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რა მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა კვე ბავს კრიპ ტო ვა ლუ ტის არ სე ბო ბას?

ნი ნო ლი პარ ტე ლი ა ნი
ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, გო რის სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

nliparteliani69@gmail.com

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბარ ტე რი, ფუ ლის სა ქონ ლუ რი ფორ მა, მო ნე ტა, ქა ღალ დის ფუ ლი, 

ელექ ტრო ნუ ლი ფუ ლი, დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, კრიპ ტო ვა ლუ ტა.

J.E.L. classification: E7, G4, E5

ანო ტა ცია
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ის ინო ვა ცი ა, რო მე-

ლიც XXI სა უ კუ ნემ შე მოგ ვთა ვა ზა- კრიპ ტო ვა-
ლუ ტა, ელექ ტრო ნუ ლი, დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 
ფუ ლი, რო მე ლიც რე ა ლუ რად მა თე მა ტი კუ რი 
ალ გო რით მი ა, არაა და კავ ში რე ბუ ლი არც მწარ-
მო ებ ლურ ეკო ნო მი კას თან, არც სა ბან კო კა პი-
ტალ თან. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა აქვს 
დათ მო ბი ლი მას, რომ კრიპ ტო ვა ლუ ტის შექ-
მნის ფუნ და მენ ტა ლურ იდე ა ში ყვე ლა ზე კარ-
გად ჩანს თა ვი სუფ ლე ბის გაზ რდი ლი ხა რის ხი, 
ადა მი ა ნის ფულ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის თა-
ვი სუფ ლე ბის გაზ რდი ლი ხა რის ხი, რო მე ლიც 
არის ჩვენი საკ ვლე ვი  თე მა  და უამ რავ კითხ ვას 
წარმოშობს.

შე სა ვა ლი
კრიპ ტო ვა ლუ ტა ელექ ტრო ნუ ლი ვირ ტუ ა-

ლუ რი ციფ რუ ლი ვა ლუ ტა ა. იგი ფი ზი კუ რი 
ფორ მით არ არ სე ბობს, არის მხო ლოდ სპე ცი ა-
ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი რე ეს ტრე ბი, რომ ლებ-
შიც ხდე ბა აღ რიცხ ვა, ამ ჟურ ნა ლებს ბლოკ ჩე-
ი ნებს ეძა ხი ან. კრიპ ტო ვა ლუ ტა ელექ ტრო ნულ 
სა ფუ ლე ში ინა ხე ბა. ელექ ტრო ნუ ლი რე ეს ტრე-
ბი კი ინა ხე ბა არა ცენ ტრა ლურ ბან კებ ში, არა-
მედ იმ მომ ხმა რე ბელ თა კომ პი უ ტე რებ ში, რომ-
ლებ საც შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბი აქვთ. ციფ-
რუ ლი ვა ლუ ტის პო პუ ლა რო ბის ძი რი თა დი 

მი ზე ზი მი სი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი აა და მის გან 
გა მომ დი ნა რე თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. ციფ რუ ლი ვა-
ლუ ტის მომ სა ხუ რე ბა არ ხდე ბა ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კი დან. თუ სა ბან კო სტრუქ ტუ რე ბი თვი-
თონ ვე არი ან ფუ ლა დი გა და რიცხ ვე ბის მთავ-
რი მა კონ ტრო ლებ ლე ბი, ციფ რუ ლი ვა უ ტის 
შემ თხვე ვა ში ასე თი ზე დამ ხედ ვე ლე ბი ქსე ლის 
მო ნა წი ლე ე ბი არი ან. სა ინ ტე რე სოა სა კი თხი: რა 
ად გილს და ი კა ვებს და რა როლს შე ას რუ ლებს 
კრიპ ტო ვა ლუ ტა ახალ სა ვა ლუ ტო სის ტე მა ში.

ძი რი თა დი ნა წი ლი
„სპონ ტა ნუ რი წეს რი გის ყვე ლა ზე ნა თე ლი 

მა გა ლი თი ეკო ნო მი კურ ფე ნო მე ნებს შო რის 
არის ფუ ლი- ყვე ლა ზე ფარ თოდ აღი ა რე ბუ ლი 
გაც ვლის სა შუ ა ლე ბა, ბაზ რის მრა ვალ მა ცალ-
კე ულ მა მო ნა წი ლემ აღი ა რა, რომ ადა მი ანს წი-
ნას წარ არ ჰქონ და გან საზ ღვრუ ლი ფუ ლის ინ-
სტი ტუ ტის შექ მნა.“ (ჰა ი ე კი, 1944:14) ეს სიტყ ვე-
ბი ავ სტრი ელ ეკო ნო მის ტსა და ფი ლო სო ფოსს, 
ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ატს, თა ვი სუ ფა ლი 
ბაზ რის აპო ლო გეტს, ფრიდ რიხ აუ გუსტ ფონ 
ჰა ი ეკს ეკუთ ვნის. ჰა ი ე კი 1970-ი ან წლებ ში და-
ინ ტე რეს და სა ხელ მწი ფოს მი ერ ფუ ლის ემი სი-
ას თან და კავ ში რე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბით და 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი ვა ლუ ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბე-
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ბის კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა. მი სი მო საზ რე ბით 
სა ხელ მწი ფო მო ნო პო ლია ფუ ლის ემი სი ა ზე 
უნ და გა უქ მე ბუ ლი ყო. სწო რედ ჰა ი ე კის ნაშ რო-
მებ ში გა მოთ ქმულ მა მო საზ რე ბებ მა შე ამ ზა და 
იდე უ რი სა ფუძ ვე ლი დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 
ციფ რუ ლი ვა ლუ ტის შექ მნი სათ ვის.

მსოფ ლი ო ში არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო თა 
უდიდს ნა წილ ში ქა ღალ დის ფუ ლი სა და მო ნე-
ტე ბის ემი სი ის ექ სკლუ ზი უ რი უფ ლე ბა ქვეყ ნის 
ცენ ტრა ლურ (ე როვ ნულ) ბან კებს აქვთ აღე ბუ-
ლი სა კუ თარ თავ ზე, რად გან „ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კე ბი ატა რე ბენ სა ხელ მწი ფოს ფუ ლად პო-
ლი ტი კას, მომ სა ხუ რე ბას უწე ვენ მთავ რო ბას, 
მარ თა ვენ ქვეყ ნის ოქ რო სა და უცხო უ რი ვა ლუ-
ტის რე ზერ ვებს.“ (კა კუ ლი ა, 2013:7)

ციფ რუ ლი ვა ლუ ტის ლექ სი კონ ში არის ტერ-
მი ნი Block Chain, რო მელ საც უბ რა ლო ენით 
შეგ ვიძ ლია წიგ ნი ვუ წო დოთ. იგი მო ი ცავს ინ-
ფორ მა ცი ას ფუ ლა დი გა და რიცხ ვე ბის შე სა ხებ. 
წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ ასე თი წიგ ნი აქვს 1 მლნ. 
კომ პი უ ტერს. თუ ამ კომ პი უ ტე რე ბი დან ერ-
თ-ერ თი მათ გა ნი გა და რიცხ ვის მო მენ ტში შეც-
დო მას და უშ ვებს, ეს უმალ იქ ნე ბა შემ ჩნე უ ლი 
და ნარ ჩე ნი კომ პი უ ტე რე ბი სათ ვის და ისი ნი ამ 
ტრა ზაქ ცი ას არ და ა დას ტუ რე ბენ.

სა ტო ში ნა კა მო ტო XXI სა უ კუ ნის ყვე ლა ზე 
გავ ლე ნი ა ნი ადა მი ა ნი ა. ანო ნიმ მა პროგ რა მის-
ტმა სწო რედ ამ სა ხე ლით შექ მნა და ქსელ ში გა-
უშ ვა ბით ქო ი ნის პრო ტო კო ლი 2008 წლის ნო-
ემ ბერ ში. ნა კა მო ტო პე რი ო დუ ლად უზი ა რებ და 
სხვა დას ხვა ტი პის ინ ფორ მა ცი ას ბით ქო ინ -სა-
ზო გა დო ე ბას სპე ცი ა ლუ რი მე ილ -ლის ტის მეშ-
ვე ო ბით, თუმ ცა 2010 წლი დან მი სი კვა ლი სა-
ერ თოდ გაქ რა.

კრიპ ტო ვა ლუ ტის გა მოშ ვე ბა ემ ყა რე ბა კრიპ-
ტოგ რა ფი ულ მე თო დებს. ეს ციფ რუ ლი ვა ლუ-
ტა არაფ რით უკავ შირ დე ბა არც მწარ მო ებ ლურ 
ეკო ნო მი კას, არც სა ბან კო კა პი ტალს. კრიპ ტოგ-

რა ფია არის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვის სა-
მეც ნი ე რო დის ციპ ლი ნა. კრიპ ტო ვა ლუ ტის შექ-
მნის მი ზა ნია თა ვი და ვაღ წი ოთ ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კე ბის დი რექ ტი ვებს. „თუ კრიპ ტო ვა ლუ-
ტებს შექ მნი ან ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბი იკარ გე ბა 
ვირ ტუ ა ლუ რი ვა ლუ ტის შექ მნის ფუ ძემ დებ-
ლუ რი იდე ა, რომ ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში ვირ ტუ-
ა ლუ რი კა პი ტა ლი უნ და იყოს მთავ რო ბის კონ-
ტრო ლი სა და რე გუ ლა ცი ის მიღ მა.“ (გვა სა ლი ა, 
2014:12)

სწო რედ ამ ფუ ძემ დებ ლურ იდე ა ში ყვე ლა ზე 
უკეთ ჩანს ადა მი ა ნის ფულ თან თა ვი სუ ფა ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გაზ რდი ლი ხა რის ხი, რო-
მე ლიც უამ რავ კითხ ვას აჩენს, კერ ძოდ:

 რო გო რია კრიპ ტო ვა ლუ ტის შექ მნის ფი-
ლო სო ფი უ რი კონ ცეფ ცი ა?

 რა მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა კვე ბავს კრიპ-
ტო ვა ლუ ტის არ სე ბო ბას?

 აქვს თუ არა კრიპ ტო ვა ლუ ტის არ სე ბო-
ბას ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი?

 რა მო მა ვა ლი აქვს ამ წა მო წყე ბას?

 რა პრინ ცი პით ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბით 
უნ და იხელ მძღვა ნე ლოს მთავ რო ბამ კრიპ ტო-
ვა ლუ ტა ზე სა უბ რი სას?

 ემ ზა დე ბა თუ არა მსოფ ლიო ერ თი ა ნი 
ვა ლუ ტი სათ ვის? 

ტერ მინს „დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ციფ რუ ლი 
ვა ლუ ტა“ დი დი მომ ხიბ ვლე ლო ბა ახა სი ა თებს. 
ამ მას შტა ბე ბით ფულ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბას ძა ლი ან დიდ ხანს ელო და კა-
ცობ რი ო ბა, მი ხე და ვად იმი სა, რომ და მო უ კი-
დე ბე ლი ფუ ლის გა მოშ ვე ბის არა ერ თი მა გა ლი-
თი გვაქვს მსოფ ლი ო ში. 

ქარ თუ ლი ნუ მიზ მა ტი კის ის ტო რია 26 სა უ-
კუ ნეს მო ი ცავს. მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ ქარ თუ-
ლი ფუ ლის და ბა დე ბა დღე საც სა კა მა თო თე მაა  
მეც ნი ერ თა შო რის, პირ ველ ქარ თულ მო ნე ტად 
მიჩ ნე უ ლია „კოლ ხუ რი თეთ რი“. ამის შემ დეგ 
დი დი დრო გა ვი და და დღე ვან დელ რე ა ლო ბა-
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შიб მსოფ ლი ოს უამ რავ კრიპ ტო ვა ლუ ტის გვერ-
დით გვაქვს პირ ვე ლი დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 
ციფ რუ ლი ვა ლუ ტა „ოქ როს საწ მი სი“ (Golden 

Fleece Token), რო მე ლიც 2017 წლის ზა ფხულ ში 
გა მოჩ ნდა. 

ნა ხა ზი 1
კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის კურ სე ბი (14.12.2020)

წყა რო:https://coinmarketcap.com/ 
CoinMarketCap-ის მო ნა ცე მე ბით Bitcoin ყვე ლა ზე ძვი რა დღი რე ბუ ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტაა მსოფ-

ლი ო ში. სტა ტი ის და მუ შა ვე ბის მო მენ ტში 

(14.12.2020) მი სი ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენ და 19 
071,09 $-ს. ბით ქო ი ნი პირ ვე ლი დე ცენ ტრა ლი-
ზე ბუ ლი ციფ რუ ლი ვა ლუ ტა ა, რო მე ლიც 2008 
წელს შე იქ მნა. ის წარ მო იქ მნე ბა, ინა ხე ბა და 
იხარ ჯე ბა ელექ ტრო ნუ ლად. „ბიტ კო ი ნი არის 
არა სა ხა ზი ნო ემი ტი რე ბუ ლი ონ ლა ი ნუ რი ფი-
ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც დი რექ ტი უ-
ლი ორ გა ნო ე ბი სა გან და მო უ კი დებ ლად მოქ მე-
დებს სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე. ბიტ კო ი ნი არის ვირ-
ტუ ა ლუ რი ოფ შო რი, სა ბაზ რო ექ სტრე მიზ მის 
უკი დუ რე სო ბა, რო დე საც ვა ლუ ტა სა ერ თოდ 
მოწყ ვე ტი ლია რე ა ლურ ეკო ნო მი კას, სა ბან კო 
ლიკ ვი დო ბას. ვირ ტუ ა ლუ რი ვა ლუ ტა ცვლის 
რე ა ლურ ვა ლუ ტას“ (გვა სა ლი ა, 2014:11) 

2015 წლის თე ბერ ვლი სათ ვის  100 000-ზე მეტ 
სა ვაჭ რო და წე სე ბუ ლე ბას გა დახ დის სა შუ ა ლე-

ბად ქონ და მი ღე ბუ ლი. 
მე ო რე ძვი რა დღი რე ბუ ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტაა 

Ethereum, მი სი შემ ქმნე ლია რუ სუ ლი წარ მო-
შო ბის კა ნა დე ლი პროგ რა მის ტი ვი ტა ლიკ ბუ-
ტე რი ნი, რო მელ მაც ეს ციფ რუ ლი ვა ლუ ტა გა-
უშ ვა 2015 წელს. სტა ტი ის და მუ შა ვე ბის მო მენ-
ტში (14.12.2020) მი სი ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენ და 
577,37 $-ს. ეთე რი უ მი შე იქ მნა იმი სათ ვის, რომ 
მხა რი და ე ჭი რა ე.წ. ჭკვი ა ნი კონ ტრაქ ტე ბი სათ-
ვის. ეს კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა ა, რო მელ-
საც ავ ტო მა ტუ რად შე უძ ლია ძა ლა ში შე იყ ვა ნოს 
კონ ტრატ ქტე ბი, რო ცა მო ნა წი ლე თა ინ ტე რე სე-
ბი თან ხვედ რა ში ა.

მე სა მე ძვი რა დღი რე ბუ ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტაა 
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XRP, რო მე ლიც რიპ ლის სის ტე მა ში არ სე ბობს. 
სტა ტი ის წე რის მო მენ ტში (14.12.2020) მი სი ღი-
რე ბუ ლე ბა შე ად გენ და 0,49 $ს. რიპ ლი მხო ლოდ 
ვა ლუ ტა არ არის, ეს არის სის ტე მა, რო მე ლიც 
რო გორც ში და ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სა ბან კო 
გა და რიცხ ვებს ამარ ტი ვებს, ამის გა მო ის ბან-
კე ბის და ინ ტე რე სე ბას იწ ვევს, რიპ ლის კლი ენ-
ტე ბის რიცხ ვშია მსოფ ლი ოს გი გან ტი ბან კე ბი. 
რიპ ლი მი მოქ ცე ვა ში გა უშ ვეს 2012 წელს, მის 
შემ ქმნე ლე ბად სა ხელ დე ბი ან  რა ი ან ფუ გე რი, 
არ ტურ ბრი ტო და დე ვიდ შვარ ცი.

კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის სამ ყა რო ში ორი შე და რე-
ბით პო პუ ლა რუ ლი ალ გო რით მი ა:

 SHA256, რო მე ლიც ძი რი თა დად ბით ქო-
ი ნის ალ გო რით მი ა;

 Scrypt, რო მე ლიც პირ ვე ლად გა მო ი ყე ნა 
ლა ით ქო ინ მა (Litecoin)

შე უძ ლია თუ არა კრიპ ტო ვა ლუ ტას გაგ ვან-
თა ვი სუფ ლოს დე ფოლ ტი სა გან? ამ შე კითხ ვა-
ზე პა სუ ხი არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. ექ სპერ ტე ბის 
ერთ ჯგუფს მი აჩ ნი ა, რომ კრიპ ტო სამ ყა რო ში 
სა ერ თოდ ვერ ხე და ვენ დე ფოლტს, რად გან არ 
იქ ნე ბა კა პი ტა ლის ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბით 
მო ზიდ ვის აუ ცი ლებ ლო ბა, არ იქ ნე ბა გრძელ-
ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, არ 
იქ ნე ბა სა ჭი რო ობ ლი გა ცი ე ბი, ჩვენ ინ დუს ტრი-
უ ლი ეპო ქი დან გა და ვალთ მომ სა ხუ რე ბით ეპო-
ქა ში, კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბი ბან კებს ჩა ა ნაც ვლე ბენ. 
Wall Street-ის პო ზი ცი ო ნე რე ბი კი ამ მო საზ რე-
ბას ფუ ტუ რის ტულს უწო დე ბენ და ამ ბო ბენ, 
რომ ობ ლი გა ცი ე ბი წარ მო ად გე ნენ კონ ტრაქ ტე-
ბი სა და წე სე ბის სტრუქ ტუ რას, რაც არაა კრიპ-
ტო სამ ყა რო ში. 

ჩვე ნი აზ რით, ეს შე საძ ლოა იყოს კრიპ ტო-
ინ დუს ტრი ას თან ფი ნან სუ რი სამ ყა როს ძვე ლი 
წარ მო მად გენ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის ტრა-
დი ცი უ ლი პა რა დიგ მა. ბო ლო პე რი ო დის გე ო-

ე კო ნო მი კა ში მოხ და სე რი ო ზუ ლი ტექ ტო ნი კუ-
რი ძვრე ბი, რო გო რი ცაა ბრექ სი ტი, კა ტა ლო ნი ის 
და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის ბრძო ლა, დო ნალდ 
ტრამ პის ფე ნო მე ნი, რე ჯეპ ერ დო ღა ნის ფაქ ტო-
რი და ა.შ. ეს ყვე ლა ფე რი არ ღვევს ძველ ეკო ნო-
მი კურ მო დე ლებს, რომ ლე ბიც ად რე უალ ტერ-
ნა ტი ვო გვე გო ნა.

ირ ღვე ვა თუ არა კრიპ ტო ვა ლუ ტის შექ მნის 
ფუ ძემ დებ ლუ რი იდეა მის რე გუ ლა ცი ებ ში? 
მსოფ ლი ოს მთელ რიგ ქვეყ ნებ ში ოფი ცი ა ლუ-
რად ნე ბა დარ თუ ლია ოპე რა ცი ე ბი კრიპ ტო ვა-
ლუ ტით, იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც სა ინ ვეს-
ტი ციო აქ ტი ვი. „გერ მა ნი ის ფი ნან სთა სა მი-
ნის ტრომ 2013 წლის აგ ვის ტო ში ბიტ კო ი ნი სა-
ფი ნან სო აღ რიცხ ვის ერ თე უ ლად მი იჩ ნი ა, რაც 
ნიშ ნავს, რომ ის ფუ ლის სა ხე ო ბად არის მიჩ-
ნე უ ლი გერ მა ნი ის მთავ რო ბის მი ერ“. ია პო ნი ა-
ში ბიტკო ი ნი ით ვლე ბა კა ნო ნი ერ სა გამ ხდე ლო 
სა შუ ა ლე ბად; ჩი ნე თი მა ი ნინ გით ერ თ-ერ თი 
ლი დე რია მსოფ ლი ო ში; შვე ი ცა რი ა ში კრიპ ტო-
ვა ლუ ტა ზე მოქ მე დებს იგი ვე კა ნო ნე ბი, რაც 
ზო გა დად უცხო ურ ვა ლუ ტებ ზე. ვირ ტუ ა ლუ-
რი ვა ლუ ტის რე გუ ლი რე ბა აშ შ-ში 2014 წელს 
და ი წყო. ბიტ კო ი ნის ბაზ რის მო ნა წი ლე ნი ან გა-
რიშ ვალ დე ბულ ნი არი ან 10000 $-ზე მე ტი გა რი-
გე ბე ბის და დე ბი სას. 

2013 წლის ნო ემ ბერ ში კვიპ რო სის დე და ქა-
ლა ქის, ნი ქო ზი ის უნი ვერ სი ტეტ მა ბიტ კო ი ნი 
სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ დის სა შუ ა ლე ბად 
მი იჩ ნი ა. ეს უნი ვერ სი ტე ტი პირ ვე ლია ამ საქ მე-
ში“. 

რუ სე თის ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მი ერ მი-
ღე ბუ ლი კა ნო ნის თა ნამ ხად „ციფ რუ ლი ფი-
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის“ შე სა ხებ, კრიპ ტო ვა ლუ ტა 
ვერ გახ დე ბა ქვე ყა ნა ში კა ნო ნი ერ სა გა დამ ხდე-
ლო სა შუ ა ლე ბად, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლია მი სი 
შე ნახ ვა, გა დაც ვლა, ყიდ ვა- გა ყიდ ვა ბირ ჟებ ზე. 
კა ნო ნის თა ნახ მად კრიპ ტო ვა ლუ ტის მა ი ნინ გი 
ით ვლე ბა სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბად. სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა არ არე გუ ლი რებს კრიპ-
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ტო ვა ლუ ტას თან და კავ ში რე ბულ საქ მი ა ნო ბას  
(გვა სა ლი ა, 2014: 7).

მსოფ ლიო ფი ნან სე ბის უახ ლეს ის ტო რი ა ში 
ამ ახალ მოვ ლე ნას ჰყავს რო გორც მხარ დამ ჭე-
რე ბი, ასე ვე მო წი ნა აღ მდე გე ე ბი. რამ გა ნა პი რო-
ბა კრიპ ტო ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბით გან სხვა-
ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა? ეს მე ტად სა ინ ტე-
რე სოა ქცე ვი თი ეკო ნო მი კის ფონ ზე, რო მე ლიც 
სწავ ლობს სო ცი ა ლუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და 
ემო ცი უ რი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნას სხვა დას-
ხვა ეკო ნო მი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე. მეც ნი-
ე რუ ლი ცოდ ნის ზრდას თან ერ თად ნა თე ლი 
გახ და, რომ კომ პლექ სუ რი კითხ ვე ბი ადა მი ა-
ნის ქცე ვის შე სა ხებ შე უძ ლე ბე ლია გა დავ ჭრათ 
მხო ლოდ ერ თი დარ გის ვიწ რო პერ სპექ ტი ვი-
დან. ქცე ვით მა ეკო ნო მი კამ გვიჩ ვე ნა ადა მი ა ნის 
ირა ცი ო ნა ლუ რო ბის მთე ლი სპექ ტრი, რო მე-
ლიც არ თავ სდე ბო და სტან დარ ტულ მო დელ-
ში. დღეს, ეს ცოდ ნა პრო დუქ ტი უ ლად გა მო ი-
ყე ნე ბა მრა ვალ დარ გში, მათ შო რის ფი ნან სებ-
ში, სტა ტის ტი კა ში, ფი ლო სო ფი ა ში, სამ ხედ რო 
სტრა ტე გი ა ში, დი აგ ნოს ტი კურ მე დი ცი ნა ში და 
სა მარ თლებ რივ აზ როვ ნე ბა ში“ (დო ბორ ჯგი ნი-
ძე, 2019)

რა ხდე ბა ქარ თულ კრიპ ტო სამ ყა რო ში? ის, 
რომ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა არ არე-
გუ ლი რებს კრიპ ტო ვა ლუ ტას თან და კავ ში რე-
ბულ საქ მი ა ნო ბას სუ ლაც არ შე უშ ლია ხე ლი 
Blockchain ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის სა ქარ თვე ლო ში.  გლო ბა ლუ რი კვლე ვით -
სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია ACT-ს ანა ლი ზი სა 
და კონ სულ ტა ცი ის ჯგუ ფი და ინ ტე რეს და სმე-
ნია თუ არა თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბას კრიპ ტო-
ვა ლუ ტის შე სა ხებ და თუ ფლო ბენ რო მე ლი მე 
ტი პის კრიპ ტო ვა ლუ ტას. კვლე ვის შე დე გად აღ-
მოჩ ნდა, რომ თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბის თით-
ქმის ნა ხე ვარს (43%) სმე ნია კრიპ ტო ვა ლუ ტის 

შე სა ხებ. მათ გან ვი საც სმე ნი ა, 5% ფლობს რო მე-
ლი მე ტი პის ციფ რულ ვა ლუ ტას. ჯგუ ფი ასე ვე 
და ინ ტე რეს და შე უს რუ ლე ბი ათ თუ არა კრიპ-
ტო ვა ლუ ტის სა შუ ა ლე ბით რა ი მე ტი პის ტრან-
ზაქ ცი ა. აღ მოჩ ნდა, რომ თბი ლი სის მო სახ ლე ო-
ბის იმ ნა წი ლი დან, ვი საც სმე ნია კრიპ ტო ვა ლუ-
ტის შე სა ხებ 3%-ს შე უს რუ ლე ბია ტრან ზაქ ცია 
ვაჭ რო ბის მიზ ნით, 2%-ს გა მო უ ყე ნე ბია ვა ლუ-
ტა ონ ლა ინ შო პინ გის მიზ ნით, ხო ლო 3%-ს შე-
უს რუ ლე ბია გა და რიცხ ვის ტრან ზაქ ცი ა. კვლე-
ვა ჩა ტარ და თბი ლი სის მაშ ტა ბით, შემ თხვე ვი-
თი შერ ჩე ვის გზით 403 ზრდას რულ თბი ლი სის 
მო სახ ლეს შო რის,“ (ACT, 2018). ამას ემა ტე ბა 
ისიც, რომ   „სა ქარ თვე ლო ერ თ-ერ თი მო წი ნა-
ვეა კრიპ ტო ვა ლუ ტით მა ი ნინ გში და მსოფ ლიო 
რე ი ტინ გში ად გილს ჩი ნე თის, ის ლან დი ის, ია-
პო ნი ი სა და ჩე ხე თის შემ დეგ, მე-5 პო ზი ცი ა ზე 
იკა ვებს. ეს კი გა მოწ ვე უ ლია სა ქარ თვე ლო ში 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის გა და სა ხა დის და ბა ლი ღი-
რე ბუ ლე ბით, სხვა ქვეყ ნის ბაზ რებ თან შე და რე-
ბით, რაც უფ რო მარ ტივ სა და რე ა ლურს ხდის 
მა ი ნინ გი დან ამო ნა გე ბი თან ხის მო პო ვე ბას“ 
(სვი მო ნიშ ვი ლი, 2018).

დას კვნა 
თე მის დას კვნით ნა წილ ში შე ვეც დე ბით ჩა-

მო ვა ყა ლი ბოთ კრიპ ტო ვა ლუ ტის და დე ბი თი 
და უარ ყო ფი თი მა ხა სი ა თე ბე ლე ბი. და დე ბით 
მა ხა სი ა თებ ლად შეგ ვიძ ლია ჩავ თა ლოთ შემ დე-
გი:

 მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რო გო რი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა გვაქვს სა ბან კო ან გა რი შებ თან, 
ჩვე ნი კრიპ ტო ვა ლუ ტის ან გა რი შის დაბ ლოკ ვა 
შე უძ ლე ბე ლი ა;

 შეგ ვიძ ლია ჩვე ნი ელექ ტრო ნუ ლი სა ფუ-
ლით ვი სარ გებ ლოთ ნე ბის მი ერ ად გი ლას ჩვე ნი 
შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ;
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 კრიპ ტო ურ თი ერ თო ბებს ახა სი ა თებს 
ტრან ზაქ ცი ე ბის ანო ნი მუ რო ბა და გამ ჭვირ ვა-
ლო ბა, ყვე ლა გა და რიცხ ვა ხი ლუ ლია და ხელ-
მი საწ ვდო მია ელექ ტრო ნულ ჟურ ნალ ში, მხო-
ლოდ მომ ხმა რე ბელ თა პი რა დი მო ნა ცე მე ბის 
გა რე შე;

 თქვე ნი ციფ რუ ლი ან გა რი ში არაა მიბ-
მუ ლი თქვენს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებ თან;

კრიპ ტო ვა ლუ ტის უარ ყო ფით მა ხა სი ა თებ-
ლე ბად შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ:

 ნე ბის მი ე რი კრიპ ტო ვა ლუ ტის კურ სი 
სწრა ფად ცვა ლე ბა დია დრო ის ძა ლი ან მოკ ლე 
პე რი ოდ ში, შე საძ ლოა კონ კრე ტუ ლი ვა ლუ ტის 
სრუ ლი გა უ ფა სუ რე ბაც მოხ დეს, ამას ხელს ვე-
რა ფე რი შე უშ ლის, რად გან ციფ რუ ლი ვა ლუ ტე-
ბი არ არი ან მიბ მუ ლე ბის კონ კრე ტუ ლი ქვეყ ნე-
ბის ვა ლუ ტებს;

 მო პა რუ ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის უკან 
დაბ რუ ნე ბა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა, 
რად გან გა რი გე ბე ბი ანო ნი მუ რი ა;

 შე უძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი სა ფუ-
ლის კო დის აღ დგე ნა;

 მსოფ ლი ო ში კრიპ ტო ვა ლუ ტის ბირ ჟის 
გა ტეხ ვის არა ერ თი ფაქ ტი და ფიქ სირ და, ფაქ-
ტის გა მო ძი ე ბა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა, 
ამ გა რი გე ბე ბის ანო ნი მუ რო ბი დან გა მომ დი ნა-
რე;

 კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
არაა რა ი მე სა ხის აქ ტი ვე ბით, აქ ცი ე ბი სა გან გან-
სხვა ვე ბით ისი ნი მყიდ ველს ვერ აძ ლე ვენ და მა-
ტე ბით ხმას ან უფ ლე ბას ქო ნე ბა ზე;

 დი დია კრიპ ტო ვა ლუ ტის წარ მო ე ბის 
და ნა ხარ ჯე ბი, მა გა ლი თად არ სე ბუ ლი სტან-
დარ ტით  ერ თი ბით ქო ი ნის მა ი ნინ გი 3 000$ 
ჯდე ბა, აქე დან გა მომ დი ნა რე ფა სე ბის ვარ დნა 
ციფ რუ ლი ვა ლუ ტის მო პო ვე ბის პრო ცესს არა-
რენ ტა ბე ლურად აქცევს.

 უნ და გვახ სოვ დეს, რომ კრიპ ტო ვა ლუ ტა 
არის ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი დი დი რის კით 
და ვო ლა ტი ლუ რო ბით (ვა ლუ ტის ღი რე ბუ ლე-
ბის რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან გა დახ რა).
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