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Abstract 

Master's thesis includes a description of the issues related to problem loans, their economic 

goals and other current circumstances or facts, the examination and study of which reveals the 

real reasons and a clear analysis of the current situation, taking into account the following 

circumstances: 

1. Theoretical beginnings - we will study the main theoretical approaches and facts that 

actually contribute to the proper functioning of the banking and credit system and appear in 

the role of the main theoretical basis for the arrangement of modern systems; 

2. Practical examples - include the study and characterization of the current situation in 

Georgia, as a result of its discussion we get a description of the current situation with regard 

to problem loans, taking into account their issuers, further legal consequences and other 

topical issues; 

3. Research part - the data presented in the second paragraph will be examined from the 

user's point of view, as a result of its study a clear picture of what kind of problems or 

challenges are directly related to the customer. 

The results of the research allow us to reflect in the conclusion the main findings in terms 

of the interdependence of the above three points, taking into account both theoretical and 

practical aspects relevant to the user. 
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