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Abstract

The subject of the study is “Global Pension Systems and Challenges of Georgian Pension Reform”.
Thus, the subject of the study is Georgia, however, thesis also discusses different types of pension
systems as well.
The structure of the study is as following: preface, review of the literature methodology and study
structure, study analysis, conclusion, recommendations, bibliography and annexes. The study was
conducted based on the theoretical and practical data.
The aim of the study is depiction of the challenges of the Georgian pension reform, identification
of the effect of pension reform on Georgian economic, business and citizens.
The present study will help the interested parties to review and discuss global pension systems, as
well as better evaluate on-going processes in Georgia, gain additional information concerning the
existing reform in the country. We believe that the results of the study and recommendations will
help the interested parties to be better informed on accumulative pension system, be more aware
on where their savings are being accumulated, how well-protected are their assets and what
should they expect after retirement.
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