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Abstract 

 

The dissertation thesis is quite relevant in today’s context, as a volatile global 

environment is a complex dynamic system requiring rapid changes both in the 

banking sector as a whole and in banks themselves to adapt to it. Banks are changing 

under the influence of a volatile global environment, adapting to it and 

demonstrating resilience, constantly seeking ways and exploiting opportunities to 

improve efficiency and profitability. Banks have many competitors, including 

providers of innovative digital financial services. Banks have to adopt the latest 

innovations, actively collaborate with research centers, universities, technology 

companies. An integral part of the Bank's successful strategy has become its 

customer-oriented activities and adaptation to the needs of the client. 

Recently, the study and management of environmental risks in the financial 

sector has become especially relevant. Regulators carefully monitor and analyze 

financial risks associated with the climate of banking institutions, work on their 

deeper integration into risk management processes, develop and implement 

appropriate approaches and tools for measuring and mitigating risks, and ensure 

transparency of relevant risk information.  

Banks today also face a new global challenge, COVID-19 pandemic, which has 

no precedent. Against the background of the uniqueness of the unstable 

environment, the collective response of the financial system, including the banking 

sector, to the pandemic is evident. Banks have effectively implemented the 

introduction of technology and demonstrated the greatest flexibility, durability and 

adaptability. Most importantly, they played a crucial role in stabilizing the economy, 

implementing government incentives and assistance programs. 

It should be emphasized that the pre-pandemic level of sound capital of banks 

and the generally timely and targeted actions of supervisory authorities have greatly 

helped banks to mitigate the negative impact of the crisis, which should be the basis 

for future global economic development. 

The dissertation thesis explores the current state of scientific development of 

the issue, substantiates the relevance, goals and objectives of the study, object and 

subject, theoretical and methodological foundations and information base, the main 

results of the study and scientific novelty, also the practical value of the paper. 

The first chapter of the dissertation thesis discusses the main problems and 

concepts of the financial field in the context of globalization, studies the factors 

affecting the financial sustainability of the bank and its security mechanisms, 

analyzed the international practice of assessing financial sustainability of the bank. 

Financial stability is of great importance both for an individual bank and for 

the banking system as a whole. Widespread implementation of a local sustainability 

assessment system, adapted to local conditions in emerging economies,  will  help to 
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adapt the banking system and ensure its stable operation in the long term. 

The second chapter studies and analyzes the current situation in the banking 

systems of Georgia and Switzerland in the context of the pandemic, as well as the im-

portance of adapting and transforming banks in an unstable economic environment. 

The peculiarity of the transformation of commercial banks in an unstable 

global environment is that if they want to gain a long-term competitive advantage, 

they need to: Act faster than competitors; Increase the efficiency of activities to 

compensate for the negative impact of an unstable global environment; Coordinate 

with the internal and external environment to adapt; Collaborate with Fintech 

companies, Actively master and introduce innovative technologies. 

The dissertation thesis emphasizes that the impact of the pandemic in both 

Switzerland and Georgia significantly increased the risks of financial stability, but 

most banks coped well with the current problems. The financial systems of the 

countries are stable, sufficient buffers have been accumulated, that is the result of 

measures taken in the pre-crisis period. However, it is necessary to study in detail 

and evaluate the effectiveness of measures taken before the pandemic, to eliminate 

shortcomings, to accelerate the process of bank transformation, to develop new 

approaches, for closer, deeper and more comprehensive regulation and supervisory 

cooperation. 

In the third chapter assesses the impact of climate risks on the sustainable 

functioning of the banking system, indicates the importance and necessity of 

managing them within the framework of a unified risk management system. Climate 

change related risks pose a number of problems for financial institutions. 

Accordingly, banks need to change old management models and ways to use them, 

giving priority to comprehensive, business-oriented, proactive monitoring system 

with a strong culture of risk-based management to ensure long-term sustainability. 

Reducing the climate related financial risks can only be achieved through early, 

coordinated and collaborative responses.  

The third chapter also presents the results of the study, on the basis of the 

analysis and generalization of which, in the final part of dissertation, 

recommendations are briefly formulated to ensure the stable functioning and further 

development of the banking system of Georgia, also the prospects and directions for 

the development of banking sector, which are to increase stability and accelerate 

transformation. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალურობა. ბანკების საქმიანობის მნიშვნელობა და 

მასშტაბები ყოველწლიურად იზრდება, ასევე იზრდება საბანკო კონკურენცია 

და კონცენტრაცია. ეს აუცილებელს ხდის განსაკუთრებული ყურადღება 
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მიექცეს მათ ფუნქციონირებას და მდგრადობას, ვინაიდან ბანკების ფინანსურ 

მდგომარეობაზე დიდწილად არის დამოკიდებული მთლიანად ეკონომიკის 

სტაბილურობა. 

არამდგრადი გლობალური ეკონომიკური გარემო წარმოადგენს რთულ 

დინამიურ სისტემას, რომელიც მოითხოვს როგორც მთლიანად ფინანსურ 

სფეროში, ისე თვით ბანკებში სწრაფი ცვლილებების განხორციელებას მასთან 

ადაპტაციის მიზნით, რაც საკმაოდ აქტუალური საკითხია. ბანკები იცვლებიან 

არამდგრადი გლობალური გარემოს გავლენით, ერგებიან მას და ავლენენ 

უნარს გაუძლონ ნეგატიურ ფაქტორებს, მუდმივად ეძებონ გზები და 

გამოიყენონ შესაძლებლობები ეფექტიანობის და შემოსავლიანობის 

ასამაღლებლად. 

თანამედროვე პირობებში განვითარებულ ქვეყნებში,  ბანკები უფრო 

მეტად ორიენტირებული არიან მომხმარებლების მოზიდვაზე მათი აქტივების 

მართვის ხარისხის ამაღლების და საინვესტიციო მომსახურების შეთავაზების 

ხარჯზე. ბანკის ფიზიკური სიახლოვე მომხმარებლებთან ან მომხმარებელსა 

და კონსულტანტს შორის პირისპირ ურთიერთობა სულ უფრო ნაკლებად 

აქტუალურია. პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა ამ ტენდენციას დამატებით 

ძლიერი სტიმული მისცა. შემთხვევითი არ არის, რომ ინტერნეტ გიგანტები 

ასე ინტერესდებიან ახალი ციფრული ფინანსური სერვისების განვითარებით. 

ბანკები არც თუ მარტივ ვითარებაში იმყოფებიან. მათ მრავალი 

კონკურენტი ჰყავთ, მათ შორის ინოვაციური ციფრული ფინანსური 

მომსახურების მიმწოდებლების სახით. ისინი იძულებულნი არიან აქტიურად 

ითანამშრომლონ კვლევით ცენტრებთან, უნივერსიტეტებთან, ტექნოლოგიურ 

კომპანიებთან, გახსნან ინოვაციების განვითარების ცენტრები. უფრო მეტიც, 

ბანკის წარმატებული სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი გახდა მისი 

საქმიანობის კლიენტზე ორიენტირება და კლიენტის საჭიროებებზე მორგება. 

საჭიროა    საკუთარი    კლიენტის    „გამოზრდა“,    მის    შესახებ    მონაცემების 

გულდასმით გაანალიზება და მისი ფიქრების მართვაც კი. 

ციფრული კომპანიების მიღწევები და წარმატებები ადასტურებს 

საბანკო სფეროში ძირეული სტრუქტურული გარდაქმნების დაწყებას. 

მაღალტექნოლოგიურ ფირმებს, რომლებსაც გააჩნიათ განვითარებული 
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ონლაინ პლატფორმები და მომხმარებელთა ბაზები, აქვთ შესაძლებლობა 

განახორციელონ მნიშვნელოვანი ფინანსური ინვესტიციები, რაც საჭიროა 

მასშტაბის მისაღწევად და კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად. 

ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ფინანსურ 

სფეროში არსებული გარემოსდაცვითი რისკების შესწავლა და მართვა. 

ფინანსური ინსტიტუტები დროთა განმავლობაში აუცილებლად 

აღმოჩნდებიან კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან 

ფინანსურ რისკებთან, რომელთა შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ 

ადრეული, შეთანხმებული და ერთობლივი რეაგირების მეშვეობით.  

ეკოლოგიურ საფრთხეებზე და კლიმატის ცვლილებებზე რეაგირებისას, 

ფინანსური ინსტიტუტები და მთლიანად ფინანსური სისტემა დგანან 

როგორც შესაძლებლობების, ისე რისკების და გამოწვევების წინაშე. 

მარეგულირებლები ყურადღებით აკვირდებიან და აფასებენ ფინანსური 

ინსტიტუტების და ბაზრების კლიმატთან დაკავშირებულ პოტენციურ 

რისკებს. მათი სპეციფიკის მიუხედავად, ეს რისკები გავლენას ახდენს ყველა 

ტრადიციულ რისკზე, როგორიცაა საკრედიტო, საბაზრო თუ საოპერაციო 

რისკები. შესაბამისად, საჭიროა ხორციელდებოდეს ანალიზი, სად 

ექვემდებარებიან ფინანსური ინსტიტუტები კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეულ მომატებულ ფინანსურ რისკებს და განსაკუთრებით - ყველაზე 

უფრო სუსტი ინსტიტუტები. 

კვლევის აქტუალობა აგრეთვე განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ დღეს 

ბანკებს ახალ გლობალური დონის საფრთხესთან - კორონავირუსის 

პანდემიასთან უწევთ გამკლავება, რომლის პრეცენდენტი არ არსებობს. 

მიუხედავად არსებული არასტაბილური გარემოს უნიკალურობისა, 

ფინანსური სისტემის, მათ შორის საბანკო სექტორის პანდემიაზე 

კოლექტიური რეაგირება საკმაოდ თვალსაჩინოა. რამდენიმე კვირის 

განმავლობაში ბანკების მუშაობის ვირტუალურ რეჟიმზე გადაყვანა ადვილი 

არ იყო, მაგრამ ბანკები ინარჩუნებენ მდგრადობას პრობლემების მიუხედავად, 

საბანკო ოპერაციების უმეტესობა შეუფერხებლად ხორციელდება. ბანკებმა 

ეფექტურად განახორციელეს ტექნოლოგების დანერგვა და გამოავლინეს 

უდიდესი მოქნილობა, გამძლეობა და ადაპტაციის უნარი. რაც მთავარია, მათ 
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გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ეკონომიკის სტაბილიზაციაში, აგრეთვე 

სამთავრობო სტიმულირებისა და დახმარების პროგრამების 

განხორციელებაში. 

ხაზგასასმელია, რომ პანდემიამდე უზრუნველყოფილი ბანკების 

ჯანსაღი კაპიტალის დონე და ზედამხედველების მიერ უზრუნველყოფილი 

დროული და მიზანმიმართული ქმედებები საგრძნობლად დაეხმარა მათ 

კრიზისის უარყოფითი შედეგების შემსუბუქებაში, რაც მომავალში 

გლობალური ეკონომიკის განვითარების საფუძველი უნდა გახდეს. 

აშკარაა, რომ სერიოზული არასტაბილურობის ფონზე 

განუსაზღვრელობა და საფრთხეები ჯერ კიდევ ძალზე მაღალია. დღეს 

მსოფლიო ეკონომიკა და, მათ შორის, საბანკო სისტემა არნახული 

გამოწვევების წინაშე დგას. მათ შორის პანდემია, რა თქმა უნდა, 

უმნიშვნელოვანესია, თუმცა არსებობს აგრეთვე სხვა სერიოზული 

პრობლემებიც - ქვეყნების მიხედვით შემოსავლებს შორის არსებული 

უთანასწორობა, რასობრივი და გენდერული საკითხები, გარემოსდაცვითი და 

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული რისკები/საფრთხეები და ა.შ. 

სავარაუდოდ, 2021 წელსაც საბანკო სექტორი მთელ რიგ პრობლემებს 

წააწყდება. პანდემიის შედეგებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა და 

არასტაბილურობა გაგრძელდება მომავალშიც. აღნიშნულმა არ უნდა 

შეუშალოს ხელი ბანკების ხელმძღვანელებს გამოიყენონ შესაძლებლობები და 

გადადგან თამამი ნაბიჯები, შეაჯამონ არსებული გაკვეთილები და დასახონ 

ახალი ქმედებები. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს  

მდგრადობის და სტაბილურობის ზრდას, ბანკების ადაპტაციას და 

ტრანსფორმაციის   დაჩქარებას,   რაც   მთლიანობაში   თემის   აქტუალურობას 

განაპირობებს. 

პრობლემის მეცნიერულად დამუშავების ხარისხი. არამდგრად 

ეკონომიკურ გარემოში საბანკო სისტემის ფუნქციონირებას მრავალი ნაშრომი 

და კვლევა მიეძღვნა. ეკონომიკური ლიტერატურის ანალიზი ადასტურებს, 

რომ საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე როგორც უცხოელი, ისე 

ქართველი მეცნიერ-ეკონომისტების მხრიდან მზარდია დაინტერესება 

აღნიშნული თემატიკის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია არ არის 
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დასრულებული, ხოლო ფუნდამენტური კვლევების განხორციელება და 

საბოლოო დასკვნების გაკეთება ჯერ ნაადრევია, ფინანსურ, და მ.შ. საბანკო 

სისტემაზე პანდემიის მიმდინარე გავლენის შესასწავლად მუდმივად 

მიმდინარეობს დაკვირვება და ხორციელდება კვლევები, კეთდება წინასწარი 

დასკვნები და რეკომენდაციები. 

ბანკების ფუნქციონირების და მდგრადობის პრობლემებზე 

არასტაბილურ ეკონომიკურ პირობებში, აგრეთვე გლობალიზაციის 

პირობებში, მუშაობს მრავალი მეცნიერ-მკვლევარი და პრაქტიკოსი, ასევე 

უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო/ 

რეგიონული ორგანიზაციები და ზედამხედველი ორგანოები, როგორიცაა 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 

ფინანსური სტაბილურობის საბჭო, ევროპის საბანკო ორგანო, საბანკო 

ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტი, მდგრადი საბანკო ქსელი, ევროპის 

ცენტრალური ბანკი, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საბანკო 

ზედამხედველების ჯგუფი, ცენტრალური ბანკების და ზედამხედველთა 

ქსელი ფინანსური სისტემის გამწვანებისათვის, ეკონომიკური 

თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია, საერთაშორისო 

ფინანსების ინსტიტუტი, ევროკომისია, კლიმატთან დაკავშირებული 

ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების სპეციალური ჯგუფი და სხვა.   

საბანკო საქმიანობის განვითარების ტენდენციები, საბანკო სექტორის 

რეგულირების სრულყოფა ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში, 

საქართველოს საბანკო სექტორის სტრატეგიული განვითარების 

მიმართულებები, ბანკის ფინანსური მდგრადობის მართვის სრულყოფის 

თავისებურებები, საბანკო სექტორის მდგრადობის როლი ქვეყნის ფინანსური 

სტაბილურობის უზრუნველყოფაში, საბანკო რეგულირების გავლენა საბანკო 

კრიზისზე და სხვა აქტუალური საკითხები შესწავლილია დაცულ სადოქტო-

რო ნაშრომებში, რომლებიც განხილული გვაქვს ლიტერატურის მიმოხილვაში.  

გლობალური ეკონომიკის თანამედროვე რეალობა მოითხოვს 

არამდგრად ეკონომიკურ გარემოში ბანკების ფუნქციონირების საკითხის 

შესწავლისადმი ახალ მეცნიერულ მიდგომებს. მიუხედავად არსებული 

კვლევებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ისეთი ასპექტები, როგორიცაა ბანკების 
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ადაპტაციის და ტრანსფორმაციის საკითხები თანამედროვე არამდგრად 

გარემოში, ციფრული და ტრადიციული ბანკების ურთიერთქმედება 

თანამედროვე ეტაპზე და სამომავლო პერსპექტივები, კლიმატთან 

დაკავშირებული ფინანსური რისკების გავლენა საბანკო სისტემის 

ფუნქციონირებასა და მდგრადობაზე, ბანკების ფინანსური სტაბილურობის 

უზრუნველყოფის მნიშვნელობა გლობალიზაციის პირობებში, მიმდინარე 

ეტაპზე სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირების განხორციელების საჭიროება, 

სიღრმე და მიზანშეწონილობა, საბანკო სისტემის განვითარების 

პერსპექტივები პოსტპანდემიურ პერიოდში, ჩვენი აზრით, ჯერ კიდევ 

არასაკმარისად არის ასახული ეკონომიკურ ლიტერატურაში. შესაბამისად, 

საჭიროდ ჩავთვალეთ აღნიშნული საკითხების უფრო დეტალური შესწავლა. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შევეცადეთ, მიმდინარე 

კორონავირუსის პანდემიის ფონზე შეგვესწავლა და წარმოგვეჩინა 

გლობალურ დონეზე საბანკო და ფინანსურ სფეროში არსებული 

მდგომარეობა, გაგვეხორციელებინა საქართველოს და შვეიცარიის საბანკო 

სისტემების ანალიზი, გამოგვეკვეთა მიმდინარე ტენდენციები და 

განვითარების პერსპექტივები. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია არასტაბილურ 

ეკონომიკურ გარემოში საბანკო სისტემის ფუნქციონირების სპეციფიკა. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს როგორც თანამედროვე გლობალური საბანკო 

სისტემა,ისე კონკრეტულად საქართველოს და შვეიცარიის საბანკო სისტემები. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია წინა კვლევებსა და 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე 

სისტემურად მივუდგეთ და შევისწავლოთ საბანკო სისტემის ფუნქციონი-

რებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები, თანამედროვე 

არამდგრად გარემოში ბანკების საქმიანობაში არსებული პრობლემები, 

შევიმუშავოთ დასკვნები და რეკომენდაციები გრძელვადიან მდგრადობაზე 

ორიენტირებული განვითარების უზრუნველყოფის გზების და 

პერსპექტივების შესახებ. 

მიზნიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდა კვლევის შემდეგი ამოცანები: 

- ფინანსური სფეროს ძირითადი  პრობლემების გამოკვეთა თანამედრო- 
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ვე პირობებში; 

- ბანკის ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორების და 

უზრუნველყოფის მექანიზმების შესწავლა და დაზუსტება; 

- ბანკის ფინანსური მდგრადობის შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკის 

გაანალიზება და საქართველოს სინამდვილესთან მისადაგება; 

- ბანკების ადაპტაციის და ტრანსფორმაციის მნიშვნელობის 

დასაბუთება თანამედროვე არამდგრად ეკონომიკურ გარემოში; 

- ციფრული ბანკების ფუნქციონირების ასპექტების და სამომავლო 

პერსპექტივების გამოვლენა; 

- საქართველოს და შვეიცარიის საბანკო სისტემების არსებული 

მდგომარეობის შესწავლა პანდემიის პირობებში, შედარებითი ანალიზის 

განხორციელება; 

- კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების მნიშვნელობის 

განსაზღვრა და გავლენის შეფასება საბანკო სისტემის ფუნქციონირებასა და 

მდგრადობაზე; 

- საბანკო სექტორის განვითარების სამომავლო მიმართულებების 

გამოვლენა; 

- საქართველოს კომერციული ბანკების ფუნქციონირების და 

განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა, პრაქტიკული რეკომენდაციების 

შემუშავება. 

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური ბაზა ეფუძნება უცხოელ 

და ადგილობრივ მკვლევართა შრომებს, ოფიციალურ კვლევებს და 

სტატისტიკურ მონაცემებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის და რიგი სხვა 

ქვეყნების ზედამხედველი ორგანოების ნორმატიულ აქტებს, სხვა 

ოფიციალურ დოკუმენტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების მასალებს, 

ანალიტიკურ გამოცემებს.  

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობისას, შესაბამისი თავებისა და 

ქვეთავების  დამუშავების და კვლევის პროცესში, ჩვენს მიერ გამოყენებულ 

იქნა კვლევის  როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მეთოდები, მათ 

შორის დაკვირვების, შედარების, ანალოგიის, ევოლუციური ანალიზის, 

შეფასების, ინდუქციის და დედუქციის, სისტემური ანალიზის, სინთეზის, 
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ლოგიკური დასაბუთების, გამოკითხვის, პროგნოზირების და სტატისტიკური 

მეთოდები.   

კვლევის მეცნიერული სიახლე. გრძელვადიან მდგრადობასა და 

სტაბილურობაზე ორიენტირებული საბანკო სტრუქტურების ფორმირება 

ეკონომიკური არასტაბილურობის პირობებში უმნიშვნელოვანეს ამოცანას 

წარმოადგენს. შესაბამისად, კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს 

საბანკო სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფის და მართვის თანამედროვე 

მიმართულებების გამოვლენაში, აგრეთვე არამდგრად ეკონომიკურ გარემოში 

საბანკო სისტემის ფუნქციონირების და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად 

თეორიული და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავებაში. აღნიშნული 

მიღწეულია შემდეგი გზებით: 

  დაზუსტებული და არგუმენტირებულია თანამედროვე არამდგრად 

ეკონომიკურ პირობებში ზედამხედველი ორგანოების როლი და მნიშვნელობა 

საბანკო სისტემის მდგრად ფუნქციონირებაში; 

  შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შეფასებულია მიმდინარე 

პანდემიურ ვითარებაში საქართველოს და შვეიცარიის საბანკო სისტემებში 

არსებული ვითარება; 

  დასაბუთებულია კლიმატთან დაკავშირებული რისკების გავლენა 

საბანკო სისტემის მდგრად ფუნქციონირებაზე, დაკონკრეტებულია მათი 

მართვის მნიშვნელობა და აუცილებლობა რისკების მართვის ერთიანი 

სისტემის ფარგლებში;             

  ჩამოყალიბებულია საბანკო  სექტორის  განვითარების  პერსპექტივები 

და მიმართულებები, რაც მდგომარეობს მდგრადობის ამაღლებასა და 

ტრანსფორმაციის დაჩქარებაში; 

  შემოთავაზებულია რეკომენდაციები საქართველოს საბანკო სისტემის 

მდგრადი ფუნქციონირების და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფის 

მიზნით. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული 

დასკვნები და რეკომენდაციები ხელს შეუწყობს საბანკო სისტემის 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის და სტაბილურობის ამაღლებას არამდგრადი 

ეკონომიკური გარემოს პირობებში, რაც სასურველია გათვალისწინებულ იქნას 



  12 

საქართველოს კომერციული ბანკების და ზედამხედველი ორგანოების მიერ. 

კვლევის მეცნიერული შედეგები, საბანკო სექტორის ფუნქციონირების 

და განვითარების შემოთავაზებული მიმართულებები შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას საბანკო სექტორის სტაბილური ფუნქციონირების, 

საზედამხედველო ღონისძიებების შემდგომი დახვეწის, კლიმატთან 

დაკავშირებული რისკების ფინანსური სექტორის სტაბილურობაზე გავლენის 

შემდგომი კვლევისა და მართვის, აგრეთვე სასწავლო პროცესში საბანკო 

საქმის კონკრეტული საკითხების შესწავლის სრულყოფის მიზნით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 

ანოტაციის (2 ენაზე), შესავალი ნაწილის, ლიტერატურის მიმოხილვის, 3 

თავის, 9 ქვეთავის, დასკვნებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან. 

ნაშრომის მოცულობა შეადგენს 170 გვერდს. 

ნაშრომის შინაარსი ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ბანკის ფინანსური მდგრადობის ასპექტები გლობალიზაციის 

პირობებში 

1.1. ფინანსური სფეროს კონცეფციები და პრობლემები გლობალიზაციის 

პირობებში                    

1.2. ბანკის ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორები და 

უზრუნველყოფის მექანიზმები თანამედროვე ეტაპზე  

1.3. ბანკის ფინანსური მდგრადობის შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა  

თავი 2. საბანკო სფეროს ფუნქციონირების თანამედროვე გამოწვევები  

2.1. ბანკების ადაპტაციის და ტრანსფორმაციის მნიშვნელობა არამდგრად  

ეკონომიკურ გარემოში  

2.2. შვეიცარიის საბანკო სისტემა განვითარების თანამედროვე ეტაპზე  

2.3. საქართველოს საბანკო სისტემის თანამედროვე მდგომარეობა  

თავი 3. საბანკო სისტემის განვითარების პერსპექტივები და მიმართულებები 

არამდგრად ეკონომიკურ გარემოში  

3.1. კლიმატთან დაკავშირებული რისკების გავლენა საბანკო სისტემის 

ფუნქციონირებასა და მდგრადობაზე   
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3.2. საბანკო სექტორის განვითარების ძირითადი მიმართულებები: 

მდგრადობის ამაღლება და ტრანსფორმაციის დაჩქარება  

3.3. საქართველოს საბანკო სისტემის ფუნქციონირების და განვითარების 

პერსპექტივები  

დასკვნა   

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

დანართები    

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალში წარმოჩენილია საკითხის 

მეცნიერული დამუშავების თანამედროვე მდგომარეობა, დასაბუთებულია  

საკვლევი თემის აქტუალობა, ჩამოყალიბებულია კვლევის მიზანი და 

ამოცანები, ობიექტი, საგანი, მეცნიერული სიახლე, თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები და ინფორმაციული ბაზა, კვლევის 

ძირითადი შედეგები და შედეგების გამოყენების სფერო. 

პირველ თავში განხილულია ფინანსური სფეროს ძირითადი 

კონცეფციები და პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში, შესწავლილი და 

დაზუსტებულია ბანკის ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორები და 

უზრუნველყოფის მექანიზმები, გაანალიზებულია ბანკის ფინანსური 

მდგრადობის შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა. 

გლობალიზაციის პირობებში ფინანსურმა ბაზრებმა შეწყვიტეს 

ეკონომიკის რეალური სექტორის მომსახურების ფუნქციის შესრულება და 

დამოუკიდებელი მნიშვნელობა შეიძინეს. ტრანსეროვნული კორპორაციები 

და ფინანსური ინსტიტუტები სულ უფრო აქტიურად მიისწრაფვიან თავიანთი 

განსაკუთრებული მიზნებისკენ და მსოფლიო ბაზრების ფორმირებაზე და 

ფუნქციონირებაზე ზემოქმედებას ახდენენ. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, 

რომ უცხოური კაპიტალი ხშირად ეროვნულ ფინანსურ კომპანიებს კი არ 

ავსებს, არამედ ანაცვლებს მათ, რაც მათი შთანთქმის და/ან თანდათანობით 

გაქრობის წინაპირობებს ქმნის. ამიტომ, გრძელვადიან პერსპექტივაში 

მომუშავე ეროვნულად ორიენტირებული კომერციული სტრუქტურების 

ფორმირება   ეკონომიკური   გლობალიზაციის   პირობებში  უმნიშვნელოვანეს 
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ამოცანას წარმოადგენს. 

ფინანსურ მდგრადობას გააჩნია უდიდესი მნიშვნელობა როგორც 

ცალკეული ბანკისთვის, ისე მთლიანად საბანკო სისტემისთვის. ფინანსური 

სისტემის მდგრადობა და სტაბილურობა დაკავშირებულია მის ისეთ 

თვისებებთან, როგორიცაა ორგანიზაცია და თვითორგანიზაცია. თუ სისტემას 

ახასიათებს ეს თვისებები, იგი არის ადაპტირებადი, შესაბამისად ექნება 

უნარი, დამოუკიდებლად შეეწყოს ფუნქციონირების პირობების ცვლილებებს.  

ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მსოფლიოში დღეს არსებული ვითარების 

გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს ფინანსურ სექტორთან  მიმართებაში 

ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის ახალი მიდგომების 

განვითარებას. 

ფინანსურ მდგრადობაზე უშუალოდ ზემოქმედი სულ უფრო მეტი 

ფაქტორების დადგენასა და დროულად გამოვლენაზე, მისი შეფასებისა და 

პროგნოზირების სისწორეზე დიდად არის დამოკიდებული განვითარების 

სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა. დასაბუთებულია, რომ ფორმირებადი 

ეკონომიკის ქვეყნებში ადგილობრივ პირობებზე მორგებული, თანამედროვე 

მოწინავე პრაქტიკაზე დაფუძნებული მდგრადობის შეფასების სისტემის ფარ-

თოდ დანერგვა ხელს შეუწყობს საბანკო სისტემის ადაპტაციას და სტაბი-

ლური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

სახელმწიფოს  მონაწილეობით  საკრედიტო  ინსტიტუტების  შექმნა  და 

ფუნქციონირება საყოველთაოდ მიღებული მსოფლიო პრაქტიკაა.  

გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისებმა დაასაბუთა ფინანსური სექტორის 

სახელმწიფო რეგულირების შემდგომი განვითარების, ბანკების საქმიანობაზე 

კონტროლის გაძლიერების, ბანკების მდგრადობის შეფასების მიმართ 

არსებული მიდგომების შემდგომი სრულყოფის აუცილებლობა, რაშიც 

პირველხარისხოვანი როლი ცენტრალურ ბანკს აკისრია. 

გლობალიზაციის მიმდინარე ეტაპის თავისებურებას წარმოადგენს  

საზედამხედველო ორგანოების ცალკეული არაკოორდინირებული 

ქმედებებიდან საბანკო ზედამხედველობის სისტემის გარდაქმნა კომპლექსურ, 

კარგად სტრუქტურირებულ სისტემად, რომელიც მოიცავს საზედამხედველო 

ციკლის ყველა ეტაპს - საზედამხედველო პერიოდის დადგენიდან და პროგრა-
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მის შემუშავებიდან საზედამხედველო პროცედურების განხორციელების 

ეფექტურობის ანალიზამდე და ბანკის სტაბილურობის დონის შეფასებამდე. 

ნაშრომის მეორე თავში დასაბუთებულია ბანკების ადაპტაციის და 

ტრანსფორმაციის მნიშვნელობა არამდგრად ეკონომიკურ გარემოში, გამოვლე-

ნილია ციფრული ბანკების ფუნქციონირების ასპექტები და სამომავლო 

პერსპექტივები, აგრეთვე შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შეფასებულია 

საქართველოს და შვეიცარიის საბანკო სისტემებში არსებული ვითარება. 

გლობალური არასტაბილური გარემო წარმოადგენს რთულ დინამიურ 

სისტემას, რომელიც თავად ბანკში მოითხოვს სწრაფ ცვლილებებს მასთან 

ადაპტაციისთვის. ბანკები იცვლებიან არასტაბილური გლობალური გარემოს 

გავლენით, ერგებიან მას და ავლენენ უნარს გაუძლონ ნეგატიურ ფაქტორებს, 

გამოიყენონ შესაძლებლობები ეფექტიანობის ასამაღლებლად.   

არასტაბილურ გარემოში კომერციული ბანკების ტრანსფორმაციის 

თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ თუ მათ სურთ გამოიმუშავონ 

გრძელვადიანი კონკურენტული უპირატესობა, სჭირდებათ: იმოქმედონ 

უფრო სწრაფად, ვიდრე კონკურენტებმა; გაზარდონ საქმიანობის ეფექტიანობა 

არასტაბილური გლობალური გარემოს უარყოფითი გავლენის კომპენსირების 

მიზნით; განახორციელონ კოორდინაცია შიდა და გარე გარემოსთან 

ადაპტაციის მიზნით; ითანამშრომლონ ფინტექ კომპანიებთან, აქტიურად 

აითვისონ და დანერგონ ინოვაციური ტექნოლოგიები. 

პანდემიამ, როგორც საბანკო სექტორისთვის უპრეცედენტო გამოწვევამ, 

მნიშვნელოვანი დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა მოგვცა - მომავალი 

კრიზისებისადმი მუდმივი მზადყოფნა წარმოადგენს ფინანსური სექტორის 

სტაბილურობის შენარჩუნების წინაპირობას. მან დიდად შეუწყო ხელი 

ფინანსური ტექნოლოგიების, მათ შორის, ე.წ. ნეობანკების როლის ამაღლებას 

და დაჩქარებულ განვითარებას. პანდემიამდე ითვლებოდა, რომ ფინტექის 

ძლიერი მხარე და უპირატესობა არის ფინანსური მომსახურების განვითარება, 

ინოვაციებისა და კონკურენციის ზრდა, მაგრამ პანდემიამ გამოავლინა მისი, 

როგორც  ფინანსური  სტაბილურობის  ხელშემწყობი  საშუალების  უდიდესი 

მნიშვნელობა. 

ახალი ციფრული ფინანსური ინსტიტუტები და საბანკო  მომსახურების 
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მიმწოდებლები - ნეობანკები, სწრაფად იმკვიდრებენ ადგილს ფინანსურ 

სექტორში. მათი მომსახურება სრულად შეესაბამება დროის მოთხოვნას. 

საბანკო ბარათები და ციფრული საბანკო მომსახურება შეთავაზებულია 

ინოვაციურად, მომხმარებლებისთვის ძალზე ხელსაყრელი პირობებით, 

ხოლო კლიენტებთან ურთიერთობა ხორციელდება მხოლოდ ციფრული 

არხებით. ნეობანკები ონლაინ რეჟიმში მომხმარებლებს ბევრად უფრო 

ფუნქციონალურ და სწრაფ გადაწყვეტილებებს/მომსახურებებს სთავაზობენ, 

უსწრებენ ტრადიციულ ბანკებს მოქნილობისა და ინოვაციების 

თვალსაზრისით. მათ შორის, გაცილებით სწრაფად და მარტივად რთავენ 

თავიანთ მომსახურების პორტფელში პოპულარულ საგადახდო სერვისებს. 

ბოლო პერიოდში აზიის რიგ ქვეყნებში ფინტექ კომპანიების მიერ მცირე 

ბანკების შეძენის აქტიურმა პროცესმა ხაზი გაუსვა, რომ დროთა 

განმავლობაში საბანკო სექტორში შესაძლებელია დიდი ცვლილებები მოხდეს. 

სავარაუდოდ, უახლოეს პერიოდში ეს პროცესი არ იქნება დიდი გამოწვევა 

მსხვილი ბანკებისთვის, თუმცა ვინაიდან ამ კომპანიებს შეუძლიათ სწრაფად 

და მასშტაბურად იმოქმედონ ბაზარზე ზედმეტი ხარჯების გაწევის გარეშე, 

აშკარაა, რომ აღნიშნული შეძენები გავლენას მოახდენს ტრადიციული 

ბანკების მომგებიანობაზე საშუალოვადიან  პერიოდში.  

ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტები თავიანთ ფილიალებს 

განიხილავენ, როგორც მნიშვნელოვან უპირატესობას ციფრულ 

კონკურენტებთან მიმართებაში. მართლაც, როდესაც რთულ ან 

გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში აღმოჩნდება, მომხმარებელი თითქმის 

ყოველთვის ამჯობინებს პირად ურთიერთობებს, კონსულტაციებს 

ადამიანთან და არა რობოტთან. თუმცა, სავარაუდოდ, მომავალში 

ბანკებისთვის კლიენტებთან კომუნიკაციის მთავარი მიმართულება იქნება 

კონსულტირება როგორც რთული ფინანსური საკითხების გადასაჭრელად, 

ისე    უახლესი    საბანკო    მომსახურების    პაკეტების    უფრო    დეტალურად 

გასაცნობად, მ. შ. ციფრული მომსახურებების შესათავაზებლად. 

ვთვლით,    რომ    თუ    ტრადიციულ    ბანკებს    სურთ     გრძელვადიან 

პერსპექტივაში სტაბილური საქმიანობის განხორციელება, მომხმარებლების 

მოზიდვა და შემოსავლების მიღება, ფინტექ კომპანიების კვალდაკვალ 
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მომხმარებლებს უნდა შესთავაზონ ონლაინ ბანკინგის თითქმის ყველა ფორმა, 

მობილური აპლიკაციების ჩათვლით, აგრეთვე სხვა ციფრული ინოვაციები. 

ჩვენს მიერ განხორციელებული საქართველოს და შვეიცარიის საბანკო 

სისტემების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ კორონავირუსმა შეცვალა 

ბანკების მიდგომები და პოლიტიკა საქმიანობის განხორციელების მიმართ, 

მომხმარებლების ბანკებთან ურთიერთობა და ბანკთან ურთიერთკავშირის 

არხები, მომხმარებელთა საბანკო ოპერაციების შესრულების მეთოდი, ასევე 

მომხმარებელთა საგადახდო ჩვევები: ბარათებმა და სმარტფონებმა 

დიდწილად ჩაანაცვლეს ნაღდი ფული. ეს ტენდენცია არ არის ახალი, წინა 

წლებშიც ბანკომატების გამოყენებით განხორციელებული ტრანზაქციების 

მოცულობა ყოველწლიურად დაახლოებით 5-10%-ით მცირდებოდა. 

კვლევისას, სხვა საკითხებთან ერთად, ჩვენს მიერ შედარებულია 

საქართველოსა და შვეიცარიაში საბანკო ფილიალებისა და ბანკმატების 

რაოდენობის დინამიკა 10 წლის ჭრილში (იხ. ცხრილი 1). 
 

ცხრილი 1. საბანკო ფილიალების და ბანკომატების რაოდენობა შვეიცარიასა და 

საქართველოში 2010-2019 წწ. (100 000 ზრდასრულ ადამიანზე)1  

                შვეიცა  რია             საქართ ველო 

წელი საბანკო 

ფილიალები ბანკომატები 
საბანკო 

ფილიალები ბანკომატები 

2010 51,8 96,0 21,2 48,3 

2011 50,2 99,0 23,6 51,0 

2012 48,9 99,3 28,0 63,4 

2013 47,5 99,0 32,9 68,1 

2014 46,0 97,6 32,4 71,0 

2015 44,4 98,7 32,2 70,1 

2016 42,5 98,4 32,7 74,4 

2017 40,8 97,9 33,2 76,0 

2018 39,5 99,2 31,5 77,6 

2019 38,4 97,2 33,6 85,1 

 

ცხრილიდან  იკვეთება  საინტერესო  დეტალი:  10  წლის  განმავლობაში 

შვეიცარიაში საბანკო ფილიალების რაოდენობა განუხრელად მცირდებოდა, 

იმ დროს, როდესაც საქართველოში 2019 წელს 2010 წელთან შედარებით 

                                                        
1 შვეიცარიის და საქართველოს ეროვნული ბანკების მონაცემებზე დაყრდნობით შედგენილია 

ავტორის მიერ   
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საბანკო ფილიალების რაოდენობამ 58,5%-ით მოიმატა საქართველოს საბანკო 

სისტემაში კომერციული ბანკების რაოდენობის შემცირების ფონზე. ბანკომა-

ტების კუთხითაც საქართველოში სახეზეა მათი რაოდენობის საგრძნობი 

ზრდა (76,2%), იმ დროს, როცა შვეიცარიაში ზრდა თითქმის არ დაფიქსირდა. 

პანდემიამ საგრძნობლად შეცვალა საბანკო სექტორის ფუნქციონირების 

ასპექტები და განვითარების ვექტორები. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

შვეიცარიის საბანკო სექტორში პანდემიას იმ მასშტაბის ცვლილებები არ 

გამოუწვევია, როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. უცხოელი 

კოლეგებისგან განსხვავებით, შვეიცარიის ბანკები ფინანსურად ჯერ კიდევ 

კარგად გრძნობდნენ თავს. პანდემიამდე ისინი შედარებით ნაკლებად 

განიცდიდნენ ფულის დაზოგვის აუცილებლობას და, შესაბამისად, დიდი 

ოდენობით ფილიალების დახურვის განსაკუთრებული მოტივაცია არ 

გააჩნდათ, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, 

ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეულწილად აქაც იჩინა თავი საბანკო 

ფილიალების შემცირების ტენდენციამ.   

ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ როგორც შვეიცარიაში, ისე 

საქართველოში პანდემიის გავლენით საგრძნობლად გაიზარდა რისკები, მათ 

შორის ფინანსური სტაბილურობის რისკები, მაგრამ ქვეყნების საბანკო 

სისტემები პანდემიას მომზადებული შეხვდნენ და ბანკების უმრავლესობა 

კარგად გაუმკლავდა პრობლემებს. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად დიდი 

საკრედიტო დანაკარგებისა, ორივე ქვეყნის საბანკო სისტემები 2020 წელს 

მოგებაზე გავიდნენ. 

დღეისათვის ორივე ქვეყნის ფინანსური სისტემები მდგრადია, დაგრო-

ვილია საკმარისი ბუფერები, რაც კრიზისამდელ პერიოდში გატარებული 

საზედამხედველო ღონისძიებების შედეგია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს 

ბანკების მიერ კრიზისის შედარებით სწრაფად და ნაკლები დანაკარგებით 

დაძლევას. თუმცა აუცილებელია დეტალურად იქნას შესწავლილი და შეფასე-

ბული პანდემიამდე გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობა, აღმოიფხვრას 

ნაკლოვანებები, დაჩქარდეს ბანკების ტრანსფორმაციის პროცესი, შემუშავდეს 

ახალი მიდგომები, უფრო მჭიდრო, ღრმა და ყოვლისმომცველი გახდეს  

მარეგულირებელი  და  საზედამხედველო თანამშრომლობა. 
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მესამე თავში შეფასებულია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული 

რისკების გავლენა საბანკო სისტემის მდგრად ფუნქციონირებაზე, 

დაკონკრეტებულია მათი მართვის მნიშვნელობა და აუცილებლობა რისკების 

მართვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, აგრეთვე ჩამოყალიბებულია საბანკო 

სექტორის განვითარების პერსპექტივები და მიმართულებები, რაც 

მდგომარეობს მდგრადობის ამაღლებასა და ტრანსფორმაციის დაჩქარებაში. 

მესამე თავის ბოლოს გაანალიზებულია ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის 

შედეგები, რომლის განზოგადების საფუძველზე შემოთავაზებულია 

რეკომენდაციები საქართველოს საბანკო სისტემის მდგრადი ფუნქციონირების 

და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფის მიზნით. 

გლობალურ დონეზე მარეგულირებელი ორგანოები ყურადღებით 

აკვირდებიან და აფასებენ ფინანსური ინსტიტუტების კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებულ პოტენციურ რისკებს და მათ სისტემური 

ზემოქმედების ხასიათს,  ვინაიდან ფინანსურ ინსტიტუტები ადრე თუ გვიან 

აუცილებლად აღმოჩნდებიან კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ 

მნიშვნელოვან ფინანსურ რისკებთან. სპეციფიკის მიუხედავად, აღნიშნული 

რისკები გავლენას ახდენს ყველა ტრადიციულ რისკზე, როგორიცაა 

საკრედიტო, საბაზრო ან საოპერაციო რისკები. შესაბამისად, ხორციელდება 

ანალიზი, თუ სად ექვემდებარებიან ფინანსური ინსტიტუტები კლიმატის 

ცვლილებით გამოწვეულ მომატებულ ფინანსურ რისკებს და განსაკუთრებით 

- ყველაზე უფრო სუსტი ინსტიტუტები, აგრეთვე განიხილავენ მიდგომებს 

მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტების მიერ კლიმატთან დაკავშირებული 

ფინანსური რისკების შესახებ ინფორმაციის უფრო სრულად გამჟღავნების, 

გამჭვირვალობისა და საბაზრო დისციპლინის გაუმჯობესების მიზნით. 

მსოფლიოს მასშტაბით რამდენიმე ორგანიზაცია და ინსტიტუტი 

ახორციელებს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების 

შესწავლას, მათი რაოდენობა და საქმიანობის მნიშვნელობა განუხრელად 

იზრდება.  „ცენტრალური ბანკების და ზედამხედველთა ქსელი ფინანსური 

სისტემის გამწვანებისათვის“ (NGFS2) მსოფლიო მასშტაბით ერთობლიობაში 

                                                        
2  The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) 
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ახორციელებს გლობალური, სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკების 3/4-ის და 

სადაზღვევო კომპანიების 2/3-ის ზედამხედველობას. მისი მიზანია 

აუცილებელი გლობალური რეაგირების განმტკიცებაში დახმარება და 

ფინანსური სისტემის როლის ამაღლება რისკების მართვისა და მწვანე 

ინვესტიციებისთვის ფინანსური რესურსების მობილიზებაში. NGFS მუშაობს 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების, როგორც გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ფინანსური სტაბილურობისათვის საფრთხის შემცველი 

რისკების, თავიდან ასაცილებლად, ასევე ახორციელებს გამოცდილების 

გაცვლას და მოწინავე პრაქტიკის გაზიარებას, ფინანსურ სფეროში 

გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების 

მართვის ხელშეწყობას, ისწრაფვის კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 

ფინანსური რისკების უკეთ აღქმისა და მართვისაკენ. 

საქართველოს   ეროვნული   ბანკის   NGFS-ში   გაწევრიანება   მდგრადი 

დაფინანსების ჩარჩოს განვითარების მიმართულებით კიდევ ერთი წინ 

გადადგმული ნაბიჯია, რაც მას ეხმარება გაეცნოს მდგრადი დაფინანსების 

მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკების და ფინანსური 

სექტორის ზედამხედველების გამოცდილებას, უშუალოდ მიიღოს 

მონაწილეობა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, შეიტანოს წვლილი ამ კუთხით 

მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში, გაუზიაროს საკუთარი 

გამოცდილება მდგრადი დაფინანსების განვითარების მიმართულებით საწყის 

ეტაპზე მყოფ ცენტრალურ ბანკებს. გარემოსდაცვით,  სოციალურ  და  

მმართველობით  (ESG)  საკითხებზე  გამჭვირვალობის  ზრდა, აგრეთვე 

საბაზრო დისციპლინის გაუმჯობესება წარმოადგენს მდგრადი დაფინანსების  

განვითარების   უმნიშვნელოვანეს  წინაპირობას  და  მდგრადი  დაფინანსების  

გზამკვლევის  ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას. 

კლიმატის ცვლილება და მასთან დაკავშირებული რისკები საფინანსო 

ინსტიტუტებს არაერთ პრობლემას უქმნის. სხვა რისკებთან ერთად, კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებულმა რისკებმა გრძელვადიან პერსპექტივაში 

შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინონ მთლიანად ქვეყნის ფინანსური 

სისტემის ფუნქციონირებაზე. შესაბამისად, ბანკებმა უნდა გადახედონ 

მართვის ძველ მოდელებს და მათი გამოყენების ხერხებს, პრიორიტეტად 
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უნდა განისაზღვროს რისკების მართვის ერთიანი, ყოვლისმომცველი, 

ბიზნესში ჩაშენებული, აქტიურ მონიტორინგსა და რისკების კონტროლის 

ძლიერ კულტურაზე დაფუძნებული მიდგომა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

მდგრადი საფუძველი გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

იმისათვის, რომ ბანკებმა შეძლონ გარემოსდაცვითი რისკების მართვისა 

და მწვანე და ინკლუზიური დაკრედიტების ახალი მეთოდების ეფექტურად 

ინტეგრირება, სჭირდებათ შესაბამისი მარეგულირებელი გარემო, რომელიც 

უზრუნველყოფს თანაბარ პირობებს და შესაბამის ეკონომიკურ სტიმულებს. 

ვინაიდან გრძელვადიან პერიოდში კლიმატის ცვლილებით ფინანსურ 

ინსტიტუტებს შეიძლება მაღალი ფინანსური რისკი წარმოექმნათ, სხვადასხვა 

ქვეყნებში ზედამხედველები ზრდიან გამჭვირვალობას ფინანსურ სისტემაში 

ამ რისკების მართვის კუთხით. გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით, 

ფინანსური ბაზრის მსხვილი მოთამაშეებისთვის დგინდება მოთხოვნები ამ 

რისკების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნით.  

კლიმატთან დაკავშირებულ ფინანსური რისკების შემცირება 

შესაძლებელია მხოლოდ ადრეული, შეთანხმებული და ერთობლივი 

რეაგირების მეშვეობით. რაც უფრო გადაიდება ქმედითი ზომების მიღება 

გარემოსდაცვითი მიზნების მისაღწევად, მით უფრო დაჩქარებული და 

აგრესიული გახდება შემდგომში ამ ზომების განხორციელება.  

ეჭვგარეშეა, რომ პანდემიამ სრულიად შეცვალა მსოფლიო ფინანსური 

სისტემის განვითარების ვექტორები, გამოავლინა ხარვეზები და სუსტი 

მხარეები. რეფორმები, რომლებიც განხორციელდა 2007-2009 წლების 

კრიზისის შემდგომ, დაეხმარა ფინანსურ სისტემას პანდემიის პერიოდში. 

მსხვილი ბანკების მდგრადობის გაუმჯობესებამ, რომლებიც წარმოადგენენ 

ფინანსური სისტემის ბირთვს, საშუალება მისცა სისტემას შთაენთქა 

მაკროეკონომიკური    შოკი.   ცალსახაა,    რომ    მთავრობების   დროულმა   და 

გაბედულმა ქმედებებმა ხელი შეუწყო ფინანსური შუამავლობის მხარდაჭერას 

და გლობალური ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებას. 

ამ ფონზე, ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს 2021 წელზე გათვლილი 

ამბიციური სამუშაო პროგრამა მიზნად ისახავს პანდემიასთან 

დაკავშირებული მოწყვლადობის აღმოფხვრას და მდგრადობის ამაღლებას 
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სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ძლიერი, მდგრადი და 

დაბალანსებული ზრდის მხარდაჭერას პანდემიის დასრულების შემდეგ.  

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ბანკების კაპიტალის საკმარისმა 

დონემ შეამცირა პანდემიის მოკლევადიანი სტრესი, ხოლო დეპოზიტების 

შემოდინებამ და კაპიტალის ბაზრების სახელმწიფო მხარდაჭერამ 

მინიმუმამდე დაიყვანა ლიკვიდობის პრობლემები. ბანკები ძალისხმევას არ 

იშურებენ ხარჯების ტრანსფორმაციისათვის, რაც ბანკების მთავარ 

პრიორიტეტად უნდა დარჩეს მომდევნო წლებშიც. ეკონომიკური 

არასტაბილურობის შემცირებამდე, მათ უნდა განაგრძონ ლიკვიდობის 

შენარჩუნებასა და კაპიტალის ზრდაზე ფოკუსირება. ბანკებმა უნდა 

გამოიყენონ შესაძლებლობები და გადადგან თამამი ნაბიჯები, შეაჯამონ 

არსებული გაკვეთილები და შეიმუშავონ ახალი ქმედებები. განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა დაუთმონ მდგრადობის და სტაბილურობის ზრდას, 

ადაპტაციას და ტრანსფორმაციის დაჩქარებას. ერთი რამ ეჭვგარეშეა - საბანკო 

სექტორის კონსოლიდაცია და ტრანსფორმაცია დაჩქარდება. 

რაც შეეხება საქართველოს საბანკო სისტემას, COVID-19-ის პანდემიის 

გავლენის წინასწარი შეფასებისათვის ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა შესაბამისი 

კვლევა. კვლევის მიზანს წარმოადგენს პანდემიის პირობებში საქართველოში 

მოქმედი ბანკების ფუნქციონირებაში ცვლილებების და პრობლემების 

გამოკვეთა, შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ და ასევე პოსტპანდემიურ 

პერიოდში ბანკების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების და პრიორიტე-

ტების გამოვლენა. კვლევის ამოცანაა პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდ-

ვების გავლენის შეფასება ბანკებში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, დისტანცი-

ური არხების გამოყენებაში არსებული გამოცდილების და მიმდინარე 

მდგომარეობის დადგენა, საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობის 

შეფასება პანდემიამდე და პანდემიის  პერიოდში,  ბანკების  პროგნოზების  და 

მოლოდინების დაკონკრეტება.   

კვლევის ინსტრუმენტია ინფორმაციის მოპოვება გამოკითხვის გზით 

(სატელეფონო ინტერვიუ); გამოყენებულ იქნა როგორც თვისებრივი, ისე 

რაოდენობრივი კვლევა. კვლევა მოიცავს პერიოდს 2020 წლის დეკემბრიდან 

2021 წლის თებერვლის ჩათვლით. გამოკითხულ იქნა საქართველოში მოქმედი 
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8  კომერციული ბანკის (მთლიანად ბანკების 53.3%) კორპორაციული და 

საცალო დაკრედიტების, რისკების მართვის, შიდა აუდიტის, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების და საოპერაციო ქვედანაყოფის 22 ხელმძღვანელი პირი.  

აღნიშნული 8 ბანკიდან - 3 ბანკი წარმოადგენს სისტემური მნიშვნელობის 

ბანკს (მოცულია ბაზარზე წარმოდგენილი ყველა სისტემური ბანკი). 

შესაბამისად, მიღებული შედეგების განვრცობა გარკვეულწილად 

შესაძლებელია მთლიანად საქართველოს საბანკო სისტემაზე.  

მოკლე შედეგები: რესპოდენტებისთვის შეთავაზებულ იქნა 15 კითხვა. 

მათ შორის გამოვყოფდით კითხვას პანდემიის გამო დაწესებულ 

შეზღუდვებთან დაკავშირებით. გამოკითხული რესპოდენტების 1/4-ზე 

ნაკლები (23%) თვლის, რომ პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა მათ 

ბანკზე იმოქმედა უარყოფითად ან უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად, 

რაც შესაძლებელია ითქვას, რომ მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგია.  

არასტაბილურ პირობებში მუშაობის ადაპტაციის მიზნით, ბანკების 

მიერ ძირითადი ძალისხმევა მიმართული იყო საბანკო მომსახურების და 

პროდუქტების მიწოდებაში ცვლილებების შეტანაზე (32%) და დისტანციური 

არხების განვითარებაზე (23%). ისეთი საკითხები, როგორიცაა პერსონალის 

რიცხოვნების შემცირება და შრომის ანაზღაურების ოპტიმიზაცია, არ 

წარმოადგენდა პირველხარისხოვან საკითხს ბანკების ხელმძღვანელებისთვის, 

რაც უთუოდ მისასალმებელი ტენდენციაა. 

პანდემიის გამო ტრადიციული ბანკები სირთულეებს წააწყდნენ 

მომხმარებელთა მოზიდვის, სხვადასხვა მომსახურების და სერვისების 

შეთავაზების კუთხით, შესაბამისად მათ მიმართეს ციფრული არხების 

დაჩქარებულ განვითარებას და დისტანციური არხებით პროდუქტების და 

მომსახურების აქტიურ შეთავაზებას (32%). ბანკები ამჟამადაც ასევე დიდ 

ყურადღებას    უთმობენ    სხვადასხვა    სახის    ინოვაციების    დანერგვას    და 

მომხმარებლებისთვის პერსონალური შეთავაზებების მიწოდებას (18%). 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ მიუხედავად ფილიალების/ 

სერვისცენტრების დროებითი დახურვისა და ციფრულ სერვისებზე აქტიური 

გადასვლისა, საქართველოში ბანკები არ არიან მზად (50%) ფილიალების 

გასაუქმებლად უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამასთან 
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გამოკითხულთა ნაწილმა დაადასტურა, რომ შესაძლებელია მათი 

რაოდენობის ოპტიმიზაცია და ფილიალებში მომსახურების თანამედროვე 

ფორმების და ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვა. 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მხოლოდ დისტანციური საბანკო 

მომსახურების დანერგვა ცალსახად არ არის ბანკების უახლოესი რეალობა. 

შესაძლებელია თანამშრომლების ნაწილობრივი გადაყვანა დისტანციურ 

სამუშაოზე (68%), მაგრამ ძველებურად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

მომხმარებლებთან პირისპირ  ურთიერთობას  და  პარალელურად საკონსულ- 

ტაციო მომსახურების გააქტიურებას. 

თანამშრომლების დისტანციურ სამუშაოზე გადაყვანის შემდეგ, მათ 

დაახლოებით 1/3-ს მხოლოდ თავიდან გაუჭირდა დისტანციურ მუშაობასთან 

შეგუება, ხოლო დისტანციური მუშაობის პროცესში ყველაზე დიდ სირთულეს 

წარმოადგენდა თანამშრომლების გუნდური მუშაობის უზრუნველყოფა, მათი 

მუშაობის კონტროლი და ეფექტურობის მართვა, ასევე  სამუშაო სივრცის არ 

არსებობა სახლში (41%), რაც დიდწილად განპირობებულია გამოცდილების 

არარსებობით (55%) და არამდგრადი გარემო პირობებით. 

დისტანციურ სამუშაოზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ბექ-ოფისის 

უმეტესი სტრუქტურული ერთეულები დიდი ძალისხმევის გარეშე 

გადავიდნენ დისტანციულ არხებზე, განსაკუთრებით IT სამსახური, 

კორპორაციული კლიენტების მომსახურება, ფინანსური სამსახური და 

ბუღალტერია, რაც იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ აღნიშნული 

სამსახურების ნაწილობრივ დისტანციურ სამუშაოზე გადაყვანა ბანკისთვის 

არ იქნება რთული და  მომგებიანია მისთვის რიგი ასპექტების გამო. 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ რისკს და მის მართვას არ აღიქვამს 

სათანადოდ გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი (55%) და თვლის, რომ 

აღნიშნული რისკი თანამედროვე ეტაპზე არ არის აქტუალური ბანკებისთვის. 

ვთვლით, რომ ამ კუთხით ბანკები საქართველოში არ არიან სათანადოდ 

ინფორმირებული და მოტივირებულები და საჭიროა ამ მიმართულებით 

მუშაობის გააქტიურება. 

საქართველოს ეროვნულ ბანკს და პანდემიის პირობებში მის 

საქმიანობას ნდობას უცხადებს გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა (82%), 
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რაც უთუოდ ბანკის დიდი ავტორიტეტის და მის მიერ სწორი, დროული და 

გეგმაზომიერი ღონისძიებების გატარების შედეგია. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, რესპონდენტები თვლიან, რომ საბანკო სისტემამ შედარებით 

ნაკლები დანაკარგებით გადაიტანა პანდემიის პირველი ტალღა და 

მომზადებული შეხვდა გარე შოკებს. ასევე რესპოდენტების დიდი 

უმრავლესობის აზრით, ამჟამადაც საქართველოს საბანკო სისტემა სათანადოდ 

უმკლავდება  პანდემიასთან  დაკავშირებულ  რისკებს  და,  რაც  კიდევ  უფრო 

მნიშვნელოვანია, სამომავლოდაც პოზიტიური მოლოდინები გააჩნიათ. 

გლობალიზაციას და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებს გამოკითხულთა 82%, თუმცა არ მიიჩნევენ 

ტრადიციული ბანკებისთვის საფრთხის შემცველად ელექტრონული ბანკების 

გააქტიურებას გლობალურ დონეზე. 

საბანკო სისტემას ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურობის ერთ-ერთი 

უმთავრეს ფაქტორად მიიჩნევს გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა. 

მიღებული პასუხებიდან იკვეთება, რომ ბანკების ხელმძღვანელ პირებს 

გათავისებული აქვთ მათი დიდი პასუხისმგებლობა მომხმარებლების, 

აქციონერების, პარტნიორების, ინვესტორების, თანამშრომლების წინაშე.  

და ბოლოს, საქართველოს საბანკო სისტემაში არსებობს გარკვეული 

მოლოდინები პოსტპანდემიურ პერიოდში ბანკების შერწყმის პროცესის 

მიმართ, რაც ზოგადად მსოფლიო ტენდენციას ასახავს. 

 

ზოგადი დასკვნები 

1. განვითარებულ ქვეყნებში ბანკების ფინანსური მდგრადობის 

შეფასება წარმოადგენს ეფექტური საზედამხედველო პროცედურების ბაზისს, 

სადაც აქცენტი კეთდება არა იძულებითი, არამედ პროფილაქტიკური 

ზემოქმედების ზომებზე. ჩვენი აზრით, ამ სისტემის ელემენტები, 

ადგილობრივი სპეციფიკის და ბოლო ფინანსური კრიზისის გავლენის 

გათვალისწინებით, შეიძლება გახდეს საქართველოში კომერციული ბანკების 

ფინანსური მდგრადობის და მონიტორინგის უზრუნველყოფისთვის 

ეფექტური მიდგომების შემუშავების საფუძველი. 

2.   მართებულად       მიგვაჩნია       პანდემიის       შემდგომ      პერიოდში 
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ცენტრალური ბანკის როლის ხელახალი გააზრება. პანდემიამ ნათლად 

გამოავლინა მარეგულირებლის ადგილი ქვეყნის ფინანსურ სისტემაში, მის 

მიერ დროულად გატარებული ღონისძიებების განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა. ზედამხედველ ორგანოებს გააჩნიათ მრავალფეროვანი და, 

ეფექტური მონეტარული და მაკროპრუდენციული პოლიტიკის 

ინსტრუმენტები. ეჭვგარეშეა, რომ პანდემიის პერიოდში ბანკების გამართული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალ ვირტუალურ მოდელზე 

შედარებით შეუფერხებლად გადასვლა შედეგია მრავალწლიანი მზადების და 

იმ ძალისხმევისა, რომელიც ბანკების მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით 

განახორციელეს ზედამხედველმა ორგანოებმა. 

3. ბანკებმა უნდა მოახდინონ პანდემიის დროს მიღებული ცოდნის 

ინსტიტუციონალიზაცია. საჭიროა პანდემიიდან მიღებული გაკვეთილების 

და გამოცდილების დეტალური გაანალიზება და შემდგომი ქმედითი 

ღონისძიებების შემუშავება. არსებული მდგომარეობა საშუალებას იძლევა 

შეფასდეს გატარებული რეფორმების ეფექტურობა, აღმოიფხვრას ხარვეზები, 

შემუშავდეს ახალი მიდგომები, უფრო ღრმა და ყოვლისმომცველი გახდეს 

გლობალურ დონეზე მარეგულირებელი და საზედამხედველო თანამშრომ-

ლობა. ბანკების სამომავლო წარმატება შეიძლება მთლიანად იყოს დამოკიდე-

ბული იმაზე, თუ რამდენად კარგად გაითავისეს მათ წარსულის გაკვეთილები. 

4. საქართველოს საბანკო სექტორზე პანდემიის უარყოფითი გავლენის 

შერბილებისა და ქვეყნის ეკონომიკის წახალისების, აგრეთვე სისტემის 

მდგრადობის შენარჩუნების და ამაღლების მიზნით საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები: ეკონომიკის სხვადასხვა სფე-

როს შეუფერხებლად მიეწოდება ლიკვიდური ფულადი სახსრები, შემუშავდა 

დროებითი საზედამხედველო გეგმა, გაფართოვდა საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის პროგრამა, ამოქმედდა სავალუტო ინტერვენციების ახალი მექანიზმი. 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მიმდინარე ეტაპზე ქვეყნის საბანკო 

სისტემა ჯანსაღია, გააჩნია კაპიტალის და ლიკვიდობის საკმარისი ბუფერები, 

რაც ძირითადად ეროვნული ბანკის კრიზისამდელ პერიოდში გატარებული 

თანმიმდევრული საზედამხედველო პოლიტიკის შედეგს წარმოადგენს.  

5. საქართველოს  და  შვეიცარიის   საბანკო   სისტემების   შესწავლის  და 
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ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, 

პანდემიის შესაძლო ნეგატიური გავლენა ფინანსურ სექტორზე დიდწილად 

ასახულია, მაგრამ კვლავ შენარჩუნებულია მაღალი გაურკვევლობა, მ.შ. 

ვაქცინაციის ჩატარების და პანდემიის დასრულების ვადებთან დაკავშირებით.  

აღსანიშნავია, რომ ორივე ქვეყანაში ბანკების უმეტესობა კარგად 

გაუმკლავდა პანდემიასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ქვეყნების საბანკო 

სისტემები მდგრადია, საზედამხედველო ღონისძიებების გატარება 

გრძელდება, ეს კი პოტენციური ზარალების განეიტრალების, რეალური 

ეკონომიკის დაკრედიტების გაგრძელების, კრიზისის შედარებით სწრაფად და 

ნაკლები დანაკარგებით დაძლევის წინაპირობაა.  

6. როგორც კაპიტალის მიმწოდებლებს, ბანკებს შეუძლიათ დაეხმარონ 

კერძო სექტორს ახალ ეკონომიკურ რეალობასთან ადაპტაციაში, ასევე ხელი 

შეუწყონ მდგრადი განვითარების ეროვნულ პროგრამებს. მაგრამ იმისათვის, 

რომ ბანკებმა შეძლონ აღნიშნულის განხორციელება, რისკების მართვის, 

მწვანე და ინკლუზიური დაკრედიტების ახალი მეთოდების ეფექტურად 

ინტეგრირება, ეკოლოგიური და სოციალურად ინკლუზიური საწარმოების 

მხარდაჭერა, უნდა არსებობდეს შესაბამისი მარეგულირებელი გარემო, 

რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის პირობებს და  ეკონომიკურ სტიმულებს. 

7. ბანკებმა, გრძელვადიან პერსპექტივაში სტაბილური საქმიანობის 

განხორციელების და შემოსავლების მიღების მიზნით, მომსახურების 

აპრობირებულ ნაკრებთან ერთად მომხმარებლებს უნდა შესთავაზონ ონლაინ 

ბანკინგის თითქმის ყველა ფორმა, აგრეთვე სხვა ციფრული ინოვაციები. მეტი 

სიცხადე, ტრანსფორმაციის უნარი და სწრაფი მანევრირება, უახლეს ტექნო-

ლოგიებთან ერთად უნდა გახდეს ბანკების საქმიანობის ამოსავალი წერტილი. 

ვფიქრობთ, საბანკო საქმის მომავალი შემდეგნაირად გამოიყურება - 

მჭიდრო თანამშრომლობა ბანკებს და ფინტექ კომპანიებს შორის, 

განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ არასტაბილურ გარემოში სულ 

უფრო რთული ხდება კლიენტების და მომგებიანობის შენარჩუნება და ზრდა 

ფინანსური მომსახურებებისა და პროდუქტების სრული პაკეტის 

დამოუკიდებლად შემუშავების გზით. 

8. პანდემიის  შემდგომ  სამყაროში რისკის  ფუნდამენტური ფაქტორები 
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სავარაუდოდ არ შეიცვლება, მაგრამ უნდა გადაიხედოს რისკების მართვის 

ძველი მოდელები და გამოყენების ხერხები. პრიორიტეტად უნდა 

განისაზღვროს რისკების მართვის ერთიანი, ყოვლისმომცველი, ბიზნესში 

ჩაშენებული, აქტიურ მონიტორინგსა და რისკების კონტროლის ძლიერ 

კულტურაზე დაფუძნებული მიდგომა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

მდგრადი საფუძველი გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

9. მარეგულირებლები განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა 

აკვირდებოდნენ და აფასებდნენ კლიმატთან დაკავშირებულ პოტენციურ 

რისკებს და მათ სისტემურ ზემოქმედებას ფინანსურ ინსტიტუტებსა და 

ბაზრებზე, რათა შეიმუშავონ თანამედროვე ჩარჩო-დოკუმენტები 

მოლოდინების უფრო ფართო ჩამონათვალით. დეტალურად უნდა 

გაანალიზდეს, სად ექვემდებარებიან ბანკები კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეულ მომატებულ ფინანსურ რისკებს, და განსაკუთრებით - 

განსაკუთრებით სუსტი ინსტიტუტები. ზედამხედველმა ორგანოებმა 

აქტიურად უნდა იმუშაონ კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული 

რისკების უფრო სიღრმისეულ ინტეგრაციაზე რისკების მართვის პროცესებში, 

რისკების გაზომვისა და შემცირებისათვის შესაბამისი მიდგომებისა და 

ინსტრუმენტების განვითარებასა და დანერგვაზე, რისკების შესახებ 

ინფორმაციის გამჭვირვალედ გამჟღავნების უზრუნველყოფაზე. კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ფინანსური რისკების 

შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ ადრეული, შეთანხმებული და 

ერთობლივი რეაგირების მეშვეობით.  

10. პანდემიამ არა მხოლოდ დააჩქარა ციფრული ტექნოლოგიების 

დანერგვა, არამედ ის ბანკების ციფრული ინფრასტრუქტურისთვის ნამდვილ 

გამოწვევად იქცა. ინსტიტუტები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი ინვესტიციები 

განახორციელეს ტექნოლოგიებში, გაცილებით ძლიერი აღმოჩნდნენ. კიბერ 

უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მნიშვნელოვანი პროგრესის 

მიუხედავად, საფრთხეების მოცულობა, სიჩქარე და ცვალებადობა კვლავ 

განუხრელად იზრდება. საჭიროა ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის შემდ-

გომი გაგრძელება და დაჩქარება (განსაკუთრებით ძირითადი საბანკო ოპერა-

ციების მხრივ), ასევე კიბერ თავდაცვითი შესაძლებლობების გაფართოება.  
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11. ბანკებმა უნდა მოახდინონ ხარჯების სტრუქტურული გარდაქმნა, 

განახორციელონ ფილიალებისა და წარმომადგენლობების რაციონალიზაცია. 

ტრადიციული ფილიალების ნაწილი შეიძლება ჩანაცვლდეს ახალი თაობის 

ფილიალებით, სადაც მოხდება ციფრული პერსპექტივების სრული 

რეალიზება, ციფრული და ადამიანური რესურსების ურთიერთქმედება, 

ახალი პარტნიორული ურთიერთობების და მომსახურების მიწოდების ახალი 

მოდელების ოპტიმალური შეხამება. ეს გააუმჯობესებს მომხმარებელთა 

მომსახურების ხარისხს და უზრუნველყოფს მათ შენარჩუნებას, ვინაიდან 

სავარაუდოდ, პანდემიის დასრულების შემდეგ დადგება კლიენტების 

შენარჩუნების რისკი.  

12. იმისათვის, რომ სწრაფი რეაგირება მოახდინონ მომავალ 

გამოწვევებზე,  ბანკებმა უნდა გადააფასონ თავიანთი გლობალური 

მნიშვნელობა, ხშირად ჩაატარონ  სიმულაციური  სწავლებები  და 

გააუმჯობესონ საინფორმაციო სისტემები. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 

ბანკების კაპიტალის საკმარისმა დონემ შეამცირა პანდემიის მოკლევადიანი 

სტრესი, ხოლო დეპოზიტების შემოდინებამ და კაპიტალის ბაზრების 

სახელმწიფო მხარდაჭერამ მინიმუმამდე დაიყვანა ლიკვიდობის პრობლემები. 

ვფიქრობთ, ბანკები უნდა ახორციელებდნენ ხარჯების ტრანსფორმაციას, რაც 

სასურველია მათ მთავარ პრიორიტეტად დარჩეს მომდევნო წლებშიც. 

ეკონომიკური არასტაბილურობის შემცირებამდე, მათ უნდა განაგრძონ 

ლიკვიდობის შენარჩუნებასა და კაპიტალის ზრდაზე ფოკუსირება. 

13. სასურველია, ბანკების ნაწილმა, განსაკუთრებით მცირე ბანკებმა,  

გამოიყენონ შერწყმის/გაერთიანების შესაძლებლობა. აღნიშნული პროცესების 

ძირითადი მიზეზები შეიძლება იგივე დარჩეს, რაც ბოლო წლების 

განმავლობაში, თუმცა პანდემიამ საგრძნობლად შეცვალა კატალიზატორები 

და ვექტორები. აშკარაა, რომ ბანკებმა მომგებიანობის მისაღწევად ძლიერ 

არასტაბილურობას უნდა გაუძლონ. მათ, სავარაუდოდ, დასჭირდებათ 

მასშტაბზე ეკონომიის გაწევა გადარჩენის, ხარჯების რაციონალიზაციისა და 

წარმატების მისაღწევად.  

14. ჩვენს მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგად  გამოიკვეთა, რომ 

საქართველოში ბანკები დიდ ყურადღებას უთმობენ ციფრული არხების 
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განვითარებას და დისტანციური არხებით პროდუქტების და მომსახურების 

შეთავაზებას, ასევე  სხვადასხვა ინოვაციების დანერგვას, მაგრამ კვლავ დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ მომხმარებლებთან პირისპირ ურთიერთობას და 

საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას. საგულისხმოა, რომ ბანკებში 

მაღალია ნდობა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ პანდემიის პირობებში 

გაწეული საქმიანობის მიმართ, რაც უთუოდ ბანკის ავტორიტეტის და მის 

მიერ დროული და გეგმაზომიერი ღონისძიებების გატარების შედეგია. 

რესპონდენტები თვლიან, რომ საბანკო სისტემამ შედარებით ნაკლები 

დანაკარგებით გადაიტანა პანდემიის პირველი ტალღა და მომზადებული 

შეხვდა გარე შოკებს. რესპოდენტების დიდი უმრავლესობის აზრით, 

საქართველოს საბანკო სისტემა მიმდინარე ეტაპზეც სათანადოდ უმკლავდება 

პანდემიასთან დაკავშირებულ მომატებულ რისკებს. 

15. რეკომენდაციების სახით, არასტაბილურ გლობალურ გარემოში 

მდგრადობის, კონკურენტუნარიანობისა და ეფექტიანობის ასამაღლებლად 

ბანკებისთვის შესაძლებელია შეთავაზებულ იქნას:  

- ბიზნეს მოდელების კორექტირება და ოპტიმიზაცია, ტრანსფორმაციის 

პროცესების დაჩქარება, რისკების მართვაში ყურადღების კონცენტრირება 

არატრადიციულ რისკებზე;  

- აქცენტის გაკეთება კლიენტების ნიშურ, სპეციფიკურ ჯგუფებზე, 

საცალო ვაჭრობაზე, მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რადგან ბანკების 

ძირითადი კონკურენტები არიან არაფინანსური და ფინტექ კომპანიები, 

რომლებიც ორიენტირებულნი არიან აღნიშნულ სეგმენტებზე და სწრაფად 

იპყრობენ ბაზარს; 

- ბანკის კორპორაციული კულტურის გარდაქმნა - მომხმარებელზე 

ორიენტირებული მოდელის უფრო ფართოდ დანერგვა, რაც მოიცავს 

მომხმარებლებთან ურთიერთქმედებას უახლესი ტექნოლოგიების 

ფარგლებში, ბანკის თანამშრომელთა კვალიფიკაციისა და შემოქმედებითი 

პოტენციალის ამაღლებას; 

- თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების აქტიური დანერგვა, 

ნეობანკებთან / ფინტექ კომპანიებთან / სამეცნიერო და სასწავლო ცენტრებთან 

მჭიდრო     თანამშრომლობა,     დისტანციური     არხების     უფრო      ფართოდ 
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გამოყენება. 

პანდემიიდან მიღებულმა გამოცდილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, 

თუ რამდენად ურთიერთდაკავშირებულია თანამედროვე გლობალური 

ფინანსური სისტემა. პანდემიის შემდგომი გაურკვევლობის ფონზე 

რეფორმების სრული, დროული და თანმიმდევრული განხორციელებისთვის 

აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობის შენარჩუნება, კრიზისზე ერთიანი 

რეაგირების, შეთანხმებული ქმედებების, ადაპტაციის და ტრანსფორმაციის 

პროცესების დაჩქარება/გააქტიურება, რაც ხელს შეუწყობს ბანკების 

მდგრადობის ამაღლებას. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენებების სახით წარდგენილ იქნა 

შემდეგ კონფერენციებზე: 

1) Banking System of Georgia During a Pandemic. IX International Scientific 

and Practical Conference «Science and Education: Problems, Prospects and 

Innovations». Kyoto, Japan. May 26-28, 2021;  

2) კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების მართვის 

მნიშვნელობა ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობისა და მდგრადობისთვის. 

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

თბილისი, 2021 წლის 28-29 მაისი;   

3) Влияние климатических рисков на стабильность финансового сектора. 

IV международная научно-практическая конференция «Развитие науки и 

практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков». Москва, 10 мая 

2021 г. (DOI.org/10.34755/IROK.2021.55.87.026) 

4) „კომერციული ბანკების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის 

ასპექტები“. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020 წლის 26-27 ივნისი.  

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია, რომელთა შინაარსი შეესაბამება 

დისერტაციის თემატიკას: 
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1.  აბუთიძე  გ.    ბანკების   ტრანსფორმაციის    პროცესი   არასტაბილურ 

გლობალურ გარემოში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
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