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ფაქტი და კომენტარი 

LEADERBOARD

10 მეორედ მოსვლა მეორედ წასვლისთვის 
// გიორგი ისაკაძე

რო  გორ იწ   რ   თო  ბოდ   ნენ ბან   კე  ბი
საქართველოსსაბანკოსექტორისჯამურიშეფასება.

მოსახლეობა და ბანკები
რამდენიინახავსბანკებში?სადზოგავენ?
სადსესხულობენ?

ტოპ-მენეჯმენტის ჰონორარი
ქართულისაბანკოჰოლდინგებისმილიონერ
მმართველთაანაზღაურება

სადაზღვევო ბაზარი
სადაზღვევოკომპანიებისჯამურიპორტფელი

შე მო სავ ლი ა ნი სექ ტო რე ბი
ბან კე ბის თ ვის
საბანკოსექტორისაკრედიტოპოლიტიკასცვლისდა
ახალრეგულაციებსერგება,რომელთაგადავადების
შეთანხმებაზეცზედამხედველიარწამოვიდა.

სარჩევი

#77, ივლისი, 2018

84

რეიტინგები

12

16

მსოფლიოს 10 ყველაზე 
დიდი ბანკი

წლის შე ჯა მე ბა
სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბან კე ბის რე ი ტინ გი
აქ ტი ვე ბის, სეს ხე ბის, დე პო ზი ტე ბის, კა პი ტა ლი სა 
და წმინ და მო გე ბის მი ხედ ვით.
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სტრატეგიები 

ანტრეპრენიორები

რეგულატორები

48

52

56

60

მეტი ლარი
საქართველო ბოლო წლებია, დოლარიზაციის 
შემცირებას ცდილობს და ამისთვის 
რეგულაციების გზა აარჩია.

ავტორი:სალომემეცხვარიშვილი

ქე ბუ რი ე ბის
ამ ბა სა დო რი ა ლი
Ambassadori Group-ის მარ თ ვა ში 30 წლის თორ ნი კე 
ქე ბუ ლია კარ გა ხნის წინ ჩა ერ თო და მა მის, ბუ ბა 
ქე ბუ რი ას გზას ახა ლი ხედ ვით აგ რ ძე ლებს. 

ავტორი:ხათუნახვედელიძე

სტა ბი ლუ რო ბის სას წო რი
ეროვ ნუ ლი ბან კი ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ან-
გა რი შის ყო ველ წ ლი ურ გა მოქ ვეყ ნე ბას და იწყებს. 
ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ანა ლიზს ზვი ად ზედ გი-
ნი ძე აწარ მო ებს – ამა ვე სა ხელ წო დე ბის დე პარ ტა-
მენ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი.

ავტორი:თელარაგელანტია

ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის
წი ნა აღ მ დეგ
ინ ტერ ვიუ ეროვ ნუ ლი ბან კის ვი ცე- პ რე ზი დენტ
მურ თაზ კი კო რი ას თან.

ავტორი:ელენეკვანჭილაშვილი
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22
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32

34

38
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ფიტჩის შეფასება
საქართველოში მოქმედი ყველაზე სტაბილური 
ბანკების რეიტინგი.

მიკ რო სა ფი ნან სო ე ბის 
რე ი ტინ გი
მიკ რო სა ფი ნან სო ბაზ რის სტრუქ ტუ რა აქ ტი ვე ბი სა 
და სეს ხე ბის მი ხედ ვით.

აქციონერი ბანკირები
ბანკის მენეჯერები აქციების პორტფელით.

ტოპ - მე ნეჯ მენ ტის
ჰო ნო რა რი
სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი რო მე ლი ბან კე ბი უხ დი-
ან ყვე ლა ზე მეტს სა კუ თარ დი რექ ტო რატს?

უმ ს ხ ვი ლე სი
დამ საქ მე ბე ლი ბან კე ბი
სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე ყვე ლა ზე მსხვი ლი დამ საქ მე-
ბე ლი სა ბან კო სექ ტო რია – 22,200-იანი სტა ფით.

შე სა ნიშ ნა ვი შვი დე უ ლი
სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბან კე ბი, რომ ლებ მაც ყვე-
ლა ზე მე ტი და ხარ ჯეს კორ პო რა ცი ულ სო ცი ა ლურ პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში.

ბან   კე  ბი ინ   ტერ   ნეტ   ში
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მე  დი ბან   კე  ბის რე  ი  ტინ   გი
ინ   ტერ   ნეტ   ბან   კინ   გის მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბისა და დამ   ლა -
ი  კე  ბელ   თა რა  ო  დე  ნო  ბით.

სა დაზღ ვე ვო ბა ზა რი
სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის რე ი ტინ გი პრე მი ე ბი სა 
და მო გე ბის მი ხედ ვით. 

მოსაზრება

ქარ თუ ლი სა ბან კო ის ტო რია
ათ წ ლე უ ლის მიჯ ნა ზე 
დიმიტრიჯაფარიძე

ახალი საბანკო რეგულაციები 
ტარიელგვალია

მომხმარებელთა უფლებების 
სადარაჯოზე 
დავითკლდიაშვილი

ლარიზაციის ტრენდი 
გიორგიშაგიძე
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სარჩევი

64

68

74

78

ეკონომიკა  

ისტორია

რამდენად სტაბილურია საქართველოს 
საბანკო სექტორი? //
ბესო ნამჩავაძე

მე ტა მორ ფო ზი!
Liberty Capital-ის მი ერ შეს ყიდ ვი დან ექ ვ სი წლის 
გან მავ ლო ბა ში ბან კი ქარ თულ სა ბან კო ის ტო რი ა-
ში ყვე ლა ზე დრა მა ტუ ლი ტრან ს ფორ მა ცი ის მოწ მე 
შე იქ ნა. გარ და სახ ვა ლა დო გურ გე ნი ძის ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო ბით მოხ და. 

ავტორი:ალექსიხოროშვილი

პირველი ბანკები 
და დაზღვევა 
საქართველოში
საქართველოს მოკლევადიანი დამოუკიდებლობის 
გარიჟრაჟზე, თავისუფლება ბაზარზეც იკიდებდა 
ფეხს. მასთან ერთად სერვისები, რომლებიც 
თანამედროვე ეკონომიკას ახასიათებს.

ავტორი:ემილავდალიანი

100 მაკროეკონომიკური 
მაჩვენებელი
ერთად თავმოყრილი ყველა ის მნიშვნელოვანი 
ეკონომიკური მაჩვენებელი, რომელთა ცოდნაც 
აუცილებელია ბიზნესგადაწყვეტილებების 
მიღებისას.

მშრა ლი რიცხ ვე ბი

78



ბიზნეს- 
გადაცემები

საქართველოს 
წამყვანი

საქმის კურსი

ანალიტიკა

(ყოველ პარასკევს)

საქმიანი დილა

ქალების ნარატივი

გაატარეთ ს ამ უშ აო  დ ღ ეები ჩვენთან:

15:00-16:00 PM

15:00-16:00 PM

22:30-23:00 PM

22:30-23:00 PM

07:55-11:00 AM

11:00-12:00 PM

WWW.BM.GE
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36

100

აზრები

ბანკინგის შესახებ

84 ბან კე ბის ფი ნან სუ რი
ან გა რი შე ბი
წარ მო გიდ გენთ სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი 
15 კო მერ ცი უ ლი ბან კის ძი რი თად ფი ნან სურ 
ან გა რი შებს.

16

მთავარი რედაქტორი
გიორგი ისაკაძე

 
აღმასრულებელი რედაქტორები

შოთა დიღმელაშვილი, ელენე კვანჭილაშვილი

არტდირექტორი, ფოტორედაქტორი
სერგა ნემსიწვერიძე

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი
ქეთა ჟორჟოლიანი

ფოტოგრაფები
ხათუნა ხუციშვილი, ჯაბა ჩიტიძე

ავტორები
ზაზა აბაშიძე, ნინო კვინტრაძე, ელენე ჩომახიძე, ნინო 

ლონგურაშვილი,ხათუნა ხვედელიძე, თელარა გელანტია, სალომე 
მეცხვარიშვილი, სალომე ჭიპაშვილი, ნინო ტაბატაძე, ნინო შუბითიძე, 

მარიამ მინაძე, ნათია თაქთაქიშვილი, ემილ ავდალიანი
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გიორგი სვანაძე, EY საქართველოს იურიდიული 
პრაქტიკის ხელმძღვანელი, დღეიდან 
ასოცირებული პარტნიორის რანგში განაგრძობს 
თავის საქმიანობას.  ეს დაწინაურება აღიარებაა 
იურიდიული პრაქტიკის განვითარებაში 
გიორგის მიერ შეტანილი წვლილისა და ხაზს 
უსვამს ჩვენს ამბიციას, ვიყოთ იურიდიული 
მომსახურების ლიდერი საქართველოში. 

EY საქართველო 
ასოცირებულ პარტნიორს 
წარადგენს
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მეორედ მოსვლა 
მეორედ წასვლისთვის

„თქვენმა აგენ ტ მა ჯერ არ იცის, 
რომ გა შიფ რუ ლი ა. იგი ამას დღეს, გა-

ზე თე ბი დან გა ი გებს. ის კარ გი ფი ნან სის ტი ა, 

წა იყ ვა ნეთ, გა მო გად გე ბათ. „ქართუ ჯგუ ფის“ 

პრე ზი დენ ტ ზე, გი გა ჩრდი ლელ ზე ვლა პა რა კობ-

დი“, – გა ნაცხა და ივა ნიშ ვილ მა 2011 წლის 12 

ოქ ტომ ბერს გავ რ ცე ლე ბულ წე რილ ში.

ივა ნიშ ვი ლის თ ვის ნამ დ ვი ლად არ არის 

უცხო, შე უჩ ვე ვე ლი ან რთუ ლი, შე ე ლი ოს ქუმ სიშ-

ვილ - კ ვი რი კაშ ვი ლის დუ ეტს.

მან ეს თა ვის დრო ზე გა ა კე თა კი დეც, რო ცა 

პირ ვე ლი ღია წე რი ლით შტირ ლი ცო ბა ში „ამხილა“ ბან კის 

სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე, რო მელ საც მი სი ვე 

გუნ დის წევ რე ბი მი ა ყო ლა: ბან კის დი რექ ტო რი და მი სი მო ად-

გი ლე. ანუ, სულ ახ ლა ხან სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რი და 

პირ ვე ლი ვი ცე- პ რე მი ე რი. 

ამ სტა ტი ის თავ და პირ ვე ლი სა თა უ რი „უცნობი კვი რი კაშ ვი-

ლი“ იყო. ეს მეტ წი ლად ეხ მა უ რე ბო და ყო ფი ლი პრე მი ერ - მი ნის-

ტ რის ან ცურ შე კა მა თე ბას ნაც მოძ რა ო ბის ნი კა ნორ მე ლი ას-

თან და ღია და პი რის პი რე ბას თა ვისი ერ თ -ერ თი მე გობ რი სა 

და რე კო მენ და ტო რის, ლე ვან გა ჩე ჩი ლა ძის დედ მა მიშ ვილ თან, 

იმა ვე მომ ღე რალ უც ნობ თან.

ვერ მო ვას წა რი. ალ ბათ, ბლოგ ში უნ და გა მეშ ვა.

ამ სტა ტი ის მე ო რე სა თა უ რი იყო - „LEGALIZED 

GROSSMEISTER“, ეს მეტ წი ლად უკავ შირ დე ბა ივა ნიშ ვი ლის 

დაბ რუ ნე ბას პო ლი ტი კა ში, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე გან ვი თა-

რე ბულ მოვ ლე ნებს ღა მის კლუ ბე ბის და რე ი დე ბის შემ დ გომ 

და შე დე გს, რო მე ლიც სრუ ლი ად უმ ტ კივ ნე უ ლოდ და ა ყე ნა ივა-

ნიშ ვილ მა იმ ღა მით, დაწყე ბუ ლი ბე რა ივა ნიშ ვი ლის ვი დე ოს 

გავ რ ცე ლე ბით, დას რუ ლე ბუ ლი ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რის 

მის ვ ლით ად გილ ზე, რა თა ასე ვე ხე ლი სუფ ლე ბის კონ კ რე ტუ ლი 

შტოს მი ერ ორ კეს ტ რი რე ბუ ლი და პი რის პი რე ბა არ მომ ხ და-

რი ყო. ეს ნამ დ ვი ლად გროს მა ის ტე რის დო ნის გა თა მა შე ბუ ლი 

პარ ტია იყო, რომ ლის ენ დ შ პილ მა სტარ ტი სადღაც სა ღა მოს 9 

სა ა თის თ ვის აიღო ბე რას „LEGALIZE“-ის ქსელ ში ატ ვირ თ ვით  

და დას რულ და ღა მის სა მის ნა ხევ რის თ ვის, ფაქ ტობ რი ვად, 

და ცა რი ე ლე ბუ ლი რუს თა ვე ლის გამ ზი რით, რო მელ საც კა ლა ძის 

„თბილსერვისის“ თა ნამ შ რომ ლე ბი ასუფ თა-

ვებ დენ.

ვერც ეს მო ვას წა რი. და, იმ გა ხა რი ა სი არ 

იყოს – ბო დი ში! ამ დე ნი გაც დე ნი ლი ედი ტო რი-

ა ლის თ ვის, მაგ რამ კარ გა ხა ნი ა, პო ლი ტი კუ რი 

პრო ცე სე ბი ასე სწრა ფად არ გან ვი თა რე ბუ ლა, 

იდე ა ში – დრა მა ტუ ლა დაც. სადღაც, ალ ბათ, ეპი-

კუ რა დაც… მე რე რა, რომ სევ და ნა რე ვი იყო.

გი ორ გი კვი რი კაშ ვი ლის ქვი შის სა ა თი 

გა ცი ლე ბით ად რე ჩა ირ თო. იმა ზე გა ცი ლე-

ბით ად რე, ვიდ რე კვი რი კაშ ვილ მა პარ ტი ის 

სა ხე ლით ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილს დაბ რუ ნე ბა სთხო ვა. ეს დაბ რუ-

ნე ბა კვი რი კაშ ვი ლის თ ვის ფა ტა ლუ რი აღ მოჩ ნ და და სწო რედ 

ამი ტომ მო უ წია მას მე ო რედ წას ვ ლა ივა ნიშ ვი ლის გან მი სი 

მე ო რედ მოს ვ ლის შემ დეგ.

თუმ ცა, ყო ველ გ ვარ ეპი კუ რო ბას არის მოკ ლე ბუ ლი მოვ ლე-

ნე ბი, რომ ლე ბიც წინ უძღო და კვი რი კაშ ვი ლის გა დად გო მას. 

ფი ნან ს თა მი ნის ტ რად რკი ნიგ ზის ტოპ - მე ნე ჯე რის მოყ ვა ნა, 

რო მე ლიც ნამ დ ვი ლად ვერ მო ი წო ნებს თავს რკი ნიგ ზა ში გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბით ან შე დე გე ბით, უკავ შირ დე ბა 

სრუ ლი ად ახალ, და მო უ კი დე ბელ და ინ დი ვი დუ ა ლურ ინი ცი ა-

ტი ვებს, რა საც ხში რად იგ ნო რით და დუ მი ლით ხვდე ბოდ ნენ 

კვი რი კაშ ვი ლი და ქუმ სიშ ვი ლი. თუ არ ჩავ თ ვ ლით, რომ იყო 

ერ თ გ ვა რად შე ლა მა ზე ბა- შე ფუთ ვის არ ც თუ წარ მა ტე ბუ ლი 

მცდე ლო ბე ბი, რომ ეს ინი ცი ა ტი ვე ბი ერ თი ა ნი სამ თავ რო ბო 

ხედ ვის გზავ ნი ლად გა ყი დუ ლი ყო. ამის ნა თე ლი და დას ტუ რე-

ბაა ქუმ სიშ ვი ლის გახ მო ვა ნე ბუ ლი „პასუხი“ ბან კე ბის წი ნა აღ-

მ დეგ გა ლაშ ქ რე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი სა, 

რომ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს მთავ რო ბა შე ე ხი დე ბო და 

ახა ლი საკ რე დი ტო- სა გა რან ტიო ფონ დით, რო მე ლიც და ა კომ-

პენ სი რებ და იმ რის კებს, რა შიც ბო ლო წლე ბი ა, თეთ რ საც კი 

არ იმე ტებ დ ნენ კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ახ ლა სრუ ლი სა გი ჟე თი და ბუ მი აქვთ პორ ტ ფე ლებ ში ამ ტი პის 

(SME) ბიზ ნე სე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. საკ რე დი ტო- სა გა რან-

ტიო ფონ დის იდე აც, ისე ვე რო გორც კვი რი კაშ ვი ლის კა ბი ნე-

ტის 4-პუნქტიანი გეგ მა, წარ სულს ჰბარ დე ბა მა მუ კა ბახ ტა ძის 

სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ხში რად მი სა სალ მე ბე ლი ჯერ 

ფაქტი და კომენტარი - რედაქტორის სვეტი

ავ ტო რი: გიორგი ისაკაძე
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კი დევ ინი ცი ა ტი ვე ბის ფონ ზე.

და მა ინც, რა მოხ და როს ტომ მე ფის სა სახ ლე ში ისე თი, რაც 

არ იცის ქარ თულ მა სა ზო გა დო ე ბამ? იდე ა ში, არც არა ფე რი. ეს 

ყვე ლა ფე რი დე ტა ლუ რად აღ წე რა ჟურ ნა ლის ტ მა გო ჩა მირ ცხუ-

ლა ვამ და ქარ თულ მა მე დი ა მაც მი ა გო სა თა ნა დო პა ტი ვი.

არც არა ფე რი გან სა კუთ რე ბუ ლი არ მომ ხ და რა, თუ არ ჩავ თ-

ვ ლით, რომ ეს იყო პარ ტი უ ლი საქ მის გარ ჩე ვა, სა დაც იყო ერ თი 

„ბრალმდებელი“ პარ ტი ის მე ო რედ მობ რუ ნე ბუ ლი თავ მ ჯ დო მა-

რის, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის სა ხით, ერ თი „მსჯავრდებული“ პრე მი-

ერ - მი ნისტრ გი ორ გი კვი რი კაშ ვი ლის სა ხით და 50 მდუ მა რე პარ-

ტი უ ლი „მოწმე“. ნა წი ლი – მთავ რო ბის, ნა წი ლი – სა ხელ მ წი ფო 

კან ცე ლა რი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი და უმ რავ ლე სო ბა კი პარ ტი ის 

სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის წევ რე ბი იყ ვ ნენ.

რა ტომ მდუ მა რე? თუ არ ჩავ თ ვ ლით რამ დე ნი მე პა საჟს ან 

დამ ს წ რე წევ რ თა ჩარ თუ ლო ბას ივა ნიშ ვი ლის კითხ ვებ ზე, ყვე ლა 

იყო სრულ მდუ მა რე ბა ში და მორ ჩი ლად ის მენ და სულ რამ დე-

ნი მე სა ა თის წინ მა თი სა თაყ ვა ნე ბე ლი, სა ა მა ყო და სა მა გა ლი-

თო პრე მი ერ - მი ნის ტ რის „საჯარო გა თახ სი რე ბას“. ეს არ იყო 

კრი ტი კა.

და იცით, არც ერთს, დი ახ, არც ერთს „ქართული ოც ნე ბის“ 

გუნ დის სამ თავ რო ბო, სა პარ ლა მენ ტო ან კან ცე ლა რი ის გუნ დი-

დან არ ეყო არც ერ თი უნა რი, შე ე ჩე რე ბი ნა პარ ტი ის თავ მ ჯ-

დო მა რის სრუ ლი ად ზო ნი დან გა სუ ლი და ზღვარ გა და სუ ლი 

კრი ტი კა პრე მი ერ - მი ნის ტ რის მი მართ. არც ერთს. კვი რი კაშ-

ვი ლი შეხ ვედ რა ზე იყო მარ ტო. სრუ ლი ად მარ ტო, შეხ ვედ რა ზე, 

რო მელ საც მის გარ და კი დევ და ახ ლო ე ბით 50 კა ცი ეს წ რე ბო-

და. ის იყო მარ ტო და 24 სა ათ ში ასე მარ ტო სულ მა მი ი ღო წას ვ-

ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

თუმ ცა, აქ მეშ ლე ბა. შეხ ვედ რა ზე იყო ორი ადა მი ა ნი, ვინც 

ივაჟკაცა. ერთერთმა არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად სცა და ბი ძი ნა ივა ნიშ-

ვი ლის შე ჩე რე ბა და ეს იყო ის, ვი საც ალ ბათ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 

ეკუთ ვ ნო და ამის გა კე თე ბა კვი რი კაშ ვილ თან მე გობ რო ბის, 

პი როვ ნუ ლი თუ, გნე ბავთ, პო ლი ტი კუ რი სი ახ ლო ვის გა მო. ეს იყო 

თბი ლი სის მე რი კა ხა კა ლა ძე, რო მელ მაც ღი ად უთხ რა ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვილს, რომ მის და მი (ივანიშვილისადმი) უდი დე სი პა ტი-

ვის ცე მის მი უ ხე და ვად, არ ეთან ხ მე ბო და პარ ტი ის თავ მ ჯ დო-

მა რის არც პა თოსს და არც შე ფა სე ბებს კვი რი კაშ ვი ლი სად მი, 

მეორე იყო პარლამენტარი ლევან კობერიძე.

ამის შემ დ გომ იყო ის, რაც ბო ლო ექვსი წე ლი წა დი ა, ხდე ბა, 

ანუ UNICEF-ი. და მე რე – და პი რე ბუ ლი ცა რი ე ლი ტრი ბუ ნა, ტრა-

დი ცი უ ლი „ძვირფასო თა ნა მე მა მუ ლე ნო“ ან მე გობ რე ბო.

...და უც ვ ლე ლი, 25-ე სა ტე ლე ვი ზიო კად რი. 
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Forbes Banker-ი უკ ვე ტრა დი ცი ი სა მებრ გთა ვა ზობთ მსოფ ლი ოს ათი ყვე ლა ზე დი დი ბან კის ჩა მო ნათ ვალს. თუ კი ამ სი ას 

გულ მოდ გი ნედ გა დავ ხე დავთ, ვნა ხავთ, რომ აზი უ რი ბან კე ბი სრუ ლად დო მი ნი რე ბენ. ბან კე ბის რა ო დე ნო ბით პირ ველ 

ად გილ ზე ჩი ნე თია – ოთხი ბან კით, ხო ლო მე ო რე ად გილს ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი იკა ვებს, სა ი და ნაც ჩა მო ნათ-

ვალ ში სა მი ბან კი მოხ ვ და, დარ ჩე ნი ლი ად გი ლე ბი კი ევ რო პის კონ ტი ნენ ტ მა და იაპო ნი ამ გა და ი ნა წი ლა. 

1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

3. Agricultural Bank of China

2. China Construction Bank Corporation

4. Mitsubishi UFJ Financial Group

ICBC მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე დი დი და მდი და რი ბან კი ა. უკა ნას კ ნე ლი მო ნა ცე მე

ბის მი ხედ ვით, ბან კის აქ ტი ვე ბი $3,474 მი ლი არდს შე ად გენს, კა პი ტა ლი ზა ცია 

კი $283 მი ლი არ დ ზე მე ტი ა. 

ჩი ნე თის ინ დუს ტ რი უ ლი და კო მერ ცი უ ლი ბან კი 1984 წელს და ფუძ ნ და და 

დღე ის თ ვის 460 ათას თა ნამ შ რო მელს აერ თი ა ნებს. მთა ვა რი ოფი სი პე კინ ში 

მდე ბა რე ობს. ბან კის 70%ს ჩი ნე თის მთავ რო ბა აკონ ტ რო ლებს. 

კი  დევ ერ   თი ჩი  ნუ  რი ბან   კი 1951 წელს მაო ძე  დუ  ნის ინი  ცი  ა  ტი  ვით, ფერ   მე  რე  ბი  სა 

და კოლ   მე  ურ   ნე  ო  ბე  ბის და  სახ   მა  რებ   ლად შე  იქ   მ   ნა. მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ბან   კ   მა კო  მერ  

ცი  უ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბა და  იწყო და დღე  ის   თ   ვის მი  სი აქ   ტი  ვე  ბი $2,815 მი  ლი  არდს შე 

ად   გენს, სა  ბან   კო კა  პი  ტა  ლი  ზა  ცი  ის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი კი $190 მი  ლი  არდს უტოლ   დე  ბა. 

მთა  ვა  რი ოფი  სი პე  კინ   ში მდე  ბა  რე  ობს, ხო  ლო თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა 

ჯამ   ში 24 ათასს აღე  მა  ტე  ბა. 

რი გით მე ო რე ჩი ნუ რი ბან კის აქ ტი ვე ბის ოდე ნო ბა $3,016 მი ლი არ დი დო

ლა რი ა, ხო ლო კა პი ტა ლი ზა ცია $200 მი ლი არ დ ზე მეტს შე ად გენს. ბან კი 1954 

წელს და არ ს და და თავ და პირ ვე ლად სა ხელ მ წი ფო ოპე რა ცი ე ბის გან სა ხორ

ცი ე ლებ ლად გა მო ი ყე ნე ბო და. მოგ ვი ა ნე ბით კო მერ ცი უ ლი ხა სი ა თის საქ მი ა

ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო. 

დღე ის თ ვის ორ გა ნი ზა ცი ა ში 372 ათა სი თა ნამ შ რო მე ლი მუ შა ობს. 

ორი უმ ს ხ ვი ლე სი იაპო ნუ რი ბან კის გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად და არ სე ბუ ლი 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის აქ ტი ვე ბი დღე ის თ ვის $2,626 მი ლი არ დი ა. 

ბან კის მთა ვა რი ოფი სი იაპო ნი ის ქა ლაქ ოსა კა ში მდე ბა რე ობს, წარ მო მად

გენ ლო ბა კი 40 ქვე ყა ნა ში აქვს.

მსოფლიოს ათი
ყველაზე დიდი ბანკი

LEADERBOARD

ავტორი: ზაზა აბაშიძე
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9. Bank of America 

7. HSBC Holdings plc

5. Bank of China

10. Wells Fargo 

8. BNP Paribas 

6. JPMorgan Chase 

კი დევ ერ თი ამე რი კუ ლი ბან კი ათე ულ ში, რო მე ლიც სი დი დით სა კუ თარ ქვე ყა

ნა ში მე ო რე ად გილს იკა ვებს. 

ამე რი კის ბან კის აქ ტი ვე ბი $2,187 მი ლი არ დით გა ნი საზღ ვ რა, სა ბაზ რო კა პი ტა

ლი ზა ცია კი $163 მი ლი არდს შე ად გენს. 

მთა ვა რი ოფი სი ჩრდი ლო კა რო ლი ნის შტატ ში, ქა ლაქ შარ ლოტ ში მდე ბა რე ობს. 

HSBC ევ   რო  პის ერ   თ   ერ   თი ყვე  ლა  ზე დი  დი ბან   კი  ა, რომ   ლის აქ   ტი  ვე  ბიც $2,374 მი 

ლი  არდს აჭარ   ბებს. თა  ვის დრო  ზე, ბან   კის შექ   მ   ნის მთა  ვა  რი მი  ზა  ნი ბრი  ტა  ნეთ   სა 

და ჩი  ნეთს შო  რის სა  ვაჭ   რო ოპე  რა  ცი  ე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა წარ   მო  ად   გენ   და.

გა  სათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლი  ა, რომ HSBCის 10ზე მე  ტი შვი  ლო  ბი  ლი კომ   პა  ნია გა  აჩ   ნი

 ა. ყვე  ლა მათ   გა  ნი სა  ბან   კო და სა  ფი  ნან   სო სექ   ტორ   ში ოპე  რი  რებს.

1912 წელს შექ მ ნი ლი ბან კი ჩი ნე თის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ძვე ლი სა ფი ნან სო 

ინ ს ტი ტუ ტი ა, რო მე ლიც დღემ დე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. აქ ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბა $2,611 

მი ლი არდს უტოლ დე ბა, ხო ლო სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია $162 მი ლი არდს შე ად

გენს. 

ბან კის სა კონ ტ რო ლო ნა წი ლის მფლო ბე ლი ჩი ნე თის მთავ რო ბა ა. 

მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე დი დი ბან კე ბის ათე უ ლი Wells Fargoთი იხუ რე ბა. ბან

კის სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია $ 1,930 მი ლი არდს აჭარ ბებს. 

Wells Fargo ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე დი დი ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ა ა, უშუ ა ლოდ 

სა ბან კო სექ ტორ ში კი ქვეყ ნის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტი ტუ ტია . 

ფრან   გუ  ლი ბან   კის ოფისს მსოფ   ლი  ოს ყვე  ლა წერ   ტილ   ში მი  აგ   ნებთ, რაც 

პირ   ველ რიგ   ში სწო  რედ ამ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის სი  დი  დე  სა და სიძ   ლი  ე  რე  ზე მეტყ  

ვე  ლებს. თა  ვის მხრივ, მთა  ვა  რი ოფი  სე  ბი ევ   რო  პის სამ ქა  ლაქ   ში – ჟე  ნე  ვა  ში, 

პა  რიზ   სა და ლონ   დონ   შია გან   თავ   სე  ბუ  ლი. 

BNP Paribasის აქ   ტი  ვე  ბი დღე  ის   თ   ვის $2,189 მი  ლი  არ   დი  ა, ხო  ლო სა  ბაზ   რო 

კა  პი  ტა  ლი  ზა  ცი  ის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი $73 მი  ლი  არდს აჭარ   ბებს. 

აშ შ ის ყვე ლა ზე ძლი ე რი და პო პუ ლა რუ ლი ბან კი 2000 წელს, სხვა დას ხ ვა 

ბან კის გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად და ფუძ ნ და. დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით, 

JPMorganის აქ ტი ვე ბი $2,500 მი ლი არდს, ხო ლო სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია 

$255 მი ლი არდს შე ად გენს. 

ბან კის მთა ვა რი ოფი სი ნი უ ი ორ კ ში მდე ბა რე ობს. 
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23.6%

28.0%
25.0%

32.2%
118% 106% 104% 109%

2010
2013

2011 2012

2.6%

1.4% 0.3%
2.8%

639

1,600

8,482

754

1,877

10,811

868

2,186

12,667

935

2,799

15,039

ბანკების
რაოდენობა

საქართველოს საბანკო სექტორი
როგორ იწრთობოდნენ ბანკები

LEADERBOARD

გაცემულისესხები/
მოზიდული
დეპოზიტები

სულაქტივები

მილიონ ლარში

სულწმინდამოგება

გაცემული
სესხები/მშპ

სულკაპიტალი

სულგაცემულისესხები

სესხების
გაუფასურების
რეზერვი/გაცემული
სესხებისსაშუალო
ბალანსი

სულსაწესდებო
კაპიტალი

სულდეპოზიტები
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7,905 
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წლის შეჯამება
სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბან კე ბის რე ი ტინ გი 
აქ ტი ვე ბის, სეს ხე ბის, დე პო ზი ტე ბის,  
კა პი ტა ლი სა და წმინ და მო გე ბის მი ხედ ვით.

თიბისიბანკი
საქართველოსბანკი
ლიბერთიბანკი
ვითიბი
პროკრედიტბანკიp1

ქართუბანკიq1

ბაზისბანკი
ტერაბანკი
კრედოê
ჰალიკბანკიq1

ფინკაბანკი
პაშაბანკისაქართველოq2

იშბანკიq1

ზირაათბანკი
სილკროუდბანკიq2

თიბისიბანკი
საქართველოსბანკი
პროკრედიტბანკიp1

ვითიბიq1

ქართუბანკი
ბაზისბანკიp1

ლიბერთიბანკიq1

ტერაბანკი
კრედობანკიê
ჰალიკბანკიq1

ფინკაბანკიq1

იშბანკისაქართველოq1

პაშაბანკისაქართველოq1

ზირაათბანკიq1

სილკროუდბანკიq1

გადაადგილება ზემოთ p გადაადგილება ქვემოთ q ახალი ê

LEADERBOARD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 12,937,198,000 

 12,620,716,000 

 1,703,477,000 

 1,596,192,000 

 1,358,538,000 

 1,302,141,000 

 1,231,599,000 

 838,751,000 

 614,692,000 

 427,661,000 

 295,354,265 

 272,804,000 

 237,574,000 

 93,650,135 

 58,567,000 

 8,325,353,000 

 7,445,578,000 

 987,337,000 

 950,476,000 

 794,886,000 

 757,874,000 

 757,065,000 

 559,942,000 

 514,476,000 

 326,416,000 

 221,417,607 

 157,004,000 

 111,679,000 

 17,917,715 

 6,433,000 

აქტივები

სესხები

ლარი

ლარი
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თიბისიბანკი
საქართველოსბანკი
ქართუბანკი
ვითიბი
ლიბერთიბანკიp2
ბაზისბანკი
პროკრედიტბანკიq2
ტერაბანკი
კრედობანკიê
პაშაბანკისაქართველოq1
ჰალიკბანკიq1
ფინკაბანკიq1
იშბანკისაქართველო
სილკროუდბანკიq2
ზირაათბანკიq1

თიბისიბანკი
საქართველოსბანკი
ლიბერთიბანკიp1
ქართუბანკიq1
ვითიბი
ბაზისბანკი
პროკრედიტბანკი
კრედობანკიê
ტერაბანკი
ჰალიკბანკიq2
ფინკაბანკიp3
პაშაბანკისაქართველოq2
იშბანკისაქართველოq2
ზირაათბანკიq2
სილკროუდბანკიq2

თიბისიბანკი
საქართველოსბანკი
ლიბერთიბანკი
ვითიბი
ქართუბანკი
ბაზისბანკიp1
პროკრედიტბანკიq1
ტერაბანკი
ფინკაბანკი
იშბანკისაქართველოp1
ჰალიკბანკიq1
ზირაათბანკიp1
პაშაბანკისაქართველოq1
სილკროუდბანკი
კრედობანკიê

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 1,848,362,000 
 1,481,919,000 
 341,706,000 
 227,805,000 
 217,333,000 
 213,491,000 
 198,104,000 
 130,420,000 
 120,470,000 
 106,804,000 
 71,270,000 
 41,054,038 
 36,863,000 
 33,058,000 
 30,837,026 

 362,781,000 
 338,907,000 
 53,014,000 
 49,718,000 
 32,369,000 
 29,889,000 
 22,661,000 
 20,131,000 
 11,922,000 
 11,857,000 
 3,524,237 
 3,453,000 
 1,524,000 
 1,479,036 

-4,220,000

 7,835,323,000 
 7,123,866,000 
 1,346,288,000 
 895,757,000 
 690,657,000 
 677,820,000 
 629,059,000 
 579,626,000 

 97,929,163 
 74,023,000 
 61,683,000 
 61,630,939 
 58,181,000 
 15,462,000 

 - 

კაპიტალი

წმინდამოგება

დეპოზიტები

ლარი

ლარი

ლარი
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LEADERBOARD
ყველაზე სტაბილური 
ბანკების რეიტინგი 
ავტორი: ნათია თაქთაქიშვილი 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის მდგრა დო ბა სა ფი ნან სო სექ ტო რის 

სტა ბი ლუ რო ბა ზე დგას.  ბაზ რის სხვა მო ნა წი ლე ე ბის გან გან-

ს ხ ვა ვე ბით, კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის ან სა ფი ნან სო სექ ტო რის 

სხვა წარ მო მად გენ ლე ბის პრობ ლე მე ბი მყი სი ე რად აისა ხე ბა 

მო ქა ლა ქე ე ბის ფარ თო ფე ნა ზე და ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ-

ზე. ქარ თუ ლი ბან კე ბის მდგრა დო ბას სხვებ თან ერ თად Fitch 

Ratings-იც აფა სებს, რო მელ მაც ქვეყ ნის სუ ვე რე ნუ ლი რე ი-

ტინ გის გა უმ ჯო ბე სე ბის შემ დეგ ქარ თულ ბა ზარ ზე ოპე რი რე ბა-

დი ბან კე ბის რე ი ტინ გ საც გა და ხე და. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ შე და რე ბით მცი რე აქ ტი ვე-

ბის მქო ნე ბან კე ბი, რო გო რიც არის „ვითიბი ბან კი ჯორ ჯი ა“ 

და „პროკრედიტ ბან კი ჯორ ჯი ა“ Fitch Ratings-ის მი ხედ ვით 

წინ უს წ რებს ბაზ რის დო მი ნან ტებს  „საქართველოს ბანკს“ 

და „თიბისი ბანკს“. ამ ბან კე ბის მა ღა ლი რე ი ტინ გი გან პი რო-

ბე ბუ ლია მა თი სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რე ბის მხარ და ჭე რით 

- „დედა კომ პა ნი ებს“ აქვთ სა თა ნა დო რე სურ სი, სა ჭი რო ე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში და ეხ მა რონ „შვილობილ ბან კებს“. 

გა ზაფხულ ზე Fitch Ratings-მა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო-

მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვის რე ი ტინ გი გა ა უმ ჯო ბე სა და ქვეყ ნის 

გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვა სტა ბი ლუ რი-

დან პო ზი ტი ურ ზე გა და იყ ვა ნა. გავ ლე ნი ან მა სა ა გენ ტომ 

რე ი ტინ გის პროგ ნო ზი ასე ვე გა უ უმ ჯო ბე სა „საქართველოს 

ბანკს“ და „თიბისი ბანკს“  „სტაბილურიდან” 

„პოზიტიურამდე“, ხო ლო  გრძელ ვა დი ა ნი საკ რე დი ტო 

რე ი ტინ გი „BB-“ დო ნით გან საზღ ვ რა,  რაც ქვეყ ნის სუ ვე-

რე ნუ ლი რე ი ტინ გის ტო ლი ა. „ლიბერთი ბან კის“ რე ი ტინ გი 

„B+“ დო ნე ზე და დას ტურ და, პროგ ნო ზით „სტაბილური“. 

Fitch-მა „ქართუ ბან კის“ რე ი ტინ გი „B +“ დო ნე ზე და ა-

დას ტუ რა, ხო ლო პროგ ნო ზი  „სტაბილური“„ნეგატიურით“ 

შეც ვ ლა, ბო ლო გა ნახ ლე ბე ბის ფარ გ ლებ ში. სა ერ თა შო რი-

სო სა ა გენ ტომ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა წი ნა წლებ ში გა ფუ ჭე-

ბუ ლი სა სეს ხო პორ ტ ფე ლით ახ ს ნა.

ბანკი
გრძელვადიანი 

საკრედიტო 
რეიტინგი

მოკლევადიანი 
საკრედიტო 
რეიტინგი

პერსპექტივა ცვლილება

1 პროკრედიტბანკი BB ‘B’ პოზიტიური

2 ვითიბიბანკიჯორჯია BB ‘B’ სტაბილური

3 საქართველოსბანკი BB- ‘B’ პოზიტიური

4 თიბისიბანკი BB- ‘B’ პოზიტიური

5 ჰალიკბანკისაქართველო BB- ‘B’ სტაბილური

6 ლიბერთიბანკი B+ ‘B’ სტაბილური

7 ბაზისბანკი B+ ‘B’ სტაბილური

8 ქართუბანკი B+ ‘B’ ნეგატიური
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LEADERBOARD
შემოსავლიანი 
სექტორები ბანკებისთვის
ავტორი: ნინო შუბითიძე

სა ბან კო სექ ტო რი აკ ლი მა ტი ზა ცი ას უძ ლებს, საკ რე დი ტო 

პო ლი ტი კას  ცვლის, ახალ რე გუ ლა ცი ებს ერ გე ბა, რომ ელთა გა-

და ვა დე ბის შე თან ხ მე ბა ზეც ზე დამ ხედ ვე ლი არ წა მო ვი და. 

ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლი  მსეს ხებ ლის  ახა ლი კლა სი ფი კა ცია 

გახ და. შე მო სავ ლე ბის და უ დას ტუ რებ ლად ყვე ლა ბან კი კრე-

დიტს ვე ღარ გას ცემს. მო სა ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე ბით ჯა რი მა- 

სა უ რა ვებ ზეც ლი მი ტი და წეს დე ბა, სა ი და ნაც სა ბან კო სექ ტორს 

2017 წელს H94 მლნ-ის არა საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლე ბი აქვს 

მი ღე ბუ ლი (2016 – H75.5 მლნ; +24.5%Y.Y).  

საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლებ ში (2017 -H3.583 მლრდ) კი  ყვე-

ლა ზე მე ტი - 44.2% სა ცა ლო დაკ რე დი ტე ბი დან არის გე ნე რი-

რე ბუ ლი - H1.6  მლრდ (2016  - H1.3 მლრდ; 40.8%).  ზრდა 2018 

წელ საც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა, თუმ ცა ტემ პი – შე ნე ლე ბუ ლი. სა ცა-

ლო დაკ რე დი ტე ბი დან  I კვარ ტა ლის (Q1/2018)  შე მო სავ ლე ბი 

H226 მლნ-ს შე ად გენს (Q1/2017 - H214 მლნ; +5.6%Y.Y). 

კორ პო რა ცი ულ სეგ მენ ტ ში ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი 

ტრა დი ცი უ ლად იმ პორ ტის ოპე რა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა ა. 

დარ გობ რივ ჭრილ ში,  ვაჭ რო ბა/მომ სა ხუ რე ბა წლე ბის გან-

მავ ლო ბა ში ლი დე რობ და, თუმ ცა წელს უკ ვე მრეწ ვე ლო ბას 

გა უ თა ნაბ რ და. 

მთავ რო ბის გაცხა დე ბუ ლი პო ლი ტი კით, სექ ტო რულ 

დი ვერ სი ფი ცირე ბას თან  ერ თად, ფი ზი კუ რი და  იური დი-

უ ლი პი რე ბის პორ ტ ფე ლე ბიც უნ და გა თა ნაბ რ დეს. ბან კ მა 

ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის თ ვის მე ტი რის კიც უნ და აიღოს და 

მარ თოს კი დეც. სებ -ი  სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე კე თილ სინ დი სი-

ე რი კრე დი ტო რის სტა ტუსს ამ კ ვიდ რებს.

საცალო ვაჭრობა/
მომსახურება

მრეწველობა მშენებლობა ენერგეტიკა სოფლ. 
მეურნ ფ. ქაღალდებიდან

1 საქართველოსბანკი 171,616,997 35,763,265 17,077,762 7,546,465 1,647,567 2,570,958 31,005,794 

2 თიბისიბანკი 140,983,146 36,404,451 10,623,998   6,849,773 11,817,533 4,912,678 21,922,332 

3 ლიბერთიბანკი 61,306,748 9,216    3,944 31,005,794 

4 VTBბანკი 13,651,231 5,149,131 1,580,879 697,890 1,221,173 1,036,887 
5 პროკრედიტბანკი 2,937,605 13,672,248 290,292 983,550 28,117 522,147 331,744 

6 ბანკიქართუ 1,241,259 8,626,401 2,253,305 1,086,331 75,262 1,388,532 477,346 

7 ბაზისბანკი 6,663,827 5,999,372 542,869 1,250,874 434,710 390,965 2,748,570 

8 ტერაბანკი 6,566,885 4,667,201 5,250 1,060,298 63,333 301,399 1,050,561 

9 კრედო 27,926,337 257,381 22,107 13,517   
10 ხალიკბანკი 2,088,552 3,647,001 240,809 849,836 94,228 223,701 449,127 

11 ფინკაბანკი   12,393,233 361,862 34,765 7,210 7,846 12,152 281,136 

12 პაშაბანკი 43,347 1,235,517 54,462 149,313 299,788  1,234,893 

13 იშბანკი 927,815 1,867,941     493,618 

14 ზირაათბანკი 217,889 232,094     283,736 

15 აზერბაიჯანბანკი 9,853 2,800  138,547   
16 სილქროუდბანკი 281,227 34,945 31,447    163,995 
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მოსახლეობა და ბანკები

ავტორი: ნინო კვინტრაძე

რამდენი ინახავს ბანკებში?
მოსახლეობის წილი, რომელსაც საფინანსო ინსტიტუტში საბანკო ანგარიში აქვს გახსნილი

LEADERBOARD

მსოფ ლი ო ში სხვა დას ხ ვა სა ფი ნან სო ინ ს ტი-

ტუ ტში ან გა რი ში მო სახ ლე ო ბის 69 %-ს აქვს გახ-

ს ნი ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე-

და რე ბით და ბა ლი – 61.2%-ია. მსოფ ლიო ბან კის 

მო ნა ცე მე ბით, იმ მო სახ ლე ო ბის წი ლი, ვი საც ან გა-

რი ში აქვს, ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მკვეთ-

რად გა ი ზარ და – 2014 წელს მა თი პრო ცენ ტუ ლი 

წი ლი მხო ლოდ 36.7% იყო. მსოფ ლიო ბან კის The 

Global Findex-ის მი ხედ ვით, სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუტ-

ში ან გა რი ში 2014-დან 2017 წლებ ში 515 მი ლი ონ მა 

ზრდას რულ მა ადა მი ან მა გახ ს ნა. მა ღალ შე მო სავ-

ლი ან ქვეყ ნებ ში სა ბან კო ან გა რი ში მო სახ ლე ო-

ბის 94%-ს აქვს გახ ს ნი ლი, ხო ლო გან ვი თა რე ბად 

ქვეყ ნებ ში – 63%-ს. ჩვე ნი ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში 

ამ ჯე რად პოს ტ საბ ჭო თა სამ ყა რო მო ექ ცა. პოს ტ საბ-

ჭო თა ქვეყ ნე ბის რე ი ტინ გი სა ინ ტე რე სო ა, რად გან 

ამ ქვეყ ნებ ში კო მერ ცი უ ლი სა ბან კო სექ ტო რი და ახ-

ლო ე ბით ერთ დროს ჩნდე ბა.
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საბროკერო 
კომპანიები

სად ზოგავენ?

სად სესხულობენ?

მოსახლეობის წილი, ვინც ბოლო 1 წელიწადში თანხა საფინანსო ინსტიტუტში შეინახა 

მო სახ ლე ო ბის წი ლი, ვინც ბო ლო ერთ წელ იწადში
თანხა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის გან ისეს ხა 

ღირებულება 

(ლარი)

ფა სი ა ნი

ქა ღალ დე ბის 

მო ცუ ლო ბა 

2017 წლის ბო ლოს სა ქარ თ ვე ლო ში 

მოქ მე დი საბ რო კე რო კომ პა ნი ე ბის 

აქ ტი ვე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბამ 124.6 

მი ლი ო ნი ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო საბ-

რო კე რო კომ პა ნი ე ბის მი ერ სა ბირ ჟო 

და არა სა ბირ ჟო გა რი გე ბა თა ღი რე ბუ-

ლე ბამ – 76 მლნ ლა რი (148 მლნ ცა ლი 

ფა სი ა ნი ქა ღალ დი). აქე დან, ბირ ჟის 

სა ვაჭ რო სე სი ებ ზე და ი დო 26.6 მლნ 

ლა რის გა რი გე ბა (9.8 მლნ ცა ლი ფა სი-

ა ნი ქა ღალ დი), ხო ლო ბირ ჟის გა რეთ 

49.6 მლნ ლა რის გა რი გე ბა (138.26 მლნ 

ცა ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დი). გთა ვა ზობთ 

ძი რი თად მო ნა ცე მებს. 

46.9

31.8
30.5

29.5
28.2 27.5

23
21.8 21.5 20.7 20.3

19

15.5 15.1

10.2

6.8

2.4

45.3

34 32.6

27.5

22.9

13.9 13.5 12.9
11.3

8.8

4.6 4.5 4.5 3 2.3

ეს
ტონე

თ
ი

ეს
ტონე

თ
ი

ლ
ატ

ვი
ა

ლ
ატ

ვი
ა

ლ
იე

ტუვა

ლ
იე

ტუვა

პო
ლ

ონე
თ

ი

პო
ლ

ონე
თ

ი

ბე
ლ

არ
უსი

ბე
ლ

არ
უსი

ჩე
ხე

თ
ი

ჩე
ხე

თ
ი

რუსე
თ

ი

რუსე
თ

ი

უკრ
აი

ნა

უკრ
აი

ნა

სა
ქა

რთ
ვე

ლ
ო

სა
ქა

რთ
ვე

ლ
ო

ყა
ზა

ხე
თ

ი

ყა
ზა

ხე
თ

ი

ტაჯ
იკ

ეთ
ი

ტაჯ
იკ

ეთ
ი

მო
ლ

დოვა

მო
ლ

დოვა

თ
ურქმ

ენ
ეთ

ი

თ
ურქმ

ენ
ეთ

ი

ყი
რგი

ზე
თ

ი

ყი
რგი

ზე
თ

ი

უზბ
ეკ

ეთ
ი

უზბ
ეკ

ეთ
ი

აზ
ერ

ბა
იჯ

ან
ი

აზ
ერ

ბა
იჯ

ან
ი

50

40

30

20

10

0

35

30

25

20

15

10

5

0

გალტენდ
ტაგარტი 74,601,734 119,872,672

თიბისი
კაპიტალი 1,070,658 438,254

ქართუ
ბროკერი 10,500 280,278

ჰერითიჯ
სიქიურითიზ 435,341 26,838,840

კაუკაზუს
კაპიტალ
ჯგუფი

79,089 691,985



22 | FORBES BANKER       ივლისი  2018        

მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო ბაზ   რის სტრუქ   ტუ  რა სა  ბან   კოს 

ანა  ლო  გი  უ  რად ორ მსხვი  ლ მო  თა  მა  შე  ზეა კონ   ცენ   ტ   რი -

რე  ბუ  ლი, თუმ   ცა უფ   რო მე  ტად დი  ვერ   სი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი  ა. 

და  ნარ   ჩე  ნი 68 ორ   გა  ნი  ზა  ცია ბაზ   რის 60%-ზე მეტს ინა  წი -

ლებს. 

2018 წლის პირ   ვე  ლი კვარ   ტ   ალის მდგო  მა  რე  ო  ბით, სა -

ფი  ნან   სო ბა  ზარ   ზე არა  სა  ბან   კო ინ   ტი  ტუ  ტე  ბის აქ   ტი  ვე  ბის 

წი  ლი 7.5%-ია და აქე  დან მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო  ებ   ზე 4%-ზე 

ოდ   ნავ მე  ტი მო  დის, სულ 1.5 მლრდ ლა  რის.

H100,000-მდე სა  ვა  ლუ  ტო დაკ   რე  დი  ტე  ბის, მო  მენ   ტა  ლუ -

რი სეს   ხე  ბის შეზღუდ   ვისა და კა  პი  ტა  ლის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო 

ნორ   მის 1 მლნ-მდე გაზ   რ   დის შემ   დეგ, მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო 

სექ   ტო  რი პრუ  დენ   ცი  უ  რი ნორ   მე  ბის გამ   კაც   რე  ბის მო  რი  გი 

რა  უნ   დის მო  ლო  დინ   ში  ა. სებ   -   მა სა  ბან   კოს ანა  ლო  გი  უ  რად, 

ნორ   მა  ტი  ვე  ბის, ლი  მი  ტე  ბის, რე  ზერ   ვე  ბისა და შე  მო  სავ  -

ლე  ბის დათ   ვ   ლის პო  ლი  ტი  კა უნ   და გა  ნუ  საზღ   ვ   როს.  

მიკროსაფინანსოები
ავტორები: ნინო შუბითიძე, ნინო კვინტრაძე

აქტივები

TOP-11მიკროსაფინანსოაქტივებით მიკროსაფინანსოებისაქტივებიდამოგება

აქტივები(h)

რიკოექსპრესი

კრისტალი

სვისკაპიტალი

ლაზიკაკაპიტალი

BIG

სმარტფინანსი

ინტელექსპრესი

თბილმიკროკრედიტი

გლობალკრედიტი

ალფაექსპრესი

იმერკრედიტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

349 769 482

246 373 494

73 065 000

43 939 165

40 720 461

33 472 270

33 170 364

11 892 132

5 143 560

2 809 755

1 390 217

წყარო: მ/ორგანიზაციები (Q1/2018)

LEADERBOARD

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000 160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

აქტივები (ლარი) მოგება
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მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პორ ტ ფე ლის მთა ვა რი 

ტრენ დი 2017  წელს მი სი გა ლა რე ბა იყო. დო ლა რი ზა ცი ის კო-

ე ფი ცი ენ ტი 60%-ით, 50%-დან 20%-მდე შემ ცირ და. ყვე ლა ზე 

მიმ ზიდ ვე ლი წელს და შარ შა ნაც სა ცა ლო მი მარ თუ ლე ბა იყო, 

რომ ლის დაკ რე დი ტე ბი დან სექ ტორს 78 მლნ აქვს მი ღე ბუ-

ლი, მთლი ა ნი საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლე ბის (H94.5 მლნ) 80.8%. 

ყვე ლა ზე შე მო სავ ლი ა ნი ვაჭ რო ბის / მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი და 

online  მი მარ თუ ლე ბა ა, რომ ლის დაკ რე დი ტე ბი დან 13-13 მლნ 

აქვს მი ღე ბუ ლი (∑26.4 მლნ). ახა ლი რე გუ ლა ცი ით სეს ხე ბი სა-

ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით უკ ვე დე ტა ლუ რად კლა სი ფი ცირ დე ბა, მათ 

შო რი საა ყვე ლა ზე ძვი რი, სწრა ფი კრე დი ტე ბი, რომ ელთა გა ცე-

მაც შე მო სავ ლე ბის და უ დას ტუ რებ ლად შე იზღუ და და ეფექ ტუ რი 

100%-იანი გა ნაკ ვე თიც მა ლე 50%-მდე უნ და შემ ცირ დეს. 

ონ ლა ინ სეს ხე ბის და ა ნონ სე ბი დან მესამე წელს ბან კი რე-
ბი 100%-იანი გა ნაკ ვე თის 50%-მდე და წე ვას უკ ვე თა ვად 
ითხო ვენ. „რაც უფ რო მა ლე ამოქ მედ დე ბა, მით უკე თე სი ა. 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უფ რო სწრა ფად არის მი სა ღე ბი“, -  ქვეყ-
ნის ყვე ლა ზე მსხვი ლი ბან კის მმარ თ ველ მა ვახ ტანგ ბუცხ-
რი კი ძემ მა მუ კა ბახ ტა ძეს დაჩ ქა რე ბა, პრე მი ერ - მი ნის ტ რად 
დამ ტ კი ცე ბამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე ურ ჩი ა, ვიდ რე ის 
გი ორ გი კვი რი კაშ ვი ლის გა თა ვი სუფ ლე ბულ ად გილს და ი კა-
ვებ და. წი ნა პრე მი ერს კი ამ რე გუ ლა ცი ე ბის და ა ნონ სე ბი სას,  
2016 წლის ბო ლოს, ბიზ ნესსექ ტო რის ისე თი რის ხ ვა და ატყ-
და, რომ ერთ დღე ში ჩვე ნე ბა სამჯერ შეც ვა ლა. მი სი ბო ლო 
ვერ სი ით ონ ლა ინ სეს ხებ ში მხო ლოდ სეს ხის მო მენ ტალ-
უ რად გამ ცე მი ე.წ. ონ ლაინ კომ პა ნი ე ბი იგუ ლის ხ მე ბო და.  
მა შინ „ონლაინს“ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ბრენ დუ ლი აბ რე ვი ა ტუ რა 
არ ჰქონ და. დღეს კი შე მო სავ ლე ბის და უ დას ტუ რებ ლად 
სწრა ფად მი სა ღე ბი კრე დი ტე ბი ნონ ჩე ქინ გით და ექ ს პ რე სით 
მო იხ სე ნი ე ბა. 
ორი პრე მი ე რის გაცხა დე ბუ ლი ცვლი ლე ბის სხვა დას ხ ვა პო-
ლუ სით აღ ქ მა სე ზო ნურ მა ფაქ ტორ მა გა ნა პი რო ბა თუ პრე-
ზენ ტა ტო რის პრინ ცი პუ ლო ბამ, ად ვი ლი სათ ქ მე ლი არ არის.

აქტივები

ბანკები Online-სესხებში

TOP-11მიკროსაფინანსოსაკრედიტოპორტფელით

საკრედიტოპორტფელი

ფილიალებისადადასაქმებულთარაოდენობაორგანიზაციებში

საკრედიტოპორტფელისსტრუქტურა2017წლისბოლოს

სესხები(h)

ონლაინსესხები/პორტფელთან
(%)

კრისტალი
რიკოექსპრესი
სვისკაპიტალი
ლაზიკაკაპიტალი
BIG
სმარტფინანსი
თბილმიკროკრედიტი
ინტელექსპრესი
გლობალკრედიტი
ალფაექსპრესი
იმერკრედიტი

14.7%
11.5%
8.5%
1.9%
0.3%
0.04%
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სილქროუდბანკი
ლიბერთიბანკი
ფინკაბანკი
საქართველოსბანკი
თიბისიბანკი
ვითიბიბანკი

229 500 000

198 573 000

66 400 000

36 000 000

35 700 000

26 974 000

8 004 558

6 722 605

4 565 355

2 676 000

1 042 217

1,473,000

110,000,000

19,500,000

144,000,000
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431,000
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წყარო: მ/ორგანიზაციები (პირველი კვარტალი, 2018)

თანხა(ლარი)

თანამშრომლებისრაოდენობა

კრისტალი რიკო 
ექსპრესი

კრედიტსერვისი + სვის
კაპიტალი

ევრო
კრედიტი

სესხებისრაოდენობა

ფილიალებისადასერვისცენტრებისრაოდენობა

სამომხმარებლო
სესხები

ვაჭრობადა
მომსახურება

სოფლისმეურნეობა
დამეტყევეობა

სხვა

671,352,864248,961,628

90,276,196

117,861,760
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LEADERBOARD
ბანკის მენეჯერები 
აქციების პორტფელით
სა ბან კო სექ ტო რი H35.5 მლრდ-ი ა ნი აქ ტი ვე ბით და H5 მლრდ-ის კა პი ტა ლით ყვე ლა ზე ძვი რად დაქირავებული მე ნე ჯე რებს უყ რის 

თავს. მმარ თ ვე ლო ბი თი რგო ლის კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბით და სა კომ პ ლექ ტებ ლად დამ ფუძ ნებ ლებს ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ მოღ ვა წე 

წარ მა ტე ბუ ლი ფი ნან სის ტე ბის მოწ ვე ვა ძვი რი უჯ დე ბა. მძაფრმა კონკურენციამ თამაშის წესები შეცვალა: დამფუძნებლები კარგ მენეჯერებს 

ერთმანეთს ხელიდან სტაცებენ და მათ გადაბირებასაც არ ერიდებიან. სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზა რი უჩ ვე უ ლო „ტრანსფერებითაც“ გა მორ ჩე უ ლი ა. 

სებ -ის TOP-ზედამხედველი (ოთარ ნა და რა ი ა) თი ბი სის მე ნეჯ მენ ტ ში ა, სებ -ის მთა ვა რი რე გუ ლა ტო რი მურ თაზ კი კო რია კი სა ქარ თ ვე ლოს 

ბან კის CEO იყო. 16 ბან კი დან აქ ცი ე ბის მფლო ბე ლი მე ნე ჯე რე ბი მხო ლოდ 4 ბანკს ჰყავს.

ავტორი: ნინო შუბითიძე

აქცია
1 მამუკახაზარაძე 7,343,936

2 ბადრიჯაფარიძე 3,669,878

3 ირაკლიგილაური 616,065

4 ვახტანგბუცხრიკიძე 879,856

5 პაატაღაძაძე 449,030

6 გიორგიშაგიძე 168,218

7 გიორგიჭილაძე 159,300

8 მიხეილგომართელი 132,033

9 ნინომასურაშვილი 271,446

10 ვანობალიაშვილი 217,678

11 ვასილხოდელი 78,259

12 ლევანყულიჯანიშვილი 76,601

13 ალექსანდრეკაცმანი 67,700

14 დავითწიკლაური 62,500

15 გიორგითხელიძე 110,779

16 ნიკოლოზქურდიანი 108,729

17 კახაბერკიკნაველიძე 48,004

18 რამაზკუკულაძე 10,000

19 ნიკოლოზენუქიძე 10,000

20 დავითცაავა 31,250

21 ლევანგარდაფხაძე 31,250

22 დავითკაკაბაძე 31,250

23 ლიაასლანიკაშვილი 31,250

24 ზურაბწულაია 5,190,786

25 დავითვერულაშვილი 3,867,290

26 დავითმელიქიძე 3,652,859

$
158,780,000

79,300,000

28,306,000

19,000,000

9,709,000

7,729,000

7,319,000

6,066,000

5,869,000

4,707,000

3,596,000

3,520,000

3,111,000

2,872,000

2,395,000

2,351,000

2,206,000

459,000

256,000

151,000

151,000

151,000

151,000

74,000

55,000

52,000



HYDRA 24+
ახალი მიდგომა კანის დატენიანებისადმი

PAYOT ის კანის მოვლის ოჯახის ახალი ხაზი Hydra 24+  არა მხოლოდ ატენიანებს 

კანს, არამედ ნაოჭების წარმოქმნის პრევენციის მკვეთრად გამოხატული ეფექტით 

გამოირჩევა. იდეალურია ყველა ტიპის კანისთვის. ულტრამგრძნობიარე, აბრეშუმისებრი 

ტექსტურის კრემები დატენიანებისა და კომფორტის დაუყოვნებელ შეგრძნებას იძლევა. 

დატენიანება: +59%*
სისუფთავის შეგრძნება: 100%*
კომფორტის შეგრძნება: 100%**

ი. აბაშიძის 24, 0179, თბილისი საქართველო,. ტელ.: + 995 (32) 2 24 24 55
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ამ       ბო    ბენ, მე    ნე    ჯე    რის პრო    ფე    სია ძა    ლი   ან ჰგავს ჭად       რა    კის 

თა    მაშს, სა    დაც, თუ სწო    რად არ გა    და   ად       გილ       და ყვე    ლა ფი    გუ    რა, 

თა    მაშს ვერ მო   ი    გებ - ამ გა    მო    ნათ       ქ       ვამს სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ორი 

სა    ბან       კო ჯგუ    ფის ის       ტო    რი   ა    სა და წარ       მა    ტე    ბას       თან თუ და    ვა    კავ       ში   -

რებთ, ნა    თე    ლი ხდე    ბა, რა    ტომ უღირთ მათ აქ       ცი   ო    ნე    რებს ტოპ       -       მე   -

ნე    ჯე    რის და    სა    ქი    რა    ვებ       ლად მი    ლი   ო    ნე    ბის გა    დახ       და. 

Forbes Banker-ის ფო    კუს       ში დღეს უკ       ვე ორ ბიზ       ნე    სად (BGEO/

CGEO) გა    ყო    ფი    ლი BGEO ჯგუ    ფის გე    ნე    რა    ლუ    რი დი    რექ       ტო    რი 

ირაკ       ლი გი    ლა   უ    რი და „თიბისი ბან       კის ჯგუ    ფის“ გე    ნე    რა    ლუ    რი 

დი    რექ       ტო    რი ვახ       ტანგ ბუცხ       რი    კი    ძე მოხ       ვ       დ       ნენ - სა    ქარ       თ       ვე    ლოს 

ყვე    ლა    ზე მა    ღა    ლა    ნაზღა   უ    რე    ბა    დი მე    ნე    ჯე    რე    ბი, რო    მელ       თა ჯა    მუ    რი 

წლი   უ    რი ანაზღა   უ    რე    ბა, 2017 წელს, 9.18 მი    ლი   ო    ნი დო    ლა    რი იყო. 

ამ თან       ხი    დან საკ       მა   ოდ დი    დი წი    ლი არა ფიქ       სი    რე    ბულ ხელ       ფას      -

ზე, არა    მედ ბო    ნუს       ზე მო    დის, რაც ნათ       ლად აჩ       ვე    ნებს, რო    გორ 

აფა    სე    ბენ აქ       ცი   ო    ნე    რე    ბი გი    ლა   უ    რი    სა და ბუცხ       რი    კი    ძის სვლებს 

ჭად       რა    კის და    ფა    ზე. 

ირაკ       ლი გი    ლა   უ    რის მი    ლი   ო    ნებ       ში კონ       ვერ       ტი    რე    ბულ მიღ       წე   -

ვე    ბად BGEO ჯგუ    ფის მი   ერ 2017 წლის რე    კორ       დე    ბი შეგ       ვიძ       ლია, 

ჩავ       თ       ვა    ლოთ: უმ       ს       ხ       ვი    ლე    სი სა    ბან       კო-სა   ინ       ვეს       ტი    ციო ჯგუ    ფის წლი  -

ურ       მა შე    მო    სა    ვალ       მა, 2017 წელს,  1.1 მი    ლი   არ       დი ლა    რი შე   ად       გი    ნა 

(+23.7% y.y), მო    გე    ბაც რე    კორ       დუ    ლი იყო - 463.4 მი    ლი   ო    ნი ლა    რი 

(+8.1%). მიღ       წე   უ    ლი შე    დე    გე    ბის შე    სა    ბა    მი    სად გა   ი    ზარ       და ბა    ტო    ნი 

გი    ლა   უ    რის შე    მო    სა    ვა    ლიც და 5 096 833 აშშ დო    ლარს მი   აღ       წია 

(+18.1%). 

არა    ნაკ       ლებ წარ       მა    ტე    ბუ    ლი იყო 2017 წე    ლი „თი    ბი    სი ბან       კის ჯგუ   -

ფის       თ       ვის” - „ბანკ რეს       პუბ       ლი    კის” შერ       წყ       მის დას       რუ    ლე    ბით, „თი   -

ბი    სი” #1 ბან       კი გახ       და სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში - 12.96 მი    ლი   არ       დი ლა    რის 

აქ       ტი    ვე    ბით, 369.2 ლა    რის ძი    რი    თა    დი წმინ       და მო    გე    ბით, საკ       რე    დი   -

ტო ბა    ზარ       ზე 38.2%-იანი და დე    პო    ზი    ტე    ბის ბა    ზარ       ზე 39.8%-იანი 

წი    ლით, - ეს მიღ       წე    ვე    ბი „თი    ბი    სის” CEO-ს ხელ       ფა    სის 35%-იანი 

ზრდა    ში გარ       და   ი    სა    ხა და შე    დე    გად, ვახ       ტანგ ბუცხ       რი    კი    ძის წლი  -

ურ       მა შე    მო    სა    ვალ       მა შარ       შან 4 084 000 დო    ლა    რი შე   ად       გი    ნა. 

ტოპ-მენეჯმენტის ჰონორარი
ავტორები: ნინო ტაბატაძე და მარიამ მინაძე

საბანკო ჰოლდინგების მილიონერი მმართველები

ირაკლიგილაური

ვახტანგბუცხრიკიძე

წელი

წელი

ფულადი
ანაზღაურება

ფულადი
ანაზღაურება

გადავადებული
აქციებით

ანაზღაურება

გადავადებული
აქციებით

ანაზღაურება

ჯამური
ხელფასი

ჯამური
ხელფასი

დისკრეციული
გადავადებული

აქციები
სხვა

სარგებელი

სხვა
სარგებელი

საპენსიო
შენატანი

საპენსიო
შენატანი

დივიდენდი

დივიდენდი

ჯამი

ჯამი

*წლიური ანაზღაურება და  აქციების ფასი გამოსახულია აშშ დოლარში

LEADERBOARD

2017

2016

2017

2016

437,500

437,500

454,000

452,000

2,288,700

2,177,342

573,000

420,000

2,726,200

2,614,842

1,027,000

872,000

2,044,650

1,307,313

1,860

1,239

19,000

17,000

1,875

1,698

-

-

322,248

389,793

3,038,000

2,128,000

5,096,833

4,314,885

4,084,000

3,017,000
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უნ და აღვნიშ ნოთ ისიც, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში რო გორც ირაკ-

ლი გი ლა უ რის ანაზღა უ რე ბა ში გა და ვა დე ბუ ლი აქ ცი ე ბის (აქციები, 

რომლებიც მათ მფლო ბე ლო ბა ში გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ გა და ვა) 

წი ლი 85% იყო, ვახ ტანგ ბუცხ რი კი ძის შემ თხ ვე ვა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 

88%-ია. 

ირაკ ლი გი ლა უ რიც და ვახ ტანგ ბუცხ რი კი ძეც უკ ვე წლე ბია, მათ მმარ-

თ ვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ჰოლ დინ გე ბის აქ ცი ო ნე რე ბიც არი ან. თუმ ცა 

აქ ვე უნ და აღვ ნიშ ნოთ, რომ რო გორც ბო ნუ სის, ასე ვე ფიქ სი რე ბუ ლი 

ხელ ფა სის ნა წილ ში ანაზღა უ რე ბის სა ხით მი ღე ბუ ლი აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვა 

ტოპ-მენეჯერებს  მხო ლოდ გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გას ვ ლის შემ დეგ შე-

უძ ლი ათ. მოქ მე დებს ე.წ. claw back-ის პრინ ცი პიც - თუ მე ნე ჯე რი ვა და ზე 

ად რე ტო ვებს კომ პა ნი ას, მას აქ ცი ე ბის, ან მათი ნა წი ლის უკან დაბ რუ ნე-

ბა მო უ წევს. 

2018 წელს სუ რა თი რა დი კა ლუ რად შეც ვ ლი ლი იქ ნე ბა. სა ბან კო სფე როს 

ყვე ლა ზე მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი მმარ თ ვე ლის რე ი ტინ გ ში ირაკ ლი გი-

ლა ურს კა ხა კიკ ნა ვე ლი ძე ჩა ა ნაც ვ ლებს. BGEO უკ ვე ორ და მო უ კი დე ბელ 

კომ პა ნი ად ოპე რი რებს - „სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის” ჯგუ ფი, რო მელ საც 

სა თა ვე ში კა ხა კიკ ნა ვე ლი ძე ჩა უდ გა  და „საქართველოს კა პი ტა ლი“, რო-

მელ მაც ჯგუ ფის სა ინ ვეს ტი ციო ბიზ ნე სი გა ა ერ თი ა ნა და ირაკ ლი გი ლა უ-

რის თა ოს ნო ბით ახა ლი სი მაღ ლე ე ბის და საპყ რო ბად ემ ზა დე ბა. 

2017 წელი 16-ით, 2018  კი უკვე 15 კომერციული ბანკით დაიხურება.  ბაზრიდან გასვლის პროცესშია „აზერბაიჯანის ბანკი – საქართველო”. 

გასულ წელს ბანკების H34.6-მილიარდიან აქტივებს 75 მენეჯერი მართავდა, რომელთა ანაზღაურება სარფიანადაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ. 

TOP მენეჯერებს 98 მილიონამდე ლარი ერგო, მათ შორის ნაწილი ფიქსირებული, ნაწილი კი ცვალებადი ფორმით. აქედან კი 64 მილიონამდე გადავადებულია. 

დირექტორები, როგორც აქციონერები

ბანკები ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მენეჯერებით 

ირაკლიგილაურისაქციებისპორტფელი

ვახტანგბუცხრიკიძისაქციებისპორტფელი

განაღდებული

განაღდებული

ჯამი

ჯამი

გადავადებული

გადავადებული

ღირებულება

ღირებულება

თიბისიბანკი
საქართველოსბანკი
ლიბერთიბანკი
ვითიბიბანკი
ბაზისბანკი
ტერაბანკი
პაშაბანკისაქართველო
ხალიკბანკისაქართველო
კრედობანკი
ფინკაბანკისაქართველო
აზერბაჯანისსაერთაშორისობანკი-საქართველო
იშბანკისაქართველო
ქართუბანკი
პროკრედიტბანკი
სილქროუდბანკი
ზირაათბანკისაქართველო

* წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი 

303 115

612 457

616 065

879 856

312 950 

267 399

21.5 მილიონიგირვანქა
სტერლინგი

14.5მლნგირვანქა
სტერლინგი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

42,756,908 

29,559,110 

9,423,979 

3,372,360 

2,262,760 

1,802,963 

1,433,359 

1,170,901 

1,148,910 

969,315 

857,543 

848,266 

644,908 

612,198 

369,649 

287,256 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

37,709,146 

24,239,398 

- 

- 

1,300,000 

- 

- 

224,653 

296,331 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

სულ

ბანკი დირექტორატის
ანაზღაურებაh

გადავადებული
ანაზღაურებაh

დირექტორთასაბჭოს
წევრთარაოდენობა

97,520,385 63,769,528 



0
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თიბისი
ბანკი

საქართველოს
ბანკი

ლიბერთი
ბანკი

კრედო
ბანკი

ვითიბი
ბანკი

ფინკაბანკი
საქართველო

ბაზისბანკი

30.39

6.6

-6.5

2.3

2.7

-17.7

10.2
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2016 2017

ტერაბანკი პროკრედიტ
ბანკი

ქართუ
ბანკი

%ცვლილება

ხალიკბანკი
საქართველო

პაშაბანკი
საქართველო

სილქროუდ
ბანკი

აზერბაიჯანის
საერთაშორი-
სობანკი-სა-
ქართველო

ზირაათბანკი
საქართველო

4.5 -25
4.4

10.3
10.4 1.37 -15.6 25.9

საფინანსო ბაზარზე ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი საბანკო სექტორია - 22,200 -იანი სტაფით. 

აქედან 6,500 (29%) „თიბისი ბანკის“ ფილიალებსა და სერვისცენტრებშია დასაქმებული. 500 კადრით ნაკლებია 

„საქართველოს ბანკში“ (27%) და 1.5-ჯერ ნაკლები„ლიბერთი ბანკში“ (19%). 

რიგ ბანკებში 2017 წელს მომსახურების ობიექტებისა და თანამშრომლების რაოდენობა შემცირებულია, რასაც ბანკები არა 

ხარჯების ოპტიმიზაციით, არამედ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებითა და გაციფრულებით ხსნიან. 

ბანკების ნაწილმა 2017 წელს მომსახურების ახალი სტანდარტი დანერგა, რაც „უნივერსალური ბანკირის“ მეშვეობით ყველა 

ტიპის მომსახურების მიღებას გულისხმობს. 

უმსხვილესი დამსაქმებელი ბანკები
ავტორი: მარიამ მინაძე
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ვი ნა ი დან რე ი ტინ გუ ლი დათ ვ ლე ბი რი გი თო ბით ხა სი ათ დე ბა, შე ვარ ჩი ეთ  პირ ვე ლი შვი დე უ ლი იმ 

ბან კებს შო რის,  რომ ლებ მაც ყველ ზე მე ტი და ხარ ჯეს სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე 2017 და 2016 

წლებში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „შესანიშნავი შვი დე უ ლის“ ჯა მუ რი ბი უ ჯე ტი უც ნო ბი ა, მცი რე ბან-

კებ ში CSR-ის მი მარ თუ ლე ბით აქ ტი ვო ბა ზე აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბით არა ერ თი პრო ექ ტი 

ხორ ცი ელ დე ბა, მათ შო რის გა რე მოს დაც ვისა და გა ნათ ლე ბის სექ ტო რებ ში. 

სოციალური პასუხისმგებლობის
შესანიშნავი შვიდეული

ავტორი: ნათია თაქთაქიშვილი

ბანკების მიერ გამოყოფილი ბიუჯეტი CSR-ისთვის 

1

2

3

4

5

6

7

ქართუბანკი

თიბისიბანკი
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აღ სა ნიშ ნა ვია რომ ბან კე ბის უმ რავ ლე სო ბა ჩარ თუ ლია 2017 წლის აგ ვის ტო ში, ხან ძ რე ბის შე დე გად  დამ წ ვა რი ტყე ე ბის აღ დ გე ნა ში. მე ტი პირ

ველ მა ორ მა ბან კ მა გა ი ღო. ხან ძ რის პრე ვენ ცი ის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის მხრი დან  1,000,000 ლა რი გა მო ი ყო. ქვეყ ნის ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი

ლე სი  ბან კი ყო ველ წ ლი უ რად სა ქარ თ ვე ლოს 10 და ცუ ლი ტე რი ტო რი ის მხარ და ჭე რის მიზ ნით  „კავკასიის ბუ ნე ბის ფონდს“ (CNF) 100,000 აშშ 

დო ლა რის გრა ტით აფი ა ნან სებს. თი ბი სი ბან კ მა აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ და ა ფი ნან სოს 10 ჰექ ტა რი ტყის აღ დ გე ნა ბორ ჯო მის ტყე პარ კ ში. 

ბორ ჯომ ში ხე ე ბის დარ გ ვის  ინი ცი ა ტი ვას შე უ ერ თ და ფინ კა ბან კიც.  კრე დო ბან კ მა გა რე მოს დაც ვი თი აქ ტი ვო ბე ბის თ ვის 5663 ლა რი გა ი ღო.

სა ინ ტე რე სო მი მარ თუ ლე ბაა სპორ ტი და გა ნათ ლე ბა. ყვე ლა ზე უყუ რადღე ბოდ მი ტო ვე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბა კი კულ ტუ რის სფე რო აღ მოჩ ნ და, 

რო მელ საც მხო ლოდ 3 ბან კი აფი ნან სებს. 

პასუხისგმებლობის ადრესატები
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ქარ   თუ  ლი სა  ბან   კო სექ   ტო  რი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ციფ  -

რულ გა  მოწ   ვე  ვებს წარ   მა  ტე  ბით პა  სუ  ხობს. მა  თი ნა  წი  ლი 

პრაქ   ტი  კუ  ლად სრუ  ლად გა  ციფ   რულ   და, ნა  წი  ლი კი ისეთ 

ინო  ვა  ცი  ურ პრო  დუქ   ტებს ნერ   გავს, რაც მომ   ხ   მა  რე  ბელს 

დის   ტან   ცი  უ  რად ინ   ტერ   ნე  ტით, თუ მის გა  რე  შე, ოპე  რა  ცი -

ე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს. 

ონ   ლა  ინ მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა 90%-ზე მე  ტი თი  ბი  სი ბან   კ   სა 

და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბან   კ   ზე მო  დის.  

აღ   სა  ნიშ   ნა  ვია ისიც, რომ ბან   კე  ბი, რომ   ლე  ბიც ციფ   რულ 

არ   ხებ   ზე გა  და  ვიდ   ნენ, 2018-ში უკ   ვე ინ   ტერ   ნეტ   -   მო  ბა -

ილ   -   ბან   კინ   გის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა მზარ   დი რა  ო  დე  ნო  ბით 

გა  მო  ირ   ჩე  ვი  ან. მა  გა  ლი  თის   თ   ვის, დღე  ი  სათ   ვის, ინ   ტერ  -

ნეტ   ბან   კინ   გით, პროკ   რე  დიტ ბან   კის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა 

70% სარ   გებ   ლობს. ვი  თი  ბი ბან   კის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა რა -

ო  დე  ნო  ბა, 2017 წლის 31 დე  კემ   ბერ   თან შე  და  რე  ბით, დღეს 

უკ   ვე 20%-ითაა გაზ   რ   დი  ლი, 57,201 მომ   ხ   მა  რებ   ლამ   დე. 

სილქ რო  უდ ბან   კის შემ   თხ   ვე  ვა  ში კი მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა 

რა  ო  დე  ნო  ბა 3.2-ჯერ გა  ი  ზარ   და, 2,458-მდე.  

ციფ   რულ სამ   ყა  რო  ში, ქარ   თულ ბა  ზარ   ზე ჯერ კი  დევ 

დარ   ჩ   ნენ ზი  რა  ათ ბან   კი სა  ქარ   თ   ვე  ლო და კრე  დო ბან   კი 

(ყოფილი მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა), რო  მელ  -

თაც ჯერ აღ   ნიშ   ნუ  ლი ონ   ლა  ინ სერ   ვი  სი არა აქვთ, თუმ   ცა 

ბან   კებ   ში აღ   ნიშ   ნა  ვენ, რომ მიმ   დი  ნა  რე  ობს პროგ   რა -

მულ ნა  წილ   ზე მუ  შა  ო  ბა. ზი  რა  ათ ბან   კი სა  ქარ   თ   ვე  ლო 

მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის   თ   ვის პრო  დუქ   ტის შე  თა  ვა  ზე  ბას წელს 

აპი  რებს.  

ინტერნეტბანკინგი

წილიბანკი

ჯამი

მომხმარებელთა
რაოდენობა(2017)

თიბისიბანკი

საქართველოსბანკი

ვითიბიბანკი
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ტერაბანკი

პროკრედიტბანკი

ბაზისბანკი

ფინკაბანკისაქართველო

ქართუბანკი

ხალიკბანკისაქართველო

სილქროუდბანკი

პაშაბანკისაქართველო

აზერბაიჯანისსაერთაშორისობანკი–საქართველო
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1,161,314 

1,118,573 

47,534 

46,000 

33,538 

23,000 

20,000 

12,114 

6,210

3,984 

768 

315 

251

2,473,601 100%

47%

45.3%

1.9%

1.86%

1.36%

0.9%

0.8%

0.5%

0.25%

0.16%

0.03%

0.01%

0.01%

წყარო: კომერციული ბანკები

ბანკები ინტერნეტში

ავტორი: ნინო შუბითიძე
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კლი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბა, კო მუ ნი კა ცი ა, სი-

ახ ლე ე ბის გაც ნო ბა და კონ კუ რენ ტებ თან მე ტო ქე ო ბა 

– ეს ყვე ლა ფე რი უკ ვე დი დი ხა ნი ა, რაც ვირ ტუ ა ლუ რი 

სამ ყა როს ნა წი ლა დაც იქ ცა. მთა ვა რ პლატ ფორ მად, 

ცხა დი ა, Facebook-ი მო ი აზ რე ბა. სწო რედ ამი ტომ, Forbes 

Banker-ის გუნ დ მა გა დაწყ ვიტა, ქარ თულ ბან კებს ვირ-

ტუ ა ლურ რე ა ლო ბა შიც დაჰკ ვირ ვე ბო და. გთა ვა ზობთ 

უნი ვერ სა ლუ რი ვირ ტუ ა ლუ რი მთვლე ლის – მო წო ნე ბის 

რა ო დე ნო ბის სა ფუძ ველ ზე, Facebook-ზე ქარ თუ ლი ბან-

კე ბის რან ჟი რე ბას. რე ი ტინ გ ში მხო ლოდ ის ქარ თუ ლი 

ბან კე ბია წარ მოდ გე ნი ლი, რო მელ თაც ვირ ტუ ა ლუ რი 

პულ სი ესინ ჯე ბათ.

ავტორი: ზაზა აბაშიძე

ბანკების Fb-რეიტინგი
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ხალიკბანკსაქართველო
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პაშაბანკი

ბანკიქართუ
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609,622

323,673
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59,718

41,039

34,544

28,304

23,685

16,468

13,545

6,784
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28 წე ლი ა, სა დაზღ ვე ვო ბა ზა რი ფორ მი რე-

ბის პრო ცეს ში ა. თით ქ მის სა მი ათე უ ლი წე ლი 

და უამ რა ვი სა დაზღ ვე ვო შემ თხ ვე ვა მა ინც 

არ აღ მოჩ ნ და საკ მა რი სი, რომ ფი ზი კუ რი თუ 

იური დი უ ლი პი რე ბის დიდ მა ნა წილ მა შე საძ-

ლო რის კე ბის და საზღ ვე ვად ფუ ლი წი ნას წარ 

გა ი ღოს. 

2014 წლი დან კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა-

ნი ე ბის პორ ტ ფე ლი იზ რ დე ბა, თუმ ცა ტემ პი 

სა სურ ველ ზე ბევ რად და ბა ლი ა, 2012 წლის 

შემ დეგ ჯა მუ რი პორ ტ ფე ლის მო ცუ ლო ბა კი 0.5 

მი ლი არდ ლარ საც ვერ აღ წევს, რა შიც დი დი 

წვლი ლი სა ხელ მ წი ფო დაზღ ვე ვის ამოქ მე დე-

ბამ შე ი ტა ნა. 

სადაზღვევო ბაზარი 
ავტორი: ნინო ტაბატაძე – „ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგი“

პორტფელი

სადაზღვევოკომპანიებისჯამურიპორტფელი
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500,000,000

400,000,000

300,000,000
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100,000,000
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იმას, რომ ბა  ზარს გან   ვი  თა  რე  ბის დი  დი შან   სი აქვს, 

ოფი  ცი  ა  ლუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბიც მოწ   მობს. 2017 წლის ბო  ლოს   თ   ვის 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  სახ   ლე  ო  ბის მხო  ლოდ 14.6% სარ   გებ   ლობს 

სა  მე  დი  ცი  ნო დაზღ   ვე  ვით (და  ნარ   ჩენს სა  ყო  ველ   თაო დაზღ   ვე -

ვა ფა  რავს) და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი ავ   ტო  მო -

ბი  ლე  ბის მხო  ლოდ 5,5% -ია დაზღ   ვე  უ  ლი  . მცი  რეა ქო  ნე  ბის 

დაზღ   ვე  ვის პორ   ტ   ფე  ლიც – ჯამ   ში 72.12 მლნ ლა  რი. 

ბო  ლო 1 წე  ლი  წად   ში სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ   მა 441.4 მლნ 

ლა  რის მო  ზიდ   ვა შეძ   ლეს. ზრდა წლი  ურ ჭრილ   ში 12.3%-ია 

(48.36 მლნ).

2017 წელს, 11 სადაზღვევო კომპანიის წმინდა მოგებამ 

29 მლნ ლარი შეადგინა. 17-დან 6 ზარალზე იყო, ჯამური 

მოცულობით,  9.34 მლნ ლარი. სექტორის წმინდა მოგების 

83%-მდე ალდაგზე მოდის, ალბათ იმიტომ, რომ ალდაგი 

მაღალხარჯიან ჯანმრთელობის დაზღვევის სეგმენზე არ 

ოპერირებს. 

რეიტინგი პრემიების მიხედვით

კომპანიებისრეიტინგიპრემიების
პორტფელით

რეიტინგიმოგებისმიხედვით

ზრდა/კლება
(y/y)

2017
წელი

2017
წელი

2016
წელი

მოგების
ზრდა/კლება

კომპანიის
დასახელება

კომპანიის
დასახელება

ჯიპიაიჰოლდინგი

ალდაგი

იმედიL

არდი

თიბისიდაზღვევა

პსპდაზღვევა

უნისონი

ირაო

აისიჯგუფი

ალფა

ქართუდაზღვევა

პრაიმი

სადაზღვევოჯგუდი

ბენეფიტი

კამარა

ტაო

ალდაგი

ჯიპიაიჰოლდინგი

ალფა

უნისონი

ირაო

ტაო

თიბისიდაზღვევა

არდი

აისიჯგუფი

სადაზღვევოჯგუფი

ჰუალინგი

ქართუ

პრაიმი

კამარა

ბენეფიტი

იმედიL

პსპდაზღვევა

102.74

90.25

51.71

34.49

31.76

31.54

30.84

24.22

 11.38

10.13

6.19

5.48

5.35

4.65

0.60

0.08

16,300,000

5,012,000

1,780,000

1,360,000

1,138,000

987,000

855,000

851,000

438,000

356,000

6,000

-74,748

-131,000

-208,000

-1,688,000

-2,629,000

-4,613,000

13,760,000

6,950,000

945,000

1,620,000

-1,175,000

897,000

-900,000

818,000

531,000

-

-

-2,025,000

289,000

-87,000

-19,330

-5,140,000

-1,233,000

2,540,000

-1,938,000

835,000

-260,000

2,313,000

90,000

1,755,000

33,000

-93,000

-

-

1,950,252

-420,000

-121,000

-1,668,670

2,511,000

-3,380,000

15.6% (+13.86 მლნ)

15.8% (+12.35 მლნ)

 -23.5% (-15.91 მლნ)

 9.4% (+2.96 მლნ)

 312% (+24.05 მლნ)

 0.22%(+0.07 მლნ)

 45.7%(+9.67 მლნ)

 -13.9% (-3.91 მლნ)

 -24.2% (-3.64 მლნ)

 58.8% (+3.75 მლნ)

 -43.8% (-4.82 მლნ)

 -5.2% (-0.3 მლნ)

-

-

 81.8% (+0.27 მლნ)

 – 33.33% (-0.04 მლნ)

წყარო: კომპანიების აუდირებული მონაცემები   



სარეკლამო გვერდი

მეტი სარგებელი 
ფინკა ბანკისგან

დავზოგოთ ფული ანუ სამომავლოდ შევინახოთ ჩვენი შემოსავალი. კონკრეტული მიზნისთვის ყულაბაში შეგროვებულმა 

ხურდამ თუ მუთაქაში „შავი დღისთვის“ გადანახულმა ფულმა „ფერი იცვალა“ და 21-ე საუკუნეში დეპოზიტების სახით 

მოგვევლინა. დაზოგვა – ეს არის ჩვევა, რომელიც ფინანსების მართვის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და ფინანსური წარმატების 

საწინდარს წარმოადგენს. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვის ვანდობთ ფულს, ვინ მოგვიტანს მეტ სარგებელს. 

Forbes Georgia მოგითხრობთ იმ საფინანსო ინსტიტუტის შესახებ, რომელიც ბანკად 2013 წელს ჩამოყალიბდა და 

საკმაოდ მოკლე დროში საკუთარი ნიშიც დაიჭირა. ყველაფერი კი ოცი წლის წინ დაიწყო. 1998 წელს, როდესაც ფინკას 

საერთაშორისო ჰოლდინგმა საქართველოში შემოსვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ქვეყანა მძიმე გამოწვევების წინაშე 

იდგა. ფინკამ საინტერესო, გამოწვევებითა და გამარჯვებებით სავსე ოცი წელი გამოიარა, მათ შორის იყოს ფინკას ფონდის 

ჯერ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად ჩამოყალიბება, შემდეგ კი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ბანკად ტრანსფორმაცია. 

სტრუქტურული, ოპერაციული და სისტემური ცვლილებები ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი იყო, თუმცა შედეგი –  
საამაყო. უფრო დეტალურად საბანკო პროდუქტებსა და სერვისებზე, მიმდინარე სიახლეებსა და სამომავლო გეგმებზე,  

ფინკა ბანკის პირადი საბანკო მომსახურების ხელმძღვანელ ლიკა ხითარიშვილს ვესაუბრეთ.

ავტორი: სალომე ჭიპაშვილი

ფოტო: ნიკა ფანიაშვილი

ქალბატონოლიკა,ამჟამადრამდენიფილიალითხართ
საქართველოშიწარმოდგენილი?

ფინკა ბანკს სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 35 სერ ვის ცენ ტ რი აქვს. 

წარ მოდ გე ნი ლე ბი ვართ ყვე ლა დიდ ქა ლაქ სა და ასე ვე რამ დე ნი მე 

მცი რე ზო მის ქა ლაქ ში. პრო ფე სი ო ნა ლე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი 

ჩვე ნი გუნ დი 100 000-ზე მეტ მომ ხ მა რე ბელს უწევს სრულ სა ბან კო 

მომ სა ხუ რე ბას. თბი ლის ში სულ ხუ თი სერ ვის ცენ ტ რი გვაქვს, მათ 

შო რის ერ თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ის მქო ნე – პი რა დი სა ბან კო 

მომ სა ხუ რე ბის სერ ვის ცენ ტ რი ა. 

რაარისისმიმართულებები,რასაცფინკაბანკითავის
მომხმარებლებსსთავაზობსდარომელიაბანკისთვის
პრიორიტეტული?

ფინკა ბან კი მომ ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს საკ რე დი ტო და სა-

დე პო ზი ტო პრო დუქ ტებს, ასე ვე ისეთ სა ბან კო პრო დუქ ტებ სა და 

სერ ვი სებს, რო გო რი ცაა სწრა ფი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი, ბა რა თე ბი, 

ინ ტერ ნეტ– და მო ბა ილ ბან კით მომ სა ხუ რე ბა და სხვა. პრო დუქ ტე-

ბი სა და სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა და ჩვე ნი სეგ მენ ტე ბის ინ ტე რე-

სებ ზე მორ გე ბუ ლი სა უ კე თე სო პი რო ბე ბის შე თა ვა ზე ბა ბან კი სათ-

ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი ა.

ბაზარზელარშიდეპოზიტებზესაკმაოდდიდიკონ
კურენციაადა,როგორცვიცი,სწორედფინკაბანკის
ერთერთიპრიორიტეტულიმიმართულებაცდეპოზიტე

ბია.რაარისთქვენიუპირატესობაამმიმართულებით
დარამდენისახისდეპოზიტსსთავაზობთფიზიკურ
პირებს?

დი ახ, და გე თან ხ მე ბით, ბაზ რის დღე ვან დე ლი მოთხოვ ნი ლე ბის 

შე სა ბა მი სად, ჩვენ თ ვი საც პრი ო რი ტე ტუ ლია ლარ ში დე პო ზი ტე ბის 

მო ზიდ ვა. შე სა ბა მი სად, გვაქვს ლა რის სა დე პო ზი ტო პრო დუქ ტე ბის 

ფარ თო არ ჩე ვა ნი. ჩვენ ექ ვ სი ტი პის დე პო ზიტს ვთა ვა ზობთ რო-

გორც ფი ზი კურ, ასე ვე იური დი ულ პი რებს. თი თო ე უ ლი პრო დუქ ტის 

პი რო ბე ბი, რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნე, მორ გე ბუ ლია მომ ხ მა რებ ლე-

ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე. საპ რო ცენ ტო სარ გებ ლის მხრი ვაც, კლი ენ ტებს 

მა ღალ და კონ კუ რენ ტულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს ვთა ვა ზობთ. 

დე პო ზი ტებ ზე სა უბ რის დროს აუცი ლებ ლად უნ და გა ვუს ვათ 

ხა ზი, რომ ზო გა დად თან ხის და ზოგ ვა თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის წარ-

მა ტე ბი სა და მო მავ ლის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ეს არის 

ერ თ გ ვა რი ფა რი/დაც ვის მე ქა ნიზ მი, რო მელ საც ჩვენს ბიზ ნესს თუ 

ჩვენს თავს თან ხის დაგ რო ვე ბით ვუ შე ნებთ, რა თა ყო ველ თ ვის 

მზად ვი ყოთ გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბის თ ვის. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დე პო ზი ტის შერ ჩე ვის პრო ცე სი. ხში რად გვე-

კითხე ბი ან – რო მე ლი დე პო ზი ტი გავ ხ ს ნა? ამ მხრივ ჩვე ნი თა ნამ შ-

რომ ლე ბი მზად არი ან, ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს გა უ წი ონ 

კვა ლი ფი ცი უ რი კონ სულ ტა ცია და და ეხ მა რონ მათ მიმ დი ნა რე 

სა ჭი რო ე ბებ სა და სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე მორ გე ბუ ლი პრო დუქ ტის 

შერ ჩე ვა ში. 

ჩვენ ვე სა უბ რე ბით, კონ სულ ტა ცი ას ვუ წევთ მე წარ მე ებ სა და 



ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს და ვეხ მა რე ბით მათ თ ვის ყვე ლა ზე 

მო გე ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. დღი თი დღე იზ რ დე ბა 

და ნა ზო გე ბის შექ მ ნი სა და ბან კ ში გან თავ სე ბის ტენ დენ ცი ა, გან სა-

კუთ რე ბით – მე წარ მე ებ ში.

გან სა კუთ რე ბუ ლად გა მოვ ყოფ დი ჩვენს ახალ პრო დუქტს – ანა-

ბარს „მეტი სარ გე ბე ლი“. სტან დარ ტუ ლი ვა დი ა ნი ანაბ რი სა გან გან-

ს ხ ვა ვე ბით, ვა დი ა ნი და ზრდა დი ანაბ რე ბი „მეტი სარ გე ბე ლი“ – ე.წ. 

გა მო უთხო ვა დი ტი პის ანაბ რე ბი ა, სა ნაც ვ ლოდ, ამ ტი პის ანაბ რებ ზე 

გან თავ სე ბულ თან ხას ერიცხე ბა ფიქ სი რე ბუ ლი, მა ღა ლი საპ რო ცენ-

ტო სარ გე ბე ლი წლი ურ 12.5%-მდე (ეფექტური 12.5%-მდე), რომ ლის 

გა ტა ნა კლი ენტს შე უძ ლია რო გორც ყო ველ თ ვი უ რად, ასე ვე ვა დის 

ბო ლოს.

რასიახლეებსუნდაელოდოსქართველიმომხმარებე
ლიფინკაბანკისგანუახლოესმომავალში?გაგვანდეთ
თქვენიმცირედადიდიგეგმები.

რა თქმა უნ და, პრო დუქ ტე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია და გამ რა ვალ-

ფე როვ ნე ბა, სერ ვი სე ბის კი დევ უფ რო დახ ვე წა, ჩვენს მომ ხ მა რე-

ბელ თან კი დევ უფ რო ახ ლოს ყოფ ნა და ფი ნან სუ რი წიგ ნი ე რე ბის 

ამაღ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გაზ რ დაა ჩვე ნი პრი ო-

რი ტე ტი.

აგ რო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი 

ფინკა ბან კის ერთ–ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა. წელს ამ 

კუთხით სი ახ ლე ე ბი გვაქვს – ჩვენს პარ ტ ნი ორ სა დაზღ ვე ვო კომ პა-

ნი ებ თან ერ თად შევ ქ მე ნით სპე ცი ა ლუ რი პრო დუქ ტე ბი, მათ შო რის 

აგ რო დაზღ ვე ვის გან ვა დე ბა, რაც დი დი მოთხოვ ნით სარ გებ ლობს. 

წელს დავ ნერ გეთ ბა ზარ ზე უნი კა ლუ რი პრო დუქ ტი – აგ რო- 

ს ტარ ტა პი – რა თა მცი რე მე წარ მე ებს ახა ლი ბიზ ნე სის წა მოწყე ბი სა 

და გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა მივ ცეთ. ამ მი მარ თუ ლე ბით არა მარ-

ტო ფი ნან სურ, არა მედ სა კონ სულ ტა ციო მხარ და ჭე რას ვთა ვა ზობთ 

მომ ხ მა რებ ლებს, მათ თან ერ თად ვამ ზა დებთ ბიზ ნეს გეგ მას და 

სეს ხის პი რო ბებს პროგ ნო ზი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით გან ვ საზღ ვ რავთ. 

კარ გად გვეს მის, რამ დე ნად სა ჭი როა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის-

თ ვის ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა და ამი ტო მაც 

აუცი ლებ ლად გა ვაგ რ ძე ლებთ ჩვე ნი მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის ისე თი 

არა ფი ნან სუ რი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბას, რო გო რი ცაა სხვა დას ხ ვა 

სა ხის ტრე ნინ გე ბი, რად გან ვხე დავთ, რამ დე ნად დი დი მოთხოვ-

ნაა ჩვენ მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გებ ზე, კონ სულ ტა ცი ებ სა და 

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე. კი დევ უფ რო აქ ტი უ რად გა ვუ ზი ა-

რებთ ცოდ ნას მომ ხ მა რებ ლებს, რომ მათ მათ თ ვის სარ გებ ლი ა ნი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღონ.

ფინკა ბან კის ოცი წლის იუბი ლეს აღ ნიშ ვ ნა მთელ წელს გაგ-

რ ძელ დე ბა სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით და სა ი უ ბი ლეო წელ თან 

და კავ ში რე ბით კი დევ არა ერ თი პრო ექ ტი გვაქვს  

და გეგ მი ლი.

ლიკახითარიშვილი-ფინკაბანკისპირადისაბანკომომსახურებისხელმძღვანელი
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მიმ   დი  ნა  რე პე  რი  ო  დი უხ   ვია სა  ფი  ნან   სო 

სექ   ტო  რის კო  რექ   ცი  ის   კენ მი  მარ   თუ  ლი რე  გუ  ლი -

რე  ბე  ბის შე  მო  ღე  ბის თვალ   საზ   რი  სით. ნი  ა  და  გი 

აღ   ნიშ   ნუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბი  სათ   ვის რამ   დე  ნი  მე 

წლის მან   ძილ   ზე მზად   დე  ბო  და, თუმ   ცა გან   ხორ   ცი -

ე  ლე  ბის ინ   ტენ   სი  ვო  ბა ბო  ლო ორ წელ   ზე მო  დის. 

იქ   მ   ნე  ბო  და შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა, რომ ცვლი  ლე  ბე  ბი 

თით   ქოს ერ   თი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი უწყე  ბის წი  აღ  -

ში აღ   მო  ცენ   და. თუმ   ცა თუ გა  ვიხ   სე  ნებთ ბო  ლო 

პე  რი  ო  დის თა  მამ იდე  ებს, რომ   ლე  ბიც ფი  ნან   ს   თა 

მი  ნის   ტ   რის მი  ერ არის გაჟ   ღე  რე  ბუ  ლი, სარ   წ   მუ  ნო  ა, 

რომ ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით გა  აქ   ტი  უ  რე  ბა უფ   რო ფარ  -

თო სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი პრობ   ლე  მე  ბის ანა  რეკ   ლი  ა, 

ვიდ   რე მხო  ლოდ სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო  რის კო  რექ  -

ცი  ის მიზ   ნით გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი რე  გუ  ლა  ცი  უ  რი 

მოქ   მე  დე  ბე  ბი. 

კერ   ძოდ, სა  უ  ბა  რია არა მხო  ლოდ ქვე  ყა  ნა  ში 

ყვე  ლა  ზე მგრძნო  ბი  ა  რე მე  წარ   მე სუ  ბი  ექ   ტე  ბის – 

მიკ   რო- და მცი  რე ბიზ   ნე  სი  სათ   ვის ფი  ნან   სებ   თან 

წვდო  მის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა  ზე სა  სეს   ხო თუ საწყი -

სი კა  პი  ტა  ლის და  ფი  ნან   სე  ბის ნა  წილ   ში, არა 

მხო  ლოდ სა  ფი  ნან   სო ინ   დუს   ტ   რი  ის მხრი  დან ამ 

პრობ   ლე  მის შე  სამ   სუ  ბუ  ქებ   ლად ეფექ   ტი  ა  ნი ერ   თ  -

ჯე  რა  დი კონ   ტ   რი  ბუ  ცი  ის გა  წე  ვის აუცი  ლებ   ლო  ბა  ზე 

და არა თუნ   დაც ახ   ლა  ხან მთავ   რო  ბის სხდო  მა  ზე 

წარ   დ   გე  ნილ ახალ სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ინი  ცი  ა  ტი -

ვებ   ზე, რომ   ლე  ბიც სა  ფი  ნან   სო სექ   ტორ   ში მო  სახ  -

ლე  ო  ბის მოწყ   ვ   ლა  დი ჯგუ  ფე  ბის ინ   ტე  რე  სე  ბის 

დაც   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბას აფარ   თო  ებს.

სა  უ  ბა  რი შე  ე  ხე  ბა უფ   რო ფარ   თო ცნე  ბებს: სი -

ღა  რი  ბეს, უმუ  შევ   რო  ბას და შე  მო  სავ   ლე  ბის მწვა -

ვე უთა  ნაბ   რო  ბას ქვე  ყა  ნა  ში. ამ   გ   ვა  რად, იქ   მ   ნე  ბა 

შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა, რომ სამ   თავ   რო  ბო დო  ნე  ზე იც  -

ვ   ლე  ბა ძი  რი  თა  დი თხრო  ბის თე  მა  ტი  კა და დღის 

წეს   რიგ   ში ად   გილს ახა  ლი პრი  ო  რი  ტე  ტი – სო  ცი  ა -

ლუ  რი გან   ზო  მი  ლე  ბა იმ   კ   ვიდ   რებს. შე  სა  ბა  მი  სად, 

მო  სა  ლოდ   ნე  ლი  ა, რომ ეროვ   ნულ დი  ა  ლოგ   ში 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის თე  მას მა  ლე ეკო  ნო  მი  კუ  რი 

გან   ვი  თა  რე  ბის თე  მა ჩა  ე  ნაც   ვ   ლე  ბა.

რამ   დე  ნად მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია ან სა  ერ   თოდ 

შე  საძ   ლე  ბე  ლია კი პრი  ო  რი  ტე  ტე  ბის ამ   გ   ვა  რი 

დი  ა  მეტ   რუ  ლი ცვლი  ლე  ბა ქარ   თულ სა  ფი  ნან   სო სივ   რ  -

ცე  ში? სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ აღ   ქ   მა  ში სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო -

რის ხედ   ვა ბო  ლო ორი ათ   წ   ლე  უ  ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში 

ხომ გა  ი  გი  ვე  ბუ  ლი იყო ეგო  ცენ   ტ   რის   ტულ მო  დელ   თან, 

რომ   ლის თა  ნახ   მა  დაც ერ   თ   -ერ   თი მთა  ვა  რი სა  ზო  გა -

დო  ებ   რი  ვი ფა  სე  უ  ლო  ბა გუ  ლის   ხ   მობ   და სა  ფი  ნან   სო 

სექ   ტო  რი  სათ   ვის მაქ   სი  მა  ლუ  რად, ყვე  ლა სა  შუ  ა  ლე  ბით 

შე  საძ   ლე  ბე  ლი ხელ   საყ   რე  ლი პი  რო  ბე  ბის შექ   მ   ნას, 

ახა  ლი თე  ზი  სე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე კი ძი  რი  თა  დი ფა  სე  უ -

ლო  ბე  ბი უკ   ვე ინაც   ვ   ლებს ფარ   თო სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 

ინ   ტე  რე  სე  ბის უპი  რა  ტე  სი აღი  ა  რე  ბი  სა  კენ.

შე  სა  ბა  მი  სად, არის თუ არა ბო  ლო დრო  ის მცდე -

ლო  ბე  ბი დრო  ე  ბი  თი ხა  სი  ა  თის და წარ   მო  ად   გე  ნენ თუ 

არა ისი  ნი მხო  ლოდ მიმ   დი  ნა  რე მმარ   თ   ვე  ლო  ბი  თი 

კო  ნი  უნ   ქ   ტუ  რის გა  მო  ხა  ტუ  ლე  ბას? 

რო  გორც ჩანს, იდე  ე  ბი აღ   ნიშ   ნუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბის 

თა  ო  ბა  ზე არ წარ   მო  ად   გე  ნენ მხო  ლოდ ად   გი  ლობ   რივ, 

ქარ   თულ წი  აღ   ში აღ   მო  ცე  ნე  ბულ დრო  ე  ბით შე  ხე  დუ -

ლე  ბებს. სა  ვა  რა  უ  დო  ა, რომ ცვლი  ლე  ბე  ბის ტალ   ღა გა -

ცი  ლე  ბით შორს, გლო  ბა  ლურ სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ   -   პო  ლი -

ტი  კურ ცენ   ტ   რებ   სა და სა  ერ   თა  შო  რი  სო ეკო  ნო  მი  კურ 

ინ   ს   ტი  ტუ  ტებ   ში იღებს სა  თა  ვეს, რა  საც თა  ვი  სი წი  ნა  რე 

ის   ტო  რია გა  აჩ   ნი  ა. 

რო  გორც ცნო  ბი  ლი  ა, 1990-იანი წლე  ბის ბო  ლომ   დე 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო თა  ნა  მე  გობ   რო  ბის, გან   სა  კუთ   რე -

ბით კი ე.წ. ბრე  ტონ   -   ვუდ   სის სის   ტე  მის ინ   ს   ტი  ტუ  ტე -

ბის – მსოფ   ლიო ბან   კის, სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო 

ფონ   დი  სა და ასე  ვე მსოფ   ლიო სა  ვაჭ   რო ორ   გა  ნი  ზა  ცი -

ის სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო პოს   ტუ  ლა  ტე  ბი მაქ   სი  მა  ლუ  რად 

იყო მორ   გე  ბუ  ლი ბაზ   რის უნი  ვერ   სა  ლუ  რო  ბის თე  ზისს. 

შემ   დეგ ამ თე  ზის   მა თან   და  თა  ნო  ბით დე  ვალ   ვა  ცია 

გა  ნი  ცა  და. სა  ზო  გა  დო  ე  ბე  ბის გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბულ გან   ვი  თა -

რე  ბას მოგ   ვი  ა  ნე  ბით სი  ღა  რი  ბი  სა და უთა  ნაბ   რო  ბის 

მწვა  ვე ტენ   დენ   ცი  ე  ბი მოჰ   ყ   ვა გლო  ბა  ლუ  რი მას   შ   ტა  ბით, 

რა  მაც სა  ერ   თა  შო  რი  სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის დღის წეს   რიგ  -

ში ახა  ლი, სო  ცი  ა  ლუ  რი გან   ზო  მი  ლე  ბა და  ა  ყე  ნა. 

ამი  ე  რი  დან შრო  მის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცია 

აღარ წარ   მო  ად   გენ   და გან   ვი  თა  რე  ბად და გარ   და  მა -

ვა  ლი ეკო  ნო  მი  კის ქვეყ   ნებ   ში მოშ   ლი  ლი სო  ცი  ა  ლუ  რი 

უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სის   ტე  მე  ბის ერ   თა  დერთ ქო  მაგს. მას 

თან   და  თა  ნო  ბით შე  ე  მა  ტა გა  ე  როს სხვა  დას   ხ   ვა ქვე -

მიმდინარე 
მოვლენები

ავტორი:
დიმიტრი ჯაფარიძე

ქართული საბანკო ისტორია
ათწლეულის მიჯნაზე

მოსაზრება
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და  ნა  ყო  ფი, მსოფ   ლიო ბან   კი, და  ბო  ლოს, 

ნე  ო  ლი  ბე  რა  ლიზ   მის ბას   ტი  ო  ნი – სა  ერ   თა -

შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დიც. 

ბო  ლო ათ   წ   ლე  ულ   ში სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დ   მა 

ყუ  რადღე  ბა მი  აპყ   რო მის   თ   ვის უჩ   ვე  უ  ლო 

– სო  ცი  ა  ლუ  რი უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და ინ   კ   ლუ -

ზი  უ  რი ზრდის – თე  მებს. ფონ   დ   ში მი  იჩ   ნი  ეს, 

რომ 2008 წლის სა  ფი  ნან   სო კრი  ზი  სის, 

სა  ნედ   ლე  უ  ლო ფა  სე  ბი  სა თუ სხვა ეკო  ნო -

მი  კუ  რი სტრე  სე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე წარ  -

მოქ   მ   ნი  ლი შე  დე  გე  ბი შე  საძ   ლო  ა, ძალ   ზე 

მძი  მედ ასა  ხუ  ლი  ყო და  ბალ   შე  მო  სავ   ლი  ან 

სო  ცი  ა  ლურ ჯგუ  ფებ   ზე. ფონ   დის კვლე  ვი  თი 

საქ   მი  ა  ნო  ბის სპექ   ტ   რ   ში თან   და  თა  ნო  ბით 

ასახ   ვა პო  ვა უთა  ნაბ   რო  ბის, გენ   დე  რუ  ლი 

ეკო  ნო  მი  კის, კლი  მა  ტის ცვლი  ლე  ბე  ბი  სა 

და სხვა აქ   ტუ  ა  ლურ   მა თე  მებ   მა. თა  ვი  სი 

დი  რექ   ტო  რო  ბის მე  ო  რე ვა  დის დაწყე  ბი -

სად   მი მიძღ   ვ   ნილ ინ   ტერ   ვი  უ  ში კრის   ტინ 

ლა  გარ   დ   მა პირ   და  პირ მი  უ  თი  თა, რომ იგი 

ისურ   ვებ   და, ფონ   დ   მა ჰუ  მა  ნუ  რი იერ   სა  ხე 

გა  მო  ავ   ლი  ნოს, სა  კუ  თარ საქ   მი  ა  ნო  ბა  ში 

კი უფ   რო წინ წა  ი  წი  ოს არა  თა  ნა  ბა  რი შე -

მო  სავ   ლე  ბით გა  მოწ   ვე  ულ პრობ   ლე  მებ   თან 

მი  მარ   თე  ბით. უფ   რო მე  ტიც, ქვეყ   ნებ   ში 

სო  ცი  ა  ლუ  რი უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სის   ტე  მე  ბის 

მდგრა  დო  ბა ფონ   დის მი  ერ აყ   ვა  ნილ იქ   ნა 

მაკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბი  სათ  -

ვის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ფაქ   ტო  რის რან   გ   ში. 

ამ   გ   ვა  რად, ნა  თე  ლი გახ   და, რომ 

გლო  ბა  ლურ სამ   ყა  რო  ში გარ   და  უ  ვა  ლი 

ცვლი  ლე  ბე  ბის ხა  ნა დად   გა. რაც შე  ე  ხე  ბა 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ფი  ნან   სო სექ   ტორ   ში მიმ  -

დი  ნა  რე და მო  სა  ლოდ   ნელ ცვლი  ლე  ბებს, 

ეს კონ   ტექ   ს   ტი ირი  ბად იკითხე  ბა სა  ვა -

ლუ  ტო ფონ   დის ბო  ლო მი  სი  ის შე  ფა  სე  ბის 

დო  კუ  მენ   ტ   შიც, რო  მე  ლიც, სა  ვა  რა  უ  დოდ, 

ფონ   დის აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი საბ   ჭოს ივ   ნი -

სის ერ   თ   -ერთ სხდო  მა  ზე იქ   ნე  ბა გან   ხი -

ლუ  ლი გა  ფარ   თო  ე  ბუ  ლი დაფინანსების 

პროგ   რა  მის ფორ   მატ   ში. შე  ფა  სე  ბა  ში 

ხაზ   გას   მუ  ლია ისე  თი თე  მე  ბი, რო  გო  რი  ცაა 

მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა უფ   ლე  ბე  ბი, მოწყ   ვ   ლა  დი 

ში  ნა  მე  ურ   ნე  ო  ბე  ბის დაც   ვა ჭარ   ბ   ვა  ლი  ა  ნო -

ბი  სა  გან, პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლი  ა  ნი საკ   რე  დი  ტო 

საქ   მი  ა  ნო  ბა, სა  ფი  ნან   სო გა  ნათ   ლე  ბა, 

დო  ლა  რი  ზა  ცი  ის შემ   ცი  რე  ბა, ინ   კ   ლუ  ზი  უ  რი 

ზრდის მი  საღ   წე  ვად სა  ჭი  რო სტრუქ   ტუ  რუ -

ლი რე  ფორ   მე  ბი და ა.შ.

ფონ   დ   თან სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ურ   თი  ერ   თო -

ბის ორ ათ   წ   ლე  ულ   ზე მე  ტი ხნის გან   მავ   ლო -

ბა  ში მიღ   წე  უ  ლია იმ   გ   ვა  რი თა  ნამ   შ   რომ  -

ლო  ბის ხა  რის   ხი, რომ ფონ   დის რჩე  ვე  ბი 

თით   ქ   მის ყო  ველ   თ   ვის გა  ზი  ა  რე  ბუ  ლია და 

მაქ   სი  მა  ლუ  რი სი  ზუს   ტით სრულ   დე  ბა. რო -

გორც ჩანს, ასე იქ   ნე  ბა ამ   ჯე  რა  დაც. 

შე  სა  ბა  მი  სად, ქარ   თულ სა  ბან   კო 

სივ   რ   ცეს მო  უ  წევს თან   და  თა  ნო  ბი  თი გა -

დაწყო  ბა იმ ახალ პრი  ო  რი  ტე  ტებ   ზე, რო -

მელ   თაც სა  ერ   თა  შო  რი  სო დღის წეს   რი  გი 

გვთა  ვა  ზობს მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ეს 

იმ   პულ   სე  ბი გლო  ბა  ლუ  რი ეკო  ნო  მი  კის 

პე  რი  ფე  რი  ებ   ზე დაგ   ვი  ა  ნე  ბით მო  დის. 

რა თქმა უნ   და, ამ   გ   ვა  რი გადას   ვ   ლა არ 

იქ   ნე  ბა იოლი. მით უმე  ტეს, იმ გაზ   რ   დი  ლი 

სა  ბაზ   რო ძა  ლა  უფ   ლე  ბის ფონ   ზე, რა  საც 

ქარ   თულ   მა სა  ბან   კო სექ   ტორ   მა ბო  ლო 

ათ   წ   ლე  ულ   ში მი  აღ   წი  ა. 

სარ   წ   მუ  ნო  ა, რომ ახა  ლი ათ   წ   ლე  უ  ლის 

მიჯ   ნა  ზე სა  ბან   კო სექ   ტო  რი შეძ   ლებს თა -

ვის წი  აღ   ში საკ   მა  რი  სი ინ   ტე  ლექ   ტუ  ა  ლუ  რი 

რე  სურ   სის მო  ძი  ე  ბას ახა  ლი ღი  რე  ბუ  ლე -

ბე  ბის ჯე  როვ   ნად გა  და  სა  ფა  სებ   ლად და, 

შე  სა  ბა  მი  სად, მი  სი კონ   ტ   რო  ლის ქვეშ 

არ   სე  ბუ  ლი სა  ფი  ნან   სო კა  პი  ტა  ლის უკეთ 

გა  მო  ყე  ნე  ბას სა  ერ   თო ღი  რე  ბუ  ლე  ბე  ბის გა -

სა  ზი  ა  რებ   ლად და ქვე  ყა  ნა  ში სო  ცი  ა  ლუ  რი 

კე  თილ   დღე  ო  ბის დო  ნის ასა  მაღ   ლებ   ლად. 
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ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე-

ლოს ეროვ ნულ მა ბან კ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ახა ლი 

რე გუ ლა ცი ე ბი შე ი მუ შა ვა, დახ ვე წა და და ნერ გა. 

ამ რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ სე ბი აკე თებ და გან-

ცხა დე ბებს, მაგ რამ, რო გორც ჩანს, სა ფი ნან სო 

სექ ტო რი მას სრულ ყო ფი ლად მომ ზა დე ბუ ლი ვერ 

შეხ ვ და. ეს და ა ნონ სე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე-

ბა სამ ბლო კად დავ ყოთ.

1. ცვლი ლე ბე ბი ორ გა ნულ კა ნონ ში 

„საქართველოს ეროვ ნუ ლი ბან კის შე სა ხებ“, რომ-

ლის მი ხედ ვით ეროვ ნულ ბანკს მი ე ცა სრუ ლი უფ-

ლე ბა მო სი ლე ბა, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა უ წი ოს მთელ 

სა ფი ნან სო სექ ტორს (ბანკები, მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, არა სა ბან კო სა დე პო ზი ტო და წე-

სე ბუ ლე ბე ბი, ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის და მო უ კი დე-

ბე ლი რე გის ტ რა ტო რე ბი, საბ რო კე რო კომ პა ნი ე ბი, 

სა ფონ დო ბირ ჟე ბი, ცენ ტ რა ლუ რი და სპე ცი ა ლი-

ზე ბუ ლი დე პო ზი ტა რე ბი, აქ ტი ვე ბის მმარ თ ვე ლი 

კომ პა ნი ე ბი, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა წარ მო ე ბი, სა-

ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბი, სა გა დახ დო სის ტე მის ოპე-

რა ტო რე ბი და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა-

ი დე რე ბი, ნა წი ლობ რივ ვა ლუ ტის გა დამ ც ვ ლე ლი 

ჯი ხუ რე ბი) და ცვლი ლე ბე ბი კა ნონ ში „კომერციული 

ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბის“ შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 2017 

წელს გან ხორ ცი ელ და. მა თი დი დი ნა წი ლი მი მარ-

თუ ლია სექ ტო რის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის, გამ-

ჭ ვირ ვა ლო ბის ხელ შეწყო ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი 

მარ თ ვის კულ ტუ რის ასა მაღ ლებ ლად. კი დევ უფ რო 

გა ფარ თოვ და სე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და ცვლი-

ლე ბის მი ხედ ვით ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას გა უ წევს 

არა მარ ტო ბან კებს, არა მედ სა ბან კო ჰოლ დინ-

გებ ში შე მა ვალ სა ბან კო ინ ს ტი ტუ ტებს; სრუ ლე ბით 

შე იზღუ და ბან კე ბის მი ერ ისე დაც რე გუ ლი რე ბუ ლი, 

არა სა ბან კო აქ ტი ვე ბის ფლო ბა და სებს სა შუ ა-

ლე ბა მი ე ცა, უფ რო ეფექ ტი ა ნი გა ხა დოს სა ბან კო 

ჯგუ ფე ბის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. 

2. ზე მოთ აღ ნიშ ნულ სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბებ თან ერ თად, აღ სა ნიშ ნა ვია ცალ-

კე უ ლი სი ახ ლე ე ბი, რო მელ თა მი ზა ნია სა ბან კო 

ინ ს ტი ტუ ტებ ში გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და კორ პო რა-

ცი უ ლი მარ თ ვის სტან დარ ტე ბის ამაღ ლე ბა. მა გა-

ლი თად, ზე მოთ აღ ნიშ ნულ მა სა კა ნონ მ დებ ლო 

ცვლი ლე ბებ მა აამაღ ლა კრი ტე რი უ მე ბი ბან კე ბის 

აქ ცი ო ნე რე ბი სა და ად მი ნის ტ რა ტო რე ბის მი მართ და 

და ამ კ ვიდ რა სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს და მო უ კი დე-

ბე ლი წევ რის – და მო უ კი დე ბე ლი დი რექ ტო რის ცნე ბა. 

ამ ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით, კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა 

აუდი ტის კო მი ტე ტი უმ რავ ლე სო ბით უნ და და ა კომ პ-

ლექ ტონ და მო უ კი დე ბე ლი დი რექ ტო რე ბით, რაც სა-

მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში მი ნი მუმ ორი და მო უ კი დე ბე ლი 

წევ რის არ ჩე ვას ნიშ ნავს. ასე ვე, გა მო ი რიცხა აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რე ბის არ ჩე ვა სა მეთ ვალ ყუ რეო 

საბ ჭო ში. ეს არის წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი კვა ლი ფი-

ცი უ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა კენ.

2017 წელს დამ ტ კიც და და უკ ვე ამოქ მედ და ბა ზელ 

3-ის ჩარ ჩო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი „კომერციული ბან კე-

ბის მი ერ პი ლარ 3-ის ფარ გ ლებ ში ინ ფორ მა ცი ის 

გამ ჟ ღავ ნე ბის წე სი“, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ბან კე ბი 

ვალ დე ბუ ლი არი ან, გა მო აქ ვეყ ნონ რა ო დე ნობ რი ვი 

და ხა რის ხობ რი ვი ინ ფორ მა ცია კა პი ტა ლის, რის კის 

მი ხედ ვით შე წო ნი ლი აქ ტი ვე ბის, მე ნეჯ მენ ტის ანაზღა-

უ რე ბი სა და სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის შე სა ხებ. 

„კორპორაციული მარ თ ვის დე ბუ ლე ბა“ და „ეთიკის 

პრინ ცი პე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის სტან დარ ტე ბის 

კო დექ სი“, რო მელ თა მი ღე ბას რე გუ ლა ტო რი უახ ლო ეს 

მო მა ვალ ში გეგ მავს, კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის მა ღა-

ლი სტან დარ ტე ბი სა და ბან კე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ამაღ ლე ბი სა კენ არის მი მარ თუ ლი.

3. სი ახ ლე ე ბის შემ დე გი რი გი შე ე ხე ბა კო-
მერ ცი უ ლი ბან კე ბის უსაფ რ თხო ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბას. ბან კე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის 

კო მი ტე ტის „ეფექტიანი სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 

ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის“ შე სა ბა მი სად, ბა ზელ 3-ის 

ფარ გ ლებ ში, კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის სა ზე დამ ხედ-

ვე ლო კა პი ტა ლის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ-

ნით შე მუ შავ და „კომერციული ბან კე ბის კა პი ტა ლის 

ადეკ ვა ტუ რო ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბა“ 

(ცვლილება), „პილარ 2-ის ფარ გ ლებ ში კო მერ ცი უ-

ლი ბან კე ბის კა პი ტა ლის და მა ტე ბი თი ბუ ფე რე ბის 

გან საზღ ვ რის წე სი“, „სისტემური მნიშ ვ ნე ლო ბის 

კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის გან საზღ ვ რი სა და მათ თ-

ვის სის ტე მუ რო ბის ბუ ფე რის და წე სე ბის თა ო ბა ზე“, 

„კონტრციკლური ბუ ფე რის გა ნაკ ვე თის გან საზღ ვ რა“. 

ასე ვე, პი ლარ 2-ის ფარ გ ლებ ში კო მერ ცი ულ ბან კებს 

უწეს დე ბათ კა პი ტა ლის და მა ტე ბი თი ბუ ფე რი რის-

კე ბის შე ფა სე ბის სა ერ თო პროგ რა მის (General Risk 

Assessment Program – GRAPE) მი ხედ ვით და სხვა. ეს 

მიმდინარე 
მოვლენები
ტარიელ გვალია

ახალი საბანკო რეგულაციები

მოსაზრება

ტარიელ გვალია დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრი
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და საგ რ ძ ნო ბი სი ახ-

ლე ე ბი ბან კე ბი სა გან მო ითხოვს კა პი-

ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის უფ რო მა ღალ 

კო ე ფი ცი ენტს ან შე მო სავ ლი ა ნი აქ ტი-

ვე ბის ზრდის შეზღუდ ვას, რაც ბან კე ბის 

აქ ტი ვო ბის შე ნე ლე ბას და მო გე ბი ა ნო-

ბის შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევს. 

2018 წლის 1 იან ვ რი დან ამოქ მედ და 

სე ბის ახა ლი ინ ს ტ რუქ ცია ფასს 9-ის 

(IFRS 9) სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის 

შე სა ხებ. „ფინანსური აღ რიცხ ვის სა-

ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის“ ახა ლი 

სტან დარ ტი მო წო დე ბუ ლია ჩა ა ნაც ვ ლოს 

„აღრიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-

ტე ბი“ (IAS 39). სე ბის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი 

შე სა ბა მი სი მე თო დუ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 

ძი რი თა დად გა მიზ ნუ ლია „ფინანსური 

ინ ს ტი ტუ ტე ბის“ სა სეს ხო პორ ტ ფე ლის 

რის კი ა ნო ბის შე ფა სე ბი სათ ვის. არ სე ბი თი 

გან ს ხ ვა ვე ბა აქამ დე მოქ მედ სტან დარ ტ-

თან მი მარ თე ბით ის არის, რომ ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის 

რე ზერ ვი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სა ლოდ-

ნე ლი საკ რე დი ტო ზა რა ლის აღ რიცხ ვის, 

და არა დამ დ გა რი ზა რა ლის აღ რიცხ ვის 

მო დელს. მო მა ვალ ში სა სურ ვე ლი ა, რომ 

სეს ხე ბის და რე ზერ ვე ბი სა და კლა სი ფი კა-

ცი ის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

პა რა ლე ლუ რად არ სე ბობს სე ბის ინ ს ტ რუქ-

ცი ის სა ხით, მაქ სი მა ლუ რად და უ ახ ლოვ-

დეს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. ფასს 9 

სტან დარ ტის ამოქ მე დე ბა საკ მა ოდ შრო მა-

ტე ვა დი პრო ცე სია, რაც გა მო იწ ვევს პერ სო-

ნა ლის შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბის ზრდას და 

ახალ ინ ვეს ტი ცი ებს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის სფე რო ში. შე სა ბა მი სად, ესეც 

აისა ხე ბა ბან კე ბის მო გე ბი ა ნო ბა ზე. 

2017 წელს გა ნახ ლე ბუ ლი რე გუ ლა ცია 

„კომერციული ბან კე ბი სათ ვის კა პი ტა ლის 

მი ნი მა ლუ რი ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რის 

შე სა ხებ“ გუ ლის ხ მობს ეტა პობ რი ვად, 

2018 წლის 31 დე კემ ბ რამ დე მი ნი მა ლუ რი 

სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის გაზ რ დას 

50 მი ლი ონ ლა რამ დე. ასე ვე, მო სა ლოდ ნე-

ლია მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

კა პი ტა ლი ზა ცი ის გაზ რ დი სა კენ მი მარ თუ-

ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის გა მოშ ვე ბა.

2018 წლის მა ი სი დან სებ მა შეზღუ და 

არა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა მომ ხ მა რებ ლო 

სეს ხე ბის გა ცე მა ბან კის კა პი ტა ლის 25%-ზე 

მე ტი ოდე ნო ბით, რაც ბან კებს უბიძ გებს, 

საკ რე დი ტო და ბან დე ბის გაზ რ დის შან სე-

ბი სხვა სეგ მენ ტებ ში ეძე ბონ. არ სე ბუ ლი 

მე თო დო ლო გი ით, ასე ვე, რეგ ლა მენ ტი-

რე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა მომ ხ მა-

რებ ლო სეს ხე ბი სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის 

კო ე ფი ცი ენ ტი. სეს ხებ ზე, რომ ლე ბიც ვერ 

აკ მა ყო ფი ლე ბენ გან საზღ ვ რულ ლი მი-

ტებს, ბან კებს მკვეთ რად გა ე ზარ დათ 

სა ზე დამ ხედ ვე ლო ტვირ თი კა პი ტა ლის 

ადეკ ვა ტუ რო ბის მოთხოვ ნე ბის და საკ მა-

ყო ფი ლებ ლად. სექ ტო რი ელო დე ბა ახალ 

რე გუ ლა ცი ას – სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხებ ზე 

მაქ სი მა ლუ რი ეფექ ტი ა ნი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თის 50%-ით შეზღუდ ვის შე სა ხებ. 

აღ ნიშ ნულ ღო ნის ძი ე ბებს სე ბი ახორ ცი ე-

ლებს „ჭარბვალიანობასთან“ ბრძო ლი სა 

და პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის პო-

ლი ტი კის გა ტა რე ბის ნა წილ ში. იმე დი ა, თა-

ვის თა ვად კე თილ შო ბი ლუ რი ეს მოთხოვ ნა 

წი ნა აღ მ დე გო ბა ში არ მო ვა ციფ რუ ლი 

ეკო ნო მი კი სა კენ ჩვენს ზო გად მის წ რა-

ფე ბას თან. ამ ნა წილ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

მთავ რო ბის ინი ცი ა ტი ვა მცი რე ბიზ ნე სის 

გა მარ ტი ვე ბუ ლი და ბეგ ვ რის შე სა ხებ, რაც 

პო ტენ ცი ურ მსეს ხებ ლებს კა ნონ გა რე შე 

აღარ და ა ყე ნებს და ბან კებს სა შუ ა ლე ბას 

მის ცემს, ასე თი კა ტე გო რი ის მსეს ხებ ლე ბი 

გა მარ ტი ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბით და აკ-

რე დი ტონ. ამ ბლო კის სი ახ ლე ე ბიც, ერ თი 

მხრივ, გაზ რ დის სა ო პე რა ციო ხარ ჯებს და, 

მე ო რე მხრივ, შე ამ ცი რებს საპ რო ცენ ტო 

მარ ჟას, რაც პირ და პირ აისა ხე ბა ბან კე-

ბი სა და სხვა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 

მო გე ბი ა ნო ბა ზე.

მი ნი მა ლუ რი რე ზერ ვე ბის მოთხოვ ნის 

გაზ რ დას (15%-დან, 20%-მდე), ლიკ ვი დო-

ბის ახალ მოთხოვ ნას და დე პო ზი ტე ბის 

დაზღ ვე ვის სის ტე მის ამოქ მე დე ბას მოჰ-

ყ ვე ბა მო ზი დუ ლი სახ ს რე ბის გაძ ვი რე ბა 

და /ან მო გე ბი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა. 

მას შემ დეგ, რაც სებ მა თა ვი სი რე-

გუ ლი რე ბის ქვეშ მო აქ ცია ონ ლა ინ სეს-

ხე ბის კომ პა ნი ე ბი, პრუ დენ ცი ა ლუ რი 

ნორ მე ბი გა ავ რ ცე ლა მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, ეს გახ და სიგ ნა ლი, 

რომ და იწყე ბო და ამ სეგ მენ ტის სწრა ფი 

კონ სო ლი და ცი ა, კა პი ტა ლი ზა ცი ის ზრდა 

და არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი მო თა მა შე ე ბის 

ბაზ რი დან გას ვ ლა, რა საც ახ ლა ჩვენ 

თვალს ვა დევ ნებთ. სე ბი ასე ვე აკე თებს 

გან ცხა დე ბას, რომ შე მო აქვს „სესხის 

გამ ცე მი“ სუ ბი ექ ტის დე ფი ნი ცია და მას ში 

მოხ ვედ რი ლი სუ ბი ექ ტე ბიც და ექ ვემ დე-

ბა რე ბი ან რე გუ ლი რე ბას. ამ პრო ცეს ში 

ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ამო-

ცა ნა უნ და იყოს ბაზ რის ყვე ლა, დი დი და 

პა ტა რა მო თა მა ში სათ ვის თა ნა ბა რი და 

სა მარ თ ლი ა ნი ეკო სის ტე მის შექ მ ნა.

ცალ კე შე იძ ლე ბო და სა უ ბა რი სა ფონ-

დო ბაზ რის ინ დუს ტ რი ა სა და კა პი ტა ლის 

ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ზე, მაგ რამ ამ მი მარ-

თუ ლე ბით მო ნა წი ლე თა მი ერ გა დად გ მუ-

ლი ნა ბი ჯე ბი მო თელ ვას უფ რო ჰგავს.

ყო ვე ლი ვე ეს ნათ ლად მი უ თი თებს, 

რომ სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის ბა ზარ ზე 

ახა ლი ეტა პი იწყე ბა – ლი ბე რა ლუ რი დან 

გა დავ დი ვართ რე გუ ლი რე ბად რე ჟიმ ზე. 

აქამ დე ქარ თუ ლი ბან კე ბის ცალ კე უ ლი 

წარ მო მად გენ ლე ბის წარ მა ტე ბე ბი სათ ვის 

წი ნა მიდ გო მას ხე ლი არ შე უშ ლი ა, თუმ ცა 

მთლი ა ნად სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სათ-

ვის დრო მო ვი და გან ვი თა რე ბის ახალ 

ეტაპ ზე გა და სას ვ ლე ლად.

რას მო ი ტანს ეს სი ახ ლე ე ბი?
2019 წელს სა ბან კო- სა ფი ნან სო სექ ტო-

რის სუ რა თი 2017 წლის ვი თა რე ბი სა გან 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა. 

მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში ეს მო ი ტანს 

სა ცა ლო დაკ რე დი ტე ბის შე ნე ლე ბას, 

სექ ტორ ში ხარ ჯე ბის ზრდას, კა პი ტალ ზე 

მოთხოვ ნის ზრდას და მო გე ბი ა ნო ბის 

შემ ცი რე ბას, გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში კი, 

იმე დი ვი ქო ნი ოთ, ქარ თუ ლი სა ფი ნან სო 

სის ტე მის ხა რის ხობ რივ გა უმ ჯო ბე სე ბას.  
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საკ რე დი ტო პრო დუქ ტე ბის გამ ცემ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს ხში რად აკ რი ტი კე ბენ 

იმის გა მო, რომ სა კუ თარ კვა ლი ფი კა ცი ა სა და 

ფი ნან სურ ბა ზარ ზე უპი რა ტეს მდგო მა რე ო ბას 

მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის ბუნ დო ვა ნი ან კა ბა ლუ რი 

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბის თ ვის იყე ნე-

ბენ. ამის გა მო სა ზო გა დო ე ბა ში მუდ მი ვად არის 

დის კუ სია მომ ხ მა რებ ლი სა და საკ რე დი ტო პრო-

დუქ ტის გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ტე რე სე ბის 

და სა ბა ლან სებ ლად მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს 

ჩა რე ვის აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. 

ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში სა-

ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულმა ბან კ მა ამ ბა ლან სის მი-

საღ წე ვად რამ დე ნი მე ნა ბი ჯი გა დად გა. პირ ვე ლი 

რე გუ ლა ცია მომ ხ მა რე ბელ სა და სეს ხის გამ ცემ 

ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ურ თი ერ თო ბის და სა რე-

გუ ლი რებ ლად 2011 წელს იქ ნა მი ღე ბუ ლი, 2017 

წელს კი აღ ნიშ ნულ მა რე გუ ლა ცი ებ მა მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და. 

2011 წელს მი ღე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი. სა-

მომ ხ მა რებ ლო კრე დი ტე ბის გა ცე მის დროს 

მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის გან საზღ ვ რის თ ვის 

და საკ რე დი ტო პრო დუქ ტე ბის გამ ცე მი ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის თ ვის შეზღუდ ვე ბის და წე სე ბის მიზ ნით, 

ევ რო კავ შირ ში მოქ მე დებს 2008 წლის დი რექ ტი-

ვა 2008/48/EC. სწო რედ ამ დი რექ ტი ვას თან შე სა-

ბა მი სო ბას ისა ხავ და მიზ ნად ეროვ ნუ ლი ბან კის 

პრე ზი დენ ტის 2011 წლის ბრძა ნე ბა, რომ ლი თაც 

კო მერ ცი უ ლი ბან კის მი ერ სა მომ ხ მა რებ ლო 

სეს ხე ბის გა ცე მი სას მხა რე თა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 

ურ თი ერ თო ბის რი გი სა კითხე ბი სპე ცი ფი კუ რად 

და რე გუ ლირ და.

რე გუ ლა ცია ეხე ბო და ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ-

ვის ყვე ლა სა ხის სა მომ ხ მა რებ ლო კრე დი ტის, 

მათ შო რის ოვერ დ რაფ ტი სა და საკ რე დი ტო 

ბა რა თის გა ცე მას თან და კავ ში რე ბულ ხელ შეკ-

რუ ლე ბებს, რო დე საც კრე დი ტის მთლი ა ნი თან ხა 

აღე მა ტე ბა 300 ლარს და ნაკ ლე ბია 50 ათას ლარ-

ზე (ან მის ეკ ვი ვა ლენტს სხვა ვა ლუ ტა ში), ასე ვე, 

ფი ზი კუ რი პი რე ბის ყვე ლა სა ხის სა დე პო ზი ტო 

ხელ შეკ რუ ლე ბებს, რო მელ თა პირ ვე ლა დი შე ნა-

ტა ნი ნაკ ლე ბია 50 ათას ლარ ზე (ან მის ეკ ვი ვა ლენტს 

სხვა ვა ლუ ტა ში).

რე გუ ლა ცია რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა ზე იყო 

აქ ცენ ტი რე ბუ ლი – უზ რუნ ველ ყოფ და მომ ხ მა რებ ლის 

მეტ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას რო გორც სა კუ თა რი, ისე 

სეს ხის გამ ცე მი ბან კის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. ეს კი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რად გან ხში რად საკ რე დი ტო 

პრო დუქ ტებს თან სდევს ისე თი ხარ ჯი, რო მე ლიც რე-

ა ლუ რად უფ რო აძ ვი რებს სეს ხით სარ გებ ლო ბას, ვიდ-

რე ეს ნო მი ნა ლუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით ჩანს. 

არ სე ბობს გა და სა ხა დე ბი და მხა რე თა უფ ლე ბე ბი, 

რო მელ თა უყუ რადღე ბოდ და ტო ვე ბამ შე საძ ლე ბე ლია 

მომ ხ მა რე ბე ლი მის თ ვის მო უ ლოდ ნე ლი ფი ნან სუ რი 

ტვირ თის წი ნა შე და ა ყე ნოს. ამის თა ვი დან ასა ცი-

ლებ ლად რე გუ ლა ცი ით გა ნი საზღ ვ რა ვალ დე ბუ ლე ბა, 

რომ მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის ცნო ბი ლი გახ დეს სეს ხის 

„ეფექტური საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი“, ანუ მან უნ და 

იცო დეს, სეს ხის თა ნამ დე ვი ყვე ლა ფი ნან სუ რი ხარ-

ჯის (გაცემის სა კო მი სი ო, ან გა რი შის მომ სა ხუ რე ბის 

სა კო მი სი ო) გათ ვა ლის წი ნე ბით რე ა ლუ რად რამ დენ 

პრო ცენტს იხ დის სეს ხით სარ გებ ლო ბი სათ ვის. ასე ვე 

კო მერ ცი ულ ბან კებს და ე ვა ლათ, ხელ შეკ რუ ლე ბის 

პირ ველ გვერ დებ ზე გა მო ე ტა ნათ ეროვ ნუ ლი ბან კის 

მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, რა თა მომ ხ მა რე-

ბელს ყუ რადღე ბა მი ექ ცია მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბე ბის თ ვის.

გარ და ამი სა, გარ კ ვე ულ წი ლად შე იზღუ და მხა რე-

თა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ავ ტო ნო მი უ რო ბის პრინ ცი პი. 

თუ რე გუ ლა ცი ამ დე სეს ხის გამ ცე მი სა და მიმ ღე ბის 

უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბებს ზო გა დი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 

პრინ ცი პე ბი/ ნორ მე ბი არე გუ ლი რებ და, ეროვ ნულ მა 

ბან კ მა და ა კონ კ რე ტა გარ კ ვე უ ლი პი რო ბე ბი და მხა-

რე თა უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი, მა გა ლი თად, ხელ შეკ-

რუ ლე ბის ფორ მა, მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის აუცი ლებ ლად 

მი სა წო დე ბე ლი ინ ფორ მა ცია და ა.შ. 

ამა ვე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით გა ნი საზღ ვ რა ბან კე ბის 

ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ მი ი ღონ და დად გე ნი ლი წე სით / 

ვა და ში გა ნი ხი ლონ მომ ხ მა რებ ლე ბი სა გან შე მო სუ ლი 

პრე ტენ ზი ე ბი. 

2017 წელს მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. ახა ლი, უფ რო 

ფარ თო და მო ცუ ლო ბი თი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ-

მიმდინარე 
მოვლენები

დავით კლდიაშვილი

მომხმარებელთა 
უფლებების სადარაჯოზე

მოსაზრება
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და მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

კუთხით 2017 წელს, რო ცა ძა ლა ში შე ვი და 

ეროვ ნუ ლი ბან კის ბრძა ნე ბა –„ფინანსური 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის 

გა წე ვი სას მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის 

დაც ვის წე სი“. თუ 2011 წელს მი ღე ბუ ლი რე-

გუ ლა ცი ის სა ფუძ ვ ლად ევ რო დი რექ ტი ვა 

შეგ ვეძ ლო მიგ ვეჩ ნი ა, 2017 წლის რე გუ ლა-

ცი ე ბი ეროვ ნულ მა ბან კ მა სა ხელ დობრ 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 

სა პა სუ ხოდ მი ი ღო. ამის დას ტუ რია ისიც, 

რომ, მა გა ლი თად, ევ რო დი რექ ტი ვი სა გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც კონ ცენ ტ რირ დე-

ბა სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხებ ზე, ეროვ ნუ ლი 

ბან კის ახალ მა რე გუ ლა ცი ამ თით ქ მის 

ყვე ლა ტი პის სეს ხი მო იც ვა. 

რე გუ ლი რე ბას დაექვემდებარა მიკ-

რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ 

გა ცე მუ ლი სეს ხე ბიც. სა მო ქა ლა ქო კო დექ-

ს ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებ თან 

ერ თად კი დევ უფ რო და ვიწ როვ და მხა რე-

თა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ავ ტო ნო მი უ რო ბის 

ფარ გ ლე ბი (მაგალითად, დად გინ და წინ ს-

წ რე ბით და ფარ ვის სა კო მი სი ოს მაქ სი მა-

ლუ რი ოდე ნო ბა, ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო 

სარ გებ ლის ზე და ზღვა რი), ცვლი ლე ბე ბი 

შე ე ხო ასე ვე სეს ხე ბის რეკ ლა მი რე ბას იმი-

სათ ვის, რომ მომ ხ მა რე ბელ მა რეკ ლა მით 

უფ რო ზუს ტი ინ ფორ მა ცია მი ი ღოს სეს ხის 

პი რო ბე ბის შე სა ხებ. 

ჯერ კი დევ 2011 წელს მი ღე ბუ ლი რე გუ-

ლა ცი ის დროს ეროვ ნულ ბან კ ში შე იქ მ ნა 

მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

გან ყო ფი ლე ბა, რო მე ლიც სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ რე გუ ლა ცი ე ბის 

დაც ვას ზე დამ ხედ ვე ლობს. გან ყო ფი ლე ბა 

ასე ვე გარ კ ვე უ ლი მე დი ა ტო რის ფუნ ქ ცი ას 

ას რუ ლებს სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა სა და 

მომ ხ მა რე ბელს შო რის, ეხ მა რე ბა მომ ხ მა-

რე ბელს სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ი სა გან 

ინ ფორ მა ცი ის თუ ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის 

გა მოთხო ვა ში. 

ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე-

ბუ ლი სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, 2018 წლის 

მარ ტ ში კო მერ ცი ულ ბან კებს სულ 446 

პრე ტენ ზი ით მი მარ თეს, რო მელ თა გან 251 

უსა ფუძ ვ ლოდ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ, 56 დაკ მა ყო ფილ და, 

132 -ის გან ხილ ვა არ იყო დას რუ ლე ბუ ლი, 7 

შემ თხ ვე ვა ში პრე ტენ ზია სა ფუძ ვ ლი ა ნად 

იქ ნა მიჩ ნე უ ლი, თუმ ცა პრობ ლე მა ვერ 

აღ მო იფხ ვ რა. რაც შე ე ხე ბა თა ვად პრე-

ტენ ზი ე ბის ში ნა არსს, იმა ვე სტა ტის ტი კის 

მი ხედ ვით, ყვე ლა ზე მე ტი – 163 პრე ტენ ზია 

შე ე ხე ბო და ტრან ზაქ ცი ებს; ად მი ნის ტ რა-

ცი ა/ მომ სა ხუ რე ბას – 81, ჯა რი მებ სა და 

ვა და გა და ცი ლე ბის სა კო მი სი ო ებს – 48, 

ხო ლო მომ სა ხუ რე ბის სა კო მი სი ოს – 44.

რო გორც ყვე ლა რე გუ ლა ცი ას, აღ-

ნიშ ნულ საც თან ახ ლავს რის კე ბი ან / და 

თა ნამ დე ვი ეფექ ტე ბი. მომ ხ მა რე ბელ თა 

უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით რე გუ ლა ცი ე-

ბის და ნერ გ ვა და შემ დ გომ მა თი შეს რუ-

ლე ბის დაც ვა და კავ ში რე ბუ ლია ფი ნან სურ 

და ნა ხარ ჯებ თან, რა მაც შე საძ ლე ბე ლი ა, 

სა ბო ლო ოდ ასახ ვა სა ფი ნან სო პრო დუქ-

ტის ფას ში ნა ხოს. რე გუ ლა ცი ა ში შე იძ ლე ბა 

გა მო ი ყოს რამ დე ნი მე მოთხოვ ნა, რომ-

ლე ბიც რე ა ლურ პრაქ ტი კას თან შე უ სა ბა-

მო ა, და მა თი ზედ მი წევ ნით შეს რუ ლე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში და მა ტე ბით ბა რი ე რებ სა და 

სირ თუ ლე ებს თა ვად მომ ხ მა რებ ლი სათ-

ვის ქმნის.

რე გუ ლა ცი ებს ასე ვე წინ აქვს ე.წ. 

„სასამართლო ტეს ტი“, ანუ მომ ხ მა რე ბელ-

სა და ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის 

და ვის შემ თხ ვე ვა ში რო გორ მოხ დე ბა 

რე გუ ლა ცი ე ბის გან მარ ტე ბა სა სა მარ თ ლოს 

მი ერ, რამ დე ნად და ემ თხ ვე ვა ეროვ ნუ ლი 

ბან კი სა და სა სა მარ თ ლოს მიდ გო მე ბი და 

შე ფა სე ბე ბი თუნ დაც იმ სა კითხ ში, თუ რა 

ინ ფორ მა ციაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მომ ხ მა-

რებ ლი სათ ვის და რა – არა. თა ვად დი დი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აქვს ეროვ ნუ ლი ბანკს 

– რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად და ადეკ ვა ტუ-

რად გა ნა ხორ ცი ე ლებს რე გუ ლა ცი ე ბის 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბას, მოხ დე ბა თუ არა 

დარ ღ ვე ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და კრი ტი-

კუ ლო ბის სა თა ნა დო შე ფა სე ბა და იმის 

მი ხედ ვით რე ა გი რე ბა. ამ მო მენ ტი სათ ვის 

ეროვ ნუ ლი ბან კი ამ გა მოწ ვე ვას და მაკ მა-

ყო ფი ლებ ლად უმ კ ლავ დე ბა. და ბო ლოს, 

ასე ვე ეროვ ნუ ლი ბან კის წი ნა შე მდგა რი 

ამო ცა ნაა ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა – ერ თი 

მხრივ, და იც ვას მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე-

ბე ბი და, მე ო რე მხრივ, მო სა ლოდ ნელ ზე 

და ლო გი კურ ზე მე ტად არ შეზღუ დოს ან 

ჩა ე რი ოს მხა რე თა შო რის არ სე ბულ სა მარ-

თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში და ამით, პი რი-

ქით, უარ ყო ფი თი შე დე გი არ გა მო იწ ვი ოს. 

ან რო გორ მო აგ ვა რებს იმ პრობ ლე მებს, 

რო მელ თაც წარ მო შობს ბაზ რის ზო გი ერ თი 

მო ნა წი ლის სურ ვი ლი, სხვა დას ხ ვა სა ხით 

თა ვი აარი დოს შეზღუდ ვებს (მაგალითად, 

სეს ხის ლი ზინ გად „შეფუთვა“ და ამით რე-

გუ ლა ცი ი სათ ვის თა ვის არი დე ბა). მო მა ვა-

ლი წე ლი სხვა ბევრ სა კითხ თან ერ თად ამ 

კუთხი თაც უფ რო მეტ სიცხა დეს შე ი ტანს. 



სარეკლამო გვერდი

მეტი რისკის დაზღვევა -  
მეტი უსაფრთხოებისთვის!
სამშენებლო ინდუსტრია და უძრავი ქონების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა საქართველოში. 

ზრის ტენდენცია იკვეთება არა მხოლოდ საცხოვრებელი სახლების, არამედ ისეთი მსხვილი სამშენებლო პროექტების შემთხვევაში, 

როგორიცაა ჰესები, სასტუმრო კომპლექსები, საგზაო ინფრასტრუქტურა და ა.შ. თუ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

ეკონომიკურ ჭრილში განაწილების სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, 2013 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით რეკორდული ზრდა 

ფიქსირდება მშენებლობის, უძრავი ქონების, სასტუმროებისა და რესტორნების ჭრილში, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ინდუსტრიის 

განვითარებას. მონაცემები რიცხვებში ასე გამოიყურება: 2013 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მშენებლობის სექტორში 

79,5 მილიონ დოლარს შეადგენდა, ხოლო 2017 წელს 294,6 მილიონი დოლარი დაფიქსირდა. უძრავ ქონებაში ინვესტიცია 2013 წელს 

შეადგენდა 62,3 მილიონ დოლარს, ხოლო  2017 წლისათვის - 159,8 მილიონს, რაც შეეხება სასტუმროებსა და რესტორნებს, 7,1 მილიონი 

დოლარიდან 2017 წლისათვის ინვესტიციების რიცხვმა 90 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.

ავტორი: სალომე ჭიპაშვილი

მო გეხ სე ნე ბათ, მშე ნებ ლო ბა კომ პ ლექ სუ-
რი პრო ცე სი ა, სა დაც პო ტენ ცი უ რად რის კი შე საძ ლოა 

წარ მო იქ მ ნას რამ დე ნი მე სხვა დას ხ ვა ხდო მი ლე ბით. მა გა ლი-

თად: სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად სამ შე ნებ ლო ობი ექ ტის 

ანდა  მის ტე რი ტო რი ა ზე გან თავ სე ბუ ლი ტექ ნი კის და ზი ა ნე ბა 

და გა ნად გუ რე ბა, არას წო რი სა ინ ჟინ რო და კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი 

დაპ რო ექ ტე ბის ანდა  მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში დაშ ვე ბუ ლი 

შეც დო მე ბის შე დე გად შე ნო ბის ნა წი ლობ რი ვი ან სრუ ლი ნგრე-

ვა/ და ზი ა ნე ბა, სპეც ტექ ნი კის მო უ ლოდ ნე ლი და ზი ა ნე ბის შე-

დე გად სამ შე ნებ ლო პრო ცე სის შე ფერ ხე ბა, და საქ მე ბუ ლი პერ-

სო ნა ლის და შა ვე ბა უბე დუ რი შემ თხ ვე ვის შე დე გად და სხვა 

მრა ვა ლი. ასეთ დროს, ბუ ნებ რი ვი ა, ზა რალ დე ბა არა მხო ლოდ 

სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ა, არა მედ მი სი ქვე კონ ტ რაქ ტო რე ბი, 

მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლი, დამ კ ვე თი (ინვესტორი) და მე სა მე პი-

რე ბი. ამი ტომ, რო დე საც მშე ნებ ლო ბის ფი ნან სურ უსაფ რ თხო ე-

ბა ზე ვსა უბ რობთ, დაზღვევის როლი არ უნ და გა მოგ ვ რ ჩეს. 

დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ში სამ შე ნებ ლო 

რის კე ბის დაზღ ვე ვა ზე უფ რო მე ტი დე ვე ლო პე რი და ფიქ რ და, 

ვი ნა ი დან დაზღ ვე უ ლი მშე ნებ ლო ბა ზრდის მომ ხ მა რებ ლის 

(ინვესტორის) ნდო ბას კონ კ რე ტუ ლი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ი სა 

და დე ვე ლო პე რის მი მართ. სამ შე ნებ ლო რის კე ბის დაზღ ვე ვი-

სას, სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია აფა სებს რის კებს, შე სას რუ ლე ბელ 

სა მუ შა ოს, შე ის წავ ლის კონ ტ რაქ ტო რე ბის გა მოც დი ლე ბას და 

გან საზღ ვ რავს, რა სირ თუ ლი საა ესა თუ ის მშე ნებ ლო ბა. სამ-

შე ნებ ლო სფე რო ში სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის ჩა რე ვა მი ყე ნე-

ბუ ლი ფი ნან სუ რი ზა რა ლის ან პა სუ ხის მ გებ ლო ბით და კის რე-

ბუ ლი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბი სა და დამ კ ვე თის (ინვესტორის) 

ფი ნან სუ რი სიმ შ ვი დის უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტი ა ა, რაც მეტ 

სა ი მე დო ო ბას სძენს პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას. იმის გა სარ-

კ ვე ვად, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დაზღ ვე ვა სამ შე ნებ-

ლო ინ დუს ტ რი ა ში, რა ტი პის პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნაა შე საძ ლე-

ბე ლი და რო გო რია მოთხოვ ნა სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სი სად მი, 

Forbes Georgia „თიბისი დაზღ ვე ვის“ კორ პო რა ცი უ ლი ბიზ ნე სის 

მე ნე ჯერს, გი ორ გი ტა ლა ხა ძეს ესა უბ რა.

ბატონოგიორგი,პირველრიგშიავუხსნათმკითხ
ველს,თურატომარისმნიშვნელოვანიმშენებლო
ბისდროსდაზღვევა...

სამ შე ნებ ლო რის კე ბის დაზღ ვე ვამ მე ტი აქ ტუ ა ლუ რო ბა შე ი-

ძი ნა. ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე,  რთუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 

პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, სხვა დას ხ ვა სა ხის პრობ ლე-

მე ბი წარ მო იქ მ ნა. აქ შე საძ ლო ა, გა ვიხ სე ნოთ რამ დე ნი მე შემ-

თხ ვე ვა, რო მელ თა დრო საც სამ შე ნებ ლო ობი ექ ტი და ზი ან და, 

ასე ვე ზი ა ნი მი ად გა მშე ნებ ლო ბა ზე და საქ მე ბულ პი რებს და 

გარ შე მო არ სე ბულ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას. მომ ხ და რი შემ თხ ვე ვე-

ბის დი დი ნა წი ლი სწო რედ სტი ქი ურ მოვ ლე ნებს უკავ შირ დე ბა. 

ასე ვე ხში რია სამ შე ნებ ლო უბ ნებ ზე უსაფ რ თხო ე ბის ნორ მე ბის 



და უც ვე ლო ბა, რა საც, სამ წუ ხა როდ, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ფა ტა-

ლურ შე დე გამ დე მივ ყა ვართ. ყვე ლა ამ ფაქ ტო რის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, კომ პა ნი ას საკ მა ოდ დი დი ზა რა ლი ად გე ბა. ამი ტო-

მაც მიგ ვაჩ ნი ა, რომ აუცი ლე ბე ლია რო გორც მშე ნებ ლებ მა, 

ასე ვე  დამ კ ვე თებ მა (ინვესტორებმა) და ი ნა ხონ დაზღ ვე ვის 

აუცი ლებ ლო ბა. 

სამშენებლობიზნესისკუთხით,რატიპისსადაზღ
ვევოპროდუქტებსსთავაზობთთქვენსპოტენციურ
კლიენტებს?

სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სის კუთხით „თიბისი დაზღ ვე ვა“ მო ი-

ცავს რამ დე ნი მე სხვა დას ხ ვა და ფარ ვის პრო დუქტს: 

• სამ შე ნებ ლო რის კე ბის დაზღ ვე ვას, რაც გუ ლის ხ მობს სამ-

შე ნებ ლო ობი ექ ტის, მას ზე გან თავ სე ბუ ლი დრო ე ბი თი კონ ს ტ-

რუქ ცი ე ბის, მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის, ინ ვენ ტა რის, სამ შე ნებ ლო 

მა სა ლე ბი სა და მა სა ლე ბის მა რა გე ბის ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას;

• სამ შე ნებ ლო ობი ექ ტ ზე და საქ მე ბუ ლე ბის უბე დუ რი შემ-

თხ ვე ვის გან დაზღ ვე ვას, რო მე ლიც ანაზღა უ რებს სა მე დი ცი ნო 

დახ მა რე ბის ხარჯს ან გან საზღ ვ რულ თან ხას უხ დის და საქ მე-

ბულ ს / მისი ოჯა ხის წევ რებს.

• მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში მე სა მე პირ თა წი ნა შე პა სუ ხის-

მ გებ ლო ბის რის კის დაზღ ვე ვა, რომ ლი თაც ანაზღა ურ დე ბა 

მე სა მე პირ თა მი მართ მი ყე ნე ბუ ლი ქო ნებ რი ვი ან სხე უ ლის 

და ზი ა ნე ბა.  

ამას თან ერ თად, დამ კ ვეთს (ინვესტორს) და მა ტე ბით შე უძ-

ლია შე ი ძი ნოს მშე ნებ ლის მხრი დან ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის 

შე უს რუ ლებ ლო ბის დაზღ ვე ვა (ე.წ. შეს რუ ლე ბის გა რან ტი ა). ამ 

პო ლი სით დამ კ ვე თი შეძ ლებს იმ ფი ნან სუ რი ზა რა ლის კომ პენ-

სა ცი ას, რო მე ლიც მას მი ად გა მშე ნებ ლის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბე-

ბის არა ჯე რო ვა ნი შეს რუ ლე ბის გა მო. 

აქტუალურობიდანგამომდინარე,ხომარფიქრობთ,
რომსამშენებლოსექტორისთვისსავალდებულო
უნდაგახდესდამსაქმებლისპასუხისმგებლობის
დაზღვევა?

ზო გა დად, ისეთ სექ ტო რებ ში, სა დაც სა მუ შაო სპე ცი ფი-

კი დან გა მომ დი ნა რე უბე დუ რი შემ თხ ვევის რის კი მა ღა ლი ა, 

ვფიქ რობ, სა სურ ვე ლი ა, დამ საქ მე ბელ მა შე ი ძი ნოს აღ ნიშ ნუ ლი 

სა დაზღ ვე ვო პრო დუქ ტი. 

რომელპროდუქტებზეაყველაზემეტიმოთხოვნა,და
პირიქით?

დაზღ ვე ვის შე ძე ნის პრაქ ტი კა საკ მა ოდ გან ს ხ ვავ დე ბა და 

ეს ძი რი თა დად გა მომ დი ნა რე ობს დამ კ ვე თის მი ერ მშე ნებ ლი-

სათ ვის წა მო ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი დან. ხში რად, რო დე საც 

დამ კ ვე თი უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რი ა, სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ას 

ევა ლე ბა, შე ი ძი ნოს იმ ძი რი თა დი რის კე ბი სა გან დაზღ ვე ვა, 

რაც ზე მოთ უკ ვე ვახ სე ნეთ. სამ წუ ხა როდ, ქარ თ ვე ლი დე ვე ლო-

პე რუ ლი კომ პა ნი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მოთხოვ ნა დაზღ ვე ვა ზე 

არა ერ თ გ ვა რო ვა ნია და ლი მი ტი რე ბუ ლი. ძი რი თა დად მშე ნებ-

ლე ბი სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კას და შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის 

მხო ლოდ ნა წილს აზღ ვე ვენ. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მოთხოვ ნი ლი 

სა დაზღ ვე ვო პა კე ტი კი, სამ წუ ხა როდ, დამ საქ მებ ლის პა სუ ხის-

მ გებ ლო ბის დაზღ ვე ვა ა. ვი მე დოვ ნებთ, რომ მო მა ვალ ში ქარ-

თ ვე ლი ინ ვეს ტო რე ბი, დე ვე ლო პე რე ბი და მშე ნებ ლე ბი უცხო ურ 

სტან დარ ტებს გა ი ზი ა რე ბენ და პო ტენ ცი ურ რის კებს სწო რად 

შე ა ფა სე ბენ. 

ხშირადგიწევთმსხვილკლიენტებთანურთიერთო
ბა,თქვენიგამოცდილებით,რაარისმიზეზი,რატომ
არაზღვევენთავიანთპასუხისმგებლობას?

მთა ვა რი მი ზე ზი ინ ფორ მა ცი ი სა და გა მოც დი ლე ბის ნაკ ლე-

ბო ბა ა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ  ამ მხრივ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ მაც 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მუ შაო უნ და გას წი ონ.  ჩვენ უნ და და ვა ნა-

ხოთ პო ტენ ცი ურ კლი ენტს დაზღ ვე ვის სა ჭი რო ე ბა და ღი რე ბუ-

ლე ბა.
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სა ქარ თ ვე ლო ში სეს ხებ სა და დე პო-

ზი ტებ ში ლა რის წი ლი იზ რ დე ბა. 2017 წლი დან 

ეროვ ნულ მა ბან კ მა დო ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე-

ბის მი მარ თუ ლე ბით კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი 

გა დად გა: აიკ რ ძა ლა 100 ათას ლა რამ დე სეს ხის 

ლარ ში გა ცე მა, სა ვალ დე ბუ ლო გახ და ლარ ში 

ფას და დე ბა, და იწყო სეს ხე ბის გა ლა რე ბის ერ-

თ ჯე რა დი პროგ რა მა და ა.შ.. ლა რი ზა ცი ის პო ზი-

ტი უ რი დი ნა მი კა, შე იძ ლე ბა, სწო რედ ლა რი-

ზა ცი ის პო ლი ტი კის გავ ლე ნად მი ვიჩ ნი ოთ. ამ 

კონ ტექ ს ტ ში გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ ად გი ლობ რივ ვა ლუ ტა ში დაკ რე დი ტე ბის 

წი ლი უმე ტეს წი ლად სწო რედ ფი ზი კუ რი პი რე-

ბის სეს ხე ბის ლა რი ზა ცი ის გა მო გა ი ზარ და. 

თუმ ცა ხში რად მა ინც ის მის შე კითხ ვა, 

რამ დე ნად სწო რად მო იქ ცა ეროვ ნუ ლი ბან-

კი, რო დე საც ლა რი ზა ცი ის პო ლი ტი კის თ ვის 

რე გუ ლა ცი ე ბის გზა აირ ჩი ა? გა სა გე ბი ა, რომ 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა 

ხში რად სა კა მა თო ა. თუმ ცა, ვფიქ რობ, სა-

ქარ თ ვე ლო ში შე და რე ბით მცი რე ოდე ნო ბის 

სეს ხე ბის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მის აკ რ ძალ-

ვა მარ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო. მი ზე ზი 

მარ ტი ვი ა: სა ბან კო სექ ტორ ში ფი ზი კუ რი 

პი რე ბის თ ვის გა ცე მუ ლი შე და რე ბით მცი რე 

ოდე ნო ბი სა და ვა დის მქო ნე სეს ხე ბი მთლი ა-

ნად ისე დაც ლარ ში იყო გა ცე მუ ლი, რა საც ვერ 

ვიტყ ვით არა სა ბან კო სექ ტორ ზე, სა დაც მოკ-

ლე ვა დი ა ნი სა ცა ლო სეს ხე ბის უცხო ურ ვა ლუ-

ტა ში გა ცე მა უდა ვოდ პრობ ლე მუ რი გახლდათ. 

ამას თან გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტიც, 

რომ მსეს ხე ბელ თა მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს შე-

მო სა ვა ლი უცხო ურ ვა ლუ ტა ში აქვს. ამ დე ნად, 

პორ ტ ფე ლის სრუ ლი ლა რი ზა ცია ოპ ტი მა ლუ რი 

არ არის. 

ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის წი ლის ზრდის მი მარ-

თუ ლე ბით პროგ რე სი მარ თ ლაც აშ კა რა ა, თუმ-

ცა, თა ვის თა ვად, ლა რი ზა ცია უფ რო გრძელ ვა დი ა ნი 

პრო ცე სია და ვფიქ რობ, შე დე გებს ეტა პობ რი ვად 

უნ და ვე ლო დოთ. 

ლა რის მი მართ ნდო ბის ამაღ ლე ბის ერ თ -ერ თი 

მთა ვა რი წი ნა პი რო ბა, ვფიქ რობ, მა ინც მაკ რო ე კო-

ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა ა, რა საც სა ქარ თ ვე ლომ 

წლე ბის წინ მი აღ წი ა. ამას თან, რო გორც ჩანს, 

90-იანი წლე ბის ჰი პე რინ ფ ლა ცი ის ნე გა ტი უ რი ზე-

გავ ლე ნა დღემ დე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

ის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, რაც დღეს ლარ ში 

გან თავ სე ბულ დე პო ზი ტებ სა და მთავ რო ბის ფა-

სი ან ქა ღალ დებ ზე ა, გან სა კუთ რე ბით გრძელ ვა დი-

ან პე რი ოდ ში, საკ მა ოდ მო გე ბი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ამ მხრივ, 

სა ყუ რადღე ბო ა, რომ 2016 წლის ბო ლოს თან შე და-

რე ბით, იური დი უ ლი პი რე ბის ვა დი ა ნი დე პო ზი ტე-

ბის დო ლა რი ზა ცია და ახ ლო ე ბით 35 პრო ცენ ტუ ლი 

პუნ ქ ტით შემ ცირ და. სა ვა რა უ დოდ, მსგავს დი ნა მი-

კას ფი ზი კუ რი პი რე ბის დე პო ზი ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

შე და რე ბით მე ტი დრო დას ჭირ დე ბა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობ, აქ ცენ ტი გაც-

ვ ლი თი კურ სი დან პრო დუქ ტე ბის ფა სებ ზე უნ და 

გა და ვი ტა ნოთ. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის 

ინ ფ ლა ცი ის ტარ გე ტი რე ბის ჩარ ჩოც სწო რედ ამ 

მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა. თა ვის მხრივ, თი ბი სი ბან კი 

აქ ტი უ რად სწავ ლობს სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი-

ლე ბას: სა ინ ტე რე სოა ის რა ე ლის, ასე ვე სამ ხ რეთ 

ამე რი კის არა ერ თი ქვეყ ნის მა გა ლი თი, სა დაც 

ინ ფ ლა ცი ით ინ დექ სი რე ბუ ლი სა ბან კო პრო დუქ-

ტე ბი საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლია და ხში რად უცხო ურ 

ვა ლუ ტა ში გრძელ ვა დი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის ეფექ-

ტი ან ალ ტერ ნა ტი ვას წარ მო ად გენს. თუ ლარ ში 

და ზოგ ვას ვა ლუ ტის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რის 

და კარ გ ვის მა ღა ლი რის კი უშ ლის ხელს, შე საძ ლო ა, 

ინ ფ ლა ცი ის გან და ცუ ლი პრო დუქ ტე ბის შე მო ღე ბამ 

ლა რი ზა ცი ის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე-

ას რუ ლოს. 

განვითარების 
სტრატეგია

ავტორი: გიორგი შაგიძე

ლარიზაციის  
ტრენდი

მოსაზრება

გიორგი შაგიძე თიბისი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე და ფინანსური დირექტორია
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ან TBC Pay Box-დან 
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დ
ე დო ლა რი ზა ცია დღის წეს რიგ ში პირ ვე ლად არ 

დამ დ გა რა. ე.წ. ლა რი ზა ცი ის პო ლი ტი კა უფ რო 

ად რე, 2010 წელს, და იწყო: „ჩვენი თვით მი ზა ნი ა, 

რომ არ სე ბობ დეს არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა და 

ლა რი სად მი მა ღა ლი ნდო ბა“, – ამ ბობ და მა შინ ეროვ ნუ ლი ბან-

კის პრე ზი დენ ტი გი ორ გი ქა და გი ძე. 

ლა რი სად მი მა ღა ლი ნდო ბა პრი ო რი ტე ტად და ტო ვა სა-

ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ახალ მა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა-

მაც, თუმ ცა 10-პუნქტიანმა გეგ მამ რე გუ ლი რე ბის გზა აირ ჩია 

და რიგ სა კითხებ ში მომ ხ მა რე ბელს არ ჩე ვა ნი არ და უ ტო ვა: 

სებ მა 100 ათას ლა რამ დე სეს ხე ბის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მა 

აკ რ ძა ლა; სა ვალ დე ბუ ლო გახ და უძ რა ვი ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი-

ი სას ლარ ში ფას და დე ბა; მთავ რო ბამ მო სახ ლე ო ბას უცხო ურ 

ვა ლუ ტა ში აღე ბუ ლი სეს ხე ბის გა ლა რე ბის კე ნაც მო უ წო და, 

სა მა გი ე როდ კი ამ სეს ხე ბის სუბ სი დი რე ბა და იწყო. ახალ მა 

რე გუ ლა ცი ებ მა გარ კ ვე უ ლი შე დე გი უკ ვე გა მო ი ღო. ლა რი ზა-

ცი ის პროგ რა მის დაწყე ბი დან წე ლი წად - ნა ხევ რის შემ დეგ 

კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის დო ლა რი-

ზა ცია 65.3%-დან 55.1%-მდე (2018 წლის აპ რი ლი) შემ ცირ და. 

რაც შე ე ხე ბა არა სა ბან კო დე პო ზი ტე ბის დო ლა რი ზა ცი ას, 2016 

წლის დე კემ ბერ ში 71.4% იყო დო ლარ ში გან თავ სე ბუ ლი, 2018 

აპ რილ ში კი – 62.4%. 

მეტი ლარი
კვლე ვა ში, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დ მა 2015 
წელს მო ამ ზა და, 42 ქვეყ ნის მა გა ლი თი გა ნი ხი ლეს, რომელთა 
მთავ რო ბე ბი ეკო ნო მი კის დე დო ლა რი ზა ცი ას ცდი ლობ დ ნენ. შე-
დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ ოთხი ათე უ ლი სა ხელ მ წი ფო დან მი ზანს 
მხო ლოდ 11-მა მი აღ წი ა, 31 ქვე ყა ნა ში კი რე ფორ მა ჩა ვარ და. დო-
ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე ბას ბო ლო წლე ბი ა, სა ქარ თ ვე ლოც ცდი-
ლობს. სა ხელ მ წი ფომ ამ ჯე რად რე გუ ლა ცი ე ბის გზა აირ ჩი ა. შე-
დე გად, 2016 წლის მი წუ რულს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კ მა 
ლა რი ზა ცი ის 10-პუნქტიანი გეგ მა წა რად გი ნა და მი სი გან ხორ ცი ე-
ლე ბა და იწყო.

ავტორი: სალომე მეცხვარიშვილი

სტრატეგიები
მონეტარული პოლიტიკა
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მთავ რო ბის, სა ექ ს პერ ტო წრე ე ბის თუ კერ ძო სექ ტო რის, 

მათ შო რის, კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის შე ფა სე ბე ბი დე დო ლა რი-

ზა ცი ის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტ ზე ფო კუ სირ დე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 

მი ნის ტ რი დი მიტ რი ქუმ სიშ ვი ლი არ სე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლით 

კმა ყო ფი ლი ა, თუმ ცა ადას ტუ რებს, რომ დო ლა რი ზა ცია და ინ კ-

ლუ ზი უ რი ზრდა ქვეყ ნის მთა ვარ გა მოწ ვე ვე ბად რჩე ბა. 

„თიბისი ბან კის“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე 

გი ორ გი შა გი ძე ამ ბობს, რომ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მე თო დე ბის 

გა მო ყე ნე ბა ხში რად სა კა მა თო ა, თუმ ცა 100 ათას ლა რამ დე 

სეს ხე ბის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მის აკ რ ძალ ვა მარ თე ბუ ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო. ბან კი რის თქმით, სა ბან კო სექ ტორ ში 

ფი ზი კური პი რე ბის თ ვის მცი რე ოდე ნო ბი სა და ვა დის სეს ხე ბი 

ისე დაც ლარ ში გა ი ცე მო და, რა საც არა სა ბან კო სექ ტორ ზე ვერ 

ვიტყ ვით. მი სი ვე თქმით, მოკ ლე ვა დი ა ნი სა ცა ლო სეს ხე ბის 

უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მა პრობ ლე მუ რი სწო რედ არა სა ბან კო 

სფე რო ში იყო.

ამა ვე აზ რ ზეა „ბაზისბანკის“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი და-

ვით ცა ა ვა. ბან კი რი მი იჩ ნევს, რომ ლა რი ზა ცია თა ვის თა ვად 

არ მოხ დე ბა, ამი ტომ ამ პრო ცესს „გარკვეული ხელ შეწყო ბა 

სჭირ დე ბა“. რაც შე ე ხე ბა დო ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე ბას დე პო ზი-

ტე ბის მი მარ თუ ლე ბით, სა დაც ეროვ ნულ ბანკს რე გუ ლა ცი ე ბი 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე
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არ და უ წე სე ბი ა, და ვით ცა ა ვა ფიქ რობს, რომ ლა რის მი მართ 

ნდო ბა გაზ რ დი ლი ა. დე პო ზი ტე ბის ლა რი ზა ცი ის ზრდის კი დევ 

ერთ მი ზე ზად ბან კი რი ლარ ში ანაბ რებ ზე მა ღალ საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თებს ასა ხე ლებს. 

ეკო ნო მის ტი აკა კი ცო მაია ეროვ ნუ ლი ბან კის პო ლი ტი კას 

არ ეთან ხ მე ბა და მი იჩ ნევს, რომ უწყე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ-

ლი გეგ მით ლა რი ზა ცია ვერ მოხ დე ბა. მი სი მთა ვა რი არ გუ-

მენ ტი ასე თი ა: მო სახ ლე ო ბა ეროვ ნულ ვა ლუ ტას არ ენ დო ბა. 

ეკო ნო მის ტის აზ რით, და ბა ლი ნდო ბის პი რო ბებ ში რაც უფ რო 

გა იზ რ დე ბა ლარ ში სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა, მით მე ტად გა იზ რ დე-

ბა ინ ფ ლა ცი უ რი და ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის რის კე ბიც (რადგან 

ასეთ დროს მა ტუ ლობს ლა რის დო ლარ ში კონ ვერ ტა ცი ის მსურ-

ველ თა რა ო დე ნო ბა).

„ეს ზრდის ინ ფ ლა ცი ი სა და ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის მო-

ლო დინს, რაც სა ერ თო ჯამ ში, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 

პერ მა ნენ ტულ გამ კაც რე ბას აიძუ ლებს. შე დე გი არის ის, რომ 

გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში სეს ხე ბი შემ ცირ დე ბა. შე საძ ლო ა, 

სებ ი წა ვი დეს სხვა გზით და და ად გი ნოს სეს ხის გა ცე მის მკაც-

რი წე სე ბი, რა საც აკე თებს კი დეც. ამ შემ თხ ვე ვა ში, რო გორც 

ინ ფ ლა ცი უ რი, ისე ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის წნე ხი შემ ცირ დე ბა 

და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბის აუცი ლებ ლო ბის წი-

ნა შე შე საძ ლო ა, აღარც დავ დ გეთ, მაგ რამ სეს ხე ბის რა ო დე ნო-

ბა მა ინც შემ ცირ დე ბა“, – გან მარ ტავს ეკო ნო მის ტი.

ლა რი ზა ცი ის 10-პუნქტიანი გეგ მის კრი ტი კო სე ბი თა ვის 

დრო ზე სეს ხე ბის გაძ ვი რე ბა საც პროგ ნო ზი რებ დ ნენ. თუმ ცა, 

თუ სეს ხებ ზე სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს გა დავ ხე-

დავთ, გან სა კუთ რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი არ ჩანს. ბო ლო, აპ რი-

ლის მო ნა ცე მე ბით კი ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 

წლი ურ მა სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ მა 15.9% შე ად გი ნა, 

რაც ბო ლო პე რი ო დის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე-

ბე ლი ა.

ლა რი ზა ცი ის 10-პუნქტიანი გეგ მის ერ თ -ერთ კომ პო ნენტს 

წარ მო ად გენ და სეს ხე ბის გა ლა რე ბის პროგ რა მაც. ის ფი ზი კუ-

რი პი რე ბის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი დო ლა რით 

დე ნო მი ნი რე ბუ ლი სა ბან კო სეს ხე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ლა-

რე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, მთავ რო ბამ 

შე ღა ვა თი ა ნი კურ სით სეს ხე ბის გა ლა რე ბა და ა სუბ სი დი რა, 

ხო ლო ეროვ ნულ მა ბან კ მა კო მერ ცი ულ ბან კებს გა ლა რე ბის-

თ ვის სა ჭი რო დო ლა რი მი ა წო და. პროგ რა მის გან მავ ლო ბა ში 

400 მი ლი ო ნი დო ლა რის სა სეს ხო პორ ტ ფე ლი დან სულ 78.7 

მი ლი ო ნი დო ლა რის მო ცუ ლო ბის სეს ხი გა ლარ და. მთავ რო ბის 

სუბ სი დი ის მო ცუ ლო ბამ კი, და გეგ მი ლი 65 მი ლი ო ნის ნაც ვ-

ლად, 15.7 მი ლი ო ნი ლა რი შე ად გი ნა. 

ტენ დენ ცი ა ში გან სა კუთ რე ბულს ვე რა ფერს ხე დავს აკა კი 

ცო მა ი ა. მი სი გან მარ ტე ბით, მსეს ხებ ლე ბის ინ ტე რესს არ წარ-

მო ად გენ და სეს ხის გა ლა რე ბა, რა საც ორი მი ზე ზი აქვს:  

ა) ლა რის სეს ხ ზე სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თი მა ღა ლია და ბ) სეს ხის 

აღე ბის მო მენ ტი დან ლა რის კურ სი იმ დე ნად შე იც ვა ლა, რომ 

ლარ ში გა დაყ ვა ნი ლი სეს ხის ძი რი საკ მა ოდ დიდ მო ცუ ლო ბა ზე 

გა დი ო და. „ამიტომ, პროგ რა მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ახა ლი 

მე ქა ნიზ მი და მთავ რო ბამ სეს ხი და ა სუბ სი დი რა. ეს მოქ მე დე-

ბა ხარ ჯი- სარ გებ ლის ჭრილ ში გა ვა ა ნა ლი ზოთ: არა ვის ტვირ თი 

არ შემ სუ ბუ ქე ბუ ლა იმის გა მო, რომ სეს ხი ძვე ლი კურ სით 

და ი ფა რა. გა ლა რე ბის მო მენ ტ ში, სეს ხის გა და სახ დე ლი ძი რი 

დო ლარ ში კვლავ დარ ჩა იმის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ლარ ში, რო-

გორც ეს და ფიქ სირ და სეს ხის აღე ბის მო მენ ტ ში. მსეს ხებ ლე ბი 

და ზა რალ დ ნენ შუ ა ლედ ში, რად გან ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის გა მო 

მათ შე მო სავ ლის უფ რო დი დი მსხვერ პ ლის გა ღე ბა მო უ წი-

ათ რო გორც პრო ცენ ტის, ისე ძი რის მომ სა ხუ რე ბა ზე, ვიდ რე 

ისი ნი ამას ვა რა უ დობ დ ნენ სეს ხის აღე ბის მო მენ ტ ში. ხო ლო 

აღ ნიშ ნუ ლი ზა რა ლის კომ პენ სა ცია არ მომ ხ და რა“, – გვიხ ს ნის 

ეკო ნო მის ტი.

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა მხა რე 

თან ხ მ დე ბა, რომ ლა რი ზა ცია გრძელ ვა დი ა ნი პრო ცე სია და 

შე დე გებს ეტა პობ რი ვად უნ და ვე ლო დოთ. ამ პრო ცეს ში კი 

ლა რის მი მართ ნდო ბის ამაღ ლე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, რის 

მი საღ წე ვა დაც ყვე ლა მხა რეს სა კუ თა რი მო საზ რე ბა გა აჩ ნი ა.

„თი ბი სი ბან კის” გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე 

გი ორ გი შა გი ძე ფიქ რობს, რომ ლა რი ზა ცი ის პრო ცეს ში შე საძ-

ლო ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ინ ფ ლა ცი ის გან და ცუ ლი პრო დუქ-

ტე ბის შე მო ღე ბამ შე ას რუ ლოს. ბან კი რის გან მარ ტე ბით, თუ 

ლარ ში და ზოგ ვას ხელს უშ ლის ვა ლუ ტის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა-

რის და კარ გ ვის მა ღა ლი რის კი, მა შინ ინ ფ ლა ცი ით ინ დექ სი-

რე ბუ ლი სა ბან კო პრო დუქ ტე ბი შე საძ ლო ა, გა მო სა ვა ლი იყოს, 

რო გორც ეს ის რა ე ლი სა და სამ ხ რეთ ამე რი კის ქვეყ ნე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში მოხ და. „ბაზისბანკის“ გე ნე რა ლურ დი რექ ტორს 

ამო სა ვალ წერ ტი ლად ლა რის სტა ბი ლუ რო ბა, ეკო ნო მისტ აკა კი 

ცო მა ი ას კი – ხან გ რ ძ ლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მა ღა ლი 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა მი აჩ ნი ა. 

ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე დო ლა-

რი ზა ცი ა სა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის პირ და პი რი კავ ში-

რი არ იკ ვე თე ბა. ჩანს, რომ ამ მი მარ თე ბა ზე გავ ლე ნას სხვა 

ფაქ ტო რე ბიც ახდენს. მათ შო რის, ყვე ლა ზე მე ტად ალ ბათ არა 

მხო ლოდ ზრდა, არა მედ, სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, რაც 

ძა ლი ან ცვა ლე ბა დი ა.

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი ამ ბობს, რომ დე დო-

ლა რი ზა ცი ის პრო ცეს ში წარ მა ტე ბის უნი კა ლუ რი რე ცეპ ტი არ 

არ სე ბობს. ცნო ბი ლია მხო ლოდ ინ გ რე დი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

დე დო ლა რი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის აუცი ლე ბე ლი შე მად გე ნე-

სტრატეგიები მონეტარული პოლიტიკა
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ლი ნა წი ლე ბი ა: მყა რი მო ნე ტა რუ ლი და გაც ვ ლი თი კურ სის 

პო ლი ტი კა, და ბა ლი და სტა ბი ლუ რი ინ ფ ლა ცია და მდგრა დი 

ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბი. IMF-ის მი ხედ ვით, დო ლა რი ზე ბუ ლი ეკო-

ნო მი კე ბი მა ღალ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ თან არის და კავ-

ში რე ბუ ლი, ამას თან, ასე თი სის ტე მე ბი კრი ზი სე ბის მი მართ 

უფ რო მგრძნო ბი ა რე დ მი იჩ ნე ვა, ხო ლო არას ტა ბი ლუ რი გა რე-

მო არც ად გი ლობ რი ვი და არც სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის თ ვის 

მიმ ზიდ ვე ლი არ არის. სწო რედ ამი ტო მა ა, რომ იმ ქვეყნების 

მთავ რო ბე ბი, სა დაც დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, 

გა მო სა ვალს სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კა ში ეძე ბენ. 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო დე დო ლა რი ზა ცი ის გზის და საწყის-

შია – ფაქ ტი ა, შე დე გე ბი ამ მხრივ უკ ვე ჩანს, თუმ ცა რამ დე ნად 

მდგრა დი და სტა ბი ლუ რია რე გუ ლა ცი ე ბით გაზ რ დი ლი „ლარის 

სან დო ო ბა“, ამას დრო აჩ ვე ნებს.  

დოლარიზაცია და ეკონომიკური ზრდა
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ანტრეპრენიორები
ბიზნესის მართვა

„მამაჩემმა დი დი იმ პე რია შექმნა და ჩე მი მი-
ზა ნი მი სი გან ვი თა რე ბა ა“ , - ა სე გა ეც ნო Forbes Georgia-ს 

თორ ნი კე ქე ბუ რი ა, ბიზ ნეს მენ ბუ ბა ქე ბუ რი ას შვი ლი, რო მე ლიც, 

რო გორც ჩანს, მა მას ყვე ლა ზე მე ტად ახ ლის შექ მ ნის სიყ ვა რულ ში 

და ემ ს გავ სა.

ოჯა ხურ ბიზ ნეს ში ბავ შ ვო ბი დან, თუმ ცა ჯერ ბავ შ ვუ რი ინ ტე რე ს-

ით ჩა ერ თო. არდადეგების დროს მა მას სამ სა ხურ ში მიჰყ ვე ბო და, 

ბავ შ ვუ რი ინ ტე რე სი კი ბიზ ნე სის კე თე ბის სურ ვილ ში მას შემ დეგ 

გადაიზარდა, რაც მიხ ვ და, რომ საქ მე ში რა ღა ცის შეც ვ ლას, გა უმ ჯო-

ბე სე ბას და გან ვი თა რე ბას შეძ ლებ და. „პატარაობიდანვე მინ დო და 

მცოდ ნო და, ვინ, რას, რა ტომ და რო გორ აკე თებს. ყვე ლა სა ფე-

ხურ სა და პო ზი ცი ა ზე მყოფს, თავში ჩა ბეჭ დი ლი მქონ და  – „ვინ, თუ 

არა შენ!“ - ამბობს თორ ნი კე ქე ბუ რი ა, რო მელ მაც ზუს ტად იცო და, 

რომ მი სი სა მო მავ ლო არ ჩე ვა ნიც და ოჯა ხუ რი საქ მის სა ჭი რო ე-

ბაც ან მა მას თან ერ თად, ან და მო უ კი დებ ლად ბიზ ნე სის მარ თ ვა 

იქ ნე ბო და. გა ნათ ლე ბაც შე სა ბა მი სი მი ი ღო – AUP-ის (American 

University of Paris) ბიზ ნე სის მარ თ ვის დიპ ლო მი ს მქონემ, ქარ თულ 

90-იანებგამოვლილი მშობ ლე ბის საქ მეს ამე რი კუ ლი ცოდ ნა და ახა-

ლი სი ცოცხ ლე შეს ძი ნა. 

ოჯა ხურ ბიზ ნეს ში რო ლე ბი მარ ტი ვად გა და ნა წილ და. მთა ვა რი 

მა მა დარ ჩა, მაგ რამ შვილს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში თა ვი სუფ ლე ბა 

არას დ როს შეზღუდ ვი ა. „თუ შე გიძ ლია და გა მოგ დის, უნ და გა ნა ვი-

ქებურიების 
ამბასადორიალი
სას ტუმ რო ე ბი, რეს ტორ ნე ბი, პრო ფე სი-
ული  სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბი, სა ქარ თ ვე ლო ში 
პირ ვე ლი პრო ფე სი ული გოლ ფის მო ე და ნი, 
საცხე ნოს ნო, ტირი და უმაღ ლე სი კა ტე გო-
რი ის სა მო რი ნე – ეს ქე ბუ რი ე ბის იმ პე რი ის 
მხო ლოდ ქარ თუ ლი ნა წი ლი ა. Ambassadori 
Group-ის მარ თ ვა ში 30 წლის თორ ნი კე ქე ბუ-
რია კარგა ხნის წინ ჩა ერ თო და მა მის, ბუ ბა 
ქე ბუ რი ას გზას ახა ლი ხედ ვით აგ რ ძე ლებს. 

ავტორი: ხათუნა ხვედელიძე

ფოტო: ნიკა ფანიაშვილი
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თორნიკექებურია
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ანტრეპრენიორები ბიზნესის მართვა

თა რო ის ბიზ ნე სი, რაც ოჯა ხი სგან გად მო გე ცა, 

მაგ რამ თუ ამას ვერ ახერ ხებ, აუცი ლებ ლად 

უნ და და იწყო იმის კე თე ბა, რაც შენ თ ვის სა ინ-

ტე რე სოა და უკე თე სად გა მოგ დის“, – თორ ნი კე 

საქ მეს ასე ეკიდება, მიაჩნია, რომ მა მის გზის 

გაგ რ ძე ლე ბა მის თ ვის ჯერ სტარ ტა პი ა, თუმ ცა 

გა მოც დი ლე ბა და მო უ კი დებ ლა დაც და აგ რო ვა. 

ბავ შ ვო ბი დან სას ტუმრო ე ბის ბიზ ნე სის შემ-

ყუ რემ ევ რო პა ში სა კუ თა რი რეს ტო რა ნი და 

ლა უნ ჯი გახ ს ნა და შე დე გიც მი ი ღო. ახ ლა ახა ლი 

გა მოწ ვე ვე ბის ძი ე ბის ეტაპ ზეა და ყვე ლა ზე 

სა ინ ტე რე სოდ ბა თუ მის ამ ბი ცი უ რი პრო ექ ტი 

ეჩ ვე ნე ბა: „ამბასადორის“ ლო გო მა ლე აჭა რა ში 

– ზღვის პი რას და სათხი ლა მუ რო კუ რორ ტებ ზე 

გა მოჩ ნ დე ბა.

სა ნამ ბა თუმ ში „ამ ბა სა დო რის” დრო შა აფ-

რი ალ დე ბა, მა ნამ დე „ამბასადორი თბი ლისს“ 

კი დევ ერ თხელ ვეს ტუმ რე. ძველ თბი ლის ში, 

მტკვრის მარ ჯ ვე ნა სა ნა პი რო ზე გა შე ნე ბუ ლი 

ხუთვარ ს კ ვ ლა ვი ა ნი სას ტუმ რო ახ ლა იმა ზე დი-

დი და მომ ხიბ ლა ვია, ვიდ რე პირ ვე ლი სტუმ რო-

ბი დან ჩემს მეხ სი ე რე ბას შე მორ ჩა. ვი ზუ ა ლუ რი 

ცვლი ლე ბის მი უ ხე და ვად, პირ ვე ლა დი გან წყო ბა 

უც ვ ლე ლად და მიბ რუნ და, რო ცა მი სა ღებ ოთახ ში 

ხე ლით მო ხა ტულ გუმ ბათს თვალი კი დევ ერ-

თხელ შე ვავლე. 

ქე ბუ რი ე ბის თბი ლი სუ რი ამ ბა სა დო რი ა ლი 

2004 წლი დან იწყე ბა. 7 ნომ რით დაწყე ბუ ლი 

მას პინ ძ ლო ბა ახ ლა 121 უდ რის, სა ი და ნაც 18 ლუქ-

სია, 460 კვ/მ სივ რ ცეს საპ რე ზი დენ ტო ნო მე რი  

იკავებს, სას ტუმ როს ტე რა სე ბი და ხე დე ბი კი 

ლაქ შე რი დას ვე ნე ბის თ ვის სა უ კე თე სო არ ჩე ვა-

ნი ა. „ჩვენი გათ ვ ლა არ არის იაფი პრო დუქ ტის 

შექ მ ნა, რო მე ლიც მა ინც იმუ შა ვებს. ქარ თ ვე-

ლი მომ ხ მა რე ბე ლი დღეს უფრო მომ თხოვ ნი ა, 

ვიდ რე რამ დე ნი მე წლის წინ იყო. ტუ რის ტიც 

ხარისხზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი  და თუ სა უ კე თე სო 

მომ სა ხუ რე ბას შევ თა ვა ზებთ, ეს ქვეყ ნის გან ვი-

თა რე ბა ზეც აისა ხე ბა“, – ამ ბობს თორ ნი კე ქე ბუ-

რია და მიყ ვე ბა, რომ თბი ლი სის „ამ ბა სა დო რის” 
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ის ტო რი ულ ნა წილს ახა ლი სი ცოცხ ლე 2013 წელს 

იტა ლი ელ მა დი ზა ი ნე რებ მა შეს ძი ნეს. თბი ლი ფე-

რე ბის გა მა ნომ რებ ში, ფრან ჩეს კო მო ლო ნის ექ-

ს კ ლუ ზი უ რი ავე ჯი, ექ ს კ ლუ ზი უ რი მარ მა რი ლოს 

აბა ზა ნე ბი, მო ზა ი კით მო პირ კე თე ბუ ლი სპა – ეს 

ყვე ლა ფე რი დი ზა ი ნის იტა ლი ურ ხა სი ათს უფ რო 

მკვეთ რად გა მო ხა ტავს და ინტერიერს ელე გან-

ტურ დე დო ფალს ამ ს გავ სებს. 

სა უბ რის გა საგ რ ძე ლებ ლად შე სა ფე რი სი 

ად გი ლის შერ ჩე ვა მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გა მო 

გა მიჭირ და. სა ბო ლო ოდ კი აზი ურ და იტა ლი ურ 

რეს ტორ ნებს სას ტუმ როს ის ტო რი ულ ნა წილ ში 

მდე ბა რე VIP ლა უნ ჯი „ფლამინგო“ ვარ ჩი ე, სა დაც 

ში და ეზოს გავ ლით მოვ ხ ვ დით. „ჩვენ შევ ქ მე-

ნით სას ტუმ რო, რო მე ლიც რე გი ო ნის სა ვი ზი ტო 

ბარათად იქცა“, – მე უბ ნე ბა თორ ნი კე ქე ბუ რია და 

სას ტუმ როს მარ ჯ ვე ნა ნა წილ ში გან თავ სე ბულ 

უმაღ ლე სი კა ტე გო რი ის სა მო რი ნეს მაჩ ვე ნებს – 

ად გილს, სა დაც ყვე ლას შე უძ ლია თა ვი ჩემ სა ვით, 

შეს ვ ლის თა ნა ვე მო გე ბუ ლად იგ რ ძ ნოს. 

„‘ამბასადორიჯგუფი’საუკეთესო
მაგალითიაიმისა,თუროგორშეიძლე
ბაშეიქმნას100პროცენტითქართული
ბრენდიდაძალიანმოკლევადაშისაერ
თაშორისოცნობილიბრენდებისღირსე
ულკონკურენტადიქცეს“, – ასე ახა სი ა თებს 

ქე ბუ რი ე ბის ქმნი ლე ბას „სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის” 

გენერალური დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ვა სილ 

ხო დე ლი, რო მე ლიც ქე ბუ რი ე ბის ბიზ ნესს წლე ბია, 

იც ნობს. ბან კისა და „ამ ბა სა დო რი ჯგუ ფის” თა-

ნამ შ რომ ლო ბა უკ ვე ხუთ წელს და ბევრ საქ მეს 

ით ვ ლის. გარ და იმი სა, რომ ყვე ლა სა ხის სა ბან-

კო მომ სა ხუ რებს უწევს, „სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მა” 

და ა ფი ნან სა რო გორც თბი ლი სის, ისე კაჭ რე თის 

სას ტუმროს გა ფარ თო ე ბაც. 

„ბანკის მხარ და ჭე რის გა რე შე მსხვი ლი პრო-

ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა თით ქ მის შე უძ ლე ბე-

ლი ა, ამი ტომ ჩვე ნი არ ჩე ვა ნი გა მოც დილ, სან დო 

და კომ ფორ ტულ ბან კ ზე შე ჩერ და: მა თი თა ნად-

გო მით აშენ და „ამბასადორი კაჭ რე თის“ ახა ლი 

კორ პუ სიც“, – მე უბ ნე ბა თორ ნი კე ქე ბუ რია და 

თბი ლი სის „ამ ბა სა დო რის” ამო უ წუ რა ვი შე საძ-

ლებ ლო ბე ბი დან კა ხე თის რე გი ონ ში მივ ყა ვარ. 

თბი ლის თან ყვე ლა ზე ახ ლოს მდე ბა რე 

სას ტუმ რო კომ პ ლექ სი გურ ჯა ა ნის რა ი ონ ში, კაჭ-

რეთ ში ა. 50 ჰექ ტარ ზე გა შე ნე ბუ ლი კომ პ ლექ სი 

სხვა დას ხ ვა გე მოვ ნე ბი სა თუ მოთხოვ ნი ლე ბის 

ადა მი ა ნის ინ ტე რეს ზეა მორ გე ბუ ლი. შე საძ ლებ-

ლო ბე ბი აქ სურ ვი ლებ ზე მე ტია – პირ ვე ლი, რაც 

თვალ ში გხვდე ბა, „ამბასადორი კაჭ რე თის“ 

სა ვი ზი ტო ბა რა თი – რე გი ონ ში ერ თა დერ თი, 

პრო ფე სი ული გოლ ფის მო ე და ნი ა, აქ ვეა ასე ვე 

რე გი ონ ში პირ ვე ლი და ჯერ კი დევ ერ თა დერ თი 

ოლიმ პი უ რი აუზიც. მოკ ლედ, დას ვე ნე ბა სა და 

გან ტ ვირ თ ვას თან ერ თად „ამბასადორი კაჭ რე-

თი“ სპორ ტუ ლი ცხოვ რე ბის მოყ ვა რუ ლთათვის 

ნამ დ ვი ლი სა მოთხე ა. ჩოგ ბურ თის კორ ტე ბით, 

კა ლათ ბურ თი სა და ფეხ ბურ თის მო ედ ნე ბით, 

საცხე ნოს ნოთი თუ ტირით – ეს არის ად გი ლი, 

სა დაც დრო არას დ როს გე ყო ფათ. 182 ნომ რი დან 

106 სრუ ლი ად ახა ლი, თა ნა მედ რო ვე დი ზა ი ნით 

შექ მ ნი ლი ნო მე რი ა. 

„საქართველო ტუ რის ტე ბის თ ვის მიმ ზიდ ვე-

ლი ქვე ყა ნაა და სა სი ხა რუ ლო ა, რომ ტუ რიზ მი 

ყო ველ წ ლი უ რად ვი თარ დე ბა, თუმ ცა ამ სფე როს 

ხელ შეწყო ბა პირ ველ რიგ ში სწო რედ ჩვენ, სას-

ტუმ რო და სა რეს ტორ ნო ბიზ ნესს გვმარ თებს. 

ამი ტომ ჩვენ ვმუ შა ობთ იმა ზე, რომ ‘ამბასადორი  

ჯგუფ მა’ ყვე ლა ტუ რის ტუ ლი სეგ მენ ტის დაკ მა ყო-

ფი ლე ბა შეძლოს”, – ამ ბობს თორ ნი კე ქე ბუ რი ა, 

რომ ლის სურ ვი ლია, თბი ლი სისა და კაჭ რე თის 

„ამ ბა სა დო რე ბმა” უცხო ე ლ სტუმრებსაც კარგი 

მასპინძლობა გაუწიონ.

„‘ამბასადორიჯგუფი’მართლაცხელს
უწყობსსაერთაშორისოთუადგილობ
რივიტურიზმისგანვითარებას,რისი
ერთერთიმნიშვნელოვანიკომპონენტი
კარგისასტუმროებია“, - ადას ტუ რებს ვა სილ 

ხო დე ლიც, თუმ ცა ტუ რის ტუ ლი დატ ვირ თ ვის 

გარ და კაჭ რე თის სას ტუმ როს რო ლი კა ხე თის 

რე გი ო ნის, გან სა კუთ რე ბით კი გურ ჯა ა ნის რა ი-

ო ნის გან ვი თა რე ბა შიც დი დი ა. სას ტუმ როს 200 

თა ნამ შ რომ ლის 97 პრო ცენ ტი ად გი ლობ რი ვი 

კად რი ა. ორი ვე „ამ ბ ასა დო რი“კი ჯამ ში 1000-

მდე და საქ მე ბულ ადა მი ანს აერ თი ა ნებს. 

ორი მთა ვა რი შე კითხ ვა დღეს უპა სუ ხოდ 

დამ რ ჩა – რამ დე ნია ქე ბუ რი ე ბის ქო ნე ბა და „რა 

ღირს“ „ამბასადორები“? „არსებობს ძა ლი ან ბევ-

რი ფორ მუ ლა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ვით ვ ლით 

ღი რე ბუ ლე ბებს“, – მპა სუ ხობს თორ ნი კე ქე ბუ რია 

და ბა თუ მუ რი ამ ბა სა დო რი ა ლის დაწყე ბამ დე 

მემ შ ვი დო ბე ბა. 
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სტაბილურობის
სასწორი
2019 წლი დან, 7-წლიანი პა უ ზის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი ფი-
ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ან გა რი შის ყო ველ წ ლი ურ გა მოქ ვეყ ნე ბას და იწყებს. 
სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბით, ან გა რი შის სტრუქ-
ტუ რა ზე მუ შა ო ბა უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა. გა სუ ლი წლის სექ ტემ ბ რი დან, ასე ვე სსფ-ის 
რე კო მენ და ცი ით, ცენ ტ რა ლურ ბან კ ში ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ანა ლი ზის 
დე პარ ტა მენ ტი შე იქ მ ნა, რომ ლის მი ზა ნი ა, სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ-
ტი კის შე სა ბა მი სად, შე ი მუ შა ოს და გა ნა ვი თა როს ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 
პო ლი ტი კის ჩარ ჩო. ეროვ ნუ ლი ბან კი ამ ჩარ ჩო ზე და მის აღ ს რუ ლე ბა ზე სრუ ლად 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი იქ ნე ბა, რად გან, რო გორც ბან კ ში აგ ვიხ ს ნეს, ერ თი მხრივ, არ-
სე ბობს ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რის მი ხედ ვი თაც შეგ ვიძ ლია შე ვა ფა სოთ, 
თუ რამ დე ნად სტა ბი ლუ რია საფინანსო სის ტე მა – კერ ძოდ, ხელს უნ და უწყობ დეს 
ეკო ნო მი კის გრძელ ვა დი ან და მდგრად გან ვი თა რე ბას, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
უნ და იყოს საკ მა რი სად მდგრა დი შო კე ბის მი მართ და სის ტე მუ რი რის კე ბი მი ნი-
მუ მამ დე უნ და იყოს და სუ ლი – მე ო რე მხრივ, ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ერ თი ა-
ნი გან მარ ტე ბა პრაქ ტი კუ ლად არ არ სე ბობს და მსოფ ლი ოს ყვე ლა ცენ ტ რა ლუ რი 
ბან კი მას თა ვი სე ბუ რად გან მარ ტავს. აქე დან და კი დევ ბევ რი სხვა მი ზე ზი დან 
გა მომ დი ნა რე, Forbes Banker-მა გა დაწყ ვი ტა, გა გაც ნოთ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც 
ეროვ ნულ ბან კ ში ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ანა ლიზს აწარ მო ებს. ეს ამა ვე სა-
ხელ წო დე ბის დე პარ ტა მენ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ზვი ად ზედ გი ნი ძე ა.

ავტორი: თელარა გელანტია

რეგულატორები 
ეროვნული ბანკი
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მოგესალმებით,ბატონოზვიად.პირველრიგშიგვაინ
ტერესებს,უფროპროაქტიურიგახდებასები?რაგზე
ბითდარაინტენსივობითმიიღებენსაზოგადოებადა
დაინტერესებულიმხარეებიინფორმაციასსებისმიერ
შემუშავებულპოლიტიკაზე?

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბის თ-

ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა გამ ჭ ვირ ვა ლო-

ბას და კო მუ ნი კა ცი ას. ჩვენ კო მი ტე ტის მუ შა ო ბის ფორ მა ტი 

გან ვა ახ ლეთ და იგი სა ჯა რო გავ ხა დეთ. კო მი ტე ტი იკ რი ბე ბა 

კვარ ტალ ში ერ თხელ, წი ნას წარ დად გე ნი ლი კა ლენ დ რის შე სა-

ბა მი სად და ყო ვე ლი სხდო მის შემ დეგ ქვეყ ნ დე ბა პრეს რე ლი-

ზი, რო მელ შიც აღ წე რი ლია ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი, გა მოწ-

ვე ვე ბი და კო მი ტე ტის ხედ ვა. წე ლი წად ში ორ ჯერ, კო მი ტე ტის 

სხდო მის შემ დეგ, ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტი მარ თავს 

პრეს კონ ფე რენ ცი ას და სა ზო გა დო ე ბას აც ნობს კო მი ტე ტის 

ხედ ვას ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის თე მებ ზე და და გეგ მილ თუ 

გა ტა რე ბულ სა პა სუ ხო ღო ნის ძი ე ბებს.  

ფინანსურისტაბილურობისკომიტეტისპირველისხდო
მისშემდეგ(2018წლის1მარტი)გამოქვეყნებულპრეს
რელიზშიყურადღებაჭარბვალიანობისთემაზეიყო
გამახვილებული,რასაცშემდეგრიგირეგულაციების
დაანონსებამოჰყვადანაწილიუკვეამოქმედდა.დღეს
ჭარბვალიანობაპრობლემაათუგამოწვევა?

ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის თე მა ფი ნან სუ რი სტა-

ბი ლუ რო ბის ერ თ -ერთ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს, რო მე ლიც 

ბო ლო პე რი ოდ ში ეროვ ნუ ლი ბან კის ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის 

მთა ვა რი ამო ცა ნა გახ და. ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის სეს ხე ბის ზრდა 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თა ნამ დე ვი პრო ცე სია და ზო მი-

ე რი დო ზით აუცი ლე ბე ლიც არის მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო-
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ბის თ ვის, თუმ ცა, რო გორც სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა და 

კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, ჭარ ბი საკ რე დი ტო ტვირ თი შე საძ ლო ა, 

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის თ ვის სის ტე მურ პრობ ლე მად იქ-

ცეს. ამ გა მოწ ვე ვის სა პა სუ ხოდ, რო გორც სა ზო გა დო ე ბის თ ვი-

საა ცნო ბი ლი, ეროვ ნუ ლი ბან კი კომ პ ლექ სურ ღო ნის ძი ე ბებს 

ახორ ცი ე ლებს.

ამღონისძიებებისშესახებ,ბუნებრივია,ჩვენთვისაც
ცნობილიადამათშორისერთერთიაპასუხისმგებლი
ანიდაკრედიტებისჩარჩოსამოქმედება,რამაცბევრი
კრიტიკადაკითხვაცგამოიწვიაროგორცექსპერტების,
ისეკერძოსექტორისმხრიდან–რაგავლენაექნებაამ
რეგულაციებსეკონომიკისდაკრედიტებასადა,შესაბა
მისად,ეკონომიკისზრდაზე?

პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის ჩარ ჩოს ამოქ მე დე ბა არ 

ისა ხავს მიზ ნად მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის სეს ხის აღე ბის შეზღუდ-

ვას. სრუ ლად ვაც ნო ბი ე რებთ, საკ რე დი ტო რე სურ სის ხელ მი-

საწ ვ დო მო ბას რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს მო სახ ლე ო ბის თ ვის და 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თ ვის, თუმ ცა ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

გა ვაც ნო ბი ე როთ, რომ თუ არ დავ ნერ გეთ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი 

დაკ რე დი ტე ბის სტან დარ ტი, გრძელ ვა დი ა ნად ეკო ნო მი კი სა 

და საფინანსო სექ ტო რის მდგრა დო ბა ვერ იქ ნე ბა უზ რუნ ველ-

ყო ფი ლი. ამას ვე ადას ტუ რებს სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე-

ბა და წამ ყ ვა ნი ინ ს ტი ტუ ტე ბის კვლე ვე ბი. მა გა ლი თის თ ვის, 

ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის ზრდის შე დე გად გა უ ა რე სე ბულ ცხოვ რე ბის 

სტან დარ ტებს, ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის გაზ რ დილ რის-

კებ სა და სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებს ადას ტუ რებს ლიტ ვის, 

ეს ტო ნე თის, ეს პა ნე თის, ბრი ტა ნე თი სა და სხვა ქვეყ ნე ბის ის-

ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა. შე დე გად, შე სა ბა მი სი წამ ყ ვა ნი სა-

ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ, რო გო რი ცაა მსოფ ლიო 

ბან კი, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი, ევ რო პის ბან კე ბის 

ასო ცი ა ცი ა, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი დაკ რე-

დი ტე ბის პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი სტან დარ ტის და დე ბი თი რო ლი 

ეკო ნო მი კის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის და, შე სა ბა მი სად, 

მო სახ ლე ო ბის თ ვის. ამ დე ნად, ჩვე ნი რე გუ ლა ცი ე ბით მივ ყ ვე-

ბით მსოფ ლი ოს სა უ კე თე სო პრაქ ტი კას, რაც სა ბო ლო ოდ სწო-

რედ ეკო ნო მი კი სა და საფინანსო სექ ტო რის ინ ტე რე სებ ში ა. 

ის, რაც მო სახ ლე ო ბი სა და ქვეყ ნის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

არის მდგრა დი ანუ გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და 

ამ მხრივ თან ხ ვ დე ნა შია ინ ვეს ტო რის ინ ტე რეს თან, რო მე ლიც 

ჩვე ნი ქვეყ ნის საფინანსო სექ ტორ ში აბან დებს ფულს.

გამოდის,რომეროვნულიბანკისგრძელვადიანი
ლოგიკით,სჯობს,დღესგარკვეულწილადშენელდეს
ეკონომიკისდაკრედიტება,რომმომავალშიმდგრადი
ზრდამივიღოთ?

ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ და ნერ გი ლი პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი 

დაკ რე დი ტე ბის სტან დარ ტის მი ზა ნი ა, რომ საფინანსო ინ ს ტი-

ტუტ მა სეს ხი კლი ენ ტის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე მოწ მე ბის 

სა ფუძ ველ ზე გას ცეს და ეკო ნო მი კის დაკ რე დი ტე ბაც ამის 

შე სა ბა მი სად მოხ დეს. ასე ვე, რო დე საც სა უ ბა რია იმა ზე,  თუ 

რა გავ ლე ნა ექ ნე ბა ეროვ ნუ ლი ბან კის რე გუ ლა ცი ებს დაკ რე-

დი ტე ბა ზე, მხო ლოდ შეზღუდ ვებ ზე არ უნ და გა ვა მახ ვი ლოთ 

ყუ რადღე ბა. კერ ძოდ, გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე მოწ მე ბის 

მოთხოვ ნის გარ და, ამა ვე რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში ხდე ბა: 1) 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ-

რის, საკ რე დი ტო ბი უ რო სა და საფინანსო სექ ტო რის ეფექ-

ტი ა ნად კო ორ დი ნა ცი ის მიზ ნით, რაც მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 

შე ამ ცი რებს ინ ფორ მა ცი ის ასი მეტ რი ას გამ სეს ხე ბელ სა და 

მსეს ხე ბელს შო რის და ამ დე ნად გა ა მარ ტი ვებს საფინანსო 

ინ ტი ტუ ტის თ ვის კლი ენ ტის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე მოწ მე-

ბას, და გვაქვს მო ლო დი ნი, რომ ეს და მა ტე ბით შე ამ ცი რებს 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს სეს ხებ ზე; 2) ე.წ. არა ფორ მა ლურ 

სექ ტორ ში მყოფ ჩვენს მო ქა ლა ქე ებსა და თვით და საქ მე ბუ-

ლებს მი ე ცათ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი, კერ ძოდ, ბრუნ ვი დან 

1%-ის გა დახ დით შეძ ლე ბენ ე.წ. ფორ მა ლურ სექ ტორ ში გა დას-

ვ ლას და, შე სა ბა მი სად, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-

რით სარ გებ ლო ბას, რო მე ლიც ამარ ტი ვებს მა თი შე მო სავ ლის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბას, ხო ლო ეს უკან ასკ ნე ლი გა მო იწ ვევს მათ თ-

ვის სეს ხ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბას; 3) მო სახ-

ლე ო ბის სა სარ გებ ლოდ იზ რ დე ბა კლი ენ ტის და ცუ ლო ბა სეს ხის 

აღე ბის შემ თხ ვე ვა ში. კერ ძოდ, ვამ კაც რებთ და ევ როს ტან-

დარ ტებ თან ვა ახ ლო ებთ მსეს ხებ ლე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

სტან დარტს, რაც სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში უპ რე ცე დენ ტო ა. 

ამ და სხვა ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩვე ნი მო ლო დი-

ნი ა, რომ გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ეს რე ფორ მა სარ გე-

ბელს მო უ ტანს მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ფე ნას და ხელს შე უწყობს 

საფინანსო სექ ტო რის მდგრად ზრდას.

მოკლევადაშირაპროგნოზებიგაქვთ?
რაც შე ე ხე ბა მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა-

ცი ის ეფექტს ეკო ნო მი კა ზე, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ეკო-

ნო მი კურ სუ ბი ექ ტებს სჭირ დე ბათ დრო ნე ბის მი ერ რე გუ ლა ცი-

ასთან ადაპ ტა ცი ის ა და ახალ სტრა ტე გი ა ზე გა დაწყო ბის თ ვის, 

ამან შე საძ ლო ა, გა მო იწ ვი ოს დრო ე ბით მცი რე შე ნე ლე ბა, თუმ-

ცა სებ -ის რე გუ ლა ცი ებ ში საკ მა რი სი მოქ ნი ლო ბაა გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლი იმის თ ვის, რომ უარ ყო ფი თი ეფექ ტი გარ და მა ვალ 

პე რი ოდ შიც კი მი ნი მა ლუ რი იყოს. თა ვის მხრივ, გარ და მა ვა ლი 

პე რი ო დი მით უფ რო მარ ტი ვი იქ ნე ბა, რაც უფ რო სწრა ფად 

მოხ დე ბა მა ღა ლი საკ რე დი ტო სტან დარ ტე ბის მქო ნე სეს ხე-

ბით ჩა ნაც ვ ლე ბა იმ სეს ხე ბი სა, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მ გებ ლი ან 

სტან დარტს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. ასე ვე, რაც უფ რო სწრა ფად 
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გა და ვა არ სე ბუ ლი ე.წ. ჩრდი ლო ვა ნი სექ ტო რი ე.წ. ფორ მა ლურ 

ეკო ნო მი კა ში.

რაარისსაქართველოსსაფინანსოსექტორისძირი
თადიგამოწვევები,რაცფინანსურისტაბილურობის
დეპარტამენტისმიერუკვეიდენტიფიცირებულია?

საფინანსო სექ ტო რის გა მოწ ვე ვებ ზე სა უბ რი სას უნ და გა-

ვით ვა ლის წი ნოთ ის კომ პ ლექ სუ რო ბა, რაც საფინანსო სექ ტო-

რი სა და და ნარ ჩე ნი ეკო ნო მი კის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას ახა სი-

ა თებს, რაც იმას გუ ლის ხ მობს, რომ სა ფი ნან სო სექ ტო რი ვერ 

იქ ნე ბა სტა ბი ლუ რი და მით უმე ტეს მზარ დი და ნარ ჩე ნი ეკო ნო-

მი კის გან იზო ლი რე ბუ ლად. ამ დე ნად, სა ფი ნან სო სექ ტო რის 

გა მოწ ვე ვე ბი ქვეყ ნის მაკ რო ფი ნან სურ გა რე მოს თან ერ თობ-

ლი ო ბა ში უნ და გან ვი ხი ლოთ. ამ მხრივ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო რე გი ონ ში და გლო ბა ლუ რად ეკო ნო მი-

კუ რი ვი თა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ფონ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ეკო-

ნო მი კა გა ნაგ რ ძობს სა გა რეო შო კის გავ ლე ნი დან გა მოს ვ ლას. 

შე დე გად, უმ ჯო ბეს დე ბა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 

რაც ხელს უწყობს ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბული ფი ნან სუ რი 

სტა ბი ლუ რო ბის რის კე ბის შემ ცი რე ბას. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 

2017 წლი დან საგ რ ძ ნო ბი გა უმ ჯო ბე სე ბა შე ი ნიშ ნე ბა მიმ დი ნა-

რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით, რა შიც, 

თა ვის მხრივ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა ლა რის გაც ვ-

ლი თი კურ სის მცუ რავ მა რე ჟიმ მა. საფინანსო სექ ტო რის თ ვის 

სა გა რეო რის კ ფაქ ტო რე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვი ა აშშ დო ლა რის 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის (ლიბორის) მო სა ლოდ ნე ლი ზრდა, 

რაც სა ყუ რადღე ბოა საფინანსო სექ ტო რის თ ვის, გა მომ დი ნა რე 

მათ ვალ დე ბუ ლე ბებ ში უცხო ე თი დან მო ზი დუ ლი რე სურ სე ბის 

მა ღა ლი წი ლი დან. 

ეროვნულბანკსრაშეუძლიადარასაკეთებსამრისკე
ბისსაპასუხოდ?

ეროვ ნუ ლი ბან კი, ამ რის კებ თან და კავ ში რე ბით, ახორ ცი ე-

ლებს სა ბან კო სექ ტო რის სტრე სუ ლი სცე ნა რე ბის ანა ლიზს და, 

ჩვე ნი შე ფა სე ბით, რის კე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად მი ტი გი რე ბუ-

ლი ა. ამავ დ რო უ ლად, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ბან კო სექ ტო რი 

ინარ ჩუ ნებს მა ღალ ლიკ ვი დო ბას  და მა ღალ კა პი ტა ლი ზა ცი ას. 

ასე ვე, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის ფონ ზე, 

უმოქ მე დო სეს ხე ბის წი ლი შემ ცი რე ბას გა ნაგ რ ძობს. ეროვ-

ნუ ლი ბან კის მი ერ, ბა ზელ III სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, 

2016 – 2017 წლებ ში უკ ვე და ნერ გილ იქ ნა ლიკ ვი დო ბი სა და კა-

პი ტა ლის მოთხოვ ნე ბის ახა ლი ჩარ ჩო, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

სა ზე დამ ხედ ვე ლო მიდ გო მე ბი უფ რო მე ტად რის კ ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი გახ და. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ამ თვალ საზ რი სით  ქარ-

თუ ლი სა ბან კო სის ტე მა რე გი ონ ში ერ თ -ერ თი მო წი ნა ვე ა. 

საფინანსოსექტორისგამოწვევებსშორისრაპოზიცია
უჭირავსდოლარიზაციისკოეფიციენტსდღეს?

დო ლა რი ზა ცია საფინანსო სექ ტო რის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე-

ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა, რაც ზრდის საფინანსო სექ ტო-

რი სა და მთლი ა ნად ეკო ნო მი კის მოწყ ვ ლა დო ბას შე საძ ლო 

სა გა რეო შო კე ბის მი მართ. დო ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე ბის თ ვის 

ბო ლო წლებ ში არა ერ თი ნა ბი ჯი გა და იდ გა და ეს ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ერ თ -ერთ პრი ო რი ტე ტად რჩე ბა. 

შე დე გად, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დო ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე ბის 

ტენ დენ ცია აშ კა რაა რო გორც მთლი ა ნად სეს ხე ბის და გან სა-

კუთ რე ბით ფი ზი კუ რი პი რე ბის სეს ხე ბის, ასე ვე დე პო ზი ტე ბის 

კუთხი თაც. 

როგორცცნობილია,ფინანსურისტაბილურობისანგა
რიშსსები7წლიანიპაუზისშემდეგ,2019წელსგამოაქ
ვეყნებსდაამაზემუშაობაუკვედაწყებულიგაქვთ.რაზე
იქნებააქცენტებიგაკეთებული?

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ანა ლიზს და შე სა ბა მი სი 

პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თ ვის. ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 

ან გა რიშ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა ძი რი თა დი რის კე ბი, ეროვ-

ნუ ლი ბან კის სა პა სუ ხო ღო ნის ძი ე ბე ბი და ფი ნან სურ სტა ბი ლუ-

რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხე ბი. თა ნა მედ-

რო ვე სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს 

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ან გა რიშ ში მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი-

რე ბუ ლი ანა ლი ზის წარ მოდ გე ნას, რად გან ასეთ შემ თხ ვე ვა ში 

საფინანსო სექ ტო რი, ინ ვეს ტო რე ბი და ზო გა დად ეკო ნო მი კის 

მო ნა წი ლე ე ბი უკეთ ინ ფორ მი რე ბულ ნი არი ან მო სა ლოდ ნე ლი 

რის კე ბის შე სა ხებ და შე სა ბა მი სად ახ დე ნენ სტრა ტე გი ის შე-

მუ შა ვე ბას. ჩვენც სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით მივ დი ვართ. 

ზვიად ზედგინიძე საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას 2017 წლის სექტემბრიდან იკავებს. ის არის 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობისა და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტების წევრი.

2011 - 2017 წლებში მუშაობდა მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე, სადაც მაკროეკონომიკური პროგნოზირებისა და მონეტარული პოლიტიკის 

ანალიზს უძღვებოდა.

ზვიად ზედგინიძემ საქართველოს ეროვნულ ბანკში მუშაობა 2008 წელს, სპეციალისტის თანამდებობაზე დაიწყო. 

დამთავრებული აქვს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET). აქვს მაგისტრის ხარისხი.  ასევე, ფლობს ეკონომიკის დოქტორის ხარისხს. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ 

საერთაშორისო კონფერენციასა და მსოფლიოს წამყვანი კვლევითი ცენტრების ტრენინგებში. 

2011-2012 წლებში სტაჟირება გაიარა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (აშშ, ვაშინგტონი) კვლევების დეპარტამენტში. პერიოდულად კითხულობს ლექციებს  სხვადასხვა უნივერსიტეტში. 
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პ
ა  სუ  ხის   მ   გებ   ლი  ა  ნი დაკ   რე  დი  ტე  ბის ჩარ   ჩო რომ შე  იქ   მ  -

ნე  ბო  და, მო  უ  ლოდ   ნე  ლი არა  ვის   თ   ვის იყო. სა  ფი  ნან   სო 

სექ   ტო  რის მდგრა  დო  ბის   კენ გა  და  სად   გ   მე  ლი ნა  ბი  ჯე  ბის 

კონ   ტუ  რე  ბი ჯერ კი  დევ BANKER-ის წი  ნა გა  მო  ცე  მა  ში 

გა  მო  იკ   ვე  თა. მა  შინ სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო  რის   თ   ვის ყვე  ლა  ზე პრო  ფი -

ლურ გა  მო  ცე  მას პი  რა  დად ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის პრე  ზი  დენ   ტი კო  ბა 

გვე  ნე  ტა  ძე ესა  უბ   რა.

თუმ   ცა, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ეროვ   ნუ  ლი ბან   კი პირ   ვე  ლი 

იყო, ვინც სა  ბან   კო და არა  სა  ბან   კო სფე  როს რე  გუ  ლა  ცი  ებ   ზე ღი  ად 

და  იწყო სა  უ  ბა  რი, კო  მერ   ცი  უ  ლი ბან   კე  ბის და თა  ვად ამ რე  გუ  ლა  ცი -

ე  ბის მი  მარ   თაც ინ   ტე  რე  სი უფ   რო მე  ტად მას შემ   დეგ გაღ   ვივ   და, რაც 

ფი  ნან   ს   თა მი  ნის   ტ   რ   მა ასე  თი ფრა  ზა თქვა: „საქართველოს სა  ბან   კო 

სის   ტე  მა უნ   და იყოს არა ეკო  ნო  მი  კის გან   ვი  თა  რე  ბის მუხ   რუ  ჭი, 

არა  მედ მი  სი მა  მოძ   რა  ვე  ბე  ლი ძა  ლა, თუმ   ცა, სამ   წუ  ხა  როდ, ჩვენს 

ქვე  ყა  ნა  ში მი  ვი  ღეთ რე  ა  ლო  ბა, სა  დაც ბან   კე  ბი არ ას   რუ  ლე  ბენ ამ 

მა  მოძ   რა  ვე  ბე  ლი ძა  ლის ფუნ   ქ   ცი  ას“. 

მარ   თა  ლი  ა, ფი  ნან   ს   თა მი  ნის   ტ   რ   მა ეს შე  ფა  სე  ბა სას   ტარ   ტო კა  პი -

ტა  ლის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის კონ   ტექ   ს   ტ   ში გა  ა  კე  თა, მაგ   რამ ფრა  ზა 

მა  ლე  ვე გან   ზო  გად   და მთლი  ა  ნად სა  ბან   კო სის   ტე  მის ეფექ   ტი  ა  ნო  ბა -

სა და მის როლ   ზე ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კა  ში. შე  სა  ბა  მი  სად, კო  მერ   ცი  უ -

ლი ბან   კე  ბის თე  მა  ზე დის   კუ  სია იმა  ზე მე  ტი წახ   ნა  გით გან   ვი  თარ   და, 

ვიდ   რე ეს ან ფი  ნან   ს   თა მი  ნისტრს, ან თუნ   დაც ეროვ   ნულ ბანკს 

ჰქონ   და გან   საზღ   ვ   რუ  ლი. თუმ   ცა დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  მო  იკ   ვე -

თა თე  მა, რომ   ლის გან   ხილ   ვა  შიც ყვე  ლა – კერ   ძო თუ სა  ჯა  რო სექ   ტო -

რი – ერ   თად ჩა  ე  ბა: ეს ჭარ   ბ   ვა  ლი  ა  ნო  ბის თე  მა  ა. 

სწო  რედ ჭარ   ბ   ვა  ლი  ა  ნო  ბის მარ   თ   ვის   თ   ვის არის ჩა  ფიქ   რე  ბუ  ლი 

პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლი  ა  ნი დაკ   რე  დი  ტე  ბის ჩარ   ჩოც, რო  მელ   საც მო  თა  მა -

შე  ე  ბის ნა  წი  ლი „დაკრედიტების ბიბ   ლი  ა  საც“ კი უწო  დებს. ალ   ბათ, 

ნა  ხევ   რად ხუმ   რო  ბით.

ფაქ   ტი  ა, პირ   ვე  ლი იან   ვ   რი  დან ყვე  ლა და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა, ვი  საც ოც   ზე 

მე  ტი მსეს   ხე  ბე  ლი ეყო  ლე  ბა, ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბის 

ქვეშ მო  ექ   ცე  ვა. შე  სა  ბა  მი  სად, მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა არ ექ   ნე  ბა, კო  მერ   ცი -

უ  ლი ბან   კი იქ   ნე  ბა ეს, მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო ორ   გა  ნი  ზა  ცია თუ ონ   ლა  ინ 

სეს   ხის გამ   ცე  მი და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა – 2019 წლი  დან ყვე  ლას თა  ნა  ბა  რი 

ძა  ლით მო  ეთხო  ვე  ბა კა  პი  ტა  ლი  დან სეს   ხე  ბის ლი  მი  ტის მკაც   რად 

დაც   ვა და სეს   ხის მხო  ლოდ შე  მო  სავ   ლე  ბის დე  ტა  ლუ  რი და  დას   ტუ -

რე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში გა  ცე  მა – მათ შო  რის, თვით   და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბის  -

თ   ვი  საც.

თა  მა  შის ახალ წე  სებს არა  ერ   თ   გ   ვა  რო  ვა  ნი გა  მოხ   მა  უ  რე  ბა მოჰ  -

ყ   ვა. კრი  ტი  კის დი  დი ნა  წი  ლი ე.წ. შა  ვი ბაზ   რის გა  ფარ   თო  ე  ბას და 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ბნე  ლი 90-იანების ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე მძი  მე – მე -

ვახ   შე  ო  ბის პრაქ   ტი  კის დაბ   რუ  ნე  ბას ეხე  ბა. სა  ბან   კო თუ არა  სა  ბან   კო 

სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო  რის მო  თა  მა  შე  ე  ბი, ანა  ლი  ტი  კო  სე  ბი თუ პო  ლი  ტი -

კო  სე  ბი – ყვე  ლა ამ   ბობს, რომ მე  ვახ   შე  ო  ბის ზრდა მო  სა  ლოდ   ნე  ლი  ა, 

თუმ   ცა რამ   დე  ნად შექ   მ   ნის ეს ყვე  ლა  ფე  რი სის   ტე  მურ პრობ   ლე  მას 

სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო  რის მდგრა  დო  ბის კუთხით – აქ ერ   თი  ა  ნი პო  ზი  ცია 

არ არ   სე  ბობს.

მურ   თაზ კი  კო  რია ყვე  ლა იმ კითხ   ვას პა  სუ  ხობს, რაც სექ   ტორს, 

მის მო  თა  მა  შე  ებ   სა და მათ   ზე დამ   კ   ვირ   ვებ   ლებს ყვე  ლა  ზე მე  ტად აწუ -

ხებთ მას შემ   დეგ, რაც კო  მერ   ცი  უ  ლი ბან   კე  ბის   თ   ვის რე  გუ  ლა  ცი  ე  ბი 

დიდ   წი  ლად უკ   ვე ამოქ   მედ   და, მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის  -

თ   ვის კი მო  მა  ვა  ლი წლი  დან ამოქ   მედ   დე  ბა. 

მოგესალმებით,ბატონომურთაზ.ჩვენისაუბრისმთა
ვარითემააპასუხისმგებლიანიდაკრედიტებისჩარჩო
დაისრეგულაციები,რასაცამხელაგამოხმაურება
მოჰყვაყველამხრიდან–მარტივადრომავხსნათ,რას
ნიშნავსპასუხისმგებლიანიდაკრედიტებარეგულატო
რისგადმოსახედიდან....

ეს მარ   ტი  ვად გუ  ლის   ხ   მობს იმას, რომ ქვე  ყა  ნა  ში ყვე  ლა სეს   ხის 

გამ   ცემ   მა – იქ   ნე  ბა ეს ბან   კი, მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო ორ   გა  ნი  ზა  ცია თუ 

სხვა და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა, რო  მე  ლიც მო  სახ   ლე  ო  ბის   თ   ვის სესხს გას   ცემს – 

გა  ით   ვა  ლის   წი  ნოს, შე  ის   წავ   ლოს მსეს   ხებ   ლის ფი  ნან   სუ  რი მდგო  მა -

რე  ო  ბა, მი  სი გა  დახ   დი  სუ  ნა  რი  ა  ნო  ბა და ამ ინ   ფორ   მა  ცი  ის ანა  ლი  ზის 

სა  ფუძ   ველ   ზე მო  ახ   დი  ნოს დაკ   რე  დი  ტე  ბა. 

ამბობთ,რომაქამდეესასეარხდებოდა?
ყვე  ლა პრო  ცესს აქვს თა  ვი  სი გა  მომ   წ   ვე  ვი მი  ზე  ზი. რომ ჩა  ვუღ  -

რ   მავ   დეთ, თუ რა  ტომ გახ   და ახ   ლა აუცი  ლე  ბე  ლი ამა  ზე სა  უ  ბა  რი და 

გარ   კ   ვე  უ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის გა  ტა  რე  ბა, უნ   და გა  დავ   ხე  დოთ სა  ცა  ლო 

დაკ   რე  დი  ტე  ბის ბო  ლოდ   რო  ინ   დელ ტრენდს. პირ   ველ რიგ   ში, ყვე  ლას 

გვახ   სოვს 2014-2015 წლე  ბის გა  რე შო  კე  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე სა  ვა -

ლუ  ტო რყე  ვე  ბი და, მა  ღა  ლი დო  ლა  რი  ზა  ცი  ის პი  რო  ბებ   ში, ამ რყე -

ვე  ბის გავ   ლე  ნა მო  სახ   ლე  ო  ბის გა  დახ   დი  სუ  ნა  რი  ა  ნო  ბა  ზე: კურ   სის 

გა  მო, მო  სახ   ლე  ო  ბას ბან   კებ   ში ლარ   ში გა  და  სახ   დე  ლე  ბი გა  ე  ზარ   და. 

მე  ო  რე მხრივ, ტექ   ნო  ლო  გი  ურ   მა გან   ვი  თა  რე  ბამ, ე.წ. ფინ   ტე  ქე  ბის თუ 

ონ   ლა  ინსეს   ხე  ბის კომ   პა  ნი  ე  ბის გა  მო  ჩე  ნამ ბა  ზარ   ზე და, შე  სა  ბა -

მი  სად, ძა  ლი  ან მარ   ტი  ვად ხელ   მი  საწ   ვ   დომ   მა კრე  დიტ   მა – ამ ორი 

ჭარბვალიანობის წინააღმდეგ
ინტერვიუ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ მურთაზ კიკორიასთან 

ავტორი: ელენე კვანჭილაშვილი

რეგულატორები 
ეროვნული ბანკი
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მო  ცე  მუ  ლო  ბის კომ   ბი  ნა  ცი  ამ ბო  ლო პე  რი  ოდ   ში სა  ცა  ლო დაკ   რე  დი -

ტე  ბა  ში და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად გა  ზარ   და. პლუს, რაც ჩვენ   თ  -

ვის ყვე  ლა  ზე ყუ  რად   სა  ღე  ბი იყო და რჩე  ბა – ეს არის არა მარ   ტო ამ 

და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა, არა  მედ ზრდის ტემ   პი. 

კარგია,ამასრომგანმარტავთ,რადგანერთერთი
მთავარისაკითხი,რომელზედაცკერძოსექტორიამ
რეგულაციებისფონზეაქტიურადსაუბრობს,არისის,
რომმათთვისგაუგებარია,თურაარისკონკრეტულად
ეროვნულიბანკისამოცანა...

კი, მე სწო  რედ იმის ახ   ს   ნას ვცდი  ლობ, თუ რა მო  ცე  მუ  ლო  ბა 

გვაქვს. ის, რომ და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის მთლი  ა  ნი მო  ცუ  ლო  ბა გაზ   რ   დი  ლია 

და სწრა  ფი ტემ   პე  ბით იზ   რ   დე  ბა, მე მგო  ნი, ამა  ზე ყვე  ლა ვთან   ხ   მ   დე -

ბით. ამ ზრდის ტემ   პი  დან და ამ მო  ცე  მუ  ლო  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, 

ჩვენ ამ და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის ძა  ლი  ან სე  რი  ო  ზუ  ლი კვლე  ვა და ანა  ლი  ზი 

ჩა  ვა  ტა  რეთ. კერ   ძოდ, ყვე  ლა ID ბა  რა  თის ნომ   რის მი  ხედ   ვით, ყვე  ლა 

მოქ   მედ კო  მერ   ცი  ულ ბან   კ   სა და ყვე  ლა მსხვილ მიკ   რო  საკ   რე  დი  ტო 

ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა  ში, რაც ბაზ   რის 90%-ზე მეტს წარ   მო  ად   გენს, კვარ   ტა -

ლე  ბის მი  ხედ   ვით შე  ვის   წავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ყვე  ლა მო  ქა  ლა  ქის 

და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა ბან   კე  ბი  სა და მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო  ე  ბის მი  მართ. ამ 

კვლე  ვამ აჩ   ვე  ნა, რომ სა  ცა  ლო დაკ   რე  დი  ტე  ბა ეკო  ნო  მი  კის ზრდას  -

თან შე  და  რე  ბით ბევ   რად სწრა  ფად იზ   რ   დე  ბა და, რაც მთა  ვა  რი  ა, 

პრობ   ლე  მა აქვთ და  ბალ   შე  მო  სავ   ლი  ან და მა  ღა  ლი ვა  ლის ტვირ   თის 

მქო  ნე ადა  მი  ა  ნებს. 

დაამასარქმევთთქვენჭარბვალიანობას...
კი. ჭარ   ბ   ვა  ლი  ა  ნო  ბა კლა  სი  კუ  რი გა  გე  ბით, არის ისე  თი ვა  ლის 

ტვირ   თი, რო  მე  ლიც მო  სახ   ლე  ო  ბას, ში  ნა  მე  ურ   ნე  ო  ბას უუარე  სებს ან 

ზო  გად ეკო  ნო  მი  კურ მდგო  მა  რე  ო  ბას, ან მის საცხოვ   რე  ბელ პი  რო -

ბებს და რო  მელ   საც ში  ნა  მე  ურ   ნე  ო  ბა ვერ იხ   დის.

ამპრობლემისწყაროუფროკომერციულბანკებშია,თუ
მისო–ებშიდაონლაინთუიმტექ.გადაწყვეტებში,რაზეც
ცოტახნისწინგაამახვილეთყურადღება?

რა  მაც ამ თე  მას გა  უ  კე  თა პრო  ვო  ცი  რე  ბა, ეს არ იყო სა  ბან   კო 

სექ   ტო  რი. 

მაგრამმათმიეცათუფროცოტადრო,რომთამაშისამ
ახალწესებსმოერგონ.

მა  გა  საც ავ   ხ   ს   ნი. თუმ   ცა მა  ნამ   დე – ამ თე  მას პრო  ვო  ცი  რე  ბა გა  უ -

კე  თა სწო  რედ არა  სა  ბან   კო სექ   ტორ   მა: მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო  ე  ბისა და 

ონ   ლა  ინ   კომ   პა  ნი  ე  ბის მხრი  დან ტექ   ნი  კუ  რად ად   ვი  ლად ხელ   მი  საწ   ვ  -

დო  მი სეს   ხე  ბის პი  რო  ბებ   ში, ბან   კე  ბის მი  მართ არ   სე  ბულ ვალ   დე  ბუ -

ლე  ბებს და  ე  მა  ტა მოკ   ლე პე  რი  ო  დი  სა და მა  ღა  ლი საპ   რო  ცენ   ტო გა -

ნაკ   ვე  თის მქო  ნე გა  დახ   დის სეს   ხე  ბი, ანუ ვა  ლი გა  ი  ზარ   და. სწო  რედ 

ამი  ტომ რე  გუ  ლა  ტო  რის ნა  ფიქ   რიც და კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში ასა  ხუ  ლიც 

ეს არის: მო  მა  ვა  ლი წლის პირ   ვე  ლი იან   ვ   რი  დან ქვე  ყა  ნა  ში ყვე  ლა 

ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა, რო  მე  ლიც ოც   ზე მეტ ადა  მი  ანს ასეს   ხებს ფულს ანუ 

ვი  საც ასე  თი სეს   ხე  ბის ბიზ   ნე  სი აქვს – ბან   კე  ბი, მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო  ე -

ბი და სხვა  დას   ხ   ვა შპს თუ სხვა ფორ   მის კომ   პა  ნი  ე  ბი ვალ   დე  ბულ   ნი 

იქ   ნე  ბი  ან, რე  გის   ტ   რა  ცია ეროვ   ნულ ბან   კ   ში გა  ი  ა  რონ. 

რეგულატორისპოზიციიდანმიხსნითახლაამყველა
ფერს.რომწარმოვიდგინოთ,რომისევსაბანკოსექ
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ტორშიხართ,სამართლიანადჩათვლიდითეროვნული
ბანკისამნაბიჯებსამეტაპზე?

მე მგო  ნი, ამ ქვე  ყა  ნა  ში ვერც ერ   თი მხა  რე ვერ უგუ  ლე  ბელ   ყოფს 

იმ ფაქტს, რომ ბან   კი ხარ, მიკ   რო  სა  ფი  ნან   სო თუ ნე  ბის   მი  ე  რი 

ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა, რო  მე  ლიც მო  სახ   ლე  ო  ბას ფულს აძ   ლევ – ეს მთე  ლი პა -

სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბით უნ   და გა  ა  კე  თო. არ მგო  ნი  ა, ვინ   მე არ   სე  ბობ   დეს, 

ვი  საც ამ პრინ   ციპ   თან და  კავ   ში  რე  ბით პრობ   ლე  მა ან შე  ნიშ   ვ   ნა ექ  -

ნე  ბა. ხში  რად ვის   მენ მე  დი  ით, რომ ეროვ   ნულ   მა ბან   კ   მა ერთ დღე  ში 

და ერთ წამ   ში რა  ღაც აკ   რ   ძა  ლა...

ჩვენარვართმათშორის...
ძა  ლი  ან სა  სი  ა  მოვ   ნო  ა, რად   გან ეს ასე არ არის. კო  მერ   ცი  უ  ლი 

ბან   კე  ბის თა  ო  ბა  ზე თქვენს კითხ   ვას რომ და  ვუბ   რუნ   დეთ, კო  ე  ფი -

ცი  ენტს რაც შე  ე  ხე  ბა – ე.წ. 25%-ს კა  პი  ტა  ლი  დან სეს   ხე  ბის ლი  მიტს 

– ჩვენ პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლი  ა  ნი დაკ   რე  დი  ტე  ბის ჩარ   ჩოს სა  ხით სექ   ტორს 

შევ   თა  ვა  ზეთ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ცვლი  ლე  ბა და შევ   თან   ხ   მ   დით, რომ 

აქ   ტი  ურ კონ   სულ   ტა  ცი  ებს გავ   მარ   თავთ, რა  საც შე  იძ   ლე  ბა 6-7 თვე და 

მე  ტიც დას   ჭირ   დეს, რომ სა  ბო  ლო  ოდ და  ბა  ლან   სე  ბუ  ლი, შე  თან   ხ  -

მე  ბუ  ლი პრინ   ცი  პე  ბი მი  ვი  ღოთ, მაგ   რამ რო  დე  საც სექ   ტორ   მა იცის, 

რომ ისე  თი ცვლი  ლე  ბე  ბი მზად   დე  ბა, რა  მაც შე  იძ   ლე  ბა გარ   კ   ვე  უ  ლი 

გავ   ლე  ნა მო  ახ   დი  ნოს მა  თი დაკ   რე  დი  ტე  ბის ზრდის ტემ   პებ   ზე და 

ა.შ., გაჩ   ნ   და ცდუ  ნე  ბა, - და, სამ   წუ  ხა  როდ, ეს გა  მოჩ   ნ   და კო  მერ   ცი  უ -

ლი ბან   კე  ბის გეგ   მებ   სა და მათ ქმე  დე  ბებ   ში - რომ სა  ნამ გარ   კ   ვე  უ  ლი 

ქცე  ვის წე  სე  ბი შე  იც   ვ   ლე  ბა, ძვე  ლი მიდ   გო  მე  ბით უფ   რო აქ   ტი  უ  რად 

ვი  სარ   გებ   ლოთ. 

არელოდებოდით,რომესმოხდებოდა?მემგონი,სრუ
ლიადლოგიკურია,არა?

რომ ვე  ლო  დე  ბო  დით, სწორედ მა  გი  ტომ შე  მო  ვი  და ეს ლი  მი  ტი, 

რომ ამ გარ   და  მა  ვალ პე  რი  ოდ   ში არ ყო  ფი  ლი  ყო ცდუ  ნე  ბა – ვი  ნა  ი -

დან ასე  თი რე  გუ  ლა  ცია შე  მო  დის, მო  დი, დაჩ   ქა  რე  ბუ  ლი ტემ   პე  ბით 

გავ   ცეთ სეს   ხე  ბი...

ვის„მოუვლის“ესრეგულაცია?
ესეც ძა  ლი  ან მარ   ტი  ვი  ა: ეს რე  გუ  ლა  ცია „უვლის“ იმ ბან   კებს, რომ  -

ლებ   საც ასე  თი სეს   ხე  ბის წი  ლი თა  ვი  ანთ პორ   ტ   ფე  ლებ   ში ძა  ლი  ან 

მა  ღა  ლი აქვთ და ამ წი  ლის კი  დევ უფ   რო ზრდის შე  და  რე  ბით აგ   რე -

სი  უ  ლი ტემ   პი ჰქონ   დათ. ჩვენ ამის შე  სა  ხებ გან   ცხა  დე  ბაც გა  ვა  კე -

თეთ: ეს ეხე  ბა ძი  რი  თა  დად სამ სის   ტე  მურ ბანკს. ამ ბან   კე  ბის გარ   და 

ქვე  ყა  ნა  ში არის უამ   რა  ვი სხვა ბან   კი, რომ   ლებ   საც ეს ლი  მი  ტი ჯერ 

ათ   ვი  სე  ბუ  ლი არა აქვთ.

ისინიჩვეულებრივადგააგრძელებენამტიპისსესხე
ბისგაცემას,სანამამლიმიტსარმიაღწევენ?

დი  ახ.

რამდენადსამართლიანიაესმიდგომა?
მე თა  ვი  და  ნაც აღ   ვ   ნიშ   ნე, სა  ით   კენ არის ჩვე  ნი გე  ზი: ყვე  ლას, ვი -

საც სეს   ხის გა  ცე  მა უნ   და, ექ   ნე  ბა თა  ნა  ბა  რი შან   სი და შე  საძ   ლებ   ლო -

ბა, მი  ი  ღოს ინ   ფორ   მა  ცია მსეს   ხებ   ლის მდგო  მა  რე  ო  ბის შე  სა  ხებ – ეს 

ერ   თი მხა  რე. ყვე  ლა  ზე გავ   რ   ცელ   დე  ბა თა  ნა  ბა  რი სტან   დარ   ტი მომ   ხ   მა -

რე  ბელ   თა უფ   ლე  ბებ   თან მი  მარ   თე  ბით – რა წე  სე  ბი უნ   და და  იც   ვან, რა 

კონ   ტ   რაქ   ტე  ბი უნ   და იყოს, შრიფ   ტი რო  გო  რი უნ   და იყოს და ა.შ. ჩვენ 

ვცდი  ლობთ, ინ   ფორ   მა  ცი  ის ის ასი  მეტ   რი  ა, რაც აქამ   დე არ   სე  ბობ   და, 

გა  ვა  თა  ნაბ   როთ. 

სანამშედეგებზევილაპარაკებთ,მანამდემაინცმიზე
ზისმხარესმინდადავაკონკრეტოერთირამ:თქვენრამ
დენჯერმეახსენეთეკონომიკურიზრდა.ეკონომიკური
ზრდანახსენებიიყოასევემუდისისანგარიშშიც,სადაც
ზუსტადისდასკვნადაიდო,რაცთქვენცმითხარით,რომ
თქვენიკვლევებითაცდადასტურდა–ეკონომიკური
ზრდაჩამორჩებასაცალოდაკრედიტებისზრდისტემპს.
მაინტერესებს,შეგვიძლიათუარავთქვათ,რომეკონო
მიკურიზრდარომუფრომაღალიიყოს,ანრომყოფილი
ყოამპერიოდშიუფრომაღალი,ესრეგულაციებიდღის
წესრიგშიარდადგებოდაამსიმწვავითდაამფორმით?

ამ რე  გუ  ლა  ცი  ებ   ზე სა  უ  ბა  რი და  იწყო სწო  რედ მა  შინ, რო  ცა ეკო  ნო -

მი  კუ  რი ზრდის ტემ   პ   სა და სა  ცა  ლო დაკ   რე  დი  ტე  ბის ზრდის ტემ   პებს 

შო  რის ჩვენ დი  დი აც   დე  ნა და  ვი  ნა  ხეთ. ყვე  ლა  ზე უარ   ყო  ფი  თი ტრენ  -

დი, რა  საც ჩვენ ვხე  დავთ, არის დაკ   რე  დი  ტე  ბის ზრდის ტემ   პი მო  სახ  -

ლე  ო  ბის იმ ნა  წილ   ში, რო  მელ   საც და  ბა  ლი შე  მო  სა  ვა  ლი და მა  ღა  ლი 

სა  ბან   კო ტვირ   თი აქვს... 

დარომელსაცყველაზემეტადსჭირდებაესდამატებითი
ფული...

ცო  ტა უტ   რი  რე  ბულ მა  გა  ლითს მო  ვიყ   ვან. ბო  დი  ში ამ უტ   რი  რე  ბის  -

თ   ვის, მაგ   რამ ბან   კის მხა  რე  საც შევ   ხე  დოთ, ბიზ   ნე  სის მხა  რეს და 

მო  სახ   ლე  ო  ბის მხა  რე  საც. და  ახ   ლო  ე  ბით, რო  გორ რა  მე  ზეა სა  უ  ბა  რი, 

იცით, რომ დღეს ყვე  ლამ ვი  ა  როთ ბო  ლო მო  დე  ლის აიფო  ნე  ბით, 

საჭ   მ   ლის ფუ  ლი არ გვქონ   დეს, აიფო  ნის გამ   ყიდ   ვე  ლე  ბი ბედ   ნი  ე  რე -

ბი იყ   ვ   ნენ, რომ ერთ თვე  ში გა  ყი  დეს მთე  ლი მა  რა  გე  ბი – მოკ   ლედ, 

რა მაქვს მხედ   ვე  ლო  ბა  ში: ჩვე  ნი ამო  ცა  ნა არის სტა  ბი  ლუ  რი ზრდა. 

დღე  ვან   დე  ლი მო  ცე  მუ  ლო  ბით სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო  რის მო  თა  მა  შემ 

შე  იძ   ლე  ბა ერთ კვარ   ტალ   ში აჩ   ვე  ნოს ძა  ლი  ან მა  ღა  ლი მო  გე  ბა, ხო  ლო 

შემ   დ   გომ კვარ   ტა  ლებ   სა და წლებ   ში ზა  რა  ლი ნა  ხოს. იგი  ვეა ბიზ   ნე  სის 

მხა  რეს – ყვე  ლა  ზე უტ   რი  რე  ბუ  ლი და რა  დი  კა  ლუ  რი სცე  ნა  რით, ბიზ   ნესს 

შე  იძ   ლე  ბა ბო  ლოს მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი სა  ერ   თოდ აღარ დარ   ჩეს. 

მეცბოდიშსმოვიხდიუტრირებისთვის,მაგრამმეახლა
გისმენთდაისეთიშთაბეჭდილებამრჩება,თითქოს
თქვენარგაქვთიმედი,რომეკონომიკაშეიძლებამნიშ
ვნელოვნადგაიზარდოსამპერიოდში,მნიშვნელოვნად
გაიზარდოს,მათშორის,ერთსულზეშემოსავალიიმისთ
ვის,რომჩვენ–თუნდაციმფენამ,რომელზეცახლამედა
თქვენვსაუბრობთ–რეალურადშევძლოთიმაიფონის
ყიდვა,რომელიცგვინდა,რომხელშიგვეჭიროს...

პი  რი  ქით. ზუს   ტად იმი  ტომ, რომ გვჯე  რა ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის 

რეგულატორები ეროვნული ბანკი
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– იცით, პროგ   ნო  ზი გავ   ზარ   დეთ კი  დეც – ჩვენ გვინ   და, რომ არ ვი -

ფიქ   როთ მარ   ტო ერ   თი დღით და ერ   თი კვარ   ტა  ლით. ჩვენ გვინ   და, 

რომ სურ   ვილ   მა, დღეს მქონ   დეს აიფო  ნი და სწრაფ   მა დაკ   რე  დი -

ტე  ბამ, სამ   ჯერ და ოთხ   ჯერ მეტ   მა, ვიდ   რე ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის 

ტემ   პი  ა, არ და  ამ   ძი  მოს მო  სახ   ლე  ო  ბა ამ გა  დახ   დე  ბით – სწო  რედ 

ამა  ზეა სა  უ  ბა  რი... 

მაგრამმეორემხრივთქვენმზადხართ,ეკონომიკამ
გადაიხადოსფასიამრეგულაციებში–თუნდაცმოკლე
ვადაშიდადაკარგოსმშპის0.6%...

კი. ეს 0.6% არის ძა  ლი  ან კონ   სერ   ვა  ტი  უ  ლი მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი და 

გუ  ლის   ხ   მობს, რომ ეს არის მყი  სი  ე  რად და ძა  ლი  ან სწრა  ფად ამოქ  -

მე  დე  ბუ  ლი ყვე  ლა რე  გუ  ლა  ცია – ეს ეფექ   ტია აქ დათ   ვ   ლი  ლი. კითხ   ვა 

შე  იძ   ლე  ბა რი  ტო  რი  კუ  ლა  დაც ჩან   დეს, მაგ   რამ რა სჯობს – ეკო  ნო  მი -

კა  ზე შე  და  რე  ბით სუს   ტი უარ   ყო  ფი  თი გავ   ლე  ნა დღეს და შემ   დეგ უკ   ვე, 

მო  მა  ვალ წლებ   ში, მა  ღა  ლი ზრდის ეფექ   ტი თუ ვაგ   რ   ძე  ლოთ ეს პრაქ  -

ტი  კა და ამას, ყვე  ლას   თ   ვის, სე  რი  ო  ზუ  ლი ჩა  ვარ   დ   ნა მოჰ   ყ   ვეს? 

თუასეწრფივადდავინახავთამყველაფერს.ყველაასე
წრფივადარხედავს–ამბობენ,რომ,მაგალითად,შეიძ
ლებაიგივემევახშეობადაბრუნდესსაქართველოშიდა
ამანკიდევუფრომეტიპრობლემაშექმნას,იმიტომრომ
თქვენშეიძლებასაერთოდვეღარდაინახოთ,რასურა
თიაფინანსურისტაბილურობისკუთხითქვეყანაში...

მე ვახ   სე  ნე ის რე  გუ  ლა  ცი  ა, რო  მე  ლიც პირ   ვე  ლი იან   ვ   რი  დან შე -

მო  დის. მე ვახ   სე  ნე, რომ ყვე  ლა პი  რი, რო  მე  ლიც ოც   ზე მე  ტი ადა  მი -

ა  ნის   თ   ვის სესხს გას   ცემს, ვალ   დე  ბუ  ლი იქ   ნე  ბა, ეროვ   ნულ ბან   კ   ში 

და  რე  გის   ტ   რირ   დეს, ანუ ჩვე  ნი ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბის ქვეშ მო  ექ   ცეს. 

სა  უ  ბა  რი იმა  ზე  ა, რომ ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის, ვთქვათ, თვალ   თა  ხედ   ვის 

არე  ალს მიღ   მა შე  იქ   მ   ნას ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი, იმ მო  ცე  მუ  ლო  ბა  ში, რო  ცა 

ასე  თი საქ   მი  ა  ნო  ბა პირ   ვე  ლი იან   ვ   რი  დან რე  გის   ტ   რა  ცი  ის გა  რე  შე 

იქ   ნე  ბა კა  ნონ   დარ   ღ   ვე  ვა, სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის და  ნა  შა  უ  ლი? რომ ამ 

რე  გუ  ლი  რე  ბის ველს გა  რეთ შე  იქ   მ   ნას კომ   პა  ნი  ე  ბი, რომ   ლე  ბიც ათი  ა -

თა  სო  ბით ადა  მი  ანს გა  უ  წე  ვენ საკ   რე  დი  ტო მომ   სა  ხუ  რე  ბას ისე, რომ 

ჩვენ არ გვე  ცო  დი  ნე  ბა?

არა,ხელიდანხელშიფულზეასაუბარიაქუფრომეტად...
ეს დღე  საც არის. შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, ჩვენ კერ   ძო პი  რებს შო  რის 

ურ   თი  ერ   თო  ბა სის   ტე  მუ  რად ვა  რე  გუ  ლი  როთ, მაგ   რამ ჩვენ ვამ   ბობთ, 

რომ ამ რე  გუ  ლა  ცი  ე  ბით შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, სის   ტე  მუ  რი პრობ   ლე  მის შემ   ქ  -

მ   ნე  ლი წარ   მო  ნაქ   მ   ნე  ბი მი  ვი  ღოთ, რომ   ლე  ბიც ჩვე  ნი თვალ   თა  ხედ   ვის 

მიღ   მა იქ   ნე  ბი  ან.

ახლაკითხვასგისვამთმე,როგორცმომხმარებელი.
თქვენამბობთ,რომჩემზეზრუნავთ–კონკრეტულად
რაშიგამოიხატებაესზრუნვა?თვითდასაქმებულირომ
ვიყო,საერთოდავიღებდისესხს?თვითდასაქმებულ
თასამუშაოტიპებისჩამონათვალიცკიიყომოცემული
დასხვათაშორის,ოდნავუცნაურიპროცედურებიცამ

ადამიანთაშემოსავლებისდასადასტურებლად,რაც
ალბათკრედიტოფიცრებისთვისარცადვილიიქნება
დაარცსასიამოვნო–შეიძლება,კომპანიასესხარჯები
აღარცუღირდეს,რაცჩვენიგადმოსახედიდან,მარტივი
მსჯელობისსაფუძველზეიმასნიშნავს,რომშეიძლება
ესადამიანებიმთელიამსისტემისმიღმადარჩნენ:ისი
ნისესხსუბრალოდვეღარაიღებენ...

არ   სად ამ დო  კუ  მენ   ტებ   ში, გან   წყო  ბა  სა და ჩვენს სტრა  ტე  გი  ა  ში 

არ არის ამ დას   კ   ვ   ნის სა  ფუძ   ვე  ლი. ჩვენ ვამ   ბობთ, რომ ბან   კ   მა ან 

გამ   სეს   ხე  ბელ   მა და  ად   გი  ნოს, გან   საზღ   ვ   როს, რა შე  მო  სა  ვა  ლი აქვს 

მსეს   ხე  ბელს...

რიგშემთხვევაში,ბატონომურთაზ,კრედიტოფიცრებს
ნამდვილიშერლოკჰოლმსობაუწევთ...

არა, არ   სე  ბობს ძა  ლი  ან ბევ   რი ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი IT გა  დაწყ   ვე  ტა. 

21-ე სა  უ  კუ  ნე  ა, ხე  ლოვ   ნურ ინ   ტე  ლექ   ტ   ზე ვსა  უბ   რობთ და ა.შ. არის 

მო  დე  ლე  ბი, რომ   ლე  ბიც პი  რის ქცე  ვი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, მი  სი შე -

მო  სავ   ლის შე  ფა  სე  ბას ახ   დენს. ჩვენ ვამ   ბობთ, რომ ბან   კებ   მა და 

ამ კომ   პა  ნი  ებ   მა თვი  თონ გან   საზღ   ვ   რონ ის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი თუ 

ის მო  დე  ლე  ბი, რაც მათ საქ   მი  ა  ნო  ბას გა  უ  ად   ვი  ლებთ: ზო  გი  ერთ 

ბანკს შე  იძ   ლე  ბა ჰქონ   დეს ისე  თი პროგ   რა  მუ  ლი უზ   რუნ   ველ   ყო -

ფა, რო  მელ   მაც ხე  ლის ერ   თი ჩა  მორ   თ   მე  ვით გან   საზღ   ვ   როს დი  დი 

ალ   ბა  თო  ბით, რა შე  მო  სა  ვა  ლი აქვს ამ ადა  მი  ანს. ვი  ცი, გარ   კ   ვე  უ  ლი 

ირო  ნია გა  მო  იწ   ვია ჩა  ნა  წერ   მა კრე  დიტ   -ო  ფიც   რე  ბის ვი  ზი  ტე  ბის შე -

სა  ხებ, მაგ   რამ უამ   რა  ვი პრო  ფე  სია არ   სე  ბობს და ჩვენ არ ვა  პი  რებთ 

ამა  ში ჩა  რე  ვას. ჩვენ ვამ   ბობთ, რომ ბან   კებ   მა თვი  თონ და  იდ   გი  ნონ 

ნორ   მე  ბი და შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი. გვგო  ნი  ა, რომ პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლი  ა  ნი 

დაკ   რე  დი  ტე  ბა ყვე  ლა მხა  რის   თ   ვის ყვე  ლა  ზე სწო  რი და სა  მარ   თ   ლი -

ა  ნი პრინ   ცი  პი  ა. შე  იძ   ლე  ბა მცი  რე გავ   ლე  ნა ჰქონ   დეს ეკო  ნო  მი  კა  ზე, 

მაგ   რამ შემ   დ   გო  მი წლე  ბის ზრდა  ზე ექ   ნე  ბა ძა  ლი  ან პო  ზი  ტი  უ  რი და 

ჯან   სა  ღი გავ   ლე  ნა.

ე.ი.თამამადშევძლებთ,გარკვეულიპერიოდისშემდეგ
აღარვიმარჩიელოთ,კომერციულიბანკებიეკონომი
კისმამოძრავებლებიარიანთუმუხრუჭები...

კო  მერ   ცი  ულ ბან   კებს ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კა  ში აქვთ თა  ვი  ან   თი 

ძა  ლი  ან გან   საზღ   ვ   რუ  ლი რო  ლი. უნი  ვერ   სა  ლუ  რი ბან   კი ნიშ   ნავს იმას, 

რომ ისი  ნი დე  პო  ზი  ტა  რე  ბის ფუ  ლით ოპე  რი  რე  ბენ. მო  ლო  დი  ნი არ 

უნ   და შევ   ქ   მ   ნათ, რომ ამ სექ   ტორს შე  იძ   ლე  ბა მოვ   თხო  ვოთ ისე  თი 

რამ, რის შეს   რუ  ლე  ბაც მას უბ   რა  ლოდ, ბუ  ნებ   რი  ვად, არ შე  უძ   ლი-

 ა. ბან   კებს მოვ   თხო  ვოთ კა  პი  ტა  ლი, რო  ცა მე  ო  რე მხრივ ბან   კებს 

არაპ   რო  ფი  ლუ  რი აქ   ტი  ვე  ბის ფლო  ბა შე  ვუზღუ  დეთ და მი  ვი  ღეთ ეს 

გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა, რომ ბან   კე  ბი არ უნ   და შე  ვიდ   ნენ კომ   პა  ნი  ე  ბის 

კა  პი  ტალ   სა და წი  ლებ   ში – ეს არ არის სა  ბან   კო სექ   ტო  რის საქ   მე: ბან  -

კებს შე  უძ   ლი  ათ გას   ცენ სეს   ხე  ბი და ჩვე  ნი ამო  ცა  ნა  ა...

პასუხისმგებლიანიიყოსესდაკრედიტება.
დიდიმადლობაინტერვიუსთვის. 
ინტერვიუჩაწერილია04.05.2018
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სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის 

ეკო ნო მი კის სტა ბი ლუ რო ბა სა ბან კო სექ ტო-

რის სტა ბი ლუ რო ბა ზე დგას. სა ბან კო სექ ტორ ში 

წარ მო შო ბილ პრობ ლე მებს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ-

რი კრი ზი სის (შემოსავლებისა და და საქ მე ბის 

შემ ცი რე ბა) გა მოწ ვე ვა მარ ტი ვად შე უძ ლი ა. ამას-

თან, სა ბან კო სექ ტო რი მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა-

ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი. ორი აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზი დან 

გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბა 

აკ ვირ დე ბა სა ბან კო სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბას, 

რომ პო ტენ ცი უ რი პრობ ლე მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

დრო უ ლად მო ახ დი ნოს რე ა გი რე ბა. სა ბან კო 

სექ ტო რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას ძი რი თა დად 

ქვეყ ნე ბის ეროვ ნუ ლი ბან კე ბი ან სპე ცი ა ლუ რი 

სამ სა ხუ რე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ.

დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი სა ბან კო სის ტე მა 

1991 წელს აღ მო ცენ და, თუმ ცა კო მერ ცი უ ლი 

ბან კე ბის და არ სე ბა და გან ვი თა რე ბა ქა ო სუ რად 

და იწყო, სა ბან კო ლი ცენ ზი ის მი ღე ბა პრობ ლე-

მას არა ვის თ ვის წარ მო ად გენ და. შე დე გად, 

ორ წე ლი წად ში ასო ბით ბან კი გა იხ ს ნა, თუმ ცა 

ასო ბით ვე და ი ხუ რა. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ბან კე ბი 

მხო ლოდ აფე რა იყო – ისი ნი მო სახ ლე ო ბის გან 

ფულს იღებ დ ნენ, შემ დეგ მუ შა ო ბას წყვეტ დ ნენ 

და ბან კის მფლო ბე ლე ბი ქვეყ ნი დან გარ ბოდ ნენ. 

ამას შე დე გად მოჰ ყ ვა ის, რომ კერ ძო სა ბან კო 

სის ტე მა ში ისე დაც გა უთ ვით ც ნო ბი ე რე ბულ მა 

მო სახ ლე ო ბამ კი დევ უფ რო და კარ გა ნდო ბა ბან-

კე ბის მი მართ. 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს (სებ) წლე ბის 

მი ხედ ვით აქვს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 

სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბან კე ბის რა ო დე ნო-

ბის შე სა ხებ. 1995 წელს 102 ბან კი იყო, შემ დეგ მა-

თი რიცხ ვი სწრა ფად მცირ დე ბო და და მი ნი მუმს, 

16 ბანკს, 2017 წელს მი აღ წი ა. 

უკ ვე ათ წელ ზე მე ტი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში ბან კი 

აღარ გა კოტ რე ბუ ლა. მოხ და ბან კე ბის შერ წყ მა, 

საქ მი ა ნო ბის დას რუ ლე ბა და ა.შ., მაგ რამ ბან კის 

მე ა ნაბ რე ე ბი არ და ზა რა ლე ბუ ლან. ეს მნიშ ვ ნე-

ლო ვან წი ლად ბან კებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა წე-

ვამ გა ნა პი რო ბა. 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ფი ნან სუ რი სექ ტო რის 

სტა ბი ლუ რო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას სებ– ის 

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის კო მი ტე ტი ახორ ცი-

ე ლებს. კო მი ტე ტის მთა ვა რი ამო ცა ნა ა, შე ა ფა სოს და 

გა ა ა ნა ლი ზოს ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის რის კე ბი 

და შე ი მუ შა ოს შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კა მათ აღ მო საფხ-

ვ რე ლად ან შე სამ ცი რებ ლად. კო მი ტე ტი ად გენს ე.წ. 

მაკ როპ რუ დენ ცი ური პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტებს, 

რო გო რი ცა ა: კა პი ტა ლის კონ ტ რ ციკ ლუ რი ბუ ფე რი, 

სეს ხის მომ სა ხუ რე ბი სა  და უზ რუნ ველ ყო ფის კო ე-

ფი ცი ენ ტე ბის ლი მი ტე ბი, კა პი ტა ლის და მა ტე ბი თი 

მოთხოვ ნა, ლიკ ვი დო ბის მოთხოვ ნა და სხვა.

კა პი ტა ლის კონ ტ რ ციკ ლუ რი ბუ ფე რის მი ზა ნი დაკ-

რე დი ტე ბის ჭარ ბი ზრდი სას წარ მოქ მ ნი ლი სის ტე მუ-

რი რის კე ბის გან სა ბან კო სის ტე მის დაც ვა ა. ბუ ფე რი 

გა იზ რ დე ბა მა შინ, რო დე საც კო მი ტე ტი მი იჩ ნევს, 

რომ ბან კე ბის მი ერ დაკ რე დი ტე ბის ჭარ ბი ზრდა 

ხდე ბა, რა მაც შე საძ ლე ბე ლია, სის ტე მუ რი რის კე ბის 

დაგ რო ვე ბა გა მო იწ ვი ოს. ხო ლო რის კე ბის მა ტე რი-

ა ლი ზა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში კონ ტ რ ციკ ლუ რი ბუ ფე რის 

მოთხოვ ნა შემ ცირ დე ბა, რაც ბან კე ბის თ ვის და მა ტე-

ბით კა პი ტალს გა მო ა თა ვი სუფ ლებს და და ეხ მა რე ბა  

ფი ნან სურ სის ტე მას, რომ ეკო ნო მი კის დაკ რე დი ტე ბა 

მკვეთ რად არ შემ ცირ დეს. 

კონ ტ რ ციკ ლუ რი ბუ ფე რი დგინ დე ბა კა პი ტა ლის 

მი ნი მა ლურ მოთხოვ ნებ ზე და ნა მა ტის სა ხით. მი სი 

მო ცუ ლო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა რის კის მი ხედ ვით შე წო-

ნი ლი მთლი ა ნი აქ ტი ვე ბის მი მართ 0%-დან 2.5%-მდე 

შუ ა ლედ ში. კა პი ტა ლის კონ ტ რ ციკ ლუ რი ბუ ფე რის 

დად გე ნი სას, კო მი ტე ტი სეს ხე ბის მთლი ან ში და პრო-

დუქ ტ თან (მშპ) ფარ დო ბას და მი სი გრძელ ვა დი ა ნი 

ტრენ დი დან გა დახ რის ინ დი კა ტო რებს ით ვა ლის წი-

ნებს.

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის კო მი ტეტ მა 2018 

წლის 1 მარ ტის სხდო მა ზე  მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

კონ ტ რ ციკ ლუ რი ბუ ფე რის უც ვ ლე ლად – 0%-ზე და ტო-

ვე ბის შე სა ხებ. კო მი ტე ტის შე ფა სე ბით, მიმ დი ნა რე 

პე რი ოდ ში, სა ერ თო დაკ რე დი ტე ბის ზრდა შე ე სა ბა-

მე ბა ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ის ზრდას. 2017 წელს სეს ხე ბის 

წლი ურ მა ზრდამ (ლარის გაც ვ ლი თი კურ სის ეფექ ტის 

გა მო რიცხ ვით), 16.7% შე ად გი ნა. 2017 წლის 31 დე კემ-

ბ რის თ ვის სა ბან კო სის ტე მის მთლი ან მა საკ რე დი ტო 

პორ ტ ფელ მა 22.3 მი ლი არდ ლარს მი აღ წი ა. სეს ხე-

ბის ფარ დო ბა მშპ-სთან 60%-ის ფარ გ ლებ შია და 

ახ ლო საა მის გრძელ ვა დი ან, სა ი მე დო ტრენ დ თან. 

კო მი ტეტ მა მი იჩ ნი ა, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, საკ რე-

დი ტო ზრდა ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის თა ნა ზო მი ე რი 

გან ვი თა რე ბის
სტრა ტე გია

ავ ტო რი:

ბე სო ნამ ჩა ვა ძე

რამდენად სტაბილურია
საქართველოს საბანკო სექტორი?

ეკონომიკა
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იყოს და სეს ხე ბის ზრდა ხელს უწყობ-

დეს ეკო ნო მი კის მდგრად ზრდა სა და 

მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბას ისე, რომ 

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ჭარ ბი რის კე-

ბი არ დაგ როვ დეს. რად გან ბუ ფე რი 0%-ზე 

შე ნარ ჩუნ და, ეს ნიშ ნავს, რომ 2018 წლის 

მარ ტ ში ეკო ნო მი კა ში ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის 

პრობ ლე მა არ არ სე ბობ და. თუმ ცა კო მი-

ტეტ მა აღ ნიშ ნა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ცალ კე აღე ბუ ლი ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის 

და ვა ლი ა ნე ბა მშპ-ის 32%-ს შე ად გენს და 

ახ ლო საა შე სა და რი ქვეყ ნე ბის მე დი ა ნურ 

მაჩ ვე ნე ბელ თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს 

მაჩ ვე ნე ბე ლი ბო ლო წლებ ში შე და რე ბით 

სწრა ფად იზ რ დე ბა, რაც გარ კ ვე უ ლი რის-

კე ბის მა ტა რე ბე ლი ა.

სა ბან კო სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია ლიკ ვი დო-

ბის დო ნე – ბან კის უნა რი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

და ნა კარ გე ბის გა რე შე და ა ფი ნან სოს 

აქ ტი ვე ბის ზრდა და და ფა როს ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბი მა თი და ფარ ვის ვა დის დად-

გო მი სას. ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 

კო მი ტე ტის დას კ ვ ნით, სა ბან კო სექ ტო რი 

მა ღალ ლიკ ვი დო ბას ინარ ჩუ ნებს, ხო ლო 

უმოქ მე დო სეს ხე ბის წი ლი მთლი ან დაკ-

რე დი ტე ბა ში შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ით 

ხა სი ათ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით – 2017 წლის 

მე-2 კვარ ტა ლის შემ დეგ. დო ლა რი ზა-

ცი ა, მი უ ხე და ვად 2017 წელს საგ რ ძ ნო ბი 

შემ ცი რე ბი სა, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის თ ვის 

კვლავ ერ თ -ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად 

რჩე ბა (საბანკო სის ტე მის მგრძნო ბე-

ლო ბა სა ვა ლუ ტო რის კის მი მართ კვლავ 

მა ღა ლი ა). კო მი ტე ტის შე ფა სე ბით, 

უცხო უ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 

მო სა ლოდ ნე ლი ზრდის ფონ ზე, გან სა კუთ-

რე ბით სა ყუ რადღე ბოა უცხო უ რი ვა ლუ ტის 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მა ღა ლი წი ლი ბან კე ბის 

და ფი ნან სე ბა ში. თუმ ცა ამ ეტაპ ზე სა ბან-

კო სექ ტო რი უცხო ურ ვა ლუ ტა შიც მა ღალ 

ლიკ ვი დო ბას ინარ ჩუ ნებს.

სა ბან კო სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბია მო გე ბი ა-

ნო ბის (უკუგების) კო ე ფი ცი ენ ტი აქ ტი ვებ-

ზე (ROA) და კა პი ტალ ზე (ROE). აღ ნიშ ნუ ლი 

კო ე ფი ცი ენ ტე ბი და დე ბით კო რე ლა ცი ა-

შია სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბას თან. მათ 

ბო ლო წლე ბის მაქ სი მა ლურ მაჩ ვე ნე ბელს 

(ROA – 3.8%, ROE – 27.6%) 2017 წლის მე სა-

მე კვარ ტალ ში მი აღ წი ეს, მას შემ დეგ კი 

კლე ბა და იწყეს. თუმ ცა, ბო ლო რამ დე ნი მე 

წელს თუ ვნა ხავთ, სა ერ თო ჯამ ში სექ-

ტორ ში მო გე ბი ა ნო ბას ზრდის ტენ დენ ცია 

აქვთ.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბან კე ბის საკ რე დი-

ტო პორ ტ ფე ლის ხა რის ხობ რი ვი კლა-

სი ფი კა ცი ა. 2017 წლის ბო ლოს სა ბან კო 

სეს ხე ბის (ბანკთაშორისი სეს ხე ბის 

გა რე შე) 89% სტან დარ ტუ ლი, ანუ უპ რობ-

ლე მო სეს ხე ბი იყო. შე სა ბა მი სად, 11% 

იყო ნე გა ტი უ რი სეს ხე ბი, თუმ ცა მათ გან 

მხო ლოდ 1.4% (310 მლნ ლა რი) იყო უიმე-

დო სეს ხი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ნე გა ტი ურ 

სეს ხებს შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია აქვს. მა-

გა ლი თად, 2016 წლის მარ ტ ში მა თი წი ლი 
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წყარო: სები

*სესხები მოიცავს ბანკებისა და მიკროსაფინანსოების მიერ გაცემულ სესხებს

** სესხების მშპსთან ფარდობის გაპი წარმოადგენს სესხების მშპსთან ფარდობის გადახრას მისი გრძელვადიანი ტრენდიდან.

ნომინალურიმშპ-ისადასესხების*
წლიურიზრდა

სესხების*მშპ-სთანფარდობა(%)

ნომინალურიმშპ-ისზრდა სესხებისმშპ-სთანფარდობისგაპო,პპ**(მარჯ.ღერძი)

სესხებისზრდა სესხებისმშპ-სთანფარდობისტრენდი

სესხებისზრდაკურსისეფექტებისგამორიცხვით სესხებისმშპ-სთანფარდობა
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და ახ ლო ე ბით 16% იყო.

სებ–ის ინ ფორ მა ცი ით, 90 და მე ტი 

დღით ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს ხე ბის წი ლი 

მთლი ა ნი საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლის 2.81 

პრო ცენტს შე ად გენს, რაც აღ მო სავ ლეთ 

რე გი ო ნის ქვეყ ნებს შო რის ერ თ -ერ თი 

სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს 

მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ ეს ტო ნე თის ანა ლო-

გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს ჩა მორ ჩე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სის ტე მის 

მდგრა დო ბის ზრდა ზე მი უ თი თებს ლონ-

დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე წარ მოდ გე ნი-

ლი ორი ქარ თუ ლი ბან კის – „თიბისი ბან-

კი სა“ და „საქართველოს ბან კის“ აქ ცი ებ ზე 

ფა სე ბის მა ტე ბაც. „საქართველოს ბან კი“ 

2012 წლი დან არის ლონ დო ნის ბირ ჟა ზე, 

ხო ლო „თიბისი ბან კი“ – 2016 წლი დან. 

ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ძი რი თა-

დი ინ დი კა ტო რე ბი სა და ტენ დენ ცი ე ბის 

გან ხილ ვის შე დე გად, შეგ ვიძ ლია და ვას-

კ ვ ნათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სექ-

ტო რი საკ მა ოდ სტა ბი ლუ რია და ამას თან, 

სტა ბი ლუ რო ბის დო ნე უმ ჯო ბეს დე ბა. 

სტა ბი ლუ რო ბა ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე და 

ლა რის კურ სის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უ ფა-

სუ რე ბამ 2015-2016 წლებ ში, თუმ ცა 2017 

წლი დან სტა ბი ლუ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

უმ ჯო ბეს დე ბა. 

სტა ბი ლუ რო ბის მა ღა ლი დო ნის მი უ-

ხე და ვად, დღე ი სათ ვის გა მოწ ვე ვაა ის, 

თუ რა გავ ლე ნას იქო ნი ებს 2018 წლი დან 

სა ბან კო სექ ტორ ში ამოქ მე დე ბუ ლი და 

უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ასა მოქ მე დე ბე ლი 

ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი. ახალ რე გუ ლა ცი ებს 

სტა ბი ლუ რო ბა ზე ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით 

ექ ნე ბა გავ ლე ნა. კონ კ რე ტულ შე დე გებს 

მო მა ვა ლი გვიჩ ვე ნებს, რო მელ თა სიღ რ-

მი სე ულ ანა ლიზს Forbes Banker-ი მო მა ვალ 

ნო მერ ში შე მოგ თა ვა ზებთ. 

ეკონომიკა განვითარების სტრატეგია // ბესო ნამჩავაძე
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უმოქმედოდავადაგადაცილებულისესხებისაბანკოსექტორში,%

სესხებისადადეპოზიტებისდოლარიზაციასაბანკოსექტორში,%

სესხები

ვადაგადაცილებულისესხებისწილისაბანკოსესხებში უმოქმედოსესხები/კაპიტალი

სესხები,გაცვლითიკურსისეფექტისგამორიცხვით

დეპოზიტები დეპოზიტები,გაცვლითიკურსისეფექტისგამორიცხვით

7.9

4.8

1.7
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უკუგებისკოეფიციენტებისაბანკოსექტორში,%

„თიბისიბანკისა“და„საქართველოსბანკის“
აქციებისფასებისდინამიკა

90დამეტიდღითვადაგადაცილებული
სესხებისწილიმთლიანსესხებში

ბანკებისსაკრედიტოპორტფელისკლასიფიკაცია
ხარისხისმიხედვით

უკუგებისკოეფიციენტიაქტივებზე(ROA) უკუგებისკოეფიციენტიკაპიტალზე(ROE)

ესტონეთი

საქართველო

თურქეთი

ლიეტუვა

ლატვია

ჩეხეთი

სლოვაკეთი

პოლონეთი

სლოვენია

უნგრეთი

მაკედონია

სომხეთი

რუმინეთი

რუსეთის ფედერაცია

ბოსნია–ჰერცეგოვინა

ხორვატია

ყაზახეთი

ბელარუსი

კვიპროსი

საბერძნეთი

უკრაინა

კატეგორიები მლნლარი წილიმთლიან
სესხებში

სტანდარტული
ნეგატიურისესხები

საყურადღებო

უმოქმედო სესხები

არასტანდარტული

საეჭვო

უიმედო

სულ

19 830

2 446

1 108

1 337

757

271

310

22 276

89%

11%

5%

6%

3.4%

1.2%

1.4%

100%

Bank of Georgia (BOG) Holdings PLC,გირვანქა სტერლინგი

TBC Bank Group PLC,  გირვანქა სტერლინგი
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L
iberty Capital-ის მი ერ შეს ყიდ ვი დან ექ ვ სი წლის გან მავ-

ლო ბა ში ბან კი ქარ თულ სა ბან კო ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე 

დრა მა ტუ ლი ტრან ს ფორ მა ცი ის მოწ მე შე იქ ნა. მსგავ სი 

ეფექ ტი ა ნო ბის გა სა ღე ბი ბრწყინ ვა ლე, ნი ჭი ე რი, ახალ-

გაზ რ და ქარ თ ვე ლე ბის გუნ დ ში უნ და ვე ძი ოთ, რო მე ლიც ლა დო 

გურ გე ნი ძემ პი რა დად შე არ ჩი ა. ბან კის დრა მა ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბი 

სწო რედ ამ უკა ნას კ ნე ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და მენ ტო რო ბის 

პი რო ბებ ში და იწყო. 

შეს ყიდ ვის პე რი ო დის თ ვის (2009-ის სექ ტემ ბე რი), ბან კი, 

ფაქ ტობ რი ვად, გა კოტ რე ბუ ლი იყო: წი ნა მე ნეჯ მენ ტის დროს, გა-

სეს ხე ბა სა და ოპე რა ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ცუ დი გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბე ბის გა მო, ბო ლო ორ წე ლს სე რი ო ზუ ლი და ნა კარ გე ბი გა-

ნე ცა დათ. 2008-იდან მო ყო ლე ბუ ლი, ბანკს ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის 

მკაც რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ უწევ და მუ შა ო ბა – გა სეს ხე ბა სა 

და ინ ვეს ტი ცი ებ ზე შეზღუდ ვე ბი ჰქონ და და წე სე ბუ ლი, ვი ნა ი დან 

ლა მის ყვე ლა გო ნივ რუ ლი რე გუ ლა ცია და ერ ღ ვი ა. 2008 წლის 

ბო ლო სა და 2009 წლის სექ ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, მი სი დო ნე 

I-ის კა პი ტა ლი (BIS) ნე გა ტი ურ ნიშ ნულ ზე იდ გა და პირ ველ წელს – 

H21.2 მი ლი ონს, მე ო რე წელს კი H15.8 მი ლი ონს შე ად გენ და, რაც 

2008-ში – H45.7 მი ლი ო ნის, 2009-ში კი H5.4 მი ლი ო ნის ტოლ ფას 

წმინ და ზა რალს უნ და მი ვა წე როთ. 2009 წლის 31 დე კემ ბ რის 

მო ნა ცე მე ბით, ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს ხე ბი სა და მთლი ა ნი კრე-

დი ტე ბის თა ნა ფარ დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტ მა 40.8%-ს მი აღ წი ა. 2008 

წლის H45.7-მილიონიანი წმინ და ზა რა ლი, მეტ წი ლად, უკი დუ რე-

სად მა ღა ლი ოპე რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის შე დეგს წარ მო ად გენ და, 

მა შინ რო ცა 2009 წლის H5.4 მი ლი ო ნის წმინ და და ნა კარ გე ბი ძი-

რი თა დად უფუნ ქ ცი ო, დრო მოჭ მუ ლი აქ ტი ვე ბის პრო ვი ზი რე ბი თა 

და ჩა მო წე რით აიხ ს ნე ბა. ბან კი არ იყო იმ პო ზი ცი ა ში, სეს ხე ბი 

რომ ეფექ ტი ა ნად გა ე ცა, ჰო და, 2008 წლის ბო ლოს თ ვის მი სი 

ლიკ ვი დუ რო ბა ისეთ დო ნე ზე და ეშ ვა, რომ ნორ მა ლუ რი სა ბან კო 

ოპე რა ცი ე ბის შეს რუ ლე ბაც კი ლა მის შე უძ ლე ბე ლი გახ და; მა გა-

ლი თად, სა ფონ დო ტრან ს ფე რე ბი გა მუდ მე ბით ყოვ ნ დე ბო და 

რო გორც ლიკ ვი დუ რო ბის სიმ წი რის გა მო, ისე სხვა მი ზე ზე ბით . 

 მარ თა ლი ა, ქარ თულ მა სა ბან კო სფე რომ, ზო გა დად, საკ მა ოდ 

კარ გად გა უძ ლო რუ სეთ თან ომის შემ დ გომ შექ მ ნილ ფი ნან-

სურ კრი ზის სა და ეკო ნო მი კურ დაღ მას ვ ლას, ბან კი, 2008 წლის 

ბო ლოს თ ვის, სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბას სე რი ო ზულ საფ რ თხედ 

მო ევ ლი ნა იმის ფონ ზე, რომ მი სი სის ტე მა ტუ რი რო ლი და ახ-

მეტამორფოზი!
2009 წლის სექ ტემ ბერ ში სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა „ლი ბერ თი ბან კი“ Liberty Capital-მა 

შე ის ყი და, რო მე ლიც აწ გარ დაც ვ ლი ლი დი ნუ პატ რი ჩი უ სა და ლა დო გურ გე ნი ძის მი-

ერ და ფუძ ნე ბუ ლი ჰო ლან დი უ რი სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნი ის, Liberty Investments Holding 

B.V.-ის სრულ მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ა ა. შე სა ბა მი სად, 2017 

წლის ოქ ტომ ბერ ში ბან კ მა კონ ტ რო ლის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ გა ა კე თა გან ცხა დე ბა, რის 

შე დე გა დაც, ბან კის სა აქ ციო კა პი ტა ლის 74.64% ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს კა ნონ მ დებ-

ლო ბის ქვეშ მოღ ვა წე European Financial Group B.V.-მ იყი და. ბან კის სა ბო ლოო გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი ბე ნე ფი ცი ა რი მფლო ბე ლი პი რე ბი არი ან ირაკ ლი რუ ხა ძე (აშშ-ის 

მო ქა ლა ქე), ბენ მერ სო ნი (დიდი ბრი ტა ნე თის მო ქა ლა ქე) და იგორ ალექ სე ე ვი (აშშ-ის 

მო ქა ლა ქე). მაგ რამ ეს უკ ვე ბან კის ის ტო რი ა ში ახა ლი თა ვია და ახა ლი ის ტო რი აც, ჩე მი 

სტა ტია კი 2009 წლის სექ ტემ ბ რი დან 2017 წლის ნო ემ ბ რამ დე პე რი ოდს ეხე ბა, რო ცა ლა-

დო გურ გე ნი ძის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით ბან კი სრუ ლად გარ და ი სა ხა.   

ავტორი: ალექსი ხოროშვილი

ისტორია
ლიბერთი ბანკი
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ლო ე ბით 1.5 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის თ ვის 

სა ხელ მ წი ფო პენ სი ე ბის, სო ცი ა ლუ რი უზ-

რუნ ველ ყო ფი სა და სა ხელ ფა სო სერ ვი სე-

ბის დის ტ რი ბუ ცია იყო. ყვე ლა უწინ დე ლი 

მცდე ლო ბა, ბან კი სათ ვის კომ პე ტენ ტუ რი, 

კარ გად კა პი ტა ლი ზე ბუ ლი მყიდ ვე ლი ეპო-

ვათ, კრა ხით სრულ დე ბო და.     

2009 წლის ოქ ტომ ბ რი დან 2017 წლის 

ოქ ტომ ბ რამ დე ბან კის მე წი ლე ებ მა მას ში 

H77.0 მი ლი ო ნის ტოლ ფა სი სა აქ ციო კა-

პი ტა ლის ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლეს, 

ხო ლო ბან კ მა, დი ვი დენ დის გა და სა ხა დე-

ბი სა და აქ ცი ა თა გა მოს ყიდ ვის მეშ ვე ო-

ბით, მათ H51.4 მი ლი ო ნი და უბ რუ ნა.             

მარჯვნივ მოყ ვა ნი ლი დი აგ რა მა, 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე-

ზი დენ ტის დად გე ნი ლე ბა No 18/14-სთან 

შე სა ბა მი სო ბა ში, ბან კის კა პი ტა ლუ რი 

ადეკ ვა ტუ რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბის (CAR) 

დრა მა ტულ გა უმ ჯო ბე სე ბას ასა ხავს. 

ბან კი ფი ლი ა ლე ბის ყვე ლა ზე ფარ-

თო ქსე ლი თა და სა ცა ლო კლი ენ ტე ბის 

ყვე ლა ზე მსხვი ლი ბა ზით გა მო ირ ჩე ო-

და: 698 ფი ლი ა ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 

პლატ ფორ მის მეშ ვე ო ბით, ის 1.6 მი ლი ონ 

კლი ენტს ემ სა ხუ რე ბო და. 2009 წლის 

სექ ტემ ბ რი დან 2017 წლის სექ ტემ ბ რის 

ჩათ ვ ლით, გე ოგ რა ფი უ ლი ცნო ბა დო ბის 

გაზ რ დის მიზ ნით, ბან კ მა 142 ახა ლი ფი-

ლი ა ლი გახ ს ნა და 347 ახა ლი ბან კო მა ტი 

და ა მონ ტა ჟა. 2010 წლის ივ ლის ში მან 

სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი გა ფარ თო ე ბის შე სა ხებ გა ნაცხა და, 

რაც გუ ლის ხ მობ და ქვეყ ნის მიყ რუ ე ბუ ლი 

ტე რი ტო რი ე ბის და ფარ ვას სპე ცი ა ლი ზე-

ბუ ლი მიკ რო ავ ტო ბუ სე ბით, რო მელ თაც 

მო ბი ლუ რი ბან კის ფი ლი ა ლე ბის ფუნ ქ ცია 

ჰქონ დათ. მსგავ სი ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა 

სა ქარ თ ვე ლო ში აქამ დე არა ვის გა მო ე-

ყე ნე ბი ნა. 2017-ის 30 სექ ტემ ბ რი სათ ვის 

მარ თ ლაც გა მო უშ ვეს 114 სპე ცი ა ლი ზე-

ბუ ლი მიკ რო ავ ტო ბუ სი. ამა ვე თა რი ღის 

მო ნა ცე მე ბით, მომ სა ხუ რე ბის 265 პლატ-

ფორ მით აღ ჭურ ვი ლი, ბან კი PayExpress-

ად ბრენ დი რე ბულ წარ მო მად გენ ლო ბით 

სა ბან კო ქსელს (ე.წ. ბან კ -ა გენ ტებს) 

ამუ შა ვებ და. ინ ტერ ნეტ ბან კი, რო მე ლიც 

ბან კის ის ტო რი ულ ჩა ვარ დ ნას წარ მო-

ად გენ და, 2010 წლის ივ ნის ში ჩა ეშ ვა (და 
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მობილური ფილიალების რიცხვი

PayExpressის გაყიდვათა პლატფორმების 

რიცხვი

ფილიალების რიცხვი

ბანკომატების რიცხვი

კაპიტალური ადეკვატურობის კოეფიციენტები

„ლიბერთი ბანკის“ გეოგრაფიული 
გაფართოება
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მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და 2016-ში), საგ რ ძ ნო ბი გა უმ ჯო ბე-

სე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი ბა რა თე ბის და მუ შა ვე ბი სა და ელექ ტ რო-

ნუ ლი გა დახ დე ბის თვალ საზ რისი თაც. 2010 წლის ნო ემ ბერ ში 

ბან კის  ბა რა თის და მუ შა ვე ბის პირ ველ კლი ენ ტად KOR Standard 

Bank-ი იქ ცა.      

ბაზ რის დე ტა ლუ რი შეს წავ ლის შე დე გად, 2010 წლის მარ ტ ში, 

ბან კ მა რებ რენ დი რე ბა გა დაწყ ვი ტა: ახა ლი სა ხე ლი და ლო გო 

ბა ზარ მა კარ გად მი ი ღო. 2010 წლის ივ ნის ში  „ლიბერთი ბან კ მა“ 

გა ა რე მონ ტა იმ ხა ნად თბი ლი სის მა ღალ ნა გე ბო ბა თა ღირ ს შე-

სა ნიშ ნა ო ბა Liberty Tower-ი, რო მელ შიც გან თავ სე ბუ ლია კი დეც 

ბან კის სა თა ვო ოფი სი და რომ ლის გა ნახ ლე ბა 2007 წლი დან 

მიმ დი ნა რე ობ და (2008-ში, სახ ს რე ბის დე ფი ცი ტის გა მო, სა მუ- 

 შა ო ე ბი შე ჩე რე ბუ ლი იყო).  

ბან კ მა კვლავ და იწყო სა ცა ლო კლი ენ ტე ბის თ ვის სეს ხის 

გა ცე მა და 2009 წლის სექ ტემ ბ რი დან 2017 წლის სექ ტემ ბ რის 

ჩათ ვ ლით, ჯამ ში, H18.3 მი ლი არ დის ახა ლი სეს ხი გას ცა. მან 

მთლი ა ნად გა ა სუფ თა ვა თა ვი სი სა სეს ხო ის ტო რია ვა და გა და ცი-

ლე ბუ ლი, უფუნ ქ ციო აქ ტი ვე ბი სა გან, რომ ლე ბიც ბან კის შეს ყიდ-

ვის დროს მთლი ა ნი კრე დი ტე ბის 32.4%-ს შე ად გენ და. ბო ლო 

რამ დე ნი მე წლის მან ძილ ზე ბან კი მა სობ რი ვი ბაზ რის თ ვის 

გან კუთ ვ ნი ლი ახა ლი თა ო ბის სა სეს ხო პრო დუქ ტე ბის გა ცე მა ზე 

იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი. 

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 21 სის ტე მის მეშ ვე ო ბით, ბან კი გა-

და რიცხ ვე ბის სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მხრივ წამ ყ ვან 

პო ზი ცი ა ზე ა. 2010 წლის ივ ლის ში მან მის სა ვე მფლო ბე ლო ბა ში 

არ სე ბუ ლი გა და რიცხ ვე ბის სერ ვი სის, რომელიც ასიათასობით 

მომხმარებელს ემსახურებოდა, Liberty Express-ად რებ რენ დი რე-

ბა მო ახ დი ნა. 

კლი ენ ტ თა ნდო ბის აღ დ გე ნას თან ერ თად, ბან კი ახა ლი ბიზ-

ნე სის მდგრა დი შე მო დი ნე ბე ბის მომ ს წ რე შე იქ ნა და 2009 წლის 

სექ ტემ ბ რის შემ დეგ ლა მის გა ი ორ მა გა თა ვი სი აქ ტი უ რი სა-

ხელ ფა სო კლი ენ ტე ბის ბა ზა, ხო ლო მიკ რო-, მცი რე და სა შუ ა ლო 

ზო მის ბიზ ნე სე ბის კლი ენ ტ თა ბა ზა საგ რ ძ ნობ ლად გა ზარ და. 2017 

წლის 30 სექ ტემ ბერს მი სი ლიკ ვი დუ რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი მა ღალ 

ნიშ ნულ ზე – 42.9%-ზე – ავი და, რაც მე დეგ ფი ნან სურ ჯან მ რ თე-

ლო ბა სა და სეს ხის გა ცე მის ახალ, სე რი ო ზულ შე საძ ლებ ლო ბებს 

მო ას წა ვებ და.      

2010 წლის ნო ემ ბერ ში Fitch Ratings-მა ბანკს უცხო უ რი ვა ლუ-

ტის  გა ცე მის გრძელ ვა დი ან დე ფოლ ტ - რე ი ტინ გ ში (IDR) B მი ა ნი ჭა, 

B მი ა ნი ჭა მოკ ლე ვა დი ან IDR-შიც, D/E – ინ დი ვი დუ ა ლურ რე ი ტინ-

გ ში, 4 – მხარ და ჭე რის რე ი ტინ გ ში და B – მხარ და ჭე რის დო ნის 

რე ი ტინ გ ში. გრძელ ვა დი ა ნი IDR-ის სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვა 

სტა ბი ლუ რად გა მო ი ყუ რე ბო და. ამ დრომ დე ბან კი სა ერ თოდ არ 

იყო შე ფა სე ბუ ლი.  

2015-ის აგ ვის ტო ში კი დევ ერ თ მა წამ ყ ვან მა საკ რე დი ტო რე ი-

ტინ გის სა ა გენ ტომ, Standard & Poor-მა ბანკს მი ა ნი ჭა B შემ ხ ვედ-

რი მხა რის რო გორც გრძელ ვა დი ან, ისე მოკ ლე ვა დი ან რე ი ტინ-

გებ ში, და მი სი პერ ს პექ ტი ვა სტა ბი ლუ რად შე ა ფა სა.    

ამა ვე ნა ი რად, 2017-ის ივ ლის ში, აგ რეთ ვე წამ ყ ვან მა საკ რე-

დი ტო რე ი ტინ გის სა ა გენ ტო Moody-მ ბანკს B1 და უ წე რა ად გი-

ლობ რი ვი და უცხო უ რი ვა ლუ ტე ბის დე პო ზი ტე ბის გრძელ ვა დი ან 

რე ი ტინ გებ ში, ხო ლო შემ ხ ვედ რი მხა რის რის კის შე ფა სე ბა ში – 

Ba3, და, კვლა ვაც, მი სი პერ ს პექ ტი ვა სტა ბი ლუ რად შე ა ფა სა.   

ბან კის მე ნეჯ მენ ტის სწო რი სტრა ტე გი ი სა და მი სი გან ხორ-

ცი ე ლე ბის ხა რის ხის დას ტუ რად, 2015–2017 წლებ ში ბან კი სა მი ვე 

სა ა გენ ტომ ერ თი ნიშ ნუ ლით და ა წი ნა უ რა მი უ ხე და ვად იმი სა, 

ისტორია ლიბერთი ბანკი

საკრედიტო რეიტინგები 2017 წლის სექტემბრისთვის

საკრედიტო
რეიტინგები სექტემბერი–2017 პერსპექტივასექტ.–

2009

FitchRatings შეფასების
გარეშე

„სტაბილური“

„დადებითი“

„დადებითი“

გრძელვადიანიIDR

‘B+’

მოკლევადიანიIDR

‘B’

მოკლევადიანი
შემხვედრიმხარე

‘B’

გრძელვადიანიIDR

‘B+’

შემხვედრიმხარის
რისკისშეფასება

‘Ba3’

გრძელვადიანი
შემხვედრიმხარე

‘B’

შეფასების
გარეშე

შეფასების
გარეშე

Standard & Poor’s

Moody’s
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რომ იმა ვე პე რი ოდ ში მე წი ლე ებ თან და კავ ში რე ბით არა ერ თი 

გა ურ კ ვევ ლო ბა არ სე ბობ და.  

2017 წლის სექ ტემ ბერ ში ბან კის საკ რე დი ტო რე ი ტინ გე ბი ასე 

გა მო ი ყუ რე ბო და:

ბან კ მა ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზე ბის ზო მე ბი და ნერ გა და ეფექ ტი-

ა ნო ბა გა ზარ და, რის შე დე გა დაც, 2017 წლის მე სა მე კვარ ტალ ში, 

ხარ ჯი/ შე მო სავ ლის თა ნა ფარ დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტ მა 57.7% შე ად-

გი ნა, მა შინ რო ცა 2009-ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 103.4% იყო. 

2010 წლი დან 2017-ის მე სა მე კვარ ტა ლის ჩათ ვ ლით, 2008 და 

2009 წლე ბის მძი მე ზა რა ლის შემ დეგ, ბან კის აგ რე გი რე ბუ ლი 

წმინ და შე მო სა ვა ლი H170.0 მი ლი ო ნი იყო.  

2009 წლის სექ ტემ ბ რი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ბანკს ბა ზარ ზე 

რამ დე ნი მე მიმ ზიდ ვე ლი პრო დუქ ტი, სერ ვი სი და არ ხი აქვს გა ტა-

ნი ლი. მა გა ლი თად: 

•    ლი ბერ თის ან გა რი ში – უნი ვერ სა ლუ რი, მრა ვალ ვა ლუ ტი ა ნი 

მიმ დი ნა რე ან გა რი ში, რო მე ლიც 2010 წლის მა ის ში ჩა ეშ ვა, და 

რო მე ლიც, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მორ გე ბუ ლი 500 ვა რი ა ცი ის წყა-

ლო ბით, კლი ენტს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, ან გა რი შის კონ ფი გუ რა-

ცია სა კუ თა რი არ ჩე ვა ნი სა მებრ მო ახ დი ნოს.  

•    დე პო ზი ტი M7 – ინო ვა ცი უ რი დე პო ზი ტი, რომ ლის მო გე ბა 

უკავ შირ დე ბა შვი დი წამ ყ ვა ნი ქარ თუ ლი ბან კის ყვე ლა ზე მა ღალ 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს. 

•    ჯა დოს ნუ რი ბა რა თი – 2010 წლის აპ რილ ში გა მოშ ვე ბუ ლი ეს 

საკ რე დი ტო ბა რა თი მომ ხ მა რე ბელს ბა ზარ ზე არ სე ბულ წლი ურ 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს შო რის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე და ბალ 

გა ნაკ ვეთს სთა ვა ზობს. 

•    Sმარტივი© – 2010 წლის ნო ემ ბერ ში ჩაშ ვე ბუ ლი, ის ტრა დი-

ცი უ ლი სა ბან კო ან გა რი შის თა ნა მედ რო ვე ალ ტერ ნა ტი ვაა და 

გა და სა ხა დე ბის გა დახ დის მრა ვა ლარ ხი ან, მომ ხ მა რე ბელ თან 

და მე გობ რე ბულ ინ ს ტ რუ მენტს წარ მო ად გენს. 

•    პატ რი ო ტი© – 2010 წლის ნო ემ ბერ ში ჩაშ ვე ბუ ლი ეს მოქ ნი ლი 

შემ ნახ ვე ლი ან გა რი ში მომ ხ მა რე ბელს მა ღალ საპ რო ცენ ტო სარ-

გე ბელს სთა ვა ზობს l-ის ბა ლან სებ ზე გა დახ დი სათ ვის. 

•    EasyPAY – ამ ტაბ ლეტ ზე და ფუძ ნე ბულ სა ვაჭ რო POS ტერ მი-

ნალს მდი და რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვს; 2017 წლის 31 სექ ტემ ბ-

რის მო ნა ცე მე ბით, 2,380 ტერ მი ნა ლია ხმა რე ბა ში;  EasyPAY ში და 

გა დახ დე ბის სის ტე მა ა, რო მე ლიც ბან კებ სა და კორ პო რა ცი ულ 

კლი ენ ტებს შო რის, ბა რა თის სხვა დამ მუ შა ვებ ლებ თან, ტრან ს-

ფე რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

•    PAY® – 2017 წლის 30 სექ ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო-

ში არ სე ბუ ლი 955 ბან კო მა ტი და 16,562 POS ტერ მი ნა ლი იღებ და 

ამ ბა რათს, მათ რიცხ ვ ში, 468 ბან კო მა ტი და 14,182 POS ტერ მი ნა-

ლი ბან კის მი ერ ოპე რი რე ბუ ლი არ იყო.  

6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

5.3%

8.1%

4.4%

4.2%

3.5%

2.2%

1.8%

1.7%

სექტემბერი2017

სექტემბერი2017

სექტემბერი2017

სექტემბერი2017

სექტემბერი2009

სექტემბერი2009

სექტემბერი2009

სექტემბერი2009

ლიბერთი ბანკის საბაზრო 
წილის ევოლუცია

მთლიანი კრედიტები ინდივიდებისთვის

მთლიანი კრედიტები

წმინდა სესხები

ჯამური აქტივები
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ბ რის მო ნა ცე მე ბით, „ლიბერთი ბან კის“ 

სა ბაზ რო წი ლი ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბის თ ვის 

5.3%-ია, 4.2% – წმინ და სეს ხე ბი სა და 7.0% 

– კლი ენ ტის ბა ლან სე ბი სა და დე პო ზი ტე-

ბის თ ვის.    

„ლიბერთი ბან კი“ ქვე ყა ნა ში ყვე ლა-

ზე დი ნა მი კუ რად მზარ დი ბან კი ა. 2009 

წლის სექ ტემ ბ რი დან 2017 წლის სექ ტემ-

ბ რის ჩათ ვ ლით მი სი ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბი 

486.4%-ით გა ი ზარ და, მა შინ რო ცა მთე ლი 

ქარ თუ ლი სა ბან კო სექ ტო რის იგი ვე მაჩ-

ვე ნე ბე ლი 310.2% იყო. წმინ და სეს ხე ბი, 

დრო ის ამა ვე პე რი ოდ ში, 816.3%-ით გა ი-

ზარ და, ხო ლო იმა ვე მაჩ ვე ნე ბელ მა მთე-

ლი ქარ თუ ლი სა ბან კო სექ ტო რის თ ვის 

323.8% შე ად გი ნა. რაც შე ე ხე ბა კლი ენ ტის 

ბა ლან სე ბი სა და დე პო ზი ტე ბის ზრდას 

2009-ის სექ ტემ ბ რი დან 2017-ის სექ ტემ-

ბ რის ჩათ ვ ლით, 721.5% იყო, ხო ლო იგი ვე 

მაჩ ვე ნე ბე ლი მთე ლი ქარ თუ ლი სა ბან კო 

სექ ტო რის თ ვის – 426.2%.    

ქვე და დი აგ რა მა ში ბან კის ზრდის 

შთამ ბეჭ და ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბე ბია მოყ ვა ნი-

ლი მი სი 2009 წლის სექ ტემ ბ რის ტრან ს-

ფორ მა ცი ის შემ დ გომ: 

2017-ის 30 სექ ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, 

ბან კის ჯა მურ მა აქ ტი ვებ მა H1,6307 შე ად-

გი ნა და წლი დან წლამ დე 3.4%-იან ზრდას 

უჩ ვე ნებ და. წმინ და სეს ხებ მა H703.6 

მი ლი ონს მი აღ წი ა, 19.0%-იანი წლი უ რი 

ზრდით, ხო ლო კლი ენ ტის ან გა რი შე ბი და 

დე პო ზი ტე ბი წლი უ რად 0.5%-ით იზ რ დე-

ბო და, H1,277.3 მი ლი ო ნამ დე. 

ბან კის თა ნახ მად, 2017 წლის 9 თვის  

წმინ და შე მო სა ვა ლი H33.1 მი ლი ო ნი იყო, 

ხო ლო სრუ ლი 2016 წლის წმინ და შე მო სა-

•    მოხ და წამ ყ ვან ად გი ლობ რივ ციფ რულ 

„საფულესთან“ ინ ტეგ რი რე ბა.    

•     ვირ ტუ ა ლუ რი VISA ბა რა თი.   

•    ბან კი პირ ვე ლი იყო, ვინც მო ბი ლუ რი 

ბან კის აპ ლი კა ცია გა მო უშ ვა, რო მე ლიც 

2017-ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სა.  

 

•    ბან კი პირ ვე ლი იყო, ვინც ელექ ტ რო-

ნულ პი რა დო ბის ბა რა თებ ზე და ფუძ ნე ბუ-

ლი სა ბან კო მა ტო ტრან ზაქ ცი ე ბი ჩა უშ ვა. 

•    ბან კი პირ ვე ლი და ერ თა დერ თი 

ბან კი ა, ვინც ე.წ. სერ ვი სის არას ტ რუქ ტუ-

რი რე ბული და მა ტე ბი თი მო ნა ცე მე ბის 

(USSD) არხს იყე ნებს. 

•    ბან კი პირ ვე ლი იყო, ვინც ონ ლა ინ და 

ავ ტო მო ბი ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს-

ხე ბის სერ ვი სი ჩა უშ ვა. 

•    კამ პა ნია „იცნობდე შენს კლი ენტს“ 

მიზ ნად ისა ხავ და კლი ენ ტე ბის წვდო მის 

გა ფარ თო ე ბას (თვეში 1 მი ლი ო ნი ინ დი ვი-

დის აქ ტი უ რო ბა ფიქ სირ დე ბო და).

2009 წლის სექ ტემ ბ რი დან 2017 წლის 

სექ ტემ ბ რის ჩათ ვ ლით, ბან კ მა მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად გა ზარ და თა ვი სი სა ბაზ რო 

წი ლი, რა მაც ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბის მხრივ 

1.8% შე ად გი ნა, 2.5% – წმინ და სეს ხე ბი სა 

და 1.2% – კლი ენ ტ თა ბა ლან სე ბი სა და დე-

პო ზი ტე ბის მხრივ. 2017 წლის 30 სექ ტემ-

ისტორია ლიბერთი ბანკი
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სექტემბერი2017

სექტემბერი2017

სექტემბერი2009

სექტემბერი2009

ჯამური აქტივები სესხები (Net)სესხები (Gross) კლიენტის ბალანსები და 
დეპოზიტები

შენიშვნა: საბაზრო წილის მონაცემები თვითმყოფადი ანგარიშებია გამოქვეყნებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 
ვებგვერდზე www.nbg.gov.ge.

კლიენტის ბალანსები და დეპოზიტები

ინდივიდთა კლიენტის ბალანსები და დეპოზიტები

ბანკის ზრდის შთამბეჭდავი მაჩვენებლებები 

Liberty Bankის ზრდა ოქტ. 2009  სექტ. 2017 (H) ქართული საბანკო სექტორის ზრდა ოქტ. 2009  სექტ. 2017 (H)
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ვალ მა H47.7 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა, 48.4%-

იანი ზრდით.   

რა თქმა უნ და, რიცხ ვე ბი ფაქ ტე ბი ა, 

რომ ლე ბიც გუნ დის დიდ წარ მა ტე ბა ზე 

მეტყ ვე ლებს, თუმ ცა ის, რა საც რიცხ ვე ბი 

ვერ გვიყ ვე ბა, თავ და უ ზო გავ შრო მა სა 

და საქ მი სად მი ერ თ გუ ლე ბა ში გა ტა რე-

ბუ ლი სა ა თე ბი და ლა დო გურ გე ნი ძის 

სწო რი ლი დე რო ბა ა, რა მაც ეს ყვე ლა ფე-

რი შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და. ამ წარ მა ტე-

ბა ში თი თო ე ულ თა ნამ შ რო მელს მი უძღ-

ვის წვლი ლი – იმ 5,300-მდე ადა მი ანს, 

ვინც, 2017-ის სექ ტემ ბ რის მო ნა ცე მე-

ბით, სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა „ლიბერთი 

ბან კ ში“ მუ შა ობ და. 

ყვე ლა და საწყისს ლო გი კუ რი და-

სას რუ ლი მოს დევს. მე წარ მა ტე ბა სა და 

მზარდ კე თილ დღე ო ბას ვუ სურ ვებ ბანკს, 

რო მე ლიც მე წი ლე თა ახალ ჯგუფ სა და მე-

ნეჯ მენ ტ თან ერ თად გან ვი თა რე ბის ახალ 

ფა ზა ში შე ვი და!  
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პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ბან კე ბი 
რო  მა  ნო  ვე  ბის რუ  სეთ   ში, მი  უ  ხე  და  ვად ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კუ  რი ჩა -

მორ   ჩე  ნი  სა, ფარ   თო ვაჭ   რო  ბა და ინ   დუს   ტ   რია მა  ინც ვი  თარ   დე  ბო -

და. რუ  სე  თის იმ   პე  რი  ა  ში მე  წარ   მე  ო  ბა ევ   რო  პის გან   ვი  თა  რე  ბუ  ლი 

ქვეყ   ნე  ბი  სას არ ჩა  მო  უ  ვარ   დე  ბო  და. ამით იყო გა  მოწ   ვე  უ  ლი ის, 

რომ ზუს   ტად XIX სა  უ  კუ  ნის მე  ო  რე ნა  ხევ   რი  დან სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 

ას   პა  რეზ   ზე გა  მო  დიოდნენ ადა  მი  ა  ნე  ბი, რომ   ლე  ბიც გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბულ 

სფე  რო  ებ   ში იყ   ვ   ნენ ჩარ   თულ   ნი და ჩვენ   თ   ვის დღეს ცნო  ბილ ქარ  -

თულ ბრენ   დებს ქმნიდ   ნენ. ფარ   თოდ გა  მო  ი  ყე  ნე  ბო  და წარ   მო  ე  ბის 

ქარ   ხ   ნუ  ლი მე  თო  დე  ბი, რუ  სეთ   სა და და  სავ   ლეთ ევ   რო  პი  დან ახა  ლი 

ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი შე  მო  დი  ო  და. ამ პე  რი  ო  დი  დან ქარ   თუ  ლი ნა  წარ   მი, 

რუ  სე  თის იმ   პე  რი  ის გარ   და, მახ   ლო  ბელ აღ   მო  სავ   ლეთ   სა და ევ   რო -

პა  შიც ფარ   თოდ ვრცელ   დე  ბო  და.

მი  უ  ხე  და  ვად ამ წარ   მა  ტე  ბე  ბი  სა, მე  წარ   მე  ო  ბის შემ   დ   გო  მი გან  -

ვი  თა  რე  ბის   თ   ვის სა  ჭი  რო იყო დი  დი თან   ხე  ბი, რა  მაც XIX სა  უ  კუ  ნის 

მე  ო  რე ნა  ხე  ვარ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პირ   ვე  ლი ფუ  ლის შემ   ნახ   ველ   -  -

გამ   სეს   ხე  ბე  ლი ამ   ხა  ნა  გო  ბე  ბის შექ   მ   ნა გა  ნა  პი  რო  ბა.

ერ   თ   -ერ   თი პირ   ვე  ლი იყო 1866 წელს დუშეთის მაზრის სოფელ 

მლეთ   აში გახ   ს   ნი  ლი ასე  თი ამ   ხა  ნა  გო  ბა. 1870-1880-იან წლებ   ში 

ოც   და  ა  თამ   დე მსგავ   სი ამ   ხა  ნა  გო  ბა იყო და  არ   სე  ბუ  ლი. აღ   სა  ნიშ  -

ნა  ვია ისიც, რომ მა  თი უმე  ტე  სო  ბა, თან   ხე  ბის სიმ   ცი  რის გა  მო, 

მა  ლე  ვე იხუ  რე  ბო  და. მი  უ  ხე  და  ვად ამი  სა, 1900 წლი  სათ   ვის მარ   ტო 

და  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ფუ  ლის შემ   ნახ   ველ   -   გამ   სეს   ხე  ბე  ლი 

24 ამ   ხა  ნა  გო  ბა არ   სე  ბობ   და. სხვა  დას   ხ   ვა მო  ნა  ცე  მით, ოცი ასე  თი 

ამ   ხა  ნა  გო  ბის სა  პაიო კა  პი  ტა  ლი 112,722 მა  ნე  თი იყო, სეს   ხად გა -

ცე  მუ  ლი თან   ხა – 106,003 მა  ნე  თი, ხო  ლო წლი  უ  რი წმინ   და მო  გე  ბა 

– 15,392 მა  ნე  თი.

ფუ  ლის შემ   ნახ   ველ   -   გამ   სეს   ხე  ბე  ლი ამ   ხა  ნა  გო  ბე  ბის პა  რა  ლე  ლუ -

რად სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში იქ   მ   ნე  ბო  და ბან   კე  ბიც. ასე 1866 წელს თბი -

ლის   ში გა  იხ   ს   ნა სა  ხელ   მ   წი  ფო ბან   კის გან   ყო  ფი  ლე  ბა, რო  მელ   საც 

შემ   დ   გომ მოჰ   ყ   ვა ფი  ლი  ა  ლე  ბი ბა  თუმ   სა და ქუ  თა  ის   ში. 1871 წელს 

კი და  არ   ს   და თბი  ლი  სის კო  მერ   ცი  უ  ლი ბან   კი. კო  მერ   ცი  ულ ბანკს 

ბევ   რი ფი  ლი  ა  ლი ჰქონ   და გახ   ს   ნი  ლი კავ   კა  სი  ის ისეთ ქა  ლა  ქებ   ში, 

რო  გო  რი  ცაა ბა  ქო, ბა  თუ  მი, ერე  ვა  ნი და გროზ   ნო. ბრძა  ნე  ბა ბან   კის 

და  არ   სე  ბის შე  სა  ხებ გა  ი  ცა 1871 წლის 21 მა  ისს, ხო  ლო მუ  შა  ო  ბა 1872 

წლის 24 იან   ვ   რი  დან და  იწყო. ბან   კის ფი  ლი  ა  ლე  ბი ად   გი  ლობ   რივ 

მო  სახ   ლე  ო  ბა  ში დი  დი პო  პუ  ლა  რო  ბით სარ   გებ   ლობ   და კრე  დი  ტის 

მი  სა  ღე  ბად მი  ნი  მა  ლუ  რი ბი  უ  როკ   რა  ტი  უ  ლი შე  ფერ   ხე  ბე  ბის გა  მო.

თბი  ლი  სის კო  მერ   ცი  უ  ლი ბან   კი მთელ სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ა  ში 

ცნო  ბილ   მა თბი  ლი  სელ   მა მსხვილ   მა ვაჭ   რებ   მა, მრეწ   ვე  ლებ   მა და 

მო  ი  ჯა  რად   რე  ებ   მა (ე. და  ვი  თაშ   ვი  ლი, ა. ევან   გუ  ლაშ   ვი  ლი, მ. ალი -

ხა  ნო  ვი, ი. ამი  რა  ღო  ვი, ი. ანა  ნო  ვი, ნ. ბეგ   თა  ბე  გო  ვი, ე. ეჯუ  ბო  ვი, 

ი. ზუ  ბა  ლაშ   ვი  ლი, პ. ნა  დი  რა  ძე, ა. ონი  კაშ   ვი  ლი, პ. ნა  კა  ში  ძე, ნ. 

ფრი  დო  ნო  ვი, იზ   მი  რო  ვე  ბი, ყორ   ღა  ნო  ვე  ბი, მი  რი  მა  ნო  ვე  ბი და სხვ.) 

და  ა  არ   სეს. მათ ბან   კის ძი  რი  თა  დი კა  პი  ტა  ლი  სათ   ვის 500 ათა  სი 

მა  ნე  თი გა  ი  ღეს. მომ   დევ   ნო ხა  ნებ   ში ბან   კის გამ   გე  ო  ბამ გა  მო  უშ   ვა 

და  მა  ტე  ბი  თი აქ   ცი  ე  ბი და ძი  რი  თა  დი კა  პი  ტა  ლი ერთ მლნ მა  ნე -

თამ   დე აიყ   ვა  ნა. 1872 დან 1896 წლამ   დე თბი  ლი  სის კო  მერ   ცი  უ  ლი 

ბან   კის ოპე  რა  ცი  ე  ბი დე  ბეტ   სა და კრე  დიტ   ში 15 მლნ მა  ნე  თი  დან 

157 მლნ მა  ნე  თამ   დე გა  ი  ზარ   და. ბან   კი აწარ   მო  ებ   და თა  მა  სუ  ქე  ბის 

დის   კონტს, იღებდა ანაბრებს, გასცემდა სესხს და სხვ. 1874 წელს 

ბან   კ   მა სეს   ხად გას   ცა 1,4 მლნ, 1896 წელს კი 16 მლნ მა  ნე  თი.

1873 წელს და  არ   ს   და ურ   თი  ერ   თ   დამ   კ   რე  დი  ტე  ბე  ლი სა  ზო  გა  დო  ე -

ბა, რომ   ლის ფი  ლი  ა  ლე  ბიც ფოთ   ში, ქუ  თა  ის   ში, ჭი  ა  თუ  რა  სა და ზოგ 

სხვა და  ბა-   ქა  ლაქ   ში გა  იხ   ს   ნა.

სოფ   ლად საკ   რე  დი  ტო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის გამ   რავ   ლე  ბამ ეტა -

პობ   რი  ვად შე  ა  ვიწ   რო  ვა სავახშო კაპიტალის მოქმედების არეალი. 

მსხვი  ლი ვა  ჭარ   -   მე  ვახ   შე  ე  ბი იძუ  ლე  ბუ  ლი იყ   ვ   ნენ, შეჰ   გუ  ე  ბოდ   ნენ 

პირველი ბანკები 
და დაზღვევა 
საქართველოში
მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულს, საქართველოს მოკლევადიანი დამოუკიდებლობის 
გარიჟრაჟზე, თავისუფლება ბაზარზეც იკიდებდა ფეხს. მასთან ერთად სერვისები, 
რომლებიც თანამედროვე ეკონომიკას ახასიათებს.

ავტორი: ემილ ავდალიანი

ისტორია
თავისუფლებამდე
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ახალ პი  რო  ბებს და თა  ვი  ან   თი საქ   მი  ა  ნო  ბა კა  პი  ტა  ლის   ტურ ყა  ი -

და  ზე გარ   და  ექ   მ   ნათ. ასე, მა  გა  ლი  თად, 1880-იანი წლე  ბი  სათ   ვის 

მარ   ტო თბი  ლის   ში 7 სა  ვაჭ   რო სახ   ლი და 5 სა  თა  მა  სუ  ქო ბი  უ  რო მოქ  -

მე  დებ   და. მა  თი სა  ერ   თო ბრუნ   ვა 17 მლნ მა  ნეთს შე  ად   გენ   და.

თუმ   ცა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში გახ   ს   ნილ პირ   ველ ბან   კებს შო  რის 

ჭეშ   მა  რი  ტად ქარ   თულ ბან   კად თბი  ლი  სის სა  თა  ვა  დაზ   ნა  უ  რო-   სა  ად  -

გილ   მა  მუ  ლო ბან   კი უნ   და ჩა  ით   ვა  ლოს. მი  სი გახ   ს   ნის თა  რი  ღი 1874 

წე  ლი  ა, მომ   დევ   ნო წელს კი ქუ  თა  ი  სის გან   ყო  ფი  ლე  ბა ამუ  შავ   და.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ად   გილ   მა  მუ  ლო ბან   კე  ბის თავ   და  პირ   ველ 

მი  ზანს სა  სოფ   ლო-   სა  მე  ურ   ნეო კრე  დი  ტის გა  ცე  მა წარ   მო  ად   გენ   და, 

მაგ   რამ ვაჭ   რო  ბა-   მ   რეწ   ვე  ლო  ბის აღ   მავ   ლო  ბი  სა და ქა  ლა  ქე  ბის 

ზრდის პი  რო  ბებ   ში მათ კო  მუ  ნა  ლუ  რი და კო  მერ   ცი  უ  ლი ბან   კე  ბის 

ზო  გი ფუნ   ქ   ცი  აც იკის   რეს. 1875-1900 წლებ   ში თბი  ლი  სის სა  ად  -

გილ   მა  მუ  ლო ბან   კ   მა გას   ცა 45 მლნ მა  ნე  თის გრძელ   ვა  დი  ა  ნი და 

5 მლნ მა  ნე  თის მოკ   ლე  ვა  დი  ა  ნი სეს   ხი, რო  მელ   თა 80% ქა  ლა  ქის 

მცხოვ   რებ   ლებ   ზე მო  დი  ო  და. ამა  ვე პე  რი  ოდ   ში ქუ  თა  ი  სის სა  ად   გილ  -

მა  მუ  ლო ბან   კ   მა სოფ   ლის მა  მუ  ლე  ბის გი  რა  ოს ქვეშ სეს   ხად გას   ცა 

2,5 მლნ მა  ნე  თი, ქა  ლა  ქელ   თა ქო  ნე  ბის გი  რა  ოს ქვეშ კი – 7,2 მლნ 

მა  ნე  თი.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს საკ   რე  დი  ტო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბები მნიშ   ვ   ნე  ლო -

ვან როლს ას   რუ  ლებ   დ   ნენ ქვეყ   ნის კა  პი  ტა  ლის   ტუ  რი მე  ურ   ნე  ო  ბის 

სის   ტე  მებ   ში. ისი  ნი აწარ   მო  ებ   დ   ნენ სა  შუ  ა  მავ   ლო ოპე  რა  ცი  ებს, 

ან   გა  რიშ   ს   წო  რე  ბას სხვა  დას   ხ   ვა ჯგუფს შო  რის. 

1875 წლის თე  ბერ   ვ   ლი  დან ბან   კ   მა ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა და  იწყო და 

მას 30 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში, 1905 წლის 23 ივ   ნი  სამ   დე ილია ჭავ  -

ჭა  ვა  ძე ედ   გა სა  თა  ვე  ში. ილი  ას ბან   კის მარ   თ   ვა  ში მი  სი მე  გობ   რე  ბი 

დი  მიტ   რი ყაზ   ბე  გი და და  ვით ყი  ფი  ა  ნი ეხ   მა  რე  ბოდ   ნენ.

ასე რომ, თა  ნა  მედ   რო  ვე ყა  ი  დის ბან   კე  ბი ქარ   თუ  ლი რე  ა  ლო  ბის  -

თ   ვის უცხო არ იყო, რა  საც XIX სა  უ  კუ  ნის მე  ო  რე ნა  ხე  ვარ   ში რამ   დე -

ნი  მე ასე  თი ერ   თე  უ  ლის და  არ   სე  ბა ადას   ტუ  რებს.

პირ ვე ლი სა დაზღ ვე ვო ე ბი
თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბამ  XIX სა უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლო ში სა ინ ტე რე სო ბიზ-

ისტორია თავისუფლებამდე
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ნე სის - სა დაზღ ვე ვო სფე როს  გან ვი თა რე ბა გა მო იწ ვი ა.

რუ სე თის იმ პე რი ა ში უცხო უ რი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის მოღ-

ვა წე ო ბა 1885 წელს და იწყო, რო დე საც ბა ზარ ზე გა მოჩ ნ დ ნენ „ნიუ-

იორკი” (აშშ, 1885 წ.), „ურბენი” (საფრანგეთი, 1889 წ.), „ეკვიტებლი“ 

(აშშ, 1889 წ.). ეს სა ზო გა დო ე ბე ბი ძი რი თა დად და კა ვე ბუ ლი იყ ვ ნენ 

სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვით და მა თი წი ლი ბა ზარ ზე საკ მა ოდ დი დი 

იყო. რუ სე თის იმ პე რი ა ში უცხო უ რი სა დაზღ ვე ვო ე ბი სა ერ თო 

სა ხელ მ წი ფო ებ რივ კონ ტ როლს ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ. 1912 წლის 

და საწყი სის თ ვის უცხო უ რი კომ პა ნი ე ბი ფლობ დ ნენ 56,286 სა-

დაზღ ვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბას, რო მელ თა სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 240 

მი ლი ონ მა ნეთს აღ წევ და. ამა ვე პე რი ოდ ში რუ სუ ლი სა დაზღ ვე ვო-

ე ბი ფლობ დ ნენ 162,638 ხელ შეკ რუ ლე ბას, რო მელ თა სა ერ თო ფა სი 

467 მი ლი ო ნი მა ნე თი იყო.

სა ზო გა დო ე ბა „ნიუ-იორკის” აქტივი 416, 773, 000 მა ნეთს შე ად-

გენ და და 1900 წელს მი სი არ სე ბო ბა უკ ვე 54 წელს ით ვ ლი და. სა-

ზო გა დო ე ბა „ნიუ-იორკი“ ასე ვე აზღ ვევ და ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლეს. 

სა ზო გა დო ე ბის მთა ვა რი წარ მო მად გენ ლო ბა სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გ-

ში იყო, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლოს მცხოვ რებ ლებს კონ სულ ტა ცი ე ბის 

მი ღე ბა გო ლო ვი ნის (რუსთაველის) გამ ზირ ზე მდე ბა რე სა ზო გა-

დო ე ბის წარ მო მად გენ ლო ბა ში შე ეძ ლოთ.  

1917 წლის რე ვო ლუ ცი ამ დელ რუ სეთ ში ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი სა-

დაზღ ვე ვო კომ პა ნია „როსია“ იყო, რო მე ლიც 1881 წლის მარ ტ ში 

და არ ს და. კომპანია ისეთმა ცნობილმა მეწარმეებმა დააფუძნეს, 

როგორებიც გახლდნენ გ. გინ ც ბურ გი, ნ. პო ლე ჟა ე ვი, დ. პეტ რო კო-

კი ნო, გ. რა ფა ლო ვი ჩი და ბევ რი სხვა. სა დაზღ ვე ვო სა ზო გა დო ე ბის 

სა თა ვო ოფი სი იმ პე რი ის დე და ქა ლაქ ში, სან ქ ტ - პე ტერ ბუგ ში მდე-

ბა რე ობ და. სა ზო გა დო ე ბა, ბევ რი სხვა კომ პა ნი ის გან გან ს ხ ვა ვე-

ბით, ძი რი თად აქ ცენტს არა უძ რა ვი ქო ნე ბის, არა მედ სი ცოცხ ლის 

დაზღ ვე ვა ზე აკე თებ და.  „როსიას” კა პი ტა ლი 4 მი ლი ონ მა ნეთს 

აღ წევ და და მა ლე ვე კომ პა ნია რუ სე თის იმ პე რი ა ში არ სე ბუ ლი 

სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის ერ თ -ერთ ლი დე რად იქ ცა.

კომ პა ნია „როსია“ აზღ ვევ და უძ რავ და მოძ რავ ქო ნე ბას, ასე ვე 

ანაზღა უ რებ და უბე დუ რი შემ თხ ვე ვე ბი სას (მაგალითად, ხან ძ რი-

სას) მი ყე ნე ბულ ზა რალს.  „როსიას“ ერ თ -ერ თი ოფი სი ქუ თა ის ში, 

ქარ ვას ლის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე ობ და, ხო ლო თბი ლის ში დღე ვან დელ 

მა ჩაბ ლის ქუ ჩა ზე იყო წარ მოდ გე ნი ლი.

სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გ ში მდე ბა რე კომ პა ნია „ნადეჟდა” 1847 წელს 

და არ ს და. მი სი კა პი ტა ლი 1,650,000 მა ნეთს შე ად გენ და. კომ პა-

ნი ის მომ სა ხუ რე ბა თა ნუს ხა ში შე დი ო და ზღვი თა და ხმე ლე თით 

გაგ ზავ ნი ლი სა ქონ ლის დაზღ ვე ვა, რაც ძი რი თა დად ხან ძ რი სა და 

სხვა უბე დუ რი შემ თხ ვე ვე ბი სა გან დაზღ ვე ვას გუ ლის ხ მობ და.

კომ პა ნია ასე ვე უზ რუნ ველ ყოფ და ნე ბის მი ე რი ნივ თის და ნიშ-

ნუ ლე ბის ად გი ლამ დე მი ტა ნას. თბი ლის ში ამ დაზღ ვე ვის მი ღე ბა 

შე საძ ლე ბე ლი იყო სა სახ ლის ქუ ჩა ზე.

კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო სა დაზღ ვე ვო სა ზო გა დო ე ბა გახ ლ-

დათ 1903 წელს და არ სე ბუ ლი „რუსული სა დაზღ ვე ვო კავ ში რი“, 

რომ ლის კა პი ტა ლი 3 მი ლი ონ მა ნეთს შე ად გენ და. კავ ში რის კავ-

კა სი ის გან ყო ფი ლე ბის ცენ ტ რი თბი ლის ში, სერ გის (დღევანდელი 

მა ჩაბ ლის) ქუ ჩის ნო მერ 1-ში, მე წარ მე მირ ზო ე ვის სახ ლ ში მდე ბა-

რე ობ და.

კავ ში რის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა საკ მა ოდ მრა-

ვალ ფე რო ვა ნი იყო და მო ი ცავ და ქარ ხ ნე ბის, საცხოვ რე ბე ლი თუ 

სხვა ტი პის შე ნო ბე ბის ხან ძ რის გან დაზღ ვე ვას. ასე ვე არ სე ბობ და 

კო ლექ ტი უ რი დაზღ ვე ვის შე მო თა ვა ზე ბაც, რაც ქარ ხ ნებ ში მო მუ შა-

ვე პერ სო ნა ლის დაზღ ვე ვას ით ვა ლის წი ნებ და.  

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს შო რის 

რუ სუ ლი სა ზო გა დო ე ბა „იაკორი“ გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო 

იყო. „იაკორის“ გან ცხა დე ბა ში მკითხ ვე ლი ამო ი კითხავ და შემ დეგ 

რა მეს: 

„შეიძლება და იზღ ვას თან ხა გან საზღ ვ რუ ლი ვა დით, ასე რომ, 

იმ პირს, რო მელ მაც და იზღ ვია თან ხა, ანუ პო ლი სის პატ რონს, 

რა კი პი რო ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი გან საზღ ვ რუ ლი ვა და დას რულ დე ბა, 

მი ე ცე მა ფუ ლი სრუ ლი ად; ხო ლო, უკე თუ დაზღ ვე უ ლი პი რი გარ და-

იც ვა ლა პი რო ბა ში აღ ნიშ ნულ ვა დამ დე, მა შინ მემ კ ვიდ რე ნი ფულს 

აღარ შე ი ტა ნენ და დაზღ ვე ულ თან ხას ვა და ზედ უნაკ ლუ ლოდ მი ი-

ღე ბენ და, გარ და ამი სა, სა ზო გა დო ე ბა აძ ლევს ყო ველ წე ლი წადს 

პო ლი სის პატ რონს სარ გე ბელს 5% დაზღ ვე უ ლის თან ხი დან“.

შემ დეგ კი „იაკორის” დაზღ ვე ვის მუ შა ო ბის ერთ მა გა ლითს 

ვხვდე ბით:

„მამა, რო მე ლიც 30 წლი სა ა, ვთქვათ, აზღ ვევს პა ტა რა შვი ლი-

სათ ვის თან ხას 5,000 მა ნათს, იმ პი რო ბით, რომ იგი თან ხა შე ი ტა-

ნოს 21 წლის გან მავ ლო ბა ში.

ამ დაზღ ვე ვა ში იმან უნ და იხა დოს ყო ველ ოთხ თვე ში ერ თხელ, 

– 21 წლის გან მავ ლო ბა ში, – 74 მა ნა თი და 50 კაპ.

თუ ვი ნი ცო ბაა მა მა მოკ ვ და, თუნ დაც დაზღ ვე ვის პირ ველ წე-

ლი წად ს ვე, შვილს ეძ ლე ვა 20 წლის გან მავ ლო ბა ში ყო ველ წლივ 

სარ გე ბე ლი 250 მა ნა თი და, გარ და ამი სა, რა დად გე ბა პი რო ბა ში 

აღ ნიშ ნუ ლი ვა და, დაზღ ვე უ ლი თან ხა 5,000 მა ნა თიც მი ე ცე მა.

უკე თუ დაზღ ვე უ ლი პი რი იცოცხ ლებს აღ ნიშ ნულ ვა და ზედ მეტს, 

მა შინ დაზღ ვე უ ლი თან ხა ეძ ლე ვა მას, ანუ პო ლი სის პატ რონს“.

აღ ნიშ ნუ ლი დაზღ ვე ვის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო ერევ ნის 

(დღევანდელი თა ვი სუფ ლე ბის) მო ე დან ზე ვე ლი ა მი ნო ვის ქუ ჩი სა 

და სომ ხე ბის ბაზ რის კუთხე ში, ნო მერ 2-ში.

ყვე ლა ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თი მეტყ ვე ლებს იმა ზე, თუ 

რა  გან ვი თა რე ბუ ლი იყო სა დაზღ ვე ვო ბიზ ნე სი XIX სა უ კუ ნის 

სა ქარ თ ვე ლო ში. კომ პა ნი ე ბის სიმ რავ ლე იმას მი უ თი თებს, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში დაზღ ვე ვის მოთხოვ ნა საკ მა ოდ მა ღა ლი გახ ლ-

დათ. სა დაზღ ვე ვო პო ლი სე ბის არ სე ბო ბას ბაზ რის გან ვი თა რე ბა, 

ქარ ხ ნე ბის სიმ რავ ლე და იქ მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლის მზარ დი რა ო-

დე ნო ბა გა ნა პი რო ბებ და. 
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მშრალი რიცხვები
მაკროეკონომიკა

100 
მაკროეკონომიკური 

მაჩვენებელი
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ცხრი ლი სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ, სწრა ფად და მარ ტი ვად გა ერ კ-

ვეთ სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის ძი რი თად მაკ რო ე კო ნო მი კურ სექ ტო რებ ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა სა და ტენ დენ ცი-

ებ ში. ეს არის უნი კა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, ერ თად თავ მოყ რი ლი ნა ხოთ ყვე ლა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე-

ნე ბე ლი, რო მელ თა ცოდ ნაც აუცი ლე ბე ლია რო გორც ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წინ, ასე ვე სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ბიზ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას. 

ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის (მთლიანი ში და პრო დუქ ტი, შრო მის ბა ზა რი, 

ფა სე ბი, ინ ვეს ტი ცი ე ბი, სა გა რეო ვაჭ რო ბა) მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ასე ვე მო ნე ტა რუ ლი და ფის კა ლუ რი სექ ტო რის ძი რი თა დი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი. ჩვენ პე რი ო დუ ლად გან ვა ახ ლებთ მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ცხრილს და, არ სე ბუ ლი პე რი ო-

დის მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გარ კ ვე ულ ში ნა არ სობ რივ ცვლი ლე ბებ საც შე ვი ტანთ. 
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2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი ლარი 29.2 31.8 34.0 38.0 9.2

მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი დოლარი 16.5 14.0 14.4 15.2 3.7

მშპ, მლნ (PPP) დოლარი 34.4 35.7 37.2 39.7

ეკონომიკური ზრდა (რეალური მშპის ზრდა) 4.6% 2.9% 2.8% 5.0% 5.2%

მშპ ერთ მოსახლეზე, ლარი 6,492 8,551 9,146 10,204 2,453

მშპ ერთ მოსახლეზე, დოლარი 3,676 3,767 3,865 4,068 987

მშპ ერთ მოსახლეზე, (PPP) დოლარი 9,211 9,602 10,053 11,747

მშპ და ეკონომიკური ზრდა

ბიზნესსექტორი   
(პერიოდისბოლოს)

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

ბრუნვა, მილიარდი ლარი 50.1 57.0 64.1 71.6 17.9

დამატებული ღირებულება, მილიარდი ლარი 12.8 14.8 16.8

ფიქსირებული აქტივები, მილიარდი ლარი 23.2 24.8 28.2

დასაქმებულთა რაოდენობა, ათასი კაცი 592 627 667 635 637

ლარის გაცვლითი კურსი   
(პერიოდისსაშუალო)

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

1 აშშ დოლარი 1.77 2.27 2.37 2.56 2.49

1 ევრო 2.35 2.52 2.62 2.73 3.05

1 თურქული ლირა 0.81 0.84 0.78 0.69 0.65

100 რუსული რუბლი 4.68 3.75 3.55 4.39 4.37

1 აზერბაიჯანული მანათი 2.25 2.25 1.47 1.45 1.47

1000 სომხური დრამი 4.25 4.77 4.93 5.27 5.16

10 უკრაინული გრივნა 1.54 1.06 0.93 0.95 0.91

1 ბულგარული ლევი 1.20 1.29 1.34 1.39 1.56

10 პოლონური ზლოტი 5.61 6.03 6.00 6.33 7.31

10 ისრაელის შეკელი 4.95 5.85 6.16 6.88 7.18

1 გირვანქა სტერლინგი 2.91 3.47 3.21 3.18 3.46

1 შვეიცარიული ფრანკი 1.93 2.36 2.40 2.55 2.62

10 ჩინური იუანი 2.87 3.61 3.56 3.71 3.91

100 იაპონური იენი 1.67 1.88 2.18 2.26 2.29

100 ყაზახური ტენგე 0.99 1.06 0.69 0.80 0.77

10 000 ირანული რიალი 0.69 0.79 0.77 0.79 0.67



ფასების დონის ცვლილება

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

ინფლაცია (პერიოდის ბოლოსთან) 2.0% 4.9% 1.8% 6.7% 2.8%

ინფლაცია (პერიოდის საშუალოსთან) 3.1% 4.0% 2.1% 6.0% 5.6%

მშპის დეფლატორი 3.8% 5.9% 4.2% 6.5% 4.3%

მშრალი რიცხვები მაკროეკონომიკა

შრომის ბაზარი

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

სამუშაო ძალა, ათასი კაცი 1,985 2,018 1,996 1,983 1,939

დაქირავებით დასაქმებულები, ათასი კაცი 744 798 801 824 823

თვითდასაქმებულები, ათასი კაცი 944 928 910 882 844

უმუშევრები, ათასი კაცი 290 284 279 276 272

უმუშევრობის დონე 14.6% 14.1% 14.0% 13.9% 14.0%

საშუალო ნომინალური ხელფასი თვეში, ლარი 818 900 940 1059

საშუალო ნომინალური ხელფასის ზრდა 5.8% 10.0% 4.4% 7.0%

ინვესტიციები

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

მთლიანი შიდა დანაზოგი, მლნ ლარი 8,689 10,004 11,000 11,856

მთლიანი შიდა დანაზოგის წილი მშპში 29.8% 31.5% 32.4% 31.2%

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, მლნ დოლარი 1,818 1,653 1,603 1,862 279

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა 78% -9% -3% 16% -33%

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მშპის მიმართ 11.0% 11.8% 11.1% 12.3% 7.5%

პორტფელური უცხოური ინვესტიციები, მლნ დოლარი 246 -71 144 171

მთავრობის ინვესტიციები (არაფინანსური აქტივები), მლნ ლარი 1,444 1,776 1,729 2,075 403

მთავრობის ინვესტიციები მშპის მიმართ 4.9% 5.6% 5.1% 5.5% 4.4%



ვალები 
(პერიოდისბოლოს)

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

საგარეო ვალი, მილიარდი დოლარი 13.8 15.2 15.9 17.2

საგარეო ვალი მშპის მიმართ 84% 108% 108% 113%

სახელმწიფო ვალი, მილიარდი ლარი 10.4 13.2 15.2 17.0 16.4

სახელმწიფო ვალი მშპის მიმართ 35.6% 41.8% 44.7% 44.7% 44.4%

სახელმწიფო საგარეო ვალი, მილიარდი დოლარი 4.2 4.3 4.5 5.2 5.3

სახელმწიფო საშინაო ვალი, მილიარდი ლარი 2.6 2.8 3.2 3.5 3.5

სახაზინო ვალდებულებების საპროცენტო განაკვეთი, 1წლიანი 5.7% 11.5% 6.6% 7.3% 7.4%

სახაზინო ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი, 2წლიანი 6.9% 13.6% 7.9% 7.3% 7.6%

სახაზინო ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი, 5წლიანი 9.0% 14.2% 8.3% 7.9% 8.0%

სახაზინო ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი, 10წლიანი 10.6% 15.5% 10.8% 9.1% 9.4%

საგარეო ვაჭრობა

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

საქონლის ექსპორტი, მლნ დოლარი 2,861 2,205 2,113 2,728 740

საქონლის ექსპორტის ზრდა -1.7% -22.9% -4.2% 29.1% 28.4%

საქონლის იმპორტი, მლნ დოლარი 8,602 7,292 7,294 7,979 2,083

საქონლის იმპორტის ზრდა 7.2% -15.2% -0.1% 9.4% 21.6%

სავაჭრო ბალანსი, მლნ დოლარი -5,741 -5,087 -5,181 -5,251 -1,343

სავაჭრო ბრუნვა, მლნ დოლარი 11,463 9,497 9,407 10,707 2,824

სავაჭრო ბრუნვა მშპის მიმართ 69% 68% 65% 70% 76.3%

მომსახურების ექსპორტი, მლნ დოლარი 3,019 3,133 3,351 4,026

მომსახურების ექსპორტის ზრდა 1.8% 3.8% 7.0% 20.1%

მომსახურების იმპორტი, მლნ დოლარი -1,730 -1,675 -1,731 -1,957

მომსახურების იმპორტის ზრდა 11.0% -3.2% 3.3% 13.0%

მომსახურებით ვაჭრობის ბალანსი, მლნ დოლარი 1,289 1,458 1,620 2,069

საქონლისა და მომსახურებით ვაჭრობის ბალანსი -4,452 -3,630 -3,561 -3,182

საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობა მშპის მიმართ -27% -26% -25% -21%
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ტურიზმი და ფულადი გზავნილები

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

ვიზიტორების რაოდენობა, მლნ კაცი 5.5 5.9 6.4 7.6 1.6

ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა 2.3% 7.0% 7.8% 18.8% 15.5%

ტურისტების რაოდენობა, მლნ კაცი 2.2 2.3 2.7 3.5 0.8

ტურისტების რაოდენობის ზრდა 7.9% 2.4% 19.0% 28.0% 28.2%

შემოსავალი საერთაშორისო ტურიზმიდან, მლნ დოლარი 1,787 1,936 2,166 2,751

ტურიზმიდან შემოსავლის წილი მშპში 10.8% 13.8% 15.1% 18.1%

საზღვარგარეთ დასაქმებულთა ფულადი გზავნილები, მლნ დოლარი 1,441 1,080 1,151 1,379 355

ფულადი გზავნილების ზრდა -2.5% -25.0% 6.6% 19.8% 22.4%

მშრალი რიცხვები მაკროეკონომიკა

მონეტარული სექტორი     
(პერიოდისბოლოს)

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

სარეზერვო ფული, მილიარდი ლარი 4.5 4.9 6.3 6.8 6.5

ფულის მასა  M2, მილიარდი ლარი 5.9 5.8 6.5 8.4 8.2

M2ის ზრდა 9.1% -2.5% 12.9% 29.1% 28.5%

ფულის მასა  M3, მილიარდი ლარი 11.2 13.3 16.0 18.4 17.8

ფულის მულტიპლიკატორი (M2) 1.31 1.16 1.03 1.23 1.27

მონეტიზაციის კოეფიციენტი (M2) 20.3 18.1 19.1 22.1 19.9

ფულის ბრუნვის სიჩქარე (M2) 4.9 5.5 5.2 4.5 5.0

დეპოზიტების დოლარიზაცია 57% 67% 70% 64% 62%

საბანკო დეპოზიტები მშპის მიმართ 42% 49% 54% 55% 54%

საბანკო სესხები მშპის მიმართ 43% 48% 53% 56% 55%

საპროცენტო განაკვეთები ლარში საბანკო დეპოზიტებზე 7.5% 8.6% 7.7% 7.2% 7.3%

საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში საბანკო დეპოზიტებზე 4.6% 3.7% 3.1% 2.5% 2.4%

საპროცენტო განაკვეთები ლარში საბანკო სესხებზე 17.5% 19.4% 18.2% 16.8% 17.1%

საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში საბანკო სესხებზე 10.5% 10.3% 8.7% 7.9% 8.7%

მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი (რეფინანსირების განაკვეთი) 4.00% 8.00% 6.50% 7.25% 7.25%

ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები, მილიარდი დოლარი 2.7 2.5 2.8 3.0 3.0



ფისკალური სექტორი  
(პერიოდისბოლოს)

2014 2015 2016 2017 2018 
I კვარტ

ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები, მილიარდი ლარი 7.7 8.2 9.1 9.7 2.2

ნაერთი ბიუჯეტის გადასახდელები მშპის მიმართ 33.2% 33.3% 33.8% 34.2% 29.3%

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, მილიარდი ლარი 7.2 8.0 8.8 9.8 2.5

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები მშპის მიმართ 24.8% 25.2% 25.8% 25.7% 26.6%

ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი, მილიარდი ლარი -0.8 -0.8 -1.0 -1.2 0.3

ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მშპის მიმართ -2.7% -2.5% -2.9% -3.2% 3.3%

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, მილიარდი ლარი 9.2 9.9 10.4 11.6 3.0

მონაცემთაწყარო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი



მშრალი რიცხვები
ანგარიშები

საქართველოში 
მოქმედი კომერციული 

ბანკების ფინანსური 
ანგარიშები

წარმოგიდგენთ საქართველოში მოქმედი კომერციული 
ბანკების ძირითად ფინანსურ ანგარიშებს: ბანკების 2016-2017 

წლების ფინანსური მდგომარეობისა და მოგება-ზარალის 
კონსოლიდირებულ ანგარიშგებებს. ეს არის უნიკალური 

შესაძლებლობა, მარტივ ფორმატში, ერთად თავმოყრილი 
ნახოთ ყველა ბანკის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები. 

მოცემულია 2018 წელს საქართველოში მოქმედი იმ ბანკების 
ფინანსური ინფორმაცია, რომელთა 2017 წლის წლიური 

ანგარიშები ეროვნული ბანკის საიტზე უკვე გამოქვეყნებულია. 
დღეს საქართველოში 16 კომერციული ბანკი ფუნქციონირებს, 

თუმცა, მათგან ერთის - „აზერბაიჯანის საერთაშორისო 
ბანკი - საქართველოს“ 2017 წლის ანგარიში ეროვნული 
ბანკის საიტზე გამოქვეყნებული არ არის. შესაბამისად, 

ინფორმაციას 15 ბანკის შესახებ წარმოგიდგენთ.
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სს „ბაზისბანკის ჯგუფი“

2017 2016
აქტივები
ნაღდი ფული და მისი ეკვივალენტები 140 74 
სავალდებულო მინიმალური რეზერვები სებში 131 105 
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები და ავანსები 758 594 
ობლიგაციები ამორტიზებული ღირებულებით 144 128 
შენობანაგებობები და მოწყობილობები 22 21 
სხვა აქტივები 37 18 
მთლიანიაქტივები 1232 940 

ვალდებულებები
სხვა ბანკების ანაბრები 60 65 
კლიენტთა ანგარიშები 678 562 
სხვა ნასესხები სახსრები 270 122 
სხვა ვალდებულებები 10 6 
მთლიანივალდებულებები 1018 754 

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 16 16 
აქციაზე პრემია 75 75 
გაუნაწილებელი მოგება 113 86 
შენობანაგებობების გადაფასების რეზერვი 8 8 
ბანკის მფლობელების კუთვნილი წმინდა აქტივები 213 186 
მთლიანიკაპიტალი 213 186 
მთლიანივალდებულებებიდაკაპიტალი 1232 940 

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 46 41
          საპროცენტო შემოსავალი 79 66
          საპროცენტო ხარჯი -33 -25
წმინდასაპროცენტოშემოსავალისესხისგაუფასურებისრეზერვისგამოკლებისშემდეგ 44 36
წმინდაშემოსავალიგასამრჯელოდანდასაკომისიოდან 3 2
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტოშემოსავალი 4 4
შემოსავალი 51 42
ადმინისტრაციულიდასხვასაოპერაციიოხარჯები -19 -16
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 32 26
წლისმოგება 30 25

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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„ჯგუფი ბანკი ქართუ”

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 225 299
სავალდებულო მინიმალური რეზერვი სებში 120 143
მოგებაზარალში რეალური ღირებულებით ასახული ფინანსური აქტივები 18 30
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 795 854
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები 28 19
სხვა აქტივები 116 75
სულაქტივები 1,302 1,420

ვალდებულებები
ბანკების დეპოზიტები 18 20
კლიენტების დეპოზიტები 691 748
სხვა ნასესხები თანხები 26 124
სუბორდინირებული სესხები 208 227
სხვა ვალდებულებები 17 23
სულვალდებულებები 960 1,142

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი 114 114
დამატებითი კაპიტალი 14 9
გაუნაწილებელი მოგება 213 154
სულდამფუძნებლისაქციონერებზეგანაწილებულიკაპიტალი 342 278
სულკაპიტალი 342 278
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 1,302 1,420

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 68 71
          საპროცენტო შემოსავალი 100 109
          საპროცენტო ხარჯი -32 -38
წმინდასაპროცენტოშემოსავალისესხისგაუფასურებისრეზერვისშემდეგ 75 71
წმინდასაკომისიოშემოსავალი 2 2
          საკომისიო შემოსავალი 7 7
          საკომისიო ხარჯი 5 5
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტოშემოსავალი 9 40
შემოსავალი 85 112
ადმინისტრაციულიდასხვასაოპერაციიოხარჯები 29 29
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 57 83
წლისმოგება 50 75

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)

მშრალი რიცხვები ანგარიშები



სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია”

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 212 316
მოთხოვნები ბანკებისა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ 230 142
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები და ავანსები 950 934
გასაყიდად გამიზნული საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 121 81
ძირითადი საშუალებები 35 35
საინვესტიციო ქონება 25 20
სხვა აქტივები 23 17

სულაქტივები 1,596 1,546

ვალდებულებები
ვალდებულებები ბანკებისა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ 113 286
ვალდებულებები კლიენტების წინაშე 895 831
სხვა ნასესხები სახსრები 263 139
სუბორდინირებული სესხი 37 38
სხვა ვალდებულებები 60 55
სულვალდებულებები 1,368 1,350

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 209 191
უვადო სუბორდინირებული სესხი 13 13
გაუნაწილებელი მოგება 2 -12
სულკაპიტალი 228 196
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 1,596 1,546

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 61 63
          საპროცენტო შემოსავალი 123 117
          საპროცენტო ხარჯი 62 54
წმინდასაპროცენტოშემოსავალისესხისგაუფასურებისრეზერვისშემდეგ 63 63
წმინდასაკომისიოშემოსავალი 7 5
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტოშემოსავალი 24 15
შემოსავალი 94 83
საოპერაციოხარჯები -57 -55
          პერსონალის ხარჯები -38 -37
          ცვეთა და ამორტიზაცია -4 -4
          სხვა საოპერაციო ხარჯები -15 -15
მოგებაგადასახადითდაბეგვრამდე 36 27
წლისმოგება 32 27

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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სს „ზირაათ ბანკი”

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 49 28
სავალდებულო მინიმალური რეზერვი სებ ში 8 10
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 18 15
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები 16 10
სხვა აქტივები 3 4
სულაქტივები 94 67

ვალდებულებები
კლიენტების დეპოზიტები 62 45
სხვა ვალდებულებები 1 1
სულვალდებულებები 63 46

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი 30 15
დამატებითი კაპიტალი 1 7
სულ კაპიტალი 31 22
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 94 67

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 3 3
          საპროცენტო შემოსავალი 3 3
          საპროცენტო ხარჯი 0 0
წმინდასაპროცენტოშემოსავალისესხისგაუფასურებისრეზერვისშემდეგ 2.8 2.5 
წმინდასაკომისიოშემოსავალი 0.6 0.7 
          საკომისიო შემოსავალი 1.1 1.2 
          საკომისიო ხარჯი (0.5) (0.5)
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტოშემოსავალი 2 2
შემოსავალი 6 6
ადმინისტრაციულიდასხვასაოპერაციიოხარჯები 5 4
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 1.5 2.3 
წლისმოგება 1.5 2.0 

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)

მშრალი რიცხვები ანგარიშები
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თიბისი ბანკის ჯგუფი

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 1,429 945
სავალდებულო სალაროს ნაშთები სებში 1,034 991
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები და ავანსები 8,325 7,134
გასაყიდად ფლობილი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 658 431
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული ობლიგაციები 450 373
ინვესტიციები ფინანსურ ლიზინგში 144 95
სხვა ფინანსური აქტივები 134 92
ძირითადი საშუალებები 366 314
სხვააქტივები 397 414
სულაქტივები 12,937 10,762

ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო ინსტიტუტების მიმართ 2,645 2,200
კლიენტების ანგარიშები 7,835 6,462
სუბორდინირებული ვალი 427 368
სხვა ვალდებულებები 182 160
სულვალდებულებები 11,089 9,190

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი 21 21

აქციის პრემია 521 504
გაუნაწილებელი მოგება 1,244 960
სხვა 58 83
ბანკისკაპიტალისმფლობელებისთვისმიკუთვნებულიაქტივები 1,844 1,567
კონტროლის არმქონეთა წილები 5 4
სულკაპიტალი 1,848 1,572
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 12,937 10,762

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 602 489
          საპროცენტო შემოსავალი 1,034 766
          საპროცენტო ხარჯი -432 -277
წმინდასაკომისიოშემოსავალი 125 91
          საკომისიო შემოსავალი 193 143
          საკომისიოხარჯი -68 -52
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტოშემოსავალი 124 100
შემოსავალი 851 680
საოპერაციოშემოსავალიგაუფასურებისრეზერვებისგათვალისწინებით 744 627
საოპერაციოხარჯები -347 -310
          პერსონალის ხარჯები -197 -171
          ცვეთა და ამორტიზაცია -37 -28
          ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები -113 -111
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 397 317
წლისმოგება 363 300

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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სს „იშბანკი საქართველო”

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 22 44
სავალდებულო რეზერვები სებში 29 47
მომხმარებლისთვის გაცემული სესხები 157 180
სხვა აქტივები 30 6
სულაქტივები 238 276

ვალდებულებები
ბანკებისგან მიღებული ანაბრები და ნაშთები 54 174
მომხმარებელთა მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები 74 65
სუბორდინირებული ვალი 69
სხვავალდებულებები 4 2
სულვალდებულებები 201 241

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 30 30
გაუნაწილებელი მოგება 7 5

სულკაპიტალი 37 35
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 238 276

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 8 8
          საპროცენტო შემოსავალი 19 16
          საპროცენტო ხარჯი -11 -8
წმინდასაკომისიოშემოსავალი 0.1 0.3 
          საკომისიოშემოსავალი 1.0 1.3 
          საკომისიო ხარჯი (0.9) (1.0)
შემოსავალი 9.2 10.0 
ადმინისტრაციულიდასხვასაოპერაციიოხარჯები 7.5 5.5 
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 1.7 4.5 
წლისმოგება 1.5 3.8 

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)

მშრალი რიცხვები ანგარიშები
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სს „კრედო ბანკი”

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 53 68
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 514 443
სხვა აქტივები 48 33
სულაქტივები 615 544

ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე 476 411
სუბორდინებული ვალი 8 8
სხვა ვალდებულებები 10 10
სულვალდებულებები 494 429

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 4 4
გაუნაწილებელი მოგება 116 111

სულკაპიტალი 120 115 
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 615 544 

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 90 96
          საპროცენტო შემოსავალი 130 128
          საპროცენტო ხარჯი -40 -31
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 81 86
წმინდაარასაპროცენტოშემოსავალი 13.0 12
          წმინდა საკომისიო შემოსავალი 16.0 13.0 
შემოსავალი 94 98
არასაპროცენტოხარჯი -72 -68
          თანამშრომელზე გაწეული ხარჯი -48 -47
          ცვეთა და ამორტიზაცია -3 (3.0)
          სხვა საოპერაციო ხარჯები -20 -19
მოგებაგადასახადითდაბეგვრამდე 22 30
წლისმოგება 20 26

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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სს „ლიბერთი ბანკი” და 
შვილობილი კომპანიები

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 464 463 
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 73 96 
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 757 631 
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 223 247 
ძირითადი საშუალებები 133 133 
სხვააქტივები 53 43 
სულაქტივები 1703 1613 

ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე 6 22 
ვალდებულებები კლიენტის წინაშე 1346 1292 
სუბორდინებული ვალი 106 95 
სხვა ვალდებულებები 28 19 
სულვალდებულებები 1486 1428 

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 54 54 
დამატებით შეტანილი კაპიტალი 34 34 
გაუნაწილებელი მოგება 117 84 
სხვა 12 12 
სულკაპიტალი 217 185 
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 1703 1613 

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 182 151
          საპროცენტო შემოსავალი 295 270
          საპროცენტო ხარჯი -114 -119
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 144 130
არასაპროცენტოშემოსავალი 50 43
          წმინდა საკომისიო შემოსავალი 27 28
შემოსავალი 194 173
არასაპროცენტოხარჯი -135 -128
          თანამშრომელზე გაწეული ხარჯი -72 -68
          ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები -35 -36
          სხვა საოპერაციო ხარჯები -28 -25
მოგებაგადასახადითდაბეგვრამდე 59 44
წლისმოგება 53 48

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)

მშრალი რიცხვები ანგარიშები
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სს „პაშა ბანკი საქართველო”

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 44 8
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 51 83
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 112 95
საინვესტიციოფასიანიქაღალდები 62 92
სხვა აქტივები 4 5
სულაქტივები 273 282

ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე 106 132
ვალდებულებები კლიენტის წინაშე 58 46
სხვა ვალდებულებები 2 1
სულვალდებულებები 166 179

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 103 103
გაუნაწილებელი მოგება / (აკუმულირებული დანაკლისი) 4 0

სულკაპიტალი 107 103
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 273 282

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 15 17
          საპროცენტო შემოსავალი 19 23
          საპროცენტო ხარჯი -4 -7
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 14 16
არასაპროცენტოშემოსავალი 2 2
შემოსავალი 16 18
არასაპროცენტოხარჯი 12 12
          თანამშრომელზე გაწეული ხარჯი 5 5
          ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები 5 4
          ცვეთა და ამორტიზაცია 1 2
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 4.4 5.5 
წლისმოგება 3.5 4.9 

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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„პროკრედიტ ბანკის ჯგუფი”

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და სებში არსებული ნაშთები 140 256
მოთხოვნები სხვა ბანკების მიმართ 16 38
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები და ავანსები 987 856
ძირითადი საშუალებები 63 76
სხვა აქტივები 153 169
სულაქტივები 1,359 1,395

ვალდებულებები
კლიენტთა ანგარიშები 629 733
სხვა ნასესხები სახსრები 412 388
სუბორდინირებული სესხი 65 67
სხვა ვალდებულებები 54 12
სულვალდებულებები 1,160 1,199

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი 89 89
საემისიო შემოსავალი 36 36
გაუნაწილებელი მოგება 73 71
სულ კაპიტალი 198 196
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 1,359 1,395

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 53 68
          საპროცენტო შემოსავალი 85 105
          საპროცენტო ხარჯი -32 -36
წმინდასაპროცენტოშემოსავალისესხებზეშესაძლოდანაკარგებისრეზერვისშემდეგ 48 55
წმინდაარასაპროცენტოხარჯი -25 -27
          საკომისიო შემოსავალი 10 11
          საკომისიო ხარჯი -5 -5
          უცხოურ ვალუტაში ოპერაციებიდან მიღებული წმინდა შემოსავალი 10 6
          თანამშრომელზე გაწეული ხარჯი -13 -17
          სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები -25 -27
          სხვა საოპერაციო შემოსავალი 3 6
          სხვა საოპერაციო ხარჯი -2 -2
მოგებაგადასახადითდაბეგვრამდე 23 28
წლისმოგება 23 24

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)

მშრალი რიცხვები ანგარიშები



სს „საქართველოს ბანკი” და 
შვილობილი კომპანიები

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 1,501 1,487
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 1,216 941
გასაყიდად არსებული საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 1,614 1,284
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 7,446 6,380
საინვესტიციო ქონება 203 153
ძირითადისაშუალებები 305 277
არამატერიალური აქტივები 51 36
სხვა აქტივები 285 177
სულაქტივები 12,621 10,733

ვალდებულებები
ვალდებულებები მეანაბრეთა წინაშე 7,124 5,774
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე 3,162 3,468
სავალო ვალდებულებების სახით გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები 750 177
სხვა ვალდებულებები 103 81
სულვალდებულებები 11,139 9,500

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი 28 28
დამატებით შეტანილი კაპიტალი 141 216
გაუნაწილებელი მოგება 1,302 975
ბანკისაქციონერებისმთლიანიკაპიტალი 1,482 1,219
კონტროლის არმქონეთა წილები - 14
სულკაპიტალი 1,482 1,233
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 12,621 10,733

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 645 535
          საპროცენტო შემოსავალი 1,105 908
          საპროცენტო ხარჯი -461 -373
წმინდაშემოსავალიგასამრჯელოდანდასაკომისიოდან 116 110
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტომოგება 101 95
შემოსავალი 862 740
სხვასაოპერაციოარასაპროცენტოხარჯი 323 -268
          ხელფასები და სხვა გადახდები თანამშრომლებისთვის -187 -154
          საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები -95 -76
          ცვეთა და ამორტიზაცია -38 -35
          სხვასაოპერაციოხარჯები -3 -3
საოპერაციომოგებასაკრედიტორისკისხარჯამდე 539 472
საკრედიტორისკისღირებულება -168 -161
          გაუფასურების ხარჯი კლიენტებისთვის გაცემულ სესხებზე -157 -155
          გაუფასურების ხარჯი სხვა აქტივებსა და მარაგებზე -11 -6
მოგებაგადასახადისგადახდამდე 367 262
წლისმოგება 339 289

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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მშრალი რიცხვები ანგარიშები

სს „სილქ როუდ ბანკი”

2017 2016
აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 16 20
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 6 8
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 10 12
ძირითადი საშუალებები 16 17
სხვა აქტივები 11 23
სულაქტივები 59 80

ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე - 9
ვალდებულებები კლიენტის წინაშე 15 33
სუბორდინირებული ვალი 9 -
სხვა ვალდებულებები 2 1
სულვალდებულებები 26 43

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 30 30
მიწისა და შენობების გადაფასების რეზერვი 5 5
გაუნაწილებელი მოგება -2 2
სულკაპიტალი 33 37 
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 59 80 

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 2.2 2.5 
          საპროცენტო შემოსავალი 2.8 3.4 
          საპროცენტო ხარჯი -0.6 -0.9
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 2 3
არასაპროცენტოშემოსავალი -1.2 0
          წმინდა საკომისიო შემოსავალი 0.4 0.2 
შემოსავალი 1 3
არასაპროცენტოხარჯი -5 -5
          თანამშრომელზე გაწეული ხარჯი -2 -2
          ცვეთა და ამორტიზაცია -1 -0.7
          სხვა საოპერაციო ხარჯები -2 -2
მოგებაგადასახადითდაბეგვრამდე -4 -2
წლისმოგება -4 0.7 

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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სს „ტერაბანკი”

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 89 92
სავალდებულო რეზერვი სებში 77 73
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 560 435
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 53 29
ძირითადი საშუალებები 19 18
სხვა აქტივები 41 50
სულაქტივები 839 697

ვალდებულებები
სესხები ფინანსური ინსტიტუტებისგან 65 11
სუბორდინირებული სესხები 32 34
მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები 580 521
სხვა ვალდებულებები 31 13
სულვალდებულებები 708 578

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 121 121
დაგროვილი მოგება/ზარალი 9 -3
სულ კაპიტალი 130 118
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 839 697

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 34 27
          საპროცენტო შემოსავალი 63 63
          საპროცენტო ხარჯი -29 -36
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 30 17
არასაპროცენტოშემოსავალი 11 12
          წმინდა საკომისიო შემოსავალი 3.3 2.7 
შემოსავალი 41 29
არასაპროცენტოხარჯი -29 -24
          თანამშრომელზე გაწეული ხარჯები -13 -10
          ცვეთა და ამორტიზაცია -5 -4
          სხვა საოპერაციო ხარჯები -12 -10
მოგებადაბეგვრამდე 12 5
წლისმოგება 12 6

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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მშრალი რიცხვები ანგარიშები

სს „ფინკა ბანკი 
საქართველო”

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 28 29
სავალდებულო რეზერვები სებში 18 19
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 221 202
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები 19 19
სხვა აქტივები 9 8
სულაქტივები 295 278

ვალდებულებები
ბანკების დეპოზიტები 24 -
კლიენტების დეპოზიტები 98 100
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები 20 20
ნასესხები სახსრები 99 113
სხვა ვალდებულებები 37 8
სულვალდებულებები 254 240

ბანკის აქციონერთა კაპიტალი 
სააქციო კაპიტალი 20 20
გაუნაწილებელი მოგება 21 17
სულ კაპიტალი 41 38 
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 295 278 

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 39 40
          საპროცენტო შემოსავალი 60 59
          საპროცენტო ხარჯი -21 -19
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 35 34
არასაპროცენტოშემოსავალი 1.6 1.3 
          წმინდა საკომისიო შემოსავალი 1.5 1.3 
შემოსავალი 36 35
არასაპროცენტოხარჯი -32 -34
          პერსონალის ხარჯები -15 -15
          ცვეთა და ამორტიზაცია (2.5) (2.5)
          სხვა საოპერაციო ხარჯები -15 -16
მოგებისგადასახადისხარჯი 4.1 1.1 
პერიოდისწმინდამოგება/(ზარალი) 3.5 0.7 

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი,  
(ათას ლარში)
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სს „ფინკა ბანკი 
საქართველო”

სს „ხალიკ ბანკი 
საქართველო”

2017 2016
აქტივები
ფული და ფულის ეკვივალენტები 20 31
სავალდებულო მინიმალური რეზერვი სებში 45 38
კლიენტებისთვის გაცემული სესხები 326 274
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები 17 17
ძირითადი საშუალებები 12 12
სხვა აქტივები 8 6
სულაქტივები 428 376 

ვალდებულებები
ბანკების დეპოზიტები 263 206
კლიენტების დეპოზიტები 62 80
სუბორდინირებული სესხი 26 27
სხვა ვალდებულებები 5 5
სულვალდებულებები 356 317 

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი 48 48
გაუნაწილებელი მოგება 23 11

სულკაპიტალი 71 59 
სულვალდებულებებიდაკაპიტალი 428 376 

2017 2016
წმინდასაპროცენტოშემოსავალი 24 20
          საპროცენტო შემოსავალი 32 29
          საპროცენტო ხარჯი -8 -9
წმინდასაპროცენტოშემოსავალიგაუფასურებისზარალისშემდეგ 23 17
არასაპროცენტოშემოსავალი 2.9 2.5 
          წმინდა საკომისიო შემოსავალი 1.9 1.5 
შემოსავალი 26 20
საოპერაციოხარჯები -12 -10
მოგებაგადასახადითდაბეგვრამდე 59 44
წლისმოგება 53 48

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება, 31 დეკემბერი, 
(ათას ლარში)
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აზრები

ბანკინგისშესახებ

ბანკის გაძარცვის საუკეთესო გზა მისი ფლობაა. 
– უილიამ კ. ბლექი

ჩვენიცოდნაიმდენადმწირია,რომგამოსავალსარამეცნიერება-
ში,არამედშამანიზმშივპოულობთ.
ჩვენმსოფლიოსუდიდესიეკონომიკებისკონტროლსრამდენიმე
უხუცესსმივანდობთ–ეროვნულბანკირებს.
– ბენუა მანდელბროტი

მე უბრალოდ ბანკირი ვარ, 
რომელიც „ღმერთის საქმეს 
აკეთებს“
– ლოიდ ბლანფეინი 
Goldman Sachsის აღმასრულებელი დირექტორი

ჩვენ [ბანკებს] გვაქვს „მოგების უფლება“.
– ლოიდ ბლანფეინი 
Bank of Americaს აღმასრულებელი დირექტორი

სწავ ლე ბა ში
ფუ ლის
შე სა ხებ,
სირ თუ ლე
სი მარ თ ლის
და სა მა ლავად
გა მო ი ყე ნე ბა, 
და არა მის
გა მო სავ ლე ნად. 
– ჯონ კე ნეტ გელ ბ რა ი ტი

მიკ   რო  დაკ   რე  დი  ტე  ბამ გვაჩ   ვე  ნა, 
რო  გორ მივ   წ   ვ   დეთ იმ ადა  მი  ა -
ნებს, რო  მელ   თაც კონ   ვენ   ცი  უ  რი 
ბან   კინ   გი ვერ სწვდე  ბა. 
– მუ ჰა მედ იუნუ სი

არა ფე რი მაქვს სა ინ ვეს ტი-
ციო ბან კინ გის სა წი ნა აღ-
მ დე გო, მაგ რამ ეს ფუ ლის 
დაგ რო ვე ბა უფ რო ა, ვიდ რე 
მი სი შექ მ ნა. თუ ფი ზი კა ში 
ხარ, ქმნი გა მო გო ნე ბებს, 
ლა ზე რებს, ტრან ზის ტო რებს, 
კომ პი უ ტე რებს, ჯი- პი -ესს. 

– მიშიო კაკუ


