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Multidebts in Georgia, reasons and solutions 

Abstract 

The present dissertation- “Multidebts in Georgia, reasons and solutions”- reflects the painful 
problem of modern Georgia, which the National Bank is trying to fight with the government 
through regulations. The urgency of the topic was due to the fact that there was a problem in 
the country, which became a significant impediment to economic growth. Citizens have been 
forced to borrow from various financial institutions due to their poore economic conditions and 
in such circumstances, they often didn’t consider their own solvency. As a result, a problem 
called redundancy is complicated. 
    Research has shown that “multidebt” is a complex problem, because the interest of three 
subjects is obvious: population, both commercial banks and non- banking institutions and 
National Bank of Georgia. Accordingly, the dissertation reflects the objective truth seen from 
the position of each subject. The urgency of the topic was conditioned by the problem, which 
is an impediment to economic growth. Citizens are forced to borrow from various financial 
institutions due to their economic situation and repay other existing loans without 
compromising their solvency. All this complicates the problem, which is already called 
“multidebt”. 
The main part of dissertation consists of three chapters and ten subsection.  
    In the first chapter- “Multidebt: foreign experience and Georgian reality”- is discussed 
the essence of the problem, the importance of multidebt, reasons, when it arose, when it 
developed, what factors contributed and therefore reflects the volume of loans issued over the 
years. The information is reflected on credit policies of commercial banks and non-bank 
organizations: in particular, there is more specifically explained by various banks and 
microfinance organizations terms of consumer and mortgage loans, compared to each other, the 
new regulations and action plan proposed by the National Bank are detailed to commercial 
banks, to microfinance organizations and other non-banking institutions. Emphasis is also 
placed on credit risks that directly or indirectly affect loans and several factors have been 
identified to avoid these risks. In addition, we discuss the experience of countries in the fight 
against multidebt, such as Romania, Italy and Estonia. Relevant examples are given and 
diagrams are constructed for visuals. 
   In the second chapter “Income, expenditures and social status of the population of 
Georgia as multidebt’s determining factors- we are talking about the income and 
expenditures of the population, defines the current state of Georgia according to the levels of 
poverty and wealth, discusses three types of indicators: 

1. Multidimensional Poverty Index 
2. Gin Index 
3. Human Capital Index 

The trend of decrease / increase in per capita income and expenses is discussed chronologically. 
It also talks about what part of the population’s income goes to repaying the monthly loan 
interest, and this figure is comparable to the standards set by the European Union. In the same 
chapter we have discussed the statistics of overdue loans sent by the National Bank, whose 
payment is a heavy burden for the population of Georgia and graphically we have the number 
of families, who have lost real estate due to credit over the years. In addition, the focus is on 
operational risks that affect on multidebt. Several indictors are developed to reflect the income, 
costs and socia status of the population of our country, and a scheme is proposed to help many 
enterprises or organizations avoid risk losses. 
   In the third chapter “The role of the National Bank in multidebt and ways to improve 
it”- discusses the methods and criteria for assessing surplus, which discuss the ratio of 
household debt to GDP by years. We also touched on currency fluctuations that inherently 
affect the solvency of the population. In the same chapter we review the plan proposed by the 
National Bank, focusing on the regulations issued annually by the NBG and accordingly 
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building on the years of the diagrams and drawing conclusions and recommendations. During 
the research process, a survey of borrowers living in the territory of Imereti region was 
conducted and based on the given information, conclusions and recommendations were 
developed to better study the issue of multidebt. 
It should be noted that surplus has a negative impact on the economies of both developed and 
developing countries. It is a Global problem in itself and this is evidenced by the economy of 
our country. The main challenge of the surplus can be considered the monetary policy of the 
country, which has a significant impact on the socio-economic development of the same 
country. In a transition economy, the main directions of monetary policy can be defined 
according to what we want to be the financial system itself, the mechanism of meeting the needs 
of enterprises with credit, budget, self-repayment and monetary resources. Unfortunately, the 
reality is that the bank’s customers are unable to repay all of its loan obligations and are forced 
to use another lending institution to repay existing interest rates. Consumers do not have enough 
information about the bank’s credit products and enjoy the type of oans that they can not 
actually repay 
In this paper we analyze the indicators of income and povertylevels of the Georgian population, 
which measure the low quality of work, low standart of living, as well as income distribution 
among the population, show the productivity of the next generation of employees and so on. 
The situation is explained by the fact that the population in Georgia is declining, especially as 
a result of migration, and most importantly, the income remains almost the same, especially in 
public services. Therefore, it is advisable if the employes thinks about increasing the salary for 
the part of the population whose average salary is set  at 300 to 500 GEL. This will change for 
the better the living conditions of the population, an evidenced by the indicators we have 
discussed. 
In addition to the above, the reforms approved by the National Bnk of Georgia and the 
government in 2017-2019 are discussed, which have already yielded some results. In particular 
against the background of tightening restrictions the redundancy is indeed reduced but not 
eliminated. It would be desirable for commercial banks to take into account the current situation 
and reduce interest rates to finally solve this problem, even though most of their profits come 
from interest rates. 
 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ტერმინი „ჭარბვალიანობა“ 2018 წლიდან დამკვიდრდა 

საქართველში და ეს განაპირობა მაშინდელი ფინანსთა მინისტრის მამუკა ბახტაძის 

ხმამაღალმა განაცხადმა, რომ ქვეყანაში არსებობდა ჭარბვალიანობის პრობლემა, 

რომელიც ეკონომიკის ზრდის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი იყო. 

მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო იძულებულნი 

გახდნენ სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციებიდან სესხები აეღოთ და ასეთ 

ვითარებაში, ისინი, ხშირად, არ ითვალისწინებდნენ საკუთარ 

გადახდისუნარიანობას. შედეგად, რთულდებოდა პრობლემა, რასაც 

ჭარბვალიანობა ეწოდება. მინისტრმა მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე 

გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ჭარბვალიანობა, უმეტეს შემთხვევაში, 
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მომხმარებლების უფლებების დარღვევის შედეგიცაა. ამიტომც, მთავრობა და 

ეროვნული ბანკი იძულებულნი გახდნენ ამ მიმართულებით კონკრეტული 

ნაბიჯები გადაედგათ და შესაბამისი რეგულაციები შემოეღოთ. იმ პერიოდში 

მინისტრმა ასევე წარადგინა ინიციატივა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების 

შესახებ, რომელიც მკაცრ რეგულაციებს და მოქმდების ახალ გეგმას სთავაზობდა 

ფინანსურ სექტორს, რომელშიც შედიოდა: ბანკები, მიკროსაფინანსო 

ორგანიზციები, ლომბარდები და ნებისმიერ კერძო თუ იურდიულ პირი, რომელიც 

დაკავებული იყო ამ სფეროში ფინანსური საქმიანობით. 

    აღნიშნული განაპირობა მოსახლეობის უმეტესობის მძიმე ფინანსურმა 

მდგომარეობამ,რაც განპირობებული იყო და არის  ბანკის ფინანსური 

ვალდებულებებით. საქართველოს მოსახლეობის ყოველი მესამე სესხის ამღები 

ფიზიკური პირი თავისი შემოსავლის ნახევარზე მეტს იხდის ბანკის ვალის 

მომსახურებისათვის ყოველთვიურად. რადგანაც ბიზნეს სესხებზე, ჯერ კიდევ, არ 

არის აქტიური მოთხოვნა, ბანკებმა ძირითადი ყუარდღება სამომხმარებლო 

სესხებზე გადაიტანეს. შედეგად კომერციული ბანკების მიერ ფიზიკური პირების 

დაკრედიტება ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება, რასაც ორჯერ და მეტად 

ჩამორჩება ბიზნესის დაკრედიტება. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა დღემდე 

ცდილობს ერთი ვალი მეორე სესხით გადაფაროს, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს მის 

ფინანსურ მდგომარეობას, და ინსტიქტურად იძირება „ჭარბვალიანობის ორმოში“. 

მართალია, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით, 

2019 წლის იანვრიდან აამოქმედდა სპეციალური რეგულაციები და დაამკვიდრა 

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრაქტიკა, თუმცა ჭარბვალიანობის 

საგრძნობლად შემცირების ფაქტებს ადგილი არ აქვს.  

         დღეს არავინ დაობს, რომ ქვეყანაში ჭარბვალიანობის პრობლემა 

არსებობს, თუმცა სადაოა რამდენად დაეხმარა მოსახლეობას და ქვეყნის ეკონომიკას 

2019 წლის იანვრიდან ამოქმედებული რეგულაციები, არის თუ არა ის 

ჭარბვალიანობის მოგვარების რეალური გზა, თუ შედეგი უფრო გაუარესდა და 

მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღარიბდა? აქვე ჩნდება კითხვა, სესხის აღებამდე იყო 

მოქალაქე ღარიბი, თუ ის სესხმა აქცია ასეთად? რომელია პირველადი – სესხი თუ 

სიღარიბე?    
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         არსებობს საშიშროება საბანკო სექტორიდან გასული ეკონომიკურად 

აქტიური მოქალაქეების ნაწილმა ფულადი ბაზრის დღემდე ნაკლებად 

განვითარებულ და რეგულაციებს დაუქვემდებარებული ბაზრის ფორმირება 

გამოიწვიოს, იგულისხმება ე.წ. “მევახშეობა” რაც შესაძლოა, არანაკლებ რისკიანი 

აღმოჩნდეს ქვეყნისთვის, ვიდრე დღეს არსებული საბანკო-საფინანსო 

ჭარბვალიანობა. 

   კვლევის მიზანი და ამოცანები: სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის მიზანს 

წარმოადგენს ჭარბვალიანობის, როგორც უცხოური გამოცდილების, ისე ქართული 

რეალობის შესწავლა, მისი გამომწვევი მიზეზების გამოვლენა და დაძლევის გძების 

ძიება. ასევე, დადგინდეს რამდენად ქმედითი აღმოჩნდა საქართველოს საბანკო 

სექტორში 2019 წლის იანვრიდან ამოქმედებული  რეგულაციები 

მოსახლეობისთვის, გააუმჯობესა თუ უფრო დაამძიმა მათი ცხოვრება  და ქვეყნის 

სოციალური ფონი. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, დასახული იქნა შემდეგი ამოცანები: 

 ჭარბვალიანობის არსის, გამომწვევი მიზეზების და როგორც უცხოური 

გამოცდილების,  ისე  ქართული რეალობის შესწავლა; 

 საქართველოს საბანკო და არასაბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის 

შესწავლა და შეფასება; 

 საკრედიტო და საოპერაციო რისკების ჭარბვალიანობაზე ზეგავლენის 

შესწავლა და არსებული რეალობის შეფასება;  

 ჭარბვალიანობის საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლის დინამიკაზე 

გავლენის შესწავლა;  

 მოსახლეობის ხარჯების სტრუქტურის  და ვადაგადაცილებული სესხების 

სტატისტიკის შესწავლა; 

 ეროვნული ბანკის როლის გამოვლენა ჭარბვალიანობის მართვაში და მისი 

სრულყოფის გზების დასახვა. 

კვლევის საგანი. კვლევის საგანია საქართველოში მოქმედი დაკრედიტების 

სტანდარტები, რასაც მივყავართ ჭარბვალიანობის პრობლემამდე, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის რეგულაციები და რეგულაციების შედეგი მთლიან ფინანსურ 

სექტორზე - ბანკებზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზციებზე, ლომბარდებზე და 
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ნებისმიერ კერძო თუ იურდიულ პირზე, რომელიც დაკავებულია ამ სფეროში 

ფინანსური საქმიანობით და ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილზე ანუ მოსახლეობაზე. 

     კვლევის ობიექტი: საბანკო და არასაბანკო სექტორი 

     კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია: სადისერტაციო თემაზე მუშაობის 

დროს გამოყენებული იქნა როგორც თვისობრივი (ჩაღრმავებული ინტერვიუ), ისე 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ: დაკვირვების, შედარების, 

ეკონომიკური ანალიზის, ანკეტირების, კონტენტ-ანალიზის და მონოგრაფიული 

კვლევის მეთოდები. 

       თვისობრივი კვლევის შედეგად მოხდა კვლევის მიზნის და ამოცანების 

ფორმულირება, ასევე განისაზღვრა კვლევის საგანი და ჩატარდა ინტერვიუ  ბანკისა 

და  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მომხმარებლებთან (გვ 31-32; გვ 36-37; გვ 56-73; 

გვ 126-127; გვ 149-156). 

       ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჩატარდა ბანკებსა და მისოების კლიენტებთან, 

რომლებიც სარგებლობდნენ  კრედიტებით. ანკეტისა და ონლაინ კითხვარის 

მეშვეობით გამოიკითხა რამდენიმე მომხმარებელი, რომელთა პასუხების 

მეშვეობით დავადგინეთ მიზეზები თუ რატომ ჰქონდათ მძიმე საკრედიტო 

მდგომარეობა საბანკო და არასაბანკო დაწესებულებებში (გვ 149-156). 

         რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები გამოყენებული იქნა კვლევის 

ობიექტის რაოდენობრივი პარამეტრების გასაანალიზებლად, კერძოდ - 

დაკრედიტების პირობების შესასწავლად უცხოური გამოცდილების ანალიზის, 

საქართველოს საბანკო სექტორში სასესხო მდგომარეობისა და ბოლო ხუთი წლის 

მონაცემებზე დაყრდნობით განმსაზღვრელი პირობების გაანალიზების  დროს (გვ 

38-45; გვ 46-73). 

      დაკვირვების მეთოდის გამოყენებით განხორციელდა ევროპის ქვეყნების 

საბანკო სექტორში კრედიტების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, მონაცემების 

შეგროვება და ანალიზი. დაკვირვება განხორციელდა წინასწარ შემუშავებული 

სტრუქტურის მიხედვით, კერძოდ როგორც თავების, ისე ქვეთავების შესაბამისად, 

რომლის შედეგების ასახვა მოვახდინეთ სხვადასხვა ნაშრომში (გვ 38-45; გვ 108-112). 

შედარების მეთოდის გამოყენებით მოვახდინეთ მიმდინარე სესხებისა და 

ვადაგადაცილებული კრედიტების შედარება საქართველოს და უცხოეთის საბანკო 
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სისტემებს შორის. აგრეთვე განვახორციელეთ ქვეყანაში მოქმედ ბანკებს შორის 

საბანკო მომსახურების ხარისხის ურთიერთშედარება (გვ 38-45). 

ანალიზის მეთოდი გამოყენებული იქნა თითქმის ყველა საკვანძო საკითხის 

დამუშავებისას ჩვენს მიერ მოპოვებული როგორც პირველადი, ისე მეორადი 

ინფორმაციის საფუძველზე. გარდა ამისა, გავაანალიზეთ სხვადასხვა მეცნიერთა 

ნაშრომები, მათი შეხედულებები ზოგადად საფინანსო სექტორზე და სასესხო 

ვალდებულებებზე (გვ 37; გვ 72-73; გვ 85-86; გვ 95-97; გვ 111-112; გვ 124-125; გვ 147-

148; გვ 155-156). 

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 

გატარებული რეფორმების განხილვისას, რომელიც სხვადასხვა დროს იქნა 

მიღებული საქართველოს ეროვნული ბანკის, მთავრობისა და საზედამხედველო 

მარეგულირებელი ორგანოების მიერ  (გვ 137-148). 

მონოგრაფიული კვლევის მეთოდის გამოყენებისას შევიმუშავეთ კითხვარი 

კომერციული ბანკებისა და მისოების კლიენტების გაცემული კრედიტების შესახებ 

შეხედეულებების გამოსავლენად და ჩავატარეთ on-line გამოკითხვა როგორც 

დახურული, ისე ღია ტიპის კითხვების საშუალებით. ამასთანავე, საქართველოს 

საბანკო სექტორიდან გამოვყავით ჯგუფები, რომლებთანაც ჩავატარეთ ინტერვიუ. 

ასევე, ჩაღრმავებული ინტერვიუირება განვახორციელეთ ბანკისა და 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როგორც თანამშრომლებთან, ისე  მათ 

კლიენტებთან (გვ 149-156). 

   კვლევის მეცნიერული სიახლე:   

 დაზუსტებულია ჭარბვალიანობის გამომწვევი მიზეზები, შეფასების 

მეთოდები და შედეგები მოსახლეობის, როგორც შემოსავლიანობის, ისე 

ხარჯების გათვალისწინებით. 

 შემოთავაზებულია ტერმინი „ჭარბვალიანობის“ ავტორისეული 

განმარტება შემდეგი ინტერპრეტაციით: „ჭარბვალიანობა არის 

თითოეული ადამიანის ეკონომიკური და სოციალური  მდგომარეობის 

გაუარესება, რომლის დაძლევაც არა მარტო სირთულეებთან არის 

დაკავშირებული, არამედ ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი არის 

სახელმწიფოსა და ეროვნული ბანკის დახმარების გარეშე, რამეთუ მათ 



9 

კანონებსა და რეგულაციებზე არის დამოკიდებული ამავე ადამიანების 

ფინანსური მდგომარეობა“. 

 გამოვლენილია როგორც საბანკო, ისე არასაბანკო სექტორის საოპერაციო 

რისკების მართვის მეთოდები დონეების მიხედვით და ჭარბვალიანობის 

შედეგების დაძლევის გზები; 

 შეთავაზებულია მიკრობანკებისთვის დადგენილი საზედამხედველო 

კაპიტალის ახალი მინიმალური ოდენობის მიზანშეწონილობა 

ლიცენზიის საფასურის შემცირებით და სესხის მომსახურეობის 

კოეფიციენტის (PTI) ახალი ნორმა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ჭარბვალიანობის მეტ-ნაკლებად შემცირებას.  

 დაკონკრეტებილია სამი სახის აუცილებელი ინდიკატორი 

(მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი, ჯინის ინდექსი, 

ადამიანური კაპიტალის ინდექსი - HCI), რომელთა მეშვეობითაც 

დგინდება მოსახლეობის როგორც ცხოვრების დონის, ისე 

შემოსავლიანობის მდგომარეობა და ჭარბვალიანობის შემცირების გზები. 

 განსაზღრულია პანდემიის პერიოდში საქრათველოს ეროვნული ბანკის 

მიერ განხორციელებული რეგულაციების შედეგები. 

   ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომი 

რეკომენდირებულია, როგორც ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, ისე საბანკო და არასაბანკო 

სექტორის ტოპმენეჯერებისა და ჭარბვალიანობის საკითხებით დაინტერესებული 

ნებისმიერი პირისთვის. 

   ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 162 

ნაბეჭდი გვერდისგან და მოიცავს შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, 

ათ ქვეთავს, დასკვნას, რეკმენდაციებსა და  გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხასю 

თავი I. ჭარბვალიანობა: უცხოური გამოცდილება და ქართული რეალობა 

1.1 ჭარბვალიანობა და მისი გამომწვევი მიზეზები 

1.2 ჭარბვალიანობის უცხოური გამოცდილება 

1.3 ჭარბვალიანობის გამოწვევები საქართველოში 

1.4 კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელის ანალიზი და 

საკრედიტო რისკების მართვის მეთოდოლოგიის გავლენა ჭარბვალიანობაზე 
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თავი II. საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლები, ხარჯები და სოაციალური 

მდგომარეობა, როგორც ჭარბვალიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

2.1 ჭარბვალიანობის გავლენა მოსახლეობის შემოსავლის დინამიკაზე 

2.2 მოსახლეობის ხარჯების სტრუქტურა და ვადაგადაცილებული სესხების 

სტატისტიკა 

2.3 საოპერაციო რისკების ზეგავლენა ჭარბვალიანობაზე 

თავი 3. ეროვნული ბანკის როლი ჭარბვალიანობის მართვაში და მისი 

სრულყოფის გზები. 

3.1 ჭარბვალიანობის შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები 

3.2 პანდემიის პერიოდში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

განხორციელებული რეგულაციების შედეგები 

3.3 ჭარბვალიანობის დღევანდელი მდგომარეობა და შედეგები პოსტ-

კოვიდურ ეპოქაში 

პირველ თავში - „ჭარბვალიანობა და მისი გამომწვევი მიზეზები“- 

განხილულია არის პრობლემის არსი, ჭარბვალიანობის მნიშვნელობა, გამომწვევი 

მიზეზები, როდის წარმოიშვა, როდის განვითარდა, რა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი 

და შესაბამისად ასახულია წლების მიხედვით გაცემული სესხების მოცულობა. 

ჭარბვალიანობის განმარტება შეიძლება  ავხსნათ შემდეგნაირად: “ჭარბვალიანობა 

არის თითოეული ადამიანის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის 

გაუარესება, რომლის დაძლევაც არა მარტო სირთულეებთან არის დაკავშირებული 

არამედ ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელიც  კი არის სახელმწიფოსა  და ეროვნული 

ბანკის დახმარების გარეშე, რამეთუ მათ კანონებსა და რეგულაციებზე არის 

დამოკიდებული თითოეული ადამიანის ფინანსური მდგომარეობა.“ 

ჭარბვალიანობის სათავეები დაახლოებით 2015 წლიდან იწყება, როცა  ლარი 

საგრძნობლად გაუფასურდა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. ხოლო 2015-2017 

წლებში ლარის ღირებულება განახევრდა, თითქმის 50%_ით შემცირდა. 2016 წლის 

1 იანვრის მდგომარეობით ლარის კურსი იყო 2,39661, 2017 წლისთვის 1 იანვრის 

მდგომარეობით - 2,6468, ხოლო 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით - 2,5922. 

აღნიშნულ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება განაპირობა ეროვნული ვალუტის 

 
1 https://nbg.gov.ge/monetary-policy/currency - 

https://nbg.gov.ge/monetary-policy/currency
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გაუფასურებამ, რამაც განაპირობა უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების 

გაძვირება და სწორედ  ამ პერიოდიდან დაიწყო ჭარბვალიანობა. იმ დროინდელმა 

ინფლაციამ ზიანი მიაყენა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მდგომარეობას, მაგრამ რაც 

ყველაზე საყურადღებოა უფრო მეტად დაზარალდნენ ის ფიზიკური პირები, 

რომლებსაც სესხები უცხოურ ვალუტაში ჰქონდათ აღებული. ამას ადასტურებს 

ეროვნული ბანკის მონაცემები, რომლის მიხედვით 2015-2017 წლებში გაცემული 

საცალო სესხების 50% -ზე მეტი არ იყო ეროვნული ვალუტით გაცემული 

(იხ.დიაგრამა 1).  

დიაგრამა 1      კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სამომხმარებლო სესხებით დავალიანების 

მოცულობა 2015 წელი 

 
                წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. 

საყურადღებო იყო ის ფაქტი, რომ იმ პირებს ვისაც ბანკში ფინანსური 

ვალდებულება გააჩნდათ უცხოურ ვალუტაში,  შემოსავალი ერიცხებოდათ ლარში 

და შესაბამისად არ იყვნენ დაზღვეული ლარის გაუფასურებისგან (იხ.დიაგრამა 2). 
 

დიაგრამა 2     კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სამომხმარებლო სესხებით დავალიანების 

მოცულობა 2017 წელი 

 

                   წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.  
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ორვე დიაგრამიდან ჩანს თუ როგორი ტემპით გრძელდებოდა სესხების გაცემა 

ლარსა და დოლარში, თუმცა ეროვნული ვალუტის ცვლილებების დროს, რომელიც 

ეხება თებერვალს, მარტსა და აპრილს, ნათლად ჩანს თუ როგორ იკლებს ოთხივე 

კომპონენტი დაბლა. №2-ე დიაგრამა ადასტურებს სესხის გაცემის მაჩვენებელის 

ცვლილებას 2015-დან 2017 წლებში, რომელიც არის ინფლაციის დასაწყისი და 

ზუსტად ეს პერიოდი მიუთითებს ჭარბვალიანობის დაწყებას. 

არსებობს ჭარბვალიანობის რამდენიმე გამომწვევი მიზეზი და სწორედ ეს 

მიზეზები ახდენენ ზეგავლენას მოსახლეობის სიდუხჭირეზე, კერძოდ: 

1. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები (ყველაზე მნიშვნელოვანი 

მიზეზი). იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მოსახლეობის 

უმეტესობას კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლი გააჩნია, 

კრედიტორები, უპირველეს ყოვლისა, ითხოვნდენ უძრავ ქონებას, რისი 

შეფასების შემდეგ აძლევდნენ მსესხებელს იმ თანხას რა კრიტერიუმებითაც 

აფასებდნენ საცხოვრებელ სახლს. სამწუხაროდ ეს განაპირობა უმუშევრობამ, 

მძიმე სოციო-ეკონომიკურმა ფონმა და ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ.  

2. მეორე მთავარი მიზეზი არის მევახშეობა, რომლებიც ყოველგვარი რეგულა-

ციების მიღმა არიან დარჩენილი და მოქმედებენ მხოლოდ ნოტარიუსების მიერ 

დამტკიცებული თამასუქებით. მევახშეებს შეეძლოთ სესხის გაცემა იმ პირო-

ბით, რაზეც მსესხებელს დაითანხმებდნენ, თუმცა თავის მხრივ გააჩნდათ 

ბანკზე უფრო მკაცრი პირობები. სამწუხაროდ სების მიერ გამოშვებულმა 

რეგულაციებმა ვერ უპასუხა იპოთეკით დაზარალებულთა საჭიროებებს. 

3. მესამე მთავარი მიზეზი არის მომხმარებლების არასათანადო ინფორმირე-

ბულობა  და ძალაუფლების არათანაბარი გადანაწილება მსესხებელსა და 

კრედიტორს შორის. აქ საუბარია იმაზე, რომ სესხის ასაღებად მისული 

კლიენტების უმეტესობა განიცდის ფინანსური განათლების დეფიციტს, არ 

არის გარკვეული საბანკო ტერმინებში, ვერ იაზრებს შეთავაზებულ პირობებს 

და მხოლოდ იმიტომ თანხმდება კრედიტის აღებას რომ ყოველთვიური 

გადასახადი არის „მისაღები“ მისთვის. ხოლო ძალაუფლების არათანაბარ 

გადანაწილებას რაც შეეხება, კრედიტორის უმეტესობა არც ითვალისწინებს 

მსესხებელის მდგომარეობას და არ აწვდის სრულად ინფორმაციას 

კრედიტის შესახებ (დადასტურებულია დაზარალებული მსესხებლების 
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გამოკითხვის შედეგებით). 

4. ეროვნული ბანკის მიერ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების დაგვიანებით 

შემოღება.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ამავე თავში განხილულია ისეთი ქვეყნების გამოც-

დილება ჭარბვალიანობასთან ბრძოლის საკითხში, როგორებიცაა: რუმინეთი, 

იტალია და ესტონეთი. რუმინეთის საბანკო სექტორი მთელი რიგი გამოწვევების 

წინაშე იდგა, ბანკები იძულებულნი იყვნენ მუდმივად მოერგოთ თავიანთი ბიზნეს-

სტრატეგია და საინვესტიციო პორტფელი არსებულ ვითარებაზე, რათა 

შეენარჩუნებინათ ადეკვატური მომგებიანობა თუნდაც პანდემიის დროს. არსებობს 

რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს რუმინეთის 

საბანკო სისტემაზე, თუმცა მიუხედავად ამ ფაქტორებისა ისინი მაინც ცდილობ-

დნენ დარჩენილიყვნენ რუმინეთის ეკონომიკის ძლიერ საყრდენ ძალად. ეს 

ფაქტორებია: 

 სესხის რეგულაციები COVID-19 პანდემიის კონტექსტში; 

 მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული კანონმდებ-

ლობა; 

 უიმედო სესხებთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამკაცრება. 

2021 წლის იანვარში იტალიის საბანკო სექტორის მიერ დაახლოებით 200 

მილიარდი ევროს მოცულობის ფულადი რესურსების სესხად გაცემა შეწყდა, რაც 

განპირობებული იყო 2020 წლის ბოლოს გაუფასურებული სესხების 

კოეფიციენტების კლებით. აღნიშნული ყველაზე დაბალი იყო ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში, მათ შორის, ორი ლიდერი ბანკის გაუფასურებული სესხების 

კოეფიციენტი იყო 5% ზე დაბალი. ახალი გაუფასურებული სესხების შემოდინება 

რჩებოდა ისტორიულ დაბალ დონეზე, მორატორიუმებისა და წინა ციკლებთან 

შედარებით მკაცრი ეფექტის გამო. ვადაგასული მორატორიუმებით სესხებზე 

დეფოლტის განაკვეთები დაბალ ერთნიშნა პროცენტებშია, თუმცა დეფოლტის 

განაკვეთი შეიძლება გაიზარდოს დროთა განმავლობაში. 

რაც შეეხება ესტონეთს, კაპიტალისა და სარისკო აქტივების ბაზრებმა 

შეინარჩუნეს თავიანთი განსაცვიფრებელი სიძლიერე, რაც მათ უფრო 

მგრძნობიარეს ხდიდა სწრაფცვალებადი გარემოს მიმართ.  

   ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება არის გამახვილებული  საკრედიტო 



14 

რისკებზე, მიკრობანკებისათვს დადგენის საზედამხედველო კაპიტალის ახალი 

მინიმალური ოდენობის მიზანშეწონილობაზე ლიცენზიის საფასურის შემცირებით 

და სესხის მომსახურეობის კოეფიციენტის (PTI) ახალ ნორმაზე, რომლებიც 

პირდაპირ თუ ირიბად ზემოქმედებენ გაცემულ კრედიტებზე და რომელთა 

რეგულირებით უზრუნველყოფენ ჭარბვალიანობის მეტ-ნაკლებად შემცირებას. 

კრედიტის გაცემის დროს აუცილებელია PTI კოეფიციენტის გათვალისწინება , რაც 

ნიშნავს სესხის მომსახურეობის ყოველთვიურად გადახდას. 

 ახალი ნორმის მიხედვით PTI კოეფიციენტი იანგარიშება შემდეგნაირად: 

25% = 375 ლარი   <   1500 ლარი  >     50% = 750 ლარი 

მეორე თავში - „საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლები, ხარჯები და სოცია-

ლური მდგომარეობა, როგორც ჭარბვალიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები“- 

დაკონკრეტებილია სამი სახის აუცილებელი ინდიკატორი (მრავალგანზომი-

ლებიანი სიღარიბის ინდექსი, ჯინის ინდექსი, ადამიანური კაპიტალის ინდექსი - 

HCI), რომელთა მეშვეობითაც დგინდება მოსახლეობის, როგორც ცხოვრების დონის, 

ისე შემოსავლიანობის მდგომარეობა და ჭარბვალიანობის შემცირების გზები. Covid-19 

პანდემიამ ისედაც ფინანსურ კრიზისში მყოფ მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტად 

შეუმცირა შემოსავალი, თუმცა ეს ეხება არა მხოლოდ ფინანსურ კრიზისში მყოფ, 

არამედ იმ ადამაინებსაც, ვისაც შედარებით ცხოვრების უკეთესი პირობები ჰქონდათ. 

საქართველოში საშუალო რეალური შემოსავალი ნომინალური შემოსავლისგან 

განსხვავებით გაიზარდა. წლების განმავლობაში ზრდამ 163 ლარით მოიმატა და 732 

ლარამდე დაფიქსირდა. 2016 წელს რეალური შემოსავალი ყველაზე მაღალი იყო 

თუმცა შემდეგ დაიწყო კლება და 2020 წელს სამწუხაროდ 2013 წლის დონემდე 

ჩამოვიდა, რასაც კოვიდ ცხრამეტმაც ნაწილობრივ შეუწყო ხელი (იხ. დიაგრამა 3). 

დიაგრამა 3.  ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის სტატისტიკა 

 
          წყარო: საქსტატი, PMC კვლევითი ცენტრის გამოთვლები.   
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ამავე თავში განხილული გვაქვს მოსახლეობის შემოსავლების რა ნაწილი 

მიემართება ყოველთვიური სასესხო პროცენტის დაფარვაში, კერძოდ გაანალიზე-

ბულია იმ პირების გამოკითხვის შედეგები, ვისაც შრომის ანაღაურება კომერციულ 

ბანკში ერიცხებოდათ. მიუხედავად მცირე ანაზღაურებისა, შემოსავლების მიხედ-

ვით მომხმარებლები დაყოფილი იყო სამ ჯგუფად: 

 I ჯგუფი - ამ ჯგუფში შედიოდა 2500 ლარი და მასზე ზემოთ დარიცხული 

ხელფასები. სამწუხაროდ ასეთი ანაზღაურება საქართველოს მოსახლეობის 

დაახლოებით 30% გააჩნია, მათი შემოსავლებიდან მხოლოდ 28% იჭრება 

ყოველთვიური პროცენტის დასაფარავად. პროცენტულდ თუ გადავხედავთ 

2500-დან ან თუნდაც 2000 ლარიდან 28 პროცენტი სესხის დასაფარად 

შედარებით ნორმალურია, იმიტომ რომ საკმაო რაოდენობის თანხა რჩება 

მომავალ  ანაზღაურების აღებამდე, შესაბამისად საგანაგაშო მდგომარეობის 

საფუძველი ნამდვილად არ არსებობს. აღსანიშნავია, რომ ეს  კოეფიციენტი 

სრულიად შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს.2  

 II ჯგუფი - გაერთიანებულია მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელთა 

შემოსავალი 1000-დან 2000-ლარამდე მერყეობს და სტატისტიკის თანახმად 

მათი შემოსავლის 34% მიემართება სასესხო ვალდებულების დასაფარავად. 

თუმცა, ასეთი შემოსავლის მქონე მოსახლეობისთვის შესაძლებელია  მათი 

ხელფასის მხოლოდ 25-30 % მოიხმარონ საკრედიტო ვალდებულების 

დასაფარად. ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას თუ გადავხედავთ, ნორმალური 

მდგომარეობაა თუ ოჯახი ერთსულიანია ან  ორსულიანი.  სამ, ოთხ და მეტ 

სულიანი ოჯახისთვის მომავალ ანაზღაურების აღებამდე ნამდვილად 

საგანგაშო მდგომარეობას აქვს ადგილი.   

 III ჯგუფი - მესამე ჯგუფში გაერთიანებულია დაახლოებით 50 % 

საქართველოს მოსახლეობის, რომელთა შემოსავალი 500-დან 1000 ლარამდეა 

და სწორედ მათი შემოსვლების 47% მიემართება კრედიტის ყოველთვიური 

პროცენტის დასაფარავად. ამ მხრივ ნამდვილად საგანგაშო მდგომარეობაა, 

რადგან საერთოდ არ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს სესხის ამ 

მეთოდით გადახდა. სწორედ ამ ყველაფერს მივყავართ საერთო ფინანსურ 

 
2 https://www.geostat.ge/ka- 

https://www.geostat.ge/ka-
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სიდუხჭირემდე ანუ ჭარბვალიანობამდე.  

რაც შეეხება პრობლემურ იგივე ვადაგადაცილებულ სესხებს- იზრდება ისეთი 

ფაქტორებით, როგორიცაა რისკების არასწორად შეფასება და მართვა, სიღარიბის 

დონის ზრდა, შემოსავლების უთანაბრობა და სხვა. გაზრდილი უმუშევრობის დონე 

უფრო მეტად აყენებს ზიანს მომხმარებლის გადამხდელუნარიანობას. სესხის 

გადაუხდელობის ერთ-ერთ მიზეზად  შეიძლება დავასახელოთ სავალეტო კურსის 

ცვალებადობა, რომელიც ყველანაირ პროგნოზს არის მოკლებული. ამ შემთხვევაში 

ხდება სესხის უფრო მეტად გაძვირება და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი 

საკრედიტო რისკის წინაშე დგება. სესხი პრობლემურად ან უიმედო სესხად 

ითვლება მაშინ, როდესაც თანხის შეტანა არ ხდება 90 ან მეტი დღით, ან ხდება 

რეფინანსირება, ან  განაკვეთის კაპიტალიზება და სხვა. სესხი არ ჩაითვლება 

პრობლემურად არა, მარტო იმიტომ რომ ვადაგადაცილებაშია (დღეების რაოდენო-

ბის დაჯამებით), არამედ მომხმარებლის ფინანსური მდგომარეობიდან გამომ-

დინარეც. გასაგებია რომ კომერციული ბანკები თითოეულ სესხს ანიჭებენ თავის 

კატეგორიას, როგორიცაა: საყურადღებო, საეჭვო, სტნდარტული, უიმედო სესხები 

და სხვა. სესხი რომ პრობლემურად ჩაითვალოს არსებობს რამდენიმე მიზეზი:  

  არასათანადო ინფორმირებულობა - მომხმარებლებს არ აქვთ საკმარისი 

ინფორმაცია ბანკის საკრედიტო პროდუქტებზე;  

 საკრედიტო ვალდებულებათა მრავალფეროვნება - კლიენტი ვეღარ 

ახერხებს მისი ყველა სასესხო ვალდებულების დაფარვას  და იძულებული 

ხდება რეფინანსირება გააკეთოს ან ყველა სესხი ერთ ბანკში გააერთიანოს და 

საბოლოო ჯამში რჩება ორმაგად გაზრდილი კრედიტი. 

გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილებულია საოპერაციო რისკებზე, რომლებიც 

მოქმდებენ ჭარბვალიანობაზე. საოპერაციო რისკი წარმოადგენს დანაკარგის 

მიღების რისკს, რომელიც შეიძლება წარმოშვებულ იქნეს წარუმატებული შიდა 

პროცესებით ან გარე ფაქტორებით. ხშირ შემთხვევაში ის რთული მოვლენების 

ერთობლიობის შედეგია, რომლის მოდელირება არატრივიალური ამოცანაა. 

ფოკუსირება უნდა მოხდეს საოპერაციო რისკის ძირითად ინდიკატორებზე, რაც 

იყოფა სამ ძირითად ნაწილად : 

1. მიმდინარე ფუნქციონირების ინდიკატორი;  

2. ეფექტურობის კონტროლის რისკი;  
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3. რისკის ინდიკატორი ანუ წინსწრების მაჩვენებლი, რომელიც იყენებს წინა ორ 

ინდიკატორს.  

გარდა ამისა საოპერაციო რისკები მოიცავს ისეთ რისკებს, როდესაც ორგანიზაციის 

ყოველდღიური ოპერაციები მოულოდნელად ხდება წარუმატებელი. რისკები, რომ 

შევაფასოთ ამისთვის აუცილებელია სწორად დავადგინოთ მისი დადგომის 

ალბათობა კოეფიციენტის მიხედვით და ალბათობის დადგენის შემდეგ ზარალის 

შეფასება ქულების მიხედვით . 

  

სურათი 1. რისკის შეფასება ქულებში 

  
   წყარო: http://eprints.iliauni.edu.ge/1351/ 

მესამე თავში- „ ეროვნული ბანკის როლი ჭარბვალიანობის მართვაში და მისი 

სრულყოფის გზები“ - საუბარია ჭარბვალიანობის შეფასების მეთოდებსა და 

კრიტერიუმებზე, კერძოდ: ჭარბვალიანობის კრიტერიუმად შეიძლება მივიჩნიოთ 

შემდეგი : 

1. შინამეურნეობის  ვალის ფარდობა მშპ-სთან.  შინამეურნეობის ვალის 

მაღალი ფარდობა განვითარებული ეკონომიკისათვისაა დამახასიათებელი. 

თუკი ვიმსჯელებთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების 

საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართველოში ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელია ვიდრე სხვა უცხო ქვეყნებში. (იხ ცხრილი N1) 

 

http://eprints.iliauni.edu.ge/1351/


18 

 

ცხრილი 1. შინამეურნეობის ვალის ფარდობა მთლიანი შიდა პროდუქტთან. 

საქართველო 31.4 

სომხეთი 19.8 

თურქეთი 15.1 

რუსეთი 13.2 

                                     წყარო : საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 

 

2. ვადაგადაცილებული/პრობლემური სესხები. 2021 წელს დეკემბრის 

მდგომარეობით, საქართველოში საბანკო მსესხებლების 9.5% -ს 

ვადაგადაცილებული სესხები უფიქსირდება. დღეისთვის ბანკებში 1,647,000 

აქტიური მსესხებელი ფიქსირდება, მთლიანი საკრედიტო პორტფელიც 29 

მილიარდი ლარია. მათ შორის ვადაგადაცილებულია 156.079 მსესხებლი, 

რომელთა ვალდებულებები 1.24 მლრდ ლარია. სტატისტიკის თანახმად, 

მთლიანად მსესხებელთა რაოდენობის 9.5%_ია პრობლემური სესხების 

რაოდენობა  და ვადაგადაცილებული კრედიტების ჯამური ღირებულება 

მთლიანად გაცემული სესხების 4.3 %_ს უდრის, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

პრობლემური სესხების ასეთი მაღალი მაჩვნებელი  მიკრო სესხების 

სეგმენტშიც ფიქსირდება.  

დიაგრამა 4 .  ვადაგადაცილებული სესხების სტატისტიკა 

 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. 
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N4 დიაგრამაზე ნაჩვენებია გრძელვადიანი სესხების ვადაგადაცილების 

მაჩვენებლის ზრდა, ეროვნული და უცხოური ვალუტით, აიხსნება იმ პერიოდში 

მოქმედი ინფლაციით, ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით. რთულია ნამდვილად 

ყოველთვიური სესხის პროცენტის გადახდა, როცა საპროცენტო განაკვეთი მაღალია 

და ყველაფერს თან ერთვის ლარის გაუფასურება.  

ამავე თავში განხილულია სების მიერ ყოველწლიურად გამოცემული 

რეგულაციები. კერძოდ, 2017 წელს სახელმწიფომ, მთავრობამ და სებმა შეიმუშავეს 

სამოქმედო გეგმა, რომელიც შედგებოდა 4 ძირითადი პუნქტისგან. გეგმის ძირითად 

ნაწილად მოიაზრებოდა ის პუნქტები, რომელიც შეესაბამებოდა სავალუტო 

ფონდის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს (EFF- Extended Fund Facility): 

 ლარიზაცია; 

 დეპოზიტების დაზღვევა; 

 გაკოტრების კანონის შემოღება; 

    2018 წელს ეროვნულმა ბანკმა დიდი ცვლილება შეიტანა ასევე „კომერციულ 

ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ 

დებულებაში“ და ამ ცვლილებებიდან მეტად საყურადღებო იყო შეზღუდვა სესხის 

გაცემასთნ დაკავშირებით მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შეუფასებლად. 

ასევე გატარდა ცვლილება, რომლის საფუძველზეც სუბიქეტები, რომლებიც 

გასცემდნენ სესხს და ამავდროულად არ იყვნენ რეგისტრირებული ეროვნულ 

ბანკში, აეკრძალათ უძრავი ქონების სესხის უზრუნველყოფად გამოყენება. 2019 

წლიდან მთავრობამ და სებმა გამოაქვეყნეს შემდეგი ძირითადი სიახლეები: 

1. კონტროლირებადი გახდა ყოველთვიური საპროცენტო გადასახადი; 

2. სესხის გადახდის ხანგრძლივობაზე შეზღუდვა; 

3. შემოსავლების დადასტურების პროცედურა; 

4. სიახლეები ინდმეწარმეებზე და ფიზიკურ პირებზე; 

5. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკა. 

ასევე, ამავე თავში გაანალიზებულია ჩვენს მიერ ჩატარებული ორი ტიპის 

გამოკითხვა, რომელიც გვეხმარება ჭარბვალიანობის დღევანდელი მდგომარეობის 

შესაფასებლად და  მისი გამომწვევი მიზეზების უკეთესად შესასწავლად: როგორც 

საბანკო, ისე არასაბანკო სექტორის მსესხებლების ანკეტა კითხვარით გამოკითხვა 

და ჩაღრმავებული კვლევა სატელეფონო ზარის მეშვეობით. 
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ანკეტა კითხვარში შედიოდა შემდეგი ტიპის კითხვები : 

 ასაკი, რამდენი წლის ბრძანდებოდა; 

 იყო თუ არა დასაქმებული, ან ოჯახში რამდენი პირი არის დასაქმებული; 

 სარგებლობდნენ თუ არა საბანკო კრედიტით; 

 საბანკო სესხის გარდა პარალელურად ხომ არ ჰქონდა რაიმე ტიპის  სესხი, 

მაგალითად სწრაფი სესხები, ონლაინ სესხები, სალომბარდო სესხები; 

 რამდენი იყო მათი  საშუალო თვიური შემოსავალი; 

 შემოსავლის რამდენი პროცენტი მიდიოდა ყოველთვიურ შენატანზე; 

 წარმოადგენდა თუ არა სესხი მძიმე ტვირთს მომხმარებლისთვის. 

მათი პასუხების შესაბამისად დავადგინეთ, რომ დღესდღეობით მათი 

ყოველთვიური შენატანი, სასესხო ვალდებულება წარმოადგენს მძიმე ტვირთს 

არამხოლოდ მათთვის, არამედ მთელი ოჯახისთვის. ეს ყველაფერი იმით აიხსნება, 

რომ  იმ პერიოდში, როდესაც კრედიტი დაუმტკიცდათ იმდენად მწვავე არ იყო 

ინფლაცია, ლარი არ იყო გაუფასურებული დღევანდელ დროსთან შედარებით, 

ფასებიც შესაბამისად ნაკლები იყო უძრავ და მოძრავ ქონებაზე (რისთვისაც 

იღებდნენ კრედიტს) და სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი ფაქტორი შეიძლება 

ჩამოვთვალოთ ამასთან დაკავშირებით.  

 
დასკვნა 

სადისერტაციო თემაზე მუშაობის შედეგად, ჭარბვალიანობის მნიშვნელობის 

გარკვევის, მისი გამომწვევი მიზეზებისა და გადაჭრის გზების შესწავლის 

საფუძველზე გამოტანილია შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები: 

 ტერმინი „ჭარბვალიანობა“ საქართველოში წარმოიშვა 2018 წლიდან და 

დღემდე მძვინვარებს. მოსახლეობის უმეტესობას, ყოველ მეხუთეს დღესდღეობით 

აქვს რამდენიმე პარალელური სესხი, როგორც საბანკო ისე არასაბანკო 

დაწესებულებებში. იმდენად რამდენადაც ჭარბვალიანობის საერთაშორისოდ 

აღიარებული განმარტება არ არსებობს, ლოგიკურია თუ ვიტყვით, რომ  

ჭარბვალიანობა არის ვალის ისეთი ტვირთი, რომელიც შინამეურნეობებს აქვთ და 

რომელიც აუარესებს მათ ფინანსურ მდგომარეობას ან საცხოვრებელ პირობებს. 

უფრო მარტივად კი სესხი, რომლის გადახდაც პრობლემა და ტვირთია 

ადამიანისთვის, ჭარბ ვალს წარმოადგენს. 
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 ჭარბვალიანობა უარყოფითად მოქმედებს, როგორც განვითარებული, ისე 

განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკაზე, ის თავისთავად წარმოადგენს გლობალურ 

პრობლემას, რასაც ადასტურებს ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა რუმინეთის, 

ესტონეთის და იტალიის მაგალითზე. 

 ჭარბვალიანობა კლასიკური გაგებით არის ისეთი ვალის ტვირთი, 

რომელიც მოსახლეობის შინამეურნეობას აუარესებს, კერძოდ - ოჯახი მიყავს 

ფინანსურ სიდუხჭირემდე, ვერ იხდის კომუნალურ გადასახადებს, ვერ ფარავს 

საკრედიტო დავალიანებას, ვერ უზრუნველყოფს საარსებო საშუალებების 

სრულყოფილად შეძენას და ა.შ. აქედან გამომდინარე, ჭარბვალიანობაზე საუბრისას 

საკმარისი არ არის მხოლოდ ვადაგადაცილებული სესხების ანალიზი. 

 ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით, საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაა 

ქვეყნის მასშტაბით, მოსახლების ყოველი მე-5 ოჯახი აღნიშნული პრობლემის 

წინაშე დგას; 

 რეალურად ჭარბვალიანობა კი არ არის სიღარიბის წარმომშობი, არამედ 

სიღარიბე არის ჭარბვალიანობის განმაპირობებელი.  

 საქართველოში მევახშეობა წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ფაქტორს, რომელიც ხელს უწყობს ჭარბვალიანობის განვითარებას. ეკონომიკა 

იზრდება, ბიუჯეტი სრულდება, სახელმწიფო ასრულებს თავის ვალდებულებებს 

მოსახლეობის წინაშე, კომერციული ბანკები გამართულად მოქმედებენ, მაგრამ 

მოსახლეობა უკიდურესად გაღარიბდა და ქვეყანა რეალურად სოციალური 

აფეთქების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 

 ჭარბვალიანობის მთავარ გამოწვევად შეიძლება ჩაითვალოს ქვეყნის 

ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, რომელიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს 

იმავე ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. გარდამავალი ეკონომიკის 

პირობებში ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები შეიძ-

ლება განისაზღვროს იმის მიხედვით, თუ როგორი გვინდა იყოს თვით საფინანსო 

სისტემა, საკრედიტო, საბიუჯეტო, თვითანაზღაურებისა და ფულადი რესურსებით 

საწარმოთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მექანიზმი. 

 ეროვნული ბანკის ახალი პროექტის, „მიკრობანკების“ დაფუძნების გზით, 

შესაძლებელი ხდება სესხების უცხოურ ვალუტაში ულიმიტოდ გაცემა. მიკრო-

ბანკის  თამაშის ძირითადი წესები უკვე ცნობილია, კერძოდ თუკი მისოებისთვის 
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საზედამხედველო კაპიტალი იყო 1 000 000 ლარი ახლა მიკრობანკებისთვის  ეს 

თანხა იქნება 10 000 000 ლარი. ამასთან მიკრობანკის ლიცენზიის მისაღებად 

საფინანსო ორგანიზაციის სასესხო პორტფელის 70 % ბიზნეს ან სასოფლო 

სამეურნეო სექტორზე გაცემული კრედიტები უნდა იყოს. თუმცა, ამ მაჩვენებლების 

მისაღწევად მიკროსაფინანსოებს გარდამვალი პერიოდიც ექნებათ, კერძოდ საწყის 

ეტაპზე  ეს მაჩვენებლი 50 % იქნება და 2 წელიწადში ორგანიზაციამ უნდა 

მოახერხოს და გაზარდოს 70% მდე. 

 მომხმარებლებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია ბანკის საკრედიტო 

პროდუქტებზე და სარგებლობენ ისეთი ტიპის სესხებით, რომელსაც ფაქტიურად 

ვერ გადაიხდიან. საქმე გვაქვს მომხმარებლების არასათანადო ინფორმირებუ-

ლობასთან და ფინანსური განათლების დეფიციტთან. 

 ბანკის მომხმარებლები ვერ ახერხებენ მისი ყველა სასესხო ვალდებუ-

ლების დაფარვას  და სამწუხაროდ, იძულებული ხდებიან სხვა საკრედიტო დაწესე-

ბულებით ისარგებლონ არსებული საპროცენტო განაკვეთების დაფარვის მიზნით. 

 საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და მართვის 

ორგანიზიება განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს მსესხებლის გადახდისუნა-

რიანობაზე და  მის ჭარბვალიანობაზე. 

 საქართველოში მოსახლეობის შემოსავლიანობის და სიღარიბის დონის 

განსაზღვრა ხდება მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის,  ჯინის და ადამიანური 

კაპიტალის ინდექსებით, თუმცა არ ექცევა ყურადღება მოსახლეობის 

ჭარბვალიანობაზე მოქმედი ფაქტორების გამოვლენას და მასთან ბრძოლის გზების 

დასახვას. საქართველო ამ სამივე ინდიკატორის მიხედვით, არათუ ათეულში 

არამედ უფრო მეტად ბოლო რიგებისკენ არის. მდგომარეობა აიხსნება იმით, რომ 

მოსახლეობის რაოდენობა სულ უფრო მცირდება საქართველოში, განსაკუთრებით 

მიგრაციის შედეგად და რაც ყველზე მნიშვნელოვანია, შემოსავალი თითქმის იგივე 

რჩება, განსაკუთრებით საჯარო სამსახურებში.   

 მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი  მოიცავს სიღარიბის 

ხვადასხვა ფორმებს, მაგალითად: განათლებასა და ჯანდაცვაზე არასაკმარისი 

წვდომა, ძალადობის საფრთხე, მუშაობის დაბალი ხარისხი, ცხოვრების დაბალი 

დონე და სხვა. 2019 წელს საქართველოს მოსახლეობა იმყოფებოდა მრავალგანზო-

მილებიანი სიღარიბის ზღვარზე, რომლის ინდექსი იყო 3,8%. ამავე ინდექსით, 
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საქართველო 120 ქვეყნიდან 57-ე ადგილს და ევროპის ქვეყნებს შორის მაღალ 

მაჩვენებლს იკავებს. 

 სოციალური უთანასწორობის ერთ-ერთ სტატისტიკურ ინდექსს 

წარმოადგენს ჯინის ინდექსი, რომელიც ზომავს მოსახლეობაში შემოსავლების 

გადანაწილებას და აჩვენებს რამდენად თანაბრად ნაწილდება ქვეყანაში მთლიანი 

შემოსავალი. 2021 წელს საქართველოში სოცილაური უთანასწორობის მაჩვენებელი 

36,4% იყო, რაც ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი უთანასწორობის 

მაჩვენებელია.  

 ადამიანური კაპიტალის ინდექსი აფასებს ადამიანური კაპიტალის 

ოდენობას და გვიჩვენებს დასაქმებულთა მომდევნო თაობის პროდუქტიულობას 

სრული განათლებისა და ჯანმრთელობის ეტალონთან შედარებით. საქართველოს 

ადამიანური კაპიტალის ინდექსის მაჩვენებელი 0,57%-ია. ამავე ქულით ჩვენი 

ქვეყანა 85-ე ადგილს იკავებს 174 ქვეყნიდან, ხოლო ევროპის ქვეყნებს შორის 

სამწუხაროდ ბოლო ადგილზე იმყოფება. 

 ვადაგადაცილებული სესხები იზრდება ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა 

რისკების არასწორად შეფასება და მართვა, სიღარიბის დონის ზრდა, შემოსავლების 

უთანაბრობა, გაზრდილი უმუშევრობის დონე, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. 

 სესხი რომ პრობლემურად ჩაითვალოს არსებობს რამდენიმე მიზეზი: 

არასათანადო ინფორმირებულობა - მომხმარებლებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმა-

ცია ბანკის საკრედიტო პროდუქტებზე და სარგებლობენ ისეთი ტიპის სესხებით, 

რომელსაც ფაქტიურად ვერ გადაიხდიან და ბევრი ვალდებულება - ჭარბივალი-„ 

ჭარბვალიანობა“ ერთ-ერთი განსაკუთრებულად საყურადღებო მიზეზი.  ხშირია 

ასეთი შემთხვევები, როცა კლიენტი ვეღარ ახერხებს მისი ყველა სასესხო 

ვალდებულების დაფარვას და იძულებული ხდება რეფინანსირება გააკეთოს ან 

ყველა სესხი ერთ ბანკში გააერთიანოს და საბოლოო ჯამში რჩება ორმაგად 

გაზრდილი ხარჯით. 

 ვადაგადაცილებული და პრობლემური სესხების მოცულობის შემცირების 

მიზნით, საქართველოს მთავრობამ ბოლო პერიოდში ყველაზე მასშტაბური სოცია-

ლური პროგრამა განახორციელა, რომელიც „ვალების განულების“ სახელით არის 

ცნობილი. მართალია, ეს მეთოდი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არის აპრობირებული, 

თუმცა მხოლოდ ეს ვერ უზრუნველყოფს ჭარბვალიანობის აღმოფხვრას ქვეყნის 
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მასშტაბით. 

 Covid-19-ით გამოწვეული პანდემიის შედეგად, მიუხედავად ქვეყნის 

მთავრობის და ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული სასეხო დავალიანების სამთვი-

ანი საშეღავათო პერიოდისა, საქართველოში 3%-ით შემცირდა მოსახლეობის 

შემოსავლიანობის მოცულობა და იმატა ჭარბვალიანობამ. 

 2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შესული რეგულაციების საფუძველზე 

(„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ“ დებულება), როგორც საბანკო, ისე 

არასაბანკო სექტორის წარმომადგენელი სუბიექტი ფიზიკურ პირზე იმაზე მეტ 

სესხს ვეღარ გასცემს, რისი გადახდის რეალური შესაძლებლობაც მსესხებელს არ 

ექნება. ასევე დადგინდა ამა თუ იმ ტიპის სესხის ხანგრძლივობა, მაგალითად, 

იპოთეკური სესხის მაქსიმალურ ვადად 15 წელი განისაზღვრა. 

 ახალ რეგულაციებში ირიბად იგრძნობა ერთგვარი ბიძგის მომენტი, რომ 

სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო, საშეღავათო საკრედიტო და 

მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მიერ დამუშავების პროცესში არსებული 

ინიციატივებით მოქალაქეს ფიქსირებული შემოსავლის ნაცვლად მის სამეწარმეო 

საქმიანობით განპირობებული მყარი შემოსავალი გაუჩნდეს. 

 2018-2019 წელში დამტკიცებულმა რეფორმებმა სწორედ ამ ბოლო 

პერიოდში იჩინა თავი და გამოიღო გარკვეული შედეგი, კერძოდ გამკაცრების 

შეზღუდვების ფონზე ჭარბვალიანობა შეიძლება ითქვას რომ შემცირებულია, 

მაგრამ არასაკმარისია მის სრულად აღმოსაფხვრელად. 

 ჭარბვალიანობის მკაცრი კონტროლის და მისი შემცირების გარეშე 

სიღარიბესთან ეფექტური ბრძოლა შეუძლებელია. 

რეკომენდაცია: 

 მიზანშეწონილია ისეთი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, როგორიცაა 

იტალია, რუმინეთი და ესტონეთი, სადაც  როგორც პანდემიამდე, ისე პანდემიის 

პერიოდში მათი მთავრობების მიერ განხორციელებული რეგულაციები დადები-

თად აისახა იმავე ქვეყნის ეკონომიკაზე და ბიზნეს სექტორის ფუნქციონიორებაზე. 

 ჭარბვალიანობის აღმოფხვრის მიზნით მნიშვნელოვანია საბანკო რისკების 

იდენტიფიცირება, შეფასება და შემდგომ მათი მართვა. 

 სასურველია თუ ანაზღაურების მომატებაზე იფიქრებს დამსაქმებელი, 

მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელთა საშუალო ხელფასი განისაზღვრება 300-დან 
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500 ლარის ჩათვლით. ამით უკეთესობისკენ შეიცვლება მოსახლეობის ცხოვრების 

დონის პირობები, რასაც ზევით განხილული კოეფიციენტები მოწმობენ. 

 გაანალიზებულია, რომ მომხმარებლებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია 

ბანკის საკრედიტო პროდუქტებზე და სარგებლობენ ისეთი ტიპის სესხებით, 

რომელსაც ფაქტიურად ვერ გადაიხდიან. საქმე გვაქვს არასათანადო ინფორმი-

რებულობასთან და რაც მეტ  აქტიურობას მოითხოვს. 

 სასურველი იქნება თუკი კომერციული ბანკები გაითვალისწინებენ 

დღევანდელ მდგომარეობას და შეამცირებენ საპროცენტო განაკვეთს. მიუხედავად 

იმისა, რომ წლიური მოგება საპროცენტო განაკვეთებზე მოდის, მაინც სასურველია 

აქტიურობა ამ კუთხით. 

 ჭარბვალიანობა კი არ წარმოადგენს სიღარიბის წარმომშობის მიზეზს, 

არამედ სიღარიბე არის ჭარბვალიანობის განმაპირობებელი ფაქტორი. აქედან 

გამომდინარე, მიზანშეწონილია ვებრძოლოთ  შედეგს და არა მის წარმომქმნელ 

მიზეზს. 
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სადისერტაციო ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე შესაბამის კომისიაში დაცულ იქნა შემდეგი 

კოლოქვიუმები: 

1. ჭარბვალიანობის რაობა, მისი გამომწვევი მიზეზები და  უცხოური  

გამოცდილება 

2. საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლები, ხარჯები და სოციალური 

მდომარეობის გავლენა ჭარბვალიანობაზე 

3. საოპერაციო რისკების რაოდენობრივი შეფასება და მართვის პრინციპები 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი ასახულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. Shonia N., Mushkudiani Z., Siradze M, PANDEMIC ERA AND ITS IMPACT ON THE 

INVESTMENT AND BUSINESS ENVIRONMENT –GEORGIAN CASE; Access to 

Science, Business, Innovation in Digital Economy; ISSN 2683-1007 (Online), 7-15, 

https://doi.org/10.46656/access. 2022.3.1(1) 

2. მ. სირაძე, ახალი კორონა ვირუსით განპირობებული მოვლენების ზეგავლენა 

საბანკო სექტორზე, ყოველკვარტლური რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი,2020;03-11,გვ194-

197; 

https://drive.google.com/file/d/1vvLwH9KqLwtpkpMgJAdmaEhPwqmBK9gW/view 
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