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პროექტისშესახებ

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის (EPRC) კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი 

სეს ხე ბის მარ თ ვა – ანა ლი ზი და რე კო მენ და ცი ე ბი აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტის (EWMI) 

„საქართველოში სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის“ 

(G-PAC) პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და. პროგ რა მა და ფი ნან სე ბუ ლია ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა-

ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ (USAID).

კვლე ვის მი ზა ნი ა, შე ის წავ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცია პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის 

კონ ტექ ს ტ ში (მოიცავს რო გორც ბან კე ბის, ისე სხვა სა ფი ნან სო და არა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ გა ცე მულ 

სეს ხებს), გა ა ნა ლი ზოს ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა და უკ ვე დამ კ ვირ დე ბუ ლი მო-

დე ლე ბის შე სა ბა მი სო ბა ქარ თულ სი ტუ ა ცი ას თან. კვლე ვის შე დე გად შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი ამ სფე რო ში 

სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის და სახ ვე წად.  

ძირითადიმიგნებები

პრობლემურისესხებისაქართველოში

•	  საქართველოში ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის თით ქ მის 10% პრობ ლე მუ რი ა. მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში 

დღე ის თ ვის ასი ათას ზე მე ტი ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რი ა;

•	  მსოფლიო ბან კის მო ნა ცემ თა ბა ზის მი ხედ ვით, სა დაც 124 ქვეყ ნის პრობ ლე მურ სეს ხებ ზეა ინ ფორ მა ცი ა, სა-

ქარ თ ვე ლო 52-ე ად გილ ზე ა, რაც სა შუ ა ლო ზე ოდ ნავ უკე თე სი მაჩ ვე ნებ ლი ა;

•	  შეგვიძლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ასე თი მცი რე წი ლი ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს-

ხე ბის მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში იმით არის გა მოწ ვე უ ლი, რომ მა თი რე ა ლუ რი რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც უკ ვე 

შე მაშ ფო თებ ლად მა ღა ლი ა, არა ო ფი ცი ა ლურ ბა ზარ ზე კერ ძო მე ვახ შე ე ბის გან არის აღე ბუ ლი;

•	  პრობლემური სეს ხე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მძი მე ფორ მა ა, რო დე საც მსეს ხებ ლე ბი კარ გა ვენ სახ ლებს და 

უსახ ლ კა როდ რჩე ბი ან. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხე ბის წი ლი სის-

ტე მა ტი უ რად იზ რ დე ბო და ბო ლო 6-7 წლის გან მავ ლო ბა ში, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ უფ რო და უფ რო 

მე ტი ადა მი ა ნი დგას ბი ნის და კარ გ ვის საფ რ თხის წი ნა შე;

გამომწვევიმიზეზები

•	  პრობლემური სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას იწ ვევს მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბი (ეკონომიკური 

ზრდა, ნო მი ნა ლუ რი ეფექ ტუ რი გაც ვ ლი თი კურ სი, სი ღა რი ბის დო ნე და შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო ბა), 

ბიზ ნეს სექ ტო რის სპე ცი ფი კა (რისკების არა ა დეკ ვა ტუ რი შე ფა სე ბა და რის კე ბის მარ თ ვის არ ცოდ ნა) და სხვა 

ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა მსეს ხებ ლის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, ჭარ ბი ვა ლი (ვალის აღე ბა სხვა ვა ლის და-

სა ფა რად), არა ა დეკ ვა ტუ რი ჯა რი მე ბი და და უ ბა ლან სე ბე ლი სა აღ ს რუ ლე ბო კა ნონ მ დებ ლო ბა;

•	  მსოფლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო სეს ხ ზე სა შუ ა ლო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სი დი დით მსოფ-

ლი ო ში მე თერ თ მე ტე, პოს ტ - საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში მე ო რე, ხო ლო კავ კა სი ა ში პირ ველ ად გილ ზე ა;  

•	  მსესხებელთა დი დი უმ რავ ლე სო ბის თ ვის კერ ძო მე ვახ შის გან სეს ხის აღე ბა უკი დუ რე სი გა მო სა ვა ლი ა, რო-
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მელ საც მა შინ მი მარ თა ვენ, რო დე საც კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი დან სეს ხ ზე უარს იღე ბენ ან ცდი ლო ბენ და ფა-

რონ ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი დან უკ ვე აღე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხი;

•	   ჩატარდა კვლე ვა იმის გა მო სავ ლე ნად, თუ რა უბიძ გებს ადა მი ა ნებს ისე თი სეს ხე ბის აღე ბის კენ, რო მელ თა 

დი დი ნა წი ლის გას ტუმ რე ბას ვერ ახერ ხე ბენ. თბი ლის ში გა მო კითხულ თა 40%-მა სეს ხი ოჯა ხის წევ რის ცი-

ხი დან თავ დე ბით გა მო საყ ვა ნად აიღო, 30%-მა მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად, 

20%-მა ბიზ ნე სის ოპე რა ცი ე ბის თ ვის (ან და საწყე ბად), ხო ლო 10%-მა ოჯა ხის წევ რის ან ნა თე სა ვის საზღ-

ვარ გა რეთ გა საშ ვე ბად. გა მო კითხ ვამ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი აჩ ვე ნა ქუ თა ის ში, სა დაც გა მო კითხულ თა 

უმ რავ ლე სო ბა (80%-მდე) სესხს ბიზ ნე სის თ ვის, ხო ლო და ნარ ჩე ნი სამ კურ ნა ლოდ იღებს;

კანონმდებლობა

•	  საქართველოს მთავ რო ბამ გა ა მარ ტი ვა აღ ს რუ ლე ბა და სა კუთ რე ბის ჩა მორ თ მე ვა ან გა ყიდ ვა აუქ ცი ო ნის 

გზით; ცვლი ლე ბე ბი ძი რი თა დად გა მო ი ხა ტა აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა ში, კერ ძო აღ მას-

რუ ლე ბელ თა ინ ს ტი ტუ ტი სა და მო ვა ლე თა რე ეს ტ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. 

•	  აღსრულების პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბამ და მა ტე ბი თი სტი მუ ლი შექ მ ნა სეს ხე ბის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ-

რუნ ველ ყო ფის პრაქ ტი კის უფ რო ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბის თ ვის. ძა ლი ან ხში რად, აღ ნიშ ნუ ლი უძ რა ვი ქო-

ნე ბა სეს ხის გას ტუმ რე ბის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა ხდე ბა;

•	  2009 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში შე ვი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა, რო მელ მაც გა ით-

ვა ლის წი ნა დაშ ვე ბა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა სა სეს ხო და ვა არ დამ თავ რ დეს მხო ლოდ იპო თე კით 

დატ ვირ თუ ლი ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ით.  ამ დაშ ვე ბამ ფი ნან სურ და არა ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებს მის ცა უფ-

ლე ბა შე სა ბა მი სი მუხ ლი გა ით ვა ლის წი ნონ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში, რა თა პი რი მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში დარ ჩეს 

მა ნამ, სა ნამ სრუ ლად არ და ფა რავს ვალს და ვალ დე ბუ ლი იყოს თუნ დაც მო მა ვალ ში შე ძე ნი ლი ქო ნე ბით.

•	  2014 წლის იან ვ რი დან ამოქ მედ დე ბა ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც იპო თე კუ რი სეს ხის გა ცე მას, საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვეთს, აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე დუ რებს ეხე ბა. ცვლი ლე ბის მი ხედ ვით, კერ ძო მე ვახ შეს თან და დე ბუ ლი 

იპო თე კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბა უნ და და მოწ მ დეს ნო ტა რი უ სის მი ერ, ცვლი ლე ბა აწე სებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-

ვე თის ზე და ზღვარს და ქმნის გან მე ო რე ბი თი აუქ ცი ო ნის ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, ქო ნე ბის რე ა ლურ 

სა ბაზ რო ფა სად რე ა ლი ზა ცი ის თ ვის. 

•	  2008 წელს აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის მი ერ გა ი ცა სუბ სი დი რე ბუ ლი სამ წ ლი ა ნი სეს-

ხე ბი. მსეს ხებ ლებს 8%-იანი გა ნაკ ვე თის და ფარ ვა მხო ლოდ სა მი წლის შემ დეგ უწევ დათ. ასე თი ტი პის სეს-

ხე ბი აჭა რის რე გი ონ ში მცხოვ რებ 95 ოჯახ ზე გა ი ცა, რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომის გა მო ტუ რის ტე ბის შემ ცი-

რე ბუ ლი ნა კა დის კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით.

•	  „საქართველოს კა ნო ნი გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“  მხო ლოდ იური დი უ ლი პი რე ბის 

გა დახ დი სუ უ ნა რო ბას არე გუ ლი რებს. ამ გ ვა რი კა ნო ნის არ სე ბო ბა, ფი ზი კურ პირს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მხო-

ლოდ არ სე ბუ ლი ქო ნე ბით იყოს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი კრე დი ტო რის წი ნა შე და დღეს არ სე ბუ ლი ვა ლი, მი სი 

გა კოტ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, აღარ შე ე ხოს სა მო მავ ლოდ შე ძე ნილ ქო ნე ბას. 

•	  საერთაშორისო გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, რომ პრობ ლე მუ რი ვა ლის მარ თ ვის ან თა ვი დან მო შო რე ბის მიზ-

ნით, ქვეყ ნე ბი ხში რად იყე ნე ბენ აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ებს. ეს კომ პა ნი ე ბი ახ დე ნენ ბან კე ბის ბა ლან-

ს ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის შეს ყიდ ვას,  აქ ტი ვე ბის რე ა ლი ზა ცი ას, ან კორ პო რა ტი უ ლი ვა ლე ბის 

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას; 
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•	  პრობლემურ სეს ხებს ხელ საყ რე ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნაც შე უძ ლი ა. სხვა დას ხ ვა ტი პის სეს ხე ბი, მათ 

შო რის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხე ბი, შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ინ ვეს ტო რებს აქ ტი ვე ბის 

მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბის სა შუ ა ლე ბით გა მო ის ყი დონ ეს სეს ხე ბი და მო გე ბა ნა ხონ ამ ტი პის ტრან ზაქ ცი ე ბით; 

შესავალი
პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის თე მა დღეს დღე ო ბით დიდ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს რო გორც ბან კე ბის მმარ თ ვე ლე-

ბის, ისე ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. სწო რედ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი გახ და უკა ნას კ ნე ლი მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი 

კრი ზი სის ერ თ -ერ თი გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი. სა ქარ თ ვე ლო შიც ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა ა. 2008 წლის ომის და 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დეგ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა კუთ რე ბის გა ყიდ ვა ბან კე ბის და სხვა სა ფი-

ნან სო თუ არა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ ფარ თოდ გავ რ ცელ და. ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის თით-

ქ მის 10% პრობ ლე მუ რი ა,1 ხო ლო მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში2 ასი ათას ზე მე ტი ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რია და-

რე გის ტ რი რე ბუ ლი; ასო ბით მო ქა ლა ქე სის ტემ ტი უ რად მარ თავს საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებს და მო ითხოვს ვა ლე ბის 

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას. მთავ რო ბა კი გა ნი ხი ლავს სეს ხის აღე ბი სა და აღ სუ ლე ბის პრო ცე დუ რე ბის გამ კაც რე ბას 

/ და რე გუ ლი რე ბას. 

2013 წლის აგ ვის ტო ში სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა  აღ ს რუ ლე ბის წე სით აუქ ცი ო ნის გზით სა კუთ რე ბის გა-

ყიდ ვა ზე მო რა ტო რი უ მის გა მოცხა დე ბას პირ ვე ლი მოს მე ნით და უ ჭი რა მხა რი, რა მაც გა და ჭარ ბე ბუ ლი მო ლო-

დი ნე ბი შექ მ ნა სა ზო გა დო ე ბა ში და გა ა ჩი ნა იმე დი, რომ მოხ დე ბო და მა თი ვა ლე ბის ჩა მო წე რა ან სა ხე ლიმ-

წი ფოს მხრი დან გას ტუმ რე ბა. ამა ვე დროს, ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ ში გაჩ ნ და გა ურ კ ვევ ლო ბის და შე საძ ლო 

და ნა კარ გე ბის ში ში. მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ ამ კა ნონ პ რო ექ ტის მი ღე ბა შე ჩერ და, რად გან ეს ქვეყ ნის სა ბან კო 

სფე როს სატ ბი ლუ რო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან დარ ტყ მად შე იძ ლე ბა ქცე უ ლი ყო.

თუმ ცა, ხე ლი სუფ ლე ბას კვლავ აქვს გა მოწ ვე ვა, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მო ახ დი ნოს რე ა გი რე ბა პრობ ლე მუ რი 

სეს ხე ბის მფლო ბელ თა პრობ ლე მებ ზე. წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მი ამ თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 

სი ტუ ა ცი ი სა და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის მი მო ხილ ვას გვთა ვა ზობს. ასე ვე აქ მოყ ვა ნი ლია რე კო მენ და-

ცი ე ბი პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვი სა და პრე ვენ ცი ის თ ვის.

1  პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი (Non-Performing Loans (NPLs)) მსეს ხებ ლის გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის გა მო, გას ტუმ რე ბა ვერ ხერ ხ დე ბა წი-
ნას წარ გან საზღ ვ რულ ვა და ში.

2  მო ვა ლე თა რე ეს ტ რი ფუ ლა დი მოთხოვ ნის აღ ს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფამ დე გა მო ი ყე ნე ბა. ეს არის მსეს ხე ბელ თა ელექ ტ რო-
ნუ ლი ბა ზა, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს მო ნა ცე მებს იმ ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რე ბის შე სა ხებ, რო მელ თა მი მართ აღ ს რუ ლე ბა 
2010 წლის 1 იან ვ რი დან და იწყო. ბა ზა არ შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას სა ხელ მ წი ფო და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა-
ნო ე ბი სა და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მოთხოვ ნის მო ვა ლის შე სა ხებ. პი რის მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში შეყ ვა ნა ხდე ბა  და უ ყოვ ნებ ლივ, 
მას შემ დეგ რაც მის წი ნა აღ მ დეგ და იწყე ბა სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბა. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია იხი ლეთ აქ: http://nbe.gov.ge/
index.php?lang_id=ENG&sec_id=167&info_id=3390#sthash.ONEKjtUc.dpuf
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პრობლემურისესხები
პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად ეს მით სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში. ერ თი და იგი ვე სესხს შე იძ ლე ბა მი ე ნი-

ჭოს ეს სტა ტუ სი ერთ ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ ჩა ით ვა ლოს „კარგ“ სეს ხად სხვა გან .  3 თუმ ცა ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ძი რი-

თად კრი ტე რი უ მებ ზე შე ხე დუ ლე ბე ბის თან ხ ვედ რა ხერ ხ დე ბა. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის (IMF) 2004 

წლის ფი ნან სუ რი სი ჯან სა ღის ინ დი კა ტო რე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო (Compilation Guide on Financial Soundness 

Indicators) შემ დეგ გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზობს:

„სესხი პრობ ლე მუ რი ა, რო დე საც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის და /ან ძი რი თა დი თან ხის გა დახ და 90 დღით ან 

მე ტი ხნით გვი ან დე ბა ან ხდე ბა 90 ან უფ რო მე ტი დღის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის კა პი ტა ლი ზე ბა, რე ფი ნან სი რე-

ბა, ან გა და წე ვა შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე. სეს ხი პრობ ლე მუ რია მა ში ნაც თუ გა დაც დე ნა 90 დღე ზე ნაკ ლე ბი ა, 

მაგ რამ არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ეჭ ვი, რომ მე ვა ლე ვერ შეძ ლებს ვა ლის გას ტუმ რე ბას. მა გა ლი თად იმ შემ თხ-

ვე ვა ში, თუ მე ვა ლეს შე ტა ნი ლი აქვს გა ნაცხა დი გა კოტ რე ბა ზე.“

სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტის მი ხედ ვით მსეს ხე ბე ლი გა დახ დი სუ უ ნა როა თუ ბან კი აცხა-

დებს, რომ იგი ვერ ახერ ხებს ვალ დე ბუ ლე ბის გას ტუმ რე ბას ან ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი გან მარ ტე ბის მსგავ სად, 90-ზე 

მე ტი დღის გან მავ ლო ბა ში ვერ ფა რავს კრე დი ტის გა და სახ დელს.4

ეს დე ფი ნი ცი ე ბი სეს ხე ბის პრობ ლე მუ რო ბის შე ფა სე ბის გო ნივ რულ ჩარ ჩოს ქმნის და ჩვე ნი კვლე ვაც ამ გან-

მარ ტე ბას ეყ რ დ ნო ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის გა ა ნა ლი ზე ბი სას.  

პრობლემურისესხებისაქართველოში
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტის 2000 წლის 29 დე კემ ბ რის N350 ბრძა ნე ბით დამ ტ კიც და კო-

მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ აქ ტი ვე ბის კლა სი ფი კა ცი ი სა და შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვე ბის შექ მ ნი სა და 

გა მო ყე ნე ბის წე სი,5 რომ ლის მი ხედ ვით კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან თი თო ე ულ სესხს ხუ თი დან 

ერ თ -ერ თი კა ტე გო რია მი ა ნი ჭონ: 

1. სტან დარ ტუ ლი სეს ხი;

2. სა ყუ რადღე ბო სეს ხი;

3. არას ტან დარ ტუ ლი სეს ხი;

4. სა ეჭ ვო სეს ხი;

5. უიმე დო სეს ხი;

კო მერ ცი უ ლი ბან კის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის წე სი,6 დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-

ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტის 2006 წლის 23 მა ი სის N.145 ბრძა ნე ბით, პრობ ლე მუ რად მი იჩ ნევს არას ტან დარ ტულ, 

სა ეჭ ვო და უიმე დო სეს ხებს.

3  The Treatment of Nonperforming Loans - Eighteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics. Interna-
tional Monetary Fund, 2005. Washington DC.

4  Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2013). Non-Performing Loans - What matters in addition to the economic cycle?  Frankfurt : Eu-
ropean Central Bank.

5  კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ აქ ტი ვე ბის კლა სი ფი კა ცი ი სა და შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვე ბის შექ მ ნი სა და გა მო ყე ნე ბის 
წე სი. http://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/supervision/nbg1.4.5.1regulation_on_assetsgeo.pdf

6  კო მერ ცი უ ლი ბან კის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის წე სი. http://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/supervision/
nbg1.4.4.2regulation_on_transparencygeo.pdf
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ქვე მოთ მოყ ვა ნილ ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია ხუ თი ვე კა ტე გო რი ის სეს ხი შე სა ბა მი სი ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი  დღე ე-

ბის რა ო დე ნო ბით და სეს ხე ბის შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერვს (LLR).

კატეგორია უზრუნველყოფის გარეშე უზრუნველყოფილი
სავალდებულო 

LLR (%)

სტანდარტული არავადაგადაცილებული არავადაგადაცილებული 2%

საყურადღებო <30 <30 10%

არასტანდარტული 30-90 60-120 30%

საეჭვო 90-150 120-150 50%

უიმედო >150 >150 100%

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი

ამ კლა სი ფი კა ცი ას თან და კავ ში რე ბით რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ტა ლი უნ და აღი ნიშ ნოს. პირ ველ რიგ-

ში, ცხრილ ში მი თი თე ბუ ლი 30 ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი დღე, რე ა ლუ რად 60 დღეს გუ ლის ხ მობს, რად გან სა ქარ-

თ ვე ლოს სა ბან კო სის ტე მა ში ვა და გა და ცი ლე ბუ ლად ით ვ ლე ბა სეს ხი, რომ ლის შე სა ბა მი სი გა და სახ დე ლის და-

ფარ ვა არ მომ ხ და რა და ნიშ ნუ ლი ვა დი დან 30 დღის გან მავ ლო ბა ში.  

გარ და ამი სა, ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი დღე ე ბის  რა ო დე ნო ბა არ არის ერ თა დერ თი კრი ტე რი უ მი, რომ ლის გა-

მოც სეს ხი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს პრობ ლე მუ რად. მა გა ლი თად არას ტან დარ ტუ ლის კა ტე გო რია შე იძ ლე ბა მი ე-

ნი ჭოს სესხს მსეს ხებ ლის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბი დან ან სხვა მი ზე ზი დან გა მომ დი ნა რე.

ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა არ გან საზღ ვ რავს პრობ ლე მურ სეს ხად კლა სი ფი ცი რე ბის კონ კ-

რე ტულ ზღვარს (მაგ. 90 ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი დღე), არა გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნო ბის ქარ თუ ლი გან მარ ტე ბა სა-

ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მიდ გო მა ზე უფ რო კონ სერ ვა ტი უ ლი გა მო დის. შე და რე ბის თ ვის: 2012 წლის 

ბო ლოს თ ვის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლი მთლი ა ნად გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 9.3% შე ად გენ და, მაგ რამ თუ 90 

ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი დღის დე ფი ნი ცი ას გა მო ვი ყე ნებთ, მა თი წი ლი მხო ლოდ 4% იყო.7 პრობ ლე მუ რი სეს ხე-

ბის ასე თი ფარ თო გან საზღ ვ რე ბა იმი თაც არის გა მოწ ვე უ ლი, რომ მათ ნა წი ლად მი იჩ ნე ვა არას ტან დარ ტუ ლი 

სეს ხე ბი. არას ტან დარ ტუ ლად კი ით ვ ლე ბა „სესხები უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე ან მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ უზ-

რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხე ბი, თუ პრო ცენ ტის ან ძი რი თა დი თან ხის და ფარ ვა ვერ ხერ ხ დე ბა და ნიშ ნუ ლი ვა დი დან 

მი ნი მუმ 30 დღის8 გან მავ ლო ბა ში.“ ასე ვე არას ტან დარ ტუ ლის კა ტე გო რია ენი ჭე ბა სესხს, თუ „უზრუნველყოფის 

ძი რი თა დი წყა რო ე ბი, რო გო რი ცაა კა პი ტა ლი და შე მო სა ვა ლი, სეს ხის და ფარ ვი სათ ვის მოთხოვ ნი ლი მი ნი მუ-

მის ქვე მოთ ჩა მო დის.“ სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, გა და სახ დე ლის ვა დის გა და ცი ლე ბის გა რე შეც, მსეს ხებ-

ლის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის მკვეთ რი გა უ ა რე სე ბა საკ მა რი სი მი ზე ზი ა, რომ სეს ხი პრობ ლე მუ რად იქ ნას 

მიჩ ნე უ ლი.      

ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია 2012 წლის ბო ლოს თ ვის სა ბან კო სექ ტო რის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა აღ-

ნიშ ნუ ლი ხუ თი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით და სეს ხე ბის შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვი (LLR) შე წო ნი ლი სა შუ ლო. 

7  სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის წლი უ რი ან გა რი ში. 2012. http://nbg.ge/uploads/publications/annualreport/2012/annualgeo2013.pdf

8  უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ვა და გა და ცი ლე ბუ ლად ით ვ ლე ბა სეს ხი, რომ ლის გა და სახ დე ლის და ფარ ვა არ მომ ხ და რა და ნიშ ნუ ლი 
ვა დი დან 30 დღის გან მავ ლო ბა ში. მაგ. 5 დღის დაგ ვი ა ნე ბუ ლი სეს ხი რე ა ლუ რად ნიშ ნავს 35 დღის გა დაც დე ნას. 
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კატეგორია
თანხა

(მლნ.ლარი)
წილი პორტფოლიოში 

შეწონილი საშუალო 
LLR

სტანდარტული 391 4% 30%

საეჭვო 235 3% 51%

უიმედო 184 2% 87%

ჯამი: 8,733 100% 7%

პრობლემური 810 9.0% 49%

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი

მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით,9 მსოფ ლი ოს 124 ქვე ყა ნას შო რის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლით სა ქარ თ ვე-

ლო 52-ე ად გილ ზე ა, რაც სა შუ ა ლო ზე ოდ ნავ უკე თე სი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სექ ტო რის თ ვის პრობ ლე მუ რი 

სეს ხე ბის წი ლი მთლი ან პორ ტ ფო ლი ო ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ა, ზო გა დად ქვე ყა ნა ში ამ გ ვა რი სეს ხე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა ა. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ბო ლო თორ მე ტი წლის მან ძილ ზე ქარ თუ ლი ბან კე ბის მი ერ გა-

ცე მულ სეს ხებ ში პრობ ლე მუ რი ვა ლე ბის წი ლი. 

წელი 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

პრობლემური 
სესხი

11.6 7.9 2.4 2.0 1.2 2.5 0.8 4.1 6.3 5.4 4.6 4.1

წყა რო: მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცემ თა ბა ზა, 2013. 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლი მთლი ან პორ ტ ფო ლი ო ში არ 

არის სა ხი ფა თოდ მა ღა ლი. ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ დი კა ტო რია მა თი და ფარ ვის წი ლი, ანუ სეს ხის რა ნა-

წი ლია უკ ვე და ფა რუ ლი წი ნას წარ გა მო ყო ფი ლი სა რე ზერ ვო თან ხე ბით. რაც უფ რო მა ღა ლია და ფარ ვის წი ლი, 

უფ რო უკე თეს მდგო მა რე ო ბა შია ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი.   

მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბამ ზრდა 2008 წლის ომი სა და მსოფ-

ლიო კრი ზი სის შემ დეგ და იწყო, რა მაც მთლი ა ნად პორ ტ ფო ლი ოს ხა რის ხი გა ა უ ა რე სა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზა-

რა ლი მი ა ყე ნა ბან კებს. თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბი სა და სა რე ზერ ვო 

ფონ დის ზრდა 2008 წლის და საწყის ში ვე აღი ნიშ ნა (გრაფიკი 1), რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ რამ დე ნი მე წლის 

წინ დაწყე ბულ სა ბი ნაო მშე ნებ ლო ბე ბი სა და სეს ხე ბის ბუ მი უკ ვე კრი ზი სის პი რას იყო. ასე რომ აღ ნიშ ნუ ლი 

დი ნა მი კა არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ომით აიხ ს ნას, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ უკა ნას კ ნელ მაც დი დი გავ ლე ნა 

იქო ნი ა.  

9 მსოფ ლიო ბან კი http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries?display=default
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გრა ფი კი 1: სეს ხე ბის მთლი ა ნი პორ ტ ფო ლი ო, სეს ხე ბის შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვი,www.nbg.ge

პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ყვე ლა ზე მძი მე ფორ მა ა, რო დე საც ადა მი ა ნე ბი კარ გა ვენ სა კუ თარ სახ ლებს და უსახ-

ლ კა როდ რჩე ბი ან. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ სეს ხე ბის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პრაქ ტი კა 

ბო ლო 6-7 წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ უფ რო და უფ რო 

მე ტი ადა მი ა ნი დგას სახ ლის და კარ გ ვის საფ რ თხის წი ნა შე (გრაფიკი 2).

გრა ფი კი 2: უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხე ბი www.nbg.ge

პრობ ლე მუ რი ვა ლე ბის წი ლი მთლი ა ნი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა ში გან ს ხ ვავ დე ბა ბან კე ბის მი ხედ ვით. კრი ზის მა 

ზო გი ერთ მათ განს უფ რო მე ტი ზა რა ლი მი ა ყე ნა, ვიდ რე და ნარ ჩე ნებს. მსხვი ლი ქარ თუ ლი ბან კე ბი დან პროკ-

რე დიტ ბან კი ყვე ლა ზე ნაკ ლებ და ზა რალ და, რად გან მის კრე დი ტო რებს შო რის შე და რე ბით მდგრა დი მცი რე და 

სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი ჭარ ბობ დ ნენ (გრაფიკი 3).
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გრა ფი კი 3: პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლი ბან კე ბის მთლი ან პორ ტ ფო ლი ო ში www.nbg.ge

პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი ჩა მორ თ მე უ ლი აქ ტი ვე ბის ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლი ზი სა საც კარ გად ჩანს. სა ქარ თ ვე ლოს 

ეროვ ნულ მა ბან კ მა და ა წე სა უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე სეს ხე ბის გა ცე მის ზე და ზღვა რი. იგი არ უნ და აღე მა ტე-

ბო დეს ბან კის მი ერ მთლი ა ნად გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 25%-ს.10 აღ ნიშ ნუ ლი ლი მი ტი იცავს ბან კებს დი დი რა ო დე-

ნო ბით რის კი ა ნი სეს ხე ბის გა ცე მის გან და ხელს უწყობს უფ რო და ცუ ლი პორ ტ ფო ლი ოს შექ მ ნას. შე სა ბა მი სად 

კრე დი ტე ბის დი დი ნა წი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბით არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. სეს ხის დე ფოლ ტის შემ თხ ვე ვა ში, ბან-

კი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მსეს ხე ბელს თვი თონ გა ყი დოს ჩა დე ბუ ლი სა კუთ რე ბა და ისე და ფა როს გა და სახ დე-

ლე ბი ან პირ და პირ გა დას ცეს სა კუთ რე ბა ბანკს. გა საკ ვი რი არ არის, რომ 2008 წლის შემ დეგ ჩა მორ თ მე უ ლი 

სა კუთ რე ბის რა ო დე ნო ბა მკვეთ რად გა ი ზარ და. გრა ფი კი 4 და 5 გვიჩ ვე ნებს ბან კე ბი სა და მიკ რო სა ფი ნან სო 

ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ ჩა მორ თ მე უ ლი სა კუთ რე ბის ტენ დენ ცი ებს უკა ნას კ ნე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში.      

გრა ფი კი 4: ბან კე ბის მი ერ ჩა მორ თ მე უ ლი აქ ტი ვე ბი (რეზერვების გა რე შე)

10  კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის და რე გუ ლი რე ბის წე სი. დამ ტ კი დე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
ბან კის პრე ზი დენ ტის 2001 წლის 10 აპ რი ლის N. 95 ბრძა ნე ბით.

საქართველოს ბანკი თიბისი ბანკი ბანკი რესპუბლიკა პროკრედიტ ბანკი
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გრა ფი კი 5: მიკ რო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ ჩა მორ თ მე უ ლი აქ ტი ვე ბი (რეზერვების გა რე შე)

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი ჩა მორ თ მე უ ლი აქ ტი ვე ბის შე სა ხებ აჩ ვე ნებს სუფ თა ღი-

რე ბუ ლე ბას, სა რე ზერ ვო ფონ დის თ ვის გა და დე ბუ ლი თან ხე ბის გა რე შე. შე სა ბა მი სად, ჩა მორ თ მე უ ლი სა კუთ-

რე ბის მთლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა კი დევ უფ რო მა ღა ლია ვიდ რე ამ გრა ფი კებ ში ჩანს. სხვა სა კითხი ა, რომ სა კუთ-

რე ბის ნა წი ლი გა ი ყი და ან მოხ და ჩა მო წე რა.11 ასე თი აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის და მა ტე ბა კი დევ უფ რო გაზ რ დის 

ჩა მორ თ მე უ ლი აქ ტი ვე ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბელს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ინ დი კა ტო რი არც ისე ზუს ტი ა, მა-

ინც მო სა ხერ ხე ბე ლია აქ ტი ვე ბის ჩა მორ თ მე ვის ზრდის ტენ დენ ცი ის და სა ნა ხად. 

აღსრულებისპროცედურები
სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მებ მა აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე დუ რებ ზეც იქო ნია გავ ლე ნა. 

ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ა მარ ტი ვა აღ ს რუ ლე ბა და სა კუთ რე ბის ჩა მორ თ მე ვა- გა ყიდ ვა აუქ ცი ო ნის გზით. ცვლი ლე ბე-

ბი ძი რი თა დად გა მო ი ხა ტა აღ ს რუ ლე ბის გა მარ ტი ვე ბის, კერ ძო აღ მას რუ ლე ბელ თა ინ ს ტი ტუ ტე ბის და მო ვა ლე-

თა რე ეს ტ რის შექ მ ნა ში.

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით მხო ლოდ იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მი ერ უფ ლე ბა მო სილ სტრუქ ტუ რებს 

შე უძ ლი ათ გა ნა ხორ ცი ე ლონ აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე დუ რე ბი. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ეს არის აღ ს რუ ლე ბის ეროვ-

ნუ ლი ბი უ რო. სწო რედ ბი უ რო ახორ ცი ე ლებს მო ვა ლე თა რე ეს ტ რის ად მი ნის ტ რი რე ბას და წარ მო ად გენს შე სა-

ბა მი სი სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ძი რი თად აღ მ ს რუ ლე ბელს.12

მო ვა ლე თა რე ეს ტ რი ფუ ლა დი მოთხოვ ნის აღ ს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფამ დე გა მო ი ყე ნე ბა. ეს არის 

მსეს ხე ბელ თა ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზა, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს მო ნა ცე მებს იმ ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი 

პი რე ბის შე სა ხებ, რო მელ თა მი მართ აღ ს რუ ლე ბა 2010 წლის 1 იან ვ რი დან და იწყო. ბა ზა არ შე ი ცავს 

11  თა ნახ მად ეროვ ნუ ლი ბან კის რე გუ ლა ცი ი სა - „კომერციული ბან კე ბის მი ერ აქ ტი ვე ბის კლა სი ფი კა ცი ი სა და შე საძ ლო და ნა-
კარ გე ბის რე ზერ ვე ბის შექ მ ნი სა და გა მო ყე ნე ბის წე სი“ - ავალ დე ბუ ლებს ბან კებს იპო თე კის და სა კუთ რე ბის თა ნა ვე მო ახ დი-
ნოს სხვა ქო ნე ბის კლა სი ფი კა ცი ა, რო გორც „არასტანდარტული“, ბა ლან ს ზე აღ რიცხ ვი დან ერ თი წლის გას ვ ლის შემ დეგ ბან-
კ მა უნ და მო ახ დი ნოს მი სი კლა სი ფი კა ცი ა, რო გორც „საეჭოსი“ და სა მი წლის შემ დეგ მო ახ დი ნონ კლა სი ფი კა ცია რო გორც 
„უიმედოსი“ და ჩა მო წე რონ თა ვი სი ბა ლან სი დან. 

12 იუს ტი ცი ის სახ ლი, მო ვა ლე თა რე ეს ტ რი https://debt.reestri.gov.ge/main.php?s=1
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ინ ფორ მა ცი ას სა ხელ მ წი ფო და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი სა და უზ რუნ ველ ყო-

ფი ლი მოთხოვ ნის მო ვა ლის შე სა ხებ. პი რის მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში შე ტა ნა ხდე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ, მას 

შემ დეგ რაც მის წი ნა აღ მ დეგ და იწყე ბა სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბა. პი რე ბი, რო მელ თა მი მართ აღ ს რუ-

ლე ბა 2010 წლის 1 იან ვ რამ დე და იწყო მა ინც შე იძ ლე ბა მოხ ვ დ ნენ რე ეს ტ რ ში აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი 

ბი უ როს მოთხოვ ნით. 

იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ კრე დი ტორ სა და მო ვა ლეს შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა სა მო ქა ლა ქო კო-

დექ სის 300-ე და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის ნო ტა რი ა ტის შე სა ხებ 38-40-ე მუხ ლებს გუ ლის ხ მობს, მხა რე-

ებს შე უძ ლი ათ აღ სუ ლე ბის ეროვ ნულ ბი უ როს სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა რე შე მი მარ თონ. 

სხვა და ნარ ჩენ შემ თხ ვე ვებ ში სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აუცი ე ლე ბე ლია აღ ს რუ ლე ბა ზე გა ნაცხა-

დის შე სა ტა ნად. 

აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო გა ნაცხა დის შეს ვ ლის თა ნა ვე ასა ჯა რო ებს ინ ფორ მა ცი ას შე სა ბა მი სი 

ფი ზი კუ რი თუ იური დი უ ლი პი რის და სა კუთ რე ბის ამო ღე ბის შე სა ხებ.13 თუ მო ვა ლე შე ეც დე ბა და ა რე-

გის ტ რი როს რა ი მე ტი პის სა კუთ რე ბა ან გახ ს ნას ახა ლი სა ბან კო ან გა რი ში, სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან 

საქ მე თა სა მი ნის ტ რო (შსს), იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო და სა-

ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ყვე ლა ბან კი ვალ დე ბუ ლია და უ ყოვ ნებ ლივ შე ატყო ბი ნოს აღ ს რუ ლე ბის ეროვ-

ნულ ბი უ როს. მო ვა ლეს ეკ რ ძა ლე ბა ყვე ლა ასე თი ტი პის აქ ტი ვო ბა სა ნამ მო ვა ლე თა რე ეს ტ რის მო ნა-

ცემ თა ბა ზი დან არ იქ ნე ბა ამო ღე ბუ ლი. 

მო ვა ლე თა რე ეს ტ რის მო ნა ცემ თა ბა ზის მუდ მივ გა ნახ ლე ბას და ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას 

აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო უზ რუნ ველ ყოფს. ინ ფორ მა ცია რე ეს ტ რ ში შეყ ვა ნილ პირ თა შე სა ხებ 

სა ჯა როა და  აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს ვებ გ ვერ დ ზეც (www.nbe.gov.ge) არის ხელ მი საწ ვ დო მი. 

აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს გარ და, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რო სა ქარ თ ვე ლოს მთელ ტე რი ტო რი-

ა ზე აღ ს რუ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს კერ ძო სა არ ბიტ რა ჟო ინ ს ტი ტუ ტებ სა და კერ ძო აღ მას-

რუ ლებ ლებს. ამ ფუნ ქ ცი ე ბის სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო ე ბის თ ვის დე ლე გი რე ბის ერ თი -ერ თი მი ზე ზი მო ვა-

ლე თა რე ეს ტ რ ში შე სუ ლი გან ცხა დე ბე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა ა. 2013 წლის დე კემ ბ რის თ ვის სა ქარ თ ვე-

ლო ში მოქ მე დებს 39 ლი ცენ ზი რე ბუ ლი კერ ძო აღ მას რუ ლე ბე ლი, რო მელ თაც უფ ლე ბა აქვთ მო ვა ლე-

თა რე ეს ტ რ ში და ა მა ტონ ან ამო ი ღონ ინ ფორ მა ცია მო ვა ლე თა შე სა ხებ.14

მო ვა ლე თა რე ეს ტ რის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში შეყ ვა ნა ავ ტო მა ტუ რად გა უ ლის ხ მობს უძ რა ვი და მოძ-

რა ვი ქო ნე ბის და სხვა არა მა ტე რი ა ლუ რი სა კუთ რე ბის გა ყიდ ვის ან სხვის თ ვის გა და ცე მის უფ ლე ბის 

შეზღუდ ვას. 2014 წლის იან ვ რის მდგო მა რე ო ბით რე ეს ტ რის ბა ზა ში 107,805 პი რი ფიქ სირ დე ბო და. 

თუ აღ ს რუ ლე ბის შე დე გად ამო ღე ბუ ლი სა კუთ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა საკ მა რი სია სეს ხის სრუ ლად და-

სა ფა რად, მო ვა ლეს რე ეს ტ რის ბა ზი დან ამო ი ღე ბენ. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში პი რი რჩე ბა სი ა ში მა ნამ, 

სა ნამ არ შე იც ვ ლე ბა და ჯა რი მე ბის ფორ მა, არ მოხ დე ბა აღ ს რუ ლე ბის შეწყ ვე ტა ან კრე დი ტო რის მი ერ 

აღ ს რუ ლე ბა ზე გა ნაცხა დის გა მო ტა ნა, ან არ იქ ნე ბა მი ღე ბუ ლი შე სა ბა მი სი სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბა.  სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 301 მუხ ლის (1¹) თა ნახ მად, „მოთხოვნა, რომ ლის 

13  სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო, მო ვა ლე თა რე ეს ტ რი http://nbe.gov.ge/index.
php?lang_id=ENG&sec_id=367#sthash.XDKGs0vV.dpuf .

14  აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო. კერ ძო აღ მას რუ ლე ბელ თა რე ეს ტ რი http://nbe.gov.ge/files/documents/kerdzo_aghmasrule-
belta_reestri_31.07.2013.pdf
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უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბაც არის იპო თე კა, დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლად ით ვ ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც, რო-

დე საც იპო თე კით დატ ვირ თუ ლი უძ რა ვი ნივ თის რე ა ლი ზა ცი ი დან ამო ნა გე ბი თან ხა საკ მა რი სი არ არის 

იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მოთხოვ ნის და სა ფა რად, თუ კა ნო ნით ან მხა რე თა შე თან ხ მე ბით სხვა 

რამ არ არის დად გე ნი ლი“.  კა ნო ნის ეს დაშ ვე ბა, რომ იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ ხელ შეკ რუ ლე ბით სხვაგ ვა-

რად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, დე ბი ტო რის ვალ დე ბუ ლე ბა არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა მხო ლოდ იპო თე კით 

დატ ვირ თუ ლი ნივ თით და შე საძ ლოა მის მი ერ სა მო მავ ლოდ შე ძე ნილ ქო ნე ბა ზეც გავ რ ცელ დეს, 2009 

წელს შე ვი და ძა ლა ში. ამ დაშ ვე ბამ ფი ნან სურ და არა ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებს მის ცა უფ ლე ბა შე სა ბა მი-

სი მუხ ლი გა ით ვა ლის წი ნონ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში, რა თა პი რი მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში დარ ჩეს მა ნამ, სა ნამ 

სრუ ლად არ და ფა რავს ვალს და ვალ დე ბუ ლი იყოს თუნ დაც მო მა ვალ ში შე ძე ნი ლი ქო ნე ბით. 

სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო სა და აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე-

მე ბის თა ნახ მად სა კუთ რე ბის იძუ ლე ბით გა ყიდ ვის შემ თხ ვე ვებ მა იმა ტა 2010 წლი დან (გრაფიკი 6, 7). 

მე ტიც, გა ყი დუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის თით ქ მის ნა ხე ვა რი საცხოვ რე ბე ლი ბი ნე ბი ა. 

გრა ფი კი 6: აღ ს რუ ლე ბის გზით უძ რავ ქო ნე ბა ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის და რე გის ტ რი რე ბა (წყარო:საჯარო 

რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო)
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გრა ფი კი 7: აუქ ცი ო ნის გზით გა ყი დუ ლი სა კუთ რე ბა (წყარო: აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო)

აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბამ და მა ტე ბი თი სტი მუ ლე ბი შექ მ ნა უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 

სეს ხე ბი გა ცე მის თ ვის. ძა ლი ან ხში რად ასე თი სეს ხე ბის გას ტუმ რე ბა სა კუთ რე ბის გა ყიდ ვის გზით ხდე ბა. თუმ ცა, 

მე ო რეს მხრივ, უფ რო გარ თუ ლე ბულ მა  და დრო ში გა წე ლილ მა აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე დუ რებ მა შე საძ ლოა საპ-

რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სა და სა კო მი სი ო ე ბის გაზ რ და გა მო იწ ვი ოს.

აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სი შემ დე გი ეტა პე ბის გან შედ გე ბა:15

პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით ცვლი ლე ბე ბი შე დის „სააღსრულებო წარ მო ე ბა-

თა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში 2014 წლის იან ვ რის ბო ლო დან ამოქ მედ დე ბა. ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, არ-

სე ბუ ლი რე დაქ ცი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს პირ ვე ლი და გან მე ო რე ბი თი აუქ ცი ო ნე ბის 

ჩა ტა რე ბას, კა ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით, იძუ ლე ბი თი აუქ ცი ო ნის გზით ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცია შე საძ ლე ბე ლი გახ-

დე ბა პირ ვე ლი და ორი გან მე ო რე ბი თი აუქ ცი ო ნის ჩა ტა რე ბით, რაც შე ა ნე ლებს აუქ ცი ონ ზე გა ტა ნი ლი ქო ნე ბის 

საწყი სი ფა სის ვარ დ ნის პრო ცესს და შექ მ ნის მის რე ა ლურ სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას თან მი ახ ლო ვე ბუ ლი რე ა-

ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას.16 

ხე ლი სუფ ლე ბამ მა ნამ დეც სცა და სი ტუ ა ცი ის შემ სუ ბუ ქე ბა და და ზა რა ლე ბულ თათ ვის სახლ–კა რის შე-

15 ეროვ ნუ ლი აღ ს რუ ლე ბის ბი უ რო. აღ ს რუ ლე ბის რუ კა. www.nbe.gov.ge

16  სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე. „სააღსრულებოწარმოებათაშესახებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ შიც ვ ლი ლე ბის შე ტა ნის თა ო-
ბა ზეhttps://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2067676&lang=ge
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ნარ ჩუ ნე ბა. 2008 წელს გა ი ცა მთავ რო ბის მი ერ სუბ სი დი რე ბუ ლი სამ წ ლი ა ნი სეს ხე ბი. მსეს ხებ ლებს სეს ხ ზე 

8%-იანი გა ნაკ ვე თის და ფარ ვა მხო ლოდ სა მი წლის შემ დეგ უწევ დათ.17  ასე თი ტი პის სეს ხე ბი აჭა რის რე-

გი ონ ში მცხოვ რებ 95 ოჯახ ზე გა ი ცა, რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომის გა მო ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბუ ლი ნა კა დის 

კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით. და ზა რა ლე ბუ ლი ოჯა ხე ბის უმე ტე სო ბას ომის დაწყე ბამ დე კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის-

გან ჰქონ და აღე ბუ ლი სეს ხი ტუ რის ტუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის - სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბის, მა ღა ზი ე ბი სა და 

კა ფე ტე რი ე ბის მო საწყო ბად. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მ წი ფო ინი ცი ა ტი ვის ძი რი თა დი პრობ ლე მა კო ორ დი ნა ცი ის 

ნაკ ლე ბო ბა იყო, სეს ხე ბის გა ცე მა მოხ და ბან კებ თან მო ლა პა რა კე ბის გა რე შე, და მო უ კი დებ ლად. შე დე გად, 

და ზა რე ლუბ ლ მა ოჯა ხებ მა სეს ხის აღე ბა შეძ ლეს მხო ლოდ 2008 წლის დე კემ ბერ ში, რო დე საც მათ დიდ ნა-

წილს უკ ვე მიღ წე უ ლი ჰქონ და შე თან ხ მე ბა უფ რო არა სა ხარ ბი ე ლო საპ რო ცენ ტო პი რო ბე ბით სეს ხის რეს-

ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ა ზე. ამ გა რე მო ე ბებ მა გა არ თუ ლა შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხის პროგ რა მის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა.

დღე ვან დე ლი მთავ რო ბა ანა ლო გი უ რი ინი ცი ა ტი ვით გა მო ვი და. აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ გა ნაცხა და, რომ გას ცემს შვიდ წ ლი ან სესხს 15%-იანი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით. 

პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პირ ვე ლი სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში მო ვა ლე გა და ი ხის მხო ლოდ 3%, ხო-

ლო და ნარ ჩენ 12%-ს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი და ა ფი ნან სებს. ისიც ით ქ ვა, რომ 95 ოჯა ხი შეძ ლებს ასე თი სეს-

ხის მი ღე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის დე ტა ლე ბის გა სარ კ ვე ვად ჩვენ აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის 

ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს და ვუ კავ შირ დით. მა თი ინ ფორ მა ცი ით, პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

სქე მა ამ ჟა მად მუ შავ დე ბა და და მა ტე ბი თი დე ტა ლე ბი ჯერ უც ნო ბი ა. 

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი მი იჩ ნევს, რომ მსგავ სი ტი პის შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხე ბის პროგ-

რა მე ბი დიდ სიფ რ თხი ლეს მო ითხოვს, რა თა არ შექ მ ნას და მა ტე ბი თი სტი მუ ლე ბი უპა სუ ხის მ გებ ლოდ სეს-

ხე ბის ასა ღე ბად. მო ქა ლა ქე ებს არ უნ და გა უჩ ნ დეთ არა ჯან სა ღი მიდ გო მა, რომ პრობ ლე მურ სეს ხებს მათ 

ნაც ვ ლად ხე ლი სუფ ლე ბა ან კერ ძო ინ ს ტი ტუ ტე ბი და ფა რა ვენ. 

გამომწვევიმიზეზები

პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა მთელ მა რიგ მა მაკ რო ე კო ნო მი კურ მა ფა ტო რებ მა გა მო იწ ვი ა.18 

 ესე ნი ა:

•	  შე ნე ლე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა (და უმუ შევ რო ბა);

•	  ნო მი ნა ლუ რი ეფექ ტუ რი გაც ვ ლი თი კურ სი;

•	  სი ღა რი ბის დო ნე და სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა;

მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) ზრდა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ ლის 

ვარ დ ნა ერ თის მხრივ ამ ცი რებს კომ პა ნი ე ბის შე მო სა ვალს და აღე ბუ ლი სეს ხე ბის გას ტუმ რე ბის შე საძ ლებ-

ლო ბას, ხო ლო მე ო რე მხრივ, გაზ რ დი ლი უმუ შევ რო ბა აუარე სებს ოჯა ხე ბის გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნო ბას.  

17 ინ ტერ ვიუ სო ფიო ბე რიშ ვილ თან, 2013 წლის 20 ნო ემ ბე რი

18 European Central Bank Financial Stability Review, December 2011
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გრა ფი კი 8: საქართველო, მშპ-ს რე ა ლუ რი ზრდაwww.nbg.ge

2003-2007 წლებ ში მშპ-ს რე ა ლუ რი ზრდა სა შუ ა ლოდ 9.6% იყო (გრაფიკი 8). ზრდის მა ღალ ტემპს თან ახ ლ და 

(და ნა წი ლობ რივ გა ნა პი რო ბებ და) საკ რე დი ტო ბუ მი. 2008-2009 წლე ბის ფი ნან სურ მა კრი ზის მა სეს ხე ბის პორ-

ტ ფო ლი ოს ხა რის ხი გა ა უ ა რე სა და ფი ნან სუ რი სექ ტო რის თ ვის წინ წა მო წია პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მარ თ ვის 

სა კითხი. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი სა და მსოფ ლიო ბან კის 2013 პროგ ნო ზით, გა სულ წელს მშპ-ს რე-

ა ლუ რი ზრდა 2-2.5% იყო. შე სა ბა მი სად, უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის დი ნა მი კა უკე თე სო-

ბის კენ ვერ შე იც ვ ლე ბა.   

ნო მი ნა ლუ რი ეფექ ტუ რი გაც ვ ლით კურ სი - სა ქარ თ ვე ლოს სა ფი ნან სო სექ ტო რი მა სი უ რად დო ლა რი ზე ბუ-

ლი ა. ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, ში და სეს ხის 63% უცხო ურ ვა ლუ ტა ში, ძი რი თა დად აშშ დო ლარ შია დე-

ნო მი ნი რე ბუ ლი. ვი ნა ი დან მო ქა ლა ქე ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო ბას შე მო სა ვა ლი ლარ-

ში აქვს, სეს ხი უცხო ურ ვა ლუ ტა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან საკ რე დი ტო რის კ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ეროვ ნუ ლი ვა-

ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა ზრდის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში აღე ბუ ლი სეს ხის ფასს და არ თუ ლებს გა დახ დას. მო სახ ლე ო ბა 

ამ პრობ ლე მას 2008 წელს წა აწყ და, რო დე საც ლა რის კურ სი აშშ დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში სულ რა ღაც ხუთ 

დღე ში 1.44-დან 1.65-ზე ავარ და და თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნა პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა ში.  

სი ღა რი ბე - მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის თით ქ მის მე ოთხე დი სი ღა რი ბის 

ზღვარს ქვე მო თა ა. ცხა დი ა, რაც უფ რო ღა რი ბია ქვე ყა ნა, მით ნაკ ლე ბია მსეს ხებ ლე ბის გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნო ბა 

შემ თხ ვე ვა 1 – „ერთ-ერთი კო მერ ცი უ ლი ბან კი დან კრე დი ტის აღე ბა ზუს ტად 2008 წლის 9 აგ ვის ტოს გვი წევ და, 

მაგ რამ ამ დროს ომი და იწყო და ბან კ მა სეს ხ ზე უარი გვითხ რა.  ჩვენ ბიზ ნე სი უკ ვე დაწყე ბუ ლი გვქონ და და სხვა-

დას ხ ვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი წი ნას წარ გვქონ და აღე ბუ ლი. ფუ ლი სას წ რა ფოდ გვჭირ დე ბო და და კერ ძო მე ვახ შე ებს 

და ვუ კავ შირ დით. ერ თ -ერ თ მა მათ გან მა თვე ში 5%-ად გვა სეს ხა თან ხა. ანუ წე ლი წად ში 60% გა მო დი ო და მსეს ხებ-

ლის  მი ერ გა და სახ დე ლი გა ნაკ ვე თი, თუმ ცა სხვა გზა არ გვქონ და და დავ თან ხ მ დით. ომის შემ დეგ მხო ლოდ კერ ძო 

მე ვახ შე ე ბი იძ ლე ოდ ნენ სესხს და თან ძა ლი ან მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით.“

ამ პი როვ ნე ბამ ვერ შეძ ლო 60%-იანი გა ნაკ ვე თის და ფარ ვა და მი სი საცხოვ რე ბე ლი ბი ნა აუქ ცი ო ნის წე სით გა-

ი ყი და.



საქართველოში არსებული პრობლემური სესხების მართვა 19

და მე ტია პრობ ლე მუ რი და ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს ხე ბის რიცხ ვი. უკი დუ რე სი სი ღა რი ბი სა და სო ცი ა ლუ რი გა-

ჭირ ვე ბის გა მო მო სახ ლე ო ბას ხე ლი არ მი უწ ვ დე ბა ძი რი თად სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე და ჯან დაც ვის ხარ-

ჯე ბის და ფი ნან სე ბა სეს ხის აღე ბის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი მი ზე ზი ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნეს სექ ტო რის სი სუს ტე ორი მი ზე ზის გა მო უწყობს ხელს პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი რა ო დე-

ნო ბის ზრდას:  

•	 რის კე ბის არა რე ა ლის ტუ რი შე ფა სე ბა;

•	 რის კე ბის მარ თ ვის არ ცოდ ნა.

რის კე ბის არა რე ა ლის ტუ რი შე ფა სე ბა გუ ლის ხ მობს ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თუ რა ტი-

პის საკ რე დი ტო რის კი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მი სა ღე ბად. მა ღა ლი რის კის აღე ბა, რო გორც წე სი, უფ რო მეტ 

შე მო სა ვალს გუ ლის ხ მობს, მაგ რამ ასე ვე შე იძ ლე ბა დი დი ზა რა ლის მი ღე ბა. 2003-2007 წლე ბის საკ რე დი ტო ბუ-

მის დროს ბან კე ბი მზად იყ ვ ნენ დი დი რა ო დე ნო ბით მა ღა ლი რის კე ბის გა წე ვის თ ვის. 2006-2008 წლებ ში გა ცე-

მუ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბა გა სამ მაგ და. ამა ვე პე რი ოდ ში გა მოჩ ნ და ბა ზარ ზე ახა ლი ტი პის 

პრო დუქ ტე ბი, რო გო რი ცაა საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი და გან ვა დე ბე ბი. საკ რე დი ტო ბუ მის კი დევ ერ თი შე დე გი იყო 

ძი რი თა დად სა ბან კო სექ ტო რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სამ შე ნებ ლო ბუ მი, რა მაც სა ბო ლო ოდ სა ბი ნაო მშე ნებ-

ლო ბე ბის კრი ზი სამ დე მიგ ვიყ ვა ნა. 

რის კე ბის მარ თ ვის არ ცოდ ნა - სა ქარ თ ვე ლოს სა ფი ნან სო ბა ზა რი შე და რე ბით ახალ გაზ რ დაა და აკ-

ლია რის კე ბის მარ თ ვის გა მოც დი ლე ბა. ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ხში რად ხდე ბო და კორ პო რა ტი უ ლი 

მმარ თ ვე ლო ბის სა ბა ზი სო პრინ ცი პე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა. მა გა ლი თად  რის კე ბის მარ თ ვის გან ყო ფი ლე-

ბებს ავიწყ დე ბო დათ, რომ მა თი ძი რი თა დი მო ვა ლე ო ბა გა ყიდ ვე ბის სამ სა ხუ რის თ ვის „სამუხრუჭე სის-

ტე მის“ ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა ა. არა ა დეკ ვა ტურ მა შე ფა სე ბი სა და რე ი ტინ გე ბის სის ტე მამ, ბიზ ნეს სეს ხე ბის 

ინ დი ვი დუ ა ლურ მა შე ფა სე ბამ, საკ რე დი ტო ლი მი ტე ბის არარ სე ბო ბამ და პორ ტ ფო ლი ოს დი ვერ სი ფი ცი-

რე ბის პრობ ლე მამ სე რი ო ზუ ლი საფ რ თხის წი ნა შე და ა ყე ნა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი.

ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფილ სეს ხებს თა ვი სი უკუჩ ვე ნე ბე ბი აქვს. შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს ბან კე ბის 

„გაზარმაცება“ და მსეს ხებ ლე ბის არა საკ მა რი სი შე მოწ მე ბა.19 რო დე საც სეს ხი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია რა ი მე ტი პის 

19  Manove, Padilla, & Pagano. (2001)”Collateral Vs. Project Screening: A Model Of Lazy Banks,” CEPR Discussion Papers 2439, C.E.P.R. 
Discussion Papers.

შემ თხ ვე ვა 2 (ქობულეთი)

ქო ბუ ლეთ ში ერ თ -ერ თ მა ოჯახ მა ბან კი A-დან 16,000 ლა რი ისეს ხა. კრე დი ტი სა მი წლის ვა დით, 17%-იანი საპ რო-

ცენ ტო გა ნაკ ვე თით აიღო და სე ზო ნუ რად უნ და გა ეს ტუმ რე ბი ნა. ბანკს სეს ხის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა არ 

მო უთხო ვი ა. ნა სეს ხე ბი თან ხით ოჯა ხი სახ ლის ეზო ში მა ღა ზი ის გახ ს ნას გეგ მავ და.   

კრე დი ტის მე სა მე დი და სეს ხის 17% ოჯახს 2008 წლის სექ ტემ ბერ ში უნ და გა ეს ტუმ რე ბი ნა. მაგ რამ აგ ვის ტოს ომი სა 

და ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბუ ლი ნა კა დის გა მო, ოჯახ მა ვერ შეძ ლო და კის რე ბუ ლი თან ხის გა დახ და. ბან კ მა A-მ სა-

სა მარ თ ლოს მი მარ თა და სეს ხის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ა ზე მი აღ წია შე თან ხ მე ბას. ახა ლი პი რო ბე ბით სეს ხის უზ რუნ-

ველ ყო ფა მოხ და საცხოვ რე ბე ლი სახ ლით. საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 17-დან 30%-მდე გა ი ზარ და და 10 წლის ვა დით 

გა ნი საზღ ვ რა. შე დე გად, 10 წლის გან მავ ლო ბა ში 16,000 ლა რი ა ნი სეს ხის გა სას ტუმ რებ ლად ოჯახს 109,787 ლა რის 

გა დახ და მო უ წევს. 

ამ პი როვ ნე ბას მო უ წია გა ე ყი და 72,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის მი წა, თუმ ცა 12,000 ლა რი ჯე რაც გა სას ტუმ რე ბე ლი აქვს.
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აქ ტი ვით, ბან კებს აღარ აქვთ მო ტი ვა ცია სა ფუძ ვ ლი ა ნად შე ა მოწ მონ მსეს ხე ბე ლი. სეს ხის დე ფოლ ტის შემ თხ-

ვე ვა ში ბან კი იღებს ჩა დე ბულ აქ ტივს და არ ნა ხუ ლობს ზა რალს, თუმ ცა სესხს მა ინც ენი ჭე ბა პრობ ლე მუ რის 

სტა ტუ სი. რაც მთა ვა რი ა, მო ვა ლე რჩე ბა წა გე ბუ ლი და კარ გავს ღი რე ბულ აქ ტივს, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში საცხოვ-

რე ბელ ბი ნას. ქვეყ ნის და სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა სურ-

ვე ლია ასე თი გა უ აზ რე ბე ლი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა. სა ჭი როა პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბი სა და სეს ხე ბის 

გა ცე მის უკე თე სი სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

ამ და სხვა რე ა ლუ რი შემ თხ ვე ვე ბის შეს წავ ლი სას პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის გა მომ წ ვე ვი და მა ტე ბი თი ფაქ ტო-

რე ბი გა მო იკ ვე თა. ესე ნი ა:

ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა – ძა ლი ან ხში რად მომ ხ მა რებ ლებს არ აქვთ სრუ ლი ინ ფორ მა ცია საკ რე დი ტო 

პრო დუქ ტის პი რო ბებ ზე და გა უ აზ რებ ლად იღე ბენ ისეთ ვალ დე ბუ ლე ბებს, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა არ შე უძ-

ლი ათ. სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის (საია) ქუ თა ი სის ოფი სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, თა მარ 

ფა ჩუ ლი ას გან ცხა დე ბით, ინ ფორ მა ცი ი სა და კონ სულ ტა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი პრობ ლე მა ა. 

მი სი დაკ ვირ ვე ბით, მსეს ხებ ლე ბი პრო ფე სი ულ კონ სულ ტა ცი ას და დახ მა რე ბას მხო ლოდ მას შემ დეგ ითხო ვენ, 

რაც მე ვა ლეს თან და ვა წარ მო იშ ვე ბა და პრობ ლე მის წი ნა შე დგე ბი ან.20

ჭარ ბი ვა ლი – კრე დი ტო რი თა ვა დაც უნ და იყოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი მსეს ხებ ლის გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნო ბის 

სწო რად შე ფა სე ბით. რის კე ბის ადეკ ვა ტუ რი შე ფა სე ბა შე ამ ცი რებს მსეს ხე ბელ თა დე ფოლ ტის შემ თხ ვე ვე ბი და 

გა ა უმ ჯო ბე სებს მთლი ა ნი პორ ტ ფო ლი ოს ხა რისხს. უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში საქ მე გვაქვს ჭარ ბი ვა ლის პრობ ლე-

მას თან, რო დე საც პი როვ ნე ბა სესხს იღებს არ სე ბუ ლი სეს ხის გა და სა ფა რად. 

არა ა დეკ ვა ტუ რი ჯა რი მე ბი  – კა ნონ მ დებ ლო ბა არ არე გუ ლი რებს იმ შე საძ ლო ჯა რი მე ბის მო ცუ ლო ბას, რო-

მე ლიც მსეს ხე ბელს შე იძ ლე ბა და ე კის როს ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის 

დროს. გან სა კუთ რე ბით ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა ვერ სრულ დე ბა ფორ ს მა ჟო რუ-

ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო. 

და უ ბა ლან სე ბე ლი სა აღ ს რუ ლე ბო კა ნო ნი – სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რის ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლი სო ფიო ბე როშ ვი ლი მი იჩ ნევს, რომ 2007 წელს მი ღე ბუ ლი გა მარ ტი ვე ბუ ლი აღ ს რუ ლე ბის კა ნო ნი 

არა თა ნაბ რად იცავს მსეს ხებ ლი სა და გამ სეს ხებ ლის უფ ლე ბებს. მი სი აზ რით, კა ნო ნი მხო ლოდ სეს ხის გამ ცე-

მის ინ ტე რე სებს იცავს, მა შინ რო ცა თით ქ მის სრუ ლად არის უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი მსეს ხებ ლის უფ ლე ბე ბი. 2012 

20 გა ვე სა უბ რეთ თა მარ ფა ჩუ ლი ას, 2013 წლის 23 ოქ ტომ ბე რი. 

შემ თხ ვე ვა 3  (ქუთაისი) 

პირ მა 1,500 აშშ დო ლა რი 2011 წელს ისეს ხა მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ი დან და 6 თვის გან მავ ლო ბა ში თვე ში 

75 აშშ დო ლა რი უნ და ეხა და. ფუ ლის სეს ხე ბა შვი ლის სამ კურ ნა ლოდ დას ჭირ და. ვა ლის უზ რუნ ველ ყო ფა საცხოვ-

რე ბე ლი ბი ნით მო უ წი ა. კრე დი ტის 6 თვე ში და ფარ ვა ვერ მო ა ხერ ხა და 10 თვემ დე გა და ა ვა და. იგი ვერ ახერ ხებ და 

ყო ველ თ ვი უ რი შე ნა ტა ნის კონ ტ რაქ ტ ში გან საზღ ვ რულ დღეს გა დახ დას და გა მუდ მე ბით ჯა რიმ დე ბო და. შე დე გად, 

ყო ველ თ ვი უ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 83 აშშ დო ლა რა მა დე, ხო ლო ვა ლის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბა 2,700 აშშ დო-

ლა რამ დე გა ი ზარ და.

სა ბო ლო ოდ, აღ ს რუ ლე ბის ფურ ცელ მაც არ და ა ყოვ ნა, ბი ნის აუქ ცი ონ ზე გა ყიდ ვის შე სა ხებ.
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წელს შეს წო რე ბა შე ვი და აღ ს რუ ლე ბის შე სა ხებ კა ნონ ში. ახა ლი ფორ მუ ლი რე ბა უპი რა ტეს მდგო მა რე ო ბა ში 

აყე ნებს ბან კებს, ხო ლო მსეს ხებ ლებს კი დევ ერთ მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს თან - აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნულ 

ბი უ როს თან უწევთ ურ თი ერ თო ბა. მე ტიც, 2012 წლამ დე იზღუ დე ბო და სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თათ ვის სა კუთ-

რე ბის ჩა მორ თ მე ვა, დღეს კი და ვა ლი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყოფ თა სა კუთ რე ბაც 

შე იძ ლე ბა გა ი ყი დოს აუქ ცი ონ ზე.  

2007 წელს სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბა თა შე სა ხებ  კა ნონ ში კი დევ ერ თი ცვლი ლე ბა შე ვი და. იპო თე კით დატ-

ვირ თუ ლი უძ რა ვი ნივ თი ამ კო დექ სის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა გა და ვი დეს კრე დი ტო რის (იპოთეკარის) სა კუთ-

რე ბა ში, თუ ეს პირ და პირ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იპო თე კის ხელ შეკ რუ ლე ბით. ამას თან ერ თად, თუ მო ვა ლე 

გა ა ჭი ა ნუ რებს იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, იპო თე კით დატ ვირ თუ ლი უძ რა-

ვი ნივ თი შე იძ ლე ბა გა და ვი დეს კრე დი ტო რის (იპოთეკარის) სა კუთ რე ბა ში, თუ კრე დი ტო რი და მო ვა ლე ამის 

თა ო ბა ზე ერ თობ ლი ვი გან ცხა დე ბით მი მარ თა ვენ სა ჯა რო რე ესტრს. 

დარგობრივიპერსპექტივა
ბან კე ბის, მიკ რო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და კერ ძო მე ვახ შე ე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი იპო თე კუ რი სეს ხე ბის თე-

მა უაკან ს კენლ წლე ბი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და. ჩვე ნი კვლე ვის ეს თა ვი ეთ მო ბა არ სე ბუ ლი სი ტუ ა-

ცი ის გა მომ წ ვევ მი ზე ზებს და იმ ჯაჭ ვურ რე აქ ცი ას, რო მე ლიც ბან კე ბი დან იწყე ბა და კერ ძო მე ვახ შე ე ბის ქცე ვა-

ზეც ახ დენს გავ ლე ნას. 

ბანკები

პირ ველ რიგ ში უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ სეს ხებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სივ რ ცე ში 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მა ღა ლია მსოფ ლი ო ში. მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით21 სა შუ ა ლო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-

თის სი დი დით სა ქარ თ ვე ლო მსოფ ლი ო ში 11-ე, პოს ტ - საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში მე-2, ხო ლო კავ კა სი ა ში 1-ელია.

რა იწ ვევს ასეთ მა ღალ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს?

1. კა პი ტა ლის ფა სი: ბან კე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან შე ი ნარ ჩუ ნონ კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის გარ კ ვე უ ლი 

ზღვა რი.22 მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი ითხოვს, რომ პირ ვე ლი რან გის და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

კა პი ტა ლის შე ფარ დე ბი თი წი ლი 8% და 12% იყოს, ხო ლო ბა ზე ლი II-ის კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის სტან დარ-

ტე ბი23 4% და 8%-იან ლი მიტს აწე სებს. შე სა ბა მი სად, ქარ თუ ლი ბან კე ბის თ ვის მა რე გუ ლი რებ ლის მოთხოვ ნე ბი 

უფ რო მა ღა ლი ა. სა ქარ თ ვე ლო მა ღა ლი რის კის ქვე ყა ნაა (ფითჩის რე ი ტინ გ ში ჩვე ნი გრძელ ვა დი ა ნი სტა ტუ სია 

BB-, რაც არც თუ ისე სა ხარ ბი ე ლო ა). ეს თა ვის თა ვად აისა ხე ბა ქარ თუ ლი ბან კე ბის თ ვის აქ ცი ო ნე რე ბის მი ერ 

და წე სე ბულ კა პი ტა ლის უკუ გე ბა სა (ROE) და კა პი ტა ლის ფას ზე.  

2. ვალ დე ბუ ლე ბის ფა სი: ზე მოთ აღ ნიშ ნულ მი ზეზ თა გა მო, 2012 წლის ბო ლოს თ ვის სა ბან კო სის ტე მის-

თ ვის ფუ ლის სა შუ ა ლო ფა სი 6.7% იყო, რაც საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლია და შე სა ბა მის ასახ ვას პო უ ლობს 

21 Lending Interest Rate by country. The World Bank data http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND

22  კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის მოთხოვ ნის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი-
დენ ტის ბრძა ნე ბა N. 237 http://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/supervision/nbg1.4.5.1capital_adequacy_geo.pdf

23  Basel II: Revised International Capital Framework. Bank for International Settlements  http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm
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საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის დო ნე ზე. ეს მდგო მა რე ო ბა გა მოწ ვე უ ლია რო გორც ქვეყ ნის უარ ყო ფი თი რე ი ტინ გით, 

ისე და ნა ზო გე ბის და ბა ლი დო ნით (მშპ-ს მხო ლოდ 18%).24

3. ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბი: ეკო ნო მი კის მას შ ტა ბებს დი დი მნიშ ვენ ლო ბა აქვს სა ბან კო სექ ტო რის თ-

ვის. მცი რე ზო მის ქვე ყა ნა სა და ეკო ნო მი კა ში უფ რო მა ღა ლია ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი (ვგულისხმობთ 

არა ო პე რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის წილს მთლი ან გა სავ ლებ ში).  

4. საკ რე დი ტო რის კის პრე მი ა: სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით ყო ველ წ ლი უ რად გა ცე-

მუ ლი კრე დი ტის სა შუ ა ლოდ 3.5% ით ვ ლე ბა და კარ გუ ლად. ამ ზა რა ლის და სა ბა ლან სებ ლად ბან კებს 4.1%-ით 

უფ რო მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის და წე სე ბა უწებთ. 

ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ფაქ ტო რის და და მა ტე ბით სხვა მი ზეზ თა გა მო, შე წო ნი ლი სა შუ ა ლო საპ რო ცენ-

ტო გა ნაკ ვე თი ქვე ყა ნა ში არის 22%.

გარ და ამი სა, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი საკ მა ოდ მკაც რად არე გუ ლი რებს კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი-

ერ რის კე ბის მარ თ ვა სა და და კარ გუ ლი სეს ხე ბის რე ზერ ვის სტან დარ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი მო ი ცავს 

ნა სეს ხე ბი თან ხი სა და გა რან ტი ის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფარ დე ბის (LTV ratio)25 ლი მიტს, სეს ხი სა და შე მო სავ ლის 

დო ნის შე ფარ დე ბას (DTI)26 და სხვა წი ნა პი რო ბებს. 2004-2008 წლე ბის სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და მშე ნებ-

ლო ბე ბი სა და სა ვაჭ რო სექ ტო რის ბუ მი უბიძ გებ და ბან კებს აგ რე სი უ ლი საკ რე დი ტო სტრა ტე გი ი სა და პორ ტ-

ფო ლი ოს გა ფარ თო ე ბის კენ. 2008-2009 წლებ ში კი მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა და ომ მა ბან კებს უფ რო 

ფრთხი ლი ზო მე ბის მი ღე ბა აიძუ ლა. გამ კაც რ და შე ფა სე ბის სის ტე მა და მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გე ბის დო ნე, 

რა მაც ისევ და ისევ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე იმოქ მე და.  

მიკროსაფინანსოორგანიზაციები

ჯაჭ ვის შემ დე გი რგო ლი მიკ რო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი ა. მათ საქ მი ა ნო ბას ეროვ ნუ ლი ბან კი ნაკ ლებ მკაც-

რად არე გუ ლი რებს. მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა 2006 წლი დან და იწყო და წარ მა ტე ბას შემ დე გი 

მი ზე ზე ბის გა მო მი აღ წი ა: 

მიკ რო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის კლი ენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი ბან კე ბის მკაცრ მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს 

და იძუ ლე ბუ ლია მათ მი ერ და წე სე ბუ ლი მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი (თვეში 3-4%) მი ი ღოს. მიკ რო სა ფი-

ნან სო ინ ს ტი ტუ ტებს ვერ და ვა და ნა შა უ ლებთ მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის და წე სე ბის თ ვის, რად გან ასე თი 

სეს ხე ბის რის კი უფ რო მა ღა ლი ა. მიკ რო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი ძი რი თა დად აქ ტი ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 

ტი პის სეს ხებს გას ცე მენ. კრე დი ტის და ფარ ვის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა მსეს ხებ ლის რე გუ ლა რუ-

ლი ფუ ლა დი შე მო სა ვა ლი უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა, ხო ლო მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი სა შუ ა ლე ბა - კერ ძო სა კუთ რე ბა 

მიჩ ნე უ ლია რის კის მთა ვარ შე მამ სუ ბუ ქე ბელ ფაქ ტო რად. ნა სეს ხე ბი თან ხი სა და გა რან ტი ის სა ხით ჩა დე ბუ ლი 

კერ ძო სა კუთ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფარ დე ბა (LTV ratio) ასე შემ თხ ვე ვებ ში სა შუ ა ლოდ 40%-50%-ია.     

მიკ რო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის თ ვის და წე სე ბუ ლია შემ დე გი ტი პის შეზღუდ ვე ბი:27

24 მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცემ თა ბა ზა

25  LTV ratio - სეს ხი სა და მი სი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის ჩა დე ბუ ლი სა კუთ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფარ დე ბა.

26  DTI ratio - სეს ხის ყო ველ თ ვი უ რი გა და სახ დე ლი სა და მსეს ხებ ლის ყო ველ თ ვი უ რი შე მო სავ ლის შე ფარ დე ბა.

27  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ. http://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/kanonebi/mikro_
kanoni_27_03_13.pdf
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•	  მი ნი მა ლუ რი სა წეს დე ბო კა პი ტა ლი - მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის გა ნაღ დე ბუ ლი სა წეს დე ბო კა პი ტალ-

ში ფუ ლა დი შე სა ტა ნი არ უნ და იყოს 150,000 აშშ დო ლარ ზე ნაკ ლე ბი. ამ თან ხის ზე მოთ წეს დე ბით დად გე ნი-

ლი სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის სრუ ლი ოდე ნო ბის ფუ ლა დი ან / და არა ფუ ლა დი ფორ მით შევ სე ბა ხორ ცი ელ დე-

ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. 

•	  მიკ რო სეს ხის მო ცუ ლო ბა - მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ას ერთ პირ ზე ჯამ ში მაქ სი მუმ 30,000 აშშ დო ლა-

რის გა ცე მის უფ ლე ბა აქვს. 

•	  ინ ვეს ტი ცი ე ბი - მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა აქვს იქო ნი ოს წი ლი იური დი უ ლი პი რე ბის სა წეს-

დე ბო კა პი ტალ ში, რო მელ თა ჯა მუ რი ოდე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს ამ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის 

სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის 15%-ს. 

•	 მიკ რო ლი ზინ გის მო ცუ ლო ბა - ლი ზინ გი, ანუ იჯა რა და საშ ვე ბი ა, თუ არ აღე მა ტე ბა 150,000 აშშ დო ლარს;

•	  სეს ხის ზა რა ლის რე ზერ ვი - კა ნო ნი არ ავალ დე ბუ ლებს მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს სეს ხე ბის კლა-

სი ფი კა ცი ას და და კარ გუ ლი სეს ხის რე ზერ ვის შექ მ ნას, თუმ ცა ზო გი ერ თი მათ გა ნი თა ვი სი სურ ვი ლით მა ინც 

ახ დენს პორ ტ ფო ლი ოს კლა სი ფი კა ცი ას;

•	  დე პო ზი ტე ბი - მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს არ აქვთ უფ ლე ბა მი ი ღონ დე პო ზი ტი არც ფი ზი კუ რი, არც 

იური დი უ ლი პი რე ბის გან (თუმცა შე საძ ლე ბე ლია დე პო ზი ტის ტი პის ობ ლი გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა, რაც საკ მა ოდ 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კაა სა ქარ თ ვე ლო ში). 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო გე ბას ძი რი თა დად ჩა მორ თ მე უ ლი და იძუ ლე ბით გა ყი დუ ლი უძ რა-

ვი ქო ნე ბი დან იღე ბენ. რო გორც წე სი, ასე თი აქ ტი ვე ბის ნა ხე ვარ ფა სად გა ყიდ ვაც კი საკ მა რი სია გა სეს ხე ბუ-

ლი თან ხის სრუ ლად ამო სა ღე ბად. თუმ ცა დგე ბა ეთი კუ რი სა კითხი - სეს ხის დამ ტ კი ცე ბი სას მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა ერ თოდ არ ით ვა ლის წი ნე ბენ მსეს ხებ ლის გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნო ბას და მხო ლოდ ჩა დე ბულ 

კერ ძო სა კუთ რე ბას ეყ რ დ ნო ბი ან. ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის 

ფუ ლის ფა სი ძა ლი ან მა ღა ლი ა. (მათ მი ერ გა მოშ ვე ბულ ობ ლი გა ცი ებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 15-18%-დან 

24-30%-მდე მერ ყე ობს. ად ვი ლი წარ მო სად გე ნია რა ტი პის პრო ცენ ტის და წე სე ბა უწევთ მათ სეს ხ ზე, რომ და ა-

ბა ლან სონ გა წე უ ლი ხარ ჯი და მი ი ღონ მო გე ბა).  

კერძომევახშეები
სეს ხის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კაა სა ქარ თ ვე ლო ში. ეს ერ თი 

შე ხედ ვით ალო გი კუ რი ტრან ზაქ ცია საკ მა ოდ მომ გე ბი ა ნია კრე დი ტო რის თ ვის.  ე.წ. იპო თე კუ რი სეს ხი შემ დეგ-

ნა ი რად გა ნი საზღ ვ რე ბა „იპოთეკურია სეს ხი, რომ ლის უზ რუნ ველ ყო ფა ხდე ბა თქვე ნი სა კუთ რე ბით. თქვენ პი-

რო ბას ვდებთ, რომ აღ ნიშ ნულ სა კუთ რე ბას გა და ცემთ მე ვა ლეს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ვერ შეძ ლებთ ნა სეს ხე ბი 

თან ხის დაბ რუ ნე ბას. იპო თე კუ რი სეს ხის პი რო ბე ბით გამ სეს ხე ბე ლი ნაკ ლებ რისკს იღებს და შე სა ბა მი სად გი-

ად ვი ლებთ თქვენ სა ჭი რო თან ხე ბის მო ძი ე ბას.“28 

ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ ფუ ლის გა სეს ხე ბა სრუ ლი ად და უ რე გუ ლი რე ბე ლია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ. კერ ძო 

პი რე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ასეს ხე ბენ თან ხას, თა ნაც იმა ზე ბევ რად უფ რო მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო 

28  Pritchard, J. (2013). Collateral Loans. Retrieved November 9, 2013, from http://banking.about.com/od/businessbanking/a/collater-
alloans.htm
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გა ნაკ ვე თით, ვიდ რე მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ამ სფე როს გა კონ ტ რო ლე ბა 

თით ქ მის წარ მო უდ გე ნე ლი ა. გარ კ ვე უ ლი სან ქ ცი ე ბი სა და შეზღუდ ვე ბის და წე სე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, კერ ძო 

პი რებს შე უძ ლი ათ არა ფორ მა ლუ რად შე თან ხ მ დ ნენ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე და მსგავს სა კითხებ ზე. ინ ტერ-

ნეტ სივ რ ცე თუ გა ზე თე ბი სავ სეა ასე თი ტი პის რეკ ლა მე ბით; ხშირ შემ თხ ვე ვა ში საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თიც კი 

მი თი თე ბუ ლი ა. 

იპო თე კუ რი სეს ხის აღე ბი სას მო ქა ლა ქე ე ბი ძა ლი ან დიდ რის კ ზე მი დი ან. გა და უხ დე ლო ბის შემ-

თხ ვე ვა ში ისი ნი კარ გა ვენ სა კუ თარ სახ ლებს ან სხვა ღი რე ბულ სა კუთ რე ბას. შე და რე ბით მა ღა ლი 

გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნი მო ქა ლა ქე ე ბი უფ რო ხში რად მი დი ან ასეთ რის კ ზე და თავ დებ ში დე ბენ სა კუ-

თარ ქო ნე ბას, ვიდ რე ე.წ. „რისკიანი“ მსეს ხებ ლე ბი, რად გან რის კი, რომ ვერ გა და იხ დი ან ნა კისრ 

ვალ დე ბუ ლე ბას და და კარ გა ვენ სა კუთ რე ბას, მათ თ ვის ნაკ ლე ბი ა.29 მი უ ხე და ვად ამი სა, რის კი მა ინც 

რჩე ბა.

და სავ ლე თის ზო გი ერთ ქვეყ ნებ შიც გვხვდე ბი ან კერ ძო მე ვახ შე ე ბი, ვინც მცი რე თან ხებს კა ნო ნით დად გე ნილ 

ნორ მა ზე მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით გა ა სეს ხე ბენ.30 ასე თი საქ მი ა ნო ბა ბევრ ქვე ყა ნა ში კრი მი ნა ლად 

არის მიჩ ნე უ ლი, რიგ ქვეყ ნებ ში კი სა ჭი როა ამ საქ მი ა ნო ბის თ ვის გარ კ ვე უ ლი ლი ცენ ზი ის მო პო ვე ბა (ამერიკის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, დი დი ბრი ტა ნე თი). სა ქარ თ ვე ლო ში ეს სფე რო სრუ ლი ად და უ რე გუ ლი რე ბე ლია და შე-

სა ბა მი სად, ლე გი ტი მუ რი.

კერ ძო მე ვახ შის გან ფუ ლის სეს ხე ბა რო გორც წე სი უკა ნას კ ნე ლი არ ჩე ვა ნი ა, რო მელ საც მო ქა ლა ქე ე ბი ისეთ 

შემ თხ ვე ვებ ში მი მარ თა ვენ, რო დე საც კო მერ ცი უ ლი ბან კი ან არ უმ ტ კი ცებს სესხს, ან ცდი ლო ბენ და ფა რონ ფი-

ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ად რე აღე ბუ ლი და ხში რად უკ ვე ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი კრე დი ტი. მსგავ სი სი ტუ ა-

ცია ბევრ ქვე ყა ნა ში ა, თუმ ცა ქვეყ ნებ ში სა დაც ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან კრე დი ტის მი ღე ბა გან სა კუთ რე ბით 

არის გარ თუ ლე ბუ ლი, კერ ძო მე ვახ შე ფაქ ტი უ რად ერ თა დერ თი არ ჩე ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის. შე სა ბა მი სად, 

ბან კე ბის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მოკ რ ძა ლე ბუ ლი წი ლი მთლი ან საკ რე დი ტო პორ ტ-

ფო ლი ო ში, სა ვა რა უ დოდ კერ ძო მე ვახ შე ო ბის არა ო ფი ცი ა ლურ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სა გან გა შოდ მა ღა ლი დე-

ფოლ ტის დო ნით აიხ ს ნე ბა.

სა ინ ტე რე სო ა, ძი რი თა დად რა მი ზე ზით მი მარ თა ვენ მო ქა ლა ქე ე ბი კერ ძო მე ვახ შე ებს. ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ 

აჩ ვე ნა,31 რომ თბი ლის ში ასე თი სეს ხე ბის 40% ოჯა ხის წევ რე ბის ცი ხი დან თავ დე ბით გა მო საყ ვა ნად აიღეს, 30% 

მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის თ ვის, რო გორც წე სი ოპე რა ცი ე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, ხო ლო 20% ბიზ ნე სის და საწყე-

ბად / გა სა ფარ თო ებ ლად. სეს ხე ბის 10% ოჯა ხის წევ რე ბის საზღ ვარ გა რეთ გა სა შე ბად იყო გა მიზ ნუ ლი (იხ. გრა-

ფი კი 9). გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი აჩ ვე ნა ქუ თა ის ში ჩა ტა რე ბულ მა ანა ლო გი ურ მა გა მო კითხ ვამ. გა მო კითხულ თა 

უმ რავ ლე სო ბამ სეს ხი ბიზ ნეს აქ ტი ვო ბის თ ვის აიღო (80%-მდე), ხო ლო და ნარ ჩე ნებ მა მკურ ნა ლო ბის თ ვის. სა-

უ ბა რია არა მხო ლოდ კერ ძო მე ვახ შე ე ბის, არა მედ ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი დან აღე ბულ კრე დი ტებ ზეც.  აღ სა-

ნიშ ნა ვი ა, რომ 2009 წლის გან მავ ლო ბა ში საპ რო ცე სო შეთ ნ ხ მე ბე ბი დან ხა ზი ნა ში 61 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი შე ვი-

და.32 ეს პე რი ო დი ემ თხ ვე ვა ასე ვე პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წარ მოქ მ ნის პიკს, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო ნა ცე მი ა.

29 იქ ვე 

30  Huang, Y., & Bonina, J. P. (2001). Dealing with the bad loans of the Chinese banks. Journal of Asian Economics , 197–214.

31 სო ცი ა ლურ პროგ რა მე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი

32  სა ერ თა შო რი სო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო – „საპროცესო შე თან ხ მე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში“ (2010). http://transparency.ge/sites/de-
fault/files/post_attachments/Plea%20Bargaining%20in%20Georgia%20-%20Negotiated%20Justice%20-%20GEO%20%282%29.pdf 



საქართველოში არსებული პრობლემური სესხების მართვა 25

გრა ფი კი 9: სეს ხის აღე ბის მი ზე ზე ბი. თბი ლი სი.

წყა რო: სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი 

სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბა საკ რე დი ტო ჯაჭ ვის სა მი ვე რგოლ ზე - ბან კებ ზე, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ-

სა და კერ ძო მე ვახ შე ებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. შე და რე ბით და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 

ცხოვ რე ბის სტან დარ ტე ბი (რაც უკე თეს გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნო ბას და კრე დი ტებ ზე წვდო მას ნიშ ნავს) სა ბო ლო-

ოდ კერ ძო პი რე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის პი რო ბებ ზეც იქო ნი ებს გავ ლე ნას. 

თუმ ცა ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მოქ მე დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნა- მი წო-

დე ბის შე დე გი ა. პირ და პი რი ჩა რე ვა და გა ნაკ ვე თის ხე ლოვ ნუ რი კო რექ ტი რე ბა და დე ბით შე დეგს ვერ მო ი ტანს.  

სწო რედ ამ გ ვარ ჩა რე ვას ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბა, რო მე-

ლიც 2014 წლის იან ვ რის ბო ლო დან უნ და ამოქ მედ დეს. ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, კერ ძო მე ვახ შე ებ თან ოპო თე-

კუ რი სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა უნ და და მოწ მ დეს სა ნო ტა რო წე სით. ამას თა ნა ვე, ნო ტა რი უ სი ვალ დე ბუ ლია გა-

ნუ მარ ტოს ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე ებს ის სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც მოჰ ყ ვე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

დარ ღ ვე ვას; ამას თან ფიქ სირ დე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ზე და ზღვა რიც (გარდა 1000 ლა რამ დე გა ცე მუ ლი 

სეს ხე ბი სა), გა ნაკ ვე თი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერ-

დ ზე ყო ველ თ ვი უ რად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის სა ბა ზო საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბის წი ნა კა ლენ და რუ ლი წლის სა შუ ა ლო არით მე ტი კუ ლის 2.5-მაგი ოდე ნო ბის მე თორ მე ტედს. ეს 

უკა ნას კ ნე ლი ცვლი ლე ბა 2014 წლის 1 მარ ტი დან შე ვა ძა ლა ში.33

არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ნო ტა რი უ სის მომ სა ხუ რე ბა კი დევ უფ რო გა აძ ვი რებს სეს ხის მი ღე ბის ად მი ნის ტ-

რა ცი ულ ხარჯს, რაც ისევ და ისევ მო ვა ლეს და აწ ვე ბა ტვირ თად. და დე ბი თად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს ნო ტა რი უ სის 

ვალ დე ბუ ლე ბა ჯე როვ ნად აუხ ს ნას ორი ვე მხა რეს მა თი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი, რად გან ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ად-

გი ლი აქვს მო ვა ლის ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბას. ამას თან, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ მი ზე ზებს, რის თ ვი საც ხდე-

ბა სეს ხის აღე ბა, შე საძ ლოა ჯე რო ვა ნი გათ ვიც ნო ბი ე რე ბის შემ თხ ვე ვა შიც მი დი ოდ ნენ მსეს ხებ ლე ბი ამ რის კ ზე. 

ქვე მოთ მოყ ვა ნილ ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია კრე დი ტის დამ ტ კი ცე ბის წი ნა პი რო ბე ბი სეს ხის სა მი ძი რი თა დი წყა-

როს მი ხედ ვით: 

33  სა ქარ თ ვე ლოს მაც ნე. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ. https://matsne.gov.ge/index.
php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2169324&lang=ge
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მოთხოვნა ბანკი მკროსაფინანსო კერძო მევახშე

მინიმალური შემოსავალი სავალდებულოა ხანდახან არ არის სავალდებულო

ბანკში დარიცხული შემოსავალი სავალდებულოა ხანდახან არ არის სავალდებულო

სესხის გირაოსთან და შემოსავალთან 
შეფარდება (LTV & DTI )

სავალდებულოა ხანდახან არ არის სავალდებულო

კარგი საკრედიტო ისტორია სავალდებულოა ხანდახან არ არის სავალდებულო

ეს გა მარ ტი ვე ბუ ლი მო დე ლი აჩ ვე ნებს მსეს ხებ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბას მა თი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის და საპ-

რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მი ხედ ვით.  

გრა ფი კი 10: საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი და გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა  სეს ხის სა მი წყა როს მი ხედ ვით. ეკო ნო მი კუ-

რი პო ლი ტი კის კვლე ვის კვლე ვის ცენ ტ რი

საქართველოში და საქ მე ბულ თა 61% თვით და საქ მე ბუ ლი ა.34 შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს არას-

ტა ბი ლუ რი შე მო სა ვა ლი აქვს ან ანაზღა უ რე ბას მხო ლოდ ნაღ დი ფუ ლით იღებს. მსგავ სი შეზღუდ ვე ბი მათ მიკ-

რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და კერ ძო მე ვახ შე ე ბის იმე დად ტო ვებს. 

ხშირ შემ თხ ვე ვებ ში სესხს მცი რე და მიკ რო ბიზ ნე სის და საწყე ბად იღე ბენ, მაგ რამ ძა ლი ან ცო ტას თუ შე უძ ლია 

ისე თი მო გე ბის ნახ ვა, რომ სეს ხ ზე 30%-50%-იანი წლი უ რი პრო ცენ ტიც და ფა როს და  საქ მი ა ნო ბაც გა აგ რ ძე-

ლოს. 

34 წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი (საქსტატი).  
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პრობლემურისესხებისმართვისსაერთაშორისო
გამოცდილება

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შე ჯე რე ბი სა და ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბით, დას კ ვ ნის სა ხით გთა ვა ზობთ რე-

კო მენ და ცი ებს, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა ქარ თუ ლი ბან კე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან შე ამ სუ ბუ ქებ და 

არ სე ბულ ვი თა რე ბას. რე კო მენ და ცი ე ბი მო ი ცავს რო გორც პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მარ თ ვის სფე როს, ისე პრე-

ვენ ცი ულ ზო მებ ს მო მა ვალ ში სხვა სეს ხე ბის დე ფოლ ტის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით. 

პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბამ ევ რო პის ქვეყ ნებ შიც იმა ტა. სხვა დას ხ ვა შე ფა სე ბე ბით ეს ბა ზა რი დღეს-

დღე ო ბით 1-დან 1.5 ტრი ლი ონ ევ რომ დე ა. თუმ ცა ზო გის აზ რით, არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია გარ კ ვე ულ წი ლად უფ რო 

ხელ საყ რელ გა რე მოს ქმნის, ვიდ რე ნე გა ტი ურს. მა გა ლი თად, ლიი მილ ს ტე ი ნი, ცერ ბე რუს კა პი ტალ მე ნეჯ მენ-

ტის ევ რო პის და აზი ის და სუს ტე ბუ ლი და უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რებ ზე ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლი მი იჩ ნევს, რომ დღეს ამ მი მარ თუ ლე ბით „ევროპაში მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი სი ტუ ა ციაა 

შექ მ ნი ლი.“35

ერნსტ & იან გის 2013 წლის ან გა რი შის თა ნახ მად პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლი ბან კე ბის მთლი ან პორ ტ ფო-

ლი ო ში წი ნა წლის 5.6%-იანი მაჩ ვე ნებ ლი დან 2012 წელს 6.8%-მდე გა ი ზარ და.36 წი ნას წა რი დათ ვ ლე ბით, 2013 

წელს ევ რო ზო ნის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ბა ზარს პი კის თ ვის - 932 მლრდ. ევ როს თ ვის უნ და მი ეღ წი ა, რაც ევ-

რო პის 12.2 ტრი ლი ონ ევ რო ი ა ნი სეს ხე ბის ბაზ რის 7.6%-ს შე ად გენს. 2014 წლის თ ვის სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბაა 

პროგ ნო ზი რე ბუ ლი. პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლი 5.6%-მდე უნ და და ე ცეს.  

ჩინეთისმაგალითი

ჩი ნე თი კარ გი მა გა ლი თია იმი სა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა მოხ დეს პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მარ თ ვა. და ახ ლო-

ე ბით ათ წე ლი წად ში ჩი ნეთ მა წარ მა ტე ბით შეძ ლო ამ გ ვა რი სეს ხე ბის წი ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. სი-

ტუ ა ცი ის უკეთ გა საც ნო ბად ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია ჩი ნე თის სა ბან კო სექ ტორ ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლის 

კლე ბის ყო ველ წ ლი უ რი ტემ პი.37

წელი 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

პრობლემური 
სესხები

20.4 13.2 8.6 7.1 6.2 2.4 1.6 1.1 1.0 0.9

გთა ვა ზობთ ჩი ნე თის მთავ რო ბის მი ერ დე ფოლ ტის ასე თი მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბის თ ვის არ ჩე უ ლი 

სტრა ტე გი ის მოკ ლე მი მო ხილ ვას. მა თი მიდ გო მის ზო გი ერ თი ას პექ ტე ბის შე საძ ლოა სა ინ ტე რე სო და გა სათ ვა-

ლის წი ნე ბე ლი იყოს სა ქარ თ ვე ლოს თ ვი საც.  

35  Flocking to Europe.Ernst & Young 2013 Non Performing Loan Reporthttp://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Flocking_to_Eu-
rope/$FILE/Flocking_to_Europe.pdf

36 იქ ვე

37  მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცემ თა ბა ზა .ა რა გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნი სეს ხე ბის წი ლი ბან კე ბის მთლი ან პორ ტ ფო ლი ო ში. http://data.
worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS
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რე ფორ მა

რე ფორ მე ბის საწყის ეტაპ ზე, ჟუ რონ გ ჯის მთავ რო ბის სა მიზ ნე და ახ ლო ე ბით 3.3 ტრი ლი ო ნი რენ მინ ბის (400 

მლრდ. აშშ დო ლა რი) მო ცუ ლო ბის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ბა ზა რი იყო.38 პო ლი ტი კის შე მუშ ვე ბის პრო ცე სი სამ 

ეტა პად შე იძ ლე ბა და ი ყოს - პირ ველ რიგ ში მიღ წე ულ იქ ნა კონ სენ სუ სი, რომ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე-

ნო ბის ზრდა საფ რ თხეს წარ მო ად გენ და და მოხ და მთავ რო ბის მხრი დან ინ ტერ ვენ ცი ა. შემ დეგ ეტა პებ ზე მთავ-

რო ბის პო ლი ტი კის მი ზა ნი იყო ახა ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის პრე ვენ ცია და უკ ვე არ სე ბუ ლის შემ სუ ბუ ქე ბა. 

ჩი ნე თის „დიდმა ოთხე ულ მა“ (ოთხმა ძი რი თად მა სა ხელ მ წი ფო ბან კ მა) მო ახ დი ნა მარ თ ვის სის ტე მის ცენ ტ-

რა ლი ზე ბა და ამით შე ამ ცი რა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მხრი დან ინ ტერ ვენ ცი ის სა ჭი რო ე ბა. გარ და 

ამი სა, სეს ხის შე ფა სე ბი სა და დამ ტ კი ცე ბის თ ვის ბან კებ მა ხუთ - კა ტე გო რი ა ნი სის ტე მა შე ი მუ შა ვეს. აღ ნიშ ნულ მა 

ღო ნი ძი ე ბებ მა ძი რე უ ლად შეც ვა ლა სა ხელ მ წი ფო ბან კე ბის იქამ დე არ სე ბუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის სტი ლი.  

დიდ ოთხე ულ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის ხელ შე საწყო ბად მთავ რო ბამ სამ ჯერ გა ზარ და მა თი კა პი ტა ლი 

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან თან ხის გა და რიცხ ვით. პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი დან შე მო სუ ლი აქ ტი ვე ბის სა მარ თა-

ვად კი შე იქ მ ნა თი თო ე ულ ბან კ თან არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნია (AMC). ვა ლი /აქ ტი ვე ბის გაც ვ ლა 

(აქტივები და ვა ლი ა ნე ბის სა ნაც ვ ლოდ)39 ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბაა აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ის თ ვის მათ თან 

ასო ცი რე ბულ ბან კ ში დაგ რო ვი ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის გა მო სას ყი დად. მე ტიც, სა ხელ მ წი ფო ბან კე ბი და მა-

თი აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბი აუქ ცი ო ნის გზით ყი დი ან პობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ჯგუფს რო გორც ად გი ლობ-

რივ, ისე უცხო ელ ინ ვეს ტო რებ ზე, ახ დე ნენ მათ უზ რუნ ველ ყო ფას ან იყ ნე ბენ სხვა სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მებს.    

ჩი ნუ რი აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბის სფე როს წარ მო ად გენს:40

-  ბან კე ბი სა და სხვა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი დან პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის შე ძე ნა და მარ თ ვა, მათ შო რის კო-

მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბით;

- ვა ლე ბის შეგ რო ვე ბა;

- აქ ტი ვე ბის და გი რა ვე ბა, გა და ცე მა და რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ა;

- და ვა ლი ა ნე ბის სა ნაც ვ ლოდ აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა და გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დით ფლო ბა/ მარ თ ვა;

- ფი ნან სუ რის ბონ დე ბის გა მოშ ვე ბა და ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან სეს ხის აღე ბა;

- არა გა დამ ხ დე ლუ ნა რი ა ნი სეს ხე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

- ფი ნან სუ რი და იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ა, აქ ტი ვე ბი სა და პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბა;

- მის მფლო ბე ლო ბა ში მყოფ აქ ტი ვებ ში და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

გერმანიისმაგალითი
გერ მა ნი ა ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბა 1990-იანი წლე ბის შუა ხა ნებ ში გა ი ზარ და. ეს აიხ ს ნე ბა რო-

გორც იმ პე რი ო დის სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ბუ მით, ისე აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნი ის უძ რა ვი ქო ნე ბის 

ბაზ რის კრი ზი სით, სა ხელ მ წი ფო გა რან ტი ე ბის მო უ ლოდ ნე ლი გა უქ მე ბით და სა ერ თა შო რი სო ზე წო ლით, რო-

მე ლიც კომ პა ნი ებს გა ერ თი ა ნე ბი სა და გამ ს ხ ვი ლე ბის კენ უბიძ გებ და.41

38  Shih, V. (2004). Non-Performing Loans: Political Constraints and Financial Policies in China. The China Quarterly, 922-944.

39 ტრან ზაქ ცი ა, რო დე საც ვა ლი იფა რე ბა რა ი მე სხვა ტი პის აქ ტი ვით (კომპანიის აქ ცი ე ბით). 

40  Bing, H., (2005). The Ways of Dealing with Non-performing Loans in China: Challenges and Problems. http://dspace.lib.niigata-u.
ac.jp:8080/dspace/bitstream/10191/916/1/18_0204.pdf

41 Ashurst Germany (2012), NPL REVIVAL” – Acquisition of loan portfolios in Germany: recent case law and current market developments
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გერ მა ნი ის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ბაზ რის სრულ ყო ფი ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბა უკა ნას კ ნე ლი ფი ნან სუ რის კრი-

ზი სის წი ნა პე რი ოდ ში, 2003-2007 წლებ ში მოხ და. დღეს გერ მა ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა, ისე ვე რო გორც მრჩე-

ველ თა და მომ სა ხუ რე ბის ქსე ლი შე სა ბა მის დო ნე ზეა გან ვი თა რე ბუ ლი იმის თ ვის, რომ წარ მა ტე ბით მო ი ზი დოს 

სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტი ცი ე ბი და ხე ლი შე უწყოს დი დი რა ო დე ნო ბით პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ტრან ს ფერს. მი-

უ ხე და ვად ამი სა, ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მსხვი ლი ტრან ზაქ ცი ე ბი იშ ვი ა თი 

შემ თხ ვე ვა იყო, ხო ლო გერ მა ნუ ლი ბან კე ბის სა ბაზ რო ოპე რა ცი ე ბი დღემ დე ძა ლი ან და ბა ლი ა. გან სა კუთ რე-

ბით თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 2012 წლის ბო ლოს თ ვის გერ მა ნუ ლი ბა კე ბის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი ჯამ ში 

200 მლრდ. ევ როს უტოლ დე ბო და. 2013 წელს ამ გ ვა რი სეს ხე ბის გა ყიდ ვე ბის მა ტე ბი სა და ზო გა დად ევ რო ზო ნის 

ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბის ტენ დენ ცი ის გა მო, ბან კე ბის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა ერ თოდ ღი რე ბუ ლე ბის 183 

მლრდ. ევ რომ დე შემ ცი რე ბაა მო სა ლოდ ნე ლი.42 კლე ბის ტენ დენ ცი ის მი უ ხე და ვად, გერ მა ნუ ლი ბან კე ბის ან გა-

რიშ ზე მა ინც რჩე ბა დი დი რა ო დე ნო ბით პრობ ლე მუ რი აქ ტი ვე ბი. ბან კე ბი სიფ რ თხი ლეს იჩე ნენ ბო ლოდ რო ინ-

დე ლი ევ რო ზო ნის კრი ზი სის და არა სა ტა ბი ლუ რი ფი ნან სუ რი გა რე მოს გა მო. იბი ეს რე მის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა 

ბაზ რის კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მო საგ ვა რებ ლად, ბან კე ბის მე ნე ჯე რე ბის გა მო კითხულ თა 

მე სა მედ ზე მე ტი სა ჭი როდ მი იჩ ნევს გა რე აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის მე ნე ჯე რე ბის და ქი რა ვე ბას ან ასე თი აქ ტი ვე ბის 

გა ყიდ ვას.43

ქე ი- ფი -ემ - ჯი-ს პორ ტ ფო ლი ოს მარ თ ვის ჯგუ ფის ლი დე რის, გრემ მარ ტი ნის თქმით „ჩვენ [ქეი-ფი-ემ-ჯი] ძა-

ლი ან ხში რად მოგ ვ მარ თა ვენ სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბი, უძ რა ვი ქო ნე ბი სა და კერ ძო სა კუთ რე ბის ფონ დე ბი, აქ-

ტი ვე ბის მე ნე ჯე რე ბი და სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი, რო მელ თაც სურთ რე ფი ნან სი რე ბუ ლი, კო მერ ცი უ ლი უძ რა ვი 

ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, იპო თე კით დატ ვირ თუ ლი ან სხვა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს-

ხე ბის შე ძე ნა.“44 ანუ შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ბა ზარ ზე არ სე ბო ბენ რო გორც პრობ ლე მუ რი სეს ხის გა ყიდ ვით, 

ისე მი სი შე ძე ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი. 

მე ტიც, გერ მა ნუ ლი კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო ბან კე ბის (Landesbanken) დიდ ნა წილს მო უ წია თა ვი სი ფი ნან სუ რი 

ბერ კე ტე ბი სა და სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის შემ ცი რე ბა, რა თა ჩამ ჯ და რი ყო ბა ზელ III-ის ვა ლი სა და კა პი ტა ლის 

თა ნა ფარ დო ბის პა რა მეტ რებ ში. ბან კე ბი ცდი ლო ბენ შე ი ნარ ჩუ ნონ ეს აქ ტი ვე ბი იქამ დე, სა ნამ ინ ვეს ტო რე ბი 

მზად იქ ნე ბი ან უფ რო ხელ საყ რე ლი ფა სის გა და სახ დე ლად.45

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბან კე ბი თავს იკა ვე ბენ აქ ტი ვე ბის გა ყიდ ვის გან, ისი ნი აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ ძი რი თა-

დი კა პი ტა ლის თა ნა ფარ დო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და სეს ხე ბის შე მო სა ვალ - გა სავ ლის ბა ლან სის მო სა წეს რი გებ-

ლად, რა თა ასა ხონ ინ ვეს ტო რე ბის ფა სე ბი და აღად გი ნონ ან შე ი ნარ ჩუ ნონ აქ ტი ვე ბის მომ გე ბი ა ნო ბა. ბან კე ბის 

უმე ტე სო ბას აქვს თა ვი სი ში და გან ყო ფი ლე ბა, რო მე ლიც პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ა სა და გა-

ყიდ ვა ზე მუ შა ობს.  

42 ერნსტ & იან გის ევ რო ზო ნის პროგ ნო ზი, 2012-2013 ზამ თ რის გა მო ცე მა

43  German NPL: CORPUS SIREO Expects Asset Management Market Potential From Non-Performing Real Estate Loans to Exceed 
Two Billion Euros, http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/german-npl-corpus-sireo-expects-asset-management-market-
potential-from-non-performing-real-estate-loans-to-exceed-two-billion-euros-231400651.html

44 KPMG: Europe’s CRE non-performing loan market continues to polarise. http://costarfinance.com/2013/03/06/kpmg-eu-
ropes-cre-non-performing-loan-market-continues-to-polarise/

45  Flocking to Europe.Ernst & Young 2013 Non Performing Loan Report.http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Flocking_to_Eu-
rope/$FILE/Flocking_to_Europe.pdf.
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პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის გა და ცე მა შემ დეგ ნა ი რად ხდე ბა: „ტრანზაქციის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მხო ლოდ 

სეს ხის მყიდ ველ სა და გამ ყიდ ველს შო რის შე თან ხ მე ბაა საკ მა რი სი. კო მერ ცი უ ლი სეს ხის ტრან ს ფე რი სას 

შეტყო ბი ნე ბა ეგ ზავ ნე ბა მსეს ხე ბელს. სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხის შემ თხ ვე ვა ში ასე თი შეტყო ბი ნე ბის გაგ ზავ ნა სა-

ვალ დე ბუ ლო ა. ტრან ს ფე რი შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს პირ და პი რი გა და ცე მის გზით (Ausgliederung) ან ორი 

სტრუქ ტუ რის თა ნამ შ რომ ლო ბით. მა გა ლი თად, პრობ ლე მუ რი სეს ხი გა და ე ცე მა სპე ცი ა ლურ სა ა გენ ტოს, რო-

მე ლიც ახ დენს აქ ტი ვე ბის სეს ხის ახა ლი მფლო ბე ლის თ ვის მი ყიდ ვას ან ტრან ს ფორ მა ცი ის აქ ტის თა ნახ მად 

(Umwandlungsgesetz) მა თი შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ის თ ვის გა და ცე მას (Ausgliederung).“46

რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, გერ მა ნი ა ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის უზარ მა ზა რი ბა ზა რი ა, რაც თა ვის თა ვად გუ ლის ხ-

მობს ძა ლი ან მსხვილ ტრან ზაქ ცი ებს. ერ თ -ერ თი ასე თი მსხვი ლი ტრან ს ფე რი იყო ბრი ტა ნუ ლი ლლო იდ ბან კის 

მი ერ გერ მა ნუ ლი სა ცა ლო ვაჭ რო ბის უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის დი დი პორ-

ტ ფო ლი ოს გა ყიდ ვა. ტრან ზაქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა 850 მი ლი ო ნი ევ რო იყო და რამ დე ნი მე გლო ბა ლუ რი ინ ვეს ტო-

რის კონ კუ რენ ცი ის სა გა ნი გახ და. 

გერ მა ნი ის პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ბა ზა რი ასო ბით მი ლი არდ ევ როს აღ წევს და ხელ საყ რელ პი რო ბებს ქმნის 

სეს ხე ბით ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. დღე ის თ ვის მა თი გა ყიდ ვა პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის ერ თ -ერ თი ძი რი-

თად სა შუ ა ლე ბად არის მიჩ ნე უ ლი. პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ტრან ს ფე რის სხვა ას პექ ტე ბი მომ დევ ნო ქვე თა ვებ ში 

უფ რო დე ტა ლუ რად არის გან ხი ლუ ლი.  

საბერძნეთისმაგალითი

სა ბან კო სექ ტორ ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მკვეთ რი ზრდა სა ბერ ძ ნეთ ში მოხ და. 

ზრდის ტენ დენ ცია ჯერ კი დევ 2003 წელს და იწყო და მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით 2012 წლის თ ვის 17.2%-ს მი-

აღ წი ა. თუმ ცა სხვა წყა რო ებ ზე დაყ რ დ ნობთ, რე ა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლი და ახ ლო ე ბით 30% იყო (გრაფიკი 11).47 ვოლ 

სტრიტ ჯორ ნა ლის თა ნახ მად, 2013 წლის ბო ლოს თ ვის ალ ფა ბან კის, სა ბერ ძ ნე თის მე ოთხე უმ ს ხ ვი ლე სი ბან კის 

ან გა რიშ ზე იყო 490 მლნ. ევ როს ღი რე ბუ ლე ბის ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს ხი, ხო ლო ბო ლო სა მი თვის გან მავ-

ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი  სუფ თა ზა რა ლი 228.7 მლნ. ევ როს (311.11 მლნ. აშშ დო ლარს) აღ წევ და. ბო ლო (მესამე) 

კვარ ტალ ში მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი მხო ლოდ 43.4 მლნ. ევ როს შე ად გენ და, რაც მე ო რე კვარ ტალ ში და ფიქ-

სი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის ნა ხე ვარ ზე ნაკ ლე ბი იყო.48 ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან სა ბერ ძ ნე თი ყვე ლა ზე მე ტად 

და ა ზა რა ლა ფი ნან სურ მა კრი ზის მა. პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა კითხი უკ ვე ძა ლი ან მწვა ვედ დგას და სას წ რა ფო 

ჩა რე ვას სა ჭი რო ებს წამ ყ ვა ნი ბან კე ბის მე ნეჯ მენ ტის მხრი დან. 

 

46  NPL trading in Germany, http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/31532/npl-trading-in-germany

47  Berenberg Partnership, Greek Banks, October 22, 2013. http://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/berenberg2013/02_Invest-
ment_Banking/Equity_Research/2013_10_22_Greek_Banks.pdf  

48  WSJ: Greece’s Alpha Bank Sees Third Quarter Loss Widen. November 28, 2013 http://online.wsj.com/article/BT-CO-20131128-704427.
html 
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გრა ფი კი 11: პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის წი ლი სა ბერ ძ ნეთს სა ბან კო სექ ტორ ში. წყა რო: სა ბერ ძ ნე თის ბან კი

დღე ის თ ვის სა ბერ ძ ნე თის ბან კე ბი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა კითხის მოგ ვა რე ბას  რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის49 

გზით ცდი ლო ბენ და კა პი ტა ლის გა მო სა თა ვი სუფ ლებ ლად შე საძ ლოა აქ ტი ვე ბის გა ყიდ ვაც დას ჭირ დეთ. რეს-

ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის მი ზა ნი ა, რომ ბან კ მა სრუ ლად არ და კარ გოს სეს ხი (დეფოლტის გა მო) და მი ი ღოს უფ რო 

მე ტი შე მო სა ვა ლი. პი რუს ბან კის დი რექ ტო რის მო ად გი ლის, ან თი მოს ტო მო პო უ ლოს შე ხე დუ ლე ბით, რეს ტ-

რუქ ტუ რი ზა ცია მომ გე ბი ა ნია სა ბერ ძ ნე თის სა ფი ნან სო სექ ტო რის თ ვის: „ჩვენ უკ ვე ვხე დავთ კონ სო ლი და ცი ის 

და დე ბით შე დე გებს. ჩვენ აღარ ვართ უპა სუ ხის მ გებ ლო მო თა მა შე ე ბი, რომ ლე ბიც ყო ველ გ ვა რი გათ ვ ლე ბის 

გა რე შე ზრდი ან აქ ტი ვე ბის ფასს. დღეს ბევ რად უფ რო გო ნივ რუ ლად ხდე ბა სეს ხე ბი სა და დე პო ზი ტე ბის ფა სის 

დად გე ნა.“50

ეს პა ნეთ სა და ირ ლან დი ა ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა კითხს კლა სი კუ რად მი უდ გ ნენ - შექ მ ნეს ე.წ. „ცუდი“ 

ბან კი, რო მე ლიც და ბალ ფას ში შე ის ყი დის სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ტე ბის პრობ ლე მურ სეს ხებს და ახ დენს მათ 

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას. „კარგი“ ბან კე ბი კი აგ რ ძე ლე ბენ კრე დი ტე ბის ჯან მ რ თელ და უკ ვე რეს ტ რუქ ტუ რი ზე ბულ 

ბიზ ნე სებ ზე გა ცე მას.51 „ცუდი“ ბან კის ანა ლო გი ურ გა მო სა ვალს შემ დ გომ ქვე თა ვებ შიც გან ვი ხი ლავთ. 

სა ბერ ძ ნე თი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა კითხის გა დაჭ რას ძი რი თა დად რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის გზით ცდი ლობს. 

რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა ეს მიდ გო მა, დრო გვიჩ ვე ნებს. რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია ფარ თო ცნე ბაა და მი სი გან-

ხორ ცი ე ლე ბის გზე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა ქვეყ ნე ბი სა და ბან კე ბის მი ხედ ვით. იმის მი ხედ ვით თუ რო გორ და რა კონ-

ტექ ს ტ ში მოხ დე ბა ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბა, იგი ან შეძ ლებს სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბას ან იქ ნებ სრუ ლი ად არა-

ე ფექ ტი ა ნი. 

49  რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია – სეს ხის პი რო ბე ბის შეც ვ ლა დე ფოლ ტის თა ვი დან აცი ლე ბის და სარ გებ ლის ნახ ვის მიზ ნით. რო გორც 
წე სი ხდე ბა და ფარ ვის პე რი ო დის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა და საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის გაზ რ და. 

50  Piraeus Talks Greek banking Recovery. Financial News. October 10, 2013  http://www.efinancialnews.com/story/2013-10-10/pirae-
us-talks-greek-banking-recovery?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622

51  The Window of Opportunity for Greece and Its Investors; the New York Times, Business. November 17, 2013  http://www.nytimes.
com/2013/11/18/business/international/window-of-opportunity-for-greece-and-its-investors.html?_r=0
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აქტივებისმართვისკომპანიები(AMCs)
სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის ანა ლიზ მა გვაჩ ვე ნა, რომ მთავ რო ბე ბი ხში რად იყე ნე ბენ აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის 

კომ პა ნი ებს პრობ ლე მუ რი სეს ხის ჩა მო სა წე რად. ამ კომ პა ნი ე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა პრობ ლე მუ რი სეს ხის ბან-

კის სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი დან ამო ღე ბა ან კორ პო რა ტი უ ლი ვა ლის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ა. ეს მე თო დი გან სა კუთ-

რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობ და აღ მო სავ ლეთ აზი ის კრი ზი სის დროს, თუმ ცა მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა დღემ დე 

სა ეჭ ვოდ ით ვ ლე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბი ქვე ყა ნა ში უკ ვე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი 

სეს ხის მარ თ ვის ერ თ -ერთ სა შუ ა ლე ბად რჩე ბა და კომ ბი ნი რე ბუ ლი მიდ გო მის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლოა და დე ბი-

თად იმოქ მე დოს ამ გ ვა რი სეს ხე ბის რა ო დე ნო ბა ზე. აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ის ორი ტი პი არ სე ბობს: კომ პა ნი ე-

ბი, რომ ლე ბიც კორ პო რა ცი ე ბის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბი სა და დაჩ ქა რე ბის თ ვის შე იქ მ ნა და კომ პა ნი ე ბი, 

რო მელ თა მთა ვა რი ფუნ ქ ცია არა სა სურ ვე ლი აქ ტი ვე ბის თა ვი დან სწრა ფად მო შო რე ბა იყო.52

ასე თი ტი პის კომ პა ნი ე ბის შექ მ ნა რე კო მენ დი რე ბუ ლია უკ ვე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მარ თ ვის და 

მი მარ თუ ლე ბის მი სა ცე მად. ისი ნი წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი ვა დით,53 რო გორც წე სი 10 წლით იქ მ ნე ბა. ჩი ნე-

თის მთავ რო ბამ გა დაწყ ვი ტა ერ თი ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი კომ პა ნი ის ნაც ვ ლად ოთხი სხვა დას ხ ვა ერ თე უ ლი შე ექ-

მ ნა, თი თო ე უ ლი მათ გა ნი ასო ცი რე ბუ ლი იყო თი თო სა ხელ მ წი ფო ბან კ თან. აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნია უნ და 

იყოს და მო უ კი დე ბე ლი და არ უნ და იყოს სა ხელ მ წი ფო, ან ბან კის სა კუთ რე ბა ში.54

აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბი მარ თა ვენ პრობ ლე მურ სესხს და ცუ დი ვა ლის მო ცი ლე ბით აძ ლი ე რე ბენ 

ბან კე ბის სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლანსს. დი დი რა ო დე ნო ბით პრობ ლე მურ მა სეს ხებ მა ხელ საყ რე ლი გა რე მო ე ბე ბიც 

შე იძ ლე ბა შექ მ ნას. სხვა დას ხ ვა ტი პის სეს ხე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი იპო თე კუ რი სეს ხე ბი, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 

ინ ვეს ტო რებს აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბის გზით გა მო ის ყი დოს ეს სეს ხე ბი და მო გე ბაც კი ნა ხოს ამ ტრან-

ზაქ ცი ით. 2012 წლის დე კემ ბერ ში გერ მა ნი ის მთავ რო ბამ კომ პა ნია TLG Immobilien1.1 მლრდ. ევ როდ თა ვის ვა-

ლი ა ნად მიჰ ყი და კომ პა ნი ას Lone Star Funds. ეს უკა ნას კ ნე ლი ფლობს უძ რა ვი ქო ნე ბის სფე რო ში საქ მი ა ნობს 

და ფლობს ოფი სებს, მა ღა ზი ებს, საწყო ბებ სა და სას ტუმ რო ებს გერ მა ნი ის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში. ეს პო ზი ტი-

უ რი გა მო სა ვა ლი იყო ამ ტრან ზაქ ცი ა ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა მხა რის თ ვის: ბან კ მა მო ი ცი ლა პრობ ლე მუ რი ვა ლი 

თა ვი სი სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი დან, მსეს ხე ბელ მა რა ღაც ფორ მით მო ა ხერ ხა კრე დი ტის და ფარ ვა და ინ ვეს-

ტორ მა შე ი ძი ნა სეს ხი მო მა ვალ ში ვა ლის და ფარ ვის და /ან სა კუთ რე ბის მომ გე ბი ა ნო ბის პერ ს პექ ტი ვით.55

პრობ ლე მუ რი სეს ხის გა ყიდ ვის ერ თ -ერ თი ალ ტერ ნა ტი ვა ა, მი სი რეს ტ რუქ ტუ რი ზე ბა. რამ დე ნი მე ქარ თულ მა 

ბან კ მაც სცა და ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბა. თუმ ცა რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის პრო ცე სი ხში რად რთულ დე ბა, რად გან 

ერ თი მხრივ აკა ვებს ბან კის რე სურ სებს და დრო ში იწე ლე ბა, ხო ლო მე ო რეს მხრივ, თით ქ მის აორ მა გებს საპ-

რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს მსეს ხებ ლის თ ვის. ამი ტომ გა ყიდ ვა შე იძ ლე ბა უფ რო სწრა ფი და ეფექ ტი ა ნი გა მო სა ვა ლი 

იყოს. კი დევ ერ თი ალ ტერ ნა ტი ვა, რო მელ საც ბან კე ბი მი მარ თა ვენ ხოლ მე, სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის გამ ყა რე-

ბა და კა პი ტა ლის რე ზერ ვის გაზ რ და ა, რაც და ბა ლი ხა რის ხის კა პი ტა ლის სა ერ თო კა პი ტა ლის თ ვის და მა ტე ბით 

52  Klingebiel, D. (2000). The Use of Asset Management Companies in the Resolution of Banking Crises Cross-Country Experiences. 
World Bank Policy Research Working Paper No. 2284, 1-31.

53  ნორ მა ტი უ ლი დე ბუ ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მად მო ცე მულ სა ა გენ ტოს, სარ გე ბელს ან კა ნონს კონ კ რე ტულ დროს ამო ე წუ რე ბა 
მოქ მე დე ბის ვა და, თუ კა ნო ნით არ მოხ და მი სი მან და ტის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა.

54  Huang, Y., & Bonina, J. P. (2001). Dealing with the bad loans of the Chinese banks. Journal of Asian Economics, 197–214.

55  Flocking to Europe.Ernst & Young 2013  Non Performing Loan Report.http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Flocking_to_Eu-
rope/$FILE/Flocking_to_Europe.pdf
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ან წი ლის გა ყიდ ვით შე იძ ლე ბა მოხ დეს. ეს მიდ გო მა ვერ აგ ვა რებს უკ ვე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის 

მარ თ ვის სა კითხს. 

აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ის მი ერ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის პორ ტ ფო ლი ოს შე ძე ნი სა და მათ გან ნაღ დი ფუ-

ლის ამო ღე ბის პრო ცე სის და სა რე გუ ლი რებ ლად ხე ლი სუფ ლე ბამ აუცი ლებ ლად უნ და შე ი მუ შა ოს შე სა ბა მი სი 

სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო რად გან ეს სფე რო ფაქ ტი უ რად სეს ხე ბის მე ო რად ბა ზარს წარ მო ად გენს. ამა ვე დროს 

არ უნ და მოხ დეს ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის წა ხა ლი სე ბა, რომ აღარ იზ რუ ნონ სეს ხის პორ ტ ფო ლი ოს ხა რის ხის 

შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე, რად გან ყო ველ თ ვის აქვთ სა შუ ა ლე ბა გა ყი დონ ის. სა ქარ თ ვე ლო ში აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა-

ნი ე ბის ბა ზა რი ჯერ სრუ ლად არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა. ისი ნი ძი რი თა დად ისეთ პრობ ლე მურ სეს ხებს ყი დუ ლო ბენ, 

რომ ლე ბიც არ არის კერ ძო სა კუთ რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. ამ ბაზ რის გან ვი თა რე ბის თ ვის მთა ვა რი ხე ლის-

შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი სა გა და სა ხა დო კა ნო ნი ა, რო მე ლიც სეს ხ ზე მო გე ბის გა და სა ხადს მი სი პირ ვე ლა დი ღი რე-

ბუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე აწე სებს და არა მის რე ა ლურ მო გე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით. იმის მი ხედ ვით თუ რამ დე ნად 

პრობ ლე მუ რია სეს ხი, აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბი სეს ხის მო ცუ ლო ბის 20%-მდე უხ დი ან ბან კებს. სა ქარ თ-

ვე ლო ში დღეს შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბის შექ მ ნა და ოპე რი რე ბა 

საკ მა ოდ რე ა ლის ტუ რი ა. ამის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და 

შე სა ბა მი სი სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით შე სა ბა მი სი სა კა ნა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბა. 

საკანონმდებლოჩარჩო:გადახდისუუნარობაანგაკოტრება
გა კოტ რე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის და ნიშ ნუ ლე ბაა და იც ვას იმ კომ პა ნი ე ბის, კერ ძო მე სა კუთ რე ე ბი სა და ინ დი ვი-

დე ბის უფ ლე ბე ბი, ვინც სესხს იღებს ბან კი დან. ამ სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს დახ ვე წა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა კითხი აქ ტი უ რად დგას ან იდ გა უახ ლო ეს წარ სულ ში. 

კარ გი კა ნონ მ დებ ლო ბა და რე გუ ლა ცი ე ბი სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სავ ლის ნა წი ლი ა. ან გა რი შის წი ნა ქვე თა ვებ ში 

გან ვი ხი ლეთ თუ რა ზო მე ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ ბან კებს ზა რა ლის შე სამ ცი რებ ლად და რა ტი პის პო ლი ტი კის 

შე მუ შა ვე ბა არის რე კო მენ დი რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან. გა კოტ რე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი კი მსეს ხებ ლის ინ-

ს ტ რუ მენ ტი ა. უფ ლე ბა, რომ გა ნაცხა დი შე ი ტა ნოს და და ამ ტ კი ცოს გა დახ დი სუ უ ნა რო ბა, და მა ტე ბი თი მა ტე რი ა-

ლუ რი ზა რა ლის გან იცავს მსეს ხე ბელს, რო მე ლიც რიგ შემ თხ ვე ვებ ში პი რა დი შე მო სავ ლი სა და კერ ძო სა კუთ-

რე ბის და კარ გ ვის საფ რ თხის წი ნა შე დგას. სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია ისე თი სის ტე მის შექ მ ნა, სა დაც პრობ ლე-

მუ რი სეს ხის მო საგ ვა რე ბე ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი მსეს ხე ბელ საც გა აჩ ნია და კრე დი ტორ საც.  

გერ მა ნი ის კა ნო ნი გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის შე სა ხებ 

გერ მა ნი ის გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის აქ ტი ორი ტი პის საქ მის წარ მო ე ბას ით ვა ლის წი ნებს. ერ თი ჩვე უ ლებ რი ვი 

გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის შემ თხ ვე ვებ ში აღიძ რე ბა (11-216 თა ვე ბი), ხო ლო მე ო რე - მომ ხ მა რებ ლის გა დახ დი სუ უ-

ნა რო ბის დროს (304-314 თა ვე ბი).56 ჩვე უ ლებ რი ვი ტი პის საქ მე იმ მო ვა ლე ზე აღიძ რე ბა, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ-

ა ლურ ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს ან იური დი უ ლი პი რის მე პატ რო ნე ა. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში გა-

დახ დი სუ უ ნა რო ბის გა დაწყ ვე ტა მო ვა ლის აქ ტი ვე ბის ლიკ ვი და ცი ით (გაყიდვით) ან კომ პა ნი ის რე ორ გა ნი ზე ბით 

ხდე ბა. გან დახ დი სუ უ ნა რო ბის გა ნაცხა დის ნამ დ ვი ლო ბის და სამ ტ კი ცებ ლად ხდე ბა რამ დე ნი მე შე მა მოწ მე ბე ლი 

56  Braun, S. (2006). German Insolvency Act: Special Provisions of Consumer Insolvency Proceedings and the Discharge of Residual 
Debts. GERMAN LAW JOURNAL, 59-70.
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შეხ ვედ რის ორ გა ნი ზე ბა. მომ ხ მა რებ ლის გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის გა მოცხა დე ბის შემ თხ ვე ვებ ში მო ვა ლე თვი თონ 

ცდი ლობს ვა ლის გან გან თა ვი სუფ ლე ბას და სა კუთ რე ბის კრე დი ტო რის თ ვის გა და ცე მას. ეს შე და რე ბით სწრა ფი 

და მარ ტი ვი პრო ცე დუ რაა და მხო ლოდ ისე თი მო ვა ლის მი ერ შე იძ ლე ბა იქ ნას ინი ცი რე ბუ ლი, რო მე ლიც არ 

ახორ ცი ე ლებს და მო უ კი დე ბელ აქ ტი ვო ბას.

ვა ლის გან გან თა ვი სუფ ლე ბა

გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის შე სა ხებ კა ნო ნის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლია მო ვა ლის უფ ლე ბა, თა ვი გა დახ დი სუ უ-

ნა როდ გა მო აცხა დოს და გან თა ვი სუფ ლ დეს ვა ლის გან. კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ეს უფ ლე ბა სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს კერ ძო პი რებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ებს აირი დონ და მა ტე ბი თი ხარ ჯი და არ მო უ წი ოთ იმა ზე მე ტი სა კუთ-

რე ბის დათ მო ბა, ვიდ რე ეკუთ ვ ნით სეს ხით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა მო.  

გერ მა ნი ის გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის აქ ტის თა ნახ მად:

„თუ მო ვა ლე ფი ზი კუ რი პი რი ა, მას სპე ცი ა ლუ რი სა მომ ხ მა რებ ლო გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის გა მოცხა დე ბის პრო-

ცე დუ რე ბით შე უძ ლია გან თა ვი სუფ ლ დეს დარ ჩე ნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან; დარ ჩე ნი ლი ვა ლის გან გან თა ვი-

სუფ ლე ბის ასეთ ფორ მას გერ მა ნუ ლი სა მარ თა ლი აქამ დე არ იც ნობ და.“57

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ვა ლის გან გან თა ვი სუფ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი არ არის და თი თო ე უ ლი შემ თხ ვე ვის 

ბე დი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად წყდე ბა სა სა მარ თ ლოს გზით. „გადახდისუუნარობის აქ ტის ვა ლის გან გან თა ვი სუფ-

ლე ბის წე სე ბის შექ მ ნას ორი მი ზა ნი ჰქონ და - ფი ზი კუ რი პი რე ბის დაც ვა და მა თი ეკო ნო მი კუ რი რე ინ ტეგ რა ცი-

ის თ ვის ხე ლის შეწყო ბა.“58

ასე თი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს არ სე ბო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ტრან ზაქ ცი ა ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა მხა რის უფ ლე-

ბე ბის და სა ცა ვად და გა ურ კ ვევ ლო ბი სა და უზუს ტო ბე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში 

სა ჭი რო ხდე ბა ინ ტერ ვენ ცია სა კითხის გამ წ ვა ვე ბის ეტაპ ზე. ასეთ დროს რე ა გი რე ბა კი ნიშ ნავს არა სა სურ ველ 

და სას რულს პრო ცე სის მო ნა წი ლე ერ თი ან ყვე ლა მხა რის თ ვის. სამ წუ ხა როდ, რო დე საც ად გი ლი აქვს ამ ტი პის 

და ვებს, მა თი უმე ტე სო ბა ძლი ე რი მხა რის, ამ შემ თხ ვე ვა ში კრე დი ტო რის, სა სარ გებ ლოდ წყდე ბა, ხო ლო მო ვა-

ლეს და უც ველს ტო ვებს. ჭარ ბი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის გა მოც დი ლე ბამ აიძუ ლა გერ მა ნია და ეხ ვე წა გა დახ დი-

სუ უ ნა რო ბი სა და გა კოტ რე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა. 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის კა ნო ნი გა კოტ რე ბის შე სა ხებ 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის კა ნო ნი გა კოტ რე ბის შე სა ხებ არე გუ ლი რებს ბიზ ნე სი სა ან ფი ზი კუ რი პი რის 

გა კოტ რე ბის შემ თხ ვე ვებს და იცავს მათ უფ ლე ბებს. ჩვე ნი კვლე ვის მიზ ნე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე-

სოა ამე რი კუ ლი სა მარ თ ლის მე-7, მე-11 და მე-13 თა ვე ბი.

თა ვი 7, გა კოტ რე ბის სა მარ თა ლი

გა კოტ რე ბის სა მარ თ ლის მე-7 თა ვი ლიკ ვი და ცი ას არე გუ ლი რებს და მო ვა ლე ე ბის თ ვის ყვე ლა ზე დი დი ინ ტე-

რე სის სა განს წარ მო ად გენს. ლიკ ვი და ცი ის ინი ცი რე ბა შე უძ ლია სამ მხა რეს ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ან სა ვალ დე ბუ-

ლო პე ტი ცი ის შე ტა ნით. ეს სა მი მხა რეა მო ვა ლე, ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი ან კრე დი ტო რი.59

57  Braun, S. (2006). German Insolvency Act: Special Provisions of Consumer Insolvency Proceedings and the Discharge of Residual 
Debts. GERMAN LAW JOURNAL, 59-70.
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„ნდობით აღ ჭურ ვი ლი პი რის მო ვა ლე ო ბაა მფლო ბე ლო ბა ში მი ი ღოს და გა ას ხ ვი სოს მო ვა ლის აქ ტი ვე ბი, რო-

მელ თაც არ ეხე ბა სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი. ამო ღე ბუ ლი თან ხა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრი ო რი ტე-

ტე ბის მი ხედ ვით ნა წილ დე ბა კრე დი ტო რებს შო რის.“

ით ვ ლე ბა, რომ მე-7 თა ვის უმ თავ რე სი ფუნ ქ ციაა „მსესხებელს ვა ლის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის და „სუფთა 

ფურ ც ლი დან“ დაწყე ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცეს.“

რთუ ლია იმის გა კონ ტ რო ლე ბა თუ რამ დე ნად პა ტი ოს ნად ხდე ბა გა კოტ რე ბის სა მარ თ ლის ყვე ლა პრო ცე დუ-

რის და წე სის დაც ვა მო ვა ლის მხრი დან. კა ნონ მ დებ ლო ბა, რო გორც წე სი, სრუ ლად ათა ვი სუფ ლებს მათ ყვე ლა 

ვა ლის გან, რო მე ლიც გა კოტ რე ბა ზე გა ნაცხა დის გა კე თე ბის დროს ჰქონ დათ. აღ ნიშ ნუ ლი მო ვა ლის პრობ ლე მუ-

რი სეს ხის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის და მი სი დაც ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მე ქა ნიზ მი ა. თუმ ცა მე-7 თა ვი მხო ლოდ 

ფი ზი კურ პი რებს ეხე ბა და იგი ვე უფ ლე ბებს არ ანი ჭებს კორ პო რა ცი ებს. 

თა ვი 11, გა კოტ რე ბის სა მარ თა ლი

მე-11 თა ვი ბიზ ნე სის გა კოტ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში კომ პა ნი ის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. კა ნო ნი 

უფ ლე ბას აძ ლევს „ბიზნესს, რომ მო ლა პა რა კე ბა აწარ მო ოს კრე დი ტო რებ თან პრობ ლე მუ რი სეს ხის და კომ პა-

ნი ის სა კუთ რე ბის პი რო ბე ბის თა ო ბა ზე. შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვის შემ დეგ აუცი ლე ბე ლია რე ორ გა ნი ზა ცი ის გეგ მის 

სა სა მარ თ ლოს მი ერ დამ ტ კი ცე ბა. რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს კომ პა ნი ას გა კოტ რე ბის პრო ცე სის 

პა რა ლე ლუ რად გა აგ რ ძე ლოს საქ მი ა ნო ბა.“60 მე-11 თა ვი ოპ ტი მა ლურ პი რო ბებს სთა ვა ზობს კრე დი ტო რებ საც. 

სა ბო ლოო ჯამ ში, ისი ნი იღე ბენ გა კოტ რე ბამ დე გა დახ დი ლი ვა ლის ნა წილს, ლიკ ვი და ცი ის პრო ცეს ში კი ეუფ-

ლე ბი ან მო ვა ლის ბიზ ნე სის ნა წილს. 

მე-11 თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის დი დი ნა წი ლი ვერ ახერ ხებს წარ მა ტე ბით რე ორ გა ნი ზე ბას, 

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის გეგ მის დამ ტ კი ცე ბამ დე ან დამ ტ კი ცე ბის შემ დეგ.“61

წა რუ მა ტე ბე ლი რე ორ გა ნი ზე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, ასეთ მო ვა ლეს შე უძ ლია უფ რო მა ღალ ფას ში გა ყი დოს 

თა ვი სი ბიზ ნე სი, ვიდ რე ეს მე-7 თა ვით და რე გუ ლი რე ბუ ლი ლიკ ვი და ცი ის პი რო ბებ ში იქ ნე ბო და შე საძ ლე ბე ლი. 

მე-11 თა ვის სი სუს ტე ის არის, რომ რე ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ცეს ში მსეს ხე ბელს შე უძ ლია კი დევ უფ რო მე ტი ვა ლი 

აიღოს ან გაფ ლან გოს დარ ჩე ნი ლი აქ ტი ვე ბი. 

თა ვი 13, გა კოტ რე ბის სა მარ თა ლი

ფი ზი კურ პი რებს, რომ ლებ საც ლიკ ვი და ცი ის ნაც ვ ლად, კრე დი ტის და ფარ ვის ვა დის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა სურთ 

მე-13 თა ვი აინ ტე რე სებთ. ამ უკა ნას კ ნელს მე-11 თავ თან შე და რე ბით ორი უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნია - გა ნაცხა დის 

შე ტა ნა უფ რო იაფია და მო ვა ლეს შე უძ ლია უფ რო მე ტი ვა ლის გან გან თა ვი სუფ ლე ბა, მათ შო რის სა გა და სა ხა-

დო ვა ლის გა ნაც. თუმ ცა ყვე ლა ვერ აკ მა ყო ფი ლებს მე-13 თავ ში და წე სე ბულ წი ნა პი რო ბებს. იმი სათ ვის, რომ 

და ფარ ვის ვა დის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა ზე შე ი ტა ნოს გა ნაცხა დი, პირს უნ და გა აჩ ნ დეს რე გუ ლა რუ ლი შე მო სა ვა ლი 

და აკ მა ყო ფი ლებ დეს მთელ რიგ საკ რე დი ტო მოთხოვ ნებს. 

59  Flocking to Europe.Ernst & Young 2013  Non Performing Loan Report.http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Flocking_to_Eu-
rope/$FILE/Flocking_to_Europe.pdf

60  Internal Revenue Service. Chapter 17. Legal Reference Guide for Revenue Officers. Retrieved October 25, 2013 http://www.irs.gov/
irm/part5/irm_05-017-010.html
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სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი გა კოტ რე ბის შე სა ხებ მხო ლოდ იური დი უ ლი პი რე ბის გა კოტ რე ბას და გა დახ დი სუ უ ნა-

რო ბას არე გუ ლი რებს. აუცი ლე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შე სა ბა მი სად, ანა ლო გი უ რი მე ქა ნიზ მის 

შექ მ ნა, რო მე ლიც  ფი ზი კუ რი პი რის უფ ლე ბებ საც და ი ცავს და გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის შემ თხ ვე ვებ ში მდგო მა რე-

ო ბის გა მოს წო რე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას შე უქ მ ნის. 

დასკვნებიდარეკომენდაციები
ჩვენ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო ში პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის 

სა კითხი ძა ლი ან მწვა ვედ არ დგას. თუმ ცა, სი ტუ ა ცი ას ამ ძი მებს კერ ძო მე ვახ შე ე ბის ჩრდი ლო ვა ნი და /ან არა-

რე გუ ლი რე ბა დი ბაზ რის არ სე ბო ბა. კერ ძო პი რე ბი მა სი უ რად გას ცე მენ სეს ხებს მათ მი ერ ვე და წე სე ბუ ლი საპ-

რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით და სხვა წი ნა პი რო ბე ბით, რაც შე საძ ლოა საწყის ეტაპ ზე ეხ მა რე ბა მსეს ხე ბელს მის თ ვის 

აუცი ლე ბე ლი თან ხე ბის მო ძი ე ბა ში, მაგ რამ გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ასე თი გა რი გე ბე ბი ძა ლი ან იშ ვი ა თად 

მთავ რ დე ბა მსეს ხებ ლის სა სარ გებ ლოდ. პი რო ბე ბი არა მომ გე ბი ა ნია მსეს ხებ ლის თ ვის მა ში ნაც კი, თუ ეს უკა-

ნას კ ნე ლი ახერ ხებს ვა ლის და ფარ ვას და არ კარ გავს ქო ნე ბას. 

მასშტაბისდადგენა
იმის გა მო, რომ კერ ძო მე ვახ შე ო ბის ბა ზა რი არა ფორ მა ლუ რი ა, ფუ ლის მოძ რა ო ბა ხში რად ნაღ დი ან გა რიშ ს-

წო რე ბით ხდე ბა, ინ ფორ მა ცია გა რი გე ბე ბის შე დე გე ბის შე სა ხებ არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა-

ცე მე ბი და ზა რა ლე ბულ თა და პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის შე სა ხებ არ არ სე ბობს. ამი ტომ, პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი 

რე კო მენ და ცია სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის მი მართ იქ ნე ბა სა კითხის სიღ რ მი სე უ ლი შეს წავ ლა  და მი სი მას შ-

ტა ბე ბი სა და მო ნე ტა რუ ლი ღი რე ბუ ლის დად გე ნა.  

გადახდისუუნარობისშესახებკანონი(გაკოტრება)
აუცი ლე ბე ლია კა ნონ მა გა დახ დი სუ უ ნა რო ბი სა და გა კოტ რე ბის შე სა ხებ არა მხო ლოდ იური დი უ ლი, არა-

მედ ფი ზი კუ რი პი რე ბიც და ფა როს. გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის გა მოცხა დე ბის უფ ლე ბა (გაკოტრება) და ი ცავს  მსეს-

ხე ბელს და მა ტე ბი თი მა ტე რი ა ლუ რი ზა რა ლის გან, რო მე ლიც რიგ შემ თხ ვე ვებ ში სცდე ბა გი რა ო ში ჩა დე ბუ ლი 

კერ ძო სა კუთ რე ბის ჩა მორ თ მე ვას და გა კოტ რე ბულ პირს არ უტო ვებს შე საძ ლებ ლო ბას „სუფთა ფურ ც ლი დან“ 

გა აგ რ ძე ლოს ცხოვ რე ბა. 

ამას გარდა, სამოქალაქო კოდექსში გათვალისწინებული დაშვება, რომ იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით 

სხვაგვარად არის გათვალისწინებული, დებიტორის ვალდებულება არ შემოიფარგლება მხოლოდ იპოთეკით 

დატვირთული ნივთით და შესაძლოა მის მიერ სამომავლოდ შეძენილ ქონებაზეც გავრცელდეს, მსესხებელს 

პრაქტიკულად გამსესხებლის მძევლად ტოვებს წლების განმავლობაში. ვფიქრობთ, ეს ცვლილება შესაძლოა 

გამოწვეული იყო 2008 წლის კრიზისის შედეგების აღმოფხვრის სურვილით, თუმცა მან კრიზისის და რისკების 

მთელი ტვირთი მსესხებელზე გადმოიტანა, რაც არასწორად მიგვაჩნია. ამ მუხლის გადახედვა სასურველი 

იქნებოდა.

ამას თა ნა ვე, კა ნონ მ დებ ლო ბა არ არე გუ ლი რებს იმ შე საძ ლო ჯა რი მე ბის მო ცუ ლო ბას, რო მე ლიც მსეს ხე ბელს 

შე იძ ლე ბა და ე კის როს ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის დროს. გან სა კუთ რე-

ბით ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა ვერ სრულ დე ბა ფორ ს მა ჟო რუ ლი მდგო მა რე ო ბის 

გა მო .ეს მსეს ხებ ლის ტვირთს ხში რად და უ სა ბუ თებ ლად ზრდის. აქ ჯა რი მე ბის მო ცუ ლო ბის ზე და ზღვა რი, ვფიქ-
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რობთ, სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რე გუ ლი რე ბას შე იძ ლე ბა და ექ ვემ დე ბა როს.

სუბსიდირებული(შეღვათიანი)სესხი
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თუ სხვა სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხის გა ცე მის ინი ცი ა ტი ვე-

ბი დი დი სიფ რ თხი ლით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. არ უნ და მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა წა ქე ზე ბა უფ რო მე ტი გა უ აზ-

რე ბე ლი სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბის კენ, იმ იმე დით, რომ მო მა ვალ შიც მთავ რო ბა ან რო მე ლი მე კერ ძო 

ინ ს ტი ტუ ტი და ფა რავს მათ პრობ ლე მურ კრე დიტს. გარ და ამი სა, მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვე ბი უფ რო მე ტად მი ზან მი-

მარ თუ ლი უნ და იყოს და და ეხ მა როს სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე ებს და /ან მათ, ვინც 

უსახ ლ კა როდ დარ ჩე ნის საფ რ თხის წი ნა შე დგას. ხე ლი სუფ ლე ბაც წი ნას წარ უნ და და ით ვა ლოს, სა ზო გა დო ებ-

რი ვი სახ ს რე ბის რო გო რი გა და ნა წი ლე ბა იქ ნე ბა უფ რო ეფექ ტი ა ნი - და ზა რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე ზე შე ღა ვა თი ა ნი 

სეს ხის გა ცე მა თუ უსახ ლ კა როდ დარ ჩე ნის შემ დეგ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა.   

ფინანსურიგანათლება
ჩა ტა რე ულ მა კვლე ვამ ნათ ლად დაგ ვა ნა ხა სა ზო გა დო ე ბა ში ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა. მო ქა ლა ქე-

ებს უჭირთ სა კუ თა რი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის და კრე დი ტით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და პა სუ ხის მ გებ ლო-

ბის რე ა ლის ტუ რი შე ფა სე ბა, რაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, ჭარ ბი ვა ლის დაგ რო ვე ბას იწ ვევს. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ აუცი ლე-

ბე ლია ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი კამ პა ნი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა. 

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რ დე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ და და სას კო ლო ასა კის ბავ შ-

ვე ბის თ ვის ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა. ამის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბით. 

ამას გარ და, ერ თი შე ხედ ვით და დე ბი თად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს ახა ლი ინი ცი ა ტი ვა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ნო-

ტა რი უსს ენი ჭე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა ჯე როვ ნად აუხ ს ნას ორი ვე მხა რეს მა თი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი, რად გან ხშირ 

შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლი აქვს მო ვა ლის ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბას. თუმ ცა, მე ო რეს მხრივ, ეს ვალ დე ბუ ლე ბა შე-

საძ ლოა და კის რე ბო და სა ჯა რო რე ეს ტ რ საც და არ იქ ნე ბო და სა ჭი რო ნო ტა რი უ სის სა ხით და მა ტე ბით რგო ლის 

შე მო ტა ნა, რაც ჩვე ნის აზ რით მსეს ხე ბელს გა უძ ვი რებს სეს ხის მი ღე ბას, ნა ვა რა უ დევ ეფექტს კი ვერ მო ი ტანს.

ამას თან, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ მი ზე ზებს, რის თ ვი საც ხდე ბა სეს ხის აღე ბა, შე საძ ლოა ჯე რო ვა ნი გათ ვიც-

ნო ბი ე რე ბის შემ თხ ვე ვა შიც მი დი ოდ ნენ მსეს ხებ ლე ბი ამ რის კ ზე.

კერძომევახშეები
მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა თუ კერ ძო მე ვახ შე ო ბის ბა ზარ ზე მკაც რი რე გუ ლი რე ბის მცდე ლო ბე ბი, 

მა გა ლი თად ლი ცენ ზი რე ბა, გან სა კუთ რე ბით საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე ზღვა რის და წე რე ბა, რაც ხე ლი სუფ ლე-

ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბით იგეგ მე ბა, ჩვე ნის აზ რით,  არ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნი. ეს  ხე ლოვ-

ნუ რად შეც ვ ლის და და არ ღ ვევს ბა ზარ ზე არ სე ბულ წო ნას წო რო ბას და გაზ რ დის ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის 

რის კებს. სეს ხებ ზე არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნის პი რო ბებ ში, აუცი ლებ ლად იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი მი წო დე ბაც, რაც ამ ბა-

ზარს კა ნო ნის ჩარ ჩო დან გა იყ ვანს, თუმ ცა მსეს ხე ბელ თა მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას ვერ მო ემ სა ხუ რე ბა. 

ამი ტომ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მომ ხ მა რებ ლის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა, მა გა ლი თად კონ ტ რაქ ტ ში 

სეს ხის ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სა ვალ დე ბუ ლო მი თი თე ბა. 

არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მიზ ნობ რი ო ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი საპ რო ცე სო გა რი გე-

ბებ სა და ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბა ზე მო დის. 
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სა ხელ მ წი ფომ უნ და გა აც ნო ბი ე როს, რომ საპ რო ცე სო გა რი გე ბა არ არის ბი უ ჯე ტის შევ სე ბის გზა. საპ რო ცე სო 

გა რი გე ბა უნ და იყოს ადექ ვა ტუ რი, უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს რო გორც და ნა შუ ა ლის მას შ ტაბს, ასე ვე ნა წი ლობ რივ 

ით ვა ლის წი ნებ დეს ადა მი ა ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზღვარს. 

გა ცი ლე ბით კომ პ ლექ სუ რი და გრძელ ვა დი ა ნი, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლია ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვის ხე ლი მი საწ ვ-

დო მო ბის თ ვის ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა ქვე ყა ნა ში, რა თა მო სახ ლო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წი ლი ჯან დაც ვის მომ-

სა ხუ რე ბის მი ღე ბის შემ დეგ უკა ნას კ ნე ლი საცხოვ რებ ლის და კარ გ ვის საფ რ თხი სა და მუდ მი ვი კრე დი ტო რის 

როლ ში ყოფ ნის პერ ს პექ ტი ვის წი ნა შე არ დარ ჩეს.

პრობლემურიაქტივებისმართვისკომპანიები
ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დო ნე ზე შე იძ ლე ბა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის დახ ვე წა და 

პრობ ლე მუ რი აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბის შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბის შეს წავ ლა. აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ-

პა ნია და მო უ კი დე ბე ლი უწყე ბაა და ცუ დი სეს ხე ბის მარ თ ვი სა და მო შო რე ბის თ ვის იქ მ ნე ბა. ბან კე ბის გან და მო-

უ კი დებ ლო ბა აქ აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა, რა თა გა მო რიცხუ ლი იყოს ბუ ნებ რი ვი ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი.

პრობ ლე მუ რი აქ ტი ვე ბის ბან კის სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი დან ამო ღე ბით და კორ პო რა ტი უ ლი ვა ლის რეს ტ-

რუქ ტუ რი ზა ცი ით, კომ პა ნია ერ თ დ რო უ ლად აგ ვა რებს პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის სა კითხს და აუმ ჯო ბე სებს ბან კის 

სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლანსს. ჭარ ბი პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის დაგ რო ვე ბამ ხელ საყ რე ლი გა რე მო ე ბე ბიც შე იძ ლე ბა 

შექ მ ნას. სხვა დას ხ ვა ტი პის სეს ხე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ-

ლევს ინ ვეს ტო რებს აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბის გზით გა მო ის ყი დონ პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბი და მო გე ბაც კი 

ნა ხონ ასე თი ტრან ზაქ ცი ით. მსგავ სი სცე ნა რი მომ გე ბი ა ნი პრო ცე სის მო ნა წი ლე თით ქ მის ყვე ლა მხა რის თ ვის: 

ბან კი თა ვი დან იცი ლებს პრობ ლე მურ სესხს, მო ვა ლე რა ღაც ფორ მით ახერ ხებს პრობ ლე მუ რი კრე დი ტის და-

ფარ ვას, ხო ლო ინ ვეს ტო რი იძენს აქ ტივს, რო მელ საც მო მა ვალ ში მო გე ბის მო ტა ნის პერ ს პექ ტი ვა აქვს.  

დღეს დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ე ბი ჩა ნა სა ხო ვან სტა დი ა ში არი ან. 

მა თი გან ვი თა რე ბის თ ვის ხე ლის შემ შ ლე ლი ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ-

სის მი ერ და წე სე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი ა. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და სხვა შე სა ბა მი სი სა ხელ-

მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვით ამ კომ პა ნი ე ბის თ ვის სა მოქ მე დო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, სავ სე ბით რე ა ლის ტუ რია მა თი გან ვი თა რე ბა და წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. 

აღსრულება

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში 2014 წლის იან ვ რის ბო ლო დან ამოქ მედ დე ბა ცვლი ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, 

არ სე ბუ ლი რე დაქ ცი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს პირ ვე ლი და გან მე ო რე ბი თი აუქ ცი ო ნე-

ბის ჩა ტა რე ბას, იძუ ლე ბი თი აუქ ცი ო ნის გზით ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცია შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა პირ ვე ლი და ორი 

გან მე ო რე ბი თი აუქ ცი ო ნის ჩა ტა რე ბით, რაც შე ა ნე ლებს აუქ ცი ონ ზე გა ტა ნი ლი ქო ნე ბის საწყი სი ფა სის ვარ დ ნის 

პრო ცესს და შექ მ ნის მის რე ა ლურ სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას თან მი ახ ლო ვე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო-

ბას. აღ ს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბის თვალ საზ რი სით და მა ტე ბი თი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა  კა ნონ მ დებ ლო ბა ში მი-

ზან შე წო ნი ლი არ არის.  ეს, შე საძ ლო ა, უარ ყო ფი თად აისა ხოს ქვეყ ნის სა ფი ნან სო სექ ტო რის მდგრა დო ბა ზე, 

რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა პი რო ბა შე იძ ლე ბა გახ დეს. 

ამის პა რა ლე ლუ რად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გაგ რ ძელ დეს აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის კენ და მა ტე-

ბი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას აუქ ცი ონ ზე გა ტა ნი ლი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ფა სად რე ა-

ლი ზე ბა, რაც მსეს ხე ბელს და მა ტე ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის გან და აზღ ვევს.
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