
   ელექტრონული ფული  
 

მირიან გიგოლაშვილი 
 

აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
gigolashvili@hotmail.com 

 
ანოტაცია: სტატიაში განიხილება 
ელექტრონული ფულის ცნება და მისი 
როლი თანამედროვე საბანკო სფეროში.  
სტატიაში მოცემულია ელექტრონული 
ფულის გადახდის სქემა. სტატიაში ასევე 
განხილულია ელექტრონული ფულის 
გამოყენების უპირატესობები და 
ნაკლოვანობები 
  
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ფული,  
ელექტრონული საგადამხდელო სისტემა, 
ელექტრონული საფულე  

 I შესავალი 
 

კაცობრიობის განვითარების  
ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე 
ადამიანები იყენებდნენ სხვადასხვა სახის 
ფულად საშუალებებს. დღესდღეობით 
საბაზრო ეკონომიკის განვითარებულ 
ქვეყნებში მიმოქცევის საშუალებების 
უმეტესი ნაწილი მოდის უნაღდო ფულზე.  

ელექტრონული ფულის იდეა  XX  
საუკუნის 70-იან წლებში შემოთავაზებული 
იყო ამერიკელი მეცნიერის დევიდ ჩოუმის 
(David Chaum) მიერ. 
     ელექტრონულმა ფულმა   ისეთივე 
გადატრიალება მოახდინა საბანკო 
სფეროში როგორც წინა საუკუნეში 
ქაღალდის ფულმა, რომლებმაც სწრაფად 
შეცვალა ლითონის მონეტები. საინფორმა-
ციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწრა-
ფი განვითარება კი საშუალებას გვაძლევს 
ვივარაუდოთ, რომ ელექტრონული უნაღ-

დო ფული უახლოეს მომავალში გამოაძე-
ვებს ნაღდ ფულს. 

II  ელექტრონული ფული და მისი 
მნიშვნელობა 

 
 დღესდღეობით ფულად მიმოქცევაში 

დიდი გავრცელება მიიღო საკრედიტო 
ბარათებმა. საკრედიტო ბარათები არ არის 
ფული, არამედ ინსტრუმენტია ფულის 
გადასარიცხად და მოკლევადიანი სესხის 
მისაღებად კომერციულ ბანკში ან სხვა 
საფინანსო დაწესებულებაში.[1] მეცნიერები 
პროგნოზირებენ, რომ მომავალში 
ელექტრონული ფული (e-money) შეცვლის 
არა მხოლოდ ტრადიციულ ნაღდ ფულს და 
ჩეკებს, არამედ საკრედიტო ბარათებსაც. 
ელექტრონული ფული წარმოადგენს  
დეპოზიტური ფულის ნაირსახეობას, 
როდესაც ფულადი თანხებების გაგზავნა 
ანგარიშების მიხედვით ბანკებში 
ხორციელდება ავტომატურად 
კომპიუტერული სისტემების მიერ მიმდინარე 
ანგარიშების მფლობელების უშუალო 
განკარგულებით. მოცემულ მომენტში 
ელექტრონული ფული გამოიყენება 
ძირითადად ინტერნეტის ქსელში, მაგრამ 
შეიძლება იარსებოს მის ფარგლებს 
გარეთაც.  
    არსებობს პრინციპული განსხვავება 
ელექტრონულ ფულსა და ჩვეულებრივ 
უნაღდო ფულად საშუალებებს შორის. კერ-
ძოდ, ელექტრონული ფული არ არის ჩვეუ-
ლებრივი ფულის შემცვლელი, არამედ წარ-
მოადგენს საგადასახადო საშუალებებს, 



რომლებიც ემიტირებულია ბანკების ან სხვა 
კომერციული ორგანიზაციების მიერ, როცა 
ჩვეულებრივი ფული (ნაღდი ან უნაღდო) 
ემიტირებულია ამა თუ იმ ქვეყნის ცენტრა-
ლური სახელმწიფო ბანკის მიერ. როგორც 
წესი ელექტრონული ფულის ემისია სახელ-
მწიფოს მიერ არ ლიცენზირდება და არ 
კონტროლირდება, მაგრამ ამ სფეროში სა-
კანონმდებლო ბაზის შემუშავება წარმოებს 
მრავალ ქვეყანაში.[2] 
  2001 წელს საერთაშორისო ანგარიშსწო-
რების ბანკმა გამოაქვეყნა მოხსენება "ელექ-
ტრონული ფულის განვითარების მიმოხილ-
ვა", სადაც აღნიშნული იყო: ელექტრონული 
ფული განისაზღვრება, როგორც შენახული 
ღირებულება ან წინგადახდილი პროდუქტი 
(prepaid  product), რომელიც საშუალებას აძ-
ლევს მომხმარებელს განახორციელოს გა-
დახდები მცირე თანხებით და ამ მიზნების-
თვის გამოიყენოს ან სმარტ ბარათი (ბარა-
თებზე ან ელექტრონულ საფულეზე დაფუძ-
ნებული პროდუქტები) ან ინტერნეტის მსგავ-
სი კომპიუტერული ქსელები (სქემები, რომ-
ლებიც დაფუძნებულია ქსელებზე ან პროგ-
რამულ უზრუნველყოფაზე).[3] 
   გამოყოფენ ელექტრონული ფულის ორ 
ძირითად ფორმას: სმარტ–ბარათები (smart 
cards) და ქსელური ფული  (network money).  
      მონაცემები  "ფულად სახსრებზე" ან მომ-
ხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი ღირებუ-
ლება, რომლებიც განკუთვნილია მრავალ-
ჯერადი მოხმარებისათვის ინახება მომხმა-
რებლის კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობი-
ლებაზე. იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული 
ფული წარმოადგენს ბარათებზე რეალიზე-
ბულ პროდუქტს, მაშინ ღირებულება, რო-
გორც წესი ინახება მიკროპროცესორულ 
ჩიპზე, რომელიც განლაგებულია პლასტი-
კურ ბარათზე - სმარტ ბარათზე. ელექტრო-
ნული ფულის მეორე სახეობა წარმოადგენს 
ე. წ. ქსელურ პროდუქტს, რომელიც ღირე-
ბულების შესანახად იყენებს სტანდარტულ 

პერსონალურ კომპიუტერზე ინსტალირე-
ბულ სპეციალიზირებულ პროგრამულ უზ-
რუველყოფას. მოწყობილობაზე  ღირებუ-
ლების გადარიცხვა (ჩატვირთვა) ბანკომა-
ტის მეშვეობით ნაღდი ფულის მიღების  ანა-
ლოგიურია.    
     ქსელური ფული წარმოადგენს 
ელექტრონულ ჩიპს, პროგრამულ 
უზრუნველყოფას, რომელიც 
უზრუნველყოფს სახსრების გადაგზავნას 
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით, 
მათ შორის ინტერნეტითაც. ასეთი ფულის 
სასარგებლოდ მეტყველებს ის, რომ ისინი 
უფრო იაფია მომსახურებაში, 
პრაქტიკულად შეუძლებელია მათი 
გაყალბება ან მოპარვა, ხოლო მათი 
მოძრაობის და ადმინისტრირების 
შესაბამისი სისტემის შემთხვევაში თითქმის 
მთლიანად გამორიცხულია ფინანსური 
დანაშაული. 
            ელექტრონული  ფულით ოპერაციე-
ბის განხორციელებისათვის, როგორც წესი 
გამოიყენებენ ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც შეიძლება განვიხილოთ, რო-
გორც ჩვეულებრივი საფულეს ან საბანკო 
ანგარიშის ანალოგი. ელექტრონული საფუ-
ლე წარმოადგენს უნიკალურ იდენტიფიკა-
ტორს და გადახდების განმხორციელებელ 
და თანხის მაკონტროლირებელ  სისტემას-
თან  ურთიერთქმედების ინტერფეისს. ზოგ-
ჯერ ელექტრონულ საფულესთან მუშაობი-
სათვის საჭიროა მომხმარებლის კომპიუ-
ტერზე სპეციალური პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის დაყენება, მაგრამ უფრო ხშირად 
ურთიერთქმედება წარმოებს სტანდარტული 
საშუალებების გამოყენებით (Web ან  WAP 
ბრაუზერები,  SMS) 

ანგარიშსწორების ელექტრონული 
სისტემა წარმოადგენს ანაზღაურების 
უნაღდო სისტემას, რომელიც 



ხორციელდება ელექტრონული 
საფულედან გადახდის მეშვეობით 
საგარანტიო აგენტის გამოყენებით – 
ელექტრონული გადახდის სისტემის 
ოპერატორის ან ადმინისტრატორის მიერ. 
ყველაზე გავრცელებული გადახდის 
სისტემებია: WebMoney, Money Mail, 
CyberPlat, PayCash,  E-gold, E-port  საქონლის 
გადახდას დასახელებული სისტემებით 
სთავაზობს პრაქტიკულად ნებისმიერი 
ინტერნეტ–მაღაზია.  

ინტერნეტით საქონლის ყიდვის 
ოპერაციების განხორციელებისათვის 
მომხმარებელი უნდა იყოს  
ანგარიშსწორების ელექტრონული სისტემის 
მონაწილე. ამისათვის ის უნდა 
დარეგისტრირდეს სისტემაში და 
გააფორმოს ხელშეკრულება 
ოპერატორთან. ეს შეიძლება 
განხორციელდეს ანგარიშსწორების 
ელექტრონული სისტემის საიტზე ან 
სპეციალურ კლიენტ პროგრამაში, 
რომელიც უფასოდ გადმოიწერება 
ადმინისტრატორის საიტიდან.     
რეგისტრაციის და ხელშეკრულების 
გაფორმების შემდეგ მომხმარებელი 
ღებულობს ციფრულ სერტიფიკატს და მას 
ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი, ეძლევა 
დაშვების  გასაღები და კოდი. ის ასევე 
ღებულობს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც დაცულია მხოლოდ მისთვის 
ცნობილი პაროლით.  
  ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის 
მომხმარებელმა უნდა გადარიცხოს 
ფულადი სახსრები ანგარიშსწორების 
ელექტრონული სისტემის ოპერატორის 
ანგარიშზე ბანკში (ეს სახსრები რჩება 
მომხმარებლის საკუთრებად). შემდეგ 

სახსრები გადაიყვანება მომხმარებლის 
ელექტრონულ საფულეში. ვირტუალური 
საფულე შეიძლება შევავსოთ 
სხვადასხვანაირად: პლასტიკური ბარათით, 
საბანკო გადარიცხვით, ინტერნეტ–ბანკინგის 
სისტემით, ნაღდი გადახდით ფოსტის 
განყოფილებიდან ან სპეციალური 
ტერმინალებით. საფულეს შევსების შემდეგ 
მათ მფლობელს შეუძლია განკარგოს 
ელექტრონული სახსრები თავისი 
სურვილის მიხედვით: გადაიხადოს 
საქონელი და მომსახურება, გამოიყვანოს 
სისტემიდან ნაღდი და უნაღდო ფულადი 
სახსრები. 
     ელექტრონული ფულით გადახდები 
წარმოებს რამოდენიმე ეტაპად (ნახ. 1) 
1. მყიდველი წინასწარ ცვლის რეალურ 
ფულს ელექტრონულზე. ელექტრონული 
ფული შეიძლება შენახული იყოს ან კომპიუ-
ტერის ხისტ დისკზე ან სმარტ ბარათზე. 
  ელექტრონული ფულის შენახვის მეთოდს 
გააჩნია ერთი არსებითი ნაკლოვანება ხისტი 
დისკის ან სმარტ ბარათის გაფუჭების შემ-
თხვევაში ელექტრონული ფული იკარგება. 
2. მყიდველი გადარიცხავს გამყიდველის 
სერვერზე ელექტრონულ ფულს. 
3. ელექტრონულ ფული წარედგინება ემი-
ტენტს, რომელიც ამოწმებს მის სინამდვი-
ლეს 
4. ელექტრონული ფულის სინამდვილის 
დადასტურების შემთხვევაში მყიდველს მიე-
წოდება საქონელი ან გაეწევა მომსახურე-
ობა. [4] 

  



 ნახაზი 1. ელექტრონული ფულით გადახდების სქემა 
 

III ელექტრონული ფულის  გამოყენების  
უპირატესობები და ნაკლოვანობები 

 
    ელექტრონული ფულის უპირატესობებია: 
 ტრანზაქციების დაბალი ღირებულება. 

ეს უპირატესობა მიკროგადახდების გან-
ხორციელებისას ელექტრონული ფუ-
ლის გამოყენების საშუალებას იძლევა, 
რისთვისაც ჩვეულებრივი უნაღდო საშუ-
ალებები ნაკლებად გამოსადეგია.  

 გამოყენების ანონიმურობა და სისტემა-
ში იოლი დაშვება. მომხმარებლისთვის 
არ არის საჭირო დამღლელი საბანკო 
პროცედურების გავლა. პირიქით საკუ-
თარი ელექტრონული საფულეს მიღება 
და გადარიცხვების ჩატარება მყისიერად 
არის შესაძლებელი.   

 უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაბა-
ლი მოთხოვნები. ელექტრონულ ფულ-
თან ოპერაციები უნაღდო ანგარიშსწო-
რებებისაგან განსხვავებით საჭიროებენ 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაბა-
ლ მოთხოვნებს, რაც განაპირობებს მათ 
იოლ გამოყენებას მობილურ კომერცია-
ში. 

 ოპერაციების ჩატარება ონლაინ რეჟიმ-
ში. თანხის გადაყვანა ერთი ელექტრო-
ნული საფულედან მეორეში ხორციელ-
დება პრაქტიკულად მყისიერად, ხოლო 

გარე გადახდების დრო განისაზღვრება 
მხოლოდ  საგადამხდელო სისტემის მუ-
შაობის სიჩქარით. 

ელექტრონული ფულის ნაკლოვანო-
ბებია: 
- ელექტრონული ფულის ემისია გარანტი-
რებულია მხოლოდ ემიტენტის მიერ. სა-
ხელმწიფო არ იძლევა მისი მსყიდველუნა-
რიანობის შენარჩუნების არავითარ გარან-
ტიას. სწორედ ამ მიზეზით ელექტრონული 
ფული არ არის რეკომენდირებული მსხვი-
ლი გადახდების დროს და თანხის დაგრო-
ვებისათვის ხანგრძლივი დროის განმავლო-
ბაში. ამგვარად ელექტრონული ფული პირ-
ველ რიგში წარმოადგენს საგადასახადო და 
არა დაგროვების საშუალებას. 
- ელექტრონული ფული არსებობს იმ სის-
ტემის ფარგლებში, რომელშიც ის არის ემი-
ტირებული. ამასთანავე ელექტრონული ფუ-
ლი არ წარმოადგენს ზოგადად მიღებულ 
საგადასახადო საშუალებას. ამის გამო მომ-
ხმარებელს შეუძლია მხოლოდ განახორცი-
ელოს ის გადახდები, რომლის უფლებასაც 
მას აძლევს საგადამხდელო სისტემა. ეს კი 
ზღუდავს ელექტრონული ფულის გამოყენე-
ბას მხოლოდ სპეციალური შემთხვევებით.  

IV დასკვნა 
 

    აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონ-



მდებლობაში არ არსებობს არა მარტო რაი-
მე სპეციალური ნორმები, რომლებიც დაა-
რეგულირებდნენ ელექტრონული ფულის 
ემისიას ან ბრუნვას ქვეყნის ტერიტორიაზე, 
არამედ თვით ცნება "ელექტრონული ფუ-
ლი".  
       ელექტრონული ფულის განვითარების 
პერსპექტივები დაკავშირებულია მობილურ 
კომერციასთან, ლოკალურ 
მიკროგადახდებთან და უნივერსალურ 
პერსონალურ ფინანსურ სერვისებთან 
ინტეგრაციაში. 

გამოყენებული ლიტერატურა 
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