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Abstract
Introduction and aim: In the modern world the scientific and technical progress runs too fast, that makes the
positive changes in offering different, constantly updated or completely new products for consumers and
creating more comfort in providing services. In real, information technologies have a revolutionary impact on the
economy.
The objective of the study is to show positive and negative consequences of the role of virtual money, both in
terms of consumers and generally whole economics, characterization of the cryptographic currency and its
recognition as the most important and successful or as questionable virtual currency without future developing
prospect.
Research methodology: Research methodology of the paper includes analysis of materials related to the
study topic, processing primary and secondary information.
Results and implications: The existence of virtual money in the form of Bitcoin has positive and negative
consequences. Its existence in the economy of the country is comfortable for consumers: in terms of saving
time and expenditure when they make transactions, as well as the absence of control mechanism and
anonymity, with the absence of bureaucratic difficulties in the implementation of transactions.
The negative consequences of Bitcoin are crucial for the country, primarily due to lack of control over the
process by official agencies, as well as the anonymity of consumers who create a wide range of money in the
illegal activity. The absence of Bitcoin’s exchange rate can cause significant damage to the customer, because
wrong transaction made by using Bitcoin can never be returned.
Conclusion: It is impossible to make a conclusion that the existence of Bitcoin is generally negative or positive
for economics, because it can bring both- positive and negative results.
Keywords: scientific and technical progress, economy, virtual money, cryptographic currency, Bitcoin.
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ფლობისას აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ის დადებითი მხარეები და გარკვეული
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თითქმის ნულს უტოლდება, ეს იმის გათვალისწინებით, რომ მომხმარებლის ანონიმურობა მაქსიმალურად დაცულია. ბიტკოინის ქსელის ტრანზაქიების ისტორიას ე.წ. Block chain ბაზაში
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ფაქტი, რომ ბიტკოინს არ გააჩნია ოფიციალური გაცვლითი კურსი და ის მასზე არსებულ მოთხოვნა–მიწოდებას ემყარება. კურსი მეტად მგრძნობიარეა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით გავრცელებულ უარყოფითი შინაარსის ინფორმაციასა და მისდამი ურყოფითი დამოკიდებულების
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გაუთვალისწინებელი პირისთვის გაგზავნილი ბიტკოინი უკან აღარ ბრუნდება. დადებით
მახასიათებლებზე საუბრისას აღინიშნა ვირტუალური ვალუტის მეტად კომფორტული თვისება–
მომხმარებლის ანონიმურობა, თუმცა ეს არალეგალურ სამიანობაში მისი გამოყენების რისკებს
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ცენტრი 2014 წელს გაიხსნა და ის ,,ბიტფური“–ს სახელითაა ცნობილი. კრიპტოვალუტის ფლობის
მსურველს მისი შეძენა eMoney-ს ბალანსზე რიცხული თანხით შეუძლია. ბიტკოინის გამომუშავება
ღილაკზე ერთი დაჭერითაა შესაძლებელი, შემდეგ დაგროვილი ვირტუალური ვალუტა უნდა
განათავსდეს eMoney-ს საფულეში და მიეყიდოს მსურველს, რითაც მფლობელი გამოიმუშავებს
შემოსავალს ლარში და გამოიყენებს მას შეხედულებისამებრ, რადგან მსოფლიოში ორგანიზაციათა
დიდი რაოდენობა მომხმარებლისთვის წარმოდგენილი პროდუქტის შესაძენად ბიტკოინს
გადახდის სშუალებად აღიარებს.
შეუძლებელია ცალსახად გაკეთდეს დასკვნა, რომ ბიდკოინის არსებობა ზოგადად
უარყოფითი ან დადებითია ეკონომიკისთვის, რადგან მას შეუძლია როგორც დადებითი ისე
უარყოფითი შედეგების მოტანა.
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