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ნაშ რო მი წარ მო ად გენს ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის პრობ ლე მა ტი კა ზე 
არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბის ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი 
კვლე ვას. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის შე დე გე ბის სის-
ტე მა ტი ზა ცია გვიჩ ვე ნებს იმ მო სა ლოდ ნე ლი ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის სიმ-
რავ ლეს, რო მელ თა არ სე ბო ბა და წარ მო შო ბა უფ რო მეტ წიგ ნი ერ მზა ო ბას 
მო ითხ ოვს თა ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის გან. ნე გა ტი უ რი 
ეფექ ტე ბი და კავ ში რე ბუ ლია რიგ გა ურ კვევ ლო ბას თან, რაც გა არ თუ ლებს 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის შერ ჩე ვას და გა ტა რე ბას.

ამას თან, კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გა-
მოწ ვე ვე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ინ სტრუ მენ ტე ბის მო სა ძი ებ ლად, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი აზ როვ ნე ბის დამ კვიდ რე ბა. სა ჭი როა 
კვლე ვე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია რო გორც ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლის 
შეს წავ ლის, ასე ვე მო დე ლის შიგ ნით ცალ კე უ ლი მი ზეზ -შე დე გობ რი ვი კავ-
ში რე ბის გა მოკ ვლე ვის კუთხ ით. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა, ინ დუს ტრია 4.0, ეკო ნო-
მი კუ რი პო ლი ტი კა.

შე სა ვა ლი

ჩვენ ვცხოვ რობთ ისეთ მსოფ ლი ო ში, სა დაც, ერ თი მხრივ, დაჩ ქა რე ბუ ლია 
ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მუ შა ვე ბის ტემ პი, მაგ რამ მე ო რე მხრივ – იზ რდე ბა 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი უთა ნა წო რო ბა არა მარ ტო გან ვი თა რე ბულ და გან-
ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს შო რის, არა მედ ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის შიგ ნით სა ზო გა დო-
ე ბა ში. ურიცხ ვი გა ურ კვევ ლო ბის ფონ ზე პრობ ლე მე ბის ეფექ ტი ა ნად დაძ ლე ვა 
სა ჭი რო ებს ხე ლი სუფ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის და ბიზ ნე სის სფე როს წარ მო მად გე-
ნელ თა კო ორ დი ნი რე ბულ მიდ გო მას ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სა კითხ ე ბის გა-
დაწყ ვე ტი სას. 

მდგო მა რე ო ბა გა არ თუ ლაა 2008 წლის გლო ბა ლურ მა სა ფი ნან სო-ეკო ნო-
მი კურ მა კრი ზის მა, რის შე დე გა დაც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სტრე სის ქვეშ მო ექ ცა. ადა მი ა ნე ბი იმე დოვ ნებ დნენ, რომ მე ოთხე სამ რეწ ვე ლო 
რე ვო ლუ ცია და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა ეფექ ტი ა ნი პა სუ ხი იქ ნე ბო და გან ვი თა-
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რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის „და ა ვა დე ბუ ლი“ ეკო ნო მი კის ზრდის თვის. სამ რეწ ვე ლო რე-
ვო ლუ ცია 4.0 და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა ქმნის გან სა კუთ რე ბით რთულ სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ კონ ფი გუ რა ცი ას. ინ დუს ტრია 4.0 შე დე გე ბის და პერ სპექ-
ტი ვის შე ფა სე ბა უდი დეს მნიშ ვნე ლო ბას იძენს გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა 
გლო ბა ლუ რი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა ასე თი სტრე სუ ლი ა. 

საკ ვლე ვი პრობ ლე მის შეს წავ ლის დო ნე და აქ ტუ ა ლუ რო ბა

რა უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლებ მა 
ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ე ბის ფორ მი რე ბი სას, რომ შეძ ლონ ციფ რუ ლი რე ვო-
ლუ ცი ის გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვა და მი სი პროგ რე სუ ლი შე დე გე ბით სარ გებ ლო-
ბა და რა საფ რთხე ე ბის წი ნა შე გვა ყე ნებს ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბა, რომ-
ლის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა 
ინ დუს ტრია 4.0-ის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის ზე გავ ლე ნის შე სუს ტე ბა? ამ კითხ ვებ-
ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად, მიზ ნად და ვი სა ხეთ ჩაგ ვე ტა რე ბი ნა ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი 
კვლე ვა თა ნა მედ რო ვე მო წი ნა ვე სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ-
ველ ზე და ინ დუქ ცი ი სა და დე დუქ ცი ის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით მოგ ვეხ დი ნა 
ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მო ლო დი ნე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის სის ტე-
მა ტი ზა ცი ა. კვლე ვის შე დე გე ბი დაგ ვეხ მა რე ბა ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სა მო-
მავ ლო კონ ცეფ ცი ის გან ჭვრე ტა ში. კვლე ვის პრო ცეს ში შე ვარ ჩი ეთ უახ ლე სი და 
მა ღა ლი რე ი ტინ გის მქო ნე სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბი, ინ დუქ ცი ის მე თო დის გა-
მო ყე ნე ბით მო ვახ დი ნეთ კვლე ვის შე დე გე ბის იდენ ტი ფი კა ცია და ბო ლოს, დას-
კვნით ეტაპ ზე, გა ნა ვა ხორ ცი ე ლეთ შერ ჩე უ ლი გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე-
დე გე ბის დაჯ გუ ფე ბა – სის ტე მა ტი ზა ცი ა.

კვლე ვის პრო ცეს ში შე ვის წავ ლეთ კო ვაკ სის (2018), ნგუ ე ნის და სხვე ბი 
(2019), ბოს ლე რი სა და ჰოლ ტის (2012), რე მე ი კე ნეს, გას პა რე ნი ე რეს და შნე ი-
დე რის (2018), უკო ლო ვის და სხვე ბის (2018), ბა უ რის, ჰონ გის და ლის (2017) და 
სხვა თა შრო მე ბი, რომ ლებ შიც წარ მოდ გე ნი ლია ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან-
ვი თა რე ბის ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ ლი სუ ბი ექ ტუ რი შე ფა სე ბე ბი ისეთ 
პრობ ლე მა ტი კა ზე, რო გო რი ცაა ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა ეკო ნო მი კურ ზრდას თან, 
ეკო ნო მი კურ თე ო რი ულ მო დელ თან, მწარ მო ებ ლუ რო ბას თან, ჩრდი ლო ვან ეკო-
ნო მი კას თან, სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ცი ურ მე ქა ნიზ მთან მი მარ თე ბით.

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა – ვირ ტუ ა ლუ რი სივ რცის შე საძ ლებ ლო ბე ბი

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა ეკო ნო მი კის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რად აღ ჭურ ვი ლი 
ნა წი ლი ა, რო მე ლიც თან ხვედ რა შია კვლავ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში მიმ დი ნა რე 
ცვლი ლე ბებ თან. ის იყე ნებს ვირ ტუ ა ლუ რი სივ რცის შე საძ ლებ ლო ბებს, რო გო-
რი ცაა ინ ტერ ნე ტი, კომ პი უ ტე რე ბი, ინ ფორ მა ცი ა, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი-
ე ბი, ხე ლოვ ნუ ლი ინ ტე ლექ ტი.
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გა ციფ რუ ლე ბა არის მე თო დი, რო მე ლიც ეკო ნო მი კის ვირ ტუ ა ლურ სექ-
ტორს რე ა ლურ სექ ტორ თან აკავ ში რებს. ციფ რუ ლი პლატ ფორ მა ციფ რუ ლი 
რე სურ სე ბი ა, რომ ლაც მო ი ცავს მომ სა ხუ რე ბას და ინ ფორ მა ცი ის ში ნა არსს. ის 
მე წარ მე სა და მომ ხმა რებ ლებს შო რის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი ურ თი ერ თო-
ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე ბი ციფ რუ ლი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლი ა. ესე ნი ა: ინ ტერ ნე ტი, მო ნა ცემ თა ცენ ტრე-
ბი, სმარ ტფო ნე ბი და პლან შე ტე ბი. მარ ტი ვი წვდო მის ციფ რუ ლი ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რა სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახა ლი ციფ რუ ლი სა რის კო წა მოწყ ე ბე-
ბის თვის. 

ციფ რუ ლი ტექ ნლო გია ბი ტებ ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ა ა, რაც ამ ცი-
რებს ინ ფორ მა ცი ის შე ნახ ვის, გა მოთ ვლის და გა და ცე მის და ნა ხარ ჯებს. შე სა-
ბა მი სად, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის კვლე ვებ ში შე ის წავ ლე ბა ციფ რუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის გავ ლე ნა ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბა ზე.

ოლი ვერ კო ვაკ სი აა ნა ლი ზებს მე ოთხე სამ რეწ ვე ლო რე ვო ლუ ცი ას, რო-
მელ საც უფ რო რთულ ეკო ნო მი კა ში გა დავ ყა ვართ. (Kovacs, 2018). ავ ტო რი კონ-
ცენ ტრი რე ბას მრეწ ვე ლო ბა 4.0 და ციფ რუ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ინ ტე-
რაქ ცი ის სირ თუ ლე ზე ახ დენს, რა მაც შე საძ ლე ბე ლია გა ნუ საზღ ვრე ლი შე დე გე-
ბი გა მო იწ ვი ოს და მთავ რო ბას სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბის კენ 
მო უ წო დებს. ამას თან, ავ ტო რი ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი მმარ თვე ლო ბის სა ბა ზი სო 
პრინ ცი პე ბის ფორ მუ ლი რე ბას გვთა ვა ზობს მიმ დი ნა რე სამ რეწ ვე ლო რე ვო ლუ-
ცი ის და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბის კონ ტრი ბუ ცი ის გზით.

ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია ინ დუს ტრია 4.0 და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის რე ა-
ლის ტუ რი სუ რა თი თა ვი სი ნა თე ლი და ბნე ლი მხა რე ე ბით. ავ ტო რი თვლის, რომ 
ამ ტი პის ანა ლი ზის გა რე შე უბ რა ლოდ თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის და მაბ ნე ვე-
ლი აღ ქმა გვექ ნე ბა, რად გან გა ნუ საზღ ვრე ლო ბის დო ნე მუდ მი ვად იზ რდე ბა. 
შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სამ თავ რო ბო ინ ტერ ვენ ცი ე ბი მი მარ თუ ლი იყოს 
ინ დუს ტრია 4.0-ის და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის ხელ შეწყ ო ბი სა და მა თი გან ვი თა-
რე ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბის კენ. 

ნაშ რომ ში მო ცე მუ ლია ინ დუს ტრია 4.0 და გა ციფ რუ ლე ბის 4 „ბნე ლი“ მხა-
რე. მათ შო რის მთა ვა რია უსაფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ურ კვევ ლო-
ბე ბი, რაც არა მარ ტო კი ბერ უსაფ რთხო ე ბას უკავ შირ დე ბა (მო ნა ცემ თა დაც ვა, 
სის ტე მის გა ტეხ ვა, კი ბერ მდგრა დო ბა, კი ბერ ტე რო რიზ მი, კრე დიტ და დე ბეტ 
ბა რა თე ბის გა ტეხ ვა და ა.შ.), არა მედ ინო ვა ცი უ რი ეკო სის ტე მის რის კებ საც 
ზრდის. 

ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს ინ დუს ტრია 4.0 და გა ციფ რუ ლე ბის შემ დეგ 4 „ბნელ“ 
მხა რეს:

1. ავ ტო მა ტი ზა ცი ის გავ ლე ნას და საქ მე ბა ზე, რაც კომ პი უ ტე რი ზა ცი ის შე-
დე გად და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის გა მო თა ვი სუფ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელს გაზ რდის 
(კო ვაკ სი, 2018, 141). ეს ნიშ ნავს ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის დაჩ ქა რე ბას და 
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და ბალ კვა ლი ფი ცი უ რი ასა კო ვა ნი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის შე ნე ლე ბას. სამ სა-
ხუ რე ბის და კარ გვის ფონ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის გა დახ-
დი სუ უ ნა რო ბა, რაც ინ დი ვი დე ბის გა კოტ რე ბას გა მო იწ ვევს; 

2. მე ო რე უარ ყო ფი თი შე დე გია კომ პი უ ტე რი ზა ცი ის გავ ლე ნა ადა მი ა ნე-
ბის გო ნებ რივ მდგო მა რე ო ბა ზე. გა ციფ რუ ლე ბამ და ავ ტო მა ტი ზა ცი ამ შე საძ-
ლე ბე ლია ადა მი ა ნე ბის გო ნებ რივ და ფი ზი კურ ჯან მრთე ლო ბას ავ ნოს. სა ინ-
ფორ მა ცი ო- სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა სა მუ შაო 
პრო ცე სი 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ დეს, რაც აღ მას რუ ლებ ლებს 
გა უ ჩენს იმის მო ლო დინს, რომ ისი ნი შეძ ლე ბენ ძა ლი ან სწრა ფად მოქ მე დე ბას. 
ეს სა მუ შა ო, ცხოვ რე ბის /დას ვე ნე ბის დრო ის ბა ლანსს და არ ღვევს და სტრესს 
გაზ რდის. 

3. მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი გაჩ ნდე ბა სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე-
ბის სტა ტის ტი კას თან და კავ ში რე ბით. ამ სფე რო ში რის კი და გა ნუ საზღ ვრე ლო-
ბა და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა იმას თან, რომ ერ თი მხრივ, სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო მუ-
ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი შე იჭ რე ბა ყველ გან და ყვე ლა ფერ ში, რაც გა მო იწ ვევს 
სტა ტის ტი კუ რი მე თო დო ლო გი ის გა და ხედ ვის სა ჭი რო ე ბას. გა იზ რდე ბა მწარ-
მო ებ ლუ რო ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, ანუ მოხ დე ბა გა და ნაც ვლე ბა ციფ-
რუ ლი ფიქ სი რე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი დან ციფ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კენ (მო ნა ცემ თა 
და მუ შა ვე ბა; კომ პი უ ტე რუ ლი და ქსე ლუ რი დი ზა ი ნი და ა.შ). მე ო რე ას პექ ტი, 
რო მე ლიც ამ სა კითხს უკავ შირ დე ბა არის დი დი მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი (Big Data-
based analiyses), რაც და აჩ ქა რებს ციფ რე ბის მეშ ვე ო ბით მსოფ ლი ოს შე სა ხებ 
ჩვენს სა მეც ნი ე რო აღ ქმას. გაძ ლი ერ დე ბა პროგ ნო ზი რე ბის ახა ლი მიდ გო მე ბი. 
ამას თან, სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი უფ რო მე ტად ახ სნა დი 
იქ ნე ბა ფსი ქო ლო გი ით, ვიდ რე მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პრინ ცი პე ბით. ეს, რა თქმა 
უნ და, მო ნა ცემ თა დი დი ბა ზე ბის თვის დი დი გა მოწ ვე ვა იქ ნე ბა, რად გან მას ში 
ვერ აი სა ხე ბა უთ ვლა დი, გა სა ზო მად რთუ ლი ას პექ ტე ბი. 

4. პრობ ლე მებს გა მო იწ ვევს ში ნა არ სობ რი ვი ურ თერ თკავ ში რე ბის და უ-
დე ვა რი უგუ ლე ბელ ყო ფა. გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შე დე გე ბის პირ ვე ლი ნაკ რე ბი 
გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს შო რის წინ და უ ხე და ვი ურ თი ერ-
თქმე დე ბის შე დე გად წარ მო ი შო ბა. კერ ძოდ, და ბალ ხელ ფას ზე დამ ყა რე ბუ ლი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ია ფი ტექ ნო ლო გი ე ბით გან საზღ ვრუ ლი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბით შე იც ვლე ბა, რაც გა აღ რმა ვებს უთა ნას წო რო ბას და ეკო ნო მი კას 
ნაკ ლე ბად ინ კლუ ზი ურს გახ დის. მე ო რე პრობ ლე მა თავს იჩენს მა შინ, რო დე საც 
სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა „და იწყ ებს სრი ალს“ ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის და სამ-
რეწ ვე ლო პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა დრო ით ჰო რი ზონ ტებ ზე, რად გან სა ფი ნან სო 
სექ ტო რი აქ ცენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა მოკ ლე ვა დი ან ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, ხო ლო სამ-
რეწ ვე ლო სექ ტო რი – გრძელ ვა დი ან ზე. ამი ტომ, ინ დუს ტრია 4.0 მდგრა დო ბის-
თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხე ბის გა ცე მის კულ ტუ რის დამ კვიდ-
რე ბა. მე სა მე მათ გა ნი ჩნდე ბა შრო მის ბაზ რის მოქ ნი ლო ბა სა და სამ რეწ ვე ლო 
პო ლი ტი კას შო რის „ურ თი ერ თშე თა მა შე ბის“ უგუ ლე ბელ ყო ფით. მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ა, რომ შრო მის ბა ზა რი უფ რო მოქ ნი ლი გახ დეს, რა თა შემ ცირ დეს გვერ დი თი 
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ეფექ ტე ბიც. ეს ნიშ ნავს, რომ ინო ვა ცი ურ კომ პა ნი ებს შე ეძ ლე ბათ უფ რო ად ვი-
ლად და ი ქი რა ონ და და ითხ ო ვონ სამ სა ხუ რი დან და ქი რა ვე ბუ ლე ბი, რაც შრო-
მის ბაზ რის ნაკ ლებ რე გუ ლა ცი ას სა ჭი რო ებს. ეს კი გა არ თუ ლებს სა თა ნა დო 
კე თილ დღე ო ბის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას და გა ტა რე ბას.

ამ რი გად, ავ ტო რის აზ რით, ინ დუს ტრია 4.0 და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის შე-
დე გე ბის წარ მა ტე ბა და მო კი დე ბუ ლია არა მარ ტო ტრან სფორ მა ცი ის ტექ ნი კურ 
მოქ ნი ლო ბა ზე, არა მედ სო ცი ა ლუ რად მიმ ღებ ლო ბა ზე. ავ ტო რი, ეკო ნო მი კუ რი 
მმარ თვე ლო ბა 2.0-სთვის რე კო მენ და ცი ებს გვთა ვა ზობს, რა მაც ხე ლი უნ და შე-
უწყ ოს ინ დუს ტრი ის 4.0 და ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის მდგრად გან ვი თა რე ბას. ის 
ასე ვე ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ე ბას ხე დავს, 
რაც ნიშ ნავს ეკო ნო მი კის შერ წყმას მეც ნი ე რე ბის კომ პლექ სურ მიდ გო მას თან, 
რა თა მი ვი ღოთ რე ა ლუ რი სუ რა თი ფე ნო მე ნის (ინ დუს ტრია 4.) და მი სი ხელ შემ-
წყო ბი სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის პო ლი ტი კის შე სა ხებ.

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ფონ ზე და ელექ ტრო ნუ ლი აქ ტი ვო-
ბის ზრდის პა რა ლე ლუ რად, ციფ რუ ლი ბიზ ნე სე ბი დან არა პა ტი ო სა ნი ფი ნან სუ-
რი სარ გე ბე ლი გა ი ზარ და. ამას თან, რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სტა ტის ტი კუ რი 
მე თო დო ლო გი ის არას რულ ყო ფი ლე ბის გა მო, ციფ რულ ბიზ ნეს ში მიმ დი ნა რე 
ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი აღუ რიცხ ა ვი ა. შე სა ბა-
მი სად, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა ციფ რუ ლი 
ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის გაძ ლი ე რე ბას უკავ შირ დე ბა.

ციფ რუ ლი ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სა მეც  ნი ე რო 
კვლე ვე ბი ერ თობ ცო ტა ა. თუმ ცა, ამ მხრივ სა ინ ტე რე სოა მი კო ლას რო მე რის 
უნი ვერ სი ტე ტის (ლიტ ვა) მკვლე ვა რე ბის რ. რე მე ი კე ნეს, ლ. გას პა რე ნი ე რეს 
და ფ. შნე ი დე რის (Remeikiene R., Gaspareniene L, Schneider F. 2018, 696-717). მი-
ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ციფ რუ ლი ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის არ სის გან მარ ტე-
ბა. ავ ტო რე ბის აზ რით, კვლე ვა მი ზან მი მარ თუ ლი იყო ციფ რუ ლი ჩრდი ლო ვა ნი 
ეკო ნო მი კის გან მარ ტე ბის შე მო ღე ბის კენ, მი სი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა მორ კვე ვის 
სა ფუძ ველ ზე. შე სა ბა მი სად, კვლე ვა არა ლე გა ლურ ციფ რულ აქ ტი ვო ბას ეხე ბა, 
რო მე ლიც ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის კრი მი ნა ლურ და ეკო ნო მი კურ ას პექ ტებს მო-
ი ცავს. ჩრდი ლო ვან ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში გა ნი ხი ლე ბა ისე თი ციფ რუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბა და სა ქონ ლის ონ ლა ინ გა ყიდ ვა, რაც უშუ ა ლოდ ციფ რულ სივ რცე ში 
ხორ ცი ელ დე ბა და, არა ლე გა ლუ რი ინ ტე რე სე ბი დან და მა ტე რი ა ლუ რი სარ გებ-
ლის მი ღე ბის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, არ ით ვა ლის წი ნებს სა მარ თლებ რივ ნორ-
მებს და რე გუ ლა ცი ებს. კვლე ვის მე თო დი სა მეც ნი ე რო ლიტ რა ტუ რის ანა ლიზს 
და ექ სპერ ტულ შე ფა სე ბას ემ ყა რე ბა.

ამას თან, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის სიმ ცი რემ, ციფ რუ ლი ჩრდი ლო ვა ნი 
ეკო ნო მი კის არ სის გან მარ ტე ბა გა არ თუ ლა. კი ბერ და ნა შა ულ ზე და კი ბერ- მე-
კობ რე ო ბა ზე აქ ცენ ტი რე ბა ჩრდი ლო ვა ნი ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის ბუ ნე ბას ვერ 
ხსნის, ამი ტო მაც სა ჭი როა ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის შე ფა სე ბის მე თო დო ლო-
გი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა მი სი თვი სე ბე ბი სა და არ ხე ბის გა მორ კვე ვის სა ფუძ ველ ზე. 
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ბოს ლე რი სა და ჰოლ ტის მი ხედ ვით, ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის დი დი ნა წი-
ლი გე ნე რირ დე ბა ციფ რულ სივ რცე ში. ამი ტომ ჩრდი ლო ვა ნი ციფ რუ ლი ეკო-
ნო მი კის მკა ფიო დე ფი ნი ცი ის გა რე შე სა კითხ ის სწო რად გა ა ნა ლი ზე ბა და 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა შე უძ ლე ბე ლია (Bossler, Holt 2012, 165–181). მას ში ძი-
რი თა დად მო ი აზ რე ბა სარ გე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ ტერ ნეტ ზე დამ ყა რე ბუ-
ლი არა რე გის ტრი რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და არა ლე გა ლუ რი შე მო სავ ლე ბი, რომ-
ლე ბიც თავს იყ რის ონ ლა ინ ვაჭ რო ბი დან და მომ სა ხუ რე ბი დან (Zorz, 2015).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ციფ რუ ლი ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის ტერ მი ნის ქვეშ 
მო ი აზ რე ბა მომ ხმა რე ბე ლე ბის, მყიდ ვე ლე ბის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ-
ტი ვო ბე ბიც, რომ ლე ბიც ელექ ტრო ნულ მე კობ რე ო ბას, სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის 
დარ ღვე ვას და ელექ ტრო ნულ თაღ ლი თო ბას უკავ შირ დე ბა, რი თაც მწარ მო ე-
ბელს შე მო სავ ლე ბი და ფუ ლა დი ნა კა დე ბი აკ ლდე ბა.  

ციფ რუ ლი სა წარ მო ე ბის სა ინ ფორ მა ციო სა ჭი რო ე ბე ბის სა პა სუ ხოდ, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია რე ა ლურ მო ნა ცემ თა ბა ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რა თა შე საძ ლე ბე ლი 
იყოს მო ნა ცემ თა თავ მოყ რა და ანა ლი ზი, რად გან ციფ რუ ლი ინ ფორ მა ცია სა-
წარ მოო პრო ცე სის სა ბა ზი სო ფაქ ტო რი ხდე ბა (Ukolov, Afanasyev, Vorontsov, 
Baikova, Bolshakova, 2018).

გა ციფ რუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია ობი ექ ტის ვირ ტუ ა ლუ რი კლო-
ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მი სი სრუ ლი ას ლის წარ მო ე ბა. გა ციფ რუ ლე ბის პრო ცეს ში 
ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია ტექ ნო ლო გი ურ ფუნ ქცი ებზ და სა წარ მოო პრო-
ცე სის ყვე ლა ფა ზის ოპ ტი მა ლურ მო დელ ზე.

ასე თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ტექ ნო ლო გი უ რი და ნად გა რე ბის მოქ მე დე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის, იცავს მათ უსაფ რთხო ე ბას და მო ნი-
ტო რინგს. 

უკო ლო ვის და სხვე ბის კვლე ვა მი მარ თუ ლია გა ციფ რუ ლე ბის დაჩ ქა-
რე ბის სა ჭი რო ე ბის შეს წავ ლის კენ – გლო ბა ლურ ენერ გე ტი კულ ბაზ რებ-
ზე კორ პო რა ცი ე ბის კონ კრენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით. (Ukolov, 
Afanasyev, Vorontsov, Baikova, Bolshakova, 2018). რუ სე თის ეკო ნო მი კის გა ციფ რუ-
ლე ბა, ბევ რი ქვეყ ნის მსგავ სად, მო ნა ცე მე ბის აკუ მუ ლი რე ბის და მათ ზე თა ვი-
სუ ფა ლი წვდო მის სა ფე ხურ ზე ა, რაც ზრდის ამ მი მარ თუ ლე ბით, მა გა ლი თად, 
ციფ რუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს.

აღ ნიშ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტი ის კვლე ვი თი ჰი პო თე ზა შე საძ ლე ბე ლია 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ინ დუს ტრი ის სხვა დარ გე ბის გა ციფ რუ ლე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის საკ ვლე ვად და სტრა ტე გი უ ლი მიდ გო მე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ-
ლად პრაქ ტი კუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის თვის.

ბო ლო წლებ ში უზარ მა ზა რი ინ ტე რე სი გაჩ ნდა ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე ბის 
მი მართ, გან სა კუთ რე ბით ისეთ კომ პა ნი ებ ზე, რომ ლებ მაც მოკ ლე დრო ში მი-
აღ წი ეს წარ მა ტე ბას ბიზ ნეს ში ციფ რულ პლტფორ მა ზე დაყ რდნო ბით. მათ შო-
რი საა ალი ბა ბა, ამა ზო ნი, ფე ის ბუ ქი, გუგ ლი და სხვ. (Constatinides, Henfridsson, 
Parker. 2018). ბევ რმა უძ ვე ლეს მა კომ პა ნი ამ გა ი ღო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი-
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ე ბი ამ პლატ ფორ მებ თან ადაპ ტი რე ბის მიზ ნით, მათ შო რი საა მან ქა ნათ მშე ნებ-
ლო ბის, ნავ თო ბის წარ მო ე ბის, მძი მე მან ქა ნა და ნად გა რე ბის და ა.შ. მწარ მო ებ-
ლე ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლო ვან მიღ წე ვებს უზ რუნ ველ ყო ფენ პლატ ფორ მი ზა-
ცი ით. 

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის პრობ ლე მა ტი კის შეს წავ ლი სას მკვლე ვარ თა მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ყუ რადღ ე ბა მი იპყ რო ციფ რუ ლი ფუ ლის სა კითხ მა, რად გან 
ის სრუ ლი ად ახა ლი რე ა ლო ბის წი ნა შე აყე ნებს სა ფი ნან სო ეკო ნო მი კურ ურ თი-
ერ თო ბებს, რო გორც ეროვ ნულ, ასე ვე, გლო ბა ლურ დო ნე ებ ზე. ციფ რუ ლი ფუ-
ლი – რო გორც ეკო ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სი, აჩ ქა რებს ბრუნ ვას და 
სა სა ქონ ლო ფუ ლად ურ თი ერ თო ბებს და მთლი ა ნად – კვლავ წარ მო ე ბის პრო-
ცესს – შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბით და ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის-
თვის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნით.

სა ქარ თვე ლო შიც, სა დაც ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის დე ფი ცი ტი ა, ციფ რუ-
ლი ვა ლუ ტის წარ მო ე ბის, მის გან შე მო სავ ლის მი ღე ბის და სხვა მას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი ეკო ნო მის ტთა ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს. ციფ რუ ლი ვა ლუ ტის 
არ სი და მი სი მა ხა სი ა თე ბე ლე ბი გან ხი ლუ ლია ნაშ რო მებ ში: Cryptocurrency – A 
future medium of exchange (Sichinava, 2019). ბიტ კო ი ნის, რო გორც ციფ რუ ლი ვა ლუ-
ტის სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ას პექ ტე ბი (გა ბი სო ნი ა, 
2019), მე ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცია – უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი გა მოწ ვე ვა სა ქარ თვე ლო ში (გაგ ნი ძე, 2019), Small and Medium Enterprise 
Perspective in the Development of Digital Economy (Gogorishvili, 2018) და სხვ. 

კვლე ვებ ში წარ მოდ გე ნი ლია ძი რი თა დად ციფ რუ ლი ვა ლუ ტე ბით ვაჭ რო-
ბის და რე გუ ლი რე ბის სა კითხ ე ბი, რად გა ნაც სა ქარ თვე ლო ციფ რუ ლი ფუ ლის 
წარ მო ე ბით და ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლით, მე ო რე ად გილ ზეა მსოფ ლი ო ში ჩი ნე-
თის შემ დეგ და ძა ლი ან აქ ტუ ა ლურ თე მას წარ მო ად გენს პრაქ ტი კო სი ბიზ ნეს-
მე ნე ბის თვის. ამას თან, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ხელს უწყ ობს ბი ტო ი ნე ბის 
პლატ ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბას რო გორც კერ ძო (მწარ მო ე ბე ლი სის ტე მე ბი 
გან თავ სე ბუ ლია თა ვი სუ ფალ ეკო ნო მი კურ ზო ნებ ში – ე.ლ.), ასე ვე სა ჯა რო სექ-
ტორ ში, რაც თა ვის მხრივ, მო სახ ლე ო ბას ციფ რუ ლი ვა ლუ ტის გა მო მუ შა ვე ბი-
სად მი უფ რო მეტ ინ ტე რესს უღ ვი ძებს. „ა მას თან, სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლია 
სი დი დით მე ო რე ბიტ კო ი ნის მო ნა ცემ თა ცენ ტრი“. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ-
ნულ ბიზ ნეს ში ჩარ თულ პრო ვა ი დე რებს მი აჩ ნი ათ, რომ სა ხელ მწი ფო ე ბის და 
კორ პო რა ცი ე ბის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი, ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი, და ხუ რუ ლი 
სის ტე მის გან და მა თი მარ თვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი პრაქ-
ტი კის გან გან სხვა ვე ბით, დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი, ღია და გამ ჭვირ ვა ლე კრიპ ტო-
სის ტე მე ბი სრულ ყო ფი ლად პა სუ ხობს თა ნა მედ რო ვე ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბულ 
სამ ყა რო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ სა და გა მოწ ვე ვებს. 

ციფ რუ ლი ფუ ლის – ბიტ კო ი ნის შე სა ხებ სა ინ ტე რე სო კვლე ვა აქვთ ჩა ტა-
რე ბუ ლი ბა ურს, ჰონგს და ლის. კვე ლე ვა ში მეც ნი ე რე ბი ბიტ კო ინს გან მარ ტა-
ვენ რო გორც ციფ რულ ფულს დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი თა ნა ზო მა დი გა დახ დე ბის 
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ქსელ ში. ის სა სა ქონ ლო და ქა ღალ დის ვა ლუ ტის ჰიბ რი დი ა, რო მე ლიც სამ თავ-
რო ბო და მო ნე ტა რუ ლი მმარ თვე ლის გან და მო უ კი დე ბე ლია და ში ნა არ სობ რი ვი 
ღი რე ბუ ლე ბა არ აქვს (Baur, Hong, Lee. 2017). 

სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ბიტ კო ი ნის სტა ტი კუ რი თვი სე ბე ბი და დად გე-
ნი ლი ა, რომ ის არ არის კო რე ლა ცი ა ში ისეთ ტრა დი ცი ულ აქ ტი ვებ თან, რო გო-
რი ცაა აქ ცი ე ბი, ობ ლი გა ცი ე ბი და ა.შ. რო გორც ნორ მა ლუ რი, ასე ვე ფი ნან სუ რი 
არას ტა ბი ლუ რო ბის პი რო ბებ ში. ბიტ კო ი ნის ან გა რი შე ბის ტრან ზაქ ცი ე ბის მო-
ნა ცემ თა ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ ის ძი რი თა დად გა მო ყე ნე ბუ ლია რო გორც 
სპე კუ ლა ცი უ რი ინ ვეს ტი ცია და არა რო გორც ალ ტერ ნა ტი უ ლი ვა ლუ ტა ან გაც-
ვლის სა შუ ა მავ ლო კომ პო ნენ ტი.

ბიტ კო ი ნი უპი რა ტე სად გა ნი ხი ლე ბა აქ ტი ვის სა ხით, რად გან იგი ვა ლუ ტის 
ყვე ლა ფუნ ქცი ის მა ტა რე ბე ლი არ არის (ვა ლუ ტას აქვს რა გა დახ დის, ღი რე-
ბუ ლე ბის სა ზო მის და დაგ რო ვე ბის ფუნ ქცია – ავ ტო რი ე.ლ). ის ვირ ტუ ა ლუ-
რი ვა ლუ ტე ბის პო ტენ ცი ურ მომ ხმა რებ ლებს იზი დავს და ბა ლი ტრან ზაქ ცი უ ლი 
და ნა ხარ ჯე ბით, თა ნა ზო მა დო ბით, გლო ბა ლუ რო ბით და მთავ რო ბის გან თა ვი-
სუ ფა ლი დი ზა ი ნით. თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლია რომ მი სი მეშ ვე ო ბით შე ძე ნილ იქ-
ნეს არა ლე გა ლუ რი სა ქო ნე ლი (ნარ კო ტი კე ბი, ია რა ღი და ა.შ). ის გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც სპე კუ ლა ცი უ რი ინ სტრუ მენ ტი. მოთხ ოვ ნა აქ ტივ ზე და ფა სიც შე საძ-
ლე ბე ლია ძა ლი ან ცვა ლე ბა დი იყოს. 

ამ რი გად, ბიტ კო ი ნის, ან მსგავ სი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ვა ლუ ტე ბის, ან აქ ტი ვე-
ბის წარ მა ტე ბა უკავ შირ დე ბა გან საზღ ვრუ ლი ვა ლუ ტის და სა ფი ნან სო აქ ტი ვე-
ბის მდგო მა რე ო ბას. დირ კის, ბა უ რის, ჰონ გის და ლის კვლე ვა (Bit coin: medium 
of exchange or speculative assets?) ადას ტუ რებს, რომ ბიტ კო ი ნი ძი რი თა დად გა მო-
ი ყე ნე ბა რო გორც სპე კუ ლა ცი უ რი ინ ვეს ტი ცია მი სი მა ღა ლი არას ტა ბი ლუ რო-
ბის /რყე ვის და დი დი უკუ გე ბის გა მო.

კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის – რო გორც ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის შე სა ხებ სა ინ ტე რე-
სო კვლე ვა ეკუთ ვნით კორ ბეტს, ლუ სის, არ ქუ არტს და ია რო ვა ი ას კვლე ვა ში 
მო ცე მუ ლია ემ პი რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის სის ტე მუ რი რე ვი ზი ა, რო მე ლიც უკავ-
შირ დე ბა კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის, რო გორც ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ბაზ რის გან ვი-
თა რე ბას 2009 წლი დან (Corbet, Lucey, Urquhart, Yarovaya 2018). სის ტე მუ რი ანა-
ლი ზის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით მკვლე ვა რებ მა მიზ ნად და ი სა ხეს სიღ რმი სუ ლად 
გა მო ეკ ვლი ათ დარ გში არ სე ბუ ლი ცოდ ნა და მო ეხ დი ნათ შე უს წავ ლე ლი „ნაპ რა-
ლე ბის“ იდენ ტი ფი კა ცი ა. სის ტე მუ რი ანა ლი ზი ძლი ე რი ინ სტურ მენ ტია მეც ნი ე-
რე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლე ბის და პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბის თვის არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ცოდ ნის, სა კითხ ის გარ შე მო არ სე ბუ ლი რო გორც თან-
ხმო ბის, ასე ვე გა ურ კვევ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით.

ავ ტო რე ბის დას კვნე ბით, კვლე ვე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი პო ზი ტი ვიზ მის 
კითხ ვებს პა სუ ხობს, თუმ ცა, პრაქ ტი კო სე ბის თვის და პო ლი ტი კის შემ მუ-
შა ვებ ლე ბის თვის ფი ლო სო ფი უ რი, მეც ნი ე რუ ლი პა რა დიგ მე ბი უფ რო მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ა. ნაშ რომ ში მო ცე მუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი, თუ რო მე ლი მი მარ თუ-
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ლე ბე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტის კვლე ვე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა. 
კერ ძოდ, ასე თი სა კითხ ე ბია კრიპ ტო ვა ლუ ტის კვლე ვე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზის 
გა ფარ თო ე ბა; კრიპ ტო ვა ლუ ტის სა მარ თლებ რი ვი, ეკო ნო მი კუ რი და მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი სა კითხ ე ბის კვლე ვა; ინ ფორ მა ცი ის ასი მეტ რი უ ლო ბის სა კითხ ე ბი; 
თე ო რი უ ლი გან ვი თა რე ბა; ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ტენ ცი უ რი სარ გე ბე ლი ბლოკ ჩე-
ი ნის მოხ მა რე ბი დან; კროპ ტო ვა ლუ ტის, რო გორც აქ ტი ვის და რო გორც ფუ ლის 
შე ფა სე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად; გა რე მოს დაც ვი თი ცვლი ლე ბე ბის სა კითხი კრიპ-
ტო ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბით და ა.შ. ამას თან, ავ ტო რე ბი დიდ ყუ რადღ ე ბას 
უთ მო ბენ პრობ ლე მე ბის ტრი ა დას: რე გუ ლი რე ბის დე ზო რი ენ ტა ცი ას, ფა სე ბის 
გა ბერ ვას და კი ბერ და ნა შა ულს.

ამას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კი ბერ რის კე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა – არ სე ბობს 
საფ რთხე ჰა კე რე ბის მხრი დან. Ⴐმი სი გა მო ყე ნე ბა მარ ტი ვად შე უძ ლი ათ ტე რო-
რის ტებს და სხვა ბო როტ მოქ მე დებს. ამის გა მო, მა ღა ლია მი სი აკ რძალ ვის რის-
კი. გარ და ამი სა, ტრან ზაქ ცია არ არის დაზღ ვე უ ლი – შეს რუ ლე ბუ ლი ტრან ზაქ-
ცი ის შემ დეგ გა და რიცხ უ ლი ვა ლუ ტის უკან დაბ რუ ნე ბა ვერ ხერ ხდე ბა. იქი დან 
გა მომ დი ნა რე, რომ ეს ვა ლუ ტა, ჯერ ჯე რო ბით, არა ო ფი ცი ა ლუ რი ა, არ სე ბობს 
იმის შან სიც, რომ ბიტ კო ი ნის გა დამ ცვლელ მა რო მე ლი მე სერ ვის მა მო იტყ უ ოს. 
ფი ნან სუ რი კრი ზი სის კვალ დაკ ვალ კრიპ ტო ვა ლუ ტა, ფაქ ტობ რი ვად, უფ რო 
მა ღა ლი უსაფ რთხო ე ბი სა და და ცუ ლო ბის თვის შე იქ მნა, ვიდ რე ტრა დი ცი უ ლი 
ფუ ლი და აქ ტი ვე ბი, თუმ ცა რო გორც რე ა ლო ბა აჩ ვე ნებს, გა კოტ რე ბა და ჰა კე-
რუ ლი თავ დას ხმა აქაც და საშ ვე ბი ა. თა ნაც, კრიპ ტო ვა ლუ ტის ბირ ჟე ბის გა კოტ-
რე ბის და ან გა რი შე ბის გა ტეხ ვის შემ თხვე ვა ში და ზა რა ლე ბუ ლი ყვე ლა ფერს 
კარ გავს სწო რედ მა რე გუ ლი რე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბის არარ სე ბო ბის გა მო. 

ამ რი გად, კრიპ ტო ვა ლუ ტა მა ღა ლი რის კის შემ ცვე ლი ინ ვეს ტი ცი ა ა, 
თუმ ცა მა ღა ლი მო გე ბით. კრიპ ტო ვა ლუ ტის ბა ზარს არა ვინ აკონ ტრო ლებს 
და მას მხო ლოდ სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მი არე გუ ლი რებს, შე სა ბა მი სად, ახა სი ა-
თებს ღი რე ბუ ლე ბის ძლი ე რი ცვა ლე ბა დო ბა და ხელ საყ რელ გა რე მოს ქმნის 
სპე ცუ ლა ცი უ რი გა რი გე ბე ბის თვის, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კრიპ ტო ვა-
ლუ ტის სა კითხ ის სა თა ნა დო თე ო რი ულ -მეც ნი ე რუ ლი და მუ შა ვე ბის გა რე შე, 
შე უძ ლე ბე ლია რე გუ ლი რე ბის პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის გან საზღ ვრა 
და მო ძი ე ბა (Lekashvili, Mamaladze, 2018).

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის თე ო რი ის სა კითხ თა კვლე ვი სას მეც ნი ერ თა ნა წი-
ლი თვლის, რომ შეზღ უ დუ ლი რე სურ სე ბის და მო ნო პო ლი ის მო დე ლე ბი აღარ 
შე ფე რე ბა ციფ რულ ეპო ქას. ეს ეხე ბა რო გორც კო მერ ცი ულ სუ ბი ექ ტებს, ასე-
ვე სა ხელ მწი ფოს. კო მერ ცი უ ლი ბლოკ ჩე ი ნე ბი მო მა ვალ ში კონ კუ რენ ცი ას გა უ-
წე ვენ სა ხელ მწი ფო ბლოკ ჩე ი ნებს, რო მე ლიც და ემ ყა რე ბა სტრუქ ტუ რულ უპი-
რა ტე სო ბებს. ნა ტან უო გერ სის აზ რით კი, „ღი ა, სა ზო გა დო ებ რივ ბლოკ ჩე ინ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ქსე ლის ეფექ ტე ბი აუ ცი ლებ ლად აღე მა ტე ბა ნე ბის მი ერ კერ ძო 
სის ტე მას“ (Rogers, 2018).

ელექ ტრო ნუ ლი ფუ ლის შე მოს ვლით და სირ თუ ლე ე ბის გაზ რდით, სა ზო გა-
დო ე ბა ში ფი ნან სურ ცენ ტრებ სა და პო ლი ტი კურ ძა ლა უფ ლე ბას შო რის კავ ში რი 
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შე იც ვლე ბა: ფი ნან სე ბი იქ ნე ბა უსაფ რთხო ე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი, ხო ლო უსაფ-
რთხო ე ბა -ფი ნან სებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ბლოკ ჩე ი ნი არის მხო ლოდ 
იმ გან ვრცო ბა დი ტექ ნო ჰიბ რი დუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის გა კონ ტრო ლე ბის ერ თი 
კომ პო ნენ ტი, რო მელ შიც ადა მი ა ნე ბი ამ ჟა მად იმ ყო ფე ბი ან. 

კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის, რო გორც სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი ვის ფა სის ქცე ვამ, უკა-
ნას კნელ პე რი ოდ ში მკვლე ვა რე ბის და ინ ვეს ტო რე ბის მხრი დან დი დი ყუ რადღ-
ე ბა მი იპყ რო. ნგუ ი ე ნის და სხვა მეც ნი ერ თა კვლე ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ კრიპ ტო-
ვა ლუ ტე ბის სა პა სუ ხო რე აქ ცია მაკ რო ე კო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ზე არა ე ფექ ტი-
ა ნი აღ მოჩ ნდა. გა მო იკ ვე თა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ასი მეტ რი უ ლი გავ ლე ნა 
კრიპ ტო ვა ლუ ტის ამო ნა გებ ზე მკაც რი და რბი ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის რე-
ჟი მე ბის მი ხედ ვით. სა ინ ტე რე სო ა, რომ კვლე ვამ აჩ ვე ნა ოთხი ძი რი თა დი კრიპ-
ტო ვა ლუ ტის, მათ შო რის ბიტ კო ი ნის რე აქ ცია ჩი ნე თის მკაცრ მო ნე ტა რულ პო-
ლი ტი კა ზე, მა შინ რო ცა აშშ-ის მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კას არ აქვს მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი გავ ლე ნა კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის შე მო სავ ლებ ზე. (Nguyen T., Nguyen B., Nguyen 
K., Pham 2019).

ციფ რუ ლი ვა ლუ ტე ბის კვლე ვის გარ და, მეც ნი ერ თა დი დი ყუ რადღ ე ბა მი-
იპყ რო ციფ რუ ლი სა ქონ ლის ეკო ნო მი კუ რი არ სის შეს წავ ლის სა კითხ მა. თ. რა ი-
ნას ნაშ რომ ში გა მოკ ვლე უ ლია ციფ რუ ლი სა ქო ნე ლის ეკო ნო მი კუ რი ბუ ნე ბა და 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ასე ვე, ორი გა მო ყე ნე ბი თი სა კითხ ი, რო მე ლიც ეხე ბა მა სობ რი ვი 
სა მომ ხმა რებ ლო მე კობ რე ო ბის და ციფ რუ ლი სა ქო ნე ლის ღი რებ ლე ბის დად-
გე ნის პრობ ლე მებს. ეს უკ ნას კნე ლი გა ნი ხი ლავს იმ შემ თხვე ვებს, რო დე საც 
მომ ხმა რებ ლე ბი აწარ მო ე ბენ, ანა წი ლე ბენ და ცვლი ან ციფ რულ სა ქო ნელს ისე, 
რომ მას ზე და ნა ხარ ჯის გა წე ვა არ უწევთ.

ამას თან, ავ ტო რი უარ ყოფს აზრს, რომ ტრა დი ცი უ ლი ეკო ნო მი კა ციფ-
რუ ლი ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში ვერ მუ შა ობს და სა ჭი როა „ა ხა ლი ეკო ნო მიკ სი“. 
(Rayna, 2008 13-33). ეს შე დე გი გა მომ დი ნა რე ობს შემ დე გი ფუნ და მენ ტუ რი ეკო-
ნო მი კუ რი თვი სე ბე ბი დან: ციფ რუ ლი სა ქო ნე ლი მარ ტი ვად ჩა ნაც ვლე ბა დია (შე-
საძ ლე ბე ლია ას ლის წარ მო ე ბა ხა რის ხის და ინ ფორ მა ცი ის და ნა კარ გის გა რე შე). 
ციფ რუ ლი სა ქო ნე ლი არის სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ქო ნე ლი და გრძელ ვა დი ა ნი მოხ-
მა რე ბის სა ქო ნე ლი. ამას თან, ზო გი ერ თი ციფ რუ ლი სა ქო ნე ლი საც დე ლი სა ქო-
ნე ლია და ბა ზარ ზე არ მკვიდ რდე ბა.

კვლე ვე ბი წარ მო ებს ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
ურ თი ერ თკავ ში რის შეს წავ ლის სა კითხ ზეც. ქუს, სა იმ სის და ომა ჰო ნის (2017) 
სა მეც ნი ე რო სტა ტია გვაწ ვდის ახალ ემ პი რი ულ მტკი ცე ბუ ლე ბას, რომ ლის მი-
ხედ ვი თაც ხაზ გას მუ ლია ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდის ხელ შეწყ ო ბის მი მარ თე ბით. მას ში შე ფა სე ბუ ლია ციფ რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი გავ ლე ნა მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო-
ნე ბი სა და ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის ინ დი კა ტო რე ბის სა ფუძ ველ ზე. სტა ტი ა ში 
წარ მოდ გე ნი ლია ავ სტრა ლი ის ეკო ნო მი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გე ბი 2004-2014 
წლებ ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გავ ლე ნით. (Qu, Simes, O’Mahony 2017).
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გოლ დჰარ ბის და ტუ კის სხვა კვლე ვებ ში მო ცე მუ ლია ციფ რუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის ცვლი ლე ბე ბის გავ ლე ნა ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბა ზე. ავ ტო რე ბის აზ-
რით, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ეფექ ტე ბის ში ნა არ სის გა გე ბა არ მო ითხ ოვს 
ახალ ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას, ის მო ითხ ოვს გან სხვა ვე ბულ აქ ცენ ტებს. იბა დე-
ბა კითხ ვა „რა არის გან სხვა ვე ბა? რი სი გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა მარ ტი ვად, რო ცა 
ინ ფორ მა ცია მო ცე მუ ლი ბი ტებ ში და არა ატო მებ ში? ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გია 
ხში რად ნიშ ნავს, რომ და ნა ხარ ჯე ბი შე იძ ლე ბა აფერ ხებ დეს ეკო ნო მი კურ აქ-
ტი ვო ბას. შე სა ბა მი სად, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა გვიხ სნის სტან დარ ტუ ლი ეკო-
ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის ცვლი ლე ბებს, რო დე საც გან საზღ ვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი 
არ სე ბი თად ეცე მა, ან სუ ლაც ნულს უტოლ დე ბა. ავ ტო რე ბი ახ დე ნენ ამ სა ხის 
და ნა ხარ ჯე ბის კლა სი ფი კა ცი ას 5 ჯგუ ფად:

1. ძი ე ბის უფ რო და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბი;
2. გამ რავ ლე ბის უფ რო და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბი;
3. ტრან სპორ ტი რე ბის უფ რო და ბა ლი დან ხარ ჯე ბი;
4. მიკ ვლე ვის უფ რო ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბი;
5. ვე რი ფი კა ცი ის /გა და მოწ მე ბის უფ რო ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბი (Golddfarb, 

Tucke. 2019).
თი თო ე უ ლი და ნა ხარ ჯის ცვლი ლე ბა აყა ლი ბებს გა უმ ჯო ბე სე ბულ ეკო ნო-

მი კურ მო დელს. ამას თან, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ლი ტე რა ტუ რა მზარდ გავ-
ლე ნას ახ დენს ისეთ მი მარ თუ ლე ბებ ზე, რო გო რი ცაა – ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ-
ლი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ქონ ლის ეკო ნო მი კა, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ეკო ნო მი კა, ფი-
ნან სე ბი, ურ ბა ნუ ლი ეკო ნო მი კა, შრო მის ეკო ნო მი კა, გან ვი თა რე ბის ეკო ნო მი კა, 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბი და სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კა. ავ ტო რის აზ რით, ციფ რუ ლი 
ეკო ნო მი კა შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც აზ როვ ნე ბის გზა, რო მე ლიც ეკო-
ნო მი კის მრა ვალ მი მარ თუ ლე ბას ეხე ბა. ამას თან, გა ციფ რუ ლე ბას სხვა დას ხვა 
შე დე გი მო აქვს ქვეყ ნე ბის თვის, რე გი ო ნე ბის თვის, ფირ მე ბი სა და ინ დი ვი დე ბის-
თვის. ის გავ ლე ნას ახ დენს მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე, ვაჭ რო ბა ზე, ქა ლა ქე ბის ეკო-
ნო მი კურ როლ ზე, სა მა მუ ლო და სა ერ თა შო რი სო აუთ სორ სინ გზე და იმა ზეც, 
თუ რო გორ იყე ნე ბენ ადა მი ა ნე ბი დას ვე ნე ბის დროს.

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა კო მერ ცი უ ლი ინ ტერ ნე ტაქ ტი ვო ბის კონ ტრო ლის ას-
პექ ტე ბი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ის ტო რი უ ლი კონ ტექ სტით. გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლია ერ თმა ნეთ თან კონ კუ რენ ცი ა ში მყო ფი კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბიც. 
შე სა ბა მი სად, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მთა ვა რი პრობ ლე მა უკავ შირ დე ბა 
ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბას და კონ ტროლს.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ფე სი ულ კომ პე ტენ ცი ებს შო რის სა ინ ფორ მა ციო 
წიგ ნი ე რე ბის სა კითხ იც, რაც სა გან მა ნათ ლე ბო პროგ რა მე ბის ში ნა არ სში უნ და 
აი სა ხოს გა ნათ ლე ბის სა ფე ხუ რის ყვე ლა დო ნე ზე.
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ამ რი გად, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის შე დე გე ბის სის ტე-
მა ტი ზა ცია გვიჩ ვე ნებს იმ მო სა ლოდ ნე ლი ნე გა ტი უ რი შე დე გის სიმ რავ ლეს, რო-
მელ თა არ სე ბო ბა და წარ მო შო ბა უფ რო მეტ წიგ ნი ერ მზა ო ბას მო ითხ ოვს თა-
ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქის ა და ხე ლი სუფ ლე ბის გან. ნე გა ტი უ რი ეფექ ტე ბი და კავ-
ში რე ბუ ლია მთელ რიგ გა ურ კვევ ლო ბასთან, და ბალ კვა ლი ფი ცი უ რი ასა კო ვა ნი 
მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის მო სა ლოდ ნელ შემ ცი რე ბას თან, მე ნე ჯერ თა სტრე სუ-
ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბის ზრდას თან, შე მო სავ ლე ბის არა სა მარ თლი ან გა ნა წი ლე-
ბას თან, ციფ რუ ლი ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის ზრდას თან, კი ბერ და ნა შა ულ თან, 
არა პა ტი ო სა ნი ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის ზრდას თან, რო მე ლიც გა აძ ლი ე რებს სა-
ფი ნან სო სექ ტორს და გაზ რდის სპე კუ ლა ცი უ რი აქ ტი ვე ბის სი დი დეს. შე დე გად, 
გარ თულ დე ბა რე გუ ლა ცი ა, გა ი ბე რე ბა ფა სე ბი. სა ფი ნან სო ცენ ტრებ სა და პო-
ლი ტი კურ ძა ლა უფ ლე ბას შო რის კავ ში რე ბი უფ რო დიდ მნიშ ვნე ლო ბას შე ი ძენს.

ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, ეკო ნო მი კის გა ციფ რუ ლე ბა, მარ თა ლი ა, 
დიდ და მა ტე ბით ხარ ჯებს მო ითხ ოვს, მაგ რამ მიმ დი ნა რე ოპე რა ცი ე ბი ამ ცი-
რებს ინ ფორ მა ცი ის ძი ე ბის, გამ რავ ლე ბის, ტრან სპორ ტი რე ბის, მიკ ვლე ვის და 
გა და მოწ მე ბის ხარ ჯებს. ამას თან, ციფ რუ ლი ფუ ლის გა ჩე ნა აჩ ქა რებს ბრუნ ვას. 
ის უფ რო ია ფი, სწრა ფი და გლო ბა ლუ რი ში ნა არ სის მა ტა რე ბე ლია ტრა დი ცი-
ულ ფუ ლად სა შუ ა ლე ბებ თან შე და რე ბით. მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის ფორ მი რე ბის გა-
მარ ტი ვე ბის პი რო ბებ ში სა ჭი რო გახ დე ბა სა ინ ფორ მა ციო მწარ მო ებ ლუ რო ბის 
აღ რიცხ ვის მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა. ამ და სხვა გა მოწ ვე ვე ბის ეფექ ტი ა ნი 
მარ თვის ინ სტრუ მენ ტე ბის მო სა ძი ებ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახა ლი ეკო ნო მი კუ-
რი აზ როვ ნე ბის დამ კვიდ რე ბა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც უნ და გა მოკ ვლე ულ იქ-
ნეს ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლი ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის სა ხით.
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What should economic policy makers consider in process of developing economic 
strategies to tackle the challenges of the digital revolution and to take advantage of its 
progressive outcomes, and what are the threats to technological development that will allow 
industry 4.0 to have a negative impact on economic policy? To answer these questions, 
we aimed to conduct a bibliographic study based on the of modern advanced scientifi c 
papers and to systematize the expectations and challenges of the economic development 
of the digital economy using induction and deduction methods. The results of the study 
will help us to foresee the future concept of economic policy. During the research process, 
we selected the most recent and highly rated scientifi c papers, identifi ed the results of the 
research using the induction method, and fi nally fi nalized the grouping of the results of the 
analyzed analyzes – systematization.

In the research process, we have studied the works of Kovaks (2018), Nguyen et al 
(2019), Bosler and Holt (2012), Remeykenes, Gasparenier and Schneider (2018), Ukolov et 
al (2018), Baur, Hong and Lee (2017) and others, containing subjective assessments of the 
development of Digital Economics on Problems such as Digital Economics in relation to 
the economic growth, the theoretical economic model, productivity, the shadow economy, 
various institutional mechanisms.

The work presents a bibliographic study of contemporary scientifi c papers on the 
problems of digital economy. The systematization of the results of the analyzed scientifi c 
literature shows the multitude of expected negative outcomes whose existence and origin 
will require greater literacy from the modern citizen and government. The negative eff ects 
are linked to a number of uncertainties, the expected decline in the employment of under-
aged people, the increase in stressful working conditions of managers, the unfair distribution 
of income, the growth of the digital shadow economy, cybercrime, the rise of ill-advised 
fi nancial gain that will enhance fi nancial sector and increase the value of speculative assets. 
The links between fi nancial centers and political power will become even more important. 
As a result, economic policy regulation will be complicated.

From an economic point of view, digitizing the economy may require huge additional 
costs, but ongoing operations reduce the costs of searching, multiplying, transporting, 
tracking and verifying information. However, the emergence of digital money accelerates 
turnover. It is cheaper, faster and more global in content than traditional cash. In order 
to facilitate the formation of databases, it will be necessary to develop an information 
production accounting methodology. In order to fi nd eff ective management tools for these 
and other challenges, it is important to establish a new economic mindset on the basis of 

Eka Lekashvili



99

which a new economic model in the form of a digital economy should be explored. There 
is a need to diversify research into issues such as expanding the database of cryptocurrency 
studies; Research on the legal, economic and regulatory issues of cryptocurrencies; Issues 
of information asymmetry; Theoretical development; Alternative Potential Benefi ts of 
Blockchain Consumption; Valuation of cryptocurrencies as an asset and as an individual; 
The issue of environmental change with regard to cryptocurrencies, etc. However, the 
authors pay great attention to the triad of problems: disorientation of regulation, price 
spikes and cybercrime.
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