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ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბა ში თა ნა მედ რო ვე ეტა პი სათ ვის ნი შან დობ ლი ვი 
ტენ დენ ცი ე ბი გან პი რო ბე ბუ ლია მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე ისე თი 
პრო ცე სე ბით, რო გო რი ცაა გლო ბა ლი ზა ცი ა, ასე ვე ბო ლო პე რი ოდ ში გან ვი თა რე-
ბუ ლი მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. ამას თან და კავ ში რე ბით, სტა ტი ა ში გან-
ხი ლუ ლია სა ბან კო კა პი ტა ლის კონ სო ლი და ცი ის ფაქ ტო რე ბი, ბა ზე ლი IV – 2008-
2009 წწ. კრი ზი სის სა პა სუ ხოდ, რის კმე ნეჯ მენ ტი, რომ ლის რო ლი სულ უფ რო და 
უფ რო იზ რდე ბა, აგ რეთ ვე, ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე-
ვის სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ბან კო კონ სო ლი და ცი ა, რის კმე ნეჯ მენ ტი, ბა ზე ლი 
IV, დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვა.

საბანკო კაპიტალის კონსოლიდაცია და ბაზელი IV

XX სა უ კუ ნის ბო ლოს მსოფ ლი ოს გა და უ ა რა უმ სხვი ლე სი ბან კე ბის 
შერ წყმა- გა ერ თი ა ნე ბი სა და სხვა ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებ თან კო ო პე რა ცი-
ის უპ რე ცენ დენ ტო ტალ ღამ (კოვ ზა ნა ძე, კონ ტრი ძე, 2014, 79). დღე ი სათ ვის 
სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ბაზ რის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ე ბი სწო რედ მსხი-
ლი ბან კე ბი ა. შერ წყმი სა და შთან თქმის გა რი გე ბე ბი - M&A (ინგლ. Mergers 
and Aqusitions) მსხვი ლი ბან კე ბის ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის ერ თ-ერ თი პო-
პუ ლა რუ ლი სტრა ტე გი ა ა. შთან თქმა შე იძ ლე ბა ინ ტერ პრე ტი რე ბუ ლი იყოს 
რო გორც სა ფონ დო ბაზ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დარ ჩე ვის პრო ცე-
სის ცენ ტრა ლუ რი ელე მენ ტი, ამას თან, გან სხვა ვე ბუ ლი (ყვე ლა ზე მდგრა-
დი და ეფექ ტი ა ნი) კრი ტე რი უ მის სა ხით შთან თქმულ და შთან თქმად კომ-
პა ნი ებს შო რის, ყვე ლა ზე ცხა დად წარ მო ჩინ დე ბა ფირ მის სი დი დე და არა 
იმ დე ნად - მომ გე ბი ა ნო ბის ნორ მა ან სა ბაზ რო შე ფა სე ბა. არ შე იძ ლე ბა 
არ სე ბობ დეს რა ი მე ეჭ ვი კორ პო რა ტი უ ლი კონ ტრო ლის ბაზ რის ეფექ ტი ან 
ფუნ ცი ო ნი რე ბა ში (Hughes, Singh, 2008, 409).

ბო ლო ორი ათ წლე უ ლის მან ძილ ზე ბან კე ბის შერ წყმა (კონ სო ლი და-
ცი ა) სა ყო ველ თაო მოვ ლე ნა გახ და. კონ სო ლი და ცი ის ფაქ ტო რი ყვე ლა ზე 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან მსხვილ ბან კებს აქვთ გა ცი ლე ბით მე ტი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი გრძელ ვა დი ა ნი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო სა ზი დად, მათ 
შო რის - კა პი ტა ლის მსოფ ლიო ბაზ რე ბი დან.

სა ბან კო სექ ტორ ში გა ერ თი ა ნე ბის მთა ვა რი მო ტი ვია შე საძ ლო სი-
ნერ გი უ ლი ეფექ ტი, რაც იმით გა მო ი ხა ტე ბა, რომ შერ წყმის (ან შთან თქმის) 
შე დე გად შექ მნი ლი ბან კის რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი შე იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვად უკე თე სი იყოს.

ცალ კე მო მენ ტია მსხვი ლი ბან კე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბა, რა-
მე თუ შერ წყმის პრო ცე სი არ სე ბით ფი ნან სურ და ნა ხარ ჯებს მო ითხ ოვს, 
ხო ლო პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა მა შინ ვე არ გა მოვ ლინ დეს. ეს 
გან პი რო ბე ბუ ლია გა ერ თი ა ნე ბის პრო ცე დუ რის უზარ მა ზა რი ერ თჯე რა დი 
და ნა ხარ ჯე ბით, რაც კი დევ უფ რო იზ რდე ბა სწრა ფად მზარ დი სტრუქ ტუ-
რე ბის შემ თხვე ვა ში. რო გორც ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, მსხვი ლი სა ბან კო 
შერ წყმი სა და შთან თქმის და ა ახ ლო ე ბით 70%, თავ და პირ ვე ლად, კა პი ტა-
ლის უკუ გე ბის შემ ცი რე ბას იწ ვევს.

2008-2009 წწ. მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა გა ნა პი რო ბა სა ფი-
ნან სო სექ ტორ ში რე გუ ლი რე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის სრულ ყო ფის აუ ცი ლებ ლო ბა. ფი ნან სუ რი კრი ზი სის ან მის 
წინ მსწრებ პე რი ოდ ში ეკო ნო მი კა ში გა ურ კვევ ლო ბის ხა რის ხი იზ რდე ბა, 
ამი ტომ უა რი უნ და ით ქვას სა ბან კო კა პი ტა ლის ან ფი ნან სუ რი რე ზერ ვე ბის 
შექ მნა ზე ლიკ ვი დო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და ბან კე ბის მდგრა დო ბი სათ-
ვის. საქ მე ისა ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბი ვერ და ი ცავს მათ დე ფოლ ტი-
სა და გა კოტ რე ბი სა გან. კრი ზი სის დროს პრუ დენ ცი უ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა 
შე საძ ლე ბე ლია არა ე ფექ ტი ა ნი აღ მოჩ ნდეს, რად გან სა ვალ დე ბუ ლო ნორ-
მა ტი ვე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა ხში რად არ არის და კავ ში რე ბუ ლი არა და მაკ-
მა ყო ფი ლე ბელ მე ნეჯ მენ ტსა და ბან კის ად მი ნის ტრა ტორ თა კა ნონ სა წი ნა-
აღ მდე გო ქცე ვას თან.

სა გა რეო ფაქ ტო რე ბი აგ რე სი უ ლი ა, რაც ვლინ დე ბა რის კე ბის ზრდით. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლია მა თი გა მოვ ლე ნა, პროგ ნო ზი რე ბა, რე-
გუ ლი რე ბა (მა რე გუ ლი რებ ლის უნა რი სწო რად შე ა ფა სოს და არე გუ ლი როს 
„რის კი სად მი აპე ტი ტის“ დო ნე). ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს 
სა მი გზავ ნი ლის სა ხით: რის კი, რის კის მარ თვა, რის კზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბა. 2014 წელს გა მოქ ვეყ ნდა „ბა ზელ IV“-ის გა და სინ ჯუ ლი სტან-
დარ ტი ზე ბუ ლი მიდ გო მა სა ბაზ რო რის კი სად მი, სა დაც პირ ვე ლა დაა აქ ცენ ტი 
ფო კუ სი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნულ გზავ ნილ ზე (Basel IV, 2014, 48).

მგრძნო ბე ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მე თო დის შე სა ბა მი სად, საკ რე დი-
ტო, სა ო პე რა ცი ო, საპ რო ცენ ტო და სხვა რის კე ბი სათ ვის ჩა მო ყა ლიბ და 
სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ახა ლი კონ ცეფ ცი ა, რაც ახალ 
მოთხ ოვ ნებ ში აი სა ხა (BIS. 2016, 92; BIS 2017, 162).
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რის კმე ნეჯ მენ ტი

რის კმე ნეჯ მენ ტში მთა ვარ როლს ფაქ ტო რუ ლი მხა რის მარ თვის მე-
თო დე ბი ას რუ ლებს. სპე კუ ლა ცი უ რი რის კი, ანუ რის კშან სე ბი დი დი ხა ნია 
გახ და მეც ნი ერ თა და რის კმე ნეჯ მენ ტის სპე ცი ა ლის ტე ბის ყუ რადღ ე ბის 
ობი ექ ტი, გან სა კუთ რე ბით ვინც ინ ვეს ტი ცი ე ბის, სა ფონ დო ბაზ რის, სა-
ბან კო საქ მის სფე რო ში მუ შა ობს. მა თი პო ზი ცი ე ბი ეფუძ ნე ბა შე ხე დუ ლე-
ბას, რომ სპე კუ ლა ცი უ რი რის კის ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვე ლია გეპ -ე ბი, ანუ 
სტრუქ ტუ რუ ლი და ბა ლან სე ბა.

სა ბან კო რის კმე ნეჯ მენ ტის სფე რო ში დღე ი სათ ვის ჩარ თუ ლია შემ-
დე გი სპე კუ ლა ცი უ რი რის კე ბი: 1. საპ რო ცენ ტო რის კი, და კავ ში რე ბუ ლი საპ-
რო ცენ ტო მარ ჟის მერ ყე ო ბას თან; 2. სა ვა ლუ ტო რის კი, გა მოწ ვე უ ლი იმ ვა-
ლუ ტა თა კურ სე ბის მერ ყე ო ბით, რომ ლი თაც ბან კმა მო ი ზი და და გა ნა თავ სა 
რე სურ სე ბი; 3. სა ფონ დო რის კი, გან პი რო ბე ბუ ლი იმ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 
შე მო სავ ლი ა ნო ბის მერ ყე ო ბით, რომ ლი თაც ფორ მი რე ბუ ლია აქ ტივ /პა სი-
ვე ბი, აგ რეთ ვე ამ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის კო ტი რე ბე ბის მერ ყე ო ბას თან.

აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, მი ზან შე წო ნი ლია ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვილ დეს 
სა ბან კო რის კე ბის სა გა რეო ფაქ ტო რებ ზე, რო გო რი ცა ა: სა ერ თა შო რი სო 
ფი ნან სუ რი რის კე ბის თვით რე გუ ლი რე ბის ფა სის მი ე რი მე ქა ნიზ მის ეფექ-
ტი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა; სის ტე მუ რი რის კე ბის გაზ რდი ლი დო ნე, რაც გან პი-
რო ბე ბუ ლია კა პი ტა ლის თა ვი სუ ფა ლი მიგ რა ცი ით, ზე მო გე ბის მი ღე ბი სა კენ 
სწრაფ ვა და სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა; სა ვა ლო ვალ დე ბუ-
ლე ბა თა და ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის მკვეთ რი ზრდა. ამას თან, სა ერ თა შო-
რი სო თა ნა მე გობ რო ბა მი ის წრაფ ვის ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის რე გუ ლი რე ბის 
მე ქა ნიზ მის შექ მნი სა კენ, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ეროვ ნუ ლი და სა-
ერ თა შო რი სო მე თო დე ბის ერ თობ ლი ო ბა - ფუ ლა დი კა პი ტა ლის მოძ რა ო-
ბი სა და სა ბან კო რე გუ ლი რე ბის შე ხა მე ბით.

სა ბან კო რის კის რე ა ლი ზე ბამ შე საძ ლოა ფი ნან სუ რი და ნა კარ გე ბი და 
ბიზ ნე სის ნე გა ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვი ოს. ბან კე ბი სათ ვის რე კო მენ-
დე ბუ ლია იმ სტრე სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის ნაკ რე ბის გან საზღ ვრა ზე მი მარ თუ-
ლი რე ვერ სუ ლი სტრე სი ტეს ტრე ბის ჩა ტა რე ბა, რაც ბან კის მდგო მა რე ო ბის 
სე რი ო ზულ გა უ ა რე სე ბას გა მო იწ ვევს (გო გო ხი ა, 2019).

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის დე ბუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, 
სტრეს ტეს ტი რე ბა პორ ტფე ლის მგრძნო ბი ა რო ბის შე ფა სე ბის მე თო დია 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი სად მი ან სა-
გან გე ბო, თუმ ცა შე საძ ლო მოვ ლე ნე ბი სად მი (Blaschke, Jones, Majnoni, Peria, 
2001).

სა ერ თა შო რი სო ან გარ შსწო რე ბის ბან კი (BIS) კი სტრეს ტეს ტი რე ბას 
გან საზღ ვრავს რო გორც ტერ მინს, რო მე ლიც აღ წერს სხვა დას ხვა მე თო-
დებს, რაც გა მო ი ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ მა თი მოწყ ვლა-



121

კომერციული ბანკების მართვის ზოგიერთი თანამედროვე ტენდენცია

დო ბის შე ფა სებ ლად სა გან გე ბო, მაგ რამ შე საძ ლო მოვ ლე ნე ბი სად მი (BIS, 
2000).

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დმა (IMF) ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის მან-
ძილ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა სტრეს ტეს ტი რე ბის მე თო დო-
ლო გი ის გან ვი თა რე ბა ში ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბის ფი ნან სუ რი სექ ტო რის 
შე ფა სე ბის ფარ გლებ ში (Financial Sector Assesment program - FSAP), ეს ორ-
გა ნი ზა ცია რე გუ ლა რუ ლად ატა რებს სტრეს ტეს ტი რე ბას. 

ამ გვა რად, სა ბან კო სტან დარ ტი ზა ცი ის მთა ვა რი ამო ცა ნაა რის კე ბის 
ეფექ ტი ა ნი მარ თვა. რის კის შე ფა სე ბის უტყ უ ა რო ბა და რე ზულ ტა ტუ რო ბა 
კი მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი შე ფა სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ 
პირ თა თუ ორ გა ნი ზა ცი ა თა მიდ გო მა ზე. მა თი დას კვნე ბი შე იძ ლე ბა გან-
სხვავ დე ბო დეს, იყოს წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ან ალ ტერ ნა ტი უ ლიც კი.

რის კის თე ო რი ე ბის დე ბუ ლე ბა თა შე სა ბა მი სად, სა ბან კო სა დე პო-
ზი ტო რის კი შე იძ ლე ბა გან ვმარ ტოთ რო გორც იმის ალ ბა თო ბა, რომ კო-
მერ ცი უ ლი ბან კე ბის სა რე სურ სო ბა ზის ფორ მი რე ბა არ გან ხორ ცი ელ დე ბა 
ბან კის სა დე პო ზი ტო პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად, ბან კის სა რე სურ სო უზ რუნ-
ველ ყო ფა კი, არა ა დეკ ვა ტუ რი აღ მოჩ ნდე ბა აქ ტი უ რი ოპე რა ცი ე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის და ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბი სათ ვის. ამას თან, სა დე-
პო ზი ტო რის კის ფაქ ტო რე ბი ა: ბან კის კონ ტრა გენ ტე ბის (მათ შო რის მე ა-
ნაბ რე ე ბის), სა ბან კო ოპე რა ცი ე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო და სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
გა რე მო, კონ კუ რენ ტუ ლი და სა ბაზ რო გა რე მოს სი ტუ ა ცი ე ბი.

ბან კის მოქ ნი ლი სა დე პო ზი ტო პო ლი ტი კის გან მსაზღ ვრე ლია არამ-
ხო ლოდ მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, არა მედ, უსაფ რთხო ე ბის გა-
რან ტი ე ბიც. ამ თვალ საზ რი სით მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ოფი ა ცი ლუ რი დე-
პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მე ბი. 

მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის ხვედ რით წო ნა, რომ ლებ საც ფაქ ტობ რი ვად 
აქვთ დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვა, გაზ რდი ლია 2013 წლი დან, გან სა კუთ რე ბით 
და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში (იხ. გრა ფი კი). 

დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მა ბო ლო პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო-
შიც და ი ნერ გა, თუმ ცა და ნა ზო გე ბის სტი მუ ლი რე ბი სა და ფუ ლა დი სახ სრე-
ბის დაზღ ვე ვის ფორ მი რე ბი სათ ვის ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მიგ ვაჩ ნი ა, დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მა ში, ლა რით დე ნო მი ნი რე ბუ-
ლი დე პო ზი ტე ბი სათ ვის უსაფ რთხო ე ბის უფ რო მა ღა ლი გა რან ტი ე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა (დაზღ ვე უ ლი თან ხის სი დი დე).

და სას რულ, დას კვნის სა ხით, ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნავთ, რომ გლო ბა-
ლი ზა ცია და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კის ზრდა, ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ტენ დენ ცი ე ბი ა, რაც კი დევ უფ რო მეტ გა მოწ ვე ვებს უმ ზა დებს მა რე გუ ლი-
რებ ლებს და სა კუთ რივ კო მერ ცი უ ლი ბან კის მე ნეჯ მენტს, რა თა უზ რუნ-
ველ ყო ფილ იქ ნეს ბან კე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვა.
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 The scale of banks consolidation has taken on an unprecedented nature 
in recent decades. Large banks have much more opportunity to attract a long-
term financial resources from the world capital markets, the qualitative and 
quantitative indicators of the bank created by the merger / absorption can 
be much better. On the other hand, absorption can be interpreted as a central 
element of the market-driven survival process, and the distinguishing criterion 
between absorbed or absorbing companies is the firm’s size rather than the 
norm of profitability or market valuation.

 The 2008-2009 global financial crisis has led to the need to improve 
international standards for regulation and supervision in the financial sector. 
In 2014, Basel IV’s revised standardized approach to market risk was published, 
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focusing on three messages - 1. Risk; 2. Risk management; 3. Risk-oriented 
supervision.

 In addition, the present paper focuses on the importance of stress-testing 
on the external factors of the banking system in the modern stage, speculative 
risks, deposit risk and the importance of the deposit insurance system as a 
determinant of banks’ deposit policy.

 The article also points out that the share of the world countries, including 
Georgia, that actually have deposit insurance has increased since 2013.

Keywords: Bank consolidation, risk management, Basel IV, deposit 
insurance
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