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ABSTRACT 

 

The study of the Master's thesis is the financial risks that affect on the operations of the 

companies in different economic sectors of Georgia. Evaluating risks in different economic 

sectors gives  an opportunity to define the sensitivity of these sectors toward risks such as: 

foreign exchange risk, interest rate risk, liquidity risk, insolvency risk etc.  Since the risks in the 

financial sector of Georgia has already been studied, in this research it has been analyzed the 

sectors that have never been studied yet. 

In the research risks are evaluated with different financial ratios and with their median value 

each seactors are characterized with licuidity, amount of debt, capital structure,  debts in foreign 

currencies, etc. Besides in this study there are calculated two main ratios used by international 

credit agencies: Interest Coverage Ratio and Debt/EBITDA Ratio. These ratios in each economic 

sectors are compared with Moody's' that gives  the approximate view of each setor's position. 

Besides the risks in this study each economic sectors are analyzed with profitability ratios like 

ROA, ROE and EBITDA margin that show how companies can handle to these risks and 

challenges. 

The research is interesting to any part that could be invloved or interested in any business field 

in different economic sectors of Georgia, these could be as managars of the companies as 

investors, shareholders, commercial banks, society etc. 

In today's global environment, when sectors and companies are interdependent to each other, it 

is essential to define, evaluate and manage  not only the risks that are familiar to these 

companies but  aslo the risks that affect on their trade creditors,  debitors, investors, 

shareholdes, business partners, suppliers etc. 

  


