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ბიზნესის ზრდისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტები ფინანსური 
გამჭვირვალობა და ანგარიშგების მაღალი ხარისხია  

• ემპირიული კვლევებით დასტურდება, რომ კერძო სექტორის ფინანსური გამჭვირვალობა 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყანაში განხორციელებული უცხოური ინვესტიციების (FDI) 
მოცულობაზე 

 

• გაზრდილი გამჭვირვალობა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მაღალი ხარისხი ზრდის 
ინვესტორების უნარს შეაფასონ ამა თუ იმ კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლები და შესაბამისად 
მიიღონ გააზრებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებები 

 

• ფინანსური გამჭვირვალობა ხელს უწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, შესაბამისად  
კომპანიების საბაზრო ღირებულების ზრდას (valuation) და კაპიტალის დაფინანსების წყაროების 
(cost of capital) გაიაფებას 

 

• გაზრდილი გამჭვირვალობა ხელს უწყობს საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგების (Fitch, 
Moody’s, S&P) აღებას და როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე 
ხელმისაწვდომობას 
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გამოშვებული კორპორატიული ობლიგაციები 
(მლნ . ლარი) 

კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის განვითარება  

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, გალტ & თაგარტი  
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საკრედიტო რეიტინგის მქონე კომპანიების რაოდენობა 

საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგის მქონე კომპანიების რაოდენობა მზარდია  

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, გალტ & თაგარტი  

მათ შრის:  

• 8 ბანკი (საქართველოს ბანკი, თიბისი 
ბანკი, ლიბერთი ბანკი, ქართუ ბანკი, 
ბაზის ბანკი, პროკრედიტ ბანკი, ჰალიკ 
ბანკი, ვითიბი ბანკი) 

• 3 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 
(კრისტალი, სვის კაპიტალი, ემბისი)  

• სს ენერგო-პრო ჯორჯია 

• შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია 

• შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი 

• სს საქართველოს რკინიგზა 

• სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის 
კორპორაცია 

• სს სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი" 

• სს სილქნეტი 

• თეგეტა მოტორსი 

• სს ნიკორა ტრეიდი 

• სს  საქართველოს კაპიტალი  (GCAP) 

• შპს ლისის ტბის განვითარება 

• სს ქართული ლუდის კომპანია 
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ფინანსური გამჭვირვალობის რეფორმის დახმარებით გამარტივდა ეკონომიკის დეტალური 
ანალიზი 

• მოვახდინეთ ანგარიშგების პორტალზე არსებული კომპანიების ფინანსური შედეგების აგრეგირება 

• აღნიშნულმა საშუალება მოგვცა გამოგვეყო ეკონომიკის ყველაზე მზარდი, მომგებიანი თუ ჭარბვალიანი 
სექტორები 

• აგრეგირებულ მონაცემეზე დაყრდნობით შევძელით სხვადასხვა სექტორის ჯამური ფინანსური 
ინდიკატორების ანალიზი. კერძოდ, შევაფასეთ სექტორების მომგებიანობა, ეფექტურობა, ლიკვიდობა და 
დავალიანება 

• რეფორმამ საშუალება მოგვცა ეკონომიკის ძირითადი სექტორები გავაანალიზოთ არა მხოლოდ სექტორის 
ჯამური ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, არამედ სიღრმისეულად, კომპანიების დონეზე 

• ასევე, შევძელით სექტორებში არსებული კონკურენციის დონის ანალიზი. მათ შორის, მთავარი მოთამაშეების 
საბაზრო წილების, განსხვავებული ფინანსური სტრუქტურისა და ზრდის მონაცემების შედარება 
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რეფორმის დახმარებით გაუმჯობესებულ ანალიტიკას ვიყენებთ სისტემატიურად 

• სხვადასხვა საჯარო და კერძო კვლევაში 

 

• სექტორულ კვლევებში 

 

• ქართული კომპანიების შედარებითი ანალიზისთვის უცხოურ ანალოგებთან 

 

• კომპანიების შეფასებისთვის 

 

• კომპანიების ობლიგაციების  ემისიების პროსპექტებისთვის 

 

• უცხოელი და ქართველი ინვესტორებისთვის 

 

• პოტენციური კლიენტების იდენტიფიკაციისთვის 



გალტ & თაგარტის შესახებ 

Jul-20 PRIVATE & CONFIDENTIAL 7 

საბროკერო  საინვესტიციო საბანკო 
საქმიანობა 

კვლევების მიმართულება  

• ქვეყანაში ყველაზე დიდი 
საინვესტიციო ბანკი 

• დიდი გამოცდილება პირველად 
და მეორად სასესხო და 
კაპიტალის ბაზრებზე  

• ECM/DCM ტრანზაქციების დიდი 
გამოცდილება 

• კორპორატიული 
საკონსულტაციო სერვისი 

• ქვეყნის ყველაზე დიდი 
საბროკერო კომპანია 

• 3,000-ზე მეტი კლენტი 

• SAXO Bank-ის ონლაინ სავაჭრო 
პლატფორმა - G&T TRADER  

• ვაჭრობის შესაძლებლობა 
ძირითად საფონდო ბირჟებსა და 
რთულად ხელმისაწვდომ 
ბირჟებზე 

• საქართველოსა და რეგიონის 
ქვეყნების მაკროეკონომიკური 
კვლევები 

• საქართველოსა და რეგიონის 
ქვეყნების ევროობლიგაციების 
ანალიზი 

• საქართველოს ეკონომიკური 
სექტორების სრული დაფარვა  

• 6,000-ზე მეტი გამომწერი 

გალტ & თაგარტი, საქართველოში წამყვანი საინვესტიციო ბანკია, რომელიც ფინანსური მომსახურების სრულ სერვისს 
სთავაზობს მომხმარებელს. კომპანიის სამი ძირითადი მიმართულებაა: საბროკერო, საინვესტიციო საბანკო საქმიანობა 
და კვლევების მიმართულება. 



გმადლობთ ! 

 
გალტ & თაგარტის კვლევები ხელმისაწვდომია  

 

www.gtresearch.ge 
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ეს დოკუმენტი არის სს "გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart"), რომელიც არის სს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ("ჯგუფი") წევრი, საკუთრება და მომზადებულია Galt & Taggart-ის 
მიერ , მხოლოდ საინფორმაციო  მიზნებისთვის და მასში ნახსენები კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. ეს დოკუმენტი არ  წარმოადგენს რაიმეს ნაწილს და არ  უნდა იქნას განხილული, 

როგორც შეთავაზება ან კლიენტების მოზიდვა ან მოწვევა რაიმე აქტივების ყიდვისთვის ან გაყიდვისთვის, ან გამოწერისთვის და ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ ქმნის საფუძველს 

კონტრაქტისთვის ან ვალდებულებისთვის და არ  შეიძლება განხილული იყოს, როგორც რეკომენდაცია რაიმე მსგავსი ქმედებისთვის. 

 Galt & Taggart-ის ან რომელიმე სხვა პირის მიერ  არ  მომხდარა რაიმე რწმუნების, გარანტიის ან ვალდებულების წარდგენა ან აღება, აშკარად გამოხატულის ან ნაგულისხმევის, და ამ 

დოკუმენტს არ  აქვს პრეტენზია მასში არსებული ინფორმაციის უტყუარობაზე, სისწორეზე და ამომწურავობაზე (და იმაზე, რომ რაიმე ინფორმაცია არ  არის გამოტოვებული ამ 

დოკუმენტიდან) და  არ  შეიძლება მასზე დაყრდნობა. ეს დოკუმენტი არ  უნდა განიხილებოდეს, როგორც ბაზრების, ინდუსტრიების და/ან კომპანიების სრული აღწერა, რომლებიც მასში არის 
ნახსენები. ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ  წარმოადგენს სამართლებრივ, საინვესტიციო, ბიზნეს ან საგადასახადო  რჩევას, წარსულის ან მომავლის მიმართ, Galt & Taggart-ის მხრიდან. 

Galt & Taggart-ი პასუხისმგებლობას არ  იღებს ნებისმიერ  ვალდებულებაზე რაიმე ზიანის ან ზარალის მიმართ, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, პირდაპირ  ან ირიბად, ამ დოკუმენტის ან 

მისი შინაარსის რაიმე გამოყენების შედეგად, ან რაიმენაირად უკავშირდებოდეს ამ დოკუმენტს, ან რაიმე ქმედების, ან უმოქმედობის შედეგად რომელიმე მხარის მიერ, ამ დოკუმენტის 

საფუძველზე. ინვესტიციები (ან მოკლევადიანი გარიგებები) განვითარებად ბაზრებზე დაკავშირებულია მნიშვნელოვან რისკთან და მერყეობასთან და  შეიძლება არ  იყოს ყველასთვის 

შესაფერისი. ამ დოკუმენტის მიმღებმა პირებმა უნდა მიიღონ საკუთარი საინვესტიციო  გადაწყვეტილებები, რომლებიც მათ მიაჩნიათ სწორად, მათ საკუთარ  ამოცანებსა და ფინანსურ 

მდგომარეობაზე დაყრდნობით.  

 ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შემოწმებას, სრულყოფას და ცვლილებას შეტყობინების გარეშე და Galt & Taggart-ს  არ  აქვს რაიმე ვალდებულება ამ დოკუმენტში 
არსებული ინფორმაციის განახლების ან აქტუალურობის შენარჩუნების მიმართ. Galt & Taggart-ის მიერ  არ  გაცემულა რაიმე რწმუნება ან გარანტია, აშკარად გამოხატული ან ნაგულისხმევი 

ამ ინფორმაციის სისწორესთან და ამომწურავობასთან დაკავშირებით. 

 ამ დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია და გამოთქმული მოსაზრებები ემყარება ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო  გამოცემის თარიღისთვის და წარმოადგენს მხოლოდ Galt 

& Taggart-ის შიდა კვლევის ნაწილს. მოსაზრებები, პროგნოზები და შეფასებები, რომლებიც მოცემულია მასში, მიღებულია მესამე მხარის წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ და 

კეთილსინდისიერად, და შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. მესამე მხარის პუბლიკაციები, კვლევები და გამოკითხვები ზოგადად აჩვენებს, რომ ამ დოკუმენტში მოცემული 

ინფორმაცია მიღებულია წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, მაგრამ არ არსებობს ამ მონაცემების სისწორის და ამომწურავობის გარანტია.  

 

სს  გალტ ენდ თაგარტი (Galt & Taggart)  

მი სამართი: აღმაშენებლის გამზირი 79, თბილისი, 0102, საქართველო  

ტელ : + (995) 32 2401 111  

ე ლ . ფოსტა: gt@gt.ge 
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