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Resume 

Aspects of effective use of financial innovations in the credit sector 

The main mechanism for achieving high economic efficiency of any organization in 

the modern world is the ability to respond to changes in the market and its resource base. 

In the period of rapid growth of the information society and people's economic and 

technological awareness, organizations introduce a new resource base to meet the needs of 

new users. Thus, innovation is needed. The banking sector of every country with an 

efficient economy is a center of innovative products and results of human intellectual 

activity. The purpose of this study is to evaluate, analyze and systematize the innovative 

component of banking structures. 

Dissertation work "Aspects of effective use of financial innovations in the field of 

credit" consists of introduction, three chapters, eight sub-chapters, conclusion and list of 

used literature. 

The introduction presents the relevance of the research problem, the subject and 

object of the research, the goal and tasks, the theoretical-methodological basis and the 

scientific innovations of the research. 

The literature review includes the main textbooks and articles in which the latest 

relevant information regarding innovation processes in the financial segment is abundant. 

Basic information was obtained from the mentioned sources, based on which we 

formulated certain recommendations and conclusions. These papers explain the issues that 

are an important factor in solving the main task posed in the dissertation. 

In the first chapter, the theoretical-methodological foundations of innovative 

activities of credit organizations, the main theoretical foundations of innovation and 

innovative activities are presented. Examples of classification of innovative processes are 

given by many famous scientists. The focus is on the types of innovation, including 

financial innovation, the risks and consequences of its implementation. Various elements 

of management of innovative processes, subjects and methods of regulation - their 

development trends are explained. In the same chapter, the main stages of automation and 

digital transformation of banks are listed and the features of innovative activity of banks at 

each stage. 

In the second chapter, the foreign and domestic experience of effective provision of 

innovative activities - both the structures of the banking and credit system in Georgia and 

foreign banks are studied. The advantages of innovative products or services introduced in 

a number of European countries are presented. The peculiarities of the activities of 

emerging neo-banks in relation to traditional type banks are discussed in the conditions of 

the digital economy. Digitization trends of Georgian banks and their aspiration to offer 

customers a competitive product in the digital economy should be emphasized. The GII 

ranking in 2019 also indicates that Georgia is an innovative country, however, the global 

crisis caused by the coronavirus slowed down this upward pace, and this year we were 
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ranked only 74th in the aforementioned ranking. 

In the third chapter, "Innovative goals and perspectives of credit organizations in the 

modern financial sector" - the modern technologies of providing banking services, the 

results of joint work on open banking standards by the National Bank of Georgia and the 

Banking Association from 2020 are discussed. The ways of development of open banking 

in Georgia are described, which aims to create a legal framework that encourages the 

creation of high-tech financial services and ensures the protection of users' finances and 

financial information. In the same chapter, the results of an online research conducted by 

the author to find out the attitude of the population towards the innovative products of 

banks are presented, on the basis of which we can conclude that citizens are actively 

following the trend and they are adopting, liking and then using more and more 

innovative products. The positive side of this process is the benefit of saving time, which 

is very valuable in the 21st century. 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საბაზრო ეკონომიკა სულ უფრო და უფრო მოქნილი, ოპერატიული და 

ამავდროულად გლობალური ხდება.  რეალურ დროში ბაზარზე წვდომა 

გადაუდებელი საჭიროებაა, რომელიც უნდა განვითარდეს ერთიანი გლობალური 

კიბერ-სივრცის მეშვეობით. მეწარმეობის სფეროში ახალი შესაძლებლობების 

რეალური გარღვევად მიიჩნევა ვირტუალური ეკონომიკის შექმნა, რამაც 

მნიშვნელოვანი გავლენა  იქონია საფინანსო სექტორზეც. 

მზარდი მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა, ფინანსური გლობალიზაცია, 

ბიზნესის წარმოების რისკების მნიშვნელოვანი ზრდა, საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, მზარდი გლობალური 

კონკურენცია ფინანსური შუამავლების გარკვეულ ჯგუფებში და ბანკთაშორის 

ბაზარზე, ეროვნული საბანკო კანონმდებლობის უნიფიცირება და 

სტანდარტიზაცია ბაზელის კომიტეტის მოთხოვნების შესაბამისად, გულისხმობს 

ისეთი სისტემური ქმედებების აუცილებლობას, რომლებიც მიზნად ისახავენ 

კომერციული ბანკების საქმიანობის ეფექტური სტანდარტების შემუშავებას 

საერთაშორისო საბანკო სისტემასთან  ინოვაციური ერთიანობის 

უზრუნველყოფად. 

ინოვაციები გახდა თანამედროვე განვითარების არსი მსოფლიო ეკონომიკის 

ყველა სფეროში, მათ შორის საბანკო საქმეში. წინამდებარე  ნაშრომიც ეფუძნება 

ინოვაციის ფართო ინტერპრეტაციას და გამომდინარეობს იმ პოზიციიდან, რომ 
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ყველა განვითარებულ ქვეყნებში მიმდინარეობს ახალი ტიპის ეკონომიკური 

განვითარება - ინოვაციური, რაც  მიმდინარე ტექნოლოგიური რევოლუციის 

გამოხატულებაა. ეკონომიკა მუდმივი ცვლილების - ევოლუციურ განვითარების 

პროცესშია. აქტიურად განვითარებადი გლობალური ფინანსური სისტემა კი, 

თავის მხრივ, იწვევს გლობალურ ფინანსურ კონკურენციას.  

თემის აქტუალურობა. ნათელია, რომ გლობალიზაციისა და 

ინტერნეტიზაციის პროცესებმა ძირეულად შეცვალა ბიზნესის კეთების 

სტანდარტული პრინციპები. IT ტექნოლოგიებმა სრულიად მოიცვა საზოგადოების 

თითქმის ყველა სფერო და გამონაკლისი არც საბანკო სისტემაა. 2020 წელს 

საკარანტინო შეზღუდვებისა და დისტანციური მუშაობის შემოღებამ ბევრი ახალი 

ტიპის ბიზნეს-პროცესი  ჩამოაყალიბა. დისტანციური სერვისის ფორმატი 

დაფუძნებული ინტერნეტ ტექნოლოგიებსა და IT პროგრამირებაზე, ახალი ტიპის 

საბანკო პროდუქტებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობა  საბანკო სექტორის 

მონაწილეებისთვის იქცა შესაძლებლობად მოიპოვონ კონკურენტული 

უპირატესობა. 

დისტანციური მომსახურების განვითარებით  თანდათანობით  იშლება 

საზღვრები მომხმარებელსა და ბანკს შორის, შესაბამისად, იზრდება იმ ფინანსური 

ინსტიტუტების რიცხვი, რომლებიც ახორციელებენ მომსახურების გაწევას, 

მიუხედავად ბანკის ფილიალის ტერიტორიული მდებარეობისა. ბაზრის 

მოთამაშეების ზრდასთან ერთად იზრდება კონკურენციის დონე საბანკო 

სექტორში. ონლაინ ბანკინგის ტენდენცია აქტუალური იყო  2020 წლის 

კრიზისამდეც, მაგრამ მისი აქტიური პრაქტიკული გამოყენება დაიწყო COVID-19 

პანდემიის დროს. საბანკო სექტორის ინოვაციური განვითარება ამჟამად 

ხასიათდება ინტერნეტ ტექნოლოგიების მაღალი დონით, ციფრული 

პროდუქტებით და დისტანციური სერვისების მასშტაბურობით. ინოვაციური 

ციფრული პროდუქტების ხელმისაწვდომობა, უდაოდ  კონკურენტული 

უპირატესობაა. ინტერნეტ სერვისების მიმართ საზოგადოების ნდობა გაიზარდა 

2020 წლის პანდემიის პერიოდში  ბანკის ფილიალებში ვიზიტის შესაძლებლობის 

არარსებობის გამო, და მკვეთრად გაიზარდა ონლაინ სერვისებზე მოთხოვნა.  

ინტერნეტ სერვისების ზრდასთან ერთად კომერციული ბანკები ცდილობენ 

გააფართოონ თავიანთი საქმიანობის არეალი, მნიშვნელოვნად იზრდება მათი 
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ფუნქციონირება  საბანკო ეკოსისტემების ფორმირებით. თანამედროვეობაში 

ტრადიციული ბანკები, რომლებიც არ იყენებენ  ციფრულ სერვისებს ნაკლებად  

კონკურენტუნარიანია. ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელებაზე 

მიმართული ვექტორი გადადის მრავალპროფილური ბანკების მხარეს.  ინტერნეტ 

ტექნოლოგიების მნიშვნელობა ინოვაციური პროდუქტების დანერგვაში იმდენად 

დიდია, რომ საქმიანობის ეს ასპექტი არ შეიძლება იგნორირებული იყოს 

თანამედროვე ბანკების ეფექტურობის  შეფასებისას. 

კომერციული ბანკის ეფექტურობის ანალიზის ინსტრუმენტარიუმის 

ჩამოყალიბება საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ არამხოლოდ ინოვაციური 

პროდუქტების დანერგვის რაციონალურობა და მასშტაბები, არამედ  როგორც 

თავად ბანკის, ასევე მისი კონკურენტების ეფექტურობა. ეს მიდგომა იძლევა 

შესაძლებლობას განისაზღვროს ფინანსური ინსტიტუტის ძლიერი და სუსტი 

მხარეები, ჩამოაყალიბოს განვითარების კონკრეტული სტრატეგია. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ კომერციული 

ბანკების ინოვაციური საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდოლოგიური 

მიდგომების შემუშავება ინტერნეტ ტექნოლოგიების ფართო გამოყენების 

კონტექსტში არის გადაუდებელი და მნიშვნელოვანი ამოცანა ფინანსური 

ინსტიტუტისთვის მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობების 

შესაქმნელად, რაც საჭიროებს შეფასების შესაბამისი კრიტერიუმების 

სისტემატიზაციას თანამედროვე ინოვაციური საბანკო პროდუქტებისა და 

სერვისების გათვალისწინებით.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია ქართული და უცხოური 

კომერციული ბანკები და მათი ინოვაციური საქმიანობის შესწავლა და პრაქტიკაში 

დანერგვის თავისებურებების გამოვლენა ინტერნეტ-ტექნოლოგიების სწრაფი 

განვითარების პირობებში. 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე მიზნად დავისახეთ შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტა - საბანკო ინოვაციების დანერგვის მსოფლიოში არსებული საუკეთესო 

პრაქტიკის გაცნობა, ამ გამოცდილების შეფასება და ქართული რეალობის 

გათვალისწინებით რეკომენდაციების გაკეთება, საქართველოს საბანკო სექტორის 

და საზოგადოების მზაობის შესწავლა საბანკო ინოვაციების მიმართ. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან 
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გამომდინარე, ობიექტია საბანკო დაწესებულებები, ხოლო საგანი მათ მიერ 

გატარებული ინოვაციური პროდუქტები (მომსახურების სახეები) და საბანკო 

სექტორის ფინანსური მზაობა ახალი მოწინავე ინოვაციების დანერგვის 

(ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის) შეთავაზების კუთხით. 

კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს როგორც 

ქართველი, ასევე უცხოელი მეცნიერების ნაშრომები, რომლებიც მოიცავენ 

კომერციული ბანკის ინოვაციური საქმიანობის შეფასებისთვის ფუნდამენტური 

საკითხების ანალიზს. აღნიშნული მიზნებისთვის ნაშრომში გამოყენებულ იქნა  

ინდუქციის, დედუქციის და სინთეზის მეთოდები, ბანკის საქმიანობის შეფასების 

მეთოდების გაანალიზებისას, ინოვაციური განვითარების გათვალისწინებით 

გამოყენებულ იყო შედარებითი ანალიზიც. 

საბანკო ბაზრებზე ინოვაციური პროდუქტების დანერგვის სპეციფიკის 

შესწავლისას გამოყენებულ იქნა სტატისტიკური ანალიზისა და მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირის მეთოდი. ინოვაციური საბანკო პროდუქტების დანერგვის 

ეფექტიანობის შეფასების გაუმჯობესების რეკომენდაციების შემუშავებისას 

გამოვიყენეთ ოპტიმიზაციისა და ფორმალიზაციის მეთოდები. კვლევის პროცესში 

გამოყენებული მეთოდების ერთობლიობამ შესაძლებელი გახადა განსახილველი 

საკითხების სრული ანალიზი ჩაგვეტარებინა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლის კონკრეტული ელემენტები მდგომარეობს 

შემდეგში: 

1. ქართული საბანკო სექტორის ინოვაციური საქმიანობის მსოფლიო 

ლიდერების ფინანსურ ინსტიტუტებთან შედარების საფუძველზე შემუშავებულია 

მონაცემთა მართვის საშუალების ორგანიზების მოდელი, მომხმარებელთა 

მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

2. შემოთავაზებულია მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები  საბანკო 

სექტორში ისეთი უახლესი ინოვაციური პროდუქტების ეფექტურობის 

გასაუმჯობესებლად, როგორიცაა  ბლოკჩეინები, QR კოდები, გადახდის 

აპლიკაციები და ასევე ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის, ,„robo-advisor”-

აპლატფორმისა და  ხელოვნური ინტელექტის როლის ზრდის შესაძლებლობები. 

3. ახალი თაობის, ტექნოლოგიურად დახვეწილი და მასშტაბური ციფრული 

ბანკების შესაძლებლობა, ოპერირება განახორციელონ  ქვეყნის საზღვრებს 
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გარეთაც, რისი მაგალითი საქართველშიც გვაქვს, დაედო საფუძვლად 

„ინტერნაციონალური ბანკინგის“ წარმოშობას ეკონომიკურ ლიტერატურაში.  

თანამედროვე მეთოდოლოგიური მიდგომების შემუშავება, რომელიც 

მიმართულია ნეო-ბანკების ინოვაციური საქმიანობის ეფექტურობის 

შესაფასებლად   ციფრული განვითარების მთავარ ინდიკატორად არის  

წარმოდგენილი თანამედროვე ფინანსური ორგანიზაციებისთვის. 

4. ბანკების მიერ გამოყენებული საბაზრო ინსტრუმენტების ეფექტურობის 

შეფასება ტრადიციულად ეფუძნებოდა ფინანსურ ანალიზს და სხვადასხვა  

ხარისხობრივ კრიტერიუმებს. ხარისხის მაჩვენებლები თუ აქამდე, 

დაკავშირებული იყო  ბანკის სამუშაო საათებთან, საოფისე ცენტრების 

რაოდენობასთან, მდებარეობასა და ა.შ. ამჟამად ეს კრიტერიუმები 

მეორეხარისხოვანია, რადგან კლიენტს მიეწოდება ინოვაციური პროდუქტები და 

მომსახურება ტერიტორიული საზღვრებისა და სამუშაო საათების მიუხედავად. 

ამიტომაც, საბანკო სექტორში არსებული ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის 

გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ განგვესაზღვრა განვითარების  

თანამედროვე მიმართულებები და კომერციული ბანკების ინოვაციური 

საქმიანობის ეფექტური შეფასების მეთოდოლოგია ციფრული ტრანსფორმაციის 

პირობებში. 

5. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოვლენილია საქართველოს, 

საკრედიტო სფეროში მიმდინარე ინოვაციური პროცესების მიმართ საზოგადოების 

მიმღებლობისა და დამოკიდებულების ხარისხი. კვლევის შედეგად წარმოჩინდა 

სხვადასხვა ტენდენციები, რაც დეტალურად არის აღწერილი ნაშრომში. შედეგების 

გაანალიზებით, ძირითადი დებულება შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ჰიპოთეზის 

სახით: ქართული მოსახლეობა პოზიტიურად არის განწყობილი საბანკო 

ინოვაციების მიმართ და მიაჩნიათ, რომ ინოვაციების დანერგვა უზრუნველყოფს 

საბანკო მომსახურებისა და პროდუქტების გაიაფებას. 

კვლევისათვის გამოყენებული მეთოდები. დისერტაციის საინფორმაციო ბაზა 

მოიცავს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ სტატისტიკურ ანგარიშებს, ეროვნული 

და უცხოური საბანკო მომსახურების ბაზრის რეიტინგებსა და მიმოხილვებს, 

საბუღალტრო ანგარიშებიდან და კომერციული ბანკების აუდიტის ანგარიშებს; 

სხვადასხვა ინტერნეტ მასალებს;  საექსპერტო სააგენტოების ანალიტიკური 
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ანგარიშებს, ასევე ავტორისეულ გათვლები და ანალიტიკური მასალები. 

კვლევის მეთოდის გამოყენებისას შევიმუშავეთ კითხვარი საქართველოს 

საკრედიტო სისტემაში მიმდინარე ინოვაციური პროცესების  მიმართ  

მომხმარებელთა  დამოკიდებულების გამოსავლენად  და ჩავატარეთ online 

გამოკითხვა, რომელიც ითვალისწინებდა დახურული ტიპის 20 კითხვას. 

გამოკითხვის სახე იყო რაოდენობრივი, რომელმაც საშუალება მოგვცა პირველადი 

ინფორმაციით მოძიებით გაგვემყარებინა ჩვენი თეორიულ დონეზე შემუშავებული 

დასკვნები და რეკომენდაციები. 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

თანამედროვე სამყაროში ნებისმიერი ორგანიზაციის მაღალი ეკონომიკური 

ეფექტიანობის მიღწევის მთავარი მექანიზმი არის ბაზრისა და მისი რესურსების 

ბაზის ცვლილებებზე რეაგირების უნარი. ინფორმაციული საზოგადოებისა და 

ადამიანთა ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ცნობიერების სწრაფი ზრდის 

პერიოდში, ორგანიზაციები ნერგავენ ახალი რესურსების ბაზას ახალი 

მომხმარებლის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ამრიგად, საჭიროა ინოვაცია. 

ეფექტური ეკონომიკის მქონე ყველა ქვეყნის საბანკო სექტორი არის ინოვაციური 

პროდუქტებისა და ადამიანის ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების 

ცენტრი. ამ კვლევის მიზანიც საბანკო სტრუქტურების საქმიანობის ინოვაციური 

კომპონენტის შეფასება, ანალიზი და სისტემატიზაციაა.  

სადისერტაციო ნაშრომი „საკრედიტო სფეროში ფინანსური ინოვაციების 

ეფექტიანი გამოყენების ასპექტები” შედგება შესავლის, სამი თავის, რვა ქვე-თავის, 

დასკვნის და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. 

შესავალში წარმოდგენილია  გამოსაკვლევი პრობლემის აქტუალობა, 

კვლევის საგანი და ასევე ობიექტი, მიზანი და ამოცანები, თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძველი და კვლევის მეცნიერული სიახლეები. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს იმ ძირითად სახელმძღვანელოებს და 

სტატიებს, რომელშიც მრავლადაა უახლესი აქტუალური ინფორმაცია ფინანსურ 

სეგმენტში ინოვაციურ პროცესებთან დაკავშირებით. აღნიშნული წყაროებიდან 

მოხდა ძირითადი ინფორმაციის მიღება, რისი დამუშავების საფუძველზეც 

ჩამოვაყალიბეთ გარკვეული რეკომენდაციები  და დასკვნები. ლიტერატურის 

მიმოხილვაში დასმული დებულებები პასუხობს კითხვებს თუ: საიდან 
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მომდინარეობს სადისერტაციო ნაშრომში დასმული პრობლემა, რა არის უკვე 

ცნობილი ამ პრობლემის შესახებ და რა მეთოდოლოგიებია შემუშავებული მის 

გადასაჭრელად. 

პირველ თავში,  გადმოცემულია ინოვაციის და ინოვაციური საქმიანობის 

ძირითადი თეორიული საფუძვლები. ტერმინი „ინოვაცია“ განიხილა უცხოელი  

მეცნიერების დიდმა ნაწილმა. ამ ტერმინის ლათინური წარმოშობა ცხადყოფს მისი 

კონცეფციის არსს. პირველი მარცვალი "in" ნიშნავს "მიმართულებას", ხოლო 

"novatio" ცვლილებას". ამრიგად, ინოვაციას, თუ სიტყვასიტყვით ვთარგმნით, 

მივიღებთ, როგორც "ცვლილების მიმართულებით". ინოვაციის სპეციფიკური 

შინაარსი, ი. შუმპეტერის სიტყვებით, არის „ცვლილებები“, ხოლო ინოვაციის 

ძირითადი ფუნქციაა „ცვლილებების მართვის ფუნქცია“ . ეს არის ინოვაციის 

ყველაზე ზოგადი და ფართო შეხედულება. ამ თვალსაზრისით, ინოვაცია 

შეიძლება გავიგოთ, როგორც "ახალი ელემენტების (ტიპების, მეთოდების) 

დანერგვა ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა ტიპებში, რაც ზრდის ამ საქმიანობის 

ეფექტურობას". სამეცნიერო ლიტერატურაში სიტყვა „ინოვაციის“ ზუსტი და 

ერთგვაროვანი განმარტება ძნელად მოსაძებნია, მაგრამ მისი შინაარსი ყოველთვის  

რაიმე დადებით სიახლესთან ან უკვე არსებულის გაუმჯობესებასთან ასოცირდება. 

მისი გამოყენება ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილებების აღსაწერად პროდუქტის 

შეთავაზებაში, მომსახურებასა თუ მოქმედებაში, რაც ნებისმიერი ორგანიზაციის 

წარმატებული მუშაობის საწინდარია.  მიუხედავად იმისა, რომ  "ინოვაციური 

პრაქტიკა" არსებობდა მრავალი ათასწლეულის განმავლობაში, ინოვაციები გახდა 

სპეციალური სამეცნიერო შესწავლის საგანი მხოლოდ მე -19 საუკუნის ბოლოს და 

მე -20 საუკუნის დასაწყისში, ინოვაციის თეორიის საფუძვლების ფორმირების 

დროს. როგორც  მე-20 საუკუნეში მოღვაწე  ეკონომისტი და პოლიტოლოგი ი.  

შუმპეტერი აღნიშნავდა, „ ინოვაციის განხორციელება არის ერთადერთი ფუნქცია, 

რომელიც ფუნდამენტურია ისტორიაში“. ამასთან,  ის მოიაზრებდა, რომ ბაზრის 

მთავარი ღირებულება იყო მისი უნარი განახლებისა. მას სჯეროდა, რომ 

ეკონომისტების ტრადიციული მოსაზრება კონკურენტუნარიან ბაზართან 

დაკავშირებით მცდარი იყო; მთავარი არსი იყო კონკურენცია ბაზრისთვის და არა 

კონკურენცია ბაზარში.  ბაზრისთვის კონკურენციას, კი სწორედ  ინოვაცია 

მოჰქონდა. შუმპეტერი განმარტავს ინოვაციას, როგორც ეკონომიკურ კატეგორიას: 
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ეს არის წარმოების ფუნქცია, რომელიც წინასწარ განსაზღვრავს ”პროდუქტის 

რაოდენობრივ ცვლილებებს, მასზე მოქმედი ფაქტორების მთელი ნაკადის 

ცვლილების გათვალისწინებით. თუ ფაქტორების ერთობლიობის ნაცვლად, 

ფუნქციის ფორმას შევცვლით, სიახლეს მივიღებთ ”. ამრიგად , ინოვაცია არის 

ახალი საწარმოო ფუნქცია, რომელიც ანაცვლებს ძველს. 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში,  ინოვაციის კონცეფციის მრავალი 

ინტერპრეტაცია არსებობს, რაც მიუთითებს ამ სფეროში ზოგადად მიღებული 

ტერმინოლოგიის არარსებობაზე. ინოვაციის ცნების მრავალი განმარტება 

მიუთითებს იმაზე, რომ კვლევის ობიექტიდან და საგნიდან გამომდინარე, 

ინოვაცია შეიძლება ჩაითვალოს სისტემად (ი.შუმპეტერი), შედეგად (უ.ვერტაკოვა, 

ა.ფოლომიევი), ცვლილებად (ბ.კუზიუკი), ინსტრუმენტად (პ.დრუკერი), 

პროცესად( ა.ვ. კოსტინი  პ. მაიერსი), ახალი პროდუქტად (ა. კაზანცევი და ლ. 

მინდელი), რომელიც ხარჯების შემცირებას უწყობს ხელს.1 

როგორც უცხოელი, ისე ადგილობრივი ავტორების მიერ „ინოვაციის“ 

კონცეფციის ინტერპრეტაციების ანალიზმა შესაძლებელი გახადა არსებული 

ცნებების ორ ტიპად გამოყოფა: ინოვაცია, როგორც შედეგი და ინოვაცია, როგორც 

პროცესი. პირველ შემთხვევაში, საუბარია საბოლოო პროდუქტზე, რომელიც 

განსხვავდება წარმოების პროცესის მთლიანობაში ან მისი ცალკეული ნაწილისა 

თუ პროდუქტის არსებული ანალოგებისგან. ინოვაცია, როგორც პროცესი, 

გაგებულია შედეგების მიღწევის ზომების თვალსაზრისით, სამუშაოს ტექნიკურ, 

კომერციულ, საწარმოო ეტაპებში ცვლილებები, ახალი ტიპის პროდუქტებისა და 

სერვისების გაჩენისა და განვითარების პროცესი. 

მკაფიოა განსხვავება „ინოვაციასა“ და „ინოვაციურ  პროცესს“  შორის. 

2ინოვაციის პროცესი არის მეცნიერული ცოდნის ინოვაციად გარდაქმნის პროცესი 

(იდეიდან საბოლოო პროდუქტამდე და მის შემდგომ პრაქტიკულ გამოყენებამდე). 

ამრიგად, ინოვაცია არის ორი სამყაროს ერთდროული გამოვლინება, კერძოდ, 

ტექნოლოგიების  და ბიზნესის სამყაროსი. როდესაც ცვლილება ხდება მხოლოდ 

ტექნოლოგიის დონეზე, ი.შუმპეტერი გამოგონებას უწოდებს და როცა 

                                                      
1 Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. В.С. 

Автономова. - М.: ЭКСМО, 2007. С.156 
2 Гохберт Л.М. Новая инновационная система для «новой экономики». М.: ВШЭ, 2018, с  
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ცვლილებებში ბიზნესი ერთვება, ის ხდება ინოვაცია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

ი.შუმპეტერის თვალსაზრისით, ინოვაცია არის იდეისა და მეწარმის „შეხვედრის“ 

შედეგი. 

მეორე თავში, ინოვაციური საქმიანობის ეფექტური უზრუნველყოფის 

საგარეო და შიდა გამოცდილება - შესწავლილია როგორც საქართველოში 

არსებული საბანკო-საკრედიტო სისტემის სტრუქტურები, ასევე უცხოური 

ბანკების. გადმოცემულია ევროპის რიგ ქვეყნებში დანერგილი ინოვაციური 

პროდუქტებისა თუ მომსახურების უპირატესობები. ხაზგასასმელია ქართული 

ბანკების გაციფრულების ტენდენციები და მათი მისწრაფება ციფრულ 

ეკონომიკაში კონკურენტუნარიანი პროდუქტის მომხმარებლისთვის 

შესათავაზებლად. საქართველო რომ ინივაციური ქვეყანაა, 2019 წელს GII - ს 

რეიტინგიც მიუთითებს, თუმცა კორონავირუსით გამოწვეულმა მსოფლიო 

კრიზისმა, ეს აღმავალი ტემპი შეანელა და მიმდინარე წელს ზემოთხსენებულ 

რეიტინგში მხოლოდ 74-ე ადგილი გვერგო. მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანა  

დააზარალა არა უშუალოდ ვირუსმა, არამედ ვირუსის გავრცელების 

პრევენციისთვის გატარებულმა ღონისძიებებმა. შემცირებული მოთხოვნა და 

მიწოდება ქვეყნის ეკონომიკისთვის საზიანო აღმოჩნდა, რაც თავის მხრივ, 

უარყოფითად აისახება ინოვაციურ პროცესებზეც. 

კორონავირუსის ეპიდემიამ დიდი გავლენა მოახდინა საბანკო 

ინდუსტრიაზე, მაგრამ COVID-ის კრიზისმა კი არ შეანელა ციფრული 

ტექნოლოგიების დანერგვა, უფრო მეტიც, გაიზარდა ბანკების ციფრულიზაციის 

ტემპი და გახდა ყველაზე მაღალი ისტორიაში. COVID-19 გახდა ძლიერი 

სტიმული ინოვაციების განვითარებისთვის ეკონომიკის თითქმის ყველა 

სფეროში, მათ შორის საბანკო საქმეში. 

ბევრი ინოვაცია გახდა ბანკების სწრაფი პასუხი შეცვლილ გარემოზე. მათ 

უნდა შეემუშავებინათ უკონტაქტო გადახდების სისტემები, კლიენტებთან 

ურთიერთქმედების ციფრული არხები, სესხებზე გადაუხდელობის კრიზისის 

დასაძლევად. ბანკის თანამშრომელთა უმრავლესობის დისტანციურ მუშაობაზე 

გადასვლა სერიოზული შოკი იყო ინდუსტრიისთვის: არასდროს ყოფილა ასეთი 

მასშტაბის დისტანციური მუშაობის გამოყენება ფინანსურ სექტორში 

ინოვაციების საჭიროება უფრო დიდია, ვიდრე ოდესმე და ბევრი 
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ბანკისთვის მთავარი საკითხია სწრაფად უპასუხონ მუდმივად ცვალებად 

გარემოსა და ახალ გამოწვევებს. ბიზნესის მდგრადობის უზრუნველყოფა და 

მისი განვითარების გზების პოვნა პანდემიის დასაწყისიდანვე გახდა მთავარი 

გრძელვადიანი ამოცანა. 

მომხმარებლები უნდა ელოდონ  ბანკის ფილიალების შემცირებას ქვეყნის 

მასშტაბით. საბანკო ინდუსტრია მრავალი წელია  იკლებს, რადგან მცირე და 

საშუალო ბანკებს იძენენ უფრო დიდი ინსტიტუტები. COVID-19 პანდემია 

დააჩქარა ავტომატიზაციას ზოგიერთ სექტორში, განსაკუთრებით იმ 

ინდუსტრიებში, რომლებსაც უჭირთ მუშების დაქირავება.  

დიაგრამა 1. ბანკების ავტომატიზაციის შედეგად შემცირებული სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა ბანკების მიხედვით. 

 

წყარო: 2020 წლის მონაცემები - Bloomberg 11.10.2020-ის გამოცემაზე 
დაყრდნობით. 

2021 წელს, 50-ზე მეტმა ბანკმა მთელს მსოფლიოში განაცხადა 

თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებაზე, რამაც ჯამურად 77,8 ათასი 

ადამიანი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი იყო 2015 წლის შემდეგ, 

როდესაც საკრედიტო ინსტიტუტებმა 91,5 ათასზე მეტი თანამშრომელი 

გაათავისუფლეს. 2019-2021 წელს სამუშაო ადგილების შემცირების უმეტესი 

ნაწილი - 82% ანუ 63,6 ათასი ადამიანი - ევროპულმა ბანკებზე მოდიოდა. 

ჩრდილოეთ და ლათინურ ამერიკაში ბანკებში თანამდებობიდან 

გათავისუფლების წილმა შეადგინა  10% (7,7 ათასი) და 4,5% (3,5 ათასი). 

ბანკებში მასობრივი გათავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი ავტომატიზაციაა: 
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ხელოვნური ინტელექტისა და სხვა პროგრამული უზრუნველყოფისა და 

აპარატურის ინსტრუმენტების დანერგვა უდაოა, რომ ამცირებს ცოცხალი 

მუშახელის საჭიროებას. 

მსოფლიო ბანკის შეფასებით, ინოვაცია ყოველთვის გადამწყვეტ როლს 

თამაშობს ქვეყნების ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში და 

ეკონომიკური ზრდის მთავარ წყაროს წარმოადგენს. ვინაიდან ხელს უწყობს 

პროდუქტიულობის ამაღლებას, ქმნის კონკურენტუნარიან გარემოს და 

აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს, ინოვაცია წარმოადგენს განვითარებადი 

ქვეყნების შანსს, არ ჩამორჩნენ განვითარებულ სამყაროს და მდგრადი 

განვითარების გზით გააუმჯობესონ ცხოვრების დონე. 

 მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ბოლო 15 წელია სხვადასხვა 

ქვეყანაში ინოვაციების დონეს ინოვაციის გლობალური ინდექსით (GII) ზომავენ 

და ყოველწლიურად კვლევა კორნელის უნივერსიტეტის, ბიზნესსკოლა 

INSEAD-ისა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 

(WIPO) ორგანიზებით მზადდება. 

ინოვაციის გლობალური ინდექსის განსაზღვრის მიზანია ინოვაციის 

მრავალგანზომილებიანი მხარეების ხაზგასმა და იმ ინსტრუმენტების 

განსაზღვრა, რაც ხელს უწყობს მდგრად განვითარებასა და სამუშაო ადგილების 

ზრდას. ინოვაციის გლობალური ინდექსი 80 ინდიკატორისგან შედგება, რაც 

შემდეგ შვიდ ჯგუფში ერთიანდება:  

ინსტიტუტები (პოლიტიკური გარემო, მარეგულირებელი გარემო, ბიზნეს-

გარემო);ადამიანური კაპიტალი და კვლევები (განათლება, კვლევა და 

განვითარება);ინფრასტრუქტურა (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები (ICT), ზოგადი ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგიური 

მდგრადობა);ბიზნესგარემო (კრედიტები, ინვესტიციები, ვაჭრობა, კონკურენცია 

და ბაზრის მასშტაბი);ბიზნესის განვითარების დონე (დასაქმებულთა ცოდნის 

დონე, ინოვაციისათვის საჭირო კავშირების არსებობა, ცოდნის მიღების 

შესაძლებლობა);ცოდნა და ტექნოლოგიები (ცოდნის შექმნა, ცოდნის გავლენა 

ინოვაციების შექმნის პროცესში, ცოდნის გავრცელება);შემოქმედებითობა 

(არამატერიალური აქტივები, შემოქმედებითი პროდუქტი და მომსახურება, 

ელექტრონული შემოქმედებითობა). 



15 

საქართველოს მაჩვენებლები ინოვაციის გლობალური ინდექსის კვლევაში 

და მისი მიმოხილვა GII-ის (ინოვაციის გლობალური ინდექსი) მიხედვით 

ქვეყნების სიაში საქართველო 2022 წლის მონაცემებით 74-ე ადგილზეა. მას 100-

დან მხოლოდ 27,9 ქულა აქვს.   

 

ცხრილი N 3 . საქართველოს GII რეიტინგი (2015-2022 წლები) 
 წყარო: https://idfi.ge/ge/georgia_in_the_global_innovation_index  

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალი 

რეიტინგი გვქონდა 2019 წელს. დინამიკა ხასიათდება, როგორც პროგრესით, ასევე 

რეგრესით (2015, 2017, 2020 წლები). 2019 წელს პირველად ინოვაციების 

გლობალური ინდექსის რეიტინგის ისტორიაში საქართველო ტოპ 50 ქვეყანას 

შორის მოხვდა. 2019 წლის მონაცემებით ჩვენი ქვეყანა 48-ე ადგილს იკავებდა, წინა 

წელთან შედარებით მაჩვენებელი 11 საფეხურით გაუმჯობესდა. საქართველოს 

ასეთი მნიშვნელოვანი წარმატების მთავარი ინდიკატორები იყო 

მაღალტექნოლოგიური იმპორტი, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

მომსახურების (ICT) ექსპორტი და სამრეწველო ნიმუშების დიზაინი. პანდემიის 

პერიოდში, 2020 წლის მაჩვენებლებით, რეიტინგი 15 ადგილით გაუარესდა და 

საქართველო 63-ე ადგილზე ჩამოქვეითდა. გაუარესების მიზეზად მკვლევარები 

ქვეყნისგან დამოუკიდებელ მიზეზებს ასახელებენ, მათ შორის ახალი მონაცემების 

ხელმისაწვდომობას და ცვლილებებს GII-ის მეთოდოლოგიაში, თუმცა ასევე 

აღნიშნავენ კონკრეტულ კატეგორიებში გაუარესებას, როგორც ინვესტიციების 

შემცირების, ასევე ინოვაციური პროდუქტების წარმოების თვალსაზრისით, რისი 
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გამომწვევი მიზეზიც პანდემიაა, რომელმაც არამარტო საქართველოს არამედ 

მთლიანად გლობალური მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვნად 

დაცემა გამოიწვია. ინოვაციის გლობალური ინდექსის მიხედვით ტოპ 3 ქვეყნის 

მაჩვენებლებიც გაუარესებულია 2019 წლის ამავე მაჩვენებლებთან 

შედარებით.ინდექსმა კონკრეტული ინდიკატორების მეშვეობით გამოყო 

საქართველოს ძლიერი და სუსტი მხარეები ინოვაციური განვითარების მხრივ. 

ინსტიტუტების კატეგორიაში, ქვეყანას წამყვანი პოზიცია უკავია ბიზნესის 

დაწყების სიმარტივის თვალსაზრისით.3 

მსოფლიოს ტოპ 10 განვითარებული ქვეყნების ჭრილში თუ შევხედავთ 

საბანკო სექტორს, დღევანდელი წამყვანი ბანკების უმეტესობა ცდილობს 

მიაღწიოს “Direct bank”-ის მოდელს. ეს მოდელი თავის თავში გულისხმობს 

ყველანაირი ტრანზაქციის, რაც შესაძლებელია დისტანციური არხებით 

გატარდეს, მათი მეშვეობით განხორციელებას. მაგალითად, თუ დავიწყებთ: 

ამერიკული ბანკი „JPMorgan Chase & Co.“ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მათ მიერ 

გამოქვეყნებული დოკუმენტი,რომელშიც იკითხება და ჩანს, რომ „online“ 

ბანკთან დაკავშირებით აქვთ საკმაოდ დიდი მოლოდინები და მათი 

ინვესტიციები გარკვეული ნაწილი მომავალი წლებში განხორციელდება ამ 

სფეროში. მათ მიერ ჩატარებული კვლევა გათვლილია მოლოდინებზე და არ 

ასახავს აბსოლუტურ სიმართლეს, თუმცა ნათლად ჩანს, რომ მომხმარებლის 

ქცევა აშკარად მიმართულია ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. 

სხვადასხვა გერმანული ბანკის ოფიციალური საიტების კვლევისას 

გაანალიზდა გერმანიაში არსებული საბანკო სიტუაცია, სადაც საბანკო სისტემა 

არათუ ძალიან განვითარებულია, არამედ ბევრი ინოვაცია და საბანკო სისტემის 

მამოძრავებელი პროდუქტი დაინერგა და ინერგება ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში. გერმანია იყო ერთერთი პირველი, სადაც შეიქმნა ტერმინი 

“Direktbanken”, რაც ნიშნავს ბანკს, რომელსაც მომსახურების უმეტესი ნაწილი 

გადაყვანილი ჰყავს დისტანციურ არხებზე. ამ მომენტისთვის გერმანიაში 

ფუნქციონირებს 1800-მდე ბანკი, რომელთაც ჯამში 35 000 ზე მეტი ფილიალი 

აქვს. ბანკების ძირითადი ნაწილს შეადგენს გერმანული ბანკები როგორიცაა: 

                                                      
3 https://idfi.ge/ge/georgia_in_the_global_innovation_index -უკანასკნელად გადამოწმდა- 10.11.2022 
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„Deutsche Bank“, „Commerzbank“, „Kfw“ და სხვა. გერმანიაში ასევე 

ფუნქციონირებს უცხოური ბანკები, რომლებიც უკვე გვხდება მთლიანად 

„online”- ბანკის სახით, მაგალითად: „bunq“, „N26“, „ComDirect“, „1822Direkt“, 

„DKB” და ასევე “ProCredit Bank”-ი, რომელიც საქართველოსთვისაც ცნობილია. 

ეს უკანასკნელი ბანკები გამოირჩევიან 100% - იანი “Direct banking”-ით,4 მათ არ 

გააჩნიათ ფილიალები, რომლებშიც შეიძლება მიხვიდე და რაიმე 

სტანდარტული სახის ტრანზაქცია შეასრულო. ამ მაგილითებით ჩანს, რომ 

ევროპის ქვეყნებში ძირითადი ტრენდების საბანკო სივრცეში ამ 

მიმართულებით მიმდინარეობს, თუმცა ამაზე რადიკალურად განსხვავებული 

დამოკიდებულება აქვს აზიის ერთ-ერთ ყველაზე განვითრებულ ქვეყანას - 

იაპონიას, სადაც ხალხი ამჯობინებს უფრო ტრადიციულ მიდგომას და ხალხთან 

ურთიერთობას. იაპონიაში მოსახლეობის მხოლოდ 7%-6% იყენებს ინტერნეტ 

და მობაილ ბანკინგს, თვეში 5-ჯერ-ზე მეტჯერ და 70% თანხის ტრანზაქცია 

ხდება ქეშით. თუმცა ეს სავსებით არ გამორიცხავს იმას, რომ ინტერნეტ და 

მობილ ბანკინგი სულ მალე აქაც ბაზრის დიდ წილს დაიკავებს. 

ციფრულ ბანკებში მოიაზრებიან ბანკები, რომელთა საქმიანობის 

ძირითადი ნაწილი არ ცდება ციფრულ გარემოს. მათ მოვიხსენიებთ ონლაინ-

ბანკების, ნეო-ბანკების, Direct-ბანკების სახელითაც. დიდ ბრიტანეთში მათ  

“Challanger” ბანკებსაც უწოდებენ. „მომავლის ბანკები“ - ყალიბდებიან როგორც 

სრულად ციფრული ბანკები, სადაც ყველა საბანკო ოპერაცია სრულდება 

დისტანციურად. ბანკებს შორის ძალიან დიდი მოთხოვნაა, ფინტექ-

სტარტაპებზე, რომლებიც აქტიურად ავითარებენ ციფრულ ტექნოლოგიებს, 

რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებელთა უფრო სწრაფი მომსახურება და 

ტრანზაქციების ხარჯების შემცირება. სწორედ ამ მიზნებისთვის იქმნებიან, ნეო-

ბანკები, რომლებიც წარმოადგენენ ფინტექ-ინდუსტრიის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მამოძრავებელ ძალას. 

დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 250-მდე ციფრული ბანკი 

ფუნქციონირებს. მათ შორისაა:  Atom, Monza и Revolut (დიდი ბრიტანეთი), 

                                                      
4 https://forbes.ge/news/1674/rogor-viTardeba-qarTuli-sabanko-sistema - უკანასკნელად გადამოწმდა- 

05.10.2022 
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Number26 и Fidor Bank (გერმანია), Saxo Bank (დანია), Moven (აშშ), Nemea 

(მალტა), WeBank и MyBank (ჩინეთი), Tinkoff Bank (რუსეთი), Morning 

(საფრანგეთი). Atom Bank- ითვლება პირველ ციფრულ ბანკად მსოფლიოში, 

რომელმაც 2016 წლის ოქტომბერში მიიღო ლიცენზია დიდ ბრიტანეთში. სულ 

რაღაც ორ თვეში შეძლო 110 მლნ. სტერლინგის დეპოზიტის მიღება.  

გავლენიან ციფრულ ბანკად ითვლება ამერიკული Moven ბანკიც. 

გერმანული Number26-ბანკი თავდაპირველად შეიქმნა გერმანელი და 

ავსტრიელი მომხმარებლებისთვის, მაგრამ მას უკვე აქტიურად იყენებენ 

საფრანგეთში, იტალიასა და ესპანეთში.  Tinkoff Bank  - არის პირველი ონლაინ 

ბანკი რუსეთის ფედერაციაში, რომელმაც მთელი თავისი საქმიანობა დააფუძნა 

საბანკო ინოვაციებზე. ბანკის მოდელმა მოიპოვა მაღალი აღიარება 

საერთაშორისო ასპარეზზე ("საუკეთესო ციფრული ბანკის ჯილდოს" და 

ჟურნალ Global Finance-ის არაერთი ნომინაციის მფლობელი).5 2016 წელს ის 

გახდა საუკეთესო ციფრული ბანკი  აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში 

Euromoney-ის მიხედვით. 2018 წელს ის საუკეთესო გახდა Markswebb-ის 

რეიტინგში. ნეო-ბანკების უმრავლესობა საცალო კლიენტების მომსახურებაზეა 

ორიენტირებული. დიდი უპირატესობა მათი ტრადიციულ მოდელთან 

მიმართებაში, არის დაბალი საკომისიო. ტრადიციული მოდელის ბანკებს ამ 

მიმართულებით ნაკლებად აქვთ მანევრირების საშუალება, ვინაიდან სწორედ ამ 

საკომისიოებიდან მიღებული შემოსავლების დიდ ნაწილს საოპერაციო 

ხარჯებისთვის იყენებენ. 

                            

კრიტერიუმები 

                                       

ბანკების ტრადიციული   

მოდელი 

                                        

ბანკების ციფრული 

მოდელი 

მომხმარებელზე 

ორიენტირებულობა 

პერსონიფიკაციის დაბალი 

მაჩვენებელი, მომსახურება 

ფოკუსირებულია კონკრე-

ტულ კლიენტზე. 

ერთდროულად გამოიყენება 

რამდენიმე პროდუქტი და 

მომსახურება ნებისმიერი 

კომბინაციაში,კლიენტის  

საჭიროებიდან გამომდინარე. 

IT-ტექნოლოგიების 

გამოყენება 

ავტომატიზაციის დაბალი 

მაჩვენებელი. 

ბიზნეს-პროცესის სრულად 

ავტომატიზირებულია. 

                                                      
5 https://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ilitupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoy-

sistemy -უკანასკნელად გადამოწმდა- 10.09.2022 

https://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ilitupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoy-sistemy
https://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ilitupikovaya-vetv-razvitiya-bankovskoy-sistemy
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ოპერაციების 

ხელმისაწვდომობა 

კლიენტებთან ურთიერთ-

ქმედებენ მხოლოდ გაყიდვის 

წერტილების მიხედვით. 

პროდუქციის ფართო ასორ-

ტიმენტი და მომსახურება 

ერთ "ციფრულ ფანჯარაში", 

ხელმისაწვდომობა 24/7. 

                             

მოქნილობის დონე 

მოქნილობის დაბალი 

ხარისხი ცვლილებებთან 

ადაპტაციისას. 

პლატფორმა უზრუნველყოფს 

მოქნილ ინტეგრაციას (API-ს 

მეშვეობით). 

სისწრაფე დამოკიდებულია  ბანკის 

თანამშრომლის მუშაობის 

ხარისხზე. 

ოპერაციები სრულდება 

მყისიერად. 

ნახაზი 1. ბანკების ტრადიციული და ციფრული მოდელის შედარება 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

მესამე თავში, „საკრედიტო ორგანიზაციების ინოვაციური მიზნები და 

პერსპექტივები თანამედროვე ფინანსურ სექტორში“ - განხილულია საბანკო 

მომსახურების მიწოდების თანამედროვე ტექნოლოგიები, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის და საბანკო ასოციაციის მიერ 2020 წლიდან ღია ბანკინგის 

სტანდარტებზე  ერთობლივი მუშაობის შედეგები.   

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, საბანკო და ფინანსური ბაზარი 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა. დაიწყო ღია ბანკინგის ერა და მასთან ერთად, 

ფინტექ ეკოსისტემის ზრდა. მსოფლიო ტენდენციებს არც საქართველო ჩამორჩა 

– ეროვნულმა ბანკმა და საქართველოს საბანკო ასოციაციამ ღია ბანკინგის 

საერთო სტანდარტების შემუშავებაზე 2020  წელს დაიწყეს მუშაობა. მათი 

შემუშავებული ჩარჩოს მიხედვით, ღია ბანკინგის შემოღება რამდენიმე ეტაპად 

იგეგმება. სავარაუდოდ, 2021 წლის 31 მარტიდან მომსახურება კომერციული 

ბანკების მომხმარებლებისთვის იყო ხელმისაწვდომი.  ხოლო შემდგომ 

ეტაპებზე უკვე არასაბანკო ინსტიტუტების ჩართვა და ფუნქციების გაფართოება, 

მათ შორის კი გადახდების ინიცირებაც იქნება შესაძლებელი. 

ღია ბანკინგში ელექტრონული ტექნოლოგიის მეშვეობითა და 

მომხმარებლის ინიციატივით, საფინანსო ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის 

მყისიერი გაცვლა იგულისხმება..6 

ღია ბანკინგის არსში უკეთ გასარკვევად კი, ღია ბანკინგის წარმოშობის 

ისტორიაზე თვალის გადავლება დაგვეხმარება. დაახლოებით 10 წლის წინ, 

საბანკო საქმე დახურულ საქმიანობად მოიაზრებოდა – ფილიალში მისვლა და 

                                                      
6 https://bankofgeorgia.ge/ka/business/digital-bank/open-banking უკანასკნელად გადამოწმდა- 10.09.2022 

https://bankofgeorgia.ge/ka/business/digital-bank/open-banking
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ფინანსების იქიდან მართვა, ანუ პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტის 

აუცილებლობა. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ინტერნეტბანკები 

შეიქმნა, რამაც ახალი წარმოდგენის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი – საბანკო 

მომსახურების დისტანციურად მიღებაც შესაძლებელია. ამის შემდეგ, screen 

scraping მიდგომა განვითარდა, როდესაც სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად, 

ინტერნეტბანკი მესამე მხარეს გადაეცემოდა. აღნიშნულს საკმაო ვნებათაღელვა 

მოჰყვა ზოგიერთი ბანკის მხრიდან. 2015 წლიდან კი ევროკავშირის ახალი 

რეგულაციით არსებული პრობლემა გადაწყდა და Open API გამოჩნდა. 

დღეისთვის არსებული ღია ბანკინგი სწორედ Open API საფუძველზეა აგებული. 

 

ნახაზი 2. ეტაპები დახურული ბანკინგიდან-ღია ბანკინგამდე 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

ღია ბანკინგი გულისხმობს მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის გაცვლას, 

ტრანზაქციების გაზიარებას, ასევე გადახდების ინიცირების შესაძლებლობას. ის 

ახალ შესაძლებლობებს ქმნის როგორც ბანკებისათვის, ასევე ფინტექ 

ეკოსისტემის სწრაფი განვითარებისათვის. 

ღია ბანკინგი ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით სხვადასხვა 

საფინანსო ორგანიზაციას შორის, მომხმარებლის ინიციატივით, ფინანსურ 

ინსტიტუტებში არსებული ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გაცვლას 

გულისხმობს. მნიშვნელოვანია, რომ ღია ბანკინგს დადებითი შედეგების მოტანა 

შეუძლია როგორც მომხმარებლებისთვის, ისე მთელი საფინანსო 

სექტორისთვის. ღია ბანკინგი ქმნის ნაყოფიერ ნიადაგს ახალი ტექნოლოგიების 

შესაძლებლობის ეფექტურად გამოყენებისათვის, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, ზრდის ჯანსაღ კონკურენციას და მონაცემებზე 

დაფუძნებული ფინტექ-ბიზნესს მოდელების განვითარების საფუძველია. 7 

                                                      
7 http://www.association.ge/bank-projects-detail/10/ghia-bankingi/ უკანასკნელად გადამოწმდა- 

10.10.2022 

დახურულ
ი ბანკინგი

ინტერნეტ-
ბანკინგი

Screen 
scraping

Open API
ღია 

ბანკინგი

http://www.association.ge/bank-projects-detail/10/ghia-bankingi/
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 ამავე თავში, ასახულია ავტორის მიერ ჩატარებული online-კვლევის 

შედეგები, მოსახლეობის მიერ ბანკების ინოვაციური პროდუქტების მიმართ 

დამოკიდებულების გასარკვევად, რის საფუძველზეც შეგვიძლიათ დავასკვნათ 

რომ მოქალაქეები აქტიურად მიყვებიან  ტრენდს და ისინი უფრო და უფრო მეტ 

ინოვაციურ პროდუქტს ითვისებენ, მოსწონთ და შემდეგ იყენებენ. ამ პროცესის 

დადებით მხარე კი დროის დაზოგვით მიღებული სარგებელია, რაც 21-ე 

საუკუნეში ძალიან ფასობს. 

ბოლო ათეული წლებია საბანკო სექტორი საქართველოში რჩება ქვეყნის ერთ-

ერთ ყველაზე მზარდ და სტაბილურ სექტორად. საბანკო სექტორს უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკაში, მისი სტაბილურობა კი ქვეყნის 

ეკონომიკური და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის საწინდარია. საქართველოში 

საფინანსო ურთიერთობები უძველეს დროში ჩამოყალიბდა და განვითარების 

მრავალი წინააღმდეგობებით სავსე ეტაპი დასძლია. ჩვენი ქვეყნის უმძიმესი 

წარსულის მიუხედავად, ნელი ნაბიჯებით წინ მივიწევთ, რაზეც ბევრი 

საერთაშორისო კვლევაც მიუთითებს. ქართული ბანკები გამოწვევებს დღემდე 

საკმაოდ კარგად უმკლავდებიან, რეგიონში გამოირჩევიან ავტომატიზაციის 

მაღალი დონით, აქტიურად ნერგავენ ინოვაციურ პროცესებს და თავიანთ 

ინოვაციურ პროდუქტებს სთავაზობენ არამხოლოდ ქართულ მოსახლეობას, 

არამედ საზღვარგარეთაც. 

ჩატარებული ონლაინ-კვლევის მიზანიც, სწორედ ამ მომხმარებელთა საბანკო 

ინოვაციების მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა იყო: რამდენად მოსწონთ 

ბანკების მიერ დანერგილი ინოვაციური მომსახურებები და რამდენად არიან 

კმაყოფილები  კომერციული ბანკების მიერ გამოყენებული თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით.  

აღსანიშნია, რომ რესპოდენტთა 55,2%-ს ყოველდღიურად უწევს საბანკო 

დაწესებულების პროდუქტით ან მომსახურებით სარგებლობა და ამ მომსახურების 

მისაღებად მათი 83 % უპირატესობას დისტანციური სერვისების გამოყენებას 

ანიჭებს. 

კვლევის შედეგად ნათელია, რომ მოსახლეობის უმეტესობა საბანკო 

ინოვაციების მიმართ პოზიტიურად არის განწყობილი, მაგრამ ჰიპოთეზა იმის 

შესახებ რომ ინოვაციების დანერგვა აძვირებს საბანკო პროდუქტებს და 
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მომსახურების არ გამართლდა. გამოკითხულთა 68 % მიიჩნევს, რომ ინოვაციები 

არ იწვევს საბანკო მომსახურების გაძვირებას, ხოლო 36 % პირიქით, თვლის რომ 

ინოვაციები აიაფებს საბანკო პროდუქტებს.   

დიაგრამა 2. რამდენად ხშირად გიწევთ  საბანკო დაწესებულების 

მომსახურებით/პროდუქტებით სარგებლობა? 

 

დიაგრამა 3. საბანკო მომსახურების მისაღებად უპურატესობას ანიჭებთ 

ფილიალში ვიზიტს თუ დისტანციურ სერვისებს? 

 

გამოკითხულთა 42,1 % სრულად ან მეტწილად ეცნობა საბანკო სექტორში 

მიმდინარე ინოვაციურ პროცესებს და მიაჩნიათ, რომ საქართველოს საკრედიტო 

სისტემა მეტწილად ორიენტირებულია ინოვაციებზე. 

55%

21%

8%

14%

2%

ყოველდღიურად კვირაში რამდენჯერმე თვეში ერთხელ

თვეში რამდენჯერმე სხვა

16%

84%

უპირატესობას ანიჭებს ფილიალში ვიზიტს

უპირატესობას ანიჭებს დისტანციურ სერვისებს
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დიაგრამა 4. თქვენი აზრით, ინოვაციების დანერგვა: 

 

 

კომერციულ ბანკებს უფრო და უფრო მართებთ გაითვალისწინონ საკუთარი 

კლიენტების აზრი და  გახადონ დისტანციური პროდუქტები თუ მომსახურება 

ბევრად ხელმისაწვდომი, რათა მრავალი საბანკო ოპერაციის შესრულება უფრო 

ადვილად  და უსაფრთხოდ იქნეს შესაძლებელი. 

დასკვნა 

ნაშრომის მთავარ მიზანს წარმოადგენს საბანკო სექტორში ინოვაციური 

ინსტრუმენტების ეფექტურობის განმსაზღვრელი დებულებების ჩამოყალიბება 

ციფრული ტრანსფორმაციისა და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენების 

თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით. ბანკის ფუნქციონირებაში 

გამოყენებული ციფრული ინოვაციური პროდუქტების სწრაფი ზრდა წინაპირობაა 

ყველა იმ  ფაქტორისა,რომელიც შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ რეკომენდაციების 

სახით, როგორც კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგები: 

1. ინტერნეტის გავლენას თანამედროვე სამყაროზე ისტორიული ანალოგი არ 

გააჩნია.  21-ე საუკუნის  ტექნოლოგიები სწრაფად იცვლება ადამიანების 

ცნობიერებასთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ გარემოში  მზად იყო 

ყველა სახის ცვლილებისთვის და შეაფასო ამ პროცესების სავარაუდო შედეგები  

ადგილისა და სტატუსის შესანარჩუნებლად, საბანკო პროდუქტებისა და 

მომსახურების ბაზარზე. ინოვაციური საქმიანობა ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი 

22%

45%

9%

24%

აძვირებს საბანკო პროდუქტს/მომსახურებას

აიაფებს საბანკო პროდუქტს/მომსახურებას

არ აქვს გავლენა

მიჭირს პასუხის გაცემა



24 

ინსტრუმენტი მთლიანობაში ეროვნული ეკონომიკური სისტემის 

კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად, რომლის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია საფინანსო ორგანიზაციები. 

2. საკვლევი საკითხის თეორიულ-მეთოდოლოგიურმა ანალიზმა, 

რომლებშიც განხილულია საბანკო სექტორის თანამედროვე ინოვაციური 

საქმიანობა, ინტერნეტ-ტექნოლოგიების საყოველთაო სივრცის გათვალისწინებით, 

შესაძლებლობა მოგვეცა ჩამოგვეყალიბებინა საბანკო ინოვაციის ახლებური 

განმარტება, ციფრული  ეპოქის თავისებურებების გათვალისწინებით.  

განხილულ იქნა ყველა ის სარისკო ფაქტორები, რომელიც თან სდევს ყველა  

იმ ინოვაციური პროდუქტის დანერგვას, რომლებიც დაფუძნებულია ღრუბლოვან 

სისტემებზე. ციფრული პლატფორმების ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა 

საბანკო ინოვაციური პროდუქტების დანერგვის ინსტრუმენტარიუმი.  

3. განვიხილეთ ციფრული პლატფორმის საფუძველზე დანერგილი 

თანამედროვე ინოვაციური პროდუქტები, როგორიცაა, ბლოკჩეინები, 

ტრანსსასაზღვრო გადარიცხვები, QR კოდი, მობილური აპლიკაციის 

ფუნქციონალები, ბიომეტრიული იდენტიფიკაცია. ციფრული ეროვნული ვალუტა 

და მათთან მიმართებაში კომერციული ბანკების ურთიერთქმედების 

თავისებურებები.  

4. თანამედროვეობაში ზოგადად ადამიანთა უმთავრეს პრობლემას 

წარმოადგენს თავისუფალი დრო, ამიტომ თითოეული მათგანი ცდილობს დროის 

მოკლე პერიოდში განახორციელოს და მიიღოს სასურველი საბანკო ოპერაცია. 

აუცილებელი და საჭირო მიზეზების გარეშე მომხმარებლები უკვე ბანკს აღარ 

სტუმრობენ, რისი ნათელი მაგალითია მობაილ-ბანკის და ჩეტ-ბოტის, ასევე 

ბანკების მიერ პერსონალური ბანკირების მომსახურების მიღების რაოდენობის 

ზრდა, რომლებიც მომხმარებლებს კონსულტაციებს უწევენ და სთავაზობენ 

საბანკო პროდუქტებს და აცნობენ სიახლეებს დისტანციური არხების 

გამოყენებით. 

5. დღეს ინოვაციების ზრდა ძირითადად განპირობებულია სწრაფად 

განვითარებადი ციფრული ტექნოლოგიების ბაზრით და მონაცემების  ძიების, 

კომბინაციისა და ანალიზის ახალი ვარიანტების გაჩენით. თანამედროვე 

ფინანსური ბაზარზე მკვეთრად  იზრდება „ფინტექ-სტარტაპების“ როლი, 
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რომლებიც ამჟამად, შეიძლება ითქვას, რომ   მათი განვითარებისთვის 

გადაჭარბებული რაოდენობით ფინანსურ ინვესტიციებსაც კი  იზიდავენ.  

ამიტომაც, ფინანსური სერვისების დინამიურად განვითარებად ბაზარზე, 

კონკურენტულ გარემოში გაძლების მიზნით, კომერციული ბანკები კიდევ უფრო 

დაჩქარებული ტემპით აშენებენ ახალ ეფექტურ ბიზნეს მოდელებს, მომხმარებლის 

გამოცდილების და მოლოდინების ცვალებადობის გათვალისწინებით, ცდილობენ 

უზრუნველყონ საუკეთესო მომსახურება, ვინაიდან მათ უკვე უწევთ არა მხოლოდ 

ბანკებისთვის კონკურენციის გაწევა, არამედ ბევრი ფინტექ-კომპანიისთვის ღია 

ციფრულ სივრცეში. 

6. საჭიროა ციფრულ სივრცეში პროცესების მუდმივი მონიტორინგი, 

ტესტირება, რადგან ინტერნეტ თაღლითობა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის 

ციფრულ ბანკინგს, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში ინტერნეტ 

თაღლითობით მიყენებული ზარალი მილიონობით დოლარს აჭარბებს. 

აუცილებელია ინფორმაციული უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების დანერგვა, 

რათა თავიდან აიცილონ მსგავსი შემთხვევები. საბანკო სექტორი ერთ-ერთი 

ყველაზე მაღალრეგულირებადი სექტორია, შესაბამისად, ხშირია 

მარეგულირებლის მიერ შემოღებული რეგულაციები, რომლებიც ხშირ 

შემთხვევაში იწვევენ ბიზნეს პროცესების მნიშვნელოვან ცვლილებას. ამიტომაც, 

მნიშვნელოვანია მთავრობის მიერ მოხდეს ფინანსური ტექნოლოგიების ბაზარზე 

შესვლის ბარიერების გამარტივება, სახელმწიფოს მხრიდან  წარმატებულ უცხოურ 

ფინტექ კომპანიებთან თანამშრომლობა და კიბერუსაფრთხოების გაუმჯობესება. 

7. ჩატარებული კვლევიდანაც ჩანს, რომ საქართველოში ბანკების ციფრული 

ინოვაციების დანერგვა დაჩქარებული ტემპებით მიმდინარეობს. მოსახლეობა 

ნელ-ნელა თითქმის მთლიანად ციფრულ არხებზე გადადის. თუმცა, ამ პროცესს 

თან ახლავს საკმაოდ დიდი უარყოფითი მხარეები, კერძოდ, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, აუცილებლად შემცირდება ბანკებში დასაქმებულთა რიცხვი. თუ 

გასათვალისწინებელია, რომ დღეს საქართველოს ბაზარზე ბანკები ყველაზე მეტ 

სამუშაო ადგილს სთავაზობს მოსახლეობას, ეს ფაქტი ქვეყნის კეთილდღეობაზე 

შეიძლება ნეგატიურად აისახოს. შეიძლება ითქვას, ინოვაციების დანერგვა 

საქართველოში გარკვეულ პრობლემებს აწყდება, თუმცა ბაზარი მას ადვილად 

აითვისებს, თუ მისი წევრები დაინახავენ ამ ინოვაციით მიღებულ სარგებელს. 
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8. ბანკები და მათი მომხმარებლები მიჰყვებიან ტრენდს და ისინი უფრო და 

უფრო მეტ ინოვაციურ პროდუქტს ითვისებენ, მოსწონთ და შემდეგ იყენებენ. ამ 

პროცესის ძალიან დიდ დადებით მხარედ მიჩნეულია დროის დაზოგვით 

მიღებული სარგებელი, რაც, 21-ე საუკუნეში ძალიან ფასობს. ასევე საკმაოდ 

გაადვილებული ინტერფეისები ხელს უწყობს ყველა სახის მომხმარებლის 

სურვილზე მორგებას. პრობლემები, რაც ინოვაციური პროდუქტების დანერგვას 

ახლავს თან, რეალურია. მიუხედავად იმისა, რომ გაციფრულების ტრენდი 

აღმავალია და ონლაინ ტრანზაქციების პროცენტული წილი განუხრელად 

იზრდება, კომერციულ ბანკებს მაინც უჭირთ მთლიანად უარი თქვან ტრადიციულ 

ბანკიგზე და იძულებულნი არიან შეინარჩუნონ ფილიალები და სერვისცენტრები, 

რათა მომსახურებით უზრუნველყონ ის კლიენტები, ვისთვისაც ხელმისაწვდომი 

არ არის ციფრული პროდუქტები. თუ გავითვალისწინებთ ბანკების მისწარფებას, 

„სუპერ-აპად“ ქცევის თაობაზე, სავარაუდოა, რომ ბანკი, როგორც ფინანსური 

ინსტიტუტი მთლიანად გადაინაცვლებს ციფრულ სივრცეში, რადგან 

გლობალიზაციისა და ციფრულიზაციის მზარდი ტემპები ბიზნეს-პროცესებიდან 

ცოცხალი სამუშაო ძალის  სრულიად გამორიცხვას გვიქადის. 
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