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სა ბან კო სექ ტო რი სა ფი ნან სო- საკ რე დი ტო სის ტე მის ორ გა ნულ ნა-
წილს წარ მო ად გენს. შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ-
შეწყ ო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი და სა ფი ნან სო 
სექ ტო რე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის ახალ ეტაპ ზე გა დაყ ვა ნა, რაც გა მო ი-
ხა ტე ბა ინ ვეს ტი რე ბის გაზ რდით წარ მო ე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ი სა და 
მრეწ ვე ლო ბის ძი რი თა დი ფონ დე ბის გა ნახ ლე ბი სათ ვის.

იმის გა მო, რომ სა ქარ თვე ლო ში ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რი 
თით ქმის გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ა, ანაბ რე ბი ბან კებ ში ფი ნან სუ რი რე სურ სე-
ბის მო ბი ლი ზა ცი ის უპი რა ტე სი ფორ მა ა. ამი ტომ ბან კე ბის ამო ცა ნაა 
სახ სრე ბის მო ზიდ ვის ისე თი ფორ მე ბის შექ მნა, რაც რე ა ლუ რად და ა ინ-
ტე რე სებს კლი ენ ტებს და ჩა მო უ ყა ლი ბებს მათ და ზოგ ვის ჩვე ვას, რო-
მე ლიც ეკო ნო მი კის ინ ვეს ტი ცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებს გან საზღ ვრავს. 
ეკო ნო მი კის სამ რეწ ვე ლო სექ ტორ თან ბან კე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის 
სა ფუძ ველს სწო რედ მა თი საკ რე დი ტო- სა ინ ვეს ტი ციო და სა დე პო ზი ტო -
ა კუ მუ ლა ცი უ რი სტრა ტე გია წარ მო ად გენს.

ფუ ლის ბაზ რის გან სხვა ვე ბა ყვე ლა სხვა ბაზ რი სა გან, მი სი მო ნო-
პო ლი უ რი ხა სი ა თი ა, მო ნო პო ლის ტი ჩვე უ ლებ რივ ეროვ ნუ ლი ბან კი ა. 
ქარ თულ სი ნამ დვი ლე ში, ინ ფლა ცია უკ ვე დი დი ხა ნია მხო ლოდ იც ვლის 
თა ვის სი დი დე სა და ფორ მას. ინ ფლა ცი უ რი მო ლო დი ნი ძალ ზედ მა ღა ლი ა, 
რაც თა ვის თა ვად ძლი ე რი ინ ფლა ცი უ რი ფაქ ტო რი ა. სუს ტი ეკო ნო მი კი-
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სათ ვის ინ ფლა ცია სა ში ში ა, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, რთულ პრობ ლე მებს 
ქმნის ინ ფლა ცი ის შეზღ უდ ვაც.

ამ გვა რად, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა დი დად არის და მო
კი დე ბუ ლი სა ბან კო სექ ტო რის ეფექ ტი ან საქ მი ა ნო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, 
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის სრულ ყო ფის მი მარ თუ
ლე ბე ბი და პერ სპექ ტი ვე ბი, საკ რე დი ტოსა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ა ლის 
ამაღ ლე ბის გზე ბი და სხვ.

საკვანძოსიტყვები: გლო ბა ლი ზა ცი ა, ფუ ლად საკ რე დი ტო პო ლი ტი კა, 
საკ რე დი ტოსა ინ ვეს ტი ციო მე ქა ნიზ მი, სა ცა ლო ბან კინ გი.
JELCodes:G20, G21, G22, G28

გლო ბა ლი ზა ცი ა, რა თქმა უნ და, რე ა ლუ რი ფე ნო მე ნი ა. სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი უფ რო სწრა ფად იზ რდე ბა, ვიდ რე მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კა; ასე რომ, ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კე ბი უფ რო მყა რად ურ-
თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა (Krugman, 1999). ღია ეკო ნო მი კე ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისე თი გლო ბა ლუ რი შო კე ბი, რო გო რი ცაა ვო ლა ტი ლო ბა 
სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო და სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ ზე, აგ რეთ ვე – ფუ ლად -
საკ რე დი ტო და ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა. გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პი რო ბებ ში ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მა ეფექ ტუ რად უნ და გა მო ი ყე ნონ სხვა-
დას ხვა მო დე ლი, მე თო დი და ინ სტრუ მენ ტი, რა თა მხედ ვე ლო ბი დან არ 
გა მო ე პა როთ ფა სის მი ე რი არას ტა ბი ლუ რო ბის საფ რთხე ე ბი. მათ უნ და ჩა-
ა ტა რონ ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი ანა ლი ზი.

ბევ რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია ში და ცვლი-
ლე ბე ბის მხო ლოდ უმ ნიშ ვნე ლო გავ ლე ნა საზღ ვარ გა რე თის ეკო ნო მი კებ-
ზე, ზე მოქ მე დე ბის სრულ არარ სე ბო ბამ დეც კი. ასეთ შემ თხვე ვა ში, მო ნე-
ტა რუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა სა მა მუ ლო ეკო ნო მი კა ში გა ნი ხი ლავს საზღ ვარ გა-
რე თის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, გა მოშ ვე ბის დო ნე სა და ინ ფლა ცი ას, ეგ-
ზო გე ნუ რი ცვლა დე ბის სა ხით სა მა მუ ლო ეკო ნო მი კის მი მართ (Уолш, 2014). 

დღე ი სათ ვის ქარ თუ ლი სა ბან კო სექ ტო რი აწყ დე ბა რიგ პრობ ლე მას, 
რო მელ თა შო რის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ეკო ნო მი კუ რი არას ტა-
ბი ლუ რო ბა. ზო გა დად, გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის პოს ტკრი ზი სუ ლი გან ვი-
თა რე ბა ხა სი ათ დე ბა სუს ტი და არას ტა ბი ლუ რი ზრდი თა და მაკ რო ე კო ნო-
მი კუ რი და უ ბა ლან სებ ლო ბით, რაც გარ კვე ულ გა რე მო ე ბებ თან თან ხვედ-
რი სას, აპ რო ვო ცი რებს ახალ კრი ზისს (Kovzanadze, 2018). 

სა ქარ თვე ლო წარ მო ად გენს ქვე ყა ნას გან ვი თა რე ბა დი ბაზ რით (emer-
ging market), რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა ფუ ლი თა და ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ-
ტე ბით შე და რე ბით და ბა ლი გა ჯე რე ბუ ლო ბით, შეზღ უ დუ ლი ლიკ ვი დუ რო-
ბით, უცხ ო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე მას შტა ბუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბით, სა კუთ რე-
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ბის კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რით, ში და მოთხ ოვ ნის სიმ წი რით, ფი-
ნან სუ რი ოლი გო პო ლი ით.

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი უცხ ო ურ კა პი ტალს გა ნი ხი ლავს რო-
გორც მთლი ა ნად ეკო ნო მი კა სა და სა ბან კო სექ ტორ ში კრი ზი სუ ლი მოვ-
ლე ნე ბის სტა ბი ლი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვან წყა როს. ეროვ ნუ ლი ბან კის ძი-
რი თად მიზ ნად გან საზღ ვრუ ლია ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბა, რაც ეკო ნო მი კუ-
რი ზრდის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა, მაგ რამ, ჩვე ნი აზ რით, არა ერ თა დერ თი, 
რაც გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბი თაც დას ტურ დე ბა.

თა ნა ფარ დო ბის – ფული–ფასი სტაბი ლუ რო ბის ნე ბის მი ე რი ემ პი რი უ-
ლი შე ფა სე ბა, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია ფულ ზე მოთხ ოვ ნის ტო ლო ბა ზე, 
აუ ცი ლე ბელს ხდის გა კეთ დეს მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი პრაქ ტი კუ ლი და ურ თი-
ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი (Papademos, 2010).

ფუ ლად -საკ რე დი ტო ურ თი ერ თო ბე ბი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი-
ტი კის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მი მარ თუ ლე ბა ა. აშშ-ს ფსს-ს არ აში ნებს ინ-
ფლა ცი ის პრო ვო ცი რე ბა ფუ ლის ემი სი ის ხარ ჯზე და რე ფი ნან სი რე ბის გა-
ნაკ ვე თის გა მო ყე ნე ბა 0,25%-ის დო ნე ზე, ეცბ-ს კი – 0,05%–ის დო ნე ზე. ის, 
რომ და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თე ბი 2008 წლი-
დან დღემ დე სიმ ბო ლუ რი ა, კრე დიტს ხდის ხელ მი საწ ვდომს ეკო ნო მი კის 
ყვე ლა სფე რო სათ ვის.

კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო ში, ლა რის კურ სის მკვეთ რი მერ ყე ო ბა ძირს 
უთხ რის მის და მი მო სახ ლე ო ბის, სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის ნდო ბას, მა შინ 
რო ცა თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში, რო მე ლიც ფი ნან სებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი, ვა ლუ ტა ქვეყ ნის თა ვი სე ბუ რი სა ხე ა.

სებ-ს შე უძ ლია გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ლა რის კურ სზე რე ფი ნან სი რე-
ბის გა ნაკ ვე თით, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს ეკო ნო მი კის რე-
ა ლუ რი სექ ტო რის რენ ტა ბე ლო ბა ზე. თუ ლა რის კურ სი მკვეთ რად მერ ყე ვი 
იქ ნე ბა, მა რე გუ ლი რე ბელს შე უძ ლია სა კუ თა რი რე ზერ ვე ბი დან უცხ ო უ რი 
ვა ლუ ტის გა ყიდ ვა ბა ზარ ზე, მაგ რამ ეს ვერ შეც ვლის სა ერ თო ტრენდს (იხ. 
გრა ფი კი). 

ცენ ტრა ლუ რი ბან კი სა ბან კო ლიკ ვი დო ბის გაზ რდა ზე ზე მოქ მე დებს 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი კრე დი ტე ბით, სა ვა ლუ ტო სვო-
პე ბით, პირ და პი რი რე პო ოპე რა ცი ე ბით.

ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის მი ერ გან საზღ ვრუ ლია მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი 
პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ანა ლი ტი კუ რი ინ სტრუ მენ ტა რი, რო მე ლიც მო ი-
ცავს ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მო ნი ტო რინგს, კრი ზი სე-
ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მებს (early warning systems) და ბან კე-
ბის სტრეს ტეს ტი რე ბას. ამას თან, საზღ ვარ გა რეთ, სის ტე მუ რად მნიშ ვნე-
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ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ინ ფორ მა ცი ის 
გახ სნა გან საზღ ვრუ ლი შო კე ბის შე სა ხებ.

შედგენილია წყაროების მიხედვით: Lari.ge, bm.ge, m2b.ge, netgazeti.ge

ბევრ ექ სპერტს დაწ ვრი ლე ბით შე უძ ლია მოგ ვცეს ეროვ ნუ ლი ვა ლუ-
ტის ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბის შე დე გე ბის მი ახ ლო ე ბი თი შე ფა სე ბა, მაგ-
რამ, სა ეჭ ვო ა, მათ ზუს ტად გათ ვა ლონ რამ დე ნი პრო ცენ ტით შე იც ვლე ბა 
სა ბან კო სექ ტო რის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ასე თი შე ფა სე ბა შე საძ ლე-
ბე ლია მხო ლოდ ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი მაკ რო ფაქ ტო რე ბის კომ პლექ-
სუ რი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით, რო მელ შიც სა ბან კო სის ტე მა გა ნი ხი ლე ბა, 
რო გორც ქვეყ ნის ერ თი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი სის ტე მის წამ ყვა-
ნი რგო ლი. 

აწ მყო ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სტრეს ტეს ტი რე ბი სად მი მიდ გო მე ბის უდი-
დე სი ნა წი ლი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს საკ რე დი ტო რის კზე. ამას თან, 
მარ თე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია მიდ გო მა, რო დე საც ყვე ლა ბან კი ექ ვემ დე ბა რე ბა 
შე მოწ მე ბას აუ ცი ლე ბე ლი ,,კა პი ტა ლის ბუ ფე რის“ არ სე ბო ბის თა ო ბა ზე.

კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი ვა დი ა ნი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ბაზ რის 
ძი რი თა დი მო თა მა შე ე ბი ა. ფი ნან სუ რი ბაზ რის ამ სეგ მენ ტის ოპე რა ცი ე ბი 
გაზ რდილ რის კთა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და, შე სა ბა მი სად, მო ითხ ოვს გან სა-
კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას სებ -ის მხრი დან. ამას მოწ მობს ახ ლა ხან მი ღე-
ბუ ლი ,,ფი ნან სუ რი გი რავ ნო ბის, ურ თი ერ თგაქ ვით ვი სა და დე რი ვა ტი ვე ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნინ.
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ეკო ნო მი კის ეფექ ტი ა ნო ბა და სტა ბი ლუ რო ბა დი და დაა და მო კი დე ბუ-
ლი იმა ზე, რო გორ ას რუ ლე ბენ ბან კე ბი თა ვის ძი რი თად ფუნ ქცი ას – მი მარ-
თონ ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი მსეს ხებ ლე ბი სა კენ პრო დუქ ტი უ ლი სა ინ ვეს ტი-
ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბით (Мишкин, 2006).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქართული 
საბანკო სექტორის საკრედიტო-საინვესტიციო პოტენციალის ამაღლების 
გზებია:

•	 საკუთარი კაპიტალის გაზრდა;
•	 მოსახლეობის დანაზოგების აკუმულირება;
•	 უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა; 
•	 სებ-ის რეფინანსირების ინსტრუმენტების განვითარება;
•	 ეკო ნო მი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის გა მო ცოცხ ლე ბა.
სებ -ის მი ერ შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს დაკ რე დი ტე ბის 

სტი მუ ლი რე ბის სხვა დას ხვა, მათ შო რის, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის, აგ-
რეთ ვე ეკო ნო მი კის ექ სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სექ ტო რე ბის მხარ და სა-
ჭე რად მი მარ თუ ლი მე ქა ნიზ მი. ეკო ნო მი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის გა ჯან სა ღე ბა 
კი შე საძ ლე ბე ლი ა: ,,ცუდი“ ვა ლე ბის შემ ცი რე ბით, ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ-
ტე ბის მო გე ბის ზრდით, კა პი ტა ლის გა დი ნე ბის შემ ცი რე ბით, ინ ფლა ცი ის 
დო ნის რე გუ ლი რე ბით.

ბო ლო პე რი ოდ ში შე ი ნიშ ნე ბა ბან კე ბის საკ რე დი ტო პორ ტფე ლებ ში 
ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ა, აგ რეთ ვე ბან კე-
ბის მი ერ ინ ვეს ტი რე ბის მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა. მო სახ ლე ო ბა ში ფუ ლის 
დე ფი ცი ტის მი ზე ზე ბი ა: უცხ ო უ რი ვა ლუ ტე ბის (დო ლა რი, ევ რო) კურ სის 
ზრდა და გა ურ კვევ ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ქვე ყა ნა ში. 

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე მო სახ ლე ო ბის დაკ რე დი ტე ბის ზრდას აქვს რო-
გორც სო ცი ა ლუ რი, ისე პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა. ზო გი ერ თი მო საზ რე-
ბით, მი უ ხე და ვად სა მომ ხმა რებ ლო დაკ რე დი ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მას-
შტა ბე ბი სა, ბა ზა რი გა ჯე რე ბუ ლი ა, რა მაც შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თი დი ნა მი კა 
გა ნა პი რო ბოს. ფი ნან სუ რი კრი ზი სის გა მო გამ წვავ და კრე დი ტე ბის და უ-
ფა რა ო ბის პრობ ლე მე ბი. ძა ლი ან ხში რად მსეს ხე ბე ლი თა ვი სი ხელ ფა სის 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს ხარ ჯავს სეს ხის და სა ფა რა ვად, რაც, დი დი ალ ბა-
თო ბით, მას რის კის ჯგუფ ში ახ ვედ რებს. კრი ზი სის პი რო ბებ ში, რო ცა ადა-
მი ა ნი კარ გავს მო მავ ლის რწმე ნას, კრე დი ტი სად მი ინ ტე რე სი მცირ დე ბა.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის პი რო ბებ ში, იპო-
თე კუ რი დაკ რე დი ტე ბის გან ვი თა რე ბა რჩე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტი მუ-
ლი რე ბის პერ სპექ ტი ულ მი მარ თუ ლე ბად. სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი სის ტე მა-
შემ ქმნე ლი ა, ის წარ მო ად გენს ქვეყ ნის მშპ–ს სტრუქ ტუ რის მნიშ ვნე ლო ვან 
კომ პო ნენტს და აქვს მულ ტიპ ლი კა ცი უ რი ეფექ ტი მთე ლი ეკო ნო მი კი სათ-
ვის. მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც გან საზღ-
ვრავს მოთხ ოვ ნას იპო თე კურ კრე დიტ ზე, არის ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი სა და 
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შრო მის ბაზ რის მდგო მა რე ო ბა, რო მელ ზეც შე ი ნიშ ნე ბა ისე თი უარ ყო ფი თი 
ტენ დენ ცი ე ბი, რო გო რი ცაა უმუ შევ რო ბის ზრდა და მო სახ ლე ო ბის რე ა ლუ-
რი გან კარ გვა დი შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბა.

კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს სი ტუ ა ცი ას, თა-
ვად კრე დი ტო რი ბან კე ბის მდგო მა რე ო ბა ა, მა თი ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა 
მთლი ა ნო ბა ში. არც თუ ცხა დი ა, LTV-ს და PTI-ის ოპ ტი მა ლურ წო ნას წო რულ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბად მა თი რა მნიშ ვნე ლო ბა ჩა ით ვა ლოს მიმ დი ნა რე ქარ თულ 
პრაქ ტი კა ში. 

კრი ზი სი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნია ის, რომ ძვე ლი მო დე ლე-
ბის ნაც ვლად აი გე ბა ახა ლი. თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ას აფორ მი რებს გა-
დახ დე ბი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბით, რაც გან სა კუთ რე ბით აქ-
ტუ ა ლუ რია კო რო ნა პან დე მი ის პი რო ბებ ში. 

და სას რულ, დას კვნის სა ხით, კი დევ ერ თხელ გა ვა მახ ვი ლებთ ყუ-
რადღ ე ბას მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის სა ექ სპორ ტო კომ პა ნი ე ბის მხარ-
და ჭე რა ზე. აშშ–ს ექ სიმ ბან კის სტა ტის ტი კით, მი სი ოპე რა ცი ე ბის და ახ-
ლო ე ბით 85% სწო რედ ამ სექ ტორ ზე მო დის. ასე ვე, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბით, შე საძ ლე ბე ლია კერ ძო კომ პა ნი ე ბის მო ზიდ ვა, სა ხელ-
მწი ფოს თან ერ თად რის კის დაზღ ვე ვი სათ ვის. სა ხელ მწი ფო აზღ ვევს პო-
ლი ტი კურ რის კებს. მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა, რომ ლის ფარ გლებ შიც ხდე ბა 
სა ექ სპორ ტო კრე დი ტე ბის დაზღ ვე ვა და მა თი რე ფი ნან სი რე ბა, აქ ტუ ა ლუ-
რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნე ბა. 
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The banking sector is an integral part of the financial and credit system. 
Consequently, in order to promote economic growth in the country, it is necessary 
to move the economy to a new stage of interaction between the real and 
financial sectors, which is reflected in increased investment in the restructuring 
of production and the renewal of major industry funds.

Due to the fact that the securities market in Georgia is almost underdeveloped, 
deposits are the predominant form of mobilization of financial resources in 
banks. Therefore, the task of banks is to create forms of attracting funds that will 
actually interest customers and develop their saving habit, which determines 
the investment opportunities of the economy. The basis of banks’ interaction 
with the industrial sector of the economy is their credit-investment and deposit-
accumulation strategy.

The difference of the money market from all other markets is its monopoly 
nature; the monopolist is usually the National Bank. In the Georgian reality, 
inflation has long been only changing its magnitude and form. Inflation 
expectations are very high, which in itself is a strong inflation factor. Inflation 
is dangerous for a weak economy, but on the other hand, limiting inflation also 
creates difficult problems.

Thus, the economic development of the country is highly dependent on the 
efficient operation of the banking sector. Accordingly, the article discusses the 
directions and prospects for improving banking activities, ways to increase credit 
and investment potential, etc. 

Keywords: Globalization, monetary policy, credit-investment mechanism, 
retail banking.
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