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ეს რეგულაციები თან ერთვოდა ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაახლოებით ამავე პერიოდში მიღებულ 
საბანკო და საფინანსო სექტორისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს, კერძოდ კი მაქსიმალური ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას 100%-დან 50%-მდე და ვადაგადაცილების შემთხვევაში ჯარიმის 
განსაზღვრას დარჩენილი თანხის მაქსიმუმ 150%-ით, კრედიტის სრული მოცულობის მიუხედავად. 
აგრეთვე, კრედიტორებს აეკრძალათ დაგირავებული ნივთის გარდა მომხმარებელისგან სხვა ქონების 
მოთხოვნა.

საკრედიტო რეგულაციების მეორე ტალღა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 
24 დეკემბრის #281/04 ბრძანებით განისაზღვრა და 2019 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა. ბრძანებით 
განისაზღვრა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპები და დაზუსტდა გადახდისუნარიანობის 
ანალიზის მნიშვნელობა, რაც გულისხმობდა შემდეგს: 

•	 შეიზღუდა სესხის ყოველთვიური გადასახადი და მიზნობრიობა

დადგინდა თვეში მაქსიმუმ რა თანხის გადახდა შეუძლია მომხმარებელს რეგულარული 
შემოსავლის გათვალისწინებით. მაგალითად, თუ მსესხებლის თვიური შემოსავალი 1000 ლარზე 
ნაკლებია და სესხი უცხოურ ვალუტაშია აღებული, ამ შემოსავლის მხოლოდ 25% მიმართვაა 
შესაძლებელი სესხის დასაფარად, ხოლო თუ შემოსავალიც და სესხიც ერთსა და იმავე ვალუტაშია 
გაცემული, მაშინ შემოსავლის მაქსიმუმ 35%-ს მიმართვა შეიძლება ყოველთვიურ გადასახადზე. 
ასევე, შემოსავალს გამოკლებული სესხის ყოველთვიური გადასახადი აუცილებლად უნდა 
აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმს. განისაზღვრა ჰეჯირებული, და შესაბამისად, არაჰეჯირებული 
მომხმარებლების კატეგორია. ჰეჯირებული მსესხებელია პირი კონკრეტული ვალუტის 
მიმართ, თუ მისი ყოველთვიური წმინდა შემოსავლები არანაკლებია ამავე ვალუტაში სესხის
მომსახურებისათვის საჭირო წმინდა შემოსავალზე;

თვიური წმინდა შემოსავალი არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის ჰეჯირებული მსესხებლებისთვის

(ლარი) მაქსიმალურ /საკონტრაქტო ვადაზე მაქსიმალურ/საკონტრაქტო ვადაზე

<1,000 20% / 25% 25% / 35%

>=1,000-2,000< 20% / 25% 35% / 45%

>=2,000-4,000< 25% / 30% 45% / 55%

>=4,000 30% / 35% 50% / 60%

•	 შეიცვალა შემოსავლის დადასტურების პროცესი

შემოსავლებად განისაზღვრება ნებისმიერი ტიპის შემოსავალი, რომელიც დასტურდება საბანკო 
ამონაწერით ან შემოსავლების სამსახურის მონაცემით. თუ ფიზიკურ პირს არარეგულარული 
შემოსავალი აქვს, გამოიანგარიშება საშუალო მაჩვენებელი ან მედიანა.

•	 ახალი რეგულაციების ობიექტი

1 იანვრიდან შეიცვალა სამომხმარებლო სესხის, ავტო სესხის, განვადების, საკრედიტო ბარათის, 
სწრაფი სესხისა და იპოთეკური სესხის აღების პროცესი. შეზღუდვები არ ვრცელდებოდა მხოლოდ 
იმ პირებზე ვისი ჯამური ვალდებულებაც აღემატება 2 მილიონ ლარს. ბანკებთან ერთად, ახალი 
რეგულაციები მიკროსაფინანსოებსაც და ნებისმიერ სესხის გამცემ პირს შეეხო. 
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დიაგრამა #1. საპროცენტო განაკვეთი რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე ეროვნული ვალუტით გაცემულ სესხებზე

წყარო: ეროვნული ბანკი

რაც შეეხება უცხოურ ვალუტაში საპროცენტო განაკვეთის დინამიკას, რაიმე არსებით ცვლილებაზე საუბარი, 
რაც შესაძლოა ეროვნული ბანკის რეგულაციების ცვლილებებით ყოფილიყო გამოწვეული, შესაძლებელი 
არ არის. დიდია ეროვნულ ვალუტასა და უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სალომბარდო სესხების პროცენტში 
არსებული განსხვავება. ამასთანავე, ზოგადად, ყველა ტიპის სესხებში უცხოური ვალუტით დაფიქსირებული 
საპროცენტო განაკვეთი დროთა განმავლობაში უფრო სწრაფად იკლებს, ვიდრე ეროვნულ ვალუტაში, 
თუმცა სესხების მნიშვნელოვანი კატეგორიებისათვის, ადგილი აქვს საპროცენტო განაკვეთების ერთგვარ 
კონვერგენციას (დაახლოებას), რაც დადებითი მოვლენაა. ამგვარად, ამ პარამეტრში დინამიკა ისეთია, 
რომ ეროვნულ ბანკს, ამ სპეციფიკური მიმართულებით მოქმედების რაიმე გარკვეული მოტივი არ უნდა 
ჰქონოდა, ისევე როგორც მოლოდინი სიტუაციიის არსებითად შეცვლისა. თუკი ახალი რეგულაციები 
გამოიწვევდა ლარზე განთავსებულ რესურსზე მოთხოვნის ზრდას, ის მკვეთრად  არ გამოჩნდებოდა 
მოკლევადიან პერიოდში და გართულებული რეგულაციები აისახებოდა მიწოდებაზეც, რის გამოც 
საპროცენტო განაკვეთის დინამიკა სტაბილური უნდა დარჩენილიყო.
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დიაგრამა #2. საპროცენტო განაკვეთი რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებზე

წყარო: ეროვნული ბანკი

არის გარკვეული ცვლილებები საოჯახო მეურნეობების დაკრედიტების დინამიკის ცვლილების 
თვალსაზრისით, სამომხმარებლო სესხების წილი მთელ დაკრედიტებაში ერთგვარად შემცირებულია, რაც 
სასურველი მიმართულებით მოძრაობას ნიშნავს. ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს შემოტანილი რეგულაციების 
დანიშნულებისა და ბუნების გათვალისწინებით. ამავე დროს, აღინიშნება ეროვნულ ვალუტაში იპოთეკის 
არსებითი ზრდა. ეს ფაქტი ეროვნული ბანკის მიერ ფასდება როგორც დადებითი ფაქტორი, თუმცა 
ზოგადად იპოთეკის წილის ზრდა მთლიან დაკრედიტებაში გრძელვადიან პერსპექტივაში სასურველი 
არ არის. ამასთან, არ ფიქსირდება სასურველი ტენდენციები ბიზნეს სესხებისა და მცირე და საშუალო 
ბიზნესისათვის გაცემული სესხების მიმართულებით. აქ შეიძლება ითქვას, რომ სასურველის საპირისპირო 
ტენდენციაც კი იკვეთება.  
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დიაგრამა #3. რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა

წყარო: ეროვნული ბანკი

რეგულაციების შემოღების შემდეგ მკვეთრად შემცირდა სამომხმარებლო სესხებზე გაფორმებული 
ხელშეკრულების რაოდენობა. ეს შემცირება, თუ ეროვნული ბანკის პორტალის ინფორმაციას 
დავეყრდნობით, უფრო დიდია, ვიდრე სესხების ჯამური მონეტარული სიდიდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
გაიზარდა საშუალო სესხის მოცულობა. ამით, შესაძლოა ჩამოყალიბდა არც თუ ისე სასურველი 
ტენდენცია, რომ მსესხებლების გარკვეული კატეგორიის რისკიანობა გაზრდილია კიდეც. გარდა ამისა, 
ისიც შეიძლება ითქვას, რომ რეგულაციებმა შესაძლოა ,,ცხოვრება გაურთულეს“ მსესხებელთა ყველაზე 
ნაკლებად უზრუნველყოფილ კატეგორიას, რომელიც შედარებით პატარა სესხებს სჯერდებოდა. თუ 
ეს ასეა, რეგულაციების მიმართულება ჯერჯერობით წარმატებულად ძნელია ჩაითვალოს. რაც შეეხება 
მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გაცემულ, ან ბიზნეს სესხებს, მათი ხელშეკრულებების რაოდენობა 
სტაბილურია, ანუ ეროვნული ბანკის მიერ ნავარაუდევი გადანაცვლება სამომხმარებლო სესხებიდან 
„უფრო მწარმოებლურ“ სესხებამდე ჯერჯერობით არ ხდება. 

დიაგრამა #4 აჩვენებს უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტების ჯამური მოცულობის დინამიკას, სადაც 
აღინიშნება გამოკვეთილი ზრდა იპოთეკის მიმართულებით, დანარჩენი სესხების დინამიკის მეტ-ნაკლები 
სტაბილურობის ფონზე. თითქოს არის გარკვეული ზრდა ბიზნეს-სესხების მიმართულებით, მაგრამ მათი 
წილი მთლიან კრედიტში მცირეა.
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დიაგრამა #4. რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა

წყარო: ეროვნული ბანკი

დიაგრამა #5 ასახავს რეზიდენტი ფიზიკური პირების მიერ უცხოური ვალუტით აღებული სესხების 
ხელშეკრულებათა რიცხვის დინამიკას. საინტერესოა, რომ 2016 წლის ბოლოდან აღინიშნება 
ხელშეკრულებათა რიცხოვნობის კლების გამოკვეთილი ტენდენცია. სტაბილურია მდგომარეობა 
იპოთეკისა და სხვა სესხების კატეგორიებისათვის. ასევე მცირდება სხვა სასეხო კატეგორიების 
ხელშეკრულებათა რიცხოვნობა. ეს ნიშნავს საშუალო სესხის სიდიდის ზრდას, რაც მაკროეკონომიკური 
მდგომარეობითა და საკრედიტო პროდუქტზე მოთხოვნა-მიწოდების დინამიკით უნდა აიხსნას.

დაკრედიტებისა და სოციალური პოლიტიკის მდგრადობის თვალსაზრისით, რეგულაციების გარეშე, 
არსებული ტენდენცია ძნელია ჩაითვალოს საგანგაშოდ. პირველ რიგში ადგილი აქვს ლარის წილის 
თანდათანობით ზრდას ყველა მიმართულებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ დროთა განმავლობაში, 
მსესხებელთა სავალუტო რისკი მცირდება. 

რაც შეეხება ახლი რეგულაციების ზეგავლენას უცხოური ვალუტით გაფორმებული ხელშეკრულებების 
რიცხოვნობაზე, ის ჯერჯერობით საერთოდ არ იკვეთება. ტენდენციები, რომლებიც არსებობდა როგორც 
რეგულაციების შემოღებამდე, ასევე მათი შერბილების შემდეგ უცვლელია და გრძელვდიან ტრენდს 
მიჰყვება.
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დიაგრამა #5. რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა

წყარო: ეროვნული ბანკი

საინტერესო სურათს იძლევა მე-6 და მე-7 დიაგრამები, რომლებშიც ასახულია სესხების მოცულობათა 
ზრდის დეკომპოზიცია მიზნობრიობის მიხედვით.

რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობებზე ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 2016 წლის 
ნოემბრიდან 2017 წლის ნოემბრის ჩათვლით დაჩქარებული ტემპებით იზრდება. ეს ფაქტი ემთხვევა 
ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის დასაბუთებას საბანკო რეგულაციების შემოღებასთან 
დაკავშირებით. გამოკვეთილად სწრაფად იზრდება სამომხმაებლო სესხი, რომელიც მთელ პორტფელში 
ისედაც წამყვან ადგილს იკავებს. საკმაოდ მაღალია იპოთეკური  და ბიზნეს სესხების მთლიანი 
მოცულობის ზრდის ტემპებიც. ამავე დროს ლარში გაცემული სესხების ზრდის ტემპები საკმაოდ 
მკვეთრად იწყებს კლებას 2018 წლის დასაწყისიდან, მაშინ, როცა ახალი რეგულაციების პირველი ტალღა 
მოქმედებაში 2018 წლის აპრილიდან შედის. საგულისხმოა, რომ პიკური პერიოდიდან კრედიტის ზრდის 
ტემპი ისევე სწრაფად მცირდება, როგორც პიკამდე იზრდებოდა. ცხადია, განმარტებას მოითხოვს ის, 
თუ რატომ დაიწყო ტემპმა შემცირება, - მიაღწია მან თავის „ბუნებრივ“ მაქსიმუმს და შემდეგ მოთხოვნა-
მიწოდების კანონების შესაბამისად დაიწყო მოძრაობა ქვემოთ? რა წვლილი მიუძღვის ეროვნულ ბანკს 
ტემპის ზრდის არასასურველი ტენდენციის შემობრუნებაში, როცა ის საქმეში მხოლოდ მაშინ ჩაერთო, 
როცა პიკი გადავლილი იყო? 
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დიაგრამა #6. რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობის ზრდის ტემპი

წყარო: ეროვნული ბანკი

საინტერესოა, რომ უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების ზრდის ტემპი ზემოთაღნიშნული ტენდენციის 
სარკისებრი ანარეკლია და სრულიად საპირისპირო ტენდენციას აჩვენებს იმავე საანგარიში პერიოდში 
(დიაგრამა #7). 

აქაც საინტერესოა, რომ განსახილველი პერიოდის დასაწყისში ფიქსირდება კრედიტის ზრდის ძალზე 
მაღალი ტემპი, თუმცა იგი კლებას ჯერ კიდევ მაშინ იწყებს, როცა ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების 
ზრდის ტემპი აღმასვლას განაგრძობს. ამავე დროს, ეროვნულ ვალუტაში რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობებზე 
გაცემული სესხების ზრდის ტემპი პიკს სწორედ მაშინ აღწევს, როცა იმავე საოჯახო მეურნეობებისათვის 
უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების მოცულობის ზრდის ტემპი ფსკერზეა. ამის მერე ეს ორი პარამეტრი 
დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საპირისპირო მიმართულებებით სვლას განაგრძობს.

უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების დინამიკაში გადამწყვეტ როლს იპოთეკა ასრულებს და მთლიანი 
სესხების კომპოზიციაში უმნიშვნელოდ წარმოდგენილი სხვა კატეგორიები პრაქტიკულად ვერავითარ 
გავლენას ვერ ახდენენ. საინტერესოა, თუ რით უნდა იყოს განპირობებული ასეთი დამთხვევა.
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დიაგრამა #7. რეზიდენტ საოჯახო მეურნეობაზე უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობის ზრდის ტემპი

წყარო: ეროვნული ბანკი

განსახილველ საანგარიშო პერიოდში იურიდიულ პირებზე ეროვნული და უცხოური ვალუტით გაცემული 
სესხების ზრდის ტემპის დინამიკა სრულიად განსხვავებულ ქცევას ამჟღავნებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
ამავე პერიოდში დიდად არ იცვლება, მით უმეტეს ჯერ არ მცირდება და მერე არ იზრდება, საპროცენტო 
განაკვეთი. ამრიგად, გამოვთქვამთ ვარაუდს, რომ ეროვნულ და უხოურ ვალუტებში რეზიდენტ ფიზიკურ 
პირებზე გაცემული სესხების ზრდის ტემპის ასეთი ქცევა ფულადი პოლიტიკით, შესაძლოა ლარიზაციით 
იყო განპირობებული. ცხადია, ეს არ მიანიშნებს, რომ ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციების 
შემოღება კრედიტის ზრდის ტემპის შესამცირებლად არალეგიტიმურია. ამავე დროს, შესაძლოა ისიც 
ითქვას, რომ ეროვნული ბანკის რეაქცია ოდნავ დაგვიანებული იყო. ამავე დროს, მაკროეკონომიკური 
თვალსაზრისითაც, პრობლემა არ ჩანს იმდენად მწვავე, რომ შესაძლებელი არ ყოფილიყო უფრო 
რბილი მექანიზმების გამოყენება კრედიტის ზრდის ტემპის დასარეგულირებლად და დაახლოებით იგივე 
შედეგების მისაღებად. 

რაც შეეხება სესხების ვადიანობის მიხედვით ზრდის ტემპებს, ეროვნული ვალუტით, 2017 წლის ბოლოდან 
აღინიშნება მკვეთრი კლება განსაკუთრებით 2 წლამდე ვადიანობის ყველა სესხისათვის. ეს პროცესი 
ნახტომისებურად დაჩქარდა 2018 წლის აპრილში რეგულაციების პირველი ტალღის ძალაში შესვლის 
შემდეგ. შედარებით ნაკლებია ეფექტი 10 წლიანი და მეტი ხანგრძლივობის კრედიტებზე. საბოლოოდ, 
შეიძლება ითქვას, რომ რეგულაციებმა მკვეთრად დააჩქარა ლარში გაცემულ მოკლევადიან სესხებზე 
მოთხოვნის შემცირების ტენდენცია, რომელიც 2018 წლის დასაწყისიდან უკვე ნეგატიურ ნიშნულზეა. 
რაც შეეხება უცხოურ ვალუტაში რეზიდენტ შინამეურნეობებზე გაცემულ სესხებზე ზრდის ტემპების 
დეკომპოზიციას ვადიანობის მიხედვით, ეს უკანასკნელი ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების 
სარკისებრი ანარეკლია, როგორც სესხების მოცულობის შემთხვევაში.
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