ნატალია ჭყოიძე
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგადახდო სისტემების
დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი ტომარაძე
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგადახდო სისტემების
დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი

ვირტუალური/კრიპტოგრაფიული ვალუტა
და მისი თავისებურებები ვირტუალური ვალუტების
რეგულირება (bitcoin-ის მაგალითზე)
შესავალი

ც

იფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან და
90–იანი წლებიდან ინტერნეტის მომხმარებლების
რაოდენობის მკვეთრ ზრდასთან ერთად ჩნ
დე
ბა ციფ
რული ვალუტები, რომელთა მეშვეობი
თაც
ვირტუალურ საზოგადოებაში საქონლისა და მო
მსა
ხურების გაცვლაა შესაძლებელი (ECB 2012,
გვ.10-11). უკვე 2000 წლიდან ევროკავშირი იწ
ყებს „ელექტრონული ფულის ინსტიტუტების ბიზ
ნესის“ ზედამხედველობას; თუმცა, ახალი ტიპის
ვირტუალური ვალუტის ე.წ კრიპტოგრაფიული ვა
ლუტის (როგორიცაა, bitcoin) გაჩენამ 2009 წელს
და მისი პოპულარობის ზრდამ ახალი გამოწვევების

წინაშე დააყენა ცენტრალური ბანკები. ინტენსიური
კვლევის საგანი გახდა კრიპტოგრაფიული ვალუტების
დეცენტრალიზებული სტრუქტურა და გადახდების გა
ნხორციელებისა და შენახვის თავისებურებები.
სტატიაში ვალუტების/ფულის კლასიფიკაციისა
და ვიტრუალური ვალუტების ტიპების აღწერის შე
მდეგ, bitcoin–ის მაგალითზე, განხილულია კრიპტო
გრაფიული ვალუტის შექმნისა და ფუნქციონირების
სქემა. ყურადღება გამახვილებულია მის ძირითად
სისუსტეებზე, აგრეთვე ასახულია გამოწვევები ზედამ
ხედველობისათვის.

ციფრული და ვირტუალური ვალუტების კლასიფიკაცია

ც

იფრული ვალუტები ფულის განვითარების ხანგ
რძლივი ისტორიის თანამდროვე ეტაპია. ფულის/
ვალუტის კლასიფიკაციისთვის ორი ფაქტორია მნი
შვნელოვანი: იურიდიული სტატუსი და ფულის ფორ
მატი (იხ. ცხრილი 1) (ECB 2012, გვ. 11).
ფორმატის მიხედვით ფული შეიძლება დაიყოს

ფიზიკური და ციფრული ფორმის ფულად. ფიზიკური
ფორმის მქონე ვალუტები ტრადიციულად ორ ტიპად
იყოფა: რეგულირებადი ვალუტები, როგორებიცაა
ცენტრალური ბანკის1 მიერ ემიტირებული ბანკნოტე
ბი და მონეტები, და არარეგულირებადი ე.წ ლოკა
ლური/კერძო ფული.

ცხრილი №1.
ფულის/ვალუტის კლასიფიკაცია

არარეგულირებადი

ლოკალური/კერძო ფული

ვირტუალური ვალუტა
ელექტრონული ფული

იურიდიული სტატუსი
რეგულირებადი

ბანკნოტები და მონეტები

ფული ანგარიშებზე
კომერციული ბანკში
(დეპოზიტები)

ფიზიკური

ციფრული

ფულის ფორმატი
1. ან მისი ფუნქციების შემსრულებელი სხვა ორგანოს მიერ.
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ანალოგიურად ციფრული ფორმატის ვალუ
ტე

ბში შეიძლება გამოიყოს რეგულირებადი ციფ
რუ

ლი ვალუტები, რომელთა შორის ყველაზე გავრ
ცელებულია კომერციული ბანკის ფული. ამავე
კატეგორიას მიეკუთვნება ელექტრონული ფულიც2,
რომელიც
ა) წარმოადგენს მოთხოვნას მისი გამომშვების მი
მართ3;
ბ) შენახულია ელექტრონულად;
გ) გამოშვებული მონეტარული სიდიდე ექვივალე
ნტურია მიღებული ფულადი საშუალებების ოდე
ნობისა4;
დ) აღიარებულია გადახდის საშუალებად გა
მომ
შვების გარდა სხვა პირების მიერ.
ამგვარად, ევროპის ცენტრალური ბანკის კლა
სიფიკაციის შესაბამისად, „ვირტუალური ვალუტა

არის არარეგულირებადი ციფრული ფუ
ლის ტიპი,
რომლის გამოშვება და ჩვეულებრივ კონტროლიც
ხორციელდება მათი შემქმნელების მიერ და გამო
იყენება სპეციფიკური ვირტუალური საზოგადოების
წევრების მიერ“ (ECB 2012, გვ. 14).
ვირტუალური ვალუტები ფორმითა და გამო
ყენების სფეროთი ძალიან გავს ელექტრონულ
ფულს; ამდენად, მნიშვნელოვანია მათი ცალსახა
გამიჯვნა. ამ მხრივ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
იმ გარემოებას, რომ ელექტრონული ფული არის
მოთხოვნა მისი გამომშვების მიმართ და მისი გა
მოშვება ხდება მიღებული ფულადი საშუალებების
სანაცვლოდ. განსხვავება ელექტრონულ ფულსა და
ვირტუალურ ვალუტას შორის ჩამოყალიბებულია
ცხრილ 2-ში.

ცხრილი №2.
ელექტრონული ფული და ვირტუალური ვალუტა (ECB 2012, გვ. 16)

ელექტრონული ფული

ვირტულური ვალუტა

აღრიცხვის ერთეული

ტრადიციული ვალუტები

გამოგონილი ვალუტა

მიღებულია/აღიარებულია
გადახდის საშუალებად

გამომშვების გარდა სხვა პირების
მიერ

სპეციფიკური ინტერნეტ–
საზოგადოება

ფულის მიწოდება

ფიქსირებული (მიღებული ფულადი არ არის ფიქსირებული
სახსრების ექვივალენტი)
(დამოკიდებულია ვალუტის
შემქმნელზე)

უკუგადაცვლის შესაძლებლობა

გარანტირებულია (თავიდან
გადახდილი ფულადი სახსრების
ექვივალენტით)

არ არის გარანტირებული

იურიდიული სტატუსი

მოთხოვნა გამომშვების მიმართ

არ არის მოთხოვნა

ზედამხედველობა

კი

არა (2014 წლის აგვისტოს
მდგომარეობით5)

ვირტუალური ვალუტების ზემოთ ცხრილში მო
ყვანილი განსაზღვრება საკმაოდ ზოგადია. უფრო
მკაფიო კლასიფიკაციისათვის ევროპის ცენტრალური
ბანკი იყენებს ორ ძირითად კრიტერიუმს:
ა) რეგულირებადი ვალუტით ვირტუალური ვალუ
ტის შეძენის შესაძლებლობა.
ბ) ვირტუალური ვალუტით რეალური საქონლისა
და მომსახურების შეძენის შესაძლებლობა.
აღნიშნული კლასიფიკაციიდან გამომდინარე
გამოიყოფა ვირტუალური ვალუტის სამი ძირითადი
სქემა (იხ. ცხრილი 3. (ECB 2012, გვ.14));

1.

დახურული ვირტუალური ვალუტის სქემა: ვირ
ტუალურ ვალუტას არ აქვს კავშირი რეალურ
ეკონომიკასთან. ასეთი ვალუტები ძირითადად
თამაშებისათვის გამოიყენება. მაგალითად: მო
ნაწილეობის საფასურის ან მონაწილის ონლაინ
ქმედებების სანაცვლოდ მომხმარებელი იღებს
ვირტუალურ ვალუტას, რომლის გამოყენება
შე
უძლია თამაშშივე (ან იგივე ვირტუალურ
საზო
გადოებაში ვირტუალური საქონლისა და
მომსახურების შესაძენად. ასეთი ვირტუალური
ვალუტის გამოყენება შეუძლებელია ამ ვირტუ

2. ელექტრონული ფულის მოყვანილი განსაზღვრება ეყრდნობა ელექტრონული ფულის დირექტივას (Directive 2009/110/EC (2009)
პარაგრაფი 2 აბზ. 2) და საქართველოს კანონს „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ (მუხლი 2, „ჰ“ ქვეპუნქტი)
3. საქართველოს კანონი „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ მუხლი 18, პუნქტი 10
4. ელექტრონული ფულის დირექტივის (Directive 2009/110/EC (2009) პარაგრაფი 2 აბზ. 2) განსაზღვრებით „არანაკლებია“.
5. მიმდინარე ეტაპზე მსოფლიოს საზედამხედველო ორგანოების მიდგომა ბიტკოინის რეგულირებასთან მოცემულია ქვემოთ.
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2.

ალური საზოგადოების გარეთ6. ასეთი ვალუტის
კარგი მა
გალითია ცნობილი ონლაინ თამაში
„World of Warkraft“ (WoW).
ცალმხრივი ვირტუალური ვალუტის სქემა:
ვირტუალური ვალუტა შესაძლებელია შეი
ძინო რეალური ვალუტის სანაცვლოდ; თუმცა,
უკუგადაცვლა არ არის ნებადართული. გადაცვ
ლის პირობები და კურსი განისაზღვრება ვა
ლუტის შემქმნელის მიერ. ამ ტიპის ვალუტებით
ჩვეულებრივ შესაძლებელია ვირტუალური სა
ქონლისა და მომსახურების შეძენა, მაგრამ
ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია რეალურ
საქონლისა და მომსახურების შეძენაც. მაგა
ლითად, 2009 წელს დანერგილი ფეისბუქ–
კრე
დიტი (Facebook Credit), რომლის შეძენა

3.

შესაძლებელი იყო საკრედიტო ბარათით, „პე
ი
პალით“ (Paypal), ან გადახდის რიგი სხვა
საშუალებებით. აგრეთვე არსებობდა მათი გარ
კვეული მოქმედებებით გამომუშავების საშუა
ლება. ფეისბუქ–კრედიტებით შესაძლებელი იყო
ფეისბუქზევე ვირტუალური პროდუქტების ყიდვა/
გაყიდვა; თუმცა, უკუგადაცვლა რეგულირე
ბად ვალუტაზე არ იყო შესაძლებელი (Deborah,
2010).
ორმხრივი ვირტუალური ვალუტის სქემა: ვირ
ტუალური ვალუტის ყიდვა და გაყიდვა შესაძ
ლებელია რეალური ვალუტის სანაცვლოდ,
ასე
ვე (როგორც წესი) შეზღუდვის გა
რეშე შე
საძლებელია რეალური საქონლისა და მომსა
ხურების შეძენა.

ცხრილი №3.
ვირტუალური ვალუტების კლასიფიკაცია

ვირტუალური
ვალუტის სქემა

ვირტუალური ვალუტის
შეძენა

ვირტუალური
ვალუტის გაყიდვა

დახურული

მხოლოდ ვირტუალურ
საზოგადოებაში გარკვეული
ქმედებით

შავი ბაზარი

ცალმხრივი

რეალური ვალუტით

ორმხრივი

რეალური ვალუტით

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ციფრული ვა
ლუტების კლასიფიკაციისთვის იყენებენ ასევე
უშუ
ალოდ გადახდის პროცესში ჩართული სან
დოდ მიჩნეული მესამე მხარის არსებობა/არა
რ
სებობას (ონლაინ და ოფლაინ სისტემები), ან
ვირტუალური ვალუტის სისტემის ცენტრალიზაციას
(ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული სისტე
მები).
ა) ონლაინ და ოფლაინ სისტემები
ონლაინ სისტემის შემთხვევაში ციფრული ვა
ლუტით გადახდის დროს ტრანზაქციის განხორ
ციელებისათვის აუცილებელია მესამე, სანდო
მხარის მონაწილეობა, რათა შემოწმდეს გადახდილი
ციფრული ვალუტის ლეგიტიმურობა და თავიდან
იქნეს აცილებული ერთი და იმავე ვალუტით ორმაგი
გადახდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის სქემით
მუშაობს ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი

რეალური საქონლისა და
მომსახურების ყიდვა

რეალური ვალუტით შესაძლებელია

ტრადიციული პლასტიკური ბარათების სისტემები,
ასევე ელექტრონული ფული. ოფლაინ სისტემე
ბის შემთხვევაში კი გადახდის მომენტში მი
მ
ღე
ბი მხო
ლოდ ნაწილობრივ ამოწმებს გადახდის
ლეგიტიმურობას, ხოლო საბოლოო შემოწმება ხორ
ციელდება ტრა
ნზაქციის განხორიცელების შემდეგ
მიმღებისა და ციფრული ვალუტის გამომშვებს შორის
მონაცემების გაცვლის შემდეგ. ასეთი სისტემები
არის მაგალითად ციფრული ნაღდი ფულის ოფლაინ
სისტემები (electronic cash, E-Cash).
ბ) ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული
სისტემები
ზოგადად ფულის ციფრულად შენახვისა და
ელექტრონული საგადახდო სისტემების დაარსე
ბისთანავე გაჩნდა მათი არსებობის უზრუნ
ველ
ყო
ფისთვის აუცილებელი მინიმალური მოთხოვ
ნების
შესრულების აუცილებლობა (Basieri etc, 2013),
კერძოდ:

6. თუმცა არსებობს იმის მაგალითიც, რომ მაგალითად World of Workcraft ვირტუალური ვალუტა შავ ბაზარზე იყიდებოდა თამაშის გარეთ.
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1.

ორმაგი გადახდის თავიდან აცილება (double
spending perceptibility);
2. გაყალბების შეუძლებლობა; განსაკუთრებით
ცი
ფრული ვალუტის შემთხვევაში მნიშვნე
ლო
ვანია, რომ მისი ემისია ხდებოდეს მხოლოდ
ავტორიზებული პირის/პირების მიერ ან წინასწარ
დადგენილი, საჯარო ალგორითმით;
3. განხორციელებული ტრანზაქციების შენახვა
(data attachability);
4. დანაწევრების შესაძლებლობა (Divisibility);
5. ტრანსფერის განხორციელების შესაძლებლობა
(Transferability);
6. ანინიმურობა და არალეგალური ოპერაციების
შემთხვევაში ანონიმურობის გახსნის (Anonymity
revocation) შესაძლებლობა.
ციფრული ვალუტის განვითარების საწყის ეტაპზე
ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება ხორციელდებოდა
შესაბამისი სისტემების ცენტრალიზაციის ხარჯზე.
კერძოდ, ცენტრალიზებული სისტემის დროს ვა
ლუტის გამოშვება ხორციელდება სანდო მესამე
მხარის მიერ, რომელიც მის მიერ დანერგილი აღ
რიცხვისა და უსაფრთხოების სისტემების საშუა
ლებით უზრუნველყოფს ზემოთ ჩამოთვლილი მო
თხოვნების შესრულებას. მიმდინარე ეტაპზე ყველა
რეგულირებად ციფრული ფორმატის ვალუტას (ფული
ანგარიშებზე კომერციულ ბანკში და ელექტრონული
ფული) ცენტრალიზებული სტრუქტურა აქვს, ისევე
როგორც არარეგულირებადი ციფრული ვალუტების
ნაწილს: მაგალითად, Linden Dollars თამაშში Sec
ond Life 7, რომლის ემისიასაც ახორციელებს თამაშის
ორგანიზატორი. დეცენტრალიზებული სისტემის
შემთხვევაში კი ციფრული ვალუტა იქმნება წინასწარ
განსაზღვრული ალგორითმით და არ არსებობს
ცენტრალური ორგანო, რომელსაც შეუძლია გა
ვ
ლენა მოახდინოს ფულის ემისიაზე8. ასეთ ვალუტას
წარმოადგენს ბიტკოინი (bitcoin) და მისი მსგავსი
ვირტუალური ვალუტები. დეცენტრალიზებული სის
ტემების გაჩენასთან ერთად ჩნდება ტერმინი კრი
პტოგრაფიული ვალუტები, რომლებიც იყენებენ
კრი
პტოგრაფიულ მეთოდებს ტრანზაქციების გან

ხორ
ცილების, მათი უცვლელობის დაცვის, ორმაგი
გადახდის თავიდან აცილებისა და ახალი ფულის
შექმნის კონტროლისათვის (Greenberg, 2011).

ბიტკოინის ფუნქციონირების სქემა
კრიპტოგრაფიული ვალუტებიდან მიმდინარე
ეტაპზე ყველაზე წარმატებული და გავრცელებულია
ბიტკოინი. მისი აღწერა პირველად გამოქვეყნდა
სატოში ნაკამოტოს (Satoshi Nakamoto9) მიერ
2008 წელს (Nakamoto, 2008), ხოლო 2009 წლიდან
გამოჩნდა ბიტკოინის გამოყენებისათვის საჭირო
ღია პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელმაც სა
ფუძველი დაუდო ბიტკოინის ქსელის შექმნას.
ტექნიკურად ბიტკოინი ეფუძნება ე.წ. ერთ
რან
გი
ან, პირინგულ (Peer-to-Peer, P2P) ქსელს და
შესაბამისად მას არ გააჩნია ცენტრალური ადმი
ნისტრატორი. შე
ტყობინებების გადაცემა ხდება
მონაწილიდან მონაწილეზე, თან შეტყობინების
მიმღები თვითონ ხდება ამავე შეტყობინების გა
დამცემი ქსელის სხვა მონაწილისათვის10. გარდა
ამისა, გადახდები ქსელის მონაწილეებს შორის
დენომინირებულია არა რომელიმე რეალურ ვა
ლუტაში, არამედ თვით ბიტკოინებში, ამასთან ბიტკო
ინის ღირებულება არ არის მიბმული რომელიმე
რეალურ აქტივთან ან ოფიციალურ ვალუტასთან,
არამედ მისი ღირებულება სხვა ვალუტებთან
მიმართ განისაზღვრება ღია ბაზარზე მოთხოვნისა
და მიწოდების საფუძველზე. ზემოქმულიდან გამომ
დინარე, ბიტკოინი წარმოადგენს დეცენტრალიზებულ
ვირტუალურ ვალუტას ოფლაინ სისტემით (Brito, Cas
tillo 2013, გვ 3-4).
ბიტკოინის ქსელის დეცენტრალიზაცია აქ
ტუა
ლურს ხდის ციფრული ვალუტის ფუნქციონირე
ბისათვის აუცილებელი ზემოჩამოთვლილი მოთხო
ვნების შესრულებას, რომელთა შორის პირველი
რიგის მნიშვნელობა აქვს ორმაგი გადახდის თავიდან
აცილების მოთხოვნა.
ცენტრალიზებულ სისტემაში A და B პირებს შო
რის ონლაინ ტრანზაქციაში11 ჩართულია მესამე სან
დო პირი, რომელიც უზრუნველყოფს გადამხდელის
მიერ ერთი და იმავე ციფრული ღირებულების ორჯერ

7. თამაშში მომხმარებელი „ცხოვრობს“ ვირტუალურ სამყაროში, რომელსაც გააჩნია თავისი ეკონომიკა, სადაც შეიძლება მუშაობა,
დახურულ, ვირტუალურ ეკონომიკაში ტრანზაქციების განხორციელება და სხვა. ფულის ემისიას ორგანიზატორი ახორციელებს წინასწარ
მის მიერ შემუშავებული პოლიტიკის შესაბამისად.
8. თუმცა თუ ეს ალგორითმი არ არის ღია ყველასათვის, მაშინ გამოშვებაზე ზეგავლენის შეუძლებლობა შეიძლება კითხვის ქვეშ დადგეს.
9. სავარაუდოდ ეს სახელი გამოგონილია, რადგანაც მიუხედავად ბევრი მცდელობისა ვერ იქნა დადგენილი პროგრამისტის იდენტობა.
მიმდინარე ეტაპზე ითვლება, რომ ეს შეიძლება პროგრამისტა ჯგუფიც იყოს, რომლის სახელიც იაპონური კონცერნების აბრევიატურით
იშიფრება. Samsung TOSHIba NAKAmichi MOTOrola (Benjamin Wallace (2011)
10. იგივე პრინციპს ეფუძნება ფაილების გაცვლის პროგრამებიც როგორიცაა Torent, eMule და მსგავსი
11. ოფლაინ ტრანზაქციების შემთხვევაშიც მესამე სანდო პირი ჩართულია ტრანზაქციის დასრულებაში, თუმცა მისი ჩარევა ხორციელდება
არა უშუალოდ ტრანზაქციის განხორციელებისას, არამედ ტრანზაქციის დასრულების შემდეგ გადახდის საბოლოო ვერიფიკაციისათვის.
აგრეთვე შესაძლებელია სხვა ტექნიკური მეთოდები ასეთი ვერფიკაციის განხორიცელებისათვის ცენტრალურ ორგანოსთან. (David
Chaum, 1992)
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ნახ №1.

ბიტკოინ Xt=1

ბიტკოინ Xt=0

* P0 ხელმოწერა
* HASH0 ყველა
წინა ტრანზაქციაზე

+P0 დახურული
გასაღებით
ხელმ.
+P1 ღია
გასაღები

* P1 ხელმოწერა
* HASH1 ყველა
წინა ტრანზაქციაზე

გამოყენების თავიდან აცილებას. ხოლო თუ ასეთი
მესამე მხარე არ იარსებებს, ხოლო ციფრული ფული
შენახული იქნება მომხმარებლების კომპიუტერებში,
მაშინ, მათი მარტივი ასლის აღებით გადამხდელს
შეეძლება ერთი და იმავე ციფრული ფულით ორჯერ
გადახდის განხორციელება12. დეცენტრალიზებული
სისტემისთვის სხვა გამოწვევას წარმოადგენს უკვე
განხორციელებული ტრანზაქციების დეცენტრალიზე
ბული შენახვა მომხმარებელთა ანგარიშების ბალან
სების განსაზღვრისათვის.
ბიტკოინის რევოლუციური სიახლე არის სისტემა,
რომელიც უზრუნველყოფს ორმაგი გადახდის თა
ვიდან აცილებას სანდო მესამე მხარის გარეშე
როგორც უშუალოდ ტრანზაქციის დროს, ასევე მისი
დასრულების შემდეგაც.

როგორ ხდება ბიტკოინებით გადახდები?
ბიტკოინის მისაღებად და ტრანზაქციების გა
ნ
სახორციელებლად მომხმარებელმა უნდა გადმო
წეროს და საკუთარ კომპიუტერზე დააყენოს მი
მდინარე ბიტკოინის კლიენტი პროგრამა13, რის
შემდეგაც იგი ქმნის კრიპტოგრაფიული გასაღებების
წყვილს – ღია და დახურულ გასაღებებს. ღია
გასაღები ქვეყნდება ბიტკოინის ქსელში (რომლის
წევრიც მომხმარებელი გახდა პროგრამის საკუთარ
კომპიუტერზე დაყენების შემდეგ), ხოლო დახურული
გასაღები ინახება კომპიუტერში ფაილის სახით.
მისი წაშლა ან დაკარგვა ავტომატურად ნიშნავს
რომ ამ გასაღებებთან დაკავშირებული მონეტები
დაიკარგება (ECB 2012, გვ. 23). თითოეულ მო

ბიტკოინ Xt=2
+P1 დახურული
გასაღებით
ხელმ.
+P2 ღია
გასაღები

* P2 ხელმოწერა
* HASH2 ყველა
წინა ტრანზაქციაზე

მხმარებელს შეუძლია შექმნას შეუზღუდავი რაოდე
ნობის გასაღებების წყვილი და ისინი თავის ბიტკო
ინის საფულეში მოათავსოს.
ვირტუალური ვალუტის შემქმნელის ნაკამოტოს
მიხედვით ბიტკოინის ელექტრონული მონეტა წარ
მოადგენს ციფრული ხელმოწერების ჯაჭვს (Na
kamoto, 2008). ნახ. 1–ზე მოცემულია ერთი და
იგივე ბიტკოინი არსებობის სხვადასხვა მომენტში.
ტრანზაქციის მისაღებად P1–მა მომხმარებელმა უნ
და მიაწოდოს თავისი ღია გასაღები ბიტკოინი P0
მფლობელს. ეს უკანასკნელი თავისი დახურული
გასაღებით ციფრულად ხელს აწერს ამ ბიტკოინის
„მონეტით“ განხორციელებულ ყველა წინა ტრან
ზაქციის ჰეშს14 და მიმღების ღია გასაღებს. ამგვარად
თითოეული ბიტკოინი შეიცავს ინფორმაციას მისი
მეშვეობით განხორციელებული ყველა ტრანზაქციის
შესახებ. პრაქტიკულად გადახდა (ტრანზაქცია)
წარმოადგენს გადამხდელის ხელმოწერილ შე
ტყო
ბინებას, რომელიც შეიცავს გამოყენებული
ბიტკოინების „ისტორიის“ ჰეშს (და შესაბამისად
გადახდის თანხას ბიტკოინებში) და მიმღების ღია
გასაღებს. გადამხდელის ლეგიტიმაცია მოწმდება
მისი (გამოქვეყნებული) ღია გასაღების მეშვეობით,
ხოლო შეტყობინებაში მოთავსებული მიმღების ღია
გასაღები საჯაროდ აფიქსირებს ამ ბიტკოინების
ახალ მფლობელს. ამის შემდეგ ტრანზაქციაზე
ფიქსირება დროის აღნიშვნა (timestamp) და ინახება
საჯარო ბუღალტერიის ბლოკების ჯაჭვის ახალ
ბლოკში. ამის შემდეგ ბიტკოინის ქსელის ყველა
კომპიუტერი უზრუნველყოფს, რომ ქსელის ყოველ

12. ფიზიკური ფორმატის ფულის შემთხვევაში ასეთი მოქმედების თავიდან აცილება გაყალბების საწინააღმდეგო დაცვის ნიშნების
მეშვეობით ხდება.
13. იმის გამო რომ ბიტკოინი დეცენტრალიზებული სისტემაა, არ არსებობს სანდო მესამე მხარე, რომელიც დაადასტურებდა
გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხსა და მის მუშაობას ბიტკოინის წესების შესაბამისად. ამდენად აუცილებელია, რომ
ასეთი პროგრამული უზრუნველყოფა იყოს ღია პროგრამული კოდით, რათა ყველას ქონდეს საშუალება დარწმუნდეს მის სისწორეში და
შეცდომებისარარსებობაში.
14. ჰეში წარმოადგენს სპეციალური კრიპტოგრაფიული ჰეშფუნქციის გამოყენებით გამოთვლილ სიდიდეს, რომელის მეშვეობითაც
შესაძლებელია მის საფუძვლად არსებული სიდიდის /ტექსტის უცვლელობის შემოწმება. მეტი ინფორმაცია ჰეშ ფუნქციების შესახებ იხ.
Ovie Carroll and Mark Krotoski 2014:
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მონაწილეს ჰქონდეს განახლებული ინფორმაცია
განხორციელებული ტრანზაქციებისა და შესაბამისად
ბიტკოინის ახალი მფლობელის შესახებ.

როგორ მოწმდება ტრანზაქციების სისწორე და
იწარმოება საერთო ბუღალტერია?
როგორც უკვე აღინიშნა ბიტკოინის ქსელს
არ გააჩნია ცენტრალური სანდო პირი, რომელიც
აწარმოებდა ცენტრალიზებულ აღრიცხვას. ამდენად
საჭიროა მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს
განხორციელებული ტრანზაქციების დადასტურებას
და თავიდან აიცილებს გადამხდელის მიერ იმავე
ბიტკოინით სხვა ტრანზაქციის განხორიცელებას.
საერთო ბუღალტერიის წარმოება დამოკიდებულია
იმ მომხმარებლებზე (მათ ხშირად “მომპოვებლებს“
– „miner“ უწოდებენ), რომლებიც თავიანთი კომპი
უტერების გამოთვლითი სიმძლავრეების ნაწილს
„გადასცემენ“ ბიტკოინის ქსელის განკარგულებაში,
რათა მოხდეს განხორციელებული ტრანზაქციების
რეკონსილაცია და შენახვა ბლოკების ჯაჭვში.
ამისათვის ბიტკოინის პროგრამულ უზრუნველყოფაში
მოცემული ალგორითმით მომხმარებლები ცდი
ლობენ ამოხსნან რთული მათემატიკური პრობლემა,
რომელიც მოიცავს:
ა) ახალ ბლოკში ტრანზაქციების სისწორის შე
მოწმებას (ორმაგი გადახდის თავიდან აცილებას,
გადამხდელების ლეგიტიმაციას)
ბ) წინასწარ დადგენილი სირთულის ხარისხის
დაკმაყოფილებას15.
ყოველი ახალი ბლოკი უნდა შეიცავდეს ყვე

ნახ №2. ბიტკოინის ბლოკების ჯაჭვი

ლა წინა ბლოკების ჯაჭვის ჰეშს, რითაც უზ
რუნ
ვე
ლყოფილი იქნება საერთო ბუღალტერიის უწ
ყვე
ტობა და მთლიანობა (იხ ნახ. 2)16. ახალი
ბლოკი აღიარებული იქნება მას შემდეგ, რაც მის
სისწორეს დაადასტურებს17 ბიტკოინის მონაწილეთა
უმრავლესობა. სქემატურად ბლოკების ჯაჭვი შე
იძლება წარმოდგენილი იქნეს გრაფის ხის (graph tree)
მეშვეობით (იხ. ნახ. 3). ამასთან დადასტურებულია
ბლოკების ის ჯაჭვი, რომელიც ყველაზე მეტადაა
დაშორებული ამ ხის ფესვიდან (Root block). ამასთან
რომელიმე ბლოკში ცვლილების შეტანისათვის
აუცილებელი იქნებოდა ამ და მის მომდევნო ყველა
ბლოკისათვის ხელახლა იყოს ნაპოვნი შესაბამისი
მათემატიკური პრობლემის ამოხსნა, თან უფრო
სწრაფად, ვიდრე ალტერნატიულ ჯაჭვში დანარჩენი
მომხმარებლები დაადასტურებენ ახალ ბლოკებს,
რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის უკვე
დადასტურებულ ბლოკებში ცვლილებების შეტანას.
აღნიშნული ალგორითმი წარმოადგენს ბიზანტიელი
გენერლების ამოცანის ელეგანტურ გადაწყვეტას
(Bohm, 2011; Lamport etc. 1982). მიუხედავად დე
ცენტრალიზაციისა, ცალკეული მომხმარებლების ან
მომხმარებელთა ჯგუფის მიერ წინააღმდეგობრივი
ტრანზაქციების გენერირების შემთხვევაში ისინი
არ იქნება დადასტურებული მანამდე, სანამ ქსელის
მომხმარებელთა უმრავლესობა იცავს მიღებულ
წესებს. შესაბამისად, რაც მეტია ბიტკოინის ქსელის
მონაწილეთა რაოდენობა, მით უფრო რთულია თა
ღ
ლითებისათვის საერთო ბუღალტერიაში თაღ
ლი
თური ტრანზაქციების განხორციელება.
ნახ №3. ბიტკოინის ბლოკების ჯაჭვი

15. უფრო ზუსტად ბიტკოინის კრიპტოგრაფიული მექანიზმებისა და მათემატიკური საფუძვლის შესახებ ის. Satoshi Nakamoto 2008, <https://
bitcoin.org/en/developer-guide#block-chain>
16. <http://bitcoinmke.org/bitcoin-transaction-works/>
17. დადასტურება გულისხმობს იმას, რომ ქსელის მონაწილეთა უმრავლესობა ახლადშექმნილ ბლოკის ჰეშს აიღებს მომდევნო ბლოკის
შექმნის საწყის კომპონენტად.
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ამგვარად, ბუღალტერიის წარმოების სქემა შემ
დეგია:
1. ახალი, ჯერ კიდევ დაუდასტურებელი ტრანზაქ
ციების გამოქვეყნება;
2. გამოქვეყნებული ტრანზაქციების დადასტურება
რთული მათემატიკური ამოცანების გადაჭრის
გზით;
3. ახალი ბლოკების გამოქვეყნება და უმრავ
ლე
სობის მიერ დადასტურებული ბლოკის არჩევა
ჯაჭვის შემდეგ ბლოკად.

როგორ ხდება ბიტკოინის გამოშვება?
ბიტკოინის ბუღალტერიის წარმოებისას ბლო
კების ჯაჭვის ახალი დადასტურებული ბლოკის პო
ვნისათვის შესაბამისი მონაწილე „არაფრისგან“ იღებს
ბიტკოინების ფიქსირებულ რაოდენობას. ამასთან,
ზემოთ აღნიშნული გადასაწყვეტი მათე
მატიკური
ამოცანის სირთულე პროგრამის მიერ ავტომატურად
რეგულირდება იმგვარად, რომ საშუალოდ ყოველ
10 წუთში ნაპოვნი იქნეს ახალი ბლოკი18. ამ წესის

მეშვეობით ერთდროულად ორი პრობლემის გა
დაწყვეტა ხდება. ერთი მხრივ, მომხმარებლებს უჩ
ნდებათ მოტივაცია თავიანთი გამოთვლითი სიმ
ძლავრეების მეტი ნაწილი გამოიყენონ ბიკოინის
ქსელისათვის, რადგანაც რაც მეტია გამოთვლითი
სიმძლავრე, მით მეტია ალბათობა რომ ნაპოვნი
იქნება ახალი დადასტურებული ბლოკი და მიღებული
იქნება ჯილდო (ახალი ბიტკოინები). ხოლო მეორეს
მხრივ, ჯაჭვის ახალი დადასტურებული ბლოკის
პოვნისათვის მისაღები ბიტკოინების ფიქ
სირებული
რაოდენობა ყოველ 4 წელიწადში ნახევ
რდება19, შე
დეგად ეგზოგენურად არის განსაზღვრული მოცემულ
მომენტში გამოშვებული/მოპოვებული ბიტკოინების
რაოდენობა და იგი 2040 წლისათვის მიაღწევს მა
ქსიმალურ რაოდენობას – დაახლოებით 21 მილიონ
ბიტკოინს (იხ. ნახ. 4). ნავარაუდებია, რომ ამ მომენტი
დან ახალი ბლოკის პოვნისათვის ჯილდო იქნება არა
ახალი ბიტკოინების გამოშვება, არამედ ნაპოვნ ბლო
კში გაერთიანებული ტრანზაქციების თანხიდან მიღებუ
ლი საკომისიო (ECB, 2012, გვ. 23-24).

ნახ №4.
გამოშვებული/მოპოვებული ბიტკოინების მაქსიმალური
რაოდენობა
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18. უნდა აღინიშნოს, რომ მათემატიკური პრობლემა, რომელიც საფუძვლად უდევს ახალი ბლოკების შექმნას, შეუძლებელია ამოიხსნას
დეტერმინისტული მეთოდებით. პრინციპში „მომპოვებლები“ განხორციელებული ახალი ტრანზაქციებისათვის ცდილობენ იპოვონ ჰეშის
ისეთი სიდიდე, რომელიც ნაკლებია წინასწარ განსაზღვრულ მნიშვნელობაზე. იმის გამო რომ ჰეშის ანგარიშისათვის გამოყენებული
ცალმხრივი ფუნქციის მნიშვნელობის წინაწარ დადგენა, ან მისი სასურველი მიმართულებით შეცვლა მიმდინარე ეტაპზე შეუძლებლად
ითვლება, „მომპოვებლების“ მიერ გენერირებული ჰეშის სიდიდეები პრაქტიკულად შემთხვევითი სიდიდეებია და მათ მიერ დადგენილი
კრიტერიუმების შესრულებაც ასევე შემთხვევითი მოვლენაა და დამოკიდებულია მხოლოდ „მომპოვებლის“ მიერ გამოყენებულ
გამოთვლით სიმძლავრეზე.
19. 2009 წლიდან ყოველი ახალი ბლოკისათვის ჯილდო იყო 50 ბიტკოინი, ხოლო 2013 წლიდან 25 ბიტკოინი, 2017 წლიდან იქნება 12,5
ბიტკოინი და ა.შ.
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ბიტკოინის სუსტი მხარეები
ისევე როგორც ნებისმიერ კომპლექსურ სის
ტემას, ბიტკოინსაც გააჩნია რიგი სუსტი მხარეები,
რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია როგორც
მომხმარებლებისათვის, ასევე ზედამხედვე
ლების
თვისაც.

პროგრამული შეცდომები
მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი დეცენ
ტრალიზებული სისტემაა, მისი მომხმარებლები
მა
ინც საერთო ღია პროგრამული უზრუნველ
ყო
ფით სარგებლობენ, რომელშიც ბიტკოინის ფუ
ნ
ქ
ციონირებისათვის აუცილებელი ალგორითმებია
იმპლემენტირებული. ამ ალგორითმების სირ
თულიდან გამომდინარე არ არის გამორი
ცხუ
ლი პროგრამული შეცდომები, რომლებმაც შე
იძ
ლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინონ
მომხმარებლების სახსრებზე (დაგროვილ ბიტკო
ინებზე) და ზოგადად სისტემის ფუნქციონირებაზე.
ასეთი შემთხვევები უკვე არაერთხელ მომხდარა.
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მომხმარებლების
და პროგრამული უზრუნველყოფის ავტორების
კოოპერაციული მოქმედების წყალობით დანაკარ
გების გარეშე იქნა აღმოფხვრილი, არ არსებობს
გარანტია, რომ ასევე გაგრძელდება მომავალშიც.
1. 2010 წლის 15 აგვისტოს არითმეტიკული თან
რიგის შეცდომის გამო, ორ ანგარიშზე შეცდომით
დაირიცხა 184 მილიარდი ბიტკოინი. ხარვეზი
გამოსწორდა პროგრამული უზრუნველყოფის
განახლებით;
2. 2013 წლის 11 მარტს განახლებული პროგრამუ
ლი უზრუნველყოფის შეცდომის გამო, არსებობ

3.

და ორი ალტერნატიული, დადასტურებული ჯა
ჭვი. პრობლემა აღმოიფხვრა მომხმარებლების
უმრავლესობის მიერ ძველი პროგრამული უზ
რუნველყოფის დაბრუნებაზე თანხმობით.
2014 წლის აპრილში ბიტკოინის პროგრამულ
უზრუნველყოფაში აღმოჩენილი იქნა უსაფრთხო
ების დარღვევა, რომელიც ოპერატიულად იქნა
აღმოფხვრილი.

უმრავლესობის გადაწყვეტილება
როგორც აღვნიშნეთ, ახალი ბლოკების და
დასტურებას მომხმარებლების უმრავლესობა ახორ
ციელებს. თუმცა, გადაწყვეტილებაში მომხმარებლის
ხმის წილი განისაზღვრება მომხმარებლის მიერ
ბიტკოინის ქსელისათვის გადაცემული გამოთვლითი
სიმძლავრის წილით საერთო გამოთვლით სიმ
ძლავრეში. შესაბამისად, არსებობს ე.წ. 51%–იანი
შეტევის საშიშროება. კერძოდ, თუ რომელიმე
მო

მხმარებელი ან მათი ჯგუფი მოახერხებს სიმ
ძლავრეების ასეთი წილის თავმოყრას, მას შე

ეძ
ლება პრაქტიკულად ერთპიროვნულად აწარ
მოოს საერთო ბუღალტერია, რაც დაასრულებს
ბიტკოინის დეცენტრალიზებულ სტრუქტურას და
შესაძლებელს გახდის თაღლითური ტრანზაქციების
განხორცილებას. უნდა აღინიშნოს, რომ განვლილ
პერიოდში მართალია არცერთ მონაწილეს არ მი
უღწევია ასეთი დიდი წილისათვის. თუმცა, იყო
შემთხვევა, როცა მომპოვებელთა ორი გაერთიანება
ჯამში გამოთვლითი სიმძლავრეების 52%–ს აკონ
ტროლებდა. მომპოვებელთა გაერთიანებების წილი
საერთო სიმძლავრეში მუდმივად კონტროლდება და
საჯაროა20 (ნახ. 5).

20. ასეთი საჯაროობის შედეგი იყო ის, რომ როდესაც მომპოვებელთა ერთ–ერთი გაერთიანება მიუახლოვდა 51%–იან ზღვარს, ბაზრის
მსხვილმა მოთამაშემ გადაწყვიტა თავისი სიმძლავრეები გამოეყვანა ამ გაერთიანებიდან, რათა თავიდან ყოფილიყო აცილებული ასეთი
შეტევის ალბათობა. <http://www.coindesk.com/bitfury-pulls-power-ghash-community-uproar/>
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ნახ №5.
მომპოვებელთა კოოპერაცია <https://blockchain.info/pools>
14,08,2014
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მონაცემების დაკარგვა ან მოპარვა.
იმის გამო, რომ მომხმარებლების მიერ ბიტკო
ინების ფლობა დასტურდება დახურული გასაღებით,
მისი დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში შეუქ
ცევადად იკარგება შესაბამისი ბიტკოინები. ამ გარე
მოებას ორი შედეგი აქვს:
ა) თუ გასაღები უბრალოდ დაიკარგა, მაშინ
მომხმარებლის განკარგულებაში არსებული ბიტკო
ინები უბრალოდ დაიკარგება და ამოვა ბრუნვიდან
განადგურებული, ნაღდი ფულის ანალოგიურად.
ამდენად შეუძლებელია მოცემულ მომენტში ბრუნვაში
არსებული ბიტკოინების რაოდენობის განსაზღვრა,
რადგანაც უცნობია გამოშვებული ბიტკოინებიდან
რამდენია დაკარგული;
ბ) შედარებით დიდი თანხების დაცვისათვის
მომხმარებლები განათავსებენ თავიანთ ბიტკოინებს
(დახურულ გასაღებებს) ინსტიტუციონალურ პირებ
თან, როგორებიცაა ბიტკოინების გაცვლის ბირჟები,
რომლებიც პრაქტიკულად მოქმედებენ შუამავლებად
მომხმარებლებს შორის, შედეგად ბიტკოინის დამ
ფუ
ძნებლის მიზანი – შუამავლის გარეშე მოქმედი
საგადახადო სისტემის შექმნა – მიუღწეველი დარჩა,
რაც დასტურდება ჰაკერული თავდასხმებითა, თუ

შუამავლების შეცდომის წყალობით დაზარალებული
მომხმარებლების არსებობით21.
გარდა ამისა, უკვე არსებობს ინფორმაცია თაღ
ლითების მიერ ბიტკოინების მეშვეობით პირამიდის
მოწყობისა და მომხმარებლების დაზარალების შესა
ხებ22.

კურსების დიდი რყევა და მანიპულაციები
ბიტკოინი არ არის დაკავშირებული რეა
ლურ
აქტივებთან; რეალური ვალუტებისაგან განსხვა
ვებით, მის უკან არც რეალური ეკონომიკა დგას;
ამდენად, მისი გაცვლითი კურსი არამარტო მოკლე
ვადიანი, არამედ საშუალო და გრძელვადიანი პერ
სპექ
ტივითაც მხოლოდ მოთხოვნა-მიწოდებაზეა
და
მოკიდებული. შესაბამისად, არ არსებობს არა
ნაირი საფუძველი რეგულირებად ვალუტებთან
გრძელვადიანი წონასწორობის შენარჩუნებისათვის.
გარდა ამისა, მის კურსზე ძალიან დიდ გავლენას ახ
დენს ნეგატიური პრესა, ასევე ცალკეულ ქვეყნებში
ზედამხედველების გადაწყვეტილებები ბიტკოინის
გამოყენების სფეროს შეზღუდვასთან დაკავშირებით.
ბიტკოინის კურსის მერყეობა ასახულია ნახ. 6.

21. <https://en.bitcoin.it/wiki/Incidents#CVE-2010-5139> ; <https://bitcointalk.org/index.php?topic=83794.0#post_allinvain_theft> ;
<http://siliconangle.com/blog/2011/08/01/third-largest-bitcoin-exchange-bitomat-lost-their-wallet-over-17000-bitcoins-missing/>
22. <http://rt.com/usa/investors-currency-digital-fund-868/ Bitcoin Ponzi scheme – investors lose $5 milion USD in online hedge fund, Aug 2012
2014. tomi 2, N3
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ბიტკოინის კურსი ევროს მიმართ23 <http://www.finanzen.net/de
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მაქსიმუმი

მინიმუმი

საბოლოო კურსი

კრიპტოგრაფიული მეთოდების მოძველება
ბიტკოინის ფუნქციონირებისათვის კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია კრიპტოგრაფიული მეთოდების24
საიმედოობა. თუმცა, დროთა განმავლობაში გამოთ
ვლითი ტექნიკის განვითარების, ალგორითმების
დახვეწისა და ახალი მათემატიკური მეთოდების
და
მკვიდრებასთან ერთად სულ უფრო სწრაფად
არის შესაძლებელი კრიპტოგრაფიული ფუნქციების
ანგარიში. შესაბამისად, შესაძლებელია ამ პროცესში
გამოყენებული კრიპტოგრაფიული მეთოდები აღარ
იყოს საკმარისი ბიტკოინის სისტემის საიმედობისა
და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად.

ქვეყნების მიდგომები ვირტუალური
ვალუტის რეგულირების თვალსაზრისით
ისევე როგორც ახალი ტექნოლოგიების უმ
რავლესობამ, ვირტუალური ფულის გამოჩენამაც
წარმოშვა ახალი გამოწვევები ფინანსური ინსტი
ტუტების ზედამხედველობისათვის. მთავარი სირთუ
ლე მდგომარეობს იმაში, რომ იგი სრულყოფილად

არ ჯდება ვალუტის, ფინანსური ინსტრუმენტის ან
ფინანსური ინსტიტუტის მიღებულ განსაზღვრებაში.
მას გააჩნია, როგორც ვალუტის, ასევე საცალო
საგადახდო სისტემის და აქტივების თვისებები. (Bri
to, Castillo, 2013, გვ. 27). ამასთან, ცალკე სირთულეს
წარმოადგენს ისეთი ვირტუალური ვალუტების სქე
მები (მაგალითად, ბიტკოინი), რომელთაც გააჩ
ნიათ დეცენტრალიზებული სტრუქტურა, რადგანაც
რეალურად არ არსებობს ფიზიკური ან იურიდიული
პირი, რომელიც, შესაძლოა, პასუხისმგებელი
ყოფილიყო ბიტკოინის გამართულად ფუნქციონი
რებაზე, ან მისი ან ზედამხედველის მიერ დადგენილი
წესების შესრულებაზე.
სტატიაში ქვემოთ მოყვანილი შემთხვევები ნა
თელ სურათს იძლევა, რომ რეგულატორების მიდ
გომები განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და
რაც საინტერესოა, თვით ევროკავშირის ქვეყნებს
შორისაც. ერთმნიშვნელოვანია, რომ ვირტუალურ
ვალუტას დიდი ყურადღება ექცევა სახელმწიფო
სტრუქტურების მხრიდან და მათ განვითარებაზე

23. MtGox იყო ბიტკოინის რეგულირებად ვალუტებზე გადამცვლელი მსხვილი პლატფორმა – ე.წ. ბიტკოინების ბირჟა. უსაფრთხოების
ზომების არასაკმარისი დაცვის გამო დაკარგული იქნა მისი კლიენტების კუთვნილი 750 000 ბიტკოინი, 473 მილიონი დოლარის საბაზრო
ღირებულებით.
24. SHA-2 რომელიც გამოიყენება როგორც ხელმოწერისას, ასევე ბლოკების შექმნისა და დადასტურებისათვის. (Satoshi Nakamoto 2008)
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მიმდინარეობს მუდმივი მონიტორინგი. მთავარი
გამოწვევა რაც უმეტესი მარეგულირებლის წინაშე
დგას, ბალანსის შენარჩუნებაა; ერთის მხრივ,
ფინანსური სერვისების სფეროში ინოვაციების
ხე

ლ
შეწყობასა და, მეორეს მხრივ, არალეგალური
მიზნებისთვის ამ ინოვაციების გამოყენებისგან და
ცვას, ასევე, ინოვაციათა მომხმარებლების უფლე
ბების დაცვას შორის. თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ
ზოგიერთი ქვეყანა აღნიშნული ბიზნესის აკრძალვის
გზით წავიდა.

ევროპის ცენტრალური ბანკის25
მიდგომა (ECB, 2012)
დახურული ვირტუალური ვალუტის სქემები,
რომლებიც მოქმედებს სპეციფიკურ ვირტუალურ
საზოგადოებაში და არ ცდება ამ ფარგლებს, ნაკლებად
რელევანტურია ცენტრალური ბანკების ფუნქციების
შესრულებასთან. რაც შეეხება დანარჩენ ორ სქემას,
რომელთაც კავშირი აქვთ რეალურ ეკონომიკასთან,
სიტუაცია სხვაგვარია. განსაკუთრებით ისეთი ვირ
ტუალური ვალუტები, რომელთა გადაცვლა ორ
მხრივად არის შესაძლებელი რეალურ ვალუტაზე,
ქმნის
სპეკულაციური გარემოს ჩამოყალიბების
შესაძლებლობას; ხოლო იმ შემთხვევებში, როდესაც
ვირტუალური ვალუტით შესაძლებელია რეალური
საქონლისა და მომსახურების ყიდვა, დგება ტრა
დიციულ ვალუტებთან კონკურენციის საკითხი (ECB,
2012, გვ. 33).
ევროპის ცენტრალური ბანკის დოკუმენტში
გან
ხილულია ვირტუალური ვალუტის სქემების შე
საძლო ზეგავლენები ცენტრალური ბანკის შემ
დეგი ფუნქციების შესრულებაზე: ა) ფასების სტაბი
ლურობაზე; ბ) ფინანსურ სტაბილურობაზე; და გ)
საგადახდო სისტემის სტაბილურობაზე. ასევე, ეს
დოკუმენტი შეეხო ცენტრალური ბანკის პოტენციურ
რეპუტაციულ რისკს, რომელიც შესაძლოა გა
მო
იწვიოს ვირტუალური ვალუტის სქემების უსაფრ
თხოებასთან დაკავშირებულმა ინციდენტებმა.
წინასწარი ანალიზზე დაყრდნობით, ევროპის
ცენტრალური ბანკის ანგარიშში მოცემულია დას
კვნები, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით,
ვირტუალური ვალუტის სქემები (ECB, 2012, გვ. 47):
– არ უქმნიან საფრთხეს ფასების სტაბილურობას
იმ პირობით, რომ ვალუტის შექმნა გაგრძელდე
ბა ამავე დაბალი ტემპით;
– როგორც წესი, არასტაბილურია, მაგრამ ვერ
შეუქმნის საფრთხეს ფინანსურ სტაბილურობას
რეალური ეკონომიკასთან მათი შეზღუდული

კავშირის გამო, მათი გაყიდვების დაბალი მო
ცულობისა და მომხმარებელთა სიმცირის გამო;
– დღესდღეობით არ რეგულირდება და არ არის
რაიმე სახელმწიფო სტრუქტურის ზედამ
ხედ
ველობის ან ოვერსაიტის ქვეშ. თუმცა მონა
წილეობა ამ სქემაში მომხმარებლებს აყენებს
საკრედიტო, ლიკვიდობის, საოპერაციო და სა
მართლებრივი რისკების წინაშე;
– სპეციფიური საკანონმდებლო ნორმების არ
არ
სებობის გამო შეიძლება წარმოადგენდეს
სახელმწიფო სტრუქტურების გამოწვევას, რადგან
აღნიშნული სქემები შეიძლება გამოყენებულ
იქნას კრიმინალების, თაღლითებისა და ფუ
ლის გამთეთრებლების მიერ უკანონო საქმია
ნობისთვის;
– შესაძლოა ნეგატიური გავლენა იქონიოს ცე
ნ
ტრალური ბანკების რეპუტაციაზე. იმის გათ
ვალისწინებით, რომ ამ სქემების მოხმარება
მნიშვნელოვნად იზრდება და ამ სქემებთან
დაკავშირებული ინციდენტები სწრაფად ვრცე
ლდება ფართო პრესის საშუალებით, საზო
გადოებამ შესაძლოა აღიქვას ინციდენტის გა
მომწვევ მიზეზად, ცენტრალური ბანკის მიერ
თავისი სამუშაოს/ფუნქციის არასათანადოდ შეს
რულება;
– თავისი მახასიათებლებით საგადახდო სის
ტემებთან მსგავსების გამო, ხვდებიან ცენტრა
ლური ბანკების პასუხისმგებლობის ფარგლებში,
რომელიც წარმოშობს საჭიროებას მინიმუმ
შესწავლილ იქნას ამ სქემების განვითარების
პროცესი და მომზადდეს წინასწარი შეფასება.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ სქემებს შეიძლება
ჰქონდეს დადებითი გავლება ფინანსური ინოვაციების
კუთხით და წარმოადგენს მომხმარებლისთვის ალ
ტერნატიულ გადახდის საშუალებას, ნათელია, რომ
ისინი ასევე იწვევენ რისკებს, რომლებსაც ამ ეტა
პზე (ვირტუალური ვალუტის მცირე მოცულობის
გამო) ზემოქმედება შეიძლება იქონიონ მხოლოდ
მომხმარებელზე.
ECB-ის ასევე მოჰყავს რამდენიმე ფაქტორი,
რომელიც ვირტუალურ ვალუტის მოცულობის ზრდის
ხელშემწყობია: ა) ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და
მზარდი გამოყენება, რაც ვირტუალური საზოგადოების
წევრების რაოდენობის ზრდას იწვევს; ბ) ელექტრო
ნული კომერციისა და ციფრული საქონლის ზრდა,
რომელიც იდეალური გარემოა ვირტუალური ვა
ლუტის სქემებისთვის; გ) ანონიმურობის უმაღ
ლე
სი ხარისხი სხვა ელექტრონული გადახდის

25. European Central Bank (ECB)
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ინსტრუ
მენტებთან შედარებით, რომელიც მიიღწევა
ვირტუალური ვალუტით გადახდის დროს; დ) დაბალი
ხარჯები (საკომისიო), ტრადიციული გადახდის სის
ტე
მებთან შედარებით; ე) გადახდის ოპერაციების
უფრო პირდაპირი და სწრაფი კლირინგი და ანგა
რიშსწორება, რომელიც სჭირდება და სასურველია
ვირტუალური საზოგადოებისთვის.
იმის გათვალისწინებით, რომ ვირტუალურ ვა
ლუტის სქემები გააგრძელებს ზრდას, ევროპის
ცენტრალური ბანკი საჭიროდ თვლის რომ, პერი
ოდულად შემოწმდეს სქემების განვითარება, რათა
გადაფასდეს რისკები.

ევროპის ბანკების სააგენტო26
ევროპის ბანკების სააგენტოს რეპორტის მი
ხედვით, ვირტუალური ვალუტა არის არარეგუ
ლი
რებადი ციფრული ფული, რომელიც არ არის
გამოშვებული ან გარანტირებული ცენტრალური
ბანკის მიერ და რომელიც, შესაძლოა მოქმედებდეს
(გამოყენებულ იქნას) გადახდის საშუალებად. EBA
აღნიშნავს, რომ ბიტკოინმა შეცვალა ვირტუალური
ვალუტის ხასიათი დეცენტრალიზებული სქემის ჩა
მოყალიბებით. მედია-საშუალებებით ინფორმაცი
ის ფართო გავრცელების დახმარებით, ბიტკოინების
მოხმარება სწრაფად გაიზარდა და მხოლოდ 2013
წლის განმავლობაში მომხმარებელთა რაოდენობამ
45 000-დან 400 000-ზე მეტს მიაღწია (EBA, 2014, გვ.
31).
2013 წლის დეკემბერში EBA-მ გადაწყვიტა
გამოეცა გაფრთხილება27 ვირტუალური ვალუტის
(მათ შორის Bitcoin) მომხმარებლებისთვის (EBA,
2013). ამ გაფრთხილებაში ხაზი გასმულია იმ შესაძლო
რისკებზე, რომელიც ემუქრება მომხმარებელს ვი
რტუალური ვალუტის ყიდვისას, შენახვისას ან
ვირტუალურ ვალუტით ვაჭრობისას. მომხმარებელმა
უნდა იცოდეს ყველა რისკი, მათ შორის ფულის
სრულად დაკარგვის რისკიც, რომლებიც ვირტუალური
ვალუტის თანმდევია. კერძოდ, EBA შემდეგ რისკებს
და თავისებურებებს აიდენტიფიცირებს:
ა) არ არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი და
ცვა, რომელიც დაფარავს/აუნაზღაურებს მომხმა
რებელს დანაკარგს თუ პლატფორმა28 – პირი,
რომელიც ცვლის ან ფლობს მომხმარებლის
ვირტუალურ ვალუტას, ვერ შეასრულებს თავის
ვალდებულებას ან შეწყვეტს თავის საქმიანობას
(ზოგ შემთხვევაში ამის მიზეზი მესამე მხარის

მიერ ჰაკერული შე
ტე
ვების შედეგი შეიძლება
იყოს). ამ შემთხვევაში მომხმარებელი სრულად
დაკარგავს თავის ფულს, რომელსაც ინახავდა
„გადაცვლის პლატფორმაზე“;
ბ) მომხმარებლის „ციფრული საფულე“, შესაძლოა
მოიპაროს ჰაკერმა ან თავად მომხმარებელმა
დაკარგოს პაროლი ან გასაღები, რომლითაც
წვდომა ჰქონდა „ციფრულ საფულეზე“, რის
შედეგადაც სამუდამოდ დაკარგავს თავის ფულს;
გ) გადახდის ოპერაციები ვირტუალური ვალუტით
არ არის გარანტირებული. შეცდომით შესრუ
ლებული ტრანზაქციის გაუქმება შეუძლებელია29;
დ) ბიტკოინის და სხვა ვირტუალური ვალუტის ღი
რებულება (ფასი) შეიძლება შეიცვალოს სწრა
ფად და შესაძლოა დაეცეს ნულამდეც;
ე) ვირტუალური ვალუტა, მომხმარებლების ანო
ნიმური ხასიათის გამო, შეიძლება გამოყენებული
იყოს არალეგალურ საქმიანობაში, მათ შორის
ფულის გათეთრებისთვის. ამგვარი გამოყენების
შედეგად, სამართალდამცავმა ორგანოებმა
შე
საძლოა გადა
წყვიტონ „გადაცვლის პლატ
ფორმის“ დახურვა, რაც შეუძლებელს გახდის
მომხმარებლების წვდომას თავიანთ ფულზე ან
მათ გამოყენებას.
ვ) მომხმარებელზე შესაძლოა გავრცელდეს საგა
დასახადო ვალდებულებები, როგორიცაა დღგ ან
საშემოსავლო გადასახადი.
ამ ეტაპზე, EBA განაგრძობს ვირტუალურ ვა
ლუტასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებას
იმისათვის, რომ დაადგინოს (1) შესაძლებელია თუ
არა რეგულირება და (2) უნდა რეგულირდებოდეს
თუ არა ვირტუალური ვალუტები. ამ მიზნით, 2014
წელს სპეციალური ჯგუფის შექმნას გეგმავდა. (EBA,
2014, გვ. 32). აღნიშნული ჯგუფის მიზანი არამხოლოდ
მომხმარებლებისთვის რისკების შეფასებაა, არამედ
რისკებისა, რომლებიც შესაძლოა წარმოიშვას:
– რეგულატორებისთვის, ფულის გათეთრების
წი
ნააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თავიანთი
მიზნების შესრულებისას, ვინაიდან ანონიმური
ხასიათის გამო, აღნიშნული სქემები მიმზი
დ
ველია არალეგალური საქმიანობისთვის;
– ინვესტორებისთვის, რომლებიც იყენებენ ვირ
ტუალურ ვალუტას სპეკულაციური ოპერაცი
ებისთვის ან ყიდულობენ საინვესტიციო პრო
დუქტს, რომელიც დაფუძნებულია ვირტუალურ
ვალუტაზე;

26. European Banking Authority (EBA)
27. EBA/WRG/2013/01 12 Dec 2013, Warning to consumers on virtual currency
28. აღნიშნული პლატფორმები ასევე ცნობილია „გადამცვლელების“ (exchanger) სახელწოდებით.
29. ევროკავშირში საქონლისა და მომსახურების გადახდებზე მოქმედებს მომხმარებელთა დაცვის სპეციფიკური ნორმა ე.წ. ანაზღაურების
უფლება (refund right), რომლიც ასევე არ ვრცელდება ვირტუალურ ვალუტაზე.
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–

საზოგადოებისთვის ფართო გაგებით, როგორც
შედეგი იმისა, რომ ვირტუალური ვალუტა
შეიძლება გამოყენებული იქნას ისეთი არალე
გალური საქმიანობისთვის, როგორიცაა არა
ლეგალური საქონლის (ნარკოტიკული ნივთიე
რებებისა და იარაღის) შეძენა.

გერმანია
გერმანიის ფინანსთა ფედერალურმა სამინი
სტრომ აღიარა ბიტკოინი და უწოდებს ბიტკოინს
როგორც “აღრიცხვის ერთეულს“ (units of account)
და „კერძო ფულს“. ვინაიდან, ვირტუალური ვალუტა
არ არის ელექტრონული ფული და არც გადახდის
კანონიერი საშუალება (legal tender) გერმანიაში, მაშინ
ბიტკოინების გადარიცხვა უნდა განიხილებოდეს
არა როგორც ფულადი სახსრების გადარიცხვა,
არამედ როგორც საქონლის ტრანსფერი, რომელიც
პოტენციურად უნდა დაექვემდებაროს დღგ-სა და
საშემოსავლო გადასახადს (Segal, Ellis, 2013, გვ. 7-8).
როგორც გერმანიის იურიდიული კომპანიის
WINHELLER-ის საიტზე30 არის მითითებული, ბიტ
კო
ინებთან დაკავშირებული ბიზნესი თავისი ბი
ზნეს მოდელიდან გამომდინარე შესაძლოა სა
ჭი
როებდეს BaFin-ისგან ლიცენზიას, რადგან
ბიტკოინი კლასიფიცირებულია როგორც ფინანსური
ინსტრუმენტი, უფრო სწორად კი „აღრიცხვის ერ
თეული“.
2013 წლის დეკემბერში BaFin-ი ადასტურებს
ფინანსთა სამინისტროს პოზიციას, რომ ბიტკოინი
არის „აღრიცხვის ერთეული“ (Aschenbeck-Florange,
2014) და შესაბამისად არის ფინანსური ინსტრუმენტი
გერმანიის საბანკო აქტის (Kreditwesengesetz) ფარ
გლებში. BaFin-ი31 განმარტავს, რომ ბიტკოინი არ
არის გადახდის კანონიერი საშუალება (legal ten
der) და არც ელექტრონული ფული ევროპული და
გერმანიის კანონმდებლობის ფარგლებში. ამავე
დროს, განმარტავს, რომ ბიტკოინით გადახდის გან
ხორციელება და მისი მოპოვება (mining) არ არის
რეგულირებადი საქმიანობა და არ საჭიროებს ლი
ცენზიას (Aschenbeck-Florange, 2014). თუ ბიტ
კოინების ყიდვა – გაყიდვა ხდება სხვის მაგივრად
კომერციული მიზნით, მაშინ ასეთი საქმიანობა საჭი

როებს ლიცენზირებას გერმანიის საბანკო აქტის
საფუძველზე (BaFin, 2014).
ევროპის ბანკების სააგენტოს (EBA) მიერ
მომხმარებლების გაფრთხილების გამოქვეყნების
შე
მდეგ, 2014 წლის თებერვალში BaFin-მაც გამო
აქვეყნა მსგავსი გაფრთხილება ვირტუალური ვალუ
ტის მომხმარებლებისთვის.

აშშ
აშშ წარმოადგენს ბიტკოინების ერთ-ერთ
ყველაზე დიდ ბაზარს. 2013 წლის ოქტომბრის
მდგომარეობით, ეს იყო პირველი ქვეყანა, რომლის
სასამართლომაც გარკვეული განმარტებები გააკეთა
ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებით (Segal, Ellis,
2013, გვ. 6). მოსამართლის32 განაჩენით,
„ბიტკოინი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს
როგორც ფული. მისი საშუალებით შესაძლებელია
საქონლის ან მომსახურების შეძენა... ის შესაძლებე
ლია ასევე გადაცვლილი იქნას ჩვეულებრივ ფულზე,
როგორიცაა აშშ დოლარი ... შესაბამისად, ბიტკოინი
არის ვალუტა ან ფულის ფორმა და ინვესტორები,
რომლებსაც სურთ ინვესტირება BTCST-ში [ჰეჯფონდის სქემა] ახორციელებენ ფულის ინვესტირებას“
(Segal, Ellis, 2013, გვ. 6-7).
ასევე, უნდა აღინიშნოს რომ „სილქ როუდის33“
დაყადაღების დოკუმენტაციაში ნახსენებია, რომ
ბიტკოინი არის „ელექტრონული ვალუტა, რომელიც
შექმნილია იყოს ისეთივე ანონიმური, როგორიც
ნაღდი ფული“ (Segal, Ellis, 2013, გვ. 7).
FinCEN34-ის მიერ გამოცემული სახელ
მძღ
ვანელოს35 საფუძველზე საბანკო საიდუმლოების
აქტი36 ვრ
ცელდება პირებზე, რომლებიც ქმნიან,
ინახავენ, ანაწილებენ/ავრცელებენ, ცვლიან, იღებენ
ან რიცხავენ ვირტუალურ ვალუტას. აღნიშნული პი
რები დაყოფილები არიან სამ კატეგორიად: „მომ
ხმარებლები“ (users), „ადმინისტრატორები“ (ad
ministrators) და „გადამცვლელები“ (exchangers).
„მომხმარებლები“, რომლებიც იძენენ ვირტუალურ
ვალუტას და იყენებენ მას რეალური ან ვირტუალური
საქონლის შესაძენად არ წარმოადგენენ რე
გუ
ლი
რებად პირებს. „ადმინისტრატორი“ ან „გადა
მ
ცვლელი“, რომელიც (1) იღებს და რიცხავს

30. www.winheller.com
31. the German Federal Financial Supervisory Authority
32. Magistrate Judge Amos Mazzant for the Eastern District of Texas
33. ინტერნეტ გვერდი, რომელიც ახორციელებდა არალეგალური საქონლით ვაჭრობას ბიტკოინებით.
34. FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) არის აშშ-ს სახელმწიფო ხაზინის ბიურო. FinCEN-ის მისიაა, უზრუნველყოფილ
იქნას ფინანსური სისტემის უკანონო გამოყენებისგან დაცვა, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა და ეროვნული უსაფრთხოების
განმტკიცება.
35. “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies”, FinCEN, March 2013
36. აღნიშნული აქტის საფუძველზე, ფულის სერვისების საქმიანობით დაკავებული პირი, უნდა დარეგისტრირდეს FinCEN-ში და შეასრულოს
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ დადგენილი მოთხოვნები
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კონვერტირებად37 ვირტუალურ ვალუტას, ან (2) ყი
დულობს, ან ყიდის ვირტუალურ ვალუტას ნებისმიე
რი მიზნით, წარმოადგენენ „ფულის გადამცემებს/
გადამგზავ
ნებს“ (money transmitters) და ხვდებიან
FinCEN -ის რეგულაციის ქვეშ (FinCEN, 2013).
ნიუ-იორკის შტატის ფინანსური სერვისების
დეპარტამენტმა (DFS38) 2014 წლის ივლისში გა
მოაქვეყნა ვირტუალური ვალუტის რეგულაციის
პროექტი. ეს პირველი დოკუმენტია, რომელიც შექმნის
ბიტკოინის ყოვლისმომცველ რეგულატორულ ჩარ
ჩოს. ჩარჩო მოიცავს მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა
და უსაფრთხოების წესებს ვირტუალური ვალუტის
ბიზნესებისთვის. ახალი ტიპის ლიცენზიები (ე.წ.
„BitLicenses”) დასჭირდებათ იმ პირებს, რომლებიც
აწარმოებენ ისეთ საქმიანობებს, როგორებიცაა
ვირტუალური ვალუტის მიღება და გადაგზავნა/
გა
დაცემა კლიენტების სახელით; ვირტუალური
ვალუტის შენახვა და კასტოდიური მომსახურება ან
კონტროლი კლიენტების სახელით; ვირტუალური
ვალუტის გადაცვლა როგორც რეალურ ვალუტაზე,
ასევე ვირტუალურ ვალუტაზე; ვირტუალური ვალუტის
გამოშვება და სხვა. ამ პროექტით ლიცენზირება არ
სჭირდებათ პირებს, რომლებიც იძენენ/ფლობენ
ვირტუალურ ვალუტას პირადი მიზნებისთვის; ვირ
ტუალური ვალუტის მომპოვებლებს; (miners), სავა
ჭრო ობიექტებს, რომლებიც ჰყიდიან საქონელს და
მომსახურებას ვირტუალურ ვალუტაზე. BitLicenseის მქონე პირები ვალდებულები არიან მოახდინონ
ყველა მომხმარებლის იდენტიფიცირება; იქონიონ
რეზერვი, რომლის შესაბამისი ვირტუალური ვა
ლუტის ფლობის უფლება ექნებათ; შეიმუშაონ და
გამოაქვეყნონ მომხმარებელთა გასაჩივრების პო
ლიტიკა და ბოლოს DFS-ი განახორციელებს უსაფ
რთხოების აუდიტს BitLicense-ის მქონე პირებზე,
რათა თავიდან იქნას აცილებული MtGox39-ზე გან
ხორციელებული ჰაკერული შეტევების მსხგავსი სხვა
შემთხვევები (DFS 2014) (Wile, 2014).

ჩინეთი
2009 წლის ივნისში ჩინეთის ვაჭრობის სამი
ნისტრომ კულტურის სამინისტროსთან ერთად გა
მოსცა პირველი ოფიციალური ნორმა, რომელიც

არეგულირებს ვირტუალური ვალუტის გამოყენებას.
ამ ნორმის მიხედვით, ვირტუალური ვალუტით,
რომლის გადაცვლა რეალურ ფულზე შესაძლებელია
განსაზღვრული კურსით, დასაშვებია მხოლოდ ამ
ვალუტის გამომშვების ვირტუალური საქონლისა ან
მომსახურების შეძენა. ასევე, ამავე ნორმით აიკრძა
ლა ვირტუალური ვალუტით აზარტული თამაშები და
არასრულწლოვანებისთვის ვირტუალური ვალუტის
მიყიდვა (Ministry of Commerce of People’s Republic
of China, 2009).
აღნიშნული ღონისძიებების მიზეზს უმეტეს
წილად წარმოადგენდა იმ დროისთვის ჩინეთში
არსებული ვირტუალური ვალუტა „QQ coins”40,
რომლის გამომშვები იყო ჩინეთის სოციალური
მედიისა და თამაშობების გიგანტი Tencent.com.
აღნიშნულ სქემაში დარეგისტრირებული იყო
220 მლნ მომხმარებელი, რომელიც „QQ coin”ებს იყენებდა არამხოლოდ ვირტუალურ სივ
რ
ცე
ში, არამედ ცვლიდა მათ რეალურ ფულზე და
ყიდულობდა რეალურ საქონელსა და მომსახურებას.
აღნიშნული სქემის დაარსებიდან მოკლე პერიოდში,
(ზოგიერთის შეფასებით) მან ჩინეთის ნაღდი ფულის
ეკონომიკის 13%-ს41 მიაღწია (The Crypto Crimson,
2009), რაც სავარაუდოდ იქნებოდა მიზეზი ჩინეთის
სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ვირტუალური
ვალუტის რეალურ ფინანსურ სექტორზე შესაძლო
ზეგავლენის შეზღუდვის მიზნით ზემოაღნიშნული
გადაწყვეტილების მიღებისა. ვინაიდან “QQ coins”
ვირტუალური ვალუტის სქემა იყო ცენტრალიზებული,
შესაბამისად მასზე შეზღუდვების გავრცელება
მარტივი იყო. სხვა სიტუაციაა ბიტკოინებთან და
კავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩინეთის ცენტრალუ
რი ბანკისა და სხვა 5 სახელმწიფო სტრუქტურის
მიერ 2013 წლის დეკემბერში გამოიცა ერთობლივი
მითითება ბიტკოინთან დაკავშირებით, რომელშიც
აღნიშნულია, რომ ბიტკოინი არ ატარებს კანონიერი
გადახდის საშუალების თვისებებს; ის არ არის ვალუტა
თავისი შინაარსით; ბიტკოინი არის ვირტუალური
საქონელი და არ შეიძლება გამოყენებული იქნას
ბრუნვაში როგორც ვალუტა. რაც შეეხება, ბიტკოინის
მომხმარებლებს, მითითების მიხედვით, მათ შე
უძლიათ იყიდონ და გაყიდონ ბიტკოინი მხოლოდ
თავისი რისკის ქვეშ, ხოლო ფინანსურ და საგადახდო

37. ვირტუალური ვალუტის ტიპი, რომელსაც აქვს რეალური ვალუტის ექვივალენტური ღირებულება ან მოქმედებს როგორც რეალური
ვალუტის ჩამნაცვლებელი (FinCEN 2013, 2014).
38. Department of Financial Services
39. MtGox-ი იყო მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი „გადამცვლელი“, რომელმაც 2014 წლის დასაწყისში დაკარგა ასობით მილიონი
დოლარი უსაფრთხოების პრობლემების გამო.
40. ზოდ წყაროში მოხსენიებულია როგორც “Q coin” ან “QQ” სახელწოდებით.
41. აღნიშნული ინფორმაცია აღებულია ინტერნეტ სტატიიდან და არ არის გადამოწმებული http://money.cnn.com/2013/11/18/investing/
bitcoin-china/

54

ekonomika da sabanko saqme

ინსტიტუტებს ეკრძალებათ ნებისმიერი კავშირი
ბი
ტკოინებთან. ამავე მითითებით, ბიტკოინების
გადამცვლელების ვებ-გვერდები ვალდებული არიან
დარეგისტრირდნენ ტელეკომუნიკაციების ბიუ
რო
ში და დაექვემდებარონ ფულის გათეთრების სა
წინააღმდეგო მოთხოვნებს (BTC China, 2013)42.
შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთის ცენტრალური
ბანკს ტოლერანტული დამოკიდებულება აქვს
ბიტკოინის მიმართ (Qi, 2013), წინამორბედი QQ
coin-ისგან განსხვავებით, რადგან აღნიშნული ვი
რ
ტუალური ვალუტის კავშირი რეალურ ეკონო
მიკასთან დაშვებულია.
გადასახადების სახელმწიფო ადმინისტრაციის
მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ვირტუალური
ვალუტის ვაჭრობიდან მიღებული მოგება ჩინეთში
დაექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადს (Ye,
2009).

ტაილანდი
ევროპული ქვეყნებისა და აშშ-გან განსხვავებით
ტაილანდის ცენტრალურმა ბანკმა (BOT43) გა
მოაცხადა ბიტკოინი არალეგალურად (Segal, Ellis,
2013, გვ. 8). ინფორმაცია გავრცელდა ტაილანდში
არსებული კომპანიიდან (Bitcoin Co. Ltd), რომე
ლსაც აქვს ბიტკოინების სავაჭრო პლატფორმა.
აღნიშნულმა კომპანიამ ტაილანდის ცენტრალურ
ბანკში გამართულ შეხვედრაზე მიიღო მითითება,
რომ ბიტკოინი არ არის ლეგალური, რის გამოც
აღნიშნულმა კომპანიამ შეაჩერა საქმიანობა (Clinch,
2013a) (Bitcoin Co. Ltd, 2013). თუმცა, სხვა მსგავსი

კომპანიები განაგრძობდნენ საქმიანობას ტაილანდში.
მოგვიანებით “Bitcoin Co”-მ ცენტრალური ბანკიდან
მიიღო წერილი, რომ მას შეუძლია აღადგინოს
საქმიანობა, თუმცა ბიტკოინის სამართლებრივი
სტატუსი კვლავ გაურკვეველი რჩება (Palmer, 2014).
BOT-ის შეზღუდვასთან დაკავშირებით გაკეთდა
შენიშვნები, რომ ტაილანდის ცენტრალურ ბანკს
კონსტიტუციით არ ჰქონდა უფლებამოსილება აე
კრძალა ბიტკოინი, თუმცა მას აქვს უფლება არე
გულიროს ვალუტის ოპერაციები. ტაილანდის ცენტ
რალური ბანკის მოსაზრებით კი ბიტკოინებით
ვაჭრობამ შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ვალუ
ტის კურსებზე (Watts, 2013).

რუსეთი
2014 წლის 3 ოქტომბერს რუსეთის ფინანსთა
სამინისტრომ გამოაქვეყნა ცვლილებების კანონ
პროექტი, რომლის საფუძველზეც რუსეთის ტერი
ტორიაზე იკრძალება ოპერაციები ფულადი სუ
რო
გატების (რომელიც მოიცავს ვირტუალურ ვალუტასაც)
საშუალებით (Rizzo, 2014). ამავე კანონპროექტით
ფულადი სუროგატების გამოშვება, მათი გამოშვების
მიზნით პროგრამული უზრუნველყოფების შე
ქმნა
და გავრცელება, ფულადი სუროგატების სა
შუ
ალებით ოპერაციების განხორციელება, გამიზ
ნუ
ლად ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც უზ
რუნ
ველყოფს ფულადი სუროგატების შექმნას ან
ოპერაციებს მათი საშუალებით, ექვემდებარება
ფულად დაჯარიმებას (Единый Портал, 2014).

დასკვნა

დ

ასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად
იმისა, რომ ბიტკოინით (დეცენტრალიზებული
ვირტუალური ვალუტით) გადახდების განხორ
ციე
ლებისას აღარ არის საჭირო სანდო მესამე
მხა
რის არსებობა, მას ახასიათებს რიგი სისუს
ტეე
ბი, რომლებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყე
ნე
ბენ მისი როგორც ვირტუალური ვალუტის სიცოც
ხლისუნარიანობას და წარმოშობს გარკვეულ
რის
კებს ცენტრალური ბანკების ამოცანებისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე ეტაპზე ეს რისკები

არ უქმნიან შესამჩნევ საფრთხეს ცენტრალური
ბანკების ამოცანების განხორციელებას, მათი
გამოყენების ზრდის შემთხვევაში აუცილებელი
იქნება მათი რეგულირება სხვა ვალუტებისა და
ელექტრონული ფულის მსგავსად. მიმდინარე ეტაპ
ზე არ არსებობს ერთობლივი მიდგომა ვირტუალუ
რი ვალუტების რეგულირებასთან დაკავშირებით.
თუმ
ცა, მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები აგრ
ძე
ლე
ბენ თანამშრომლობას ერთიანი მიდგომის
ჩამოსაყალიბებლად.

42. ჩინეთის ცენტრალური ბანკის საიტზე ბიტკოინთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია მოცემულია მხოლოდ ჩინურ ენაზე, თუმცა არსებობს
ამ დოკუმენტის არაოფიციალური თარგმანი BTCChina-ს (ბიტკოინების ერთ-ერთი დიდი ჩინური სავაჭრო პლატფორმა) ვებ-გვერდზე.
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