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საქართველოს ბანკის შესახებ
სს „საქართველოს ბანკი“ დაარსდა 1994 წლის 21 ოქტომბერს სააქციო საზოგადოების სახით საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. „საქართველოს ბანკის ჯგუფი“ პლს, სს „საქართველოს ბანკის“ საბოლოო დედა
კომპანია, წარმოადგენს გაერთიანებულ სამეფოში დაფუძნებულ ჰოლდინგურ კომპანიას, რომლის აქციები
კოტირდება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პრემიუმ ლისტინგ სეგმენტში. სს „საქართველოს ბანკი“ აერთიანებს:
ა) საცალო საბანკო მომსახურებას (შემდგომში „საცალო საბანკო მომსახურება“); და ბ) კორპორატიულ და
საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას და დაგროვილი ქონების მართვის ოპერაციებს (შემდგომში
„კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურება“) საქართველოში.
სს „საქართველოს ბანკი“ (შემდგომში „საქართველოს ბანკი“ ან „ბანკი“) სისტემურად მნიშვნელოვანი და წამყვანი
უნივერსალური ბანკია საქართველოში. ბანკი ლიდერია გადახდების მომსახურების სფეროში და ფინანსური
მობილური აპლიკაციის თვალსაზრისით, ძლიერი საცალო და კორპორატიული საბანკო მომსახურებით
საქართველოში. ბანკი ორიენტირებულია დიჯიტალიზაციასა და ტექნოლოგიური და მონაცემთა ანალიზის
შესაძლებლობათა გაფართოებაზე, მიზნად ისახავს, თავის მომხმარებლებს შესთავაზოს მათთვის
მნიშვნელოვანი საკითხების მეტად პერსონალიზებული გადაჭრის გზები და შეუფერხებელი მომსახურება, რათა
მისცეს მათ საშუალება, მაქსიმალურად მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის რეალიზება. ბანკის სტრატეგიული
ამოცანების გაძლიერების და განვითარების ძირითადი მამოძრავებელი ფაქტორებია თანამშრომელთა
გაძლიერება, მომხმარებელთა კმაყოფილება და მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები, რასაც თან
ერთვის ძლიერი საბანკო მომსახურება. ყველა აღნიშნული სტრატეგიული კომპონენტის მეშვეობით ბანკმა
საფუძველი ჩაუყარა მომავლის ბანკს და იგი მოწოდებულია, უზრუნველყოს ბიზნესის მაღალი მომგებიანობა
და მაქსიმალურად გაზარდოს აქციონერებისთვის ბიზნესის ღირებულება.
ბანკის მიზანია ისარგებლოს საქართველოს ეკონომიკის ზრდით, და მისი საცალო საბანკო მომსახურების და
კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურების მეშვეობით მიაღწიოს დასახულ მიზანს საკუთარი
სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს საშუალო კაპიტალზე სულ მცირე 20%-იან უკუგებას (ROAE)
და საკრედიტო პორტფელის დაახლოებით 10%-იანი ზრდას საშუალოვადიან პერსპექტივაში.

2021 წლის შუალედური მმართველობითი ანგარიშგების
შესახებ
შუალედური მმართველობითი ანგარიშგება დაფუძნებულია ბანკის შუალედურ ინდივიდუალურ ფინანსურ
შედეგებზე, რომელიც მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის 34-ე საერთაშორისო სტანდარტის - „შუალედური
ფინანსური ანგარიშგება“ - შესაბამისად. შედეგებს საფუძვლად უდევს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტები (“IFRS”), შედეგებს არ გაუვლია აუდიტორული შემოწმება და ისინი მმართველობითი
ანგარიშებიდან არის აღებული.
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COVID-19 პანდემია და მაკროეკონომიკური მოვლენები
COVID-19 პანდემია გამოწვევა გახდა ბანკის ბიზნესისა და მომხმარებლების, კოლეგებისა და
საზოგადოებისთის. პანდემიამ და მთავრობის, საქართველოს ეროვნული ბანკისა (შემდგომშო „სებ“) და ბანკის
მიერ 2020 წლის დასაწყისიდან შემოღებულმა ზომებმა უმნიშვნელოვანესი ზეგავლენა მოახდინა უკანასკნელი
ექვსი კვარტლის განმავლობაში ბანკის საქმიანობის შედეგებზე.
პანდემიის დასაწყისშივე შემოღებულმა მკაცრი ლოქდაუნის ზომებმა განაპირობა 2020 წლის დასაწყისში
ვირუსის შეკავება, თუმცა, 2020 წლის ზაფხულში შეზღუდვების შემსუბუქების შედეგად, მოგვიანებით
აღნიშნულ წელს საქართველოს ვირუსის მეორე ტალღამ შეუტია. 2020 წლის ნოემბრის ბოლოდან 2021 წლის
თებერვლის დასაწყისამდე მთავრობამ ნაწილობრივი ლოქდაუნი შემოიღო, რომლის შედეგად შემცირდა
COVID-19-ის შემთხვევათა რაოდენობა და 2021 წლის მარტიდან ქვეყნის ეკონომიკური ობიექტები
თანდათანობით გაიხსნა. COVID-19-ის გავრცელების შესაკავებლად გადაადგილების შეზღუდვამ და
საერთაშორისო ტურიზმის შენელებამ 2020 წელს შედეგად მოიტანა რეალური მშპ-ის წინა წელთან შედარებით
6.2%-იანი შემცირება, რასაც მოჰყვა 4.5%-იანი შემცირება წინა წელთან 2021 წლის პირველ კვარტალში.
დონორთა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ძირითადად მიმართული იყო შინამეურნეობებისა და ბიზნესების
დასახმარებლად და ჯანდაცვის სისტემის გასაძლიერებლად.
თუმცა, 2021 წლის მარტიდან უმეტესი შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ, ეკონომიკა სწრაფად წავიდა წინ და 2021
წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა მნიშვნელოვნად გადააჭარბა მოლოდინს. რეალური მშპის მოსალოდნელი ზრდა წინა წელთან შედარებით 2021 წლის მეორე კვარტალში 29.8% იყო, ხოლო 2021 წლის
პირველ ნახევარში მთლიანი ზრდა წინა წელთან შედარებით 12.7%-ს შეადგენდა. ფისკალურ სტიმულთან
ერთად აღდგენას ხელი შეუწყო ფულადი გზავნილებისა და ექსპორტის მნიშვნელოვანმა ზრდამ და ტურიზმის
მოსალოდნელზე სწრაფმა აღმასვლამ. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკამ უკვე გადააჭარბა პანდემიამდე არსებულ
დონეს - რეალური მშპ-ის მოსალოდნელმა ზრდამ 2019 წლის მეორე კვარტალთან და პირველ ნახევართან
შედარებით, შესაბამისად, 12.6% და 5.7% შეადგინა.
ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენცია გაგრძელდა და 2021 წლის პირველ კვარტალში
ზრდამ წინა წელთან შედარებით 40.8% შეადგინა, ხოლო 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით - 34.4%. წლის
პირველ ნახევარში ასევე მნიშვნელოვნად - წინა წელთან შედარებით 25.2%-ით - გაიზარდა საქონლის
ექსპორტიც და პანდემიამდე არსებულ დონეს 5.3%-ით გადააჭარბა. უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის
აპრილიდან ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა გაიზარდა, ხოლო 2021 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმიდან
შემოსავალი 2019 წლის დონესთან შედარებით დაახლოებით 21% იყო. მოსალოდნელია, რომ მნიშვნელოვანი
შემოდინებები ქვეყნის გარედან 2021 წელს ხელს შეუწყობს ამჟამინდელი საგადახდო ბალანსის დეფიციტის
შემცირებას. მსოფლიოში სამომხმარებლო საქონლის ფასებისა და კომუნალური გადასახადების ზრდამ და
მოსალოდნელზე სწრაფმა აღდგენამ 2021 წელს განაპირობა ფასების ზრდის ტენდენციის დაბრუნება; 2021 წლის
ივლისში წლიურმა ინფლაციამ 11.9%-ს მიაღწია. სებ-მა ამ მდგომარეობის საპასუხოდ მიმდინარე წელს
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი სამჯერ გაზარდა, რამაც 2021 წლის აგვისტოში 10.0%-ს მიაღწია.
მოსალოდნელია, რომ წლის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელი კვლავ მაღალი იქნება, სანამ 2022 წელს
დროებითი ფაქტორების კლებასთან ერთად არ შემცირდება. აღდგენის სწრაფმა დინამიკამ, მკაცრ მონეტარულ
პოლიტიკასთან ერთად, ხელი შეუწყო 2021 წლის მაისის შემდეგ ადგილობრივი ვალუტის ნაწილობრივ
გამყარებას აშშ დოლართან მიმართებაში: 2021 წლის მეორე კვარტალში ის 7.4%-ით გამყარდა. მნიშვნელოვანია
აღინიშნოს, რომ 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით საერთაშორისო რეზერვები კვლავ მაღალ დონეზე იყო 3.9 მილიარდი აშშ დოლარი.
თუმცა, 2021 წლის ივლის-აგვისტოში ვირუსის შემთხვევებმა მნიშვნელოვნად იმატა და მთავრობამ საპასუხოდ
აგვისტოში თავიდან დააწესა შეზღუდვები, როგორიც არის, სხვა ზომებთან ერთად, საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილებში პირბადეების ტარება, ფართო თავშეყრების, კონცერტებისა და სხვა აქტივობების
აკრძალვა და მუნიციპალური ტრანსპორტის დახურვა. და თუმცა ვაქცინაციის მაჩვენებელი ამჟამად დაბალია,
ივლისის ბოლოდან მოყოლებული იმუნიზაციის პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდა, რაც იმედის მომცემია.
ამასთანავე, მთავრობას 2021 წლისთვის ვაქცინის დოზების საკმარისი რაოდენობა აქვს. COVID-19-ის პანდემია
კვლავ რჩება ზრდის პერსპექტივისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს გაურკვევლობად და წარმოადგენს რისკ-ფაქტორს
აღდგენის შესაფერხებლად, თუ წლის ბოლომდე მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არ აიცრება. ზრდის
პერსპექტივაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს მაღალმა ინფლაციამ და სებ-ის მიერ
მონეტარული პოლიტიკის მაჩვენებლის შემდგომი გამკაცრების შესაძლებლობამ.
„საქართველოს ბანკის ჯგუფის“ საბროკერო და საინვესტიციო კომპანია - „გალტ ენდ თაგარტის“ - პროგნოზით,
ამჟამად 2021 წელს რეალური მშპ-ის 8.6%-იანი ზრდა არის მოსალოდნელი, რაც წარმოადგენს ზრდას მათი წინა
7.0%-იანი ზრდის პროგნოზიდან. მთავრობამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2021 წლის ივლისში ასევე
გადახედეს და 7.7%-მდე გაზარდეს საქართველოს ეკონომიკის 2021 წლის ზრდის პროგნოზი, მაშინ, როცა სებ-ი
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2021 წელს უფრო მაღალ - 8.5%-იან - ზრდას ვარაუდობს. თუ მომავალ თვეებში არ მოხდება COVID-19-ის
პანდემიასთან დაკავშირებული რისკების მატერიალიზება, გალტ ენდ ტაგარტი 2021 წელს უფრო დიდი,
დაბალი ორნიშნა რიცხვების ტოლი ზრდის შესაძლებლობას ვარაუდობს.
2021 წლის პირველ ნახევრის ბანკის შედეგებს ხელი შეუწყო ეკონომიკური აქტივობის აღდგენამ, ლოქდაუნის
შეზღუდვების მოხსნამ და ეკონომიკის სრულად გახსნამ. ბანკის როგორც საცალო საბანკო, ასევე
კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურების საქმიანობამ 2021 წლის პირვლ ნახევარში კარგი
შედეგები აჩვენა. სესხების გაცემის აქტივობა საკმაოდ კარგ დონეზე იყო, აღინიშნა საოპერაციო შემოსავლის
მნიშვნელოვანი ზრდა, განსაკუთრებით გაიზარდა წმინდა შემოსავალი პროცენტებიდან და წმინდა შემოსავალი
გადასახდელებიდან და საკომისიოებიდან, ხოლო მდგომარეობა ბანკის საკრედიტო პორტფელის მხრივ,
პორტფელის ხარისხის თვალსაზრისით, მოსალოდნელზე უკეთესი იყო. ამავე დროს, ბანკი კვლავ ამახვილებს
ყურადღებას მომხმარებლის კმაყოფილებაზე, აძლიერებს მის ციფრულ საბანკო მომსახურებას და ინარჩუნებს
ხარჯებისა და შემოსავლის ძალზე ჯანსაღ თანაფარდობას. შედეგად 2021 წლის პირველ ნახევარში ბანკმა აჩვენა
27.2%-იანი უკუგება კაპიტალის საშუალო მაჩვენებელზე და, ამავე დროს, შეინარჩუნა მაღალი ლიკვიდურობის
და კაპიტალის პოზიციები.
დეტალური ინფორმაციის განხილვამდე ბანკი წარმოადგენს 2021 წლის პირველი ნახევრის შედეგების შეჯამებას.
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2021 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური შედეგები
ათასობით ლარში
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი
წმინდა მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო
წმინდა სავალუტო შემოსულობა
სხვა წმინდა შემოსავალი
საოპერაციო შემოსავალი
საოპერაციო დანახარჯები
(ზარალი) / მოგება მეკავშირე საწარმოებიდან
საოპერაციო შემოსავალი რისკის ხარჯამდე
რისკის ხარჯი
წმინდა საოპერაციო შემოსავალი არარეგულარულ მუხლებამდე
წმინდა არარეგულარული მუხლები
მოგება გადასახადით დაბეგვრამდე
მოგების გადასახადის (ხარჯი) / სარგებელი
მოგება
საბაზისო და განზავებული შემოსავალი ერთ აქციაზე

ათასობით ლარში
ბალანსი
ლიკვიდური აქტივები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები და ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები1
ძირითადი საშუალებები
სულ აქტივები
კლიენტების დეპოზიტები და თამასუქები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე
DFI-ებისგან მიღებული სესხები

მოკლევადიანი სესხები ცენტრალური ბანკებიდან
სესხები და დეპოზიტები კომერციული ბანკებიდან
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები
სულ ვალდებულებები
სულ კაპიტალი

ძირითადი კოეფიციენტები
საშუალო აქტივებზე უკუგების კოეფიციენტი (ROAA)
საშუალო კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტი (ROAE)
წმინდა საპროცენტო მარჟა
ლიკვიდური აქტივების სარგებელი
სესხის სარგებელი
რესურსების მოზიდვის ხარჯი
კლიენტების დეპოზიტების და თამასუქების მოზიდვის ხარჯი
საკრედიტო დაწესებულებებიდან რესურსების მოზიდვის ხარჯი
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდების ხარჯი
დანახარჯების ფარდობა შემოსავალთან
საკრედიტო რისკის ხარჯი
უმოქმედო სესხების თანაფარდობა მომხმარებლებზე გაცემულ მთლიან სესხებთან
უმოქმედო სესხების დაფარვის კოეფიციენტი
უმოქმედო სესხების დაფარვის კოეფიციენტი, კორექტირებული უზრუნველყოფის
დისკონტირებული ღირებულებით
სებ-ის (Basel III) ძირითადი პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
სებ-ის (Basel III) პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
სებ-ის (Basel III) ჯამური საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი

1

2021 წლის
1-ლი ნახევარი

2020 წლის
1-ლი ნახევარი

ცვლილება

410,693
87,283
36,096
42,778
576,850
(187,665)
(4,132)
385,053
2,004
387,057
(74)
386,983
(32,128)
354,855

341,619
56,566
52,506
13,897
464,588
(166,486)
414
298,516
(240,082)
58,434
(41,289)
17,145
5,661
22,806

20.2%
54.3%
-31.3%
NMF
24.2%
12.7%
NMF
29.0%
NMF
NMF
-99.8%
NMF
NMF
NMF

12.68

0.81

NMF

ივნ-21

დეკ-20

Change

5,549,083
1,576,302
1,951,344
2,021,437
13,856,674
332,140
20,591,925
13,520,010
2,638,922
1,707,460
398,186
533,276
1,369,771
17,831,635
2,760,290

6,233,804
1,828,236
1,986,555
2,419,013
13,200,987
330,269
20,750,058
13,496,478
2,830,706
1,674,839
847,213
308,654
1,450,598
18,274,862
2,475,196

-11.0%
-13.8%
-1.8%
-16.4%
5.0%
0.6%
-0.8%
0.2%
-6.8%
1.9%
-53.0%
72.8%
-5.6%
-2.4%
11.5%

2021 წლის
1-ლი ნახევარი
3.4%
27.2%
4.6%
3.2%
10.2%
4.4%
3.6%
6.7%
7.0%
32.5%
0.1%

2020 წლის
1-ლი ნახევარი
0.3%
2.2%
4.6%
3.6%
10.5%
4.8%
3.3%
7.7%
7.8%
35.8%
3.6%

ივნ-21
3.5%
71.2%

დეკ-20
3.7%
75.1%

119.5%
12.5%
14.4%
19.1%

126.7%
10.4%
12.4%
17.6%

მომხმარებლებზე გაცემული სესხების მთლიანი ოდენობა და შესაბამისი გაუფასურების რეზერვი წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია კონტრაქტის
საფუძველზე დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალზე კრედიტის მოსალოდნელი დანაკარგების (ECL) გარეშე. ამას ეფექტი არ აქვს მომხმარებლებზე გაცემული
სესხების წმინდა ბალანსზე. მმართველობას მიაჩნია, რომ გაქვითული ბალანსები უზრუნველყოფს სასესხო პორტფელის პოზიციის საუკეთესო სახით
წარმოდგენას.
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ძირითადი ფინანსური შედეგების მიმოხილვა


შთამბეჭდავი შედეგები ეკონომიკური აქტივობის გამოცოცხლების ფონზე, რაც გამოხატულია როგორც ძალიან
კარგ საოპერაციო შემოსავალში, ასევე წმინდა მოგების მაჩვენებელში. ბანკის საოპერაციო შემოსავალი რისკის
ხარჯამდე 2021 წლის პირველ ნახევარში 385.1 მლნ ლარს გაუტოლდა (29.0% -იანი ზრდა წინა წელთან
მიმართებაში), ბანკის წმინდა მოგებამ კი იგივე პერიოდში 354.9 მლნ ლარს მიაღწია (22.8 მლნ ლარი 2020 წლის
პირველ ნახევარში). 2021 წლის პირველი ნახევარი ბანკმა დაასრულა ძლიერი მომგებიანობით - საშუალო
კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტი უდრიდა (ROAE) 27.2%-ს.



წმინდა საპროცენტო მარჟა 2021 წლის პირველ ნახევარში წინა წელთან შედარებით უცვლელი იყო და 4.6%-ს
შეადგენდა. წმინდა საპროცენტო მარჟის უცვლელობა, პირველ რიგში, ასახავს მოზიდული სახსრების ხარჯის
შემცირებას წინა წელთან შედარებით ჭარბი ლიკვიდურობის წარმატებით დასაქმების ფონზე, რისი ეფექტიც
მთლიანად გააბათილა სესხის სარგებელში კლებამ წინა წლის პირველ ნახევართან შედარებით.



წმინდა მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი შედეგები აჩვენა ბანკის
საგადახდო ბიზნესმა - ბანკის საგადახდო (POS) ტერმინალებში ტრანზაქციების რაოდენობა 2021 წლის
პირველ ნახევარში წინა წელთან შედარებით 45.8%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, 2021 წლის პირველ ნახევარში
ზრდამ წმინდა მიღებულ გასამრჯელოდან და საკომისიოდან 54.3% შეადგინა, რაც ძირითადად
განპირობებული იყო ამ პერიოდში განხორციელებული ანგარიშსწორების ოპერაციებიდან, ეკონომიკის
მნიშვნელოვანი გამოცოცხლების ფონზე; ასევე, აღინიშნება კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო
ბიზნესის მიერ გაცემული გარანტიებიდან და აკრედიტივებიდან მიღებული საკომისიოების ზრდა წლის
პირველ ნახევარში.



საოპერაციო დანახარჯები. ბანკი აგრძელებს ინვესტიციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიასთან დაკავშირებულ
რესურსებში, დიჯიტალიზაციასა და მარკეტინგში, ბანკის სტრატეგიული პრიორიტეტების შესაბამისად და,
ამავე დროს, დიდ ყურადღებას აქცევს ეფექტიანობასა და დანახარჯების კონტროლს. ამის შედეგად, ბანკის
დანახარჯებისა და შემოსავლების ფარდობამ 2021 წლის პირველ ნახევარში 32.5% შეადგინა, 2020 წლის იგივე
პერიოდის 35.8%-იან მაჩვენებელთან შედარებით.



საკრედიტო პორტფელი 2021 წლის პირველ ნახევარში 5.0%-ით გაიზარდა, მუდმივი კურსის დაშვებით ზრდამ
კი იგივე პერიოდში 7.0% შეადგინა. საკრედიტო პორტფელის ზრდა ასახავდა სესხების გაცემის ძლიერ და
უწყვეტ ტენდენციას ბანკის ბიზნესის ყველა ძირითად სეგმენტში, განსაკუთრებით კი სამომხმარებლო, მიკრო,
აგრეთვე მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტებში.



კლიენტების დეპოზიტები და თამასუქები 2021 წლის პირველ ნახევარში 0.2% -ით გაიზარდა, მუდმივი კურსის
დაშვებით ზრდამ კი იგივე პერიოდში 2.3% შეადგინა. ძლიერი და მყარი ბიზნეს წარმომადგენლობა ბანკის
მომხმარებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების სადეპოზიტო ნაშთების თანმიმდევრულ
სტაბილურობაში გამოიხატება.



საკრედიტო რისკის ხარჯი. საკრედიტო რისკის ხარჯის კოეფიციენტი 2021 წლის პირველ ნახევარში 0.1%-ი
იყო, 2020 წლის პირველი ნახევრის 3.6%-იან მაჩვენებელთან შედარებით. მნიშვნელოვანი მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის რეზერვის 2020 წლის პირველ კვარტალში დარიცხვის შემდეგ, ამჟამად აღინიშნება
აღდგენებში ზრდა, განსაკუთრებით კი კორპორატიული დაკრედიტების პორტფელში. შესაბამისად, ახალი
რეზერვების ხარჯი ნორმაზე დაბალი დონეა. დეტალები იხილეთ მე-10 გვერდზე.



აქტივების ხარისხი. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით უმოქმედო სესხების წილი მთლიან სესხებში 3.5%-ს
შეადგენდა, 2020 წლის 30 ივნისის 2.6%-თან და 2020 წლის 31 დეკემბრის 3.7%-თან შედარებით. უმოქმედო
სესხების დაფარვის კოეფიციენტი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 71.2%-ი იყო (118.2% 2020 წლის 30
ივნისის და 75.1% 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით), ხოლო უმოქმედო სესხების დაფარვის
კოეფიციენტი, კორექტირებული უზრუნველყოფის დისკონტირებული ღირებულებით, 2021 წლის 30 ივნისს
119.5%-ს შეადგენდა (170.0% 2020 წლის 30 ივნისის და 126.7% 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით).
უმოქმედო სესხების წილის ზრდა მთლიან სესხებთან მიმართებით და უმოქმედო სესხების დაფარვის
კოეფიციენტების შემცირება 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020 წლის 30 ივნისთან შედარებით,
ძირითადად განპირობებული იყო 2020 წლის მეორე კვარტლიდან მოყოლებული პრობლემური მსესხებლების
რაოდენობის თანდათანობითი ზრდით COVID-19-ის პანდემიის გავრცელების ფონზე, როცა საკრედიტო
პორტფელის სრული ეკონომიკური ციკლისთვის მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ხარჯის დარიცხვა
ჯერ კიდევ 2020 წლის პირველ კვარტალში მოხდა.



კაპიტალის ადეკვატურობის ძლიერი პოზიცია. კაპიტალის ძლიერი პოზიციის ფონზე, იმისათვის რომ
უზრუნველყო აქციონერებისთვის კაპიტალის განაწილებაზე მოქნილობა, საქართველოს ბანკმა დაუდასტურა
სებ-ს, რომ აღარ იყენებს და არც მომავალში ვარაუდობს რომ გამოიყენებს რომელიმე Pillar 2-ის ან
კონსერვაციის ბუფერებს, რომლებიც გასულ წელს გამოთავისუფლებულ იქნა სებ-ის მიერ. შესაბამისად,
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საქართველოს ბანკისთვის აღარ არსებობს კაპიტალის განაწილებაზე მარეგულირებელი შეზღუდვები. ბანკის
კაპიტალის ადეკვატურობის პოზიცია კვლავაც ძლიერია და კოეფიციენტები საკმაოდ აღემატება მინიმალურ
მარეგულირებელ მოთხოვნებს: 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ბანკის Basel III-ის ძირითადი
პირველადი კაპიტალის, პირველადი კაპიტალისა და ჯამური კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტები
12.5%, 14.4% და 19.1% იყო, შესაბამისად; ყველა მათგანი მნიშვნელოვნად აღემატებოდა მინიმალურ
სავალდებულო დონეს, 11.1%, 13.4% და 17.7%, შესაბამისად.


ლიკვიდურობის და დაფინანსების ძლიერი პოზიციები. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, მეორე
კვარტალში ჭარბი ლიკვიდობის წარმატებით დასაქმების შემდეგ, ბანკის ლიკვიდობის აგდაფარვის
კოეფიციენტი 124.5%-ს შეადგენდა, ხოლო წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი 136.8% იყო,
ორივე მაჩვენებელი კვლავ საკმაოდ აღემატებოდა 100%-იან მინიმალურ დონეს. ბანკი აგრძელებს ჭარბი
ლიკვიდურობის შენარჩუნებას ამ დონეზე, პირველ რიგში რისკების შემსუბუქების მიზნით, მიმდინარე
COVID-19-ის პანდემიიის ზემოქმედების ფონზე.



დიჯიტალიზაცია. ბანკი აგრძელებს მობილური აპლიკაციის პოპულარობის განმტკიცებას, რათა
უზრუნველყოს მომხმარებლებისთვის უმაღლესი ციფრული გამოცდილება და კიდევ უფრო გაზარდოს
დიჯიტალიზაცია. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ბანკს ყავდა 795,000 აქტიური ციფრული
მომხმარებელი, რაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 19.3%-ით გაიზარდა. ბანკის მობილური აპლიკაცია
უფრო ინტეგრირებული ხდება მომხმარებლების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, და აქტიური ციფრული
მომხმარებლების 40%-ი მას უკვე ყოველდღიურად იყენებს. ბანკის მობილურ აპლიკაციაში
განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა 2021 წლის პირველ ნახევარში, 80.6%ით წინა წელთან შედარებით. ფიზიკური პირების ყოველდღიური ტრანზაქციების 96% ციფრული არხებით
ხორციელდება.



მუდმივი ფოკუსი მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე და თანამშრომელთა გაძლიერებაზე. მომხმარებელთა
კმაყოფილების მაჩვენებელი (Net Promoter Score) 2021 წლის ივნისში 43%-ს შეადგენდა, რაც ოდნავ დაბალია
წინა 2021 წლის მარტის შედეგთან შედარებით, ვინაიდან სებ-ის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდამ
გამოიწვია მთლიანად საბანკო სისტემის მიმართ დამოკიდებულების გაუარესებას. ბანკი მუდმივად უსმენს
თავის მომხმარებელს და აუმჯობესებს მომხმარებელთა გამოცდილებას მათგან მიღებული მუდმივი
გამოხმაურების საფუძველზე. თანამშრომელთა კმაყოფილების მაჩვენებელი (Employee Net Promoter Score)
60%-მდე გაიზარდა 2021 წლის აპრილში, და კიდევ ერთხელ მიაღწია ისტორიულ მაქსიმუმს.
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შედეგების განხილვა
ბანკის ბიზნესი ორი სეგმენტისგან შედგება. (1) საცალო საბანკო მომსახურება საქართველოში უპირატესად
უზრუნველყოფს სამომხმარებლო სესხებს, იპოთეკურ სესხებს, ოვერდრაფტს, საკრედიტო ბარათებს და სხვა
საკრედიტო ინსტრუმენტებს, თანხების გადარიცხვის და ანგარიშსწორების სერვისებს და მართავს მომხმარებელთა
დეპოზიტებს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის. საცალო საბანკო მომსახურების სამიზნეა
მასობრივი საცალო და პრემიუმ კლასის მასობრივი
საცალო სეგმენტები, ასევე მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოები და მიკრობიზნესები. (2) კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურება შედგება
კორპორატიული საბანკო მომსახურებისა და დაგროვილი ქონების მართვის ოპერაციებისგან საქართველოში.
კორპორატიული საბანკო მომსახურება უპირატესად უზრუნველყოფს სესხებს და სხვა საკრედიტო
ინსტრუმენტებს, თანხების გადარიცხვის და ანგარიშსწორების სერვისებს, ვაჭრობის დაფინანსების სერვისებს,
დოკუმენტური ოპერაციების მხარდაჭერას და მართავს დაგროვებით და ვადიან დეპოზიტებს კორპორატიული და
ინსტიტუციური მომხმარებლებისთვის. დაგროვილი ქონების მართვის ბიზნესი უპირატესად უზრუნველყოფს
კერძო საბანკო სერვისებს მაღალშემოსავლიანი კლიენტებისთვის.
საოპერაციო შემოსავალი

ათას ლარში, თუ სხვანაირად არ არის მითითებული
საპროცენტო შემოსავალი
საპროცენტო ხარჯი
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი
მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო
საკომისიო ხარჯი
წმინდა მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო
წმინდა სავალუტო შემოსულობა
სხვა წმინდა შემოსავალი
საოპერაციო შემოსავალი
წმინდა საპროცენტო მარჟა
საპროცენტო სარგებლის მომტანი აქტივების საშუალო ბალანსი
პროცენტიანი ვალდებულებების საშუალო ბალანსი
მომხმარებლებზე გაცემული წმინდა სესხები და ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული
წმინდა მოთხოვნები
კლიენტთა დეპოზიტების და თამასუქების საშუალო ბალანსი
საშუალო ლიკვიდური აქტივები
ლიკვიდური აქტივების სარგებელი
სესხის სარგებელი
რესურსების მოზიდვის ხარჯი
დანახარჯების ფარდობა შემოსავალთან

2021 წლის
2020 წლის
1-ლი ნახევარი 1-ლი ნახევარი

ცვლილება

808,108
(397,415)
410,693
160,522
(73,239)
87,283
36,096
42,778
576,850

708,260
(366,641)
341,619
115,727
(59,161)
56,566
52,506
13,897
464,588

14.1%
8.4%
20.2%
38.7%
23.8%
54.3%
-31.3%
NMF
24.2%

4.6%
17,945,359
18,175,339

4.6%
15,085,102
15,433,771

19.0%
17.8%

13,605,887

11,558,441

17.7%

13,431,271
6,246,049
3.2%
10.2%
4.4%
32.5%

10,249,282
5,028,108
3.6%
10.5%
4.8%
35.8%

31.0%
24.2%

შედეგების მიმოხილვა


ბანკმა 2021 წლის პირველ ნახევარში 576.9 მილიონი ლარის ოდენობის საოპერაციო შემოსავალი დაწერა, რაც
24.2%-ით მეტია წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე. საოპერაციო შემოსავლის ასეთ ზრდაში ძირითადი
კონტრიბუტორი იყო წმინდა საპროცენტო შემოსავლის მაღალი ზრდა (20.2% ზრდა წინა წელთან შედარებით)
და მაღალი წმინდა საკომისიო შემოსავლის გენერირება (54.3%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით), 2021
წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური აქტივობის აღდგენის კვალდაკვალ.



წმინდა საპროცენტო მარჟა უცვლელი იყო 2021 წლის პირველ ნახევარში წინა წელთან შედარებით და 4.6%
შეადგინა. ეს გამოწვეული იყო სესხის სარგებლის 30 საბაზისო პუნქტით შემცირებით, რისი ეფექტიც
ნაწილობრივ გადაფარა რესურსების მოზიდვის ხარჯის 40 საბაზისო პუნქტით შემცირებამ. რესურსების
მოზიდვის ხარჯის შემცირება ძირითადად ასახავს 2020 წლის ივნისის დასაწყისში 500 მილიონი ლარის
ოდენობის ადგილობრივი ვალუტის ობლიგაციების გადახდას, რისი ეფექტიც გარკვეულწილად გადაფარა
სებ-ის მონეტარული განაკვეთის ცვლილებებმა.



ლიკვიდური აქტივების სარგებელი. ლიკვიდური აქტივების სარგებელმა 2021 წლის პირველი ნახევარში 3.2%
შეადგინა, რაც 40 საბაზისო პუნქტით ნაკლებია წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ეს
ტრენდი ასახავდა სებ-ის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილებებს (სებ-მამონეტარული
პოლიტიკის განაკვეთი ჯამში 100 საბაზისო პუნქტით დაწია 2020 წლის აპრილიდან მოყოლებული, თუმცა
პოლიტიკის განაკვეთი ორჯერ გაზარდა ჯამში 150 საბაზისო პუნქტით 2021 წლის პირველი ნახევრის
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სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
განმავლობაში). ასევე, ლიკვიდური აქტივების სარგებლის შემცცირება ასახავდა აშშ-ის ფედერალური
რეზერვის განაკვეთის შემცირებას 2020 წლის მარტში (სებ-ი ბანკების აშშ დოლარში სავალდებულო
რეზერვებს არიცხავს საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც ტოლია აშშ-ს ფედერალური რეზერვის განაკვეთის
ზედა ზღვარს გამოკლებული 50 საბაზისო პუნქტი).


რესურსების მოზიდვის ხარჯებმა 2021 წლის პირველი ნახევრში 4.4% შეადგინა, რაც 40 საბაზისო პუნქტით
ნაკლებია წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ეს ტრენდი ასახავს 500 მილიონი ლარის
ოდენობის ადგილობრივი ვალუტის საერთაშორისო ობლიგაციების 2020 წლის ივნისის დასაწყისში გადახდას,
რისი ეფექტიც ნაწილობრივ გადაფარა სებ-ის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილებებმა. გარდა
ამისა, რესურსების მოზიდვის ხარჯის კლება ასახავს 2021 წელს ლიბორის განაკვეთის შემცირებას და ასევე
საკრედიტო დაწესებულებებისგან გარკვეული ფინანსური რესურსების მოზიდვას შედარებით დაბალ
განაკვეთებში.



წმინდა შემოსავლებმა მიღებული გასამრჯელოდან და საკომისიოდან 2021 წლის პირველ ნახევარში 87.3
მილიონ ლარს მიაღწია, რაც 54.3%-ით მეტია წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ასეთი
განსაკუთრებული ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო საანგარიშსწორებო ოპერაციებიდან მოსაკრებლისა და
საკომისიო შემოსავლის მკვეთრი მატებით ეკონომიკური აქტივობის გამოცოცხლების კვალდაკვალ, და ასევე,
საკომისიო შემოსავლების ზრდით კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესის მიერ გაცემული
გარანტიებისა და აკრედიტივებისგან.



წმინდა სავალუტო შემოსულობა 2021 წლის პირველ ნახევარში 31.3%-ით შემცირდა წინა წელთან შედარებით.
წმინდა სავალუტო შემოსულობის დინამიკა ძირითადად საანგარიშო პერიოდებში გაცვლითი კურსის
ცვლილების დონითა და ვალუტის გადაცვლის ტრანზაქციებზე მოთხოვნის ნაკადებით აიხსენება.



სხვა წმინდა შემოსავალი 2021 წლის პირველ ნახევარში ძირითადად ასახავს უძრავი ქონებისა და
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულ წმინდა მოგებას.
წმინდა საოპერაციო შემოსავალი არარეგულარულ მუხლებამდე; არარეგულარული მუხლები, რისკის ხარჯი, მოგება

ათას ლარში, თუ სხვანაირად არ არის მითითებული
ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი
ადმინისტრაციული ხარჯები
ცვეთა, ამორტიზაცია და გაუფასურება
სხვა საოპერაციო ხარჯი
საოპერაციო დანახარჯები
(ზარალი) /მოგება მეკავშირე საწარმოებიდან
საოპერაციო შემოსავალი რისკის ხარჯამდე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი მომხმარებლებზე გაცემულ სესხებზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებულ
მოთხოვნებზე
სხვა მოსალოდნელი საკრედიტო (ზარალი) / ამოღება და სხვა აქტივების გაუფასურების
რეზერვის ხარჯი და ანარიცხები
რისკის ხარჯი
წმინდა საოპერაციო შემოსავალი არარეგულარულ მუხლებამდე
წმინდა არარეგულარული მუხლები
მოგება გადასახადით დაბეგვრამდე
მოგების გადასახადის (ხარჯი) / სარგებელი
მოგება

2021 წლის
1-ლი ნახევარი

2020 წლის
1-ლი ნახევარი

ცვლილება

(104,249)
(44,458)
(37,621)
(1,337)
(187,665)
(4,132)
385,053
(5,534)

(95,293)
(39,469)
(36,577)
4,853
(166,486)
414
298,516
(210,161)

9.4%
12.6%
2.9%
NMF
12.7%
NMF
29.0%
-97.4%

2

(60)

NMF

7,536

(29,861)

NMF

2,004
387,057
(74)
386,983
(32,128)
354,855

(240,082)
58,434
(41,289)
17,145
5,661
22,806

NMF
NMF
-99.8%
NMF
NMF
NMF



საოპერაციო დანახარჯები. ბანკის მოქნილი ტრანსფორმაციის პროცესის ფარგლებში, ბანკმა გააგრძელა
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ რესურსებში ინვესტირება, დიჯიტალიზაციაზე და
მარკეტინგში ინვესტიციებზე ფოკუსით, თუმცა ამასთან ერთად არ დაკარგა ორიენტირი დანახარჯების
ეფექტიანობაზე. 2020 წლის მეორე კვარტალში გატარებული დანახარჯების ოპტიმიზაციის ზომების შედეგი,
უკვე მომდევნო კვარტლებში აისახა. შესაბამისად, 2021 წლის პირველ ნახევარში დანახარჯების
შემოსავლებთან ფარდობის კოეფიციენტი 32.5% იყო, 2020 წლის პირველი ნახევრის 35.8%-იან მაჩვენებელთან
შედარებით.



მართალია, ბანკის Pillar 2-ის ბუფერები სრულად აღდგა, სებ-ის 2021 წლის ივლისის მითითების შემდეგ,
რომელიც მოითხოვდა, რომ ბანკის მმართველი საბჭოს 2020 წლის დისკრეციული ანაზღაურების გაცემა არ
მომხდარიყო, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ანაზღაურების კომიტეტს სხვა არჩევანი არ ჰქონდათ გარდა ამ
მითითების შესრულებისა. შედეგად, ბანკის სამთვალყურეო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილე, რომ არ გაიცეს
გენერალური დირექტორის 2020 წლის დისკრეციული ანაზღაურება (1,060,814 აშშ დოლარის ღირებულების
66,214 აქცია) და ბანკის მმართველი საბჭოს 2020 წლის დისკრეციული ანაზღაურება (2,078,774 აშშ დოლარის
ღირებულების 137,029 აქცია), რომლებიც სებ-ის შესაბამის მოთხოვნებს ექვემდებარებოდა.
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სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები




რისკის ხარჯი 2021 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში ძირითდად შემდეგი ფაქტორების კომბინაციას
ასახავდა:


საკრედიტო რისკის ხარჯმა 2021 წლის პირველ ნახევარში 0.1% შეადგინა, 2020 წლის პირველ ნახევარში
3.6%-იან მაჩვენებელთან შედარებით. 3.6%-იანი საკრედიტო რისკის ხარჯის კოეფიციენტი 2020 წლის
პირველ ნახევარში ასახავდა ფასს 9-ის მიხედვით დარიცხულ მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალის
რეზერვებს სრული ეკონომიკური ციკლისთვის, რომელიც უკავშირდებოდა მაკროეკონომიკური გარემოს
და მსესხებელთა მოსალოდნელ კრედიტუნარიანობის გაუარესებას COVID-19-ის პანდემიის ზეგავლენის
შედეგად. ბანკი რეგულარულად ახდენს დაშვებების გადახედვას, რათა ასახოს უკეთესი ხედვა და
განახლებული მაკროეკონომიკური პროგნოზის სცენარები, ასევე სიღრმისეულად აანალიზებს
მსესხებელთა ფინანსურ მდგომარეობას და კრედიტუნარიანობას. 2021 წლის პირველი ნახევრის
განმავლობაში ბანკმა მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დამატებითი რეზერვები დაარიცხა 5.5
მილიონი ლარის ოდენობით. იმის გათვალისწინებით, რომ ბანკი სწრაფად ცვალებად გარემოში
ოპერირებს, რომელსაც მაღალი ხარისხის გაურკვევლობა ახასიათებს COVID-19-ის როგორც
ხანგრძლივობის, ასევე სიმძიმის თვალსაზრისით, ბანკი აგრძელებს ფაქტებსა და ვითარებებზე უწყვეტ
დაკვირვებას.



სხვა მოსალოდნელი საკრედიტო (ზარალი) / ამოღება და სხვა აქტივების გაუფასურების რეზერვის ხარჯი და
ანარიცხები. ბანკმა 2021 წლის პირველ ნახევარში 7.5 მილიონი ლარის ოდენობის სხვა აქტივებზე და
ვალდებულებებზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი და გაუფასურების რეზერვი ამოატრიალა, რაც
ძირითადად შედგებოდა გაცემულ გარანტიებზე რეზერვების ამოღებისგან.

სასესხო პორტფელის ხარისხი. ბანკის სასესხო პორტფელის ხარისხი სტაბილური იყო 2021 წლის პირველი
ნახევრის განმავლობაში, რაც ასევე ჩანს ქვემოთ ცხრილში წაემოდგენილ მაჩვენებლებში:
ათას ლარში, თუ სხვანაირად არ არის მითითებული
უმოქმედო სესხები
უმოქმედო სესხები
უმოქმედო სესხების თანაფარდობა მომხმარებლებზე გაცემულ მთლიან სესხებთან
უმოქმედო სესხების თანაფარდობა მომხმარებლებზე გაცემულ მთლიან სესხებთან,
საცალო საბანკო სეგმენტი
უმოქმედო სესხების თანაფარდობა მომხმარებლებზე გაცემულ მთლიან სესხებთან,
კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო სეგმენტი
უმოქმედო სესხების დაფარვის კოეფიციენტი
უმოქმედო სესხების დაფარვის კოეფიციენტი, კორექტირებული უზრუნველყოფის
დისკონტირებული ღირებულებით

ივნ-21

დეკ-20

ცვლილება

496,600
3.5%

507,778
3.7%

-2.2%

3.3%

3.5%

3.8%

4.1%

71.2%

75.1%

119.5%

126.7%



წმინდა არარეგულარული მუხლები 2020 წლის პირველ ნახევარში, უმთავრესად განპირობებული იყო
ფინანსური აქტივების მოდიფიკაციის შედეგად წარმოქმნილი 39.7 მილიონი ლარის ოდენობის ერთჯერადი
წმინდა ზარალით, რომელიც ძირითადად მარტში გატარდა. ეს ზარალი უკავშირდება ფილიალებში
მომხმარებელთა რაოდენობისა და COVID-19-ის ვირუსის გავრცელების რისკის შემცირების მიზნით ბანკის
საცალო მომხმარებლებისთვის შეთავაზებულ სესხების ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის
გადახდის სამი თვით გადავადებას. გარდა ამისა, COVID-19– ის წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდაჭერის მიზნით,
2020 წლის პირველ კვარტალში ბანკმა გაიღო 1.2 მლნ ლარის ერთჯერადი ხარჯები, შეიძინა და საქართველოს
ჯანდაცვის სამინისტროს გადასცა 20,000 COVID-19-ის ლაბორატორიული ტესტი, 10 სასუნთქი აპარატი, 50,000
სახის დამცავი ნიღაბი და 60,000 წყვილი ხელთათმანი. ეს ხარჯები ანგარიშგებაში კლასიფიცირდა, როგორც
არარეგულარული მუხლი.



მთლიანობაში, ბანკმა 2021 წლის პირველ ნახევარში 354.9 მილიონი ლარის ოდენობის მოგება დააფიქსირა (22.8
მილიონი ლარის მოგება 2020 წლის პირველ ნახევარში). ბანკის საშუალო კაპიტალზე უკუგებამ 2021 წლის
პირველ ნახევარში 27.2% შეადგინა, 2020 წლის პირველ ნახევარში 2.2%-იან უკუგებასთან შედარებით.
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სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
ბალანსი

ათას ლარში, თუ სხვანაირად არ არის მითითებული
ლიკვიდური აქტივები
ლიკვიდური აქტივები, ლარი
ლიკვიდური აქტივები, უხცოური ვალუტა
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები და ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები და ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები, ლარი
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები და ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები, უხცოური ვალუტა
კლიენტების დეპოზიტები და თამასუქები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე
DFI-ებისგან მიღებული სესხები
მოკლევადიანი სესხები ცენტრალური ბანკებიდან
სესხები და დეპოზიტები კომერციული ბანკებიდან
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები
ლიკვიდურობის და კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტები
წმინდა სესხები / კლიენტების დეპოზიტები და თამასუქები
წმინდა სესხები / კლიენტების დეპოზიტები და თამასუქები + DFIs
ლიკვიდური აქტივები / მთლიანი აქტივები
ლიკვიდური აქტივები / მთლიანი ვალდებულებები
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი
სებ-ის (Basel III) ძირითადი პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
სებ-ის (Basel III) პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
სებ-ის (Basel III) მთლიანი საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი

ივნ-21

დეკ-20

ცვლილება

5,549,083
2,387,417
3,161,666
13,856,674

6,233,804
2,463,734
3,770,070
13,200,987

-11.0%
-3.1%
-16.1%
5.0%

6,394,787

4,947,268

29.3%

7,461,887

8,253,719

-9.6%

13,520,010
2,638,922
1,707,460
398,186
533,276
1,369,771

13,496,478
2,830,706
1,674,839
847,213
308,654
1,450,598

0.2%
-6.8%
1.9%
-53.0%
72.8%
-5.6%

102.5%
91.0%
26.9%
31.1%
124.5%
12.5%
14.4%
19.1%

97.8%
87.0%
30.0%
34.1%
138.6%
10.4%
12.4%
17.6%

2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ბანკის ბალანსი მაღალლიკვიდურია (სებ-ის ლიკვიდობის გადაფარვის
კოეფიციენტი შეადგენს 124.5%-ს) და ძლიერ კაპიტალიზებული (სებ-ის Basel III-ის ძირითადი პირველადი
კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი უდრის 12.5%-ს) კარგად დივერსიფიცირებული დაფინანსების ბაზით
(კლიენტების დეპოზიტებისა და თამასუქების თანაფარდობა ჯამურ ვალდებულებებთან 75.8%-ს უდრის).


ლიკვიდურობა. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ლიკვიდურმა აქტივებმა 5,549.1 მილიონი ლარი
შეადგინა, რაც 11.0%-ით ნაკლებია 2020 წლის 31 დეკემბრის ბალანსთან შედარებით. წლის პირველი ნახევრის
განმავლობაში ლიკვიდურ აქტივებში კლება ძირითადად განპირობებული იყო ჭარბი ლიკვიდობის
წარმატებით დასაქმებით. შედეგად, სებ-ის ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი 124.5%-ს შეადგენდა 2021
წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, 2020 წლის 31 დეკემბრის 138.6%-იან მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც
მაინც კომფორტულად აღემატებოდა 100%-იანი მინიმალური მოთხოვნის დონეს.



სასესხო პორტფელი. ბანკის წმინდა საკრედიტო პორტფელი და ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 13,856.7 მლნ ლარს შეადგენდა, რაც 5.0%-ით მეტია 2020
წლის 31 დეკემბრის ბალანსთან შედარებით. ზრდამ მუდმივი ვალუტის კურსის დაშვებით 2021 წლის პირველ
ნახევარში 7.0% შეადგინა. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით საცალო საკრედიტო პორტფელი
წარმოადგენდა მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 66.6%-ს, 2020 წლის 31 დეკემბრის 66.1%-თან შედარებით.
ადგილობრივი ვალუტის პორტფელმა ძლიერი 29.3%-იანი ზრდა განიცადა წლის პირველ ნახევარში, რაც
ნაწილობრივ განპირობებული იყო მთავრობის დედოლარიზაციის ინიციატივებით და ბანკის მიზნით გაეზარდა ადგილობრივ ვალუტაში სესხების წილი მთლიან პორტფელში.



წმინდა სესხების თანაფარდობა კლიენტებისგან და DFI-სგან მოზიდულ სახსრებთან. ბანკის წმინდა სესხებისა
თანაფარდობა კლიენტებისგან და DFI-სგან მოზიდულ სახსრებთან, რომელსაც მენეჯმენტი ყურადღებით
აკვირდება, 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 91.0%-ს შეადგენდა, 2020 წლის 31 დეკემბრის 87.0%-თან
შედარებით.



დაფინანსების დივერსიფიცირებული ბაზა. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით გამოშვებული სასესხო
ფასიანი ქაღალდები 5.6%-ით შემცირდა 2020 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით. ასეთი შემცირება
დიდწილად განპირობებული იყო 2021 წლის პირველ ნახევარში ადგილობრივი ვალუტის გამყარებით.



კაპიტალის ძლიერი პოზიცია და მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნების განახლება. 2020 წლის აპრილში სებ-მა
გამოაცხადა განახლებული სამეთვალყურეო გეგმა საქართველოს საბანკო სექტორისთვის, რომელიც
ძირითადად ორიენტირებული იყო კაპიტალის ადეკვატურობისა და ლიკვიდურობის ინიციატივებზე,
რომლებმაც საბანკო სექტორს საშუალება მისცა, დახმარებოდა მომხმარებლებს COVID-19 პანდემიის დროს
ფინანსური სტრესის დაძლევაში. კაპიტალის ადეკვატურობის თვალსაზრისით, გამოთავისუფლდა
გარკვეული კაპიტალის ბუფერები, რამაც შეამცირა არსებული იმ დროს მინიმალური კაპიტალის
მარეგულირებელი მოთხოვნები. იმ პერიოდში, როდესაც ბანკები ნაწილობრივ ან სრულად იყენებდნენ
გამოთავისუფლებულ Pillar 2-სა და კონსერვაციის ბუფერებს, ბანკებს აკრძალული ქონდათ კაპიტალის
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ნებისმიერი ფორმით განაწილება. შემდგომში სებ-მა გამოაცხადა გამოთავისუფლებული კაპიტალის
ბუფერების აღდგენის გეგმის შესახებ და განაახლა საბანკო სექტორისთვის Basel III-ის ფარგლებში კაპიტალის
დამატებითი მოთხოვნების ეტაპობრივად შემოღების გრაფიკი.
პანდემიის და ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვანი შემცირების პერიოდში საქართველოს ბანკს მაღალი
საოპერაციო მაჩვენებლები ჰქონდა კარგი საოპერაციო შემოსავლით, კარგად მართული დანახარჯებით და
აქტივების მაღალი ხარისხით. ამან განაპირობა მაღალი მომგებიანობა, საშუალო კაპიტალზე 20%-ზე მაღალი
უკუგებით, და კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტების შენარჩუნება მინიმალურ მარეგულირებელ
მოთხოვნებზე მნიშვნელოვნად ზემოთ.
ბანკის კაპიტალის ძლიერი პოზიციის გათვალისწინებით, აქციონერებისთვის კაპიტალის განაწილების
მოქნილობის უზრუნველსაყოფად, ბანკმა სებ-ს დაუდასტურა, რომ 2021 წლის მაისიდან მოყოლებული ბანკი
აღარ იყენებს და არ აპირებს გამოიყენოს რომელიმე Pillar 2-ის ან კონსერვაციის ბუფერი, რომლებიც გასულ
წელს სებ-მა გამოათავისუფლა. შესაბამისად, საქართველოს ბანკისთვის მარეგულირებელი შეზღუდვები
კაპიტალის განაწილებაზე აღარ მოქმედებს.
სტაბილური საოპერაციო მაჩვენებლების და მნიშვნელოვანი შიდა კაპიტალის გენერირების შედეგად, ბანკის
Basel III-ის ძირითადი პირველადი კაპიტალის, პირველადი კაპიტალის და ჯამური კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტები 2021 წლის 30 ივნისით მდგომარეობით 12.5%-ს, 14.4%-ს და 19.1%-ს
შეადგენდა, შესაბამისად, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება მინიმალურ სავალდებულო მოთხოვნილ დონეებს,
რომლებიც 11.1%-ს, 13.4%-ს და 17.7%-ს შეადგენდა, შესაბამისად. კაპიტალის ადეკვატურობის
კოეფიციენტების დინამიკა 2021 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში და ადგილობრივი ვალუტის 10%იანი გაუფასურების პოტენციური გავლენა კაპიტალის სხვადასხვა დონეზე მოცემულია შემდეგ ცხრილში:
31 დეკ
2020
ძირითადი პირველადი
კაპიტალის ადეკვატურობის
კოეფიციენტი
პირველადი კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტი
ჯამური კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტი

2021 წლის 1 ლი ნახევრის
მოგება

ბიზნესის
ზრდა

ლარის
გამყარების
ეფექტი

მეორედი
კაპიტალის
ეფექტი

ლარის 10%-იანი
გაუფასურების
პოტენციური ეფექტი

30 ივნ
2021

10.4%

2.6%

-0.8%

0.3%

-

12.5%

-0.8%

12.4%

2.6%

-0.9%

0.3%

-

14.4%

-0.7%

17.6%

2.6%

-1.1%

0.2%

-0.2%

19.1%

-0.6%

ბანკის მიმდინარე მინიმალური კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტები, რომლებიც ასახავს Basel III-ის
კაპიტალის მოთხოვნების სრულ დანერგვას და ექვემდებარება მარეგულირებლის ყოველწლიურ გადახედვას,
ამჟამად მოსალოდნელია შემდეგ დონეზე:
მოსალოდნელი მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნები 2021-2023 პერიოდისთვის

ძირითადი პირველადი კაპიტალის მოთხოვნა
პირველადი კაპიტალის მოთხოვნა
ჯამური კაპიტალის მოთხოვნა

დეკ-21

დეკ-22

დეკ-23

11.6%
13.8%
17.9%

11.9%
14.3%
17.9%

12.2%
14.7%
17.9%
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ბანკის საცალო საბანკო მომსახურების ბიზნესი აგრძელებს დიჯიტალიზაციის სტრატეგიის განხორციელებას,
რასაც ქვემოთ მოცემული ეფექტიანობის ინდიკატორებიც მოწმობს:
მოცულობის შესახებ ინფორმაცია ათას ლარში
საცალო საბანკო მომსახურების მომხმარებლები
ახალი მომხმარებლების რაოდენობა
მომხმარებლების რაოდენობა
ბარათები
გაცემული ბარათების რაოდენობა
გამოშვებული ბარათების რაოდენობა
Express Pay ტერმინალები
Express Pay ტერმინალების რაოდენობა
Express Pay ტერმინალებით განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა
Express Pay ტერმინალებით განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა
POS ტერმინალები
სალაროების რაოდენობა
დაკონტრაქტებული სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა
POS-ტერმინალების რაოდენობა
POS-ტერმინალებით განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა
POS-ტერმინალებით განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა
ინტერნეტ-ბანკი
აქტიური მომხმარებლების რაოდენობა 2
ინტერნეტ-ბანკით განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა
ინტერნეტ-ბანკით განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა
მობილ-ბანკი
აქტიური მომხმარებლების რაოდენობა 2
მობილ-ბანკით განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა
მობილ-ბანკით განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა

2021 წლის
1-ლი ნახევარი

2020 წლის
1-ლი ნახევარი

ცვლილება

72,189
2,573,729

59,010
2,540,721

22.3%
1.3%

404,732
2,079,783

245,253
2,178,053

65.0%
-4.5%

3,141
36,836,241
5,169,837

3,118
36,783,825
3,577,132

0.7%
0.1%
44.5%

24,537
15,839
33,772
63,756,348
1,714,778

17,248
8,513
23,788
43,726,284
1,182,839

42.3%
86.1%
42.0%
45.8%
45.0%

129,521
1,911,467
1,200,587

247,342
2,080,409
1,237,550

-47.6%
-8.1%
-3.0%

763,365
46,576,983
7,465,847

619,519
25,789,755
3,429,837

23.2%
80.6%
117.7%



კლიენტთა მდგრადი ბაზა, რომელიც 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით დაახლოებით 2.6 მილიონ კლიენტს
მოიცავდა, ასახავს ხარჯიანობის კუთხით ეფექტური დისტანციური არხების მუდმივად მზარდ შეთავაზებებს
და ბანკის პროდუქტებისა და მომსახურებების გაუმჯობესებას ბევრი საკვანძო მიმართულებით. 2021 წლის
გაზაფხულზე ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევის თანახმად, საქართველოს ბანკი ითვლება ყველაზე
სანდო ფინანსურ ინსტიტუტად და ყველაზე მოწინავე (top-of-mind) ბანკად საქართველოში.



გაცემული ბარათების რაოდენობა 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 4.5%-ით შემცირდა ბოლო ერთი
წლის განმავლობაში, ძირითადად COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური აქტივობის შენელების
შედეგად. თუმცა 2021 წლის პირველ ნახევარში უკვე თვალსაჩინოა აღდგენა, რაც აისახება ახალი ბარათების
აქტიურ გამოშვებაში. ლოიალურობის პროგრამა Plus+-ის ბარათების რაოდენობამ 2021 წლის 30 ივნისის
მდგომარეობით 1,282,996-ს მიაღწია, რაც 34.1%-ით მეტი იყო 2020 წლის 30 ივნისთან შედარებით.



ციფრული არხები. ბანკი აგრძელებს ციფრული არხების განვითარებას და კლიენტებისთვის უმაღლესი
ციფრული გამოცდილების მიწოდებას. 2021 წლის პირველ ნახევარში ფიზიკური პირების ყოველდღიური
ტრანზაქციების 96%-ზე მეტი ციფრული არხებით განხორციელდა.3

2
3

-

მომხმარებელთა mBank და iBank-ზე გადართვა (digital offloading). ბანკი განაგრძობს ციფრული
პროდუქტების შემუშავებას და ციფრული არხების ფუნქციონალური შესაძლებლობების მოდერნიზებას,
რათა მოხდეს ციფრული გამოცდილების ყველა სტადიის დახვეწა და მომხმარებელთა აქტივობის ციფრულ
არხებზე გადასვლის სტიმულირება. ცოტა ხნის წინ დაინერგა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და
ფუნქციები, მათ შორის ციფრული ბარათი, peer-to-peer გადახდები, გადახდების გაყოფა და ფულის
მოთხოვნა, მთლიანად ციფრული სამომხმარებლო დაკრედიტების პროცესი, ონლაინ განვადება, ციფრული
ონბორდინგი, ჩაშენებული ონლაინ ჩატი და მთლიანად განახლებული ინტერნეტ ბანკი (iBank). გაზრდილი
ინვესტიციებისა და ძალისხმევის შედეგად, აქტიური მომხმარებლების რაოდენობა, ისევე, როგორც ამ
არხებით, კერძოდ კი mBank-ით განხორციელებული ტრანზაქციების რაოდენობა და მოცულობა სწრაფ
ზრდას განაგრძობს. გარდა ამისა, ბანკი ხედავს აქტიური მომხმარებლების ჩართულობის ზრდას.
მომხმარებელთა 40%-ზე მეტი ამჟამად ყოველდღიურად იყენებს საქართველოს ბანკის მობაილ ბანკს
(mBank).

-

Express Pay ტერმინალების გამოყენება. ბანკს აქვს თვითმომსახურების ტერმინალების დიდი ქსელი მთელ
საქართველოში, რომელსაც მისი მომხმარებლები ინტენსიურად იყენებენ. თვითმომსახურების

ის მომხმარებლები, რომლებიც ინტერნეტ-ბანკში და მობილ-ბანკში სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ შედიან.
ციფრული არხები მოიცავს mBank და iBank, Express Pay ტერმინალებს, ბანკომატებს, ვებ-პლატფორმებს და სატელეფონო ცენტრს.
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ტერმინალები განიხილება როგორც ფიზიკურიდან ციფრულზე გადასვლის ძირითადი შუამავალი არხი და
ეს მიგრაცია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო.

4

-

ბიზნეს ინტერნეტ ბანკი (iBank) და მობაილ ბანკი (mBank). ბანკის მიკრო, მცირე და საშუალო
მეწარმეებისთვის და კორპორატიული კლიენტებისთვის ახალი ბიზნეს ინტერნეტ ბანკის პლატფორმის
დანერგვის შემდეგ, ბანკმა მიზნად დაისახა, ბიზნეს iBank-ი კიდევ უფრო მოსახერხებელი გაეხადა ბიზნეს
ტრანზაქციების განსახორციელებლად, კლიენტთა აქტივობის ციფრულ არხებზე გადატანის წახალისების
მიზნით. 2021 წლის პირველ ნახევარში ბანკმა ახალი ონლაინ ჩატის ფუნქცია დაამატა ინტერნეტ ბანკში.
გარდა ამისა, ბანკმა ჩაუშვა mBank აპლიკაცია ბიზნეს კლიენტებისთვის ციფრულ ტექნოლოგიებზე სრული
წვდომის უზრუნველსაყოფად. ბანკის მიზანია, ბიზნეს mBank სასარგებლო გახდეს მიმდინარე ბიზნეს
ოპერაციებისთვის, გადახდებისათვის, ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, ფულადი გზავნილებისთვის და
ადმინისტრირებისთვის,
მომხმარებლის
პრეფერენციებისა
და
საუკეთესო
გამოცდილების
გათვალისწინებით. ბანკის ბიზნეს მომხმარებელს ახლა უკვე შეუძლია ერთიანად ხედავდეს საკუთარი
ფინანსების დინამიკას. შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა iBank-სა და mBank-ის აქტიური
მომხმარებლების რაოდენობა, რომელმაც 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 41,243-ს მიაღწია (28.9%იანი ზრდა ბოლო 1 წლის განმავლობაში). ამასთან, ასევე მკვეთრი ზრდა იყო ბიზნეს iBank-ითა და mBankით განხორცილებული ტრანზაქციების რაოდენობაში და მოცულობაში - 20.4%-იანი და 40.5%-იანი ზრდა,
შესაბამისად, 2021 წლის პირველ ნახევარში 2020 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. საერთო ჯამში, 2021
წლის პირველ ნახევარში იურიდიული პირების ყოველდღიური ტრანზაქციების დაახლოებით 97%
შესრულდა ბიზნეს iBank-ისა და mBank-ის მეშვეობით.

-

პროდუქტების გაყიდვის გადართვა ციფრულ არხებზე. ციფრულ არხებში განხორციელებული
ტრანზაქციების წილის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის შემდეგ, შემდეგი ნაბიჯი და ბანკისთვის
მნიშვნელოვანი გამოწვევა ციფრულ არხებში გაყიდული პროდუქტის წილის უფრო მეტად გაზრდაა. 2021
წლის პირველ ნახევარში ბანკის ციფრულ არხებში გაყიდული პროდუქტების მაჩვენებელმა4 დაახლოებით
21% შეადგინა. ინოვაციური ციფრული პროდუქტების დამატებით და ციფრულ არხებში პროცესების
დიზაინით და გაუმჯობესებით მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ბანკი გეგმავს გაყიდვების მაჩვენებლის
დაახლოებით 36%-მდე გაზრდას.

ბარათების, სესხებისა და ანაბრების გააქტიურება ციფრული არხებით.
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ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები
ბანკის 2020 წლის წლიურ ანგარიშში ბანკმა წარმოადგინა ძირითადი და ახალი რისკები და გაურკვევლობები,
რომლებიც დიდი ალბათობით გავლენას მოახდენს მის ბიზნეს-მოდელზე, სტრატეგიულ ამოცანებზე, ოპერაციებზე,
მომავალ შედეგებზე, გადახდისუნარიანობასა და ლიკვიდურობაზე. ბანკმა ასევე აჩვენა პოტენციური ზემოქმედება,
ამ რისკებთან დაკავშირებული ტენდენციები და პერსპექტივები და მათი შემსუბუქების მიზნით ბანკის მიერ
განხორციელებული ქმედებები. ბანკმა გადახედა ამ გამჟღავნებულ ინფორმაციას ბოლო დროს განვითარებული
მოვლენების გათვალისწინებით, რაც მთლიანად წარმოდგენილია ქვემოთ.
რიგითობა, რომლითაც ძირითადი რისკები და გაურკვევლობებია ასახული, არ აღნიშნავს მათი პრიორიტეტულობის
რიგითობას. შეუძლებელია ყველა რისკის მთლიანად შემსუბუქება. რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის
ნებისმიერი სისტემის მიზანია, მართოს და არა აღმოფხვრას ბიზნესის ამოცანების მიუღწევლობის რისკი და იგი
იძლევა მხოლოდ გონივრულ და არა აბსოლუტურ გარანტიას მნიშვნელოვნად არასწორად წარმოდგენის ან
ზარალისგან დაცვისთვის.
ბანკის წინაშე არსებული რისკების რაოდენობა ქვემოთ ჩამოთვლილს აღემატება. დამატებითმა რისკებმა და
გაურკვევლობებმა, მათ შორის ისეთებმაც, რომლის შესახებ ბანკმა ჯერ არ იცის ან უმნიშვნელოდ მიიჩნევს, ასევე
შეიძლება გამოიწვიოს შემოსავლების შემცირება, დამატებითი დანახარჯები ან სხვა მოვლენები, რასაც შეიძლება
მოჰყვეს ბანკის ფასიანი ქაღალდების ღირებულების შემცირება. ბანკი წარმოადგენს რისკებს, რომლებიც, მისი
აზრით, უდიდეს ზემოქმედებას მოახდენს მის საქმიანობაზე და რომლებიც საფუძვლიანად იყო განხილული ბანკის
სამეთვალყურეო საბჭოს, აუდიტის და კორპორაციული მართვის კომიტეტის და რისკების კომიტეტების
ბოლოდროინდელ შეხვედრებზე.
მაკროეკონომიკური გარემო
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

საქართველოსთან დაკავშირებულ მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, მათ შორის ლარის
გაუფასურებას აშშ დოლართან მიმართებაში, მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია
ბანკის საკრედიტო პორტფელზე.

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

ბანკის საქმიანობის ძირითადი ადგილია საქართველო და შემოსავლების უმეტესი ნაწილი
საქართველოზე მოდის. საქართველოსთან დაკავშირებულ მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს,
როგორიცაა მშპ-ის ცვლილებები, ინფლაცია და საპროცენტო განაკვეთები, მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია ბანკის საკრედიტო პორტფელის ხარისხზე, სესხების
დანაკარგებზე, საპროცენტო მარჟაზე და ბანკის პროდუქტებსა და მომსახურებაზე არსებულ
მომხმარებლის მოთხოვნაზე. რეალური მშპ-ის სავარაუდო ზრდა 2021 წლის პირველ ნახევარში
12.7% იყო, 2020 წელს 6.2%-იანი შემცირების შემდეგ. ზრდა ნაწილობრივ განპირობებული იყო
2020 წლის დაბალი ბაზით, მაგრამ ასევე მოსალოდნელზე უფრო სწრაფი აღდგენის შედეგად
(მშპ-ის სავარაუდო რეალური ზრდა 2019 წლის პირველ ნახევართან შედარებით 5.7% იყო).
ამგვარ აღდგენას ხელი შეუწყო ძლიერმა ექსპორტმა და ფულადმა გზავნილებმა, ასევე
ტურიზმის მოსალოდნელზე სწრაფმა აღდგენამ. თუმცა პანდემია კვლავ რჩება ერთ-ერთ
მთავარ გაურკვევლობად ზრდის პერსპექტივაში, მაგრამ ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარება
სავარაუდოდ ამ რისკის კომპენსირებას მოახდენს. გაურკვეველი და არასტაბილური
გლობალური ეკონომიკური პირობები სავარაუდოდ სერიოზულ პოლიტიკურ და
მაკროეკონომიკურ შედეგებს მოიტანს გლობალურად, რაც, თავის მხრივ, ალბათ გავლენას
იქონიებს საქართველოს ეკონომიკაზე.
2021 წლის პირველ ნახევარში ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 3.5% -ით გამყარდა 2020
წლის 14.3%-იანი გაუფასურების შემდეგ. ლარის არასტაბილურობამ აშშ დოლართან
მიმართებაში შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ბანკის საკრედიტო პორტფელის ხარისხზე,
გაიზარდოს საკრედიტო რისკის ხარჯი და მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვები.
ბანკის კლიენტების კრედიტუნარიანობაზე შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ლარის
გაუფასურებამ აშშ დოლართან მიმართებაში, რის გამოც შეიძლება მათ სირთულეები შეექმნათ
სესხების დაფარვისას. ლარის გაუფასურებამ ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ბანკის
კლიენტების სესხის უზრუნველყოფის ღირებულებაზე.
2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ბანკის მთლიანი საცალო საბანკო და კორპორატიული
და საინვესტიციო საბანკო სესხების დაახლოებით 41.3% და 78.7% (შესაბამისად) უცხოურ
ვალუტაში იყო დენომინირებული. ამასთან, უცხოურ ვალუტაში გაცემული მთლიანი საცალო
საბანკო სესხების 6.7%-ს და მთლიანი კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო სესხების
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
37.6%-ს არ ჰქონდათ ან ჰქონდათ მინიმალური სავალუტო რისკი.
2020 წლის პირველ კვარტალში COVID-19 პანდემიის დაწყების შემდეგ ბანკმა შექმნა წინასწარი
რეზერვები სრული ეკონომიკური ციკლისთვის როგორც საცალო, ასევე კორპორატიულ და
საინვესტიციო საბანკო ბიზნესისთვის. COVID-19- თან დაკავშირებული ხარჯის ოდენობა
დამყარებული იყო სასესხო პორტფელზე ბანკის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალის
მოცულობაზე, მომავალი ეკონომიკური სცენარების გამოყენების გათვალისწინებით. ამ
ანალიზში გამოყენებული დაშვებების გადახედვა მუდმივად მიმდინარეობს, რათა მოხდეს სების მიერ გამოქვეყნებული მაკროეკონომიკური პროგნოზის სცენარების, გაუმჯობესებული
პორტფელის ხილვადობის და მსესხებლების კრედიტუნარიანობის გათვალისწინება. ამ
ანალიზის მიხედვით 2020 წლის პირველ კვარტალში შექმნილი რეზერვები საერთო ჯამში
საკმარისი აღმოჩნდა. შედეგად, ბანკის საკრედიტო რისკის ხარჯის კოეფიციენტი იყო 0.1% 2021
წლის პირველ ნახევარში, მაშინ, როცა 2020 წლის პირველ ნახევარში ეს მაჩვენებელი 3.6%-ს
უდრიდა.
ჯერ კიდევ არსებობს გაურკვევლობა COVID-19 პანდემიის შედეგად ზრდის ტემპის
გლობალური შენელების მასშტაბთან დაკავშირებით.
შემსუბუქება

ბანკი განუწყვეტლივ აკონტროლებს ბაზრის პირობებს და აანალიზებს ბაზრის ცვლილებებს,
ასევე ატარებს სტრესისა და სცენარის ტესტირებას, რათა შეამოწმოს თავისი პოზიცია
არახელსაყრელ ეკონომიკურ პირობებში, ვალუტის არასასურველი ცვალებადობის ჩათვლით.
ბანკის აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტი ადგენს ღია სავალუტო პოზიციის
ლიმიტებს და ბანკის ექსკლუზიურ სავაჭრო პოზიციის ლიმიტებს, რომლებიც ამჟამად უფრო
კონსერვატიულია, ვიდრე მისი მერეგულირებლის - სებ-ის მიერ დაწესებული ლიმიტები.
სახაზინო დეპარტამენტი ყოველდღიურად მართავს ბანკის ღია სავალუტო პოზიციას. ღია
სავალუტო პოზიციას ასევე აკონტროლებს ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობისა და ფინანსური
რისკების მართვის ერთეული.
მომხმარებლების კრედიტუნარიანობის შესაფასებლად ბანკი ითვალისწინებს ვალუტის
არასტაბილურობას, როდესაც ადგილი აქვს სავალუტო შეუსაბამობას მომხმარებლის სესხსა და
შემოსავალს შორის. სებ-ის მოთხოვნების შესაბამისად ბანკი ანიჭებს 75% -მდე დამატებით
რისკის წონას უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებს იმ კლიენტებზე, რომლებსაც შემოსავალი
აქვთ ლარში (ეს მოთხოვნა 2020 წლის აპრილიდან სებ-ის მიერ დროებით 25%-მდე შემცირდა
COVID-19 ეპიდემიის ფონზე; თუმცა ბანკს არ შეუცვლია მიდგომა ანდერრაიტინგის
პრინციპებთან მიმართებაში და ამ ცვლილებას გავლენა არ მოუხდენია ფასის დადგენასთან
დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებზე).
ბანკის საკრედიტო კომიტეტები და საკრედიტო რისკის დეპარტამენტი ადგენენ კონტრაგენტის
ლიმიტებს საკრედიტო რისკების კლასიფიკაციისა და სარეიტინგო ქულების სისტემის
გამოყენებით ცალკეული ტრანზაქციების დასამტკიცებლად. კრედიტების ხარისხის განხილვის
პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს, რაც საშუალებს იძლევა კლიენტების კრედიტუნარიანობის
შესაძლო ცვლილებების იდენტიფიცირება ადრეულად მოხდეს, მათ შორის სესხის
უზრუნველყოფის რეგულარული გადაფასება, პოტენციური დანაკარგებისა და რისკების
შესამცირებლად საჭირო მაკორექტირებელი ქმედებები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს
დამატებითი უზრუნველყოფის მიღებას არსებული სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში.
ბაზარზე პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრაქტიკის წასახალისებლად სებ-ი იყენებს
მაკროპრუდენციული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც არეგულირებენ ფიზიკური
პირების დაკრედიტების პირობებს. გადახდასა და შემოსავალს შორის თანაფარდობა (PTI) და
სესხის და უზრუნველყოფის ღირებულების თანაფარდობა (LTV) მოითხოვს, რომ ფინანსურმა
ინსტიტუტებმა გასცენ სესხები კლიენტთა გადახდისუნარიანობის მკაცრი შეფასების
საფუძველზე და მიზნად ისახავს ბაზარზე მაღალი რისკის პროდუქტების შემცირებას. ეს
ინიციატივა უზრუნველყოფს ფინანსური სექტორის მდგრადობას უძრავი ქონების ფასების
შემცირების შემთხვევაში და კიდევ უფრო ამცირებს საკრედიტო პორტფელის ხარისხის რისკს.
2016 წლიდან, საქართველოს ეკონომიკის დედოლარიზაციის მიზნით, სებ-მა აქტიურად
განახორციელა სხვადასხვა ღონისძიებები. 2019 წლის იანვარში მსესხებლების უცხოური
ვალუტის რისკებისგან დასაცავად, სებ-მა გაზარდა მცირე სესხის ზღვარი, რომელიც უნდა
გაიცეს მხოლოდ ადგილობრივ ვალუტაში 100,000 ლარიდან 200,000 ლარამდე.
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
დედოლარიზაციისა და ადგილობრივ ვალუტაში გრძელვადიანი სესხების ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მიზნით სებ-ის მიერ განხორციელებულ ინიციატივებს შორისაა ლიკვიდობის
გადაფარვის კოეფიციენტი (LCR) Basel III ჩარჩოს ფარგლებში, რომელიც მოქმედებს 2017 წლის
სექტემბრიდან. სებ-ის შეღავათიანი რეჟიმი ლარისთვის ნიშნავს 75%-იან LCR-ს ადგილობრივ
ვალუტაში მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივებისთვის, მაშინ, როდესაც მინიმალური
სავალდებულო მოთხოვნა 100%-ია როგორც უცხოურ ვალუტაში, ასევე ჯამურ ლიკვიდობის
გადაფარვის კოეფიციენტზე.
გარდა ამისა, ფინანსური ინსტიტუტების წასახალისებლად, იმისათვის რომ მათ გაზარდონ
ადგილობრივ ვალუტაში მოზიდული დაფინანსება, 2018 წლის ივნისიდან
სებ-მა
რამდენჯერმე შეიტანა ცვლილებები ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე
დაწესებულ მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნებში. ამჟამად, უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ
კლიენტთა დეპოზიტებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა შეადგენს 25%-ს. გარდა ამისა,
ბანკი ვალდებულია მომხმარებლებისგან ლარში მოზიდული დეპოზიტების საშუალო
ბალანსის მინიმუმ 5%-ი სებ-ის საკორესპონდენტო ანგარიშზე ჰქონდეს განთავსებული.
უცხოური ვალუტის სადეპოზიტო სერტიფიკატებსა და არასუბორდინირებული დაფინანსების
სახით მოზიდულ სახსრებზე სებ-ი მოითხოვს, რომ ბანკმა დაიჭიროს შემდეგი მინიმალური
სარეზერვო მოთხოვნები: ერთ წელზე ნაკლები დარჩენილი ვადის მქონე სადეპოზიტო
სერტიფიკატებსა და სესხებზე მოზიდული თანხების 25%; ერთიდან ორ წლამდე დარჩენილი
ვადის მქონე სადეპოზიტო სერტიფიკატებსა და სესხებზე მოზიდული თანხის 15%; და
ადგილობრივ ვალუტაში მოზიდულ არასუბორდინირებული საბითუმო დაფინანსების
შემთხვევაში, ერთ წელზე ნაკლები დარჩენილი ვადის მქონე სესხებისთვის, მოზიდული
თანხის 5%. არ არსებობს მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა ადგილობრივ ვალუტაში
მოზიდულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებზე.
2021 წლის ივლისში მომხმარებელთა დეპოზიტების პორტფელის დედოლარიზაციის
შემდგომი მხარდაჭერის მიზნით სებ-მა მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნებში დამატებითი
ცვლილებები შემოიღო. ზემოთ აღნიშნული 25%-იანი და 15%-იანი მინიმალური სარეზერვო
მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სამომხმარებლო დეპოზიტებზე გამოიყენება იმ
შემთხვევაში, თუ კლიენტის დეპოზიტების პორტფელის დოლარიზაციის დონე 70%-ზე
მაღალია. თუ დოლარიზაცია შემცირდება 40% -მდე ან უფრო მეტად, მინიმალური სარეზერვო
მოთხოვნა 10%-მდე ჩამოდის. 40% - 70% დოლარიზაციის დონისთვის სარეზერვო მოთხოვნა
შეადგენს 10%-25% და 10%-15%, შესაბამისად.
2016 წლის დასაწყისიდან ბანკი ორიენტირებულია ადგილობრივი ვალუტით დაკრედიტების
გაზრდაზე. ბანკი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან
ლარში გრძელვადიანი დაფინანსების მოსაზიდად, რათა გაზარდოს ლარში დენომინირებული
სესხები კლიენტებზე. გარდა ამისა, 2017 წლის ივნისში ადგილობრივ ვალუტაში
დაკრედიტების მხარდასაჭერად, ბანკმა განათავსა პირველი 500მლნ ლარის ოდენობის
ადგილობრივ ვალუტაში დენომინირებული საერთაშორისო ობლიგაციები.
2017 წლის დასაწყისიდან სებ-მა გააფართოვა იმ აქტივების ჩამონათვალი, რომელთა
გამოყენებაც დაშვებულია ბანკებისთვის REPO ოპერაციების უზრუნველყოფის სახით, რაც
ქმნის დაფინანსების დამატებით წყაროს ლარით დენომინირებული საკრედიტო
პორტფელითვის. ეს სია კიდევ გაფართოვდა 2020 წლის მეორე კვარტლიდან COVID-19 სებ-ის
მხრიდან პანდემიაზე საპასუხოდ.
მთავრობას და სებ-ს აქვთ შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომლებიც გარკვეულწილად ხელს
შეუწყობს ეკონომიკური საფრთხეების შემცირებას და ეკონომიკის აღდგენას, რათა სწრაფად
მოხდეს ზრდის განახლება. საქართველოს ეკონომიკა კარგად არის დივერსიფიცირებული
როგორც სექტორების ჭრილში, ასევე სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებზე დამოკიდებულების
თვალსაზრისით. თუმცა თუ ვირუსი გლობალური ლოქდაუნის გაგრძელებას გამოიწვევს,
მაშინ მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება საქართველოს ეკონომიკის
დარგებზე. ბანკი აგრძელებს COVID-19-ის პანდემიის გავლენის მონიტორინგს და შესაძლო
ეფექტის კონტროლს ბიზნესის მდგრადობაზე.
რეგიონული და შიდა არასტაბილურობა
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

საქართველოს ეკონომიკა და ბანკის ბიზნესი შეიძლება დაზარალდეს რეგიონული და შიდა
დაძაბულობისა და არასტაბილურობის შედეგად.
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
ბანკის საქმიანობის ძირითადი ადგილია საქართველო და შემოსავლების უმეტესი ნაწილი
საქართველოზე მოდის. საქართველოს ეკონომიკა კარგად არის დივერსიფიცირებული და არ
არის დამოკიდებული ერთ რომელიმე ქვეყანაზე. თუმცა იგი დამოკიდებულია რეგიონის
ქვეყნების, კერძოდ, რუსეთის, თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ეკონომიკებზე,
რომლებიც საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორები არიან.
რეგიონი განიცდიდა და განიხდის გეოპოლიტიკურ დაძაბულობას, პოლიტიკურ და
ეკონომიკურ არასტაბილურობას და სამხედრო კონფლიქტს, რამაც შეიძლება უარყოფითი
გავლენა იქონიოს ბანკის ბიზნესსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, ბანკის
საქმიანობასა და ფინანსურ მდგომარეობაზე შეიძლება ნეგატიურად იმოქმედოს საშინაო
პოლიტიკურმა გამოწვევებმა და არასტაბილურობამ.
ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

რუსეთის ჯარები აგრძელებენ აფხაზეთისა და ცხინვალის/სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას და
რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობაა. რუსეთი აღმოსავლეთით ნატოს
გაფართოების წინააღმდეგია, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების, როგორიცაა
საქართველო, გაწევრიანებისა. ამიტომ საქართველოს პროგრესმა ევროკავშირთან და ნატო-თან
დაახლოების მიმართულებით შეიძლება გააძლიეროს დაძაბულობა საქართველოსა და რუსეთს
შორის. ისეთი მოვლენები, როგორიცაა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შემოღება და 2017 წლის მარტში
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის მინიჭება, ასევე
ხელს უწყობს დაძაბულობას. მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა რუსეთთან
ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, მაგრამ ამან არ გამოიწვია რაიმე ოფიციალური ან
სამართლებრივი ცვლილებები ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში.
2018 წლის ივნისში ვადამდელი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად
თურქეთის კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები ძალაში შევიდა. ცვლილებები, რომლებიც
პრეზიდენტს უფრო მეტ უფლებამოსილებას ანიჭებს, სავარაუდოდ დააშორებს თურქეთის
მმართველობის სისტემას საპარლამენტო სისტემისგან, რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა
იქონიოს თურქეთის პოლიტიკურ სტაბილურობაზე.
2019 წლის 8 ივლისს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ საქართველოში პირდაპირი ფრენების
აკრძალვა, რომელიც ივნისის დასაწყისში დაწესდა თბილისში ანტისაოკუპაციო გამოსვლების
გამო. სანქციამ დააზარალა საქართველოს ტურიზმის სექტორი; თუმცა მან ასევე უფრო მეტი
სტიმული მისცა ქვეყნის ტურისტული ბაზის შემდგომ დივერსიფიცირებას.
ბანკი აღნიშნავს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბაღის რეგიონში
ორთვიანი ომის შემდეგ 2020 წლის 10 ნოემბერს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება
გაფორმდა. შეთანხმებამ დაადასტურა აზერბაიჯანის ტერიტორიული მონაპოვარი და გახსნა
პირდაპირი სახმელეთო კავშირი თურქეთთან. შეთანხმებიდან მალევე თურქეთის მთავრობამ
გამოაცხადა თავისი გეგმები აზერბაიჯანთან უშუალოდ დამაკავშირებელი რკინიგზის
მშენებლობის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში
შეცვალოს სატრანსპორტო მარშრუტები რეგიონში, რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს
საქართველოს სწრაფვაზე - გახდეს რეგიონის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბი. თუმცა
ამ ეტაპზე ბანკი არ ვარაუდობს, რომ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ტვირთების ნაკადი
ქართული დერეფნიდან გადაინაცვლებს, თუ გავითვალისწინებთ ამ ახალი პოტენციური
მარშრუტის რთულ ლანდშაფტს და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გაურკვევლობებს.
გარდა ამისა, საქართველო ამჟამად გარკვეული პოლიტიკური გამოწვევების წინაშე დგას.
საშინაო პოლიტიკური ვითარება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც 2021 წლის 5-6 ივლისს მედიის
წარმომადგენლებზე განხორციელდა თავდასხმები რადიკალების ჯგუფის მიერ და კიდევ
უფრო დაიძაბა ივლისის ბოლოს, როდესაც მმართველმა პარტიამ დატოვა ევროკავშირის
შუამავლობით მიღწეული 2021 წლის აპრილის შეთანხმება. ოპოზიციის ბოიკოტმა და მედიის
მოთხოვნებმა, ასევე 2021 წლის შემოდგომაზე დაგეგმილმა ადგილობრივმა არჩევნებმა
შეიძლება კიდევ უფრო გაამწვავოს პოლიტიკური დაძაბულობა, გაამძაფროს გაურკვევლობა და
უარყოფითად იმოქმედოს აღდგენაზე.

შემსუბუქება

ბანკი აქტიურად აკვირდება რეგიონული და ადგილობრივი ბაზრის პირობებს და პოლიტიკურ
არასტაბილურობასთან დაკავშირებულ რისკებს, ასევე მათზე საქართველოს მთავრობის
რეაგირებას. ის ატარებს სტრესის და სცენარების ტესტებს თავის ფინანსურ მდგომარეობაზე
გავლენის შესაფასებლად და შეიმუშავებს საპასუხო სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებს.
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ბაზრის რყევები და გეოპოლიტიკური დაძაბულობა
გავლენას ახდენს რეგიონის სავაჭრო პარტნიორებზე, საქართველოს პრეფერენციული სავაჭრო
რეჟიმები და კარგად დივერსიფიცირებული ეკონომიკა ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებულების
თვალსაზრისით ეხმარება ქვეყანას რეგიონული გარე შოკებისადმი მდგრადობის ამაღლებაში.
მართალია, COVID-19-ის პანდემიამ უარყოფითი ზემოქმედება იქონია ქართულ ეკონომიკაზე,
რომელიც ძალიან არის დამოკიდებული ტურიზმის შემოსავლებზე, საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტების მხარდაჭერით სახელმწიფო დახმარებების სერიამ ნაწილობრივ შეამსუბუქა
პანდემიის უარყოფითი შედეგები. შედეგად, 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.2%-ით
შემცირდა. ბანკი უკვე ხედავს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის აღდგენას ეკონომიკური
საქმიანობის მნიშვნელოვანი აღორძინების ფონზე, რის შედეგადაც 2021 წლის პირველ
ნახევარში წლიური რეალური მშპ-ის მოსალოდნელმა ზრდამ 12.7% შეადგინა და გადააჭარბა
2019 წლის პანდემიამდელ დონეს. მოსალოდნელია, რომ საქართველო 2019 წლის ზრდის
დონეს 2021 წელს გადააჭარბებს, რადგანაც მეტი ადამიანი ჩაიტარებს ვაქცინაციას და ტურიზმი
თანდათან აღდგება. ბანკს სჯერა, რომ საქართველოს ძალისხმევა - კიდევ უფრო
გაამრავალფეროვნოს თავისი ეკონომიკური კავშირები, გამოიყენოს ახალი დიდი ბაზრების ევროკავშირისა და ჩინეთის - პოტენციალი
და გააძლიეროს თავისი ინსტიტუტები,
შესაძლებლობას მისცემს ეკონომიკას, შედარებით კარგად გაუმკლავდეს გარე შოკებს.
2021 წლის 9 აპრილს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაასრულა
საქართველოს ეკონომიკური რეფორმის პროგრამის მერვე მიმოხილვა, რომელსაც
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (EFF)
ფარგლებში 4 წლიანი დაფინანსებით უჭერს მხარს. ეს იყო ბოლო მიმოხილვა ამ პროგრამის
ფარგლებში და მისი დასრულებისას საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდა 78 მილიონი
SDR (დაახლოებით 111 მილიონი აშშ დოლარი), ამ ტრანშის შემდეგ საქართველოს მთლიანმა
ჩარიცხვებმა 484 მილიონი SDR (დაახლოებით 687 მილიონი აშშ დოლარი) მიაღწია.
2021 წლის 19 ივლისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაასრულა 2021 წლის IV მუხლის
მისია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადების თანახმად, იმისდა მიხედვით, თუ
როგორ წარიმართება გაჯანსაღება, ფოკუსი ფისკალური პოლიტიკიდან უნდა გადავიდეს
კრიზისული დახმარების ღონისძიებების გაუქმებაზე და დეფიციტისა და ვალის შემცირებაზე.
პანდემიამ ბუნებრივად გამოიწვია ფისკალური დეფიციტისა და ვალის მკვეთრი ზრდა, რადგან
მთავრობა მხარდაჭერას ბიზნესს და შინამეურნეობებს უწევდა, ხოლო შემოსავლები
მცირდებოდა. საქართველოს საბიუჯეტო ნორმა იყო პოლიტიკის სანდოობის მნიშვნელოვანი
წამყვანი და წყარო და მისასალმებელია ხელისუფლების მტკიცე ერთგულება საბიუჯეტო
ნორმისადმი. ეკონომიკის მოსალოდნელზე სწრაფმა აღდგენამ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა
შემოსავლების პერსპექტივა 2021 წლისთვის. დაგეგმილ დამატებით ბიუჯეტში ახალი
შემოსავლებით დიდწილად დაფინანსდება ჯანდაცვის დამატებითი ხარჯები, ასევე
კაპიტალური და სხვა ხარჯები. ამ შემოსავლების დიდი ნაწილის დაზოგვა ხელს შეუწყობს
ფისკალური კონსოლიდაციის პროგრესის დაჩქარებას, რომელიც აუცილებელია 2023
წლისათვის
საბიუჯეტო
ნორმის
შესასრულებლად
და
რისკებისგან
დაცვის
უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, უნდა დაიზოგოს დამატებითი გაუთვალისწინებელი
შემოსავლები. COVID-19-თან დაკავშირებული მხარდაჭერის ღონისძიებების გაუქმება
პანდემიის კლების პარალელურად ხელს შეუწყობს დეფიციტის შემცირებას, მაგრამ
დამატებითი კორექტირება მაინც საჭიროა. 2022 წლის ბიუჯეტში დეფიციტის უფრო სწრაფი
შემცირება უკეთესად დააბალანსებს მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ახალი შემოსავლების
ან ეკონომიის საჭიროებას. მისია მიესალმება სებ-ის მიერ მონეტარული პოლიტიკის
განაკვეთის შესაბამის ზრდას მარტში და აპრილში, რაც უზრუნველყოფს, რომ ფართო
მოხმარების საქონლის ფასების ზრდისა და მიწოდების შეზღუდვების დროებითი
ზემოქმედება იყოს გარდამავალი და რომ ინფლაციის მოლოდინი დარჩეს სამპროცენტიან
სამიზნე მაჩვენებელზე. ახლა, როდესაც გაჯანსაღება მოსალოდნელზე სწრაფად მიმდინარეობს,
ინფლაციის რისკები აღმავალი იქნება და სებ-ი მზად უნდა იყოს განაკვეთების შემდგომი
ზრდისთვის, თუკი მოსალოდნელი ან ძირითადი ინფლაცია მეტყველებს ინფლაციის მაღალი
რისკების დამკვიდრებაზე. საერთო ჯამში ინფლაციის ტარგეტირების ჩარჩო და მცურავი
გაცვლითი კურსის რეჟიმი დაეხმარა საქართველოს, რომ მორგებოდა COVID-19-ით გამოწვეულ
შოკს. რისკების გათვალისწინებით და (მათ შორის) ფინანსური დოლარიზაციის გამო სებ-მა
უნდა გააგრძელოს სავალუტო ინტერვენციების გონივრული გამოყენება ბაზრის უწესრიგო
კონიუნქტურის თავიდან ასაცილებლად. ახლახან შემოღებული დიფერენცირებული
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სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
სარეზერვო მოთხოვნები ბანკების სავალუტო ვალდებულებებზე
ნაბიჯი იყოს დეპოზიტების დოლარიზაციის შესამცირებლად.

შეიძლება სასარგებლო

აღსანიშნავია, რომ Fitch Ratings-მა და S&P Global-მა უცვლელად დატოვეს საქართველოს
სუვერენული საკრედიტო რეიტინგები 2020 წლისთვის და 2021 წლის პირველი ნახევრისთვის,
შესაბამისად, მიუხედავად COVID-19-ით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის და
საერთაშორისო შემოსავლების მკვეთრი შემცირებისა საერთაშორისო ტურიზმის გაჩერების
ფონზე. ორივე სააგენტო ხაზს უსვამს საქართველოს შედარებით ძლიერ ინსტიტუციურ
მოწყობას რეგიონულ კონტექსტში და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან
შეღავათიანი დაფინანსების მობილიზების შესაძლებლობას. გარდა ამისა, 2021 წლის 6
აგვისტოს Fitch Ratings-მა შეცვალა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის
პროგნოზი „ნეგატიურიდან“ „სტაბილურზე“ და დაადასტურა BB დონეზე, რაც ნიშნავს
პანდემიამდელი მაჩვენებლის დაბრუნებას. Fitch Ratings-ის თანახმად, პროგნოზის გადახედვა
ასახავს ბევრად გაუმჯობესებულ მაკროეკონომიკურ ბაზას და რწმენას, რომ საქართველოს
ხელისუფლება გააგრძელებს ისეთი პოლიტიკის განხორციელებას, რომელიც მხარს უჭერს
მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და სახელმწიფო ფინანსების საშუალოვადიან
მდგრადობას. Fitch Ratings-მა საქართველოს 2021 წლის რეალური მშპ-ის ზრდის პროგნოზი
4.3%-დან 7.8%-ზე შეცვალა. 2022-2023 წლებისთვის სარეიტინგო სააგენტო პროგნოზირებს, რომ
რეალური მშპ-ის საშუალო ზრდა 5.4% იქნება, რაც აღემატება პოტენციური ზრდის
მაჩვენებელს 4.0-4.5% ტურიზმის სექტორის უფრო ძლიერი აღდგენის და ინვესტიციების
ზრდის წყალობით.
ბანკი ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე საშინაო პოლიტიკურ სიტუაციას, მასთან
დაკავშირებულ რისკებს და მათზე საქართველოს მთავრობის რეაგირებას. საერთაშორისო
თანამეგობრობა აქტიურად არის ჩართული პროცესში და მოქმედებს როგორც შუამავალი
მთავრობასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი,
სავარაუდოდ, წაახალისებს საქართველოს პოლიტიკურ მოთამაშეებს, უკან მოიტოვონ
თავიანთი უთანხმოებანი და ერთობლივად შეთანხმებულად იმოქმედონ.
სასესხო პორტფელის ხარისხის რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

ბანკმა შეიძლება ვერ შეინარჩუნოს საკრედიტო პორტფელის ხარისხი.
ბანკის საკრედიტო პორტფელის ხარისხი შეიძლება გაუარესდეს ბანკის კონტროლს მიღმა
არსებული გარე ფაქტორების გამო, როგორიცაა საქართველოს ეკონომიკაში ან მისი მეზობელი
ქვეყნების ეკონომიკაში არსებული უარყოფითი მოვლენები, საკრედიტო ინფორმაციის
არარსებობა ან შეზღუდული ხელმისაწვდომობა ზოგი მომხმარებელის შესახებ, რისკების
მართვის პროცედურების წარუმატებლობა ან საკრედიტო პორტფელის სწრაფი გაფართოება.
ბანკის კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო სესხების პორტფელი კონცენტრირებულია
და რამდენადაც ასეთი მსესხებლები ბანკთან შემდგომ დამატებით საკრედიტო შეთანხმებებს
დადებენ, ეს გაზრდის ბანკის საკრედიტო და საერთო კონტრაგენტის რისკს ამ
კონტრაგენტებთან მიმართებაში და შეიძლება გამოიწვიოს ბანკის საკრედიტო პორტფელის
ხარისხის გაუარესება.
გარდა ამისა, უზრუნველყოფის ღირებულებები, რომელსაც ბანკი ფლობს სესხებთან
მიმართებაში, შეიძლება შემცირდეს, რამაც შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა იქონიოს ბანკის
საქმიანობასა და მის ფინანსურ მდგომარეობაზე.

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი და, თავის მხრივ, ბანკის საკრედიტო რისკის ხარჯი
შეიძლება გაიზარდოს ერთი მსხვილი მსესხებლის დეფოლტის, ან უფრო მცირე მსესხებლების
მნიშვნელოვანი ნაწილის დეფოლტის შემთხვევაში. კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო
სესხების პორტფელი კონცენტრირებულია: 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ბანკის
კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მსესხებლების უმსხვილეს ათეულზე მოდის
მომხმარებელზე გაცემული სესხებისა და ფინანსური საიჯარო მოთხოვნების 8.0%, 2020 წლის
31 დეკემბერის 8.9%-თან და 2019 წლის 31 დეკემბრის 9.1%-თან შედარებით.
2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, ბანკს ჰქონდა მთლიანი სესხების უზრუნველყოფა,
რომელიც მოიცავდა კლიენტებისთვის გაცემული მთლიანი სესხების 83.6%-ს. კორპორატიული
და საინვესტიციო საბანკო სესხების უზრუნველყოფის ძირითადი ფორმებია უძრავი ქონების,
ძირითადი საშუალებების, მოწყობილობების და აღჭურვილობების, კორპორატიული
გარანტიების, ინვენტარის, დეპოზიტებისა და ფასიანი ქაღალდების და სატრანსპორტო
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
აღჭურვილობის გირაო. საცალო საბანკო სესხებზე მიღებული უზრუნველყოფის ყველაზე
გავრცელებული ფორმაა საცხოვრებელი ფართის გირავნობა.
საცხოვრებელი და კომერციული უძრავი ქონების ბაზრებზე ვარდნამ, ან ეკონომიკური
მდგომარეობის ზოგადმა გაუარესებამ იმ დარგებში, სადაც ბანკის მომხმარებლები ოპერირებენ,
შეიძლება გამოიწვიოს არალიკვიდურობა და სესხების უზრუნველყოფის ღირებულების
შემცირება, მათ შორის აღნიშნული სესხების დაუფარავ ძირითად თანხებზე უფრო დაბალ
დონემდე ვარდნა. გარდა ამისა, უზრუნველყოფის ფასების კლებამ ან არასტაბილურობამ
საქართველოში შეიძლება გამოიწვიოს ბანკის მიერ უზრუნველყოფის ზუსტად შეფასების
გართულება. თუ ბანკის უზრუნველყოფის რეალური ღირებულება მომავალში მნიშვნელოვნად
შემცირდება, შეიძლება დამატებითი რეზერვების დარიცხვა გახდეს საჭირო და ბანკმა
უზრუნველყოფილი სესხების ამოღების მოსალოდნელზე დაბალი პროცენტი მიიღოს. კანონში
ან რეგულაციებში შემდგომმა ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი უზრუნველყოფის
ღირებულების შემცირება.
2021 წლის პირველ ნახევარში ბანკის საკრედიტო რისკის ხარჯის კოეფიციენტი იყო 0.1%,
ხოლო 2020 წლის პირველ ნახევარში 3.6%. ეს უკანასკნელი განპირობებული იყო COVID-19
პანდემიასთან დაკავშირებთ სრული ეკონომიკური ციკლისთვის წინასწარ შექმნილი
რეზერვებით როგორც საცალო, ასევე კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესისთვის,
რაც დაკავშირებული იყო მაკროეკონომიკური გარემოს და მსესხებლების კრედიტუნარიანობის
მოსალოდნელ გაუარესებასთან COVID-19-ის პანდემიის გავლენის შედეგად, რაც შემდგომში
საერთო ჯამში საკმარისი აღმოჩნდა. 2021 წლის 30 ივნისის, 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 2019
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის უმოქმედო სესხებმა მომხმარებელზე გაცემული
სესხებისა და ფინანსური საიჯარო მოთხოვნების 3.5%, 3.7% და 2.0% შეადგინა (შესაბამისად).
შემსუბუქება

ბანკი განუწყვეტლივ აკვირდება ბაზრის პირობებს და განიხილავს ბაზრის ცვლილებებს, ასევე
ატარებს სტრესისა და სცენარის ტესტირებას, რათა შეამოწმოს თავისი პოზიცია არახელსაყრელ
ეკონომიკურ პირობებში.
ბანკის საკრედიტო კომიტეტები და საკრედიტო რისკის დეპარტამენტი ადგენენ კონტრაგენტის
ლიმიტებს საკრედიტო რისკების კლასიფიკაციისა და სარეიტინგო ქულების სისტემის
გამოყენებით ცალკეული ტრანზაქციების დასამტკიცებლად. კრედიტების ხარისხის განხილვის
პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს, რაც საშუალებს იძლევა კლიენტების კრედიტუნარიანობის
შესაძლო ცვლილებების იდენტიფიცირება ადრეულად მოხდეს, მათ შორის სესხის
უზრუნველყოფის რეგულარული გადაფასება, პოტენციური დანაკარგებისა და რისკების
შესამცირებლად საჭირო მაკორექტირებელი ქმედებები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს
დამატებითი უზრუნველყოფის მიღებას არსებული სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში.
ბანკი მუდმივად აკონტროლებს სესხებთან მიმართებაში არსებული უზრუნველყოფის
საბაზრო ღირებულებას. უზრუნველყოფის შეფასებისას დარეზერვების მიზნებისთვის, ბანკი
ახდენს აქტივების საბაზრო ღირებულების დისკონტირებას უზრუნველყოფის ლიკვიდაციის
ღირებულების ასახვის მიზნით.
რაც შეეხება საცალო საბანკო სესხის პორტფელს, საცალო კლიენტებისთვის სესხების გაცემისას
ბანკი მკაცრად იცავს PTI და LTV კოეფიციენტებს, რომლებიც დადგენილია სებ-ის მიერ
კლიენტების გადახდისუნარიანობის მკაცრი შეფასების საფუძველზე. ეს კიდევ უფრო ამცირებს
სესხის პორტფელის ხარისხის რისკს უძრავი ქონების ფასის შემცირების შემთხვევაში.
COVID-19-ის პანდემიის გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით, ბანკმა დააკორექტირა საკრედიტო
შეფასების კრიტერიუმები, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე საყოფაცხოვრებო სესხებისთვის.
ბანკმა სექტორული დისკონტი მიუყენა ფინანსურ პროგნოზებზე, გაზარდა დისკაუნტი
ქირავნობის შემოსავალზე და გაზარდა LTV მოთხოვნები, სანამ მოხდებოდა ამ
კორექტირებების რეალური ზემოქმედების ასახვა. ბანკი ასევე აქტიურად აკვირდებოდა
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მომხმარებლების პორტფელს და შესთავაზა სესხის გადახდის
გრაფიკის შესაბამისი ცვლილებები კლიენტების ფულადი ნაკადების საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად, რათა მათ შეძლებოდათ საკრედიტო ვალდებულებების შესრულება.
გარდა ამისა, რისკის სათანადო დონეზე მართვის მიზნით, ბანკმა დროებით შეწყვიტა სესხის
გაცემა მაღალი რისკის საცალო და მიკრო ექსპრეს სესხების სეგმენტზე.
რაც შეეხება კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო სესხების პორტფელის კონცენტრაციას,
ბანკი მიზნად ისახავს მკაცრად დაიცვას სებ-ის მიერ კლიენტების რისკებისთვის დაწესებული
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
ლიმიტები, ასევე ბანკის შიგნით განსაზღვრული ლიმიტები. იგი მონიტორინგს უწევს
საკრედიტო პორტფელში კონცენტრაციის დონეს და უმსხვილესი მსესხებლების ფინანსურ
მაჩვენებლებს, იყენებს უზრუნველყოფას ზარალის შესამცირებლად დეფოლტის შემთხვევაში
უმსხვილეს საკრედიტო პორტფელებთან დაკავშირებით და ინარჩუნებს საკრედიტო
პორტფელის სექტორის კარგად დივერსიფიცირებულ კონცენტრაციას.
რეგულატორული შესაბამისობის რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

არსებობს რისკი, რომ ვერ იქნება გამოვლენილი, შეფასებული, სწორად განმარტებული,
შესრულებული, ან დაკმაყოფილებული რეგულატორული მოთხოვნები, რამაც შეიძლება
გამოიწვიოს ფინანსური ზარალი; სამართლებრივი ან რეგულატორული დარღვევა და/ან ზიანი
მიაყენოს ბანკის რეპუტაციას.

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

ბანკზე ზეგავლენას ახდენს მზარდი მარეგულირებელი მოთხოვნები და კონკურენტული
გარემო, რომელშიც ის ოპერირებს და რომელიც შეიძლება შეიცვალოს რეგულაციის
ცვლილებების შედეგად, რისი მასშტაბის და ზემოქმედების სრულად პროგნოზირება
შეუძლებელია.
რადგანაც საქართველოს ბანკის საბოლოო მშობელი კომპანიის აქციები კოტირდება ლონდონის
საფონდო ბირჟის ძირითადი ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, იგი რეგულირდება
გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური საქმიანობის წარმოების ორგანოს რეგულაციებით.
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ბანკზე რეგულატორულ კონტროლს, რომელიც
ზედამხედველობას უწევს საბანკო სექტორს და ფასიანი ქაღალდების ბაზარს საქართველოში.
გარდა ამისა, ბანკი ასევე ექვემდებარება შესაბამის კანონებსა და რეგულაციებს საქართველოში.
არსებულ ან პოტენციურ მარეგულირებელ ან სამართლებრივ მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფაზე, შეიძლება ზემოქმედება იქონიოს უამრავმა ფაქტორმა, მათ შორის ისეთმა
ფაქტორებმა რომელიც ბანკის კონტროლს მიღმაა.

შემსუბუქება

რეგულატორული შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ბანკის მიერ შემუშავებულ იქნა
შესაბამისობის პოლიტიკები და პროცედურები, რომლებიც საშუალებას იძლევა რომ
შესაბამისობის რისკების მართვის პრინციპები ინტეგრირებული იყოს ბანკის ოპერაციებში.
შესაბამისობის პოლიტიკა განსაზღვრავს შესაბამისობის რისკების მართვის პრინციპებს და
სტანდარტებს და აღწერს ბანკის შესაბამისობის დამოუკიდებელი ფუნქციის ძირითად როლებს
და პასუხისმგებლობებს. პოლიტიკის დაცვა სავალდებულოა ყველა თანამშრომლისთვის და
შესრულება უზრუნველყოფილია მთავარი შესრულების მაჩვენებლების მონიტორინგის
მეშვეობით.
ინტეგრირებული
კონტროლის
ჩარჩოს
მიხედვით,
ზედმიწევნით
ხორციელდება
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ცვლილებების გავლენის შეფასება რისკის
იდენტიფიკაციისა და შეფასების ფორმალური პროცესების ფარგლებში და რამდენადაც ეს
შესაძლებელია, პროაქტიულად ხორციელდება ჩართულობა შესაბამისი კანონმდებლობის
შემუშავებაში. ამ პროცესის ფარგლებში, სადაც ეს შესაძლებელია, ბანკი ჩართული არის
მარეგულირებელ ორგანოებთან კონსტრუქციულ დიალოგში, და იღებს გარე კონსულტაციებს
კანონმდებლობის პოტენციური ცვლილებებთან მიმართებაში. საჭიროების მიხედვით, შემდეგ
იქნმება შესაბამისი პოლიტიკა, პროცედურები და კონტროლის მექანიზმები, რეგულატორული
შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
ბანკის მიერ დამატებითი ნაბიჯები გადაიდგა შესაბამისობის რისკის მართვის ჩარჩოს
გასაუმჯობესებლად. მათ შორის, შემუშავებულ იქნა ისეთი ძლიერი ინსტრუმენტები,
რომელიც საშუალებას იძლევა დროულად დაინერგოს ახალი რეგულატორული მოთხოვნები
და შეიქმნას ფორმალური კავშირი და კოორდინირებული პროცესი, მარეგულირებელთან
კომუნიკაციის განსახორციელებლად.
ბანკს აქვს დაკავშირებული მხარის ტრანზაქციების იდენტიფიცირების, შეფასების და
მონიტორინგის პოლიტიკა და პროცედურები.
ბანკის შესაბამისობის რისკის მართვის ჩარჩო ყველა დონეზე ექვემდებარება რეგულარულ
მეთვალყურეობას ბანკის შიდა აუდიტის დეპარტამენტისა და მარწმუნებელი სერვისების გარე
პროვაიდერების მიერ.
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ლიკვიდობის რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

ბანკი ლიკვიდობის რისკის წინაშე დგას, როდესაც მისი აქტივებისა და ვალდებულებების
ვადიანობა არ ემთხვევა ერთმანეთს. ბანკი ასევე დგას დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკის
წინაშე.
მიუხედავად იმისა, რომ ბანკს საკმარისი დაფინანსების მოზიდვის იმედი აქვს მომდევნო 12
თვის განმავლობაში და შემდგომ თავისი სტრატეგიის განსახორციელებლად, ასევე ექნება
საკმარისი ლიკვიდურობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში და შემდეგაც, ლიკვიდობის რისკი
მაინც თან სდევს საბანკო ოპერაციებს და შეიძლება გაიზარდოს რიგი ფაქტორების გამო,
როგორიც არის დაფინანსების კონკრეტულ წყაროზე ზედმეტი დამოკიდებულება ან წვდომის
არარსებობა, საკრედიტო რეიტინგის ან საერთო საბაზრო სიტუაციის ცვლილებები,
მაგალითად, ფინანსური ბაზრის არასტაბილურობა.
მსოფლიოს მასშტაბით საკრედიტო ბაზრებმა ბოლო წლებში განიცადა და შეიძლება
მომავალშიც განიცადოს ლიკვიდურობის და გრძელვადიანი დაფინანსების შემცირება
გლობალური ეკონომიკური და ფინანსური ფაქტორების გამო. კრედიტის ხელმისაწვდომობა,
განსაკუთრებით
განვითარებად
ბაზრებზე
მნიშვნელოვნად
არის
დამოკიდებული
ინვესტორების ნდობის დონეზე და ნებისმიერმა ფაქტორმა, რომელიც გავლენას ახდენს
ინვესტორების ნდობაზე (მაგალითად, საქართველოს ბანკის ან საქართველოს საკრედიტო
რეიტინგის შემცირება, სახელმწიფო ინტერვენციები, ვალის რესტრუქტურიზაცია შესაბამის
ინდუსტრიაში),
შეიძლება
გავლენა
იქონიოს
ფასწარმოქმნაზე
ან
დაფინანსების
ხელმისაწვდომობაზე.

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

ბანკის მიმდინარე ლიკვიდურობაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს ფინანსური ბაზრის
არახელსაყრელმა პირობებმა. თუ აქტივები, რომლებსაც ბანკი ფლობს ლიკვიდურობის
უზრუნველსაყოფად, არალიკვიდური გახდა ან მათი ღირებულება მკვეთრად დაეცა, ბანკს
შეიძლება მოეთხოვოს ან გადაწყვიტოს, რომ მიენდოს დაფინანსების სხვა წყაროებს თავისი
საქმიანობისა და მომავალი ზრდის დასაფინანსებლად. თუმცა მხოლოდ შეზღუდული
ოდენობის დაფინანსებაა ხელმისაწვდომი საქართველოს ბანკთაშორის ბაზარზე და
დაფინანსების სხვა წყაროებზე გადართვამ შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი რისკები, მათ
შორის შესაძლებლობა იმისა, რომ დაფინანსების სხვა წყაროები იყოს უფრო ძვირი და
ნაკლებად მოქნილი. გარდა ამისა, ბანკის გარე დაფინანსების წყაროებზე წვდომის უნარი
დამოკიდებულია მის ხელთ არსებული საკრედიტო ხაზების დონეზე, ეს კი, თავის მხრივ,
დამოკიდებულია ბანკის ფინანსურ და საკრედიტო მდგომარეობაზე, ისევე როგორც ბაზრის
ზოგად ლიკვიდურობაზე.
მიმდინარე და მოკლევადიანი ლიკვიდურობის თვალსაზრისით ბანკის რისკს წარმოადგენს
დიდი მოცულობის დეპოზიტების მოულოდნელი და სწრაფი გატანა მომხმარებლების მიერ.
გარემოებები, რომლებშიც მომხმარებლები დიდი ალბათობით გაიტანენ დიდი ოდენობით
დეპოზიტებს, მოიცავს, სხვათა შორის, მძიმე ეკონომიკურ ვარდნას, მომხმარებელთა ნდობის
დაკარგვას, ფინანსური ინსტიტუტებისადმი ნდობის შემცირებას, ან სოციალური,
ეკონომიკური ან პოლიტიკური არასტაბილურობის პერიოდს. თუ მომხმარებელთა
მნიშვნელოვანი ნაწილი სწრაფად ან მოულოდნელად გაიტანს მოთხოვნამდე ანაბრებს ან
ვადიან ანაბრებს, ან არ გადაავადებს (როლოვერი) ვადიან ანაბრებს დაფარვის ვადამდე, ეს
არსებითად დააზარალებს ბანკის საქმიანობას, ფინანსურ მდგომარეობასა და ოპერაციების
შედეგებს.
ამას გარდა, თუ COVID-19-ის პანდემიის შედეგად გაგრძელდება ეკონომიკური საქმიანობის
რღვევა საქართველოში და გლობალურად, ამან შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ბანკის
ლიკვიდურობაზე და დაფინანსების პოზიციებზე.

შემსუბუქება

ბანკი ლიკვიდობის რისკის მართვისთვის იყენებს ლიკვიდურობასთან დაკავშირებული რისკის
მართვის სისტემას, რომელშიც მოდელირებულია ბანკის შესაძლებლობა, შეასრულოს
გადახდის ვალდებულებები როგორც ნორმალურ, ასევე კრიზისულ პირობებში.
ბანკმა შეიმუშავა მოდელი ბაზელ III ლიკვიდურობის გაიდლაინების მიხედვით. ის
ინარჩუნებს მყარ ბუფერს ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის (LCR) 100%-იან
მოთხოვნის ზედა ზღვარზე, რომელიც სებ-მა 2017 წლის სექტემბერში დაადგინა. ძლიერი
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ამაღლებს ბანკის მოკლევადიან მდგრადობას. ამას
გარდა, ბანკს აქვს კომფორტული ბუფერი და ის ინარჩუნებს წმინდა სტაბილური დაფინანსების
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კოეფიციენტის (NSFR) 100% მოთხოვნას ზედა ზღვარზე. აღნიშნული მოთხოვნა 2019 წლის 1
სექტემბერს ამოქმედდა. წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტის მყარი ბუფერი
უზრუნველყოფს სტაბილურ დაფინანსების წყაროებს უფრო ხანგრძლივი პერიოდის
განმავლობაში. ეს მიდგომა შემუშავდა იმისთვის, რომ დაფინანსების სტრუქტურა საკმარისად
მოქნილი იყოს ლიკვიდურობის უზრუნველსაყოფად საბაზრო პირობების ფართო
დიაპაზონისთვის. აღსანიშნავია, რომ სებ-ის მიერ განხორციელებული LCR და NSFR ზომები
უფრო კონსერვატიულია ბაზელ III ჩარჩოს მინიმალურ დონეებთან შედარებით. 2021 წლის 30
ივნისის, 2020 წლის 31 დეკემბრის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით LCR იყო
124.5%, 138.6% და 136.7% შესაბამისად, ხოლო NSFR შეადგენდა 136.8%, 137.5% და 132.5%, 2021
წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 2019 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, შესაბამისად, ყველა საკმარისად აღემატებოდა სებ-ის მინიმალურ
მარეგულირებელ მოთხოვნას.
ბანკს გააჩნია დაფინანსების მრავალფეროვანი ბაზა, რომელიც მოიცავს დაფინანსების
მოკლევადიან წყაროებს (მათ შორის საცალო და კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო
მომსახურების კლიენტების დეპოზიტები, ბანკთაშორისი სესხები და სესხები სებ-იდან), და
დაფინანსების გრძელვადიან წყაროებს (მათ შორის ვადიანი საცალო და კორპორატიული და
საინვესტიციო საბანკო დეპოზიტები, სესხები საერთაშორისო საკრედიტო ინსტიტუტებიდან
და გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები).
ბანკის დაფინანსების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა მომხმარებელთა დეპოზიტები.
2021 წლის 30 ივნისის, 2020 წლის 31 დეკემბრის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,
კლიენტთა დეპოზიტებისა და სასესხო ვალდებულებების 88.6%, 88.7%, და 90.1%-ის
(შესაბამისად) ვადიანობა შეადგენდა ერთ წელს ან ნაკლებს, ამათგან 49.8%, 49.4%, და 57.1%
(შესაბამისად) კი მოთხოვნამდე იყო გადასახდელი. ამავე თარიღებისათვის წმინდა სესხების
თანაფარდობა კლიენტთა დეპოზიტებთან შეადგენდა 102.5%, 97.8%, და 116.0% (შესაბამისად),
ხოლო წმინდა სესხების თანაფარდობა კლიენტთა დეპოზიტებთან და განვითარების ფინანსურ
ინსტიტუტებთან (DFIs) შეადგენდა 91.0%, 87.0%, და 102.0% (შესაბამისად).
ბანკს ძლიერი მხარდაჭერა აქვს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან. 2020-2021
წლებში მან უკვე მოიზიდა არაერთი ახალი გრძელვადიანი სესხი ადგილობრივ და უცხოურ
ვალუტაში, რომელიც 200 მილიონზე მეტ აშშ დოლარს შეადგენს საერთაშორისო საფინანსო
კორპორაციიდან, ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან, FMO-ჰოლანდიური განვითარების
ბანკიდან სხვა მონაწილე კრედიტორებთან ერთად, და ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკიდან, რომელთა ნაწილი 2020 და 2021 წლებში იყო ათვისებული. 2021 წლის
30 ივნისის მდგომარეობით, ბანკს აქვს დაახლოებით 225 მლნ ლარის ოდენობის
გამოუყენებელი გრძელვადიანი, 5 წლამდე ვადით, ხელმისაწვდომი დაფინანსება DFI-დან,
ასევე ძლიერი გეგმა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში საჭირო რესურსების
უზრუნველსაყოფად.
გარდა ამისა, საქართველოს საბანკო სექტორის განახლებული სამეთვალყურეო გეგმის
ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული
უარყოფითი ფინანსური და ეკონომიკური გამოწვევების დაძლევას, სებ-მა გამოაცხადა
მზადყოფნა, გადახედოს და შეამციროს LCR მოთხოვნები (2020 წლის 1 მაისს სებ-მა დროებით
გააუქმა მოთხოვნა 75%-იანი LCR-ის თაობაზე ადგილობრივ ვალუტაზე ერთწლიანი პერიოდის
განმავლობაში), ასევე სავალდებულო მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები საჭიროების
შემთხვევაში. უფრო მეტიც, სებ-მა ასევე შემოიღო FX swap ინსტრუმენტები და გააფართოვა სების მიერ გაცემული კრედიტის რეფინანსირებისთვის გამოყენებული უზრუნველყოფის
შესაბამისობის კრიტერიუმები; საჭიროების შემთხვევაში ის შეიძლება გადაიხედოს
ადგილობრივი ვალუტის ლიკვიდურობის მხარდასაჭერად.
კაპიტალის რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

ბანკი სებ-ის მიერ დადგენილი კაპიტალის ადეკვატურობის მინიმალური მოთხოვნების
შეუსრულებლობის რისკის წინაშე დგას.
ბანკი, ისევე როგორც საქართველოში მოქმედი ყველა ფინანსური ინსტიტუტი, ვალდებულია,
დაიცვას სებ-ის მიერ დადგენილი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტები. კაპიტალის
ადეკვატურობის მინიმალური მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შეიძლება მნიშვნელოვანი
უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს ბანკზე და ზიანი მიაყენოს მის სტრატეგიულ მიზნებს.
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ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

2017 წლის დეკემბრიდან ბანკი ექვემდებარება სებ-ის კაპიტალის ადეკვატურობის
რეგულაციას, რომელიც ემყარება საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის ბაზელ III
გაიდლაინებს სებ-ის მიერ მინიჭებული მარეგულირებელი უფლებამოსილებით ადგილობრივი
საბანკო სექტორის სპეციფიკაციის გათვალისწინებით. ახალი გაზრდილი მოთხოვნები
თანდათანობით ინერგება. სრული მოთხოვნა კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტების
შესახებ რისკზე შეწონილი აქტივებთან მიმართებაში ძალაში შევა 2023 წლის მარტის ბოლოს
(2020 წლის მარტის და შემდგომი შესწორებებით, როგორც სებ-ის რეაგირება COVID-19
პანდემიის გავრცელებაზე).
ბანკის უნარზე, შეასრულოს სებ-ის არსებული ან შესწორებული მოთხოვნები, შეიძლება
ზემოქმედება იქონიოს რიგმა ფაქტორებმა, მათ შორის ბანკის კონტროლს მიღმა არსებულებმა,
როგორიცაა ბანკის რისკით შეწონილი აქტივების ზრდა, კაპიტალის მოზიდვის უნარი,
აქტივების ხარისხის დაცემის შედეგად გამოწვეული ზარალი, ან/და შემოსავლის დონის
შემცირება, ან/და ხარჯების ზრდა, ადგილობრივი ვალუტის არასტაბილურობა, ასევე
გლობალური და ქართული ეკონომიკის შესუსტება.
2020 წლის მარტში, COVID-19 პანდემიის აფეთქების საპასუხოდ, ეროვნულ ბანკთან
შეთანხმებით, ბანკმა შექმნა დაახლოებით 400 მლნ ლარის ოდენობის ზოგადი რეზერვი ბანკის
ადგილობრივი საბუღალტრო აღრიცხვის ნორმატიული ბაზის შესაბამისად,
რომელიც
გამოიყენება კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტების დათვლისას. ეს რეზერვი ფარავს
სებ-ის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს ბანკის საკრედიტო პორტფელზე სავარაუდო
სრული ეკონომიკური ციკლისთვის. ამან გამოიწვია 2020 წელს ბანკის კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტების შემცირება, რომლებიც მიუხედავად ამისა ძველებურად
მნიშვნელოვნად აღემატებოდა მინიმალურ მარეგულირებელ მოთხოვნებს.
ამასთან, თუ COVID-19-ის პანდემიის გამო გაგრძელდა ეკონომიკური საქმიანობის რღვევა
საქართველოში და გლობალურად, ამან შეიძლება შემდგომი უარყოფითი გავლენა იქონიოს
ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის პოზიციაზე.

შემსუბუქება

ბანკი ინარჩუნებს აქტიურად მართულ კაპიტალის ბაზას, რათა დაფაროს თავისი
ბიზნესისთვის დამახასიათებელი რისკები. კაპიტალის ადეკვატურობის მართვის ფარგლებში
ბანკი განუწყვეტლივ ადევნებს თვალს ბაზრის პირობებს და აანალიზებს საბაზრო
ცვლილებებს, ატარებს სტრესის და სცენარის ტესტირებას მისი პოზიციის შესამოწმებლად
არასასურველი ეკონომიკური პირობების, საბაზრო და მარეგულირებელი მოვლენების
პირობებში. კაპიტალის პოზიცია მუდმივად კონტროლდება სამთვალყურეო საბჭოს მიერ,
საჭიროების შემთხვევაში გონივრული მართვის და დროული ქმედებების უზრუნველსაყოფად.
2019 წელს ბანკის კაპიტალის პოზიციის გაძლიერების მიზნით ბანკმა განახორციელა
კაპიტალის ოპტიმიზაცია, რათა შეძლებოდა ზრდის პოტენციალის რეალიზება. ამისათვის 2019
წლის მარტში ბანკმა პირველად განათავსა 100 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის დამატებითი
პირველადი კაპიტალის ობლიგაციები (AT1) რაც პირველ AT1 ტრანზაქციას წარმოადგენს
საქართველოდან. ეს დაეხმარა საქართველოს ბანკს კაპიტალის სტრუქტურის ოპტიმიზაციაში
უცხოური ვალუტის თვალსაზრისით და უზრუნველყო ბუნებრივი დაცვა დოლარიზირებულ
ეკონომიკაში ოპერირებისას. გარდა ამისა, 2019 წლის დეკემბერში ბანკმა ხელი მოაწერა
ათწლიან ხელშეკრულებას 107 მილიონ აშშ დოლარის მოცულობის სუბორდინირებულ
სინდიცირებულ სესხზე. შეთანხმების სინდიცირების აგენტია FMO (ჰოლანდიური
განვითარების ბანკი) სხვა მონაწილე კრედიტორებთან თანამშრომლობით. რესურსი
განკუთვნილია ბანკის მეორადი კაპიტალის (Tier 2) ინსტრუმენტად კლასიფიცირებისთვის
ბაზელ III-ის ჩარჩოს ფარგლებში. გარდა ამისა, 2020 წლის დეკემბერში ბანკმა ხელი მოაწერა
ცვლილებას სინდიცირებულ Tier 2 სესხის ინსტრუმენტში დამატებით 20 მილიონი აშშ
დოლარით სესხის ოდენობის გაზრდაზე.
2020 წლის მარტში COVID-19-ის გლობალურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებული
გაურკვევლობის
დონის
და
ამ
ზემოქმედების
პოტენციური
ხანგრძლივობის
გათვალისწინებით, სამეთვალყურეო საბჭომ გადაწყვიტა, არ გაენაწილებინა 2019 წლის მოგება
აქციონერებზე დივიდენდის სახით და შესაბამისი რეკომენდაცია გასცა 2020 წლის
ყოველწლიურ აქციონერთა გენერალურ შეკრებაზე.
გარდა ამისა, საქართველოს საბანკო სექტორისთვის განახლებული სამეთვალყურეო გეგმის
ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში COVID 19-ით გამოწვეული

25

სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
ფინანსური და ეკონომიკური გამოწვევების დაძლევას, 2020 წლის აპრილში სებ -მა მიიღო
გარკვეული ზომები კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რათა ბანკებს
შეძლებოდათ
არსებული
კაპიტალის
მარეგულირებელი
ბუფერების
გამოყენება
მომხმარებლების მხარდასაჭერად არსებულ ფინანსურად დაძაბულ ვითარებაში, რომ
შეძლებისდაგვარად გაეგრძელებინათ ნორმალური ბიზნეს საქმიანობა და ხელი შეეწყოთ
ეკონომიკისთვის
მიმდინარე
საკრედიტო
ოპერაციების
საშუალებით.
კაპიტალის
ადეკვატურობის თვალსაზრისით გამოთავისუფლებულ იქნა კაპიტალის ბუფერები, რამაც
შეამცირა მინიმალური მარეგულირებელი კაპიტალის მოთხოვნები იმ დროს. იმ პერიოდში,
როდესაც ბანკები ნაწილობრივ ან სრულად იყენებდნენ გამოთავისუფლებულ Pillar 2 და
კონსერვაციის ბუფერებს, ბანკებს არ შეეძლოთ კაპიტალის განაწილების რაიმე ფორმით.
შემდგომში სებ-მა გამოაცხადა გამოთავისუფლებული კაპიტალის ბუფერების აღდგენის გეგმა
და განაახლა გრაფიკი კაპიტალის დამატებითი მოთხოვნების ეტაპობრივად შემოღებასთან
დაკავშირებით საბანკო სექტორისთვის ბაზელ III ფარგლებში.
პანდემიის და ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვანი შემცირების განმავლობაში, ბანკს
მაღალი საოპერაციო მაჩვენებლები ჰქონდა კარგი საოპერაციო შემოსავლით, კარგად მართული
ხარჯებით და აქტივების მაღალი ხარისხით. ამან განაპირობა ბოლო ოთხი კვარტლის
მანძილზე მაღალი მომგებიანობა, რომელიც 20% -ს აღემატებოდა და კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტების შენარჩუნება ბანკის მინიმალურ მარეგულირებელ
მოთხოვნებზე საკმაოდ ზემოთ.
შედეგად, ბანკის ძლიერი კაპიტალის პოზიციის გათვალისწინებით, ბანკმა სებ-ს დაუდასტურა,
რომ ის აღარ იყენებს (ან არ ელოდება რომ გამოიყენებს) რომელიმე Pillar 2-ის ან საკონსერვაციო
ბუფერს, რომლებიც გამოთავისუფლებული იყო 2020 წელს.
ბანკის კაპიტალის პოზიცია რჩება მყარი და საგრძნობლად აღემატება მინიმალურ
მარეგულირებელ მოთხოვნებს. 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ბანკის ბაზელის III
ძირითადი პირველადი კაპიტალის, პირველადი კაპიტალის
და ჯამური კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტები შეადგენდა შესაბამისად 12.5%, 14.4% და 19.1%, რაც
აღემატება მინიმალურ მოთხოვნილ დონეებს, 11.1%, 13.4% და 17.7%, შესაბამისად.
ფინანსური დანაშაულის რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

არსებობს რისკი რომ განზრახ თუ უნებლიედ, ბანკის ხელშეწყობით განხორციელდეს ისეთი
უკანონო ქმედება, როგორიცაა ფულის გათეთრება, თაღლითობა, ქრთამის აღება და კორუფცია,
გადასახადებისგან თავის არიდება, სანქციებისგან თავის არიდება, ტერორიზმის დაფინანსება და
იარაღის გავრცელება. ბანკზე შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს, თუ ვერ იქნება
შემცირებული რისკი, რომ ბანკის პროდუქცია და მომსახურება გამოყენებული იქნას
ფინანსური დანაშაულის ხელშესაწყობად, რასაც შედეგად მოჰყვება ფინანსური ზარალი,
სამართლებრივი ან მარეგულირებელი მსჯავრი და/ან ბანკის რეპუტაციის შელახვა.

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

ფინანსური დანაშაულის რისკები გლობალურ დონეზე განიცდის სახეცვლილებას. ბანკს ეხება,
მკაცრი მარეგულირებელი და ზედამხედველობითი მოთხოვნები, რომლებიც დაკავშირებულია
ფინანსური დანაშაულის რისკების მართვასთან. ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობას შეიძლება
მოჰყვეს მარეგულირებელი ორგანოს მხრიდან ქმედებები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს
ფინანსურ ზარალი და/ან ბანკის რეპუტაციის შელახვას.
ფინანსური დანაშაულის რისკის ძირითადი წყაროებია:
–
–
–

კლიენტებისთვის პროდუქტისა და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული
თანდაყოლილი რისკი, რამაც შეიძლება ბანკი ფინანსური დანაშაულის წინაშე დააყენოს;
არაადეკვატური კონტროლი რისკის აღმოსაჩენად და/ან ფინანსური დანაშაულის
რისკის ნარჩენი ზემოქმედების და ალბათობის შესამცირებლად;
რისკის ზემოქმედების მიუღებელი დონის მქონე ბიზნეს საქმიანობის არა ადეკვატურად
მართვა.

გლობალურად, ტრანზაქციების/გადახდების გაზრდილი მოცულობა და სიჩქარე და ციფრული
ტრანსფორმაცია ფინანსურ სერვისებში წარმოშობს ფინანსური დანაშაულის რისკის მართვის
შემდეგ ტენდენციებს:
–

მომსახურების მიწოდების სიჩქარის გაზრდა ‒ ტრანზაქციები უფრო სწრაფად
ხორციელდება და, შესაბამისად, თავდაცვის ძირითად ხაზს ესაჭიროება უფრო მოწინავე
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–

–

შემსუბუქება

ტექნიკები მონაცემების რისკების დასააიდენტიფიცირებლად და შესამცირებლად;
პირადი მონაცემების გაყალბება ‒ მოსალოდნელია, რომ გლობალურად გაიზრდება
თაღლითობის ფაქტები პირადი მონაცემების გაყალბებით,
კლიენტის ანგარიშის
გაყალებებით და კლიენტების ხელმოწერის ფაბრიკაციის გამოყენებით. ბანკმა მის ხელთ
არსებული მრავალფეროვანი ინფორმაციის, მოწინავე მონაცემთა ანალიზის და
მანქანური სწავლების შესაძლებლობების კომბინაციით უნდა შეძლოს რისკის
შემცირება;
პროდუქტების დიაგნოსტიკა (ახალი და არატრადიციული) ფულის გათეთრების
რისკებთან მიმართებაში ‒ დიდი ალბათობით დამნაშავეები ყურადღებას გადაიტანენ
უფრო არატრადიციულ პროდუქტებზე მათ შორის ვაჭრობის დაფინანსება, ფასიანი
ქაღალდები და დაზღვევა და, შესაბამისად, ბანკს დასჭირდება უფრო მოწინავე
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები და ყოვლისმომცველი პოლიტიკები, რათა თავიდან
აიცილოს და გამოავლინოს ფულის გათეთრება.

ბანკის მასშტაბით, ფინანსური დანაშაულის რისკის მართვის პროგრამის ფარგლებში, ყველა
ბიზნეს ქვედანაყოფის, მხარდაჭერის სამსახურების და შვილობილი კომპანიების მიმართ
არსებობს მოლოდინი, რომ მათ მიერ გათვალისწინებული იქნება მათივე ქმედებების
ზეგავლენა ბანკის რისკის პროფილზე; და იქნება მიღებული ეფექტური ზომები რათა
უზრუნველყოფილ იქნას შესაბამისობა ბანკის მიერ ფინანსურ დანაშაულთან მიმართებაში
არსებულ რისკის აღების მიდგომებთან.
ბანკს აქვს ფულის გათეთრებასთან/ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის ჩარჩო, რომელიც
მოიცავს რისკებზე დაფუძნებულ მიდგომას ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების რისკების მიმართ. ჩარჩო შექმნილია რათა უზრუნველყოფილ იქნას როგორ
ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან
(ფინანსური მოქმედების სამუშაო ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციები) და საერთაშორისო
ფინანსური სანქციების პროგრამებთან.
ბანკში მოქმედებს სტანდარტები, რომლებიც განსაზღვრავს: პრინციპს „იცნობდე შენს
მომხმარებელს (KYC)“, ტრანზაქციების მონიტორინგს, ტრანზაქციების სკრინინგის
პროცედურებს საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციების წესების დაცვით, მომხმარებელთა
აქტივობის მონიტორინგს და სავალდებულო და საეჭვო საქმიანობის ანგარიშების წარდგენას,
საკორესპონდენტო ურთიერთობების შეფასებას და მონიტორინგს და შესაბამისი პერსონალის
სწავლების პოლიტიკებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ.
ფინანსური დანაშაულის პრევენციისა და გამოვლენის უნარის გასაძლიერებლად, ბანკი
აგრძელებს ფულის გათეთრების რისკის მართვის ფუნქციის გაძლიერებას. ბანკს ჩადებული
აქვს მნიშვნელოვანი რესურსები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
რისკების მართვის შესაძლებლობების კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად, მოწინავე
ანალიტიკისა და ტრანზაქციის მონიტორინგის გადაწყვეტების ჩათვლით. ბანკი იყენებს
რისკების მართვის ჩამოყალიბებულ სტრუქტურას, რათა შემცირდეს რისკები, რომლებიც
დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან რაც გულისხმობს
დაცვის მოდელის სამ ხაზს.
საქართველოს ბანკი არის ის ორგანიზაცია რომელიც ერთგულია იმ ძალისხმევის, რომელსაც
მიმართავს ქრთამის აღების და კორუფციის პრევენციისთვის და ამ მიზნისთვის
უზრუნველყოფს რომ იქონიოს შესაბამისი პოლიტიკები და კონტროლის მექანიზმები. ბანკში
მოქმედებს Know Your Employee (KYE) („იცნობდე შენს თანამშრომლებს“) პროცედურები,
რომელთა საფუძველზეც ბანკი ატარებს მრავალფეროვან სკრინინგ პროცედურებს
თანამშრომლების დაქირავების, დასაქმებისა და სამსახურიდან წასვლის ეტაპებზე. 2021 წლის
პირველ ნახევარში ბანკში არ დაფიქსირებულა მექრთამეობის ან კორუფციის ინციდენტი და
ბანკს არ გამოუყენებია საჯარიმო სანქციები მექრთამეობასთან ან კორუფციასთან
დაკავშირებით.
ბანკის შიდა აუდიტის ფუნქცია იძლევა რწმუნებას ბანკის რისკების მართვის, შიდა
კონტროლისა და სისტემების ადეკვატურობისა და ეფექტურობის შესახებ. ფინანსური
დანაშაულის რისკები შედის აუდიტის და კორპორაციული მართვისა და რისკის კომიტეტების
რეგულარულ დღის წესრიგში და ასევე ხშირად განიხილება სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე.
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კიბერ-უსაფრთხოებასთან,
ინფორმაციის
უსაფრთხოებასთან
და
მონაცემთა
კონფიდენციალურობასთან
დაკავშირებული რისკი
ძირითადი რისკი
არსებობს რისკი რომ არაეფექტურად იმართოს, და გაკონტროლდეს ბანკის მონაცემები, ისევე
როგორც რისკი იმისა, რომ ბანკმა მარცხი განიცადოს და უნებართვოდ ან შეცდომით იმართოს
/ გაურკვევლობა
საინფორმაციო სისტემები. აღნიშნულის შედეგად შესაძლოა: მიღებულ იქნას არაეთიკური
გადაწყვეტილებები; შეფერხდეს კრიტიკული მომსახურებები; ბანკი დადგეს ფინანსური
ზარალის წინაშე; დადგეს სამართლებრივი ან მარეგულირებელი ნეგატიური შედეგები და/ან
უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს ბანკის რეპუტაციაზე.
ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

ბოლო წლების განმავლობაში, კიბერ და ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
საფრთხეები განაგრძობს ზრდას. თუმცა, დღემდე, ბანკის ოპერაციებზე რაიმე მნიშვნელოვანი
ზემოქმედება არ განხორციელებულა, ისევე როგორც არ ჰქონია ადგილი მონაცემთა გადინებას.
გარე საფრთხის ფორმები მუდმივად იცვლება და ბანკი ვარაუდობს, რომ საფრთხეები კვლავაც
განაგრძობს მატებას.
გარდა ამისა, საქართველოს მონაცემთა დაცვის ადგილობრივი კანონმდებლობა, რომელიც
დაახლოებულია ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციასთან, მოითხოვს ძლიერ და
მრავალ პროფილურ მიდგომას კონფიდენციალურობის მართვასთან. ბანკი ცდილობს პირადი
მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების და
თანამედროვე პრინციპების შესაბამისად. ვინაიდან ქვეყანამ უკვე გადადგა ნაბიჯები თავისი
კანონმდებლობის დაახლოებისკენ ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ინსტრუმენტებთან,
კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფაც რეალიზების პროცესშია.
ბოლო წლების განმავლობაში, გაზრდილი გაციფრულების ტემპის, COVID-19 პანდემიის გამო
დისტანციურ
მუშაობაზე
გადასვლასთან
ერთად,
შესამჩნევია
ელექტრონული
დანაშაულებების, მათ შორის თაღლითობის, მაჩვენებლების ზრდა, თუმცა დანაკარგი არ
ყოფილა დიდი.
ამასთან, რისკები უნდა დაბალანსდეს ღია ბანკიგთან დაკავშირებული ადგილობრივი
მარეგულირებელი რეფორმებით განპირობებულ მოთხოვნებთან, რომლებიც მიმართულია
ევროკავშირის საგადასახადო მომსახურების შესახებ დირექტივასთან (PSD2) დაახლოებისკენ.
სებ-ი რეფორმების განხორციელების მიმართ იყენებს ეტაპობრივ მიდგომას, პროცესის
დასრულება კი ნავარაუდევია 2021 წლის ბოლოსთვის.

შემსუბუქება

ბანკს აქვს კონტროლის ინტეგრირებული ჩარჩო, რომელიც მოიცავს საოპერაციო რისკების
მართვას, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემებს და კორპორაციულ და სხვა მონაცემთა
უსაფრთხოებას, რომელთაგანაც თითოეული იმართება ცალკეული დეპარტამენტის მიერ.
ბანკი ცდილობა უზრუნველყოფილ იქნას პირადი მონაცემების დაცვა საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნების და თანამედროვე პრინციპების შესაბამისად. ჩამოყალიბებულ
იქნა ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის ძლიერი პროგრამა, რომელიც
შესაბამისობაშია მიმდინარე საქმიანობასთან და მარეგულირებელ მოთხოვნებთან და
ითვალისწინებს ახალ საფრთხეებს.

პოლიტიკები და სტანდარტები: ბანკს აქვს კონფიდენციალურობისა და ინფორმაციის
უსაფრთხოების მოქმედი პოლიტიკა, რომელშიც მოცემულია იმ ზომების მოხაზულობა,
რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნეს პირადი მონაცემების დამუშავებისა და შენახვისას
მონაცემთა მთლიანობის, კონფიდენციალურობისა და ხელმისაწვდომობის შესანარჩუნებლად.
უფლებამოსილი მმართველობითი და რისკების მართვის სამსახური აყალიბებს და იცავს
ინფორმაციის უსაფრთხოების პოლიტიკასა და სტანდარტებს, რომლებსაც რეგულარულად
განიხილავს მათი აქტუალობის უზრუნველყოფის მიზნით. აღნიშნული პოლიტიკა და
სტანდარტები, რომლებსაც ყოველწლიურად განიხილავენ და ამტკიცებენ სათანადო
ხელმძღვანელი ორგანოები, შესაბამისობაშია სფეროს აღიარებულ სტანდარტებთან,
როგორიცაა სტანდარტებისა და ტექნოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის სტანდარტები
(National Institute of Standards and Technology - NIST), სტანდარტიზაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (ISO) და ევროკავშირის მონცემთა დაცვის რეგულაციის (GDPR) სტანდარტები
და ეს სტანდარტები შიდა არხებით ხელმისაწვდომია ყველა შესაბამისი თანამშრომლისთვის.
ბანკის მიერ დანერგილ იქნა კონფიდენციალურობის მკაცრი სტანდარტები და პრაქტიკა
კორპორაციულ ოპერაციებსა და სტრუქტურაში და ბანკი იცავს ინფორმაციის უსაფრთხოებასა
და კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და სტანდარტებს.
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ინფორმაციის უსაფრთხოების შიდა და გარე შემოწმებები: რისკების მართვის ადეკვატურობისა
და ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, კონტროლის შიდა
საშუალებებისა და
სისტემების დახმარებით, რეგულარულად ხორციელდება ინფორმაციის უსაფრთხოების შიდა
შემოწმებები და ასევე, გამოიყენება გარე კონსულტანტები. შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
დამოუკიდებლად აფასებს ბანკში არსებული კონტროლის მთლიან გარემოს, გასცემს
რეკომენდაციებს და მონიტორინგს უწევს კონტროლის ზომების განხორციელებას. წელიწადში
ერთხელ მოწვეული გარე აუდიტორები ატარებენ კიბერ-უსაფრთხოების აუდიტის. გარდა
ამისა, რეგულარულად იმართება ნებადართული სიმულაციური შეტევები ბანკის სისტემაზე
და ასევე საერთაშორისოდ აღიარებული მომწოდებელი წელიწადში ერთხელ ატარებს
შეღწევადობის ტესტს, ხოლო მოწყვლადი შეფასება ხორციელდება ყოველკვარტლურად.

წვდომის მართვა: ჩამოყალიბდა წვდომის კონტროლი, რომელიც ეფუძნება ისეთ ზოგად
პრინციპებს, როგორიცაა მინიმალური პრივილეგიის მქონე წვდომის, მოვალეობათა
განცალკევების, ღრმა დაცვის პრინციპები და კონკრეტული როლის მოვალეობათა შესაბამისი
პრივილეგიები. ბანკი მუდმივად ცდილობს არსებული კონტროლის აქტუალობის დაცვას.
COVID-19-ის პანდემიის გამო, თანამშრომლების დისტანციური მუშაობის საპასუხოდ და
ინფორმაციისა
და
კიბერ-უსაფრთხოების
რისკების
წინააღმდეგ
საბრძოლველად,
ჩამოყალიბებულ იქნა მონიტორინგის ახალი წესები და გაფრთხილებები, ჩატარდა ზღვრების
მოდიფიცირება ანომალური ქმედებების აღმოსაჩენად და გამკაცრდა უსაფრთხოების
მოთხოვნები დისტანციური წვდომის მიღების მიმართ.

მომწოდებლის უსაფრთხოება: ვინაიდან ეფექტიანი ურთიერთობა მომწოდებლებთან ძალიან
მნიშვნელოვანია ბანკის წარმატებისთვის, ბანკს გათვითცნობიერებული აქვს, რომ ისინი
შეიძლება სერიოზულ რისკს წარმოადგენდნენ ბანკის ინფორმაციის უსაფრთხოებისთვის.
გარდა ამისა, მონაცემთა დაცვის ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, ორგანიზაციები
პასუხისმგებელნი არიან იმ პირად მონაცემებზე, რომლებიც იმართება მათი მესამე მხარეების
მიერ. ამ მიზნით შეიქმნა ყოვლისმომცველი პროცედურა, რომლის მეშვეობითაც ფასდება
ვენდორის ინფორმაციული უსაფრთხოების განვითარების დონე, მონაცემთა დაცვისა და
საქმიანობის უწყვეტობის პრაქტიკები. შესაბამისად, შერჩევის პროცესის ფარგლებში,
მომწოდებლები გადიან ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცვის დეტალურ
შემოწმებას. მომწოდებლების ინფორმაციის უსაფრთხოების დეტალური შემოწმების შედეგების
მიხედვით ფორმალიზება აუცილებელი სახელშეკრულებო და ტექნიკური კონტროლი.
ურთიერთობები არსებულ მომწოდებლებთან ექვემდებარება, სულ ცოტა, ყოველწლიურ
მონიტორინგსა და განხილვას, მათ მიერ ინფორმაციის უსაფრთხოების მოთხოვნების
შესრულების შემოწმების მიზნით. ურთიერთობის შეწყვეტა მომწოდებელთან ხდება შეწყვეტის
პროცედურების დაცვით ბანკის ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის, მთლიანობისა
და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

ცნობიერების

ამაღლების

პროგრამები:

კონფიდენციალურობისა
და
ინფორმაციის
უსაფრთხოების სტრატეგიის ჩამოყალიბება ნიშნავს მთლიანი ორგანიზაციის აზროვნებისა და
შეხედულებების ცვლილებას. ცნობიერების ამაღლება ბანკის კონფიდენციალურობისა და
ინფორმაციის
უსაფრთხოების
ჩარჩოს
ერთ-ერთი
მთავარი
ასპექტია.
როგორც
კონფიდენციალურობისა და კიბერ-უსაფრთხოების პროგრამის ნაწილი, ტარდება ცნობიერების
ამაღლების კამპანიები, რათა თანამშრომლებმა შეძლონ ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული საკითხების ამოცნობა და სათანადოდ რეაგირება. ტრენინგი ინფორმაციის
უსაფრთხოების
საკითხებში,
მათ
შორის
კიბერ-უსაფრთხოებისა
და
მონაცემთა
კონფიდენციალურობის
საკითხებში,
სავალდებულოა
ყველა
თანამშრომლისთვის,
თანამშრომლობის დაწყებისას, შემდეგ კი წელიწადში ერთხელ.
ყოველკვარტლურად
ინფორმაციის უსაფრთხოების დეპარტამენტი აწყობს ფიშინგის კამპანიას, რითიც ამოწმებს
თანამშრომლების უნარს, ამოიცნონ ფიშინგის შეტევები და მოახდინონ სათანადო რეაგირება.
პერიოდულად, ინფორმაციის უსაფრთხოების დეპარტამენტი აგზავნის ცნობიერების
ასამაღლებელ ელექტრონულ შეტყობინებებს და შიდა არხებით აზიარებს ინფორმაციის
უსაფრთხოების მიმართ არსებულ საფრთხეებთან დაკავშირებულ პოსტებს.
COVID-19-ის პანდემიის საპასუხოდ თანამშრომლებისთვის შეიქმნა სავალდებულო
სპეციალური სასწავლო კურსი, რომელიც ეხება უსაფრთხო დისტანციურ მუშაობას და
საკუთარი თავის დაცვას ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი
საფრთხეებისგან.
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კონფიდენციალურობის სტრატეგია: ორგანიზაციის მიმდინარე მდგომარეობის შესაფასებლად,
ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის და სფეროს საუკეთესო პრაქტიკებთან
მიმართებაში, რეგულარულად ხორციელდება კონფიდენციალურობაში არსებული ნაკლების
შეფასება. აღნიშნული პროცედურის შედეგს წარმოადგენს, სპეციფიური რისკებზე
დაფუძნებული სამოქმედო გეგმა, იმ პრიორიტეტული ნაბიჯების მითითებით, რომლებიც
საჭიროა ბანკში კონფიდენციალურობის გაუმჯობესებისთვის. ეს საშუალებას იძლევა
მიღებულ იქნას ინფორმირებული გადაწყვეტილებები პირადი მონაცემების გამოყენებასთან
დაკავშირებით, ჩამოყალიბებულ იქნას მმართველობითი საბჭოს დონეზე დაშვებები და
გაძლიერებულ იქნას კონტროლები კონფიდენციალობის რისკთან მიმართებაში. მონაცემთა
დაცვის ოფიცერი რეგულარულად წარუდგენს დირექტორთა საბჭოს ანგარიშს პირად
მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას იმპლემენტაციის და შესაბამისობის შესახებ. აღნიშნულის
შედეგად, ბანკის მაღალი დონის ხელმძღვანელობა და სამეთვალყურე საბჭო ყოველთვის არიან
ინფორმირებულნი მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული სათანადო საკითხების თაობაზე.
ბანკის შიდა აუდიტი გამოთქვამს რწმუნებას რისკების მართვის ადეკვატურობისა და
ეფექტიანობის, შიდა კონტროლისა და სისტემების მუშაობის შესახებ. კიბერ-უსაფრთხოებასა
და მონაცემთა კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული რისკები მუდმივად არის აუდიტის
და კორპორაციული მართვისა და რისკების კომიტეტების დღის წესრიგში და, ასევე, ხშირად
განიხილება სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე.
საოპერაციო რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

არსებობს რისკი რომ არაადეკვატური ან წარუმატებელი შიდა პროცესების, ადამიანების და
სისტემების ან გარე მოვლენების გამო ბანკს მიადგეს ზარალი.
ბანკმა შესაძლოა იზარალოს საოპერაციო რისკების შედეგად,
მომდინარეობდნენ სხვა გარემოებათა შორის, შემდეგი წყაროებიდან:
–
–
–
–
–
–

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

რომელიც

შესაძლოა

შიდა და გარე თაღლითობა, ქურდობა და არასანქცირებული ქმედება;
ბიზნესის წარუმატებლობა და სისტემის ჩავარდნა;
დასაქმებასთან დაკავშირებული პრაქტიკა;
კლიენტებთან, პროდუქტებსა და საქმიანობასთან დაკავშირებული პრაქტიკა;
ფიზიკური აქტივებისა და ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებული ზიანი;
აღსრულების, მიწოდებისა და პროცესის მართვა.

ბანკი დამოკიდებულია ბანკის რისკის მართვის, შიდა კონტროლისა და სისტემების და შიდა
პროცესების ფუნქციონირებაზე. ბანკის საოპერაციო რისკის მართვის მიზანს წარმოადგენს
საოპერაციო რისკის შეკავება სათანადო დონეზე, ბანკის საქმიანობის მახასიათებლების,
ბაზრების, მისი კაპიტალსა და ლიკვიდურობის პოზიციების და კონკურენტული ეკონომიკური
და მარეგულირებელი გარემოს გათვალისწინებით. საოპერაციო რისკის მართვაში არსებული
ხარვეზებს ან არაეფექტიანობას შეიძლება შედეგად მოჰყვეს მცდარი ფინანსური,
რეგულატორული ან რისკთან დაკავშირებული ანგარიშგება, რომლებმაც შეიძლება
უარყოფითი ზემოქმედება იქონიონ ბანკის რისკის პროფილის ზუსტ და დროულ შეფასებაზე,
ბანკის ძირითადი დაინტერესებული მხარეების მხრიდან. ამან შეიძლება შეაფერხოს
ქმედებები, რომელიც უნდა განხორციელებულ იქნას დაცვის თითოეული ხაზის მიერ, მათ
შორის უმაღლესი ხელმძღვანელობისა და შესაბამისი კომიტეტების ჩათვლით, რათა
დროულად მოხდეს რეაგირება ბანკის რისკების პროფილის ცვლილებაზე და მიღებულ იქნას
მაკორექტირებელი ქმედებები.
ტენდენციები, რომლებიც იწვევს ტრანსფორმაციის აუცილებლობას, გარდა ზემოხსენებული
წარმოქმნილი რისკებისა, გამომდინარეობს სხვადასხვა წყაროდან:
–

–

–
–

მოსალოდნელია, რომ რეგულაციები განაგრძობს გაღრმავებას და გახდება უფრო მკაცრი,
როგორც კი საზოგადოება ნაკლებად ტოლერანტული გახდება შეცდომების ან
არასათანადო ბიზნეს-პრაქტიკის მიმართ;
კლიენტების მოლოდინი საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურებების მიმართ
შეიცვლება ახალი ტექნოლოგიებისა და მომსახურების ახალი მოდელების გაჩენასთან
ერთად;
გაციფრულებისა და ავტომატიზაციის დაჩქარება საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და
მონაცემებს გახდის უფრო დახვეწილს;
ტალანტების ფონდი მეტად საჭირო იქნება რომ გადაეწყოს საინფორმაციო
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ტექნოლოგიების მიმართულებით, მონაცემებზე ორიენტირებულ ტალანტებზე რათა
ბანკმა ფეხი აუწყოს გაციფრულების აჩქარებას და პროცესების ავტომატიზაციას.
აღნიშნულის შედეგად, საოპერაციო რისკის მართვას დასჭირდება ადაპტირება და რისკების
ახალი ტიპების (მაგალითად, მოდელი, მავნე ზემოქმედება) მართვა, რაც მოითხოვს ახალ
უნარებს, ინსტრუმენტებსა და რესურსებს.
შემსუბუქება

ბანკს აქვს რისკის მართვის ყოვლისმომცველი და მრავალფეროვანი კომპლექსი,
შემსუბუქებასთან დაკავშირებული პრაქტიკა და სტრატეგიები, მათ შორის, რისკის მოდელების
გამოყენება სხვადასხვა რისკ-ჯგუფების ანალიზისა და მონიტორინგისთვის. რისკის არსებულ
მოდელებში გამოყენებული დაშვებები და მსჯელობები შეიძლება არ იძლეოდნენ სრულად
ბანკის საოპერაციო გარემოში არსებული თითოეული მოვლენის მიმდინარეობის ან
თავისებურებების პროგნოზს.
საოპერაციო რისკის მართვის მიზნით ბანკმა დანერგა და აძლიერებს პოლიტიკებისა და
პროცედურების სისტემას; და ჩამოაყალიბა საოპერაციო რისკების პროგნოზირების,
შემცირების, კონტროლის და კომუნიკაციის ჩარჩო. საოპერაციო რისკებთან დაკავშირებული
როლებისა და პასუხისმგებლობების ეფექტიანი განაწილების შედეგად დაცვის სამ ხაზს შორის,
ბანკი ადგენს, მონიტორინგს უწევს, ზომავს, ახორციელებს ანგარიშგებას და მართავს რისკებსა
და მათთან დაკავშირებულ კონტროლებს.

შიდა კონტროლის საშუალებები:

შეიქმნა შიდა კონტროლის საშუალებები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ ბანკის ეფექტიან და ქმედით ოპერაციებს, იცავენ მის აქტივებს, ქმნიან სანდო
ფინანსურ ანგარიშებს და უზრუნველყოფენ ბანკის შესაბამისობას მოქმედ კანონებთან და
რეგულაციებთან. შიდა კონტროლის ჩარჩოს ქვემოთ მოტანილი ელემენტები წარმოადგენენ
საოპერაციო რისკების შემცირების საშუალებებს:
–
–
–
–
–

–
–

ჩამოყალიბებული მკაფიო უფლებამოსილებები და ავტორიზაციის პროცესები;
რისკის ძირითადი მაჩვენებლებისა და გამაფრთხილებელი სისტემის მჭიდრო
მონიტორინგი, ზღვრებთან ან ლიმიტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით;
ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება;
თანამშრომლების დაქირავების, განათლებისა და განვითარების სათანადო პრაქტიკა,
შესაბამისი ცოდნის ხელშეწყობის მიზნით;
უწყვეტი
პროცესი
იმ
ბიზნეს
მიმართულებების,
პროდუქტების
დასაიდენტიფიცირებლად, რომლებიც ნაკლებად ან გადაჭარბებულად მუშაობენ
გონივრულ მოლოდინებთან შედარებით;
ტრანზაქციებისა და ანგარიშების რეგულარული შემოწმება და შედარება; და
შვებულებების
პოლიტიკა,
რომელიც
უზრუნველყოფს
თანამშრომლების
გათავისუფლებას მათი მოვალეობებიდან, სულ ცოტა, ორი ერთმანეთის მომდევნო
კვირის განმავლობაში.

პოლიტიკა და სტანდარტები: საოპერაციო რისკების მართვის დეპარტამენტი ქმნის და იცავს
პოლიტიკისა და სტანდარტების ყოვლისმომცველ პაკეტს, რომლებიც რეგულარულად
გადაიხედება მათი აქტუალობის უზრუნველყოფის მიზნით. შესაბამისი ხელმძღვანელი
ორგანოები, განიხილავენ და ამტკიცებენ აღნიშნულ პოლიტიკებს და სტანდარტებს, რათა
უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა დარგის აღიარებულ სტანდარტებთან, როგორიცაა
სტანდარტიზაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(ISO)
და
ყველა
შესაბამისი
თანამშრომლისთვის ისინი ხელმისაწვდომია შიდა არხების საშუალებით.

მოვალეობათა განაწილება:

რისკებისა და კონტროლის არსებული ჩარჩოები მოითხოვს
მოვალეობათა სათანადო განაწილებას ისე, რომ აღმოიფხვრას ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში
მყოფი მოვალეობები, რასაც შეიძლება შედეგად მოჰყვეს დანაკარგების, შეცდომებისა თუ სხვა
არასათანადო ქმედებების შენიღბვა. ამგვარად, საოპერაციო რისკების მართვის ძირითად მიზანს
წარმოადგენს ინტერესთა კონფლიქტის პოტენციური კერების აღმოჩენა და რისკების მართვა და
მონიტორინგი.

ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული რისკი: პროდუქტებთან, საქმიანობებთან, პროცესებსა და
მიწოდების არხებთან დაკავშირებული ტექნოლოგიის გამოყენება ბანკს აყენებს სტრატეგიული,
საოპერაციო და რეპუტაციული რისკების და მნიშვნელოვანი ფინანსური დანაკარგების
შესაძლებლობის წინაშე. აღნიშნულ რისკი იმართება ინტეგრირებული მიდგომის საშუალებით ტექნოლოგიური რისკების დადგენა, გაზომვა, მონიტორინგი და მართვა ხორციელდება იმავე
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პრინციპებით, რომლებიც გამოიყენება საოპერაციო რისკის მართვისას.

ბიზნესის მდგრადობა და უწყვეტობა: ბანკი დგას დამანგრეველი მოვლენების საფრთხის წინაშე,
რომლებიც შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი და შეიძლება შეუძლებელიც კი გახადოს ბანკის
საქმიანობასთან დაკავშირებული მოვალეობების ნაწილობრივ ან მთლიანად შესრულება.
ინციდენტებს, რომლებიც აზიანებენ ბანკის ინფრასტრუქტურას, საინფორმაციო ტექნოლოგიების
ინფრასტრუქტურას, ან პანდემიას, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანურ რესურსებზე,
შეიძლება მოჰყვეს მნიშვნელოვანი ფინანსური დანაკარგები ბანკისთვის და, ასევე, მთლიანად
სფეროსთვის. ამგვარი რისკების მიმართ მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით ბანკმა
ჩამოაყალიბა ბიზნესის უწყვეტობის გეგმა, რომელიც მორგებულია ბანკის ოპერაციების
ბუნებაზე, მოცულობასა და სირთულეზე. გეგმა ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის სცენარებს,
რომელთა მიმართაც ბანკი შეიძლება მოწყვლადი აღმოჩნდეს.
ბანკი მუდმივად ახორციელებს საქმიანობაზე ზემოქმედების ანალიზის, აღდგენის
სტრატეგიების, ტესტირების, სწავლებების და ცნობიერების ამაღლების და, ასევე,
კომუნიკაციისა და კრიზისის მართვასთან დაკავშირებულ პროგრამებს. ბანკი ადგენს და კიდევ
ერთხელ ამოწმებს კრიტიკულ ბიზნეს ოპერაციებს, ციკლურად ან საჭიროების მიხედვით,
ძირითად შიდა და გარე დამოკიდებულებებსა და შესაბამისობას მდგრადობის დონეებთან.
იდენტიფიცირებული მოსალოდნელი დამანგრეველი სცენარები ფასდება მათი ფინანსური,
საოპერაციო და რეპუტაციასთან დაკავშირებული ზემოქმედების მიხედვით, ხოლო შედეგად
მიღებული რისკის შეფასება წარმოადგენს აღდგენის მიზნებისა და ზომების, საბოლოოდ კი
აღდგენის გეგმის საფუძველს.

აუთსორსინგი: ბანკის მომწოდებლების ძიების სტრატეგია უზრუნველყოფს რომ აუთსორსინგის
ინიციატივები წარმართული იყოს დადგენილი პროცესის დაცვით, რომელიც მათ შორის
მოიცავს დეტალურ შემოწმებას, რისკების შეფასებასა და არსებულ გარანტიებს. ქვემოთ
მოყვანილი საკითხები ხელს უწყობენ რისკის ეფექტიან მონიტორინგსა და მართვას:
–
–

–
–

სტანდარტები, რომლებიც განსაზღვრავენ არის თუ არა საჭირო აუთსორსინგი და
როგორ შეიძლება საქმიანობათა გაცემა აუთსორსინგზე;
მომსახურების პოტენციური მომწოდებლების შერჩევისას დეტალური შესწავლა;
მომსახურების მომწოდებლის რისკიანობის იდენტიფიცირება, მართვა და მონიტორინგი
მათ შორის მომსახურე კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი,
აუთსორსინგთან დაკავშირებით კომერციულად სანდო კონტრაქტების გაფორმება; და
მოქმედებათა მდგრადი გეგმები გაუთვალისწინებელი შემთხვევების პირობებში.

ცნობიერების ამაღლების პროგრამები: ბანკი ატარებს ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიებს,
რათა თანამშრომლებმა შეძლონ არსებული და პოტენციური რისკების ამოცნობა და მათი
როლის გათვითცნობიერება რისკის მართვის პროცესში. ამგვარი ტრენინგი სავალდებულოა
ყველა თანამშრომლისთვის, როგორც ადაპტირების პროცესის ნაწილი, და შემდეგ კი ციკლურად.
ბანკის შიდა აუდიტი იძლევა რწმუნებას რისკის მართვის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის,
შიდა კონტროლის საშუალებებისა და სისტემების მუშაობის შესახებ. საოპერაციო რისკები
მუდმივადაა აუდიტის და კორპორაციული მართვისა და რისკის კომიტეტების დღის წესრიგში
და ასევე, ხშირად განიხილება სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე.
ბანკი მუდმივად ცდილობს რისკის მართვის პროგრამის გაუმჯობესებას და ასევე მუდმივად
ადაპტირდება ცვალებად საოპერაციო გარემოსთან მეტი მოქნილობით და კვალიფიციური
პროფესიონალების გუნდის ჩამოყალიბებით, ასევე, იმ შესაძლებლობების შექმნით, რომლებიც
აუცილებელია ბანკის ძირითადი სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად.
COVID-19-ის პანდემიის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკი
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

COVID-19-ის აფეთქება გლობალურ პანდემიად 2020 წლის დასაწყისში გამოცხადდა და კვლავაც
სწრაფად ვრცელდება მსოფლიოში. ვირუსის გავრცელებამ მიგვიყვანა გლობალურ
გაჩერებასთან. საქართველოში მკაცრი ლოქდაუნი შემოღებული იქნა 2020 წლის 21 მარტს,
ქვეყანაში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და, თითქმის, ორ თვეს გასტანა, რომლის
შემდეგაც მთავრობამ ეტაპობრივად დაიწყო შეზღუდვების მოხსნა და ეკონომიკის გახსნა.
დაავადების აფეთქება საქართველოში, მის ადრეულ საფეხურზე, არ იყო ისეთი ძლიერი,
როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, რადგან საქართველოს მთავრობამ მიიღო მნიშვნელოვანი
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სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
ადრეული ზომები ვირუსის გავრცელების შესასუსტებლად, რაც მოიცავდა ფრენების
შეზღუდვას, სკოლებისა და ბიზნესების დახურვას, ყველა ეკონომიკური საქმიანობის სრულ
შეზღუდვას, გარდა აუცილებელი ვაჭრობისა და მომსახურებებისა. 2020 წლის მაისის შუა
რიცხვებიდან ბიზნესები თანდათან გაიხსნა, თუმცა საერთაშორისო ფრენები მხოლოდ
შეზღუდული რაოდენობის ქვეყნებთან განახლდა 2020 წლის აგვისტოდან. COVID-19-ის
შემთხვევების დიდ ტალღას შემოდგომაზე შედეგად მოჰყვა შემდგომი საკარანტინო ზომები
საცალო ვაჭრობისა და ტურიზმის სექტორებში 2020 წლის ნოემბრის ბოლოს და, ასევე,
საკომენდანტო საათის შემოღება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება, თუმცა
სრული კარანტინი ეკონომიკის სხვა დარგებში, როგორც 2020 წლის აპრილ-მაისში, არ
ყოფილა გამოცხადებული. აღნიშნულმა ზომებმა შეამცირა COVID-19-ის შემთხვევების
რაოდენობა და შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ეკონომიკის გახსნა 2021 წლის
მარტიდან. ვირუსის გავრცელების შემთხვევები კვლავ საგრძნობლად გაიზარდა 2021 წლის
ივლის-აგვისტოში, რასაც მთავრობამ უპასუხა ისეთი შეზღუდვების კვლავ შემოღებით
აგვისტოში, როგორიცაა ნიღბების ტარება საზოგადოებრივ ადგილებში, დიდი
თავყრილობების, კონცერტებისა და სხვა აქტივობების აკრძალვა, მუნიციპალური
ტრასპორტის გაჩერების ჩათვლით. თუმცა ვაქცინაციის მაჩვენებელი ამჟამად დაბალია,
იმუნიზაციის პროცესი მაინც საგრძნობლად გაიზარდა ივლისის ბოლოდან, რაც
დამაიმედებელია. ვაქცინის მარაგი ქვეყანაში საკმარისია 2021 წლისთვის. COVID-19-ის
პანდემია კვლავ რჩება რისკის ძირითად ფაქტორად, თუ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არ
იქნება ვაქცინირებული წლის ბოლომდე.
ბანკი მუდმივად
თანამშრომლებზე.

აკონტოლებს

ზემოქმედებას

მის

საქმიანობაზე,

კლიენტებსა

და

ჯერ კიდევ გაურკვეველია გლობალური შეფერხების მასშტაბი, რომელსაც გამოიწვევს ეს
პანდემია. COVID-19-ის ახალმა ვარიანტებმა და/ან ვაქცინაციის შეფერხებამ შეიძლება
დააგვიანოს აღდგენა აუცილებელი კარანტინების და გარე მოთხოვნის შემცირების შედეგად.
საქართველოს ეკონომიკა კარგადაა დივერსიფიცირებული, როგორც სექტორების მიხედვით,
ასევე ვაჭრობაში პარტნიორი ქვეყნის დამოკიდებულების თვალსაზრისით; მიუხედავად
ამისა, თუ ვირუსი გამოიწვევს განგრძობით გაურკვევლობას, მაშინ სერიოზული უარყოფითი
ზემოქმედებაა მოსალოდნელი საქართველოს ტურიზმის სექტორზე. აღნიშნულმა შეიძლება,
ასევე, იმოქმედოს საქართველოს ეკონომიკის სხვა სფეროებზე, როგორიცაა, მაგალითად,
უძრავი ქონება. COVID-19-ის გავრცელების გახანგრძლვებამ, პროტექციონიზმმა და
ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ზრდის ხანგრძლივმა შენელებამ, გააქტიურებულ
რეგიონულ კონფლიქტებთან ერთად, და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულმა რისკებმა
შეიძლება ზიანი მიაყენოს ინვესტირებას და შეამციროს გარე მოთხოვნა, განსაკუთრებით
ტურიზმი, უფრო ხანგრძლივი ვადით. სტრუქტურული რეფორმების შეფერხებამ შეიძლება
გააღრმაოს კრიზისით გამოწვეული დამაზიანებელი ზემოქმედება.
ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობა საგრძნობლად შენელდა 2020 წელს, COVID-19-ის
პანდემიის დაწყებიდან, რასაც მოჰყვა რეალური მშპ-ს შემცირება 6.2%-ით 2020 წელს
კარანტინისა და საერთაშორისო ტურიზმის შეჩერების ფონზე. მთავრობამ სწრაფი რეაგირება
მოახდინა ბიზნესებისა და საოჯახო მეურნეობების დასახმარებლად კარანტინის თითოეულ
ფაზაში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების, მოწყვლადი ოჯახებისთვის
გადარიცხვების, მცირე და საშუალო საწარმოებისა და ყველაზე მეტად დაზარალებულ
სფეროებში მოქმედი ბიზნესების ჩათვლით.
საქართველოს ეკონომიკამ სწრაფად მოთქვა სული 2021 წლის პირველ ნახევარში,
უმთავრესად დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნის, საქონლის ექსპორტის, სოლიდური ფულადი
გადმორიცხვების და ტურიზმის მოსალოდნელზე სწრაფად გამოცოცხლების ხარჯზე. ასევე
მოსალოდნელია, რომ ინვესტიციები დადებითად იმოქმედებენ ზრდაზე 2021 წელს, რასაც
ემატება ინფრასტრუქტურაზე გაწეული სახელმწიფო ხარჯები და კერძო სექტორის
საქმიანობების გააქტიურება. მშპ-ს რეალური ზრდა შეფასებულია 12.7%-ით 2021 წლის
პირველ ნახევარში, რაც აჭარბებს საბაზრო მოლოდინებს. ეს ნაწილობრივ განპირობებულია
2020 წლის დაბალი ბაზის გამო, მაგრამ ასევე გარე შემოსავლების სწრაფი აღდგენით (2019
წლის პირველ ნახევართან შედარებით სავარაუდო ზრდა შეადგენდა 5.7%-ს). ნედლეულის
ფასების ზრდამ მსოფლიოში, კომუნალური მომსახურების ფასების ზრდამ და
მოსალოდნელზე უფრო სწრაფმა აღდგენამ განაახლა ფასების ზრდა 2021 წელს, რის
შედეგადაც წლიურმ ინფლაციამ 2021 წლის ივლისში 11.9% შეადგინა. სებ-მა აღნიშნულის
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
საპასუხოდ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი სამჯერ გაზრდა 2021 წელს, რის შედეგადაც
ამ მაჩვენებელმა 2021 წლის აგვისტოში 10.0%-ს მიაღწია. მაღალი ინფლაციაა მოსალოდნელი
წლის ბოლოსთვისაც, რასაც მოსალოდნელია რომ მოყვება კლება 2022 წელს დროებითი
ფაქტორების შესუსტების შედეგად. უნდა აღნიშნოს, რომ აღდგენის ძლიერმა დინამიკამ და
მკაცრმა მონეტარულმა პოლიტიკამ დახმარება გაუწია ადგილობრივ ვალუტას თავისი
ღირებულების ნაწილობრივ დაბრუნებაში აშშ დოლარის მიმართ 2021 წლის მაისის შემდეგ.
ლარი 7.4%-ით გამყარდა 2021 წლის მეორე ნახევრის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია, რომ
საერთაშორისო რეზერვები 2021 წლის 30 ივნისისთვის კვლავაც რჩება მაღალ დონეზე - 3.9
მლრდ აშშ დოლარი.
პერსპექტივა მაინც გაურკვეველია, რადგან ვაქცინაციის მაჩვენებელი ამჟამად ჯერ კიდევ
დაბალია, დაავადების შემთხვევათა რაოდენობა კი განაგრძობს ზრდას.
შემსუბუქება

ბანკმა წარმოადგინა მდგრადობის მთელი რიგი პროტოკოლები და ბიზნესის უწყვეტობის
ფართო გეგმა, რომელიც მიმართული იყო საქართველოში COVID-19-ის შეკავებისკენ და
ჩვენს საქმიანობასა და საზოგადოებაზე უარყოფითი ზემოქმედების შერბილებისკენ.
ბიზნესის უწყვეტობის გეგმის შედგენა ბანკმა 2020 წლის იანვრის ბოლოს დაიწყო ისე, რომ
ყველა ოპერაცია წარმატებით ყოფილიყო ადაპტირებული ოპერირების ახალ გარემოსთან,
თუმცა ბანკის თანამშრომლებისა და კლიენტების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
მუდმივად რჩებოდა პრიორიტეტად. ბანკის ბიზნესის უწყვეტობის გეგმა ეფუძნებოდა ოთხ
მთავარ საკითხს: ოპერაციული უწყვეტობა (თანამშრომლები და კლიენტები),
საზოგადოებირვი ჯანმრთელობის სისტემის და თემების ხელშეწყობა, ლიკვიდურობა და
კაპიტალის გაძლიერება. ბანკის მიერ COVID-19-ის პანდემიის აფეთქების საპასუხოდ
განხორციელებული ინიციატივების დეტალები მოცემულია ბანკის 2020 წლის წლიურ
ანგარიშში.
ბანკი მუდმივ მონიტორინგს უწევს COVID-19-ის პანდემიის ფონზე ეკონომიკაში მიმდინარე
ტენდენციებს და მათ ზემოქმედებას ბანკის საქმიანობაზე, კლიენტებსა და თანამშრომლებზე.
ჯერ კიდევ გაურკვეველია გლობალური შენელების მასშტაბი, რომელსაც გამოიწვევს ეს
პანდემია, და ამიტომ, ბანკი აგრძელებს სათანადო ზომების მიღებას წარმოქმნილი
გარემოებების პროაქტიული მართვის მიზნით.

ახალი რისკი – კლიმატის ცვლილება
ძირითადი რისკი
/ გაურკვევლობა

კლიმატთან დაკავშირებული რისკები არის ფინანსური და არაფინანსური რისკები, რომლებიც
შესაძლებელია წარმოიქმნას პარიზის ხელშეკრულების მიზნების მისაღწევად დაბალ
ნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლის შედეგად და, ასევე, ფაქტიური ფიზიკური ზიანის
გამო, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს რეგულარული ექსტრემალური ამინდების
შედეგად კლიმატის ცვლილების ფონზე.

ძირითადი
ფაქტორები /
ტენდენციები

ბანკის ოპერაციებთან დაკავშირებული კლიმატის რისკები წარმოადგენს მარეგულირებელი
ორგანოების მხრიდან მზარდი კონტროლის საგანს და მოითხოვს რისკის შეფასებისა და
მართვის დამატებით ღონისძიებებს. ასევე, იზრდება კლიმატთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნა დაინტერესებული პირების, მათ შორის
ინვესტორებისა და კრედიტორების მხრიდან, განსაკუთრებით ისეთი ასპექტების შესახებ,
როგორიცაა კლიმატის რისკების შეფასება და სათბურის აირების ემისიებთან
დაკავშირებული ანგარიშგება. 2021 ფინანსური წლის დასაწყისიდან, როგორც ლონდონის
საფონდო ბირჟაზე პრემიუმ სეგმენტის დალისტული კომპანიის შვილობილ კომპანიას, ბანკს
მოეთხოვება ინფორმაციის გამჟღავნება კლიმატთან დაკავშირებული ფინანსური
ინფორმაციის გამჟღავნების სპეციალური ჯგუფის (TCFD) რეკომენდაციების შესაბამისად.
კლიმატის ცვლილებას ბანკი განიხილავს როგორც ახალ რისკს და იწყებს კლიმატთან
დაკავშირებული როგორც ფიზიკური, ასევე გარდამავალი რისკების გათვალისწინებასა და
ინტეგრირებას ბანკის მასშტაბით არსებულ რისკის მართვის მთლიან ჩარჩოსა და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

შემსუბუქება

ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა არეგულირებს გარემოსდაცვითი და
სოციალური რისკების მართვის პროცედურებს, რაც მას აძლევს საკრედიტო და
საინვესტიციო საქმიანობაში გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების იდენტიფიკაციის,
შეფასების, მართვისა და მონიტორინგის საშუალებას. გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მართვის პროცედურები უზრუნველყოფს ყველა კომერციული ტრანზაქციის
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2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები
შეფასებას საქართველოს გარემოსდაცვითი, პროფესიული ჯანდაცვის, შრომითი ნორმებისა
და უსაფრთხოების მოქმედი რეგულაციებისა და, ასევე, გარემოს დაცვის, სოციალური და
მმართველობითი კუთხით არსებული საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად.
ბანკი ინტენსიურად ახორციელებს
კლიენტების გარემოსდაცვითი და სოციალური
საქმიანობის შემოწმებას და, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს მათ დახმარებასა და
კონსულტაციას. ბანკი ისწრაფის მდგრადი დაფინანსების პრინციპების ინტეგრირებისკენ
საკრედიტო რისკის მართვის პროცედურებში ბანკში გარემოსდაცვით და სოციალურ
საკითხებზე მომუშავე თანამშრომელთა გუნდთან ერთად.
2020 წელს ბანკმა გააფართოვა ბანკის მიერ კლიმატთან დაკავშირებული საკითხების
განხილვის არეალი და განსაზღვრა სათანადო შემდგომი ნაბიჯები. 2021 წელს,
დამოუკიდებელი ექსპერტის დახმარებით დაიწყო კლიმატთან დაკავშირებული სამოქმედო
სტრატეგიის შემუშავება და კლიმატის რისკის ინტეგრირება არსებულ რისკის მართვის
ჩარჩოსა და ბიზნესის მდგრადობის შეფასებაში. ბანკი გეგმავს კლიმატთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გამჟღავნებას კლიმატთან
დაკავშირებული ფინანსური ინფორმაციის
გამჟღავნების სპეციალური ჯგუფის (TCFD) რეკომენდაციების მიხედვით 2021 ფინანსური
წლისთვის. ანგარიშგების მომზადება მოხდება TCFD-ის ოთხივე მიმართულებით მმართველობა, სტრატეგია, რისკის მართვა და რაოდენობრივი ინდიკატორები და მიზნები.
მიუხედავად იმისა, რომ ბანკი ეხლა იწყებს კლიმატთან დაკავშირებული რისკებისა და
შესაძლებლობების უკეთ გააზრებასა და კლიმატის სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავებას,
2021 წელს მყარ საფუძველს ჩაუყრის ამ პროცესს, შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების
გადადგმით:
–
–
–

–
–

–

–

უზრუნველყოს კლიმატთან დაკავშირებული შესაბამისი მმართველობა;
ბანკის მასშტაბით გაზარდოს კლიმატის ცვლილებაზე ცნობიერება და უკეთ
გაანალიზოს კლიმატთან დაკავშირებულ რისკები და შესაძლებლობები;
დაიწყოს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული სცენარის ანალიზები, 2°C
სცენარის ჩათვლით, და შეაფასოს კლიმატთან დაკავშირებული ფიზიკური და
გარადამავალი რისკები რა გავლენას მოახდენენ ბანკის საქმიანობაზე, სტრატეგიაზე და
ფინანსურ კეთილდღეობაზე დროთა განმავლობაში;
განიხილოს
კლიმატთან
დაკავშირებულ
შესაძლებლობები
ყველა
ბიზნეს
სეგმენტისთვის;
გეფ ანალიზის ფარგლებში დააიდენტიფიციროს ის საჭიროებებუ, რომელთა
განხორციელება
აუცილებელი იქნება ბანკში დანერგილი პრაქტიკების TCFD-ის
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად და შეიმუშავოს სამოქმედო გეგმები;
განსაზღვროს როგორც რაოდენობრივი ინდიკატორები კლიმატთან დაკავშირებული
რისკებისა და შესაძლებლობების შესაფასებლად, ასევე იმ ინფორმაციისა და
მონაცემების საჭიროება, რომელიც მნიშვნელოვანია კლიმატთან დაკავშირებული
ინფორმაციის ეფექტური გამჟღავნებისთვის;
გააგრძელეოს Scope 1, 2 და 3 სათბურის აირებთან დაკავშირებით ანგარიშგება და
დაიწყოს დაკრედიტებასთან დაკავშირებული ემისიების გაანგარიშება.
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განცხადება პასუხისმგებლობების შესახებ
ჩვენ, დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, ვადასტურებთ, რომ, რამდენადაც ჩვენთვის
ცნობილია:


შემოკლებული შუალედური ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული
აღრიცხვის 34-ე საერთაშორისო სტანდარტის: „შუალედური ფინანსური ანგარიშგება“ - შესაბამისად და ასახავს
ბანკის აქტივების, ვალდებულებების, ფინანსური მდგომარეობისა და მოგება-ზარალის ჭეშმარიტ და
სამართლიან ხედვას;



შუალედური მმართველობითი ანგარიშგება მოიცავს ინფორმაციის სამართლიან მიმოხილვას, რომელსაც ითხოვს
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების „ემიტენტის შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობისა
და ემიტენტისათვის ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის დანიშვნის წესის დამტკიცების თაობაზე“ მე-4
მუხლის მე-4 პუნქტი (მნიშვნელოვანი მოვლენების მითითება პირველი ექვსი თვის განმავლობაში და ძირითადი
რისკების და გაურკვევლობის აღწერა წლის დარჩენილი ექვსი თვის განმავლობაში); და



შუალედური მმართველობითი ანგარიშგება მოიცავს ინფორმაციის სამართლიან მიმოხილვას, რომელსაც
ითხოვს
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების „ემიტენტის შესახებ ინფორმაციის
გამჭვირვალობისა და ემიტენტისათვის ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის დანიშვნის წესის დამტკიცების
თაობაზე“ მე-4 მუხლის 1-ლი პუნქტის გ) ქვეპუნქტი (ბანკის აქტივობებში განვითარებული მოვლენების,
შედეგების და მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის, ასევე, არსებული ძირითადი რისკების აღწერა და
გასაჯაროება).

ბანკის ფინანსური და ფულადი სახსრების ნაკადების პროგნოზების და ყველა სხვა არსებული ინფორმაციის და
მოვლენებზე შესაძლო შედეგების ან პასუხების გათვალისწინების შემდეგ, სამეთვალყურეო საბჭო დარწმუნებულია,
რომ ბანკს აქვს ადეკვატური რესურსები ოპერატიული არსებობის გასაგრძელებლად ახლო მომავალში და,
შესაბამისად, დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურე საბჭოს წევრებმა მიზანშეწონილად მიიჩნიეს, მიიღონ უწყვეტი
საქმიანობის პრინციპი, როგორც შუალედური მმართველობითი ანგარიშგების მომზადების საფუძველი.

ხელმოწერილი და დამოწმებულია დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს სახელით::

ნილ ჯანინი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

არჩილ გაჩეჩილაძე
გენერალური დირექტორი

2021 წლის 30 აგვისტო
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გამოყენებულ ტერმინთან განმარტებები


შესრულების ალტერნატიული შეფასება (APM). ამ ანგარიშში მენეჯმენტი იყენებს სხვადასხვა APM–ს, რაც მისი აზრით,
დამატებით სასარგებლო ინფორმაციას იძლევა ბანკის ფინანსური საქმიანობის გასაგებად. ეს APM-ები არ არის
განსაზღვრული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით და შეიძლება პირდაპირ შესადარისი არ
იყოს სხვა კომპანიებთან, რომლებიც მსგავს ზომებს იყენებენ. მენეჯმენტს სჯერა, რომ ეს APM-ები უზრუნველყოფს
ბანკის ფინანსური შედეგების საუკეთესო წარმოდგენას, რადგან ეს ზომები გამოიყენება მენეჯმენტის მიერ ბანკის
საოპერაციო შედეგების შესაფასებლად და ყოველდღიური საოპერაციო გადაწყვეტილებების მისაღებად.



საბაზისო შემოსავალი ერთ აქციაზე. ბანკის აქციონერებისთვის განკუთვნილი პერიოდის მოგება, შეფარდებული იმავე
პერიოდის მიმოქცევაში მყოფი ჩვეულებრივი აქციების შეწონილ რაოდენობასთან.



საბალანსო ღირებულება ერთ აქციაზე. ბანკის აქციონერებისთვის განკუთვნილი მთლიანი კაპიტალის ფარდობა
პერიოდის ბოლოს მიმოქცევაში მყოფი ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობასთან. პერიოდის ბოლოს მიმოქცევაში
მყოფი ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობა ტოლია პერიოდის ბოლოს ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობას
გამოკლებული პერიოდის ბოლოს სახაზინო აქციების რაოდენობა.



საკრედიტო რისკის ხარჯი. პერიოდის განმავლობაში მომხმარებელზე გაცემული სესხებისა და ფინანსური საიჯარო
მოთხოვნების მოსალოდნელი ზარალი შეფარდებული იმავე პერიოდის მომხმარებელზე გაცემული სესხებისა და
ფინანსური საიჯარო მოთხოვნების საშუალო ყოველთვიურ მთლიან ბალანსთან.



ფულადი სახსრების მოზიდვის ხარჯი. პერიოდის საპროცენტო ხარჯების ფარდობა ყოველთვიურ საშუალო
პროცენტიან ვალდებულებებთან.



დანახარჯების შემოსავლებთან ფარდობის კოეფიციენტი. პერიოდის
შეფარდებული იმავე პერიოდის მთლიან საოპერაციო შემოსავლებთან.



პროცენტიანი ვალდებულებები. ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ, კლიენტების დეპოზიტები
და თამასუქები და სავალო ფასიანი ქაღალდები.



საპროცენტო სარგებლის მომტანი აქტივები (ფულადი სახსრების გარეშე). მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ, საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები (კორპორაციული აქციების გამოკლებით) და მომხმარებლებზე გაცემული
წმინდა სესხები და ფინანსური საიჯარო მოთხოვნები.



ლევერიჯი (ჯერადი). მთლიანი ვალდებულებების ფარდობა მთლიან კაპიტალთან.



ლიკვიდური აქტივები. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები, მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ და საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები.



ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (LCR). მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (სებ-ის განმარტებით)
შეფარდებული წმინდა ფულადი სახსრების გადინებასთან მომდევნო 30 დღის განმავლობაში (სებ-ის განმარტებით).



სესხის სარგებელი. მომხმარებელზე გაცემული სესხებიდან და ფინანსური საიჯარო მოთხოვნებიდან მიღებული
საპროცენტო შემოსავალი შეფარდებული მომხმარებელზე გაცემული სესხებისა და ფინანსური საიჯარო მოთხოვნების
მთლიანი საშუალო ყოველთვიურ ბალანსზე.



სებ-ის (Basel III) ძირითადი პირველადი კაპიტალის (CET1) ადეკვატურობის კოეფიციენტი. ძირითადი პირველადი
კაპიტალის თანაფარდობა რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებზე, ორივე გამოითვლება სებ-ის ინსტრუქციების
შესაბამისად.



სებ-ის (Basel III) პირველადი კაპიტალის (Tier 1) ადეკვატურობის კოეფიციენტი. პირველადი კაპიტალის თანაფარდობა
რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებზე, ორივე გამოითვლება სებ-ის ინსტრუქციების შესაბამისად.



სებ-ის (Basel III) მთლიანი ადეკვატურობის კოეფიციენტი. ჯამური კაპიტალის თანაფარდობა რისკის მიხედვით
შეწონილ აქტივებზე, ორივე გამოითვლება სებ-ის ინსტრუქციების შესაბამისად.



წმინდა საპროცენტო მარჟა (NIM). პერიოდის წმინდა საპროცენტო შემოსავალი შეფარდებული იმავე პერიოდის
საპროცენტო სარგებლის მომტანი აქტივების ყოველთვიურ საშუალო მაჩვენებელთან, ფულადი სახსრების
გამოკლებით.



წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი (NSFR). სტაბილური დაფინანსების ხელმისაწვდომი ოდენობა (სების განმარტებით) შეფარდებული სტაბილური დაფინანსების საჭირო ოდენობასთან (სებ-ის განმარტებით).



უმოქმედო სესხები (NPL). 90 დღეზე მეტი ხნით ვადაგადაცილებული სესხების ძირი თანხა და პროცენტი და
ხელმძღვანელობის მიერ შეფასებული ნებისმიერი დამატებითი პოტენციური ზარალი.



უმოქმედო სესხების დაფარვის კოეფიციეტი. მომხმარებლებზე გაცემული მთლიანი სესხებისა და ფინანსური საიჯარო
მოთხოვნების მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი შეფარდებული უმოქმედო სესხებთან.

მთლიანი

საოპერაციო

დანახარჯები
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სს „საქართველოს ბანკი“
2021 წლის პირველი ნახევრის ინდივიდუალური შედეგები


უმოქმედო სესხების დაფარვის კოეფიციენტი, კორექტირებული უზრუნველყოფის დისკონტირებული ღირებულებით.
მომხმარებლებზე გაცემული მთლიანი სესხებისა და ფინანსური საიჯარო მოთხოვნების მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალი შეფარდებული უმოქმედო სესხებთან (უზრუნველყოფის დისკონტირებული ღირებულება ემატება
მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს).



საოპერაციო ლევერიჯი. საოპერაციო შემოსავლის პროცენტული ცვლილება საოპერაციო დანახარჯების პროცენტული
ცვლილების გამოკლებით.



საშუალო აქტივებზე უკუგების კოეფიციენტი (ROAA). ბანკის აქციონერებისთვის განკუთვნილი პერიოდის მოგება
შეფარდებული იმავე პერიოდის ყოველთვიურ საშუალო აქტივებთან.



საშუალო კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტი (ROAE). ბანკის აქციონერებისთვის განკუთვნილი პერიოდის მოგება
შეფარდებული იმავე პერიოდის ბანკის აქციონერებისთვის განკუთვნილი საშუალო კაპიტალის ყოველთვიურ
მაჩვენებელთან.



NMF - არა აზრიანი ცვლილება.
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ss “saqarTvelos bankis”
individualuri Sualeduri
finansuri angariSgeba
2021 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT
warmodgenili angariSgeba efuZneba ss “saqarTvelos bankis” finansuri
angariSgebis saerTaSoriso standartebis Sesabamisad momzadebul angariSebs
2021 wlis 30 agvisto

individualuri sabalanso angariSgebebi
2021 wlis 30 ivnisisa da 2020 wlis 31 dekembris mdgomareobiT

(Tanxebi warmodgenilia aTas larebSi)
individualuri sabalanso angariSgeba

2021 wlis

2020 wlis

30 ivnisi

31 dekemberi

(araauditirebuli)
fuli da fuladi ekvivalentebi
moTxovnebi sakredito dawesebulebebis mimarT
sainvesticio fasiani qaRaldebi
klientebze gacemuli sesxebi da

1,576,302
1,951,344
2,021,437

1,828,236
1,986,555
2,419,013

13,856,674

13,200,987

debitoruli davalianeba da sxva sesxebi
winaswari gadaxdebi
sasaqonlo-materialuri maragebi
gamoyenebis uflebiT gadacemuli aqtivebi
sainvesticio qoneba
ZiriTadi saSualebebi
gudvili
aramaterialuri aqtivebi
investiciebi Svilobil kompaniebSi
mogebis gadasaxadis aqtivebi
sxva aqtivebi
gasayidad flobili aqtivebi
sul aqtivebi

22,217
41,249
6,116
76,786
225,643
332,140
33,453
112,287
151,311
141,247
43,719
20,591,925

1,186
37,451
5,795
77,763
219,005
330,269
33,453
104,282
151,311
21,325
272,568
60,859
20,750,058

valdebulebebi meanabreTa winaSe (SeniSvna 5)
valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe (SeniSvna 6)
gamoSvebuli savalo fasiani qaRaldebi (SeniSvna 7)
saijaro valdebulebebi
anaricxebi da gadavadebuli mogeba
mogebis gadasaxadis valdebulebebi
sxva valdebulebebi
sul valdebulebebi

13,520,010
2,638,922
1,369,771
86,884
47,438
70,467
98,143
17,831,635

13,496,478
2,830,706
1,450,598
89,812
46,318
59,663
301,287
18,274,862

moTxovnebi finansuri ijaridan (SeniSvna 4)

sawesdebo kapitali
damatebiT Setanili kapitali
saxazino aqciebi
sxva rezervebi
gaunawilebeli mogeba
sul kapitali
sul valdebulebebi da kapitali

generaluri direqtori

finansuri direqtori

sameTvalyureo sabWos Tavmjdomare

27,994
198,687
(10)
8,627
2,524,992
2,760,290
20,591,925

27,994
216,227
(10)
60,848
2,170,137
2,475,196
20,750,058

arCil gaCeCilaZe

sulxan gvalia

nil janini

2021 wlis 30 agvisto

1

mogeba-zaralis individualuri angariSgebebi
2021 da 2020 wlebis 30 ivnisiT dasrulebuli eqvsi TvisaTvis

(Tanxebi warmodgenilia aTas larebSi)
mogeba-zaralis individualuri angariSgeba

2021 wlis 2020 wlis
30 ivnisi

30 ivnisi

(araauditirebuli)
efeqturi ganakveTiT daTvlili saprocento Semosavali
sxva saprocento Semosavali
saprocento Semosavali

808,061
47
808,108

707,955
305
708,260

saprocento xarji
depozitebis dazRvevis xarji
wminda saprocento Semosavali

(391,161)
(6,254)
410,693

(362,990)
(3,651)
341,619

Semosavali gasamrjelodan da sakomisiodan
gasamrjelo da sakomisio xarji
wminda Semosavali gasamrjelodan da sakomisiodan

160,522
(73,239)
87,283

115,727
(59,161)
56,566

36,096
42,778

52,506
13,897

saoperacio Semosavali

576,850

464,588

xelfasebi da TanamSromelTa sxva Semosavali (SeniSvna 8)
administraciuli xarjebi (SeniSvna 8)
cveTa da amortizacia
sxva saoperacio xarji
saoperacio xarjebi

(104,249)
(44,458)
(37,621)
(1,337)
(187,665)

(95,293)
(39,469)
(36,577)
4,853
(166,486)

ucxouri valutidan miRebuli wminda mogeba, wminda
sxva saoperacio (xarji) / Semosavali

Semosavali asocirebuli sawarmoebidan

(4,132)

414

saoperacio Semosavali riskis xarjamde
klientebze gacemuli sesxebis mosalodneli gaufasurebis danaricxi
finansuri ijaridan moTxovnebze mosalodneli gaufasurebis danaricxi
gaufasurebis danaricxi finansur aqtivebsa da anaricxebze
gaufasurebis danaricxi sxva aqtivebze
riskis xarji

385,053
(5,534)
2
11,784
(4,248)
2,004

298,516
(210,161)
(60)
(21,198)
(8,663)
(240,082)

wminda saoperacio Semosavali erTjerad xarjebamde

387,057

58,434

wminda erTjeradi xarjebi

(74)

(41,289)

mogeba mogebis gadasaxadis xarjamde

386,983

17,145

mogebis gadasaxadis xarji

(32,128)

periodis mogeba

354,855

22,806

bazisuri da ganzavebuli mogeba erT aqciaze

12.6807

0.8150

5,661

2

sruli Semosavlis individualuri angariSgeba
2021 da 2020 wlebis 30 ivnisiT dasrulebuli eqvsi TvisaTvis

(Tanxebi warmodgenilia aTas larebSi)
sruli Semosavlis individualuri angariSgeba

2021 wlis 2020 wlis
30 ivnisi

30 ivnisi

(araauditirebuli)
periodis mogeba

354,855

22,806

(26,888)

38,666

sxva sruli Semosavali

momavalSi mogeba-zaralis angariSgebaSi gadasareklasificirebeli
sxva sruli Semosavali
– cvlileba sxva srul SemosavalSi asaxuli samarTliani RirebulebiT
Sefasebuli sainvesticio savalo instrumentebis samarTlian
RirebulebaSi
– sxva srul SemosavalSi asaxuli samarTliani RirebulebiT Sefasebuli
finansuri aqtivebis realizebuli Semosavali, reklasificirebuli
individualur mogeba-zaralis angariSgebaSi
– cvlileba sxva srul SemosavalSi asaxuli samarTliani RirebulebiT
Sefasebuli sainvesticio savalo instrumentebis mosalodneli
gaufasurebis danakargebis rezervSi
momavalSi mogeba-zaralis angariSgebaSi gadasareklasificirebeli
wminda sxva sruli Semosavali

(25,332)

(1,513)

(1,186)

1,131

(53,406)

38,284

momavalSi mogeba-zaralis angariSgebaSi armosaxvedri
sxva sruli Semosavali
– wminda (xarji) Semosavali sxva srul SemosavalSi asaxuli
samarTliani RirebulebiT Sefasebuli
sainvesticio sawesdebo kapitalis instrumentebidan

1,185

(1,063)

1,185

(1,063)

sxva sruli Semosavali periodis ganmavlobaSi

(52,221)

37,221

sruli Semosavali periodis ganmavlobaSi

302,634

60,027

momavalSi mogeba-zaralis angariSgebaSi armosaxvedri
wminda sxva sruli (xarji) Semosavali

3

aqcionerTa kapitalSi cvlilebebis angariSgebebi
2021 da 2020 wlebis 30 ivnisiT dasrulebuli eqvsi TvisaTvis

(Tanxebi warmodgenilia aTas larebSi)
sawesdebo
kapitali
naSTi 2019 wlis 31 dekembers
sul sruli Semosavali
wilobrivi gadaxdebis Sedegad warmoqmnili
aqciebis zrda
gacemebi wilobrivi instrumentebiT gadaxdis
gegmis farglebSi

27,994
-

naSTi 2020 wlis 30 ivniss (araauditirebuli)

27,994

damatebiT
Setanili
kapitali
183,084
-

saxazino
aqciebi
(10)
-

sxva
rezervebi
(13,763)
37,221

gaunawilebeli
mogeba
1,871,416
22,806

sul
kapitali
2,068,721
60,027

-

27,679

-

-

-

27,679

-

(20,738)

-

-

-

(20,738)

sawesdebo
kapitali
naSTi 2020 wlis 31 dekembers
sul sruli Semosavali
wilobrivi gadaxdebis Sedegad warmoqmnili
aqciebis zrda
gacemebi wilobrivi instrumentebiT gadaxdis
gegmis farglebSi

27,994
-

naSTi 2021 wlis 30 ivniss (araauditirebuli)

27,994

190,025

damatebiT
Setanili
kapitali
216,227
-

(10)

saxazino
aqciebi
(10)
-

23,458

sxva
rezervebi
60,848
(52,221)

1,894,222

gaunawilebeli
mogeba
2,170,137
354,855

2,135,689

sul
kapitali
2,475,196
302,634

-

21,652

-

-

-

21,652

-

(39,192)

-

-

-

(39,192)

198,687

(10)

8,627

2,524,992

2,760,290

4

fuladi saxsrebis moZraobis individualuri angariSgebebi
2021 da 2020 wlebis 30 ivnisiT dasrulebuli eqvsi TvisaTvis

(Tanxebi warmodgenilia aTas larebSi)
fuladi saxsrebis moZraobis individualuri angariSgeba

2021 wlis 2020 wlis
30 ivnisi

30 ivnisi

(araauditirebuli)
fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan
miRebuli procenti
gadaxdili procenti

819,831
(393,508)

519,156
(349,997)

miRebuli gasamrjelo da sakomisio

160,557

130,734

gadaxdili gasamrjelo da sakomisio
uZravi qonebis realizaciidan miRebuli Semosavali

(73,239)
5,040

(59,161)
8,990

ucxouri valutis vaWrobidan wminda realizebuli mogeba
klientebze gacemuli gafuWebuli sesxebis amoReba

51,227
32,877

44,247
13,557

sxva miRebuli Semosavali (gadaxdili xarji)
gadaxdili xelfasebi da TanamSromelTa sxva Semosavali

118
(82,597)

(5,364)
(67,614)

(49,808)

(48,055)

470,498

186,493

gadaxdili saerTo, administraciuli da saoperacio xarji
fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan saoperacio aqtivebsa
da valdebulebebSi cvlilebebamde

wminda (zrda) kleba saoperacio aqtivebSi
moTxovnebi sakredito dawesebulebebis mimarT

(35,940)

30,662

(1,058,039)
(8,017)

(187,974)
(7,149)

(134,467)

(509,854)

(13,994)
306,427

(636,759)
1,010,010

6,331

(33,247)

wminda fuladi nakadebi saoperacio saqmianobaSi mogebis gadasaxadis gadaxdamde
gadaxdili mogebis gadasaxadi

(467,201)
-

(147,818)
(15,303)

wminda fuladi nakadebi saoperacio saqmianobaSi

(467,201)

(163,121)

364,656

(271,750)

62,816

20,372

77

138

(45,132)
401

(60,930)
632

382,818

(311,538)

klientebze gacemuli sesxebi da moTxovnebi finansuri ijaridan
winaswari gadaxdebi da sxva aqtivebi

wminda zrda (kleba) saoperacio valdebulebebSi
valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe
gamoSvebuli savalo fasiani qaRaldebi
valdebulebebi meanabreTa winaSe
saijaro valdebulebebi
sxva valdebulebebi

fuladi nakadebi gamoyenebuli sainvesticio saqmianobaSi
investiciebi Svilobil kompaniebSi
sainvesticio fasiani qaRaldebis gayidva (SeZena)
sainvesticio qonebisa da gasayidad flobili aqtivebis
gayidvidan miRebuli Semosavali
ZiriTadi saSualebebis da aramaterialuri aqtivebis
gayidvidan miRebuli Semosavali
ZiriTadi saSualebebis da aramaterialuri aqtivebis SeZena
miRebuli dividendebi
wminda fuladi nakadebi gamoyenebuli sainvesticio saqmianobaSi
fuladi nakadebi gamoyenebuli finansur saqmianobaSi
gamoSvebuli savalo fasiani qaRaldebis gamosyidva

(19,625)

-

saijaro valdebulebis Ziri Tanxebis gadaxdebi

(12,639)

(1,365)

gadaxdili dividendebi
saxazino aqciebis SeZena

(60,135)

(28)
(20,738)

wminda fuladi nakadebi gamoyenebuli finansur saqmianobaSi

(92,399)

(22,131)

savaluto kursis efeqti fulsa da fulis ekvivalentebze

(75,167)

18,923

15

52

fulisa da fulis ekvivalentebis wminda kleba

(251,934)

(477,815)

fuli da fulis ekvivalentebi, periodis dasawyisSi

1,828,236

1,933,646

fuli da fulis ekvivalentebi, periodis bolos

1,576,302

1,455,831

mosalodneli gaufasurebis danaricxis efeqti fulsa da fulis ekvivalentebze

5

SeniSvna 1 – ZiriTadi saqmianoba
ss `saqarTvelos banki~ (`banki~) dafuZnda 1994 wlis 21 oqtombers, saaqcio sazogadoebis
saxiT (`ss~), saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad. banki funqcionirebs saqarTvelos
erovnuli bankis (`seb~; saqarTvelos centraluri banki) mier 1994 wlis 15 dekembers
gacemuli zogadi sabanko licenziis safuZvelze. bankis umTavresi saqmianobaa sabanko da
aqtivebisa da qonebis marTvis momsaxurebis gaweva korporaciuli da individualuri
klientebisaTvis.
banki sazogadoebisgan iRebs depozitebs, gascems kredits, axorcielebs gadaricxvebs
rogorc saqarTvelos farglebSi, ise mis farglebs gareT, awarmoebs valutis gacvlas. misi
saTao ofisi mdebareobs saqarTveloSi, TbilisSi. 2021 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT, banks
aqvs 211 servis centri saqarTvelos yvela did qalaqSi (2020: 211). bankis registrirebuli
iuridiuli misamarTia: saqarTvelo, Tbilisi, 0160, gagarinis quCa #29a.
2021 wlis 30 ivnisis da 2020 wlis 31 dekembris mdgomareobiT, qvemoT CamoTvlili
aqcionerebi flobdnen bankis gamoSvebuli aqciebis 5%-ze mets. danarCeni aqcionerebi
individualurad flobdnen gamoSvebuli aqciebis 5%-ze naklebs.
aqcioneri
ss ”bijeo jgufi”
სss “saqarTvelos bankis jgufi”
sxvebi (cal-calke 5%-ze naklebi)
jami

30 ivnisi 2021, %
79.78%
19.78%
0.44%
100.00%

31 dekemberi 2020, %
79.78%
19.78%
0.44%
100.00%

SeniSvna 2 – momzadebis safuZveli da ZiriTadi saaRricxvo politika
winamdebare individualuri finansuri angariSgeba momzadebulia finansuri angariSgebis
saerTaSoriso standartebis Sesabamisad (`fass~).
winamdebare individualuri finansuri angariSgeba warmodgenilia aTas larSi, garda erT
aqciaze daTvlili monacemebisa da sxvagvarad aRniSnuli SemTxvevebisa.

6

SeniSvna 3 – informacia segmentebis Sesaxeb
menejmentis miznebisaTvis, banki organizebulia Semdeg biznes segmentad:



sacalo sabanko saqmianoba
korporaciuli sabanko saqmianoba investiciebis marTvis saqmianoba

qvemoT mocemuli cxrili asaxavs saoperacio Semosavals da mogebas da aqtivebisa da
valdebulebebis Sesaxeb garkveul informacias bankis biznes segmentebTan dakavSirebiT, 2021
wlis 30 ivnisiT dasrulebuli eqvsTviani periodisaTvis (araaudirebuli):
korporaciuli
sainvesticio
saqmianoba

sacalo
sabanko
saqmianoba
wminda saprocento Semosavali
wminda gasamrjelo da sakomisio
ucxouri valutidan wminda
Semosavali
sxva Semosavlebi (xarjebi)
saoperacio Semosavali

sul

265,935
68,087

144,758
19,196

410,693
87,283

21,027

15,069

36,096

17,204
372,253

25,574
204,597

42,778
576,850

(151,148)
(4,132)

(36,517)
-

(187,665)
(4,132)

216,835

168,218

385,053

(40,487)

42,491

2,004

176,486

210,571

387,057

-

(74)

(74)

mogeba, mogebis gadasaxadis xarjamde

176,486

210,497

386,983

mogebis gadasaxadis xarji

(14,653)

(17,475)

(32,128)

161,833

193,022

354,855

13,942,449
12,262,269

6,649,476
5,569,366

20,591,925
17,831,635

sxva saoperacio xarjebi
Semosavali asocirebuli sawarmoebidan
saoperacio Semosavali
riskis xarjamde
riskis xarji
wminda saoperacio Semosavali
erTjerad xarjebamde
wminda erTjeradi xarjebi

periodis mogeba
aqtivebi da valdebulebebi
2021 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT
jamuri aqtivebi
jamuri valdebulebebi
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SeniSvna 3 – informacia segmentebis Sesaxeb (gagrZeleba)
qvemoT mocemuli cxrili asaxavs saoperacio Semosavals da mogebas da aqtivebisa da
valdebulebebis Sesaxeb garkveul informacias bankis biznes segmentebTan dakavSirebiT, 2020
wlis 30 ivnisiT dasrulebuli eqvsTviani periodisaTvis (araaudirebuli):
sacalo
sabanko
saqmianoba
wminda saprocento Semosavali
wminda gasamrjelo da sakomisio
ucxouri valutidan wminda
Semosavali
sxva Semosavlebi (xarjebi)

korporaciuli
sainvesticio
saqmianoba

sul

219,525

122,094

341,619

40,322

16,244

56,566

28,593

23,913

52,506

5,518

8,379

13,897

293,958

170,630

464,588

(133,970)

(32,516)

(166,486)

414

-

414

160,402

138,114

298,516

(151,759)

(88,323)

(240,082)

8,643

49,791

58,434

wminda erTjeradi xarjebi

(39,922)

(1,367)

(41,289)

mogeba, mogebis gadasaxadis xarjamde

(31,279)

48,424

17,145

7,807

(2,146)

5,661

(23,472)

46,278

22,806

jamuri aqtivebi

13,325,710

7,424,348

20,750,058

jamuri valdebulebebi

11,990,802

6,284,060

18,274,862

saoperacio Semosavali
sxva saoperacio xarjebi
Semosavali asocirebuli sawarmoebidan
saoperacio Semosavali
riskis xarjamde
riskis xarji
wminda saoperacio Semosavali
erTjerad xarjebamde

mogebis gadasaxadis xarji
periodis mogeba
aqtivebi da valdebulebebi
2020 wlis 31 dekembris mdgomareobiT
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SeniSvna 4 – klientebze gacemuli sesxebi
30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

31 dekemberi
2020

komerciuli sesxebi
ipoTekuri sesxebi
mikro sesxebi
samomxmareblo sesxebi
salombarde sesxebi
klientebze gacemuli sesxebi, bruto
minus – mosalodneli danakargebis rezervi
klientebze gacemuli sesxebi, neto

4,727,151
3,790,669
3,304,667
2,258,686
152,836
14,234,009
(383,252)
13,850,757

4,584,832
3,745,679
3,128,671
2,045,258
103,384
13,607,824
(410,735)
13,197,089

moTxovnebi finansuri ijaridan, bruto
minus – mosalodneli danakargebis rezervi
moTxovnebi finansuri ijaridan, neto

5,936
(19)
5,917

3,919
(21)
3,898

13,856,674

13,200,987

sul klientebze gacemuli sesxebi da
moTxovnebi finansuri ijaridan

30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

fizikuri pirebi
vaWroba
samomxmareblo nawarmis warmoeba
uZravi qonebis developmenti
turizmi da maspinZloba
energetika
infrastruqturuli developmenti
momsaxureba
finansuri Suamavloba
samTomopovebiTi mrewveloba
transporti da komunikacia
sxva
klientebze gacemuli sesxebi, bruto
minus – mosalodneli danakargebis rezervi
klientebze gacemuli sesxebi, neto

7,822,170
1,041,368
1,010,255
968,872
893,445
389,101
305,543
257,046
211,961
197,998
172,929
963,321
14,234,009
(383,252)
13,850,757

30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

fizikuri pirebi
kerZo kompaniebi
saxelmwifo seqtori
klientebze gacemuli sesxebi, bruto
minus – mosalodneli danakargebis rezervi
klientebze gacemuli sesxebi, neto

7,822,170
6,397,676
14,163
14,234,009
(383,252)
13,850,757

31 dekemberi
2020
7,395,492
1,025,082
1,086,377
944,364
843,890
251,433
268,114
244,706
92,405
200,407
279,607
975,947
13,607,824
(410,735)
13,197,089

31 dekemberi
2020
7,395,492
6,192,198
20,134
13,607,824
(410,735)
13,197,089
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SeniSvna 5 – valdebulebebi meanabreTa winaSe
30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

vadiani anabrebi
mimdinare angariSebi
valdebulebebi meanabreTa winaSe

7,550,350
5,969,660
13,520,010

30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

fizikuri pirebi
kerZo kompaniebi
saxelmwifo seqtori
valdebulebebi meanabreTa winaSe

7,593,307
4,074,897
1,851,806
13,520,010

30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

fizikuri pirebi
saxelmwifo servisebi
finansuri Suamavloba
vaWroba
infrastruqturuli developmenti
transporti da komunikacia
momsaxureba
samomxmareblo nawarmis warmoeba
uZravi qonebis developmenti
energetika
turizmi da maspinZloba
sxva
valdebulebebi meanabreTa winaSe

7,593,307
1,839,446
992,261
693,498
527,866
392,902
319,750
295,378
158,254
94,009
68,066
545,273
13,520,010

31 dekemberi
2020
7,584,777
5,911,701
13,496,478

31 dekemberi
2020
7,406,060
4,174,873
1,915,545
13,496,478

31 dekemberi
2020
7,406,060
1,866,346
824,730
773,058
563,026
495,891
423,482
274,609
146,293
75,212
65,825
581,946
13,496,478

SeniSvna 6 – valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe da sxva
sesxebi
30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

31 dekemberi
2020

nasesxebi saxsrebi saerTaSoriso sakredito dawesebulebebisgan
moklevadiani sesxebi erovnuli bankisgan
sakorespondento angariSebi
vadiani anabrebi da bankTaSorisi sesxebi
qve-jami
ara-konvertirebadi subordinirebuli valdebulebebi

1,275,946
398,186
218,073
65,009
1,957,214
681,708

1,260,060
590,293
196,892
75,813
2,123,058
707,648

valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe da sxva sesxebi

2,638,922

2,830,706
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SeniSvna 7 – gamoSvebuli savalo fasiani qaRaldebi
30 ivnisi 2021
(araauditirebuli)

obligaciebi
damatebiTi pirveladi kapitalis obligaciebi
sadepozito serTifikatebi
gamoSvebuli savalo fasiani qaRaldebi

31 dekemberi
2020

965,306
311,977
92,488
1,369,771

1,020,428
323,320
106,850
1,450,598

SeniSvna 8 – xelfasebi da TanamSromelTa sxva Semosavali, da saerTo da
administraciuli xarjebi
30 ivniss dasrulebuli eqvsi
TvisaTvis (araauditirebuli)
2021
2020
xelfasebi da bonusebi
sapensio xarjebi
sul xelfasebi da TanamSromelTa sxva Semosavali
SekeTebis xarjebi
marketingi da reklama
saoperacio gadasaxadebi
iuridiuli da sxva profesiuli momsaxurebis xarjebi
saofise maragebi
komunikaciebi
ijaris xarjebi
usafrTxoeba
dazRveva
samogzauro xarjebi
TanamSromelTa ayvanisa da gadamzadebis xarjebi
korporaciuli maspinZloba da garToba
jarimebi
sxva
saerTo da administraciuli xarjebi

(102,580)
(1,669)
(104,249)

(93,838)
(1,455)
(95,293)

(15,697)
(8,714)
(4,734)
(3,204)
(2,284)
(2,207)
(1,902)
(1,615)
(1,588)
(1,472)
(530)
(351)
(15)
(145)
(44,458)

(6,943)
(8,011)
(4,845)
(5,625)
(2,729)
(2,323)
(2,396)
(1,058)
(1,474)
(1,821)
(1,112)
(1,062)
(14)
(56)
(39,469)
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