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A b s t ra c t  
 

The present  dissertation paperwork –“Competition in the Georgian Banking 

Sector and the Ways to improve its Regulation” – deals with the analysis of foreign 

experience in the development of competitive relations and the impact of legal 

regulations peculiar to the Georgian banking sector on interbank competition in a 

market economy. The topicality of the problem lies in the fact that there is a high 

concentration and unhealthy competition in the banking sector of the country. 

The main problem of the state regulation of competition is the explicit dualism 

in the banking services market - the state is at the same time the regulator of the 

banking system while simultaneously participating in the banking activity and directly 

or indirectly managing credit organizations, which compete with banking services in 

the market. 

Accordingly, the National Bank of Georgia is a multi-mandate body, which on 

the one hand facilitates financial stability in the country and on the other hand, ensures 

free competitions, where in deciding on the issue of separation of hierarchical 

mandates financial stability is prioritized to certain extent. 

Competition in the banking market is characterized by certain specific features 

and it is distinguished from the competition in other markets. One of the most 

important differences stipulates that the banking market operates with money, 

absolute liquid assets, which can’t be substituted with other assets; it makes money 

with money and thus gets its maximum profit. Another important feature is related to 

the mobility of financial capital in the banking sector. 

The first chapter of the paper, under the title of  “Foreign Experience of 

Interbank Competition and Georgian Reality” addresses the analysis of 

competitive relations in the banking sector, foreign experience, as well as existing 

competition existing in the Georgian banking market reality. The second sub-chapter 

of the same chapter deals with the peculiarities of the activities of those banks that 

operate with the participation of foreign capital and the influence they have on 

banking competition. The third sub-chapter describes in detail the main directions of 

the state competition policy in Georgia, particularly, the forms of interbank 

competition and state functions to create a highly competitive environment in the 

banking market.   

As a result of studying the issues mentioned above, it was revealed that among 

the forms of competition in the Georgian banking sector, price-related competition 

remains prominent. It is noted that, the peculiarity of price competition in the banking 

sector of the economy is due to the lack of a clear correlation between the consumer 

values of goods / banking services and the prices, therefore the boundary between 

these two open and hidden price competitions is obscure. The frameworks, in which 

the bank is able to maneuver significantly through interest rates, commission fees 

rates, and service rates, are expandable. At the same time, buyers of banking services, 

especially if they are regular customers, through the negotiations may impact the 

prices and gain significant discounts. However, price competition has certain limits 

influenced by endogenous and exogenous forces that significantly restrict the 

opportunities for price competitions. 

The second chapter of the paper - "Impact of Legal Regulations 

Implemented in the Georgian  Banking Sector on Interbank Competition" – 

concerns the study of the legislative-normative framework related to the legal 

regulation of interbank competition. A wide range of positive trends, that have been 

observed recently in the banking sector are as follows: consolidation and expansion of 
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banks; improving of the banking supervision policy by the National Bank; tightening 

restrictions for minimum  authorized capital  and other indicators, etc., which slightly 

changed  the distribution of forces in the banking system. Nevertheless, it is 

established that there are no separate legal acts to regulate banking competition in 

Georgia. Competition in the banking market, as one of the “economic agents” is 

within the norms of the Law of Georgia on Competition. The research results revealed 

that none of the decisions made by the National Competition Agency was related to 

the abuse of the dominant position in the banking sector, restrictive agreements and 

unfair competition. Hence, we can conclude that the distribution of customers nation-

wide among commercial banks is coordinated and quite harmonious. 

According to the applicable legislation of Georgia the level of concentration of 

the banking market is determined by the Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Based 

on the calculations drawing on the example of all fifteen commercial banks, the credit 

market concentration index (HHI) has shown the annual growth rate of 4.03%, which 

automatically implies the increasing difficulty for new players to enter the market 

from year to year. In fact, the banking market is highly concentrated and the 

dominance of two leading commercial banks is clearly evident. Their market positions 

apparently violate the rules of competition. The situation necessitates effective 

monitoring by both the National Bank of Georgia and the Competition Agency. 

According to the above-mentioned, an opinion has been voiced that legislation rules 

regulating the market competition do not reflect the situation in the banking market 

thoroughly and don’t guarantee free competition in the banking sector. Consequently, 

it’s expedient to develop separate legal acts to regulate banking competition 

successfully.  

The same chapter of the dissertation paper analyses newly introduced 

regulations for effective banking supervision and their direct and indirect impacts on 

interbank competition, namely, introduction of risk-based supervisory principles such 

as changes in the capital and liquidity standards of a commercial bank, instruction on 

the requirements of pricing models of commercial banks, responsible lending 

principles for individual customers and legal regulations related to the global 

pandemic. 

The third chapter of the dissertation paperwork- "Impact of the bank 

service quality on interbank competition and the ways to improve them in 

Georgia" – discusses the service quality in banking system, regarded as a tool to 

increase competitiveness of the credit organizations and the barriers to  the banking 

market entry, considered as determiners of  free competition. 

The first subchapter describes the methods for determining the level of bank 

service quality and analyses the results of customer surveys conducted by various 

banks. The second subchapter reflects the effectiveness of free consulting services that 

have been introduced in the Georgian banking sector over the last decade for the 

purpose of service quality improvement. The third subchapter provides classification 

of barriers to entry in the banking market including those barriers actually 

characterizing the Georgian banking market.   

Finally, it must be noted that the paper reflects the determiners of interbank 

competition, 28 years of regulatory experience, changes made by the National 

Competition Agency in November 2020, the impact of both global processes and 

Covid-19 on the competitiveness of the Georgian banking sector and the ways to get 

started with continuous improvement. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 

საქართველოს ეკონომიკა ლიბერალიზაციის საკმაოდ მაღალი დონით და 

საკანონმდებლო-ადმინისტრაციული ბარიერების სიმცირით გამოირჩევა. 

მიუხედავად ამისა, ბაზრის ზოგიერთ სეგმენტს ქვეყანაში, მათ შორის 

საბანკო სექტორს კონცენტრაციის მაღალი ხარისხი ახასიათებს. ეკონომიკის 

თეორიიდან ცნობილია, რომ მაღალი კონცენტრაციის მქონე ბაზრის 

სტრუქტურა მოგების მაღალი მარჟის არსებობას განაპირობებს. აგრეთვე, 

საქართველოს ეკონომიკის ზოგიერთი სტრუქტურული პრობლემა ბაზარზე 

ნაკლებად კონკურენტული გარემოს და კონკურენციის სათანადო 

ინსტიტუციური ჩარჩოების არარსებობით შეიძლება იყოს განპირობებული.  

რამდენადაც საქართველოში 1992 წელს დამტკიცებული კონკურენ-

ციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა 2005 წელს გაუქმდა, შესაბამისად 

კონკურენციის წესებისა და პრინციპების დაცვაზე ქმედითი ზედამხედვე-

ლობა აღარ ხორციელდებოდა. ყოველივე ამან ბაზარზე უკვე დამკვიდ-

რებული სუბიექტების მხრივ ანტიკონკურენტული ქმედებების და საბაზრო 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების რისკები წარმოქმნა. „საქართველოს 

კანონი კონკურენციის შესახებ“, რომელიც მიღებული იქნა 2014 წელს, 

განსაზღვრავს და არეგულირებს ჩვენს ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე 

თავისუფალი კონკურენციის უზრუნველმყოფ ნორმებს. მიუხედავად ამისა, 

აღნიშნულ დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება არ იყო გამახვი-

ლებული საბანკო სექტორზე, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალზე და 

ბიზნესის მამოძრავებელ ძალაზე. ცხადია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისა 

და სტაბილიზაციისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს საბანკო საქმიანობის 

განვითარებას და საბანკო ბიზნესში კონკურენტული გარემოს არსებობას. 

საბანკო სექტორში კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბება და განვითარება 

საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელმაც ხე-

ლი უნდა შეუწყოს ფინანსური სახსრების თავისუფალ გადაადგილებას და 

როგორც საბანკო ბიზნესის, ისე ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდას. 

საქართველში საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის კვალობაზე ძირ-
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ფესვიანად შეიცვალა საბანკო სექტორი, ის პრაქტიკულად გახდა სახელ-

მწიფოსაგან დამოუკიდებელი ბიზნესი და ქვეყანაში განხორციელებული 

ეკონომიკური რეფორმებიდან ერთ-ერთი წარმატებული. მიუხედავად 

აღნიშნულისა, დღემდე ადგილი აქვს ბანკების კონცენტრაცია/კონსოლიდა-

ციის პროცესს, საბანკო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე ფასების 

იდენტურობას, ბაზარზე ახალი მოთამაშის მიერ ადგილის დამკვიდრების 

სირთულეს და ა.შ. რაც ზღუდავს ბანკთაშორისი თავისუფალი კუნკურენ-

ციის ელემენტებს. ზემოაღნიშნული შესაძლოა გამოწვეული იყოს სახელ-

მწიფოს მხრიდან რეგულირების სათანადო მექანიზმების არარსებობით. 

ფაქტია, რომ შესაბამისი მიმართულებით ადმინისტრირების არსებული 

მექანიზმები და პროცედურები დახვეწას საჭიროებს, განსაკუთრებით საყუ-

რადღებოა ბანკთაშორისი კონკურენციის უცხოური გამოცდილების გაზია-

რება, საქართველოს საბანკო სექტორში განხორციელებული ახალი სამარ-

თლებრივი რეგულაციების ანალიზი, სახელმწიფოს როლის გამოვლენა 

ქვეყნის ბანკთაშორისი კონკურენციის პოლიტიკის გაუმჯობესების მიზნით, 

რამაც თავისთავად განსაზღვრა ჩვენს მიერ საკვლევი თემის შერჩევა. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია უცხოური გამოცდი-

ლების საფუძველზე საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული კონკუ-

რენციის რეგულირების მექანიზმების შესწავლა, ბანკთაშორის კონკურენცი-

აზე მოქმედი ფაქტორების გამოვლენა და მისი სრულყოფის გზების ძიება. 

დასახული მიზნიდან გამომდინარე კვლევის ძირითადი ამოცანებია: 

 საბანკო კონკურენციის უცხოური გამოცდილების შესწავლა და 

ქართულ რეალობასთან შესაბამისობა; 

 საქართველოში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით ფუნქციონი-

რებადი ბანკების გავლენის შესწავლა ბანკთაშორის კონკურენციაზე 

და შესაბამისი ანალიზის გაკეთება; 

 გლობალიზაციის გავლენის შესწავლა საქართველოს საბანკო სექტო-

რის კონკურენტუნარიანობაზე; 

 სახელმწიფო კონკურენტული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულე-

ბების შესწავლა და მისი სრულყოფის გზების ძიება; 
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 საქართველოს საბანკო სექტორში განხორციელებული ახალი სამარ-

თლებრივი რეგულაციების და საბანკო მომსახურების ხარისხის 

გავლენის შესწავლა ბანკთაშორის კონკურენციაზე; 

 ბანკთაშორისი კონკურენციის განმსაზღვრელი ინდექსების შესწავლა 

და მისი ანალიზი ბოლო ხუთი წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. სადისერტაციო თემის კვლევის საგანია 

საქართველოს საბანკო სექტორი ზოგადად, რომელიც დღეისათვის წარმოდ-

გენილია საქართველოს ეროვნული ბანკით და თხუთმეტი კომერციული 

ბანკით, ხოლო კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ბანკთაშორისი კონკუ-

რენტუნარიანობა. 

კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევის დროს გამოყენებული იქნა 

როგორც თვისობრივი (ჩაღრმავებული და ჯგუფური ინტერვიუ), ისე რაო-

დენობრივი მეთოდები, კერძოდ, დაკვირვების, შედარების, ეკონომიკური 

ანალიზის, ანკეტირების, კონტენტ-ანალიზის და მონოგრაფიული კვლევის 

მეთოდები. 

თვისობრივი კვლევის შედეგად მოხდა კვლევის მიზნის და ამოცა-

ნების ფორმულირება, ასევე განისაზღვრა კვლევის საგანი და ჩატარდა 

ჩაღრმავებული და ფოკუსირებული ინტერვიუ სხვადასხვა ბანკის ტოპ-

მენეჯერებთან და 10 მსხვილ კლიენტთან.  

ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჩატარდა ხუთი კომერციული ბანკის ტოპ-

მენეჯერთან უფასო საკონსულტაციო მომსახურების სხვადასხვა ფორმების 

დანერგვის შედეგების შესწავლის მიზნით, ხოლო ჯგუფური ინტერვიუ - 

ერთ-ერთი ბანკის ათ მსხვილ კლიენტთან ბანკის მომსახურების ხარისხის 

გამოსავლენად. 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები გამოყენებული იქნა კვლევის 

ობიექტის რაოდენობრივი პარამეტრების გასაანალიზებლად, კერძოდ - 

კონკურენტული ურთიერთობების განვითარების უცხოური გამოცდი-

ლების ანალიზის, საქართველოს საბანკო სექტორში მიმდინარე კონკურენ-

ციის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზის და ბოლო ხუთი წლის 

მონაცემებზე დაყრდნობით კონკურენციის განმსაზღვრელი ინდექსების 
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გაანგარიშების დროს. 

დაკვირვების მეთოდის გამოყენებით განხორციელდა ევროპის და 

აზიის ქვეყნების საბანკო სექტორში არსებული კონკურენტული გარემოს 

შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, მონაცემების შეგროვება და ანალიზი. 

დაკვირვება განხორციელდა წინასწარ შემუშავებული სტრუქტურის მიხედ-

ვით, კერძოდ როგორც თავების, ისე ქვეთავების შესაბამისად, რომლის 

შედეგების იმპლემენტაციაც მოვახდინეთ ნაშრომში.  

შედარების მეთოდის გამოყენებით მოვახდინეთ კაპიტალის კონცენ-

ტრაციის დონის შედარება საქართველოს და უცხოეთის საბანკო სისტემებს 

შორის. აგრეთვე განვახორციელეთ ქვეყანაში მოქმედ ბანკებს შორის საბანკო 

მომსახურების ხარისხის ურთიერთ შედარება.  

ანალიზის მეთოდი გამოყენებული იქნა თითქმის ყველა საკვანძო 

საკითხის დამუშავებისას ჩვენს მიერ მოპოვებული როგორც პირველადი, 

ისე მეორადი ინფორმაციის საფუძველზე. გარდა ამისა, გავაანალიზეთ 

სხვადასხვა მეცნიერთა ნაშრომები, მათი შეხედულებები ზოგადად კონკუ-

რენციაზე და კერძოდ ბანკთაშორის კონკურენციაზე.  

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ კონკურენციის მარეგული-

რებელი ნორმატიული აქტების განხილვისას, რომელიც სხვადასხვა დროს 

იქნა მიღებული საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის და საზედამ-

ხედველო მარეგულირებელი ორგანოების მიერ.  

მონოგრაფიული კვლევის მეთოდის გამოყენებისას შევიმუშავეთ 

კითხვარი კომერციული ბანკების კლიენტების საბანკო კონკურენციის 

შესახებ შეხედეულებების გამოსავლენად და ჩავატარეთ on-line გამოკითხვა, 

რომელიც ითვალისწინებდა როგორც დახურული, ისე ღია ტიპის კითხვებს. 

ამასთანავე საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული არაჯანსაღი 

კონკურენციის ფაქტების გამოსავლენად განვსაზღვრეთ ფოკუს ჯგუფები, 

რომლებთანაც ჩავატარეთ ინტერვიუ. ასევე, თავისუფალი ინტერვიუირება 

განვახორციელეთ ოთხი წამყვანი ბანკის ტოპ მენეჯერებთან, როგორც 

კოლეგებთან, მათ მიერ კონკურენტების შესწავლის ერთგვარი „საიდუმ-

ლოს“ გამოსავლენად. 
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კვლევის მეცნიერული სიახლე.  

 შესწავლილია და გაანალიზებულია საქართველოს საბანკო სექტორში 

განხორციელებული ახალი სამართლებრივი რეგულაციების გავლენა 

საბანკო კონკურენციაზე; 

 გამოვლენილია უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით მოქმედი 

ბანკების ფუნქციონირების თავისებურებები საქართველოში და მათი 

გავლენა ბანკთაშორის კონკურენციაზე გლობალიზაციის პირობებში; 

 ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის (HHI) საფუძველზე გაანგარიშებუ-

ლია საქართველოს საბანკო ბაზრის კონცენტრაციის დონე მთლიანი 

აქტივების და მთლიანი სესხების მიხედვით, რომელიც არ იძლევა 

სრულყოფილ სურათს ბანკთაშორისი კონკურენციისა და კონცენ-

ტრაციის შესახებ და რეკომენდირებულია HHI ინდექსთან ერთად 

ლერნერის და სხვა დამატებითი ინდექსების გამოყენება, კერძოდ: 

შეფარდებითი კონცენტრაციის კოეფიციენტის (K), ჰოლი-თაიდმანის 

ინდექსის (HTI) და ენთროპიის კოეფიციენტის (E); 

 შესწავლილია ეროვნული ბანკის მიერ ლიდერი ბანკებისათვის დამა-

ტებითი ბუფერის დაწესების როლი ბანკთაშორის კონკურენციაზე; 

 გაანალიზებულია და დადგენილია მსოფლიო გლობალური პროცე-

სების გავლენა საქართველოს ბანკთაშორის კონკურენციაზე კომერ-

ციული ბანკების გაციფრულების მიმართულებით და მსოფლიო 

პანდემიის შედეგად ახალ რეალობაში ქართული საბანკო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობის ასპექტები; 

 გამოვლენილია საქართველოს თანამედროვე საბანკო ბაზარზე შესას-

ვლელი ბარიერები, როგორც თავისუფალი კონკურენციის განმსაზ-

ღვრელი ფაქტორები. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო 

ნაშრომი წარმოადგენს ქვეყნის საბანკო სექტორში არსებული კონკურენ-

ტული ურთიერთობების და სახელმწიფოს კონკურენტული პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების შესახებ თეორიულ კვლევას. კვლევის 

შედეგები, დასკვნები და წინადადებები შესაძლებელია გამოყენებული 
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იქნეს როგორც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს, ისე საბანკო სფეროს 

მარეგულირებელი ორგანოს მიერ. ასევე, საბანკო და არასაბანკო ორგანი-

ზაციებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 

ეკონომიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებო პროგრამე-

ბით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევის მიზნით. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. კვლევის მიზნებიდან და 

ამოცანებიდან, ასევე დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

წარსადგენი დისერტაციის გაფორმების სტანდარტით დადგენილი 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 152 

გვერდისაგან და შეიცავს შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებს, გამოყენებული ლიტერატურის სიას და 

დანართებს.  მისი  შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი I.  ბანკთაშორისი კონკურენციის უცხოური გამოცდილება და ქართული 

რეალობა 

1.1 კონკურენტული ურთიერთობების განვითარების უცხოური გამოც-

დილების ანალიზი  

1.2 უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით მოქმედი ბანკების ფუნქციონი-

რების თავისებურებები საქართველოში და მათი გავლენა ბანკთაშორის 

კონკურენციაზე გლობალიზაციის პირობებში  

1.3 სახელმწიფო კონკურენტული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოში 

1.3.1. ბანკთაშორის კონკურენციის ფორმები და თავისებურებები საქარ-

თველოში   

1.3.2. სახელმწიფოს ფუნქციები საბანკო მომსახურების ბაზარზე კონკურენ-

ტული გარემოს ჩამოსაყალიბებლად  

თავი II. საქართველოს საბანკო სექტორში განხორციელებული სამართლებ-

რივი რეგულაციების გავლენა საბანკო კონკურენციაზე 

2.1. ბანკთაშორისი კონკურენციის სამართლებრივი რეგულირების ზოგი-
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ერთი ასპექტები  და საბანკო ბაზრის კონცენტრაციის განმსაზღვრელი 

ინდექსები საქართველოში  

2.2. ახალი რეგულაციები საბანკო ზედამხედველობაში და მათი გავლენა 

კომერციული ბანკების კონკურენტუნარიანობაზე  

2.2.1. რისკებზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პრინციპები  

2.2.2. ცვლილებები კომერციული ბანკის კაპიტალის და ლიკვიდობის 

სტანდარტებში  

2.2.3. სესხებზე ფასდადების კომპონენტების გავლენა ბანკთაშორის კონკუ-

რენციაზე 

2.3. ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკის 

გავლენა საბანკო კონკურენციაზე  

2.4. მსოფლიო პანდემიასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულა-

ციები საქართველოს საბანკო სექტორში  

თავი III. საბანკო მომსახურების ხარისხის გავლენა ბანკთაშორის კონკუ-

რენციაზე და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში 

3.1. საბანკო მომსახურების ხარისხის დონის განმსაზღველი მეთოდები და 

მისი გავლენა ბანკის კონკურენტუნარიანობაზე  

3.2. საკონსულტაციო მომსახურება - ბანკთაშორის კონკურენციაზე 

მოქმედი ერთ-ერთი ფაქტორი  საქართველოში 

3.3. საბანკო ბაზარზე შესასვლელი ბარიერები, როგორც თავისუფალი 

კონკურენციის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის პირველ თავში - „ბანკთაშორისი კონკურენციის უცხოური 

გამოცდილება და ქართული რეალობა“ - წარმოდგენილია როგორც ევროპის 

და აზიის ქვეყნების საბანკო სექტორში არსებული კონკურენტული გარემოს 

ზოგადი დახასიათება, ისე საქართველოს საბანკო ბაზარზე არსებული ბან-

კთაშორისი კონკურენციის ამსახველი ფაქტები. ევროპის ქვეყნებიდან აქ-

ცენტი გაკეთებულია გერმანიის, ესპანეთის და ავსტრიის საბანკო სექტორ-

ზე. ანალიზი ჩატარებულია ევროპის ცენტრალური ბანკის წლიურ ანგარი-
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შებზე დაყრდნობით და გამოკვეთილია ევროკავშირის ბანკების კონსოლი-

დაციის პროცესისათვის დამახასიათებელი ისეთი ნიშნები, როგორიცაა - 

ევროკავშირის დონეზე ბანკების შერწყმის და შეძენის პროცესი, ტრანსნაცი-

ონალური შერწყმების წილის ზრდა, კონცენტრაციის პროცესის შედეგად 

მრავალდარგოვანი ფინანსური ჯგუფების ჩამოყალიბება, ბანკების სადაზ-

ღვევო კომპანიებთან და ონლაინ რეჟიმში მომუშავე შუამავლებთან დაახ-

ლოების რიცხოვნობის ზრდა. პარალელურად არის შესწავლილი და გაანა-

ლიზებული საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული კონკურენტული 

გარემო და უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით მოქმედი ბანკების გავლე-

ნა ბანკთაშორის კონკურენციაზე გლობალიზაციის პირობებში. აღნიშნული 

საკითხის შესწავლის და კრიტიკული გააზრების შედეგად დასაბუთებუ-

ლია, რომ ჩვენი ქვეყნის საბანკო სექტორისათვის დამახასიათებელია კონ-

ცენტრაციის მაღალი დონე, რაც გამოიხატება, ერთი მხრივ, ორი ლიდერი 

ბანკის მიერ მთლიანი აქტივების 74%–ის ფლობით და მეორე მხრივ, ფასი-

ანი ქაღალდების ბაზრის არასათანადო დონეზე განვითარებით. როგორც 

ევროკავშირის ქვეყნებში, ისე საქართველოს საბანკო სექტორში საბაზრო 

ეკონომიკაზე გადასვლიდან დღემდე ადგილი აქვს კონცენტრაცია/კონსო-

ლიდაციის პროცესს. თუმცა, ბოლო 5 წლის მანძილზე უფრო გამოიკვეთა 

და თვალში საცემი გახდა სს „თიბისი ბანკის“ და სს „საქართველოს ბანკის“ 

მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც ასახულია №2 ცხრილში. 

ცხრილი 2. კონსოლიდაცია საქართველოს საბანკო ბაზარზე 
 კონსოლიდაციის 

თარიღი 

კონსოლიდაციაში მონაწილე ბანკები 

1 იანვარი, 2015 სს თიბისი ბანკის და სს ბანკი კონსტანტას შერწყმა 

2 მაისი, 2015 სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატ ბანკის შერწყმა 

3 2016 სს პროგრეს ბანკის ლიცენზიის გაუქმება და არასაბანკო 

ინსტიტუტად გარდაქმნა 

4 სექტემბერი, 

2016 

სებ–მა ლიცენზია ჩამოართვა ბანკ კავკასუს დეველოპმენტი. 

მიზეზი: აზერბაიჯანში დამფუძნებელი კომპანიის გაკოტრება 

5 ნოემბერი, 2016 კაპიტალ ბანკის დახურვა სებ–ის რეგულაციის დარღვევის 

გამო (ფულის გათეთრება) 

6 მარტი, 2017 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედომ მიიღო საბანკო 

ლიცენზია 

7 მაისი, 2017 სს თიბისი ბანკის და სს რესპუბლიკა ბანკის შერწყმა 

წყარო: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2  ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2
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 აქვე არის ყურადღება გამახვილებული საქართველოში უცხოური 

კაპიტალის მონაწილეობით ფუნქციონირებადი ბანკების რამდენიმე 

საერთო პრობლემაზე, რომელთა შორის აღსანიშნავია ის, რომ წამყვანი 

ბანკების გარდა, ბანკების გარკვეულ ნაწილს არ მიაჩნიათ პრიორიტეტად 

მაქსიმალურად სრული რეალიზება მოეხდინონ თავიანთი დისტანციური 

არხების პოტენციალის, რაც ზღუდავს თავისუფალ კონკურენციას საბანკო 

სექტორში.  

პირველი თავის მეორე საკითხში ყურადღება არის გამახვილებული 

გლობალიზაციის გავლენის შედეგად ბანკების ტრადიციული კონკურენ-

ტული უპირატესობების ცვლილებაზე - კლიენტებთან ხანგრძლივვადიანი 

კონტაქტები და განვითარებული ფინანსური ქსელი ნაწილობრივ კარგავს 

თავის მნიშვნელობას, წარმოიქმნება კლიენტების ახალი ფენა, რომლებიც 

აქტიურად სარგებლობენ ციფრული ბანკინგის სერვისებით და აქვთ 

მოთხოვნა მაღალტექნოლოგიური საბანკო სივრცით უზრუნველყოფაზე. 

შესაბამისად გამოტანილია დასკვნა, რომ უახლოეს პერსპექტივაში მსხვილი 

უნივერსალური ბანკები, მართალია უარს არ იტყვიან საბანკო გაყიდვების 

ტრადიციულ არხებზე, მაგრამ ფინანსური რესურსები მაქსიმალურად 

მიმართული იქნება ტექნოლოგიების დახვეწაზე და მომხმარებელთა 

ვირტუალური სერვისების გაუმჯობესებაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე 

ბანკებს უჩნდებათ ახალი კონკურენტული უპირატესობები.  

 პირველი თავის მესამე საკითხი ეთმობა სახელმწიფო კონკურენ-

ტული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს საქართველოში, სადაც 

ასახულია „კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის“ კრიტიკული 

ანალიზი, კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ფუნქცია-მოვალეობები და 

ბანკთაშორისი კონკურენტუნარიანობასთან დაკავშირებული სუსტი 

მხარეები. აქვე არის დეტალურად განხილული ბანკთაშორისი კონკურენცი-

ის ფორმები, რომელთა შორის ქართულ რეალობაში განსაკუთრებული 

როლი აკისრია კონკურენციის ყველაზე ძველ და აპრობირებულ ფორმას - 

საფასო და არასაფასო კონკურენციას. მართალია საქართველოს საბანკო 

სექტორში შეიმჩნევა არასაფასო კონკურენციის როლის ზრდა, მაგრამ ჯერ 
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კიდევ დომინირებული პოზიცია უჭირავს საფასო კონკურენციას, რადგანაც 

მომხმარებლების უმრავლესობა გადაწყვეტილებას უმეტესად იღებს 

საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების ფასებზე დაყრდნობით. მაშინ, 

როცა მსოფლიოს მაღალგანვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში საბანკო 

კონკურენცია სულ უფრო მეტად ხდება არასაფასო, რომლის მთავარი 

იარაღსაც წარმოადგენს საბანკო მომსახურების ხარისხი.  

 ამავე თავში გაანალიზებულია სახელმწიფოს ფუნქციები და 1992 

წელიდან დღემდე საქართველოს კონკურენტული პოლიტიკის შემუშავება-

რეალიზების შვიდი ეტაპი, რომელთა განმავლობაშიც მეტ-ნაკლებად იყო 

გამახვილებული ყურადღება ბანკთაშორის კონკურენციაზე. საწყის ეტაპზე, 

როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ საერთოდ არ ხდებოდა აქცენტირება საბანკო სექ-

ტორში თავისუფალი კონკურენტული გარემოს ფორმირებაზე. თუმცა, მეშ-

ვიდე ეტაპი, კერძოდ, 2020 წლის ცვლილებები შეეხო როგორც კონკრეტუ-

ლად საბანკო სექტორს, ისე ზოგადად ფინანსურ ბაზრებზე თავისუფალი 

კონკურენციის განმსაზღვრელ ელემენტებს.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში - „საქართველოს საბანკო 

სექტორში განხორციელებული სამართლებრივი რეგულაციების გავლენა 

საბანკო კონკურენციაზე“ - დეტალურად არის ასახული ის სამართლებრივი 

რეგულაციები, რომლებიც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს და 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ბოლო პერიოდში იქნა შემუშა-

ვებული და დამტკიცებული ბანკთაშორისი თავისუფალი კონკურენციის 

უზრუნველყოფის მიზნით. პირველ საკითხში განსაკუთრებული ყურად-

ღება არის გამახვილებული კონკურენციასთან დაკავშირებულ სამართლებ-

რივ აქტებს შორის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტზე - „ბაზრის 

ანალიზის მეთოდური მითითებები“, რომელიც შემუშავებულია სააგენტოს 

მიერ და გამოიყენება ყველა ტიპის ბაზრისათვის, მაშინ როცა ფინანსური 

ბაზარი სპეციფიკურია და მას ნებისმიერ ჭრილში მიდგომაც სპეციფიკური 

ჭირდება. აღნიშნული დოკუმენტის მე-19 მუხლით გათვალისწინებული 

ბაზრის კონცენტრაციის დონის განმსაზღვრელი მეთოდის, ჰერფინდალ-
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ჰირშმანის ინდექსის (HHI) საფუძველზე, გაანგარიშებულია საქართველოში 

ფუნქციონირებადი თხუთმეტივე კომერციული ბანკისათვის საკრედიტო 

ბაზრის კონცენტრაციის დონე საკრედიტო პორტფელების ბოლო ხუთი 

წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იხ. ნახაზი 3). 

 
ნახ. 3. საკრედიტო ბაზრის HHI ინდექსი 2015-2019 წლების მიხედვით 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ. 

  

დიაგრამიდან ჩანს, რომ ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი (HHI) 

ყოველწლიურად მზარდია. გარდა ამისა, კომერციული ბანკების მთლიანი 

სესხების და მთლიანი აქტივების მიხედვით HHI ინდექსის გაანგარიშების 

შედეგად გამოვლინდა, რომ 2019 წლის მონაცემებით ქვეყნის საბანკო 

ბაზარი მაღალკონცენტრირებულია, რადგანაც აღნიშნული ინდექსები 

დაახლოებით ერთნაირია: 

I. მთლიანი სესხებისათვის HHI =2859,14;  

II. მთლიანი აქტივებისათვის HHI=2854,89.   

ორივე მაჩვენებელი აღემატება ზომიერი კონცენტრაციის დონეს 

რამდენადაც ზომიერი კონცენტრაციის მაჩვენებელი შეადგენს 

1250<HHI<22501. ჩვენი აზრით აღნიშნული ტენდენციის მომდევნო წლებში 

გაგრძელების შემთხვევაში კიდევ უფრო გაიზრდება კონცენტრაციის 

ხარისხი და საბანკო სექტორი უფრო მეტად აღმოჩნდება მონოპოლიზციის 

საფრთხის წინაშე. ასევე, გამოანგარიშებულია 2019 წლისათვის კონცენტრა-

ციის კოეფიციენტი (CR) კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 

მეთოდით საბაზრო წილის მიხედვით პირველი ორი, სამი და ხუთი 

                                                           
1 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2523226?publication=0  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2523226?publication=0
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წამყვანი ბანკისათვის, საიდანაც გამოვლინდა ორი ლიდერი ბანკის (სს 

„თიბისი ბანკი“ და სს „საქართელოს ბანკი“) დომინირებული მდგომარეობა. 

ასევე,  ორი ლიდერი ბანკის (სს "თიბისი ბანკი" და სს "საქართველოს ბანკი") 

საკრედიტო პორტფელების მიხდვით ბოლო 5 წლის მონაცემებით 

გაანგარიშებული კონცენტრაციის კოეფიციენტი (CR2) გვიჩვენებს, რომ 

საკრედიტო ბაზარზე  მათი წილი ყოველწლიურად იზრდება, იხ. ნახაზი 4. 

 

ნახაზი 4. კონცენტრაციის კოეფიციენტის CR2 დინამიკა 2015–2019 წლებისათვის 

წყარო: საქართველოს ერვნული ბანკის მონაცემები, შედგენილია დისერტანტის მიერ. 
 

აღნიშნული ნათლად ადასტურებს ოლიგიპოლიური ბაზრისათვის 

დამახასიათებელი ნიშნების არსებობას, რომლის გარკვეულწილ პროვოცი-

რებას შესაძლოა იწვევდეს საკანონმდებლო ჩარჩოებში საბანკო სექტორის 

კონკურენციის არასაკმარისი  დოზით მოქცევა. აღნიშნულს ხელს უწყობდა 

თვით კონკურენციის შესახებ არსებული კანონმდებლობა ბოლო ცვლილე-

ბების შემოღებამდე. 

ამავე თავის მეორე ქვეთავში დეტალურად არის გაანალიზებული 

რისკებზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პრინციპები, კერძოდ - მატე-

რიალურ რისკებზე კონცენტრირების პრინციპი, მომავალზე ორიენტირებუ-

ლი მიდგომის და ადრეული ინტერვენციების პრინციპი, რეგულირებად 

ფინანსურ ინსტიტუტებთან დიალოგის პრინციპი, სისტემური საკითხების 

გათვალისწინების პრინციპი, თანმიმდევრულობის, შესაბამისობის და 
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თავსებადობის პრინციპი და შიდა რესურსების ეფექტიანი გამოყენების 

პრინციპი. ასევე, განხილულია ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული 

ცვლილებები კომერციული ბანკის კაპიტალის და ლიკვიდობის სტანდარ-

ტებში, რომლებმაც არაპირდაპირი გავლენა იქონიეს ბანკთაშორისი 

კონკურენციაზე. ამავე ქვეთავში გაანალიზებულია 2019 წელს საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ინსტრუქცია 

„კომერციული ბანკების ფასდადების მოდელების მოთხოვნების შესახებ“2. 

აღნიშნული ინსტრუქცის საფუძველზე განისაზღვრება ჯანსაღი ფასდადე-

ბის პრინციპები და კრიტერიუმები ბანკის მიერ შექმნილ პროდუქტებზე, 

რაც მიზნად ისახავს საბანკო პროდუქტებზე ფასდადებასთან დაკავშირებუ-

ლი რისკების ადეკვატურ შეფასებას და მონიტორინგს.  

მესამე ქვეთავში ასახულია 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული 

ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მიმართულებით 

განხორციელებული რეგულაციები და მისი გავლენა ბანკთაშორის კონკუ-

რენციაზე. გაანალიზებულია რეგულაციის ნეგატიური და პოზიტიური 

შედეგები, დასაბუთებულია აღნიშნული რეგულაციის მართებულობა და 

გამოტანილია დასკვნები დაკრედიტების სწორი პოლიტიკის თაობაზე. 

მიზანი, რაც აღნიშნულ რეგულაციას ედო საფუძვლად, პირველივე 

წელიწადში ფაქტიურად მიღწეული იქნა, დადებითი ტენდენციები 

გამოიკვეთა ფინანსური სტაბილურობის რისკების შემცირების მხრივ, 

ეტაპობრივად უმჯობესდება სასესხო პორტფელების ხარისხი,  საერთო 

სესხების მასაში მცირდება მაღალი საკრედიტო ტვირთით და უცხოურ 

ვალუტაში გაცემული სესხების მოცულობა, რაც მოსახლეობის საკმაოდ 

სოლიდური ნაწილისათვის ფინანსური პრობლემების მიზეზს წარმოად-

გენდა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ რეგულაციის ამოქმედებას მოჰყვა 

დამატებითი სასესხო რესურსების გადასროლა მცირე და საშუალო ბიზნე-

სის დასაკრედიტებლად, შესაბამისად საგრძნობლად გაიზარდა ბანკების 

მიერ იმ სეგმენტების დაფინანსება, რომლებიც ქვეყანაში ქმნიან დოვლათს 

                                                           
2 https://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/supervision/2019/7404.pdf 

https://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/supervision/2019/7404.pdf
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და აწარმოებენ ეროვნულ პროდუქციას. 

 მეოთხე ქვეთავი ეთმობა საქართველოს საბანკო სექტორის მიერ 

მსოფლიო პანდემიის შედეგად წარმოქმნილი გამოწვევების დაძლევისათ-

ვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ ღონისძიე-

ბებს, რომლებიც მართალია პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ბანკთაშო-

რის კონკურენციასთან, მაგრამ გათვალისწინებულია საბანკო კონცენტრაცი-

ის თავიდან აცილების ელემენტები და უზრუნველყოფილია, რომ ყველა 

მოქმედ ბანკს ჰქონდეს თანაბარი დამხმარე მექანიზმები და ინსტრუმენტე-

ბი პანდემიის ნეგატიური შედეგების გასანეიტრალებლად. 

ნაშრომის მესამე თავში - „საბანკო მომსახურების ხარისხის გავლენა 

ბანკთაშორის კონკურენციაზე და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში“ -

ასახულია საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული მომსახურების 

ხარისხი და მისი გავლენა ბანკთაშორის კონკურენციაზე, კერძოდ საბანკო 

მომსახურების ხარისხის დონის განმსაზღველი მეთოდები, საკონსულტა-

ციო მომსახურების სახეები და  საბანკო ბაზარზე შესასვლელი ბარიერები, 

როგორც თავისუფალი კონკურენციის განმსაზღვრელი ფაქტორები. მომხმა-

რებლების ონლაინ გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ თანამედროვე 

პირობებში ბანკთაშორის ბაზარზე კონკურენციის განმსაზღვრელ ერთ–ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს საბანკო მომსახურების ხარისხი 

და მის შესახებ არსებული ინფორმაციისადმი საზოგადოების თანაბარი 

წვდომა. ასევე, ბანკის მსხვილი კლიენტების გამოკითხვის შედეგად დადას-

ტურა, რომ საქართველოში მათ აქვთ განსაკუთრებული პრივილეგიები 

მომსახურებაში ყავთ პირადი ბანკირი და პირადი ბიზნეს ანალიტიკოსი, 

რომელთაც ნებისმიერ დროს მიმართავენ ამა თუ საბანკო და საფინანსო 

საკითხებზე. საჭიროების შემთხვევაში  პირდაპირ კომუნიკაციას ამყარებენ 

საშუალო, ზედა რგოლის და ტოპ–მენეჯერებთან და საბანკო მომსახუ-

რებაში არსებულ უმნიშვნელო ხარვეზზე არ ამახვილებენ ყურადღებას.  

მესამე საკითხი დათმობილი აქვს საბანკო ბაზარზე შესასვლელ 

ბარიერებს, რომლებიც ბანკთაშორისი თავისუფალი კონკურენციის განვი-

თარების საკვანძო ფაქტორს წარმოადგენენ და იმ კონკრეტულ  ბარიერებს, 
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რომლებიც ხელს უშლიან უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში საბანკო 

ბაზარზე შეღწევასა და ადგილის დამკვიდრებაში. კერძოდ, მოთხოვნის 

(ბაზრის მოცულობის) შეზღუდვა; ბარიერები, რომლებსაც გააჩნიათ 

აბსოლიტური უპირატესობა დანახარჯების დონის მიხედვით; ბაზარზე 

მოქმედი ორგანიზაციების სტრატეგიული ქცევა და ვერტიკალური ან 

ჰორიზონტალური ინტეგრაცია. 

ძირითადი დასკვნები. სადისერტაციო ნაშრომის ბოლოში ასახულია 

კომერციული ბანკების კონკურენტუნარიანობაზე მოქმედი ძირითადი 

ფაქტორების შესწავლის და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

გამოტანილი შემდეგი დასკვნები: 

- საქართველში კომერციული ბანკების კონკურენტუნარიანობის ძირი-

თად განმსაზღვრელ ფაქტორებს წარმოადგენს საბანკო პროდუქტის 

და მომსახურების დანიშნულება, ხარისხი და ექსკლუზიურობა, ფასი 

და ფასდადების პოლიტიკა, ინოვაციურობა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები; 

- როგორც განვითარებული ქვეყნების, ისე  საქართველოს საბანკო ბა-

ზარზე ადგილი აქვს საბანკო სისტემის კონცენტრაციას, საგრძნობ-

ლად გაზრდილ კონკურენციას არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაცი-

ების მხრიდან და ბანკების სადაზღვევო კომპანიებთან ინტეგრაციას; 

- საქართველოს საბანკო ბაზარზე კომერციული ბანკების მიერ 

გამოყენებული, საერთაშორისო ბაზრებისათვის დამახასიათებელი, 

კონკურენციის ფორმებიდან სამართლებრივად მხოლოდ საფასო და 

არასაფასო კონკურენციის ფორმებზე გამახვილდა ყურადღება 2019 

წელს, რასაც ადასტურებს საქართველოს ეროვნული ბანკის 2019 

წლის 24 აპრილის №74/04 ბრძანება „კომერციული ბანკების ფასდა-

დების მოდელების მოთხოვნების შესახებ ინსტრუქცია“; 

- მიუხედავად 1992 წლიდან დღემდე სახელმწიფო კონკურენტული 

პოლიტიკის შემუშავება-რეალიზების შვიდსაფეხურიანი ეტაპისა, 

მხოლოდ  2020 წლის ნოემბერში კონკურენციის შესახებ საქართვე-

ლოს კანონში შეტანილი ცვლილებით გამახვილდა ყურადღება  
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ფინანსურ ბაზრებზე. როგორც სხვა, ასევე საბანკო ბაზრის კონკურენ-

ცია მოქცეული იყო 2012 წელს მიღებული და 2014 წლის 21 მარტს 

კონსოლიდირებული "კონკურენციის შესახებ"3 საქართველოს კანო-

ნის ნორმების ფარგლებში; 

- კონკურენციის სახელმწიფო რეგულირების ძირითად პრობლემას 

წარმოადგენს საბანკო მომსახურების ბაზარზე აშკარად გამოხატული 

დუალიზმი - სახელმწიფო ერთდროულად არის საბანკო სისტემის 

რეგულატორი და საბანკო საქმიანობის მონაწილე. ის პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი გზით მართავს საკრედიტო ორგანიზაციებს, რომლებიც 

კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს საბანკო მომსახურების ბაზარზე; 

- თანამედროვე პირობებში, გლობალიზაციის პროცესებიდან 

გამომდინარე,  საინფორმაციო ტექნოლოგიები გახდა საქართველოს 

საბანკო ბიზნესში რადიკალური სტრუქტურული ცვლილებების 

მამოძრავებელი და კონკურენტული უპირატესობის განმსაზღვრელი 

ძალა. ისინი ფარავენ სივრცესა და დროს, უხსნიან ბანკებს გასას-

ვლელს დღე–ღამის ნებისმიერ დროს გეოგრაფიულად დაცილებულ 

ბაზრებზე, რაც ქვეყნის საბანკო სექტორში მძაფრი კონკურენციის 

კატალიზატორის ფუნქციას ასრულებს; 

- საქართველოს საბანკო ბაზარზე ახალი მოთამაშეების შესვლა 

წლიდან წლამდე რთულდება, რასაც ადასტურებს საკრედიტო 

ბაზრის კონცენტრაციის დონის დასადგენად თხუთმეტივე კომერ-

ციული ბანკისათვის მთლიანი სესხების მიხედვით გაანგარიშებული 

ჰერფინდალ–ჰირშმანის ინდექსი (HHI), რომელიც ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში იზრდებოდა საშუალოდ 4,03%–ით; 

- კომერციული ბანკების კონკურენტუნარიანობაზე დადებით გავლენას 

ახდენს რისკებზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პრინციპები, 

კომერციული ბანკის როგორც კაპიტალის, ასევე ლიკვიდობის სტან-

დარტებში  გახორციელებული ცვლილებები და სისტემური მნიშვნე-

ლობის ბანკებისათვის სისტემური ბუფერის მოთხოვნის დაწესება; 
                                                           
3 https://admin.competition.ge/uploads/a6cc2591d112417681bd5e261c8e9458.pdf  

https://admin.competition.ge/uploads/a6cc2591d112417681bd5e261c8e9458.pdf
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- სახელმწიფო კონკურენტული პოლიტიკის მიზანია მონაწილეებს არ 

მისცეს საშუალება ისარგებლონ ბაზარზე ძალაუფლებით, არ 

გამოიყენონ თავისი უპირატესობები და არ გაბატონდნენ ბაზარზე, 

რასაც უზრუნველყოფს ეროვნული ბანკის მიერ 2017 წლიდან 

შემუშავებული სისტემურობის ბუფერი; 

- ეროვნული ბანკის მიერ 2019 წელს შემუშავებულმა და დამტკიცე-

ბულმა   ახალმა სამართლებრივმა აქტმა -„კომერციული ბანკების 

ფასდადების მოდელების მოთხოვნების  შესახებ ინსტრუქცია“ - 

კომერციულ  ბანკებს შეუქმნა მყარი გარანტია რისკების მინიმუმამდე 

დაყვანის, ხელი შეუწყო მათ ფინანსურ სიმყარეს და შექმნა 

თავისუფალი კონკურენციის საფუძველი; 

- 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული ფიზიკური პირების 

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მიმართულებით განხორციე-

ლებულმა  რეგულაციამ თანაბარი პირობები დაუწესა როგორც საბან-

კო, ისე არასაბაკო სექტორს და ამით ფინანსურ ბაზარზე არსებული 

არაჯანსაღი კონკურენციის განმსაზღვრელი ფაქტორები შეამცირა;    

- საქართველოში კომერციული ბანკების კონკურენტუნარიანობის 

განსაზღვრის მიზნით ხარისხის კვლევის ტრადიციულ მეთოდებთან 

ერთად სულ უფრო პოპულარული და აქტიურად გამოყენებადი 

ხდება თავად ბანკის მიერ მომსახურების ხარისხის კვლევა თანამედ-

როვე საბანკო და არასაბანკო ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომე-

ლიც ძირითადად ბანკის დისტანციური არხებით ხორციელდება;  

- ტოპ-მენეჯერებთან ინტერვიუს შედეგად გამოვლინდა, რომ წლების 

წინ შეთავაზებულმა უფასო საკონსულტაციო მომსახურებამ 

საგრძნობლად აამაღლა მომსახურების ხარისხი, რაც დასტურდება 

სხვადასხვა ბანკების ექსკლუზიური მომსახურეობის სერვისებით 

მოსარგებლე კლიენტთა რიცხოვნობის ზრდით; 

- საქართველოში უცხოელი ინვესტორებისთვის ზოგადად არსებული 

ბარიერებიდან საბანკო ბაზარზე შესაღწევ რეალურ დამაბრკოლე-

ბელს წარმოადგენს მოთხოვნის (ბაზრის მოცულობის) შეზღუდვა; 
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დანახარჯების დონე; ბაზარზე მოქმედი ორგანიზაციების სტრატეგი-

ული ქცევა და ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური ინტეგრაცია. 

დანარჩენი ბარიერების გადალახვა უცხოელი ინვესტორებისთვის არ 

წარმოადგენს სირთულეს, რასაც ადასტურებს ჩვენს ქვეყანაში ფუნქცი-

ონირებადი 15 ბანკიდან 14-ში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა;  

- მსოფლიო პანდემიამ საქართველოს საბანკო სექტორი დააყენა 

ერთდროულად რამდენიმე გამოწვევის წინაშე, რომელთა დაძლევის 

და საქართველოს საბანკო და საერთოდ, ბიზნეს სექტორისათვის 

პანდემიით გამოწვეული დარტყმის მაქსიმალურად შემსუბუქების 

მიზნით ეროვნულმა ბანკმა მიიღო მთელი რიგი თანმიმდევრული 

გადაწყვეტილებები. აღნიშნული შერბილებული რეგულაციები 

პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ბანკთაშორის კონკურენციასთან, 

თუმცა, გათვალისწინებულია საბანკო კონცენტრაციის თავიდან აცი-

ლების ელემენტები, რაც ლიდერ ბანკებს არ მისცემს შანსს ისარგებ-

ლონ არსებული მდგომარეობით და მცირე ზომის დაბალი რეიტინ-

გის ბანკებთან მიმართებაში მოიპოვონ დამატებითი უპირატესობები;  

 ახალ რეალობაში COVID-19-ის პრევენციის შედეგად საბანკო მომსა-

ხურეობის და პროდუქტების გაციფრულების პროცესი დაჩქარდა 

განსაკუთრებით წამყვანი ბანკებში; 

 მომხმარებლებისათვის უმნიშვნელოვანესია ინოვაციური საბანკო 

პროდუქტები და სერვისები, ბანკის მიერ სოციალური პასუხისმგებლო-

ბის ფარგლებში განხორციელებული სხვადასხვა ტიპის აქტივობები და 

ბანკის მხრიდან მათი პერსონიფიცირებული აღქმა, რასაც ადასტურებს 

ჩვენს მიერ ჩატარებული ონლაინ გამოკითხვის შედეგები. 

რეკომენდაცია. მიუხედავად 2020 წლის ნოემბერში სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებული ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით კონკურენციის 

დემონოპოლიზაციის და გაუმჯობესების ამოცანების გადაწყვეტას საფინან-

სო ბაზარზე ხელს შეუწყობს სახელმწიფო კონკურენტული პოლიტიკის 

გააქტიურება შემდეგი მიმართულებებით:    

 კონკურენტული უფლების სისტემატიზაცია საბანკო ბაზარზე. 
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"კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსა" და საქართველოს ეროვნულ ბანკს 

შორის მჭიდრო ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შემუშავებული იქნეს 

ერთიანი მარეგულირებელი სტაბილური და გამჭვირვალე კანონმდებლობა, 

რომელიც საბანკო სექტორში უზრუნველყოფს თავისუფალ კონკურენციას 

და მომხმარებლებს მისცემს საბანკო პროდუქტების არჩევანის მეტ 

თავისუფლებას. ბაზრის ყველა მონაწილემ ზუსტად უნდა გაიაზროს 

„თამაშის წესები“ და შედეგები მათი დარღვევის შემთხვევაში;  

 თვითრეგულირებადი საბაზრო სტრუქტურების შექმნა და მათი 

საქმიანობისთვის ხელის შეწყობა ბაზარზე კეთილსინდისიერი კონკურენ-

ციის ფორმების დახვეწის მიზნით. თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები – 

ეს არის საფინანსო ბაზრის მონაწილეთა ნებაყოფლობითი გაერთიანებები, 

რომლებიც იქმნებიან საფინანსო ბაზარზე პროფესიონალური საქმიანობის 

პირობების უზრუნველსაყოფად, პროფესიონალური ეთიკის სტანდარტების 

დასაცავად, კრედიტორების, ინვესტორების და სხვა ფინანსური ორგანიზა-

ციების კლიენტების ინტერესების დასაცავად, წესების და სტანდარტების 

დასადგენად საფინანსო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით. 

ამგვარად, თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები გვევლინებიან ბაზრის 

შიდა ორგანიზაციულ ინსტრუმენტად და ავსებენ სახელმწიფო რეგული-

რების სისტემას; 

 არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტების აღმოფხვრა. არაკე-

თილსინდისიერი კონკურენცია იწვევს როგორც კერძო, ისე საზოგადოებ-

რივი ინტერესების კონფლიქტს და საფინანსო მომსახურების ბაზარზე 

მომხმარებლის უფლებების შელახვას. მართალია კონკურენციის შესახებ 

კანონით აკრძალულია არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია, მაგრამ 

ფაქტები საწინააღმდეგოს მეტყველებენ. მაგალითად სს „სადაზღვევო 

კომპანია უნისონის“, შპს „ჯი-თი მოტორსის“,  შპს „დაზგას“, შპს „დიზაინ 

ჰაუსის“, „პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის" და სხვათა საქმეები4 ჩანს, რომ 

"კონკურენციის ეროვნული სააგენტოში" დღემდე არ არის შესული 

ინფორმაცია საბანკო სექტორში დამდგარი არაკეთილსინდისიერი 
                                                           
4 https://competition.ge/decisions/unfair-competition/by-prohibition  

https://competition.ge/decisions/unfair-competition/by-prohibition
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კონკურენციის ფაქტების შესახებ, რაც კულუარულად ფიქსირდება. 

აღნიშნულის მიზეზად შესაძლოა მივიჩნიოთ კონკურენციის შესახებ 

კანონში 2020 წლის ნოემბრის ცვლილებამდე არსებული პირობა, რომ მათ 

არ ჰქონდათ  საბანკო დაწესებულებებიდან არაკეთილსინდისიერი ქმედე-

ბის დამადასტურებელი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის გამოთხოვის 

უფლება; 

 კონკურენციის შესახებ არსებული სამართლებრივი აქტების საჯა-

როობის უზრუნველყოფა, შესაბამისი პროფილის მოდულების ხელმისაწ-

ვდომობა  საზოგადოების ფართო მასისათვის. სახელმწიფოში არსებობს 

საჯაროობის პრინციპი და ყველა საკანონმდებლო ნორმების სავალდებულო 

გამოქვეყნება ხდება „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ელექტრონულ 

გვერდზე (https://www.matsne.gov.ge/), მაგრამ საზოგადოების ძირითადი 

მასის მიერ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გაცნობა რეალურად არ 

ხდება და საჭიროა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება, 

მათ შორის სოციალური ქსელებისაც; 

 საბანკო კონცენტრაციის განმსაზღვრელი ინდექსების სრულყოფა. 

დაინერგოს საბანკო კონცენტრაციის დონის განმსაზღვრელ ჰერფინდალ-

ჰირშმანის ინდექსთან (HHI) ერთად დამატებითი ინდექსების გამოყენება, 

კერძოდ ლერნერის ინდექსი (L), როგორც კომპანიების საბაზრო ძალაუფ-

ლების განმსაზღვრელი ინდექსი და დამატებითი ინდექსები – შეფარდე-

ბითი კონცენტრაციის კოეფიციენტი (K), ჰოლი-თაიდმანის ინდექსი (HTI), 

ენთროპიის კოეფიციენტი (E). ლერნერის ინდექსი (L), თავის მხრივ, 

განსაზღვრავს ბაზარზე მოქმედი სუბიექტის საბაზრო ძალას, რაც გამო-

იხატება ამ სუბიექტის შესაძლებლობაში თავად დამოუკიდებლად მოახდი-

ნოს საფინანსო ბაზარზე კონკრეტული პროდუქტის/მომსახურების ფასზე 

ზეგავლენა და დააწესოს ბევრად დაბალი ტარიფები. შესაბამისად, ჰერფინ-

დალ-ჰირშმანის და ლერნერის ინდექსები ფაქტიურად შეავსებენ ერთმა-

ნეთს – HHI ინდექსით მოხდება საფინანსო ბაზრის კონცენტრაციის დონის 

განსაზღვრა, ხოლო ლერნერის ინდექსით ბანკების საბაზრო ძალაუფლების 

განსაზღვრა, შედეგად მივიღებთ უფრო ზუსტ სურათს საბანკო სექტორში 

https://www.matsne.gov.ge/
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არსებული კონცენტრაციის დონის შესახებ; 

 ლიდერი ბანკებისათვის დამატებითი ბუფერის დაწესება. ეროვნული 

ბანკის მიერ ლიდერ ბანკებს დაუწესდეს დამატებითი ბუფერი მხოლოდ 

გაცემული მთლიანი სესხებისათვის, ან განხორციელდეს სისტემური 

ბუფერის მოდიფიცირება და ნაცვლად რისკის მიხედვით შეწონილი აქტი-

ვებისა, ბუფერი განისაზღვროს მხოლოდ გაცემული მთლიანი სესხები-

სათვის. ეს დამატებითი ბუფერი გარკვეულწილად დაარეგულირებს 

სასესხო ბაზარზე ორი ლიდერი ბანკის მუდმივად მზარდ ტენდენციას. 

აღნიშნული კი გახდება მოტივატორი სხვა ბანკებისა და უცხოური ინვესტი-

ციებისათვის, რომ აქტიურად შემოვიდნენ ბაზარზე და იზრუნონ ბაზრის 

წილის ზრდაზე. შესაბამისად, საბანკო სექტორში აუცილებლად გაჯანსაღ-

დება კონკურენტული გარემო; 

 ინოვაციური პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვა მცირე 

ზომის ბანკების მიერ. ახალი რეალობიდან გამომდინარე, როდესაც ძალიან 

დიდ მნიშვნელობას იძენს საბანკო მომსახურეობის ციფრული არხებით 

განხორციელება, მიზანშეწონილია ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები 

გადადგან ქვეყანაში ფუნქციონირებადმა შედარებით მცირე ზომის ბან-

კებმაც, რადგან ქვეყნის წამყვანი ბანკები საკმაოდ წინ არიან დიჯიტა-

ლიზაციის თვალსაზრისით და მათ უკვე კონკურენტული უპირატესობა 

გააჩნიათ სხვებთან შედარებით. მართალია, აღნიშნული ბანკების მხრიდან 

სოლიდური ხარჯების გაწევას მოითხოვს, მაგრამ ინოვაციების დანერგვის 

გარეშე ისინი ვერ გაუწევენ  კონკურენციას სხვა ბანკებს და ახალ კონკურენ-

ტულ გარემოში, საბანკო პროდუქტების და მომსახურეობის გაციფრულების 

პირობებში, დაკარგავენ ბაზრის წილს. 
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