გაკვეთილი 2

ფინანსურ რესურსებზე
ხელმისაწვდომობა

თანამედროვე საბანკო სისტემა

ნაწილი 2

ბანკების როლი ქვეყნის ეკონომიკაში
ბანკები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებში, რაც შეიძლება
შემდეგი ფაქტორებით ავხსნათ:


bankebis finansuri Suamavlis funqcia, romli drosac bankebi gamodian
Suamavlad Tavisufali fuladi saxsrebis mqone pirebsa d aim pirebs Soris, visax
saxsrebis saWiroeba gaaCniaT da amiT axdenen
ekonomikis sxvadasxva seqtoris
dafinansebas;


bankebSi ganTavsebuli didi moculobis depozitebis gamo, rac fulis masis
Semadgeneli erT-erTi mniSvnelovani komponentia, romelic gavlenas axdens
inflaciaze, bankebi TamaSoben mniSvnelovan rols qveynis fulad sakredito
politikaSi, romelsac adgenen da warmaTaven centraluri bankebi;


bankebi
warmoadgenen
sagadamxdelo
sistemis
mTavar
monawileebs,
axorcieleben ra saangariSworebo sistemis mTavar monawileebs, axorcieleben ra
saangariSworebo momsaxurebas da amiT sargebloba moaqvT qveynis ekonomikisaTvis,
xolo nebismier Seferxebas sagadamxdelo sistemebSi SeuZlia savalalo Sedegebamde
miiyvanos igi.
ბანკები დამოკიდებულნი არიან დეპოზიტორთა ნდობაზე!
ბანკები ფინანსური შუამავლის ფუნქციის შესრულების გამო, სხვა არასაფინანსო
კომპანიებთან შედარებით, ხასიათდებიან საკუთარი კაპიტალის დაბალი დონით, ანუ, ბანკის
აქტივების დაფინანსება ხდება ვალდებულებების, უმეტესწილად კი დეპოზიტების ხარჯზე
და ამდენად, ბანკები მნიშვნელოვნად დამოკიდებულნი არიან დეპოზიტორთა ნდობაზე.
ბანკებს,
განსხვავებით
არასაფინანსო
კომპანიებისაგან,
აქციონერთა
წინაშე
პასუხისმგებლობის
გარდა,
აგრეთვე
აკისრიათ
ფინანსური
და
სოციალური
პასუხისმგებლობა საკუთარი მრავალრიცხოვანი დეპოზიტორების წინაშეც.
ბანკები ახორციელებენ რთულ ოპერაციებს
ბანკები სხვა არაფინანსური კომპანიებისგან განსხვავებით არატიპურ და რთულ ოპერაციებს
ახორციელებენ,
რომლებიც
ნაკლებად
გამჭვირვალეა
ბანკის
აქციონერებისა
(განსაკუთრებით, მცირე წილის მფლობელი აქციონერებისთვის) და კრედიტორებისთვის,
რაც გამოწვეულია ინფორმაციის ასიმეტრიულობით, რომელიც არსებობს მათ და ბანკის
მენეჯერებს შორის. ვინაიდან ბანკები უფრო მგრძნობიარე არიან სხვადასხვა რისკების
მიმართ, მათი აქტივების ხარისხი არასაფინანსო კომპანიებთან შედარებით შეიძლება უფრო
სწრაფად შეიცვალოს, რაც შესაძლოა ბანკის მენეჯერებმა ხანგრძლივი პერიოდის
განმავლობაში არ გაამხილონ. წვრილ აქციონერებსა და კრედიტორებს არ შესწევთ უნარი
აკონტროლონ ბანკის მდგომარეობა და მენეჯერთა ქმედებები, ვინაიდან ბანკის
მონიტორინგი, ინფორმაციის შეძენა და მისი ანალიზი დანახარჯებთანაა დაკავშირებული.
ამიტომაც, სახელმწიფოებმა უნდა დახვეწონ ბუღალტრული და აუდიტორული
სტანდარტები და ყურადღება გაამახვილონ მათი დაცვის, აგრეთვე ინფორმაციის
გამჭვირვალობისა და გამჟღავნების საკითხებზე.

ბანკების როლი კომპანიების კორპორაციული მართვის დონის ამაღლებაში

როგორც ცნობილია, კომერციულ ბანკებს გააჩნიათ ურთიერთობა მრავალრიცხოვან
კლიენტურასთან და ბანკის რეპუტაცია დიდწილად დამოკიდებულია იმ პირებზე,
რომელთაც იგი ემსახურება. იმისათვის, რომ ბანკს არ ჰქონდეს ურთიერთობა ისეთ
კომპანიებთან, რომლებიც ყოფილან გახვეული ან შეიძლება გაეხვნენ რაიმე სკანდალში,
დიდი ყურადღება უნდა დაუთმონ თავიანთი კლიენტების კორპორაციული მართვის დონეს.
ბანკის მიერ კომპანიის გადახდისუნარიანობის შეფასებისას ყურადღება უნდა დაეთმოს არა
მარტო ფინანსურ მაჩვენებლებს, არამედ პოტენციური მსესხებლის კორპორაციული მართვის
დონესაც. რა თქმა უნდა, ასეთ ქცევას არ უნდა ველოდოთ ისეთი ბანკისგან, რომელიც თავად
არ ფიქრობს საკუთარი კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებაზე. იმ ბანკებს, რომლებიც
დიდ ყურადღებას უთმობენ საკუთარი კორპორაციული მართვის სისტემის გაუმჯობესებას,
შეუძლიათ დიდი წვლილი შეიტანონ სხვა კომპანიებში მისი გავრცელების მიმართულებით,
რითაც ხელს შეუწყობენ როგორც საკუთარი ფინანსური მდგომარეობის, ისე მთლიანად
ქვეყნის ეკონომიკის გაუმჯობესებას.
აღნიშნული ფაქტორების გამო, ეფექტური კორპორაციული მართვა უფრო მეტ მნიშვნელობას
იძენს კომერციულ ბანკებში, როგორც საბანკო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის
გაზრდისა და მათი სათანადო ფუნქციონირებისათვის, ისე, მთლიანად ეკონომიკის
განვითარებაში ბანკების როლის გაუმჯობესებისათვის. სუსტმა კორპორაციულმა მართვამ
შეიძლება განაპირობოს ბანკის წარუმატებლობა, რასაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ნდობის
შემცირება და დაკარგვა, ასევე ისეთი გაცილებით ფართო სისტემური გართულებების
შესაძლებლობა, როგორიცაა: აღნიშნული პრობლემების სხვა საბანკო ინსტიტუტებზე
გავრცელების რისკის გაზრდა და ნეგატიური გავლენა საგადამხდელო სისტემების
ფუნქციონირებაზე.
საბანკო სექტორის გადმოსახედიდან, კორპორაციული მართვა წარმოადგენს გზას, რომლის
საშუალებითაც ბანკების საქმიანობის მართვა ხორციელდება სამეთვალყურეო და
დირექტორთა საბჭოების მიერ და რომელიც გავლენას ახდენს:


korporaciuli miznebis dadgenaze;



bankis yoveldRieui saqmianobis efeqturad marTvaze;



aqcionerebis winaSe angariSvaldebebasa da sxva dainteresebuli mxareebis
(zedamxedvelebi, mTavroba, TanamSromlebi, depozitorebi da sxva) interesebis
optimalur gaTvaliswinebaze;


korporaciuli saqmianobis ganxorcielebaze imgvarad, rom bankebi operaciebs
warmarTavdnen saimedod da usafrTxod, moqmedi samarTlebrivi damaregulirebeli
moTxovnis Sesabamisad;


depozitorTa interesebis dacvaze

კომერციული ბანკების თავისებურებებმა და მათმა მნიშვნელობამ ეკონომიკისთვის
განაპირობა სპეციფიკა, რომელიც კომერციული ბანკების კორპორაციულ მართვაში
არსებობს. სწორედ ამ მიზეზების გამო, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (ეთგო) მიერ 1999 წელს „კორპორაციული მართვის პრინციპების“
გამოცემისთანავე, საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტმა შეიმუშავა დოკუმენტი“sabanko organizaciebis korporaciuli marTvi gaumjobeseba”, რომლებიც აკონკრეტებს
კორპორაციული მართვის პრინციპებს ბანკებისთვის და მას საფუძვლად სწორედ ეთგოს
პრინციპები დაედო.

ბაზელის კომიტეტის ამ დოკუმენტის მიხედვით, კორპორაციული მართვის სისტემის
ეფექტურობას საფუძვლად უდევს პრინციპები, რომელიც მდგომარებს შემდეგში:


sameTvalyureo sabWos wevrebi unda iyvnen saTanadod kvalificiuri, mkafiod
esmodeT sakuTari rolis mniSvneloba korporaciul marTvaSi da unda SeeZloT
bankis saqmianobasTan dakavSirebiT jansaRi gadawyvetilebis miReba;


sameTvalyureo sabWom unda daamTkicos da akontrolos bankis strategiuli
amocanebi da korporaciuli faseulobebi, romlebsac iziarebs sabanko organizacia;


sameTvalyureo sabWom unda gansazRvros da daneros pasuxismgebobisa da
angariSvaldebulebis mimarTulebebi organiaciis SigniT;


sameTvalyureo sabWom unda uzrinvelyos menejmentis zeda rgolis mier
saTanado kontrolis ganxorcieleba sabWos politikis Sesabamisad;


sameTvalyureo sabWom da menejmentis zeda rgolma efeqturad unda
gamoiyenos Sida auditis, gare auditis da Sida kontrolis funqciebis mier
Sesrulebuli samuSao;


sameTvalyureo sabWom unda uzrunvelyos anazRaurebis politikisa da
praqtikis Sesabamisoba bankis korporaciul klienturasTan, grZelvadian miznebTan,
strategiasa da kontrolis garemosTan;


bankis marTva unda iyos gamWvirvale;



sameTvalyureo sabWos menejmentis zeda rgols unda esmodes bankis
saqmianobis struqtura maSinac ki, rodesac banki funqcionirebs sxvadasxva
iurisdiqciaSi an rTuli struqturebis meSveobiT, romlebis aferebs gamWvirvalobas
(e.i. icnobdeT Tqvens struqturas)
ბანკების სპეციფიკისა და ქვეყნის ეკონომიკაში მათი მნიშვნელობის გათვალისწინებით,
ბანკებზე
სახელმწიფოების
მხრიდან
ხორციელდება
მკაცრი
ზედამხედველობა.
ზედამხედველები დაინტერესებული არიან ჯანსაღი კორპორაციული მართვის არსებობაში,
რადგან ეს უკანასკნელი აუცილებელი ელემენტია ბანკის უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის
და შეიძლება გავლენა იქონიოს ბანკის რისკის დონეზე. ჯანსაღი კორპორაციული მართვა
ასევე ხელს უწყობს ბანკის დეპოზიტორების დაცვას და საშუალებას აძლევს ზედამხედველს
უფრო მეტი ნდობა გამოუცხადოს ბანკს. ზედამხედველები განსაკუთრებულ ყურადღებას
უთმობენ
ანგარიშვალდებულებისა
და
დაბალანსების
პოლიტიკის (checks and balances) არსებობას თითოეულ ბანკში. უფრო მეტიც, ჯანსაღი
კორპორაციული მართვის პრაქტიკა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, როდესაც ბანკს
გააჩნია პრობლემები, ან როდესაც მნიშვნელოვანი მაკორექტირებელი ღონისძიებებია მის
მიმართ გასატარებელი, რადგან, ზედამხედველმა სამეთვალყურეო საბჭოსგან შეიძლება
მოითხოვოს გადაწყვეტილებების
მიღებასა
და მაკორექტირებელი
ღონისძიების
განხორციელების კონტროლში მონაწილეობა.
ბანკებში კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები იქმნება მაშინ, როდესაც
ბანკის
მფლობელთა
სტრუქტურა
არ
არის
გამჭვირვალე,
ან
არასაკმარისია
ანგარიშვალდებულებისა და დაბალანსების პოლიტიკა (checks and balances) ინსაიდერების,
ან საკონტროლო წილის მფლობელი აქციონერების არასათანადო ქმედებებთან
დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ზედამხედველებმა გადადგან ნაბიჯები ისეთი
მფლობელობის სტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, რომელიც არ შეაფერხებს ჯანსაღ

კორპორაციულ მართვას. კერძოდ, ზედამხედველებს უნდა გააჩნდეთ ბანკის მფლობელების
შესაფერისობის კრიტერიუმები.
ზედამხედველების გადამწყვეტი როლი მდგომარეობს ბანკების
კორპორაციული მართვის სისტემის ხელშეწყობაში, რისთვისაც:

მიერ

ძლიერი



zedamxedvelebma bankebs unda miawodon miTiTebebi jansaRi korporaciuli
marTvis da aucilebeli, aqtiuri praqtikis Sesaxeb;


zedamxedvelebma
korporaciuli
depozitorebis dacvis erT-erTi elementi;

marTva

unda

ganixilon



rogorc

zedamxedvelebma unda gansazRvron, aqvs Tu ara banks miRebuli
efeqturad danergili jansaRi korporaciuli marTvis politika da praqtika;

da



zedamxedvelebma unda Seafason bankis auditisa da kontrolis funqciebis
xarisxi;


zedamxedvelebma unda Seafason bankis jgufuri struqturis gavlena;



zedamxedvelebma sameTvalyureo sabWos da menejmentis yuradReba unda unda
gaamaxvilon zedamxedvelobis procesSi gamovlenil problemebze;
სხვადასხვა ქვეყნების კორპორაციული
მართვის მექანიზმები, ისევე
როგორც
სამართლებრივი და მარეგულირებელი სისტემები, მნიშვნელოვნად განსხვავდება
ერთმანეთისგან. მიუხედავად ამისა, ჯანსაღი კორპორაციული მართვა შეიძლება მიღწეულ
იქნეს თუ ბანკში ფუნქციონირებს ანგარიშვალდებულებისა და დაბალანსების
(checks and balances) ოთხი
პრინციპი: 1) სამეთვალყურეოსაბჭოს მიერ კონტროლი;
2) კონტროლი იმ უფლებამოსილ პირთა მიერ, რომლებიც არ არიანჩართული ბანკის ყოველდ
ღიური საქმიანობის წარმართვაში;
3) ზედამხედველობა იმქვედანაყოფების მიერ, რომელთაც უშუალოდ აკისრიათ პასუხისმგებ
ლობა ბანკისსხვადასხვა საქმიანობის წარმართვაში;
4) დამოუკიდებელი რისკის მართვის, სამართლებრივდა მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შე
საბამისობისა და აუდიტის ფუნქციები.
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში არსებობს მრავალი პრობლემა, რომელიც შეიძლება
კორპორაციული მართვის პრინციპების დანერგვაში შემაფერხებელ ფაქტორად ჩაითვალოს.
აღნიშნული
პრობლემები
ეხება
ისეთ
სფეროებს,
როგორიცაა:
საკანონმდებლო ბაზა,საზედამხედველო სისტემა, სასამართლო სისტემა, კაპიტალის ბაზრებ
ი. თუმცა, როგორც განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკა აჩვენებს, კორპორაციული მართვის
პრინციპების დანერგვისა და გაუმჯობესების მამოძრავებელი ძალა უნდა იყოს არა
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი მოთხოვნები, არამედ, ამ პრინციპების მიმართ ბანკის
მმართველი ორგანოების ერთგულება და ის სარგებელი, რომელიც თან სდევს ეფექტურ
კორპორაციულ მართვას - კომპანიის ეფექტიანობის ამაღლება, იაფ რესურსებზე
ხელმისაწვდომობის ზრდა და რეპუტაციის გაუმჯობესება.

