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1. შესავალი

1.1. თემის აქტუალობა

წინამდებარე ნაშრომი ეხება საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ფინანსური მომსახურების, კერძოდ, საბანკო სფეროში დაწესებულ რეგულაციებთან 
დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. სახელმწიფოს აღებული აქვს ვალდებულება გან-
საზღვრულ ვადაში, ეტაპობრივად უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევ-
რო კავშირის კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან საბანკო 
სფეროში.

ჯანსაღი საბანკო და საფინანსო სექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკის, მდგრადი განვითარებისა და 
მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეკონომიკის მთლიან 
სისტემაში ბანკებს ცენტრალური ადგილი უჭირავთ და ნებსით თუ უნებლიედ ქვეყანაში მიმდინარე 
ნებისმიერი პროცესის, დადებითის თუ უარყოფითის, თანამონაწილენი არიან.

ნახაზი # 1 – ეკონომიკური და ფულადი წრებრუნვის მოდელი
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საბანკო სისტემის მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე აუცილებელია მისი ეფექტიანი ფუნქციონირება, 
რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი მდგრადობა კრიზისის მიმართ და სისტემური რისკების შემცირება. 
აუცილებელია, ასევე ფინანსური სექტორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის განსაზღვრა და შესაბამისი 
ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, დეპოზიტარებისა თუ მსესხებლების ნდობის მოპოვება და ამაღლება. 
გატარებული ღონისძიებები უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას 
ევროკავშირის საბანკო სფეროს კანონმდებლობასთან, ხელს შეუწყობს ფინანსური ბაზრების უსაფრთხო 
და ეფექტიან ფუნქციონირებას, კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და მოდერნიზაციას, რაც არის 
კიდეც ასოცირების ხელშეკრულების საბოლოო მიზანი.

1.2. კვლევის მეთოდოლოგია და სტრუქტურა

ნაშრომში გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდის ისეთი ინსტრუმენტი, როგორიცაა კონტენტ1-
ანალიზი. დეტალურადაა გაანალიზებული ეროვნული და კომერციული ბანკების შესახებ კანონები და 
საბანკო სექტორის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ანგარიშები, საქართველოს და ევროკავშირს 
შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დოკუმენტები, საბანკო სფეროში ვალდებულების შესრულების 
სამოქმედო გეგმები, სამთავრობო პროგრამები, ბიულეტინები და სტრატეგიები, საქართველოს მთა-
ვრობის დადგენილებები, კანონები და კანონქვემდებარე აქტები, მოყვანილია სხვადასხვა ინ ფრომაცია.

ნაშრომი შედგება 11 თავისაგან, რომელთაც დართული აქვთ შესავალი და დასკვნითი ნაწილები, სპე-
ციფიური და უცხო სიტყვების განმარტებებით და გამოყენებული წყაროების ნუსხით.

კვლევა დავიწყეთ ეროვნული ბანკის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული მონაცემებით ქართული 
ფინანსური ორგანიზაციების შესახებ:

•	 2020 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით, საბანკო სისტემის აქტივების ჯამური მოცულობა 
50.1 მილიარდი ლარია, ეს, ფაქტობრივად, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ტოლია.

•	 2019 წელს სექტორის მთლიანმა შემოსავალმა – 4,5 მილიარდი, ხოლო მოგებამ – 1,07 მილიარდი 
ლარი შეადგინა, რაც ამ სფეროსთვის რეკორდული მაჩვენებელია.

ნახაზი # 2 – კომერციული ბანკების შემოსავლები

შემოსავლები – 2019 წ. თანხა ლარი

საპროცენტო შემოსავლები

ფიზიკური პირების სესხებიდან 1.958.314.120

იურიდიული პირების სესხებიდან 1.184.556.550

სხვა საპროცენტო შემოსავლები 428.958.520

არა საპროცენტო შემოსავლები

საკომისიოებიდან 367.235.400

ჯარიმებიდან და საურავებიდან 84.646.980

საკონვერსიო ოპერაციებიდან 359.841.890

სხვა არასაპროცენტო შემოსავლებიდან 113.666.720

მთლიანი შემოსავლების ჯამი 4.497.220.180

1 კონტენტში იგულისხმება საჯარო სივრცეში (განსაკუთრებით ინტერნეტში) ხელმისაწვდომი მთელი ინფორმაცია, 
დაწყებული ტექსტებიდან და ვიდეორგოლებით და სურათებით დამთავრებული.
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ერთი პატარა, რბილად რომ ვთქვათ, ეკონომიკურად ჯერ კიდევ არასაკმარისად განვითარებული ქვეყ-
ნის კვალობაზე, ნამდვილად შთამბეჭდავი ციფრებია. შთაბეჭდილება იმგვარია, რომ:

•	 ქართული ფინანსური სისტემა ევროკავშირის თუ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაწე სებულ 
დირექტივებსა თუ რეგულაციებს ზედმიწევნით კარგად ასრულებს;

•	 და თუ არ ასრულებს და შედეგებია ამდენად შთამბეჭდავი, საჭიროა კი ზედმეტი ძალისხმევა 
და რესურსების ხარჯვა დირექტივების შესრულებაზე, თუ კი ყველაფერი ისედაც ასე კარ-
გადაა?

გარდა შთამბეჭდავი ციფრებისა, დადებითია სხვადასხვა უცხოელი სპეციალისტის თუ ორგანიზაციის 
შეფასება ქართულ საბანკო სისტემაზე, მაგალითად, როგორც „ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის“ (EBRD) კავკასიის რეგიონალურმა დირექტორმა კატარინა ბიორლინ ჰანსენმა 
ქართულენოვან ჟურნალ „ფორბსში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში განაცხადა2:

•	 „საქართველოს საბანკო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად განვითარებულია რეგიონში. ფი-
ნანსური სექტორი ეკონომიკის ერთ-ერთ უმძლავრეს სექტორად რჩება. ბოლო ათწლეულების 
მანძილზე მან დაამტკიცა, რომ ბევრ გამოწვევას შეუძლია გაუძლოს, მათ შორის, 2008-ის ფინანსურ 
კრიზისს, ისევე როგორც Covid-19-ით გამოწვეულ ბოლოდროინდელ ვითარებას. სექ ტორი პანდემიის 
აღმოცენებას ძლიერი პოზიციიდან შეხვდა, გადაუხდელი ვალების დაბალი მაჩვენებლებით, მძლავრი 
კაპიტალიზაციითა და კარგი ლიკვიდურობით3.“

ალბათ, საქართველოს ეკონომიკის ვერც ერთი სექტორი ვერ დაიმსახურებს ასეთ შეფასებას. 

წინამდებარე კვლევა არაფინანსისტი მკითხველისთვის საინტერესო, გასაგები და გარკვეულწილად 
სასარგებლო ინფორმაციის შემცველად რომ ქცეულიყო, გადავწყვიტეთ, გარდა ევროკავშირის 
დირექტივების მშრალი აღწერისა, აღგვეწერა ფულის შექმნის პროცესი, ბანკების წარმოშობის ისტორია, 
მათი საქმიანობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ა.შ. 

კვლევაში საქართველოს ფინანსური სისტემის გარდა გაანალიზებულია ევროკავშირის საბანკო 
სისტემაც. მიუხედავათ იმისა, რომ საქართველოს ყოველ საღად მოაზროვნე მოქალაქეს ოცნებად აქვს 
ქცეული ევროკავშირში გაწევრება, წინდაწინვე უნდა ითქვას, რომ დასავლეთის მოწინავე ქვეყნების 
საბანკო სფეროს რიგი პრობლემები აქვს და არც უშეცდომოა, რაც უმეტესწილად ბანკების უსაზღვრო 
ძალაუფლებით და სხვადასხვა ტიპის ინტერესთა კონფლიქტით უფროა გამოწვეული, ვიდრე საქმის 
არცოდნით. 

მიუხედავად ამისა, საბანკო სფერო ევროკავშირის ქვეყნებში განვითარების უმაღლეს დონეზეა. 
როგორც თითოეული ქვეყანა, ისე ევროკომისია თუ ევროპის ცენტრალური ბანკი (ECB-European 
Central Bank) ძალისხმევას არ იშურებენ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად და ამ სფეროს 
შემდგომი დახვეწა-ოპტიმიზაციისათვის. საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ 
ქვეყნების როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გამოცდილების გაზიარება.

2 https://forbes.ge/news/8815/saqarTvelos-finansuri-seqtoris-Sefaseba--
3 ლიკვიდურობა – ბანკის უნარი მნიშვნელოვანი დანაკარგების გარეშე დააფინანსოს აქტივების ზრდა და დაფაროს 

ვალდებულებები მათი დაფარვის ვადის დადგომისას
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2. ბანკები, სესხები და პროცენტები

2.1. ბანკების წარმოშობის ისტორია

დღეს თუ ევროპელებს ვკითხავთ – რას შვებიან იტალიელები საბანკო-საფინანსო სფეროში, გვიპასუხებენ, 
რომ ისინი ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ ვალს იღებენ, მაგრამ საუკუნეების წინ პირიქით იყო, 
სხვები იღებდნენ მათგან ვალებს, რადგან თანამედროვე საბანკო სისტემა სწორედ მათ შექმნეს.

ტერმინები ბანკი, ანგარიში, კრედიტი, სკონტო (ფასდაკლება), ბანკროტი, მე-14 საუკუნის ვენეციაში, 
გენუაში და ფლორენციაში იგივეს ნიშნავდა, რასაც – დღეს. 

იტალიელები პირველები არ იყვნენ, ვინც „ფულით ვაჭრობდა“, არაბები და ძველი რომაელებიც 
იცნობდნენ თამასუქს4, ხოლო ჩინელები საერთოდ პირველები იყვნენ, ვინც ქაღალდის ფული შემოიღო, 
ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში. მაგრამ საბანკო სისტემა, რა სახითაც მას დღეს ვიცნობთ, იტალიელებმა 
გამოიგონეს და ამით საფუძველი ჩაუყარეს შუასაუკუნეების კომერციულ რევოლუციურ გარდაქმნებს. 

იმ დროისთვის იტალია მაშინდელი მოწინავე ქვეყნების სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა. ზემოთ ნახსენებ 
ქალაქებში თავს იყრიდა როგორც უამრავი საქონელი, ისე ნაღდი ფული ძვირფასი ლითონებისგან 
დამზადებული მონეტების სახით. იტალიაში ნაღდი ფულის შემოსვლას ხელს უწყობდა რომის კათოლიკური 
ეკლესია, რომელიც ხშირად რელიგიურ დღესასწაულებს აწესებდა და მართავდა აუცილებლად ვატიკანში, 
სადაც ყოველწლიურად და თანაც რამდენჯერმე აურაცხელი მომლოცველი ჩადიოდა, რომლებიც 
ღამისთევაში, კვებასა თუ სხვა საყიდლებში ხარჯავდნენ ფულს. დღევანდელობასთან პარალელს თუ 
გავავლებთ -„ტურისტებს“„ვალუტა“ შემოჰქონდათ ქვეყანაში. სწორედ ამ დროიდან, რომის პაპის პირადი 
ბანკირობით იწყება მედიჩების საგვარეულოს აღზევება, რომლის წარმომადგენლებიც საუკუნეების 
მანძილზე სამ რომის პაპად და საფრანგეთის ორ დედოფლად მოგვევლინენ. 

კონკრეტულად, როგორ ჩაეყარა საფუძველი დღევანდელ საბანკო სისტემას? ვაჭრებისთვის ძალიან 
სარისკო იყო დიდ მანძილზე ნაღდი ფულის დიდი რაოდენობით ტარება. გარდა ამისა, ფულის 
გამომშვები მონარქები სულაც არ ერიდებოდნენ ფულის მოჭრისას ეთაღლითათ, ძვირფას ლითონში 
უხარისხო მასალა შეერიათ და ამით ფულის მასა გაეზარდათ. სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად 
გაჩნდა იმდროინდელ “ფინანსისტებში” უნაღდო ანგარიშსწორების შემოღების იდეაც. 

კიდევ ორი მიზეზი, რის გამოც იტალიელები აღიარებულები იყვნენ სხვებზე სწრაფებად და მოხერ-
ხებულებად საფინანსო-სავაჭრო საკითხებშიიყო ის, რომ:

1. მათ მოიგონეს დღევანდელი ბუღალტერიის მთავარი საყრდენი, სამეურნეო ოპერაციის ორმაგი 
ჩაწერის მეთოდი – სამეურნეო ოპერაციით გამოწვეული ცვლილების ერთი და იმავე თანხით ასახვა 
როგორც რესურსების განთავსების, ისე მათი დაფინანსების წყაროების მიხედვით, მარტივად რომ 
ვთქვათ, საიდან/ვისგან მოვიდა ფული და სად წავიდა/რამდენი დარჩა.

2. იტალიელებმა დაიწყეს უფრო პრაქტიკული და ბევრად გასაგები არაბული რიცხვების გამოყენება – 
რომაული, უფრო რთულად გასარკვევი რიცხვების მაგივრად. ერთმა, იტალიელი მებაჟის ახალგაზრდა 
შვილმა, ქალაქ პიზადან რომაულად დაწერილი რიცხვი MMCCCLXXVIII შეცვალა არაბული 2378-ით, 
რამაც საგრძნობლად გაადვილა და ააჩქარა ყველანაირი მათემატიკური ოპერაციის შესრულება. ამ 
დროიდან იწყება როგორც ბუღალტერიის, ისე არაბული ციფრების გავრცელება ევროპაში. 

4 თამასუქი (არაბ. თამასსუქ) — ფასიანი ქაღალდის სახეობა, ვექსილი, რომელიც წარმოადგენს კანონით დადგენილი 
ფორმის, უდავო სავალო დოკუმენტს, რომლის ძალითაც, ესა თუ ის პირი ვალდებულებას კისრულობს, დათქმულ ვადაში 
ან მოთხოვნისთანავე გადაიხადოს გარკვეული ფულადი თანხა დარიცხული პროცენტების გათვალისწინებით.
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პირველი ბანკროტი იტალიელმა ფინანსისტებმა 1350 წელს განიცადეს, როცა ინგლისის მეფე ედვარდ 
მესამემ საფრანგეთთან წარმოებული 100 წლიანი ომის გამო ვალების გასტუმრება ვეღარ შეძლო.
მსოფლიოში უძველესი ბანკია იტალიური „Banca Monte dei Paschi di Siena“, რომელიც 1472 
წელს ქალაქ სიენაში შეიქმნა და დღესაც მოქმედებს მსოფლიოში 23 129 თანამშრომლით და 1 529 
ფილიალით.

2.2. სესხზე პროცენტის დაწესების ისტორია

დაგვეთანხმებით, სესხზე პროცენტის დარიცხვა რომ არ არსებობდეს, ფულის გასესხების ბიზნესიც 
აზრს დაკარგავდა. 

პირველი ცნობები პროცენტის შესახებ გვხვდება ძველ შუმერებში ძვ.წ. (ძველი წელთაღრიცხვით) 
2400 წელს. გარდა ფინანსურ-ეკონომიკური სისტემებისა, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებმაც 
ძალიან დიდი როლი ითამაშეს პროცენტის დაწესებასა და ამ პრაქტიკის განვითარებაზე. ისინი ხან 
უკრძალავდნენ, ხან კი ნებას რთავდნენ გამსესხებლებს, სესხზე პროცენტი მოეთხოვათ. 

•	 ძ.წ. 1800 წლის მეფე ჰამურაბის კანონებში აღნიშნულია, რომ პროცენტის ვერგადახდის შემთხვე ვაში 
მოვალე მევალეს ყმად უნდა დაუდგეს ვალის გადახდამდე.

•	 ძ.წ. 1000-800 წლებში ებრაელებს უფლება ჰქონდათ მხოლოდ არაებრაელისთვის გადაე ხდე ვინებინათ 
პროცენტი.

•	 პლატონის და არისტოტელეს აზრით, საპროცენტო შემოსავლების პრაქტიკა სახელმწიფოს მხოლოდ 
აზიანებდა.

•	 ბერძენმა სახელმწიფო მოღვაწე სოლონმა, მევახშეებისაგან თავის დაცვის მიზნით, ძვ.წ. 550 წელს 
საბერძნეთში აკრძალა სესხზე 12%-ზე მეტის დაწესება.

•	 ძვ.წ. 451 რომის იმპერიის კანონმდებლობაში ჩნდება ჩანაწერი, რის მიხედვითაც პროცენტი ძირი 
თანხის მეთორმეტედზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო, ე.ი. მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8,33%-
ს (100/12) არ აღემატებოდა. გამონაკლისს წარმოადგენდა ზღვაოსნებზე კრედიტის გაცემა, რადგან 
მათი საქმიანობა ამინდის თუ მეკობრეების გამო დიდი რისკის ქვეშ იყო.

•	 ძვ.წ. 324 ინდოეთმაც კანონით დაარეგულირა სესხზე პროცენტის დაწესება.

•	 ქრისტიანულმა ეკლესიამ პროცენტის მოთხოვნა თავიდანვე აკრძალა და გაუთანაბრა ყაჩაღობას. 
დამრღვევებს ეკლესიიდან მოკვეთა ელოდათ, ცოდვები არ მიეტევებოდათ და გარდაცვალების 
შემთხვევაში წესიც არ აეგებოდათ. 

•	 ახ.წ. (ახალი წელთაღრიცხვით) 622 წელს ისლამურმა რელიგიამ ქრისტიანულისგან გადმოიღო 
პროცენტის აკრძალვა, რომელიც დღესაც კი მოქმედებს იმ საზოგადოებებში, რომლებიც შარიით5 
ხელმძღვანელობენ.

•	 ახ.წ. 863 წელს ბიზანტიის ეკლესიის პატრიარქმა ფოტიოს I-მა, რომლის დროსაც ბიზანტიის 
ეკლესია რომისას გამოეყო, პროცენტის აკრძალვა არასწორად მიიჩნია. ბიზანტიის იმპერიაში სესხზე 
პროცენტის დაწესების ნება დართეს მხოლოდ ვადაგადაცილების შემთხვევაში. ბიზანტიელების 
აზრით, მსესხებელს ინტერესი უნდა გასჩენოდა, რომ სესხი დროულად დაებრუნებინა. აქედან 
იღებეს სათავეს ინგლისურ ენაში პროცენტის დასახელებაც (interest).

•	 1614 წელს შოტლანდიელმა მათემატიკოსმა ჯონ ნეპერმა შეადგინა ექსპონენციალური6 ზრდის 

ალგორითმი, რასაც დაეფუძნა რთული პროცენტის დაანგარიშება, ე.წ. პროცენტის პროცენტი. 

რა თქმა უნდა, სესხის გაცემა ყოველთვის ფულის გაცემას არ ნიშნავდა, ის შეიძლება ნატურითაც მომ-
ხდარიყო. მაგალითად, ვინმეს ვინმესგან 100 ლიტრი ღვინო ესესხა და მოსავლის აღების შემდეგ 110 
ლიტრი დაებრუნებინა.

5 შარია – ქცევის კოდექსი, რომელიც აერთიანებს ისლამის უფლებებს, მორალურ-ეთიკურ და რელიგიურ ნორმებს.
6 რაოდენობის ძალიან სწრაფი ზრდა მუდმივი პროცენტით (სიჩქარით)
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3. როგორ მოქმედებს (მოქმედებდა) ბანკი

შეიძლება როდისმე დაგისვამთ კითხვა – რას უშვება ბანკი ჩვენს ფულს? პასუხის გაცემამდე, პირველ 
რიგში, ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ ბანკი არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია და მას როგორც 
სხვა ბიზნესსუბიექტს მოგების მიღება სურს. 

რაც შეეხება ჩვენს ფულს – პირველ რიგში, ბანკი ფულს აკვირდება, უფრო სწორად, ჩვენ გვაკვირდება 
და მიდის იმ დასკვნამდე, რომ მიუხედავად ყოველდღიური ხარჯვისა, კლიენტების თანხებიდან უმეტესი 
ნაწილი, უმეტეს დროს, ბანკის განკარგულებაში რჩება, რადგან ჩვენი დახარჯული ფული საბოლოოდ 
მაინც ვიღაცის საბანკო ანგარიშზე იყრის თავს.

ეს კი ბანკს აძლევს შესაძლებლობას ჩვენი ფულით, რომელიც მას სულაც არ ეკუთვნის, ფული იშოვნოს, 
თვითონაც ისარგებლოს და ჩვენც მცირე ნაწილი გვიწილადოს. 

გრაფიკულად ეს პროცესი შემდეგნაირად გამოიყურება:

ნახაზი # 3 – საბანკო საქმიანობის გამარტივებული სქემა

შენიშვნა:  ეს ძალიან გამარტივებული გადმოცემაა საბანკო საქმიანობის და უფრო შეეფერება ადრინ-
დელი ბანკების საქმიანობას, ვიდრე დღევანდელისას. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ დღეს ბანკები კლიენ-
ტების კუთვნილ თანხებს სადღაც ბუნკერებში ინახავენ, მერე გამოაქვთ და კრედიტის მსურველს სეს-
ხად აძლევენ – ეს ასე არ არის. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ჩვენი თანხები ბანკებში ელექტრონუ ლად, 
კომპიუტერული ბაიტების7 სახით ინახება (დამატებით იხილეთ ქვემოთ).

7 ბაიტი (byte) — ინფორმაციის შენახვის ძირითადი ერთეული კომპიუტერულ მეცნიერებებში
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მიუხედავად იმისა მოსწონს ეს ვინმეს, თუ არა, ბანკები ეკონომიკაში ერთ-ერთ გადამწყვეტ სუბიექტს 
წარმოადგენენ. ფული ისეთივე რესურსია ეკონომიკაში, როგორც მუშა-მოსამსახურეები, ან სხვა 
ნებისმიერი ბუნებრივი თუ არაბუნებრივი რესურსი. სწორედ ამ ფულის მოგროვებაზე და განაწილებაზე 
ზრუნავს ბანკი. გარდა ამისა, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, მათი მეშვეობით ჩვენც ვიღებთ სარგებელს, 
თუმცა, მათთან შედარებით, ცოტას.

მიუხედავად იმისა, რომ ბანკები ძალიან ხშირად სკანდალში ეხვეოდნენ და გარკვეულ კრიზისსაც 
იწვევდნენ, მათი მრავალმხრივი მომსახურება ყოველთვის ყველას სჭირდებოდა და სჭირდება და 
მომავალშიც დასჭირდება, ამიტომ ბანკები ყოველთვის იარსებებენ.

რა მოხდებოდა, თუ სახლში ფულის შენახვა ისეთივე უსაფრთხო იქნებოდა, როგორც ბანკში? ძალიან 
ბევრი ადამიანი საკუთარ თანხას სახლში შეინახავდა (კომპანიები კი საკუთარ ოფისებში) და ეკონომიკას 
ფულადი სახსრები მოაკლდებოდა – ე.ი. ბანკის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაა მათი „გაჩერებული“ და 
“დადებული“ ფული, ვისაც ის დოებით არ სჭირდება, მოახმაროს მათ, ვისაც ის ესაჭიროება.

ბანკი ეკონომიკაში ჩართული ყველა სუბიექტის დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს და აქედან 
გამომდინარე,ერთი მხრივ, პროდუქტს (ანუ ფულს) აძვირებს, რადგან ერთი ადგილიდან მეორეში 
უსაფრთხოდ მიტანის ორგანიზებას ახდენს, ხოლო,მეორე მხრივ, სარგებელს ამცირებს პირველი 
წყაროსთვის (ანუ ჩვენთვის, ვინც ბანკში თანხებს ვინახავთ), რადგან ბანკი რისკს თავის თავზე იღებს, 
რათა მსესხებლისგან კრედიტის უკან დაუბრუნებლობის შემთხვევაშიც კი – ჩვენ ჩვენი კუთვნილი 
თანხა სარგებლის ჩათვლით მივიღოთ.

ჩვენ რომ პირდაპირ მიგვეცა მსესხებლისთვის სესხი, ორივე მხარე უფრო მოგებული დავრჩებოდით, 
მსესხებელს – ნაკლები დანახარჯი, ჩვენ კი – მეტი სარგებელი გვექნებოდა, მაგრამ ასეთ დროს რისკები 
თავადვე უნდა გაგვეთვალა, გაგვეწია და შესაძლოა ვეღარც ვერაფერი ვეღარ მიგვეღო. 

ნახაზი # 4 – ფიზიკური პირების მიერ თანხის გასესხების სქემა
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ცხადია, დღესაც ხდება, როცა ერთი ადამიანი მეორეს ან კომპანიას ფულს ასესხებს, მაგრამ არა იმ 
მოცულობით, როგორც ამას ბანკები აკეთებენ.

დავაკვირდეთ ქვემოთ მოცემულ ბანკის ბალანსს. მარჯვენა მხარეს პასივებია, რაც ბანკის კუთვნილ 
კაპიტალს და ჩვენ მიერ დეპოზიტებზე განთავსებულ თანხებს აღნიშნავს, ხოლო მარცხენა მხარე 
გვიჩვენებს – რაში დაბანდდა ეს ფული, ბუღალტრული აღრიცხვით ბანკის მიერ გაცემული კრედიტები 
მისი აქტივებია. როგორც ვხედავთ ბანკი ძალიან ჭკვიანურად იქცევა და მთელი შემოსავლის და მოგების 
გენერირებას ფაქტიურად სხვისი თანხებით ახდენს. მის მოგებაში ლომის წილი სხვის ფულს შეაქვს და 
არა – საკუთარს.

ნახაზი # 5 – ბანკის ბალანსი 1

ერთი მხრივ, ბანკი ჩემ მიერ მასთან დეპოზიტზე შეტანილი ფულის გამო ჩემთან ვალშია, მეორე მხრივ 
კი, იგივე ფულზე, სხვა მასთან არის ვალში, რადგან კრედიტად აქვს გაცემული. როდესაც სხვისი 
ფულით საკუთარი კაპიტალის რენტაბელურობას8 (მომგებიანობას) ვზრდით, ბიზნესში ამას ლევერიჯის 
ეფექტი ეწოდება (ტერმინ ლევერიჯის კიდევ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, რასაც დირექტივების აღწერის 
ნაწილში განვიხილავთ). 

განვიხილოთ გამარტივებული მაგალითი მცირე ციფრებით:

•	 დავუშვათ, ბანკს 1 000 ლარი საკუთარი კაპიტალი აქვს და 9 000 კლიენტებისგან დეპოზიტებ ზე მო-
ზი დული. მან ეს 10 000 გაასესხა 10%-ად, ხოლო ჩვენს ანაბრებზე 4%-ის გადახდაზე შე გვითანხმდა.

•	 მისი საპროცენტო შემოსავალი იქნება 10 000 * 10% = 1 000 ლარი

•	 საიდანაც ჩვენ გადაგვიხდის 9 000 * 4% = 360 ლარს

•	 მისი მოგება იქნება 1 000 – 360 = 640 ლარი

•	 საკუთარი კაპიტალის რენტაბელურობა კი (640 / 1 000) * 100 = 64% იქნება 

მას მხოლოდ თავისი ფული რომ გაესესხებინა, მისი მოგება მხოლოდ 100 ლარი და საკუთარი კაპიტალის 
რენტაბელურობაც 10% იქნებოდა.

8 საკუთარი კაპიტალის რენტაბელურობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფინანსური მაჩვენებელია ბიზნესში 
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დღესდღეობით ბანკები ცდილობენ გაცემული კრედიტები ფასიან ქაღალდებად9 აქციონ და 
დაინტერესებულ ინვესტორებს მიყიდონ, საიდანაც გაცილებით მეტი შემოსავალი აქვთ, ვიდრე სესხების 
გაცემიდან.

ნახაზი # 6 – ბანკების მიერ კრედიტების საფუძველზე ფასიანი ქაღალდების შექმნა

საილუსტრაციოდ გავაგრძელოთ ჩვენი მაგალითი და დავამატოთ ერთი პირობა, რომ სესხი 3 წლიანი 
ვადით არის გაცემული:

•	 მოგების მიღების გზაა, როდესაც ბანკს ყოველწლიურად 640 ლარი რჩება, 3 წლის განმავლობაში 
მას 640 * 3 = 1 920 ლარი დარჩება,

•	 ბანკს შეუძლია ეს სამწლიანი კრედიტი ფასიან ქაღალდებად აქციოს და ინვესტორებს მიყიდოს, 
რითაც ისინი დივიდენდებს მიიღებენ. ეს დივიდენდები მსესხებლის მიერ უკან დაბრუნებული 
სასესხო შენატანებით დაფინანსდება.

•	 ასეთ შემთხვევაში ბანკი მოგებას, რომელსაც სამი წლის განმავლობაში ყოველწლიურად ნაწილ-
ნაწილ მიიღებდა, უკვე ერთიანად იღებს. მაგალითის სიმარტივისთვის მხედველობაშიარ ვიღებთ 
ფულის ღირებულების საკითხს დროში, რომლის გათვალისწინებაც რეალური ფასის დადგენისათვის 
აუცილებელია. 

o ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ ფულის ღირებულება დროში: თუ თქვენ მომავალ წელს 110 
ლარის მიღებას ელოდებით და წლიური ინფლაცია 10%-ს შეადგენს, ეს იგივეა, რაც მსყი-
დველუნარიანობით მიგიღიათ დღევანდელი 100 ლარი. ამ დროს, გარდა ინფლაციისა, გასა-
თვალისწინებელია რისკებიც და ალტერნატიული დანახარჯებიც.

•	 დავუშვათ, ბანკმა ეს ფასიანი ქაღალდი, რომელმაც მის მფლობელს 3 წლის განმავლობაში 1 920 
ლა რი უნდა მოუტანოს, დღესვე გაყიდა 1 500 ლარად. 

•	 დავიანგარიშოთ საკუთარი კაპიტალის რენტაბელურობა: (1 500 / 1 000) * 100 = 150%, იგი ბევრად 
მეტია ვიდრე 64%.

თუ ბანკს სურს, რომ მომავალ წელსაც იგივენაირი სარფიანი მოგება მიიღოს, მაშინ დამატებითი 
კრედიტები უნდა გასცეს და შემდეგ წლებშიც იგივე გაიმეოროს. კრედიტის გასაცემად საჭირო ფული 
კი მათ შეუძლიათ თვითონვე „შექმნან“ იმ პრინციპით, როგორც ეს ზემოთ აღვწერეთ.

9 ფასიანი ქაღალდები – ფინანსური ინსტრუმენტი და უფლება, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მატერიალური 
ან ჩანაწერის სახით. ფასიანი ქაღალდებია: აქციები, ობლიგაციები, საგადახდო დოკუმენტები (თამასუქი, ჩეკი), 
მომგებიანი ლატარიის ბილეთები და ა.შ.
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4. ბანკების მიერ ფულის შექმნის პროცესი

ნებისმიერ ქვეყანაში, თუ ქუჩაში გამოკითხვას ჩავატარებთ და ვიკითხავთ, ვისი პრეროგატივაა 
„ფულის შექმნა“, ალბათ, უმრავლესობა ცენტრალურ ბანკს დაასახელებს. არც საქართველო იქნებოდა 
გამონაკლისი, რადგან ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიცაა გერმანია, შვეიცარია ან ინგლისი, ხალხის 
გარდა, ზოგი პოლიტიკოსიც კი ფულის „შემქმნელად“ მხოლოდ ცენტრალურ ბანკს ასახელებს. მაგრამ 
ეს არასწორია. ცენტრალური ბანკები (საქართველოს შემთხვევაში ეროვნული ბანკი) მხოლოდ ნაღდ 
ფულს უშვებენ მიმოქცევაში, რაც მთლიან ფულად წრებრუნვაში, ქვეყნების მიხედვით, მხოლოდ 10-
20% შეადგენს. დანარჩენი 80-90% კი – „ელექტრონული“ ფულია (არ აგვერიოს კრიპტოვალუტაში), 
ანუ ის ფული,რომელიც ჩვენს ანგარიშებზეა და რომლითაც ყოველდღიურად საბანკო ბარათების 
მეშვეობით პროდუქტებს/მომსახურებას ვყიდულობთ ან ონლაინ გადახდებს ვახორციელებთ. 

დასავლეთ ევროპაში წინა პლანზე იწევს დისკუსია აღნიშნული საკითხის სკოლებში და უნივერისტეტებში 
(არა ეკონომიკური პროფილის ფაკულტეტებზე) სწავლების პრიორიტეტულობაზე. 

„ახალი ფული“„იქმნება“ მაშინ, როდესაც ბანკი კრედიტს გასცემს. მაგ. ბანკმა გასცა 1 000 ლარი სესხი, 
ამით შეიქმნა 1 000 ლარი „ახალი ფული“. თუ იმ აზრს დავეთანხმებით, რომ ბანკი ერთი ადამიანის 
დანაზოგს იღებს და სხვას კრედიტად აძლევს, მაშინ კრედიტის გაცემისას ამ ადამიანის ანგარიშზე (ან 
შემნახველ დეპოზიტზე) არსებული თანხა უნდა შემცირდეს. მაგრამ ეს ასე არ არის. ბანკების მიერ 
ფულის ამ გზით „შექმნა“ მათ დიდ უფლებებზე მეტყველებს, რასაც შემდგომ დიდი ძალაუფლებაც 
მოაქვს. კერძოდ, რაში გამოიხატება ეს ძალაუფლება? უკლებლივ ყველა ბანკი ქმნის „ახალ ფულს,“ 
ისინი თავად წყვეტენ, თუ როგორ და სად გამოიყენონ ის, ვისგან აიღონ, ან ვის მისცენ. სწორედ ეს 
განსაზღვრავს მათ ძალაუფლებასაც, რადგან ხშირად, არა მარტო ფიზიკური პირები და კომპანიები, 
არამედ მთავრობებიც კი იღებენ სესხებს ბანკებისგან ბიუჯეტის დეფიციტის შესავსებად თუ კრიზისული 
სიტუაციების დასაძლევად. 

უკვე რამდენიმე ათეული წელია დასავლეთის მოწინავე ქვეყნებში ბანკების მფლობელებსა და 
მენეჯერებს ცალკე, განყენებულ „კლასად“ აღიქვამენ. ამავე „კლასს“ განეკუთვნებიან ისეთი გლობალური 
მოთამაშეები, როგორებიცაა საინვესტიციო ფონდები. მართალია, ისინი ბანკებივით ფულს არ „ქმნიან“, 
მაგრამ სამაგიეროდ, ტრილიონობით აშშ-დოლარის ფინანსურ აქტივებს განკარგავენ და თვითონვე 
წყვეტენრა კაპიტალი სად და ვისზე უნდა გადანაწილდეს. ბანკებს და საინვესტიციო ფონდებს ემატება 
საერთაშორისო სარეიტინგო, სააუდიტორო და საკონსულტაციო სააგენტოები, რომლებიც შედიან 
საერთაშორისო ფინანსურ კონცერნებში და საბოლოო ჯამში, მათთან ერთად, ქმნიან ერთიან ინტერესთა 
ჯგუფს – „კლასს“.

ფინანსურ სფეროში ყველაზე ცნობილი გამონათქვამი „კლასობრივ“ ბრძოლაზე ეკუთვნის ამერიკელ, 
მსოფლიოში სიმდიდრით მე-4 ადამიანს, საინვესტიციო ფონდ „Berkshire Hathaway“-ს მფლობელ უორენ 
ბაფეტს (Warren Buffett), რომელმაც 2004 წელს თავის აქციონერებს, მისალმებისას განუცხადა: „თუ 
ამერიკაში კლასობრივი ომი მიმდინარეობს, ჩემი კლასი აშკარად გამარჯვებულია“.10

თუ რა ფულის მასა არსებობს ნაღდი და უნაღდო ფორმების სახით, ამას „ფულის მასის აგრეგატები“11 
განსაზღვრავს:

•	 ეროვნული ვალუტა მიმოქცევაში (M0) – ეროვნული ბანკის მიერ მიმოქცევაში გაშვებული ნაღდი 
ფული, რომელიც ბანკებს გარეთ არის.

10 If class warfare is being waged in America, my class is clearly winning
11 http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/aparati-9/pbo/terminologia/ekonomikuri-terminologia
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•	 სარეზერვო ფული (M1) – ეროვნული ბანკის მიერ მიმოქცევაში გამოშვებულ ნაღდ ფულს (M0) 
დამატებული კომერციული ბანკების დეპოზიტები ეროვნულ ბანკში.

•	 M2 (ფართო ფული) – ეროვნულ ვალუტას მიმოქცევაში (M0) დამატებული კომერციულ ბანკებში 
არსებული დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში, საბანკო და სამთავრობო სექტორების დეპოზიტების 
გარეშე.

•	 M3 (ფართო ფული) – მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის, კომერციულ ბანკებში ეროვნულ 
ვალუტაში არსებული დეპოზიტების (M2 ფართო ფული) და კომერციულ ბანკებში უცხოურ ვალუტაში 
განთავსებული დეპოზიტების საერთო თანხა.

ფულის მასის აგრეგატების დანაწილება შეგვიძლია გრაფიკულად შემდეგნაირად გამოვხატოთ, ნახაზი 
გაკეთებულია ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული 2020 წლის მაისის მონაცემებზე დაყრდნობით, 
თანხები მოცემულია მილიარდებით, ლარებში.

ნახაზი # 7 – ფულის მასის აგრეგატები

2019 წლის ბოლოს ევროკავშირში მიმოქცევაში მყოფი ბანკნოტები (M0) 1.2 ტრილიონ, ხოლო მთლიანი 
ნაღდი ფული (M1) 8.9 ტრილიონ ევროს შეადგენდა12.

დღესდღეობით ფული არ იქმნება ძვირფასი ლითონების გადამუშავებით, როგორც ეს საუკუნეების 
წინ ხდებოდა. ჯერ კიდევ ძველი ბერძენი ფილოსოფოსები პლატონი და არისტოტელე მსჯელობდნენ 
ფულზე და სვამდნენ კითხვებს – ფულის ღირებულებას მასში შემავალი ძვირფასი ლითონების 
რაოდენობა განსაზღვრავს თუ ნომინალი, რომელსაც სახელმწიფო აწესებს? დღეს რომ ფულს მასში 
შემავალი მასალების ღირებულება ჰქონდეს, მაშინ 200 ლარიან ფულის კუპიურას მხოლოდ ქაღალდის 
და მასზე დატანილი საღებავის ფასი ექნებოდა.ამიტომ, ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ 200 ლარიანს 
200 ლარის ნომინალური ღირებულება ჰქონდეს.რაც შეეხება ამ 200 ლარიანის მსყიდველუნარიანობას 
– ეს სულ სხვა თემაა და წინამდებარე კვლევის საგანს არ წარმოადგენს. 

ბანკების მიერ ფულის შექმნის პროცესს თუ შევხედავთ, ვნახავთ რომ ისინი ფულს „არაფრისგან“ ქმნიან. 
როდესაც კლიენტი (ფიზიკური, იურიდიული პირი ან სახელმწიფო) სესხს იღებს, ბანკი მის ანგარიშზე 
ელექტრონულად „დასვამს“ ამ თანხას. 

ბანკს სესხის გასაცემად სულ არ სჭირდება სეიფის გახსნა და იმ თანხის გამოღება, რომელიც მასთან 
დეპოზიტარებს აქვთ განთავსებული. ერთადერთი, რაც მან უნდა გააკეთოს, შემოტანილი თანხებიდან 

12 https://www.oenb.at/isaweb/report.do?report=1.3.1
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შექმნას, გაცემულ სესხზე რამდენიმე პროცენტიანი მინიმალური რეზერვი13 (საქართველოში 2%, 
ევროკავშირში 1%). 

საბოლოოდ რა რაოდენობის ფული „შეიქმნება“იმაზეც არის დამოკიდებული, თუ რამდენი იქნება 
მოთხოვნა და რამდენ კრედიტს გასცემს ბანკი. თუმცა, მიუხედავად მოთხოვნისა, ბანკი არასდროს არ 
აკმაყოფილებს ყველას, ვისაც კი კრედიტის მიღება სურს.

ამ პროცესს მთლიანად ზედამხედველობს ეროვნული ბანკი, რომელიც მინიმალური რეზერვების 
შექმნით და საპროცენტო განაკვეთების დაწესებით ფულის რაოდენობასა და მთლიანად ეკონომიკაზე 
ახდენს გავლენას. ამ დროს მნიშვნელოვანია ეროვნულმა ბანკმა ოქროს შუალედი იპოვოს, რადგან თუ 
ნაკლები ფული გაუშვა მიმოქცევაში მაღალი ინფლაციის რისკი კი იკლებს, მაგრამ ეკონომიკას აკლდება 
ფული, და – პირიქით.

ნახაზი # 8 – ფულის შექმნის პროცესი 14

ბანკების არსებობის ისტორიას თუ გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ წელიწადი ისე არ გავა, რაიმე 
ახალი რეგულაცია არ შემოიღოს საზედამხედველო ორგანომ. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის 
შემდეგ მსოფლიოს წამყვან ექსპერტებს შორის მიმდინარეობს ცხარე დისკუსია ბანკებისთვის 
ფულის შექმნის უფლების ჩამორთმევის თაობაზე, რაც,პირველ რიგში, უზომოდ დიდი რაოდენობის 
კრედიტების გაცემას შეზღუდავდა და შედეგად ნაკლები იქნებოდა ფინანსური ე.წ. „ბუშტების“ 
და კრიზისების წარმოქმნის რისკები. თუ ბანკები ელექტრონულად ფულს ვეღარ შექმნიან, მაშინ 
ისინი მხოლოდ იმ თანხის გაცემას შეძლებენ კრედიტად, რაც მათ თავად გააჩნიათ კლიენტების 
მიერ დეპოზიტად შემოტანილი ფულის სახით, ან ბანკებმა უნდა ისესხონ თანხა ეროვნული ბანკისა 
და სხვა ორგანიზაციებისაგან. ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს 100%-იანი კონტროლი ექნებოდა 
კომერციულ ბანკებზე.

ბანკების მიერ ფულის შექმნის პროცესის განვითარება სამ ეტაპად შეგვიძლია დავყოთ, რომლის პირ-
ველი ეტაპი მე-18 საუკუნეში იღებს სათავეს და მე-20 საუკუნეში სრულდება:

1. ყველა ბანკმა ურთიერთშორის უნაღდო ანგარიშსწორება შემოიღო;

13 საქართველოში „კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების 
შექმნისა და გამოყენების წესის.“ თანახმად,ყველა კომერციულ ბანკს მოეთხოვება საერთო რეზერვის შექმნა 
თითოეული სტანდარტულად კლასიფიცირებული სესხისათვის სესხის ძირითადი თანხის გადაუხდელი ნაშთის 2%-ის 
ოდენობით.

14 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/geldschoepfung-wie-kommt-geld-in-die-welt-11637825.html
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2. შეიქმნა მინიმალური რეზერვების სისტემა, რის მიხედვითაც ბანკები ვალდებულნი იყვნენ გაცე მული 
კრედიტის გარკვეული პროცენტი დაერეზერვებინათ;

3. მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ეროვნული (ცენტრალური) ბანკების მონოპოლია, რა დროსაც 
მხოლოდ მათ შეეძლოთ ნაღდი ფულის გამოშვება. მანამდე კომერციული ბანკები თავად ბეჭდავდნენ 
და უშვებდნენ ფულს. 

ფულადი სისტემის ნაკლოვან მხარეს წარმოადგენს ის, რომ მას უზარმაზარი რყევების გამოწვევაც 
შეუძლია, რადგან ეკონომიკური აღმასვლის პერიოდში ბანკები არაადეკვატურად ბევრ სესხს გასცემენ 
(ანუ ბევრ ფულს ქმნიან), ხოლო რეცესიის დროს კი პირიქით – ამცირებენ. ამ დროს ეკონომიკისთვის 
საჭირო ფულის რაოდენობის არმიწოდებამ კრიზისი შეიძლება უფრო გააღრმავოს. დროდადრო 
მოწინავე ექსპერტებს შორის ცხარდება დისკუსია ბანკებისთვის ფულის შექმნის უფლების ჩამორთმევის 
თაობაზე. ამის განხორციელების შედეგად,ეროვნულ ბანკს ეკონომიკისათვის ფულის მიწოდების 
მხოლოდ სამი გზა ექნებოდა: 

1. სესხების გაცემა კომერციულ ბანკებზე, რომლებიც ამ ფულს სხვებზე გასცემენ;

2. მოქალაქეებზე ფულის ჩუქება (რაც არ უნდა სასაცილოდ ჟღერდეს);

3. ინფრასტრუქტურული თუ სხვა მიზნებისთვის სახელმწიფოსთვის თანხების გამოყოფა;

ბანკებისთვის ფულის შექმნის უფლების ჩამორთმევა ახალი თემა არ არის და ამას ჯერ კიდევ 1930-
იანი წლების მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროს ითხოვდა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ცნობილი 
ეკონომისტი ირვინგ ფიშერი. მას, გარდა სხვა ცნობილი ეკონომისტებისა, აშშ-ს მაშინდელი პრეზიდენტი 
ფრანკლინ დელანო რუზველტიც კი უჭერდა მხარს, მაგრამ ბანკების ძლიერი ლობისტების გამო 
ვერაფერს გახდნენ. 

ალბათ, ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ სახელწიფოს მხრიდან კომერციული სტრუქტურების 
შეზღუდვა უფრო მემარცხენე სოციალისტურ ხასიათს ატარებს, ვიდრე მემარჯვენე 
ლიბერალურს. მაგრამ ბანკების შეზღუდვას, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნეოლიბერალური 
ეკონომიკის „მამად“ აღიარებული, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ამერიკელი ეკონომისტი მილტონ 
ფრიდმანიც უჭერდა მხარს. იგი 1969 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში – „ოპტიმალური ფულის 
რაოდენობა“ – ითხოვდა, რომ კომერციულ ბანკებს ჩამორთმეოდათ ფულის შექმნის უფლება 
და ცენტრალურ ბანკებს 100%-იანი მინიმალური რეზერვის ვალდებულება დაეწესებინათ, 
რაც ინფლაციასთან ბრძოლას შეუწყობდა ხელს. 100%-იანი მინიმალური რეზერვი ნიშნავს 
იმას, რომ ბანკი რა თანხასაც გასცემს კრედიტად, ზუსტად იგივე თანხა უნდა დაარეზერვოს. 
კრედიტის გაცემაზე დღევანდელი მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები კი (საქართველოში – 
2%, ევროკავშირში – 1%, აშშ-ში – 0%-ია) სესხების „ასტრონომიული“ მოცულობით გაცემის 
საშუალებას იძლევა.

ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, შეიძლება დარწმუნებით ვთქვათ, 
რომ ბანკებისთვის ფულის შექმნის უფლების ჩამორთმევას ვერცერთი მთავრობა ვერ შეძლებს. 
ეს ვერ შეძლო ფრანკლინ რუზველტმაც, რომელიც მიჩნეული იყო ჰიტლერის ერთ-ერთ 
დამმარცხებელ გმირად და ოთხჯერ იყო პრეზიდენტად არჩეული, მაშინ როცა მის ქვეყანაში ერთი 
და იმავე ადამიანის არჩევა მხოლოდ ორჯერ შეიძლება პრეზიდენტად. სავარაუდოდ, ამას ვერ 
შეძლებენსხვა დასავლეთის ქვეყნებიც, რომელთა მთავრობებსა ან ეროვნულ ბანკებში მრავლად 
არიან წარმოდგენილნი სხვადასხვა ძლიერი გლობალური ფინანსური ინსტიტუტების გავლენიანი 
თანამშრომლები.

თუ თქვენ გუგლის საძიებო სისტემაში ჩაწერთ სიტყვათა კომბინაციას: „გოლდმან ზაქსის15 ყოფილი 
თანამშრომლები პოლიტიკაში“ („former goldman sachs employees in politics“) (ან თუნდაც, 
მოიძიებთ სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებს მსგავსს კონტექსტში) აღმოაჩენთ, რომ ამ ბანკის ყოფილი 
თანამშრომლები წარსულშიც და ამჟამადაც, იკავებენ ისეთ წამყვან ფინანსურ პოზიციებსა და 
თანამდებობებს, როგორიცაა:

•	 ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი;

•	 იტალიის პრემიერ მინისტრი;

15 Goldman Sachs – ამერიკული, მსოფლიოს ერთერთი გავლენიანი და უმსხვილესი ბანკი
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•	 აშშ-ს ფინანსთა მინისტრი;

•	 აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო სისტემის პრეზიდენტი;

•	 ინგლისის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი;

•	 ევროკომისიის პრეზიდენტი;

•	 ავსტრალიის პრემიერ მინისტრი;

•	 გერმანიის კანცლერობის კანდიდატი 2021 წლის არჩევნებში;

•	 და სხვ.

აზრთა სხვადასხვაობისა და მწვავე დისკუსიების თვალსაზრისით, არცსაქართველოა გამონაკლისი 
და ქართულ პოლიტიკურ და ფინანსურ სივრცეშიც ხშირად ვხვდებით ბანკების მომხრეებსა და მათ 
გამკრიტიკებელთა შორის გამართულ მწვავე დაპირისპირებას.



20

5. როგორ ვითარდებოდა ქართული საბანკო სისტემა

საქართველოში საბანკო სისტემის განვითარების მიმოხილვა ორ ნაწილად უნდა დავყოთ: მე-19 საუკუნის 
მეორე ნახევრიდან მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე და 1990-იანი წლებიდან, დამოუკიდებლობის 
მოპოვებიდან, დღემდე. საბჭოთა კავშირის დროს კომერციული ბანკები არ არსებობდა და ის, რაც 
არსებობდა უფრო შემნახველი სალაროები იყო.

მე-19 საუკუნის სამოციან წლებში რუსეთის იმპერიის მიერ დაპყრობილ საქართველოში ჩნდება 
პირველი ფულის შემნახველ-გამსესხებელი ამხანაგობები. 1866 წელს თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში 
გაიხსნა სახელმწიფო ბანკის პირველი ფილიალები. 1871 წელს დაარსდა თბილისის კომერციული ბანკი, 
რომლის დამფუძნებლები მაშინდელი მსხვილი ვაჭრები და მრეწველები იყვნენ.

თავისი მნიშვნელობით და მასშტაბებით პირველ ადგილზე უპირობოდ უნდა დავაყენოთ თბილისის 
სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკი16, რომელიც 1874 წელს დაარსდა და 1905 წლამდე ილია 
ჭავჭავაძე ხელმძღვანელობდა. ბანკმა რეალური საბანკო ოპერაციების დაწყება 1875 წლიდან შეძლო, 
რადგან ილიას თითქმის მთელი ერთი წელი დასჭირდა პეტერბურგში ფინანსთა მინისტრისგან 
დამტკიცებული წესდება რომ მოეპოვებინა. ილია კორუმპირებულ-ბიუროკრატ მთავრობასთან 
ლიცენზიის მისაღებად დაუღალავად იბრძოდა და პარალელურად მოსკოვსა და პეტერბურგში არსებულ 
სხვადასხვა კომერციული ბანკების მაგალითზე საფუძვლიანად სწავლობდა საბანკო საქმიანობას. 

თბილისის სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკის დაარსების ისტორია კი ასეთია: 
რუსეთის იმპერიაში ბატონყმობის გადავარდნის შემდეგ (1861 წელი, კავკასიაში – 1864 წელი) 
მაშინდელმა საიმპერატორო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მემამულეებზე კომპენსაციები გაეცა. ამ 
ფაქტმა გააჩინა იდეა, რომლის მონახაზიც დიმიტრი ყიფიანს ეკუთვნოდა და რომელიც გულისხმობდა 
იმას, რომ თავად-აზნაურებს მიღებული თანხებიდან რაღაც წილი გაეღოთ ბანკის დასაფუძნებლად. 

1867 წელს ბანკის წესდების შესამუშავებლად შეიქმნა კომიტეტი, ხოლო 1872 წელს ილია ჭავჭავაძე 
აირ ჩიეს ბანკის მომავალ მმართველად.

16 იგი მდებარეობდა ახლანდელი საჯარო ბიბლიოთეკის I კორპუსში



21

დიმიტრი ყიფიანის თავდაპირველი პროექტი თავადაზნაურობას ზედმეტად პრივილიგებულ მდგო-
მარეობაში აყენებდა, ვიდრე სხვა მსესხებლებს. დიდგვაროვნებს კრედიტი ძალიან დაბალი პროცენტით 
უნდა მიეღოთ, ვალის გადაუხდელობის შემთხვევაში ბანკს არ უნდა გაეყიდა დაგირავებული ქონება, 
რომელიც დროებით მის საკუთრებაში გადადიოდა. მემამულეს ნება ეძლეოდა ვადის დაუთქმელად, 
ნებისმიერ დროს გამოესყიდა თავისი ქონება და უკან დაებრუნებინა. მუქთად ცხოვრებას მიჩვეული 
ქართველი თავადობა დიმიტრი ყიფიანის ასეთ იდეას აღფრთოვანებით შეხვდა, მაგრამ ილია 
ჭავჭავაძე ასეთ მიდგომას სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა, იგი ამბობდა17:

•	 „ბანკი თავადაზნაურობამ დააწესა იმ განზრახვით, რომ მისგან შეწირული ფული სესხად 
მოეფინოს ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ ისე მოეფინოს, რომ მაგ ფულს ერთი გროშიც არ დაეკარგოს, 
სესხმა ფული ასარგებლოს, ფულმა ფული მოიგოს და მხოლოდ ამ მოგებიდან უფრო ბევრი წილი 
ჩვენი ქვეყნის საერთო საჭიროებას მოხმარდეს და ზოგი კიდევ ღარიბთაც გაუნაწილდეს, იმ 
ღარიბთა, რომლებიც რომელიმე უბედურების გამო სიღარიბეში ჩაცვივნულან და არა იმათ, ვინც 
გულაღმა წვანან, გულზე ფაფუკი ხელები დაუკრეფიათ, პირი დაუღიათ და ჰყვირიან, მასვით და 
მაჭამეთო“.

დიმიტრი ყიფიანის მომხრეებად, სხვებთან ერთად, ითვლებოდნენ ივანე მაჩაბელი და აკაკი 
წერეთელიც. მოგვიანებით დიმიტრი ყიფიანის თანამოაზრეთა ჯგუფი იმასაც კი ითხოვდა, რომ 
გაყიდვის მაგივრად ბანკს დაგირავებული ქონებისთვის მოეარა, შემოსავლიანი გაეხადა, ამ 
შემოსავლიდან გამოექვითა მემამულის ვალი და ქონება მისთვის დაებრუნებინა. ილია ამ მოთხოვნას 
დამცინავად გამოეხმაურა18:

•	 „აქ ამბობენ მამულები ნუღარ გაიყიდებაო, სურვილი კარგია, მაგრამ არა გამოდის რა მარტო 
სურვილისგან. ვინ ამბობს, კარგი იქნებოდა, რომ ბანკმა ფული გვასესხოს და უკან აღარ 
მოგვთხოვოს ხოლმე. უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ ბანკმა ყველას უხვად მოგვაყაროს ფული, 
ოქროთი აგვავსოს, თუნდა არ ვთხოვდეთ კიდეც, მაგრამ ჩემდა და თქვენდა სამწუხაროდ 
მაგისთანა ბანკები შეუძლებელია. ჩვენი უბედურება ის არის, რომ სესხით სარგებლობა არ 
ვიცით. ბანკმა ყველა ჩვენგანი უნდა შეაჩვიოს ვალის პირნათლად გადახდას, როცა მოვალე ვალს 
არ უხდის, პირიქით ეტანება კიდეც, ამისთანა მოვალესთან გულჩვილობის გამოჩენა სწორედ 
გულქვაობა იქნება“.

აკაკი წერეთელი, საერთოდაც ბანკის შემქმნელებს ბრალს სდებდა ხალხის დაღუპვაში, მისი აზრით, 
ბანკი რომ არ დაეარსებინათ, ფულის სესხებაც ასეთი ადვილი არ იქნებოდა და მსესხებლებიც 
თავს არ დაიღუპავდნენ. ილია ჭავჭავაძემ მასაც ჩვეული არგუმენტირებული პასუხი გასცა19:

•	 „როგორც რკინისგზა არ არის მავნებელი იმით, რომ ადვილად სასიარულო სახსარი მოგვცა, ისეც 
ბანკი, რომ ძნელად საშოვარი ფული ადვილად საშოვარი გაგვიხადა. ვის დაუშრია წყალი იმიტომ, 
რომ ზოგიერთს გაუფრთხილებელ კაცს არჩობს“.

ბანკის ფუნქციონირების შესახებ პოლემიკა ილია ჭავჭავაძესა და მის ოპონენტებს შორის წლების 
მანძილზე გრძელდებოდა პირადი საუბრებისა თუ მაშინდელი გაზეთების ფურცლებზე. 

როგორც ცნობილია, ილიამ საბოლოოდ მაინც თავისი გაიტანა და მიიღო ძალიან საინტერესო 
წესდება, რომელიც ბანკის კომერციული მიზნების გარდა სოციალურსაც და ეროვნულ 
საჭიროებებსაც ითვალისწინებდა. მისი თაოსნობით ცალკე შეიქმნა ფონდი „საერთო-სასარგებლო 
კაპიტალი“, სადაც საადგილმამულო ბანკის წმინდა მოგებიდან 40% (1881 წლიდან 35%) 
გადაირიცხებოდა და მოხმარდებოდა ქართული სკოლების, კულტურული დაწესებულებების, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და სხვა მსგავსი ეროვნული მნიშვნელობის ინსტიტუციების 
დაფუძნებასა და განვითრებას. ილია აქაც დიდ წინააღმდეგობას აწყდებოდა კოლეგებისგან. 
მიუხედავად ქვეყნის საკეთილდღეოდ მიმართული საქმისა, თითოეული გაცემული მანეთი მათ 
ჯიბეს აკლდებოდა და ამას ადვილად ვერ ეგუებოდნენ. ამ დაპირისპირებას დამადასტურებელია 
ბანკის ყოველწლიური კრების ოქმები, სადაც კენჭისყრის შედეგად წყდებოდა ამა თუ იმ 
ღონისძიების დაფინანსება. უნდა ითქვას, რომ ილია ჭავჭავაძის მოწინააღმდეგეები ბანკის 
გამგეობაში უმცირესობაში იყვნენ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ოპონენტები მას სერიოზულ 

17 გაზეთი “დროება“, 1875, #15
18 გაზეთი „ივერია“, 1892 #110
19 გაზეთი „ივერია“, 1886, #102 და 103
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სირთულეებს უქმნიდნენ. ივანე მაჩაბელმა, რომელიც ილიას მეგობრად ითვლებოდა (მათ ერთად 
თარგმნეს შექსპირის „მეფე ლირი“), თავის მომხრეებთან ერთად საჩივრის წერილიც კი გააგზავნა 
პეტერბურგში ფინანსთა სამინისტროში, საიდანაც რევიზორი მოავლინეს ბანკის შესამოწმებლად, 
მაგრამ მან მის მომწვევებს იმედი გაუცრუა და ქართული ბანკი საუკეთესო და მისაბაძ ბანკად 
მიიჩნია რუსეთის იმპერიაში. 

1896 წელს ხანგრძლივი დაპირისპირებით და ინტრიგებით შეწუხებულმა ილია ჭავჭავაძემ განცხადება 
დაწერა გადადგომის თაობაზე, მაგრამ გამგეობამ, აბსოლუტური ხმათა უმრავლესობით, მისი განცხადება 
არ დააკმაყოფილა და თავმჯდომარედ დატოვა. ილია დაახლოებით ათჯერ იქნა არჩეული ბანკის 
მმართველის თანამდებობაზე და 1905 წლამდე, ჯანმრთელობის გაუარესებამდე ხელმძღვანელობდა 
ბანკს. ალბათ, იგი ერთადერთი თუ არა, ერთ – ერთი იშვიათაგანი ბანკირია მსოფლიო საბანკო 
ისტორიაში, ვინც ბანკის დაფუძნებისას თუ მისი მმართველობისას, პირადზე მეტად, საზოგადოებრივი 
ინტერესებიდან გამომდინარე საქმიანობადა.

ილია ჭავჭავაძის მმართველობის პერიოდში ბანკმა 2 მილიონ მანეთამდე გასცა განათლებისა და სხვა 
საზოგადოებრივი თუ სოციალ-კულტურული ღონისძიებების მხარდასაჭერად. 

ბანკი სესხებს გასცემდა მხოლოდ მიწის და ქალაქში მდებარე უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. 
თუ მოვალე სესხს ვერ გადაიხდიდა, ინიშნებოდა დღე, როცა ქონება აუქციონზე გასაყიდად 
გადიოდა. ვერგაყიდვის შემთხვევაში, ორ კვირაში განმეორებით ინიშნებოდა საჯარო გაყიდვა და 
თუ ამ შემთხვევაშიც არ გამოჩნდებოდა მყიდველი, მხოლოდ ამის შემდეგ გადადიოდა ქონება ბანკის 
მფლობელობაში. 

აღსანიშნავია ერთი უპრეცენდენტო ცვლილება, რომელიც 1881 წელს ბანკის წესდებაში შევიდა 
და რის შედეგადაც ბანკის გამგეობის წევრებად დამფუძნებლებთან ერთად მსესხებლებიც 
მოგვევლინენ.

რადგან ბანკი და კრედიტი მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისთვის უცხო ხილი იყო, ილია ხალხის 
განათლებას გაზეთ ივერიაში წერილების გამოქვეყნებით ცდილობდა. მისი ერთ-ერთი გამონათქვამი, 
დღევანდელი გაგებით ბიზნესკრედიტის შესახებ, დღესაც ისევე აქტუალურია, როგორც მე-19 
საუკუნეში:

•	 „კრედიტი ორი პირი მახვილია. თუ კაცი კრედიტს წარმოების გასაძლიერებლად არ მოიხმარს, იგი 
კაცის დამღუპველია, ის კრედიტი კი, რომელიც იხმარება წარმოების გასაძლიერებლად, ერთი 
იმისთანა წყაროა საზოგადო სიმდიდრისა, ურომლისოდაც კეთილდღეობა საზოგადოებისა ძნელად 
იგულისხმება“

თბილისის სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკი გაუქმდა 1917 წლის რუსეთის ოქტომბრის 
რევოლუციის შემდეგ. ამ დროისთვის მისი ბალანსი შეადგენდა 1,17 მლრდ. მანეთს, ხოლო ბანკში 
დაგირავებული იყო 1 937 ჰექტარი მიწა.

შენიშვნა: გვინდა ხაზი გავუსვათ, რომ აკაკი წერეთელიც, დიმიტრი ყიფიანიც და ივანე მაჩაბელიც 
უდიდესი პიროვნებები და საზოგადო მოღვაწეები იყვნენ და არაფრით არ ვაკნინებთ მათ როლს 
საქართველოს ისტორიაში. 

თანამედროვე ქართულ საბანკო სისტემას კი საფუძველი 1991 წელს ჩაეყარა საქართველოს ეროვნული 
ბანკის (სებ) შექმნით. თავიდან მას კანონმდებლობით გარანტირებული დამოუკიდებლობა არ ჰქონდა, 
რაც ხშირად ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მის საქმიანობაში 
უხეშ ჩარევას იწვევდა. 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, საბანკო სექტორიც, ეკონომიკის სხვა ყველა დანარჩენი 
სექტორის მსგავსად, გაუმართავი იყო, ამიტომ კერძო საბანკო ლიცენზიის მიღება ძალიან ადვილად 
შეიძლებოდა. ამ პერიოდში იქმნებოდა და იხურებოდა ასობით ბანკი, რომლებსაც საბანკო და ფინანსურ 
სექტორში არაფრისმცოდნე ხალხი მართავდა, ხშირად არაკეთილსინდისიერი მიზნებით. ასეთი ბანკების 
მფლობელები სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ხალხის ძარცვით ფულს შოულობდნენ და საზღვარგარეთ 
გარბოდნენ. მოსახლეობამ ამ პერიოდში დაკარგა საბჭოთა კავშირის დროს დაგროვებული ანაბრები, 
რაზეც პრეტენზიას დღესაც აცხადებს. 
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საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შემდეგ, უკვე 1995 წლის კონსტიტუციით 
განისაზღვრა და გამყარდა ეროვნული ბანკის სტატუსი. დაახლოებით ამავე წლებიდან იწყება 
კომერციული ბანკების საქმიანობის თანდათანობითი, უფრო გამკაცრებული რეგულაციების შემოღება, 
რამაც საბოლოოდ უზრუნველყო გამართული საბანკო სისტემის ჩამოყალიბება.

საქართველოს „საკანონმდებლო მაცნეს“ თუ გადავხედავთ, ვნახავთ რომ საბანკო – საფინანსო სფეროში 
უამრავი კანონი, რეგულაცია, ნორმატიული აქტი თუ ბრძანება შევიდა ძალაში. რაც შეეხება ჩვენი 
კვლევის საგანს, ის ეხება ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ფარგლებში საბანკო სფეროში 
განხორციელებული დირექტივებს, ამიტომ მას დაწვრილებით განვიხილავთ წინამდებარე კვლევის მე-8 
თავში. 

„სების“ მონაცემებით 1995 წელს საქართველოში 102 ბანკი იყო, დღეს კი – 15 – ია20. წლების 
მანძილზე ბევრი ბანკი გაკოტრდა და მათი ლიკვიდაცია განხორციელდა, ზოგი გაიყიდა და თავისზე 
მსხვილ ბანკს შეუერთდა, ზოგმა დატოვა საქართველო, მაგრამ მათმა მოღვაწეობამ დახვეწა 
საბანკო საქმიანობა, რამაც, საბოლოო ჯამში, სისტემის გამართულობა უზრუნველყო. 90-იანი 
წლებისგან განსხვავებით, ქართული საბანკო სისტემა, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო 
დონეზე დიდი ნდობით სარგებლობს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ორი ბანკის „თიბისის“ და 
„საქართველოს ბანკის“ წარმატება, მათი აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრება. აქვე 
აღვნიშნავთ, რომ ბანკების რაოდენობაზე მეტად მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორ ვითარდება 
თითოეული ბანკი. ფილიალების ქსელებით თუ ვიმსჯელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
2 -3 ბანკი დომინირებს. 

20 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
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6. საქართველოს საფინანსო სექტორის მიმოხილვა

საქართველოში 2005 წლიდან (განსაკუთრებით კი 2008-დან) ფინანსურ ორგანიზაციებზე მორგებულმა 
კანონმდებლობის შექმნამ ჯერ საკრედიტო ბუმი გამოიწვია, შემდეგ კი მოსახლეობის ჭარბვალიანობა. 
საფინანსო სექტორის გამდიდრებას დიდწილად ხელი შეუწყო კვლევის ამ თავში განხილულმა 
პროცესებმა. 

ეროვნულმა ბანკმა 2017 წელს მოსახლეობის ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით ჩაატარა კვლევა21, 
რომელმაც აჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში სესხები კლიენტის გადახდისუნარიანობის შესწავლის 
გარეშე გაიცემოდა იმ დროს, როცა ნახევარ მილიონამდე მსესხებელს არ უფიქსირდებოდა 
დასაქმებით ან სხვა წყაროებიდან მიღებული შემოსავალი და ასეთი მსესხებლების 45%-ს კრედიტებზე 
ვადაგადაცილება ჰქონდა.

2017 წლის საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მონაცემებით, სესხზე მიმდინარე ვადაგადაცილება 
ნახევარ მილიონზე მეტ ადამიანს ჰქონდა. სიტუაციას კიდევ უფრო ამძაფრებდა ის ფაქტი, რომ სესხზე 
ვადაგადაცილებული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ახალგაზრდაა. ხშირად ადამიანებს ერთდროულად 
რამდენიმე სესხი ჰქონდათ, ან ერთ სესხს იღებდნენ მეორე სესხის გადასაფარად და ასე შემდეგ.

ანალიზმა ცხადყო, რომ ყალიბდებოდა ფინანსური პრობლემების მქონე მოსახლეობის მზარდი მასა, 
რომელსაც ეზღუდებოდა საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც გრძელვადიან პერიოდში ფინანსურ 
სისტემაზე და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითად ისახებოდა.

ჩვენ თუ დავაჯამებთ ონლაინკრედიტების, მიკროსაფინანსო, საბანკო სექტორების ვადაგადაცილებული 
სესხების რაოდენობას და შევუფარდებთ საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის რიცხვს22, შეგვიძლია 
ნათლად წარმოვიდგინოთ ქვეყნის მოსახლეობის მდგომარეობა, რასაც სასესხო უზრუნველყოფაში მათ 
მიერ ჩადებული უძრავი თუ მოძრავი ქონებების დაკარგვის საშიშროება ამძაფრებდა.

ამ გარემოებების შედეგად, საქართველოს ეროვნული ბანკი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სახეზე იყო 
სასესხო ბაზრის კრიზისი, რაც საჭიროებდა გადამჭრელი ზომების მიღებას. 2018 წელს მიღებული იქნა 
საკანონმდებლო ცვლილებები, რის მიხედვითაც ეროვნულ ბანკს მიეცა უფლება დაერეგულირებინა 
სესხის გაცემის საკითხები ყველა იმ სესხის გამცემი სუბიექტისათვის, რომელსაც 20-ზე მეტი 
მსესხებელი ჰყავს. კანონი ძალაში შევიდა 2019 წლის 1 იანვრიდან. 

ეს კანონი დაეფუძნა ევროკავშირის მომხმარებელთა საკრედიტო შეთანხმებების შესახებ 2008/48/ 
EC დირექტივას, რომლის მიხედვითაც კრედიტორი დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს 
დაკრედიტების სტანდარტებს და წინასწარ შეაფასოს მსესხებლის გადამხდელუნარიანობა, ე.ი. არ 
გასცეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე. აღნიშნული დირექტივა მოიცავს არა მხოლოდ 
საბანკო, არამედ მთლიანი ფინანსური მომსახურების სფეროს, რომელიც საქართველოს მხრიდან 
შესრულებულია.

ახალ რეგულაციებამდე მიკროსაფინანსო სექტორი ხასიათდებოდა სუსტი რეგულაციებით და 
ზედამხვედველობით, რამაც ონლაინ სწრაფსესხებზე ასტრონომიული საპროცენტო განაკვეთების 
დაწესება გამოიწვია და შედეგად ძალიან მაღალი მოგების მარჟა განაპირობა და, რა თქმა უნდა, ეს 
ყველაფერი მომხმარებელთა უკიდურეს მდგომარეობამდე მიყვანის ხარჯზე. ალბათ, რეკლამებიდან 
ყველას ახსოვს, 100 ლარს ერთი კვირით თუ ვისესხებდით „მხოლოდ 7% „-ის გადახდა მოგვიწევდა, რაც 
წლიურად 350%-ზე მეტი გამოდიოდა. 

21 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=348
22 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონაცემებით დაახლოებით 3,45 მლნ ადამიანი
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2018 წელს დაწესდა საპროცენტო განაკვეთის ჭერი, მაგრამ დღესაც თუ გადავხედავთ ონლაინ 
გამსესხებლების ვებგვერდებს, ვნახავთ მათ ამაყ განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ მათი „წლიური 
ეფექტური23 საპროცენტო განაკვეთი არ აღემატება 99,9%-ს“. მიღებული კანონის თანახმად, 
ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთის ზედა ზღვარი 100%-ს შეადგენს, ხოლო დარიცხული 
და გადასახდელი პროცენტი, ჯარიმა და საკომისიო ერთიანად სესხის ნარჩენი ძირის 150%-ს არ 
უნდა აღემატებოდეს. ცნობისათვის, ევროკავშირში არსებობს ე.წ. „მევახშის კანონი,“ (usurious 
interests, excessive interest) რომლის მიხედვითაც არავის არ აქვს უფლება მსესხებელს საბაზრო 
საპროცენტო განაკვეთზე24 ორჯერ მეტი პროცენტი მოსთხოვოს. მაგალითად, თუ სამომხმარებლო 
სესხებზე საბაზრო განაკვეთი 4%-ია, გამსესხებელს უფლება აქვს მაქსიმუმ 8% მოითხოვოს. 
საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებს ეროვნული ბანკები აქვეყნებენ ფინანსურიორგანიზაციებზე 
დაყრდნობით. 

რაც შეეხება, ე.წ. ლარიზაციის (დედოლარიზაციის) ფარგლებში25 განხორციელებულ ცვლილებებს – 
აიკრძალა უცხოურ ვალუტაში სესხის გაცემა, თუ მისი მოცულობა ლარში გადაანგარიშებული 100 000-
ს არ აღემატებოდა, 2019 წლის იანვრიდან კი ეს ნიშნული 200 000 ლარამდე გაიზარდა. რამდენიმე 
განმარტება აღნიშნული კანონმდებლობის შესახებ:
•	 დოლარიზაცია – როდესაც მთლიანი სესხების მოცულობაში აშშ დოლარში გაცემულ სესხებს 

უდიდესი წილი უკავია;
•	 დედოლარიზაცია – დოლარში გაცემული სესხების წილის შემცირება;
•	 ლარიზაცია – ლარში საკრედიტო რესურსების ხელმისაწვდომობა, ლარში აღებული სესხების წილის 

ზრდა;

საქართველოში დოლარში გაცემული სესხების დიდი წილის არსებობა, ან/და უძრავი ქონების 
დოლარში ყიდვა-გაყიდვა, მოსახლეობის მხრიდან საკუთარი ვალუტის მიმართ უნდობლობაზე 
მეტყველებს.

იპოთეკური სესხების სეგმენტშიც განხორციელდა ცვლილებები და განისაზღვრა ასეთი სესხების 
მაქსიმალური ხანგრძლივობა – 15 წელი. გარდა ამისა, მოქალაქეები დაიყო 4 საშემოსავლო კატეგორიად 
და მათთვის დაწესდა სესხის გაცემის ლიმიტები და კოეფიციენტები, კერძოდ:
1. თუ თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარამდეა, შეგიძლიათ მხოლოდ იმ ოდენობის 

სესხი აიღოთ, რომლის ყოველთვიური შენატანი შემოსავლების 35%-ს არ აღემატება (ე.ი. მაქ-
სი მუმ – 350 ლ.)

2. თვეში 1000-2000 ლარამდე – ყოველთვიური შენატანი არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების 45%-
ს (ე.ი. მაქსიმუმ – 900 ლ.) 

3. თვეში 2000-4000 ლარამდე – ყოველთვიური შენატანი არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების 55%-
ს (ე.ი. მაქსიმუმ – 2 200 ლ.)

4. თვეში 4000 ლარზე მეტი – ყოველთვიური შენატანი არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების 60%-ს.

გატარებულმა ცვლილებებმა, ერთი მხრივ, ჭარბვალიანობის დონე კი შეამცირა, მაგრამ მეორე მხრივ, 
გამოიწვია მოსახლეობის კრედიტზე წვდომის შემცირება და ლარში გაცემული სესხების გაძვირება. 
სტატისტიკის დეპარტამენტის26 2018 წლის მონაცემებით, საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულის 
საშუალო ნომინალური ხელფასი 1068 ლარია. ნებისმიერი ბანკის ვებგვერდზე განთავსებულ სესხის 
კალკულატორს თუ მოვიშველიებთ, ვნახავთ, რომ პირველ საშემოსავლო კატეგორიაში შემავალი 
მოქალაქეებისათვის იპოთეკური სესხის აღება ძალიან გაძნელდა, მათი წილი კი, სტატისტიკის მიხედვით, 
ყველაზე მეტია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს და ალბათ, არც არასდროს გვექნება ოფიციალური მონაცემები, 
შეგვიძლია დიდი ალბათობით დავუშვათ, რომ სესხების გაცემა ჩრდილოვან27 ფინანსურ სექტორში 

23 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მოიცავს ყველანაირ საკრედიტო ხარჯს: პროცენტი, მომსახურების საკომისიო, 
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო, რისკები და აშ.

24 საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები საქართველოში იხილეთ https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304
25 კანონმდებლობაზე მუშაობა უკვე 2016 წელს დაიწყო, კანონების ამოქმედება დაიწყო 2017 წელს და რიგმა კანონებმა 

2018-2019 წლებში ცვლილებები განიცადა.
26 https://www.geostat.ge/salarium/?lang=ka (2020 წლის ივლისის ბოლოს, როდესაც ანგარიში მომზადდა, 2019 და 2020 

წლის სახელფასო მონაცემები ჯერ არ იყო ხელმისაწვდომი)
27 ეკონომიკის ჩრდილოვანი სექტორის სრული აღრიცხვა ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლებელია, შესაძლებელია მხოლოდ 

იმ ნაწილის აღრიცხვა, რაც საგამოძიებო ორგანოების მიერ ვლინდება.



26

გადაინაცვლებს და გაიზრდება ე.წ. კერძო „მევახშეობა“, რაც თავის მხრივ, ბიუჯეტში არგადახდილ 
გადასახადებს და მსესხებელსა და გამსესხებელს შორის შესაძლო კონფლიქტების არასასამართლო 
გზით გადაწყვეტას გამოიწვევს. (აქ არ იგულისხმებიან ის კერძო „მევახშეები“, რომლებიც 
სასესხო ხელშეკრულებას ნოტარიულად აფორმებენ და გადასახადის გადამხდელებადაც არიან 
რეგისტრირებულნი). 

საქართველოს მოსახლეობის არასახარბიელო ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ერთ-ერთი 
ინდიკატორია ბანკების მიერ ჩამორთმეული ქონების სტატისტიკა. ეროვნული ბანკის მიერ ყოველწლიურ 
ანგარიშში, 2009 წლიდან, ქვეყნდება ბანკების საკუთრებაში გადასული ქონების სტატისტიკა28. 

ნახაზი 8 # – კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებული ქონება

წელი დასაკუთრებულიაქტივები 
(მლნ. ლარი. ნაზარდი ჯამები)

2009 140
2010 210
2011 205
2012 220
2013 310
2014 300
2015 320
2016 340
2017 410
2018 450
2019 450

სამწუხაროდ, ეს მონაცემები ძალიან ზედაპირულია, წარმოდგენილია მხოლოდ დიაგრამებით, არ არის 
მოცემული ქონების მახასიათებლები და ღირებულება. 

პრაქტიკიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ შემდეგი ქონება: 
•	 საწარმოო ფართი; 
•	 დაუმთავრებელი მშენებლობა;
•	 საცხოვრებელი ფართი;
•	 კომერციული ფართი;
•	 მიწა;
•	 მოძრავი ქონება;

ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით იმ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც გამსესხებელს უნდა შეეძლოს გირაოს 
სახით ჩადებული ქონების ჩამორთმევა იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი არ და ვერ ასრულებს თავის 
ვალდებულებებს, მაგრამ თუ დავაჯამებთ ბანკების, მიკროსაფინანსოების თუ სხვა კრედიტორების მიერ 
უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე ჩამორთმეულ უძრავ/მოძრავ ქონებას და მხედველობაში მივიღებთ, 
მთელ რიგ შემთხვევებში, კატასტროფულად მაღალ საპროცენტო განაკვეთს29, ჩნდება საფუძვლიანი 
ეჭვი, რომ ასე გაგრძელების შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება შეფერხდება.

საინტერესოა იმის ცოდნაც, თუ რამდენი ქონება ჩამოერთვა იურიდიულ და რამდენი – ფიზიკურ პირებს, 
მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. 

28 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=348
29 განვიხილეთ რამდენიმე რეალურად არსებული სხვადასხვა სასესხო ხელშეკრულება. პენსიონერებზე სესხი გაიცემა 

წლიურ 32%-იდან (ეფექტური 39%)
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ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკებმა“ 2019 წლის დეკემბერში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროზე 
დაყრდნობით, გამოაქვეყნა კვლევა30, სადაც მოცემულია, 2019 წელს, 10 თვის განმავლობაში აუქციონის 
წესით ჩამორთმეული და რეალიზებული ქონების პროცენტული მაჩვენებელი კრედიტორების მიხედვით:

•	 კომერციული ბანკები – 40%;

•	 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები – 11%;

სხვა იურიდიული და ფიზიკური პირები – 49%;
კვლევაში არ არის წარმოდგენილი მონაცემები კერძო „მევახშეების“ მიერ გაცემული სესხებისა და მათ მიერ 
ჩამორთმეული ქონების შესახებ. როგორც ვიცით, ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიაზაციებისაგან 
განსხვავებით, „კერძო მევახშეებისათვის“ გადასახდელი სესხის პროცენტი გაცილებით მაღალია და 
საკრედიტო პირობებიც – გაცილების მკაცრი, მაგრამ სესხის მიღება – ბევრად ადვილი, რადგან ისინი არ 
ითხოვენ, ან ნაკლებად ითხოვენ შემოსავლების დადასტურებას, ამიტომ „კერძო მევახშეებს“ მოსახლეობის 
ის ნაწილი მიმართავს, ვისაც ბანკები არასაკმარისი შემოსავლების გამო კრედიტს არ აძლევენ.

დაგირავებული ქონების გაყიდვის პროცედურა და პირობები შემდეგია: 

•	 გირაოთი უზრუნველყოფილი სესხის დაუბრუნებლობის შემთხვევაში კრედიტორი ვალდებულია, 
გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ქონება გაყიდოს საბაზრო ფასად, საიდანაც დაიფარება სესხის ძირი 
და პროცენტი, მორჩენილი თანხა კი მსესხებელს დაუბრუნდება. 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთებიდან და უძრავი ქონების გაყიდვის მთელი რიგი სირთულეებიდან 
გამომდინარე ხშირად სათუო ხდება, მორჩება თუ არა რაიმე თანხა, რომლითაც მსესხებელიც 
ისარგებლებს. 

მოვიყვანთ მაგალითს, სადაც კარგად ჩანს აღსრულების მექანიზმი და სიტუაციის სირთულე: დავუშვათ 
ქონების საბაზრო ფასი 100 000 ლარია, სააღსრულებო ხარჯები 3 000 ლარი, ხოლო პირს მართებს 
ბანკის 40 000 ლარი, რომელსაც ვეღარ იხდის:
•	 გირაოთი უზრუნველყოფილი სესხის დაუბრუნებლობის შემთხვევაში კრედიტორი მიმართავს საჯა-

რო ან კერძო31 აღმასრულებელს.
•	 ქონება გამოდის აუქციონზე გასაყიდად საბაზრო ფასით, ამას ემატება სააღსრულებო ხარჯები – ე.ი. 

ჯამში 103 000 ლარი.
o გაყიდვის შემთხვევაში, კრედიტორი მიიღებს კუთვნილ თანხას, აგრეთვე დაიფარება სააღსრუ-

ლებო ხარჯები, მორჩენილი თანხა კი მესაკუთრეს მიეცემა.
•	 თუ ქონება საბაზრო ფასად ვერ გაიყიდა, კრედიტორს უფლება აქვს ფასი დაწიოს, მაგ. 63 000 

ლარამდე.
o ამ შემთხვევაშიც, თუ გაიყიდა, კრედიტორი მიიღებს კუთვნილ თანხას, დაიფარება სააღსრულებო 

ხარჯები, მორჩენილი თანხა კი მესაკუთრეს მიეცემა.
•	 თუ დაწეული ფასითაც ვერ გაიყიდა ქონება, მაშინ ის მესამედ და საბოლოოდ გადის აუქციონზე, 

რომლის გასაყიდი ფასი მოიცავს ბანკის კუთვნილ თანხას დამატებული სააღსრულებო ხარჯები, ე.ი. 
43 000 ლარი.
o ამ მესამე და საბოლოო შემთხვევაში ქონება შეიძლება 43 000-ზე ნაკლებადაც გაიყიდოს, ანუ, 

მოხდება ფასის იქამდე დაწევა, სანამ ვინმე არ იყიდის. 
o თუ საკრედიტო ხელშეკრულებაში შესაბამისი შეთანხმება არსებობს, შეიძლება პირმა დამატებითი 

ქონებაც დაკარგოს, რადგან ვერ მოხდა კრედიტორის დავალიანების სრული დაფარვა.

საქართველოში ბანკებს უფლება აქვთ გამარტივებული წესით, სასამართლო პროცედურების გავ ლის 
გარეშეც, პირდაპირ მიმართონ აღმასრულებელს. ევროპაში სასამართლოს გარეშე ქონების ჩამორ-
თმევა არ ხდება. სასამართლო წარმოებაში არ მიიღებს ბანკის სარჩელს, თუ ის არ დაამტკიცებს, 
რომ კლიენტის გადამხდელუუნარობიდან მინიმუმ ორი წელი, ის არ ეცადა მსესხებლისათვის სესხის 
დაფარვის ინდივიდუალური პირობები შეეთავაზებინა. 

30 http://sab.ge/sites/default/files/dasakutrebuli_uzravi_koneba_pdp.pdf
31 კერძო აღმასრულებელთა რეესტრი იხილეთ: http://nbe.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=695
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თუ გადავხედავთ საქართველოში მოქმედი ბანკების საკრედიტო პორტფელებს, ყველას საკრედიტო 
პირობები თითქმის ერთი და იგივეა. მსესხებელი ვალდებულია სესხის უზრუნველსაყოფად ქონება 
საბაზრო ღირებულებაზე ბევრად დაბალ ფასად ჩადოს. ეს კი ბანკსა და მსესხებელს არასამართლიან 
პირობებში აყენებს. ხშირია შემთხვევები, როცა პირი ყიდულობს უძრავ ქონებას, მაგრამ ბანკის 
მიერ ამ ქონების საბაზრო ღირებულებაზე ბევრად დაბალი შეფასების გამო, საჭირო ხდება კიდევ 
დამატებითი ქონებით უზრუნველყოფა, რაც ერთი ორად ამძიმებს მსესხებლის მდგომარეობას, რადგან 
ვალდებულების ვერგადახდის შემთხვევაში, იგი უკვე ორ ქონებას კარგავს. 

მიუხედავად ზემოთ ნახსენები „ლარიზაციის ფარგლებში“ მიღებული ახალი რეგულაციებისა, რომლებმაც 
სესხების გაცემის შეზღუდვა და შედეგად ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გაუქმება გამოიწვია, 
ამ სექტორში გაცემული სესხები 2019 წელს 3%-ით მაინც გაიზარდა32 და 1,13 მლრდ. ლარი შეადგინა, 
რომლის 97% ფიზიკურ პირებზე მოდიოდა. ვადაგადაცილებული სეს ხების წილი კი – 10% იყო.

მიკროსაფინანსო სექტორიდან „გასული“ ორგანიზაციების უმეტესობა სესხის გამცემ სუბიექტებად 
დარეგისტრირდნენ, რის გამოც, მათ უფრო ნაკლები რეგულაციები შეეხოთ. 2019 წლის მონაცემებით, 
ასეთი სუბიექტები 204 იყო და მათ მიერ გაცემულმა სესხებმა 488 მლნ ლარი შეადგინა. 

სესხის გამცემ ყველა სუბიექტს შორის სალომბარდე სესხებს უდიდესი ადგილი უკავია, რაც ქვეყნის 
არასახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელია. როცა კლიენტს რეგულარული 
შემოსავალი არა აქვს ან აქვს – ძალიან მცირე და არასტაბილური, სესხის უზრუნველსაყოფად უძრავი 
ნივთები და ძვირფასი მეტალი ხდება საჭირო. 

რამდენჯერაც არ უნდა გავაანალიზოთ ეროვნული თუ კერძო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ 
გამოქვეყნებული ციფრები, ქვეყნის მოსახლეობის დავალიანების შესახებ რეალურ სურათს ვერ 
მივიღებთ, რადგან სამწუხაროდ, არ მოიპოვება ზუსტი მონაცემები პრობლემური სესხების ე.წ. 
„ამომღები კომპანიების“ შესახებ. სხვადასხვა მონაცემებით, მათი რაოდენობა ათზე მეტია. ერთ-
ერთი ასეთი კომპანიის სარეკლამო ვიდეო რგოლიდან ვიგებთ, რომ მათ საქართველოს მასშტაბით 
20 ფილიალი და 600 თანამშრომელი ჰყავთ. თუ გადავხედავთ საქართველოში კერძო ბიზნესის 
სექტორს, კომპანიაში 600 თანამშრომლის ყოლა საკმაოდ სარფიან საქმიანობაზე მიუთითებს.

იდეალურია იმდენი სესხი აიღოთ რამდენის გადახდასაც შეძლებთ, მაგრამ თუ ვეღარ იხდით და 
საბოლოოდ პრობლემური სესხების ამომღები კომპანიის ხელში აღმოჩნდებით, გვინდა რამდენიმე 
საჭირო რჩევა მოგცეთ.

როგორ	მოქმედებენ	ასეთი	კომპანიები	საქართველოში?	

მას შემდეგ, რაც სესხი „პრობლემური“ ხდება და მსესხებელი მის გადახდას ვეღარ ახერხებს, ფინანსური 
ორგანიზაციები ამ ვალდებულებებს პრობლემური სესხების ამომღებ კომპანიებს გადასცემენ, 
რომლებიც ხშირად ძალიან უხეში მეთოდებით ცდილობენ სესხის ამოღებას. „ვალდებულების 
გადაცემაში“ იგულისხმება აქტივების გაყიდვა ან სარგებლობაში გადაცემა, ამ უკანასკნელის დროს, 
ძირი თანხა გამსესხებელს დაუბრუნდება, ხოლო პროცენტი, საურავი და ჯარიმა სესხის ამომღებ 
კომპანიას რჩება, რაც თავისთავად უბიძგებს მათ, რაც შეიძლება მეტი ჯარიმა და საურავი ამოიღონ. 

„ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია“-ს33 (აფბა) მოკვლევით ასეთ კომპანიებთან 
დამყარებულ ურთიერთობასა და საქმიანობაში ფიქსირდება შემდეგი სახის დარღვევები:
•	 პერსონალური მონაცემების მესამე პირზე გადაცემა;
•	 მუქარის და შანტაჟის ტონით ურთიერთობა;
•	 უკანონოდ მოპოვებული ბაზებით მუშაობა;
•	 გაუფორმებელი ხელშეკრულებები ან გაფორმებული ხელშეკრულებების პირობების შეცვლა;
•	 კლიენტის მიერ გადახდილი თანხით დავალიანების დაფარვის რიგითობის დარღვევა: პროცენტი, 

ჯარიმა, ძირი;

32 https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/annualreport/2020/annual_report_2019_num.pdf - ეროვნული ბანკის 2019  
წლის ანგარიში

33 https://commersant.ge/ge/post/afba-problemuri-aqtivebis-martvis-kompaniebi-kanondargvevebit-mushaoben
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•	 ხანდაზმული და ე.წ. „ჩამოწერილი“ სესხების გადახდევინება (ასეთი სესხი უკვე „ჩამოწერილია“ და 
კანონით მისი გადახდა აღარ უნდა ხდებოდეს).

რამდენიმე ძირითადი განმარტება ხანდაზმულობის ვადის და სესხის ჩამოწერის შესახებ:
•	 ხანდაზმულობის ვადებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს34, როგორც ვადას, რომლის 

გასვლის შემდეგ, პირს სხვა პირის მიმართ ეკარგება მოთხოვნის უფლება. არსებობს სხვადასხვა 
გარემოება და შესაბამისად, სხვადასხვა ვადები, საკრედიტო ხელშეკრულებებისთვის ის – 3 წელია.

•	 ხანდაზმულობის ვადა იწყება მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან;
o მაგ. პირმა ისესხა თანხა, რომელიც 01.10.2020-ს უნდა დააბრუნოს, თუ არ დააბრუნა, 

გამსესხებელს წარმოეშობა მოთხოვნის უფლება და მეორე დღიდან, 02.10.2020-დან აითვლება 
ხანდაზმულობის ვადა, რომელსაც 3 წლის შემდეგ ძალა დაეკარგება და გამსესხებელი მსესხებელს 
ვეღარ მოსთხოვს სესხის უკან დაბრუნებას. 

o რა თქმა უნდა გამსესხებელი ამ 3 წლის განმავლობაში მაქსიმალურად ეცდება თავისი ვალი 
დაიბრუნოს.

•	 სესხის ჩამოწერაც შესაბამისი კანონმდებლობით35 არის განსაზღვრული. გამსესხებელი მიუღებელ 
ვალს „უიმედოდ“ აღრიცხავს და გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ჩამოწერს, ანუ „წაშლის“ 
საბუღალტრო ჩანაწერებიდან, ტექნიკური სიტყვებით რომ გამოვხატოთ: „რაღაც გაფუჭდა და 
გადააგდო“. 

•	 ბანკს ამ დროს აქტივებიც უმცირდება და შესაძლო დანაკარგების რეზერვებიც, რომლის შექმნის 
ვალდებულებაც ყველა საკრედიტო ინსტიტუტისთვის კანონით არის განსაზღვრული. 

ყოველი სასესხო ხელშერკულების დადებისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არსებობს თუ არა 
ხელშეკრულებაში ჩანაწერი, რის მიხედვითაც ბანკს ენიჭება უფლება დაარღვიოს კონფიდენციალურობის 
პრინციპი და ხელშეკრულება, სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე, მესამე პირს გადასცეს 
აღსასრულებლად. თუ არ არსებობს ასეთი ჩანაწერი, მაშინ ეს ქმედება კანონდარღვევაა და თუ 
არსებობს, გასარკვევია, ასეთი პირობა ეწინააღმდეგება თუ არა მსესხებელთა უფლებების დაცვის 
შესახებ კანონმდებლობას.

რა უნდა გაითვალისწინოთ სესხის გამცემ კომპანიებთან ურთიერთობაში:
•	 არ დაამყაროთ მათთან ურთიერთობა იურისტის ან ადვოკატის კონსულტაციის გარეშე;
•	 არ გადაიხადოთ თანხა ზეპირი შეთანხმების საფუძველზე, იცოდეთ, სულ მცირედი თანხის გადახდაც 

კი გამოიწვევს სესხის ხანდაზმულობის პრინციპის დარღვევას („მკვდარი და ჩამოწერილი სესხი 
გაცოცხლდება“) და ათვლა დაიწყება თავიდან.

•	 ჯობია დაკისრებული ჯარიმა-საურავები გაასაჩივროთ და სასამართლომ დაგაკისროთ გადასახდელი 
თანხაც და ჯარიმაც, რადგან სასამართლოს მიერ დადგენილ თანხას პროცენტი, საურავი თუ ჯარიმა 
აღარ დაერიცხება. არსებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლო 
ჯარიმების, საურავების და პროცენტების არაგონივრულ ოდენობას, უმეტეს შემთხვევაში, ამცირებს.

•	 ე.ი. თუ აღსრულების ეროვნული ბიუროდან, სხვა ორგანიზაციიდან ან სასამართლოდან წერილი 
მოგივათ დავალიანების გადახდის შესახებ, აუცილებლად გამოიყენეთ გასაპროტესტებლად 
დაწესებული ვადა და შეიტანეთ შესაგებელი;

•	 ეცადეთ თქვენი დავალიანების გადახდის გრაფიკი ისე შეათანხმოთ, რომ ყოველთვიურად მცირე 
თანხა გქონდეთ გადასახდელი, რადგან თუ კიდევ მოგიწიათ გრაფიკის დარღვევა, სესხის ამომღები 
კომპანია ეცდება უფრო მეტი ჯარიმა დაგაკისროთ იმ მოტივით, რომ თქვენ განმეორებითი 
დარღვევის გამო „ძალიან დიდი ფინანსური ზარალი“ მიაყენეთ. 

34 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?publication=111
35 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3772749?publication=0
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არაპროფილური	საქმიანობები

ქართული საბანკო სექტორის კიდევ ერთი მანკიერი მხარეა არაპროფილური საქმიანობები.

ზემოთ მოყვანილი ეკონომიკისა და ფულის წრებრუნვის მოდელიდან ვხედავთ, რომ ბანკები უაღრესად 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკაში, ისინი ყველა რგოლს ერთმანეთთან აკავშირებენ. 
მაგრამ რა მოხდება, თუ ისინი სხვა არასაფინანსო ბიზნესსექტორებში შევლენ? ამას არაპროფილური 
საქმიანობა ეწოდება და საბოლოოდ მოგებული მხოლოდ ბანკი რჩება. ეს ის შემთხვევა არ არის, როცა 
კონკურენციის ზრდა პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებას, ფასების შემცირებას, ან ინოვაციებს 
უწყობს ხელს და მომხმარებელიც და მთლიანად ეკონომიკაც მოგებული რჩება.

წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია: პირს (როგორც ფიზიკურს, ისე იურიდიულს) სურს მომგებიან 
ბიზნესსექტორში შევიდეს, რომელშიც მანამდე არ საქმიანობდა. იგი ამ დროს, თუ თავისი ძალები არ 
ჰყოფნის, ქირაობს ფინანსისტებს, მარკეტინგის სპეციალისტებს, იურისტებს, რომლებიც აკეთებენ 
ფინანსურ გათვლებს, ატარებენ ბაზრის კვლევებს, ეცნობიან კანონმდებლობას, რის შემდეგაც იწყება 
ბიზნესი. მოპოვებული ინფორმაცია სრულყოფილი სულაც არ არის, რადგან არავინ გასცემს თავის 
კომერციულ საიდუმლოებას, მით უმეტეს, ამას არ გაუმხელს თავის კონკურენტს, სულხან – საბა 
ორბელიანის იგავისა – „კატის გაზრდილი ლომის“ – არ იყოს „ხეზე ასვლას არ ასწავლის“.

მაგრამ თუკი ბანკი გადაწყვეტს სხვა რომელიმე ბიზნესსაქმიანობას, მას კონკურენტებთან შედარებით 
დიდი უპირატესობა ექნება, რადგან იგი ფლობს ფაქტიურად ნებისმირი ბიზნესის შესახებ ამომწურავ 
და დეტალურ ინფორმაციას, სხვაგვარად ის სესხს არ გასცემს ბიზნესექტორისათვის. კრედიტის 
გაცემამდე ბანკებს ესაჭირეობათ შემდეგი მონაცემები:36

•	 ბოლო წლის შემოსავლები და ფულის მოძრაობა;
•	 დებიტორების (ვისაც ფული მართებთ) და კრედიტორების (ვისი ფულიცმართებთ) სია;
•	 ბუღალტრული ჩანაწერები (აქტივები, მარაგები, მოგება-ზარალი, ბალანსი და აშ.);
•	 ე.წ. „შავი“ ჩანაწერები, იმ მონაცემების აღრიცხვა, რაც ბუღალტერიაში არ ხვდება;
•	 შემოსავლების სამსახურში ჩაბარებული ყოველთვიური თუ წლიური საგადასახადო დეკლარაციები; 
•	 წერილობითი თუ ზეპირი ხელშეკრულებები;
•	 რა ფასებში ხდება პროდუქციის შესყიდვა მომწოდებლებისგან;
•	 პროდუქტის თუ მომსახურების თვითღირებულება;
•	 მოგების მარჟა;
•	 და სხვ.

იუმორს თუ მივმართავთ, ეს გავს „აღსარებას“, როცა პიროვნება თავის მოძღვარს ყველაფერს უმხელს. 
გამოდის, რომ ბანკი დაწვრილებითი ინფორმაციის მფლობელი ხდება ამა თუ იმ ბიზნესის შესახებ. 
ბუნებრივია, ბანკი რომელ სექტორშიც გადაწყვეტს ბიზნესის დაწყებას იმ სექტორიდან სესხის 
მსურველ სუბიექტებს საკრედიტო პირობებს გაუუარესებს, მაშინ როცა, თავის დაფუძნებულ სუბიექტს 
შეძლებისდაგვარად იაფ კრედიტს მისცემს. შედეგად, ვიღებთ არაკონკურენტულ გარემოს, რომელშიც, 
სხვა ბიზნესსუბიექტებთან ერთად, მომხმარებლებიც ზარალდებიან. 

2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისის და რუსეთთან ომის შემდეგ, როდესაც საქართველოს 
ეროვნულმა ბანკმა, მთავრობამ თუ პარლამენტმა ფინანსურ სფეროში მიღებული ბევრი კანონი 
ბანკებს მოარგეს, ქვეყანაში მათმა არაპროფილურმა საქმიანობამ ისეთ მასშტაბებს მიაღწია, რომ 
ბევრი ეკონომისტი საქართველოში წარმოების თუ სხვა ბიზნესის განუვითარებლობას დიდწილად 
ბანკებს აბრალებდა. მანამდე ქართულ ბანკებს, როგორც სხვა განვითარებული ქვეყნების ბანკებს, 
არაპროფილური საქმიანობები აკრძალული ჰქონდათ. გარდა მათზე მორგებული კანონმდებლობისა, 
ბანკების ზრდას ხელი შეუწყო მაშინდელმა 4 მილიარდიანმა საერთაშორისო დახმარებამ, საიდანაც 1 
მილიარდი უშუალოდ ბანკებმა მიიღეს. 

36 ამ კვლევის ავტორებს კონსულტანტების სახით რამდენჯერმე აქვთ სხვადასხვა კომპანიების მიერ სესხის აღების 
პროცეს ში მონაწილეობა მიღებული.
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რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების არც მაშინდელი და არც ახლანდელი დაბალი დონე 
მხოლოდ ბანკების ბრალი არ იყო და არ არის, მაგრამ კრიტიკა იმდენად გამწვავდა, რომ ეროვნული ბანკი 
ადგილობრივ ბიზნესსექტორთან კონსულტაციების და საერთაშორისო პრაქტიკის განხილვის შემდეგ, 
იძულებული გახდა 2014 წელს მიეღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში მოქმედ კომერციულ 
ბანკებს აკრძალვოდათ არაპროფილური საქმიანობა და საბანკო სექტორი შემოფარგლულიყო 
საფინანსო მომსახურების მიწოდებით.“37

აქვე უნდა ითქვას, რომ ბანკების მიერ არაპროფილური საქმიანობა მსოფლიოს სხვადასხვა გან-
ვითარებულ თუ არაგანვითარებულ ქვეყნებშიც დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს 
უსვამს საბანკო სექტორის რეალურ ძალას. 

2012 წელს მსოფლიო ბანკმა ჩაატარა კვლევა38 ბანკების რეგულირებისა და ზედამხედველობის შე-
სახებ (World Bank Regulation and Supervision Survey), რომელშიც ერთ-ერთ ძირითად საკითხად 
განხილული იყო ბანკების არაპროფილური საქმიანობა. 

კვლევა ჩატარდა 143 ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში – არა. მსოფლიო ბანკმა მოახდინა 
კრიზისული ქვეყნების იდენტიფიკაცია და მივიდა შემდეგ დასკვნამდე:
•	 ამ ქვეყნებს საბანკო სფეროში ბევრად სუსტი რეგულაციები ჰქონდათ;
•	 ბანკებისთვის ფაქტიურად არ იყო აკრძალული არაპროფილური საქმიანობა;
•	 პრობლემური სესხებისა და საკრედიტო დანაკარგების საკითხის დასარეგულირებლად არ იყო 

განსაზღვრული და შემუშავებელი შესაბამისი სამოქმედო გეგმა; 
•	 სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა რისკების პოლიტიკას

საქართველოს რომ დავუბრუნდეთ, ეროვნული ბანკის მოთხოვნით, კომერციული ბანკები ვალდებულები 
იყვნენ 2015 წლის 31 დეკემბრამდე უარი ეთქვათ არაპროფილურ აქტივებზე. ამ აქტივებს ისინი 
ფლობდნენ შემდეგ სფეროებში: 
•	 ლიზინგი;
•	 დაზღვევა;
•	 სამედიცინო სექტორი;
•	 ტურიზმი;
•	 უძრავი ქონების დეველოპმენტი;
•	 განათლება;
•	 სოფლის მეურნეობა;
•	 კვების მრეწველობა;
•	 ავტომობილების ბიზნესი;
•	 სპორტი;
•	 სწრაფი გადახდების აპარატები;
•	 საცალო სავაჭრო ქსელები;
•	 და სხვ.

იმ დროისთვის მხოლოდ ორი უმსხვილესი ბანკი ჯამში 71 კომპანიას ფლობდა. 

სპეციალისტები დღემდე უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რომ ეროვნული ბანკის მითითებები არა-
სათანადოდ სრულდება და ბანკები ჰოლდინგების39 საშუალებით არაპირდაპირ მაინც ეწევიან 
არაპროფილურ საქმიანობას. ბანკებს ადანაშაულებენ, რომ ზოგიერთ სექტორში ისინი კომპანიებს 
ფინანსებზე წვდომას გამიზნულად უზღუდავენ, რადგან მათში კონკურენტს ხედავენ და არ არიან 

37 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=2571
38 http://documents1.worldbank.org/curated/en/279091468168248726/pdf/wps6286.pdf
39  ჰოლდინგის დროს ერთი კომპანია ფლობს სხვა კომპანიების საკონტროლო პაკეტებს (წილის 50%-ზე მეტს) მათი საქ-

მიანობის კონტროლისა და მართვის მიზნით.
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მათი განვითარებით დაიტრესებულნი, არადა ბანკი ბიზნესის პარტნიორი და გვერდში მდგომი უნდა 
იყოს.

თუ ჩვენ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს შევხედავთ (ცხრილი #2) ვნახავთ, რომ 
იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხებიდან მიღებული შემოსავალი ბანკების მთლიანი შემოსავის 
მხოლოდ ერთ მესამედს შეადგენს და ფიზიკური პირებიდან მიღებულ შემოსავლებზე ნაკლებია. 

დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, თუ ბანკებს რეალურად აეკრძალებათ არაპროფილური საქმიანობა, 
გაჯანსაღდება კონკურენტული გარემო, გაიაფდება საკრედიტო რესურსები და ეკონომიკის 
განვითარებასაც შეეწყობა ხელი. ამისთვის, მინიმუმ ევროპული მოდელის გადმოღებაც კი საკმარისი 
იქნებოდა, სადაც ეკონომიკის მნიშვნელოვან სექტორებში (უძრავი ქონება; მრეწველობა და ა.შ.) 
ბანკებს, არც პირდაპირი და არც არაპირდაპირი გზით არაპროფილური საქმიანობის უფლება არა 
აქვთ. ფინანსურად არამომგებიან სექტორში შესასვლელად ბანკი თავად არ იქნება დაინტერესებული. 
ეს ფაქტორები კი ბიზნესისთვის კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნის. 

როდესაც აკრძალვაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვგულისხმობთ, რომ მხოლოდ ბანკს კი არ უნდა აეკრძალოს 
არაპროფილური საქმიანობა, არამედ მის ჰოლდინგურ ჯგუფში შემავალ სუბიექტებს, მის მფლობელებს 
და ტოპ-მენეჯმენტს. 
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7. დასავლეთის ქვეყნების საბანკო სისტემის მიმოხილვა

დასავლეთის ქვეყნების საფინანსო სისტემა უდაოდ გამართულად ფუნქციონირებს, მაგრამ თუ 
სიღრმისეულად გავეცნობით, აღმოვაჩენთ, რომ პრობლემები აქაც საკმაოდაა. ბევრია პრობლემური 
სესხი, რაც ეკონომიკაში მიმდინარე არაჯანსაღ პროცესებზე მიუთითებს. 
განვიხილოთ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები თანმიმდევრობით – თუ რასთან არის დაკავშირებული 
პრობლემური სესხების ზრდა:
1. ბანკი ვალდებულია პრობლემური სესხების ზრდასთან ერთად, რეზერვებიც გაზარდოს;
2. რეზერვების ზრდა იწვევს მოგების შემცირებას, რადგან რეზერვები მოგებიდან იქმნება;
3. მოგების შემცირება იწვევს მოგების გადასახადის შემცირებას;
4. ბანკს ეზრდება კაპიტალის ხარჯები, რადგან პრობლემური სესხებით გამოწვეული რისკების ზრდის 

გამო, უფრო ძვირად უწევს კაპიტალის მოძიება;
5. ბანკის მიერ გაცემული კრედიტების რაოდენობა მცირდება და მათზე საპროცენტო განაკვეთი 

იზრდება;
6. კრედიტების მოცულობის შემცირება და მათი გაძვირება უარყოფითად აისახება მცირე და 

საშუალო ბიზნესზე. ამ ტიპის ბიზნესთა უმრავლესობა მოკლე თუ გრძელვადიან პერიოდში ბანკის 
სესხზე არის დამოკიდებული. დიდი კონცერნებისგან განსხვავებით, ისინი საფონდო ბირჟებზე არ 
არიან წარმოდგენილნი სააქციო საზოგადოებების სახით, სადაც ბანკების გარეშეც შეეძლებოდათ 
ლიკვიდური სახსრების მოძიება;

7. მუხრუჭდება რეალური ეკონომიკა, რადგან განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა ძირითადად, 
მცირე და საშუალო ბიზნესზე დგას. 

დღესდღეობით დასავლეთის ქვეყნების საბანკო სისტემაში ბევრია პრობლემური ე.წ. „ზომბი“ ბანკები, 
რომელთაც იმდენად ბევრი პრობლემური სესხი აქვთ, რომ გაკოტრების პირას არიან. ტერმინმა „ზომბი 
ბანკი“ 30 წელზე მეტია, რაც დასავლეთის ქვეყნებში მყარად მოიკიდა ფეხი.

7.1. ზომბი ბანკები

„ზომბი ბანკს“ უწოდებენ ისეთ ბანკს, რომელიც გაკოტრებული ან თითქმის გაკოტრებულია, მაგრამ 
საბანკო საქმიანობას მაინც ეწევა, ანუ „მკვდარია, მაგრამ ცოცხალივით იქცევა“, როგორც ეს ფილმებშია. 

ეს ტერმინი 1987 წელს პირველად გამოიყენა ოჰაიოს უნივერსიტეტის (Ohio State University) საბან-
კო საქმისა და ფულადი პოლიტიკის პროფესორმა ედვარდ კეინმა (Edward J. Kane). მან მიუთითა იმ 
საშიშროებებზე, რომლებიც წარმოიშობა მაშინ, როცა გაკოტრებული ბანკები, სადაზღვევო კომ პა ნიები 
თუ სხვა ფინანსური ინსტიტუტები ბაზარზე ოპერირებას განაგრძობენ. პროფესორი კეინი ნა მდვილად 
ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ექსპერტად, რომლის პროგნოზებიც უმე ტეს შემთხვევაში 
მართლდება და მიტომაც ანგარიშგასაწევია. ის თავის ნაშრომებში აფ რთ ხილებდა საზოგადოებას 
მოსალონდელ საბანკო კრიზისზე იაპონიაში, ე.წ. პესო-კრიზისზე40 („ტიკილა-კრიზისი“), ასევე, აზიის 
კრიზისზე. ამ კრიზისებს მართლაც ჰქონდა ადგილი 1980-იან და 90-იან წლებ ში.

ტერმინმა „ზომბი ბანკი“ ფინანსურ სექტორში ფართო და საბოლოო გავრცელება ჰპოვა 2008 წლის 
ფი ნან სური კრიზისის შემდეგ, როდესაც 2009 წლის დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ჰარ-

40  პესო - მექსიკის და ლათინური ამერიკის ბევრი სახელმწიფოს ფულადი ერთეული
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ვარდის, ოქსფორდის და სტენფორდის უნივერსიტეტების პროფესორმა ნაილ ფერგიუსონმა (Niall 
Ferguson) გაამახვილა ყურადღება გაკოტრებულ, მაგრამ მაინც მოქმედ ფინანსურ ინსტიტუტებზე. 

როგორ იქცევა ჩვეულებრივი, მოქმედი ბანკი „ზომბი ბანკად“? წარმოვიდგინოთ ბანკი, რომელმაც 
ერთი მილიარდი კრედიტი გასცა, მაგრამ მას უკან ვეღარ იბრუნებს, რადგან მისი მოვალეები გადახდის 
უუნარონი არიან. როგორც ზემოთ უკვე ვახსენეთ ბუღალტრულად ბანკის მიერ გაცემული კრედიტები 
მისი აქტივებია, მაგრამ რეალურად ბანკს ერთი მილიარდის დანაკლისი აქვს, რაც „ქაღალდზე“ – 
ბალანსში აქტივებად არის ასახული. წესით ბანკმა ეს კრედიტები უნდა ჩამოწეროს, მაგრამ ამ დროს 
მენეჯმენტი ცდილობს დრო გაწელოს იმის იმედით, რომ ვინმე ინვესტორი ან სახელმწიფო ფინანსურად 
დაეხმარება და გადაარჩენს. როგორც კი ბანკი ჩამოწერს ცუდ კრედიტებს, ეს კლიენტებისთვის იმის 
სიგნალია, რომ ბანკი „ვალებში იხრჩობა“, თუ რატომ, შევხედოთ ჩვენთვის უკვე ნაცნობ, ბანკის 
ბალანსის ძალიან გამარტივებულ ვერსიას. დავუშვათ, რომ ბანკმა როგორც თავისი, ისე ჩვენი ფული 
მხოლოდ კრედიტებად გასცა.

ნახაზი # 9 – ბანკის ბალანსი 2

თუ ბანკი გაცემულ კრედიტს ვერ იბრუნებს, დგება იმის საშიშროების წინაშე, რომ თავის კლიენტებს ის 
მათ კუთვნილ თანხებსაც ვერ მისცემს. ამ ინფორმაციის გავრცელება იწვევს ბანკის კლიენტების პანიკურ 
ქცევას (ე.წ. bank run – საბანკო პანიკა) და ისინი ბანკის ფილიალებში მიდიან კუთვნილი თანხების 
მისაღებად. ასეთმა სპონტანურმა სიტუაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს ბანკის მყისიერი გაკოტრება. 

არსებობს საბანკო პანიკის (თანხების პანიკური გამოტანა) სამი ძირითადი მიზეზი:

•	 ჰიპერინფლაცია41 – ვინც პირველი გამოიტანს ბანკიდან ფულს, ყველაზე მეტი პროდუქტის ყიდვას 
ის მოასწრებს;

•	 ბანკის კრიზისი, მისი ფინანსურად ცუდი მდგომარეობა – ამ დროს ბანკს შეიძლება კრიზისიდან 
გამოსვლის რეალური გეგმაც კი ჰქონდეს, მაგრამ იმ ინფორმაციის გავრცელება, რომ ბანკი 
კრიზისშია, იწვევს ინვესტორებისა და კლიენტების პანიკას, ხდება თანხების გადინება და ბანკის 
გაკოტრება გარდაუვალი ხდება.

•	 ე.წ. ჯოგური ქცევა – როდესაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფის ქცევას იმეორებს. ფინანსურ 
სამყაროშიც ძალიან ხშირია ერთმანეთის გავლენით ქცევის გამეორება, მით უმეტეს, როცა 
ვსაუბრობთ წარმატებული ადამიანის ქცევაზე. ამის კარგი მაგალითია სრულიად ახალი ფაქტი, 
როდესაც უორენ ბაფეტმა COVID-19 პანდემიად გამოცხადების შემდეგ 4 უდიდესი ამერიკული 
ავიაკომპანიის (American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines und Southwest Airlines) აქციები 
გაყიდა. ეს ფინანსური ბაზრებისთვის იმის ნიშანი იყო, რომ მსოფლიოს ყველა ავიაკომპანიისთვის 

41 ძალიან მაღალი ინფლაცია, მაგ. ფასების მატება 50%-ით
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კრიზისული პერიოდი იწყებოდა და, თავის მხრივ, ეს ტურიზმსა და ტვირთების გადაზიდვაზეც 
აისახებოდა. ამ ქცევის გავლენით, სხვა ინვესტორებმაც დაიწყეს აღნიშნულ სექტორებში მოქმედი 
კომპანიების აქციების გაყიდვა, რამაც მათი ფასის ვარდბა გაოიწვია. 

როგორც წესი, „საბანკო პანიკას“ თავისი რეალური საფუძველი აქვს, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, 
როცა ბანკები გამიზნული, კრიმინალური ქმედების მსხვერპლი გამხდარან. ამის მაგალითია 2014 
წლის ივნისში ბულგარეთში ინტერნეტით და SMS-ებით ყალბი ინფორმაციების გავრცელება, რომ 
თითქოს Corpbank-ი კოტრდებოდა. ამ ინფორმაციით გამოწვეულმა პანიკამ ბანკი ისე დააზარალა, 
რომ ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა თავის თავზე აეღო სიტუაციის კონტროლი.42

„საბანკო პანიკის“ თავიდან ასაცილებლად დეპოზიტების დაზღვევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტია. როდესაც კლიენტმა იცის, რომ მისი თანხა დაზღვეულია კრიზისის, ქურდობის თუ სხვა 
შესაძლო საბანკო კატასტროფისგან, ნაკლებად აჰყვება „საბანკო პანიკას“ რაციონალურად იმოქმედებს 
და არ მოითხოვს თავის თანხის ბანკიდან გატანას. (უფრო დაწვრილებით დეპოზიტების დაზღვევა 
იხილეთ 8.5 თავში). 

ერთი ბანკის გაკოტრებამ შეიძლება ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვიოს და სხვა ბანკებიც ჩაითრიოს, 
რის შედეგადაც მთლიანი ფინანსური სექტორის სტაბილურობა ზიანდება. ამ დროს „ზომბი 
ბანკების“ დასახმარებლად ცენტრალური ბანკები საპროცენტო განაკვეთს ამცირებენ, მთავრობები 
ქვეყნის ბიუჯეტიდან თანხებს გამოყოფენ, რაც მწვავე პროტესტს იწვევს ხოლმე გადამხდელთა თუ 
ექსპერტების მხრიდან. 

2018 წელს ევროკავშირმა ევროპის ცენტრალური ბანკის (ECB) გეგმაზე დაყრდნობით მიიღო 
გადაწყვეტილება პრობლემური სესხების მქონე ბანკების დასახმარებლად, რამაც ECB-ს სა-
მეთვალყურეო საბჭოს43 პროტესტი გამოიწვია. თვით ECB-ს ერთ-ერთმა გენერალურმა დი რექ-
ტორმა, კორბინიან იბელმაც კი (Korbinian Ibel) გერმანულ გაზეთ „ზუდდოიჩე ცაითუნგთან“ 
(Süddeutschen Zeitung) მიცემულ ინტერვიუში44 აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებით „პატიოსანი“ 
ბანკები დაისჯებიან, ხოლო ის ბანკები, რომლებიც პრობლემურ სესხებს, ჩამოწერის მაგივრად 
წლობით ბალანსში კარგ კრედიტებად აღრიცხავდნენ, დაჯილდოვდებიან. 

ამ გადაწყვეტილებით, ბანკებს ეძლევათ რამდენიმე საშეღავათო წელი, რომლის დასრულებამდეც 
პრობლემური სესხების დასაზღვევად რეზერვების შექმნის და მათი რისკების მოდელებში მითითების 
ვალდებულება არ ექმნებათ. როგორც აღვნიშნეთ, ეს ბანკები გაკოტრებულები ან გაკოტრების პირას 
მისულები არიან, მაგრამ ბუღალტრულად ყველაფერი წესრიგში აქვთ. როგორც იბელი აღნიშნავს, ამ 
კანონით ხელი ეწყობა ახალ-ახალი „ზომბი ბანკების“ გაჩენას.

გადაწყვეტილების მიღებამდე, 2018 წლის აგვისტოში ECB-ს სამეთვალყურეო საბჭოს მაშინდელმა 
თავჯდომარემ დანიელე ნოიმ (Danièle Nouy) გამოაქვეყნა წერილი45, სადაც გააფრთხილა ევროკავშირის 
და ECB-ს მესვეურები, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ბანკების დისციპლინას რისკის 
მენეჯმენტში შეასუსტებდა, რაც შემდეგი ფინანსური კრიზისის შემთხვევაში კატასტროფულ შედეგებს 
გამოიწვევდა. 

ისტორიამ აჩვენა, (განსაკუთრებით 2008 წლის კრიზისმა, დაწვრილებით იხილეთ ქვემოთ), რომ 
ფინანსური კრიზისი ხშირად შედეგია ეკონომიკურად და ფინანსურად კარგ პერიოდებში ადვილად 
გაცემული უზომო რაოდენობის სესხისა. ეკონომიკური კრიზისის ან კონიუქტურის გაუარესებისას, 
უფრო და უფრო მეტ ფიზიკურ პირს თუ კომპანიას წარმოეშობა ფინანსური პრობლემები და ვეღარ 
უმკლავდებიან აღებულ ვალდებულებებს, რის შედეგადაც, ბანკებიც, თავის მხრივ, პრობლემებში 
ეხვევიან. 

ECB-ს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 2019 წელს ევროკავშირში პრობლემური სესხების 
რაოდენობა 786 მილიარდ ევროს46 შეადგენდა, საიდანაც უდიდესი ნაწილი იტალიის, საბერძნეთის, 
კვიპროსის და პორტუგალიის ბანკებზე მოდიოდა. 

42 https://www.economist.com/eastern-approaches/2014/07/02/why-the-run-on-banks
43 ევროპის ცენტრალური ბანკი (ECB)
44 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/finanzkrise-ezb-warnt-vor-neuen-zombiebanken-1.4249915
45 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter180831_Chountis.en.pdf
46 https://www.wiwo.de/politik/europa/faule-kredite-in-europas-banken-richtig-aufraeumen-geht-anders/23902304.html
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რა მიზნით და რის მისაღწევად მიიღეს ეს კანონი და რატომ მოდის ის მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვასთან კონფლიქტში?

კანონის მიმღებთა აზრით, ბანკები ცუდ კრედიტებს კარგი კრედიტებისაგან გამოაცალკევებენ და 
სპეციალურად მოძიებულ ინვესტორებზე გაყიდიან, რის შედეგადაც, მათი საკრედიტო პორტფელი 
გაუმჯობესდება. რა თქმა უნდა, ბანკები ამ შემთხვევაში ინვესტორებისგან ბევრად ნაკლებ თანხებს 
მიიღებენ, ვიდრე მოვალეებისაგან კრედიტის დაფარვისას მიიღებდნენ, ე.ი. ბანკი პრობლემური 
კრედიტების გაყიდვით წაგებული რჩება. ძველი კანონმდებლობით ბანკები ვალდებულნი იყვნენ 
მოსალოდნელი ზარალის შემთხვევაში თანხები მოეძიებინათ და რეზერვები შეექმნათ, რაც გაკოტრების 
პირას მყოფი ბანკებისთვის მძიმე ტვირთი იყო. ამ შემთხვევაში ბანკები ამჯობინებდნენ ცუდი სესხები, 
რომელთა ამოღების ალბათობა ნაკლებია, წლობით ჰქონოდათ „ჩამოკიდებული“, ვიდრე წაგებად 
დაეფიქსირებინათ და რეზერვები შეექმნათ. 

2018 წელს მიღებული გადაწყვეტილებით, ბანკებს მიეცათ უფლება, 3 წლის განმავლობაში პრობლემური 
კრედიტები ზარალად დააფიქსირონ, მაგრამ დამატებითი რეზერვები არ შექმნან. კანონის მომხრეები 
იმედოვნებენ, რომ ბანკები ცუდ კრედიტებს მოიშორებენ და გაყიდიან. 

ინვესტორები, ვინც პრობლემური სესხების საყიდლად მზად არიან ე.წ. აგრესიულ ინვესტორებს 
წარმოადგენენ, მაგ.: ჰეჯ-ფონდები. ჰეჯ-ფონდი ისეთი საინვესტიციო ფონდია, რომელიც მაღალ-
რისკიანი და სპეკულანტური ფინანსური ოპერაციებით არის დაკავებული. მისი მიზანი მოკლე დროში 
მაქსიმალური მოგების მიღებაა, რაც ძალიან აგრესიულ ნაბიჯებს მოითხოვს, ისეთს, როგორიცაა 
შეძენილი კომპანიების დაშლა, თანამშრომელთა მასიური გათავისუფლება და ა.შ. 

რას ნიშნავს მაღალრისკიანი ოპერაციები? ევროკავშირის საკრედიტო კანონმდებლობაში რისკის 5 
კატეგორია არსებობს A, B, C, D და E, სადაც A არანაირ რისკს არ ნიშნავს (მაგ. მოქალაქეს ბანკის 
ანგარიშზე 100 ევრო აქვს, რომელიც დაზღვეულია), ხოლო E კატეგორიის რისკის შემთხვევაში 
სრული თანხის დაკარგვაც კი მოსალოდნელია (მაგ. ბიზნესს იწყებენ ისეთ ქვეყანაში, სადაც საომარი 
მოქმედებები მიმდინარეობს). მაღალი რისკი კი, „გამართლების“ შემთხვევაში, როგორც წესი, მაღალ 
შემოსავალს ნიშნავს. 

როდესაც ჰეჯ-ფონდები ბანკებისგან პრობლემურ სესხებს შეისყიდიან, იმავე წუთს მოვალეებისაგან 
აღებული კრედიტების დაბრუნებას ან სანაცვლოდ ქონებას მოითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში 
მათ საკრედიტო ისტორიას „გაუფუჭებენ“ ანუ „გააშავებენ“. ზუსტად აქ მოდის ჰეჯ-ფონდებთან 
ურთიერთობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონმდებლობასთან კონფლიქტში. ევროკავშირში 
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს, ხოლო ჰეჯ-
ფონდები კი შედარებით ნაკლებ რეგულაციებს ექვემდებარებიან, ვიდრე სხვა ფინანსური ინსტიტუტები, 
არა მხოლოდ ევროკავშირში, არამედ მთელ მსოფლიოში. 

მოვალეებისთვის ბევრად უფრო კომფორტულია ჩვეულებრივი ბანკის ვალი ჰქონდეთ, ვიდრე ჰეჯ-
ფონდის. ზემოთ ხსენებულმა კანონმა ევროკავშირის მომხმარებელთა უფლებების დამცველთა კრიტიკა 
გამოიწვია.

როგორც ვხედავთ, სადაც მომხმარებელთა უფლება მეტად არის დაცული, იქ ბანკებს უფრო მეტი 
პრობლემები აქვთ.

სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ანატ ადმატიმ (Anat Admati) 2014 წლის მსოფლიო 
ეკონომიკურ ფორუმზე საბანკო ზედამხედველობის სამსახურებს მოუწოდა მაგალითი აეღოთ 
საჰაერო-სანავიგაციო საზედამხედველო ორგანოებისგან, სადაც ყველას ერთი მიზანი ამოძრავებს 
– არ ჩამოვარდეს თვითმფრინავი. ხოლო თუ მოხდა კატასტროფა, შავი ყუთის საშუალებით, სადაც 
ყველანაირი ინფორმაცია გროვდება, გაარკვიონ, რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა. 

ანატ ადმატიმ გერმანიის მაქს-პლანკ-ინსტიტუტის (Max-Planck-Institut) პროფესორ მარტინ ჰელვიგთან 
(Martin Hellwig) ერთად გამოაქვეყნა წიგნი სახელწოდებით „ბანკირების ახალი ტანსაცმელი: რა არის 
არასწორი საბანკო სისტემაში და რა ზომებია მისაღები“ (Bankers› New Clothes: What›s Wrong with 
Banking and What to Do about It), სადაც დეტალურად არის გაანალიზებული საბანკო რეგულაციების 
ნაკლოვანი მხარეები და რისკების არასწორი შეფასება, რაც რეალური ეკონომიკისთვის დიდ საფრთხეს 
წარმოადგენს. წიგნს წითელ ხაზად გასდევს სლოგანი „მსოფლიო სავსეა ზომბი ბანკებით“, რომლებსაც 
საკმარისი სახსრები არ გააჩნიათ და ძალიან სარისკო ოპერაციებით არიან დაკავებულნი.
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მათ წიგნში გაანალიზებულია, აგრეთვე, ევროკავშირის საბანკო სისტემა, რომელიც უზომოდ დიდია და 
ევროკავშირის ეკონომიკა მასზე დიდად არის დამოკიდებული. ავტორები საბანკო ზედამხედველობის 
სამსახურებს და პოლიტიკოსებს მოუწოდებენ ევროპის საბანკო სისტემის „ზომბი ბანკებისგან“ 
გაწმენდას და მათი შეფასების კრიტერიუმების ძირეულ ცვლილებას. 

საინტერესოა, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც საბანკო ზედამხედველობების მიერ ზოგიერთი 
ევროპული ბანკის (მაგ. Cyprus-Bank, Dexia-Bank) ლიკვიდურობა, საკუთარი კაპიტალი, აქტივები და 
რისკების მენეჯმენტი დადებითად შეფასდა, მაგრამ ამ დასკვნების გამოქვეყნებიდან ძალიან მოკლე 
დროში ეს ბანკები გაკოტრდნენ. 

დღევანდელ მსოფლიოში ერთი გაკოტრებული ბანკისგან მხოლოდ ერთი ქვეყნის ეკონომიკა და 
მოსახლეობა კი არ ზარალდება, არამედ ბევრის, რადგან დიდ ბანკებს სხვადასხვა ქვე ყანაში აქვთ 
ფილიალები. ამის ნათელი მაგალითია ისლანდიური ბანკები, რომლებსაც საზღვარგარეთის ქვეყნებში 
(ძირითადად ნიდერლანდებში და დიდ ბრიტანეთში) სამჯერ მეტი თანხები ქონდათ მობილიზირებული, 
ვიდრე ეს ისლანდიის მთლიანი შიდა პროდუქტი47 იყო. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს ყველა 
დიდი ისლანდიური ბანკი გაკოტრდა, რამაც არა მარტო ისლანდიაში, არამედ ნიდერლანდებსა და 
დიდ ბრიტანეთშიც არნახული ფინანსური და პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია. ინგლისის 100-მდე 
თვითმმართველ კომუნას თავიანთი ბიუჯეტის თანხები, 840 მილიონი ფუნტი სტერლინგი ჰქონდათ 
ისლანდიურ ბანკებში დაბანდებული, რაც სრულად დაიკარგა. ისლანდიის ფინანსურ-პოლიტიკური 
ელიტა იმდენად იყო ფინანსურ მაქინაციებში გახვეული, რომ ისლანდიის პროკურატურა იძულებული 
გახდა ნორვეგიიდან და საფრანგეთიდან მოეწვია დამოუკიდებელ გამომძიებელთა ჯგუფი, რომელსაც 
ევროპარლამენტის წევრი, იურისტი და კორუფციის წინააღმდეგ ცნობილი მებრძოლი ნორვეგიელი 
ევა ჯოლი (Eva Joly) ედგა სათავეში. რამდენიმეწლიანი გამოძიების შედეგად, ისლანდიური ბანკების 
ტოპ-მენეჯერებს და ისლანდიის ფინანსთა მინისტრს კრიმინალური ფინანსური ქმედებები და საბაზრო 
მანიპულაციები დაუმტკიცდათ და ისინი დააკავეს.

დაისმის კითხვა, რაღა მაინცდამაინც ისლანდიის ბანკებში დააბანდეს ჰოლანდიელებმა და ბრიტანელებმა 
თანხები? საქმე ისაა, რომ სხვებთან შედარებით, ისინი ბევრად მაღალ სარგებელს სთავაზობდნენ 
კლიენტებს. კრიზისების დროს კი სარგებლის სახით გასასტუმრებელი ვალდებულებები მძიმე ტვირთად 
დააწვათ მათ.

დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კრიზის დროს ბანკების მენეჯმენტი და აქციონერები 
პირად ინტერესებს უფრო წინ აყენებენ, ვიდრე ბანკისას. ასე მაგალითად, 2008 წლის მწვავე ფინანსური 
კრიზის მიუხედავად, აშშ-ს ბანკებმა, დარეზერვების მაგივრად 80 მილიარდი დოლარი დივიდენდებად48 
გასცეს და შემდეგ სახელწიფოსგან დახმარების სახით 180 მილიარდი დოლარი მიიღეს. 

მარტივი მაგალითით რომ ავხსნათ, წარმოვიდგინოთ ადამიანი, რომელიც არასდროს არ იჭერს 
თადარიგს „შავი დღისთვის“, რადგან დარწმუნებულია, რომ ვიღაც „სხვა“ ყოველთვის დაეხმარება. 
იმის იმედად ყოფნა, რომ ბანკი თავად იზრუნებს „შავი დღისთვის“, როგორც ჩანს, არ ამართლებს 
და სახელმწიფოები, ეროვნული ბანკები და ზედამხედველები ცდილობენ მკაცრი რეგულაციებით 
დაარეგულირონ და აკონტროლონ სიტუაია.

2018 წლის ბოლოს ევროკომისიამ, საბჭომ და პარლამენტმა ერთობლივი ძალისხმევით შეიმუშავეს 
მკაცრი რეგულაციები სესხების გაცემასთან დაკავშირებით. ახალი მიდგომით, როგორც კი 
პრობლემური გახდება სესხი სწრაფადვე უნდა მოხდეს მისი ჩამოწერა. პირველ რიგში ჩამოიწერება 
არაუზრუნველყოფილი სესხები, შემდეგ მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი და ბოლოს – უძრავი 
ქონებით. 

უნდა შეიქმნას პრობლემური სესხების მეორადი ბაზარი, რომლის ჩამოყალიბებაც ძალიან რთულად 
მიმდინარეობს, უფრო ზუსტად კი, ფაქტირუად არც დაწყებულა. პირველ რიგში, ალბათ იმიტომ, რომ 
ბანკებს მაინც არ სურთ თავიანთი პრობლემური სესხების იაფად გაყიდვა და მეორეც, პრობლემური 
სესხების ამომღები კომპანიების ქმედება ხშირად ეწინააღმდეგება ევროპულ მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის პრინციპებს.

47  მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) — ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნის საზღვრებში წარმოებული მთლიანი საბოლოო 
პროდუქციისა და მომსახურების საერთო ღირებულება.

48 დივიდენდი, ეს არის აქციონერებზე (მესაკუთრეებზე) განაწილებული მოგება.
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ევროკომისიის მონაცემებით საშუალოდ ევროკავშირში გაცემული სესხების 4% პრობლემურია, 
რომელთა ჯამურმა თანხამ 2017 წელს 950 მილიარდი ევრო შეადგინა, ხოლო 2018 წელს – 820. 

სესხი პრობლემურად მიიჩნევა, თუ მოვალეს გადაბმულად 90 ან მეტი დღის განმავლობაში მევალისთვის 
არაფერი არ გადაუხდია. ამ კატეგორიაში არ ხვდებიან ის პირები, ვისაც მაგალითად, ბოლო 70 დღის 
განმავლობაში არ ჰქონია შენატანი – რეალურად ასეთი სესხებიც პრობლემურად შეიძლება ჩაითვალოს, 
ამიტომ ექსპერტები აკრიტიკებენ ამ მიდგომას და ამტკიცებენ, რომ პრობლემური სესხები 4% -ზე 
ბევრად მეტია. 

ვის აწყობს რეალური ციფრების არგამოქვეყნება? რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ბანკების გარდა, 
ECB-საც და ევროკომისიასაც. ამის მიზეზი კი ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებაა, რის მიხედვითაც დეპოზიტების დაზღვევის სქემა უნდა შეიცვალოს (დირექტივა 
94/19/EC) და ევროკავშირის ყველა ბანკისთვის ერთიანი გახდეს. (ცნობისათვის 2020 პირველი მაისის 
მონაცემებით ECB მხოლოდ 115 ბანკს აკონტროლებდა49, იმ დროს, როცა მთლიან ევროკავშირში 6500-
მდე ბანკია. დანარჩენი ბანკები თითოეული ქვეყნის ეროვნული ბანკის მიერ კონტროლდება.)

დეპოზიტების დაზღვევის ეს ახალი სქემა, რომელიც მომავალში უნდა ამოქმედდეს, მოითხოვს, რომ 
ბანკის პრობლემური სესხები, მაქსიმუმ 2,5% იყოს. 4%-ის დაწევა 2,5%-მდე უფრო ადვილია, ამიტომ 
ზემოაღნიშნული მიდგომა სესხისთვის „პრომლებური სტატუსის“ მინიჭების თაობაზე აშკარად 
ხელსაყრელია. 

რას მოუტანს ევროკავშირს სესხების გაცემასთან დაკავშირებული მკაცრი მიდგომები? შეიძლება ითქვას, 
რომ წარსულში დაშვებული შეცდომების გამოსწორების თვალსაზრისით, ბევრს არაფერს – მომავალში 
ასამოქმედებელი წესი წარსულს ვერ შეცვლის. უკვე არსებული ზომბი ბანკების ფუნქციონირება ისევ 
დიდ პრობლემად დარჩება. 

ძალიან საინტერესოა ორი ისეთი ძლიერი ინსტიტუტის, როგორიცაა ECB-ს და ევროპის საბანკო 
ზედამხედველობის სამსახურის EBA-ს (European Banking Authority) მონაცემების შედარება 
პრობლემურ სესხებთან დაკავშირებით. იმ დროს, როდესაც ევროკომისიამ და EBA-მ 2018 წელს 
პრობლემური სესხების წილი 4% გამოაცხადა, ECB-მ 820 მილიარდის ნაცვლად 721 მილიარდი 
გამოაქვეყნა, რაც 3,4%-ია. 

ერთი შეხედვით, არც 3,4%-ია ძალიან დიდი ციფრი და არც 4%. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, საქარ-
თველოს ეროვნული ბანკის 2019 წლის ანგარიშის მონაცემებით50 „90 და მეტი დღით ვადაგადაცილებული 
სესხების წილი მთლიანი საკრედიტო პორტფელის (ბანკთაშორისის გარდა) 1,96 % შეადგენს.“ ეს 
ნიშნავს, რომ საქართველოში პრობლემური სესხების წილი ევროკავშირზე დაბალია, ანუ საქართველოს 
მოსახლეობას უფრო ნაკლები პრობლემები აქვს სესხის მომსახურებასა და დაბრუნებაზე, ვიდრე 
ევროპელებს? ეს გარემოება საკმაოდ უცნაურია, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ:

ევროპაში რეფინანსირების განაკვეთი51 0-ია, ჩვენთან – 8,5%52, სამომხმარებლო სესხის აღება ევროპაში 
წლიური 0,7%-იდან არის შესაძლებელი. საქართველოში – იურიდიულ პირებზე 10,6%-დან იწყება, 
ხოლო ფიზიკურ პირებზე 16,6%-დან53. ევროპაში საბანკო სესხები 20-ჯერ იაფია, ვიდრე ჩვენთან 
(შემოსავლები რომ აღარ შევადაროთ), თანაც ევროპელ მომხმარებლებს აღებული სესხის 2 კვირაში 
უკან მიბრუნება და გაუქმება შეუძლიათ.

მკვეთრ განსხვავებას იძლევა იპოთეკური სესხების შედარებაც. გარდა იმისა, რომ ევროპაში 
საპროცენტო განაკვეთი იპოთეკურ სესხებზე ბევრად დაბალია, ვიდრე საქართველოში, იქ ცენტრალური 
და ადგილობრივი ხელისუფლებები, ე.წ. „საჯარო“54 ბანკები და სხვადასხვა ფონდები დახმარებას 
უწევენ მსესხებლებს. გერმანიაში ეკლესიაც კი ეხმარება მათ, ვინც საკუთარი სახლის მშენებლობას 

49 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202006.en.pdf
50 http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/136469/1-6037
51 განაკვეთი რეფინანსირების სესხზე. რეფინანსირების სესხის საშუალებით ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს 

მოკლევადიან სესხებს აძლევს
52 დაბალი რეფინანსირების  განაკვეთი ხელს უწყობს, პრობლემური სესხების რაოდენობის არგაზრდას. 
53 https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xlsx
54 ბანკი, რომელიც ბიუჯეტის თანხებს სხვადასხვა პროგრამების დასაფინანსებლად იყენებს, ამის მაგალითია გერმანული 

„KfW-რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი“, რომელიც საქართველოშიც ფუნქციონირებს.
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გადაწყვეტს. გერმანიაში არა მხოლოდ სახლის ყიდვასა და მშენებლობაში ეხმარებიან კლიენტებს, 
არამედ რემონტშიც, თუ კი ის ითვალისწინებს ენერგო ეფექტურობის ზრდას, მეტ უსაფრთხოებას და 
დაცულობას, ან მოხუცებისთვის ადაპტირებულობას.

დავუბრუნდეთ კითხვას, ციფრების მიხედვით, რატომ გამოდის, რომ ჩვენ სესხის უკეთესი გადამხდელები 
ვართ, ვიდრე ევროპელები? საქმე ისაა, რომ როდესაც პირს ქონება ჩამოერთმევა ან სესხი ამომღებ 
კომპანიას გადაეცემა, ეს სესხი პრობლემური სესხების სტატისტიკაშიც აღარ აღირიცხება. ევროპაში 
ქონების ჩამორთმევა ძალიან რთულია, რის გამოც, პრობლემური სესხის მქონე პირი სტატისტიკურ 
მონაცემებში უფრო ხანგრძლივი დროით ფიქსირდება. 

ეროვნული ბანკი თვითონვე მიუთითებს, რომ აღნიშნული კოეფიციენტი არ ითვალისწინებს გან-
სხვავებულ მიდგომებს სხვადასხვა საზედამხედველო იურისდიქციებს შორის.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ ფიქსირდება ქართულ სინამდვილეში 
გაცილებით ნაკლები პრობლემური სესხები, ვიდრე ეკონომიკურად ბევრად ძლიერ ევროპულ ქვეყნებში, 
არის ის, რომ ევროკავშირში ფინანსურ ორგანიზაციებსა და მსესხებლებს შორის ურთიერთობებში 
მომხმარებელთა უფლებები გაცილებით უკეთ არის დაცული. დასაფიქრებელია ერთი გარემოება: 
გამორიცხული არაა, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ზრდამ საქართველოში გამოიწვიოს 
უპასუხისმგებლო მომხმარებლის მიერ არაუზრუნველყოფილი სესხების მასიურად არდაბრუნება.

მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე კვლევის საგანს მხოლოდ საბანკო სფერო წარმოადგენს, „ზომბი 
ბანკების“ მსგავსად არსებობენ „ზომბი კომპანიებიც“, რომლებიც იგივე პრინციპით მოქმედებენ, 
ბუღალტრულად მილიარდობით აქტივი აქვთ, მაგრამ რეალობა სულ სხვაა. ამის ნათელი მაგალითია 2020 
წლის ივნისში დაწყებული, გერმანიისთვის მანამდე არნახული სკანდალი, როდესაც გამოაშკარავდა, 
რომ DAX55-ის სიაში მყოფ კორპორაცია უაიქარდს (Wirecard) 1,9 მილიარდი ევროს ღირებულების 
„მკვდარი“ აქტივები ჰქონდა. (ცნობისათვის DAX ასახავს 30 მსხვილი გერმანული კომპანიის აქციებს 
და წარმოადგენს გერმანული ეკონომიკის ბარომეტრს. მასში შედის მსოფლიოს ისეთი მოწინავე 
კომპანიების მონაცემები, როგორებიცაა: BWM; Mercedes-Benz; Adidas; HeidelbergCement; Siemens; 
Volkswagen; deutsche bank და სხვ.

7.2. ცუდი ბანკები

„ზომბი ბანკი“ არ უნდა აგვერიოს ე.წ. „ცუდ ბანკში,“ (Bad Bank) რომელიც სახელმწიფოს ან საბანკო 
ასოციაციების მიერ განზრახ იმ მიზნით იქმნება, რომ თავზე აიღოს პრობლემური ან მაღალრისკიანი 
კრედიტების მართვა, რომლის უკანდაუბრუნებლობის ალბათობაც დიდია. 

2019 წლიდან საქართველოს კანონში „კომერციული ბანკების შესახებ“ გაჩნდა ჩანაწერი „დროებითი 
ბანკის“ შესახებ, რომლის მიზნობრიობაც დაახლოებით იგივეა, რაც „ცუდი ბანკის“56:

•	 „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აფუძნებს დროებით ბანკს გადაცემული აქციების, აქტივების 
ან/და ვალდებულებების შემდგომ გასხვისების მიზნით“

„ცუდი ბანკის“ დაფუძნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საფინანსო სექტორის პრობლემური 
სესხებისგან გათავისუფლების და საბოლოოდ ეკონომიკის დაცვის საქმეში. ამერიკის შეერთებული 
შტატები, ზუსტად „ცუდი ბანკის“ დაარსებით ბევრად უკეთ მართავს „ზომბი ბანკების“ პრობლემებს, 
ვიდრე ამას ევროპელები აკეთებენ, რომელთა მიდგომაც „სანახევროდ გაკეთებულ“ საქმეს უფრო ჰგავს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ იაპონიაშიც ბევრად უკეთესი მდგომარეობაა პრობლემური სესხების მართვის 
თვალსაზრისით, ვიდრე ევროკავშირში.

რა გააკეთა აშშ-მ კონკრეტულად უფრო უკეთესად, ვიდრე ევროკავშირმა? 2008 წლის ოქტომბერში 
ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციამ კონგრესთან ერთად წამოიწყო TARP-პროგრამა (Troubled Asset Relief 
Program – პრობლემური ქონების დახმარების პროგრამა), რომელიც 2014 წლამდე გაგრძელდა. აშშ-ს 
მთავრობამ ფინანსური ინსტიტუტებისგან წილები შეიძინა, რომლებიც შემდეგ ამავე ინსტიტუტების 
მიერ უკანვე იქნა გამოსყიდული. დასაწყისში ამ პროგრამისთვის 700 მილიარდი იქნა გამოყოფილი, 

55  გერმანიის სააქციო ინდექსი - Deutscher Aktienindex - German stock index
56 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4753713?publication=0#DOCUMENT:1;
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რომელიც მოგვიანებით ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს დოდ-ფრანკის აქტის (Dodd–Frank Act) 
საფუძველზე 475 მილიარდამდე შემცირდა. 

მარტივად რომ ვთქვათ, აშშ-ს მთავრობამ დაარსა „ცუდი ბანკი“ და ყველა ბანკის ყველა პრობლემური 
სესხი იქ გადაიტანა. ამით კიდევ ერთხელ გამყარდა იმ ექსპერტების თუ პოლიტიკოსების მოსაზრება, 
რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მსგავსი კატასტროფული კრიზისების დაძლევა მხოლოდ სახელმწიფოს 
ჩარევით მიიღწევა. უნდა აღინიშნოს რომ გასული საუკუნის 30-იანი წლების კრიზისიც (ე.წ. „დიდი 
დეპრესია“, „შავი ხუთშაბათი“) სახელმწიფოს ჩარევის შედეგად მოგვარდა, როცა ბანკების და 
კომპანიების ფინანსურად დახმარების მიზნით აშშ-ში შეიქმნა დამოუკიდებელი სამთავრობო უწყება 
Reconstruction Finance Corporation (RCA).

მაშინ, როცა აშშ-ში ფინასური კრიზისით დაზარალებული ბანკების პრობლემა, ასე თუ ისე, 
მოგვარებულად ჩაითვალა TARP-პროგრამა დასრულდა. ევროკავშირში ჯერჯერობით მხოლოდ 
ტერმინზე არიან შეთანხმებულები – 2014 წელს შემოღებული იქნა ტერმინი „პრობლემური სესხები“ 
Non-Performing Loan (NPL). 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ევროკავშირში უკვე შემუშავებულია ახალი მიდგომა მიზნად ისახავს, 
საბანკო სფეროში არსებული პოტენციური პრობლმების მოგვარებას მომავალში, მაგრამ დღევანდელი 
პრობლემების გადაჭრას ის არ ითვალისწინებს. ახალი მიდგომაც ამერიკულისგან განსხვავებით, ძალიან 
სუსტად გამოიყურება. მაგალითად, ევროკავშირში ბანკებს 9 წლიანი ვადა ეძლევათ პრობლემურად 
ქცეული იპოთეკური სესხების ჩამოსაწერად, მაშინ, როცა ამერიკაში – მხოლოდ 6 თვე. 

ამერიკის მსგავსად, ევროპაშიც იგეგმება პრობლემური სესხების მეორადი ბაზრის შექმნა, ამერიკული 
„ცუდი ბანკის“ ფუნქციით, მაგრამ ამერიკისგან განსხვავებით, სადაც სახელმწიფომ იყიდა პრობლემური 
სესხები, ევროპაში იმედოვნებენ, რომ ამას ინვესტორები გააკეთებენ. 

კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, ევროკავშირის ბანკების პრობლემების ერთ-ერთ მიზეზად მომხმარებელ-
თა უფლებების დაცვის გადაჭარბებულად მაღალ სტანდარტებს. მიუხედავათ იმისა, რომ სესხი 
შეიძლება იყოს უძრავი თუ მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, მოვალის მიერ სესხის ვერგადახდის 
შემთხვევაში, ბანკის მიერ ქონების ჩამორთმევა ძალიან რთული პროცესია და ამასთან, საკმაოდ 
ხანგრძლივი. 
ევროკომისია მრავალი წელია ცდილობს ისეთი რეგულაციების მიღებას, რომლითაც ბანკებს გაუ ად-
ვილდებოდათ ქონების ჩამორთმევა, მაგრამ ამ ინიციატივას ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა ეწი ნააღ-
მდეგება.

7.3. ბანკი და სახელმწიფო

როგორც ცნობილია სესხებზე და ინვესტიციებზე საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრისას რისკების 
სწორი შეფასება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. რაც უფრო მეტია რისკები, მით მეტია 
საპროცენტო განაკვეთი და პირიქით. მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული ობლიგაციები 
(სახაზინო ვალდებულებები) ერთ-ერთ დაბალრისკიან ფასიან ქაღალდებად ითვლება. როდესაც 
სახელმწიფოს ფულადი სახსრები სჭირდება, იგი უშვებს ობლიგაციებს, რომლის ყიდვაც შეუძლია 
როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირს. სახელმწიფო ასეთ ობლიგაციებზე,გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაში, იხდის პროცენტებს (ე.წ. კუპონს) საბოლოო გამოისყიდით. 

ევროპაში ბანკებს სახელმწიფო ობლიგაციები ნულოვანი რისკებით აქვთ ბალანსში აყვანილი. ნულოვანი 
რისკი ნიშნავს, რომ არ დგება რეზერვის შექმნის ვალდებულება.57

საბერძნეთის ფინანსურმა კრიზისმა გამოააშკარავა, რომ ზუსტად ასეთი ობლიგაციები წარმოშობენ 
პრობლემებს, რადგან რისკები ხშირად არაობიექტურად არის შეფასებული. საბერძნეთმა ვერ შეძ-
ლო თავისი სახაზინო ვალდებულებების გასტუმრება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, გერმანიის ეკო-
ნომიკური კვლევების ინსტიტუტის მონაცემებით58 მხოლოდ იტალიის და ესპანეთის, ბანკებს 2018 

57 რეზერვები „შავი დღისთვის“, პრობლემების თავიდან ასაცილებლად იქმნება.
58 https://www.diw.de/de/diw_01.c.608725.de/eu_staatsanleihen_in_den_buechern_von_grossbanken_home_bias_ist_

weit_verbreitet.html
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წელს, დამატებით 21 მილიარდი ევროს რეზერვების შექმნა მოუწევდათ, მათ პორტფელში არსებულ 
ობლიგაციებზე რისკები რეალურად რომ შეეფასებინათ. იტალიასა და ესპანეთზე ყურადღება შეჩერდა 
იმდენად, რამდენადაც მათი ბანკები პროპორციულად ბევრად მეტ სახელმწიფო ობლიგაციებს 
ყიდულობენ, ვიდრე ევროკავშირის სხვა ქვეყნები (ე.წ. Home Bias59). 

ევროკომისიას სურს ობლიგაციებისთვისაც დააწესოს სარეზერვო რეგულაციები, მაგრამ გან სა-
კუთრებით ესპანეთის და იტალიის მთავრობების მხრიდან ძლიერ წინააღმდეგობას აწყდება. იმ 
შემთხვევაში, თუ ბანკს ვალდებულება ექნებოდა ობლიგაციებზეც რეზერვები შეექმნა, მაშინ დიდი 
რაოდენობით ობლიგაციების შესყიდვას ვეღარ შეძლებდნენ და შედეგად სახელმწიფოც საჭირო 
სახსრებს ასე ადვილად ვეღარ მოიძიებდა. ბანკების მხრიდანაც მწვავე წინააღმდეგობა არსებობს, 
რადგან მათ მოუწევდათ დამატებით მილიარდობით სარეზერვო სახსარი მოეძიებინათ. საერთაშორისო 
სარეიტინგო კომპანიების მიერ, ქვეყნის სახაზინო ობლიგაციების გაცემის თავლსაზრისით, დაბალი 
შეფასება, თავისთავად ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში რისკები მაღალია, რაც მეტი რეზერვის შექმნის 
ვალდებულებას იწვევს. 

ეს კონკრეტული მაგალითი კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, თუ რა ადვილია ბანკების კრიზისმა სახელმწიფო 
დააზარალოს ან პირიქით, სახელმწიფო კრიზისმა – ბანკები, გადაულახავი ინტერესთა კონფლიქტის 
შემთხვევაში. 

ევროკავშირში მიმდინარეობს მსჯელობა, როგორ გაზარდონ ბანკების მოტივაცია, რომ უფრო და უფრო 
ნაკლები ინვესტიციები განახორციელონ საკუთარი ქვეყნის სახაზინო ობლიგაციებში. ევროკომისიამ 
2019 წელს შემოიტანა წინადადება ერთიანი ევროპული ობლიგაციების შექმნის თაობაზე- Sovereign Bond 
Backed Securities (SBBS) ნულოვანი რისკითდა ყველა ქვეყანა თავის წილზე იქნება პასუხისმგებელი. 
ამ მიდგომით გათვალისწინებულია, ფინანსურად სუსტი ქვეყნების, მაგალითად, საბერძნეთისა და 
პორტუგალიისათვის შეფარდებითად დაბალი, მინიმალური წილის განსაზღვრა, რადგან მათი ვალები 
ისევ გერმანიის, საფრანგეთის და სხვა ძლიერი ქვეყნების გადასახდელი არ გახდეს, ისე როგორც ეს, 
არა ერთხელ გამხდარა ევროკავშირის არსებობის ისტორიაში.

მინიმალური წილი კი მინიმალურ შემოსავალს ნიშნავს, რაც ქვეყნებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის 
კიდევ ერთი დამატებითი წყარო იქნება. არავისთვის არ წარმოადგენს საიდუმლოს, რომ ინგლისის 
ევროკავშირიდან გასვლის მთავარი მიზეზი ის ტვირთი იყო, რისი ზიდვაც მას სხვა ფინანსურად 
ჩამორჩენილი ქვეყნების სასარგებლოდ უწევდა. გერმანია, საფრანგეთი და ინგლისი, დღიდან ევრო-
კავშირის შექმნისა, ყველაზე დიდი კონტრიბუტორები იყვნენ.

7.4. 2008 წლის მსოფლიო კრიზისი

წინამდებარე კვლევაში 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისი რამდენჯერმე ვახსენეთ.ეს კრიზისი 
მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანას შეეხო, გარდა ნავთობით მდიდარი არაბული ქვეყნებისა და 
მსოფლიო ფინანსურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებში ნაკლებად ჩართული ღარიბული აფრიკული 
ნაწილისა.ამ პერიოდოდან მოყოლებული საბანკო სფეროებში გატარებული რეფორმები და მიღებული 
რეგულაციები იმ მიზანს ემსახურება, რომ შემდეგ კრიზისს, რომელიც ადრე თუ გვიან აუცილებლად 
დადგება, უფრო მომზადებულები შევხვდეთ. 

საქართველომ ეს კრიზისი შედარებით ადვილად გადაიტანა, რადგან რუსეთთან ომის გამო 
საერთაშორისო თანამეგობრობისგან დახმარების სახით 4 მლრდ. დოლარი მიიღო.

მიუხედავად იმისა, რომ სალაპარაკო ენაში დამკვიდრდა ტერმინი „ფინანსური კრიზისი“, რეალურად 
ადგილი ჰქონდა ჯაჭვური რეაქციით გამოწვეულკრიზისს 4 სფეროში შემდეგი თანამიმდევრობით:
1. უძრავი ქონების;
2. ფინანსური;
3. ეკონომიკური;
4. სახელმწიფო;
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შენიშვნა: ძირითადი განსხვავება ფინანსურსა და ეკონომიკურ კრიზისებს შორის:

•	 ფინანსური კრიზისი – ფულის ნაკლებობა;

•	 ეკონომიკური კრიზისი – სამუშაო ადგილების შემცირება;

განვიხილოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ მათი წარმოშობა და გაღრმავება:

•	 2000-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აშშ-ში მიიღეს კანონი, რის შედეგადაც კრედიტით უძრავი 
ქონების ყიდვა ამერიკის მოქალაქეებისთვის ძალიან გაადვილდა;

•	 ამ დროისთვის სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები (როგორც ფედერალური ბანკის რეფინანსირების 
განაკვეთი, ასევე კომერციული ბანკების განაკვეთები) ძალიან დაბალი იყო;

•	 ძალიან ბევრმა მოქალაქემ, მათ შორის შემოსავლების არმქონეებმაც კი იყიდეს უძრავი ქონება;

•	 უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის ზრდამ მათზე ფასების სწრაფი ზრდა გამოიწვია, რამაც თავის მხრივ, 
კიდევ და კიდევ მეტ ადამიანს უბიძგა ყიდვისკენ იმ იმედით, რომ მზარდი ღირებულებით მომავალში 
ისარგებლებდნენ და მოგებაში დარჩებოდნენ. 

•	 2007 წელს აშშ-ს ფედერალურმა ბანკმა ბაზრის დარეგულირების მიზნით, რეფინანსირების სესხის 
პროცენტი აწია, რამაც თავის მხრივ, როგორც სამომავლო, ისე არსებული საბანკო სესხები გააძვირა, 
რადგან საკრედიტო ხელშეკრულებებში საპროცენტო განაკვეთი რეფინანსების განაკევთთან იყო 
მიბმული და შესაბამისად, ცვალებადი. ე.ი. თუ ფედერალური ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს 
გააძვირებდა, კომერციული ბანკიც – ანალოგიურად. (საქართველოშიც ლარში აღებული სესხები 
ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული).

•	 ძალიან ბევრმა მსესხებელმა ვეღარ შეძლო ვალდებულებების შესრულება, დაიწყო გამოსახლებები 
და ეს უძრავი ქონება ბანკების მფლობელობაში გადავიდა;

•	 ბანკებმა დაიწყეს ჩამორთმეული ქონების გაყიდვა, რამაც ბაზარზე ჭარბი მიწოდება და შედეგად 
ფასების მკვეთრი ვარდნა გამოიწვია – ამ მომენტიდან უძრავი ქონების ბაზრის კრიზისი გადადის 
ფინანსურ კრიზისში შემდეგნაირად:

•	 ბანკებმა ეს კრედიტები თავიდანვე ფასიან ქაღალდებად, ანუ ფინანსურ პაკეტებად აქციეს 
(Subprime-Paket) და საფონდო ბირჟებზე დაიწყეს მათი გაყიდვა. მაგ. ბანკი აიღებს ნიუ იორკში 
უძრავ ქონებებზე გაცემულ სესხებს, დაარქმევს რაიმე სახელს, დაყოფს ფასიან ქაღალდებად და 
გაყიდის. თუ ყველაფერი კარგად წარიმართა მყიდველი მრავალი წლის განმავლობაში ბანკისგან 
დივიდენდებს იღებს, რაც, თავის მხრივ, მსესხებლებისგან უკან დაბრუნებული ყოველთვიური 
შენატანებით ფინანსდება. 

•	 ფინანსური პაკეტი ბირჟაზე წარმატებულად იყიდება, თუ მას სარეიტინგო კომპანიებისგან კარგი 
შეფასება ექნება. როგორც წესი, უძრავი ქონება დადებითად ფასდება, გრძელვადიან პერიოდში 
ერთეული გამონაკლისების გარდა, მათი ღირებულება ყოველთვის მზარდია. (შენობის ამორტიზიის 
შემთხვევაშიც კი)

•	 ინვესტორები Subprime-Paket-ების ყიდვისას არ ფლობდნენ ერთ ძალზედ მნიშვნელოვან ინ ფორ-
მაციას – ეს პაკეტები, გარდა სესხის კარგი გადამხდელებისა, ასევე ცუდი გადამხდელებისგან 
შედგებოდა. დავუშვათ ერთი პაკეტი 1000 სასესხო ხელშეკრულებისგან შედგება და აქედან 400 
ვეღარ იხდის, 1000-ის ტვირთი 600-ს დააწვება, ფასიანი ქაღალდი მომგებიანი აღარ იქნება და 
ღირებულებასაც დაკარგავს.

•	 როგორც თავად ბანკებს შორის, ისე ბანკებსა და ინვესტორებს შორის არნახული სავაჭრო ბუმი 
იყო გაჩაღებული. ყველა ცდილობდა სხვადასხვა ფინანსური პაკეტი შეექმნა და ბაზარზე გაეტანა.

•	 ყველაფერი კარგად იყო მანამ, სანამ უძრავ ქონებაზე ფასები იზრდებოდა და კრედიტებსაც იხდიდნენ. 
როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ კრედიტების უკან დაბრუნება ვეღარ ხდებოდა, ამ Subprime-Paket-
ების ფასებიც მყისიერად დაეცა. ეს პერიოდი, 2007 წლის ზაფხული, ითვლება ფინანსური კრიზისის 
დასაწყისად.

•	 გაუფასურების გამო მფლობელები Subprime-Paket-ებს ვერ იშორებდნენ თავიდან და ვე ღარ-
ცბანკებიდან იღებდნენ დივიდენდებს. თავის მხრივ, ბანკებიც ვეღარ ყიდნენ სესხების გადაუხდელობის 
გამო ჩამორთმეული ჭარბ უძრავ ქონებასდა ვეღარისტუმრებდნენ ინვესტორებს.
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•	 ასეთმა სიტუაციამ, პირველ რიგში, ბანკების და სადაზღვევო კომპანიების გაკოტრება გამოიწვია. 
პაკეტები დაზღვეული იყო და სადაზღვევო კომპანიები უძლურნი აღმოჩნდნენ აენაზღაურებინათ 
მილიარდობით ზარალი.

•	 სულ ერთი დღე იყო საჭირო (15.09.2008), რომ 150 წელზე მეტი ხნის ისტორიის მქონე ბანკი „Lehman 
Brothers“-ი გაკოტრებულიყო. 

•	 აშშ-ს მთავრობა იძულებული გახდა ჯამში სამი ბანკი და ერთი სადაზღვევო კომპანია გადაერჩინა. 
ბიუჯეტის სახსრებით კერძო ბიზნესის დახმარებამ აშშ-ს მთავრობის მიმართ ძალიან მწვავე კრიტიკა 
გამოიწვია, რამაც საბოლოოდ „Lehman Brothers“-ის გაწირვა გამოიწვია. ამ ბანკის დახმარება 
ვეღარ მოხერხდა, რის შედეგადაც 28 ათასზე მეტი თანამშრომელი უმუშევარი დარჩა, ბანკს კი 200 
მილიარდი დოლარის ვალი დარჩა.

•	 რადგან თანამედროვე სხვადასხვა ქვეყნის ფინანსური სისტემა ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავ-
შირებული აშშ-ს ფინანსური კრიზისი მთელ მსოფლიოში გავრცელდა, რამაც საკრედიტო ბაზრების 
ჩავარდნა და ბიზნესისთვის ერთ-ერთი დამანგრეველი ფაქტორი – უნდობლობა გამოიწვია. აქედან 
იწყება ეკონომიკური კრიზისი:

•	 უნდობლობამ და მისით გამოწვეულმა თავშეკავებამ და სიფრთხილემ, სესხები გააძირა, რისკები 
გაზარდა და შედეგად მივიღეთ რეალურ ეკონომიკაში ნაკლები ინვესტიციები, რაც თავის მხრივ, 
ნაკლებ წარმოებას და ნაკლებ მოთხოვნა-მიწოდებას იწვევს. მოთხოვნა მცირდება, რადგან კრიზისულ 
პერიოდში ადამიანებს სამუშაოს დაკარგვის შიში აქვთ და უმრავლესობა ფულს „შავი დღისთვის“ 
ინახავს. 

•	 ამ დროს სახელმწიფო იძულებული ხდება ვალი აიღოს და მილიარდობით დოლარის დახმარების 
პაკეტები შეიმუშაოს, ხოლო ეროვნული ბანკი ისევ დაბლა წევს რეფინანსირების განაკვეთს 
(ანუ აიაფებს სესხის აღებას). მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფლაციას იწვევს. ისინი ფულის 
მიწოდებით ეკონომიკის გადარჩენას ცდილობენ, ხალხს და კომპანიებს ისევ კრედიტის აღების 
და ინვესტირების მოტივაციას უჩენენ. აქედან იწყება ევროპაში ვალების აღებით გამოწვეული 
სახელმწიფო კრიზისები:

•	 აშშ-ს და ევროპის ქვეყნებს შორის ძალიან მჭიდრო ფინანსურ-ეკონომიკური ურთიერთობებიდან 
გამომდინარე, ევროპული ბანკებიც ინტენსიურად იყვნენ ჩართულნი Subprime-Paket-ების ყიდვა-
გაყიდვაში. შედეგად, ისინიც ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მათი ფინანსური პრობლემები 
კი შესაბამისად სახელმწიფოებზე გავრცელდა, როგორც ეს აშშ – სა და სხვა მასთან ფინანსურად 
დაკავშრებულ ქვეყნებში მოხდა.

•	 რადგან ევროკავშირი სოლიდარობის პრინციპებზეა დაფუძნებული, ძლიერი ქვეყნები (მაგ. გერმანია) 
იძულებულნი გახდნენ სხვადასხვა ფინანსური პროგრამის საშუალებით ეკონომიკურად სუსტი 
ქვეყნები (მაგ. საბერძნეთი) გადაერჩინათ და საკუთარი ვალუტა – ევროც.

•	 2014 წელს ევროკავშირში დამატებით შეიქმნა ზედამხედველობის ფუნქციებით აღჭურვილი ბან-
კების გაერთიანება, რომელმაც მომავალი კრიზისების პრევენციის მიზნით, სხვადასხვა რეგულაცია 
შეიმუშავა, ერთ-ერთი ასეთია ბანკების დაყოფა „ჩვეულებრივ“ და „საინვესტიციო ბანკებად“. ეს 
რეფორმა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. დღემდე არსებობს ე.წ. „უნივერსალური ბანკები“, რომლებიც, 
ანაბრებსაც იღებენ, კრედიტებსაც გასცემენ, ფასიან ქაღალდებსაც უშვებენ და ბირჟებზეც ვაჭრობენ 
-ეს კი წარმოშობს რისკს, რომ ერთი სფეროს პრობლემები მეორეზეც ადვილად გავრცელდეს.

•	 2008 წლის კრიზისით გამოწვეული ზიანი ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, განსაკუთრებით საბერძნეთში, 
იტალიაში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში ჯერ კიდევ ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის.

2007-2008 წლის კრიზისს მხოლოდ ობიექტური მიზეზები არ ჰქონდა, ბევრი რამ ფინანსური 
მაქინაციებით და თაღლითური გარიგებებით იყო გამოწვეული. აშშ-ს ფედერალურმა საგამოძიებო 
ბიურომ (FBI) 40 ერთმანეთისგან განცალკევებული სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი შექმნა, 
რომელიც ჯამში 1 400 საქმეს იძიებდა. საბოლოოდ 400-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს და ჯარიმების 
სახით ფიზიკური პირებისგან, ბანკებისა და სხვა კომპანიებისგან მილიარდობით დოლარი ამოიღეს. 
მსოფლიოს წამყვანი სარეიტინგო კომპანიების სამეულში შემავალმა „Moody’s“-მა (დანარჩენი ორი: 
Standard & Poor’s და Fitch Ratings) აღიარა, რომ თავისი არასწორი შეფასებებით გარკვეულწილად 
ხელი შეუწყო ფინანსური კრიზისის გამოწვევას და მრავალწლიანი სასამართლო პროცესების შემდეგ, 
ჯარიმის სახით, 864 მილიონი დოლარი გადაიხადა.
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8. საქართველოს ვალდებულებები  
ასოცირების შეთანხმების მიხედვით

ამ თავში აღწერილია საქართველოს მიერ ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების 
მიხედვით, საბანკო სფეროში აღებული ვალდებულებების ფარგლებში შესასრულებელი ყველა, ათივე 
დირექტივა. ზოგიერთი დირექტივა შედარებით დაწვრილებით განვიხილეთ, ვიდრე დანარჩენები, 
მაგალითად ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობა და დეპოზიტების დაზღვევა, რადგან მივიჩნიეთ, რომ 
მკითხველს პირველ რიგში დააინტერესებდა, შეუძლიათ თუ არა ბანკებს ნაკისრი ვალდებულებების 
შესრულება, დაცულია თუ არა ხალხის ანაბრები კრიზისის ან თუნდაც ბანკის გაკოტრების შემთხვევაში.

თითოეული დირექტივის შესრულების დასადგენადგამოვიყენეთ შემდეგი წყაროები:
•	 ასოცირების დღის წესრიგის ეროვნულ სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები, 

რომელთაც რეგულარულად აქვეყნებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.2020 წლის აგვისტოს 
მდგომარეობით გამოქვეყნებულია 2014-2019 წლის გეგმები და შესრულების ანგარიშები, დამატებით 
2020 წლის სამოქმედო გეგმა.

•	 საქართველოს ეროვნული ბანკი;
•	 საქართველოს პარლამენტი;
•	 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე;
•	 საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო სამსახური;
•	 საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო;
•	 საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური;

რიგი დირექტივები (იხ. მომდევნო ქვეთავები და დასკვნითი ნაწილი), რომელთა შესრულებაზეც 
საქართველოს აღებული ჰქონდა ვალდებულებები, ჩანაცვლდა სხვა დირექტივებით.

8.1. დირექტივა 

2007 წლის 5 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/44/EC დირექტივა, რომლითაც შეს -
-წორ და საბჭოს 92/49/EEC დირექტივა და 2002/83/EC, 2004/39/EC, 2005/68/EC და 2006/48/EC 
დირექტივები, რომელიც ეხება ფინანსურ სექტორში მფლობელობის ზრდისა და წილის შესყიდვის 
პრუდენციული60 შეფასებისათვის საპროცედურო წესებსა და შეფასების კრიტერიუმებს.

ვადა: 2007/44/EC დირექტივის დებულებები უნდა შესრულებულიყო წინამდებარე შეთანხმების ძალაში 
შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.

2007/44/EC დირექტივა 2018 წელს ძალადაკარგულად გამოცხადდა. იგი ჩაანაცვლა  ევროპარლამენტის 
და საბჭოს 2014 წლის 15 მაისის 2014/65/EC დირექტივამ (MiFID – MarketsinFinancialInstrumentsDi
rective) ფინანსური ინსტრუმენტების ბაზრების შესახებ. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს არა საბანკო, 
არამედ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სფეროს მარეგულირებელ აქტს და მასთან დაახლოების 
პროცესიც წარიმართება სწორედ ასოცირების შესახებ შეთანხმების XV-A დანართის C ნაწილის 
(ფასიანი ქაღალდები) ფარგლებში. 

მთავარი მიზეზი ევროკავშირში ამ რეგულაციების მიღებისა იყო 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრი-
ზისი, რომელმაც გამოააშკარავა, რომ ძველი დირექტივების რეგულაციები ახალ გამოწვევებს ვეღარ 
პასუხობდა.

60 გონიერებით ნაკარნახევი, ფრთხილი
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ძალიან მოკლედ განვიხილოთ, თუ რა შედეგები მოიტანა MiFID ii-ის მიღებამ:

•	 ინვესტორი უფრო დაცულია, რადგან ფინანსური ბაზრების მოთამაშეები ვალდებულნი არიან მეტი 
ინფორმაცია მიაწოდონ და დეტალებში გაარკვიონ მომხმარებელი;

•	 უზრუნველყოფილია ფინანსური ბაზრის სტრუქტურის მეტი გამჭვირვალობა;

•	 ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურებს უფრო მეტი უფლებები აქვთ მინიჭებული, ვიდრე მათ 
ეს ადრე ჰქონდათ. გარკვეული ეჭვის შემთხვევაში, მათ უფლება ეძლევათ საბირჟო ვაჭრობიდან 
მოხსნან რომელიმე ფინანსური ინსტრუმენტი, ან აიძულონ კომპანია, რომელმაც წესები დაარღვია, 
შეცვალოს მენეჯმენტი.

•	 გამკაცრდა მოთხოვნები კომპიუტერულად მართული მაღალი სიხშირის იმ საბირჟო ოპერაციაზე 
(high-frequencytrading, შემოკლებით HFT), რომელიც უმოკლეს დროში შედარებით დიდი ბრუნვით 
გამოირჩევა. შესაბამისი პროგრამული ალგორითმები აუცილებლად უნდა იყოს რეგისტრირებული 
და უსაფრთხოების ზომებზე შემოწმებული; 

•	 უფრო მკაცრად კონტროლდება გარკვეული სასურსათო პროდუქციით სპეკულაციური ვაჭრობა;

•	 საბირჟო ბროკერები ვალდებულნი არიან დეტალური ანგარიშები წარადგინონ მათ მიერ 
განხორციელებულ ტრანსაქციებზე, კლიენტებთან სატელეფონო საუბრებიც კი უნდა ჩაიწერონ და 
შეინახონ.

2014/65/EC  დირექტივა61, დანართების ჩათვლით, დაახლოებით 7000 გვერდს მოიცავს და ის ყველაზე 
კომპლექსურია, რაც კი ევროკავშირს ოდესმე მიუღია.

რაც შეეხება მის შესრულებას საქართველოში, ჯერჯერობით ეროვნული ბანკის მიერ ამ დირექტივის 
შესწავლა-გაანალიზება მიმდინარეობს და არ არის განსაზღვრული შესრულების ვადები.

8.2. დირექტივა 2002/87/EC 

2002 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/87/EC დირექტივა, ფინანსურ 
კონგლომერატში საკრედიტო ინსტიტუტების, სადაზღვევო კომპანიებისა და საინვესტიციო კომპანიების 
დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ
ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 
ოთხი წლის ვადაში.

ფინანსური კონგლომერატი ფინანსური ინსტიტუტების ან ჯგუფების ერთობლიობაა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ფინანსური და მისი მონათესავე მომსახურების ფართო სპექტრის შეთავაზებას, 
როგორიცაა საბანკო, სადაზღვევო და საინვესტიციო საქმიანობა. როგორც ვხედავთ, ერთ ჯგუფ-
ში შეიძლება სხვადასხვა სექტორის კომპანიები იყვნენ გაერთიანებულნი – ზოგი ფინანსური 
ზედამხედველობის ორგანოების მხრიდან რეგულირებადი (მაგ. ბანკი), ზოგი – არარეგულირებადი 
(მაგ. საინვესტიციო ჯგუფი). უნდა აღინიშნოს, რომ ფინანსური სექტორი ამ ჯგუფში მნიშვნელოვნადაა 
წარმოდგენილი. 

მთავარი მიზეზი ამ დირექტივის მიღებისა, იყო ის ფაქტი, რომ მსოფლიოსა და ევროპულ ფინანსურ 
ბაზრებზე შეიმჩნეოდა მზარდი ტენდენცია საბანკო და სადაზღვევო საქმიანობების ერთი ჯგუფის ქვეშ 
გაერთიანებისა, რაც მათ ძალაუფლებას ძალიან ზრდიდა. 

როგორც დირექტივის სათაური გვეუბნება, ეს რეგულაცია დამატებით ზედამხედველობას აწესებს და 
შემავსებელია მანამდე არსებული შემდეგი დირექტივებისა:62

•	 73/239/EEC – სადაზღვევო საქმიანობის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) რეგულაციების და 
ადმინისტრაციული დებულებების შესახებ;

•	 79/267/EEC – სადაზღვევო საქმიანობის (სიცოცხლის დაზღვევის) რეგულაციების და ადმი ნის-
ტრაციული დებულებების შესახებ;

61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0065
62 https://www.caplaw.eu/de/Rechtsgebiete/Ka/Europaeisches_Recht/9009/Richtlinie_2002_87_EG.htm h t t p s : / /

matsne.gov.ge/ka/document/view/4501608?publication=0
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•	 92/49/EEC – სადაზღვევო საქმიანობის (მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევა, 
სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) რეგულაციების და ადმინისტრაციული დებულებების შესახებ;

•	 92/96/EEC – სიცოცხლის დაზღვევის ე.წ. მესამე დირექტივა;
•	 93/6/EEC – დირექტივა საინვესტიციო (ფასიანი ქაღალდებით მოვაჭრე) კომპანიებისა და საკრედიტო 

ინსტიტუტების კაპიტალის ადეკვატურობის შესახებ;
•	 93/22/EEC- დირექტივა ფასიანი ქაღალდების სფეროში საინვესტიციო მომსახურების შესახებ;
•	 98/78/EC – დირექტივა სადაზღვევო ჯგუფებში შემავალი ცალკეული სადაზღვევო კომპანიების 

დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ;
•	 2000/12/EC- დირექტივა საკრედიტო ინსტიტუტების ბიზნესის დაწყებისა და საქმიანობის 

განხორციელების შესახებ;

2002/87/EC დირექტივის ძირითადი მიზნებია:
•	 ფინანსური კონგლომერატების ეფექტური ზედამხედველობა;
•	 მომხმარებელთა უფლებების დაცვა;
•	 ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;
•	 მარეგულირებელი ხარვეზების ამოვსება;
•	 იმ რისკების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა, რომლებიც შეიძლება არარეგულირებადი კომპა-

ნიებისგან წარმოიშვას და რეგულირებადზე გავრცელდეს. 
•	 ჯგუფის სტრუქტურის კომპლექსურობით და სისტემური მნიშვნელობით გამოწვეული რისკების 

აღმოფხვრა.

ფინანსური კონგლომერატის ფორმირებას გააჩნია როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარე. ჩვენ 
მას ორივე მხრივ განვიხილავთ: 

კონგლომერატებს, თავიანთი სიდიდიდან გამომდინარე, შესწევთ ძალა გავლენა მოახდინონ ქვეყნის 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოზე.

ეროვნული ბანკის და საზედამხედველო ორგანოების მთავარი ამოცანაა ფინანსური სტაბილურობის 
უზრუნველყოფა და საბანკო სისტემის უსაფრთხო ფუნქციონირება. ამ მიზნის მისაღწევად, საჭიროა 
არსებული რისკების ზეგავლენის შეფასება და კონსოლიდირებული საზედამხედველო ღონისძიებების 
გატარება. 

კონსოლიდირებული ზედამხედველობა გულისხმობს საზედამხედველო მოთხოვნების დაწესებას ბანკსა 
და მის ჯგუფში შემავალ საწარმოებზე ერთობლივად. 

დირექტივის მიხედვით, ბანკის სადაზღვევო ორგანიზაციის ან საინვესტიციო ფირმის ერთ ჯგუფში 
ყოფნის შემთხვევაში აუცილებელია კონგლომერატის დონეზე დამატებითი მოთხოვნების განსაზღვრა, 
კერძოდ, კაპიტალის ადეკვატურობასთან (დაწვრილებით იხ. ქვემოთ), რისკის მართვასთან და კორ-
პორაციულ მმართველობასთან დაკავშირებით.63

ჯგუფს რომ კონგლომერატის სტატუსი მიენიჭოს, საჭიროა გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, 
რასაც დაწვრილებით აღარ განვიხილავთ, რადგან ეროვნული ბანკის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 
საქართველოში „არც ერთი ჯგუფი არ ექცევა დირექტივის საფუძველზე შემუშავებული კანონპროექტით 
დადგენილ ლიმიტებში და, შესაბამისად, კანონპროექტის მოქმედების სფეროში“.

მიუხედავად ამისა, ფინანსურ კონგლომერატში საკრედიტო ინსტიტუტების, სადაზღვევო კომპანიებისა 
და საინვესტიციო კომპანიების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ მოთხოვნების შესრულების 
მიზნით შემუშავებულია საკანონმდებლო აქტის პროექტი. მასზე პასუხიმგებელი უწყებაა საქართველოს 
ეროვნული ბანკი. მისი შესრულების ვადებად განისაზღვრა 2020 წელი. ეროვნული ბანკი პირობას დებს, 
რომ „აქტიურად დააკვირდება საქართველოში არსებულ ფინანსურ კონგლომერატთა განვითარებისა 

63 თეონა კოტრიკაძე. ფინანსური ჯგუფების ზედამხედველობა და რეგულირება. ეკონომიკა და საბანკო საქმე. 2017 
ტომი 5#1.
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და გაზრდის პროცესებს და ჩარჩოთი განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს საჭიროების შემთხვევაში 
გამოიყენებს“.

შესრულება:
ასოცირების დღის წესრიგის ეროვნულ სამოქმედო გეგმების შესრულების ანგარიშების და საქართველოს 
პარლამენტის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით:

•	 2019 წელს, პარლამენტის მიერ მიღებულია კანონი ფინანსური კონგლომერატების დამატებითი 
ზედამხედველობის შესახებ;

•	 კანონის შემუშავებაში მონაწილეობას იღებდნენ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო და ევრო-
პასთან ინტეგრაციის კომიტეტები, ფინანსთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკი, სსიპ დაზღვევის 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური.

8.3. დირექტივა 2006/48/EC

2006 წლის 14 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/48/EC დირექტივა საკრედიტო ინსტი-
ტუტების ბიზნესის დაწყებისა და ფუნქციონირების შესახებ.

ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 
ხუთი წლის ვადაში.

თუმცა საქართველოს შეუძლია გადაავადოს შესაბამისი რისკებისათვის უფრო განვითარებული 
მიდგომებისა და სავაჭრო წიგნის წესების იმპლემენტაცია. საქართველო წაახალისებს შესაძლებლობების 
განვითარებას თავისი საბანკო სექტორისა და მარეგულირებელი ორგანოების ფარგლებში შემდგომი 
წლებისათვის უფრო დახვეწილი მიდგომების გამოყენების თვალსაზრისით, რათა აღნიშნულის 
იმპლემენტაცია განხორციელდეს რვა წლის განმავლობაში. საქართველო უზრუნველყოფს, რომ 
იმდენად, რამდენადაც სავაჭრო წიგნის წესები არ არის შესრულებული, საქართველოს ბანკებისა და 
საინვესტიციო ფირმების სავაჭრო წიგნები იქნება 2006/49/EC დირექტივის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტით 
გათვალისწინებულ მინიმუმ ზღვარს ქვემოთ.

სავაჭრო წიგნის განმარტება:
ბანკის საბაზრო რისკების64 და მათი მართვის მიხედვით, საბანკო ოპერაციები იყოფა სავაჭრო წიგნის 
ან საბანკო წიგნის ოპერაციებად.

•	 სავაჭრო წიგნს მიეკუთვნება ოპერაციები, რომლებიც განხორციელებულია მოგების მისაღებად და 
ექვემდებარება საბაზრო გადაფასებას, მაგ. ვალუტის გადაფასება ან სხვა სავაჭრო ოპერაციების 
ჰეჯირება (რისკის დაზღვევა, დაწვრილებით იხ. ქვემოთ), სავალუტო და კლიენტებთან ოპერაციების 
ფინანსური შედეგები – ასეთი ოპერაციები დამოკიდებულია საბაზრო რისკებზე.

•	 საბანკო წიგნს მიეკუთვნება არასავაჭრო ოპერაციები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან საბაზრო 
გადაფასებას და /ან მათი საბაზრო გადაფასება არ არის დამოკიდებული საბაზრო რისკის ფაქტორებზე, 
მაგ. აქტივების აღრიცხვა ამორტიზირებული ღირებულებით ან პირიქით – მათი აფასება.

2006/48/EC დირექტივის პრეამბულაში65 ჩამოთვლილია შემდეგი ძირითადი მიზეზი, თუ რატომ გახდა 
საჭირო ამ დირექტივის მიღება:

•	 ევროკავშირის მასშტაბით ფინანსური ინსტიტუტების და მათი ფილიალების დაფუძნებისას 
სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ დონეზე წარმოშობილი კონფლიქტების აღმოფხვრა;

•	 ფილიალის შექმნის და თავისუფალი საფინანსო მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა, რომელიც 
ხელს შეუწყობს, ერთი მხრივ, ევროკავშირის ქვეყნებში საბანკო სექტორის შიდა განვითარებას და 
მეორე მხრივ, მის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას მსოფლიო მასშტაბით;

•	 ევროკავშირის შიდა საფინანსო ბაზარზე ურთიერთშორისი კონკურენციის გაზრდა და ამავე დროს, 
ბანკებს შორის კოორდინირებული ქმედებების გაადვილება, რათა პირველ რიგში დაცული იყოს 
დეპოზიტარების უფლებები;

64 საბაზრო რისკი მოიცავს საპროცენტო, საფონდო, სავალუტო და სასაქონლო პოზიციის რისკებს
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0048
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•	 იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ფინანსური ინსტიტუტი სრულფასოვნად არ თანამშრომლობს 
საზედამხედველო ორგანოებთან, ან ამ ინსტიტუტის მფლობელი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი 
ხელს უშლის მათ მუშაობაში, ლიცენზიის ჩამორთმევის პროცედურების გაადვილება;

•	 თუ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანას უფრო მკაცრი საზედამხედველო კანონმდებლობა აქვს, 
ვიდრე მთლიან ევროკავშირს,მათთვის ეროვნული კანონმდებლობის შეუფერხებლად გამოყენების 
უფლების მიცემა;

•	 ფილიალების ფულად პოლიტიკაზე ზედამხედველობის განხორციელებისას უპირატესობა მიენიჭებათ 
იმ ქვეყნებს, სადაც ეს ფილიალი მდებარეობს, ხოლო საბაზრო რისკების აღმოფხვრისათვის საჭირო 
გადადგმულ თუ მომავალში გადასადგმელ ნაბიჯებზე ზედამხედველობა ორივე ქვეყნის (ფილიალი 
და ცენტრალური ოფისის) მხრიდან განხორციელდება;

•	 ევროკავშირის ქვეყნების მარეგულირებელ ორგანოებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის გაადვილება, 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს ფინანსურ თაღლითობას, ფულის გათეთრებას, 
ინსაიდერული66 ინფორმაციის გამჟღავნებას ან სხვა კრიმინალურ ქმედებას;

•	 თითოეული საკრედიტო ინსტიტუტისთვის საჯაროობის უმაღლესი დონის დაწესება (ე.ი. მათ 
ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახადონ თანხობრივი და შინაარსობრივი ანგარიშები), რამაც 
უნდა უზრუნველყოს საბაზრო დისციპლინის ზრდა, რისკების მართვის და ბანკის შიდა მენეჯმენტის 
პროცესების ოპტიმიზაცია.

ევროპარლამენტის და საბჭოს 2006 წლის 14 ივნისის 2006/48/EC და 2006/49/EC დირექტივები 
ჩაანაცვლა ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის 26 ივნისის 2013/36/EU დირექტივამ და 575/2013 
რეგულაციამ, რომელთან დაახლოების პროცესში პასუხიმგებელია საქართველოს ეროვნულ ბანკი და 
მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირი, (აღნიშული დირექტივის შესრულების შესახებ იხილეთ 8.4 ქვეთავი)

8.4. დირექტივა 2006/49/EC

2006 წლის 14 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2006/49/EC საინვესტიციო 
კომპანიებისა და საკრედიტო ინსტიტუტების კაპიტალის ადეკვატურობის თაობაზე.
ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 
ხუთი წლის ვადაში.

თანამედროვე ეკონომიკური საქმიანობა სავსეა ფინანსური რისკებით, რომელთაც აწყდებიან კო-
მერციული ბანკები. მსოფლიოში ფინანსური ურთიერთობების განვითარების და გართულების 
კვალდაკვალ, დიდი ყურადღება დაეთმო კომერციული ინსტიტუტების ან ცალკე ფინანსური შუა-
მავლების კაპიტალის67 შეფასების აუცილებლობას. კაპიტალი განიხილება ინვესტორების დაცვის 
საშუალებად და გულისხმობს დეპოზიტენზე განთავსებული კლიენტების ფულის უსაფრთხო 
შენახვას68. ამ ფონზე აუცილებელი ხდება კომერციული ბანკის საკუთარი კაპიტალის საკმარისობის 
შეფასებისადმი მიდგომების დანერგვა. კომერციული ბანკების ფინანსური მდგრადობის ერთ-
ერთი ძირითადი პირობაა კაპიტალის ადეკვატურობა. მისი მნიშვნელობა აიხსნება პრაქტიკული 
თვალსაზრისით. კერძოდ, კაპიტალის ადეკვატურობა გულისხმობს იმას, რომ ბანკს აქვს საკმარისი 
ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსები უწყვეტი საბანკო ოპერაციების დასაფინანსებლად, რათა 
შეინარჩუნოს კლიენტების ნდობა ბანკისადმი და დაარწმუნოს დეპოზიტორები69 მის ფინანსურ 
სტაბილურობაში.

•	 ჩვეულებრივი კომპანიისგან განსხვავებით, ბანკს ნებისმიერ დროს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ფუ-
ლადი სახსრები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისთვის კრიზისი გარდაუვალია. კომპანიას კი მოცემულ 
მომენტში თუ ფულადი სახსრები არ გააჩნია, შეუძლია მომწოდებლებისგან მასალები „ნისიად“ 

66 არასაჯარო, არსებითი ინფორმაციის გამჟღავნება, რომლის საშუალებითაც მოხდება არამართლზომიერი სარგებლის 
მოპოვება.

67 კაპიტალი - ბიზნესის საწარმოებლად საჭირო და მოგების მომტანი კომპანიის ნებისმიერი რესურსი; 2. კომპანიების, 
კორპორაციების საკუთრებაში არსებული ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების, მოძრავ-უძრავი ქონებისა 
და სხვა მატერიალური ნივთების საერთო ღირებულება; განასხვავებენ ძირითად და საბრუნავ კაპიტალს.

68 დეპოზიტი-საკრედიტო დაწესებულებაში (მაგალითად ბანკში) განთავსებული ფულადი თანხა, რომელზეც საკრედიტო 
დაწესებულება მოიპოვებს საკუთრების უფლებას და ვალდებულია ვადის დადგომისას ან უფლებამოსილი პირის 
მოთხოვნის შესაბამისად დააბრუნოს მიღებული თანხა შესაბამის საპროცენტო სარგებელთან ერთად.

69 დეპოზიტორი - მეანაბრე; პირი, რომელსაც საკრედიტო დაწესებულებაში აქვს დეპოზიტი.
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შეიძინოს, ბანკში საკრედიტო ხაზი გახსნას, ან კლიენტებს დიდი ფასდაკლება შესთავაზოს და სწრა-
ფად მოიზიდოს თანხები. 

ამგვარად, კომერციული ბანკებისათვის ადეკვატური კაპიტალის შექმნა წარმოადგენს რისკების 
მინიმიზაციის ერთ-ერთ საშუალებას. კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი აფასებს ბან-
კის შესაძლებლობას შეასრულოს თავისი ვალდებულებები. მარეგულირებელი ორგანოები 
აკონტროლებენ ამ კოეფიციენტს, რათა განსაზღვრონ არის თუ არა რომელიმე ბანკი რისკის ქვეშ. 
მათი მონიტორინგის მიზანია ფინანსური სისტემის დაცვა ბანკის ნებისმიერი შეცდომის უარყოფითი 
გავლენისგან, რაც გულისხმობს საბანკო დეპოზიტორების სახსრების დაცვასაც. 

ამ თვალსაზრისით, მნიშნელოვანია განვიხილოთ ბაზელი III-ის პრინციპები და მისი დანერგვის 
აუცილებლობა, რადგან აღნიშნული დირექტივა ითხოვს ბაზელი III-ის პრინციპების განხორციელებას. 
ბაზელი III-ს პრინციპების დანერგვა განპირობებული იყო 2008 წლის გლობალური ფინანსური 
კრიზისით. ფინანსურმა კრიზისმა ბანკებს სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ლიკვიდურობასთან70 

 და კაპიტალთან დაკავშირებით. ისეთ წამყვან ქვეყნებს, როგორიცაა აშშ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, 
ძალზედ ძვირი დაუჯდათ ლიკვიდურობის შენარჩუნება. 

რას	გულისხმობს	ბაზელი	III?

თავდაპირველად მოკლედ აღვწეროთ ბაზელის კომიტეტის საქმიანობა, რომელიც დაარსების პერიოდში 
ცნობილი იყო „საბანკო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის პრაქტიკის კომიტეტის“ 
სახელწოდებით. ბაზელის კომიტეტი დაარსდა 1974 წელს 10 ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მიერ, მას 
შემდეგ, რაც ადგილი ჰქონდა სერიოზულ ჩავარდნებს საერთაშორისო სავალუტო სისტემასა და საბანკო 
საქმიანობაში. 

ბაზელის კომიტეტის შექმნა მიზნად ისახავდა ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფას მსოფლიო 
მასშტაბით და საბანკო საქმიანობის ზედამხედველობის ხარისხის გაუმჯობესებას. კომიტეტის 
საქმიანობა მოიცავს საბანკო ზედამხედველობის სტანდარტების შემუშავებას და მათ შესრულებასთან 
დაკვშირებული რეკომენდაციების გაწევას. გლობალიზაციის პირობებში დღის წესრიგში დადგა 
საერთაშირისო საბანკო სისტემის მიერ ფინანსურ კრიზისების დაძლევის შესაძლებლობის გაძლიერება. 
კომიტეტმა მოახდინა სტანდარტიზაცია და დააწესა საბანკო კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნები, 
რაც თავის მხრივ, დაბალი არაა. დაბალი მოთხოვნები კაპიტალის ადეკვატურობისადმი ნიშნავს, რომ 
ბანკს შეუძლია გამოიყენოს მეტი მოზიდული სახსრები კრედიტების გასაცემად, ანუ რეზერვებისთვის 
ნაკლები თანხის გადადებაა საჭირო.

ბაზელის კომიტეტს გამოშვებული აქვს საბანკო რეგულაციების საერთაშორისო სტანდარტების რიგი 
სერია, რომელიც ცნობილია ბაზელი I, ბაზელი II და ყველაზე უახლესი ბაზელი III სახელით. 

ბაზელის III ჩარჩო-პირობის ძირითადიმი ზანია უპასუხოს გლობალურ ფინანსურ კრიზისებს. ბა ზე-
ლის III ითხოვს კრიზისების მართვის ჩარჩოებში არსებული ნაკლოვანებების გამოვლენას და მოქნილი 
საბანკო სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფას, რაც დაეხმარება ბანკებს სისტემური სისუსტეების 
თავიდან აცილებაში. ჩარჩო-პირობა საბანკო სისტემას საშუალებას მისცემს დაეხმაროს „ეკონომიკური 
ციკლების“ სხვადასხვა ეტაპებზე.71

2017 წელს ბაზელის კომიტეტმა დაასრულა Pillar III-ის (Pillar – ქართულად ბოძი/სვეტი, დაწვრილებით 
იხილეთ ქვემოთ) ჩარჩო-პირობით გათვალისწინებული საზედამხედველო და შეფასებითი ფუნქციის 
მეორე ეტაპი, ხოლო 2018 წლის თებერვალში დაიწყო Pillar III-ით გათვალისწინებული მესამე ეტაპის 
განხორციელება. 2017 წლის რეფორმები ეხებოდა იმ სუსტ მხარეებს, რომელიც გამოვლინდა 

70 ლიკვიდურობა - ბანკის უნარი მნიშვნელოვანი დანაკარგების გარეშე დააფინანსოს აქტივების ზრდა და დაფაროს 
ვალდებულებები მათი დაფარვის ვადის დადგომისას.

71 ეკონომიკური ციკლები - ეკონომიკური აქტივობის პერიოდული რყევები, რომელიც შეიძლება გამოისახოს 
რომელიმე მაკროეკონომიკური ინდიკატორის (მთლიანი შიდა პროდუქტის, მრეწველობის დარგის საწარმოების 
გამოშვების, უმუშევრობის და სხვა მაჩვენებლების) შესაბამის რყევებში. ზოგადად ეკონომიკური ციკლები შემდეგ 
თანმიმდევრულ ფაზებს მოიცავს: აღმავლობა (ან ექსპანსია), პიკი (ციკლის უმაღლესი წერტილი), რეცესია, და 
კრიზისი. აღმავლობის ფაზა ხასიათდება ეკონომიკის განვითარებით, წარმოების მოცულობის, დასაქმებისა და 
ფასების დონის ზრდით. პიკის ფაზაში ეს მაჩვენებლები თავის უმაღლეს მნიშვნელობას აღწევენ, ხოლო რეცესიის 
დროს აღინიშნება გაკოტრებული ფირმებისა და ბანკების ბაზრიდან გასვლა, უმუშევრობის ზრდა და ფასების 
შემცირება. ეს პროცესი უკიდურეს დაბალ წერტილს კრიზისის ფაზაში აღწევს.
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გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს – ჩარჩოს საიმედოობასა და შიდა მოდელებს. კაპიტალის 
ადეკვატურობის მოთხოვნები ეფუძნება სამ „პილარს“, (იხ. ნახაზი 10) როგორც ეს განსაზღვრულია 
საერთაშორისოდ აღიარებული „საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის“ კაპიტალის 
ადეკვატურობის ჩარჩოში:

ნახაზი # 10 -ბაზელი III-ის სტანდარტები

ნახაზი # 11 გვიჩვენებს კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებს, რომელიც შედგება შემდეგი კომპო-
ნენტებისაგან: საზედამხედველო კაპიტალი და ბუფერული კაპიტალი. განვიხილოთ თოთოეული კომ-
პონენტი. 

რა	არის	საზედამხედველო	კაპიტალი?

ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის განსაზღვრისათვის გამოიყენება საზედამხედველო კაპიტალი. 
საზედამხედველო კაპიტალი არის კაპიტალის სახეობა, რომელიც იქმნება საბანკო საქმიანობის 
განხორციელებისათვის, მოსალოდნელი და მოულოდნელი ფინანსური დანაკარგების/ზარალის 
შემცირების და სხვადასხვა რისკის თავიდან ასაცილებლად. პილარ-I-ის, ანუ მინიმალური კაპიტალის 
მოთხოვნების მიხედვით, ბანკებს მოეთხოვებათ ჰქონდეთ საზედამხედველო კაპიტალი – რისკის 
მიხედვით შეწონილი აქტივების 8% (იხ.ნახაზი 11). 

რა	არის	რისკის	მიხედვით	შეწონილი	აქტივები?

•	 ბანკის აქტივები ჩვეულებრივ მოიცავს ნაღდ ფულს, ფასიან ქაღალდებს, ფიზიკური თუ იურიდიული 
პირებისათვის, სხვა ბანკებისა და მთავრობისათვის გაცემულ სესხებს. თითოეული აქტივის სახე 
ხასიათდება სხვადასხვა სახის რისკით, რომლის მიხედვითაც შეწონილი რისკი ენიჭება აქტივების 
თითოეულ ტიპს, რაც გვიჩვენებს რამდენად სარისკოა თითოეული მათგანის ფლობა ბანკისათვის. მაგ:

o ფიზიკურ პირზე გაცემული არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი ბევრად რისკიანია, 
ვიდრე სახელწიფოზე გაცემული სესხი, რომელსაც ბიუჯეტი უმაგრებს ზურგს.

•	 იმისთვის რომ გამოვთვალოთ რა ოდენობის კაპიტალს უნდა განკარგავდეს ბანკი მოულოდნელი 
დანაკარგებისაგან თავის დასაცავად, აქტივების ღირებულება მრავლდება შესაფერის რისკის 
წონაზე. ბანკს სჭირდება ნაკლები კაპიტალი, რათა დაფაროს უსაფრთხო აქტივებით წარმოქმნილი 
დანაკარგები და სჭირდება მეტი კაპიტალი სარისკო აქტივებისაგან გამოწვეული ზარალისგან თავის 
დასაცავად. 
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ნახაზი # 11 – ბაზელი III-ის კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების72 თანახმად, რომელიც განისაზღვრება 
ბაზელ III-ის სტანდარტებითა და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2013 წლის 26 ივნისის 575/2013 
რეგულაციითა და 2013/36/EU დირექტივით, კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალი შედგება 
პირველადი და მეორადი კაპიტალის ჯამისგან.

ბანკის პირველადი კაპიტალი არის საზედამხედველო კაპიტალის ძირითადი წყარო და შედგება შემდეგი 
კომპონენტებისაგან:

•	 ჩვეულებრივი აქციები;7374

•	 არაკუმულაციური უვადო პრივილეგირებული აქციები;75767778

•	 აქციების გამოშვებით მიღებული დამატებითი სახსრები;

•	 სარეზერვო ფონდი, რომელიც შექმნილი უნდა იყოს წინა წლების გაუნაწილებელი მოგებიდან ბანკის 
განკარგულებაშია და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს წარმოშობილი ზარალის დასაფარად;

•	 წინა წლების გაუნაწილებელი მოგება;79

ბანკის მეორადი კაპიტალი წარმოადგენს საზედამხედველო კაპიტალის დამატებით წყაროს და შედგება 
შემდეგი კომპონენტებისაგან:

72 №100/04 2013 წლის 28 ოქტომბერი, კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ 
დებულების დამტკიცების თაობაზე.

73 აქცია – არამატერიალიზებული სახელობითი ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს აქციონერის უფლებამოსილებას 
სააქციო საზოგადოებაში და სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებს აქციონერის მიმართ;

74 ჩვეულებრივი აქცია, რომლის მფლობელსაც ენიჭება აქციონერის ყველა ქონებრივი უფლება. კერძოდ: მოგების 
სიდიდის მიხედვით დივიდენდის მიღების უფლება; აქციონერთა კრებაზე ხმის მიცემის გზით საზოგადოების მართვაში 
მონაწილეობის უფლება. საზოგადოების ლიკვიდაციის შემთხვევაში კრედიტორებთან ანგარიშსწორების შემდეგ 
ქონების ნაწილის მიღების უფლება, რომლებიც რეალიზდება საწესდებო კაპიტალში წილის სიდიდის პროპორციულად;

75 პრივილეგირებული აქცია – აქცია, რომლის მფლობელს არა აქვს ხმის უფლება აქციონერთა საერთო კრებაზე. ასეთი აქცია 
უზრუნველყოფს დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით, რომლის ოდენობა და მიღების წესი განისაზღვრება წესდებით 
ან/და სათანადო ემისიის პროსპექტით (ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში). ბანკის ლიკვიდაციის შემთხვევაში 
პრივილეგირებული აქციის თანხა (წილის შესაბამისად) გასტუმრებულ უნდა იქნეს ჩვეულებრივ აქციის თანხის გადახდამდე;

76 უვადო პრივილეგირებული აქცია – ისეთი პრივილეგირებული აქცია, რომელსაც არა აქვს დაფარვის კონკრეტული 
ვადა და რომლის მფლობელს არა აქვს უფლება მოსთხოვს ბანკს ასეთი აქციის რაიმე ფორმით უკან გამოსყიდვა;

77 არაკუმულაციური უვადო პრივილეგირებული აქცია – ისეთი უვადო პრივილეგირებული აქცია, რომელზეც არ ხდება 
წინა წლებში ბანკის მიერ გაუნაწილებელი დივიდენდების აკუმულირება;

78 მოგების ნაწილი, რომელსაც იღებენ აქციონერები მათ მიერ დაბანდებული კაპიტალის შესაბამისად,
79 გაუნაწილებელი მოგება – კომპანიის არსებობის განმავლობაში დაგროვილი მოგება ან ზარალი, რომელიც აისახება 

ბალანსის კაპიტალის ნაწილში.
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•	 მიმდინარე წლის წმინდა მოგება (ზარალი);
•	 მიზნობრივი ფონდები;
•	 საერთო რეზერვები;80

•	 პრივილეგირებული აქციები გამოსყიდულის გამოკლებით, გარდა პირველად კაპიტალში ასახული 
არაკუმულაციური უვადო პრივილეგირებული აქციებისა;

•	 სუბორდინირებული ვალი;81 (ბანკს თვითონ აქვს სხვისი ვალი)
ნახაზი # 12 – კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტის გამოთვლა82:

საკრედიტო რისკი არის კონტრაგენტი83 პარტნიორის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობით ან 
გაკოტრებით გამოწვეული რისკი.

საბაზრო რისკი ბაზარზე ფასების მერყეობის შედეგად ბანკის აქტივების ღირებულების ცვლილებით 
გა მო წ ვეული რისკი. საბაზრო რისკი მოიცავს საპროცენტო, საფონდო, სავალუტო და სასაქონლო 
პოზიციის რისკებს. 

საოპერაციო რისკი განიმარტება, როგორც დანაკარგის მიღების რისკი, რომელიც გამოწვეულია 
არაადეკვატური ან წარუმატებელი ორგანიზაციის შიდა პროცესებით, კადრებითა და სისტემებით, ან 
გარე ფაქტორებით.

მოცემული ფორმულა გვიჩვენებს, რომ კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი არის საზედამხედველო 
კაპიტალის ოდენობა შეფარდებული რისკით შეწონილი კაპიტალის ოდენობაზე. რაც მაღალია რისკით 
შეწონილი აქტივების ოდენობა, მით მეტი კაპიტალია საჭირო ან პირიქით. რისკით შეწონილი კაპიტალის 
ოდენობის გაანგარიშებისას ითვალისწინებენ საკრედიტო რისკს, საბაზრო რისკს, ოპერაციულ რისკს 
და სხვა სახის რისკებს.

80 საერთო რეზერვი – რეზერვი, რომელიც შექმნილია აქტივების შესაძლო დანაკარგების დასაფარავად, მათ დაუკონ-
კრეტებლად.

81 სუბორდინირებული ვალი – ისეთი არაუზრუნველყოფილი ვალი, რომელიც ხელშეკრულების მიხედვით არ 
არის დეპოზიტი და სხვა ვალებთან და დეპოზიტებთან შედარებით აქვს გადახდის (დაფარვის) უფრო დაბალი 
პრიორიტეტი, რომლის მიხედვით ბანკის მძიმე ფინანსური მდგომარეობის, გაკოტრების ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში 
სუბორდინირებული ვალის კრედიტორის მოთხოვნები ბაკმა უნდა დააკმაყოფილოს მხოლოდ ყველა დეპოზიტორთა და 
სხვა კრედიტორთა ვალების სრულად გადახდის (დაფარვის) შემდეგ

82 Basel committee on Banking Supervision. Bank for international settlement. Finalizing Basel III in brief. 2017. 
83 კონტრაგენტი – ხელშეკრულების მონაწილე პირი. 
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კაპიტალის	ადეკვატურობის	კოეფიციენტის	გამოთვლის	მაგალითი:

განვიხილოთ კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტის გამოთვლის მარტივი მაგალითი ბანკისათვის, 
რომელსაც პირობითად ვუწოდეთ ინვესტ ბანკი. ინვესტ ბანკის ბალანსის შესახებ ინფორმაცია 
მოცემულია ნახაზ # 13-ში.

ნახაზი # 13 – ინვესტ ბანკის საბალანსო უწყისი

აქტივები ვალდებულებები

ნაღდი ფული 11 დეპოზიტები 182
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 20 სუბორდინირებული ვალი 2
სესხები ბანკებისადმი 30
იპოთეკური სესხი შინამეურნეობებისადმი 52 კაპიტალი

ბიზნეს სესხები 64 ჩვეულებრივი აქციები 7
სხვა ბანკების აქციების ფლობა 3 გამოსყიდვას დაქვემდებარებული პრივილეგირებუ-

ლიაქცია
3

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტი-
ვები

25 გაუნაწილებელი მოგება 8

საერთო რეზერვები 3
სულ აქტივები 205 სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 205

ნახაზ # 13-ში მოყვანილი მონაცემების საფუძველზე მოვახდინოთ კაპიტალის კლასიფიკაცია კატეგორი-
ების მიხედვით.

 პირველადი კაპიტალი იქნება:

•	 ჩვეულებრივი აქციები;

•	 გაუნაწილებელი მოგება;

მეორადი კაპიტალი იქნება:

•	 აქტივების გადაფასების რეზერვები;

•	 სუბორდინირებული ვალი;

•	 გამოსყიდვას დაქვემდებარებული პრივილეგირებული აქცია;

ნახაზი 14 გვიჩვენებს პირველადი და მეორადი კაპიტალის გამოთვლის შედეგებს.

ნახაზი # 14 – კაპიტალის კლასიფიკაცია

პირველადი კაპიტალი თანხა

ჩვეულებრივი აქციები 7

გაუნაწილებელი მოგება 8

სულ პირველადი კაპიტალი 15

მეორადი კაპიტალი

საერთო რეზერვები 3

სუბორდინირებული ვალი 2

გამოსყიდვას დაქვემდებარებული პრივილიგირებული აქციები 3

სულ მეორადი კაპიტალი 8

სულ კაპიტალი 23

ახლა კი გამოვთვალოთ რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები. ნახაზი 15 გვიჩვენებს, რომ ინვესტ ბანკს 
გააჩნია შემდეგი სახის აქტივები:
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•	 ნაღდი ფული, საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები, სესხები ბანკებისადმი, იპოთეკური სესხი 
შინამეურნეობებისადმი, ბიზნეს სესხები, ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები. 

ნახაზი 15-ის პირველ სვეტში მოცემულია იმ აქტივების ტიპები, რომელიც ექვემდებარება რისკს, 
მეორე სვეტში მოცემულია თითოეული აქტივის ღირებულება, მესამე სვეტში მოცემულია რისკის წონა. 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სხვადასხვა აქტივი ხასიათდება სხვადასხვა სახის რისკით. ერთი აქტივი 
უფრო მეტად ექვემდებარება რისკს, ვიდრე მეორე. ხოლო რისკის წონა განისაზღვრება იმის მიხედვით, 
თუ რამდენად სარისკოა მისი ფლობა ბანკისათვის. მოცემულ ცხრილში რისკის წონა მოყვანილია 
პირობითად. საქართველოს ეროვნულ ბანკს დაჯგუფებული აქვს აქტივები რისკის კატეგორიის 
მიხედვით და მინიჭებული აქვს შესაფერისი წონა, იმ მიდგომით, თუ რამდენად სარისკოა კონკრეტული 
აქტივის ფლობა ბანკისათვის, (რისკების შეფასების მეთოდოლოგია სცილდება ჩვენი ანალიზის მიზანს). 
რისკის წონები იხილეთ კომერციულიბანკებისკაპიტალისადეკვატურობისმოთხოვნებისშესახებდებულ
ებაში, თავი XV84. 

ნახაზი # 15 – რისკების მიხედვით შეწონილი აქტივები

რისკს დაქვემდებარებული აქტივები თანხა რისკის 
წონა

რისკის მიხედვით შეწონილი 
აქტივების ღირებულება

ნაღდი ფული 11 0% 0

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები* 20 10% 2

სესხები ბანკებისადმი, 30 20% 6

იპოთეკური სესხი საოჯახო მეურნეობისადმი, 52 50% 26

ბიზნესსესხები 64 50% 32

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები. 25 60% 15

სულ 81

*განმარტება: დავუშვათ ბანკს ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებული აქვს 20 მლნ. ლარი, არსებობს იმის 
ალბათობა, რომ 10%-იან დანაკარგი განიცადოს.

გამოვთვალოთ კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი. პირველადი კაპიტალის თანაფარდობა რისკის 
მიხედვით შეწონილ აქტივებთან იქნება:

ხოლო მთლიანი კაპიტალის თანაფარდობა რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებთან იქნება

კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების მე-8 მუხლის ბ) 
პუნქტის მიხედვით, პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი – კომერციული ბანკის პირველადი კაპიტალის 
თანაფარდობა რისკის მიხედვით შეწონილ რისკის პოზიციებთან, უნდა იყოს 8.5%–ზე მეტი ან ტოლი, 
ხოლო გ) პუნქტის მიხედვით საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი – კომერციული ბანკის 
საზედამხედველო კაპიტალის თანაფარდობა რისკის მიხედვით შეწონილ რისკის პოზიციებთან, 
უნდა იყოს 10.5%–ზე მეტი ან ტოლი85. ჩვენი გათვლების მიხედვით, ჰიპოთეტური „ინვესტ ბანკი“ 
აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს.

გარდა კაპიტალის ადეკვატურობისა მსხვილი, სისტემური მნიშვნელობის ბანკებისათვის, 2017 წლიდან 
ბაზელ III მოითხოვს ლევერიჯის კოეფიციენტის განსაზღვრას. ლევერიჯის კოეფიციენტი გაიან-

84 კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულება https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/2060636?publication=0

85 კომერციულიბანკებისკაპიტალისადეკვატურობისმოთხოვნებისშესახებდებულება https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/2060636?publication=0
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გარიშება, როგორც პირველადი კაპიტალის შეფარდება მთლიან აქტივებთან, მას ქვემოთ დეტალურად 
განვიხილავთ.

სისტემური მნიშვნელობის ბანკების გამოვლენა და მათთვის კაპიტალის ბუფერის86 დაწესების მიზანია 
შემცირდეს მათი გაკოტრების ალბათობა და შედეგად, უზრუნველყოფილ იქნას ქვეყნის ფინანსური 
სტაბილურობა და მდგრადობა. კაპიტალის ბუფერის დაწესება ემსახურება ასევე მორალური რისკის 
შესუსტებას. 

•	 მორალური რისკი – იმის შესაძლებლობა, რომ ნაკლები მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფმა პირმა 
ჩაიდინოს ამორალური და არასასურველი ქმედება.

განვიხილოთ რას ნიშნავს სისტემური მნიშვნელობის ბანკები. 

განასხვავებენ სისტემური მნიშვნელობის ბანკების ორ ტიპს: გლობალურსა და შიდას. საქართველოში 
მოქმედ ბანკებს არ გააჩნიათ გლობალური სისტემური მნიშვნელობის სტატუსი, ბანკების მიერ 
განხორციელებული ოპერაციების სახეობებისა და მასშტაბის სიმცირის გამო. 

შიდა სისტემურიბანკების სტატუსი ბანკებს ენიჭებათ შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: ზომა, 
ჩანაცვლებადობა, კომპლექსურობა, ურთიერთკავშირი, რომელთაც მინიჭებული აქვთ გარ კვეული წონა.
მარეგულირებელი ითვლის ბანკის წილს სისტემაში (მაგ. თიბისი ბანკის წილი მთლიან ქართულ საბანკო 
სისტემაში) და ამრავლებს შესაბამის წონებზე, მიღებულ შედეგებს აჯამებს და გამოყავს საერთო ქულა 
თითოეული ბანკისათვის.ქართული საბანკო სექტორისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების 
გათვალისწინებით, ეს კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წონები დაკორექტირებულია ეროვნული 
ბანკის მიერ (იხ. ნახაზი17)87. ქართული საბანკო სექტორი სთავაზობს მომხმარებელს სტანდარტულ 
კომერციულ საბანკო მომსახურებას, მაგრამ ქვეყნის გარეთ ოპერაციები უმნიშვნელოა, ფინანსური 
ინსტიტუტების ურთიერთკავშირისა და დამოკიდებულების მაჩვენებელიც დაბალია, ბანკთაშორისსუსტი 
საბაზარო ურთიერთობების შესაბამისად.

ნახაზი # 16 – სისტემური ბანკების განსაზღვრის კრიტერიუმები ევროკავშირში

კრიტერიუმი მაჩვენებლები ხვედრითი წონა

ზომა მთლიანი აქტივები 25%

ჩანაცვლებადობა

ადგილობრივი საგადახდო ტრანზაქციები 8,3%

კერძო სექტორის დეპოზიტები ევროკავშირიდან 8,3%

კერძო სექტორის სესხები ევროკავშირიდან 8,3%

კომპლექსურობა

არასაბირჟო დერივატივების ნომინალი 8,3%

ქვეყნის გარეთ ვალდებულებები 8,3%

ქვეყნის გარედან მისაღები ვალდებულებები 8,3%

ურთიერთკავშირი

ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები 8,3%

ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები 8,3%

გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები 8,3%

86 ბუფერი – სარეზერვო მარაგი.
87 ალექსანდრე ერგეშიძე, ნატო კუბლაშვილი, კაპიტალი დამატებითი ბუფერის მოთხოვნა სისტემური ბანკებისათვის. 

ჟურნ ეკონომიკა და საბანკო საქმე. 2017. ტომი 5 #1. გვ.3
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ნახაზი # 17 – სისტემური ბანკების განსაზღვრის კრიტერიუმები საქართველოში

კრიტერიუმი მაჩვენებლები ხვედრითი წონა

ზომა რისკის მთლიანი პოზიცია 20%

მომხმარებელთა დეპოზიტები 20%

მთლიანი შემოსავალი 15%

ჩანაცვლებადობა ფილიალების რაოდენობა 20%

აგროსექტორის დაფინანსება 5%

კომპლექსურობა ინვესტიციები კაპიტალში 5%

ურთიერთკავშირი ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები 5%

ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები 5%

საბითუმო დაფინანსება 5%

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბაზელი III-ის რეფორმების პაკეტის შექმნა განპირობებული იყო გლობალური 
ფინანსური კრიზისით. ერთ-ერთი ხარვეზი, რომელიც გამოვლინდა ფინანსური კრიზისების დროს იყო 
ფინანსური სექტორის რისკებისადმი სისტემური მიდგომის არარსებობა, რაც აუცილებელი პირობაა 
ფინანსური სტაბილურობის განვითარებისა და სისტემური რისკების88 შემცირებისათვის.

არსებული ხარვეზის გადასაჭრელად, ბაზელ III-მა წარმოადგინა ორი ბუფერი (იხ. ნახაზი 12), 
რომლებიც ვრცელდება ყველა ბანკზე: კაპიტალის კონსერვაციისბუფერი და კონტრციკლური 
კაპიტალის ბუფერი. მათი მთავარი მიზანია საკმარისი კაპიტალის შენარჩუნება ზარალის დასაფარად 
ეკონომიკური სისტემური დაცემის შემთხვევაში. 

კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი წარმოადგენს კაპიტალის სარეზერვო მარაგს პირველადი კაპიტალის 
მოცულობის 2,5%-ის ოდენობით. უნდა აღინიშნოს, რომ კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის წყაროა 
ყველაზე საიმედო კაპიტალის ფორმა – სააქციო კაპიტალი. ამგვარი ბუფერის დადგენით არსებითად 
იზრდება პირველადი კაპიტალის მოთხოვნები. გარდა ამისა, ეკონომიკური ზრდის პერიოდში 
ამგვარი მოთხოვნები განაპირობებენ კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის (კაპიტალის სარეზერვო 
მარაგის) დაგროვებას, ხოლო ეკონომიკური აქტივობის დაქვეითების პერიოდში – შეასრულებს 
თავისებურ „უსაფრთხოების ბალიშის“ ფუნქციას მინიმალური კაპიტალის საკმარისობის მოთხოვნის 
შესანარჩუნებლად. ბანკის ფუნქციონირების პერიოდში თუ ამგვარი ბუფერი დადგენილ მინიმალურ 
ნორმაზე დაბლა დაეცემა, მაშინ საზედამხედველო ორგანოების მხრიდან ბანკს დაუწესდება 
დივიდენდებისა და მოგების განაწილების შეზღუდვა და აკუმულირებული თანხა წარიმართება ბუფერის 
აღსადგენად. მოგების კონსერვაციის დადგენილი ხუთსაფეხურიანი შკალის მიხედვით, თუ პირველადი 
კაპიტალი შეადგენს:

1. 4,5%-დან 5,125%-მდე, მაშინ ბანკმა უნდა მოახდინოს მოგების 100%-ის კონსერვირება მიმდინარე 
ფისკალურ წელს;

2. 5,125-დან 5,75%-მდე, მაშინ უნდა მოხდეს მთლიანი მოგების 80%-ის კონსერვირება, ანუ მოგების 
მხოლო 20%-ი წარიმართება დივიდენდებისა89 და ბონუსის მიღებაზე;

3. 5,75%-დან 6,375%, მაშინ უნდა მოხდეს მოგების 60%-ის კონსერვირება;

4. 6,375%-დან 7%-მდე, მაშინ უნდა მოხდეს მოგების 40%-ის კონსერვირება;

5. თუ პირველადი კაპიტალი შეადგენს 7%-ზე მეტს, მაშინ ბანკს შეუძლია მოგების მთლიანად განაწილება. 

კონტრციკლური ბუფერი მიზნად ისახავს საბანკო სექტორის დაცვას ზარალისგან, რომელიც შე-
იძ ლება გამოწვეული იყოს ეკონომიკაში ციკლური სისტემური რისკებით. აღნიშული ბუფერი წარ-
მოადგენს საბანკო სექტორის დამატებით დაცვას, იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ქვეყანაში იქმნება 
არახელსაყრელი ეკონომიკური სიტუაცია, რაც იწვევს წარმოების შემცირებას, ეკონომიკის სექტორის 

88 სისტემური რისკი ნიშნავს ინდივიდუალური ბანკის ან სადაზღვევო კომპანიასთან დაკავშირებულ მიკრო დონეზე წარმოქმნილ 
მოვლენას (მაგალითად ბანკის გაკოტრება), რომელსაც შეუძლია დაანგრიოს მთლიანად ინდუსტრია ან ეკონომიკა. 

89 დივიდენდი – მოგებისნაწილი, რომელსაციღებენაქციონერებიმათმიერდაბანდებულიკაპიტალისშესაბამისად



57

დაცემას და შესაბამისად – ზარალს საბანკო სექტორში. ეს ზარალი შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი 
თუ ეკონომიკურ დაცემას წინ უძღოდა ბანკების მიერ კრედიტების გაცემის მნიშნელოვანი ზრდა. 
სხვა სიტყვებით, აღნიშნული ბუფერი ემსახურება ბანკების მიერ ჭარბი დაკრედიტების90 შეზღუდვას 
ეკონომიკური ზრდის პერიოდში და მათ სტიმულირებას ეკონომიკური დაცემის დროს, ანუ ეკონომიკური 
ზრდის ფაზაში საზედამხედველო ორგანო ფინანსური ინსტიტუტებისაგან მოითხოვს, რომ მათ კაპიტალი 
ჰქონდეთ მინიმალურად დადგენილ დონეზე მაღლა. საზედამხედველო ორგანოს მიერ კონტრციკლური 
ბუფერის დადგენა ხდება აქტივების ზრდის პერიოდში, მაშინ როცა ჭარბი ოდენობით სესხის გაიცემა და 
რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სისტემური რისკი. უნდა ითქვას, რომ ამ ბუფერის მიზანია არა იმდენად 
ცალკეული ბანკის დაცვა, რამდენადაც საკმარისი კაპიტალის შენარჩუნება ფინანსური კრიზისის 
პერიოდში ეკონომიკის დასაფინანსებლად. 

ამგვარად, კონტრციკლური ბუფერისმიზანი შეიძლება დავყოთ ორ ქვემიზნად: 
1. ჭარბი დაკრედიტების თავიდან აცილება – როდესაც ეკონომიკა აღმავლობის ფაზაშია და კონტრ-

ნაბიჯები იდგმება; 

2. ბანკების მიერ საკრედიტო აქტივობის შემცირების პერიოდში ეკონომიკის კრედიტებით უზრუნ-
ველყოფა – როდესაც ეკონომიკა დაღმავლობის ფაზაშია და კონტრნაბიჯები იდგმება.

ჭარბი დაკრედიტების თავიდან ასაცილებლად მარეგულირებელი ბანკებს აკისრებს კაპიტალის ადეკ-
ვატურობის ზრდას – როცა თვლის, რომ ბანკები ზედმეტად ბევრ სესხს გასცემენ. ასეთ დროს ბანკები 
იძულებულები არიან, დამატებითი კაპიტალის დაგროვების მიზნით, გაზარდონ გაცემული სესხების 
ღირებულება (პროცენტი) და ამით შეამცირონ მოთხოვნა კრედიტებზე. ფინანსური სტრესის (კრიზისის) 
დროსსაკრედიტო მოთხოვნა მკვეთრად მცირდება, ამიტომ მარეგულირებელი ამცირებს მოთხოვნებს 
კაპიტალის ადექვატურობაზე და ამით ბანკებისათვის ქმნის კრედიტების გაცემის ზრდის პირობებს. 

უკანასკნელმა ფინანსურმა კრიზისმა განსხვავებული სურათი დაგვანახა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანკები 
აკმაყოფილებდნენ კაპიტალის ადეკვატურობის ყველა მოთხოვნას, მათ გააჩნდათ საკმარისად მაღალი 
ფინანსური ლევერიჯი, მნიშვნელოვნად გაზარდეს სასესხო კაპიტალის გამოყენება და შეინარჩუნეს 
კაპიტალის საკმარისობის მაღალი დონე, ბევრმა მსხვილმა ბანკმა მაინც ვერ შეძლო გაკოტრებისაგან 
თავის დაღწევა და ამით საფრთხის ქვეშ დააყენა მსოფლიო ფინანსური სისტემა. მაგალითისათვის 
შეიძლება მოვიყვანოთ ამერიკული საინვესტიციო ბანკი Lehman brothers-ი, რომელსაც გააჩნდა 
პირველადი კაპიტალის საკმარისი დონე, თუმცა ვერ გადაურჩა გაკოტრებას.

ამგვარი მაგალითების გათვალისწინებით, ბაზელის კომიტეტმა შემოიღო მარტივი და გამჭვირვალე 
კაპიტალის შეფასების დამოუკიდებელი ინსტრუმენტი – ლევერიჯის კოეფიციენტი, რომელიც 
წარმოადგენს დამატებით საიმედო საზომს კაპიტალის საკმარისობის შესაფასებლად. ადრე ლევერიჯის 
კოეფიციენტი გამოითვლებოდა რისკების მიხედვით შეწონილი აქტივებით, ამასთან, რისკების 
გამოთვლის მოდელს თითოეული ბანკი დამოუკიდებლად იმუშავებდა. ბაზელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 
არ ჩაერიოს ბანკების შიდა მოდელებში და შემოიღო კოეფიციენტი, რომელიც რისკებზე არ არის 
დაფუძნებული. ის გვიჩვენებს ბანკის საკუთარი კაპიტალის წილს მთლიან აქტივებში (საბალანსო და 
გარესაბალანსო91). ქვემოთ მოცემულია ლევერიჯის გამოთვლის ფორმულა.

ნახაზი # 18 – ლევერიჯის გამოთვლის ფორმულა

90 ჭარბი დაკრედიტება – ბაზარზე სესხის იმ რაოდენობაზე მეტის მიწოდება, ვიდრე მოთხოვნა არსებობს.
91 გარესაბალანსო საბუღალტრო ანგარიშები ისეთი ანგარიშებია, რომლებზეც ჩანაწერები კეთდება სხვა ანგარიშებთან 

კავშირის გარეშე. მათზე არსებული ნაშთები არ გაითვალისწინება კომპანიის ბალანსის ფორმირებისას, მაგრამ მათი 
აღრიცხვა კი კანონით სავალდებულოა.
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შენიშვნა: ლევერიჯის კოეფიციენტი ტოლი ან მეტი უნდა იყოს 3%-ის

ექსპერტები თვლიან, რომ მოცემული კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად შეამცირებს დაკრედიტების 
მოცულობას და გაზრდის კრედიტების ღირებულებას (საპროცენტო განაკვეთს), რამდენადაც ის 
გამოითვლება მთლიანი აქტივებიდან და არა მხოლოდ რისკების მიხედვით შეწონილი აქტივებიდან. 

2018 წლის სექტემბერში ეროვნულმა ბანკმა, ბაზელის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მინიმალური 
ლევერიჯის მოთხოვნა შეიმუშავა92. ბანკები ვალდებულნი არიან მუდმივად დააკმაყოფილონ 5 
პროცენტიანი ლევერიჯის კოეფიციენტის მინიმალურობის მოთხოვნა. დაწესებულ მოთხოვნას ამჟამად 
ყველა ქართული ბანკი აკმაყოფილებს. 

დირექტივის	შესრულება

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2006 წლის 14 ივნისის 2006/48/EC და 
2006/49/EC დირექტივები ჩაანაცვლა ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის 26 ივნისის 2013/36/
EU დირექტივამ და 575/2013 რეგულაციამ. რიგი მიღებული კანონები და ცვლილებები კვლავ ძალაში 
დარჩა, რადგან ჩამნაცვლებელი დირექტივაც მოიცავდაბევრ საკითხს ძველი დირექტივებიდან.

2017 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, საზედამხედველო ინიციატივების სახით, მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები შეიტანა ფინანსური სტაბილურობისა და საბანკო სისტემის გასაუმჯობესებლად. კერძოდ, 
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ცვლილებები შევიდა კომერციული 
ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებში. 
კომერციული ბანკების კაპიტალის მოთხოვნები განისაზღვრება  ბაზელ III-ის სტანდარტებითა და 
ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2013 წლის 26 ივნისის 575/2013 რეგულაციითა და 2013/36/EU 
დირექტივით. აღნიშნული მოიცავს: 

•	 „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულე ბაში“ ცვლი-
ლებებს;

•	 „პილარ 2-ის ფარგლებში კომერციული ბანკების კაპიტალის დამატებითი ბუფერების განსაზღვრის 
წესის“, „კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის განსაზღვრის“ და „სისტემური მნიშვნელობის კო-
მერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების“ თაობაზე 
ახალი მოთხოვნების დაწესებას. 

სისტემურობის ბუფერის მიზანია სისტემური მნიშვნელობის მქონე კომერციული ბანკების მდგრადობის 
ზრდა, რაც აუცილებელი პირობაა მთლიანად სისტემის მდგრადობასიც ზრდისაც, რადგან სისტემური 
მნიშვნელობის ბანკებში წარმოშობილ ფინანსურ სირთულეებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი საფრთხე 
შეუქმნან ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას.

კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები ეფუძნება სამ „პილარს“ (იხ. ნახაზი 10), რომელთა შესრულება 
კომერციული ბანკებისათვის სავალდებულოა.

პილარ 1 -ის ფარგელბში კომერციული ბანკებისათვის განისაზღვრა კაპიტალის ადეკვატურობის 
მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც თანხვედრაშია საბანკო საქმიანობის ზედამხედველობის ბაზელის 
კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ სისტემასთან. 

კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნები განმარტებულია «კომერციული ბანკების კაპიტალის 
ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულებით93“, რომლის თანახმადაც, პილარ 1-ის ფარგლებში, 
მინიმალური მოთხოვნები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

•	 ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი – 4.5%;

•	 პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი – 6%;

•	 საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი – 8%;

92 საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №214/04 2018 წლის 26 სექტემბერი კომერციული 
ბანკებისთვის ლევერიჯის კოეფიციენტის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე. https://www.nbg.
gov.ge/uploads/legalacts/fts/sabanko/214.04.pdf

93 საქართველოს ეროვნული ბანკის და ფინანსური სექტორის სამართლებრივი რეგულირება. საქართველოს ეროვნული ბანკი.
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დამატებით, კომერციულ ბანკებს დაუწესდათ კაპიტალის კომბინირებული ბუფერის მოთხოვნა, 
რომელიც შედგება კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის, კონტრციკლური ბუფერისა და სისტემურობის 
ბუფერისგან, რაზეც ზემოთ უკვე გვქონდა საუბარი.   

პილარ 2-ის ფარგლებში ბანკებისთვის განისაზღვრა კაპიტალის დამატებითი ბუფერი იმ რისკებისთვის, 
რომელსაც არ მოიცავს „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ 
დებულებით“ დაწესებული პილარ 1-ის მოთხოვნები. აღნიშნული რეგულირდება «პილარ 2-ის 
ფარგლებში კომერციული ბანკებისათვის კაპიტალის ბუფერების განსაზღვრის წესით».  პილარ 2-ის 
მოთხოვნები მოიცავს შემდეგ ბუფერებს94:

•	 არაჰეჯირებული	სავალუტო	საკრედიტო	რისკის	ბუფერი

o ჰეჯირება ნიშნავს რისკის შემცირებას, თავის დაზღვევას დანაკარგებისაგან, რაც გამოწვეულია 
ხელშეკრულების დადებისას გათვალისწინებული პირობების არახელსაყრელი ცვლილებებით;

o პირი ითვლება კონკრეტული ვალუტის მიმართ არაჰეჯირებულად, თუ მისი ყოველთვიური 
წმინდა შემოსავლები ნაკლებია ამავე ვალუტაში სესხის მომსახურებისათვის საჭირო წმინდა 
შემოსავალზე;

o არაჰეჯირებულია მსესხებელი იმ შემთხვევაშიც, თუ მისი ყოველთვიური წმინდა შემოსავალი და 
სესხის ვალდებულება სხვადასხვა ვალუტაშია, ანუ მას შემოსავლები ლარში აქვს ხოლო სესხი კი 
დოლარში;

o მსესხებელი ჰეჯირებულად ითვლება, თუ მისი ყოველთვიური წმინდა შემოსავლები ვალუტების 
მიხედვით საკმარისია შესაბამის ვალუტაში არსებული ყოველთვიური გადასახდელების არანაკლებ 
90%-ით მომსახურებისათვის, ანუ სესხიც და შემოსავალიც ერთი და იგივე ვალუტაშია.

ვალუტების შეუსაბამობა ქვეყნის მიკროეკონომიკურ დონეზე გამოწვევას წარმოადგენს. შინა მეურ-
ნეობებს95 შემოსავალი და ფინანსური ვალდებულებები ხშირად სხვადასხვა ვალუტაში აქვთ (შემო სავალი 
ლარში, სესხი უცხოურ ვალუტაში), რაც მათ გაცვლითი კურსის გაუფასურების მიმართ მოწყვლადს 
ხდის. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე წელია შინამეურნეობების ვა ლის დოლარიზაცია 
შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, ის კვლავ მაღალია და დაახლოებით 44 პრო ცენტს96 შეადგენს. 
იმის გათვალისწინებით, რომ უცხოური ვალუტით მსესხებელთა უმეტესობა არაჰე ჯირებულია, ლარის 
გაუფასურება მსესხებლის ფინანსურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. 

საერთო ჯამში, საბანკო სისტემა მაინც მოწყვლადია გაცვლითი კურსის გაუფასურების მიმართ, 
რადგან გაცვლითი კურსის ეფექტი საკრედიტო რისკზე აისახება (უცხოური ვალუტით მსესხებელთა 
უმრავლესობა არაჰეჯირებულია). შესაბამისად, ეროვნული ბანკი სავალუტო საკრედიტო რისკებისთვის 
ბანკებს დამატებითი კაპიტალის ბუფერის დაცვას სთხოვს.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების (№176/04 2017 წლის 18 დეკემბერი) მე-4 
მუხლში ვკითხულობთ, რომ „არაჰეჯირებული სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერის დაწესების 
მიზანია სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკებისათვის კაპიტალის 
ადეკვატურობის ბუფერის განსაზღვრა“. 

შემოღებული იქნა საზედამხედველო სტრეს-ტესტებზე დაყრდნობით დაწესებული ბუფერიც. 
სტრეს-ტესტების ბუფერი განისაზღვრება თითოეული კომერციული ბანკისთვის ინდივიდუალურად 
საზედამხედველო სტრეს-ტესტის შედეგების საფუძველზე.

•	 „სტრეს ტესტი“ ზომავს ბანკის შესაძლებლობას გაუმკლავდეს სირთულეებს ეკონომიკური კრიზისის 
პერიოდში. ბანკებს, რომლებმაც ტესტი ვერ ჩააბარეს, მოეთხოვებათ დამატებითი კაპიტალის მოძი-

94 საქართველოს ეროვნული ბანკი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, ბრძანება №176/04, 2017 წლის 18 
დეკემბერი, https://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/fts/176.04.pdf

95 შინამეურნეობები – საზოგადოების ძირითადი მეურნეობრივი საყოფაცხოვრებო უჯრედი – ადამიანთა ერთობლიობა, 
რომელიც ექვემდებარება ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე ერთობლივი ცხოვრების საერთო წესებს და ერთმანეთთან 
დაკავშირებულია საერთო ბიუჯეტით (მისი ნაწილით), ნათესაური ან/და არანათესაური ურთიერთობებით. 
(შინამეურნეობ აშეიძლება შედგებოდეს ერთი პირისაგანაც)

96 https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/finstability/finstability_2019_geo_publish.pdfეროვნული ბანკის ფინანსუ-
რი სტაბილურობის 2019 წლის ანგარიში



60

ება აქციების ან ობლიგაციების გაყიდვით ან ცენტრალური ბანკისაგან სესხის აღება. ამჟამად, აშშ-ის 
უმსხვილესმა ბანკებმა უნდა გაიარონ Fed–ის (ფედერალური სარეზერვო სისტემა, Federal Reserve 
System, The Fed, ცენტრალური საბანკო სისტემაა აშშ-ში) მკაცრი სტრეს-ტესტები, რათა დადგინდეს 
შეძლებენ თუ არა ისინი გაუძლონ კიდევ ერთ ეკონომიკურ კრიზისს.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების (№176/04 2017 წლის 18 დეკემბერი) მე-7 
მუხლით რეგულირდება წმინდა სტრეს-ტესტის ბუფერი, რომლის დაწესების მიზანია დამატებითი 
კაპიტალის ოდენობის განსაზღვრა, რომელიც საზედამხედველო სტრეს-ტესტებში განსაზღვრული  
სცენარებისა და რისკფაქტორების რეალიზების შემთხვევაში,  დანაკარგების მიღების მიუხედავად, 
უზრუნველყოფს ბანკის დაცვას საზედამხედველო დეფოლტისაგან97.

რისკზე ორიენტირებული საზედამხედველო პროცესი ხორციელდება რისკების შეფასების პროგრამის 
(GRAPE –General Risk Assessment Program) ფარგლებში. ეს პროცესი რეგულირდება „კომერციული 
ბანკების რისკების შეფასების საერთო მოქმედების წესით“. აღნიშნული პროგრამა (GRAPE) აფასებს 
კომერციული ბანკების რისკების დონეს შემდეგი კრიტერიუმებით: 

•	 საკრედიტო რისკი;

•	 ლიკვიდურობის რისკი;

•	 საბაზრო რისკი;

•	 საოპერაციო რისკი;

•	 ბიზნესმოდელი და მომგებიანობა;

•	 მაკროეკონომიკური გარემო;

•	 ჯგუფის სტრუქტურა და კორპორაციული მართვა.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სისტემურად მნიშნელოვანი ბანკებისათვის შემოიღო სის ტე-
მურობის ბუფერი. კერძოდ სებ-მა განსაზღვრა საქართველოში სამი კომერციული ბანკი, როგორც 
ადგილობრივი სისტემატურად მნიშვნელოვანი ბანკები და მათთვის შემუშავდა კაპიტალის 
დამატებითი ბუფერის მოთხოვნის მეთოდოლოგია. სებ-ის მიერ იდენტიფიცირებული სისტემურად 
მნიშვნელოვანი ბანკებისთვის განისაზღვრა კაპიტალის სისტემურობის ბუფერის მოცულობა და 
მასთან შესაბამისობაში მოსვლის ვადები. (იხ ნახაზი19). სისტემური ბუფერები გულისხმობს იმას, 
რომ ამ ბანკებს მოუწევთ უფრო მეტი საბაზისო პირველი რიგის კაპიტალის გადადება, ვიდრე სხვა 
ბანკებს. ამ მოთხოვნების განხორციელებისთვის განისაზღვრა პერიოდი 2018 წლის ბოლოდან 2021 
წლის ბოლომდე. ამ ბანკებთან მიმართებაში სებ-ის მიერ განისაზღვრა ქვემოთ წარმოდგენილი 
სისტემური ბუფერები და შესაბამისობაში მოყვანის ვადები: 1.0%- 2018 წლის 31 დეკემბრიდან 
2019 წლის 31 დეკემბრამდე; 1.5%- 2019 წლის 31 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე; 2% 
-2020 წლის 31 დეკემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრამდედა 2.5% -2021 წლის 31 დეკემბრიდან 
და შემდეგ. 

ნახაზი # 19 – სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკებისთვის დაწესებული სისტემურობის ბუფერის 
განაკვეთები შესაბამისი პერიოდების მიხედვით

სისტემური მნიშვნელობის 
კომერციული ბანკი

პერიოდი

31/12/2018 31/12/2019 31/12/220 31//12/2021 
და შემდგომ

სს „თიბისი ბანკი“ 1.0% 1,5% 2,0% 2,5%

სს „საქართველოს ბანკი“ 1.0% 1,5% 2,0% 2,5%

სს „ლიბერთი ბანკი“ 0,6% 0,9% 1,2% 1,5%

სისტემურობის ბუფერის მიზანია, უზრუნველყოს სისტემური მნიშვნელობის ბანკების მდგრადობის 
ზრდა, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს მთლიანად სისტემის მდგრადობის ზრდას. სისტემური მნიშვ-

97 დეფოლტი – ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის გაცხადება.



61

ნელობის ბანკებში წარმოქმნილ ფინანსურ სირთულეებს შეუძლია მნიშნელოვანი საფრთხე შეუქმნას 
ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას.

სისტემურობის ბუფერი დგინდება ინდივიდუალურად თითოეული იმ კომერციული ბანკისათვის, 
რომელიც მიჩნეულია სისტემური მნიშვნელობის მქონედ. სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკების 
განსაზღვრისას საქართველოს ეროვნული ბანკი ხელმძღვანელობს  ბაზელის BCBS-Basel Com mi-
ttee on Banking Supervision) რეკომენდაციითა და ევროპის საბანკო უწყების(EBA-European Banking 
Authority) მიერ გამოცემული მეთოდოლოგიით. ასევე, მხედველობაში მიიღება ადგილობრივი ფინანსური 
სექტორის სპეციფიკური მახასიათებლები, როგორებიცაა ბანკის აქტივების წილი საბანკო სისტემაში, 
ურთიერთკავშირი სხვა ბანკებთან, ჩანაცვლებადობა და კომპლექსურობა. 98

კომერციული ბანკები აქვეყნებენ პილარ 3-ის კვარტალურ და წლიურ ანგარიშგებას, „კომერციული 
ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის“ მიხედვით. წლიური 
ანგარიშგების გამოქვეყნება საფინანსო სექტორის გამჭირვალობისათვის მნიშნელოვანი კომპონენტია. 
ფინანსური სექტორის გამჭირვალობა კი საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ პრიორიტეტს 
წარმოადგენს.ის ხელს უწყობს ასიმეტრიული ინფორმაციის99 შემცირებას, ბანკებისადმი ნდობის 
ამაღლებას, მომხმარებელთა და ინვესტორთა უფლებების დაცვას. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N 92/04 ბრძანების მიხედ-
ვით100, კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან გაამჟღავნონ რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 
ინფორმაცია ბაზელ III-ის ჩარჩოზე დაფუძნებული საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტების101, 
რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების, უმაღლესი მენეჯმენტის ანაზღაურებისა და სხვა 
მატერიალური საკითხების შესახებ102. აღნიშნული ინფორმაციის გამჟღავნების წესი, ასევე, მოიცავს 
კორპორაციულ და რისკების მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

კაპიტალის ადეკვატურობა საქართველოს ბანკებში

ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულიანგარიშების მიხედვით, საქართველოს საბანკო სისტემა 
2019 წლის ბოლოსათვის ბაზელ III-ზე დაფუძნებული კაპიტალის ადეკვატურობის ჩარჩოს ფარგლებში 
კვლავაც ინარჩუნებდა კაპიტალის ადეკვატურ დონეს.

2018 წელს 31 დეკემბერს ამოქმედდა სისტემურობის ბუფერი, რომელიც დაწესდა როგორც საზედა-
მხედველო, ისე პირველად და ძირითად პირველად კაპიტალზე. 2019 წლის დეკემბერში, სისტემურად 
მნიშვნელოვან ბანკებს აღნიშნული ბუფერის მოთხოვნები წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის 
შესაბამისად გაეზარდათ. 

ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით, კაპიტალის ადეკვატურობის ჩარჩოს ფარგლებში დათვლილი პირველადი კაპიტალის 
კოეფიციენტი 14.62 პროცენტს, ხოლო საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი – 19.45 პროცენტს 
შეადგენს, რაც კაპიტალის ადეკვატურობის ჯამურ მოთხოვნებზე (პილარ 1-ის მინიმალურ მოთხოვნებს 
დამატებული კომბინირებული ბუფერები და პილარ 2-ის მოთხოვნები) 2.59 და 2.15 პროცენტული 
პუნქტით მეტია.

ასევე მაღალია ლევერიჯის კოეფიციენტიც, რომელიც 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 11.68 
პროცენტს უტოლდება და ლევერიჯის კოეფიციენტის მინიმალურ მოთხოვნას 6.68 პროცენტული 
პუნქტით აღემატება.

98  ალექსანდრე ერგეშიძე, ნატო კაბულაშვილი. კაპიტალის დამატებითი ბუფერის მოთხოვნა სისტემური ბანკებისათვის. 
ჟურნალი ეკონომიკა და საბანკო საქმე. ტომი 5. #1. 2017. 

99 ასიმეტრიული ინფორმაციის ქვეშ გულისხმობენ სიტუაციას, როდესაც გარიგების მონაწილე ერთი მხარე ფლობს 
სრულ ინფორმაციას პროდუქტის შესახებ, ან სხვა სახის ინფორმაციას, ხოლო მეორე მხარე ნაკლებ ინფორმირებულია.

100 კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/3709120?publication=0

101 პილარ 3-ის ანგარიშგების ფორმები  https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=671
102 პილარ 3-ის წლიური ანგარიშიhttps://www.nbg.gov.ge/index.php?m=673
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დასკვნა

ამგვარად, როგორც 8.3 ქვეთავში აღვნიშნეთ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2006 წლის 14 ივნისის 
2006/48/EC და 2006/49/EC დირექტივები ჩაანაცვლა ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის 26 
ივნისის 2013/36/EU დირექტივამ და 575/2013 რეგულაციამ, რომელთან დაახლოების პროცესზეც 
პასუხიმგებელია საქართველოს ეროვნულ ბანკი, მას მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირი. ამ სამუშაოების 
ფარგლებში სრულად იქნა უზრუნველყოფილი 2013/36/EU დირექტივის და 575/2013 რეგულაციის 
მოთხოვნებთან დაახლოება. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის მითითებული დირექტივის დებულებები, 
ნაწილობრივ უკვე გათვალისწინებული იყო შემდეგ ნორმატიულ აქტებში:
•	 „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკი-

ცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ოქტომბრის 
№100/04 ბრძანება;

•	 „კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრე-
ზი დენტის 2017 წლის 18 დეკემბერის №173/04  ბრძანება;

•	 „სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუ-
ფერის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის 
№174/04  ბრძანება;

•	 საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის №176/04 ბრძანებით 
დამტკიცებული „პილარ 2-ის ფარგლებში კომერციული ბანკებისათვის კაპიტალის ბუფერების 
განსაზღვრის წესი“;

•	 „კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტ-
კიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის №92/04  
ბრძანება;

•	 „კომერციულ ბანკებში რისკის პოზიციების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ 
დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 21 
ნოემბრის №228/04 ბრძანება;

•	 „კომერციული ბანკების ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის დებულების დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 15 მაისის №70/04 
ბრძანება;

•	 „კომერციული ბანკებისთვის ლევერიჯის კოეფიციენტის მოთხოვნების შესახებ დებულების 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 26 სექტემბერის 
№214/04 ბრძანება;

•	 „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

დირექტივის მოთხოვნებთან სრულად ჰარმონიზების მიზნით, ამ ეტაპზე (2020 წლის სექტემბრის 
მდგომარეობით) მიმდინარეობს მუშაობა: კორპორაციული მართვის კოდექსში, ლიცენზირების წესსა 
და ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულებაში შესატან ცვლილებებზე; 
კომერციული ბანკის მნიშვნელოვანი წილის შეძენის შესახებ ახალი დებულების პროექტზე.

8.5. დირექტივა 94/19/EC

1994 წლის 30 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 94/19/EC დირექტივა დეპოზიტების საგარანტიო 
სქემების შესახებ.

ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 
ექვსი წლის ვადაში. თუმცა, საქართველო უფლებამოსილია, ადგილობრივი შიდა ბაზრის განვითარებების 
გათვალისწინებით, განიხილოს დირექტივისგან განსხვავებული ზღვარი და წარუდგინოს წინადადება 
ასოცირების საბჭოს, წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს ხუთი წლისა.

საქართველოს არ მოუთხოვია ვადის გახანგრძლივება და ეს დირექტივა მითითებულ ვადებში შესრულდა 
(შესრულების ანალიზი იხილეთ ქვემოთ). 
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დეპოზიტების დაზღვევა ფართოდ არის მიღებული მთელ მსოფლიოში და ფინანსური უსაფრთხოების 
ქსელის განუყოფელი კომპონენტია, რომელიც ხაზს უსვამს მთელი საბანკო სისტემის სტაბილურობას. 
2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ, მრავალმა ქვეყანამ შემოიღო დეპოზიტების 
დაზღვევის ახალი სქემა, ან გააუმჯობესა არსებული ნდობის აღსადგენად და საბანკო სექტორში 
შესაძლო უარყოფითი გავლების მქონე მოქმედებების თავიდან ასაცილებლად. განახლდა დებატები 
ფინანსური სტაბილურობისათვის დეპოზიტების დაზღვევის მნიშვნელობაზე.

დეპოზიტების დაზღვევის სქემა – დეპოზიტების დაზღვევა თავდაპირველად განიხილებოდა, როგორც 
დეპოზიტარების, განსაკუთრებით მცირე დეპოზიტარების დაცვის მექანიზმად. ის იცავდა მათ ბანკების 
წარუმატებლობის შემთხვევაში დანაზოგების დაკარგვისაგან. მიზანი იყო პანიკის თავიდან აცილება და 
საბანკო სისტემის უფრო მეტი სტაბილურობისა და ზრდის ხელშეწყობა – რასაც ამჟამად პირობითად 
უწოდებენ ფინანსური სტაბილურობის საკითხებს.

დეპოზიტების დაზღვევის პირველი სისტემა აშშ-ში შეიქმნა. ამ სქემის დანერგვა 1930-იანი წლების 
დიდი დეპრესიის შემდგომ პერიოდს უკავშირდება და მიზნად ისახავდა საბანკო კრიზისების თავიდან 
აცილებას. ევროპაში პირველი ეროვნული დეპოზიტების დაზღვევის სქემა გაჩნდა ჯერ კიდევ 1920-იან 
წლებში ჩეხეთში103. 70-იან წლებში დეპოზიტების დაზღვევის სქემები შეიქმნა ბელგიაში, გერმანიასა 
და იტალიაში და თითოეულ მათგანს განსხვავებული მიდგომა ჰქონდა. დეპოზიტების დაზღვევის 
არსი მდგომარეობდა შემდეგში: მეანაბრეები, რომლებმაც იციან, რომ ბანკების წარუმატებლობის 
შემთხვევაში, სახელმწიფო აანაზღაურებს მათ დეპოზიტებს, აღარ შექმნიან ე.წ საბანკო პანიკას, რაც 
შეამცირებს საბანკო კრიზისის გამოწვევის ალბათობას.

მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 
(OECD) წევრმა, სულ უფრო მეტმა ქვეყანამ დაიწყო დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დანერგვა. 
ევროკომისიამ სადაზღვევო უფლებების დაცვის შესახებ 1986 წელს გამოაქვეყნა რეკომენდაცია104, 
რომელიც ითვალისწინებდა სამოქმედო გეგმის ეტაპობრივად შესრულებას. ამით თანმიმდევრულად 
დაწესდა ძირითადი პირობები იმ სადაზღვევო სქემებისთვის, რომლებიც უკვე არსებობდა. გარდა 
ამისა, იგი ახალისებდა სახელმწიფოებს, რომელთაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ დეპოზიტების დაზღვევის 
შესაბამისი სისტემა, შეექმნათ ეს სქემა .

ამჟამად,დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა, როგორც ფინანსური უსაფრთხოების კომპონენტი, და-
ნე რგილია და მოქმედებს მსოფლიოს 146 ქვეყანაში. ის უზრუნველყოფს, როგორც თითოეული დე-
პოზიტორის დაცულობას, ისე მთლიანად ფინანსური სისტემის სტაბილურობის შენარჩუნებას. 

მას შემდეგ, რაც ზოგადი რეკომენდაციები შემუშავდა, წარმოიშვა საკმაოდ განსხვავებული ეროვნული 
დეპოზიტების დაზღვევის სქემები, რომელთა დიზაინი და სტრუქტურა ასახავდა ეროვნულ – 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოთხოვნებს. მხოლოდ 1994 წელს, დეპოზიტის გარანტიის სქემების 
შესახებ 94/19/EC დირექტივის ფორმით მოხდა პირველი ჩარჩო დოკუმენტის შექმნა, რომელიც მიზნად 
ისახავდა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ანაბრების დაზღვევის სქემების ჰარმონიზაციას. თუმცა, 
ცალკეულ ქვეყნებს ჰქონდათ ისეთი გადამწყვეტი ელემენტების თვითრეგულირების შესაძლებლობა, 
როგორიცაა: დაფარვის დონის და ზომის განსაზღვრადა დაფინანსების პირობები. 

2006 წელს ევროპარლამენტის და საბჭოს მიერ დეპოზიტების გარანტიის სქემების შესახებ 
დოკუმენტის მიმოხილვის105 შემდეგ, კომისიამ დაადგინა წევრი სახელმწიფოების დეპოზიტების 
დაზ ღვევის ეროვნული სქემების მოდერნიზაციისა და ფართო ჰარმონიზაციის აუცილებლობა. 
ფინანსურმა კრიზისმა, რომელიც დაიწყო 2007 წლის ზაფხულში და პიკს მიაღწია 2008 წლის 
შემოდგომაზე, გამოავლინა ფუნდამენტური სისუსტეები იმ დროისთვის მოქმედი დეპოზიტების 
დაზღვევის სქემებში ამიტომ საჭირო გახდა ყველა ქვეყანაში არსებული დეპოზიტების დაზღვევის 
სქემების ფუნდამენტური განახლება. 2009 წლის მარტის დასაწყისში ევროკავშირმა წამოაყენა 
წინადადება 94/19/EC დირექტივის შესწორებისა და დამატების შესახებ.

103  Garcia, G. (2000a): “Deposit Insurance: Actual and Good Practices”, Occasional Paper, 197, IMF Washington DC.
104 European Commission (1987): “Recommendation 87/63/EEC: Commission  Recommendation of 22nd December 1986 

concerning the introduction of deposit guarantee schemes in the Community”, Official Journal, L 33, 4.2.1987, pp. 16–17.
105 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL , 

concerning the review of Directive 94/19/EC on Deposit Guarantee Schemes Brussels, 27.11.2006 https://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/EN/1-2006-729-EN-F1-1.Pdf
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სისუსტეები გამოვლინდა:106

•	 ანაბრების დაფარვის სქემებში;
•	 დაფინანსების წყაროებში;
•	 სწრაფი კომპენსაციის მექანიზმებში;
•	 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში;
•	 წარუმატებელი ინსტიტუტების რეორგანიზაციების პროცესებში;
•	 ცენტრალურ ბანკთან და საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობაში;

ფინანსურმა კრიზისმა განაპირობასაგანგებო ზედამხედველობითი ინსტიტუტების შექმნა, რომ-
ლე ბიც უფრო აქტიურად უნდა დაინტერესებულიყვნენ დეპოზიტების დაზღვევის ეროვნული 
სქემების ჩამოყალიბებისა და მათ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხებით. ფინანსური 
სტაბილურობის ფორუმის (FSF – Financial Stability Forum) მიერ 2008 წლის დასაწყისში გაკეთებულ 
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სათანადო სქემების შექმნისათვის 
საჭიროა ბანკებში დაინერგოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ძირითადი პრინციპები. 
2008 წლის ზაფხულში, ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტმა (BCBS) დეპოზიტების 
საერთაშორისო ასოციაციასთან (IADI – International Association of Deposit Insurers) ერთად დაიწყო 
ე.წ. „დეპოზიტების ეფექტური დაზღვევის სისტემების ძირითადი პრინციპების“ გადამუშავება. ამ 
სამუშაოს შედეგი – 18 პრინციპი – განსაზღვრავს თანამედროვე დეპოზიტების დაზღვევის სქემის 
მიზნობრიობას, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას წარუდგინეს 2009 წლის ზაფხულში107 

. აღნიშნული პრინციპების ევროკავშირში დანერგვის შემდეგ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და 
მსოფლიო ბანკი, მრავალი წლის განმავლობაში, ცდილობენ ხელი შეუწყონ დეპოზიტების დაზღვევის 
სქემების დახვეწას და გაუმჯობესებას ევროპის ფარგლებს გარეთაც.

დეპოზიტების დაზღვევა არის ქვეყნის ფინანსური უზრუნველყოფისა და სტაბილურობის ერთ – ერთი 
გარანტი. მიუხედავად ფინანსური სისტემების ეროვნული თავისებურებებისა, ზოგადად, ფინანსური 
სისტემის უსაფრთხოების ქსელი შედგება ხუთი ელემენტისგან, რომლებიც ავსებენ და აძლიერებენ 
ერთმანეთს:108

ნახაზი # 20 – ფინანსური სისტემის უსაფრთხოების ქსელის ელემენტი

რეგულირება 
და  

ზედამხედველობა

თანა- 
მშრომლობის  

პროცესი

ბანკის გადახდის 
უნარიანობის 

დადგენილების 
შესახებ კანონი

უკანასკნელი 
ინსტანციის 

კრედიტი

დეპოზიტების 
დაზღვევის 

სქემა

106 https://www.bis.org/publ/bcbs156.htm
107 Bank for international settlements. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. March 2009. https://www.

bis.org/publ/bcbs151.pdf
108 Beat Bernet and Susanna Walter. Design, structure and implementation of a modern deposit insurance scheme. The 

European Money and Finance Forum Vienna 2009
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1. რეგულირება და ზედამხედველობა: ფინანსური სისტემის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად 
საჭიროა ეფექტური საზედამხედველო და სარეგულაციო მექანიზმების დანერგვა, რაც მიმართული 
იქნება კრიზისის პრევენციისა და მისი დადგომით გამოწვეულილ უარყოფითი ეფექტის მაქსიმა-
ლუ რად შემცირებისაკენ. ბოლო ფინანსური კრიზისიდან გამოტანი ლიდასკვნებიდან გამომდი ნარე, 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საბანკო ლიკვიდურობისა და დეპოზიტების დაზ-
ღვევის რეგულაციების გაძლიერებას.

2. უკანასკნელი ინსტანციის კრედიტორი: ფინანსური სისტემის კრიზისის შემთხვევაში ყველა 
„ფინანსურ შუამავალს“(კრედიტორსა და მსესხებელს შორის არსებული ფინანსური სისტემის 
მონაწილეები) უნდა ჰყავდეს პირდაპირი ან არაპირდაპირი ბოლო ინსტანციის კრედიტორი – ეს 
შეიძლება იყოს სახელმწიფო, ცენტრალური ბანკი ან ორივე ერთად, რომელთაც, საჭიროების 
შემთხვევაში, ფინანსური დახმარება შეეძლებათ. 

3. გადახდისუუნარობის შესახებ კანონი/კომერციული ბანკის გადახდისუუნაროდ და გაკოტრებულად 
გამოცხადების წესი: ეს წესი ფინანსურ სექტორში არსებული სამართლებრივი რეგულირების ნაწილია. 
ის არეგულირებს ფინანსურ სექტორში ზოგადად და კერძოდ ბანკებში, ფინანსური ჩავარდნებისა და 
გადახდისუუნარობის მოგვარების სპეციფიკურ პირობებს. 

4. დეპოზიტების დაზღვევის სქემა: დეპოზიტების დაზღვევის სქემები უზრუნველყოფენ დეპოზიტორის 
ანგარიშების ფინანსურ უსაფრთხოებას, რითაც ამცირებენ საბანკო ოპერაციების რისკს და 
შესაბამისად, ფინანსურ სისტემაში ლიკვიდურობის კრიზისს. 

5. გადაწყვეტილების მიღების, თანამშრომლობისა და რეზოლუციის პროცესის ინსტიტუ ციო ნალი-
ზირება: საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, საქართველოს ეროვნულ ბანკს კომერციული 
ბანკების რეზოლუციის ფუნქცია დაემატა. განისაზღვრა კომერციული ბანკების რეზოლუციისა და 
გაჯანსაღების ჩარჩოს ძირითადი საფუძვლები. რეზოლუციის ჩარჩო ეროვნულ ბანკს კომერციული 
ბანკების წინაშე წარმოშობილ პრობლემებზე დროული რეაგირების საშუალებას აძლევს. ამ 
პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის აუცილებელია ფინანსურ სისტემაში შემავალი ყველა 
საბანკო საშუამავლო რგოლის მჭირდო ურთიერთკავშირი და თანამშრომლობა, სტანდარტიზაციისა 
და რეგულირების მაღალი დონე – შეთანხმებული საერთაშორისო ინსტიტუტებთან და მარე-
გულირებლებთან. 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემამ უნდა შეასრულოს ხუთი ძირითადი ფუნქცია:

•	 ნდობის ფუნქცია: საიმედოდ დაზღვეული დეპოზიტები ამაღლებს მეანაბრეების ნდობის ხარიხს და 
ლოიალურობას საბანკო სექტორის მიმართ და აადვილებს ფინანსურ კრიზისთან გამკლავებას. 

•	 დაცვის ფუნქცია: დაზღვეული დეპოზიტი იცავს მეანაბრეს ფინანსური დანაკარგისაგან და 
შესაბამისად, იცავს საფინანსო ინსტიტუტებსარასტაბილურობისაგან.

•	 უსაფრთხოების ფუნქცია: დეპოზიტების დაზღვევა უზრუნველყოფს დეპოზიტების უსაფრთხოებას 
ბანკში.

•	 დაფინანსების ფუნქცია: დაზღვეული დეპოზიტები უზრუნველყოფს იმ ძირითადი კაპიტალის 
არსებობას, რომელიც საჭიროა დეპოზიტების დაცვისა და უსაფრთხოების ფუნქციების ჯეროვნად 
შესასრულებლად და საჭიროების შემთხვევაში, მეანაბრეების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

•	 დამხმარე ფუნქცია: დეპოზიტების დაზღვევა ეხმარება ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში 
სხვა ინსტიტუტებსაც, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ფინანსური სისტემის სტაბილურობის 
შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაში (მაგალითად, ფინანსური ბაზრის საზედამხედველო ორგანოები 
ან ცენტრალური ბანკი).

საგულისხმოა, რომ დეპოზიტების დამცავ – უსაფრთხოების ქსელს მხოლოდ მაშინ შეუძლია თავისი 
ფუნქციის ჯეროვნად შესრულება, თუ საბანკო – ფინანსურ სისტემაში შემავალი ყველა რგოლი, ასევე 
ჯეროვნად ასრულებს თავის მოვალეობას.

საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის მთავარ მიზანს ფინანსური სტაბილურობის 
ხელშეწყობა, დეპოზიტარების ნდობის ამაღლება, მათი დანაზოგის დაცულობა, ეკონომიკური 
ზრდის ხელშეწყობა და შიდა და გარე შოკების შემსუბუქება წარმოადგენს. დეპოზიტების დაზღვევის 
სისტემა გაზრდის მოსახლეობის ნდობას ბანკების მიმართ, რაც მასტიმულირებელი იქნება ახალი 
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ანაბრების გახსნის, დეპოზიტების მოცულობის გაზრდისა და საპროცენტო განაკვეთის შემცირების. 
ეს ბანკებს მისცემს საშუალებას გასცენ სესხები დაბალ პროცენტში, ხელს შეუწყობს ინვესტიციების 
ზრდას, დამატებითი სამუშაოა დგილების შექმნასა და გავლენას მოახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. 
(იხ. ნახაზი 21). 

ნახაზი # 21 – დეპოზიტების დაზღვევის გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

დირექტივის	შესრულების	მდგომარეობა	საქართველოში

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა რეგულირდება 2017 წლის 17 მაისს მიღებული საქართველოს 
კანონით „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“. სისტემის დანერგვისას გათვალისწინებულ 
იქნა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები. დეპოზიტების 
დაზღვევის სისტემა 2018 წლიდან ამოქმედდა. თავდაპირველად ის უზრუნველყოფდა საქართველოში 
მოქმედ ნებისმიერ კომერციულ ბანკში განთავსებული ფიზიკური პირების ყველა სახის დეპოზიტის 
დაზღვევას 5 000 ლარის ფარგლებში. 2020 წლის პირველი ივლისიდან ზღვარი გაიზარდა 15 000 
ლარამდე. 
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დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის მართვისა და ადმინისტრირების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 
2017 წლის 24 ივლისის №357 დადგენილებით109, ჩამოყალიბდა სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 
(სააგენტო), რომლის დაფინანსების წყაროებია:

1. პირველადი შენატანები (100 000 ლარი), რაც კომერციულმა ბანკებმა უნდა უზრუნველყონ; 

2. პირველადი შენატანის გარდა, ბანკებმა ყოველთვიურად უნდა შეიტანონ დაზღვეული დეპოზიტების 
მთლიანი მოცულობის 0,067%-მდე, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტების 
შემთხვევაში – 0,1%-მდე; 

3. სპეციალური სადაზღვევო შენატანები, რომელიც ბანკებს შეაქვთ მაშინ, როცა ფონდში არ არის 
საკმარისი რესურსი სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას. სააგენტოს უფლება აქვს, კომერციულ 
ბანკს, ერთჯერადად, დამატებით დაუწესოს სპეციალური სადაზღვევო შენატანი;

4. სააგენტოს საინვესტიციო საქმიანობით მიღებული შემოსავალი. ინვესტირება მხოლოდ დაბალრისკიან 
აქტივებშია ნებადართული;

5. სადაზღვევო შემთხვევის მქონე კომერციული ბანკების აქტივებიდან მიღებული თანხები; 

6. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ნებადართული სხვა შემოსავლები.

საქართველოს კანონის „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“110 მიხედვით ფონდის ლიკვი-
დურობის შენარჩუნების მიზნით, ფონდის რესურსების ინვესტირება შესაძლებელია მხოლოდ 
დაბალრისკიან აქტივებში, როგორებიცაა:

1. საქართველოს მთავრობის ან/და საქართველოს ეროვნული ბანკის ან/და საერთაშორისო საფინანსო 
ორგანიზაციების მიერ გამოშვებული ლარით დენომინირებული სავალო ფასიანი ქაღალდები;

სავალო ფასიანი ქაღალდები – არის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც მფლობელს აძლევს უფლებას 
მიიღოს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი (შემოსავალი) და დაიბრუნოს გასესხებული თანხა, 
გარკვეულ/მითითებულ პერიოდში.

2. საქართველოს ეროვნული ბანკის დეპოზიტები.

სააგენტოს ზედამხედველობას უწევს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის, ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და 2 დამოუკიდებელი 
წევრისგან შემდგარი სამეთვალყურეო საბჭო. საბჭოს დამოუკიდებელ წევრებს ირჩევენ კომერციული 
ბანკები.

„დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოში 
მოქმედი ყველა კომერციული ბანკი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის წევრია.

შედეგი:

საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო კვარტალურად აქვეყნებს ანგარიშებს, რომელიც 
მოიცავს ინფორმაციას კომერციული ბანკების ანგარიშგების და რეგულარული სადაზღვევო 
შენატანების, პორტფელის მართვის, მმართველობითი საინფორმაციო სისტემის შესახებ. 

ამ ანგარიშის მიხედვით დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ამოქმედებისას 2018 წლის 1 იანვარისათვის 
საქართველოში 16 კომერციული ბანკი ფუნქციონირებდა. 2018 წელს ერთი კომერციული ბანკი 
გამოაკლდა. 2018 წლის ბოლოს კომერციულ ბანკებში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 
23,9 მილიარდ ლარს შეადგენდა. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 12,5 მილიარდი ლარი 
იყო. 

109  სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 
წლის 24 ივლისის №357 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. https://www.matsne.gov.ge/ka/document/
view/4048303?publication=0

110 საქართველოს კანონი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3679200? 
publication=0
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ნახაზი # 22 – დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა, ფიზიკური პირების დეპოზიტები, დაზღვეული დეპოზიტები, 
ცვლილება, %, მლრდ. ლარი

2018 
დეკემბერი

2019 დეკემბერი 2020 
იანვარი

2020 თებერვალი 2020 
მარტი

დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა 23,90 27,24 27,21 27,31 29,74
თვიური ცვლილება, % -0,11 0,35 8,91
ფიზიკური პირების დეპოზიტები 12,50 15,07 15,03 14,74 16,27
თვიური ცვლილება, % -0,29 -1,93 10,39
დაზღვეული დეპოზიტები 1,75 2,02 1,91 1,90 2,01
თვიური ცვლილება, % -5,19 -0,41 5,60

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულია 15 
კომერციული ბანკი.

2019 წლის 31 დეკემბერს დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა იყო 27,24 მილიარდი ლარი. ფიზიკური 
პირების დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა შეადგენდა 15,07 მილიარდ ლარს, ხოლო მასში დაზღვეული 
დეპოზიტების ნაწილი 2,02 მილიარდი ლარი იყო. 

დასკვნა

საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს 2019 წლის წლიური ანგარიშის მიხედვით111 
სააგენტომ შეასრულა ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული 
ვალდებულება და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან კოორდინაციით, ასოცირების 
საბჭოს აცნობა სადაზღვევო ზღვრის ახალი ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე და წარუდგინა 
ჩატარებული სამუშაოების ანალიზი. ასოცირების საბჭომ დადებითად შეაფასა სააგენტოს მიერ 
გაწეული საქმიანობა. 

8.6. დირექტივა 86/635/EEC

1986 წლის 8 დეკემბრის საბჭოს 86/635/EEC დირექტივა ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების 
წლიური ანგარიშებისა და კონსოლიდირებული ანგარიშების შესახებ
ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 
ოთხი წლის ვადაში.

ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა ფინანსური სექტორის გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფა, რაც ამცირებს ინფორმაციის არაზუსტობას, იწვევს საფინანსო სექტორის მიმართ 
ნდობის ამაღლებას და უკეთ იცავს მომხმარებელთა და ინვესტორთა უფლებებს. სწორედ ამიტომ, 
ერთ-ერთი მიმართულება, რასაც ევროპული კანონმდებლობა საქართველოს ავალდებულებს, არის 
ქვეყანაში ბიზნესის ფინანსური ანგარიშგების გამჭვირვალობის ზრდა, რაც თავის მხრივ, ხელს 
შეუწყობს საწარმოთა ფინანსების მართვის ეფექტიანობის ზრდას.

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერის შედეგად საქართველოს 
მთავრობას წარმოეშვა ვალდებულება ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის 
ანგარიშგების წარმოებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის დახვეწა და მისი ევროსტანდარტებთან 
მიახლოება. ამ ვალდებულებების ფარგლებში საქართველომ, განსაზღვრულ ვადებში, ეტაპობრივად 
უნდა დაუახლოვოს თავისი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას და საერთაშორისო 
სამართლებრივ ინსტრუმენტებს. ერთ-ერთი, რასაც ევროპული კანონმდებლობა საქართველოს 
ავალდებულებს არის 1986 წლის 8 დეკემბრის საბჭოს დირექტივის 86/635/EEC შესრულება – ბანკებისა 
და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების წლიური ანგარიშებისა და კონსოლიდირებული ანგარიშების შესახებ. 

საფინანსო სექტორის გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშნელოვანი ფაქტორია კომერციული ბანკებისა 
და საფინანსო ინსტიტუტების ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. აღნიშნული 
ანგარიშგება უნდა მომზადდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შე-
საბამ ისად, რაც პერიოდულ განახლებას ექვემდებარება. 

111 საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო. 2019 წლის წლიური ანგარიში. 2020 წლის ივნისი.
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შესრულება:

წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ 86/635/EEC დირექტივა და მასში ცვლილებების შემტანი დირექტივები 
2001/65/EC (იხ. თავი 8.7), 2003/51/EC (იხ. თავი 8.8) და 2006/46/EC (იხ. თავი 8.9) -შესრულებულია.

ეს განპირობებულია იმით, რომ კომერციული ბანკები წარმოადგენენ „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ  საზოგადოებრივი 
დაინტერესების პირებს ( სდპ), რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ვალდებულნი არიან, ყოველწლიურად 
უზრუნველყონ საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. იმავე კანონიდან გამომდინარე, 
ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას უნდა აწარმოებდნენ ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად. ამდენად, დირექტივის მოთხოვნების უმრავლესობის 
ტრანსპოზიციის112 საჭიროება არ არსებობს. მარტივად რომ ვთქვათ, ასოცირების ხელშეკრულებით 
აღებული ვალდებულებები რომც არ არსებობდეს, ქართული ბანკები მაინც ევროპული მიდგომით 
დარეგულირდებოდნენ, რადგან როგორც აღვნიშნეთ, ისინი ფასს – ის სტანდარტებით მოქმედ სდპ-ს 
წარმოადგენენ და მათ ბუღალტრულ, ფინანსურ თუ მმართველობით აღრიცხვას აუცილებლად 
ლიცენზირებული აუდიტორული კომპანიები უნდა ახორციელებდენ. 

სდპ-ებს განეკუთვნებიან:113

•	 ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ 
დაშვებულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

•	 კომერციული ბანკი – „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 
შესაბამისად;

•	 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია – „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად;

•	 მზღვეველი – „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

•	 არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი – „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და 
უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

•	 საინვესტიციო ფონდი – „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

•	 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო და-
წესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 

•	 საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ 
სდპ-ად განსაზღვრული პირი (გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკისა);

მიუხედავად ზემოაღნიშნული დირექტივების შესრულებისა, ეროვნული ბანკი დროდადრო ახორციელებს 
ქართული კანონმდებლობის ევროპულთან ჰარმონიზებას. ასე მაგალითად, საფინანსო სექტორის 
გამჭვირვალობის ხელშეწყობისა და ევროკავშირის საბჭოს „ბანკებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების 
წლიური ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების“ 86/635/EEC დირექტივით 
გათვალისწინებული ახსნა-განმარტებითი ხასიათის შენიშვნებთან დაახლოების მიზნით, 2018 წლის 
26 დეკემბერს დამტკიცდა „კომერციული ბანკების კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების 
სავალდებულო აუდიტორული შემოწმებისა და განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების 
წესი114“, რომელიც ძალაში 2019 წლის 1 იანვარს შევიდა. ამ წესით განისაზღვრა კომერციული ბანკებისა 
და აუდიტორული ფირმების ვალდებულებები, აუდიტორული ფირმების შერჩევის მინიმალური 
მოთხოვნები და აუდიტორულ ფინანსურ ანგარიშგებაში გასამჟღავნებელი ინფორმაცია. საქართველოს 
ეროვნული ბანკი მონიტორინგს უწევს კომერციული ბანკების მიერ აღნიშნული მოთხოვნების პრაქ-
ტიკაში დანერგვას. 

ფასს-ის მიხედვით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებებთან ერთად, კომერციული ბანკები კვარ-
ტალურ და წლიურ ანგარიშგებებს „კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის 

112 ტრანსპოზიცია – საზოგადოებრივ (გაერთიანებების) დონეზე მიღებული კანონების გადატანა ეროვნულ კანონ მდე-
ბლობაში.

113   კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ
114 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4425135?publication=0
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გამჟღავნების წესის“ მიხედვით აქვეყნებენ. აღნიშნული ანგარიშგებები ბანკის წინაშე არსებული 
რისკების, საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტების, კორპორაციული მართვისა და რისკების მართვის 
შესახებ ინფორმაციას ხელმისაწვდომს ხდის ბაზრის მონაწილეებისთვის. ამ წესის მოთხოვნები საბანკო 
ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის პილარ 3-ის დოკუმენტის პრინციპებს შეესაბამება.

ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში პერიოდულად ხორციელდება გარკვეული 
ცვლილებები, რომლის მიზანია ფინანსური გამჭვირვალობისა და შესადარისობის მასშტაბური ზრდა.

8.7. დირექტივა 2001/65/EC

ამ დირექტივით შესწორდა 78/660/EEC, 83/349/EEC და 86/635/EEC დირექტივები, რომლებიც ეხება 
ზოგიერთი ტიპის კომპანიების, ასევე ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების წლიური და 
კონსოლიდირებული ანგარიშების შეფასების წესებს.
ვადა: 2001/65/EC დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში 
შესვლიდან ოთხი წლის ვადაში.

ამ დირექტივას სხვანაირად „სამართლიანი ღირებულების“ დირექტივაც ეწოდება (Fair-Value). 

სამართლიანი ღირებულება არის თანხა, რომელიც მიიღება აქტივის გაყიდვის შედეგად ან გადაიხდება 
ვალდებულების გასტუმრების შედეგად ბაზრის მონაწილეებს შორის ჩვეულებრივი გარიგების 
პირობებში, შეფასების თარიღისთვის. სამართლიანი ღირებულების მარტივი მაგალითი: 
● 3 წლის წინ შევიძინეთ მიწა 100 000 ლარად, ახლა მისი ფასი 120 000 ათასია, მოვახდენთ კორექ-

ტირებას და ბალანში 120 000-ად აღვრიცხავთ.

დირექტივა 2001/65/EC-ით შესწორდა 78/660/EEC, 83/349/EEC და 86/635/EEC დირექტივები, 
რომლებიც დერივატივების მიერ გამოწვეულ რისკებს წლიურ და კონსოლიდირებულ ანგარიშებში 
რეალურად და სამართლიანად არ ასახავდა. გარდა ამისა, მოხდა ევროპული კომპანიების ანგარიშგებების 
ჰარმონიზება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებსა115 (ე.წ. ბასს – IAS) და 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან116 (ე.წ. ფასს – IFRS).

დერივატივები (მაგ. ფიუჩერსები, ოფციონები, ფორვარდები და აშ. განმარტებები იხილეთ მე-10 
თავში) კომპლექსური ფინანსური ინსტრუმენტია და მისი გამოყენება ხელს უწყობს შემოსავლის ზრდას 
და რისკების მართვას, თუმცა, არასწორი გამოყენების შემთხვევაში, თავად დერივატივებსაც აქვს 
ფინანსური რისკები, რის გამოც აუცილებელია რისკების მართვის ცოდნა და შესაბამისი შეფასების 
სისტემების არსებობა.

დერივატივებს ძირითადად დიდი კორპორაციები იყენებენ ისეთი ფინანსური რისკების დაზღვევისთვის, 
როგორიცაა გაცვლითი კურსების მერყეობა და საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება, რომლებიც 
საბოლო ჯამში დიდ გავლენას ახდენენ აქციების კურსზე ან გასაყიდი პროდუქტების და მომსახურების 
ფასზე (საერთოდ დერივატივები ძალიან მოქნილი ფინანსური ინსტრუმენტია და მისმა გამომყენებელმა 
შესაძლოა ის დიდმასშტაბიანი ფინანსური მაქინაციებისათვისაც გამოიყენოს.) 

შესრულება:

საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის ანგარიშგების პორტალის117 მიხედვით ქართული ბანკები უკვე 2016 წლიდან სრულად 
აკმაყოფილებენ საერთაშორისო ანგარიშგებების სტანდარტებს. ამ დასკვნის გამოტანისას 
ვეყ რდნობით ჩვენს მიერ ქართული ბანკების მიერ გამოქვეყნებული ინდივიდუალური და 
კონსოლიდირებული ანგარიშგებების ანალიზს და იმ ფაქტს, რომ „თიბისი“ და „საქართველოს 
ბანკის“ აქციებით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა შეიძლება. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 
კი დაშვებული არ იქნება არც ერთი ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც თავისივე სახელმწიფოში 
ფასს სტანდარტებით არ რეგულირდება. 

115 International Accounting Standards – IAS
116 International Financial Reporting Standards – IFRS
117 https://reportal.ge
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ისევ და ისევ, ევროკავშირთან კანონმდებლობის ჰარმონიზების მიზნით 2018 წლიდან საქართველოში 
დაინერგა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტანდარტი ფასს-9118, რომელმაც ჩაანაცვლა ძველი საკრედიტო 
ზარალის წესი, რომლის მიხედვითაც ზარალი აღირიცხებოდა წარმოქმნილი დანაკარგების საფუძველზე. 
ახალი სტანდარტით კი მოითხოვება საკრედიტო დანაკარგები აღირიცხოს მოსალოდნელი საკრედიტო 
ზარალის საფუძველზე. 

8.8. დირექტივა 2003/51/EC

2003 წლის 18 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/51/EC დირექტივა, რომლითაც შესწორდა 
78/660/EEC; 83/349/EEC; 86/635/EEC; 91/674/EEC დირექტივები ზოგიერთი ტიპის კომპანიების, 
ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების, ასევე სადაზღვევო კომპანიების წლიური და 
კონსოლიდირებული ანგარიშების შესახებ;
ვადა: 2003/51/EC დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში 
შესვლიდან ოთხი წლის ვადაში.

ევროკომისია, პრაქტიკაზე დაკვირვებით, მივიდა დასკვნამდე, რომ ზემოთ ნახსენები 2001/65/EC 
დირექტივით მიღებული შესწორებები არასაკმარისი იყო, ამიტომ ორი წლის შემდეგ 2003 წელს მოხდა 
ამ დირექტივის განახლება და მიიღეს ახალი დირექტივა 2003/51/EC, რომლითაც მიიღწევა შემდეგი 
სამი მიზანი: 
1. სრული თანხვედრა IAS-ს (ბასს) და ევროპაში მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების 

შორის;
2. კორპორაციებს, რომლებიც IAS სტანდარტებს არ იყენებდნენ, უპრობლემოდ შეეძლოთ წლიური და 

კონსოლიდირებული ანგარიშების IAS სტანდარტებით გამოქვეყნება;
a. მაგ: ერთი ჩვეულებრივი გერმანული კომპანია, რომელიც მანამდე გერმანული საგადასახადო 

კოდექსის მიხედვით აწარმოებდა აღრიცხვის ანგარიშგებას, უფლებამოსილი იქნებოდა 
საერთაშორისო ბუღალტრული-აღრიცხვის სტანდარტებით (IAS) გამოექვეყნებინა ანგარიშგება;

b. 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან საქართველოში საშუალო დონის საწარმოებისთვის სავალდებულოა 
საერთაშორისო სტანდარტებით წლიური ანგარიშების გამოქვეყნება, ხოლო 2021 წლის 1 ოქ-
ტომბრიდან კი მცირე საწარმოებისთვისაც სავალდებულო გახდება (ფინანსური ორგანიზაციები 
და დიდი სააქციო საზოგადოებები წლებია, ისედაც საერთაშორისო სტანდარტებით რეგუ ლი-
რდებიან);

3. მთლიანი ფინანსურ-ბუღალტრული ანგარიშგებების სტრუქტურის ძირეული მოდერნიზაცია, 
რომელსაც თანამედროვე პრაქტიკის გამოწვევებისთვისაც უნდა ეპასუხა და თანაც საკმარისად 
მოქნილი ყოფილიყო, რომ სამომავლოდ IAS სტანდარტების განვითარებისთვის აება მხარი. 

ამ დირექტივის მიღებამ კომპანიებისათვის, რომლებიც IAS სტანდარტებს იყენებდნენ და რომლებიც – 
არ იყენებდნენ, თანაბარი კონკურენტული პირობები შექმნა. 

შეიძლება დაისვას კითხვა – რა მნიშვნელობა აქვს, კომპანია IAS სტანდარტით ახორციელებს 
ბუღალ ტერიას თუ წმინდა ევროპულით? მაგ. ფრანგულით ან გერმანულით? საქმე ისაა, რომ IAS 
სტანდარტები უფრო რეალურად და სამართლიანად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 
და რისკებს, ვიდრე სხვა რომელიმე სტანდარტი. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კომპანიებისთვის, 
რომლებიც საფონდო ბირჟებზე არიან წარმოდგენილნი და მათი აქციები თავისუფალ გაყიდვაშია. 
ინვესტორს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ობიექტურად შეაფასოს უღირს თუ არა ამა 
თუ იმ კომპანიაში კაპიტალის დაბანდება. 

გარდა ამისა, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესის მქონე პირებია და ვალდებულნი არიან ყოველწლიურად სერთიფიცირებული აუდიტორული 
კომპანიების მიერ შემოწმდნენ და საჯარო გახადონ წლიური ანგარიშები.

შესრულება:

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ეს დირექტივა შესრულებულია.

118 https://www.nbg.gov.ge/uploads/fsc/ifrs/ifrs_9_geo.pdf
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8.9. დირექტივა 2006/46/EC

2006 წლის 14 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/46/EC დირექტივა, რომლითაც შესწორდა 
საბჭოს 78/660/EEC დირექტივა ზოგიერთი ტიპის კომპანიების წლიური ანგარიშების შესახებ, 
83/349/EEC კონსოლიდირებული ანგარიშების შესახებ, 86/635/EEC ბანკებისა და სხვა ფინანსური 
ინსტიტუტების წლიური და კონსოლიდირებული ანგარიშების შესახებ და N 91/674/EEC სადაზღვევო 
კომპანიების წლიური და კონსოლიდირებული ანგარიშების თაობაზე.
ვადა: 2006/46/EC დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში 
შესვლიდან ოთხი წლის ვადაში.

ფინანსური ინსტიტუტების წლიური ანგარიშგებები იმ რეგულაციებით რეგულირდება, რომლებმაც 
დროის, შედარებით, მოკლე მონაკვეთში (2001, 2003 და 2006 წლებში) ძირეული ცვლილებები განიცადა. 
2006 წელს დამტკიცდა ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების წლიური და კონსოლიდირებული 
ანგარიშების დირექტივებში ცვლილებების შემტანი დირექტივა 2006/46/EC, რომლის მიღების მიზანიც 
ევროპული კორპორაციების მიერ გამოქვეყნებული წლიური ანგარიშგებებისადმი ნდობის გაზრდა იყო. 
ნდობა გაიზრდებოდა, თუ აქციონერებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ხელთ ექნებოდათ სანდო, 
სრული და ადვილად მოპოვებადი ინფორმაცია, რომლის მისაღწევად უნდა გატარებულიყო შემდეგი 
ღონისძიებები:

•	 ორგანიზაციის წევრების კოლექტიური პასუხისმგებლობის განსაზღვრა გამოქვეყნებულ 
ანგარიშგებებზე;

•	 იმ ტრანსაქციებზე გამჭირვალობის გაზრდა, რომლებიც კომპანიასთან ურთიერთდამოკიდებულ 
პირებს უკავშირდებოდა. ურთიერთდამოკიდებული პირის ცნება, როგორც ევროპაში, ისე 
საქართველოში კანონით არის განსაზღვრული და ისეთ ურთიერთობებს გულისხმობს, 
რომლებმაც შეიძლება გარიგებებზე, საქმიანობის პირობებსა და ეკონომიკურ შედეგებზე 
გავლენა იქონიოს. ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის უკანონო გარიგებამ 
შეიძლება ხელოვნურად გამოიწვიოს ხარჯების გაზრდა, შემოსავლების შემცირებისა და 
გადასახადებისაგან თავის არიდების მიზნით. ამიტომ ურთიერთდამოკიდებული პირების მიერ 
გარიგების დადებისას უნდა გაკონტროლდეს გარიგების ხასიათი და მისი ადექვატურობა. 
მარტივად რომ ვთქვათ, კომპანიამ თავისი მენეჯერის ძმას 100 ლარიანი პროდუქტი 50 ლარად 
არ უნდა მიჰყიდოს (შემოსავლების შემცირება), ან პირიქით, მისგან 50 ლარიანი პროდუქტი 
100 ლარად არ უნდა შეიძინოს (ხარჯების გაზრდა). ორივე შემთხვევაში კომპანიამ საბაზრო 
ფასის პრინციპით უნდა იხელმძღვანელოს. ურთიერთდამოკიდებულ პირებად შეიძლება 
განვიხილოთ:

o ერთი საწარმოს დამფუძნებელი პირები;

o თანამდებობრივად დაქვემდებარებული პირები;

o ნათესაურ კავშირში მყოფი პირები;

•	 კომპანიების კორპორატიული მმართველობის პრინციპების (Corporate Governance) დეტალური 
აღწერა წლიურ ანგარიშებში.

გვინდა ცალკე შევეხოთ კორპორატიული მმართველობის მაღალ სტანდარტებს, რომელთა დანერგვაც 
საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა 
რეალურად ისახავს მიზნად კერძო სექტორში უცხოური თუ ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვას, 
კორპორატიული მმართველობის მაღალი სტანდარტების ქონას დიდი მნიშვნელობა აქვს. გამართული 
საზედამხედველო და მარეგულირებელი სისტემები ხელს უწყობენ კორპორატიული მმართველობის 
პრინცპიების დანერგვას და გამჭვირვალობას, რაც გამართული ფინანსური ინფრასტრუქტურის 
შემქნის წინაპირობაა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ დღევანდელ მსოფლიოში არ არსებობს მაღალი დონის კორპორატიული მმარ-
თველობის ერთიანი სტანდარტი. ზოგადად, ამგავრი მმართველობის პრინციპი გულისხმობს საერ-
თაშორისო და ეროვნული კანონებისა და მორალური ღირებულებების ერთობლიობას, რომლითაც 
იმართება კომპანია.
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მაღალი დონის კორპორაციული მმართველობის მანიშნებელია, თუ:

•	 რისკები სათანადოდ ფასდება;

•	 დირექტორთა თუ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა არჩევა-დანიშვნის პრინციპები და მეთოდები 
მკვეთრად ჩამოყალიბებული, გასაგები და ნათელია;

•	 კომპანიას მართავს სათანადო თვისებების მქონე, უნარიანი მენეჯმენტი;

•	 არსებობს გამჭვირვალე ურთიერთობები ურთიერთდაკავშირებულ კომპანიებთან თუ კლიენტებთან;

•	 კომპანიის პრინციპები და ღირებულებები გრძელვადიან პერიოდზე არის გათვლილი და არა აქვს 
ერთჯერადი ხასიათი;

•	 დაცულია კომპანიასთან დაკავშირებულ პირთა ინტერესები: მფლობელების, მენეჯმენტის, თანა მშრო-
მლების, კლიენტების, მომწოდებლების, საქმიან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების და ა.შ. 

დღესდღეობით მსოფლიოში ათზე მეტ ორგანიზაციას აქვს გამოქვეყნებული ფინანსური სისტემის 
სხვადასხვა სტანდარტი, მაგალითად:

•	 ბანკების ეფექტიანი ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები – ბანკების ზედამხედველობის 
ბაზელის კომიტეტი (BCBS);

•	 კორპორაციული მართვის პრინციპები – ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგა-
ნიზაცია (OECD);

•	 ფასიანი ქაღალდების რეგულირების მიზნები და პრინციპები – ფასიანი ქაღალდების კომისიების 
საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOSCO);

•	 ფინანსური ქმედებების სპეციალური ჯგუფის 40 რეკომენდაცია და ტერორისტების დაფინანსების 
შემ თხვევების 9 სპეციალური რეკომენდაცია (FATF);

•	 დაზღვევის ძირითადი პრინციპები – სადაზღვევო ზედამხედველობის საერთაშორისო ასოციაცია 
(IAIS);

•	 მონეტარული და საფინანსო პოლიტიკის საუკეთესო პრაქტიკისა და გამჭვირვალობის კოდექსი – 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF);

•	 ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები;

•	 აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები.

შესრულება:

როგორც აღვნიშნეთ, 2006/46/EC დირექტივაც შესრულებულია.

2018 წლიდან საქართველოში არსებობს „კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი119“, 
რომელმაც ჩაანაცვლა ორი დებულება: „ბანკებში რისკების მართვა“ და „კომერციულ ბანკებში შიდა 
აუდიტორული საქმიანობისადმი მოთხოვნები“. კოდექსში ძირითადად გაწერილია:

•	 კორპორაციული მართვის ძირითადი პრინციპები;

•	 სამეთვალყურეო საბჭოს როლი და პასუხისმგებლობა, მისი შემადგენლობა და დაკომპლექტების 
წესი;

•	 სამეთვალყურეო საბჭოს, რისკების, ანაზღაურების, აუდიტის და სხვა კომიტეტები;

•	 დირექტორატის და გენერალური დირექტორის ფუნქცია-მოვალეობები;

•	 რისკების მართვა და რისკების დირექტორის ფუნქცია-მოვალეობები;

•	 ინფორმაციის გამჟღავნება და გამჭვირვალობა.

119 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4333402?publication=0
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8.10. დირექტივა 2001/24/EC

2001 წლის 4 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2001/24/EC დირექტივა საკრედიტო ინსტი-
ტუტების რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ.
ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 
ოთხი წლის ვადაში.

ამ დირექტივის მიღების მიზანია:

•	 თითოეულ ფინანსურ ინსტიტუტს უნდა შეეძლოს ისევე უპრობლემოდ გახსნას სხვა ევროკავშირის 
ქვეყნებში ფილიალები და შესთავაზოს მომსახურება, როგორც ამას საკუთარ ქვეყანაში აკეთებს;

•	 სათაო ოფისი და მისი ფილიალები ერთიან სხეულს წარმოადგენენ და იმ ქვეყნის საზედამხედველო, 
მარეგულირებელ და სასამართლო ორგანოებს ემორჩილებიან, სადაც ეს ბანკი დაფუძნდა და 
ლიცენზია გაიცა. 

•	 ეს ერთიანობა მაშინაც არ უნდა დაირღვეს, თუ მთლიანის ან რომელიმე ერთეულის მიმართ რეორ-
განიზაციის ან გაკოტრების პროცედურები მიმდინარეობს;

•	 როდესაც ბანკის წარმოშობის ქვეყნის ორგანოები სხვა ქვეყანაში მდებარე ფილიალების რეორ-
განიზაციის ან გაკოტრების პროცედურებს დაიწყებენ, ამ ქვეყნის ორგანოებმა ხელი უნდა შეუწყონ 
წარმოშობის ქვეყნის ორგანოებს თავიანთ ქმედებაში; 

•	 თუ ბანკი ევროკავშირის გარეთ არის დაფუძნებული, ხოლო მას ფილიალები ევროკავშირის ქვეყნებში 
აქვს, მაშინ თითოეული ფილიალი ცალკე კომპანიად უნდა იქნას განხილული;

შესრულება:

2018 წელს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელდა საკრედიტო ინსტიტუტების რეორგანიზაციისა 
და ლიკვიდაციის შესახებ დეტალური ანალიზი. ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ 
2001/24/EC დირექტივის სრულად შესრულება იმ ეტაპზე არ საჭიროებდა საკანონმდებლო 
ცვლილებების განხორციელებას. მისი მოთხოვნები აისახა კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში, 
კერძოდ, 2001/24/EC დირექტივასთან დაახლოების მიზნით მიღებულ იქნა „კომერციული ბანკის 
ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 
წლის 16 მარტის N46/04 ბრძანება. ამ კანონის მიღებით 2001/24/EC დირექტივის დებულებები 
გადმოტანილია ქართულ კანონმდებლობაში და ეს დირექტივაც შესრულებულია.

უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირში არსებობს ბანკის გაჯანსაღებისა და რეზოლუციის დირექტივა 
2014/59/EU (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive), რომლის შესრულების ოფიციალური 
ვალდებულება ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით საქართველოს არ ეკისრება. მიუხედავად 
ამისა, რეზოლუციის ჩარჩოს ძირითადი პრინციპები აისახა „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ 
საქართველოს ორგანულ კანონსა და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში, რაც უცილობლად დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს.

რეზოლუცია120 ბანკის ლიკვიდაციის ერთგვარ ალტერნატივას წარმოადგენს და ისეთ შემთხვევებში 
გამოიყენება, როდესაც ბანკის ლიკვიდაციამ მნიშვნელოვნად უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს 
ფინანსური სექტორის სტაბილურობაზე. რეზოლუცია საშუალებას იძლევა, ასევე, შენარჩუნდეს ბანკის 
მნიშვნელოვანი ფუნქციები და თავიდან იქნას აცილებული ფინანსური სირთულეების სხვა სექტორებზე 
გადადება. რეზოლუციის მთავარი პრინციპის მიხედვით, აქციონერებმა და კრედიტორებმა არ უნდა 
იზარალონ იმაზე მეტად, ვიდრე ისინი იზარალებდნენ ლიკვიდაციის შემთხვევაში. რეზოლუციის 
პროცესში დაცულია დაზღვეული დეპოზიტები და კრედიტორების დანაკარგები მინიმუმამდე არის 
დაყვანილი. 

120 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3820



75

9. დასკვნა

ძნელად თუ წარმოვიდგენთ ეკონომიკის ისეთ სფეროს საქართველოში, სადაც იმდენი კანონი, 
ნორმატიული აქტი, ბრძანება და მათი ცვლილებებია მიღებული, როგორც ეს ფინანსურ სექტორშია. 
(ამას ემატება 20 – ზე მეტი ძალადაკრგული კანონიც)

2020 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოში მოქმედებს:

•	 29 კანონი კომერციული ბანკების შესახებ;

•	 7 კანონი ფინანსური ინსტიტუტების შესახებ;

•	 15 კანონი ფასიანი ქაღალდების შესახებ;

•	 10 კანონი დეპოზიტების შესახებ;

როგორც წინამდებარე ნაშრომზე მუშაობისას გამოიკვეთა, ასოცირების ფარგლებში საქართველოს 
საბანკო სფეროში შესრულებული ვალდებულებები განსაზღვრულია შემდეგი დირექტივებით:

1. 2007/44/EC დირექტივა ჩაანაცვლა 2014/65/EC დირექტივამ – შესრულების ვადები განსაზღვ-
რუ ლი არ არის;

2. 2002/87/EC დირექტივა – შესრულებულია;

3. 2006/48/EC დირექტივა ჩაანაცვლა 2013/36/EU დირექტივამ და 575/2013 რეგულაციამ – 
შესრულებულია;

4. 2006/49/EC დირექტივა ჩაანაცვლა 2013/36/EU დირექტივამ და 575/2013 რეგულაციამ – 
შესრულებულია;

5. 94/19/EC დირექტივა – შესრულებულია;

6. 86/635/EEC დირექტივა – შესრულებულია;

7. 2001/65/EC დირექტივა – შესრულებული;

8. 2003/51/EC დირექტივა – შესრულებულია;

9. 2006/46/EC დირექტივა – შესრულებულია

10. 2001/24/EC დირექტივა – შესრულებულია

როგორც აღვნიშნეთ, საბანკო სექტორი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული 
სექტორია. საინტერესოა, გავეცნოთ ქართული ბანკების შეფასებას წამყვანი საერთაშორისო სარეი-
ტინგო კომპანიების მიერ.

მიუხედავათ იმისა, რომ ამჟამად მსოფლიოში 100-მდე სარეიტინგო კომპანია არსებობს, მათგან 
ყველაზე რეიტინგულია სამი: Fitch Ratings, Moody’s და Standard &Poor’s (S&P). მათ დიდ სამეულსაც 
უწოდებენ, რადგან ისინი მსოფლიო ბაზრის 90%-ზე მეტს აკონტროლებენ და როგორც სახელმწიფოებს, 
ისე საჯარო ორგანიზაციებს და კერძო კომპანიებს აფასებენ.

ქვემოთ მოყვანილი სარეიტინგო შკალა შედგენილია შვეიცარიის ფინანსური ზედამხედველობის სამ-
სახურის121 მიერ გამოქვეყნებულ საყოველთაოდ აღიარებულ შესადარისობის მონაცემებზე დაყ რ-
დნობით.

121 https://de.wikipedia.org/wiki/Rating#cite_note-19
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ნახაზი # 23 – Fitch Ratings, Moody’s და Standard &Poor’s (S&P) სარეიტინგო შკალა 

Moody’s S&P Fitch საყოველთაოდმიღებულიინგ
ლისურიდასახელებები შეფასებისაღწერა

AAA AAA AAA Prime-Triple A (პრემიუმი – სამმაგი 
A)

უმაღლესი შეფასება, საკრედიტო რისკები ძალიან 
დაბალია, ორგანიზაციას/კომპანიას/სახელმწიფოს 
შეუძლია ყველანაირი ფინანსური 

დავალიანება სრულად და დროულად 

დაფაროს

Aa1 AA+ AA+

High grade (მაღალი კლასი)
საიმედო შეფასება, საკრედიტო რისკები დაბალია, 
თუმცა გრძელვადიანი პროგნოზი შეიძლება 
გართულდეს.

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

Upper medium grade (ზედა 
საშუალო კლასი)

საიმედო შეფასება, თუ წინასწარ 
გაუთვალისწინებელი რამ არ მოხდა.A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Lower medium grade (ქვედა 
საშუალო კლასი)

საშუალოდ კარგი შეფასება, გადახდისუნარიანობა 
შეიძლება დამოკიდებული იყოს ეკონომიკურ 
კონიუნქტურაზე.

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+
Non-investment grade, speculative 
(არაინვესტირების კლასი, 
სპეკულაციური)

კომპანიის გადახდისუნარიანობა
მგრძნობიარეა ფინანსურად და
კომერციულად არახელსაყრელი
 ცვლილებების მიმართ.

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

Highly speculative (ძალიან 
სპეკულაციური)

საერთო მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში 
ვალდებულებების 

ვერშესრულება მოსალოდნელია
B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+ CCC Substantial risks (არსებითი რისკები)
ვალდებულებების შესრულება მხოლოდ 
ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემოპირობების 

დროს არის შესაძლებელი.

Caa2 CCC CC Extremely speculative (უკიდურესად 
სპეკულაციური) ვალდებულებების შესრულებისას 

ვადაგადაცილებებს აქვს ადგილი.
Caa3 CCC-  In default with little (მცირედი 

დეფოლტი)

Ca CC C Prospect for recovery (გაჯანსაღების 
პერსპექტივა) გაკოტრების მაღალი ალბათობა.

 C  

C SD RD
Selective/Restricted default 
(შერჩევითი / შეზღუდული 
დეფოლტი)

ნაწილობრივი ან მთლიანი გადახდის

უუნარობა
 D D In default (დეფოლტი)
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ქართული ბანკების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევი შეფასება გააკეთა Fitch-მა 2019 წლის 
აპრილში და გამოაქვეყნა მსხვილი ქართული ბანკების რეიტინგები122:

•	 პროკრედიტბანკი: BB+; პერსპექტივა სტაბილური;

•	 ლიბერთიბანკი: B+; პერსპექტივა სტაბილური;

•	 საქართველოს ბანკი: BB-; პერსპექტივა სტაბილური;

•	 თიბისი ბანკი BB-; პერსპექტივა სტაბილური;

რაც შეეხება სახელმწიფოს შეფასებას, Fitch-მა 2020 წლის აგვისტოში გამოაქვეყნა საქართველოს 
შე სახებ ინფორმაცია123 და რეიტინგი უცვლელად BB დატოვა ერთი დათქმით – „Outlook negative“ – 
პერსპექტივა ნეგატიური.

საინტერესოა, აგრეთვე, სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor’s (S&P)-ის პროგნოზი124, რომელიც 
2020 წლის ივლისში გამოქვეყნდა, COVID-19-ის გავლენით გამოწვეული ვითარების შესაფასებლად:

•	 2020-2021 წლებში მსოფლიო მასშტაბით მოსალოდნელია 2,1 მლრდ. აშშ დოლარის ოდენობის 
საკრედიტო ზარალი;

•	 ყველაზე ძალიან დაზარალებულ რეგიონად აზია და წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნების ფინანსური 
ინსტიტუტებია დასახელებული, განსაკუთრებით კი ჩინეთის;

•	 დასავლეთ ევროპის ბანკებისათვის კი ნავარაუდევია 228 მლრდ.-იანი ზარალი.

122 https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-affirms-4-georgian-banks-revises-outlooks-on-tbc-bog-to-
stable-16-04-2019

123 https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-georgia-at-bb-outlook-negative-14-08-2020
124 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/welle-von-kreditausfaellen-rollt-auf-banken-zu-16855344.html
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10. შემოკლებების, სპეციფიური და  
უცხო სიტყვების განმარტებები

– ასიმეტრიული ინფორმაცია – იგულისხმება სიტუაცია, როდესაც გარიგების მონაწილე ერთი მხარე 
ფლობს სრულ ინფორმაციას პროდუქტის შესახებ, ან სხვა სახის ინფორმაციას, ხოლო მეორე მხარე 
– ნაკლებ ინფორმირებულია.

– აქცია – ფასიანი ქაღალდი, რომელიც მის მფლობელს აძლევს სააქციო საზოგადოების კაპიტალის 
მოგებიდან გარკვეული წილის მიღების უფლებას.

– აქცია არაკუმულაციური, უვადო პრივილეგირებული – ისეთი უვადო პრივილეგირებული აქცია, 
რომელზეც არ ხდება წინა წლებში ბანკის მიერ გაუნაწილებელი დივიდენდების აკუმულირება.

– აქცია პრივილეგირებული – აქცია, რომლის მფლობელს არა აქვს ხმის უფლება აქციონერთა საერთო 
კრებაზე. ასეთი აქცია უზრუნველყოფს დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით, რომლის 
ოდენობა და მიღების წესი განისაზღვრება წესდებით ან/და სათანადო ემისიის პროსპექტით (ამ 
უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში). ბანკის ლიკვიდაციის შემთხვევაში პრივილეგირებული 
აქციის თანხა (წილის შესაბამისად) გასტუმრებულ უნდა იქნეს ჩვეულებრივ აქციის თანხის 
გადახდამდე.

– აქცია უვადო პრივილეგირებული – ისეთი პრივილეგირებული აქცია, რომელსაც არა აქვს დაფარვის 
კონკრეტული ვადა და რომლის მფლობელს არა აქვს უფლება მოსთხოვს ბანკს ასეთი აქციის რაიმე 
ფორმით უკან გამოსყიდვა.

– აქცია ჩვეულებრივი – აქცია, რომლის მფლობელსაც ენიჭება აქციონერის ყველა ქონებრივი 
უფლება. კერძოდ: მოგების სიდიდის მიხედვით დივიდენდის მიღების უფლება; აქციონერთა კრებაზე 
ხმის მიცემით საზოგადოების მართვაში მონაწილეობის უფლება. საზოგადოების ლიკვიდაციის 
შემთხვევაში კრედიტორებთან ანგარიშსწორების შემდეგ ქონების ნაწილის მიღების უფლება, რაც 
რეალიზდება საწესდებო კაპიტალში წილის სიდიდის პროპორციულად.

– ბაიტი (byte) — ინფორმაციის შენახვის ძირითადი ერთეული კომპიუტერულ მეცნიერებებში.

– ბუფერი – სარეზერვო მარაგი.

– გარე საბალანსო საბუღალტრო ანგარიშები – ისეთი ანგარიშები, რომლებზეც ჩანაწერები კეთდება 
სხვა ანგარიშებთან კავშირის გარეშე. მათზე არსებული ნაშთები არ გაითვალისწინება კომპანიის 
ბალანსის ფორმირებისას, მაგრამ მათი აღრიცხვა კი კანონით სავალდებულოა.

– გაუნაწილებელი მოგება – კომპანიის არსებობის განმავლობაში დაგროვილი მოგება ან ზარალი, 
რომელიც აისახება ბალანსის კაპიტალის ნაწილში.

– დეპოზიტი – საკრედიტო დაწესებულებაში (მაგალითად ბანკში) განთავსებული ფულადი თანხა, 
რომელზეც საკრედიტო დაწესებულება მოიპოვებს საკუთრების უფლებას და ვალდებულია ვადის 
დადგომისას ან უფლებამოსილი პირის მოთხოვნისას დააბრუნოს მიღებული თანხა შესაბამის 
საპროცენტო სარგებელთან ერთად.

– დეპოზიტორი – მეანაბრე, პირი, რომელსაც საკრედიტო დაწესებულებაში აქვს დეპოზიტი.

– დერივატივი – „გადაყვანილი“, რისგანმე წარმოებული, რისამე პროდუქტი, ფინანსური ხელშეკრულება, 
რომლის ღირებულება და ფულადი ნაკადები, ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, 
დამოკიდებულია საბაზისო აქტივზე ან საბაზისო მაჩვენებელზე.

– დეფოლტი – ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის გაცხადება.
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– დივიდენდი – მოგების ნაწილი, რომელსაც იღებენ აქციონერები მათ მიერ დაბანდებული კაპიტალის 
შესაბამისად.

– ეკონომიკური ციკლები – ეკონომიკური აქტივობის პერიოდული რყევები, რომელიც შეიძლება 
გამოისახოს რომელიმე მაკროეკონომიკური ინდიკატორის (მთლიანი შიდა პროდუქტის, 
მრეწველობის დარგის საწარმოების გამოშვების, უმუშევრობის და სხვა მაჩვენებლების) შესაბამის 
რყევებში. ზოგადად, ეკონომიკური ციკლები შემდეგ თანმიმდევრულ ფაზებს მოიცავს: აღმავლობა 
(ან ექსპანსია), პიკი (ციკლის უმაღლესი წერტილი), რეცესია და კრიზისი. აღმავლობის ფაზა 
ხასიათდება ეკონომიკის განვითარებით, წარმოების მოცულობის, დასაქმებისა და ფასების დონის 
ზრდით. პიკის ფაზაში ეს მაჩვენებლები თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას აღწევენ, ხოლო რეცესიის 
დროს აღინიშნება გაკოტრებული ფირმებისა და ბანკების ბაზრიდან გასვლა, უმუშევრობის ზრდა და 
ფასების შემცირება. ეს პროცესი უკიდურეს დაბალ წერტილს კრიზისის ფაზაში აღწევს.

– ემიტენტი – პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით უშვებს ფასიან ქაღალდებს.

– ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – კრედიტის ისეთი საპროცენტო განაკვეთი, რომლის 
გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია სესხის აღებისას გადასახდელი ყველა ფინანსური ხარჯი იმ 
პერიოდის მიხედვით, რა პერიოდშიც მოხდება ამ ხარჯის გაწევა. 

– ექსპონენციალური ზრდა – რაოდენობის ძალიან სწრაფი ზრდა, რომელიც მუდმივი პროცენტით 
მიმდინარეობს.

– თამასუქი – ფასიანი ქაღალდის სახეობა, ვექსილი, რომელიც წარმოადგენს კანონით დადგენილი 
ფორმის უდავო სავალო დოკუმენტს, რომლის ძალითაც ესა თუ ის პირი ვალდებულებას კისრულობს, 
დათქმულ ვადაში ან მოთხოვნისთანავე გადაიხადოს გარკვეული ფულადი თანხა დარიცხული 
პროცენტების გათვალისწინებით.

– ინსაიდერული ინფორმაცია – არასაჯარო, არსებითი ინფორმაციის გამჟღავნება, რომლის 
საშუალებითაც მოხდება არამართლზომიერი სარგებლის მოპოვება

– კაპიტალი – ბიზნესის საწარმოებლად საჭირო და მოგების მომტანი კომპანიის ნებისმიერი რესურსი; 
კომპანიების, კორპორაციების საკუთრებაში არსებული ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების, 
მოძრავ-უძრავი ქონებისა და სხვა მატერიალური ნივთების საერთო ღირებულება; განასხვავებენ 
ძირითად და საბრუნავ კაპიტალს.

– კონტენტი – ეს არის ინფორმაცია, რომელიც საიტზეა განთავსებული, დაწყებული ტექსტიდან, 
ვიდეორგოლებით და სურათებით დამთავრებული.

– კონტრაგენტი – ხელშეკრულების მონაწილე პირი.

– ლიკვიდურობა – ბანკის უნარი მნიშვნელოვანი დანაკარგების გარეშე დააფინანსოს აქტივების ზრდა 
და დაფაროს ვალდებულებები მათი დაფარვის ვადის დადგომისას

– მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) – ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნის საზღვრებში წარმოებული 
მთლიანი საბოლოო პროდუქციისა და მომსახურების საერთო ღირებულება.

– ობლიგაცია – «ვალდებულება» – ფასიანი ქაღალდების ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც შემოსავალს 
იძლევა მოგების ან პროცენტის სახით.

– ოფციონი – დერივატივი, ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით, ერთი მხარე ვალდებულია მეორე 
მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში მომავალში მიჰყიდოს მას საბაზისო აქტივი (მაგ. საქონელი, ვალუტა, 
კომპანიის აქცია და აშ.) ან იყიდოს მისგან საბაზისო აქტივი იმ ფასად და პირობებით, რომელთაც 
მხარეები გარიგების დადების მომენტში განსაზღვრავენ. 

– პესო – მექსიკის და ლათინური ამერიკის ბევრი სახელმწიფოს ფულადი ერთეული.

– საერთო რეზერვი – ერთგვაროვანი ან საერთო რისკის მატარებელი აქტივების ჯგუფისთვის შექმნილი 
შესაძლო დანაკარგების რეზერვი;

– სავალო ფასიანი ქაღალდები – არის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც მფლობელს აძლევს უფლებას 
მიიღოს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი (შემოსავალი) და დაიბრუნოს გასესხებული თანხა, 
გარკვეულ/მითითებულ პერიოდში.

– სდპ – საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები.
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– სები – საქართველოს ეროვნული ბანკი.

– სისტემური რისკი-ფინანსური სისტემის სტაბილურობის რისკი, რომელსაც მოჰყვება მნიშვნელოვანი 
უარყოფითი შედეგები ფინანსური სისტემისა და რეალური ეკონომიკისათვის;

– სუბორდინირებული ვალი – ისეთი არაუზრუნველყოფილი ვალი, რომელიც ხელშეკრულების 
მიხედვით არ არის დეპოზიტი და სხვა ვალებთან და დეპოზიტებთან შედარებით აქვს გადახდის 
(დაფარვის) უფრო დაბალი პრიორიტეტი, რომლის მიხედვით ბანკის მძიმე ფინანსური მდგომარეობის, 
გაკოტრების ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში სუბორდინირებული ვალის კრედიტორის მოთხოვნები 
ბაკმა უნდა დააკმაყოფილოს მხოლოდ ყველა დეპოზიტორთა და სხვა კრედიტორთა ვალების 
სრულად გადახდის (დაფარვის) შემდეგ.

– ფასიანი ქაღალდები – ფინანსური ინსტრუმენტი და უფლება, რომელიც შეიძლება არსებობდეს 
მატერიალური ან ჩანაწერის სახით. ფასიანი ქაღალდებია: აქციები, ობლიგაციები, საგადასახადო 
დოკუმენტები (თამასუქი, ჩეკი), მოგების დამადასტურებელი ლატარიის ბილეთები და ა.შ.

– ფასს – ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS – International Financial 
Reporting Standards).

– ფინანსური ინსტრუმენტი – შეთანხმება, რომელიც წარმოშობს როგორც ერთი პირის ფინანსურ 
აქტივს, ისე – მეორე პირის ფინანსურ ან წილობრივ ვალდებულებას. ფინანსური ინსტრუმენტებია: 
ფული – ნაღდი და უნაღდო ფორმით, სესხი, თამასუქი და ფასიანი ქაღალდები: ოფციონი, ფორვარდი, 
სვოპი (დროებით რისამე შეძენა სამომავლოდ უკუყიდვის პირობით) და სხვ.

– შარია – ქცევის კოდექსი, რომელიც აერთიანებს ისლამის უფლებებს, მორალურ-ეთიკურ და 
რელიგიურ ნორმებს.

– შინამეურნეობები – საზოგადოების ძირითადი მეურნეობრივი საყოფაცხოვრებო უჯრედი – 
ადამიანთა ერთობლიობა, რომელიც ექვემდებარება ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე ერთობლივი 
ცხოვრების საერთო წესებს და ერთმანეთთან დაკავშირებულია საერთო ბიუჯეტით (მისი ნაწილით), 
ნათესაური ან/და არანათესაური ურთიერთობებით. (შინამეურნეობა შეიძლება შედგებოდეს ერთი 
პირისაგანაც).

– ჭარბი დაკრედიტება – ბაზარზე სესხის იმ რაოდენობაზე მეტის მიწოდება, ვიდრე მოთხოვნა არსებობს.

– ჰიპერინფლაცია – ძალიან მაღალი ინფლაცია, მაგ. ფასების მატება 50%-ით

– ჰოლდინგი – ამ დროს ერთი კომპანია ფლობს სხვა კომპანიების საკონტროლო პაკეტებს (წილის 
50%-ზე მეტს) მათი საქმიანობის კონტროლისა და მართვის მიზნით.

– BCBS-Basel Committee on Banking Supervision – ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტი.

– EBA – European Banking Authority – ევროპის საბანკო ზედამხედველობის სამსახური

– ECB -ევროპის ცენტრალური ბანკი.

– DAX – გერმანიის სააქციო ინდექსი – Deutscher Aktienindex – German stock index

– FSF – Financial Stability Forum – ფინანსური სტაბილურობის ფორუმი.

– GRAPE –General Risk Assessment Program – რისკების შეფასების პროგრამა.

– IADI – International Association of Deposit Insurers – დეპოზიტების საერთაშორისო ასოციაცია.

– NPL – Non-Performing Loan – პრობლემური სესხები.

– RCA – Reconstruction Finance Corporation – რეკონსტრუქციის საფინანსო კორპორაცია.

– TARP – Troubled Asset Relief Program – პრობლემური ქონების დახმარების პროგრამა.

– SBBS – Sovereign Bond Backed Securities – ერთიანი ევროპული სახელმწიფო ობლიგაციები.
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http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/aparati-9/pbo/terminologia/ekonomikuri-
terminologia
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Geldmenge M3 und Gegenposten im Euroraum – ფულის აგრეგატები ევროკავშირში

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/geldschoepfung-wie-kommt-geld-in-die-
welt-11637825.html

Wie kommt Geld in die Welt? – როგორ წარმოიქმნება მსოფლიოში ფული?

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403

საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებები

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=348

ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიშები

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304

ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მონაცემები 

https://www.geostat.ge/salarium/?lang=ka
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ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია: „პრობლემური აქტივების მართვის კომპანიები 
კანონდარღვევებით მუშაობენ“

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?publication=111

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3772749?publication=0
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საქმიანობების შესახებ

http://documents1.worldbank.org/curated/en/279091468168248726/pdf/wps6286.pdf

Policy Research Working Paper, Bank Regulation and Supervision around the World, A Crisis Update

https://www.economist.com/eastern-approaches/2014/07/02/why-the-run-on-banks

Why the run on banks?
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter180831_Chountis.en.pdf

ECB-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის დანიელე ნოის (Danièle Nouy) წერილი ევროპარ ლა-
მენტარების მიმართ
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