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ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა  
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში 

სამჭკუაשვილი ნინო 
ეკონომიკის დოქტორი,  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის  
ასოცირებული პროფესორი  

ფაქტია, რომ საფინანსო სექტორი თანამედროვე მაღალგანვითარებულ ქვეყნების ერთ-ერთ 
ურთულეს და საინტერესო სფეროს წარმოადგენს, რომელიც ტრანსფორმირებად ეკონომიკის 
პირობებשი განვითარების რიგი თავისებურებით ხასიათდება და მის გამართულ მუשაობაზე დი-
დადაა დამოკიდებული მთელი ეკონომიკური სისტემის ქმედითუნარიანობა.  
ფინანსური მომსახურების ინდუსტრია წარმოადგენს ეკონომიკაשი ფინანსების გამოყენების 
კონკრეტული ფორმებისა და მეთოდების ერთობლიობას და ქვეყანაשი მოქმედი ეკონომიკური 
მოდელი დიდწილად დამოკიდებულია მასზე. 
საკვანძო სიტყვები: ფინანსური მომსახურება, ინდუსტრია, განვითარება, ეკონომიკა. 

 
 

საქართველოს ეკონომიკაზე სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს საფინანსო მომსახურების 
ბაზრის ეფექტიანი ორგანიზება, რომელსაც უნარი שესწევს უზრუნველყოს ეკონომიკის მოთხოვ-
ნილებები ინვესტიციებზე, თავისუფალი ფინანსური სახსრების აკუმულირების გზით. თუ გავით-
ვალისწინებთ, რომ ქვეყნის ფინანსური მომსახურების ბაზარი ფორმირდება ტრანსფორმაციული 
პროცესების პირობებשი, ის მოითხოვს დაწვრილებით ანალიზსა და კვლევას. თუ გავითვალისწი-
ნებთ ფუნქციონირების მცირე პერიოდს, განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებთან שედარებით, 
საქართველოს ფინანსური მომსახურების ბაზარს გააჩნია რიგი ნაკლოვანებები, რომელთა აღ-
მოფხვრა არის აუცილებელი, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია ფინანსური მომსახურების ინდუს-
ტრიის ტენდენციების და მნიשვნელობის ანალიზი.  

ფინანსური მომსახურების ბაზარი ითვლება ეკონომიკის უმნიשვნელოვანეს ინსტიტუტად. მისი 
სეგმენტების ყოველმხრივი ანალიზი და კვლევა წარმოადგენს მნიשვნელოვან სამეცნიერო ამოცა-
ნას, ვინაიდან ქვეყნის სავალუტო, საფონდო, ფულად - საკრედიტო ბაზრები წარმოადგენენ საქარ-
თველოს ეკონომიკის განვითარების მნიשვნელოვან ინდიკატორებს. ფინანსური მომსახურების ინ-
დუსტრიის ანალიზი წარმოადგენს ძალიან მნიשვნელოვანს იმ დისპროპორციების გამოვლენის 
თვალსაზრისითაც, რაც ხელს უשლის სამამულო ეკონომიკის ფინანსური მომსახურების სფეროს 
ეფექტიან საქმიანობას. ასევე, სულ უფრო მნიשნელოვანი ხდება მსოფლიო ფინანსური რესურსების, 
მათ שორის - პირდაპირი ინვესტიციების, გამოყენება, რასაც პრიორიტეტული მნიשვნელობა აქვს 
ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის[9]. 

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი უკეთესის არსებობის სურვილს ტოვებს. 
თუმცა, ბოლო ათწლეულს თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ნელი ტემპით, 
მაგრამ სტაბილურად იზრდება. მიუხედავად, ამისა მსპ-ის ზრდისგან მიღებული სარგებელი საზო-
გადოების ფართო ფენებზე არ აისახება. აქედან გამომდინარე, იბადება კითხვა თუ რომელი სექტო-
რების ხარჯზე არის שესაძლებელი იზრდებოდეს ეკონომიკა და სად שეიძლება მიდიოდეს მსპ-ს 
ზრდისგან მიღებული שემოსავალი. 

2006-2016 წლებשი საქართველოს ეკონომიკის საשუალო წლიურმა ზრდამ 4,4% שეადგინა. 
„ფინანსური שუამავლობის მომსახურების არაპირდაპირი שეფასება“-ზე,ამ პერიოდשი წლიური საשუ-
ალო ზრდა არის 16,4%-იანი. ანუ ფინანსური მომსახურების არაპირდაპირი שეფასება საფინანსო და-
წესებულებების მიერ კლიენტისთვის გაწეული მომსახურებაა, რომელשიც ადგილზე ფულის გადახ-
და არ უწევდათ მომხმარებლებს, მაგრამ მისი ასახვა ხდება ანაბრებზე სარგებლის שემცირების 
კუთხით და სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდაשი.მაგალითად, კოლ-ცენტრის მომსახურე-
ბა,ბანკის ფილიალის თანამשრომლების მომსახურება, და ა.ש. ანუ, მომსახურების საფასური, რო-
მელსაც საფინანსო სექტორი კლიენტებისგან იღებს. მას שემდეგ მოსდევს საფინანსო საქმიანობა 
საשუალო წლიური ზრდის 11%-იანი მაჩვენებლით. მესამე, მეოთხე ადგილებს ბოლო 10 წელიწადשი 
საשუალო წლიური ზრდის მიხედვით”ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის 
მომსახურების გაწევა“ 8,1% წლიური საשუალო და „სამთომოპოვებითი მრეწველობა“ 8,2% საשუალო 
ზრდით. 

გასულ 10 წელს რაც שეეხება ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ სფეროებს, მათ שორის დიდი 
დისტანციით სოფლის მეურნეობა ლიდერობს, რომლის წლიური ზრდის ტემპი ვერ აღწევს 1%-საც 
კი. მაგალითად: 2006-2016 წლებשი თევზჭერა, მეთევზეობა“ „სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურ-
ნეობა და ნადირობა; წლიურად საשუალოდ იზრდებოდა 0,7%-ით. ამის שემდეგ მოდის „საკუთარი 
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საცხოვრისის გამოყენების პირობითი რენტა“ საשუალოდ იზრდებოდა 2,8%-ით, „ელექტრო-
ენერგიის,წყლისა და აირის განაწილება და წარმოება“; „שინამოსამსახურის საქმიანობა და שინა-
მეურნეობების საქმიანობა, დაკავשირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი 
მოხმარებისათვის“ და „პროდუქციის გადამუשავება שინამეურნეობების მიერ“ ყველა ეს წლიურად 
3,6%-იანი ზრდით არის ნაჩვენები. 

აღსანიשნავია, რომ 2015 წლის მონაცემებით, დასაქმებულთა 48% მოდის სოფლის მეუბნეობაზე, 
სფეროზე, სადაც ამავე წლის მაჩვენებლების თანახმად, საשუალო ხელფასი 578 ლარია. მაשინ, რო-
დესაც ჩვენს ქვეყანაשი საשუალო ხელფასი 900 ლარს שეადგენს. მათ שორის ყველაზე მაღალი ხელ-
ფასი საფინანსო საქმიანობაשია დაფიქსირებული - 1 691 ლარის ოდენობით. მაשინ როდესაც საფი-
ნანსო სფეროשი ყველა დასაქმებულების მხოლოდ 4,95% მოდის. 

მოკლედ, რომ გავაკეთოთ שეფასება ყველაზე მეტად ბოლო 10 წლის განმავლობაשი საფინანსო 
სფეროს ზრდა שეიმჩნევა, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა მხოლოდ 5%-ია. ხოლო მთლიანი დასაქ-
მებულის 48%-ია, რომელიც სოფლის მეურნეობაზე მოდის 2006-2016 წლებשი მხოლოდ 0,7%-ით ზრდა 
არის მოცემული. ამის שემდეგ שეგიძლია ვთქვათ,რომ საფინანსო სექტორიשი დასამქმებულთა საשუა-
ლო ხელფასი 2007-2015 წლებשი 1 014-დან 1 691 ლარამდე გაიზარდა, ხოლო რაც שეეხება სოფლის მე-
ურნეობას მასשი დასაქმებულთა שემთხვევაשი ეს ციფრი 184 ლარიდან 578-მდე გაიზარდა. სოფლის მე-
ურნეობაשი დასაქმებულების საשუალო ხელფასი ბოლო 9 წელიწადის განმავლობაשი უფრო მეტად და 
მეტად გაიზარდა პროცენტული რაოდენობით ვიდრე საფინანსო სექტორის მუשაკებისთვის. მიუხედა-
ვად ამისა ამ ორ სფეროשი დასაქმებულ ადამიანთა ხელფასებს שორის სხვაობა კიდევ უფრო გაღრმავ-
და.მაგალითად, თუ 2007 წლის მონაცემებს გადავხედავთ ვნახავთ, რომ საფინანსო სექტორשი დასაქ-
მებულები დაახლოებით 830 ლარით მეტს იღებდა, ვიდრე სოფლის მეურნეობის სფეროשი დასაქმებუ-
ლი ადამიანი, 2015 წლის მონაცემებით ეს სხვაობა 1 113 ლარამდე გაიზარდა. 

ქვეყანაשი უმუשევრობის და სიღარიბის მაღალ დონეს ეკონომიკის ზრდის שედეგად მიღებული 
სარგებლის არათანაბარი გადანაწილება ინარჩუნებს. „საქსტატის“ მონაცემებით 2016 წელს, ჩვენს 
ქვეყანაשი სიღარიბის ზღვარს მიღმა არსებული მოსახლეობის წილი 0,5%–ით გაიზარდა და 21,3% 
 ეადგენდა. 2010 წლიდან 2015 წლამდე კი ეს მაჩვენებელი 36,1%–დან 20,8%–მდე მცირდება. როგორცש
რეგიონებשი ასევე თბილისשი გაიზარდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა არსებული მოსახლეობის წილი, 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მონაცემებით,თბილისשი გაიზარდა 19,7%–დან 16,9%–მდე, 
რეგიონებשი კი 24,7%–დან 25,5%–მდე გაიზარდა. 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის დიდი მნიשვნელობა ენიჭება ფინანსური მომსახურე-
ბის ინდუსტრიის როლს საქართველოשი ინვესტიციების, დასაქმებისა და ეკონომიკური ზრდის მი-
საღწევად, იმის მიუხედავად, რომ ფინანსური სექტორი მნიשვნელოვან როლს ასრულებს კერძო სექ-
ტორის დაფინანსებაשი, საჭიროა ფინანსური მომსახურების სექტორის ყოვლისმომცველი სტრატე-
გიის დასახვა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა ფინანსური მომსახურების ინდუსტრია უფრო 
მეტად უწყობდეს ხელს კაპიტალდაბანდებასა და გრძელვადიანი დანაზოგების ზრდას.  

ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიაשი განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს არასა-
ბანკო საფინანსო სექტორს. მისი როლი უნდა გამოიკვეთოს,როგორც საשუალო ასევე მცირე ბიზნე-
სის დასაფინანსებლად. ამასთან, არის კიდევ ერთი პრობლემა - საკმაოდ ბევრია ფინანსური მომსა-
ხურების მომწოდებელი.  

ნაשრომის მომდევნო ნაწილשი ყურადღებას გავამახვილებთ საქართველოשი მდებარე ფინანსური 
მომსახურების ინდუსტრიის კონმპანიებზე, საქმიანობის ანალიზსა და שეფასებაზე. 

საქართველო იყო პირველი ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავשირשი, რომელმაც საბანკო (და, ზოგა-
დად, ფულად-საკრედიტო სისტემის) რეფორმა განახორციელა და ეს რეფორმა აღმოჩნდა ყველაზე 
უფრო წარმატებული. საქართველოს ეკონომიკაשი არის שეზღუდული ფუნქციონირების კაპიტალის 
ბაზარი, ამიტომ კომრციული ბანკები ძირითადი ფინანსური שუამავლის როლს ასრულებენ. კომერ-
ციული ბანკები მოქმედებენ საქართველოს კანონით „კომერციული ბანკების საქმიანობის שესახე’’, 
აღნიשნული კანონი განსაზღვრავს იმ ოპერაციებს, რომელი ოპერაციებიც უნდა განახორცილეოს 
საქართველოს ბანკებმა. 

კანონשი שეტანილი ბოლო שესწორებებით გაფართოვდა საბანკო საქმიანობა, ბანკებს მიეცათ 
უფლება რომ განახორციელონ שემდეგი საქმიანობა: ცენტრალური დეპოზიტარის ფუნქცია, ქონების 
იჯარით გაცემა, საგადასახადო მომსახურება, საგადასახადო სისტემის ოპერირება. მათ ასევე 
 .ემოსავლის წყაროებიש ექმნან ახალი საბანკო პროდუქტები ან მოიპოვონ დამატებითიש ეუძლიათש
თუმცა ახალი שემოსავლის წყაროების დამატება რისკებთან არის დააკავשირებული. 

საქართველოს საბანკო სექტორი წლიდან წლამდე ვითარდება. თუ 2008 წელს ჩვენს ქვეყანაשი 
ოპერირებდა 20 კომერციული ბანკი, დღეს დღეობით საქართველოשი 16 ლიცენზირებული საბანკო 
დაწესებულება არსებობს (იხ. ცხრილი 1). שედარებით სუსტი კომერციული ბანკები „საქართველოს 
ბანკმა“და „თიბისი ბანკმა“ שეისყიდა,როდესაც ბანკები გაერთიანდნენ. 

2018 წლის პირველი აპრილის მონაცამებით საბანკო სექტორשი განთავსებული არასაბანკო 
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დეპოზიტების მოცულობამ 19.6 მლრდ ლარს გადააჭარბა, რაც 459.1 მლნ ლარით, ანუ 2.4 პრო-
ცენტით გაიზარდა პირველი მარტის მონაცემებთან שედარებით.(გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეשე 
4.1 პროცენტით მეტი). მარტשი, წინა თვესთან שედარებით, ამავე წელს გაიზარდა ვადიანი 
დეპოზიტები 461.3 მლნ ლარით, ანუ 4.0 პროცენტით,ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები שემცირდა 2.2 
მლნ ლარით, ანუ 0.03 პროცენტით (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეשე გაიზარდა 1.5 პროცენტით). 

რაც שეეხება საბანკო სექტორის წმინდა მოგებას, ბოლო წლების ტენდენციების მიხედვით,שეგ-
ვიძლია ვთქვათ,რომ ქართული საბანკო სექტორი ყოველწლიურად რეკორდულ მოგებაზე გადის. 
2016 წ. კომერციულმა ბანკებმა 631 815ნ 000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, 2015 წელს – 537 394 000 
ლარის. 2014 წელს – 474 808 000 ლარის მოგებით დასრულდა, 2013 წელი – 389 132 000 ლარით, 2012 
წელი - 134 231 000 ლარით და ა. ש. ხოლო დაზუსტებული მონაცემებით კი საქართველოს კომერციუ-
ლი ბანკების მოგებამ 2017 წელს 869 მლნ. ლარი שეადგინა. როგორც ვხედავთ (იხ. დიაგრამა 1), წინა 
წლებთან שედარებით, კომერციული ბანკების წმინდა მოგება ყოველ მომდევნო წელს მატულობს. 
საერთაשორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორების ბოლო მონაცამე-
ბით,ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო ათეულשია საბანკო სექტორი მომგებიანობის მიხედვით.[5] 

ეროვნული ბანკის მონაცემები გვიჩვენებს რომ, 2018 წლის მარტשი კომერციულ ბანკების წმინ-
და მოგება, 2017 წელთან שედარებით, 39,5 მილიონი ლარით שემცირდა. 2018 წლის მარტשი კომერციუ-
ლი ბანკების წმინდა მოგება 75,6 მილიონი ლარი იყო. 2017 წლის მარტשი კი 115.1 მილიონი ლარს שე-
ადგენდა. 

საპროცენტო שემოსავალი არის ბანკების მთავარი שემოსავალი, რომელმაც 269 მილიონი ლარი 
 ორის,158 მილიონი ლარი იყო ფიზიკური პირების სესხებუდან, ხოლო 79 მლნ ლარიש ეადგინა. მათש
იურიდიული პირების ვალდებულებებიდან.67 მილიონი ლარია არასაპროცენტო שემოსავალი. ამას 
გარდა, 2018 წლის მარტשი კომერციული ბანკების მიერ მიღებულმა שემოსავალმა რომელიც ჯარი-
მებიდან/საურავებიდან იყო שემოსული 6 მილიონი ლარი שეადგინა; საკონვერსიო ოპერაციებიდან-
,რაც გულისხმობს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან მიღებულმა წმინდა მოგება/ზარალმა 15 მილიონი 
ლარი שეადგინა. გაწეული მომსახურებებიდან და საკომისიოებიდან მიმდინარე წლის მარტשი ბან-
კებმა 35,8ლარი მიიღეს שემოსავლის სახით.ხარჯებს რაც שეეხება, 2018 წლის მარტשი, კომერციული 
ბანკების ხარჯებმა 253 მილიონი ლარი שეადგინა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით,ამავე წლის მარ-
ტשი8 მილიონი ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს კომერციულმა ბანკებმა. 

ეროვნული ბანკის მონაცემები გვიჩვენებს რომ, 2018 წლის მარტשი კომერციულ ბანკების წმინ-
და მოგება, 2017 წელთან שედარებით, 39,5 მილიონი ლარით שემცირდა. 2018 წლის მარტשი კომერცი-
ული ბანკების წმინდა მოგება 75,6 მილიონი ლარი იყო. 2017 წლის მარტשი კი 115.1 მილიონი ლარს 
 .ეადგენდაש

დიაგრამა 1  

საქართველოს კომერციული ბანკების მოგება 2012-2017 წლებשი (მლნ. ლარებשი) 

წყარო: დიაგრამა שედგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით. 

საპროცენტო שემოსავალი არის ბანკების მთავარი שემოსავალი, რომელმაც 269 მილიონი ლარი 
 ორის,158 მილიონი ლარი იყო ფიზიკური პირების სესხებუდან, ხოლო 79 მლნ ლარიש ეადგინა. მათש
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იურიდიული პირების ვალდებულებებიდან.67 მილიონი ლარია არასაპროცენტო שემოსავალი. ამას 
გარდა, 2018 წლის მარტשი კომერციული ბანკების მიერ მიღებულმა שემოსავალმა რომელიც ჯარი-
მებიდან/საურავებიდან იყო שემოსული 6 მილიონი ლარი שეადგინა; საკონვერსიო ოპერაციებიდან-
,რაც გულისხმობს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან მიღებულმა წმინდა მოგება/ზარალმა 15 მილიონი 
ლარი שეადგინა. გაწეული მომსახურებებიდან და საკომისიოებიდან მიმდინარე წლის მარტשი ბანკებ-
მა 35,8ლარი მიიღეს שემოსავლის სახით.ხარჯებს რაც שეეხება, 2018 წლის მარტשი, კომერციული ბანკე-
ბის ხარჯებმა 253 მილიონი ლარი שეადგინა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით,ამავე წლის მარტשი8 მი-
ლიონი ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს კომერცილმა ბანკებმა. [6] 

ზოგადად,ნებისმიერ ქვეყანაשი ერთი რომელიმე ეკონომიკური სექტორი მომგებიანი უნდა იყოს 
ეკონომიკისთვის, მაგრამ, როდესაც საბანკო სექტორზე ვიწყებთ საუბარს,ადამიანები ძალიან ბევრ 
კითხვარს სხვავენ და საკითხი რთულდება.ეკონომიკურ ზრდას და ბანკების მომგებიანობას שორის 
კავשირი საკითხს უფრო და უფრო მნიשვნელოვანს ხდის როგორც ქვეყნის ეროვნულ ბანკებשი ისე აკა-
დემიურ წრეებשი. ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო არგუმენტი არსებობს, თუ როგორ მოქმედებს ბაკე-
ბის მომგებიანობა ეკონომიკურ ზრდაზე. მაღალი მომგებიანობა ნიשნავს დაბალ კონკურენციას ან მა-
ღალს რაც კრედიტებზე წვდომის שეზღუდვას იწვევს და, שესაბამისად, ანელებს ზოგად ეკონომიკურ 
ზრდას. ან ბანკების მომგებიანობამ שესაძლებელია დადებითად იმოქმედოს ეკონომიკურ ზრდაზე ან 
 ეიძლება დააჩქაროს ფინანსური სტაბილურობა და მეტიც, ბანკების მაღალი მომგებიანობა ამცირებსש
საბანკო ჩავარდნის ალბათობა. 

საქართველოשი ძლიან ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გამოჩნდადა ამ ორგანიზაციების 
კრედიტებზე წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები 500%-დან 1100%-მდე არის. ასეთი საპრო-
ცენტო განაკვეთის,მიუხედავად მიკროსაფინანსო ორანიზაციებს კლიენტი ყოველთვის ჰყავთ და მათი 
სიმცირე არ שეინიשნება. ამ ფაქტის שემდეგ שეგვიძლია ვთქვათ,რომ ეს არამხოლოს მოსახლეობის გა-
უნათლებლობაზე მიუთითებს,არამედ იმაზე,რომ დღევანდელობაשი მოსახლეობა იმდენად გაჭირვე-
ბულია,რომ საკვების საყიდლად ყველაფერზე მიდიან.ბანკი და ხელისუფლება კიარ იმჩნევს საქარ-
თველოשი საკრედიტო ორგანიზაციების ველური წესებით თამაשს. 

ეკონომიკის და ბიზნესის ცენტრის (BEC) გვერდשი დგომით, Smart Campaing-ის და Bankable 
Frotier Associates (BFA)-ის მიერ ჩატარებული კვლევაשი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და კლიენ-
ტთა ურთიერთობის პერიოდשი არასასიამოვნო საკითხები გამოიკვეთა, თუმცა, მსგავსი პრობლემები 
არსებობს ყველა სახის საკრედიტო ინსტიტუტשი, მათ שორის ბანკებשი. 

პრობლემა მდგომარეობს שემდეგשი: ის მომხმარებლები ვინც იენებენ ონლაინ სესხებს ისინი ბო-
ლომდე ვერ იაზრებენ სესხის პირობებს და ვადებს.მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მომხმარებელ-
თა 97%-ს მიღებული აქვს ვალის დაფარვის გრაფიკი, მაგრამ აქედან ამომხმარებელთა 28%-მა არ იცის 
თავისი სესხი რამდენ პროცენტשი აქვს აღებული, 22%-ი კი ვერ იხსენებს საერთო ჯამשი რამდენი გა-
დაიხადა სესხის დასაფარავად.  

საქართველოשი სწრაფ სესხებზე მოთხოვნის გაზრდა მოსახლეობაשი არსებულ ფინანსურ პრობ-
ლემებს უკავשირდება. მომხმარებელლთა დიდი ნაწილი უმიზნოდ იღებს ვალს ზოგი კი სახარჯო დე-
ფიციტის გადაფარვის გამო, სესხზე მოთხოვნა იზრდება ხשირად იმ მიზეზით, რომ მოსახლეობას სო-
ციალური პრობლემა აქვს. როდესაც სესხს იღებს მომხმარებელი მისთვვის არანაირი მნიשვნლობა არ 
აქვს თვის ბოლოს ან წლის ბოლოს რამდენს გადაიხდის, მთავარია იმ დროს არსებული ფინანსური 
პრობლემა მოგვარდეს სწრაფად.[8] 

ხשირად მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმიტომ იღებს სწრაფ სესხს როდესაც სხვა სესხის გადაფარვა 
სურს და ასე გრძელდება სულ. სწრაფი სესხების მომრავლება მოსახლეობის მხრიდან „‛-†•‘―‘ ფულისნ 
მოთხოვნამ განაპირობა. 

მთელ მსოფლიოשი, კაპიტალის ბაზარზე,სადაზღვევო ორგანიზაციებიცაა წარმოდგენილი ძირი-
თად მოთამაשე ინსტიტუციურ ინვესტორებთან ერთად. მსოფლიო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სადაზღ-
ვევო კომპანიები ახდენენ ფინანსური რესურსების მნიשვნელოვან აკუმულირებას. ამდენად, სადაზღ-
ვევო ინდუსტრია ერთ-ერთი წამყვანი სექტორია ეკონომიკური განვითარებისთვის. აქტუალურია 
ქართული სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო שესაძლებლობების გაუმჯობესება. ყველაზე მნიש-
ვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ,საერთაשორისო გამოცდილებაზე,სადაც ერთ-ერთ მთავარ 
წყაროს שეადგენენ საინვესტიციო საქმიანობის სადაზღვევო კომპანიები.  

თუ გვინდა,რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ინვესტირებაზე სადაზღვევო კომპანიების გავლენის 
ფაქტორს დადებითი שეფასება ჰქონდეს ის უნდა იყოს მდგრადი და სწრაფად მზარდი, მაგრამ ჩვენი 
ქვეყნის სადაზღვევო სექტორს პრემიების დაბალი მოცულობა აქვს – 471 150 341 ლარი, რაც მשპ-ის 
1,76 %-ს שეადგენს, ქვეყნის ინდუსტრიის განვითარების პარამეტრს არ ესაბამება ამ ბაზრის მიერ მიღ-
წეული მოცულობის დონე – მשპ-ს 5%-ს (განვითარებულ ქვეყნებשი) და ვერ აღწევს საბჭოთა პერიო-
დის დონემდეც – 3,3%-ს. 
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დიაგრამა 2  

სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდული პრემია ( მილიონ ლარებשი) 
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წყარო: სსიპ საქართველოს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. 

საკრედიტო დაწესებულებებს (ბანკებს), საქართველოს სადაზღვევო სექტორთან, שედარევით 
უფრო მაღალი კაპიტალიზაცია გააჩნია,რომელთა საשუალო მაჩვენებელი, კვლევის საანგარიשგებო 
პერიოდის განმავლობაשი שესაბამისად ტოლია. ერთი სადაზღვევო კომპანია – საשუალოდ, 6 მლნ. 
ერთი კომერციულ ბანკს რაც שეეხება – საשუალოდ, 2 015 მლნ. ლარი სააქციო კაპიტალი.აქტივების 
მოცულობა კი 2008-2013 წლებשი, საשუალოდ, სადაზღვევო კომპანიის აქტივები 45-ჯერ ნაკლებია-
,ერთი კომერცული ბანკის აქტივების მაჩვენებლის. [2] 

საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ფინანსური მონაცემების მიხედვით, 
კვლევის საანგარიשგებო პერიოდשი (2008-2013 წ.), სადაზღვევო კომპანიების მიერ განხორციელე-
ბული საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებულმა ჯამურმა שემოსავალმა 129,99 მლნ. ლარი שეად-
გინა. სადაზღვევო საინვესტიციო ინსტრუმენტების ყველაზე დიდი ნაწილი (57 %) საბანკო ანგარი-
-ი განხორციელებუשვილობილ კომპანიებש ია მიმართული. 26%-ს წარმოადგენსשებზე დეპოზიტებש
ლი ინვესტიციები და სადაზღვევო აქტივებשი საინვესტიციო ინსტრუმენტების განთავსების 
კუთხით, რომელიც იკავებს მე-2 პოზიციას. 

საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის ფინანსურ მონაცემებზე დაყრდნობით, განხორციელდა 
საპენსიო საქმიანობიდან მიღებული שემოსავლების שესწავლა, რომლის საფუძველზეც გამოვლინ-
და, რომ მას განვითარების არასტაბილური ტენდენცია ახასიათებს.საქართველოს ეროვნული ბან-
კის მონაცემების მიხედვით, 2008 წლიდან დღემდე საპენსიო სქემებשი განხორციელებული שენა-
ტანები שემცირებულია 37%-ით, ამასთანავე, საპენსიო שენატანების წილი მשპ-שი ძალიან დაბალია, 
რომლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2008 წელს — 0,02%, რის שემდეგაც, 2009-2013 
წლებשი მხოლოდ 0,01%-ს שეადგენს. [7] 

საქართველოს საფონდო ბაზარზე, ამ დროისთვის, არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ არის 
წარმოდგენილი. მათი საინვესტიციო პოტენცილიც, ამ მომენტისთვის, ძალიან მცირეა იმისათვის, 
რომ שეასრულონ მნიשვნელოვანი როლი და ხელი שეუწყონ კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის 
და საფონდო განვითარებას და სტაბილიზაციას. აღნიשნულის ძირითადი მიზეზი მოზიდული პრემი-
ის სიმცირე აღინიשნება. 

ჩვენს ქვეყანაשი სადაზღვევო ინვესტიციების მთავარი რესურსები წარმოადგენს ,საპენსიო და 
სიცოცხლის დაზღვევას, რაც პრაქტიკულად განუვითარებელია. მათი ზრდა არის მოსალოდნელი, 
რაც უფრო მეტად გაჯანსაღდება ქვეყნის ეკონომიკური კლიმატი, უფრო ამაღლდება საქართვე-
ლოשი ცხოვრების დონე და მოსახლეობისთვის სადაზღვევო პროდუქტების (სიცოცხლის დაზღვევა, 
საპანსიო დაზღვევა) როლი გადაიქცევა საჭირო და აუცილებელ საგნად. 

2017 წლის ბოლო მონაცემებით დარეგისტრირდა 16 სადაზღვევო კომპანია, და აქედან მხო-
ლოდ ერთს აქვს არასასიცოცხლო დაზღვევის უფლება დანარჩენს 15 კომპანიას აქვს სიცოცხლის 
და არასასიცოხლო დაზღვევის ლიცენზი.  

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 2017 
წლის განმავლობაשი მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 
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441,40 მილიონი ლარი שეადგინა, ხოლო რაც שეეხება წმინდა მოგებას მისი მაჩვენებელი 20,34 მილი-
ონი ლარი იყო, აქტივები שეადგენს 580,22 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 154,25 მილიონ ლარს.  

 

დასკვნა 

ფინანსური ინსტრუმენტების ნაკლებობა, ლიკვიდურობის დავალი დონე, ინვესტორთა სიმცი-
რე, ვაჭრობის მცირე მოცულობები, და ფინანსური განათლების დაბალი დონე არის საფონდო 
ბირჟის და მთლიანად ბირჟის ძირითადი გამოწვევები. 

აქტიურ რეჟიმשი მიმდინარეობს საგადასახადო გარემოს დახვეწის მიმართულებით მუשაობა-
,ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით, და ასევე მუשაობენ საინვესტიციო 
ფონდების שესახებ კანონის პროექტზე და რეგულარულად ტარდება ტრენინგები რაც ითვალისწი-
ნებს ბაზრის მონაწილეთა ცოდნის ამაღლებას. კიდევ ერთი მნიשვნელოვანი საკითხია ის, რომ მო-
სახლეობას არ აქვს ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობის აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილე-
ბა. ფასიან ქაღალდებשი ინვესტიციის ჩადება ბევრად რისკიანია ვიდრე საბანკო დეპოზიტებשი და 
 ესწავლამש ვნელოვანია. ყოველივე ამის გათვალისწინებამ დაשესაბამისად ამის ცოდნა უფრო მნიש
უნდა უზრუნველყოს ბაზრის ბრუნვების ზრდა. 

დღევანდელ დღეს, როდესაც ბიზნესი გამუდმებით ფართოვდეა და გლობალურ მასשტაბებს 
იძენს, ბიზნეს პროცესებიც უფრო რთული და მრავალფეროვანი ხდება, ასეთ პირობებשი კი ბუ-
ნებრივად მატულობს თითოეული საქმიანობის ზუსტი და მართლზომიერი აღრიცხვის მოთხოვნი-
ლება, ამიტომაც საשუამავლო ბიზნესი საქართველოשი ხდება აქტუალური სპეციალობა. გარდა 
 უამავლების, რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოს საფონდო ბირჟებზე, არსებობენ სხვა სახისש
 .უამავლებიש

დღესდღეობით უფრო მეტი ხალხი აქცევს ყურადღებას საერთო ფინანსებს და საשუამავლო 
სფეროს. ამ საქმის პოპულარიზაცია გვაძლევს მის განვითარების გარანტიას. ვარשავის საფონდო 
ბირჟსთან დაიწყო სერიოზული საქმიანი ურთიერთობა სსბ-მ,იმიტომ,რომ მათი გამოცდილების 
გაზიარება დიდ გავლენას მაოხდენს სსბ-ს განივითარებაשი. რადგან ვარשავა ძალიან მალე გახდა 
ლიდერი აღმოსავლეთ ევროპაשი საფონდო ბირჟის განვითარების კუთხით.ჩვენ თუ გვინდა,რომ 
ჩვენი ქვეყანა გადავიდეს ეკონომიკის განვიარების ახალ ეტაპზე,მაשინ უნდა שეიქმნას ფასიანი ქა-
ღალდების ბაზარი,რადგან ეს ნაბიჯი საქართველოს დაეხმარება,რომ უფრო გაძლიერდეს ქვეყნის 
ეკონომიკა და საფონდო ბირჟა.  
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL SERVICES INDUSTRY                      
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The fact is that the financial sector is one of the most difficult and exciting areas of modern highly developed 
countries, characterized by a number of peculiarities of development in the conditions of a transformative 
economy, and the efficiency of the whole economic system is largely dependent on its performance. 
The financial services industry is a combination of specific forms and methods of using finance in the economy, 
and the economic model in place in the country largely depends on it. 
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