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აბსტრაქტი 

 

თანამედროვე ციფრული ტექონოლოგიები სულ უფრო ინტეგრირებული 

ხდება ჩვენს საზოგადოებაში. მან ფეხი მოიკიდა ადამიანის ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, მასთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა სფეროში და რაღა თქმა უნდა, 

თითქმის სრულიად მოიცვა საბანკო სექტორიც. რთულია, წარმოვიდგინოთ 

ადამიანი, რომელიც დღეს არ იყენებს „ელექტორნულ ფულს“, საბანკო ბარათების 

მეშვეობით თუ „ინტერნეტბანკინგით“. ასევე, მოსალოდნელი იყო და ყოველივე 

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ უნაღდო ანგარიშწორება ნელ 

ნელა ფეხს იკიდებს ასევე B2B ურთიერთობებში.   

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე და 

მათ შორის, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია გადახდის სისტემის მაქსიმალურად 

მოქნილობა და ეფექტურობა. ამავდროულად, ის ძალიან სწრაფად 

პროგრესირებადია. ბანკები ცდილობენ ყოველდღიურად განავითარონ, დახვეწონ 

ან საერთოდაც გამოიგონონ ახალი მომსახურება და სისტემები, რამაც უდაოდ 

ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარებას, საბანკო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობას და რაც მთავარია, მოგების მაქსიმიზაციას. 

როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ გადახდის სისტემების ეფექტურობაზე და 

ხელმისაწვდომობაზე, აქ აუცილებელი კომპონენტია, რომ ასევე ჩავუღრმავდეთ და 

გავაანალიზოთ შემდეგი: გადახდის სისტემა ვერ მივიჩნევთ ეფექტურ სისტემად, 

თუ ჩვენ მის შემადგენელ არაფინანსურ ნაწილსაც არ განვიხილავთ. ისეთს, 

როგორიცაა, მეწარმე სუბიექტებს შორის ურთიერთ ანგარიშწორების მეთოდები, 

ეკონომიკურ სუბიექტებსა და ბანკებს შორის ანგარიშსწორების სისტემები და 

ბოლოს, ბანკებსშორისი გადახდის (ანგარისშწორების) სისტემები. 

ბოლო ათწლეულმა აჩვენა, რომ უნაღდო ანგარიშწორების სისტემები 

წარმოადგენს  სწრაფადგანვითარებად მომსახურებას, რომელიც საგრძნოლად 
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ამცირებს დროის დანახარჯს და ამავდროულად პრიორიტეტულია 

სახელმწიფოსათვის, რადგან იძლევა საშუალებას განხორციელდეს 

მაკროეკონომიკური პროცესების  მონიტორინგი. ამას ასევე ცხადყოფს, როგორც 

მოწინავე ქვეყნებში, ისე განვითარებად ქვეყნებში უნაღდო ანგარისშწორების 

სისტემების დანერგვა და ზოგ შემთხვევაში ეკონომიკური სუბიეტების ნაღდი 

ანგარიშსწორების მეთოდების გამოყენების სრული ან ნაწილობრივი შეზღუდვა. 

რასაკვირველია, ამ პროცესს თან ახლავს როგორც დადებითი, ისე 

უარყოფითი მხარეები. სწორედ ამ მხარეების განხილვას, შედარებას, 

პრიორიტეტულობისა და მიზეზშედეგობრიობის შედარებას დაეთმობა ჩვენი 

თემა, კვლევა და განხილვა, როგორ გლობალური მაგალითების განხილვით, ასევე 

საქართელოს პერსპექტივების ჭრილშიც. 

 

შესავალი 

 

„ფულის“ გამოგონების შემდგომ, ადამიანი სწავლობს ანგარიშწორების სხვა 

და სხვა ფორმების დადებით და უარყოფით მხარეებს, ნერგავს ანგარიშწორების 

ახალ მეთოდებს. თუმცაღა, ამ საკითხის სისტემური, აკადემიურ-მეცნიერული 

კვლევა არ ჩატარებულა 1980 წლამდე1. 

გადახდის საშუალებების კვლევის და მითუმეტეს, ახალი სისტემების 

დანერგვის მთავარ ინსპირაციას, რათქმა უნდა, წარმოადგენს  მათი ეფექტურობის, 

ხარჯების მინიმიზაციისა და გამჭირვალობის მაღალი დონის მიღწევა, როგორც 

მიკროეკონომიკურ, ასევე მაკროეკონომიკურ დონეზე. აქედან გამომდინარე, 

თემით დაინეტრესება განპირობებულია როგორც საკრედიტო და მონეტარული 

                                                            
1
Early studies were conducted by Godschalk (1983), Whitesell (1989), Humphrey & Berger (1990), Boeschoten 

(1992) andViren(1993), tonamebuta few. 


