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Abstract 
 

In the modern world None-banking credit organizations particularly microfinance 
organizations are one of the most important institutes in the credit system of the country. 
Their efficient and reliable operation contributes to the stability and development of the 
economy.  

Microfinance organizations as a financial institutes are the alternative institutions of 
the commercial banks. 

Intensified attention is paid for the research of the functioning of microfinance 
organizations, their essence, principles of lending and the factors affecting them. Modern 
microfinance institutes are one of the most important and interesting field of credit system of 
the developed country, stability and efficiency of the country’s economic systems 
significantly depends on it. 

The research consist of 120 pages, according to “the Instructions for preparing a thesis 
submitted for the academic degree of PHD”  including the following: Title, signature and 
copyright page, summery, table of content, list of charts, main text and list of references. On 
the other hand the main texts consist of an introduction, a literature review, a discussion of the 
results, and a summery. 

The topic which is discussed in the introduction are the following: The relevance of 
the topic, the description of the modern methods of scientific approaches, the goal of the 
research, tasks,  main results of the research and scientific innovations is shown the practical 
meaning of the results of the research.  

The review of the literature includes the basic sources which is the most recent 
relevant and reliable information. getting the key information on the basis of this sources, help 
us to approach the subjective point of view and conclusions. In the literature review the 
questions are asked and answered what is the ground of the problem posed in the research, 
what is known about the issues, what methods and ways have been developed to solve them 
and which one is used in this research.  

Three chapter and 7 sub-chapter includes The review and the outcomes of the thesis 
 The first chapter - "The place of non-bank credit organizations in the structure of the 

credit system" – reviewed and analyzed credit system and its structure, such as two level 
banking system (commercial and central banks) and none banking credit institutes. The 
structure of the credit system of different countries is discussed. 

In this chapter Attention being focused on one of the most important none banking 
credit institute such as microfinance organizations, examined  the origin and history of the 
development of this organizations.  

The second chapter – “Structure and analysis of non-bank credit portfolios" – 
examined the bank credit system and it’s structure in Georgia, being  reviewed development 
of Georgian credit market and it’s perspectives. The chapter reviewed  in sequence how the 
Georgian credit market (commercial banks, microfinance organizations, credit unions and 
other financial institutes) developed from the period Georgia became independent country to 
till nowadays. 

The microfinance institute’s credit portfolio and assessing of this portfolio is examined 
in the same chapter.    Analyzed the structure of bank credit portfolio which is determined by: 
the field of the economy, the currency, the business structure, according to maturity, amount 
of the loan, according to the credit products, according to the loan warranty. Such a 
problematic issue as overabundance is discussed. An overview of non-banking and credit 
institutions of European countries is given. The structure of banks' credit portfolio is 
analyzed. Such a problematic issue as overcrowding is discussed. The characterization of the 
credit portfolio of the lending entities is given. An overview of nonbanking and credit 
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institutions of foreign countries is provided, parallels are drawn and qualitative differences are 
identified. 

The third chapter – “Directions for improving credit portfolio management in 
microfinance organizations in Georgia” – in this chapter It is reviewed and analyzed all the 
amendments in the legislative field of microfinance organizations amended by the national 
bank of Georgia. Chapter includes the review all the innovations that has been implemented 
recently, for the purpose of stability and responsible lending of the microfinance field. The 
chapter represents issues of improving the activities of microfinance organizations, for this 
purpose it is presented the results of the research and the the measures in order to improve 
credit portfolio management in microfinance organizations based on this research.  

The resume summarize the results of this research, conclusions and proposals     which 
may be used by microfinance organizations to improve credit portfolio management. In 
addition, the completed dissertation research develops the theory and methodology of the 
banking-credit system and it contributes to the in-depth processing of new approaches to 
credit portfolio management of microfinance organizations in its institutional, legal and 
methodological provision. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. საკრედიტო სისტემა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ–ერთი 

ყველაზე მზარდი და წარმატებული სფეროა, მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაში მრავალმხრივია, საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები გასცემენ 

კრედიტებს, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს წარმოების, ვაჭრობის, დასაქმების 

ზრდას და ყოველივე ეს თავის მხრივ ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებას. 

დღეს საკრედიტო სისტემის და მისი შემადგენელი ინსტიტუტების 

შესწავლასა და განხილვას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დღეისათვის 

მსოფლიოში როგორც ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ისე 

განვითარებადი ქვეყნების საბანკო-საკრედიტო სისტემა ხასიათდება საფინანსო 

ინსტიტუტების მრავალფეროვნებით. მიუხედავათ მრავალფეროვნებისა საქართვე-

ლოში კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები წარმოადგენენ 

ქვეყნის საკრედიტო სისტემის შემადგენელ წამყვან ინსტიტუტებს. სწორედ ეს ორი 

სექტორი წარმოგვიდგება საკრედიტო ბაზარზე ძირითად მონაწილედ და მათი 

საქმიანობის სრულყოფა და საკრედიტო პორტფელის სტაბილურობა ხელს უწყობს 

ქვეყნის საბანკო-საკრედიტო სისტემის განვითარებას და მდგრადობას.  

საკრედიტო სფეროში არსებობს მრავალი გამოწვევა, მათი გადაჭრა 

შესაძლებელია თანამედროვე მიდგომებითა და მეთოდებით. დღეისათვის, 

მრავალი ეკონომისტის და მკვლევარებისთვის საინტერესო სფეროა საბანკო-

საკრედიტო სისტემა, მისი შემადგენელი ინსტიტუტები, მათი განვითარება, 

ქვეყნის სასესხო-საკრედიტო ურთიერთობებში ამ ინსტიტუტების, განსაკუთ-
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რებით კი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როლის განსაზღვრა, აღნიშნული 

სბანკო-საკრედიტო ინსტიტუტის საქმიანობისა და საკრედიტო პორტფელის 

მართვის სრულყოფის საკითხების შესწავლა-გაანალიზება. 

თანამედროვე ეკონომიკაში, არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციები, განსა-

კუთრებით კი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები წარმოადგენენ ქვეყნის სბანკო-

საკრედიტო სისტემის ერთ-ერთ უმნიმნიშვნელოვანეს რგოლს. მისი ეფექტური და 

საიმედო ფუნქციონირება ხელს უწყობს ეკონომიკის სტაბილურობას და მდგრად 

განვითარებას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები კომერციული ბანკების ალტერნა-

ტივას წარმოადგენს და ფინანსური შუამავლობის სახეობაა, მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციების საქმიანობის, საკრედიტო პორტფელის და მასზე მოქმედი 

ფაქტორების შესწავლას დიდი ყურადღება ეთმობა. დღესდღეობით 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ქვეყნის საბანკო-საკრედიტო სისტემის 

შემადგენელ მნიშვნელოვან და საინტერესო სეგმენტს წარმოადგენს და მათ 

გამართულ ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საკრედიტო 

სისტემის ქმედუნარიანობა და სტაბილურობა.  

აქედან გამომდინარე ცხადი ხდება, რომ ქვეყნის საკრედიტო სისტემის 

წინაშე დასახული ამოცანების ეფექტურად რეალიზაციისთვის აუცილებელია 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიმა საქმიანობის ორგანიზაციისა და 

განხორციელებისათვის პრინციპულად ახალი მიდგომები და მეთოდები 

შეიმუშაონ. თანამედროვე პირობებში კონკურენტულ უპირატესობებს მოიპოვებს 

ის ორგანიზაციები, რომლებიც შეძლებენ დროულ რეაგირებას სასესხო კაპიტალის 

ბაზრის გამოწვევებზე და მოთხოვნილებებზე, პრაქტიკაში დანერგავენ და 

გამოიყენებენ საკრედიტო პორტფელის მართვის ახალ ინსტრუმენტებს და 

მეთოდებს, გააუმჯობესებენ კლიენტებთან ურთიერთობების სქემებს. 

ყოველივე ეს აქტუალურს ხდის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმია-

ნობისა და საკრედიტო პორტფელების მართვის სრულყოფის საკითხების 

გამოკვლევას. 

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 

საკრედიტო პორტფელების არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი და 

შეფასება და ამის საფუძველზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკრედიტო 

პორტფელის მართვის სრულყოფის ძირითადი საკითხების განსაზღვრა. 
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კვლევის ამოცანები: 

• საკრედიტო სისტემის შემადგენლობაში  შემავალ მრავალ ინსტიტუტს 

შორის კავშირურთიერთობების დადგენა; 

• საბანკო-საკრედიტო სისტემის სტრუქტურაში მიკროსაფინანსო ორგანიზა-

ციების როლისა და ადგილის განსაზღვრა; 

• იმ ფაქტორების განსაზღვრა, რომლებიც მოქმედებენ მიკროსაფინანსო ორგა-

ნიზაციების საკრედიტო პოლიტიკაზე და შესაბამისად სკრედიტო პორ-

ტფელზე; 

• მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ეფექტური და სტაბილური საკრედიტო 

პორტფელის სტრუქტურის შემუშავება; 

• საკრედიტო პორტფელის მართვის სრულყოფის გზების გამოვლენა 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში . 

კვლევის ობიექტია საბანკო-საკრედიტო სისტემა და მასში შემავალი ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტი - მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია.  

კვლევის საგანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკრედიტო პორტფელი  

და მისი მართვის სრულყოფის გზების დასახვა.   

კვლევის მეთოდოლოგია ეყრდნობა შედარების, ანალიზის, სტატისტიკური, 

რაოდენობრივი კვლევის და ანკეტური გამოკითხვის მეთოდებს და ხერხებს.  

ანალიზის მეთოდი: კვლევის აღნიშნული მეთოდი გამოყენებულია 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში,  დახასიათებულია საკრედიტო სისტემა 

და მისი სტრუქტურა, მოცემულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ისტორიული 

რეტროსპექტივა. 

შედარებითი ანალიზი: აღნიშნული კვლევის მეთოდი გამოყენებულია 

ნაშრომის მეორე თავში, სადაც განხილულია საბანკო-საკრედიტო სექტორის 

საკრედიტო პორტფელების სტრუქტურა, ასევე განხილულია უცხოური ქვეყნების 

არასაბანკო-საკრედიტო ინსტიტუტები, მოცემულია შედარება და წარმოდგენილია 

მსგავსებები და განსხვავებები. 

რაოდენობრივი კვლევა: კვლევის ეს მეთოდი გამოყენებულია  მესამე თავში. 

განხორციელდა საქართველოს მიკროსაფინანსო სექტორში  დასაქმებული თანამ-

შრომლების ანონიმური ანკეტური გამოკითხვა. მოხდა მიღებული შედეგების 
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ანალიზი, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა გაკეთებულიყო შესაბამისი 

დასკვნები, შემუშავებულიყო წინადადებები და რეკომენდაციები. 

კვლევის ემპირიულ ბაზად გამოყენებულ იქნა საქართველოს და სხვა 

ქვეყნების ეროვნული (ცენტრალური) ბანკის, არასაბანკო-საკრედიტო ინსტიტუტე-

ბის  საიტებზე განთავსებული მონაცემები და წარმოდგენილი წლიური ანგარიშგე-

ბები. საქართველოს საბანკო-საკრედიტო ინსტიტუტების და მათი საკრედიტო 

პორტფელების შესასწავლად გამოყენებულ იქნა საქართველოს ეროვნული ბანკის 

ოფიციალურ საიტზე წარმოდგენილი ანგარიშგებები, ასევე მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციების საიტებზე განთავსებული ანგარიშგებები. გამოყენებულია ასევე 

სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსები. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს საქართველოში მიკროსაფი-

ნანსო ორგანიზაციების საკრედიტო პორტფელის თავისებურებების გამოვლენაში 

და მისი მათვის სრულყოფის გზების განსაზღვრაში.  

მეცნიერული სიახლეები: 

 დასაბუთებულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სტაბილური და 

მდგრადი განვითარებისთვის, საკრედიტო პორტფელის ეფექტური 

სტრუქტურის არსებობის აუცილებლობა; 

 უცხოეთის ქვეყნების საკრედიტო სისტემის და მასში შემავალი ინსტიტუ-

ტების საქმიანობის შესწავლისა და მათი საკრედიტო პორტფელის სტრუქ-

ტურის გაანალიზებით, გამოვლენილია საქართველოს არასაბანკო 

საკრედიტო ორგანიზაციებთან მსგავსებები და თვისობრივი განსხვავებები; 

 რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოვლენილია მიკროსაფინანსო ორგანიზა-

ციების გამოწვევები; 

 კვლევით დადგინდა, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვთ 

შეზღუდული ლარის რესურსები და აგრეთვე მოკლებულნი არიან 

შესაძლებლობას ქონდეთ პირდაპირი წვდომა ეროვნული ბანკის მონეტარულ 

ინსტრუმენტებზე, რაც შესაბამისად იწვევს უცხოური ვალუტით მოზიდული 

სახსრების  ჰეჯირების აუცილებლობას, ყოველივე ეს  ზრდის სახსრების 

ღირებულებას, რაც შესაბამისად აისახება ძვირ საკრედიტო პროდუქტებში; 

 ჩატარებული კვლევების შედეგად დადასტურდა, რომ ეროვნული ბანკის 

მიერ განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა გამოიწვია 
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მსესხებლის  გადახდისუნარობის რისკის და ჭარბვალიანობის შემცირება; 

 ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის მიზნით ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულია 

მთელი რიგი საკანონმდებლო და ნორმატიული ცვლილებები, რამაც ერთის 

მხრივ ხელი შეუწყო მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და მეორეს მხრივ 

განაპირობა  მსესხებელთა ფინანსური განათლების დონის ზრდა; 

 შემოთავაზებულია რეკომენდაციები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 

საკრედიტო პორტფელის მართვის სრულყოფის  უზრუნველყოფის მიზნით. 

 დამუშავებულია საკანონმდებლო და სამართლებრივი რეკომენდაციები და 

წინადადებები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების  საქმიანობის  სრულყო-

ფის მიზნით. 

კვლევის ჰიპოთეზა. საკრედიტო პორტფელის მართვის მაღალი ხარისხი 

განაპირობებს მიკროსაფინანსო სექტორის სტაბილურ ფუნქციონირებას და 

მდგრად განვითარებას.  

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა ვლინდება ნაშრომში მოცემული  

რეკომენდაციებისა და წინადადებების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობაში 

როგორც მიროსაფინანსო ორგანიზაციების ისე საზედამხედველო ორგანოების 

მიერ. კვლევის მეცნიერული შედეგები და დასკვნები შესაძლებელია გამოყე-

ნებული იყოს  მიკროსაფინანსო სექტორში საკრედიტო პორტფელის მართვის გა-

უმჯობესების მიზნით. 

კვლევის შედეგების პუბლიკაციები. სადისერტაციო კვლევის საკითხებთან 

მიმართებაში ავტორის მიერ გამოქვეყნებულია 4 სამეცნიერო სტატია სამეცნიერო 

პრაქტიკულ ჟურნალებში. გაკეთებულია მოხსენება IV და V საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციებზე „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი 

მოიცავს ორ ენაზე შესრულებულ რეზიუმეს, შესავალს, ლიტერატურის მიმო-

ხილვას, სამ თავს, შვიდ ქვეთავს, დასკვნებსა და რეკომედაციებს, ასევე გამოყე-

ნებული ლიტერატურის ნუსხას, მოცემულია 11 ცხრილი, 33 დიაგრამა, 2 სქემა, 

გამოყენებული აბრევიატურის ნუსხა და დანართები. ნაშრომის მოცულობა 

შეადგება 120 გვერდისაგან. 
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ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

ნაშრომის პირველი თავი - „საკრედიტო სისტემა და მისი სტრუქტურა“-

შედგება 2 ქვეთავისგან. პირველ ქვეთავში ,,არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზა-

ციების ადგილი საკრედიტო სისტემის სტრუქტურაში“ განხილულია და გაანალი-

ზებულია  საკრედიტო სისტემა და მისი სტრუქტურა: ორდონიანი საბანკო სისტემა 

(ცენტრალური და კომერციული ბანკები); არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტები. 

მოცემულია სხვადასხვა ქვეყნების საკრედიტო სიტემის დახასიათება. 

საბანკო-საკრედიტო სისტემა ესაა ქვეყნის ფინანსური სისტემის უმნიშვნე-

ლოვანესი ელემენტი და წარმოადგენს ბანკებისა და არასაბანკო-საკრედიტო ინ-

სტიტუტების ერთობლიობას, რომელიც ფუნქციონირებს ერთიანი ფულად-საკ-

რედტო მექანიზმის ფარგლებში. დღეისათვის თანამედროვე საკრედიტო სისტემა 

მოიცავს საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტების სამ ჯგუფს: 1. ცენტრალური ბან-

კი; 2. კომერციული ბანკები; 3. არასაბანკო საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები. 

მეორე ქვეთავში - ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარების 

რეტროსპექტივა“ - ყურადღება გამახვილებულია საკრედიტო სისტემის ერთერთ 

უმნიშვნელოვანეს საკრედიტო ინსტიტუტზე - მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე. 

შესწავლილია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმოშვება და მისი 

განვითარების ისტორია. 

მიკროფინანსო ორგანიზაციები საფინანსსო შუამავლობის სახეობაა, და  

კომერციული ბანკების ალტერნატივას წარმოადგენს. მისი დამახასიათებელი 

ნიშნებია: სესხის მცირე ზომა, დაკრედიტება როგორც უზრუნველყოვით, ისე 

უზრუნველყოფის გარეშე. მის კლიენტებს ძირითადად წარმოადგენს დაბალი 

შემოსავლების მქონე მეწარმეები და ფიზიკური პირები, რომლებსაც საკრედიტო 

ისტორიისა და სესხის უზრუნველსაყოფად საჭირო აქტივების უქონლობის გამო 

არა აქვთ საკმარისი წვდომა საბანკო მომსახურებაზე. 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ისტორია იწყება 1800-იანი წლების შუა 

პერიოდიდან, რა დროსაც თეორიტიკოსი ლისანდერ სპუნერი (Lysander Spooner)  

წერდა მცირე კრედიტების სარგებლიანობაზე მეწარმეებისთვის და ფერმერე-

ბისთვის, როგორც საშუალებაზე გამოეყვანა ხალხი სიღარიბიდან. დღევანდელი 

სახით მიკროსაფინანსო ორგაიზაციების გამოყენებას საფუძველი ჩაეყარა 1970-იან 
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წლებში, როდესაც ისეთმა ორგანიზაციებმა როგორიცაა ბანგლადეშის გრამინ 

ბანკმა (Grameen Bank of Bangladesh) მიკროსაფინანსოს პიონერ მუჰამედ იუნუსთან 

ერთად (Mohammad Yunus) დაიწყო მიკროსაფინასო ორგანიზაციების 

თანამედროვე ინდუსტრიის ჩამოყალიბება. მსოფლიოში დღეს 10000-ზე მეტი 

მიკროსაფინანსო ინსტიტუტია.  მათ ჰყავთ 70 მილიონზე მეტი მსესხებელი, 

მთლიანი სასესხო პორტფელი 40 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. 

მეორე თავი - „არასაბანკო საკრედიტო სექტორის საკრედიტო პორტფე-

ლების სტრუქტურა და  ანალიზი“ - შედგება სამი ქვეთავისგან. პირველი ქვეთავი 

,,არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოში განვითარება 

და პერსპექტივები“ -შესწავლიალია საქართველოში არსებული საბანკო-საკრე-

დიტო სისტემა და მისი სტრუქტურა, განხილულია საქართველოს საკრედიტო 

ბაზრის ინსტიტუტების განვითარება და პერსპექტივები. თანმიმდევრობით წარ-

მოდგენილია დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდიდან დღემდე როგორ 

ვითარდება საქართველოს საკრედიტო ბაზარი და მისი ინსტიტუტები: კომერციუ-

ლი ბანკები; მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები; საკრედიტო კავშირები;  და სხვა. 

საქართველოს საკრედიტო სისტემის სტრუქტურა XXI საუკუნის 

დასაწყისისათვის შემდეგნაირად გამოიყურებოდა: 1) საქართველოს ეროვნული 

ბანკი: 2) კომერციული ბანკები: 3) არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო ინსტი-

ტუტები. 

საქართველოში საკრედიტო სისტემა ხასითდება თავისებურებებით, იმ 

მხრივ, რომ მეორე ჯგუფში წარმოდგენილია მხოლოდ უნივერსალური  კომერ-

ციული ბანკები და სხვა სპეციალიზებული ბანკები არ არსებოს, აგრეთვე 

ასარასაბანკო საკრედიტო-ინსტიტუტებიც განსხვავებულია, ჩვენთან წარმოდგე-

ნილია ისეთი ინსტიტუტები როგორიცაა: მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები; საკრე-

დიტო კავშირები; ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები; სესხის გამცემი სუბიექტები. 

მეორე ქვთავში - ,,საქართველოში მოქმედი არასაბანკო დაწესებულებათა 

საკრედიტო პორტფელის სტრუქტურა და ჭრბვალიანობის ანალიზი“ - 

შესწავლილი და გაანალიზებულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკრედიტო 

პორტფელი და მისი შეფასების კრიტერიუმები, წარმოდგენილია მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციების საკრედიტო პოტფელის სტრუქტურა. გაანალიზებულია ბანკების 

საკრედიტო პორტფელის სტრუქტურა, რომელიც განისაზღვრება: ეკონომიკის 
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დარგების, ვალუტის, ბიზნესმიმართულებების, ვადიანობის, სესხის მოცულობის, 

უზრუნველყოფის და საკრედიტო პროდუქტების მიხედვით. განხილულია ისეთი 

პრობლემური საკითხი, როგორიცაა ჭარბვალიანობა. 

საკრედიტო პორტფელი - წარმოადგენს საკრედიტო ორგანიზაციის მიერ  

გაცემული სესხების არსებული ნაშთების ჯამს მიმდინრე თარიღისთვის. 

საკრედიტო პორტფელის სტაბილურობა მჭიდროდაა დაკავშირებული მის 

ხარისხთან. ხარისხის შესაბამისად სესხები შეიძლება დაიყოს  ხუთი ჯგუფად: 1. 

სტანდარტული სესხები;  2. არასტანდარტული სესხები; 3.საყურადღებო სესხები; 

4. საეჭვო სესხები; 5. უიმედო სესხები. 

საკრედიტო პორტფელის სტრუქტურა განისაზღვრება: ბიზნესმი-მართუ-

ლებების მიხედვით; დარგე¬ბის და ქვედარგების მიხედვით; ვალუტის მიხედვით; 

სესხის მოცულობის მიხედვით; ვადიანობის მიხედვით; პროდუქტების და 

უზრუნველყოფის მიხედვით; ორგანიზაციას საკრედიტო რისკების პოლიტიკაში 

თითოეული ამ ნიშნის მიხედვით შეიძლება გნსაზღვრული ქონდეს მოცულობითი 

ან პროცენტული ზღვრები. 

გარდა), 2021 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით 43 მილიარდი ლარი 

შეადგინა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 38 მილიარდი ლარი იყო, საკრედიტო 

პორტფელის ზრდის ტემპი გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე  18.2%-ს შეად-

გენდა. 2022 წლის სექტემბრის მდომარებით პორტფელის მოცულობა წინა წელთან 

შედარებით არ გაზრდლა,  ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული 

სესხების მოცულობა 23.48 მილიარდ ლარს შეადგენს, ხოლო უცხოური ვალუტით 

გაცემული სესხების მოცულობა 19.46 მილიარდ ლარს. საკრედიტო პორტფელის 

შედგენილობა, სეგმენტების ჭრილში მნიშვნელოვნად არ არის შეცვლილი. 

გაცემულუ სესხების 90 %-ი, 38.39 მილიარდი ლარი, გრძელვადიანია, მხოლოდ 

პორტფელის 10% მოდის მოკლევადიან სესხებზე, მოცულობით 4.55 მილიარდი 

ლარი. 

 2022 წლის სექტემრისთვის, მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 

45.1 პროცენტი შეადგინა, გაცვლთი კურსის ეფექტის გარეშე წინა თვესთან შედა-

რებით 0.6 პროცენტული პუნქტით შემცირდა, ხოლო 2021 წლის დეკემბერთან 

შედარებით 4 პროცენტული პუნქტით არის შემცირებული.  

2022 წლის სექტემბრის თვეში, ვადაგადაცილებული სესხები 32.4 მლნ 
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ლარით შემცირდა წინა თვესთან შედარებით და 426.2 მლნ ლარი შეადგინა. მათი 

წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 1.1 პროცენტი იყო. 

ვადაგადაცილებული სესხების 39.8 პროცენტი ეროვნული ვალუტით არის 

დენომინირებული. სესხების დანაკარგების რეზერვი შეადგენს 2 მილიარდ ლარს. 

საბანკო სესხებზე საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთები მიმდინარე 

წლის სექტემბერში, 0.6 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 12.9 პროცენტს 

შეადგენს. უცხოური ვალუტაში გაცემულ სესხებზე, საშუალო შეწონილი წლიური 

საპროცენტო განაკვეთი 7.4 პროცენტი შეადგინა. ეროვნული ვალუტით გაცემულ 

კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთი 0.1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და  

16.1 პროცენტი შეადგინა. 

არასაბანკო სექტორის მთლიანი აქტივები 2,1 მილიარდ ლარამდეა, 

საიდანაც უდიდესი წილი მიკროსაფინანსო სექტორს ეკუთვნის, დაახლოებით 1.6 

მლრდ ლარის ოდენობით. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სექტორის წილი 

მთლიან საკრედიტო სისტემაში მცირეა და შეადგენს 2.6%-ს, თუმცა აღსანიშნავია 

მათი მნიშვნელოვანი როლი ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. მაღალია 

რეგიონული დაფარვა, როგორც მსესხებლების ისე ფილიალების რაოდენობის 

მიხედვით. 

2021 წელს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობის შემცირებისა და 

COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის მიუხედავად, საკრედიტო პორტფელმა 

ზრდის ტენდენცია შეინარჩუნა. მთლიანმა საკრედიტო პორტფელმა 1.36 

მილიარდი ლარი შეადგინა, რაოდენობაში 720 207 სესხი. წლიური ზრდის ტემპი 

15%-ია, 2022 წლის II კვარტლის მნაცემებით პორტფელის მოცულობა შეადგენს 

1.49 მილიარდ ლარს, გაცემულია 786 490 სესხი. 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების დაკრედიტების ძირითად მიმართუ-

ლებას წაროადგენს ფიზიკურ პირებზე გაცემული სამომხმარებლო სესხები 

(სამომხმარებლო სესხები, ონლაინ სესხები, ლომბარდი, განვადება და სხვა) და 

სექტორის მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 80 პროცენტს შეადგენს, თანხით - 

1.17 მილიონი ლარი. მთლიანი საკრედიტო პორტფელის მხოლოდ 20 პროცენტი 

მოდის სოფლის მეურნეობისა და ბიზნეს სექტრზე გაცემულ სესხებზე, თანხით 

292,22 მილიონი ლარი.  

აღსანიშნავია, რომ სექტორში ზრდა სამომხმარებლო პორტფელმა განა-
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პირობა, გაიზარდა  26 პროცენტით, ჯამურად 216 მილიონი ლარით. ხოლო, 

სოფლის მეურნეობის და ბიზნეს მიმართულების სექტორებმა კლება განიცადა 11.8 

პროცენტით, თანხით 40 მილიონი ლარი.გაცემული სესხების 98% მოდის 

ფიზიკურ პირებზე 1,46 მილიარდი ლარი, ხოლო 2%-მდე გაცემულია იურიდიულ 

პირებზე 29 მილიონი ლარი. ფიზიკურ პირებზე რაოდენობაში გაცემულია 785 294 

სესხი, იურიდიულ პირებზე 1196 სესხი. 

2021 წლის მონაცემებით საკრედიტო პორტფელის ხარისხი გასული წლის 

მაჩვენებლებთან შედარებით გაუმჯობესწბულია. კერძოდ, უმოქმედო სესხების 

(NPL) წილი მთლიან პორტფელში 7.5%-დან 5.9 პროცენტამდე შემცირდა, 

შესაბამისად შემცირებულია ვადაგადაცილებული პორტფელის წილი 9.3%-დან 8 

პროცენტამდე. აღნიშნულზე გავლენა მოახდინა, ერთი მხრივ, წლის განმავლობაში 

8 ლიკვიდირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის პორტფელმა, რომელიც 

ძირითადად უმოქმედო სესხებით იყო წარმოდგენილი. ხოლო მეორეს მხრივ, 

მთლიანი საკრედიტო პორტფელის ზრდამ და ახალი სესხების გაცემამ. მთლიანი 

პორტფელის რეზერვი დაახლოებით 6%-ის ფარგლებშია, რაც ზომიერი 

მაჩვენებელად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

2021 წლის მდგომარეობით პორტფელის სტრუქტურა უზრუნველყოფის 

მიმართულებით თითქმის არ შეცვლილა. საბლანკო და თავდებობით გაცემული 

სესხების წილი მთლიან პორტფელში 25%-ია. რაც ლომბარდული პორტფელის 

ზრდას უკავშირდება. 

2017 წლიდან მოყოლებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკრედიტო 

პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებლი კლების ტენდენციით ხასიათდება, 

დოლარიზაციის მაჩვენებელი დაახლოებით 4%-ია. 

2020-2021 წლებში პანდემით გამოწვეული რისკების შემცირების მიზნით, 

მნიშვნელოვანი იყო მიკროსაფინანსო სექტორისთვის ლარის რესურსზე 

წვდომობის  მიზნით, ეროვნული ბანკის მიერ 2020 წელს შემუშავებული ლიკვი-

დობის მხარდამჭერი დროებითი ინსტრუმენტები: 200 მლნ აშშ დოლარის 

ოდენობის სვოპ ინსტრუმენტი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ სასესხო 

პორტფელის მოცულობის ფარგლებში, ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით, კომერ-

ციული ბანკებიდან სესხის აღების შესაძლებლობა. აღნიშნულმა ინსტრუმენტებმა 

ხელი შეუწყო მოზიდული სახსრების ღირებულების სტაბილურობას, რაც 
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შესაბამისად მიკროსაფინანსო სექტორის მხრიდან დადებითად შეფასდა. 

როდესაც ვსაუბრობთ საბანკო-საკრედიტო ორგანიზაციებზე და მათ საკრე-

დიტო პორთფელზე, აუციებელია შევეხოთ ჭარბვალიანობის პრობლემას. ჭარბვა-

ლიანობა არის მოვლენა, რომლის დროს ფიზიკურ პირებს ან შინამეურნეობებს 

აქვთ ჭარბი დავალიანება ან არიან ჭარბი დავალიანების წინაშე   აღმოჩენის   მნიშ-

ვნელოვანი   რისკის   ქვეშ   და   აღებული   აქვთ   სესხი, რომლის გადახდის უნარი 

არ შესწევთ. 

ჭარბვალიანობის პრობლემა 2005-2006 წლებიდან იღებს სათავეს, როდესაც 

საქართველოში საბანკო სისტემის აღზევებასთან ერთად დაიწყო საკრედიტო ბუმი. 

ეს ბუმი ყველაზე მეტად შინამეურნეობებს შეეხო. ფინანსური სისტემის 

განვითარებამ, საბანკო-საკრედიტო სისტემაში უცხოური კაპიტალის 

შემოდინებამ, ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის ნდობის ზრდამ 

და დადებითმა მოლოდინებმა გამოიწვია  იპოთეკურ და სამომხმარებლო და 

სესხებზე მოთხოვნის მატება. მართალია, კრედიტზე ხელმისაწვდომობის ზრდას 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის დადებითი პოტენციალი ჰქონდა, 

თუმცა შინამეურნეობებისთვის არსებული რისკები თავიდანვე იკვეთებოდა.  

2015 წლისთვის უკვე მწვავედ იდგა ჭარბვალიანობის პრობლემა, თუმცა 

საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი ამაზე ღიად არ საუბრობდა.  საცალო 

სესხების 50%-ი უცხოურ ვალუტაში იყო გაცემული, შინამეურნეობების ვალი მშპ-

ს 27%-ი იყო, ასევე საგანგაშო იყო ის, რომ იმ ფიზიკური პირების 90%, რომელთაც 

სესხი უცხოურ ვალუტაში ჰქონდათ აღებული, შემოსავალს ლარში იღებდა და 

შესაბამისად არ იყო დაცული ვალუტის გაუფასურების რისკებისგან. 2017 წლიდან 

მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა, ჭარბვალიანობის პრობლემასთან გასამკლავებ-

ლად, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა წამოიწყეს. აქედან მოყოებული, ეროვნულმა 

ბანკმა პასუხისმგებლიანი დკრედიტების სტანდარტის დანერგვისა და მომხმა-

რებელთა უფლებების დაცვის მიზნით მთელი რიგი ღონისძიებები გაატარა. 

აღნიშნული ცვლილებები განხილული დ შეფასებულია სადისერტაციო ნაშრომის 

მესამე თავში. 

მესამე ქვეთავში - ,,უცხოეთის ქვეყნების არასაბანკო-საკრედიტო ინსტიტუ-

ტების მიმოხილვა“ - მოცემულია ევროპის ქვეყნების არასაბანკო-საკრედიტო 

დაწესებულებათა მიმოხილვა. ასევე შესწავლიალია მეზობელი ქვეყნების 
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არასაბანკო-საკრედიტო ინსტიტუტების საკრედიტო პორტფელები. 

მიკროსაფინანსო სექტორი ევროპაში მრავალფეროვანია. მიკროსაფინანსო 

მომსახურებას ახორციელბენ სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტები, რომლებიც 

ფუნქციონირებენ მარეგულირებელი ორგანოების რეგულაციების გათვალისწი-

ნებით. მიკროსაფინანსო პროვაიდერების უმრავლესობა ძირითადად ორიენტი-

რებულია დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებს მიაწოდოს მცირე სესხები. 

მიკროსესხების ყველაზე მრავალრიცხოვანი პროვაიდერები არიან საკრედიტო 

კავშირები, დაახლოებით 2700 საკრედიტო კავშირი ევროპის 13 ქვეყანაში, საერთო 

საკრედიტო პორტფელი 11 მილიარდ ევროს შეადგენს. 

საკრედიტო კავშირების გარდა, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების ყველაზე 

დიდი რაოდენობა პოლონეთშია (85 სასესხო ფონდები), იტალია (61 ფონდი და 

სააქციო საზოგადოება) და გაერთიანებული სამეფო (34 პასუხისმგებელი 

ფინანსური პროვაიდერი, რომელიც აფინანსებს მიკრობიზნესებს). ინსტიტუტების 

უმრავლესობა თავად ახორციელებს სესხის გაცემის მთელ პროცესს, მაგრამ 

ზოგიერთ ქვეყნებში, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები სესხებს გასცემენ ადგილობ-

რივი ბანკების მეშვეობით. ეს არის გერმანიის შემთხვევა, სადაც 16 აკრედიტე-

ბული ინსტიტუტი გთავაზობთ სესხებს. იტალიაში 60-ზე მეტი არასაბანკო 

მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები გასცემს მიკროსესხებს ფიზიკურ პირებზე და 

მეწარმეებზე პირდაპირ ან პარტნიორი ბანკების მეშვეობით.  

ყველაზე პოპულარული პროდუქტი არის ბიზნეს სესხი მიკრო 

საწარმოებისთვის და სამომხმარებლო სესხი. მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების 

52%-ი გასცემს მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნეს ან სასოფლო-სამეურნეო სესხებს 

და სამომხმარებლო ან იპოთეკურ სესხებს. აღმოსავლეთ ევროპის მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციები. უფრო მეტად გასცემენ სასოფლო-სამეურნეო სესხებს, სამომ-

ხმარებლო და იპოთეკურ სესხებს. ამის საპირისპიროდ, დასავლური მიკროსაფი-

ნანსო ინსტიტუტები უფრო ხშირად გვთავაზობენ მიკრო ბიზნეს სესხებს, 

კორპორატიულ სესხებს და სხვა მომსახურებას. 

რუსეთის ბანკი აწარმოებს მიკროსაფინანსო ბაზრის მონაწილეთა სახელ-

მწიფო რეესტრებს, აკონტროლებს მათ საქმიანობას უშუალოდ და თვითრეგუ-

ლირებადი ორგანიზაციების მეშვეობით და არეგულირებს მიკროსაფინანსო 

ბაზარს. არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულების მინიმალური საწესდებო 
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კაპიტალი განისაზღვრა 90 მილიონი რუბლით. 

2022 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით რუსეთში მოქმედი მიკროსაფი-

ნანსო და მიკროკრედიტების კომპანიების რაოდენობა შეადგენს 1220-ს. 2021 წელს, 

2020 წელთან შედარებით, მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტის ზრდის ტემპი 

(SME) შენელდა. 2021 წლის მესამე კვარტალში პორტფელმა ყველა დროის მაქსიმუმს 

მიაღწია და შედგინა - 63,9 მილიარდი რუბლი; მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 

(MFO) სეგმენტის წილი  მთლიან პორტფელში 2021 წელის ბოლოს  იყო 19%. 

გასული წლის განმავლობაში, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გაცემული 

სესხების პორტფელი გაიზარდა 37%-ით. პორტფელის ძირითადი ზრდა 

დაფიქსირდა 2021 წლის მეორე ნახევარში. კომერციული და სახელმწიფო მისო-

ების ძირითადი მსესხებლები არიან მიკრო საწარმოები (არსებული მსესხებლების 

დაახლოებით 80%). კომერციული მისო-ების მსესხებლების საქმიანობის ძირი-

თადი სფეროა ვაჭრობა (39% დადებული ხელშეკრულებების) და მშენებლობა 

(31%), ასევე მომსახურების სექტორი (9%). საშუალო საპროცენტო განაკვეთი არის 

20% წლიური და მეტი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წმინდა მოგება 2020 

წელს 11,8%-ით გაიზარდა და მიაღწია 18,4 მილიარდი რუბლი. მისო-ებმა 

გაზარდეს თავიანთი ძირითადი აქტივები 17.5%-ით 249.0 მილიარდ რუბლამდე. 

სომხეთში 2022 წლის აგვისტოს მდგომარეობითთ მოქმედებდა 43 

საკრედიტო ორგანიზაცია, ჯამური საკრედიტო პორტფელი დაახლოებით 304.27 

მილიარდი სომხური დრამია, რაც დაახლოებით 758.8 მილიონი აშშ დოლარია. 

2022 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო ორგანიზაციების მთლიანი 

აქტივები შეადგენ 1,7 მილიარდ აშშ დოლარი, ხოლო ვალდებულებები 733 მილონ 

აშშ დოლარს, პერიოდის წმინდა მოგება 57 მილიონი აშშ დოლარია. საწესდებო 

კაპიტალის მინიმალური ოდენობა საკრედიტო კავშირების შემთხვევაში შეადგენს 

50 მილიონ სომხურ დრამს (დაახლოებით 120 000 აშშ დოლარი), ხოლო 

უნივერსალური საკრედიტო ორგანიზაციებისშემთხვევაში 150 მილიონ სომხურ 

დრამს (დაახლოებით 370 000 აშშ დოლარი.) სომხეთის ცენტრალურმა ბანკმა, 

იპოთეკურ სესხებზე რისკების დაგროვების თავიდან ასაცილებლად, 2022 წლის 1 

აპრილიდან დაადგინა LTV კოეფიციენტის მაქსიმალური ზღვარი 90%-იანი 

განაკვეთით და 70%-ი უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე. 

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აზერბაიჯანში ფუნქციონირებს  51 
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არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტი და 41 საკრედიტო კავშირი. კომერციული 

იურიდიული პირის სახით შექმნილი არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტის 

მინიმალური საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 300 000 აზერბაიჯანულ მანათს, 

საკრედიტო კავშირის 4000 აზერბაიჯანულ მანათს. სესხი ერთ მსესხებელზე და 

ერთობლივ მსესხებელთა ჯგუფზე არ უნდა აღემატებოდეს არასაბანკო 

საკრედიტო ინსტიტუტის კაპიტალის 30%-ს სესხის გაცემის თარიღისთვის. 

არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტების ჯამური სასესხო პორტფელი 

შეადგენს 333.3 მილიონ აზერბაიჯანულ მანათს, რაც დაახლოებით 196 მილიონ აშშ 

დოლარია, სესხის დანაკარგის რეზერვი შეადგენ 24 მილიონ აშშ დოლარს 

მთლიანი პორტფელის დაახლოებით 12%-ს. მთლიანი აქტივები 228 მილიონი აშშ 

დოლარია, ხოლო ვალდებულებები 132 მილიონი აშშ დოლარი. წმინდა მოგება 

შეადგენს 5.9 მილიონ აშშ დოლარს. საკრედიტო კავშირების სასესხო ტორთფელის 

მოცულობა შეადგენს 7 მილიონ აშშ დოლარს. 

2021 წლის III კვარტლის მონაცემებით უკრაინაში გაიზარდა არასაბანკო 

საკრედიტო ინსტიტუტების აქტივები და მათ მიერ ფინანსური მომსახურების 

მიწოდება. საკრედიტო კავშირების მუშაობა თანდათან გაუმჯობესდა, მათი 

საკრედიტო პორტფელი გაფართოვდა. უკრაინაში ფუნქციონირებს 289 საკრედიტო 

კავშირი, 971 საფინანსო კომპანია. 

 მინიმალური საწყისი და მარეგულირებელი კაპიტალის მოთხოვნა 

განისაზღვრება 5 მილიონი ევროს ოდენობით. 2021 III კვარტლის მონაცემებით 

საფინანსო კომპანიების მიერ გაცემული სესხები რაოდენობა შეადგენს 33,9 მილიარდ 

უკრაინულ გრინვს რაც დაახლოებით 1,2 მილიარდი აშშ დოლარია. გაცემული 

სესხების 51,2 % მოდის ფიზიკურ პირებზე, ხოლო 48,8% იურიდიულზე. 

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბელორუსიაში, 84 მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია (სამი მომხმარებელი კოოპერატივები და ლომბარდიული საქმია-

ნობით დაკავებული 81 იურიდიული პირი) იყო. კომერციული იურიდიული 

პირის სახით შექმნილი არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტის მინიმალური 

საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 50 000 ბელორუსულ რუბლს . 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივებმა შეადგინა 40,9 მლნ ბელორუ-

სული რუბლი შეადგინა, 2020 წელს გაცემული მიკროსესხების ოდენობამ შეადგინა 

181,2 მილიონი ბელორუსული რუბლი 2019 წელთან შედარებით 50,2 მილიონი 
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რუბლით, ანუ 38,3%-ით გაიზარდა. გაცემულმა  სალომბარდე სესხებმა შეადგინა 

179,8 მილიონი რუბლი (ზრდა 51,5 მილიონი, 40.1%-ით 2019 წელთან შედარებით). 

მესამე თავი - „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში საკრედიტო პორტფელის 

მართვის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში“ – მოიცავს ორ ქვეთავს. 

პირველ ქვეთავში - ,,საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციების ფინანსური სტაბილურობისა და პასუხისმგებლიანი დაკრედი-

ტების სტანდარტის დანერგვა: განხორციელებული ცვლილებები და შეფასება“ - 

შეფასებული და გაანალიზებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიკრო-

საფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის მარეგულირებელი ბაზის ცვლილებები. 

განხილულია ყველა ის  სიახლე, რომელიც ბოლო პერიოდში განხორციელდება 

მიკროსაფინანსო სექტორის სტაბილურობისა და პასუხისმგებლიანი დაკრედი-

ტების მიზნით.  

საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა რეგულირ-

დება საქართველოს კანონით „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ’’.  

აღნიშნული კანონის მე-3 მუხლის თანახმად - „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 

არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან სააქციო საზოგადოების 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით დაფუძნებული იურიდიული პირი, 

რომელიც მისი განაცხადის საფუძველზე რეგისტრირებულია საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ და ახორციელებს ამ კანონით გათვალისწინებულ 

საქმიანობას საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობით’’. 

მიკროსაფინანსო ოგანიზაციის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრ-

აციისათვის აუცილებელი პირობებია: 

ა) ფულადი სახით განაღდებული საწესდებო კაპიტალი იყოს არანაკლებ 1 

000 000 (ერთი მილიონი) ლარი; 

ბ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის დირექტორი (დირექტორთა საბჭოს 

წევრი) არ შეიძლება იმავდროულად იყოს რომელიმე კომერციული ბანკის, 

არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების – საკრედიტო კავშირის ან სხვა 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის პარტნიორი (აქციონერი), სამეთვალყურეო ან/და 

დირექტორთა საბჭოს წევრი; 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში არასაბანკო სექტორის რეგულირებისა და 

ზედამხედველობის კუთხით განხორციელდა ძირეული ცვლილებები, რამაც 
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მნიშვნელოვნად შეამცირა ამ სექტორის რისკები და სისტემა უფრო სტაბილური 

გახადა. 2017 წელს ცვლილებები შევიდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესა-

ხებ საქართველოს კანონში. ამ ცვლილებებმა საკანონმდებლო და საზედამხედ-

ველო ჩარჩო გააუმჯობესა და მარეგულირებელი ნორმები გარკვეულწილად 

გამკაცრდა.  

გარდა ამისა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მიეცათ საშუალება მსესხე-

ბელზე ან მსესხებელთა ჯგუფზე გაცემული სესხების ჯამური ოდენობის ლიმიტი 

50 000 ლარიდან გაეზარდათ 100 000 ლარამდე, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ თუ 

ადრე უცხოურ ვალუტაშიც შეეძლოთ სესხი გაცემა ახალი ცვლილებებით მათ 

შეუძლიათ სესხი გასცენ მხოლოდ ლარში, აღნიშნული არ ვრცელდება 

იურიდიულ პირზე სესხის გაცემის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში შეუძლია 

უცხოურ ვალუტაშიც გასცეს სესხი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ეკრძალება 100 

000 ლარამდე (უცხოური ვალუტით შესაბამისი ეკვივალენტის) ღირებულების 

თამასუქის ფიზიკურ პირზე გაცემა. ეს შეზღუდვა მიკროსაფინანსო ორგანიზა-

ციაზე არ ვრცელდება, თუ იგი თამასუქს 20-ზე ნაკლებ ფიზიკურ პირზე გასცემს. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი შესაბამისი ცვლილებით 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ოდენობა თავდაპირველად  

განისაზღვარა 100%-ის ოდენობით, თუმცა მოგვიანებით კვლავ იქნა შემცირებული 

და საბოლოოდ დღეს მოქმედი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ზედა ზღვარი 

შეადგენს 50%. ასევე დაწესდა ზღვარი, რომლითაც სესხის ხელშეკრულების 

ნებისმიერი პირობის დარღვევის გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით  

პირგასამტეხლოს და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის ოდენობა ყოველი 

ვადაგადაცილებისას ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს სესხის მიმდინარე ნარჩენი 

ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას. სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი 

პირობის დარღვევის გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინე-

ბული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური 

სანქციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27 

პროცენტს თითოეული დღისთვის. გარდა ამისა განისაზღვრა სესხის მომსახუ-

რებისა და უზრუნველყოფის კოეფიციენტების (PTI, LTV) დასაშვები ნორმები. 

დადგინდა კრედიტის წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს მაქსიმალური ზღვრები. 
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სესხის მომსახურების მაქსიმალური კოეფიციენტები (PTI) 

  ყოველთვიური წმინდა 
შემოსავალი (ლარი ან მისი 

ეკვივალენტი უცხოური 
ვალუტით) 

სესხი უცხოური ვალუტით 
(გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

შემოსავალიც იმავე 
ვალუტაშია) 

სესხი ლარით  
(ან უცხოური ვალუტით 

თუ მსესხებლის 
შემოსავალი იმავე 

ვალუტაშია) 

<1500 20% 25% 

>=1500 30% 50% 

წყარო:საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №31/04 2022 წლის 25 მარტი ქ. 
თბილისი, „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე’’ 
 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის 

არის აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების 

ფორმირება. რასაც არეგულირებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება 

”მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო 

დანაკარგების რეზერვების ფორმირების წესის დამტკიცების თაობაზე“. ყველა 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ვალდებულია შექმნას აქტივების შესაძლო 

დანაკარგების რეზერვი. კატეგორიების მიხედვით აქტივების კლასიფიკაცია უნდა 

ეფუძნებოდეს თითოეულ კატეგორიასთან დაკავშირებულ სტანდარტებსა და 

კომპონენტებს.   

მეორე ქვეთავში - ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკრედიტო პორტფე-

ლის მართვის სრულყოფა: გასატარებელი ღონისძიებები (ჩატარებული კვლევის 

საფუძველზე)“ - მოცემულია ჩატარებული კვლევის შედეგები და ამ კვლევის 

საფუძველზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში საკრედიტო პორტფელის მარ-

თვის სრულყოფის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები. იმისათვის, რომ უფრო 

დეტალურად გაგვეშუქებინა საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 

არსებული მდგომარეობა და დაგვესახა საკრედიტო პორტფელის მართვის 

სრულყოფის გზები, ჩავატარეთ შესაბამისი კვლევა. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები: კვლევის მიზანს წარმოადგენს მიკროსაფი-

ნანსო ორგანიზაციების საკრედიტო პორტფელის ფორმირების ძირითადი წყაროს  

და ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტების დადგენა; ეროვნული ბანკის მიერ 

განხორციელებული ცვლილებების გავლენის განსაზღვრა სესხების მოთხოვნაზე; 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და საბანკო სექტორის კონკურენტული 

გარემოს გაუმჯობესების კუთხით გასატარებელი ღონისძიებების დასახვა;  
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კვლევის ინსტრუმენტები. მოცემული კვლევა განხორციელებულია, რო-

გორც თვისებრივი ისე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით. კვლევის 

ანკეტა-კითხვარის შემუშავების დროს გამოყენებულ იქნა როგორც დახურული, 

ისე ნახევრად დახურული კითხვები. 

შერჩევის ზომა: სპეციალურად შემუშავებული ანკეტა-კითხვარის საშუა-

ლებით გამოიკითხა დაახლოებით 200 რესპოდენტი: საქართველოს რამდენიმე 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის (ძირითადად, მიკრობიზნეს კაპიტალი(MBC), 

კრისტალი, სვისკაპიტალი, ქართული კრედიტი, ლენდაფი) თანამშრომელი. 

გამოკითხვის დროს სრულიად იყო დაცული რესპოდენტების ანონიმურობა.  

მიღებული მონაცემები დამუშავდა და გაკეთდა მათი სტატისტიკური 

ანალიზი. მონაცემთა დამუშავების შედეგად, კვლევის ამოცანების გათვალისწი-

ნებით მომზადდა შესაბამისი სტატისტიკური  ცხრილები.  

გამოკითხული რესპოდენტების უმრავლესობა მიკროსაფინანსო ორგანიზა-

ციებში დასაქმებულია ისეთ პოზიციაზე, რომელთაც უშვალო შეხება აქვთ კლიენ-

ტთან და საკრედიტო პროდუქტებთან, ამიტომ მათი აზრი მეტად მნიშვნელოვანია.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გაზრდილია ნდობა და ინტერესი 

მიკროსაფინანსო სექტორის მიმართ. ასევე გაზრდილია მომხმარებელთა 

ფინანსური განათლების დონე. მირკროსაფინანსო სექტორი მრავალფეროვანია და 

მოიცავს როგორც მცირე ზომის, ერთ პროდუქტზე ორიენტირებულ, ისე ფართო 

პროფილის მსხვილ ორგანიზაციებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციების საკრედიტო პორტფელი მეტნაკლებად დივერსიფიცირებულია. 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ეროვნული ბანკის მიერ გატარებულმა 

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკამ ერთის მხრივ დაასტაბიულურა 

საკრედიტო პორტფელის ხარისხი და სტრუქტურა, თუმცა ამავე დროს გამოიწვია 

სესხების გაცემის შემცირება, რადგან აუცილებელი გახდა რიგ პროდუქტებზე 

შემოსავლის დადასტურება და PTI-ის კოეფიციენტის დაცვა. 

როგორც გამოკითხვა გვიჩვენებს უმრავლესობა ყველაზე რისკიან 

პროდუქტად მიიჩნევს ავტო სესხს, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ავტო სესხის შემთხვევაში, არც PTI-ის და არც 

LTV-ი კოიფიციენტის დაცვას.  

გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანი-
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ზაციში, სადაც თავად არიან დასაქმებულები, საკრედიტო პორტფელის მართვა 

მეტნაკლებად კარგად ხორცილდება. აუცილებელია, რომ მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციებს შემუშავებული ქონდეთ  რისკების პოლიტიკა და განსაზღვრული 

იყოს სტრატეგიული რისკები, ასევე კარგი იქნება თუ გამოიყენებენ რისკის 

მართვის მოდელებს. 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა მიზანშეწონილია ძირითადად დააკრ-

ედიტონ სამეწარმეო და სოფლის მეურნეობის სექტორი, რაც გაზრდის 

მოსახლეობის ფინანსურ ჩართულობას, განსაკუთრებით რეგიონებში. ჩვენი 

აზრით, მნიშვნელოვანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობა 

ეფუძნება სამეწარმეო საქმიანობას, მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანო-

ბიდან შემოსავლის მიმღები პირების დაკრედიტებას გაეზარდოს ერთ მსესხე-

ბელზე (მსესხებელთა ჯგუფზე) გაცემული სესხი ლიმიტი. 

როგორც გამოკიხვა აჩვენებს უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება 

გავლენას ახდენს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფინანსურ მაჩვენებლებზე, 

ასევე რესურსების მოზიდვის მნიშვნელოვანი წყარო არის საფინანსო 

ინსტიტუტებიდან და ფონდებიდან ნასესხები სახსრები, რომელიც როგორც წესი 

უცხოურ ვალუტაშია ფორმირებული, ამიტომ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს უნდა ქონდეთ პირდაპირი წვდომა მონეტარულ 

ინსტრუმენტებზე, ასევე უნდა შენარჩუნდეს მიკროსაფინანსო სექტორისთვის 

ლარის რესურსზე წვდომობის  მიზნით, ეროვნული ბანკის მიერ 2020 წელს 

შემუშავებული ლიკვიდობის მხარდამჭერი დროებითი ინსტრუმენტები. ეს ხელს 

შეუწყობს ლარის რესურსის მოზიდვას და შემცირდება ჰეჯირების ხარჯები, რაც 

არასაპროცენტო შემოსავლების ზრდასთან ერთად პროდუქტების საპროცენტო 

განაკვეთის შემცირებაზე იქონიებს გავლენას.  

 

დასკვნა 

ჩვენს მიერ განხორციელებული კვლევის საფუძველზე შესაძლებელია 

ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები: 

1. საკრედიტო ბაზრის განვითარება პირდაპირ დაკავშირებულია ქვეყანის 

ეკონომიკური ზრდის ამაღლებასთან. თანამედროვე ეკონომიკაში, არასაბანკო 

საკრედიტო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით კი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები 
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ქვეყნის საბანკო-საკრედიტო სისტემის შემადგენელ მნიშვნელოვან და საინტერესო 

სეგმენტს წარმოადგენს და მათ გამართულ ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვნად 

არის დამოკიდებული საკრედიტო სისტემის ქმედუნარიანობა და სტაბილურობა.  

2. საქართველოს საკრედიტო სისტემა ძირითადად წარმოდგენილია 

უნივერსალური კომერციული ბანკებით და ისეთი ტიპის არასაბანკო საკრედიტო 

დაწესებულებებით, როგორიცაა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ეს 

ინსტიტუტები გვევლინებიან ბაზრის ძირითად მოთამაშეებად, მათი საკრედიტო 

პორტფელის სტაბილურობაზე მოქმედებს როგორც მაკრო, ისე მიკროეკონო-

მიკური ფაქტორები. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა მზარდი და 

დინამიური ბიზნესია, მათ შორის საქართველოშიც, ისევე როგორც მთელს 

მსოფლიოში. ქვეყნის საკრედიტო-ფინანსური სისტემის განვითარება წარმოუდ-

გენელია არასაბანკო-საკრედიტო ინსტიტუტების განვითარების გარეშე.  

3. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2017-2021 წლებში გატარებული 

საზედამხედველო რეფორმების მიზანია საფინანსო სისტემის სტაბილური და 

მდგრადი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყა-

ლიბება და არსებული რისკების შემცირება. გატარებული რეფორმების შედეგად 

გაუმჯობესდა საფინანსო სექტორის ფინანსური მდგრადობა და სექტორი უფრო 

გამჭვირვალე გახდა, უფრო მეტადაა დაცული, როგორც მომხმარებელთა ისე 

ინვესტორთა უფლებები. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიკროსაფინანსო 

ორგნიზაციების ფინანსური სტაბილურობისა და მომხმარებელთა უფლებების 

დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით გატარებული ღონისძიებები შეიძლება 

შევაფასოთ დადებითად. 

თუმცა მეორეს მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ გატრებულმა ცვლილებებმა 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბაზარზე, 

მიუხედავად იმისა, რომ განხორციელებული ცვლილებები ითალისწინებდა 

გონივრულ ვადებს რათა საფინანსო ინსტიტუტები მორგებოდნენ ახალ რეალობას, 

ბევრმა მიკროსაფინანსო ორანიზაციამ ვერ მოახდინა მორგებოდა ცვლილებებს და 

იძულებული გახდა მოეხდინა ლიკვიდაცია ან რეგისტრირებულიყო სესხის გამცემ 

სუბიექტად. 

4. ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მიკროსაფინანო ორგანიზაციების 

თანამშრომლები, ყველაზე რისკიან პროდუქტად თვლიან ავტო სესხის პორო-
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დუქტს, მიუხედავად იმისა, რომ ის უზრუნველყოფილია მოძრავი ქონებით, რასაც 

აქვს ლოგიკური ახსნა, რაც მდგომარეობს შემდეგში: კანონმდებლობა არ 

ავალდებულებთ მისო-ებს ავტო სესხის გაცემის დროს მოახდინონ მსესხებელთა 

შემოსავლის დადასტურება. ჩვენი აზრით ეს საკითხი წარმოადგენს პრობლემას და 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება და 

ავტო სესხის გაცემის შემთხვევაში ორგანიზაციები ვალდებული იყვნენ 

მოახდინონ მსესხებელთა შემოსავლის დადასტურება და დაცული ოგორც იყოს 

PTI-ის, ისე LTV-ის შესაბამისი კოეფიციენტი.  

5.  მიზანშეწონოლად მიგვაჩნია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს 

აუცილებლად ქონდეთ შემუშავებული რისკების პოლიტიკა და განსაზღვრული 

ქონდეთ სტრატეგიული რისკები, იყენებდნენ რისკის მართვის მოდელებს. მაგ: 

ვინტაჟური ანალიზი, ის საკრედიტო რისკის მართვის პოპულარული მეთოდია. 

ვინტაჟური ანალიზი ზომავს პორტფელის ეფექტურობას სესხის გაცემის შემდეგ 

დროის სხვადასხვა პერიოდში. ეფექტურობა შეიძლება შეფასდეს კუმულაციური 

გადახდის განაკვეთის, მომხმარებელთა პროპორციის სახით 30/60/90 

ვადაგადაცილებული დღის, გამოყენების კოეფიციენტის, საშუალო ბალანსის 

სახით და ა.შ. საკრედიტო რისკების დივერსიფიკაციისთვის აუცილებელია, 

მიკროსაფინანსო ორგანიზა-ციებში ფუნქციონირებდეს მრავალდონიანი საკრე-

დიტო კომიტეტი, რომელიც თავისი ლიმიტის და კომპეტენციის ფარგლებში 

მიიღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. 

6. სკრედიტო პორტფელის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად აუცილე-

ბელია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა მოახდინონ პორტფელის 

დივერსიფიკაცია, ის შეიძლება განხორციელდეს: სასესხო პროდუქტების, სესხის 

თანხის ლიმიტის, რეგიონის ან/და ფილიალის მიხედვით. მიზანშეწონილად 

მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია დროულად და ხარისხიანად ჩატარდეს  გაცემული 

სესხების მიზნობრიობის მონიტორინგი, ხშირია შემთხვევები, როდესაც 

აღნიშნული მონიტორინგი არ ტარდება ან/და ტარდება ფორმალურად. 

7.  აღსანიშნავია, რომ მოქმედი კანონმდებლობით არ არის გამიჯნული კლა-

სიკური, სამეწარმეო და სოფლის მეურნეობის დამფინანსებელი მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციები, ისეთი ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან 

სამომხმარებლო მიზნობრიობის სასესხო პროდუქტებზე. მათი ერთი 
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საზედამხედველო ჩარჩოს ქვეშ მოქცევა და რეგულირების ერთიანი პრინციპების 

არსებობა შიძლება ითქვას, რომ არასამართლიანია. შესაძლოა ეს ფაქტი ინვეს-

ტორთათვის გადაწყვეტილების მიღების დროს ხელის შემშლელ ფაქტორად იქცეს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, ერთნაირი 

სტატუსის მიუხედავად, შინაარსობრივად განსხვავებული ორგანიზაციები ექვემ-

დებარებოდნენ რეგულირების და ზედამხედველობის განსხვავებულ რეჟიმებს. 

8. კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 

საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთები გაცილებით მაღალია, ვიდრე 

ევროპის ქვეყნებში. საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საშუალო 

შეწონილი წლიური საპროცენტო განაკვეთი 2021 წლისთვის იყო 23.9%-ი, მაშინ 

როდესაც ევროპაში მიკრო ბიზნეს სესხის შემთხვევაში 12.6%-ი და სამომხმარებლო 

სესხის შემთხვევაში 15.2%-ი. როგორც ვხედავთ სხვაობა დაახლოებით 10%-ია, რაც 

საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. განსხვავება კიდე უფრო თვალსაჩინოა თუ 

საქართველოს მონაცემებს შევადარებთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მონაცეებს 

სადაც საშუალო  წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს დაახლოებით 6.5%-ს, 

შედარებით მცირეა სხვაობა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით სადაც 

აღნიშნული მონაცემი არის  დაახლოებით 17%-ი. 

9. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს არ აქვთ პირდაპირი წვდომა ეროვნული 

ბანკის მონეტარულ ინსტრუმენტებზე, ასევე ხასიათდებიან ლარის რესურსზე 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობით, ყოველივე ეს კი იწვევს  უცხოურ ვალუტაში 

მოზიდული სახსრების ჰეჯირების აუცილებლობას, რაც თავის მხრივ ზრდის ამ 

რესურსის ღირებულებას, ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციებს, კანონმდებლობის შესაბამისად, არ აქვთ უფლება შესთავაზონ 

თავიანთ მომხმარებლებს (მიკრო და მცირე დაკრედიტების სეგმენტს) ისეთი სახის 

საბანკო პროდუქტი, როგორიცაა  ანგარიშის გახსნა და მისი მომსახურება. ეს, ერთი 

მხრივ, ზღუდავს კლიენტების ფინანსურ ჩართულობას, განსაკუთრებით 

რეგიონებში, მეორეს მხრივ, კი აისახება ძვირ საკრედიტო პროდუქტებში. 

აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს 

რომელთა დაკრედიტების ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სამეწარმეო და 

სოფლის მეურნეობის სექტორი, მიეცეთ უფლება გახსნან საქართველოს ეროვნულ 

ბანკში საკორესპონდენტო ანგარიშები. აღნიშნულით მათ მიეცემათ საშუალება 
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ქონდეთ  პირდაპირი წვდომა მონეტარულ ინსტრუმენტებზე, ამით ხელი შეეწყობა 

ლარის რესურსის მოზიდვას და შემცირდება ჰეჯირების ხარჯები, რაც თავის 

მხრივ გამოიწვევს პროდუქტებზე საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. 

10. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომელთა 

საქმიანობა ძირითადად ეფუძნება სამეწარმეო და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანო-

ბიდან შემოსავლების მიმღები პირების დაკრედიტებას გაეზარდოს ერთ მსესხე-

ბელზე და ურთიერთდაკავშირებულ მსესხებელთა ჯგუფზე გაცემული სესხის 

ლიმიტი. 

11. სასურველია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იყენებდნენ და 

დანერგილი ქონდეთ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი ფასს 9. 

ფინანსური ინსტრუმენტები, წინამდებარე სტანდარტის მიზანია ფინანსური 

აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების ანგარიშგებისთვის ისეთი 

პრინციპების დადგენა, რომლებიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს 

უზრუნველყოფს საწარმოს მომავალი ფულადი ნაკადების სიდიდის, მოძრაობის 

დროსა და მასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

შესაბამისი და სასარგებლო ინფორმაციით. აღნიშნული სტანდარტი (ფასს 9) 

ითვალისწინებს საკრედიტო რისკების შეფასებას საპროგნოზო ინფორმაციის 

ანალიზის საფუძველზე. ამ სტანდარტის შესაბამისად საკრედიტო დანაკარგების 

აღირიცხვა ხდება მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის საფუძველზე. აღნიშნული 

სტანდარტის დანერგვა ხელს შეუწყობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 

საკრედიტო რისკების დროულად აღრიცხვას და ასევე პოზიტიურ გავლენას 

მოახდენს ფინანსურ სტაბილურობაზე. 

12. მიკროსაფინანსო სექტორში უზრუნველყოფილი იყო კაპიტალისა და 

ლიკვიდობის დონის მაღალი ბუფერის შენარჩუნება. 

მიკროსაფინანსო სექტორი განაგრძობს განვითარებას და საკრედიტო 

პორტფელის მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვას. სექტორი მრავალ 

ინოვაციას პირდება როგორც მომხმარებელს, ისე ადგილობრივ და უცხოელ 

ინვესტორებს. აღსნიშნავია, რომ მიკროსაფინანსო სეგმენტის ლიდერი ორგანი-

ზაციები აცნობიერებენ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპების 

მნიშვნელობას და ზრუნავენ როგორც სექტორის, ასევე საკუთარ პროფესიულ 

რეპუტაციაზე. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში  

დაცულ იქნა სამი კოლოკვიუმი: 

1. არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციების ადგილი საკრედიტო სისტემის 

სტრუქტურაში. 

2. საფინანსო სექტორის საკრედიტო პორტფელების სტრუქტურა და  

ანალიზი. 

3. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სტაბილურობისა და 

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სტანდარტის დანერგვის მიზნით 

განხორციელებული ცვლილებების შეფასება. 
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