაფრთხო 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა  

სებ სსდ 

კრიპტოვალუტის მომხმარებელთა 

მიმართებაში წესებისა და 

მოთხოვნების ფორმირება 

სებ სსდ 

კრიპტოვალუტის უკანონო 

ემისიის ალბათობა 

არ არის არის, ოღონდ დაბალ 

დონეზე 

ანგარიშსწორებების ჩატარების 

უსაფრტხოების დონე 

მაღალი პირველ ვარიანტზე 

დაბალი 

კრიპტოვალუტის მიმოქცეწვის 

პირობები 

უნიფიცირებული უნიფიცირებული 

კრიპტოვალუტის უზრუნველყოფა 

რეალური ფულით 

სრული მოცულობით უზრუნველყოფის 

არარსებობა 

ლიცენზიების გაცემა სრული მოცულობით უშუალოდ სებ 
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დასკვნა 

    ჩატარებული სადისერტაციო კვლევის ძირითადი შედეგები 

მდგომარეობენ შემდეგ დებულებებში:  

o დასაბუთებულია ის, რომ თანამედროვე რეალიებში 

კრიპტოვალუტები წარმოადგენენ არასტანდარტულ, ალოგიკურ მოვლენას. 

ფულად-საკრედიტო ურთიერთობების სფეროს და, პირველ რიგში, 

ეკონომიკურ სუბიექტებს შორის ანგარიშსწორებათა დროდადრო ცვლადი 

ფორმების დეტალური შესწავლის მოთხოვნილება გამოწვეულია ტერმინ 

„ციფრული ფულის“ (კრიპტოვალუტის) საყოველთაოდ აღიარებული 

განმარტების უკმარისობით, რომელიც სრულად ახასიათებს 

ანალიზირებადი ფენომენის ჩამოყალიბების არსსა და ბუნებას. ეს 

თავისებურება წარმოადგენს განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკასთან 

შედარებით საქართველოს  ეკონომიკის ჩამორჩენილობის პირველ მიზეზს.  

o სამეცნიერო წყაროების გაანალიზების პროცესში, რომლებიც მიეძღვნა 

ფენომენ „ციფრული ფულის“ ფუნქციონირების პრობლემას, გამოვლენილია 

სამი სხვადასხვანაირი მიდგომა აღნიშნული ინსტრუმენტის 

განმარტებისადმი. ეკონომიკის სუბიექტებს შორის ანგარიშსწორებათა 

ფორმების უწყვეტი სრულყოფის გათვალისწინებით, ავტორის აზრით, 

ყველაზე შესაფერისად უნდა ჩაითვალოს  საკვლევი ფინანსური 

ინსტრუმენტის ფულადი განმარტება.  

o ფენომენ „ციფრული ფულის“ სპეციფიკის კვლევის შედეგად 

გამოვლენილ მიზეზებთან ერთად, რომლებმაც განაპირობეს მისი არსებობა, 

გაფართოებულია ეკონომიკურ თეორიაში არსებული ფულის სუროგატების 

ფორმების კლასიფიკაცია და, როგორც შედეგი, სადისერტაციო ნაშრომში 

ჩამოყალიბებულია ატრიბუტების ვრცელი ჩამონათვალი, რომლებიც 

ახასიათებენ ფულის ლეგიტიმური ფორმების შემცვლელებს. ისეთი 

კრიტერიუმებით ფულის შემცვლელების არსებული კლასიფიკაციის 

შევსება, როგორებიცაა „ვალუტის ფუნქციების შესრულების ხარისხი“ და 

„გამოყენების ტერიტორია“, დაგეხმარებათ უფრო ღრმად გამოიკვლიოთ 
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საანალიზო ცნების ცვლადი ბუნება და შემდგომში საშუალებას მოგვცემს 

უფრო კომპლექსურად მივუდგეთ კანონმდებლობის შემუშავების საკითხს, 

რომელიც ახდენს ციფრული სფეროს რეგლამენტაციას.  

o ჩატარებულია ფინანსური ინსტრუმენტების „ციფრული ფულის“ და 

„კვაზიფულის“  არსებული კრიტერიუმების სისტემატიზაცია, რაც 

მოგვცემდა განხილული ეკონომიკური მექანიზმების ბუნების გამიჯვნის 

შესაძლებლობას. ამის საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა იმის 

შესახებ, რომ ინსტრუმენტი „კვაზიფული“ სრულად უნდა მივაკუთვნოთ 

„ფულის“ კატეგორიას, ფულის სუროგატები კი თავიანთი ორობითი არსის 

გამო - „ფულია“ და ამავე დროს „არაფული“. ეკონომიკური 

კატეგორიებისთვის „ფული“, „ფულის სუროგატები“ და „არაფული“ 

დამახასიათებელი ნიშნების შედარებითი ანალიზის ჩატარება გვაძლევს 

შესაძლებლობას ვისაუბროთ საერთო ფულის მიმოქცევის სისტემაში 

ინსტრუმენტ „ფულის სუროგატის“ შუალედური მდგომარეობის შესახებ.  

o კლასიკური ფულადი თეორიებისა და ალტერნატიული 

კონცეფციების შეჯერების შედეგად დადგენილია, რომ პირველ ვარიანტში 

ინსტრუმენტი „ციფრული ფული“ არ განიხილება, მაშინ, როდესაც 

ალტერნატიული კონცეფციები საანალიზო ფენომენს ცენტრალურ ადგილს 

აკუთვნებენ თანამედროვე ფულად მიმოქცევაში ფულის უფლებამოსილ 

ფორმებთან შედარებით მისი კონკურენტუნარიანობის გამო.  

o სისტემური მიდგომის მოდელი „შავი ყუთის“ საფუძველზე ფულის 

მიმოქცევის სისტემაში ფულის სუროგატების როლის ავტორის მიერ 

შემოთავაზებული ხედვის საფუძველზე დადგენილია განხილულ 

ინსტრუმენტზე გარეთა და შიდა ფაქტორების გავლენის ხარისხი.  

o დასაბუთებულია გადახდის ლეგიტიმური საშუალების პოზიციიდან 

ფენომენ „ციფრული ფულის“ გამოყენების შესაძლო ალტერნატივების 

შეფასების კრიტერიუმები წონითი კოეფიციენტების ანალიზის საშუალებით 

და მათი გადაჭრის ვარიანტები. მიღებული შედეგების საფუძველზე 

დამტკიცებულია შემოთავაზებულებიდან საუკეთესო პერსპექტივა, 
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რომელიც მდგომარეობს ფულის სუროგატების დღეისათვის აქტუალური 

ფორმების მუდმივ ლეგიტიმიზაციაში.  

o კორელაციურ-რეგრესიული მეთოდის გამოყენების ბაზაზე 

მოცემულია ფენომენ „ფულის სუროგატის“ შეფასება სტატისტიკური 

ანალიზის პოზიციიდან. მიღებული მონაცემების საფუძველზე 

არგუმენტირებულია ფენომენ „ფულის სუროგატისადმი“ ზოგიერთი 

სტატისტიკური მაჩვენებლის (კერძოდ, სტიუდენტისა და ფიშერის 

კრიტერიუმების) გამოყენების შეუძლებლობა, რაც, აგრეთვე, წარმოადგენს 

საანალიზო ფინანსური ინსტრუმენტისათვის დამახასიათებელი ორობითი 

ბუნნების ატრიბუტის მტკიცებულებას.  

o მსოფლიო ფინანსური სისტემის ფულის შემცვლელების დღეისათვის 

პოპულარული ფორმების განვითარების დინამიკის დონის წარმოებული 

შეფასების საფუძველზე ავტორის მიერ, ჯერ ერთი, დეტალურადაა 

შესწავლილი საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება კრიპტოვალუტა 

„ბიტკოინის“ ციფრული ფულის , როგორც გადახდის უფლებამოსილი 

საშუალების ფუნქციონირების საგანზე. გამოვლენილია კომპლექსური 

მეთოდიკის არარსებობა ფულის სუროგატების თანამედროვე ფორმების 

ფუნქციონირებაზე კონტროლის დადგენის საკითხის ჭრილში. მეორეც, 

ძლიერი და სუსტი მხარეების სისტემატიზაციისა და განზოგადების ბაზაზე 

ციფრული ფულის  ფორმების გარემოს კვლევის შედეგების მიხედვით  

შესაძლო საფრთხეებისა და შესაძლებლობების კვლევასთან ერთად, 

რომლებიც დამახასიათებელია ფულის ტრადიციული ფორმების 

შემცვლელებისთვის, ავტორის მიერ ჩამოყალიბებულია კრიპტოვალუტების 

ლეგალიზაციის ძირითადი უპირატესობები. წარმოდგენილი დასკვნები 

ადასტურებენ ეროვნულ ეკონომიკაში ფულის სუროგატების თანამედროვე 

ფორმების დანერგვის გზით ციფრული სფეროს განვითარების 

აუცილებლობას.  

o საზღვარგარეთ ფულის სუროგატების მოქმედების რეგლამენტირების 

სისტემის ორგანიზაციის ვარიანტების ანალიზის საშუალებით 
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მოდელირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ფულის შემცვლელების 

თანამედროვე ფორმების შემდგომი გამოყენების შესაძლო პერსპექტივები 

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან მათი ოფიციალური 

მოწონების შემთხვევაში სამი ყველაზე შესაძლო  პესიმისტური, 

ოპტიმისტური და შესაძლო სცენარის ჭრილში. ყველაზე რეალური ვარიანტი 

აღმოჩნდა უკანასკნელი სცენარი ისეთი ღონისძიებების კომპლექსის 

შემუშავებისა და ანგარიშსწორებების არსებული ფორმების 

ლეგიტიმურობასთან  მიმართებაში მოქმედ კანონმდებლობაში 

ცვლილებების შეტანის საკითხებში სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური 

მოქმედებების არარსებობის მიზეზით, რომლებიც ითვალისწინებენ 

კონტროლს ფულის სუროგატების ფუნქციონირებაზე, ამასთან ერთად, 

წარმოებულია იმ ფაქტორების შეფასებას, რომლებიც აფერხებენ 

საქართველოს ეკონომიკაში ციფრული ვალუტების შეყვანას გადახდის 

კანონიერი საშუალებების სტატუსში.  

o ციფრული ფულის  მოქმედების რეგლამენტაციის შემოთავაზებული 

მოდელები გაანალიზებულ იქნენ შემდეგი კრიტერიუმების ჭრილში: 

კრიპტოვალუტის ემისია, კრიპტოვალუტის უსაფრთხო ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა, კრიპტოვალუტის მომხმარებლებთან მიმართებაში 

წესებისა და მოთხოვნების ფორმირება, კრიპტოვალუტის უკანონო ემისიის 

ალბათობა, ანგარიშსწორებების ჩატარების უსაფრთხოების დონე, 

კრიპტოვალუტის მიმოქცევის პირობები, რეალური ფულით 

კრიპტოვალუტის უზრუნველყოფა, ლიცენზიების გაცემა.  

- სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში მიღებული შედეგების 

გამოყენებაზე ძირითადი რეკომენდაციების სახით შემოთავაზებულია 

ციფრული ფულის მოქმედების რეგულირებისკენ მიმართული 

ღონისძიებების სისტემის დანერგვა. 

- სადისერტაციო კვლევის თემის შემდგომი შემუშავების 

პერსპექტივები მდგომარეობენ შემდეგ მიმართულებებში:  
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- კრიპტოვალუტის ფორმით ინსტრუმენტ „ფულის სუროგატის“ 

შესწავლის გაგრძელებაში სტატისტიკური მიდგომის პოზიციიდან 

თეორიული კვლევის ჩარჩოებში, დღეისათვის ცნობილ სტატისტიკურ 

კოეფიციენტებზე განსაზღვრული სახის ფულის სუროგატის საბაზრო 

კაპიტალიზაციის მჩვენებლის დამოკიდებულების გამოვლენის მიზნით. 

-  დღეისათვის არსერბული ფულის სუროგატების ფორმების 

მონიტორინგისა და ფულის შემცვლელების ყველაზე პოპულარული 

ფორმების წარმოქმნის პროგნოზირების ჩატარებასა და მათი 

მოდიფიკაციების გამოვლენაში. 

- 3.ინდივიდის ეკონომიკური არსებობის ფარგლებში ფულის 

სუროგატების როლის დაზუსტების პოზიციიდან ფულად-საკრედიტო 

სფეროს თანამედროვე მდგომარეობის უფრო დეტალურ ანალიზში. 

- მიღებული ინფორმაცია შეიძლება სასარგებლო იქნეს ნორმატიულ-

სამართლებრივი დოკუმენტების ფორმირებისას, რომლებიც მიმართულია 

ფულის სუროგატების მიმოქცევის რეგულირებისკენ.    

- საზღვარგარეთის გამოცდილების პოზიციიდან კრიპტოვალუტის 

ფუნქციონირებაზე კონტროლის სისტემის ორგანიზაციის ჩატარებულმა 

ანალიზმა მოგვცა კომპლექსური მეთოდიკის არარსებობის გამოვლენის 

შესაძლებლობა, რომელიც თანაბრად მოგვცემდა როგორც ვირტუალური 

ვალუტების გამოყენებით წარმოებული ოპერაციების ბაზაზე გადახდების 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას ჩრდილოვანი ბიზნესისა 

და თანმხლები დარგების სფეროში მათ გამოყენებაზე სრული აკრძალვის 

შემოღებასთან ერთად, ისე მათი დადებითი მახასიათებლების შენარჩუნების 

შესაძლებლობას.   

- მითითებულთან დაკავშირებით, დღეისათვის პირველხარისხოვან 

ამოცანას წარმოადგენს ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილების შემუშავება, 

რომელიც მოგვცემდა კრიპტოვალუტის ფორმით ციფრული ფულის, 

როგორც ლეგიტიმური საანგარიშსწორებო საშუალების ფუნქციონირების 

საზღვრების დადგენას. ამასთან ერთად, საჭიროა ერთიანი 
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მაკონტროლებელი ორგანოს შექმნა, რომელსაც დაკისრებული ექნება 

პასუხისმგებლობა თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების სისტემაში 

კრიპტოვალუტის ფორმით ფულის სუროგატების ფორმირებასა და 

ფუნქციონირებაზე.  
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