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ძვირფასო მკითხველო!
შემოგვიერთდი საოცარ მოგზაურობაში ფულის სამყაროს გარშემო! 
დღეს ბევრ საინტერესო ინფორმაციას აღმოაჩენ.

დღევანდელი მოგზაურობის დროს 
ისწავლი:

• რა არის ფული, მისი როლი და ფუნქცია;
• ფულის ისტორიას უძველესი საუკუნეებიდან დღემდე;
• საინტერესო ფაქტებს ფულის შესახებ;
• ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ვალუტის, ლარის 

შესახებ;
• როგორ გაარჩიო ნამდვილი ბანკნოტები ყალბისაგან.

მზად ხარ თავგადასავლებისთვის? მოგზაურობის დასასრულს, 
ფულთან დაკავშირებული ყველა საიდუმლო გეცოდინება! მაშ ასე, 
დავიწყოთ...



2

რა არის ფული?
უძველესი დროიდან, ფული  გამოიყენება როგორც დაგროვების, 
გაცვლის, გადახდის, აღრიცხვისა და საქონლისა და მომსახურების 
ღირებულების საზომი საშუალება.

ტერმინი „ფული” ბანკნოტებს, ანუ ქაღალდის ფულს, და მონეტებს 
აერთიანებს.
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დროში მოგზაურობა ნამდვილი 
თავგადასავალია!

იმისთვის, რომ გავარკვიოთ, თუ საიდან იწყება ფულის 
ისტორია, ქვის ხანაში უნდა დავბრუნდეთ... 

პირველი გაჩერება: ქვის ხანა
ქვის ხანის ყველაზე ადრეულ პერიოდში, ანუ ძველ ქვის ხანაში 
(პალეოლითი) ადამიანები ერთმანეთისგან მოშორებით, მღვიმეებსა 
და ღია ტიპის სადგომებში ცხოვრობდნენ. ისინი ნადირობისთვის და 
შემგროვებლობისთვის ძირითადად ქვისგან დამზადებულ იარაღებს 
იყენებდნენ. სწორედ აქედან წარმოიშვა ეპოქის სახელწოდებაც 
– „ქვის ხანა“. ახალ ქვის ხანაში კი (ნეოლითი), რომელიც ქვის 
ხანის ბოლო საფეხურია, ადამიანებმა პირველი დასახლებები - 
სოფლები - შექმნეს და ხელი მიჰყვეს ფერმერულ საქმიანობასა და 
ხელოსნობას.

ქვის ხანაში ფული იმ ფორმით, როგორსაც მას ჩვენ ვიცნობთ, არ 
არსებობდა. ამის ნაცვლად, ადამიანები ერთმანეთში პირდაპირ 
ცვლიდნენ საქონელს: მაგ., მონადირე ხორცს აწვდიდა ფერმერს 
მარცვლეულის სანაცვლოდ, მეთევზე მონადირეს ქვის ნაჯახში  
დეკორატიულ  ნიჟარებს  უცვლიდა  და  ა.შ. ადამიანები დღესაც ცვლიან 
ერთმანეთში საქონელს და ასეთ მიმოცვლას საქონელგაცვლა, ანუ 
ბარტერი ეწოდება. საინტერესოა, რომ სწორედ ახალ ქვის ხანაში 
ჩამოყალიბდა პრემონეტარული სისტემა: ამ სისტემის მიხედვით, 
გაცვლა ხდებოდა რაიმე ნივთის - 
მაგალითად, თიხის ფირფიტების - 
საშუალებით.

მოგვიანებით, როდესაც ჩვენმა 
წინაპრებმა ლითონის დამუშავება 
დაიწყეს, საქონელგაცვლა   
გაცილებით გამარტივდა. 
ითვლებოდა, რომ ისეთ ლითონებს, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი, 
კალა და რკინა მაღალი ღირებულება ჰქონდა. შესაბამისად, 
ფერმერს შეეძლო მსხვილფეხა საქონელი გარკვეული რაოდენობის 
ვერცხლზე გადაეცვალა და შემდეგ, ამ ვერცხლის ერთი ნაწილი 
ხარჯების დასაფარად გამოეყენებინა, ხოლო მეორე ნაწილი – 
შეენახა. ამ გზით ძვირფასი და არაძვირფასი ლითონები იქცა 
ღირებულების საზომად, ასევე, საქონლისა და მომსახურების 
გაცვლისა (ბარტერის) და დაზოგვის საშუალებად. 

ადამიანები დღესაც მიმართავენ 
ბარტერულ გარიგებებს. რა და 
რა ნივთებს ცვლით შენ და შენი 
მეგობრები ერთმანეთში ?
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მეორე გაჩერება: ანტიკური 
საბერძნეთი
საბერძნეთში ვერცხლისა და ბრინჯაოს მონეტების დამზადება 
დაახლოებით 2600 წლის წინათ დაიწყეს. ვერცხლის დრაქმა 
ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული ერთ–ერთი პირველი 

მონეტაა. ამ ძველბერძნულ მონეტაში 
გარკვეული რაოდენობის ძვირფასი 

ლითონი იყო და შესაბამისი 
ღირებულებაც ჰქონდა. იმისთვის, 
რომ მონეტების ნამდვილობაში 
დარწმუნებულიყვნენ, მონეტებს 
სპეციალური ბეჭდით ამოწმებდნენ, 
რომელზეც მეფის, ქალაქის ან ქვეყნის 

სიმბოლო იყო გამოსახული. მონეტები 
ძალზე მოსახერხებელი იყო, რადგან 

აწონვის ნაცვლად, შესაძლებელი იყო მათი 
დათვლა. მონეტების შემოღებამ მნიშვნელოვნად გააძლიერა და 
გაააქტიურა ვაჭრობა ანტიკურ სამყაროში. მონეტები სანდო და 
მოსახერხებელი გაცვლის საშუალება იყო.
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მესამე გაჩერება: ანტიკური რომი

ისტორიის მანძილზე, სხვადასხვა ქვეყნის მმართველები მკაცრად 
აკონტროლებდნენ მონეტების დამზადების პროცესს, მონეტების 
ხარისხისა და ღირებულების უზრუნველყოფის, ასევე, ფულის 
გაყალბების (ანუ ფალსიფიკაციის) თავიდან აცილების მიზნით. 
ფულის გაყალბების საკითხი მწვავედ იდგა ანტიკურ რომში, სადაც 
მკაცრი კონტროლის არარსებობის პირობებში, ხშირად ხდებოდა 
მონეტებში ძვირფასი ლითონის შემცველობის შემცირება და ამ 
გზით მონეტების გაყალბება, რაც რეფორმების საჭიროებას ქმნიდა.

ანტიკურ რომში, მონეტები ღვთაება იუნონა მონეტას სახელობის 
ტაძარში იჭრებოდა (ანუ მზადდებოდა); სწორედ აქედან მოდის 
სიტყვა „მონეტა.“ მოგვიანებით, როდესაც რომის იმპერია 
გაფართოვდა, გაიხსნა ახალი ზარაფხანები (ფულის 
დასამზადებელი საწარმოები), ხოლო რომაულმა 
მონეტებმა მთელი ევროპის მასშტაბით 
დაიწყო ბრუნვა. რომაული მონეტა იყო 
პირველი პანევროპული ვალუტა: ის 
ბრიტანეთის კუნძულებიდან თურქეთამდე 
იყო გავრცელებული.

რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ, 
ევროპის ქვეყნებს საკმაოდ დიდი დრო 
დასჭირდათ იმისთვის, რომ საკუთარი 
ფულადი სისტემის დამოუკიდებელი 
კონტროლი განეხორციელებინათ. 



6

მეოთხე გაჩერება: ძველი 
საქართველო

საქართველოში ფულის მოჭრა ძვ.წ. 
VI საუკუნეში დაიწყო. პირველი 

ქართული მონეტა კოლხური 
თეთრია, რომელიც კოლხეთის 
სამეფოში ვერცხლისაგან 
მოიჭრა. საქართველოში 
უძველესი დროიდან 1834 
წლამდე  ოქროს, ვერცხლისა 

და სპილენძის ქართული ფული 
იჭრებოდა. ქართულ მონეტებზე 

მეფეთა პორტრეტები და სხვადასხვა 
სიმბოლოები, ასევე, მეფეთა ფაქსიმილეები 

(ანუ ხელმოწერები) იყო გამოსახული. საუკუნეთა განმავლობაში, 
საქართველოში ქართულ ფულთან ერთად მიმოიქცეოდა 
ბერძნული, რომაული, პართიული, ირანული, ბიზანტიური, არაბული, 
მონღოლური, ევროპული, ოსმალური და რუსული ფული.

გაინტერესებთ, როგორ ხდება ფულის მიმოქცევაში 
გაშვება, გადათვლა, შემოწმება და განადგურება? 
ეწვიეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო 
ცენტრს! 
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მეხუთე გაჩერება: ქაღალდის ფული
მონეტების შემოღებამ ბევრი პრობლემა გადაჭრა, თუმცა მაინც დარჩა 
რამდენიმე სირთულე: როდესაც ადამიანებს ძვირადღირებული 
ნივთის შეძენა სურდათ, ამისთვის ბევრი მონეტა სჭირდებოდათ; 
ბევრი მონეტა კი მძიმე და გადასაადგილებლად რთული იყო და 
ამასთან, ქურდებისთვის ადვილ სამიზნეს წარმოადგენდა. 

ჩინეთში ძვ.წ. 100 წელს ქაღალდი გამოიგონეს, ჩვ.წ. X საუკუნიდან 
კი აქტიურად დაიწყეს ქაღალდის ფულის გამოყენებაც. ქაღალდის 
ფულის გამოგონებისთვის ჩინელებს სხვა მიზეზიც ჰქონდათ: მათ 
არ გააჩნდათ სპილენძის ის რესურსი, რაც საკმარისი რაოდენობის 
მონეტების დასამზადებლად იყო საჭირო. მოგვიანებით, XII 
საუკუნეში, იტალიელმა ვაჭრებმა მძიმე მონეტების ნაცვლად ფასიანი 
ქაღალდების - ე.წ. „თამასუქების“ - გამოყენება დაიწყეს. ამ თამასუქებზე 
დატანილი იყო კომერციული გარიგების დეტალები: ის ღირებულება, 
რომელსაც თამსუქი აღნიშნავდა და, აგრეთვე, გარიგებაში მონაწილე 
ვაჭრების სახელები. მათი გამოყენება მხოლოდ ვაჭრებს შეეძლოთ; 
შესაბამისად, ქურდებს არ ჰქონდათ მიზეზი თამასუქების მოსაპარად.  

რამდენიმე საუკუნის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში ოქრომჭედლებმაც 
დაიწყეს ფინანსური შუამავლის როლის შესრულება და ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვება. მოქალაქეები უსაფრთხოდ ინახავდნენ 
ოქროს მონეტებს ოქრომჭედლებთან, რომლებიც ოქროს სანაცვლოდ 
გასცემდნენ წერილობით დოკუმენტს; ქაღალდის სერტიფიკატზე 
მითითებული იყო შენახული თანხის მოცულობა და ის  გამოიყენებოდა, 
როგორც გადახდის საშუალება. ყველა ენდობოდა ოქრომჭედლებს; 
ადამიანებმა იცოდნენ, რომ თუ ვინმესგან მიიღებდნენ 
ოქრომჭედლისგან გაცემულ ქაღალდის სერტიფიკატს, შემდეგ 
მარტივად შეძლებდნენ ამ სერტიფიკატის სხვა ოქრომჭედელთან 
ოქროს მონეტებში გადაცვლას. 

ბანკებს ძალიან მოეწონათ ეს მეთოდი და თავადაც დაიწყეს 
დეპოზიტების მიღების სანაცვლოდ ქაღალდის სერტიფიკატების 
გამოცემა. მომხმარებლებს კი, თავის მხრივ, ამ გზით ოქროს, 
ვერცხლის ან სპილენძის ბანკში შენახვა შეეძლოთ. ქაღალდის 
სერტიფიკატების ფულის ფორმით გამოყენებას ნელ–ნელა მოჰყვა 
ქაღალდის ფულის განვითარება ისეთი ფორმით, როგორსაც დღეს 
ჩვენ ვიყენებთ.  

გამოსავალი: ქაღალდის ფული
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მეექვსე გაჩერება: ქართული ლარი 
1995 წლის 25 სექტემბერს მიმოქცევაში გავიდა და 1995 წლის 2 
ოქტომბრიდან  საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ერთადერთ 
კანონიერ საგადამხდელო საშუალებად გამოცხადდა საქართველოს 
ეროვნული ვალუტა - ლარი. საქართველოს ეროვნული ბანკი 
ერთადერთი ინსტიტუტია, რომელსაც ქვეყანაში ლარის ემისიის 
(გამოშვების) უფლებამოსილება აქვს. 

ლარს თავისი სიმბოლო აქვს. 2014 წლის 7 ივლისს საქართველოს 
ეროვნული ბანკის საბჭომ დაამტკიცა ლარის სიმბოლო - ₾.

„ლარი” ძველი ქართული სიტყვაა და განძს, ქონებას ნიშნავს, 
ხოლო „თეთრი”, რომელიც ლარის მეასედ ნაწილს ეწოდა, ასევე 
ძველი, XIII საუკუნიდან დამკვიდრებული ქართული სამონეტო 
ტერმინია. ქართული ლარი გამოიცემა ბანკნოტების, მონეტებისა და 
საკოლექციო ბანკნოტების/მონეტების სახით.

მიმოქცევაში არსებული ბანკნოტები
ავერსი რევერსი მიმოქცევაში ჩაშვების თარიღი

2017

2016

2002

2016

2016

2007
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ქართულ მონეტებს „თეთრი“ ეწოდება. 1, 2, 5, 10 და 20–
თეთრიანი მონეტები უჟანგავი ფოლადისგანაა დამზადებული, 
ვერცხლისფერი 50-თეთრიანი და 1-ლარიანი კი - სპილენძისა 
და ნიკელის შენადნობისგან. რაც შეეხება 2–ლარიან მონეტას 
– მისი გარეთა ვერცხლისფერი რკალი სპილენძ-ნიკელისგანაა 
დამზადებული, ხოლო შიდა, ოქროსფერი რკალი –  სპილენძი-
ალუმინი-ნიკელისაგან.

საკოლექციო დანიშნულების მონეტები როგორც ძვირფასი, 
ისე არაძვირფასი ლითონისგან მზადდება. მათი გამოშვება 
შეზღუდული რაოდენობით ხდება და ეძღვნება სხვადასხვა 
თემატიკას: მნიშვნელოვან თარიღებს, საერთაშორისო სპორტულ 
ღონისძიებებს, გამოჩენილ პიროვნებებს, ბუნებას, ხელოვნებას და 
ა.შ. არსებობს ასევე საინვესტიციო მონეტები, რომელიც იჭრება 
მხოლოდ ძვირფასი ლითონებისაგან და წარმოადგენს ფულის 
დაბანდების საშუალებას.

2050

5
2

1

10

მიმოქცევაში არსებული ქართული მონეტები

 თეთრი

თეთრი

თეთრი
თეთრი

თეთრი

1
ლარი 2

ლარი

თეთრი
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როგორ ამოვიცნოთ ყალბი 
ბანკნოტები?

2016 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიმოქცევაში 
განახლებული 20, 50 და 100 ლარის ნომინალის ბანკნოტები ჩაუშვა. 
2017 წლიდან კი მიმოქცევაში განახლებული 5 ლარის ნომინალის 
ბანკნოტებიც გავიდა. 5 ლარის ნომინალზე ივანე ჯავახიშვილია 
გამოსახული, 20 ლარის ნომინალზე - ილია ჭავჭავაძე, 50 ლარის 
ნომინალზე – თამარ მეფე, ხოლო 100 ლარის ნომინალზე – 
შოთა რუსთაველი. ამასთან, იგეგმება განახლებული 10 ლარის 
ნომინალის ბანკნოტების მიმოქცევაში ჩაშვებაც.

ახალი ბანკონოტები უფრო ფერადია, გაუმჯობესებული ხარისხის 
გამოსახულება და ქაღალდი აქვს, და, რაც მთავარია, უფრო 
დაცულია. გაყალბებული ბანკნოტის ამოცნობა შესაძლებელია 
გამჭოლ შუქზე (მაგ., მზეზე) გახედვისას, სხვადასხვა კუთხით 
დახედვისას, ან შეხებისას; ასევე, სპეციალური ხელსაწყოებით.

გახედე ბანკნოტს გამჭოლ შუქზე და დაინახავ:

• წყლის ნიშანს ნომინალის შესაბამისი პორტრეტის (მაგ., 20–
ლარიანისთვის – ილია ჭავჭავაძის), ნომინალის აღმნიშნვნელი 
ციფრის (მაგ., 20) და ლარის სიმბოლოს (₾) გამოსახულებით.

• ბანკნოტის უკანა მხარეს ვერტიკალურ დამცავ წყვეტილ ხაზს, რომელიც 
გამჭოლ შუქზე გახედვისას ერთიანდება და რომელზეც ბანკნოტის 
ნომინალის აღმნიშვნელი წარწერაა გამოსახული – მაგ., „20 ლარი”.

დააკვირდი ბანკნოტს სხვადასხვა კუთხით დახრისას 
და დაინახავ:
• ბანკნოტის წინა მხარეს ჰოლოგრამის გამოსახულების ცვალებად 

ეფექტს;
• ბანკნოტის წინა მხარეს ნომინალის აღმნიშვნელი რიცხვის (მაგ., 20) 

ფარულ გამოსახულებასა და ოპტიკურად ცვალებად საღებავს;
• ბანკნოტის უკანა მხარეს – ირისისებურ (გამჭვირვალე საღებავით 

შესრულებულ) ზოლსა და წყვეტილი დამცავი ძაფის ფერთა 
ცვალებადობას.
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მისაღები 

გამძლე 

დაშლადი

ერთგვაროვანი 

გაყალბებისგან 
დაცული

ფული საქონლისა და მომსახურების გაცვლისა და 
გადახდის უნივერსალური საშუალებაა. 

ფული  მაღალი ხარისხის ქაღალდზე 
უნდა იბეჭდებოდეს  და ადვილად არ უნდა 
ნადგურდებოდეს. 

ფულით ნებისმიერი ტრანზაქციის განხორციელება 
უნდა იყოს შესაძლებელი, მიუხედავად ტრანზაქციის 
მოცულობისა. 

ერთი და იმავე ნომინალის ბანკნოტები და მონეტები 
ანალოგიურ ფუნქციებს უნდა ასრულებდეს.

ბანკნოტებისა და მონეტების დიზაინი და რელიეფი 
მათ გაყალბებისგან მაქსიმალურად უნდა იცავდეს.

შეეხე ბანკნოტს და შეიგრძნობ:
• ბანკნოტის წინა მხარეს გამოსახულ გრაფიკულ დეტალებზე (მაგ., 

პორტრეტზე) დატანილ საღებავის ფენას, რომელიც რელიეფურია;
• ბანკნოტის წინა მხარეს, კიდეზე დატანილ მოკლე ჰორიზონტალურ 

ხაზებს, რომელებიც რელიეფურია და სუსტი მხედველობის 
მქონე ადამიანებს აძლევს ბანკნოტის ნომინალის აღქმის 
შესაძლებლობას.

მეშვიდე გაჩერება: 
ფულის მახასიათებლები

განახლებული ლარისა და ფულის დამცავი ნიშნების შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მიერ შექმნილ ვებგვერდს: www.ganakhlebulilari.ge
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მერვე გაჩერება: ფულის ფორმები 
და ფუნქციები

ფულის  ფორმები
ისტორიის მანძილზე, ფულმა ბევრი სხვადასხვა ფორმა მიიღო:
1.  საქონელი, როგორც ფული.  უძველეს დროში ფულის დანიშნულებას 
სხვადასხვა საქონელი ასრულებდა, როგორიცაა ცხვარი, ზღვის ნიჟარა, 
მარილი და ა.შ.  
2. ლითონის ფული (მონეტები). ქაღალდის ფულის გამოგონებამდე, 
მონეტები ფულის ერთადერთ ფორმას წარმოადგენდა. მონეტები 
ძირითადად მზადდებოდა სპილენძის, ვერცხლისა და ოქროსგან. 
3. ბანკნოტები. ბანკნოტი ქაღალდის ფულის ზოგადი სახელწოდებაა.
4. ელექტრონული ფული. ელექტრონული ფული, რომელიც ბოლო 
წლებში განსაკუთრებით გავრცელდა, გულისხმობს მომხმარებლისაგან 
მიღებული ნაღდი ფულის ექვივალენტურ ღირებულებას, რომელიც 
ელექტრონულად ინახება ე.წ. „ელექტრონულ საფულეში“.  
„ელექტრონული საფულის” განკარგვა შეიძლება როგორც ინტერნეტ 
სივრცეში, ასევე საგადახდო ბარათის საშუალებით. ელექტრონული 
ფულით მომხმარებელს შეუძლია სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში 
საქონლის ან მომსახურების მარტივად შეძენა.

გაცვლის საშუალება

ფული შუამავალია საქონლისა 
და მომსახურების გაცვლის 

პროცესში

ღირებულების საზომი 

ფული საქონლისა თუ მომსახურების 
ღირებულების სტანდარტული 

საზომია, როგორც, მაგ., მეტრი - 
მანძილის საზომია უნივერსალური 

შუამავალი 
ფული ქვეყნებს შორის 

ეკონომიკური და სავაჭრო 
ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებას ხდის 
შესაძლებელს

გადახდის საშუალება 
ფული გამოიყენება ხელფასის გადასახდელად, 

ასევე, გადასახადებისა და სხვა ვალდებულებების 
დასაფარად

ფულის 
ფუნქციებიდაგროვების 

საშუალება  
ფული საშუალებას გვაძლევს 

გავაკეთოთ დანაზოგი და სამომავლოდ 
შევინახოთ დღევანდელი შემოსავალი
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მერვე გაჩერება: საინტერესო 
ფაქტები
ყველაზე გამორჩეული ბანკნოტები

ყველაზე ლამაზი ბანკნოტი
2016 წელს საერთაშორისო საბანკო-
საბანკნოტო საზოგადოებამ 50 შვეიცარული 
ფრანკის ნომინალის ბანკნოტს „წლის 
ბანკნოტის“ ტიტული მიანიჭა. ღია მწვანე 
ფერის ვერტიკალურ ბანკნოტზე გამოსახულია 
ბაბუაწვერა, ადამიანის ხელი და პარაპლანი 
მთების ფონზე.

ყველაზე გაუფასურებული ვალუტა 
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, უნგრეთის 
ვალუტამ, პენგემ, მკვეთრად დაკარგა 
ღირებულება. შედეგად, 1946 წელს, 
ქვეყანაში ჰიპერინფლაციის რეკორდული 
მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ფასები ყოველ 
15 საათში ორმაგდებოდა! რაიმეს შესაძენად, 
ტრილიონობით პენგე იყო საჭირო. იმისთვის, 
რომ მთავრობას ბანკნოტების ბეჭდვისას 
მათზე ძალიან ბევრი ნული არ გაემოესახა, 
ახალი ვალუტა, ბ-პენგე შემოიღეს, რომელიც 
1 ტრილიონი (1 000 000 000 000) პენგეს 
ტოლი იყო. ყველაზე მაღალი ნომინალის 
მქონე ბანკნოტი კი, რომელიც უნგრეთის 
მთავრობამ გამოუშვა, 100 მილიონი ბ-პენგე 
იყო, რაც 100 000 000 000 000 000 000 
პენგეს უდრიდა. პენგეს ასეთი გაუფასურების 
შედეგად, ის მალევე ამოიღეს მიმოქცევიდან, 
სანაცვლოდ კი ახალი ვალუტა, ფორინტი 
შემოიღეს, რომლის გაცვლითი კურსი 400 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 (400 
ოქტილიონი)=4×1029  პენგე იყო. შედეგად, 
ძველ ვალუტას 29 ნული ჩამოშორდა.
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ყველაზე უცნაური მასალისგან 
დამზადებული ბანკნოტი

ხის ბანკნოტები ჩრდილოეთ ამერიკაში 
XIX საუკუნის მიწურულსა და XX საუკუნის 
დასაწყისში გამოიყენებოდა. 

საუკეთესო რეგიონალური ბანკნოტი
2016 წელს, ბუქარესტში HSP™ Euro-
pe-ის კონფერენციაზე ორგანიზებულ 
დაჯილდოების ცერემონიალზე ევროპისა 
და დსთ–ს ქვეყნების მასშტაბით საუკეთესო 
რეგიონალური ბანკნოტის ნომინაციაში „2016 
წლის საუკეთესო რეგიონალური ბანკნოტების 
სერია” ლარის განახლებული ბანკნოტების 
სერიამ (20, 50 და 100 ლარის ნომინალის 
ბანკნოტები) გაიმარჯვა. ფულის ნიშნების 
შეფასება ხდება მათი დიზაინის, ტექნიკური 
დახვეწილობის, გამართულობისა და 
დაცულობის კუთხით არსებული მიღწევების 
გათვალისწინებით.

 ყველაზე  ძვირადღირებული  ბანკნოტი 
ფულს, ცხადია, თავისი ფასი აქვს: მსოფლიოში 
ყველაზე ძვირი ბანკნოტი აუქციონზე 3,290,000 
დოლარად გაიყიდა!

ეს ბანკნოტი 1890 წელს ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში დაიბეჭდა და რეალურად, ის 
მხოლოდ 1,000 დოლარს წარმოადგენს.  ამ 
ბანკნოტს „გრანდიოზული საზამთრო“ (The 
Grand Watermelon) ეწოდება. მსოფლიოში 
1,000 დოლარის ნომინალის „გრანდიოზული 
საზამთროს“ მხოლოდ 2 ბანკნოტი არსებობს.

ამ ბანკნოტის უკანა მხარეს უნიკალური და 
გამორჩეულად დახვეწილი დიზაინი აქვს, რაც 
მის გაყალბებას პრაქტიკულად შეუძლებელს 
ხდის. 
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სახალისო თამაში
მონეტებს  სხვადასხვა  დიზაინი  აქვს და ისინი  რელიეფურადაც 
განსხვავდება ერთმანეთისგან. უწინ მონეტებზე ძირითადად 
ქვეყნის მმართველები და ღმერთები იყვნენ გამოსახულნი, თუმცა 
თანამედროვეობაში მონეტებზე ყველაზე ხშირად სხვადასხვა 
სფეროში გამოჩენილი ადამიანების გამოსახულებები გვხვდება. 
მოდი, შევეცადოთ დავხატოთ განძის სკივრიდან რომელიმე მონეტა: 
აიღეთ ოქროსფერი ან ვერცხლისფერი ალუმინის თხელი ქაღალდი 
(იგივე ფოლგა), დააფარეთ მონეტას და კონტურებს კალამი 
გააყოლეთ. რას მივიღებთ?  



16

და აი, დავასრულეთ მოგზაურობა ფულის სამყაროში. 
მოგეწონა დღევანდელი თავგადასავალი? იმედია, 
ბევრი რამ ისწავლე ფულის ისტორიისა და 
მნიშვნელობის შესახებ. არ მოგატყუოს ყალბმა 
ფულმა და რაც მთავარია, დაფიქრდი იმაზე, თუ რა 
არის ფულის ნამდვილი ღირებულება.

მოდი ახლა დავითვალოთ... ოღონდ არა ფული, 
არამედ ის ახალი ცნებები და ისტორიები, რომლებიც 
აქამდე არ იცოდი და რომლებიც, იმედია, დიდი ხნით 
აღიბეჭდება შენს მეხსიერებაში!
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