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Abstract 

 

The dissertation thesis “Managing the results of banking concentration in 

Georgia” consists of an introduction, a literature review, three chapters and a 

conclusion. The introduction presents the importance of the PHD thesis, Issues 

regarding the compliance with the law and the interest in non-core undertakings 

relating the Commercial Bank activities in Georgia doesn’t lose actuality. Indeed, 

commercial banks are one of the leading industries in the country and continue to 

develop every year. The progress of this sector on the one hand, contributed to the 

development of other economic segments that effected the welfare of the country 

as a whole.  

91% of the financial sector in Georgia comes from commercial banks, and it 

appears almost impossible to find another alternative source of money in the 

country. The capital market and investment funds are dominated by so little assets 

that they have no capacity to compete with commercial banks.  

The proportional inequality of the distribution of assets between them allow 

us to state that they are characterized by an unhealthy arrangement of internal 

competition where JSC Bank of Georgia and JSC TBC Bank have 74% of their bank 

assets. Based on this, we can argue that the sector that runs the large part of the 

Georgian economy, and on which the future of business entities depends, is reined 

by two commercial banks.  

The thesis paper deals with the study of the financial field and its 

components, as well as determining the impact of its level of development on 

changes in bank interest rates, and a decrease in bank concentration. The 

dissertation is accompanied by an analysis of scientific sources and studies, based 

on with we understand that the reduction of banking concentration and the 

management of the consequences of it depends on the work of each component of 

the financial field. The analytical part of the paper presents the conclusions 
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obtained as a result of processing statistical data, thus answers the research 

question.  

In the first chapter of the dissertation the important issues around the 

research topic are discussed, it analyses the structure of the financial field and its 

components. The first chapter is divided into three subsections where the relevant 

topics are reviewed based on the author's point of view. The first subsection deals 

with the essence of financial institutions and their role in the economic 

development of the country. The second subsection is entirely devoted to banking 

concentration and the issues raised around it, the characteristics of banking 

concentration and the measurement indicators and their causes. Also, the pros and 

cons of concentration and its harmful and positive effects are discussed. Third, and 

in the concluding subsection, the directives on bank concentration mitigation and 

competitive environment are analysed. The first chapter concludes with a 

summary where financial markets and intermediaries are presented as essential 

elements for the development of the financial institution. All of this is supported 

by theories tested by science and hence, it's not only specific scientific visions but 

they are focused on real effectiveness, and their impact has been tested over time.  

The second chapter of the dissertation deals entirely with the analytical work 

and the activities for its completion. At this state of thesis work, a research plan 

was selected and developed, which clearly states the stages that were used during 

the research process. During the research planning, both quantitative and 

qualitative research methods were adopted. The quantitative research method 

showed us the quantitative share and distribution of subsectors in the financial 

field. After identifying the problems, to answer the research question, the 

economic environment of six (all USSR) countries - Moldova, Armenia, Albania, 

Slovakia, Lithuania and Poland was studied and an analysis was made as to 

whether the emergence of a new financial actor led to lower bank interest rates 

and Cheaper banking products. For more reasoning of all the above, the research 

area was reduced and one country (Poland) was selected for comparative analysis. 
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A comparative analysis of the country (Poland) measured the relationship between 

the amount of money accumulated in pension funds, the development of the 

capital market and the change in bank interest rates, where the positive 

relationship was observed. Hence, the main research question was answered. To 

confirm all of the above-mentioned findings, I reviewed studies and publications 

by Polish experts who share similar views and noted that the impacts that followed 

the emergence of new financial actors were directly related to changes in bank 

interest rates. The in-depth interviews conducted with experts in the field in 

Georgia reinforce the conclusion that similar policies pursued by Poland may have 

an impact on Georgia's financial environment, leading to changes in the country's 

financial environment and increased competition. Create alternatives to finding 

money and ultimately reduce bank interest. The third chapter of the dissertation is 

informative in nature, it answers the common question, the non-core business 

interests of banks, and provides information to the target customer and those 

interested in the field. The third chapter shows the companies owned by JSC Bank 

of Georgia and JSC TBC Bank, which in turn own two other companies and are 

affiliated with dozens of companies. The last paragraph of the dissertation presents 

the conclusion and recommendations, the research ends with the presentation of 

the used literature. 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
თემის აქტუალურობა: საბანკო კონცენტრაციის შედეგების 

გაანალიზება, და მისგან  გამოწვეული გავლენის განხილვა მუდმივად 

აქტუალურ საკითხად რჩება. მეცნიერთა ერთი ჯგუფი მიიჩნევს რომ 

კონცენტრირებული საბანკო სექტორი ფინანსური კრიზისების მიმართ 

უფრო მდგრადია, ვიდრე ბაზარი რომელიც ბევრი მცირე მოთამაშით არის 

დაკომპლექტებული. საქართველოშიც აღნიშნული საკითხის მიმართ 

ინტერესი დიდია, საზოგადოების უმრავლესობას არ აქვს იმის 

არგუმენტირებული რწმუნება, ექნებოდათ თუ არა უკეთესი პირობები 

ფინანსური პროდუქტების შეძენის დროს, თუ ქვეყანაში იარსებებდა 
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ფინანსური რესურსების მოძიების  სხვა ალტერნატიული ფინანსური 

ინსტიტუცია (გარდა კომერციული ბანკის). სწორედ ეს გარემოება დაედო  

სადისერტაციო ნაშრომს საფუძვლად და  თემის აქტუალურობაც აქედან 

მომდინარებს. საქართველოში კომერციული ბანკების ისტორია 1875 

წლიდან იწყება, მაგრამ საბჭოთა ოკუპაციის გამო მან დიდხანს ვერ იარსება,  

და დღევანდელი სახით 1991 წელს თავიდან ჩამოყალიბდა. დაარსების 

დღიდან იგი მუდმივ განვითარებას განიცდიდა და 2021 წლის 

მონაცემებით, საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკის, აქტივებმა  

55 მილიარდ ლარი  შეადგინა. მიუხედავად საბანკო სექტორის ასეთი 

მზარდი განვითარებისა, ფინანსური სფეროს სხვა შემადგენელი 

კომპონენტები განვითარების ჩანასახოვან ეტაპზე დარჩნენ, რამაც თავის 

მხრივ ფინანსური პროდუქტების მომხმარებლები დააზიანა. 

საქართველოში ფინანსური გარემო არათანაბარი განვითარების ნიშნებით 

ხასიათდება,  ფინანსური ბაზარი თითქმის არ ფუნქციონირებს, ასევე 

სადაზღვევო სექტორიც მოკრძალებული წილით არის წარმოდგენილი. 

ერთადერთი განვითარებული კომპონენტი საბანკო სფეროა სადაც შიდა 

კონკურენცია მაღალი კონცენტრაციით ხასიათდება. ორი დომინანტი 

ბანკის აქტივები ბაზრის 74% (სს „საქართველოს ბანკი, სს „თიბისი ბანკი“. 

განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანია 

ფინანსური რესურსის მაძიებელს ჰქონდეს არჩევანი ფინანსური რესურსის 

მოძიებისა და დაბანდებაში რათა შეძლოს მისთვის საუკეთესო 

ალტერნატივის შერჩევა.    

საქართველოს მთავრობამ 2019 წელს, საპენსიო რეფორმა გაატარა და  

სავალდებულო საპენსიო დაგროვებითი სისტემა შექმნა. საპენსიოო ფონდის 

დაარსება გვაძლევს იმის მოლოდინს, რომ ქვეყანაში პირველად გაჩნდება 

ადგილობრივ ვალუტაში დაგროვებული გრძელვადიანი  ვალდებულებების 

დასაფინანსებელი ფინანსური სახსრები.  

ასევე, 2018 წლიდან კომპანიების ფინანსური გამჭვირვალობის 

უზრუნველსაყოფად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების, და 
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აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში I II III და IV   კატეგორიის  

საწარმოები წარადგენენ მოთხოვნის შესაბამისად მომზადებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებებს. ყოველივე აღნიშნული გვიქმნის იმის მოლოდინს, რომ 

ქვეყანა ემზადება კაპიტალის ბაზრის განვითრებისთვის და ეფექტიანად 

ახორციელებს წინა მოსამზადებელ აქტივობებს.  

კვლევის მიზანი: კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში 

საბანკო კონცენტრაციისგან მიღებული შედეგების მართვის პრაქტიკების 

შექმნა და მათი განხორციელება, რაც ფინანსური სფეროში კონკურენტული 

გარემოს სრულყოფას ემსახურება.  

შესაბამისად,  ქართულ რეალობაში ამ მიმართულებებით ქმედითი 

ნაბიჯების გადაადგაა საჭირო, აქედან გამომდინარე, წინამდებარე კვლევის 

მიზნები, და ამოცანები, აღნიშნული პრობლემების და გამოწვევების 

გადასაჭრელად ფოკუსირდება.  

დასახული შედეგის მისაღებად შემდეგი ამოცანების შესრულდა. 

1. საქართველოს ფინანსური სექტორის სიღრმისეულად შესწავლა.  

2. ფინანსური ინსტიტუციების ძირითადი მახასიათებლების, 

წარმოშობის და განვითრების ეტაპები ანალიზი.  

3. ფინანსური სექტორის შემადგენელი კომპონენტების ფუნქციების და 

მნიშვნელობის და გავლენის შეფასება  ეროვნული ეკონომიკის 

სტაბილური ფუნქციონირებისთვის.  

4. კომერციული ბანკების როლის განსაზღვრა ფინანსურ სფეროში. 

5. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის, საფონდო ბირჟის, 

საპენსიო ფონდის, სადაზღვეო ბაზრის, საფინანსო ფონდების, 

საქმიანობის და ფუნქციების შესწავლა  ანალიზი, და ასევე მათი  

შეფასება. 

6. საუკეთესო პრაქტიკების და კვლევების ანალიზი, კონკრეტული 

რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით. 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანს წარმოედგენს კომერციული 

ბანკები და მათი პროდუქტების ფასების ფორმირება. კვლევის ობიექტს 
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წარმოადგენს, საქართველოს ფინანსური სისტემა და მასში შემავალი 

კომპონენტები. 

საკვლევი კითხვა : გამომდინარე მიზნებიდან და ამოცანებიდან 

საკვლევ კითხვა შემდეგნაირად განისაზღვრა: 

გამოიწვევს ახალი ფინანსური აქტორის გამოჩენა  საბანკო 

პროდუქტების გაიაფებას? 

კვლევის შედეგად დასმულ კითხვაზე პასუხის გაცემით, მივიღეთ 

მაღალი სანდოობის, დასაბუთებული რწმუნება იმის შესახებ, თუ რა 

გავლენას ახდენს საფინანსო სექტორში თანაბარი ძალის მქონე აქტორების 

დომინირება ფინანსური პროდუქტების მომხმარებლებზე. ასევე პასუხი 

გაეცა ახდნენ თუ არა კომერციული ბანკები ხელოვნურად საპროცენტო 

განაკვეთების პროცენტების მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნებას, კვლევის 

შედეგად დადგინდა შეუძლიათ თუ არა ბანკებს  საპროცროცენტო 

განაკვეთების დაწევა კონკურენციით გამოწვეული პროცესების შედეგად.  

ყოველივე აღნიშნულზე დაყრდნობით შეიქმნა ერთგვარი დირექტივები და 

მიმართულებები  თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ სასურველ შედეგს და  რა 

პროცესების, განხორციელების ერთობლიობა  შექმნის ჯანსაღ ფინანსურ 

სექტორს.  

თემის შესწავლის მდგომარეობა: საქართველოს საბანკო სისტემა და 

მასში შემავალი კომპონენტები არაერთხელ აქვთ შესწავლილ  დარგით 

დაინტერესებულ პირებს, მკვლევარებს, მაგრამ ბოლო ჯამში არ არსებობს 

ნათელი სურათი იმის შესახებ ზიანდება თუ არა  ქვეყნის მოსახლეობა 

საბანკო კონცენტრაციის მაღალი დონით და აფერხებს თუ არა ეს ყოველივე 

ეკონომიკურ განვითარებას. ამიტომ აღნიშნული სადისერტაციო ნაშრომი 

მისი შინაარსით და მიღებული შედეგებით უნიკალურია. ნაშრომი 

ორიენტირებულია პრობლემის გადაჭრის გზების ფოკუსირებაზე, 

თანამედროვე სისტემების შექმნის და განვითარების ხელშეწყობაზე. 

თითოეული რეკომენდაცია მნიშვნელოვან შინაარს ატარებს და 

წარმატებული მომავალის მოტივებზეა შემუშავებული. 
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ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: განხორციელებული სამუშაოების შედეგად 

მიღებულია შემდეგი:  

1. დადგენილია კომერციულ ბანკებს შორის  კონცენტრაციის დონე 

HHI=2842 (Herfindahl-Hirschman Index-) ინდექსით,  გამოთვლილია 

კონცენტრაცია ფინანსურ სფეროში, CR=91% (Concentration Ratio) 

გამოყენებით. დაზუსტებულია კონცენტრაციის გავლენა, საბანკო 

საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებაზე MP (Meterial Impact).  

2. დადგენილია კავშირი ფინანსური სფეროს განვითარებას და 

ეკონომიკური ზრდას შორის, რისკების (Growth at Risk, GaR) 

მიდგომის გამოყენებით. 

3. შეთავაზებულია კორპორაციული მმართველობის დანერგვის 

სტრატეგია, Pillar V მოდელი. ანგარიშვალდებულება, 

სამართლიანობა, გამჭვირვალობა, აუდიტი, ხელმძღვანელობა და 

დაინტერესებული მხარეების მართვა. როგორც კაპიტალის ბაზრის 

განვითარების წინაპირობა. 

4. დადგენილია საპენსიო ფონდების და სადაზღვევო კომპანიების, 

განვითარების გავლენის ეფექტი  საბანკო პროცენტის 

ცვლილებასთან მიმართებით (The Global Economy) მონაცემების 

გამოყენებით. 

5. შემუშავებულია საქართველოს ფინანსური სფეროს განვითარების 

სამი ძირითადი ეტაპის განხორციელების მოდელი.(ფინანსური 

ფონდები, კორპორატიული მმართველობა, კაპიტალის ბაზარი) 

როგორც, საბანკო კონცენტრაციისგან გამოწვეული შედეგების 

მართვის ტაქტიკა. 

ნაშრომის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები: კვლევის 

თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები საფინანსო და საბანკო 

სფეროს ფუძემდებლური დებულებები, თანამედროვე და კლასიკური 

ფინანსური და ეკონომიკური თეორიებია. ქართველი და უცხოელი 

მეცნიერების და პროფესორების, ასევე დარგის ექპერტების ფინანსისტების 
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და ეკონომისტების ნაშრომები საბანკო და საფინანსო სფეროში. სტატიები 

და კონფერენციები, ოფიციალური დოკუმენტები და მასალები რომლებიც 

ლეგალური გზებით იქნა მოპოვებული.  

ნაშრომის ნორმატიულ საფუძვლებს წარმოადგენს საქართველოს 

საბანკო კანონმდებლობა, საქართველოს კანონმდებლობა ფინანსური 

ბაზრების შესახებ. საქართველოს კანონმდებლობა საპენსიო ფონდის 

შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობა სადაზღვევო ბაზრების შესახებ, 

საქართველოს კანონმდებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ. 

საქართველოს კანონმდებლობა კონკურენციის შესახებ ასევე 

კანონქვემდებარე აქტები, ინსტრუქციები, ბრძანებები, მეთოდური 

მითითებები. 

კვლევის ჩატარებისას გამოყენებული იქნა კვლევის როგორც 

რაოდენობრივი ისე თვისებრივი მეთოდები. ანალიტიკური პროცედურები. 

მეორეული მონაცემების მოპოვება და სტატისტიკური დამუშავება. 

შედარებითი ანალიზი, სიღრმისეული ინტერვიუ, სიტუაციური ანალიზი 

ე.წ (Case Study), ემპირიული განზოგადება, ინდუქციის და დედუქციის 

მეთოდები, ეკონომიკური ანალიზი, სტატისტიკური და გამოთვლითი 

მონაცემების ვიზუალიზაცია ცხრილების და გრაფიკების მეშვეობით. 

წერის და შემეცნების მეთოდები: ნაშრომზე მუშაობისას 

გამოყენებულია წერის და შემეცნების ისეთი მეთოდები რომელიც 

შედეგადაც მკითხველი მარტივად დაანახავს საქართველოში თემის 

ირგვლივ შექმნილ მდგომარეობას და აქტუალურ წამოჭრილ საკითხებს. 

შეხედავს   ეკონომიკურ პოლიტიკას ერთ მთლიანობაში და განიხილავს 

თითოეული ფინანსური კომპონენტს განკუთვნილ როლისა და 

მნიშვნელობის შესაბამისად. 

ანალიტიკური პროცედურები გამოყენებულია ნაშრომის შესავალ  

ნაწილში (გვ.20-21) გაანალიზებულია და გრაფიკების სახით 

წარმოდგენილია სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენას 

გვიქმნის წარმოდგენას საქართველოს ფინანსური სფეროს მოწყობის 
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შესახებ, ასევე გვაწვდის ინფორმაციას კომერციული ბანკების აქტივების 

პროპორციული დანაწილებასთან დაკავშირებით. 

ინდუქციური და დედუქციური მიდგომები ინდუქციური მიდგომა 

გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში (გვ.37-75) კერძოდ 

წარმოდგენილია სხვადასხვა მეცნიერების მიერ წარმოდგენილი თეორიები  

Frederic S. Mishkin Stanley G. Eakins, (2018), Anthony Saunders and Marcia 

Millon Cornett, (2017), Madura (2019) რომლის თანახმადაც  თოთოეული 

ფინანსური სფეროს კომპონენტი თანაბრად მნიშვნელოვანი საჭიროებით 

სარგებლობს, და შეუძლიათ ფინანსური სტაბილურობის მიღწევაში დიდი 

როლი ითამაშონ. სწორედ აღნიშნული დებულებებიდან და ინდუქციური 

მეთოდიდან არის ის ჯაჭვი შედგენილი რასაც ინდუქციური (ზემოდან 

ქვემოთ) მეთოდური მიდგომა ეწოდება: თეორია, ჰიპოთეზა, დაკვირვება და 

დადასტურება. დედუქციური მიდგომა გამოყენებულია ნაშრომის მეორე 

თავში (გვ. 122-125) სადაც მონაცემთა ანალიზის შედეგად მიღებულია 

კონკრეტული გარემოება და აღნიშნული გარემოება განზოგადებულია 

დედუქციური (ქვემოდან ზემოთ)  მიდგომით  ავტორისეულ თეორემის 

დასადასტურებლად. 

ემპირიული განზოგადება ნაშრომის პირველ თავში (გვ.38-41) 

გოლდსმიტის (1969) კინგ და ლევინის (1993) ნაშრომებზე დაყრდნობით 

გაკეთებულია შედეგების ემპირიული განზოგადება. მეცნიერთა 

მოსაზრებით ფინანსური ინსტიტუციების განვითარება პირდაპირ 

კავშირშია ეკონომიკურ განვითარებასთან. აღნიშნული თეორემა 

განზოგადებულია წინამდებარე ნაშრომშიც. 

მეორეული მონაცემების მოპოვება და სტატისტიკური დამუშავება 

გამოყენებულია მეორე თავში (გვ. 112-114) საქართველოს ეროვნული ბანკზე 

დაყრდნობით მოპოვებულია კომერციული ბანკების მდგომარეობის 

ამსახველი მეორადი მონაცემები, დამუშავებულია სტატისტიკურად და 

გამოთვლილია კონცენტრაციის დონეები. ასევე მათი აქტივების და 

ვალდებულებების პარამეტრები. 
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ეკონომიკური  ანალიზი გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავში 

(გვ.119) ინფორმაცია მოპოვებულია The Global Economy-ზე დაყრდნობით, 

შემუშავებულია კრიტერიუმების წყება რომლებიც ქვეყნის ძირითადი 

მაკრო მაჩვენებლების ასახავს. აღნიშნულ კრიტერიუმზე დაყრდნობით 

გაანალიზებულია 7 ქვეყნის (საქართველო, მოლდოვა, სომხეთი, ალბანეთი, 

ლიტვა, სლოვაკეთი და პოლონეთი). მაკრო ეკონომიკური მაჩვენებლები. 

ეკონომიკური კრიტერიუმების ანალიზის შედეგად ვიღებთ 

არგუმენტირებულ რწმუნებას, ქვეყნების სიღრმისეული შესწავლის  

მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. 

შედარებითი ანალიზი გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავში (გვ.121-

125) ეკონომიკური ანალიზის შედეგად მიღებული რწმუნების შემდეგ, 

წინამდებარე ქვეყნები შედარებითი ანალიზისთვის გამოსადეგად 

ჩაითვალნენ და მოხდა მათი სიღრმისეული შესწავლა. კერძოდ თითოეულ 

ქვეყანაში დადგინა საპენსიო ფონდების ზრდის შედეგად მიღებული 

გავლენის ეფექტი საბანკო საპროცენტო განაკვეთზე. შედარებითი 

ანალიზისთვის ინფორმაცია მოპოვებული იქნა (IMF) ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე რაც შედეგების არა რელევანტურობას მინიმუმადე ამცირებს. 

მიღებული შედეგების ვიზუალიზაცია მოხდა გრაფიკების საშუალებით. 

გრაფიკებზე ნათლად ჩანს, რომ  წინამდებარე ქვენებში საპენსიო ფონდებში 

აკუმულირებული თანხები, ხელს უწყობდა კაპიტალის ბაზრის 

განვითარებას, რაც გავლენას ახდენდა საბანკო პროცენტის კლებაზე. 

კერძოდ კომერციულ ბანკებს უჩნდებოდათ კონკურენტი ხოლო ფულის 

მაძიებლებს კი საბანკო ალტერნატივა. 

სიტუაციური ანალიზი (Case study)  გამოყენებულია ნაშრომის მეორე 

თავში (გვ.126-132) შედარებითი ანალიზის შედეგად მიღებული რწმუნების 

დადასტურებისთვის, და მეტი ვალიდაციისთვის გადავწყვიტე 

ჩამეტარებინა ერთი კონკრეტული ქვეყნის სიტუაციური ანალიზი და 

გამომერიცხა ყველა შემთხვევითი ცვლადი გავლენა მიღებულ შედეგზე. 

კერძოდ, შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საპენსიო რეფორმის შედეგად 
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კაპიტალის ბაზრის განვითარება ყველაზე კარგად პოლონეთში 

განხორციელდა, რამაც შედეგი ჰპოვა საბანკო პროცენტების ცვლილებაზეც. 

აღნიშნული მიღწევები დადასტურდა სიტუაციური ანალიზის შედეგად. 

პოლონეთის ეროვნული ბანკის საიტზე National Bank Poland, (2019) 

ვეცნობით ინფორმაციას რომელზე დაყრდნობითაც ვიგებთ, რომ 

კაპიტალის ბაზარის განვითარება ქვეყანაში საბანკო კონცენტრაციის 

შესუსტების მიზეზი გახდა. ასევე (National Bureu of Statistic Poland) 

გამოქვეყნებული 2020 წლის ანგარიში პირდაპირ ადასტურებთ საპენსიო 

ფონდებში შეტანილი დანაზოგების გავლენის ეფექტს კაპიტალის ბაზრის 

განვითარებასთან მიმართებით  

სიღრმისეული ინტერვიუ გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავში 

(გვ.134-135) სიღრმისეული ინტერვიუ განხორციელდა წინასწარ შერჩეულ 

რესპოდენტებთან, რადგან მიღებული შედეგების განზოგადება მარტო 

ავტორისეული ხედვა არ ყოფილიყო და ამ დარგის ექსპერტებისგან 

მოგვესმინა არგუმენტირებული მოსაზრებები, იმ გატარებულ 

პოლიტიკასთან დაკავშირებით რომელიც პოლონეთში განხორციელდა. 

ასევე სიღრმისეულმა ინტერვიუმ მომცა საშუალება, რომ ჩაგვეთვალა 

კვლევა შედეგიანად და კონკრეტული რეკომენდაციები შეგვემუშავებინა. 

ექსპერტების აზრით პოლიტიკა რომელიც პოლონეთმა განახორციელა 

საქართველოსთვისაც დადებითობის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს. რაც 

საბოლოო ჯამში საბანკო კონცენტრაციის შესუსტებას და საბანკო 

პროცენტის ცვლილებას გამოიწვევს. 

სტატისტიკური და გამოთვლითი მონაცემების ვიზუალიზაცია 

ცხრილების და გრაფიკების მეშვეობით - გამოყენებულია ნაშრომის მესამე 

თავში ( გვ.139-150) განხილული და წარმოდგენილია მონეტარული 

აგრეგატების (სესხები, დეპოზიტები, საბანკო აქტივები) ფარდობა მშპ-სთან 

(%) მონაცემები. ინფორმაცია  საპროცენტო განაკვეთების შესახებ  სესხებზე, 

გამოთვლილია ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 

სესხების მოცულობა, დადგენილია წლების მიხედვით საპროცენტო 
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განაკვეთები კომერციულ ბანკებში განთავსებულ დეპოზიტებზე. 

გამოთვლილია ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 

დეპოზიტების მოცულობა. წარმოდგენილია 2019 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით სს „საქართველოს ბანკის“ მფლობელობაში არსებულ 

კომპანიების შესახებ ინფორმაცია, წარმოდგენილია 2019 წლის 31 

მდგომარეობით სს „თიბისი ბანკის“ მფლობელობაში არსებულ კომპანიების 

შესახებ  ინფორმაციას. 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში (გვ. 20-124) შეგროვებული იქნა 

სტატისტიკური ინფორმაცია, გაანალიზდა მონაცემები, დადგინდა 

ფინანსური სფეროში შემავალი კომპონენტების ხვედრითი წილები. 

შედეგად, გამოიკვეთა სფეროს დომინანტი სუბიექტი, კომერციული 

ბანკები. (გვ. 113) მოპოვებული იქნა კომერციული ბანკების მიერ 

საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი ფინანსური ინფორმაცია, 

დამუშავდა და გაანალიზდა სხვადასხვა ინდექსების გამოთვლის 

საშუალებით, დადგინდა კონცენტრაციის დონე კომერციულ ბანკებში და 

შეფასდა არსებული მდგომარეობა. 

თვისებრივი კვლევი ფარგლებში (გვ. 126-137) განხორციელდა 

შედარებითი  ანალიზი, (The Global Economy) (International Monetary Fund) - 

ზე მოპოვებული იქნა 7 ქვეყნის მაკრო ეკონომიკური მონაცემები. 

გაანალიზდა და შედარებული იქნა საქართველოს მაკრო ეკონომიკურ 

პარამეტრებს. შედარებითი ანალიზის შედეგად დადგინა სხვადასხვა 

პარამეტრების გავლენის ეფექტი საბანკო საპროცენტო განაკვეთის 

ცვლილებასთან მიმართებაში. აღნიშნული მონაცემები დამუშავდა 

სტატისტიკურად და ვიზუალურად გადმოტანილი იქნა გრაფიკების სახით. 

ასევე თვისებრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა სიღრმისეული 

ინტერვიუ და ეგრეთ წოდებული სიტუაციური ანალიზი (Case Study) 

სიღრმისეული ინტერვიუს ფარგლებში ფინანსური სფეროს ექსპერტებთან 

ჩატარდა 5 ინტერვიუ. კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე შერჩეულ 

კითხვებზე პასუხით დადგინდა კვლევის შედეგების საკვლევ კითხვასთან 
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რელევანტურობა.  (Case study)  მეთოდის განხორციელებით თავიდან იქნა 

აცილებული დამოუკიდებელი ცვლადის გავლენის ეფექტი, მიღებულ 

შედეგთან მიმართებაში. ვინაიდან კვლევის პროცესში რთულია ყველა 

დამოუკიდებელი ცვლადის გაზომვა და მეთი შესაძლო ეფექტის გავლენის 

დადგენა, ამ მეთოდის გამოყენებამ მინიმუმამდე დაიყვანა 

დამოუკიდებელი ცვლადის შედეგად წარმოქმნილი განუსაზღვრელობის 

ეფექტის გავლენა. 

დასკვნაში წარმოდგენილია ნაშრომის  პროცესში მიღებული შედეგები, 

გაანალიზებულია მათი ეფექტის გავლენა მიმდინარე პროცესებთან 

მიმართებით. მაქსიმალურად ლაკონურად არის ჩამოყალიბებული კვლევის 

შედეგად მიღებული მიგნებების თანმიმდევრობა.  შეთავაზებულია მათი 

მართვის და რეკონსტრუქციის გზები. მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მიერ 

შეთავაზებული რეკომენდაციის ნაწილი ისედაც გათვალისწინებულია 

მთავრობის გრძელვადიან სამოქმედო გეგმაში და მათი იმპლემენტაციის 

დირექტივები უკვე შემუშავებულია. დარჩენილია მათი ფუნქციურად 

ამუშავება. 

ნაშრომის თეორიული - პრაქტიკული მნიშვნელობა 

სადისერტაციო ნაშრომის, შედეგად მიღებული შედეგების და 

გაცემული რეკომენდაციების გამოყენება მისაღები იქნება როგორც საბანკო 

სფეროს წარმომადგენლებისთვის ასევე საქართველოს ფინანსური ბაზრის 

შემადგენელი კომპონენტებისთვის. სადისერტაციო ნაშრომში განხილული 

ლიტერატურის, სტატისტიკური მონაცემების და ნაშრომში განთავსებული 

კვლევის შედეგების გამოყენება შეუძლიათ ამ სფეროში დაინტერესებულ 

ნებისმიერ პირს, სტუდენტებს, ბაკალავრებს, მაგისტრებს და 

დოქტორანტებს. 

წინამდებარე ნაშრომში განხილული პრაქტიკული მნიშვნელობის 

დასკვნები, მონაცემები, განხილული დებულებები და რეკომენდაციები 

დახმარებას გაუწევს ამ სფეროში ჩართულ ადამიანებს და დაეხმარებათ 

მათი ინტერესის დაკმაყოფილებაში. 
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სადისერტაციო ნაშრომის  სტრუქტურა - სადისერტაციო ნაშრომი 

შედგება 160 გვერდისაგან. იგი მოიცავს შესავალს ლიტერატურის 

მიმოხილვას, სამ თავს, დასკვნას  და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. 

ნაშრომის შინაარსია :  

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1.  ფინანსური სფერო და მასში შემავალი კომპონენტები 

1.1 ფინანსური ინსტიტუციების არსი და მათი როლი ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებაში 

1.2 საბანკო კონცენტრაცია, კონცენტაციის მახასიათებლები და საზომი 

ინდიკატორები 

1.3 საბანკო კონცენტრაციის მიტიგაცია და კონკურენტული გარემოს 

შექმნის დირექტივები. 

თავი 2. ფინანსური გარემოს რაოდენობრივი და თვისებრივი შეფასება 

2.1 კვლევის გეგმა და მეთოდოლოგია 

2.2 საქართველოს ფინანსური და ეკონომიკური პარამეტრების ანალიზი 

2.3 შედარებითი ანალიზი და სიღრმისეული ინტერვიუ 

თავი 3. ეკონომიკური შედეგები, ინდიკატორები და პილარ ΙΙΙ-ის ანგარიში 

3.1 საქართველოს საბანკო სექტორი  და ეკონომიკური ინდიკატორები 

3.2 პილარ ΙΙΙ - ის ანგარიში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

შესავალში ტრადიციულად განსაზღვრულია თემის აქტუალურობა,  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. განხილულია ნაშრომის მეცნიერული და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. მოცემულია ძირითადი კვლევითი საკითხები 

და აღწერილია კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საკითხები. 

შესავლის ნაწილში, მკაფიოდ არის განსაზღვრული თემის აქტუალურობა 

და მის ირგვლივ წამოჭრილი პრობლემა. სწორედ აღნიშნული 
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პრობლემიდან გამომდინარეობს საკვლევი კითხვა, რომელიც კვლევის 

დაწყების წინ განისაზღვრა. შესაბამისად, საკვლევ კითხვაზე დაყრდნობით 

მოხდა კვლევის საგნის და ობიექტის შერჩევა და იმ ძირეული სამუშაოების 

ჩატარების დაგეგმვა რომელიც კვლევის პროცესში განხორციელდა. 

ნაშრომის ამ ეტაპზევეა წარმოდგენილი, კვლევის მეცნიერული სიახლის 

სტრუქტურა, რომელიც შედგენილია ავტორისეული ხედვებით,  კვლევის 

სპეციფიკური პროცესებით და ტექნიკებით. ასევე, შესავალში 

წარმოდგენილია თემის მნიშვნელობა, კერძოდ, საქართველოში 

აქტუალობას არ კარგავს კომერციული ბანკების საქმიანობის ირგვლივ 

წამოჭრილი საკითხები, რომლებიც მათი საქმიანობის კანონთან 

შესაბამისობას და არა პროფილურ საქმიანობებთან ინტერესების არსებობას 

უკავშირდება. ამ ყველაფერს ემატება ის ფაქტი, რომ საქართველოში 

ფინანსური სფეროს 91% კომერციულ ბანკებზე მოდის, და ქვეყანაში 

კომერციული ბანკების გარდა ფულის მოძიების სხვა ალტერნატიულ 

წყაროს მოძიება თითქმის შეუძლებელია. კაპიტალის ბაზარი და 

საინვესტიციო ფონდები იმდენად მცირე კაპიტალიზაციით დომინირებენ, 

რომ მათ არ შესწევთ ძალა კონკურენციაში შევიდნენ კომერციულ 

ბანკებთან. ყოველივე აღნიშნულთან ერთად, მნიშვნელოვანი და 

გასათვალისწინებელია, რომ სს „საქართველოს ბანკი“ და სს „ თიბისი ბანკი“ 

საბანკო აქტივების 74% ფლობენ. შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დარგი 

რომელზეც საქართველოს ეკონომიკის დიდი ნაწილი დგას, ორი 

კომერციული ბანკის სადავეებშია მოქცეული. 

სადისერტაციო ნაშრომი ეხება ფინანსური სფეროს და მისი 

კომპონენტების შესწავლას, ასევე მათი განვითარების დონის გავლენის 

დადგენას საბანკო საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებაზე, და საბანკო 

კონცენტრაციის შემცირებაზე. სადისერტაციო ნაშრომს თან ახლავს 

სამეცნიერო წყაროების და კვლევების ანალიზი, რომლებზე 

დაყრდნობითაც ვიგებთ, რომ საბანკო კონცენტრაციის შემცირება და მისგან 

გამოწვეული შედეგების მართვა, ფინანსურ სფეროში შემავალი თითოეული 
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კომპონენტის გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული. ანალიტიკურ 

ნაწილში გადმოცემულია, სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების 

შედეგად მიღებული დასკვნები, რითაც საკვლევ კითხვას პასუხი ეცემა. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავი ეთმობა საკვლევი თემის 

ირგვლივ განსახილველ მნიშვნელოვან საკითხებს, მასში გაანალიზებულია 

ფინანსური სფეროს სტრუქტურა და მასში შემავალი კომპონენტები 

წარმოდგენილია ფინანსური სფეროს სტრუქტურა კაპიტალის ბაზარი და 

ფინანსური ინსტიტუციები, განხილულია თითოეული კომპონენტის 

მნიშვნელობა და მათი როლი სფეროს გამართული ფუნქციონირებისთვის.  

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავი ჩაშლილია სამ ქვეთავად, სადაც 

ავტორისეული ხედვით მიმოხილულია თემის აქტუალურობის მიხედვით 

შესაბამისი ქვეთავები. პირველი ქვეთავი შეეხება ფინანსური 

ინსტიტუციების არსს და მათ როლს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. 

მასში დაწვრილებით არის თითოეული ფინანსური ინსტიტუციის როლი 

(ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, საპენსიო ფონდები, საინვესტიციო 

ფონდები, ფინანსური შუამავლები, და კაპიტალის ბაზარი) განხილულია 

სათითაოდ ყველა კომპონენტის როლი, და მისი გავლენა ქვეყნის 

ეკონომიკურ პროცესებზე, ასევე წარმოდგენილი საუკეთესო პრაქტიკები 

აღნიშნული ინსტიტუციების შედეგებით და მათი გავლენებით.  მეორე 

ქვეთავი მთლიანად ეთმობა საბანკო კონცენტრაციას და მის ირგვლივ 

წამოჭრილ საკითხებს, საბანკო კონცენტაციის მახასიათებლებს და საზომ 

ინდიკატორებს და მის გამომწვევ მიზეზებს. ამ ქვეთავში განხილულია 

კონცენტრაციის დადებითი და უარყოფილი მხარეები და მათი საზიანო და 

დადებითი ეფექტები. დამუშავებულია საუკეთესო ლიტერატურული 

წყაროები და მეცნიერთა ნაშრომები, სადაც შეფასებულია და 

გაანალიზებული კონცენტრაციის შედეგად მიღებული შედეგები 

სხვადასხვა ქვეყენაში. ასევე სიღრმისეულად არის შეფასებული 

კონცენტრაციის საზომი ინდიკატორების უტყუარობა, განხილვის შედეგად 

დგინდება რომ რიგ შემთხვევაში საზომი ინდიკატორები მოქნილობას ვერ 
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ინარჩუნებენ და მოვლენებს ზუსტად ვერ ასახავენ რაც უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორი შეიძლება გახდეს საკითხის შესწავლისას. მესამე, და დასკვნით 

ქვეთავში, გაანალიზებულია საბანკო კონცენტრაციისგან გამოწვეული 

შედეგების მართვის დირექტივები კონცენტრაციის მიტიგაციის გზები და 

კონკურენტული გარემოს შექმნის ეტაპები. წინამდებარე ქვეთავში 

მოყვანილი საუკეთესო პრაქტიკები იმ ქვეყნების მაგალითებზე რომლებმაც 

საბანკო კონცენტრაციისგან გამოწვეული პრობლემები უკვე დაძლიეს. 

შესაბამისად, მესამე ქვეთავი შესაძლოა გამოყენებული იქნას როგორც  

მითითებების დოკუმენტი სადაც ნათლად არის აღწერილი 

კონცენტრაციისგან გამოწვეული შედეგები, მათი მართვა და მიღებული 

რეზულტატები. პირველ თავი სრულდება, შეჯამებით, სადაც ფინანსური 

ბაზრები    და შუამავლები, წარმოდგენილნი არიან როგორც, ფინანსური 

ინსტიტუციების განვითრებისთვის უმნიშვნელოვანესი ელემენტები, 

ყოველივე აღნიშნულს ამყარებს მეცნიერების მიერ უკვე გამოცდილი 

თეორიები, რომლებიც ამტკიცებს, რომ მათი ხედვები არა მხოლოდ 

კონკრეტული მეცნიერული ხედვებია, არამედ ისინი რეალურ 

შედეგიანობაზეა ორიენტირებული და მათი ეფექტი დრომ გამოცადა.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი მთლიანად ეხება ანალიტიკური 

სამუშაოების ეტაპს და მის შესასრულებლად განხორციელებულ 

საქმიანობას. ნაშრომის ამ თავში სადისერტაციო ნაშრომის 

უმნიშვნელოვანესი ეტაპია განხორციელებული, წინამდებარე თავში 

აღწერილია მონაცემთა მოპოვების, მათი დამუშავების, გაანალიზების 

კითხვარების შედგენის და მათი როგორც რაოდენობრივი ისე თვისებრივი 

გაანალიზების გზები. ასევე სადისერტაციო ნაშრომის წერის ამ ეტაპზე, 

შეირჩა და შემუშავდა კვლევის გეგმა, სადაც ნათლად არის განსაზღვრული 

ის ეტაპები რომლებიც კვლევის პროცესის მიმდინარეობისას იქნა 

გამოყენებული. როგორც, უკვე ავღნიშნე კვლევის დაგეგმვის დროს, შეირჩა 

და გამოყენებული იქნა, როგორც კვლევის რაოდენობრივი ისე თვისებრივი 

მეთოდები. კვლევის რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენებით გამოთვლილი 
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იქნა ფინანსური სფეროში შემავალი დარგების რაოდენობრივი ხვედრითი 

წილის გადანაწილება. მეორე თავის მეორე ქვეთავში, გაანალიზებულია 

კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ბანკში წარდგენილი ფინანსური 

ინფორმაცია, რის შედეგადაც გამოთვლილია საბანკო კონცენტრაციის დონე, 

მიღებული შედეგებზე დაყრდნობით შედგენილია საქართველოს მაკრო 

ეკონომიკური პარამეტრების ცხრილი რის შედეგადაც ჩატარდა 

შედარებითი ანალიზი. საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად შესწავლილი 

იქნა ექვსი ქვეყნის: მოლდოვის, სომხეთის, ალბანეთის, სლოვაკეთის, 

ლიტვის, და პოლონეთის, ქვეყნის ეკონომიკური გარემო და გაკეთდა 

ანალიზი იმის შესახებ, იწვევდა თუ არა, ახალი ფინანსური აქტორის 

გამოჩენა საბანკო საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას და საბანკო 

პროდუქტების გაიაფებას. მეორე თავის მესამე ქვეთავი ეთმობა შედარებით 

ანალიზს და სიღრმისეულ ინტერვიუს, ვინაიდან ეკონომიკური ანალიზის 

შედეგად გამოიკვეთა სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრის 

მანიპულირებით საბანკო საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება, მეტი 

არგუმენტირებულობისთვის, მოხდა კვლევის არეალის შემცირება და 

შედარებითი ანალიზის გასაკეთებლად შეირჩა ერთი ქვეყანა (პოლონეთი). 

აღნიშნული ქვეყნის შედარებით ანალიზით  გაიზომა კავშირი საპენსიო 

ფონდებში აკუმულირებული თანხების ოდენობას, კაპიტალის ბაზრის 

განვითარებას და საბანკო პროცენტის ცვლილებას შორის, სადაც კავშირი 

დადებითად შეფასდა. და საკვლევ კითხვაზე პასუხი გაცემულად 

ჩაითვალა.  

იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევაში ყოველთვის არის 

თანდაყოლილი რისკის იმის, რომ ვერ მოხდება რომელიმე ცვლადის 

გავლენის ეფექტის გაზომვა მიღებულ შედეგთან მიმართებით, გადაწყდა 

ეგრეთ წოდებული (Case Study) მეთოდის გამოყენება, მეტი 

კონფირმაციისთვის, შესწავლილი იქნა პოლონელი ექსპერტების კვლევები 

და პუბლიკაციები რომლებიც იზიარებენ ჩემს, როგორც ავტორისეულ 

ხედვებს და აღნიშნავდნენ,  რომ გავლენები რომლებიც ახალი ფინანსური 

20 
 



აქტორების გამოჩენას მოჰყვა პირდაპირი კავშირი იქონია საბანკო 

პროცენტის ცვლილებასთან. შედეგების განზოგადებისთვის, და 

სარეკომენდაციო პუნქტების შესადგენად, მიზან მიმართულად ჩაითვალა 

სიღრმისეული ინტერვიუს ჩატარება, რომლის რესპოდენტებად წინასწარ 

შეირჩნენ საქართველოში მოღვაწე დარგის ექპერტებთან, რომლებსაც 

წინასწარ მომზადებული კითხვარის მიხედვით კითხვა პასუხის რეჟიმში 

ჩაუტარდათ ინტერვიუ. რითაც, განმიმტკიცდა  დასკვნა, რომ პოლონეთის 

მიერ გატარებული პოლიტიკის, მსგავსმა იდენტურმა ქმედებებმა 

საქართველოს ფინანსურ გარემოზეც შესაძლებელია იქონიოს ზეგავლენა და 

გამოიწვიოს ქვეყანაში ფინანსური გარემოს ცვლილება და საბანკო 

კონცენტრაციის შემცირება და ფინანსურ სფეროში სხვადასხვა მოთამაშეებს 

შორის კონკურენციის ზრდა. რაც ქვეყანაში გააჩენს ფულის მოძიების 

ალტერნატივებს  და საბოლოო ჯამში შექმნის ჯანსაღ ფინანსურ გარემოს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი ორ ქვეთავად არის ჩაშლილი 

პირველ ქვეთავში მოცემულია საბანკო სექტორის და ეკონომიკური 

ინდიკატორების ანალიზი. დაწვრილებით განხილულია საბანკო 

პროცენტის ცვლილების ფორმირებები წლების მიხედვით, ასევე 

გამოთვლილია ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში გაცემული თანხების 

ოდენობები, დროის მიხედვით წარმოდგენილია პროცენტის ცვლილება 

დეპოზიტებზე. მესამე თავის მეორე ქვეთავი მნიშვნელოვან ინფორმაციულ 

ხასიათს ატარებს, იგი გავრცელებულ კითხვაზე პასუხია, ბანკების მიერ არა 

პროფილური ბიზნესს ინტერესების მიმართ, და სამიზნე მომხმარებლის და 

დარგით დაინტერესებული პირების ინფორმირებას უზრუნველყოფს. 

ვინაიდან, ყოველთვის  არსებობს რისკი ცდუნების, კომერციული ბანკებმა 

თანხები უფრო მაღალი სარგებლის მიღების მიზნით სხვადასხვა 

სექტორებში გადაამისამართონ, მოახდინონ რისკების დივერსიფიცირება 

და მიიღონ მეტი მოგება, მნიშვნელოვნად იქნა მიჩნეული აღნიშნული 

თემატიკის მასალების წარმოდგენა. იმის გათვალისწინებით, რომ 

საქართველოში ორი დომინანტი ბანკი ოპერირებს მიზანშეწონილად იქნა 
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მიჩნეული მხოლოდ ამ ბანკების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება. 

ქვეთავში წარმოდგენილია ორი დომინანტი ბანკის სს “საქართველოს ბანკი“ 

და სს „თიბისი“ ბანკის მფლობელობაში შემავალი კომპანიები, რომლებიც 

თავის მხრივ კიდევ სხვა კომპანიებს ფლობენ და ათეულობით 

კომპანიებთან არიან დაკავშირებულნი. აღნიშნულთან დაკავშირებით 

მოსაზრების გამოთქმა, რომ კომერციული ბანკების კავშირი არა 

პროფილურ ბიზნესებთან შესაძლოა იწვევდეს საბანკო პროცენტის ზრდას, 

ცალკე კვლევის საგანია და აღნიშნული წარმოდგენილი კვლევის მიზნებში 

არ შედიოდა. მაგრამ არსებობს საფუძველი რომ ამ მიმართულებით  

განხორციელდეს ეფექტის განსაზღვრა. 

სადისერტაციო ნაშრომის ბოლო პუნქტს წარმოდგენს დასკვნა სადაც 

ნაშრომის  პროცესში მიღებული შედეგებია წარმოდგენილი, 

გაანალიზებულია მათი ეფექტის გავლენა მიმდინარე პროცესებთან 

მიმართებით. შემუშავებულია რეკომენდაციები და მათი შესრულების 

დირექტივები. სადისერტაციო ნაშრომი  სრულდება გამოყენებული 

ლიტერატურის წარმოდგენით. 

 

დასკვნა 

სამეცნიერო  ნაშრომი დაწერილია, დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მოსაპოვებლად, ნაშრომი წარმოადგენს ავტორის ინტელექტუალურ 

საკუთრებას და მასში შესული გამოთვლები და მიდგომები ასახავს 

ავტორისეული ხედვების უნიკალურობას და მისეულ ინტერპრეტაციას.  

სადოქტორო ნაშრომის წერის პერიოდში, მკაცრად იყო დაცული ყველა 

ის მითითება და წესი რომლებიც სამეცნიერო ნაშრომის მომზადებისთვის 

საერთაშორისო სტანდარტებით არის დადგენილი. თითოეულ 

გამოყენებულ ინფორმაციას და სტატისტიკურ მასალას მინიჭებული აქვს 

შესაბამისი წყარო და მკაცრად არის დაცული პირველადი წყაროების 

საავტორო უფლებები. სტატისტიკური მასალა რომელიც გამოყენებულია 
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კვლევის პროცესში მოპოვებულია კანონის შესაბამისად, მესამე პირთა 

ინფორმაციის გაზიარების გზით. 

სადისერტაციო ნაშრომის ლიტერატურის მიმოხილვაში 

წარმოდგენილია ლიტერატურული წყაროები და სტატიები რომლებიც 

ნაშრომის წერის პროცესში იქნა გამოყენებული და მათზე დაყრდნობით 

გარკვეული შედეგები დადგინდა.  

იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული საკითხი საქართველოს 

რეალობაში ჯერ კიდევ სიღრმისეულად გამოსაკვლევი იყო, ვერ მოიძებნა 

მსგავსი ტიპის ნაშრომები, და კვლევები რომლებიც საშუალებას მომცემდა 

შემედარებინა მსგავსი ტიპის მკლევართა ხედვები და აზრები ჩემს ხედვებს 

და მიმართულებებს. აქედან გამომდინარე წინამდებარე ნაშრომი 

უნიკალურია, და მთლიანად ავტორისეული ხედვების ფოკუსირებას 

წარმოადგენს. ასევე მკაცრად არის დაცული ლიტერატურის გამოყენების  

ვადებთან დაკავშირებული მითითებები და გამოყენებულია ლიტერატურა 

რომლებიც გამოცემულია არა უგვიანეს 5 წლის წინ.   

სადისერტაციო ნაშრომის წერისას, კვლევის დაწყებამდე შეირჩა და 

შემუშავდა კვლევის დიზაინი, სადაც ნათლად განისაზღვრა ის ეტაპები 

რომლებიც კვლევის პროცესის მიმდინარეობისას იქნა გამოყენებული. ექვს 

პუნქტიანი გეგმა: თეორიის ფორმაცია, თეორიის ოპერაციონალიზაცია, 

კვლევის ტექნიკის შერჩევა და კვლევის გეგმის შემუშავება, დაკვირვება და 

მონაცემთა შეგროვება, მონაცემთა ანალიზი, შედეგების ინტერპრეტაცია. 

კვლევის დაგეგმვის დროს, შეირჩა და გამოყენებული იქნა, როგორც 

კვლევის რაოდენობრივი ისე თვისებრივი მეთოდები. კვლევის 

რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენებით გამოთვლილი იქნა ფინანსური 

სფეროში შემავალი დარგების რაოდენობრივი ხვედრითი წილის 

გადანაწილება (CR Ratio). აღნიშნულის შემდგომ HHI ინდექსით 

გამოყენებით გამოთვლილი იქნა საბანკო კონცენტრაციის დონე 

საქართველოს კომერციული ბანკებისთვის.  
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პრობლების იდენტიფიცირების შემდგომ, საკვლევ კითხვაზე პასუხის 

გასაცემად შესწავლილი იქნა ექვსი ქვეყნის: მოლდოვის, სომხეთის, 

ალბანეთის, სლოვაკეთის, ლიტვის, და პოლონეთის, ქვეყნის ეკონომიკური 

გარემო და გაკეთდა ანალიზი იმის შესახებ, იწვევდა თუ არა, ახალი 

ფინანსური აქტორის გამოჩენა საბანკო საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას 

და საბანკო პროდუქტების გაიაფებას. ყოველივე აღნიშნულის მეტი 

არგუმენტირებულობისთვის, მოხდა კვლევის არეალის შემცირება და 

შედარებითი ანალიზის გასაკეთებლად შეირჩა ერთი ქვეყანა (პოლონეთი). 

აღნიშნული ქვეყნის შედარებით ანალიზით  გაიზომა კავშირი საპენსიო 

ფონდებში აკუმულირებული თანხების ოდენობას, კაპიტალის ბაზრის 

განვითარებას და საბანკო პროცენტის ცვლილებას შორის, სადაც კავშირი 

დადებითად შეფასდა. და საკვლევ კითხვაზე პასუხი გაცემულად 

ჩაითვალა. ყოველივე აღნიშნულის კონფირმაციისთვის, შესწავლილი იქნა 

პოლონელი ექსპერტების კვლევები და პუბლიკაციები რომლებიც 

იზიარებენ ჩემს, როგორც ავტორისეულ ხედვებს და აღნიშნავდნენ,  რომ 

გავლენები რომლებიც ახალი ფინანსური აქტორების გამოჩენას მოყვა 

პირდაპირი კავშირი იქონია საბანკო პროცენტის ცვლილებასთან.  

იქედან გამომდინარე, რომ საპენსიო ფონდების განვითარების 

შედეგად საბანკო პროცენტის ცვლილების შესწავლა  ცალკეულ  

სიღრმისეულ  შესწავლას და კვლევას საჭიროებს, ჩემს მიერ 

გადაჭარბებული იქნება იმის მტკიცება, რომ კვლევის შედეგად მიღებული 

შედეგების 100%-იანი ეფექტიანი იქნება. მაგრამ, სიღრმისეული ინტერვიუ 

რომლებიც საქართველოში მოღვაწე დარგის ექპერტებთან ჩატარდა, 

მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ პოლონეთის მიერ გატარებული 

პოლიტიკის, მსგავსმა იდენტურმა ქმედებებმა საქართველოს ფინანსურ 

გარემოზეც შესაძლებელია იქონიოს ზეგავლენა და გამოიწვიოს ქვეყანაში 

ფინანსური გარემოს ცვლილება და ფინანსურ სფეროში კონკურენციის 

ზრდა. ფულის მოძიების ალტერნატივების შექმნა და საბოლოო ჯამში 

საბანკო პროცენტის შემცირება. 

24 
 



სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობისას დადგენილი იქნა 

მნიშვნელოვანი გარემოებები. დადგენილია, რომ: საქართველოში 

ფინანსური სფერო კაპიტალის მაღალი კონცენტრაციით ხასიათდება. 

ფინანსურ სფეროში შემავალი კომპონენტების ხვედრითი წილები 

კონცენტრირებულად არის გადანაწილებული. კერძოდ, კაპიტალის ბაზრის 

და ფინანსური ინსტიტუციების კაპიტალის ოდენობა რადიკალურად 

განსხვავებულია. შესაბამისად, კომერციული ბანკები ფინანსური სფეროს 

CRK =91% ფლობენ. ასევე მნიშვნელოვანი გარემოებად, იქნა მიჩნეული 

კომერციული ბანკების ბაზრის სტრუქტურა, გამოთვლილი იქნა 

კომერციული ბანკების კაპიტალის გადანაწილება HHI ინდექსის 

გამოყენებით. HHI=2850,5 ტოლია, აღნიშნულის გათვალისწინებით 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბანკო სექტორშიც კონცენტრაცია საგანგაშო 

ნიშნულზეა, რაც დარგში არა კონკურენტული გარემოს მანიშნებელია. ასევე 

იკვეთება, რისკები საბანკო აქტივების სხვადასხვა ეკონომიკურად 

მომგებიან დარგებში ინვესტირების, ვლინდება კომერციული ბანკების 

ინტერესები არა პროფილურ ბიზნესის სფეროებთან, რაც შეიძლება 

ფინანსური რესურსების გაძვირების საბაბადაც იქნას განხილული. 

კომერციული ბანკებისგან განსხვავებით, კაპიტალის ბაზარი და 

დანარჩენი ფინანსური ინსტიტუციები (სადაზღვეო, საპენსიო, საბროკერო, 

საინვესტიციო.) განვითარების ჩანასახოვან ეტაპზე იმყოფებიან. საპენსიო 

ფონდებში აკუმულირებული ფინანსური რესურსები კომერციული 

ბანკების ანგარიშებზე ინახება, შესაბამისად ვერ ხერხდება მათი 

ინვესტირება ფასიან ქაღალდებში რაც აფერხებს კაპიტალის ბაზრის 

განვითარებას. პროცესების განვითარების დაბალი ტემპების გამო ვერ 

ახერხებენ კონკურენტული გარემოს შექმნა და  კომერციულ ბანკების 

ადგილის დაკავებას. დადგენილია, რომ ფინანსურ სფეროში შემავალი 

ინსტიტუციების გაუმართავი ფუნქციონირება და განუვითარებელი 

კაპიტალის ბაზარი გავლენას ახდენს საბანკო პროცენტის ფორმირებაზე, 

რაც საბაბი ხდება მაღალი განაკვეთების დაწესების. აქედან გამომდინარე 
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მნიშვნელოვანია განვითარებული  ფინანსური სფეროს კომპონენტები და 

განვითარებული კაპიტალის ბაზარი, სადაც ყოველ დღიურ რეჟიმში 

ხორციელდება ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა. კვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ აღნიშნულის განვითარება პროპორციულ გავლენას ახდენს 

საბანკო პროდუქტების ფასების ცვლილებასთან. ასევე მნიშვნელოვანი 

ეტაპია სადაზღვევო სფეროს განვითარება, პირველ რიგში დაზღვევას 

შეუძლია ბიზნესის ფატა ლობის რისკების გადაზღვევა, რაც ამცირებს 

ბანკების შესაძლო დანაკარგების ოდენობას და აძლევთ მათ საშუალებას 

განაკვეთების დაწევის, ასევე სადაზღვევო სფეროს მოძიებული პრემიები 

ზრდის კაპიტალის ბაზარზე კაპიტალის მოძრაობას, ყოველივე აღნიშნული 

კვლევის შედეგად შემოწმებულია  და დადგენილია კავშირი სადაზღვევო 

სფეროს განვითარებას და  საბანკო საპროცენტო განაკვეთების კლებას 

შორის. ხაზგასასმელია, რომ შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ 

განვითარებული სადაზღვევო სფეროს შეუძლია განავითაროს 

ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი. პოლონეთში მიმდინარე პროცესების 

შესწავლის მაგალითზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბანკო კონცენტრაციის 

შედეგების სამართავად ეფექტური მიდგომა აღმოჩნდა კერძოდ 

დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნა. დაგროვებითი საპენსიო სისტემის 

შექმნამ გამოიწვია ქვეყნაში გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების შექმნა,  

რის შედეგადაც გაიზარდა ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო ოპერაციები. 

შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საპენსიო რეფორმა გავლენას ახდენს 

კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე. განვითარებული კაპიტალის ბაზარი 

კონკურენციაში შედის საბანკო სფეროსთან და ფულის მაძიებელს 

სთავაზობს საბანკო ალტერნატივას. საბოლოო ჯამში, განვითარებული 

ფინანსური ინსტიტუციები და კაპიტალის ბაზარი  გავლენას ახდენს 

საბანკო კონცენტრაციის შემცირებაზე და საბანკო პროცენტის განაკვეთების 

კლებაზე. 
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რეკომენდაციები :  

1. განვითარდეს კორპორაციული მმართველობის და ფინანსური 

გამჭვირვალობის ტემპები საქართველოში არსებულ კომპანიებში, 

რათა გაიზარდოს კომპანიების მამართ საზოგადოების ნდობა. 

2. განხორციელდეს, კომპანიების მიმართ დამხმარე აქტივობები რათა 

დაჩქარდეს მათ მიერ ფასიანი ქაღალდების დალისტვის პროცესი 

საფონდო ბირჟებზე. 

დაჩქარდეს საპენსიო ფონდის განვითარება, აკუმულირებული 

თანხებით მოხდეს ადგილობრივ ბაზარზე დენომინირებული 

ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობის ხელშეწყობა. 

3. გატარდეს ხელშემწყობი აქტივობები სადაზღვევო სექტორის ზრდის 

მიმართულებით. 

4. გატარდეს ხელშემწყობი აქტივობები კაპიტალის ბაზრის 

განვითარების ზრდის მიმართულებით. 

5. მოხდეს საზოგადოების ინფორმაცია ფასიანი ქაღალდების მიმართ 

დაინტერესების მიმართულებით. 

6. შეიქმნას არა საბანკო საინვესტიციო ინსტიტუციები, რომლებიც 

ინვესტიციებს განახორციელებენ ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში. 

7. განისაზღვროს კომერციული ბანკების ოპერირების არეალი, 

დაწესდეს მონიტორინგი არა პროფილურ საქმიანობებთან 

მიმართულებით. 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე დაცული იქნა ორი კოლოკვიუმი: 

1. კოლოკვიუმი I „საბანკო სექტორის მიმოხილვა“ - 2020 წელი 

2. კოლოკვიუმი II „ფინანსური ინსტიტუციების განვითარება“ - 2020 

წელი 

სტატიები:  

1. პეტრიაშვილი ი., „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მიმოხილვა 

საქართველოში“, ყოველკვარტალური საერთაშორისო, რეცენზირე-
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ბადი და  რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა და 

ფინანსები“ ეკონომიკის კვლევის და განვითარების ინსტიტუტი 
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