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რეზიუმე
სტატია ეძღვნება კრიპტოვალუტა ბიტკოინის 

კურსის ფორმირებისა და მისი მიმოქცევის პროცე-
სის გაუმჯობესების პრობლემებს. მასში დახასია-
თებულია ბიტკოინის ფასსზე მოქმედი ფაქტორები: 
მოთხოვნა-მიწოდება, ემისია, წამოების ღირებულე-
ბა, საკანონმდებლო რეგულირება, ინფორმა ცი ული 
ფონი, კრიპტოვალუტის ბაზარზე ალტკოინებს 
შორის კონკურენცია, მონეტების „დაწვა“ და ადა-
მინთა ჯგუფი ე. წ. „ვეშაპები“. დახასიათებულია ამ 
ფაქტორების ზემოქმედების სპეციფიკა ბიტკოინის 
კურსზე და შესაბამისი პრობლემები, მოცემულია 
წინადადებები, რომელთა განხორ ციელება სტაბი-
ლურს გახდის ბიტკოინის კურსს და ხელს შეუწყობს 
ქვეყანაში კრიპტოვალუტის საყოველთაო საგადამ-
ხდელო საშუალებად აღიარებას.

საკვანძო სიტყვები: ბიტკოინის ფასი, ბიტკოინ-
ზე მოთხოვნა-მიწოდება, კრიპტოვალუტის ემისია, 
ბიტკოინის წარმოების ღირებულება, ბიტკოინის 
დეფიციტი, ბიტკოინის რეგულირება, მიმოქცევის 
ქსელის სირთულე, მონეტების „დაწვა“, ინფორმა-
ციული ფონი, ე. წ. „ვეშაპები“.

CRYPTOCURRENCY BITCOIN EXCHANGE RATE 
CHANGE AND PROBLEMS OF ITS

CIRCULATION PERFECTION

Murtaz Maghradze, 
Professor, Emeritus, Ivane Javkhishvili Tbilisi State 

University

Demur Sichinava,
Professor, Ivane Javkhishvili Tbilisi State University

ABSTRACT
The article is dedicated to the problems of crypto-

currency bitcoin exchange rate formation and improve-
ment of its circulation process. It characterizes the fac-
tors affecting the price: demand and supply, issue, cost 
of production, legislative regulation, information back-
ground, competition between altcoins in the cryptocur-

rency market, “burning” of coins and a group of people, 
so called “Whales”. The specifics of the impact of these 
factors on the Bitcoin exchange rate and the corre-
sponding problems are described, and suggestions are 
made on the implementation of which will stabilize the 
Bitcoin exchange rate and facilitate the recognition of 
cryptocurrency as a universal means of payment in the 
country.

*  *  *  *
კრიპტოვალუტა ბიტკოინი, როგორც ელექტრო-

ნუკრიპტოვალუტა ბიტკოინი, როგორც ელექტრო-
ნული ფულის ნაირსახეობა,  აღმოცენდა ფიატნური 
ფულის ისეთ ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად, 
როგორიცაა: ფულადი  საშუალებების ცენტრალი-
ზებული მართვისა და ტრანზაქციაში მესამე პირის 
მონაწილეობის აუცილებლობა, ნაკლებად დაცუ-
ლობა, ემისიის მაღალი ღირებულობა, გაყალბების-
გან ნაკლებად დაცულობა, მიმოქცევასთან დაკავ-
შირებული დიდი დანახარჯები, ტრანზაქციის დიდი 
დრო, ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე უარყოფითი 
ზემოქმედება და  სხვ.

სატოში ნაკამოტოს მიერ ბიტკოინის პირველი 
მონეტის მიმოქცევის ქსელში ჩაშვებიდან (2009 
წლის 3 იანვარი) 11 წელზე მეტი დრო გავიდა. ბიტ-
კოინის შექმნის მომენტისთვის კრიპტოვალუტის 
შესახებ ინფორმაცია გააჩნდათ მხოლოდ ერთე-
ულ პიროვნებებს და მისი მფლო ბელების რიცხვიც 
უმნიშვნელო იყო. მაგრამ დროთა განმავლობაში 
იზრდებობა მის მიმართ ნდობა, რის გამოც 2020 
წლის 30 იანვრისთვის ბიტკოინის მფლო ბელთა რა-
ოდნობამ შეადგინა 23 მილიონი ადამიანი. კომპანია 
Glassnode-ის კვლევების მიხედვით, ბიტკოინის მო-
მხმარებელთა რაოდენობა იზრდება წრფივად და 
მონოტონურად  [1].

მიუხედავად ამისა, ბიტკოინის  კურსის ცვლილე-
ბაზე მოქმედი ფაქტორებისა და მისი მიმოქცევის 
სრულყოფის საკითხი კვლავაც შეადგენს ერთ-ერთ 
აქტუალურ პრობლემას, რომლის გადაჭრაც ბიტ-
კოინის მფლობელებს და ინვესტორებს საშუალებას 
მისცემდა გააკეთონ სწორი პროგნოზი და დაგეგმონ  
ბიტკოინთან დაკავშირებული  საქმიანობა: ჩადონ 

კრიპტოვალუტა ბიტსკოინის კურსის ცვლილებისა და მისი 
მიმოქცევის სრულყოფის პრობლემები
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მასში ინვესტიციები; აქტიურად მიიღონ მონაწილე-
ობა  კრიპტოვალუ ტის  ყიდვა-გაყიდვაში და სხვ.

ბიტკოინის ფასის ფორმირებაზე სხვადასხვა 
ფაქტორი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს.  მათ შო-
რის ძირითადია: ბიტკოინზე მოთხოვნა-მიწოდება, 
ბიტკოინის წარმოების ღირებულება, ბიტკოინის მი-
მოქცევის საკანონმდებლო რეგულირება, „ალტკო-
ინებს* შორის კონკურენცია, ბირჟებზე ბიტკოინის 
დეფიციტი, ინფორმაციული ფონი, ბიტკოინის მი-
მოქცევის ქსელის სირთულე, მონეტების „დაწვა“, ე. 
წ. „ვეშაპები“1 და სხვ.  [2]. 

განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი უფრო დაწვ-
რილებით.

ბიტკოინზე მოთხოვნა-მიწოდება
საერთოდ, მოთხოვნა და მიწოდება არის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს  
ნებისმერი აქტივის ფასს. ბიტკონიც არაა გამონა-
კლისი. იგი საქონელია. ამიტომ მისი ფასის ფორმი-
რება ძირითადად წარმოებს ნებისმიერი საქონლის 
ფასის ფორმირების მსგავსად. მაგ., ოქროს ფასი იმი-
ტომაა მაღალი, რომ მისი მარაგები შეზღუდულია და 
მოპოვება რთული.  თუ ბაზარზე უეცრად გამოჩნდე-
ბა ოქროს დიდი რაოდენობა,  მისი ფასიც შესაბამი-
სად დაეცემა. ოქროს მსგავსად ბიტკოინის მარაგე-
ბიც შეზღუდულია 21 მლნ მონეტის რაოდენობით.

მიუხედავად აღნიშნულისა ბიტკოინის კურსი მა-
ინც ხასიათდება მაღალი ვალანტილობით  და მისი 
ფასიც შეიძლება შეიცვალოს წამიერად. ერთ-ერთი 
ცნობის მიხედვით, მაგ., 2010 წლის 2 მაისს ერთ-ე-
რთმა პროგრამისტმა ლაზლო ჰანეშმა ორ პიცაში, 
რომლის ფასი იყო  25 დოლარი, გადაიხადა 10000  
ბიტკოინი. ბიტკოინის მაშინდელი საბაზრო ფასი 
ტოლი იყო 0,25 დოლარის [3]. მოყოლებული  აქე-
დან, ბიტკოინის კურსი 2017 წლის ბოლოსთვის გაი-
ზარდა  და მიაღწია - 20000 დოლარს. ჯერჯერობით 
მოპოვებულია 18.2 მილიონი მონეტა [2]. ყოველ 
10 წუთში  ხდება ერთი ახალი ბლოკის გენერაცია, 
რისთვისაც მაინერები (მომპოვებლები) გასამრჯე-
ლოს  სახით ღებულობენ 6,25 ბიტკოინს. მათი რაო-
დენობა ავსებს მსოფლიოში არსებული ბიტკოინე-
ბის მარაგს. ბიტკოინებზე მოთხოვნა მეტია, ვიდრე 
მიწოდება, ამიტომ ბიტკოინის ფასი მატულობს. რო-
გორც ცნობილია 2020 წლის მაისში მოხდა მაინერე-
ბის ჯილდოს ჰალვინგი2. მაინერების მიერ ბიტკოი-

1  „ვეშაპები“ არიან  ადამიანები, რომლებიც ფლობენ 
დიდი ოდენობით ფინანსურ რესურსებს.

2  ჰალვინგი (Halving) არის  ბიტკოინის ბლოკის მო-
პოვებისთვის  ანაზღაურების საფასურის   ორჯერ შე-
მცირება. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მაინერების მიერ 
ბიტკოინის გამომუშავების შესაძლებლობა ნახევრდება. 
ეს ბიტკოინის შემქმნელმა, სატოში ნაკამოტომ დაადგინა 
ბიტკოინის ინფლაციის დონის შესანარჩუნებლად. იმის 
გამო, რომ ჰალვინგი ახალი ბიტკოინების მიწოდებას ანა-
ხევრებს, არსებობს ვარაუდი, რომ ამ ფაქტს ბიტკოინის 
ფასზე დრამატული გავლენა ექნება. 

ნის ბლოკის მოპოვებისთვის ჯილდოს განახევრება 
წარმოებს ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ, რაც 
ხელს უწყობს მარაგების ზრდის შეჩერებას, შესა-
ბამისად, მასზე ფასის ზრდას. 2020 წლის მაისიდან  
ბლოკის ფორმირებისთვის ჯილდო ტოლი გახდა 
6,25 ბიტკოინის. ჰალვინგი იმოქმედებს მანამდე, სა-
ნამ მოთხოვნა იქნება მეტი, ვიდრე მარაგების შევ-
სება. ეს უკანასკნელი გამოიწვევს ბიტკოინის ფასის 
ზრდას. როგორც  ცნობილი გახდა, თუ ადრე  ბლო-
კის გამოშვების ინტერვალი  შეადგენდა  10 წუთს, 
ახლა ეს მაჩვენებელი  გახდა 14 წუთი, რაც აუცი-
ლებლად გამოიწვევს სატოში ნაკამოტოს მიერ 21 
მილიონი ბიტკოინის საბოლოო ემისიის დროის კო-
რექტირებას, მისი გაზრდის  მიმართულებით  [4].   

ბიტკოინის წარმოების  ღირებულება 
2019 წელს, სპეციალისტების გაანგარიშებით 

ბიტკოინის ერთი მონეტის  მოპოვებაზე დანახარჯი 
გაიზარდა 3000-დან 4000 დოლარამდე [5]. ბიტკო-
ინის მოსაპოვებლად იხარჯება დიდი რაოდენობით 
ელექტროენერგია. 2019 წელს მსოფლიოში   ბიტ-
კოინის მოსაპოვებლად დაახლოვებით დაიხარჯა  
61 ტერაკილოვატ საათი ელექტროენერგია  [6]. 
ერთი ბიტკოინის მოსაპოვებლად საჭირო ელექტ-
როენერგიის ღირებულება სხვადასხვაა იმისდა 
მიხედვით, თუ სად წარმოებს მისი მოპოვება. იმ რე-
გიონში, სადაც ელექტროენერგიის ღირებულება 
ნაკლებია, მოპოვებული ბიტკოინის ღირებულებაში 
ელექტოენერგიის ღირებულებაც დაბალია [7] ამი-
ტომ მაინერები ცდილობენ  ბიტკოინის  მონაცემთა 
ცენტრები განათავსონ ელქტროენერგიის დაბალი 
ღირებულების მქონე განახლებადი ელექტროენე-
რგიის  მწარმოებელ  ობიექტებთან. 

მკვლევარებს შორის მიმდინარეობს დავა ბიტ-
კოინის ღირებულებასთან დაკავშირებით.  ერთნი 
ამტკიცებენ, რომ შრომითი ღირებულების მარ-
ქსისტული თეორიის მიხედვით ბიტკოინის ფასი 
დაკავშირებულია მისი მოპოვების ხარჯებთან. მეო-
რენი ამტკიცებენ, რომ საქონლისა და მომსახურე-
ბის ფასი განისაზღვრება არა მასზე გაწეული და-
ნახარჯებით, არამედ იმ თანხით, რასაც გადაიხდის 
მყიდველი მოცემულ მომენტში, მიუხედავად მასზე 
გაწეული დანახარჯებისა. ბიტკოინის შემქნელი, 
სატოში ნაკამოტო მხარს უჭერდა  შრომითი ღირე-
ბულების მარქსისტულ თეორიას და აღნიშნავდა, 
რომ  „ნებისმიერი საქონლის ფასი მიისწრაფის მის 
საწარმოებლად საჭირო დანახარჯების ღირებულე-
ბისაენ“ [7]. 

ბიტკოინის ჰალვინგი, იწვევს ბიტკოინის მონე-
ტის მოპოვების ღირებულების ზრდას. თუ ბიტკოი-
ნის ფასი დაეცემა მის თვითღირებულებაზე დაბლა, 
მაშინ მისი მოპოვება არამომგებიანი გახდება და, 
ალბათ, მაინერებიც, შესაბამისად, შეწყვეტენ მის 
მოპოვებას. 
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კრიპტოვალუტის ემისია
კრიპტოვალუტის შემქმნელები სხვადასხვაგვა-

რად უდგებიან კრიპტოვალუტის ემისიის საკითხს. 
უმეტეს შემთხვევაში წინასწარაა განსაზღვრუ-
ლი კრიპტოვალუტების ემისიის რაოდენობა და 
დრო. მაგ., ბიტკოინის მონეტების რაოდენობა 
მისმა შემქმნელმა სატოში ნაკამოტომ წინასწარ 
განსაზღვრა 21 მლნ მონეტით. პროექტის მიხედ-
ვით  Litecoin-ის რაოდენობა  განსაზღვრულია 84 
მილიონით, Ripple-ს - 100 მლრდ-ით, Stellar-ის 100 
მლრდ-ით,  EOS-ის - ერთი მლრდ-ით, TRON-ის - 
99.281.283.283754 ერთეული მონეტით, Cardano-ს 
- 45 მლრდ-ით, ხოლო რაც შეეხება  EthReum-ს, 
Bitkoin Cash-ს და Monero-ს მათი ემისიის საბოლოო 
რაოდენობა წინასწარ არ არის განსაზღვრული [8].  

ისმის კითხვა: რა უფრო მომგებიანია კრიპტო-
ვალუტის დამფუძნებლებისთვის, ის, რომ მათ მიერ 
გამოშვებული ვირტუალური მონეტების რაოდენო-
ბა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, თუ პირიქით? 
თუ კრიპტოვალუტის ემისიის რაოდენობა და დრო 
წინასწარაა განსაზღვრული და კრიპტოვალუტის 
ბაზარზე  მოიმატებს მასზე მოთხოვნა, მაშინ შე-
იძლება შეიქმნას მისი დეფიციტი და მისმა ფასმა 
მოიმატოს. ასევე შეზღუდული და წინასწარ ცნო-
ბილი ემისიის რაოდენობა ხელსაყრელია მისი შემ-
ქმნელებისთვის, ვინაიდან ამით მათ ეძლევათ შე-
საძლებლობა მოახდინონ მისი რეგულირება. მაგ., 
განახორციელონ მონეტების დაწვა. 

საერთოდ, კრიპტოვალუტის ფასი ეცემა იმ შემ-
თხვევაში, თუ მისი ემისია წინასწარ არაა განსა-
ზღვრული,  გამოშვებულია დიდი რაოდენობით და 
ბაზარზე მასზე არაა მოთხოვნა . 

ბიტკოინის ქსელში ჩაშვების მომენტისთვის 
ბლოკის მოპოვებისთვის პრემია შეადგენდა 50 
ბიტკოინს. აქედან დაწყებული ყოველი ოთხი წლის 
ინტერვალით ბლოკის მოპოვების ღირებულება 
2-ჯერ მცირდებოდა და 2020 წლის მაისისთვის შე-
ადგინა 6,25 მონეტა. 2032 წლისთვის მოპოვებული 
იქნება 20,671 მილიონი მონეტა [9].   

ბიტკოინის ემისიის დამამთავრებელ ეტაპზე 
ბიტკოინის ბოლო ბლოკის მოპოვებისთვის პრემია  
გახდება  ერთი მეასიათასედი, ანუ ერთი სატოშის 
ტოლი. ასეთი დაბალი პრემიის გამო მაინერები იძუ-
ლებული გახდებიან უარი თქვან ბლოკის მოპოვება-
ზე [9].

 ბირჟებზე  ბიტკოინის  - დეფიციტი
როგორც წესი, ბიტკოინის ყიდვა-გაყიდვა ძირი-

თადად შესაძლებელია ბირჟებზე და გადამცვლელ 
პუნქტებში. თუ ბირჟებზე  და გადამცვლელ პუნ-
ქტებში ბიტკოინების მონეტების რაოდენობა შე-
მცირდება, მაშინ მისი  შეძენა გართულდება, რამაც  
საბოლოოდ შიძლება გამოიწვიოს კრიპტოვალუტის  
კურსის გაზრდა.

კონკურენცია ალტკოინებს შორის 
დღეისათვის კრიპტოვალუტებს შორის, მსო-

ფლიო მასშტაბით დომინირებს ბიტკოინი და 
ალტკოინებზე ფასის ცვლილება წარმოებს ძირითა-
დად მასთან მიმართებაში. 

ამის მაგალითია კრიპტოვალუტის ბაზარზე 
კრიპტოვალუტების Libra-სა და Gram-ის გამოჩენა, 
რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოხდინა  ბიტკოი-
ნის ეკოსისტემაზე და გამოიწვია მისი ფასის დაცე-
მა. მათი უპირატესობა ბიტკოინის მიმართ განპი-
რობებულია  მომხმარებელთა დიდ აუდიტორიით. 
ლიბრისათვის ეს რაოდენობა შეიძლება გახდეს 
ორ მილიარდამდე,  გრამისთვის კი ასმილიონამდე 
მომხმარებელი,  რომლებსაც შეეძლებათ ფულის 
გადასაგზავნად გამოიყენონ მარტივი და მოხერხე-
ბული საფულეები. ასევე გაიზრდება იმ მაღაზიების 
რიცხვი, რომლებიც საქონლისა და მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენებენ 
აღნიშნულ ვირტუალურ ციფრულ ვალუტებს [10]. 

ბიტკოინის საკანონმდებლო რეგულირება
ბიტკოინს არ ჰყავს კონკრეტული ემიტენტი, გა-

ნსხვავებით ეროვნული ვალუტებისგან. არავის შე-
უძლია „დაბეჭდოს“ ბიტკოინის ახალი მონეტები, ან 
„დაწვას“ იგი, მისი მფლობელის  თანხმობის გარეშე 
[11] და ამით მოახდინოს ზეგავლენა სხვა ვალუტის 
კურსზე. ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ბიტკოინს 
ამ დადებითი თვისებების გამო  უცხადებს ნდობას 
და იყენებს მას უპირატესად  დანაზოგის შესანა-
ხად, რაც დადებითად მოქმედებს  მის ფასზე.  მიუ-
ხედავად ამისა მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა ცდილობს 
მოახდინოს ბიტკოინის ბაზრის რეგულირება. რიგ 
ქვეყანაში იგი აღიარებულია საგადამხდელო საშუ-
ალებად, ზოგიერთ ქვეყანაში კი მისი გამოყენება 
აკრძალულია და მის გამომყენებელი ისჯება კანო-
ნით. არიან ქვეყნები სადაც კრიპტოვალუტის გამო-
ყენება არც აკრძალულია და არც დაშვებული. მაგ., 
აშშ-მა მსოფლიოში პირველმა აღიარა  ბიტკოინი.  
აქ  მას განიხილავენ როგორც ფასიან ქონებას. იგი 
აღიარებულია კანონიერ საგადამხდელო საშუალე-
ბად. რაც შეეხება ქვეყნებს: კანადას, გერმანიას, უკ-
რაინას, ბელორუსს, ავსტრალიას, ნორვეგიას,  შვეი-
ცარიას, ბულგარეთს და სხვ.,  აქ მისი რეგულირება 
ხდება საკანონმდებლო დონეზე. ისეთ ქვეყნებში 
კი როგორიცაა: რუმინეთი, ისლანდია, ყირგიზეთი, 
ჩინეთი, ციფრული ვალუტის გამოყენება ითვლება 
კანონგარეშედ [12]. ქვეყანაში ბიტკოინის მიმოქ-
ცევის რეგულირება, კონკრეტულად მისი აღიარე-
ბა საგადამხდელო საშუალებად,  გაზრდის მისადმი 
ნდობას, რაც გამოიწვევს  მასზე მოთხოვნის  ზრდას. 

ინფორმაციული ფონი 
ბიტკოინის გარშემო ინფორმაციული ფონი - 

ინტერნეტ პორტალებზე მისი რეკლამა, მისადმი 
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მიძღვნილი სხვადასხვა კონფერენციები, ცნობილ 
ადამიანთა მისი შეფასებები და სხვ. გარკვეულ ზე-
გავლენას ახდენს ტრეიდერებზე და აიძულებს მათ 
შეიძინონ ბიტკოინის მონეტები, რითაც იზრდება 
მათზე   მოთხოვნა. ბიტკოინზე მოთხოვნა იზრდება 
მარაგის შევსების დაბალი ტემპის გამოც. შესაბამი-
სად იზრდება მისი ფასიც. 

საერთოდ, მოსაზრებები ბიტკოინის მიმართ 
არაერთგვაროვანია. ბიზნესმენებისა  და პოლიტი-
კოსების  პროგნოზი ბიტკოინის ფასის შესახებ  უმე-
ტეს შემთხვევაში არ მართლდება. მაგ., არ გამართ-
ლდა 2017 წლის გაზაფხულზე ჯონ მაკაფის მიერ 
გამოთქმული ვარაუდი, რომ ბოლო სამი წლის გან-
მავლობაში ბიტკოინის ერთი მონეტის ფასი მიაღწე-
ვდა 500 000 დოლარს [13]. არ გამართლდა BitPay-ის 
სტარტაპის მეთაურის სონი სინგსის (Sonny Singh) 
პროგნოზიც, რომ 2019 წლის ბოლოსათვის ერთი 
ბიტკოინის ფასი გახდებოდა 20 000 დოლარი [14].  

არ გამართლდა აგრეთვე ანალიტიკოს რონი 
მოასის (Ronnie Maos) პროგნოზი, რომ 2019 
წლისთვის ბიტკოინის ფასი გაიზრდებოდა 
$28000-მდე და სხვ. [14]. ბიტკოინის მიმოქცევის 
პროცესზე გავლენას ახდენენ ისეთი ფაქტორე-
ბი, როგორიცაა: ქსელის სირთულე, მონეტების 
დაწვა, მდიდარ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის 
ანუ ე. წ. ვეშაპების მიერ განხორციელებული 
სხვადსხვაგვარი მანიპულაციები ბიტკოინის კუ-
რსის ცვლილების მიზნით და სხვ.

მსოფლიოში არსებობენ ისეთი ადამიანები რომ-
ლებიც ფლობენ დიდი რაოდენობით ბიტკოინის მო-
ნეტებს. მათ შეუძლიათ ხელოვნურად  მოახდინონ 
ბიტკოინის (BTC)  მონეტის ფასის ცვლილება მათი 
გაყიდვით, ან შეძენით. 2018 წლის ივლისისთვის 
ასეთ ადამიანთა ჯგუფს წარმოადგენდნენ: სა-
ტოში ნაკამოტო, სავარაუდოდ,  ბიტკოინის შემ-
ქმნელი - 1,1 მლნ BTC-ის მფლობელია, როდჯერ 
ვერი - 100000-ს, ბარი ზილბერტი - 48000-ს, ჩარლ  
შრემი - რამდენიმე ათასის. დიდი რაოდენობით ბ)
იტკოინს ფლობენ ძმები ტაილერ და კემერონ უი-
ნკლოვოსები, ტონი გალპინი და სხვ. [15].  ყველა-
ზე მეტი ბიტკოინის მონეტები 2019 წლის 15 იან-
ვრისთვის განთავსებული იყო შემდეგ ბირჟებზე: 
BitFinex-138661, bittrex-130005, Bitstamp-108848, 
Huobi-108138, Binance-59517 ბიტკოინ-მონეტა [16]. 
დღეისთვის, ინვესტორების გარკვეულ ჯგუფს, შე-
ძენილი აქვს დიდი ოდენობით  ბიტკოინის მონეტე-
ბი, არ ხარჯავენ მათი ხანგრძლივი პერიოდის გან-
მავლობაში, ხელოვნურად  ქმნიან დეფიციტს, რა-
მაც შესაძლებელია გამოიწვიოს ბიტკოინის ფასის 
ზრდა. [17].  

კრიპტოვალუტის კურსის დაცემა შეიძლება 
გამოიწვიოს ცნობილ ბირჟებზე ჰაკერულმა თა-
ვდასხმებმა, მიტაცებულმა კრიპტოვალუტის დი-
დმა რაოდენობამ და, შესაბამისად, მომხმარებლის 

უნდობლობის გაზრდამ  კრიპტოვალუტის მიმართ.
მაგ., 2013 წელს (фбр) აშშ გამოძიების ფედერა-

ლურმა ბიურომ მოახდინა ნარკოტიკებითა და კონ-
ტრაბანდით მოვაჭრე ონლაინ არალეგალური ბირ-
ჟის Silk Road-ის ლიკვიდაცია, რომელზეც ვაჭრობა 
წარმოებდა ბიტკოინებით. 2014 წელს ჰაკერებმა 
მოიპარეს 4506 მილიონი დოლარის  კრიპტოვალუ-
ტა იაპონურ კრიპტობირჟა Mt Gox-დან. რამაც გა-
მოიწვია ბიტკოინის ფასის დაცემა 20%-ით 400-დო-
ლარამდე  [18]. 2019 წლის 12 ივლისს ჰაკერებმა 
იაპონიის ბირჟა Bitpoint-დან მოიპარეს 32 მილიო-
ნი აშშ ღირებულების კრიპტოვალუტა, რის გამოც 
ბირჟამ შეწყვიტა ვაჭრობა. მოიპარეს კრიპტოვა-
ლუტა XRP. მათ შორის 2,5 მილიარდი კლიენტების 
ანგარიშებიდან. დანარჩენი - 2,5 მლრდ კი ბირჟის 
ანაგარიშიდან. მოპარვა განხორციელდა ცხელი სა-
ფულეებიდან, რომელზედაც განთავსებული იყო 5 
სხვადასხვა კრიპტოვალუტა, მათ შორის Bitcoin და 
Bitcoin Cash [19]. კრიპტოვალუტის მნიშვნელობა 
ციფრული ეკონომიკის პირობებში შეიძლება კიდევ 
უფრო გაიზარდოს. შესაბამისად აუცილებელი გახ-
დება ციფრული ეკონომიკის დროს წარმოებული  
საქონლისა და მომსახურების შესაფასებისა და რე-
ალიზაციისთვის ციფრული ვალუტის გამოყენება. 
ამაზე მეტყველებს ადამიანის საქმიანობის თით-
ქმის ყველა სფეროში ბლოკჩეინტექნოლოგიის  და-
ნერგვის სწრაფი ტემპები. 

პერსპექტივაში, კრიპტოვალუტის მიმოქცევის 
პროცესის სრულყოფისათვის აუცილებელია სა-
ხელმწიფოს მიერ კრიპტოვალუტის გამოშვებისა 
და ემისიის რეგულირება და კონტროლი და ასევე 
უზრუნველყოფა ოქროთი. ეს საშუალებას მისცემს 
კრიპტოვალუტას შეასრულოს ფიატნური ფულის 
ყველა ფუნქცია.

სახელმწიფოს მიერ კრიპტოვალუტის მიმოქ-
ცევის რეგულირება მნიშვნელოვნად შეამცირებს 
კრიპტოვალუტის ღირებულებასა და ვალანტი-
ლობას, აამაღლებს მოსახლეობის ნდობას მის მი-
მართ, რაც სახელმწიფოს საშუალებას მისცემს 
გამოაცხადოს კრიპტოვალუტა სავალდებულო სა-
გადამხდელო საშუალებად. ასეთ პირობებში კრიპ-
ტოვალუტის მოპოვება უნდა განხორციელდეს 
სახელმწიფო დაკვეთების  საფუძ ველ ზე, ვინაიდან 
მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გაირკვევა, თუ რა რა-
ოდენობის კრიპტოვალუტა იქნება საჭირო ისეთი 
საერთო-სახელმწიფოებრივი საქმიანობის განსა-
ხორციელებლად, როგორიცაა: ძალოვანი სტრუქ-
ტურებისა და სახელმწიფო აპარატის შენახვა, 
მეცნიერებისა და განათლების სფეროების განვი-
თარება, პენსიების უზრუნველ ყოფა, რეზერვების 
შექმნა და სხვ. 

ამრიგად, როგორც ჩანს აღნიშნულ სფეროში 
პრობლემები საკმაოდ ბევრია და მათი საფუძვლია-
ნი გამოკვლევა და გადაწყვეტაა საჭირო.
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2. https://coinspot.io/beginners/iz-chego-skladyvaetsya-cena-bitcoina-i-kakie-

faktory-na-neyo-vliyayut/ 
3. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/390645-put-k-gospodstvu-bitkoina-

13-sobytiy-opredelivshih-budushchee-deneg
4. https://bits.media/razmer-ocheredi-nepodtverzhdennykh-tranzaktsiy-btc-

dostig-dvukhletnego-maksimuma/
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6. https://hightech.fm/2019/07/10/bit-2019
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9. https://tehnoobzor.com/cryptolife/bitcoin/2532-kolichestvo-bitkoinov-

ogranicheno-ili-net-kogda-zakonchitsya-vypusk.html  
10.  https://1prime.ru/finance/20191111/830531265.html 
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12. https://howtobuycoin.com/articles/cryptocurrency-future/
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14. https://bit.Ly/2ET9dXc
15. https://novostigood.top/2018-07-20-16-56-bitkoin-i-budushhee-stanut-li-

kriptovalyuty-cherez-10-let-osnovnym-platezhnym-sred
16. https://mining-cryptocurrency.ru/10-samyh-krupnyh-bitcoin-koshelkov-

komu-prinadlezhat/
17. https://www.rbc.ru/crypto/news/5e329bd29a794729ab63b19f
18. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/390645-put-k-gospodstvu-

bitkoina-13-sobytiy-opredelivshih-budushchee-deneg
19. https://happycoin.club/s-yaponskoj-birzhi-bitpoint-ukradeno-32-mln/


