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Providing banks with commercial resources and regulating risks in global recession conditions
Summary
On the modern stage, in financial or economic crisis conditions, for social and economic
development of Georgia, one of the important objectives is to study the issues of providing commercial
banks with financial resources. And it is also conditioned by the fact that revealing sustainability
providing factors in the development of banking system and the ways of introducing them in practice,
gives us opportunity to use this system thoroughly as an important basis in order to reach economic
stability. We mean to highlight the condition that transformations, in the sphere of banking system
sustainability, are discussed as systemic part of the whole economic transformation.
We think that the National Bank, in order to take banking system trustworthiness and money
existing out of the banks within bank channels, should work out deposit insurance system organization
and functioning principles, and improve minimal controlling capital requirement fulfillment towards
banks and open currency credit limit protecting action of control by them.
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გიორგი აბუსელიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

კომერციული ბანკების რესურსებით უზრუნველყოფა და რისკების რეგულირება
გლობალური ეკონომიკური რეცესიების პირობებში
თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკაში სისტემური ხასიათის მნიშვნელოვანი
გარდაქმნები მიმდინარეობს. ამასთან, თავიანთი საქმიანობის სპეციფიკით ბანკები მრავალმხრივ კრიზისული, ძნელად პროგნოზირებადი და ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი პროცესების ცენტრში აღმოჩნდნენ.
კომერციული ბანკის წარმატება დიდწილადაა დამოკიდებული იმ ფაქტორების
გათვალისწინებით, რომლებიც საკრედიტო პოტენციალის სახსრების მოზიდვაზე ახდენენ
გავლენას. საბანკო პოლიტიკის ეფექტიანობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია საკრედიტო პოტენციალის სახსრების ფორმირებაზე, რომლის განმსაზღვრელ უმნიშვნელოვანეს
ფაქტორად ბანკების ფინანსური რესურსების მდგრადობა და მისი ზრდის დინამიკა გვევლინება. საბანკო სისტემაში როგორც ცნობილია თანხების მოზიდვა ხორციელდება წყაროებიდან,
რომლებშიც მთავარ როლს თამაშობენ: კომერციული ბანკების საკუთარი სახსრები, მოსახლეო-
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ბის სხვადასხვა ფენების დანაზოგები, ორგანიზაციებისა და ფონდების სახსრები.
ბანკების ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური კაპიტალი ვადიანი დეპოზიტებია. დეპოზიტების 90%-ზე მეტი კი ფიზიკური პირების ანაბრებზე მოდის. მთლიან დეპოზიტებში ვადიანი
ანაბრების წილი ბოლო დროს 42%-დან 37%-მდე შემცირდა, რაც განპირობებულია რამდენიმე
მიზეზით. ჯერ ერთი, ანაბრებზე არსებული საპროცენტო განაკვეთი ინფლაციის ხარჯზე
მთლიანად ქრება, გარდა ამისა, პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მოლოდინი საბანკო სექტორზე მყისიერად რეაგირებს.
კომერციული ბანკების საკრედიტო პოტენციალის სახსრების წყაროებში ეროვნული
ბანკის კრედიტებს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. აღნიშნული წყაროების სპეციფიკა
მდგომარეობს შემდეგში:
ა) ეროვნული ბანკის კრედიტები არის ემისიის სახსრები, ფულადი მასის მოცულობის
რეგულირებისა და საბანკო სისტემის ლიკვიდობის ძირითადი ინსტრუმენტი;
ბ) ეროვნული ბანკის მიერ, რეფინანსირების წესით კომერციული ბანკისათვის გაიცემა
კრედიტები.
ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკებისათვის, კრედიტის გაცემის მიზანია,
კომერციული ბანკის საკრედიტო პოტენციალის წყაროების იმ ნაწილის ანაზღაურება, რეფინანსირება, რომელიც ბანკების კომიტენტების ზემოთ მითითებულ კრედიტებშია ამოქმედებული.
კომერციული ბანკების მიერ, ეროვნული ბანკების კრედიტების გამოყენების შესაძლებლობა,
მეურნეობის განვითარების ამა თუ იმ ეტაპზე, ქვეყნის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკით განისაზღვრება. სებ-ის მონეტარული პოლიტიკის კიდევ ერთი ინსტრუმენტის – მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების საშუალებით ხდება საბანკო სესხებისა და დეპოზიტების დინამიკაზე
ზემოქმედება. 2007 წ. მაისში განხორციელდა დარეზერვების წესის ცვლილება. გაუქმდა განსხვავებული სავალდებულო რეზერვების ნორმები და 13%-იანი ერთიანი ნორმა იქნა შემოღებული. აქვე შევნიშნავთ, რომ აგვისტოში საომარი მოქმედებების შედეგად მნიშვნელოვანი
ცვლილება მოხდა, 2008 წლის 2 ოქტომბრიდან მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის ნორმა 13დან 5%-მდე შემცირდა. ამ ცვლილებამ კომერციულ ბანკებს საშუალება მისცა:
ა) უფრო ეფექტიანად ემართათ ლიკვიდური სახსრები და არ დაეგროვებინათ ნამეტი
თანხა საკორესპონდენტო ანგარიშებზე;
ბ) კიდევ ერთი ინსტრუმენტის ამოქმედების – 2007 წლის დეკემბრიდან კომერციულმა
ბანკებმა აქტიურად დაიწყეს სებ-ის ერთდღიანი სესხებით სარგებლობა. ერთდღიანი სესხები
განკუთვნილია საბანკო სისტემისადმი ლიკვიდობის მისაწოდებლად და საბანკო სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წლებში მთავარ ამოცანას ფულადსაკრედიტო ინსტრუმენტებით საბანკო სისტემიდან ზედმეტი ლიკვიდობის ამოღება
წარმოადგენდა და ამ მიზნისათვის ძირითადად სადეპოზიტო სერთიფიკატები გამოიყენებოდა, ერთდღიანი სესხები უფრო ეფექტიანს ხდიდა სადეპოზიტო სერთიფიკატებით ჭარბი
ლიკვიდობის ამოღებას. საჭიროების შემთხვევაში, კომერციულ ბანკებს შეეძლოთ დაეგირავებინათ თავიანთ მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდები და მიეღოთ ერთდღიანი
სესხი. შესაბამისად, კომერციულ ბანკებს სებ-ის ფასიან ქაღალდებში სახსრების განთავსების
მეშვეობით, მოულოდნელი ლიკვიდობის დეფიციტის პრობლემის წარმოქმნისას მისი სწრაფი
მოგვარების შესაძლებლობა ჰქონდათ. ეს კიდევ უფრო ზრდიდა სადეპოზიტო სერთიფიკატებით კომერციული ბანკების დაინტერესებას.
2007 წლის 22 აგვისტოს ¹224 და ¹225, ასევე 2007 წლის 31 დეკემბრის ¹346 ბრძანებების
«საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებათა რეპო ოპერაციების შესახებ» და «საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკებისათვის ერთდღიანი კრედიტების გაცემის შესახებ» დებულებებში შეტანილი იქნა ცვლილებები, რაც ითვალისწინებდა
სადეპოზიტო სერტიფიკატებისა და ობლიგაციების გამოყენების პერსპექტივას კრედიტის
უზრუნველყოფის საშუალებად.
გლობალური ეკონომიკური რეცესიების პირობებში კომერციული ბანკების ფინანსური
რესურსების გასაუმჯობესებლად საჭიროა სახსრების ვადიანი სტრუქტურის ანალიზი, რომე-
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ლიც საშუალებას მოგვცემს ჩატარდეს წონასწორობის ანალიზი და ამით შეფასდეს საკრედიტო
პოტენციალის სახსრების ვადიანი ტრანსფორმაციის არალიკვიდობის რისკის ხარისხი.
ბოლო პერიოდში ფინანსური მომსახურების სფეროში მიმდინარე გლობალიზაციის
პროცესი, რომელიც ფინანსური ტექნოლოგიების სირთულის ზრდის პარალელურად მიმდინარეობს, ბანკების საქმიანობას სულ უფრო მრავალფეროვანს და რთულს ხდის.
საბანკო სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით კომერციული ბანკების
საქმიანობის რეგულირებაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბანკების კაპიტალიზაციის დონეს, ბანკების მიერ რისკების მართვისა და დივერსიფიკაციის საკითხებს, კორპორაციული მართვის პრინციპების დანერგვას, შიდა კაპიტალის სისტემების სრულყოფის დაჩქარებას.
საბანკო სისტემის საიმედოობისა და ფინანსური მდგრადობის განმსაზღვრელი
პირობების განხილვამ (ქვეყნის ეკონომიკის თავისებურებების გათვალისწინებამ, საზღვარგარეთის განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების დაგროვილი გამოცდილების
საფუძველზე) საშუალება მოგვცა დავასკვნათ, რომ ბანკების ფინანსური მდგრადობა, რომელიც
კორექტირებულია თავისი საიმედობის მიხედვით, შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, ამიტომ
იქმნება ობიექტურად მიზანშეწონილობა საიმედოობის განსაზღვრის დროს, რომ შემოღებულ
იქნეს ,,მდგრადობის ხარისხის” ცნება, ამ ხარისხის სამი ვარიანტით: ა) მდგრადობა უცვლელი
სტაბილური პარამეტრების პირობებში; ბ) მდგრადობა ბანკის ოპერაციების მოცულობების შემცირების შემთხვევაში და გ) მდგრადობა ბანკის საქმიანობის მუდმივად მზარდი მასშტაბების
შემთხვევაში (აქტივების და რენტაბელობის ზრდა); მეორე, საბანკო სისტემის საიმედოობისა და
მდგრადობის უზრუნველყოფა გულისხმობს არა მარტო ამა თუ იმ ბანკის მესაკუთრეთა
ინტერესების დაცვას, არამედ ამასთანავე კლიენტებისა და მეანაბრეების დაცვას, მთლიანად
საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მიდგომის
საფუძველზე, ქვეყნის საბანკო სისტემის საქმიანობის სტაბილიზაციისა და განმტკიცების
აუცილებლობას; მესამე, საბანკო სისტემის ფინანსური მდგრადობა, როგორც კომერციული
ბანკების მნიშვნელოვანი პირობები განხილული უნდა იქნეს არა მხოლოდ ,,ეკონომიკური წონასწორობის” შესაფასებლად, არამედ საბაზრო ეკონომიკაში მათი ფუნქციონირების დინამიკაში. ამასთან, ეს დინამიური მდგრადობა მნიშვნელოვანია არა მარტო კონიუნქტურის გაუარესების, საქმიანი აქტივობის დაცემის პირობებში, არამედ ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის
პროცესშიც. რა თქმა უნდა, ყველაზე საუკეთესო მესამე ვარიანტია და თუ მას შევარჩევთ,
აუცილებელია კომერციული ბანკის მმართველობამ ბანკის საქმიანობის განვითარების გრძელვადიან, სტრატეგიულ გეგმაში წინასწარ გაითვალისწინოს იგი და პარალელურად მოსალოდნელი თითოეული ვარიანტის პირობებში აუცილებელი რეზერვების შექმნით, მოახდინოს
საბანკო სისტემის საიმედობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა.
ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, ეროვნულმა ბანკმა საბანკო სისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფისა და ბანკების გარეთ არსებული
ფულადი მასის საბანკო არხებში მოქცევის მიზნით, აუცილებელია: 1. შეიმუშაოს დეპოზიტების
დაზღვევის სისტემის მოწყობისა და ფუნქციონირების პრინციპები, და, 2. სრულყოს კომერციული ბანკების მიმართ მინიმალური საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნების შესრულებისა და მათ მიერ, ღია სავალუტო კრედიტის ლიმიტის დაცვის კონტროლის მექანიზმის
მოქმედება. ყოველივე თავის მხრივ, საბოლოო ჯამში საბანკო საქმიანობაში ლიკვიდობის
რეგულირებას გააუმჯობესებს.
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გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. თბ., 2012.
2010 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ”საერთაშორისო ბიზნესის” კათედრამ, მოლდოვის, პრაღის, ოდესის, ბუქარესტის უნივერსიტეტების შესაბამისი პროფილის კათედრებთან გააფორმა ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი. ამ ხელშეკრულების ჩარჩოებში 2011 წლის 27 სექტემბერს მოლდოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ”საერთაშორისო
ტურიზმი მსოფლიო ბიზნესის ფენომენი,” რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს კათედრის წევრებმა. 2011 წლის 15
აპრილს ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ოდესის სახელმწიფო ეკონომიკურ უნივერსიტეტში ”თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკურ სისტემაში საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება”: 2011 წლის სექტემბერში ოდესის, თბილისის, ვარშავის, მოლდოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტების პროფესორების მიერ
გამოიცა ერთობლივი სახელმძღვანელო საერთაშორისო ეკონომიკაში (რედაქტორები პროფ. ი.კოზაკი და თ.
შენგელია), 2012 წლის თებერვალში ბუქარესტის, თბილისის, მოლდოვის, ოდესის უნივერსიტეტების ბაზაზე,
საერთაშორისო ბიზნესის პრობლემატიკის ერთობლივი კვლევის მიზნით შეიქმნა სამეცნიერო კონსორციუმი და
განისაზღვრა საკვლევი პროექტი: ”ეკონომიკური ბიზნესციკლების პროგრამების მოდერნიზაცია, ჰარმონიზაცია
და შესაბამისობა ევროკავშირის პოლიტიკასთან.” ამ პროექტს თსუ-ს მხრიდან ხელი მოაწერა რექტორმა ბ-მა ა.
კვიტაშვილმა, ბუქარესტის უნივერსიტეტიდან რექტორმა ბ-მა ი. სპანილესკუმ, მოლდოვის უნივერსიტეტიდან
რექტორმა პროფ. ა გალბენმა, ოდესის ეროვნული ეკონომიკური უნივერსიტეტიდან პროფ. მ.ზვერიაკოვმა, დამფინანსებელი მხარე ევრაზიიის ფონდია. ამ პროექტის რეალიზაციაში თსუ-ს მხრიდან მონაწილეობას მიიღებს
საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა. ამ ერთობლივი სამეცნიერო ღონისძიებების ლოგიკური გაგრძელებაა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის მიერ 6-7 აპრილს
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ”გლობალიზაცია, საერთაშორისო
ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები”. წინამდებარე კრებულში წარმოდგენილია
ქართველი და უცხოელი მეცნიერების კვლევები ამ სფეროში, რომლებიც განსხვავებულ ჭრილში წარმოგვიდგენენ
საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალურ პრობლემატიკას.

Globalization, Contemporary Problems of International
Business and Development Trends
International Scientific – Practical Conference, April 6-7, 2012
The Compendium of reports was prepared for an international scientific - practical conference on the topic “Globalization, Contemporary Problems of International Business and Development Trends”. The conference
was organized by International Business Department of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and was held
on April 6-7, 2012. The conference included researches of Georgian and foreign scientists on the relevant business
topics. This Compendium included the following topics: Economic Problems of International Business and Globalization; Development of International Trade under the Conditions of Global Crisis; Financial and Monetary Relations in International Business; As well Investment Policy during the Conditions of Globalization; Socio-cultural
Environment of International Business; Problems of International Marketing and Management; Investment and
Innovation Policy; Statistical, Mathematical Methods and Models in International Business.
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