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შესავალი
ანგარიშის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კაპიტალის ადეკვატურობასა 
და ანაზღაურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, რომლებიც 
დაფუძნებულია „პილარ-3“ -ზე და განისაზღვრება საბანკო 
ზედამხედველობის (ბაზელის კომიტეტის) „ბაზელ-3“-ის ჩარჩოს 
მიხედვით.

მენეჯმენტის განცხადება 
ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო ადასტურებს „პილარ-3“-ის მოცემულ 
ანგარიშში ასახულ ყველა მონაცემისა და ინფორმაციის უტყუარობასა 
და სიზუსტეს. ანგარიშგება მომზადებულია სამეთვალყურეო საბჭოსთან 
შეთანხმებული შიდა პროცესების სრული დაცვით. წინამდებარე 
ანგარიშგება აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტის 2017 წლის აპრილის #92/04 ბრძანებით დამტკიცებული 
„კომერციული ბანკების მიერ „პილარ-3“-ის ფარგლებში ინფორმაციის 
გამჟღავნების წესის“ მოთხოვნებს, ასევე საქართველოს ეროვნული 
ბანკის მიერ დადგენილ სხვა წესებსა და ნორმებს.
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ბანკის ძირითადი მაჩვენებლები

კაპიტალის კოეფიციენტები „ბაზელ-3“-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით:

31 დეკემბერი 2017 31 დეკემბერი 2016 31 დეკემბერი 2015

ძირითადი პირველადი 
კაპიტალის კოეფიციენტი 12.90%* 9.94% 12.75%

პირველადი კაპიტალის 
კოეფიციენტი 13.37%* 10.39% 12.75%

საზედამხედველო 
კაპიტალის კოეფიციენტი 17.53%* 14.19% 16.04%

31 დეკემბერი 2017 31 დეკემბერი 2016 31 დეკემბერი 2015

მთლიანი საპროცენტო 
შემოსავლები /
საშუალო წლიური აქტივები

8.50% 9.08% 9.09%

მთლიანი
საპროცენტო ხარჯები /
საშუალო წლიური აქტივები

4.05% 3.60% 3.74%

საოპერაციო შედეგი /
საშუალო წლიურ 
აქტივებთან

3.97% 4.61% 4.05%

წმინდა საპროცენტო მარჟა 4.45% 5.49% 5.35%

უკუგება საშუალო
აქტივებზე (ROA) 2.77% 3.63% 2.94%

უკუგება საშუალო 
კაპიტალზე (ROE) 20.10% 21.91% 19.04%

*  მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარე და გასულ კვარტლებს შორის გამოწვეულია რისკის მიხედვით  შეწონილი რისკის 
პოზიციების დათვლის მეთოდოლოგიის ცვლილებით, კერძოდ, “სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო 
რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები” აღარ მონაწილეობს რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების 
გაანგარიშებაში. აღნიშნული აისახა კაპიტალის ბუფერის მოთხოვნებში „პილარ-2“-ის ფარგლებში. იხ. ოფიციალური 
პრესრელიზი ცვლილებების შესახებ შემდეგ ბმულზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248

მოგების მაჩვენებლები:
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აქტივების ხარისხი:

ლიკვიდობა:

31 დეკემბერი 2017 31 დეკემბერი 2016 31 დეკემბერი 2015

უმოქმედო სესხები / 
მთლიანი სესხები 3.22% 4.33% 6.82%

სშდრ /
მთლიანი სესხები 4.31% 5.22% 6.07%

უცხოური ვალუტით 
არსებული სესხები / 
მთლიანი სესხები

59.37% 66.06% 63.58%

უცხოური ვალუტით 
არსებული აქტივები / 
მთლიანი აქტივები

55.86% 59.16% 55.19%

მთლიანი სესხების 
წლიური ზრდის ტემპი 44.63% 27.64% 40.03%

31 დეკემბერი 2017 31 დეკემბერი 2016 31 დეკემბერი 2015

ლიკვიდური აქტივები / 
მთლიანი აქტივები 20.87% 19.15% 20.19%

უცხოური ვალუტით 
არსებული ვალდებულებები /
მთლიანი ვალდებულებები

64.60% 72.66% 68.96%

მიმდინარე და მოთხოვნამდე 
დეპოზიტები /
მთლიანი აქტივები

40.03% 37.95% 36.11%
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ჯგუფის სტრუქტურა

თიბისი ბანკის ჯგუფის სტრუქტურა შემდეგნაირია:  

ბენეფიციარი წილი

მამუკა ხაზარაძე 13.69%

ბადრი ჯაფარიძე 6.84%

European Bank for Reconstruction and 
Development 8.27%

JPMorgan Asset Management 9.09%

Schroder Investment Management 9.41%

დამატებითი ინფორმაცია საწარმოების კონსოლიდაციაზე იხილეთ შენდეგ ბმულზე:
http://www.tbcbank.ge/web/documents/10184/262731/Pillar+3+Annual+Disclosure+%28Geo%29.xlsx.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, თიბისი ბანკის ბენეფიციარ მესაკუთრეებს, რომლებიც 
პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს, წარმოადგენდნენ:

თიბისი ბანკის ჯგუფი

სს თიბისი ბანკი 
98.67%

„თიბისი დაზღვევა“ 
100%

შპს „მალი“
100%

შპს „თიბისი
ინვესტი“

100%

შპს
„თიბისი პეი“

100%

შპს „თიბისი 
კრედიტი“

75%

სს „თიბისი 
ლიზინგი“

99.61%

შპს „თიბისი
კაპიტალი“

100%

შპს საბანკო 
სისტემების სერვის 

კომპანია 100%

სს უძრავი ქონების 
მართვის ფონდი 

100%

სს გაერთიანებული 
საფინანსო 

კორპორაცია 98.67%
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კორპორაციული მართვა

კორპორაციული მართვის შესახებ 
წინამდებარე ინფორმაცია წარმოდგენილია 
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 
2017 წლის 22 ივნისის №92/04 ბრძანების 
მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის (გ) ქვეპუნქტის 
მოთხოვნათა შესაბამისად. აღნიშნული 
მუხლის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ 
კომერციული ბანკი ჰოლდინგური სტრუქტურის 
შემადგენელი ნაწილია, წარმოდგენილი 
ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ჰოლდინგის 
მმართველობითი ორგანოსა და მასთან 
არსებული კომიტეტების აღწერას და ასევე 
მათ მიერ ბანკის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესის მიმოხილვას.  
გამომდინარე აქედან, წინამდებარე თავში 
წარმოდგენილი ინფორმაცია მოიცავს  
ინფორმაციას „თიბისი ბანკ გრუპ პი-ელ-სი“-ს, 
როგორც სს „თიბისი ბანკის“ (შემდგომში 
„თიბისი ბანკი“) დედაკომპანიის შესახებ. 
„თიბისი ბანკ გრუპ პი-ელ-სი“ (შემდგომში 
„კომპანია“) წარმოადგენს ბრიტანეთში 
რეგისტრირებულ კომპანიას, რომელიც 
ამავდროულად დაშვებულია საჯაროდ 
ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. კომპანიის 
მმართველი ორგანო არის დირექტორთა 
საბჭო. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის 
ძირითადი შვილობილის, თიბისი ბანკის, 
საქმიანობაზე ზედამხედველობას ამასთანავე 
ახორციელებს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო, 
რომელიც 2017 წელს ფუნქციონირებდა იმავე 
შემადგენლობით, როგორითაც კომპანიის 
დირექტორთა საბჭო.  კომერციული ბანკების 
საქმიანობის  შესახებ საქართველოს 
კანონში განხორციელებული ცვლილებების 
შესაბამისად, რომლებიც ძალაში შედის 2018 
წლის 1 ივნისს, თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო 
საბჭოს შემადგენლობაში ხორციელდება 
ცვლილებები და აღმასრულებელი ფუნქციის 
მქონე დირექტორები, კანონის მოთხოვნის 
შესაბამისად, დატოვებენ სამეთვალყურეო 
საბჭოს შემადგენლობას. 

დირექტორთა საბჭო

დირექტორთა საბჭო1, როგორც კომპანიის 
მმართველობითი ორგანო,  პასუხისმგებელია 
ჯგუფის  გრძელვადიან წარმატებაზე, ასევე 
კომპანიის ბიზნესსტრატეგიის განსაზღვრასა 
და მისი ზედამხედველობის განხორციელებაზე. 
დირექტორთა საბჭო შედგება 9 წევრისგან, 
რომელთაგან ხუთი არააღმასრულებელი 

1 დირექტორთა საბჭო – „თიბისი ბანკ გრუპ პი-ელ-სი“-ს 
დირექტორთა საბჭო.

ფუნქციის მქონე დამოუკიდებელი 
დირექტორია. დირექტორთა საბჭო მიიჩნევს, 
რომ, დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული 
მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, 
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე ხუთი 
დირექტორი (ნიკოლას ჰააგი, ერიკ რაჯენდრა, 
სტეფან ვილკე, სტეპანო მარსალია და 
ნიკოლოზ ენუქიძე) არის დამოუკიდებელი 
და მიუკერძოებელი. ამასთანავე, ნიკოლოზ 
ენუქიძე, იმავე კოდექსის მოთხოვნების 
შესაბამისად, ასრულებს დამოუკიდებელი 
უფროსი დირექტორის ფუნქციას. 

დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობს 
თავმჯდომარე2. საკითხები, რომლებიც 
შედის დირექტორთა საბჭოს ექსკლუზიურ 
უფლებამოსილებაში, სხვა მნიშვნელოვან 
საკითხებთან ერთად, მოიცავს ჯგუფის 
სტრატეგიის, გრძელვადიანი მიზნების, 
რისკის აპეტიტის, წლიური ბიუჯეტის, 
ჯგუფის კაპიტალის ცვლილებების, აქციების 
გამოსყიდვის, მნიშვნელოვანი შესყიდვების 
და/ან შერწყმის,   ასევე წლიური ანგარიშების 
დამტკიცებას. სრული დოკუმენტი, 
რომელიც არეგულრებს დირექტორთა 
საბჭოს ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას, 
განთავსებულია კომპანიის საიტის შემდეგ 
მისამართზე: https://www.tbcbankgroup.com/
about-us/governance/overview/

დირექტორთა საბჭოს კომიტეტები

დირექტორთა საბჭოს საქმიანობა 
მნიშვნელოვანწილად ეყრდნობა 
თავის კომიტეტებს,  რომელთაც  მათი 
დებულებების შესაბამისად, დელეგირებული 
აქვთ გარკვეული უფლებამოსილებები. 
ამასთანავე, დირექტორთა საბჭო მჭიდროდ 
თანამშრომლობს თითოეულ კომიტეტთან.  
დირექტორთა საბჭოს აქვს ოთხი კომიტეტი: 
1) აუდიტის კომიტეტი; 2) ანაზღაურების 
კომიტეტი; 3) კორპორაციული მართვისა 
და ნომინაციის კომიტეტი;  4) რისკების, 
ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტი. 
თითოეული კომიტეტის თავმჯდომარე ყოველი 
კრების შემდგომ განხილული საკითხების 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აწვდის 
ინფორმაციას დირექტორთა საბჭოს. 

აუდიტის კომიტეტი
აუდიტის კომიტეტის ამოცანაა უზრუნველყოს 
ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების განხილვა, 
მისი უტყუარობა (სიზუსტე და  სისრულე), 
განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლოს 
ის ადგილები, სადაც დიდია ანგარიშგების 

2 თავმჯდომარე  – „თიბისი ბანკ გრუპ პი-ელ-სი“-ს 
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
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ანაზღაურების კომიტეტი შედგება ოთხი 
წევრისგან. კომიტეტს თავმჯდომარეობს 
სტეფანო მარსალია. 

კორპორაციული მართვისა და ნომინაციის 
კომიტეტი
კომიტეტის უფლებამოსილებაში შედის 
დირექტორთა საბჭოს სტრუქტურისა და 
შემადგენლობის (მათ შორის დირექტორთა 
საბჭოს წევრების ცოდნის, უნარებისა 
და გამოცდილების) რეგულარული 
განხილვა. კომიტეტი პასუხისმგებელია  
აღმასრულებელი და არააღმასრულებელი 
ფუნქციის მქონე დირექტორობის 
კანდიდატების შერჩევა-დანიშვნასთან და 
თითოეული მათგანის დირექტორთა საბჭოს 
კომიტეტების წევრობასთან დაკავშირებით 
რეკომენდაციების გაწევაზე. კომიტეტი ასევე 
ყოველწლიურად აფასებს დირექტორთა 
საბჭოს ეფექტურობას.

კორპორაციული მართვისა და ნომინაციის 
კომიტეტი შედგება ოთხი წევრისგან. 
კომიტეტის თავმჯდომარეა ერიკ ჯ. რაჯენდრა.

რისკი, ზედამხედველობა გაუწიოს 
სააღრიცხვო წესების სწორ ინტერპრეტაციას. 
ასევე, აუდიტის კომიტეტი განიხილავს და 
აფასებს თაღლითობის რისკის გამოვლენის, 
მონიტორინგისა და მისი მართვის 
პროცედურებს. 

კომიტეტი,  იძლევა რეკომენდაციებს 
გარე აუდიტორების დანიშვნასა და მათ 
ანაზღაურებაზე, ასევე, განსაზღვრავს გარე 
აუდიტორის კომპეტენციას, სამუშაოს შინაარს 
და აფასებს მისი საქმიანობის შედეგებს. 
კომიტეტი ასევე პასუხისმგებელია შიდა და 
გარე აუდიტის ეფექტური თანამშრომლობის 
ხელშეწყობაზე.  ამასთან, კომიტეტი 
კუზრუნველყოფს ჯგუფის შიდა კონტროლის 
სისტემების გამართულ ფუნქციონირებაზე 
ზედამხედველობას და ასევე,  ფინანსრური და 
არაფინანსური რისკების განეიტრალებას

აუდიტის კომიტეტი შედგება ხუთი წევრისგან.

კომიტეტის თავმჯდომარეა ნიკოლას დომინიკ ჰააგი.

რისკის, ეთიკისა და შესაბამისობის 
კომიტეტი
რისკის, ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტი 
პასუხისმგებელია ჯგუფის რისკის მართვის 
სტრატეგიის, რისკის აპეტიტის,  რისკების 
მართვის სისტემისა და რისკის პოლიტიკის 
განხილვასა და შეფასებაზე. კომიტეტი 
ასევე განიხილავს და მონიტორინგს უწევს 
პროცესების შესაბამისობას რეგულაციებთან, 
კანონმდებლობასთან და ეთიკის კოდექსთან. 
კომიტეტის პასუხისმგებლობის არეალში ასევე 
შედის ძირითადი რისკების მართვის ჩარჩოსა 
და სხვა პოლიტიკების განხილვა და მათთან 
დაკავშირებით დირექტორთა საბჭოსათვის 
რეკომენდაციების მიცემა. 

კომიტეტი შედგება ხუთი წევრისგან. კომიტეტის 
თავმჯდომარეა ნიკოლოზ ენუქიძე.

ანაზღაურების კომიტეტი
ანაზღაურების კომიტეტი განსაზღვრავს  და 
დირექტორთა საბჭოს აძლევს რეკომენდაციებს 
თავჯდომარის,აღმასრულებელი დირექტორის 
მოადგილის, აღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
დირექტორების და სენიორ მენეჯმენტის სხვა 
წევრების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. 
. ის ასევე იხილავს ჯგუფის თანამშრომლების 
ანაზღაურების პოლიტიკაში მნიშვნელოვან 
ცვლილებებს . ანაზღაურების კომიტეტის 
კომპეტენციაში შედის ჯგუფის ანაზღაურების 
პოლიტიკის შესახებ ანგარიშის მომზადება და 
მისი აქციონერებისათვის დასამტკიცებლად 
წარდგენა, რომელიც შემდგომ უნდა 
გამოქვეყნდეს ჯგუფის ყოველწლიურ 
ანგარიშგებაში. 
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უფლებამოსილების განაწილება
და წევრთა დამოუკიდებლობა

მკაფიოდ არის გამიჯნული უფლებამოსილება 
თავმჯდომარეს, აღმასრულებელ 
დირექტორსა3  და არააღმასრულებელი 
ფუნქციის მქონე დამოუკიდებელ 
დირექტორებს4  შორის. მამუკა ხაზარაძე, 
როგორც თავმჯდომარე, პასუხისმგებელია 
დირექტორთა საბჭოს  ხელმძღვანელობაზე, მის 
გამართულ ფუნქციონირებაზე, დირექტორთა 
საბჭოს მიერ კომპანიისა და მისი ძირითადი 
შვილობილის  – „თიბისი ბანკის“ (შემდგომში 
ერთობლივად მოხსენიებულია, როგორც 
„ჯგუფი“) სტრატეგიისა და კომერციული 
მიზნების განსაზღვრის ხელშეწყობაზე. 
ის ასევე ზედამხედველობას უწევს 
კომპანიის დირექტორთა საბჭოს მიერ 
გადაწყვეტილებების მიღებას.  აღმასრულებელი 
დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე 
პასუხისმგებელია ჯგუფის ყოველდღიური 
საქმიანობის წარმართვაზე და მისი ძირითადი 
მოვალეობაა ჯგუფის ბიზნესის მართვა; ის 
ასევე პასუხისმგებელია ჯგუფის სტრატეგიისა 
და კომერციული მიზნების დასახვა-
განხორციელებაზე.  ნიკოლოზ ენუქიძე 
წარმოადგენს არააღმასრულებელი ფუნქციის 
მქონე უფროს დამოუკიდებელ დირექტორს, 
რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ასრულებს 
შუამავლის როლს სხვა არააღმასრულებელი 
ფუნქციის მქონე დირექტორებთან 
ურთიერთობისას,  ასევე პერიოდულად 

3 აღმასრულებელი დირექტორი  – „თიბისი ბანკ გრუპ პი-
ელ-სი“-ს აღმასრულებელი დირექტორი.

4 დირექტორი  – „თიბისი ბანკ გრუპ პი-ელ-სი“-ს 
დირექტორთა საბჭოს წევრი.

ხვდება ჯგუფის ინვესტორებს კორპორაციული 
მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. 
თავმჯდომარეს, აღმასრულებელ დირექტორსა 
და არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
უფროს დამოუკიდებელ დირექტორს 
შორის უფლებამოსილების გამიჯვნის 
მარეგულირებელი დოკუმენტი განთავსებულია 
ჯგუფის ვებგვერდზე. https://tbcbankgroup.com/
about-us/governance/overview/  

დირექტორთა საბჭოს  შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭო  შედგება თავმჯდომარის, 
თავმჯდომარის მოადგილის, ხუთი 
დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი 
ფუნქციის მქონე დირექტორისა და ორი 
აღმასრულებელი დირექტორისაგან. დიდი 
ბრიტანეთის კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, 
დირექტორთა საბჭოს  წევრების უმრავლესობა 
შედგება არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
დამოუკიდებელი დირექტორებისაგან. 

დირექტორთა საბჭომ განიხილა კომპანიის 
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
დირექტორების დამოუკიდებლობის საკითხი 
დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მოთხოვნების გათვალისწინებით და 
ერთხმად დაადგინა, რომ ყველა მათგანი, გარდა 
მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძისა, 
სავსებით აკმაყოფილებს აღნიშნული 
კოდექსის დამოუკიდებლობის მოთხოვნებს. 
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
თითოეული დირექტორი ვალდებულია აცნობოს 
დირექტორთა საბჭოს ნებისმიერი გარემოების 
შესახებ, რომელმაც შესაძლოა ზეგავლენა 
მოახდინოს მათი დამოუკიდებლობის სტატუსზე. 

n თავმჯდომარე
n წევრი

აუდიტის 
კომიტეტი

ანაზღაურების 
კომიტეტი

კორპორაციული 
მართვისა
და ნომინაციის 
კომიტეტი

რისკების, 
ეთიკისა და 
შესაბამისობის 
კომიტეტი

ბადრი ჯაფარიძე  

ერიკ რაჯენდრა     

ნიკოლოზ ენუქიძე     

ნიკოლას დომინიკ ჰააგი    

სტეფანო მარსალია    

სტეფან ვილკე    

კომიტეტების შემადგენლობა
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დირექტორთა საბჭოს წევრების 
ბიოგრაფია და განათლება

ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ დაასრულა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1988 წელს და 
ასევე, ფლობს ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის დიპლომს. 1988-1989 წლებში ის ინჟინრად მუშაობდა 
თბილისის საპროექტო-ტექნოლოგიურ კვლევით ინსტიტუტში. 1991 და 1992 წლებში, შესაბამისად, 
მან დააფუძნა თიბისი ბანკი და გახდა მისი პრეზიდენტი. 1995 წელს მან დააფუძნა IDS Borjomi Geor-
gia, Borjomi Beverages Co. N.V., სადაც ეკავა პრეზიდენტის თანამდებობა 2004 წლამდე; 1999 და 2002 
წლებში ის იყო საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის 
მოადგილე. 2004 წელს ბატონმა ხაზარაძემ, ასევე, დააარსა საქართველოს რეკონსტრუქციისა 
და განვითარების კომპანია, რომლის პრეზიდენტიც არის დღემდე. 1997 და 2007 წლებში ის 
იყო საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. 2010 წლიდან არის თბილისში 
ამერიკული აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე და ლისი ლეიქ დეველოპმენტის სამეთვალყურეო 
საბჭოს თავმჯდომარე. 2014 წელს ერნსტ ენდ იანგმა მამუკა ხაზარაძეს გადასცა საქართველოში 
წლის მეწარმის ჯილდო, ამ წელს საქართველოში პირველად ჩატარდა ეს პრესტიჟული 
დაჯილდოება. ბატონი ხაზარაძე თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა 1992 
წლიდან - თიბისი ბანკის სააქციო საზოგადოებად ჩამოყალიბებიდან.

მამუკა ხაზარაძე
დირექტორთა საჭოს თავმჯდომარე
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ბატონმა ჯაფარიძემ დაასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის 
ფაკულტეტი, მან, ასევე, მიიღო სამეცნიერო ხარისხი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე. 2001 წელს მან გაიარა აღმასრულებელთათვის განკუთვნილი 
კურსი ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლაში. 1990-1992 წლებში 
ბატონი ჯაფარიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო. 1992 წელს ის დაინიშნა თიბისი 
ბანკის საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. ხოლო 1993 წელს - თიბისი 
ბანკის ვიცე პრეზიდენტად. 1996 წელს ის აირჩიეს შპს „თიბისი ტივი”-ს საბჭოს თავმჯდომარედ 
და დღემდე ინარჩუნებს ამ თანამდებობას. 1995 წლიდან ის არის IDS Borjomi Beverages Co.N.V.-ის 
საქართველოს ფილიალის - ეი დი ეს ბორჯომი საქართველოს ვიცე პრეზიდენტი, ის ამ კომპანიის 
თანადამფუძნებელია და 2004-2010 წლებში მისი საბჭოს წევრიც გახლდათ. 1995 წელს ბატონი 
ჯაფარიძე აირჩიეს თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად და 1996 წლიდან მას უჭირავს 
საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა. 2004 წლიდან ის არის საქართველოში ამერიკის 
სავაჭრო პალატის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომლის თანადამფუძნებელიც არის. 
2006 წელს ბატონი ჯაფარიძე აირჩიეს ევროპა-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრად, მოგვიანებით კი ის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გახდა. 2008 წელს ის აირჩიეს 
გეოპლანტის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, ამ თანამდებობას ის დღემდე ინარჩუნებს. ბატონი 
ჯაფარიძე არის თიბისი კრედიტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და თიბისი ლიზინგის 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

ბადრი ჯაფარიძე
დირექტორთა საბჭოს

თავმჯდომარის მოადგილე
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ბატონმა ენუქიძემ დაასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი 1993 
წელს, 1996 წელს კი მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) დიპლომი მერილენდის 
უნივესტიტეტში. ბატონი ენუქიძე იყო კორპორატიული ფინანსების მმართველი დირექტორი Con-
corde Capital-ში, უკრაინის წამყვან საინვესტიციო ბანკში; ასევე, 4 წლის მანძილზე იყო ABN AMRO-ს 
კორპორატიული ფინანსების დირექტორის თანაშემწე ლონდონში; ასევე, რესტონში, ვირჯინიაში 
Global One Communications LLC-ის ბიზნესის განვითარების უფროსი მენეჯერი; მან სამი წელი იმუშავა 
ABN AMRO-ს მოსკოვის ოფისში, კორპორატიულ ფინანსებში. ფინანსურ მომსახურების ინდუსტრიაში 
მრავალწლიანი გამოცდილების დაგროვების შემდეგ, ბატონი ენუქიძე გახდა საქართველოს ბანკის 
სამეთვალყურე საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. ის იმ ადამიანებს შორის იყო, ვისაც წამყვანი 
როლი ეკავა ბანკის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმატებულად გასვლაში - ეს იყო პირველი 
საწყისი საჯარო შეთავაზება კავკასიაში, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსდა. 2008 
წელს ბატონი ენუქიძე დაინიშნა საქართველოს ბანკის საბჭოს თავმჯდომარედ და ბანკს უძღვებოდა 
საერთაშორისო და ლოკალური ფინანსური კრიზისი პერიოდში. თიბისი ბანკამდე, ბატონი ენუქიძე, 
ასევე, იყო Galt & Taggart Securities-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. დღეს ბატონი 
ენუქიძე, როგორც Nine Oaks Advisors-ის დამფუძნებელი, არის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის 
პროექტების ინვესტორი და ფინანსური მრჩეველი. 2011 წლიდან ის, ასევე, არის TMM Real Estate 
Development PLC – 2007 წლიდან გერმანიის საფონდი ბირჟაზე განთავსებული უკრაინული უძრავი 
ქონების განვითარების კომპანიის - სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი დირექტორის და 
აუდიტის კომიტეტის წევრი. ხოლო 2014 წლიდან არის სააქციო საზოგადოება კავკასიის მინერალების 
სამეთვალყურე საბჭოს თავმჯდომარე. ბატონი ენუქიძე დაიბადა და გაიზარდა თბილისში, არის 
საქართველოს და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე. ბატონი ენუქიძე სამეთვალყურეო საბჭოს 
დამოუკიდებელ წევრად დაინიშნა 2013 წელს.

ნიკოლოზ ენუქიძე
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე უფროსი 
დამოუკიდებელი დირექტორი
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ბატონმა მარსალიამ დაამთავრა ტურინის უნივერსიტეტი 1978 წელს და მიიღო ხარისხი ეკონომიკასა 
და კომერციაში. ბატონ მარსალიას 35 წლიანი გამოცდილება აქვს ფინანსური მომსახურების 
ინდუსტრიაში, კერძოდ კორპორატიულ და საინვესტიციო ბანკინგში ევროპასა და ლათინურ 
ამერიკაში. 1987 წელს ის დაინიშნა UBS-ში სამხრეთ ევროპის რეგიონის მმართველი დირექტორის 
მოადგილედ და საინვესტიციო ბანკინგის ხელმძღვანელად. 1983-1987 წლებში იყო დირექტორის 
თანაშემწე Morgan Grenfell-ში. 1992-2010 წლებში ბატონი მარსალია იყო როტშილდის მმართველი 
დირექტორი, ფინანსური ინსტიტუტების გლობალური ხელმძღვანელი და ევროპის საინვესტიციო 
ბანკინგის თანახელმძღვანელი; ასევე, 2010-2014 წლებში იყო ლონდონში, Barclays Bank-ში 
საინვესტიციო ბანკინგის განყოფილების გლობალური ფინანსური ინსტიტუტების ხელმძღვანელი. 
ბატონი მარსალია ამჟამად არის ლონდონში, Mediobanca-ს კორპორატიული და საინვესტიციო 
საბანკო მომსახურების აღმასრულებელი თავმჯდომარე. ბატონი მარსალია სამეთვალყურე საბჭოს 
წევრად დაინიშნა 2014 წელს.

სტეფანო მარსალია
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 

დამოუკიდებელი დირექტორი



16 თიბისი ბანკი პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება

ბატონმა ჰააგმა 1980 წელს მიიღო ბაკალავრის დიპლომი ოქსფორდის უნივერსიტეტში, გეოგრაფიის 
განხრით. ბატონ ჰააგს ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიაში მუშაობის 32 წლიანი გამოცდილება 
აქვს, განსაკუთრებით ხაზგასასმელია მისი გამოცდილება კერძო კაპიტალის ბაზრებში. 1980-
1987 წლებში ის მუშაობდა Barclays Bank-ში კაპიტალის ბაზრებისა და პროექტების დაფინანსების 
მიმართულებით, იყო Barclays de Zoete Wedd-ის (BZW) ხელმძღვანელი; ის ათი წელი, 1989-1999 
წლებში მუშაობდა Banque Paribas-ს კაპიტალის ბაზრების მიმართულებაში, თავიდან იყო გლობალური 
კერძო კაპიტალის ბაზრების ხელმძღვანელის მოადგილე, მოგვიანებით კი გახდა უფროსი 
ბანკირი და ევროპის კლიენტების მომსახურების ხელმძღვანელი; 1999-2001 წლებში მუშაობდა 
ING Barings-ში ტექნოლოგიური ბანკინგის ჯგუფის მმართველ დირექტორად და გლობალურად 
ხელმძღვანელად; 2001-2007 წლებში იყო ლონდონში ABN AMRO-ს ტექნოლოგიური ბანკინგის 
გლობალური ხელმძღვანელი, გლობალური ნდობის მართვის კომიტეტის წევრი და უფროსი 
საკრედიტო კომიტეტის წევრი; 2008-2012 წლებში იყო Royal Bank of Scotland-ის და RBS Hoare 
Govett-ის მმართველი დირექტორი, ლონდონის კერძო კაპიტალის ბაზრების ხელმძღვანელი, 
გლობალური კერძო კაპიტალის მოზიდვის მართვის კომიტეტის წევრი. 2012 წლიდან არის მოსკოვის 
კრედიტ ბანკის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის უფროსი დამოუკიდებელი მრჩეველი, 
ხოლო 2013 წლიდან - მოსკოვის კრედიტ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და ფინანსური 
კონსულტანტი კაპიტალის მოზიდვისა და სააქციო კაპიტალის გაცვლის მიმართულებით. 2012 
წლიდან არის საკუთარი საკონსულტაციო კომპანიის Nicdom Limited -ის დირექტორი. ბატონი ჰააგი 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად დაინიშნა 2013 წელს.

ნიკოლას დომინიკ ჰააგ
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
დამოუკიდებელი დირექტორი
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ერიკ რაჯენდრა
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 

დამოუკიდებელი დირექტორი

ბატონმა რაჯენდრამ ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ბრანდეის უნივერსიტეტში, ხოლო მაგისტრის 
ხარისხი - ფლეტჩერის სკოლაში 1982 წელს (ტუფტის უნივერსიტეტის და ჰარვარდის უნივერსტიტეტის 
ერთობლივი პროექტი). გარდა ამისა, მან სამეცნიერო ხარისხი მოიპოვა ინსეადის ბიზნეს სკოლაში, 
სადაც მისი სამეცნიერო კვლევა შეეხო ფინანსურ ბაზრებსა და ინსტიტუტებს. ბატონი რაჯენდრა 
ასევე, არის Australian Institute of Company Directors-ის კურსდამთავრებული და წარსულში იყო 
სტრატეგიის პროფესორის თანაშემწე ინსეადში. 2005-2014 წლებში მას ეკავა უფროსი მრჩევლის 
თანამდებობა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციაში და იყო საბჭოს დირექტორი, მრჩეველი 
იმ განვითარებადი ბაზრების ფინანსურ ინსტიტუტების თაობაზე, სადაც მსოფლიო ბანკის ჯგუფი 
მონაწილეობს კაპიტალში, ასევე, ის კომპანიას კონსულტაციას უწევდა მთავარ სტრატეგიულ 
ინიციატივებზე. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამდე, ის იყო კაპგემინის ვიცე პრეზიდენტი 
და Electronic Data Systems-ის ვიცე პრეზიდენტი. ორივე ინსტიტუტში მას წამყვანი როლი ეკავა 
ფინანსური სერვისების მიმართულებით. 2010-2012 წლებში იყო Orient Express Bank-ის დირექტორთა 
საბჭოს წევრი. 2006-2014 წლებში იყო LOCKO-Bank-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი, სადაც, ასევე, 
თავმჯდომარეობდა აუდიტის და რისკების კომიტეტს. მისი კარიერა დაიწყო JP Morgan Chase Bank-
ში 1982, სადაც ის ბანკირად მუშაობდა, მოგვიანებით კი გახდა McKinsey & Company-ის პარტნიორი. 
ბატონი რაჯენდრა სამეთვალყურე საბჭოს წევრად დაინიშნა 2010 წელს.
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სტეფან ვილკე - UWC ატლანტიკის კურსდამთავრებული (1990 წ.) და ოქსფორდის უნივერსიტეტის 
მაგისტრის ხარისხის მფლობელი. 1993 წლიდან 2000 წლამდე მუშაობდა “Oliver, Wyman & Co”-ში 
როგორც სტრატეგიული კონსულტანტი, ხოლო 1998 წელს გახდა ამავე კომპანიის პარტნიორი. 2000-
დან 2007-მდე, მუშაობდა Apax Partners-ში როგორც ინვესტიციების პროფესიონალი. 2005 წელს 
გახდა კომპანიის პარტნიორი. 2008-დან 2009-მდე, მოღვაწეობდა როგორც ევროპის ცენტრალური 
ბანკის, ბუნდესბანკისა და ლუქსემბურგის ცენტრალური ბანკის მრჩეველი “Lehman Brothers”-
ის დაცემის და ლენდსბანკისა და გლიტნირის თანმდევი მარცხის საკითხებთან დაკავშირებით. 
2009-2011 წწ, მოღვაწეობდა როგორც გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ქონების დაცვის 
სააგენტოს გენერალური დირექტორი. 2011-ში შეუერთდა OneSavings ბანკის გამგეობას, როგორც 
არააღმასრულებელი დირექტორი, სადაც, 2012 წლის დასაწყისში, დაწინაურდა როგორც 
აღმასრულებელი თავმჯდომარე. 2014 წელს კი დაუბრუნდა ისევ არააღმასრულებელი დირექტორის 
პოზიციას, მას შემდეგ, რაც ბანკს მისი პირველადი საჯარო შეთავაზება გაატარებინა. იყო ჯერსის 
ფინანსური სერვისების კომისიის (Jersey Financial Services Commission) კომისარი 2012 წლიდან; 2012-
2013წ.წ. მსახურობდა როგორც Nova Ljubljanska Banka-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ვიცე-თავმჯდომარე 
და როგორც საბერძნეთის ფინანსური სტაბილურობის ფონდის (Hellenic Financial Stability Fund) 
საბჭოს წევრი 2013-2015 წწ. 2014 წ. 2014 წელს, გახდა BIMA/Milvik S.A.-ის აუდიტისა და რისკების 
კომიტეტის თავმჯდომარე და 2015 წ. Amigo Loans-ის არააღმასრულებელი თავმჯდომარე. 2012 
წლიდან, იმსახურა, როგორც არააღმასრულებელმა დირექტორმა და საინვესტიციო კომპანიის EMF 
Capital Partners Ltd. საინვესტიციო კომიტეტის წევრმა, ხოლო 2015 წ. გახდა საკუთარი საინვესტიციო 
კომპანიის Rozes Invest Ltd.-ის თანადამფუძნებელი.

ინფორმაცია ვახტანგ ბუცხრიკიძესა და გიორგი შაგიძეზე მოცემული არის ბანკის დირექტორთა 
ბიოგრაფიაში.

სტეფან ვილკე
არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
დამოუკიდებელი დირექტორი
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ჩართულობის ხარისხი

არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე 
თითოეული დირექტორი ვალდებულია, 
საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალური 
დრო დაუთმოს მოვალეობების ჯეროვნად 
შესრულებას. ეს გულისხმობს დირექტორთა 
საბჭოსა და შესაბამისი კომიტეტის 
სხდომებზე დასწრებას, რომლის წევრიც 
არის კონკრეტული დირექტორი, ასევე 
საკონფერენციო ზარებში მონაწილეობას, 
ადგილზე ვიზიტებსა და ეფექტურ კომუნიკაციას 
ელექტრონული ფოსტით. აღნიშნული 
დირექტორები ასევე ვალდებული არიან, 
წინასწარ გაეცნონ სხდომის მასალებს 
და დამატებითი დრო დაუთმონ ჯგუფის 
საქმიანობას, განსაკუთრებით, მაღალი 
აქტივობის პერიოდში. 

დირექტორთა საბჭოსა და კომიტეტის 
სხდომებზე დასწრება

2017 წლის განმავლობაში კომპანიის 
მასშტაბით ჩატარდა სამი გეგმური და ცამეტი 
დამატებითი შეხვედრა. ამასთან, ფორმალური 
შეხვედრების ფორმატის გარეთ, თავმჯდომარე 
და აღმასრულებელი დირექტორი წლის 
განმავლობაში მუდმივად ინარჩუნებენ კავშირს 
ერთმანეთთანაც და დირექტორთა საბჭოს 
წევრებთანაც. 

გარდა ამისა, კომპანიის ძირითადი 
შვილობილის, „თიბისი ბანკის“, საქმიანობაზე 
ზედამხედველობას ახორციელებს 
სამეთვალყურეო საბჭო,  შესაბამისად, ჯგუფის 
ფარგლებში პრაქტიკულად ფუნქციონირებს 
ორი საზედამხედველო ორგანო, რომლებიც 
საერთო წევრებისგან შემდგარ კომიტეტებთან 
ერთად წარმოდგენილია დირექტორთა 
საბჭოსა და  სამეთვალყურეო საბჭოს 
სახით. მიუხედავად ამისა, დირექტორთა 
საბჭოს, სამეთვალყურეო საბჭოსა და მათი 
შესაბამისი კომიტეტების მუშაობა ეფექტურად 
ბალანსდება, რაც უზრუნველყოფს ფუნქციების 
განაწილებას იმის გათვალისწინებით, 
კომპანიასთან არის დაკავშირებული მათი 
ზედამხედველობის ქვეშ არსებული საკითხები 
თუ მხოლოდ ბანკთან. 



თიბისი ბანკი პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება      21

ბორდის სხდომაზე
დასწრება

დირექტორთა
საბჭოს
სხდომები 

უფლებამოსილია 
დაესწროს /
ფაქტობრივი
დასწრება 

აუდიტის
კომიტეტის
სხდომა

უფლებამოსილია 
დაესწროს /
ფაქტობრივი 
დასწრება 

ანაზღაურების 
კომიტეტის
სხდომა

უფლებამოსილია 
დაესწროს /
ფაქტობრივი 
დასწრება 

კორპორაციული 
მართვისა და 
ნომინაციის 
კომიტეტის
სხდომა

უფლებამოსილია 
დაესწროს /
ფაქტობრივი 
დასწრება 

რისკების, 
ეთიკისა და 
შესაბამისობის 
კომიტეტის
სხდომა

უფლებამოსილია 
დაესწროს /
ფაქტობრივი
დასწრება 

ვახტანგ ბუცხრიკიძე
გენერალური
დირექტორი

14/14

გიორგი შაგიძე 1
ფინანსური
დირექტორი

14/13

არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე დირექტორები

მამუკა ხაზარაძე 2

თავმჯდომარე
14/13

ბადრი ჯაფარიძე 14/14 5/5

ერიკ რაჯენდრა 14/14 8/8 4/4 5/5 4/4

ნიკოლოზ ენუქიძე 14/14 8/8 4/4 5/5 4/4

ნიკოლას
დომინიკ ჰააგი 14/14 8/8 4/4 4/4

სტეფანო მარსალია 3 14/13 8/7 4/3 4/2

სტეფან ვილკე 14/14 8/8 5/5 4/4

1 სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ფრენის დაგვიანების გამო ბატონმა შაგიძემ 2017 წლის 4 ივლისს ვერ მიიღო მონაწილეობა 
საკონფერენციო ზარის მეშვეობით ჩატარებულ დირექტორთა საბჭოს შეხვედრაში, თუმცა აღნიშნული დაგვიანების შესახებ 
ინფორმაციის მიღებისთანავე მან შეხვედრის დაწყებამდე ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნა თავისი მოსაზრება სხდომაზე 
განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით. 

2 საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტის გამო ბატონი ხაზარაძე ვერ დაესწრო 2017 წლის 22 მარტს ჩატარებულ დირექტორთა 
საბჭოს შეხვედრას, თუმცა შეხვედრის დაწყებამდე მან არააღმასრულებელი ფუნქციის მქონე დირექტორსა და გენერალურ 
დირექტორთან განიხილა სხდომის დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები და წარმოადგინა მოსაზრებები შეხვედრის 
მასალებთან დაკავშირებით.

3 ბატონი მარსალია ვერ დაესწრო დირექტორთა საბჭოს და კომიტეტის სხდომებს პირადი მიზეზებიდან გამომდინარე.

2017 წლის განმავლობაში დირექტორთა საბჭოსა და კომიტეტების სხდომებზე 
დასწრების მაჩვენებელი 
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დირექტორთა შერჩევის  პოლიტიკა

ჯგუფი აღიარებს მრავალფეროვნების 
მნიშვნელობას დირექტორთა საბჭოს 
შემადგენლობაში და მიაჩნია, რომ 
დაბალანსებულ მრავალფეროვნებას 
ჯგუფის საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი 
სარგებლობის მოტანა შეუძლია. ჯგუფის 
დირექტორთა საბჭოსა და სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების, ასევე ბანკის დონეზე 
აღმასრულებელი დირექტორების შერჩევისას, 
მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ თითოეულმა 
წევრმა საბჭოს საქმიანობაში შემოიტანოს 
მრავალფეროვანი  ცოდნა, კულტურა  და 
განსხვავებული ხედვა, რაც ასევე აუმჯობესებს 
გადაწყვეტილების მიღების ხარისხს, თუმცა 
ამავდროულად გვჯერა, რომ ეს არ გულისხმობს 
კვოტების არსებობას ასაკის, სქესის, რასის, 
განათლების, პროფესიული გამოცდილების 
ან სხვა ნიშნით.  გამომდინარე აქედან, 
ჯგუფი განაგრძობს შესაბამის პოზიციებზე 
კანდიდატების დანიშვნას მათი მიღწევებისა და 
საჭირო გამოცდილების გათვალისწინებით.  

დირექტორთა საბჭოს ეფექტურობის
ყოველწლიური შეფასება

დირექტორთა საბჭო და კომიტეტის წევრები 
მუდმივად ცდილობენ გაზარდონ საკუთარი 
ეფექტურობის ხარისხი და აცნობიერებენ, 
რომ ყოველწლიური შეფასებების პროცესი 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ამ მიზნის 
მისაღწევად. არააღმასრულებელი ფუნქციის 
მქონე დირექტორების შეფასებას ახდენს 
თავმჯდომარე: განიხილავს დირექტორების 
ინდივიდუალური საქმიანობასა და 
ჩართულობის ხარისხს,  გამოავლენს მათი 
ტრენინგებისა და განვითარების საჭიროებებს

ჯგუფის თავმჯდომარის შეფასებას ახდენს 
დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი 
ფუნქციის მქონე უფროსი დირექტორი ამავე  
ფუნქციის მქონე სხვა დირექტორებთან ერთად.

2017 წელს ჩატარებული შიდა შეფასების 
თანახმად, როგორც დირექტორთა საბჭო, 
ასევე კომიტეტები ეფექტურად და წარმატებით 
ფუნქციონირებდნენ.

აღმასრულებელი დირექტორების შეფასება 
ხორციელდება მათთვის წინასწარ 
განსაზღვრული KPI-ების შესრულების 
საფუძველზე, რასაც განიხილავს და 
ადასტურებს ანაზღაურების კომიტეტი. 

ამასთან, დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული 
მართვის კოდექსით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების შესაბამისად, 2018 წელს და 
შემდგომ, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ, 

კომპანია განახორციელებს დირექტორთა 
საბჭოს, კომიტეტებისა და ცალკეული 
დირექტორების ეფექტურობის შეფასებას 
დამოუკიდებელი გარე შემფასებელი 
კომპანიის მეშვეობით.

დირექტორთა საბჭოს წევრობის ვადა 

დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, 
დირექტორთა საბჭოს წევრებს ყოველწლიურად 
ხელახლა ირჩევენ ერთი წლის ვადით  
კომპანიის აქციონერთა საერთო კრებაზე.

აქციონერთა ყოველწლიური კრება

კომპანიის აქციონერთა ბოლო ყოველწლიური 
კრება ჩატარდა 2017 წლის 5 ივნისს  ქალაქ 
ლონდონში, სადაც აქციონერებმა გამოიყენეს 
მთლიანი ხმების 74.93% ხმის უფლება. 
კენჭისყრაზე გატანილი ყველა რეზოლუცია 
დადებითად გადაწყდა ხმების 92-99%-ით. 

კომპანიის აქციონერთა 2018 წლის 
კრება დაგეგმილია 2018 წლის 21 მაისს 
ქალაქ ლონდონში. ინფორმაცია კრებაზე 
წარდგენილ რეზოლუციებთან დაკავშირებით 
განთავსებულია კომპანიის ვებგვერდზე: https://
www.tbcbankgroup.com/investors/shareholder-
information/annual-general-meetings/

დირექტორების ინტერესთა 
კონფლიქტი

ბრიტანეთის კანონმდებლობის მოთხოვნებისა 
და კომპანიის წესდების შესაბამისად, 
დირექტორები ვალდებული არიან, განაცხადონ 
ინტერესთა ფაქტობრივი თუ პოტენციური 
კონფლიქტის შესახებ, რომელიც შესაძლოა 
ეწინააღმდეგებოდეს კომპანიის ინტერესებს. 
მათ დირექტორთა საბჭოს შეხვედრამდე 
ასევე უნდა განაცხადონ შესაძლო ინტერესთა 
კონფლიქტის შესახებ იმ საკითხებთან 
დაკავშირებით, რომლებიც  განსახილველია 
შეხვედრაზე და კონფლიქტის არსებობის 
შემთხვევაში თავი შეიკავონ ხმის მიცემისა 
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მონაწილეობისაგან.

დაკავშირებულ პირთა შორის 
შეთანხმება 

2016 წლის 31 მაისს, კომპანიამ გააფორმა  
შეთანხმება მამუკა ხაზარაძეს,  ბადრი 
ჯაფარიძეს, ვახტანგ ბუცხრიკიძეს, თემურ 
ჯაფარიძეს, ბობ მეიერსა და დავით ხაზარაძეს 
შორის. ხელშეკრულების თანახმად, მისი 
მოქმედების ვადის განმავლობაში აღნიშნულმა 
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და მათთან ასოცირებულმა პირებმა, როდესაც 
მათ აქვთ ურთიერთობა ჯგუფის ნებისმიერ 
წევრთან (რაც შეიძლება გულისხმობდეს 
ურთიერთობას აქციონერთან ან და 
დირექტორთან): 

u უნდა განახორციელონ ტრანსაქციები 
და დადონ გარიგებები, ერთი მხრივ, 
კომპანიასა და/ან ბანკს და, მეორე 
მხრივ, დაკავშირებულ ან მათთან 
ასოცირებულ პირებთან გაშლილი 
მკლავის პრინციპით (arm’s length principle) 
ჩვეულებრივი კომერციული პირობებით 
და დაკავშირებულ მხარეებთან დადებული 
გარიგებების შესახებ ლისტინგის წესებით 
დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად;

u არ განახორციელონ ისეთი მოქმედება, 
რომელიც ხელს შეუშლის კომპანიას, 
შეასრულოს ლისტინგის წესებით 
განსაზღვრული ვალდებულებები; და/ან

u არ წარმოადგინონ აქციონერთა 
გადაწყვეტილების ისეთი წინადადება, 
რომელიც მიზნად ისახავს, გვერდი აუაროს 
ლისტინგის წესების გამოყენებას.   

დირექტორების უფლებამოსილება

დირექტორები უფლებამოსილი არიან, 
განახორციელონ ნებისმიერი მოქმედება, 
რომელიც დაშვებულია შესაბამისი 
კანონმდებლობით, რეგულაციებითა და 
წესდებით.

აქციონერთა უფლებები

კომპანიის კაპიტალში შემავალ არცერთ 
ჩვეულებრივ აქციას არ აქვს განსაკუთრებული 
უფლებები კომპანიის კონტროლის 
თვალსაზრისით. ერთი ჩვეულებრივი აქცია 
მოიცავს მხოლოდ ერთი ხმის უფლებას. 
კომპანიის წესდებისა და მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად, არ მოქმედებს 
რაიმე სახის შეზღუდვა აქციების გადაცემასთან 
დაკავშირებით, გარდა:

u იმ ინსაიდერულ გარიგებებთან 
დაკავშირებული შეზღუდვებისა, რომლებიც 
დროდადრო შეიძლება დაწესდეს 
კანონმდებლობით ან რეგულაციებით;

u ჯგუფის აქციებით ვაჭრობის კოდექსისა 
(Share Dealing Code), რომლის თანახმადაც, 
დირექტორებსა და დასახელებულ 
თანამშრომლებს სჭირდებათ შესაბამისი 
თანხმობა აქციებით ვაჭრობისათვის.

u იმ შემთხვევისა, როდესაც კომპანიის 
აქციებში ინტერესის მქონე პირს გაეგზავნა 
შეტყობინება ინფორმაციის გამჟღავნების 
შესახებ და მან არ მიაწოდა კომპანიას 
ინფორმაცია აქციებთან დაკავშირებით;

u ჯგუფის უმაღლესი მენეჯმენტის 
კომპენსაციის სისტემისა, რომლის 
თანახმადაც,  სისტემის მონაწილეს 
(როგორც ეს განმარტებულია თავად 
დოკუმენტში) გადაეცემა შეზღუდული 
ბონუსაქციები, რომელთა განკარგვის 
უფლების მოპოვება დამოკიდებულია 
ჯგუფთან განგრძობადი შრომითი 
ურთიერთობის პირობაზე აქციების 
გადაცემიდან სამი წლის განმავლობაში, 
ასევე მოქმედი შესაბამისი დებულებების 
დაკმაყოფილებაზე ამ ურთიერთობის 
შეწყვეტის შემთხვევაში. 

ყველა თანამშრომელი (მათ შორის 
დირექტორები), რომლებსაც კომპანია 
მიიჩნევს ინსაიდერებად, აკმაყოფილებს 
ჯგუფის აქციებით ვაჭრობის კოდექსით 
დადგენილ მოთხოვნებს.  ხმის უფლების 
გამოყენებასთან დაკავშირებით არ მოქმედებს 
შეზღუდვები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
კომპანია სამართლებრივად უფლებამოსილია 
დააწესოს ამგვარი შეზღუდვები (მაგალითად, 
წესდებით, იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის 
მოთხოვნის მიუხედავად, აქციონერმა არ 
გადაიხადა  აქციების ღირებულება ან  თუ 
აქციების მფლობელი არღვევს კომპანიის 
წინაშე ნაკისრ რომელიმე ვალდებულებას). 
კომპანიისათვის არ არის ცნობილი 
აქციონერებს შორის რაიმე სახის შეთანხმება, 
რომელიც შესაძლოა ითვალისწინებდეს 
შეზღუდვებს  აქციების ან ხმის უფლების 
გადაცემის შესახებ.

ბანკის დირექტორატი და 
აღმასრულებელ დონეზე 
არსებული კომიტეტების 
შემადგენლობა
ბანკის დირექტორთა საბჭო შედგება 8 
წევრისგან:

დავით ჭყონია

გიორგი შაგიძე

ნიკოლოზ ქურდიანი

გიორგი თხელიძე

ვახტანგ ბუცხრიკიძე

პაატა ღაძაძე

ვანო ბალიაშვილი

ნინო მასურაშვილი
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კომიტეტის წევრები
ინტერესთა 
კონფლიქტის 
კომიტეტი

საწარმოს 
არქიტექტურის 
კომიტეტი

ორგანიზაციის 
ინფორმაციის
დაცვის
კომიტეტი

აღმასრულებელი დირექტორი X   

აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე    

ფინანსური დირექტორი    

ინფორმაციების მართვის დირექტორი  X X

რისკების მართვის დირექტორი X  X

ოპერაციების მართვის დირექტორი   X

საცალო ბიზნესერთეულის მართვის დირექტორი    

მარკეტინგის, მცირე და საშუალო და
მიკრო ბიზნესერთეულის მართვის დირექტორი    

კორპორაციული ბიზნესერთეულისა და
ინვესტიციების მართვის დირექტორი    

არქიტექტურული გააუმჯობესების მართვის უფროსი X

პროექტების მართვის უფროსი X

ბიზნესანალიზის დეპარტამენტის უფროსი X

პროგრამული უზრუნველყოფის უფროსი X

საოპერაციო რისკების მართვის უფროსი   X

შესაბამისობის განყოფილების უფროსი  X  X

დაცვის სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი  X

ინფორმაციის დაცვის უფროსი  X

კაპიტალის ბაზრების მართვის უფროსი    

ორგანიზაციის რისკების მართვის უფროსი    

ფინანსური რისკების მართვის უფროსი    

ხაზინის უფროსი    

მომხმარებელთა უფლებების მართვის უფროსი    

რისკების მართვის დირექტორის მოადგილე X   

საკრედიტო რისკების მართვის უფროსი    

დაკრედიტების მართვის უფროსი    

პრობლემური აქტივების მართვის უფროსი    

სარეაბილიტაციო კლიენტების მართვის უფროსი    

რეგიონული დირექტორი    

დირექტორატისა და აღმასრულებელ დონეზე არსებობს შემდეგი კომიტეტები:
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მომხმარებელთა 
უფლებების მართვის 
კომიტეტი

აქტივებისა და 
ვალდებულებების
მართვის კომიტეტი

რისკების 
მართვის 
კომიტეტი

საოპერაციო 
რისკების 
მართვის 
კომიტეტი

ბიზნესერთეულების 
საკრედიტო რისკების 
კომიტეტი

X X X X X

 X  

 X X  

     

X X X X X 

   X  

X X X X X 

X X X X X

X X X X X

   X  

   X  

 X    

 X X   

 X    

 X    

X     

     

  X   

  X  X

  X   

  X   

    X
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ბანკის დირექტორთა
ბიოგრაფია

ვახტანგ ბუცხრიკიძე
გენერალური დირექტორი

ვახტანგ ბუცხრიკიძე თიბისი ბანკს შემოუერთდა 1993 წელს კრედიტების მართვის დეპარტამენტის 
უფროს მენეჯერად და 1994 წელს აირჩიეს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ.  
1996 წელს ის გახდა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. 1998 წლიდან მას უჭირავს თიბისი ბანკის 
გენერალური დირექტორის თანამდებობა და ხელმძღვანელობს თიბისის რამდენიმე კომიტეტს. 
ვახტანგ ბუცხრიკიძე კომპანიის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა 2016 წლის მაისში, ხოლო 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად − 2016 წლის სექტემბერში. ის ასევე არის საქართველოს ბანკების 
ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და საქართველოს ბიზნესასოციაციის საფინანსო 
კომიტეტის თავმჯდომარე, 2011 წლიდან − საპარტნიორო ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 
2016 წელს ვახტანგ ბუცხრიკიძე შეუერთდა ვიზას ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ახლო 
აღმოსავლეთისა და აფრიკის (CEMEA)  ბიზნესსაბჭოს. 

კარიერის დასაწყისში ვახტანგ ბუცხრიკიძე მუშაობდა უმცროს სპეციალისტად საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტში,  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
თანაშემწედ 1992-1993 წლებში. 2001 წელს ჟურნალ „ჯორჯიან ტაიმსმა” ის დააჯილდოვა „წლის 
საუკეთესო ბიზნესმენის” წოდებით, GUAM-სგან, დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების 
ორგანიზაციისგან მიიღო 2011 წლის საუკეთესო ბანკირის ჯილდო. გარდა ამისა, ვახტანგ 
ბუცხრიკიძე ჟურნალმა „EMEA Finance“-მა დაასახელა 2014 წლის საუკეთესო გენერალურ 
დირექტორად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევეროპასა და დსთ-ში. 2001 წელს მან მიიღო ბიზნესის 
ადმინისტრირების ხარისხი მართვის ევროპულ სკოლაში (European School of Management), თბილისში, 
1992 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. ვახტანგ 
ბუცხრიკიძეს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტში მიღებული აქვს 
სხვადასხვა სახის კვალიფიკაცია.
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პაატა ღაძაძე თიბისი ბანკს 1994 წელს შემოურთდა გენერალური დირექტორის მოადგილის 
თანამდებობაზე და 1996 წელს დაინიშნა დირექტორთა საბჭოს წევრად. 2005 წელს ის იყო ასევე 
საკრედიტო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 1998 წლიდან პაატა ღაძაძეს უჭირავს გენერალური 
დირექტორის პირველი მოადგილის თანამდებობა, 2014 წლიდან არის „თიბისი ლიზინგის“ 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. ამასთან, 2016 წლიდან პაატა ღაძაძე კითხულობს ლექციებს 
თავისუფალ უნივერსიტეტში, საქართველოში. 2017 წელს ის დაინიშნა „თიბისი დაზღვევის“ 
გენერალურ დირექტორად, პარალელურად უკავია გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის 
თანამდებობა თიბისი ბანკში. 2000-2004 წლებში პაატა ღაძაძე იყო საქართველოს საპენსიო 
და სადაზღვევო ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი. 1992-1994 წლებში პაატა ღაძაძე იყო 
სახელმწიფო ქონების მართვის მინისტრის თანაშემწე, 1994-2004 წლებში ლექციებს კითხულობდა 
მართვის ევროპულ სკოლაში, თბილისში. პაატა ღაძაძემ 1992 წელს დაამთავრა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ეკონომიკის ინსტიტუტში მიიღო კვალიფიკაცია.

პაატა ღაძაძე
გენერალური დირექტორის

პირველი მოადგილე
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გიორგი შაგიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
ფინანსური დირექტორი

გიორგი შაგიძე 2010 წელს გახდა თიბისი ბანკის  გენერალური დირექტორის მოადგილე და 
ფინანსური დირექტორი, ამავე წელს დაინიშნა დირექტორთა საბჭოს წევრად. 2016 წლის მაისში 
გიორგი შაგიძე დაინიშნა კომპანიის ფინანსურ დირექტორად, ხოლო ამავე წლის სექტემბერში − 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. 2015 წელს, თიბისი ბანკთან შერწყმამდე, ის იყო საქართველოს 
საფონდო ბირჟის საბჭოსა  და ბანკ „კონსტანტას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, 2008-2010 წლებში 
− გლობალური ოპერაციების აღმასრულებელი „Barclays Bank Plc“-ში. კარიერის დასაწყისში გიორგი 
შაგიძე იყო საქართველოს ბანკის დისტრიბუციის არხების დირექტორი და  საქართველოს სახალხო 
ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე, ასევე მუშაობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოზიციაზე 
თბილუნივერსალბანკში და საქართველოს აგროინდუსტრიულ ბანკში. 2008 წელს გიორგი შაგიძემ 
მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (MBA) კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჯაჯის 
ბიზნესსკოლაში. მან 1997 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის 
ფაკულტეტი. გიორგი შაგიძეს აქვს ასევე CFA კვალიფიკაცია და არის საზოგადოების წევრი 
გაერთიანებულ სამეფოში.  
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გიორგი თხელიძე 2014 წელს შემოუერთდა თიბისი ბანკს გენერალური დირექტორის მოადგილის 
თანამდებობაზე, ხელმძღვანელობდა  რისკის მართვის განყოფილებას. 2016 წლის ნოემბერში, 
კორპორაციული და საინვესტიციო ბანკინგის (CIB) განყოფილების შექმნის შემდეგ, ამ განყოფილების 
მმართველია. გიორგი თხელიძეს აქვს ფინანსურ მომსახურებებში 15 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება. 
თიბისი ბანკში მოსვლამდე გ. თხელიძე მუშაობდა ბარკლის საინვესტიციო ბანკში, სადაც 2011 წლის 
ივნისიდან ეკავა ევროპის, შუა აზიისა და აფრიკის რეგიონის (EMEA)  ფინანსური ინსტიტუტების 
ჯგუფის (FIG) ვიცეპრეზიდენტის თანამდებობა, 2009 წლის სექტემბრიდან იყო ბარკლის სასესხო 
დაფინანსებისა და რესტრუქტურიზაციის ჯგუფების ასოცირებული დირექტორი. მისი კარიერის 
განმავლობაში ბარკლიში გიორგი თხელიძე მუშაობდა ლონდონში და წარმატებით განახორციელა 
არაერთი მიერთებისა და შერწყმის ოპერაცია, სასესხო და კაპიტალის ბაზრის ტრანსაქციები 
ევროპის ფინანსურ ინსტიტუტებთან. კარიერის დასაწყისში გიორგი თხელიძეს სხვადასხვა 
ხელმძღვანელი თანამდებობა ეკავა საქართველოში. 2000-2007 წლებში იყო სადაზღვევო 
კომპანია „ალდაგის” გენერალური დირექტორი მან ლონდონის ბიზნესსკოლაში მოიპოვა 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) ხარისხი (2009წ), ფლობს ნოტინგემის უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო კომერციული სამართლის მაგისტრის ხარისხსა (2002) და თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრის ხარისხს (2000). 

გიორგი თხელიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 

კორპორაციული და საინვესტიციო ბანკინგი
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დავით ჭყონია, საერთაშორისო საბანკო საქმიანობასა და რისკების მართვაში 15-წლიანი 
გამოცდილების შემდეგ თიბისი ბანკის გუნდს შეუერთდა 2017 წელს, დაინიშნა გენერალური 
დირექტორის მოადგილისა და რისკების მართვის დირექტორის თანამდებობაზე. თიბისი ბანკში 
დასაქმებამდე დავით ჭყონია მუშაობდა ბლექროკში დირექტორად, კერძოდ, „ბლექროკ სოლუშენს 
გრუპში“ კონსულტაციებს უწევდა ფინანსურ ინსტიტუციებსა და მარეგულირებლებს რისკის 
მართვასთან, საბალანსო სტრატეგიასა და რეგულირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მანამდე 
დავით ჭყონიას ეკავა უფროსი ვიცეპრეზიდენტის თანამდებობა PIMCO-ში, პასუხისმგებელი იყო 
საკონსულტაციო მომსახურებებზე რისკთან დაკავშირებით. 2009-2011 წლებში მუშაობდა Euro-
pean Resolution Capital-ში, დახმარებას უწევდა დასავლეთ ევროპის ბანკებს NPL (პრობლემური 
დავალიანების მართვის) და სტრატეგიების სფეროში  CEE შვილობილ კომპანიებში.  2006 წელს 
დავით ჭყონია მუშაობდა „გოლდმან საქსში“, EMEA სტრუქტურულ და მთავარ ფინანსურ ჯგუფში, 
სადაც მან განახორციელა მთელი რიგი ინოვაციური ფინანსური ოპერაციებისა ინფრასტრუქტურისა 
და უძრავი ქონების სექტორში, ასიგნებების რესტრუქტურიზაციაზე ორიენტირებითაც. დავით ჭყონიამ 
კარიერა დაიწყო ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკში, სადაც ახორციელდებდა 
სავალო და კაპიტალის ინვესტიციების ოპერაციებს CEE-ში, ასევე მუშაობდა ბანკის საკრედიტო 
განყოფილებაში. დავით ჭყონიამ დაამთავრა სან ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრის 
ხარისხით და პენსილვანიის უნივერსიტეტის უორტონის სკოლა − მაგისტრის (MBA) ხარისხით.

დავით ჭყონია
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
რისკების მართვის დირექტორი
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ვანო ბალიაშვილი თიბისი ბანკს 1999 წელს შემოუერთდა მომსახურების, შიდა აუდიტისა და 
კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. 2000 წელს ის გახდა ფინანსური განყოფილების 
ხელმძღვანელი, ხოლო 2002 წელს დაინიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილედ, 
ხელმძღვანელობს ფინანსებისა და ოპერაციების განყოფილებას. 2010 წელს ვანო ბალიაშვილი 
გახდა ოპერაციების დირექტორი, 2008 წლიდან არის UFC-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 
და 2016 წლიდან − „თიბისი პეი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. ის ხელმძღვანელობს ასევე თიბისი 
ბანკის შვილობილი კომპანიების – საბანკო სისტემის მომსახურების კომპანისა (2009 წლიდან)  და 
მალის (2015 წლიდან) – საქმიანობებს.  1993-1995 წლებში ვანო ბალიაშვილი მუშაობდა სტაჟიორ-
ბუღალტრად და ბუღალტრად კომერციულ ბანკ „სანდროში” და მთავარ ბუღალტრად – კომერციულ 
ბანკ „შალენში”. 1995-1999 წლებში მას ეკავა სავალუტო გაცვლის სამსახურში ეკონომისტის, ვალუტის 
გაცვლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის 
თანამდებობები სს „თბილკრედიტ ბანკში”. ვანო ბალიაშვილმა 1992 წელს დაამთავრა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. თბილისში, მართვის ევროპულ სკოლაში, 
მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA ) ხარისხი, 2011 წელს – პროექტების მართვის 
მაგისტრის სერტიფიკატი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლაში.  

ვანო ბალიაშვილი
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 

ოპერაციების დირექტორი
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ნინო მასურაშვილი თიბისი ბანკს 2000 წელს შემოუერთდა დაგეგმვისა და კონტროლის 
დეპარტამენტის მენეჯერად, ხოლო 2002 წელს ამავე დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახდა.  2004-
2005 წლებში ის იყო გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და საცალო საბანკო მომსახურების 
კოორდინატორი. 2006 წელს ნინო მასურაშვილი დაინიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილედ 
საცალო, მცირე და საშუალო საწარმოთა საბანკო მომსახურების სექტორში, 2006-2008 წლებში 
იყო UFC-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. 2011-2015 წლებში, თიბისი ბანკთან სრულ 
შერწყმამდე, მას ეკავა ბანკ „კონსტანტას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობა. 2011-
2016 წლებში ნინო მასურაშვილი არის „თიბისი კრედიტის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 
კარიერის დასაწყისში 1995-2000 წლებში, ის იყო საკრედიტო ანგარიშების მენეჯერი, საკრედიტო 
ოფიცერი, ფინანსური ანალიტიკოსი (საფინანსო დეპარტამენტში) და ფინანსური ანალიზისისა და 
პროგნოზირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თბილკომბანკში, 1998-2000 წლებში – „ბარენც 
ჯგუფის“ ბუღალტერი. ნინომ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის 
ფაკულტეტი 1996 წელს, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (MBA) მიიღო მართვის 
ევროპულ სკოლაში, თბილისში.

ნინო მასურაშვილი
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
საცალო საბანკო მომსახურება
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ნიკოლოზ ქურდიანის მუშაობის გამოცდილება საბანკო ინდუსტრიაში თხუთმეტ წელზე მეტს 
ითვლის, აქედან ხუთი წელი მუშაობდა უნიკრედიტჯგუფში ავსტრიაში, თურქეთსა და ყაზახეთში. 
2014 წელს ნიკოლოზ ქურდიანი იყო კასპი ბანკის – ყაზახეთის წამყვანი საცალო ბანკის – 
მმართველი დირექტორი. 2007 წელს, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) ხარისხის 
მიღებამდე – საცალო საბანკო მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელი ბანკ „რესპუბლიკა 
საქართველოში – სოსიეტე ჟენერალ ჯგუფში“. 2003-2006 წლებში ნიკოლოზ ქურდიანს ეკავა 
სხვადასხვა პოზიცია საქართველოს ბანკში, აქვს გამოცდილება აკვიზიციის შემდგომ ინტეგრაციასა 
და რესტრუქტურიზაციაში, ასევე საცალო სეგმენტისა და მცირე და საშუალო საწარმოთა საბანკო 
მომსახურებაში. 2008-2010 წლებში ნიკოლოზ ქურდიანი იყო გაყიდვების მხარდაჭერის უფროსი 
ექსპერტი UniCredit Group-ში, Bank Austria-ის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საცალო 
მომსახურების განყოფილებაში, სადაც ის პასუხისმგებელი იყო თურქეთზე, ყაზახეთზე, უკრაინასა 
და სერბეთზე. 2010-2013 წლებში ნიკოლოზ ქურდიანი იყო საცალო განყოფილების ხელმძღვანელი 
ყაზახეთში UniCredit Group-ში, ATF Bank-ში. 2007 წელს მან მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების 
მაგისტრის ხარისხი (MBA) IE ბიზნესსკოლაში. ნიკოლოზ ქურდიანს აქვს საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი, ხოლო ბიზნესის ადმინისტრირების 
ბაკალავრის ხარისხი მიიღო გერმანიაში, Ruhr-University Bochum-ში და კავკასიის ბიზნესსკოლაში.

ნიკოლოზ ქურდიანი
გენერალური დირექტორის მოადგილე, მცირე, 

საშუალო და მიკროსეგმენტის
საბანკო მომსახურება
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დირექტორთა მიმოხილვა 
პასუხისმგებელი სფეროების 
მიხედვით

გენერალური დირექტორის
პირველი მოადგილე
გენერალური დირექტორის პირველი 
მოადგილე ანგარიშვალდებულია გენერალური 
დირექტორის წინაშე და აკისრია სტრატეგიული 
როლი საერთო მართვაში. გენერალური 
დირექტორის პირველი მოადგილე ძირითადად 
პასუხისმგებელია ორი მიმართულების 
დაგეგმვაზე, განხორციელებაზე, მართვასა 
და კონტროლზე: ა) ბანკის ადამიანურ 
რესურსებთან დაკავშირებული ყველა 
საქმიანობა და ბ) თიბისი ბანკის ახალი 
ბიზნესხაზი კლიენტების – ფიზიკური  და 
იურიდიული პირების – კერძო კაპიტალის 
მართვა.

უშუალო ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების 
გარდა, გენერალური დირექტორის 
პირველი მოადგილე  ცვლის თიბისი ბანკის 
გენერალურ დირექტორს მისი არყოფნის 
დროს. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო სრულ 
უფლებამოსილებას ანიჭებს გენერალური 
დირექტორის პირველ მოადგილეს, ხელი 
მოაწეროს ყველა სახის დოკუმენტსა და 
კონტრაქტს თიბისი ბანკის სახელით, მათ 
შორის – საკრედიტო და სხვა ფინანსურ 
დოკუმენტებს.

გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
ფინანსური დირექტორი
ფინანსური დირექტორი  (CFO) 
ანგარიშვალდებულია გენერალური 
დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს 
წინაშე და  აკისრია სტრატეგიული როლი 
საერთო მართვაში. ფინანსური დირექტორი 
ძირითადად პასუხისმგებელია ბანკის 
ფინანსებთან დაკავშირებული ყველა 
საქმიანობის დაგეგმვაზე, განხორციელებაზე, 
მართვასა და კონტროლზე. ეს მოიცავს 
ინვესტორთან ურთიერთობისა და სახსრების 
მოზიდვის, სახაზინო საქმიანობების, 
ფინანსური რისკის მართვის, ეფექტურობის 
ანალიზის, ბიუჯეტისა და პროგნოზის შედგენის, 
სააღრიცხვო სტანდარტებისა და ნორმების 
დაცვის, მართვისა და მარეგულირებელი 
ანგარიშგების, დაბეგვრისა და ყველა 
სხვა მნიშვნელოვანი საკითხის   უშუალო 
პასუხისმგებლობას.

გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
კორპორაციული და საინვესტიციო ბანკინგი
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
კორპორაციული და საინვესტიციო 

ბანკინგის დირექტორი ანგარიშვალდებულია 
გენერალური დირექტორისა და 
სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე და აკისრია 
მნიშვნელოვანი როლი საერთო მართვაში. 
ის ძირითადად პასუხისმგებელია  ბანკის 
კორპორაციული და საინვესტიციო საქმიანობის 
დაგეგმვაზე, განხორციელებაზე, მართვასა 
და კონტროლზე. გენერალური დირექტორის 
მოადგილე მართავს აღნიშნულ განყოფილებას 
კლიენტებისთვის ფართო სპექტრის ფინანსური 
მომსახურებების გაწევის ჩათვლით. აღნიშნულ 
პროდუქტებში შედის დეპოზიტების ინვესტიცია, 
სესხის გაცემა, კლირინგი და სპეციალური 
პროდუქტების ორგანიზება მაღალი ბრუნვის 
მქონე კლიენტებისთვის, როგორებიც არიან: 
ფინანსური დაწესებულებები, მსხვილი 
კომპანიები და კომერციული სახელმწიფო 
კომპანიები.

გენერალური დირექტორის მოადგილე,  
რისკის მართვის დირექტორი
რისკების მართვის დირექტორი (CRO) 
ანგარიშვალდებულია გენერალური 
დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს 
წინაშე. რისკების მართვის დირექტორი 
ძირითადად პასუხისმგებელია  ბანკის 
რისკის მართვის ორგანიზაციის რისკთან 
დაკავშირებული საქმიანობების მართვაზე. 
ეს მოიცავს რისკის დადგენის, შეფასების, 
შერბილების, მონიტორინგისა და ანგარიშის 
საქმიანობების პირდაპირ პასუხისმგებლობას 
ბანკის ფარგლებში.

გენერალური დირექტორის მოადგილე,  
ოპერაციების დირექტორი
ოპერაციების დირექტორი (COO) 
ანგარიშვალდებულია გენერალური 
დირექტორის წინაშე. ოპერაციების 
დირექტორი ძირითადად პასუხისმგებელია 
სათავო ოფისის, ბარათის დამუშავების, ფულის 
მართვის, სესხის მართვის, ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების (IT), კლიენტის მომსახურების,    
კლიენტის მხარდაჭერის,  საკორესპონდენტო 
ბანკინგის, შესყიდვისა და ლოგისტიკის 
მართვაზე.

გენერალური დირექტორის მოადგილე,  
საცალო საბანკო მომსახურება
საცალო საბანკო მომსახურების 
დირექტორი  ანგარიშვალდებულია 
გენერალური დირექტორის წინაშე.  საცალო 
საბანკო მომსახურების დირექტორი 
ძირითადად პასუხისმგებელია, შექმნას და 
წარმოადგინოს ბანკის საცალო მომსახურების 
ბიზნესსტრატეგია, მისი პროდუქციის 
ნომენკლატურა და სამიზნე ბაზარი. ეს 
მოიცავს პირდაპირ პასუხისმგებლობას 
ახალი პროდუქტისა და მომსახურების 
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მიწოდების არხების განვითარებაზე, საცალო 
სეგმენტისთვის ბიზნესაქტივობების დაგეგმვასა 
და მართვაზე, როგორებიცაა: გაყიდვები, 
მომსახურების ხარისხი, მომგებიანობა, რისკი, 
ფილიალის ოპერაციები, საკონტაქტო (კოლ)
ცენტრები, ციფრული არხები და სხვა.

გენერალური დირექტორის მოადგილე,  
მცირე, საშუალო და მიკროსეგმენტის 
საბანკო მომსახურება
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
რომელიც პასუხისმგებელია მცირე, საშუალო 
და მიკროსეგმენტის განყოფილებაზე, 
ასევე მარკეტინგისა და კორპორაციული 
კომუნიკაციების განყოფილებაზე, 
ანგარიშვალდებულია გენერალური 
დირექტორის წინაშე. ის ძირითადად 
პასუხისმგებელია ზემოთ დასახელებული 
განყოფილებების ყველა საქმიანობის 
დაგეგმვაზე, განხორციელებაზე, მართვასა და 
კონტროლზე.

ბიზნესის მოდელი და სტრატეგია

ჩვენი მოდელის მიზანია, შევქმნათ 
ღირებულებები  ჩვენი ყველა 
დაინტერესებული პირისათვის.

ჩვენ ვთავაზობთ სრულ საბანკო 
მომსახურებას ფიზიკურ და იურიდიულ 
პირებს (კლიენტებს) ბიზნესის 
სტრუქტურიზაციის სამ სეგმენტში:

ჩვენი ძლიერი მხარეები

u	 წამყვანი პოზიცია ბაზარზე ზრდისა 
და მომგებიანობის მხრივ მიღწეული 
შედეგებით;

u პირდაპირი ბიზნესმოდელი, 
ორიენტირებული ფინანსური მომსახურების 
საქმიანობებზე;

u ძლიერი ბრენდი;
u ფართო მრავალარხიანი წვდომის 

შესაძლებელობები ციფრულ 
ტექნოლოგიაზე განსაკუთრებული 
ფოკუსირებით;

u კლიენტის მომსახურებით კმაყოფილების 
უმაღლესი ხარისხი;

u კომპანიების წამყვანი პარტნიორი 
საქართველოში;

u პროფესიონალთა გუნდი;
u გამოცდილი ხელმძღვანელი გუნდი და 

მაღალი ხარისხის კორპორაციული მართვა.

რას ვსაქმიანობთ

u საცალო მომსახურება, რომელიც 
ემსახურება საქართველოს მოსახლეობის 
დაახლოებით 75%-ს;

• მასობრივი საცალო მომსახურება;
• სტატუსკლიენტები (“თიბისი სტატუსი”);
• მაღალი შემოსავლების მქონე ფიზიკური 

პირები;

u	 კორპორაციული და საინვესტიციო საბანკო 
მომსახურება ეკონომიკის ყველა მსხვილი 
სექტორისთვის;

• მსხვილი კორპორაციული ბიზნესები;
• საშუალო კორპორაციული ბიზნესი;

u მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესი (MSME), 
რომელიც ემსახურება საქართველოში 
ახალრეგისტრირებული კომპანიების 63%-ს5;

• მიკრო- და მცირე ბიზნესი;
• საშუალო ბიზნესი;
• სტარტაპები.

როგორ გამოვიმუშავებთ მოგებას

u საპროცენტო შემოსავალი, ძირითადად  
სესხის გაცემიდან;

u მოსაკრებლებისა და საკომისიო 
შემოსავალი ძირითადად დაკავშირებულია 
საბარათო, ანგარიშსწორების, ვაჭრობის 
ფინანსირების ოპერაციებთან  და 
დაზღვევასთან;

u შემოსავლის დამატებითი წყარო 
საბროკერო, საინვესტიციო საბანკო და 
აქტივის მართვის ოპერაციებიდან;

u რისკის გონივრული მართვა, რაც 
განაპირობებს რისკის დაბალ 
ღირებულებას;

u ხარჯების ეკონომია შიდა პროცესების 
ოპტიმიზაციისა და ავტომატიზაციის ზრდის 
შედეგად;

როგორ ვანაწილებთ ღირებულებებს

u მდგრადი შემოსავლები ჩვენი 
აქციონერებისთვის;

u მორგებული გადაწყვეტები და  უმაღლესი 
ხარისხის მომსახურება იმისათვის, რომ 
ჩვენს კლიენტებს მივცეთ წარმატების 
შესაძლებლობები;

u გამოწვევებით სავსე და წარმატებული 
კარიერული წინსვლა ჩვენი ხალხისთვის;

u ახალგაზრდა თაობის მხარდაჭერა, სპორტი 
და კულტურა.

5 მონაცემები FY 2017, წყარო: www.napr.gov.ge, the National 
Agency of Public Registry
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სტრატეგია
თიბისი ბანკის შემოსავლის მთავარი წყაროა 
საპროცენტო შემოსავალი და საკომისიო 
შემოსავალი ძირითადი საბანკო და სხვა  
ფინანსური საქმიანობიდან. გრძელვადიან 
პერსპექტივაში, ჩვენი მიზანია წმინდა 
საპროცენტო მარჟების კლების ტენდენციის 
კომპენსირება საკომისიო შემოსავლებისა 
და საოპერაციო ეფექტურობის ზრდით ჩვენ 
ვხედავთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს 
სადაზღვევო საქმიანობაში ახლახან შეძენილი 
შვილობილი კომპანიის  – „თიბისი დაზღვევის“  
– მეშვეობით, და გვაქვს ამბიცია გავხდეთ 
ბაზრის ლიდერი საშუალო ვადაში.  ჩვენი 
გადახდების ოპერაციები, მათ შორის საბარათე 
ოპერაციები, მასშტაბური ზრდის პოტენციალით 
ხასიათდება და ჩვენც აქტიურად ვცდილობთ 
გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები ახალი 
პროდუქტების განვითარების გზით.

საქართველოს მზარდი სავაჭრო 
ნაკადების გათვალისწინებით ვხედავთ 
მზარდ მოთხოვნილებას ვაჭრობის 
ფინანსირების ოპერაციებზე, რაც ფართო 
შესაძლებლობას გვაძლევს, გამოვიყენოთ 
ვაჭრობის ფინანსირების პოტენციალი. 
ჩვენი საბროკერო, საინვესტიციო საბანკო 
საქმიანობა და აქტივების მართვის 
მომსახურებები მომავალში შემოსავლის 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი წყარო 
გახდება საქართველოში, განსაკუთრებით 
მოახლოებული საპენსიო რეფორმებისა და 
კაპიტალის ბაზრების გათვალისწინებით. 
იმავდროულად ორიენტირებულნი ვართ 
ჩვენი შიდა პროცესების ოპტიმიზაციისა და 
ავტომატიზაციის დონის ზრდისაკენ ჯგუფის 
ფარგლებში ეფექტურობისა და მოქნილობის 
გასაუმჯობესებლად, ასევე საოპერაციო 
ხარჯების შესამცირებლად.
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ურთიერთობების გაღრმავება კლიენტებთან
და მდგრადი ზრდა
ჩვენი, როგორც ბაზრის ლიდერის, საერთო სესხების 38.2%-
ისა1 და საერთო დეპოზიტების 39.8%1-ის მფლობელის, მიზანია 
ბაზრის შესაბამისად ზრდა და წამყვანი პოზიციის შენარჩუნება. 
ამავდროულად, ჩვენ ვისწრაფვით უფრო მჭიდრო კონტაქტი 
დავამყაროთ ჩვენს კლიენტებთან მათთვის ახალი 
პროდუქტებისა და მომსახურებების შეთავაზებით, სხვადასხვა 
ეკოსისტემის შექმნით.

მომსახურებით კლიენტის კმაყოფილების ხარისხის
შემდგომი გაუმჯობესება
ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით მომსახურებით კლიენტის 
კმაყოფილებას და ვაპირებთ არა მარტო დავაკმაყოფილოთ 
მათი მოთხოვნები, არამედ გადავაჭარბოთ კიდეც მათს 
მოლოდინს. ჩვენი სათავო ოფისის პერსონალი იმაზე მეტია, 
ვიდრე უბრალოდ გაყიდვების განყოფილების პერსონალი. 
ისინი ყურადღებით უსმენენ კლიენტებს და ცდილობენ, 
იპოვონ მათთვის მაქსიმალურად ოპტიმალური გადაწყვეტა 
კონსულტანტების დახმარებით.

პროგრესი 2017 წელს

u საშუალო პროდუქტების 
მოცულობა თითოეულ კლიენტზე 
საცალო სეგმენტში გაიზარდა 3.7-
დან 3.9-მდე.

u წლიური არასაპროცენტო 
შემოსავალი გაიზარდა 34.8%-ით.

პროგრესი 2017 წელს

u განტვირთვის კოეფიციენტი 
გაიზარდა 4.2pp-ით – 88.3%-მდე.

u მობაილბანკინგის შეღწევის 
კოეფიციენტი გაიზარდა 7.2 pp-ით 
– 31.4%-მდე.

ჩვენი მრავალარხიანი პლატფორმის ციფრული 
შესაძლებლობების შემდგომი გაუმჯობესება
რაც უფრო მეტი კლიენტი გადადის ციფრულ არხებზე, 
მით უფრო ვცდილობთ, რეაგირება მოვახდინოთ ჩვენი 
კლიენტების სხვადასხვა მოთხოვნილებაზე ციფრული 
საშუალებების კიდევ უფრო  განსავითარებლად და 
გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გამუდმებით ვმუშაობთ 
დაჯილდოების გამარჯვებულად გამოცხადებული ინტერნეტ- 
და მობაილბანკის მომსახურებების ახალი ფუნქციებისა და 
შესაძლებლობების დამატების საკითხებზე, ასევე 
დამატებითი ინოვაციური გადაწყვეტების შემოღებაზე.

პროგრესი 2017 წელს

u კლიენტის ლოიალობის 
მაჩვენებელი2 (NPS) მასიურ 
საცალო სეგმენტში  - ჩვენს 
პარტნიორ ბანკებთან შედარებით 
გაუმჯობესდა 2.8 pp-ით.

u კლიენტის კმაყოფილების 
შეფასება3 მასიურ საცალო 
სეგმენტში  – ჩვენს პარტნიორ 
ბანკებთან შედარებით 
გაუმჯობესდა 0.9 pp-ით.

საოპერაციო ეფექტურობისა და ავტომატიზაციის ზრდა 
ვაგრძელებთ მუშაობას საქმიანობის გამარტივებისა 
და ოპტიმიზაციის მიზნით, რომ გავაუქმოთ არასაჭირო 
ბიუროკრატიული პროცედურები სათავო ოფისსა 
და ფილიალებში, ასევე საბანკო სისტემებისა და 
შესაძლებლობების გასაუმჯობესლად უახლესი
ტექნოლოგიური მიღწევების კვალდაკვალ.

პროგრესი 2017 წელს

u ხარჯის წილი შემოსავალთან 
მიმართებაში შემცირდა 2.4pp-ით 
– 40.5%-მდე.

u ხარჯის წილი აქტივებთან 
მიმართებაში შემცირდა 1.0pp-ით 
3.1%-მდე.

ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტები პროგრესები

1 საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების საფუძველზე,
2017 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით.
2 დამოუკიდებელი კვლევის კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევის საფუძველზე   – ACT.
3 დამოუკიდებელი კვლევის კომპანიის მიერ წარმოებული კვლევის საფუძველზე  ACT და IPM.
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ჩვენი დაკვირვებით, შარშან შეინიშნებოდა 
მზარდი ზეწოლა წმინდა საპროცენტო 
მარჟაზე (NIM) სესხების კონკურენციისა და 
ნორმატიული ცვლილებების გამო. ვინაიდან ეს 
ფაქტორები მომავალშიც შენარჩუნდება, ჩვენ 
დავამატეთ ახალი სტრატეგიული პრიორიტეტი 
და გადავწყვიტეთ: მეტად პროაქტიურად 
ვმართოთ წმინდა საპროცენტო მარჟის 
მაჩვენებელი.

ჩვენი მიზანია წმინდა საპროცენტო მარჟის 
სტაბილურობის შენარჩუნება მოკლევადიან და  
საშუალო პერიოდებში.

ჩვენ ვაპირებთ ვიმუშაოთ სხვადასხვა 
ინიციატივებზე, როგორც შიდა 
ფარგლებში, ასევე მსოფლიოს ერთ-ერთ 
წამყვან საკონსულტაციო ფირმასთან 
ერთად, რომელიც მოიცავს კლიენტის 
სეგმენტაციისა და საფასო მეთოდოლოგიების 
შემუშავებას,პროდუქტისა და სეგმენტის 
მომგებიანობის სათანადო ანალიზსა და 
შესაბამისი პორტფელის შექმნას.     

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩვენი 
მიზანია წმინდა საპროცენტო მარჟის 
(NIM) შემცირების კომპენსირება სხვა 
საოპერაციო შემოსავლის ზრდის ხარჯზე 
ჩვენი ინიციატივების მეშვეობით, მათ შორის 
–მოსაკრებლების ზრდით სადაზღვევო 
საქმიანობიდან, საბარათე ოპერაციებიდან, 
ვაჭრობის ფინანსირებიდან და საბროკერო 
და აქტივის მართვის პროდუქტებისა და 
მომსახურებებიდან.   

საშუალოვადიანი მიზნები

საშუალოვადიანი ფინანსური მიზნები

u საკრედიტო პორტფელის ზრდის 
მაჩვენებელი – დაახლოებით 15% 
წელიწადში.

u კაპიტალის მომგებიანობის მაჩვენებელი – 
20%-ს ზემოთ.

u ხარჯის წილი შემოსავალთან მიმართებაში 
40%-ს ქვემოთ.

u დივიდენდის გადახდის კოეფიციენტი 
– 25-35% კონსოლიდირებული წმინდა 
მოგებიდან.

საქმიანობის ეფექტურობის ძირითადი 
მაჩვენებლები

ჩვენ ყურადღებით ვაკონტროლებთ 
აღნიშნულ მიღწევებს ჩვენს სტრატეგიასთან 
დაკავშირებით და შევიმუშავეთ საქმიანობის 
ეფექტურობის მაჩვენებლები (KPIs) 
რომლებიც აფასებს ჩვენი ფინანსური 
და საოპერაციო საქმიანობის შედეგებს. 
აღნიშნული KPIs მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული ჩვენს სტრატეგიასთან, 
უზრუნველყოფს ჩვენი მიზნების 
განხორციელებას და მდგრად ზრდას.
2017 წელს ჩვენ დავაფიქსირეთ ძირითადი 
და გამოცხადებული წმინდა მოგება, 
რომელიც გაიზარდა 35.1%-ითა და 20.7%-
ით წლის განმავლობაში. ჩვენი ძირითადი 
მოგება კაპიტალზე შეადგენდა  21.4%-ს, 
საშუალოვადიანი მიზნის შესაბამისად, 
რომელიც 20%-ს აღემატებოდა. ძირითადი 
NIM შემცირდა 1.1pp-ით გაზრდილი 
კონკურენციისა და უფრო მკაცრი 
ლიკვიდურობის მოთხოვნების გამო, თუმცა 
კვლავ სტაბილური დარჩა. NIM-ის შემცირება 
დაბალანსდა გაზრდილი არასაპროცენტო 
შემოსავლით, რომელიც გაიზარდა  34.8%-
ით წლის განმავლობაში, გაუმჯობესებული 
ხარჯეფექტურობით, -ძირითადი ხარჯის 
წილმა შემოსავალთან მიმართებაში შეადგინა 
40.5%ასევე რისკის მართვის გონივრული 
ხარჯი 1.2 რისკის ხარჯამდე დაყვანით.   ამავე 
პერიოდში ჩვენი საკრედიტო პორტფელი 
გაიზარდა 16.2%-ით, ამასთანავე აქტივის 
ხარისხი სტაბილური დარჩა, პრობლემური 
სესხების მაჩვენებელი კი არ აღემატება3.3%-ს. 
მაღალ მაჩვენებლებს მივაღწიეთ ასევე 
დიგიტალიზაციაში: ჩვენი განტვირთვის 
კოეფიციენტი გაიზარდა 4.2pp-ით, 
მობაილბანკინგის შეღწევის კოეფიციენტი – 
7.2pp-ით. გარდა ამისა, ჩვენი კლიენტებისა 
და თანამშრომლების კმაყოფილების 
მაჩვენებლები ისევ განსაკუთრებით მაღალია.
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369.2

273.3

218.7

2017

2016

2015

35.1% ზრდა

ძირითადი წმინდა მოგება
(მილიონ ლარში) 

21.4%

20.6%

20.1

2017

2016

2015

0.8pp ზრდა

ძირითადი მოგება საშუალო კაპიტალზე
(ROE, %)

257.0

190.6

164.8

2017

2016

2015

34.8% ზრდა

გამოცხადებული არასაპროცენტო 
შემოსავალი (მილიონ ლარში)

359.0

298.3

218.7

2017

2016

2015

20.7% ზრდა

გამოცხადებული წმინდა მოგება
(მილიონ ლარში)

6.5%

7.6%

7.8%

2017

2016

2015

1.1pp შემცირება

ძირითადი წმინდა საპროცენტო მარჟა 
(NIM,%)

40.5%

42.9%

43.9%

2017

2016

2015

2.4pp შემცირება

ძირითადი ხარჯი –
შემოსავლის კოეფიციენტი

1.2%

1.0%

1.7%

2017

2016

2015

0.2pp ზრდა

რისკის ხარჯი (%)

88.3%

84.1%

79.1%

2017

2016

2015

4.2pp ზრდა

საცალო გარიგებების განტვირთვის 
კოეფიციენტი
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16.7%

13.9%

4.7%

2017

2016

2015

2.8pp ზრდა

კლიენტის მომსახურების ხარისხი
NPS მასიურ საცალო სეგმენტში, ხარვეზი 
სხვა ბანკებთან შედარებით.

საკრედიტო პორტფელის წილი (%)

38.2%

38.9%

28.7%

2017

2016

2015

0.7pp შემცირება

31.4%

24.2%

15.4%

2017

2016

2015

7.2pp ზრდა

მობაილბანკინგის შეღწევის კოეფიციენტი (%)

91%

88%

91%

2017

2016

2015

3pp ზრდა

თანამშრომლების კმაყოფილება2

ჩართულობის მაჩვენებელი

კლიენტის მომსახურების ხარისხი3

CSAT მასიურ საცალო სეგმენტში,
ხარვეზი სხვა ბანკებთან შედარებით

16.6%

15.7%

5.5%

2017

2016

2015

0.9pp ზრდა

თანამშრომლების კმაყოფილება1

ENPS

55%

44%

49%

2017

2016

2015

11pp ზრდა

1 თანამშრომლების ჩართულობის მაჩვენებელი და თანამშრომლების ლოიალობის მაჩვენებელი 
შეაფასაა დამოუკიდებელმა კონსულტანტმა. 
2 საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების საფუძველზე 2017 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით; 2016 წ. საბაზრო წილი მოიცავს  ბანკ „რესპუბლიკას“.
3 დამოუკიდებელი კვლევის კომპანიების მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე: ACT და IPM; 2015 წლის მაჩვენებლებს 
პირდაპირ არ შეუდარებენ 2016 და 2017 წლების მონაცემებს, არამედ გამოითვლიან სხვადასხვა მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 
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რისკების მართვა

ბანკის რისკების სტრატეგია

ბანკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია 
ძლიერი, მდგრადი რისკების მართვის 
ფუნქციის ჩამოყალიბება და შენარჩუნება, 
რაც უზრუნველყოფს ბანკის ადაპტაციას 
მუდმივად განვითარებად ბიზნესგარემოსთან 
და წარმოშობილი რისკების მართვას.

რისკების სტრატეგიის ძირითადი მიზანია 
ძლიერი, დამოუკიდებელი და ბიზნესის 
განვითარებაზე ორიენტირებული რისკების 
მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. რისკების 
მართვის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს 
ბანკის ერთიანი ბიზნესსტრატეგიის 
მხარდაჭერა, რისკით გათვალისწინებული 
მოგების მაქსიმიზაციის ხელშეწყობით და 
ბანკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა 
ეფექტური რისკების მართვის სისტემის 
არსებობით. 

რისკების მართვის ძირითადი მიზნების 
უზრუნველსაყოფად რისკების სტრატეგია 
ეყრდნობა შემდეგ ოთხ ძირითად პრინციპს:

u უზრუნველყოს რისკების მართვის 
გამჭვირვალე სისტემის არსებობა.  
თანამიმდევრულობა და გამჭვირვალობა 
რისკთან დაკავშირებულ პოლიტიკასა 
და პროცესებში არის ჩართულ მხარეთა 
ნდობის მოპოვების წინაპირობა. 
შესაბამისად, რისკების მართვის 
მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს  
რისკების მიზნებისა და  სტრატეგიული 
პრიორიტეტების სწორი და სრულყოფილი 
კომუნიკაცია ბიზნესებსა და მმართველ 
ორგანოებთან.

u ხელი შეუწყოს ბანკის მდგრად 
განვითარებას გონივრული რისკების 
მართვის სისტემის არსებობით. რისკების 
მართვის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს 
ბანკის დაცვა გადაჭარბებული რისკებისგან,  
ბანკის მდგრადი და გრძელვადიანი 
განვითარება კაპიტალის ეფექტური 
მართვითა და ძლიერი, მომავალზე 
ორიენტირებული მართვის ინსტრუმენტების 
გამოყენებით.

u უზრუნველყოს რისკების მართვის 
თავსებადობა ბანკის სტრატეგიასთან. 
რისკების მართვაში ჩართული 
თანამშრომლების მიერ რისკების 
დროული იდენტიფიცირებით, ადეკვატური 
ფასდადებითა და მიტიგაციისკენ მიმართული 
ქმედებებით უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს ბანკის მიზნების განხორციელება და 
მიზნობრივი უკუგება.

u უზრუნველყოს რისკების მართვის სისტემის 
ბანკის კონკურენტულ უპირატესობად 
წარმოდგენა.  რისკის სრულყოფილი, 
გამჭვირვალე და გონივრული მართვა 
უზრუნველყოფს სხვადასხვა ჩართული 
მხარის მაღალ სანდოობას,  ბანკის 
გრძელვადიან, მდგრად განვითარებასა და 
რისკის მართვის სისტემის კონკურენტულ 
უპირატესობად ქცევას. 

რისკების მართვის ერთიანი სტრუქტურა ისევე, 
როგორც მისი ცალკეული ინსტრუმენტები  უნდა 
ეყრდნობოდეს და უზრუნველყოფდეს ყველა 
ზემოჩამოთვლილი პრინციპის შესრულებას. 

რისკების მართვის ჩარჩო

რისკების მართვის სისტემა მოიცავს 
სრულყოფილი რისკების მართვის ყველა 
აუცილებელ კომპონენტს და შედგება 
ორგანიზაციული, საკრედიტო, ფინანსური და 
არაფინანსური რისკების მართვის, რისკის  
რეპორტინგისა და რისკების დამხმარე, 
გამაერთიანებელი ინსტრუმენტებისაგან, 
როგორებიცაა: IT ინფრასტრუქტურა, 
კაპიტალის მართვა, სტრესტესტები და სხვა 
ანალიტიკური საშუალებები.
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დიაგრამა აღწერს ზემოთ აღნიშნულ რისკების მართვის ჩარჩოს:

საკრედიტო რისკები ფინანსური რისკები არაფინანსური რისკები

კორპორატიული
მიკრო და
მცირე და
საშუალო

საცალო ბაზარი ლიკვიდურობა საოპერაციო სხვა

რისკების 
ფორმირება
და მართვა

მართვის
სტრუქტურა

დაცვის 
სამი

დონე
კომიტეტები პოლიტიკები შედეგების 

მართვა
რისკების
კულტურა

რისკების 
რეპორტინგი რისკების რეპორტინგი და ანალიტიკა

სისტემები და 
მონაცემები ინფრასტრუქტურა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები

რისკების 
მოდელები, 
მეთოდოლოგიები 
და პროცესები

საკრედიტო პროცესი
აქტივებისა და 

ვალდებულებების 
მართვა

და ლიკვიდურობის 
რისკების მოდელირება 

და პროცესები

საოპერაციო რისკების 
მოდელირება და 

პროცესები
საკრედიტო რისკების მოდელირება

გადამკვეთი 
რისკების 
ანალიტიკა

შიდა კაპიტალის ადეკვატურობის შეფასების პროცესი და სტრეს ტესტები

ორგანიზაციის რისკები

რისკების აპეტიტი
რისკების სტრატეგია
ბიზნესის დაგეგმვა

რისკების მართვა

ბანკი მართავს რისკებს  რისკების მართვის 
ერთიანი სისტემის ფარგლებში. 

ყველა საჭირო მმართველობითი რგოლის 
ჩართვა რისკების მართვის პროცესში, 
როლების მკაფიო განაწილება და მათ შორის 
ეფექტური კომუნიკაცია ხელს უწყობს ბანკის 
სტატეგიული მიზნების სიცხადესა და მათს 
შესაბამისობას ბანკის რისკის აპეტიტთან. 

ბანკის მართვის სტრუქტურა უზრუნველყოფს 
ადეკვატურ ზედამხედველობას, მკაფიოდ 
ანაწილებს ანგარიშვალდებულებებსა და 
მოვალეობებს.  რისკების მართვის უმაღლეს 
ორგანოს წარმოადგენს სამეთვალყურეო 
საბჭო, რომელიც გასაზღვრავს ბანკის 

სტრატეგიას და ზედამხედველობას უწევს 
სტრატეგიული მიზნების შესრულებას, ხოლო 
დირექტორთა საბჭო მონაწილეობს ბანკის 
ყოველდღიური პროცესების მართვაში. 

რისკების ზედამხედველობა სამეთვალყურეო 
საბჭოს მიერ მენეჯმენტის მუდმივ 
ჩართულობასთან ერთად, ასევე რისკების 
იერარქიულად გადანაწილება ორგანიზაციული 
რისკის მართვის დეპარტამენტის მიერ, 
უზრუნველყოფს რისკის ამოცანების სიცხადეს, 
რისკის აპეტიტთან რისკის პროფილის 
შესაბამისობის ინტენსიურ მონიტორინგს, 
რისკის შემცველი ქმედებების დროულ 
ესკალაციას და შეიმუშავებს რისკის 
აღმოსაფხვრელად საჭირო ქმედებებს.
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რისკების მართვის სტრუქტურა შედგება 
ორი დონის საბჭოსგან: სამეთვალყურეო 
და დირექტორთა. სამეთვალყურეო და 
დირექტორთა საბჭოები რისკების მართვას 
ახორციელებენ რისკების აპეტიტის მეშვეობით 
(რისკაპატეტის ჩარჩოს შესახებ დეტალური 
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 49-ე 
გვერდზე).

სამეთვალყურეო საბჭოს ექვემდებარება 
შემდეგი კომიტეტები: 

u რისკების მართვის, ეთიკისა და 
შესაბამისობის კომიტეტი, რომელიც 
ზედამხედველობას უწევს რისკის 
პროფილსა და რისკის მართვას. 

u აუდიტის კომიტეტი, რომელიც 
პასუხისმგებელია ძირითადი სააღრიცხვო 
პოლიტიკის დანერგვაზე, ხელს უწყობს 
შიდა და გარე აუდიტორის საქმიანობას.

დირექტორთა საბჭოს ექვემდებარება შემდეგი 
კომიტეტები:

u რისკის კომიტეტი, რომლის ძირითადი 
ფუნქციაა ორგანიზაციის რისკების 
ხელმძღვანელობა,  ძირითადი რისკების 
ტენდენციების მონიტორინგი, რისკის 
პროფილისა და რისკის აპეტიტის 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

u საოპერაციო რისკების კომიტეტი, 
რომლის ძირითადი ფუნქციაა საოპერაციო 
რისკების მართვასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღება.

u ALCO, რომლის ძირითადი ფუნქციაა 
აქტივებისა და პასივების მართვის 
პოლიტიკის დანერგვა.

u ინფორმაციული უსაფრთხოების 
კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელია 

ბანკის ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
სისტემების უსაფრთხოების მართვაზე

ინდივიდუალური რისკების მართვა 
ყოველდღიურად ეფუძნება დაცვის სამ 
დონეს. ბიზნესმიმართულებები წარმოადგენენ 
რისკების ძირითად ამღებს (დაცვის პირველი 
დონე).  რისკების გუნდი წარმოადგენს დაცვის 
მეორე  დონეს და გულისხმობს ტრანსაქციების 
სანქცირებას, რისკის იდენტიფიცირებას, 
ანალიზს, გაზომვას, მონიტორინგსა და 
რეპორტინგს. 

კომიტეტები, რომლებიც ფუნქციონირებენ 
ოპერაციულ დონეზე, დელეგირების 
ფარგლებში იღებენ ტრანსაქციული დონის 
გადაწყვეტილებებს, რაც ემყარება „ოთხი 
თვალის“ პრონციპს. ყველა ახალი პროექტი 
თუ პროდუქტი განიხილება რისკების 
გუნდის მიერ იმისგან თავის დასაზღვევად, 
რომ მოსალოდნელი რისკები სათანადოდ 
არის გაანალიზებული და შეფასებული. 
აღნიშნული მექანიზმი უზრუნველყოფს ბანკის 
მიერ იმ გააზრებული გადაწყვეტილებების 
მიღებას, რომლებიც ადეკვატურად აისახება 
ფასწარმოქმნაში და არ იღებს ისეთ რისკებს, 
რომლებიც არ შეესაბამება ბანკის რისკის 
პროფილს. თითოეულ რისკს, როგორებიცაა: 
საკრედიტო, ლიკვიდურობის, საბაზრო, 
საოპერაციო და სხვა არაფინანსური რისკი, 
მართავს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული. 

ჩამოთვლილი რისკის ერთეულების გარდა, 
რისკების სტრუქტურაში შედის ERM-ის 
დეპარტამენტი.  ERM-ის დეპარტამენტის 
ფუნქციაა უზრუნველყოს რისკის სტრატეგიისა 
და რისკის აპეტიტის შემუშავება, კომუნიკაცია 
და დანერგვა ბანკის მაშტაბით. ERM-ის 

სამეთვალყურეო 
საბჭო

სამეთვალყურეო 
საბჭო

რისკების, ეთიკის და
შესაბამისობის კომიტეტი

აუდიტის
კომიტეტი

დირექტორთა 
საბჭო

რისკების
კომიტეტი

საოპერაციო
რისკების
კომიტეტი

აქტივების და 
ვალდებულებების 

მართვის
კომიტეტი 

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

კომიტეტი

რისკების
მართვის 
სტრუქტურა

ფუნქციები: ორგანიზაციული 
რისკები

საკრედიტო 
რიკსები

ფინანური 
რისკები საოპერაციო რისკები

კომიტეტები: სესხის დამტკიცების
კომიტეტი პრობლემური სესხების მართვის კომიტეტი
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მოვლენები. არასტაბილური პოლიტიკური და 
ეკონომიკური გარემო მეზობელ და მთავარ 
სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში აუარესებს 
ქვეყანაში მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს 
და შედეგად, უარყოფით გავლენას ახდენს 
ქვეყნის ეკონომიკაზე (მაგ: ექსპორტის, 
ტურიზმის, ფულადი გზავნილებისა და უცხოური 
ინვესტიციების კლება).

გამომდინარე იქიდან, რომ ბანკი 
მუშაობს საქართველოს ბაზარზე, მისი 
ბიზნესსაქმიანობა, ფინანსური მდგომარეობა 
და საოპერაციო შედეგები დამოკიდებულია 
ქვეყნის ზოგად ეკონომიკურ გარემოზე. 

2011-2017 წლის განმავლობაში საქართველოს 
მთლიანი შიდა პროდუქტი საშუალოდ  წლიური 
4,6%-ით გაიზარდა . 2017 წელს ეკონომიკური 
ზრდა აჩქარდა და 5.0%-ს მიაღწია. რეგიონისა 
და ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება 
გამოვლინდა საქართველოს ექსპორტის, 
ტურიზმისა და ფულადი გზავნილების მკვეთრ 
გაუმჯობესებაში.

ქვეყნის მაკროეკონომიკური რისკის 
დასაზღვევად ბანკი რისკის აპეტიტის 
ფორმატში უზრუნველყოფს ციკლური 
ინდუსტრიების იდენტიფიცირებასა და 
რისკების შეფასებას, განსაზღვრავს 
სექტორული კონცენტრაციის ლიმიტებს, რითაც 
ამცირებს მის მგრძნობელობას ეკონომიკური 
ციკლების მიმართ.

გარდა ამისა, ბანკი აკვირდება საქართველოსა 
და მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ 
განვითარებას, რათა დროულად გამოავლინოს 
მოსალოდნელი ეკონომიკური რისკები. 
აღნიშნული სისტემა ბანკს აძლევს საშუალებას, 
დროულად შეაფასოს მნიშვნელოვანი 
ეკონომიკურ-პოლიტიკური პროცესები 
და გააანალიზოს მათი გავლენა სესხების 
პორტფელზე. მოცემული ანალიზის 
საშუალებით ბანკი შეიმუშავებს სამოქმედო 
გეგმას დაკრედიტების სტანდარტებისა და  
რისკაპეტიტის ლიმიტების ცვლილებასთან 
დაკავშირებით. 

დამატებით ბანკი ატარებს სტრესსტესტებს, 
რომელთა საშუალებითაც მას შეუძლია 
უფრო დეტალურად განიხილოს და შეაფასოს 
მაკროეკონომიკური შოკების გავლენა ბანკის 
საქმიანობასა და პორტფელის ხარისხზე.

ბანკის დაკრედიტების სტანდარტები მოიცავს 
ქვეყნის ცვალებადი მაკროეკონომიკური 
გარემოს მიმართ მის მდგრადობას, რომელიც 
აისახება კონსერვატიულ მიდგომაში სესხის 
მომსახურებისა და უზრუნველყოფის 
კოეფიციენტების მიმართ.

ფუნქცია ამარტივებს ისეთი საკითხების 
აგრეგაციას, ანალიზსა და მართვას, რომლებიც 
არაა სპეციფიკური არც ერთი კონკრეტული 
რისკისთვის. შესაბამისად, ERM-ის ფუნქცია 
ავსებს სხვა რისკის ფუნქციებს, რითაც 
ხერხდება დაიფაროს ყველა მნიშვნელოვანი 
რისკი ერთ ცენტრალიზებულ სტრუქტურაში.

ბანკის ძლიერი და დამოუკიდებელი რისკების 
მართვის სტრუქტურა მაღალკვალიფიციურ 
კადრებთან ერთად   რისკების მართვის 
ფუნქციების  სათანადოდ განხორციელების 
გარანტიაა.

რისკების მართვის სტრუქტურაში, 
რომელიც ექვემდებარება რისკების 
მართვის დირექტორს,  ასევე ერთიანდება 
შესაბამისობის რისკების განყოფილება, 
რომელიც ანგარიშვალდებულია გენერალური 
დირექტორის წინაშე და პასუხისმგებელია 
ფულის გათეთრებისა და შესაბამისობის 
რისკების  მართვაზე. 

მესამე დონის დაცვას წარმოადგენს შიდა 
აუდიტის დეპარტამენტი, რომელიც ბანკს 
აძლევს  დამოუკიდებელ და ობიექტურ 
გარანტიას, ამასთანავე, რეკომენდაციას უწევს 
მას ოპერაციებისა და რისკების მართვის კიდევ 
უფრო გასაუმჯობესებლად. 

ძირითადი რისკები

ამ თავში აღწერილია ბანკის წინაშე მდგარი 
ძირითადი რისკები, მათი მნიშვნელობა და 
მიტიგაციის საშუალებები, რომლებსაც ბანკი 
იყენებს მოცემული რისკების შესამცირებლად.

ქვეყნის მაკროეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუარესების რისკი 
ეკონომიკის ზრდის შენელებას შეუძლია 
გავლენა მოახდინოს მსესხებლის 
გადახდისუნარიანობაზე,  შეზღუდოს მათი 
სამომავლო ინვესტიციები და ზრდის 
გეგმები, რაც უარყოფითად აისახება  ბანკის 
პორტფელის ხარისხზე, მომგებიანობასა 
და ზრდის ტემპზე. უარყოფითი 
მაკროეკონომიკური განვითარება რისკის 
ქვეშ აყენებს ბანკის ოპერაციებს სხვადასხვა 
პარამეტრების გავლენით, როგორებიცაა: 
უმუშევრობის ზრდა, ეკონომიკური ზრდის 
შენელება, გაცვლითი კურსის მერყეობა, 
ინფლაციის მნიშვნელოვანი მერყეობა, 
საინვესტიციო გარემოს გაუარესება, 
ბიზნეს და სამომხმარებლო მოლოდინების 
გაუარესება და ა.შ. იქიდან გამომდინარე, 
რომ საქართველოში არის მცირე ზომის, ღია 
ეკონომიკა, მაკროეკონომიკურ გარემოზე 
დიდ ზემოქმედებას ახდენს საქართველოს 
სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში მიმდინარე 
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საკრედიტო რისკი
საკრედიტო რისკი ბანკისთვის ყველაზე 
მატერიალური რისკია. საკრედიტო რისკი 
დაკავშირებულია მსესხებლის ან მესამე პირის 
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან ან 
არაჯეროვნად შესრულებასთან. შესაბამისად, 
საკრედიტო რისკების მართვასა და 
მონიტორინგს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 
ბანკის საქმიანობაში.   

საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვან 
კომპონენტს წარმოადგენს უცხოურ 
ვალუტაში დენომინირებულ პორტფელთან 
დაკავშირებული რისკი, რომელიც აქტუალურია, 
ქვეყანაში დოლარიზაციის მაღალი 
დონიდან გამომდინარე. საკრედიტო რისკი 
ასევე მოიცავს კონცენტრაციის რისკებს, 
რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას რამდენიმე 
მსესხებელზე დიდი მოცულობის პორტფელის 
შექმნით ან პორტფელის კონცენტრაციით 
ცალკეულ დარგებში.

საკრედიტო რისკების მართვის მიზანია 
ბანკში არსებობდეს გამართული პროცესები, 
რომლებიც უზრუნველყოფს ინდივიდუალური 
ტრანსაქციების დონეზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების შესაბამისობას 
მისაღები რისკის დონის ფარგლებთან, 
ხოლო ეფექტურად დანერგილი პროცესები 
უზრუნველყოფს პორტფელში არსებული  
საკრედიტო რისკების დროულ აღმოჩენას, 
გაზომვასა და მონიტორინგს. 

სავალუტო კურსის ცვლილებით
გამოწვეული რისკი
პორტფელის დოლარიზაციის დონიდან 
გამომდინარე, ეროვნული ვალუტის კურსის 
ცვლილება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკია, 
რომელსაც შეუძლია უარყოფითი გავლენა 
მოახდინოს საკრედიტო პორტფელის ხარისხზე. 
2017 წლის დეკემბრის მდგომარეობით ბანკის 
პორტფელის 59.37% დენომინირებული იყო 
უცხოურ ვალუტაში, 2016 წლის დეკემბრის 
მდგომარეობით კი აღნიშნული მაჩვენებელი 
შეადგენდა 66.06%-ს. 

2017 წლის განმავლობაში უცხოურ ვალუტაში 
დენომინირებული პორტფელის შემცირებას 
ხელი შეუწყო წლის დასაწყისში დანერგილმა 
საკანონმდებლო ცვლილებებმა, რომელთა 
მიხედვითაც, ფიზიკურ პირებზე 100,000 
ლარამდე ოდენობის სესხების გაცემა 
შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 
პორტფელის მაღალი წილის გამო ბანკი 
დიდ ყურადღებას აქცევს სავალუტო კურსის 
ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის 

მართვას.  განსაკუთრებული ყურადღება 
ექცევა ისეთ მსესხებლებს, რომლებსაც 
სესხი უცხოურ ვალუტაში აქვთ, შემოსავალი 
კი – ეროვნულ ვალუტაში და შესაბამისად, 
მათზე დიდ ზეგავლენას ახდენს კურსის 
ცვლილება. მოცემული ტიპის მსესხებლების 
დაკრედიტებისას ბანკის მიდგომა შედარებით 
კონსერვატულია, რათა მსესხებლებმა შეძლონ 
სესხის მომსახურება კურსის გარკვეული 
რყევის შემთხვევაშიც.

ბანკი მუდმივად უწევს მონიტორინგს  უცხოურ 
ვალუტაში დენომინირებული პორტფელის 
ხარისხს და აანალიზებს გაცვლითი კურსის 
ცვლილების პოტენციურ ეფექტს მასზე. 
მოცემული ანალიზის საფუძველზე ბანკი 
უზრუნველყოფს საკმარისი კაპიტალის 
ფლობას კურსის ცვლილებით გამოწვეული 
პოტენციური დანაკარგების დასაფარავად.

შესაბამისი პროცესები და ბოლო წლების 
განმავლობაში მიღებული გამოცდილება 
საშუალებას აძლევს ბანკს, ეფექტურად მართოს 
სავალუტო რისკებისგან წარმოშობილი 
საკრედიტო რისკები. 

კონცენტრაციის რისკი
კონცენტრაციის რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას  
როგორც სახელობითი, ასევე სექტორული 
კონცენტრაციის გამო. ინდივიდუალური 
მსესხებლების ფინანსური მდგომარეობის 
გაუარესებამ, რომლებზეც ბანკს გაცემული 
აქვს მსხვილი სესხები, შესაძლოა გაზარდოს 
საკრედიტო დანაკარგები. პორტფელის 
ხარისხის გაუარესება ასევე შესაძლოა 
გამოიწვიოს კონკრეტულ დარგში მიმდინარე 
მაკროეკონომიკურმა მოვლენებმა, თუ 
ამ დარგში კონცენტრირებულია ბანკის 
საკრედიტო პორტფელის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი.   

კონცენტრაციის რისკის ეფექტურად 
მართვისთვის ბანკს განსაზღვრული 
აქვს ლიმიტები რისკაპეტიტის ჩარჩოს 
ფარგლებში მსხვილ მსესხებლებზე დასაშვები 
პორტფელისთვის; ასევე დადგენილია 
ლიმიტები ინდივიდუალური დარგების 
მიხედვით, სადაც შედარებით მაღალი რისკის 
მქონე დარგებისთვის დასაშვები ლიმიტის 
დონე დაბალია.  

ბანკი მუდმივად ამოწმებს საკრედიტო 
პორტფელის კონცენტრაციას, 
ინდივიდუალურად აფასებს მსხვილ 
მსესხებლებს და სიღრმისეულად აანალიზებს 
დარგებს. ეს პროცესები უზრუნველყოფს  
კონცენტრაციის რისკის შესაბამისობას 
განსაზღვრულ ლიმიტებთან.
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ლიკვიდობის რისკი 
ლიკვიდობის რისკი გულისხმობს 
არასაკმარისი ოდენობით ფინანსური 
რესურსის ფლობას დათქმულ ვადებში 
ვალდებულებების დაფარვის მიზნით 
ან მათზე ხელმისაწვდომობას მაღალი 
დანახარჯებით. ლიკვიდობის რისკი შესაძლოა 
წარმოშვას ბანკისგან არაკონტროლირებადმა 
სხვადასხვა ფაქტორმა. ფინანსური ბაზრის 
არასტაბილურობიდან გამომდინარე, ისეთმა 
ფაქტორებმა, როგორებიცაა: საკრედიტო 
რეიტინგის გაუარესება ან სხვა მოვლენების 
ნეგატიური განვითარება, შესაძლოა 
იმოქმედოს დაფინანსების რესურსის ფასზე 
ან მის ხელმისაწვდომობაზე, რომელიც, 
თავის მხრივ, საჭიროა ბანკის მომავალი 
დავალიანებების დასაფარავად. ლიკვიდობის 
რისკი მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს: 
დაფინანსების ლიკვიდობის რისკი და საბაზრო 
ლიკვიდობის რისკი.

დაფინანსების ლიკვიდობის რისკი
დაფინანსების ლიკვიდობის რისკი 
ვლინდება მაშინ, როცა ბანკი დროულად ვერ 
უზრუნველყოფს აქტივების ფულად ფორმაში 
გადაყვანას ან სახსრების მოზიდვას სხვა 
წყაროებიდან.  დაფინანსების ლიკვიდური 
რისკის სამართავად ბანკს შემუშავებული აქვს 
მოდელი, რომელიც ეყრდნობა ლიკვიდობის 
გადაფარვის კოეფიციენტსა (LCR) და წმინდა 
სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტს 
(NSFR), „ბაზელ-3“-ის მოთხოვნის შესაბამისად.

გარდა ამისა, ბანკი რეგულარულად აანალიზებს 
სტრესტესტებსა და სხვადასხვა სცენარს, 
მონიტორინგს უწევს საქართველოს ეროვნული 
ბანკის მიერ განსაზღვრულ LR-ის მინიმალური 
მოთხოვნილების უზრუნველყოფას. 

2017 წელს ლიკვიდურობის რისკის მართვის 
მიზნით  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 
შემოიღო LCR-ის დათვლის საკუთარი 
მეთოდოლოგია, რომელიც, „Basel-3“-
ისგან განსხვავებით, უფრო მკაცრია 
და ითვალისწინებს  სავალდებულო 
რეზერვების დამატებით, კონსერვატიულ 
შეწონვასა და დეპოზიტების გადინების 
კოეფიციენტებს კლიენტთა შესაბამისი ჯგუფის 
კონცენტრაციის გათვალისწინებით. 2017 წლის 
სექტემბრიდან ბანკი ასევე ახორციელებს 
აღნიშნული კოეფიციენტის მონიტორინგს და 
უზრუნველყოფს შესაბამისობას ეროვნული 
ბანკის მიერ განსაზღვრულ ლიმიტთან. 
LCR კოეფიციენტის გარდა, საქართველოს 
ეროვნულმა ბანკმა ასევე განსაზღვრა 
ლიმიტები ვალუტის გათვალისწინებით.

საბაზრო ლიკვიდობის რისკი
საბაზრო ლიკვიდობის რისკი გულისხმობს, 
რომ ბანკმა ვერ უზრუნველყოს გარკვეული 
პოზიციების დაბალანსება საბაზრო ფასებით 
სუსტი საბაზრო ლიკვიდობის მდგომარეობის 
ან ბაზარზე შექმნილი პრობლემების გამო. 
საბაზრო ლიკვიდობის რისკების სამართავად 
ბანკი ხელმძღვანელობს „Basel-3“-ის 
მეთოდოლოგიით, რომ უზრუნველყოს 
მაღალი ხარისხის ლიკვიდობის აქტივების 
რეალიზაცია მინიმალური დანაკარგებით, 
ფასის მნიშვნელოვანი ცვლილების გარეშე.

გარდა ამისა, ბანკს შემუშავებული აქვს 
ლიკვიდობის სათადარიგო გეგმა, რომელიც 
მთლიანი ლიკვიდობის მართვის პოლიტიკის 
ნაწილია. გეგმა მიზნად ისახავს ბანკის 
დაფინანსებისა და ლიკვიდობის მოთხოვნის 
დაკმაყოფილების უზრუნველყოფასა და მისი 
ძირითადი ბიზნესოპერაციების შეუფერხებლად 
შესრულებას ლიკვიდობის გაუარესების 
პირობებში, რომლებიც წარმოიქმნება ბანკის 
ბიზნესსაქმიანობის ფარგლებს გარეთ. 

საბაზრო რისკი 
საბაზრო რისკი არის საბაზრო ფასის 
ცვლილებით გამოწვეული ზარალის რისკი 
ბანკის ბალანსური და გარებალანსური 
პოზიციის მიხედვით. ბანკის სტრატეგიას არ 
წარმოადგენს ფინანსური ინსტრუმენტებით 
ვაჭრობა ან სასაქონლო ინვესტიციების 
განხორციელება. შესაბამისად, ბანკის 
ერთადერთ საბაზრო რისკს წარმოადგენს 
სავალუტო რისკი, რომელიც უკავშირდება 
რეგულარულ საბანკო საქმიანობას და არ 
ითვალისწინებს სავაჭრო, საარბიტრაჟო ან 
სპეკულაციურ განზრახვას. 

სავალუტო რისკი
უცხოურ ვალუტაზე საქართველოს ეკონომიკის 
მჭიდრო დამოკიდებულების გათვალისწინებით, 
სავალუტო კურსის რყევამ შესაძლოა 
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს 
ბანკის ფინანსურ მდგომარეობაზე. რისკი 
წარმოიქმნება ღია სავალუტო პოზიციით (OCP), 
რომელიც გამოიწვია განსხვავებამ უცხოური 
ვალუტის აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის. 
ეროვნული ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად, 
ბანკი აკონტროლებს როგორც საბალანსო, ისე 
მთლიანი, აგრეგირებული (გარებალანსურის 
ჩათვლით) საბალანსო ანგარიშგების ღია 
სავალუტო პოზიციას, რომელიც არ უნდა 
აღემატებოდეს საზედამხედველო კაპიტალის 
20%-ს. 2017 წლის მონაცემებით, მთლიანი 
საბალანსო ანგარიშგებისთვის გამოთვლილი 
ღია სავალუტო პოზიცია განისაზღვრა 1,5%-ით. 
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მარეგულირებლის მოთხოვნის გარდა, 
ბანკი დამატებით აკონტროლებს OCP-ის 
მიმართ  საზედამხედველო საბჭოს მიერ 
განსაზღვრულ ლიმიტებთან შესაბამისობას. 
აქტივებისა და ვალდებულებების კომიტეტი 
(ALCO) განსაზღვრავს ლიმიტებს როგორც 
ვალუტების მიხედვით, ასევე მთლიან 
სავალუტო პოზიციაზე. აღნიშნული ლიმიტები 
ეროვნული ბანკისა და საზედამხედველო 
საბჭოს მიერ დაწესებულ ლიმიტებზე მეტად 
კონსერვატიულია. ყველა ამ ლიმიტთან 
შესაბამისობას უზრუნველყოფს და 
ყოველდღიურ მონიტორინგს უწევს ხაზინისა 
და ფინანსური რისკების განყოფილება 
დამოუკიდებლად. ინფორმაცია ყოველდღიური 
ანგარიშის სახით კოეფიციენტის განსაზღვრულ 
ლიმიტებთან შესაბამისობის შესახებ 
მიეწოდება დირექტორთა საბჭოს, ასევე 
საზედამხედველო, რისკის, ეთიკისა და 
შესაბამისობის კომიტეტს – განსაზღვრული 
პერიოდულობით. სავალუტო რისკების 
შესაბამისი კაპიტალის შესაფასებლად ICAAP-
ის მიზნებისთვის  ბანკი იყენებს VaR მოდელს, 
ბაზელის სტანდარტების შესაბამისად.

საპროცენტო განაკვეთის რისკი 
საპროცენტო განაკვეთის რისკი არის 
პოტენციური ზარალი, რომელიც გამოწვეულია 
საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების 
ცვლილების შედეგად. ეს რისკი შესაძლოა 
წარმოიშვას აქტივებისა და ვალდებულებების 
ვადებს შორის განსხვავებით, ასევე მათი 
გადაფასების შედეგად. ბანკში განთავსებული 
დეპოზიტები და სასესხო პორტფელის უმეტესი 
ნაწილი გაცემულია ფიქსირებული პროცენტით, 
ხოლო ბანკის მიერ მოზიდული ნასესხები 
სახსრების უმეტესობა ცვლად ინდექსზეა 
მიბმული. 

ბანკის მიერ მოზიდული ცვლადპროცენტიანი 
სესხების ნაწილი ჰეჯირებულია ეროვნულ 
ბანკში განთავსებული მინიმალური 
სავალდებულო რეზერვებით, რომლებსაც 
ეროვნული ბანკი დაარიცხავს ცვლად 
საპროცენტო განაკვეთს. ამასთანავე, თიბისი 
ბანკის მიერ გაცემული სესხების ნაწილი და 
დეპოზიტები შეიცავს ჩანაწერს, რომელიც ბანკს 
აძლევს საპროცენტო განაკვეთის გადახედვის 
უფლებას ბაზარზე ცვლილების შესაბამისად, ეს 
კი ამცირებს საპროცენტო რისკს. 

საპროცენტო განაკვეთის რისკის მართვის 
ჩარჩოს მიხედვით, ბანკს შემუშავებული აქვს 
შესაბამისი მიდგომა, დათვლის მეთოდოლოგია 
წმინდა საპროცენტო შემოსავლისა 
(NII) და ეკონომიკური ღირებულების 
(EV) მგრძნობელობის სენსიტიურობის 
შესაფასებლად, საპროცენტო განაკვეთების 
სხვადასხვა სცენარის შესაბამისად.  ჩარჩო 

ითვალისწინებს სათანადო ლიმიტების 
დაწესებას, ლიმიტებთან შესაბამისობის 
მონიტორინგსა და პროგნოზირების 
პროცესებს. საპროცენტო განაკვეთის რისკები 
იმართება ფინანსური რისკების დეპარტამენტის 
მიერ. რისკებს მონიტორინგს უწევს 
აქტივებისა და ვალდებულებების კომიტეტი, 
რომელიც ასევე პასუხისმგებელია საჭირო 
გადაწყვეტილებების მიღებასა და დანერგვაზე 
საპროცენტო რისკების ეფექტურად 
სამართავად. 

საპროცენტო რისკების შესახებ პერიოდული 
ანგარიშის სახით ინფორმაციას იღებს ბანკის 
დირექტორთა საბჭო, საზედამხედველო საბჭო, 
რისკის ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტი. 

ბანკი რისკის წარმოშობის მიზეზის 
გათვალისწინებით აკონტროლებს 4 სახის 
საპროცენტო განაკვეთის რისკს:

u გადაფასების რისკი
u მომგებიანობის მრუდის რისკი
u საბაზისო რისკი
u არჩევითობის რისკი

საპროცენტო განაკვეთის რისკის ეფექტურად 
სამართავად ბანკი იყენებს სხვადასხვა 
სტრესსცენარს სარგებლის მრუდისა 
და ფულადი ნაკადების არჩევითობის 
(დეპოზიტების ვადაზე ადრე გატანა, სესხების 
წინასწარ დაფარვა) შესაბამისი სცენარების 
გათვალისწინებით. თითოეული სცენარის 
შესაბამისად, ბანკი აფასებს NII და EV 
სენსიტიურობას. ამის მიხედვით ბანკის 
სამეთვალყურეო საბჭომ, დირექტორთა საბჭომ 
და რისკების კომიტეტმა დააწესეს ლიმიტები.

ICAAP-ის მიზნებისთვის საპროცენტო 
განაკვეთის შესაბამისი კაპიტალის 
შესაფასებლად ბანკი იყენებს 1 წლის 
განმავლობაში NII სენსიტიურობის უარეს 
შედეგს მომგებიანობის მრუდის პარალელურად 
ცვლილების სცენარების გათვალისწინებით.

წმინდა საპროცენტო მარჟა
ბანკის წმინდა საპროცენტო შემოსავლის 
ან წმინდა საპროცენტო მარჟის შემცირებამ 
შესაძლოა გამოიწვიოს მომგებიანობის 
შემცირება. წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 
შეადგენს ბანკის მთლიანი შემოსავლის უდიდეს 
ნაწილს. შესაბამისად, წმინდა საპროცენტო 
მარჟის რყევები გავლენას ახდენენ ბანკის 
საქმიანობის შედეგებზე. ადგილობრივ 
საბანკო სექტორში მაღალმა კონკურენციამ 
შესაძლოა გამოიწვიოს საპროცენტო 
განაკვეთების ვარდნა, რაც შეამცირებს ბანკის 
მომგებიანობას. ამავდროულად, დაფინანსების 
დანახარჯები მეტწილად ეგზოგენურია და 
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განისაზღვრება როგორც ეროვნულ, ასევე 
საერთაშორისო ბაზრებზე.

2017 წელს წმინდა საპროცენტო მარჟა 
შემცირდა 1.3 პროცენტული პუნქტით და 
შეადგინა 6.5%. ეს ცვლილება მოსალოდნელი 
და გათვალისწინებული იყო ბანკის შიდა 
პროგნოზებში. 

ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი ფაქტორი, 
რომელმაც გამოიწვია წმინდა საპროცენტო 
მარჟის შემცირება, არის უფრო 
სწრაფად გადაფასება ბანკის აქტივების 
ვალდებულებებთან შედარებით ახალგაცემული 
სესხების მაღალი კონკურენციის გამო 
ბაზარზე და ასევე სესხების წინასწარ დაფარვა 
საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების დაწევის 
გათვალისწინებით. 

ბანკში განსაზღვრული ლიმიტები მცურავი 
საპროცენტო განაკვეთის პოზიციების მიმართ 
როგორც Libor-ის, ასევე რეფინანსირების 
განაკვეთის შემთხვევაში, საჭიროებისამებრ 
განსაზღვრავს ფასდადებას აქტივსა და 
ვალდებულებას შორის. 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 
GEL 2,532 მილიონის აქტივები (19.5%) და GEL 
1,308 მილიონის ვალდებულებები (11.8%) იყო 
მცურავი, LIBOR/FED/ECB განაკვეთებთან 
მიბმული. იმავე პერიოდში GEL 1,786 
მილიონის აქტივები (13.8%) და GEL 2,131 
მილიონის ვალდებულებები (19.2%) იყო 
მცურავი, საქართველოს ეროვნული ბანკის 
რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული.

მარჟის მაღალი დონე,  საკომისიო და გაწეული 
მომსახურებიდან  შემოსავლების ზრდა, 
ასევე  დანახარჯების მუდმივი ოპტიმიზაცია 
წარმოადგენს ეფექტურ მექანიზმს მარჟის 
შემცირების საკომპენსაციოდ.

მარჟის სამართავად ბანკმა დანერგა 
განახლებული მართვის პროგრამა, 
რომელიც მოიცავს ადეკვატურ 
ფასწარმოქმნასა და მომგებიანობის ანალიზს. 
ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხების 
შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთის 
რისკი ადეკვატურად არის გადაყვანილი 
ფასის პრემიუმებში, რაც ეფექტური დამცავი 
მექანიზმია საპროცენტო განაკვეთების 
ცვლილებასთან მიმართებით.

ბანკი იმედოვნებს, რომ საპროცენტო მარჟები 
დასტაბილურდება საშუალოვადიან პერიოდში, 
რომ მარჟების კლება დაკომპენსირდება 
საკომისიო და გაწეული მომსახურებიდან  
შემოსავლების ზრდით და ერთეულ 
ტრანსაქციაზე შემცირებული დანახარჯებით.

კონტრაჰენტის რისკი
ისეთი საბანკო მომსახურების გაწევისას, 
როგორებიცაა: სესხების გაცემა ბანკთაშორის 
ბაზარზე, ტრანსაქციის განხორციელება 
სავალუტო ბაზარზე,  ბანკთაშორისი 
ტრანსაქციის შესრულება ვაჭრობის 
ფინანსირების მიზნით ან ფასიან ქაღალდებში 
ინვესტირება, ბანკი დგება შესაძლო 
დანაკარგის რისკის წინაშე კონტრაჰენტი 
ბანკის მიერ მისი ვალდებულებების 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

კონტრაჰენტის რისკის სამართავად 
ბანკი განსაზღვრავს ლიმიტებს როგორც 
ინდივიდუალური ბანკებისთვის, ასევე 
პორტფელის დონეზე სახაზინო და ვაჭრობის 
ფინანსირების მიზნებისთვის შესაბამისი 
კონტრაჰენტებიდან მოსალოდნელი 
დანაკარგების ლიმიტირებით. 2017 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკთაშორისი 
პორტფელი კონცენტრირებული იყო 
სარეიტინგო კომპანიების Fitch, Moody’s და 
Standard and Poor’s მიერ მინიჭებული მაღალი, 
“A” საკრედიტო რეიტინგის მქონე ბანკებზე.

საოპერაციო რისკი
საოპერაციო რისკი განისაზღვრება როგორც 
არაადეკვატური ან გაუმართავი შიდა 
პროცესების, ადამიანების, სისტემების ან 
გარე მოვლენებისგან გამოწვეული ზარალის 
მიღების რისკი. საოპერაციო რისკის 
სახეობებიდან სულ უფრო მეტ აქტუალობას 
იძენს ისეთი მოვლენები, როგორებიცაა: 
კიბერშეტევები და თაღლითობა.

კიბერშეტევები
კიბერშეტევის რისკმა შესაძლოა გამოიწვიოს 
სერიოზული დარღვევები უსაფრთხოების 
თვალსაზრისით. ასეთი რისკები სწრაფად 
ცვალებადია და სჭირდება მუდმივი ყურადღება 
და ინვესტირება. უკანასკნელ წლებში 
საქართველოს კომერციული ბანკების მიმართ 
არცერთი მნიშვნელოვანი კიბერშეტევა არ 
განხორციელებულა, თუმცა ბანკის გაზრდილი 
დამოკიდებულება IT-სისტემებზე პოტენციურად 
ზრდის აღნიშნულ რისკს.

ბანკი აქტიურად უწევს მონიტორინგს 
კიბერშეტევებისგან წარმოქმნილ რისკებს, 
ავლენს მათ და ახდენს პრევენციას. 
გააქტიურებულია ადგილობრივ და 
საერთაშორისო ბაზრებზე განვითარებული 
პროცესების მონიტორინგი , რათა ბანკი 
მომზადებული შეხვდეს ახალი სახის 
კიბერშეტევების ფორმებს.

ბანკს დანერგილი აქვს თავდასხმის 
პრევენციისა და DDoS დაცვითი სისტემები, 
რათა უზრუნველყოს საგარეო კიბერშეტევების 
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პრევენცია. დაცვითი ინციდენტებისა და 
მოვლენის მონიტორინგის სისტემები 
უზრუნველყოფენ კიბერინციდენტების 
ეფექტურად მართვას.

თაღლითობის რისკი
თაღლითობის რისკმა, შესაძლოა, 
მატერიალურად დააზარალოს ბანკის 
მომგებიანობა და რეპუტაცია. 

თაღლითობა შეიძლება ჩაიდინოს როგორც 
თანამშრომელმა, ისე უცხო პირმა. 2017 წელს 
ბანკში დაფიქსირდა თაღლითობის რამდენიმე 
ფაქტი, რომლებსაც მცირე მატერიალური 
მოცულობის გამო მნიშვნელოვანი გავლენა არ 
მოუხდენია ბანკის მომგებიანობაზე.

ბანკი უზრუნველყოფს თაღლითობის რისკების 
მუდმივ იდენტიფიცირებას, კონტროლსა და 
მონიტორინგს საეჭვო ქმედებების დროულად 
აღმოსაჩენად. ეფექტური რისკების მართვა 
ამცირებს მსგავსი რისკების გავლენას ბანკზე. 

ბანკი მუდმივად ზრუნავს პროცესების 
დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე, ინტენსიურად 
ინერგება სიახლეები, იზიარებენ საუკეთესო 
პრაქტიკას, რათა თავიდან აირიდონ 
საოპერაციო რისკთან დაკავშირებული 
დანახარჯები.

საოპერციო რისკებთან დაკავშირებული რაოდენობრივი 
ინფორმაცია იხილეთ Annex-ში.

რეპუტაციული რისკი
რეპუტაციის რისკი წარმოიქმნება სხვა 
ტიპის რისკების რეალიზაციის შედეგად, 
რომლებიც რეპუტაციულ რისკად გარდაიქმნება 
ინფორმაციის საჯარო გავრცელების შედეგად 
და უარყოფით გავლენას ახდენს ბანკის 
სახელზე.

აღნიშნული რისკის შესამცირებლად 
მაკონტროლებელი როლის შემსრულებელი 
სტრუქტურები მჭიდროდ თანამშრომლობენ, 
რომ სასწრაფოდ პროაქტიულად გამოვლინდეს 
შესაბამისი რისკები და გატარდეს აუცილებელი 
ღონისძიებები, დაინერგოს მიტიგანტები.

რეპუტაციული რისკის მართვის პროცესში 
მნიშვნელოვანი პრინციპებია: „იცნობდე შენს 
კლიენტს“, „იცნობდე შენს თანამშრომელს“ და 
„იცნობდე შენს მომწოდებელს“. აღნიშნული 
პრინციპების შესაბამისად, დადგენილია 
კლიენტების, თანამშრომლებისა და 
მომწოდებლების შეფასების კრიტერიუმები.

რეპუტაციული რისკის კომპონენტს 
ითვალისწინებენ მენეჯერული 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, 
კერძოდ, რეპუტაციული რისკის შეფასება 

ხდება ახალი პროდუქტების დამტკიცებისას. 
გარდა ამისა, რისკებისა და კონტროლის 
შეფასების რეგულარული პროცესი (RCSA) 
გამოიყენება თანამდევი რეპუტაციული 
რისკების გამოსავლენად და შესაბამისი 
კონტროლის მექანიზმების ეფექტიანობის 
შესაფასებლად.

გარე მხარეებთან (მათ შორის მედიასთან) 
კომუნიკაციის დროს ბანკის სახელით 
ინფორმაციის გავრცელების ან ინტერვიუს 
მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ ავტორიზებულ 
პირებს. ბანკის შესაბამისი სამსახური 
უზრუნველყოფს მედიასაშუალებების 
პერმანენტულ მონიტორინგს ბანკის შესახებ 
გავრცელებული ინფორმაციის შესასწავლად.

მარეგულირებლის რისკი
ბანკის საქმიანობაა არეგულირებს 
ეროვნული ბანკი, შესაბამისად, არსებობს 
მარეგულირებლის რისკი, რომ შესაძლოა 
ეროვნულმა ბანკმა გაზარდოს არსებული 
მოთხოვნები როგორც მთლიანი საბანკო 
სექტორისთვის, ისე კონკრეტული 
ინსტიტუტებისთვის. შესაბამისად, შესაძლოა, 
ბანკის მომგებიანობა და შედეგები 
დაიტვირთოს მარეგულირებლის მაღალი 
მოთხოვნებით, მათ შორის, კაპიტალის 
ადეკვატურობის მოთხოვნის თვალსაზრისით. 

კაპიტალის ადეკვატურობის გარდა, ეროვნული 
ბანკი აწესებს ლიმიტებს დაკრედიტებისა და 
სხვა ეკონომიკური ინდიკატორებისთვის, 
როგორებიცაა: დაკრედიტების მაჩვენებლები, 
ლიკვიდურობა და სხვა საინვესტიციო 
კოეფიციენტები.

საქართველოს საბანკო რეგლამენტის 
თანახმად, ბანკი ვალდებულია დაიცვას 
მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები და 
სავალდებულო ფინანსური კოეფიციენტები 
და წარადგინოს პერიოდული ანგარიშები 
მარეგულირებელთან. ბანკი ასევე 
რეგულირდება შესაბამისი საგადასახადო 
კოდექსით და საქართველოს სხვა კანონებით. 
გარდა ადგილობრივი კანონმდებლობისა, 
ბანკზე ვრცელდება დიდი ბრიტანეთისა და 
ევროკავშირის რეგულაციები, გამომდინარე 
იქიდან, რომ ბანკის დედაკომპანიის აქციებით 
ვაჭრობენ ლონდონის საფონდო ბირჟის 
პრემიუმსეგმენტში. 

ბანკი ასევე ვალდებულია უზრუნველყოს 
სასესხო ვალდებულებით აღებული ფინანსური 
დასაცავი პოზიციების (კოვენანტების) 
შესრულება და მონიტორინგი. 

ბანკს ჩამოყალიბებული აქვს პოლიტიკა და 
პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფს 
სრულ შესაბამისობას მარეგულირებლთან. 
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საბანკო რეგულაციებისა და საგადასახადო 
სისტემის თვალსაზრისით ბანკი აქტიურ 
კომუნიკაციაშია მარეგულირებელთან, რათა 
უზრუნველყოს ყველა ახალი პროცედურისა 
და მოთხოვნის დეტალური განხილვა და 
დისკუსიაში მონაწილეობა მის ამოქმედებამდე. 

მიუხედავად იმისა, რომ მარეგულირებლის 
მიღებულ გადაწყვეტილებებს ბანკი ვერ 
აკონტროლებს, მნიშვნელოვან ცვლილებებს 
ყოველთვის უძღვის წინ კონსულტაციები, რაც 
საშუალებას იძლევა, გაუზიარონ მოსაზრებები 
ეროვნულ ბანკს და საჭიროების შემთხვევაში, 
გადაიხედოს არსებულ ბიზნესპრაქტიკას

შესაბამისობის რისკი
შესაბამისობის რისკი განისაზღვრება როგორც 
მარეგულირებელი ან სამართლებრივი 
სანქციების რისკი, მატერიალური ფინანსური 
დანაკარგი ან რეპუტაციის შელახვა, რაც 
შესაძლოა გამოიწვიოს შესაბამისი კანონების, 
რეგულაციებისა და წესების, ეთიკისა და ქცევის 
კოდექსის უგულებელყოფამ ბანკის მიერ ან 
არასათანადო შესრულებამ. 

საქართველო, როგორც სწრაფი ტემპებით 
განვითარებადი ქვეყანა, რომლის 
მიზანია ევროინტეგრაცია, გამოირჩევა 
საკანონმდებლო ბაზის მუდმივი განახლებით. 

გარდა ადგილობრივი კანონმდებლობისა, სს 
თიბისი ბანკზე ვრცელდება დიდი ბრიტანეთისა 
და ევროკავშირის რეგულაციები, გამომდინარე 
იქიდან, რომ ბანკის დედაკომპანიის 
აქციებით ლონდონის საფონდო ბირჟის 
პრემიუმსეგმენტში ვაჭრობენ. 

შესაბამისად, ადგილობრივი და საერთაშორისო 
საკანონმდებლო ცვლილებების მუდმივი 
მონიტორინგი, ანალიზი და დროული დანერგვა 
(იმპლემენტაცია) ბანკისთვის მნიშვნელოვანი 
გამოწვევაა. 

ბანკის შესაბამისობის რისკის მართვა 
გულისხმობს შემდეგი პროცესების მართვას: 

u კორპორაციული ეთიკისა და რისკის 
შეგრძნების კულტურის დანერგვა;

u ინტერესთა კონფლიქტის მართვა; 
u ინციდენტების მართვა;
u მექრთამეობის, კორუფციის წინააღმდეგ 

ბრძოლისა და გადასახადებისგან თავის 
არიდების ხელშეწყობის პრევენცია; 

u უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და 
ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა;

u მომხმარებელთა უფლებების დაცვა;
u ადგილობრივი რეგულაციისა და 

სახელშეკრულებო შეთანხმებების თანახმად  
მოთხოვნილი კაპიტალის ადეკვატურობისა და 
სხვა პრუდენციული კოეფიციენტების დაცვა.

აღნიშნული პროცესების მართვის 
უზრუნველსაყოფად ბანკში შემუშავებულია 
პოლიტიკა, ინსტრუქციები, წესები და 
დებულებები, რომელთა დაცვა სავალდებულოა 
ყველა თანამშრომლისათვის. 

ბანკის შესაბამისობის რისკის მართვის 
განყოფილება უზრუნველყოფს შესაბამისობის 
რისკის იდენტიფიცირებას, შეფასებას, 
მონიტორინგსა და პერიოდულ გადახედვას.

ბანკის შესაბამისობის რისკის მართვის 
განყოფილება უშუალოდ ექვემდებარება 
გენერალურ დირექტორს და  
ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს 
რისკის, ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტის 
წინაშე.

საკრედიტო რისკების მიტიგაცია

საკრედიტო რისკების მიტიგაციისთვის 
ბანკი აქტიურად იყენებს სხვადასხვა ტიპის 
უზრუნველყოფას. ამ მიზნით შესაძლებელია 
გამოიყენებოდეს: უძრავი ქონება, მოძრავი 
ქონება, არამატერიალური აქტივი, ფინანსური 
აქტივი, თავდებობა და გარანტია. ბანკში 
არსებული პროცესები უზრუნველყოფს, 
რომ მიღებულ უზრუნველყოფას ჰქონდეს 
ადეკვატური ღირებულება და მათი საშუალებით 
სათანადოდ მოხდეს საკრედიტო რისკის 
მიტიგაცია. ყურადღება ექცევა ფაქტს, 
რომ მსესხებლის საკრედიტო ხარისხსა და 
უზრუნველყოფის ღირებულებას შორის არ 
იყოს მნიშვნელოვანი კორელაცია. გამართული 
იურიდიული პროცესები და შესაბამისი 
ხელშეკრულებები საშუალებას იძლევა, რომ 
უზრუნველყოფა  სათანადოდ აღსრულდეს.  

უზრუნველყოფის შეფასებისა და მართვის 
ძირითადი პოლიტიკა და პროცედურები
ბანკის მიერ უზრუნველყოფა გამოიყენება 
საკრედი¬ტო რის¬კე¬ბის მიტი¬გა¬ცი¬ის 
მიზნით და, ამდენად, მათი ეფექტური მართვა 
განსაკუთრებუ¬ლი მნიშ¬ვ¬ნე¬ლობისაა 
რისკების შესანარჩუნებლად მისაღებ დონეზე.

ბანკში მოქმედი უზრუნველყოფის მართვის 
პოლიტიკა, აგრეთვე უზრუნველყოფის 
მართვის და შეფასების პროცედურების 
სახელმძღვანელო შემუშავებულია BCBS 
(BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVI-
SION) და IVSC (INTERNATIONAL VALUATION 
STANDARDS COUNCIL) რეკომენ¬და¬¬ცი¬ებისა 
და სტანდარ¬ტების გათვალისწინებით და 
დამტკიცებულია ბანკის დირექტორთა საბჭოს 
რისკების კომიტეტის მიერ. 

u უზრუნველყოფის მართვის პოლიტიკა 
ეფუძნება შემდეგ ძირითად პრინციპებს: 
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u შეფასების რეალურობა
u სამართლებრივი ადეკვატურობა 

(ხელშეკ¬რუ¬ლებების ნამდვილობა და 
აღსრულდებადობა)

u უზრუნველყოფის მონიტორინგის 
ეფექტურობა

u რეპორტინგის ორგანი¬ზებულობა

უზრუნველყოფის მართვის პოლიტიკა 
განსაზღვრავს უზრუნველყოფის მისაღებ 
ტიპებსა და კრი-ტერიუმებს, შე¬ფა¬სე¬ბისა და 
დისკონტირების პოლიტიკას, არეგულირებს 
უზრუნველყო¬ფის მონიტორინგისა და 
რეპორტინგის ჩარჩოებს. 

უზრუნველყოფას შეაფასებსენ 
უზრუნველყოფის მართვისა და შეფასების 
განყოფილების შემფასებლები, რომელთა 
საქმიანობა, პოტენციური ინტერესთა 
კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, 
დამოუკიდებელია დაკრედიტების 
პროცესისაგან. გარკვეულ შემთხვევებში, 
როგორებიცაა: ბანკთან დაკავშირებულ 
პირების დაკრედიტება, ქონების დასაკუთრება 
და კომპლექსური ქონება, ბანკი იყენებს 
სათანადოდ შერჩეული გარე შემფასებლის 
მომსახურებას.

უზრუნველყოფის მონიტორინგი ხორციელდება 
რეგულარულად ინდი¬ვიდუალური ან 
სტატისტიკური მო¬ნი¬ტო¬რინგის საფუძველზე. 
ინდივიდუალური მონიტორინგისათვის 
ქონების კრიტერიუმები განსაზღვრულია 
მოქმედი რეგულაციით და ამგვარი 
მონიტორინგი ხორციელდება წელიწადში 
ერთხელ განმეორებითი შეფასების 
საფუძველზე. უზრუნველყოფის მართვისა და 
შეფასების განყოფილება ინდივიდუალური 
მონიტორინ¬გის გარდა რეგულარულად 
აწარმოებს უძრავი ქონების ბაზ¬რისა და 
ფასების სტატისტიკურ მონიტორინგს, რის 
საფუძველზეც მიიღება გადაწყვეტილება 
უძრავი ქონების ღირებულებათა 
ინდივიდუალურად გადახედვის შესახებ. 

დამატებით ბანკი რეგულარულად 
ახორციელებს ოქროს საბაზრო ფასის 
კონტროლს, რათა დადგინდეს ბანკში 
შეფასების მიმდინარე ტარიფების  
ადეკვატურობა ოქროს საბაზრო ფასებთან 
შედარებით და საჭიროების შემთხვევაში 
განხორციელდეს ოქროს შეფასების 
ტარიფების შესაბამისი კორექტირება.

ბანკის მიერ მიღებული უზრუნველყოფის 
საშუალებების ძირითადი სახეების 
მახასიათებლები
ბანკის უზრუნველყოფის მართვის პოლიტიკის 
მიხედვით, მისაღები უზრუნველყოფა 5 ტიპისაა:

u უძრავი ქონება
u მოძრავი ქონება
u ფინანსური აქტივი
u არამატერიალური აქტივი
u თავდებობა, გარანტია

კონკრეტულ შემთხვევაში ბანკისთვის მისაღები 
უზრუნველყოფა განისაზღვრება საკრედიტო 
პროდუქტის ტიპისა და მსესხებლის რისკის 
დონიდან გამომდინარე. ბანკის საკრედიტო 
პორტფელი კარგად უზრუნველყოფილია, 
უზრუნველყოფის ძირითად ტიპს კი უძრავი 
ქონება წარმოადგენს.

კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის 
ბანკის იყენებს შემდეგი ტიპის უზრუნველყოფას 
:

u ფულადი დეპოზიტები 
u ოქრო
u მესამე პირთა გარანტიები 

იმისთვის, რომ უზრუნველყოფა 
გამოიყენებოდეს კაპიტალის ადეკვატურობის 
მიზნებისთვის, ის უნდა აკმაყოფილებდეს 
ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულ 
მოთხოვნებს, „კომერციული ბანკების 
კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების 
დებულების“ შესაბამისად. 

ინფორმაცია საკრედიტო რისკის 
კონცენტრაციის შესახებ მიტიგაციის 
ინსტრუმენტების მიხედვით
ბანკის საკრედიტო პორტფელი კარგად 
უზურნველყოფილია. პორტფელის 65% 
უზრუნველყოფილია უძრავი ქონებით, 
დამატებით 5%  – ფულადი დეპოზიტებითა 
და ძვირფასეულობით (შესაბამისად, 3% და 
2%). უზრუნველყოფის სხვა ტიპებია: მოძრავი 
ქონება და მესამე პირის თავდებობები. 

უძრავი ქონება

გარანტია

არაუზრუნველყოფილი

მოძრავი ქონება

ოქრო

დეპოზიტით უზრუნველყოფილი

სხვა

65%

1% 2% 3%
5%

6%

18%
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უზრუნველყოფაში მიღებული გარანტიებისა 
და კონტრაჰენტების  ძირითადი ტიპები
საკრედიტო რისკის მიტიგაციის მიზნით 
უზრუნველყოფაში მიღებული გარანტიებისა 
და კონტრაჰენტების მნიშვნელოვან 
ნაწილს წარმოადგენს საბანკო გარანტიები/
კონტრგარანტიები. ფინანსური რისკების 
განყოფილება აფასებს ბანკებს ბიზნესის 
მხრიდან, შესაბამისი მოთხოვნის შესაბამისად. 
კერძოდ, მოთხოვნა წარმოიშვება  
ხაზინის, ვაჭრობის ფინანსირებისა და 
ბიზნესერთეულების მიერ სხვადასხვა საბანკო 
პროდუქტის ფინანსირების მიზნებისთვის. 

u ბანკთაშორისი ლიმიტების დამტკიცების 
პროცედურა 

ვაჭრობის ფინანსირების ჯგუფი იღებს 
განაცხადს კონტრაჰენტი ბანკისგან გარანტიის/
აკრედიტივის/ფაქტორინგის მოთხოვნის 
შესახებ და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას 
ფინანსური რისკების მართვის განყოფილებას. 
ასევე, ხაზინისა და ფინანსური მომსახურების 
განყოფილება აგზავნის მოთხოვნას სახაზინო 
ოპერაციების მიზნით ბანკზე ლიმიტის 
დამტკიცების შესახებ. შესაბამისობის 
რისკის მართვის განყოფილება ამოწმებს 
კონტრაქტორ ბანკს (სახაზინო ოპერაციის 
შემთხვევაში), ხოლო ვაჭრობის ფინანსირების 
ჯგუფის მოთხოვნისას – კონტრგარანტორს, 
აპლიკანტს, ბენეფიციარსა და დასაფინანსებელ 
ოპერაციას. შესაბამისობის რისკის მართვის 
განყოფილების მხრიდან დადებითი 
რეკომენდაციის მიღების შემდეგ ფინანსური 
რისკების განყოფილება აფასებს კონტრაჰენტ 
ბანკს „ბანკთაშორისი ლიმიტების განსაზღვრის 
მეთოდოლოგიის“ მიხედვით. 

ბანკთაშორისი ლიმიტები მტკიცდება 
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებისა 
(Moody’s; Fitch; S&P) და/ან შიდა მოდელის 
მიხედვით, განსაზღვრული რეიტინგის 
შესაბამისად , რომელზე დაყრდნობითაც 
განისაზღვრება ბანკზე შესაბამისი ლიმიტი 
სხვადასხვა ვადის მიხედვით. 

იმ შემთხვევაში, თუ შესაფასებელი ბანკის 
საშუალო საერთაშორისო რეიტინგი 
>=”BBB”, მაშინ ფინანსური რისკები ლიმიტის 
განსაზღვრისას ხელმძღვანელობს აღნიშნული 
რეიტინგით და აფასებს ბანკის ძირითად 
ფინანსურ და არაფინანსურ მაჩვენებლებს. 

თუ ბანკი შეფასებულია მხოლოდ 1 
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის მიერ  
ან მისი საშუალო რეიტინგი <”BBB”, ბანკის 
ფასდება შიდა მოდელის მიხედვით, რომელშიც 
გათვალისწინებულია შემდეგი ფაქტორები:

ბანკის ფინანსური მაჩვენებლები

u კაპიტალის ადეკვატურობა
u საკრედიტო პორტფელის ხარისხი
u ლიკვიდობა და ფონდირება
u მომგებიანობა

საგანგაშო სიგნალი:

u მენეჯმენტი 
u რისკმენეჯმენტის ეფექტურობა
u საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგი 
u საოპერაციო გარემო 
u მარეგულირებელი გარემო და სხვა 

სიგნალები 

ბანკის ფინანსური და არა-საფინანსო 
მაჩვენებლის გაანალიზების შემდგომ 
ფინანსური რისკების განყოფილება საკუთარ 
რეკომენდაციას  კონტრგარანტორ ბანკზე 
მოთხოვნილი პროდუქტის ლიმიტთან 
დაკავშირებით წარუდგენს შესაბამის კომიტეტს. 
ფინანსური რისკების მართვის განყოფილება 
შესაბამისი კომიტეტის განსაზღვრისა და 
დამტკიცების პროცესის ადეკვატურად 
უზრუნველსაყოფად, ხელმძღვანელობს 
დოკუმენტებით: „აქტივ-პასივების მართვის 
კომიტეტის დებულება“ და „კონტრაჰენტის 
რისკის დამტკიცების კომიტეტის მიერ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
ინსტრუქცია“. 

ვაჭრობის ფინანსირების ჯგუფისგან 
ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში 
ბანკზე მოსალოდნელი ტრანსაქციების 
განხორციელების შესახებ  შესაძლებელია 
ბანკს დაუმტკიცდეს ზოგადი ლიმიტი. 

ლიმიტებს ყოველდღიურად აკონტროლებს 
აქტივ-პასივების მართვის განყოფილება. 
დარღვევის შემთხვევაში ხდება ფინანსური 
რისკებისა  და ანგარიშსწორებისა და 
საკორესპონდენტო ურთიერთობის 
განყოფილებების ინფორმირება შესაბამისი 
პრევენციული ზომების მისაღებად. 

ბანკში შემუშავებულია „კონტრაჰენტის რისკის 
მართვის პოლიტიკა“, სადაც განსაზღვრულია 
კონტრაჰენტის რისკის მართვის ძირითადი 
პრინციპები და მართვის პროცესში ჩართული 
მხარეების პასუხისმგებლობა.

ფინანსური რისკების განყოფილების მიერ 
ყოველწლიურად გადაიხედება და განახლდება 
ბანკთაშორისი მეთოდოლოგია და ლიმიტები. 
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(სშგი) საკრედიტო რეიტინგების გამოყენება

ბანკს საკრედიტო შეფასებისთვის შეუძლია გამოიყენოს შემდეგი ორგანიზაციიების შეფასებები: 
Fitch, Moody’s და S&P. სშგი-ების გამოიყენება შემდეგი რისკკლასებისთვის: „უპირობო და 
პირობითი მოთხოვნები  მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ“, „უპირობო და პირობითი 
მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ“, „უპირობო და პირობითი  მოთხოვნები ცენტრალური 
მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ“.

საკრედიტო შეფასების ხარისხის შესაბამისობა (მაფინგი) რეიტინგებთან მოცემულია ქვედა ცხრილში: 

რისკის აპეტიტი

ბანკში შემუშავებულია რისკის აპეტიტის 
ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს რისკის 
კულტურის კომუნიკაციას ბანკის მენეჯმენტსა 
და საზედამხედველო საბჭოსთან. 

რისკის აპეტიტის ჩარჩო მოიცავს რიცხობრივ 
და ხარისხობრივ რისკის ინდიკატორებს, 
ადგენს ზღვრებს იდენტიფიცირებული 
რისკებისთვის, მათს მისაღებ დონეს, რომელიც 
შეესაბამება რისკის კულტურას და ხელს 
უწყობს ბანკის ბიზნესსტრატეგიას. 

რისკის აპეტიტის ჩარჩო გულისხმობს რისკების 
შეფასებას და მართვას რისკის ყველა 
ძირითადი კატეგორიისთვის (საკრედიტო, 
ფინანსური, საოპერაციო, ლიკვიდურობა, 
საბაზრო, კაპიტალი, საზედამხედველო 
ინდიკატორებს) ასევე კასკადირებულ 
ინდიკატორებს, რომლებიც უკეთ 
უზრუნველყოფს რისკის დროულ გამოვლენას, 
ინფორმაციის გავრცელებასა და შესაბამისი 
აქტივობების დაგეგმვას რისკის დადგომამდე. 

რისკების ეფექტური მართვის პროცესი 
მოიცავს რისკების იდენტიფიცირებას, 

ნებადართული
სშგი

საკრედიტო 
შეფასების 

ხარისხი
Fitch Moody’s S&P

საკრედიტო 
შეფასების 
ხარისხის 
შესაბამისობა – 
გრძელვადიან 
საკრედიტო 
შეფასებასთან

1 AAA-დან AA- Aaa-დან Aa3 AAA-დან AA-

2 A+ დან A- A1-დან A3 A+ დან A-

3 BBB+ დან BBB- Baa1 დან Baa3 BBB+ დან BBB-

4 BB+ დან BB- Ba1 დან Ba3 BB+ დან BB-

5 B+ დან B- B1 დან B3 B+ დან B-

6 CCC+ და უარესი Caa1 და უარესი CCC+ და უარესი

შეფასებას, სასურველი დონის დადგენას, 
მონიტორინგს, რისკების მიტიგაციის 
ქმედებების განხორციელებას იმ შემთხვევაში, 
თუ ის სცილდება ბანკის მიერ დადგენილ 
საზღვრებს. 

რისკების იდენტიფიცირება უწყვეტი პროცესია. 

რისკის იდენტიფიცირების შემდეგ ხდება მისი 
შეფასება და განისაზღვრება მატერიალურობის 
დონე. რისკის აპეტიტის ჩარჩო ყველა 
პოტენციური და პრინციპული რისკისთვის 
აწესებს ზღვრებს, რომლებიც მისაღებია 
თითოეული პარამეტრისთვის ბანკის რისკებისა 
და ბიზნესსტრატეგიის შესასრულებლად. 
რისკების შეფასებისა და მატერიალურობის 
გამოვლენის შემდეგ ორგანიზაციის რისკების 
დეპარტამენტი პასუხისმგებელია მათს 
კონსოლიდაციასა და შემდგომ მონიტორინგზე. 

თითოეული პრინციპული და 
იდენტიფიცირებული რისკის სამართავად 
აპეტიტის ჩარჩო აწესებს 3 დონეს 3 
დიაპაზონით, რომლებიც ასახავს ბანკის 
მიდგომას რისკის მიმართ:
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მწვანე ზონა  – ბანკისთვის სასურველი რისკის 
დონე, რომლის შენარჩუნებაც მნიშვნელოვანია 
ბანკის გრძელვადიანი სტრატეგიის 
უზრუნველსაყოფად;

ყვითელი ზონა  – მისაღები დონე, თუმცა 
აუცილებელია აქტივობები რისკის სასურველ, 
მწვანე ზონაში დასაბრუნებლად;

წითელი ზონა  – საგანგაშო დონე, რომელიც 
მოითხოვს სწრაფ გადაწყვეტილებებსა და 
აქტივობებს რისკის მიტიგაციისთვის. 

თითოეული დონისთვის რისკის აპეტიტის 
ჩარჩო ადგენს საჭირო შესაბამის ქმედებებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფს რისკის 
პარამეტრების უწყვეტ მართვას, მონიტორინგსა 
და სწრაფ აქტივობებს იმ შემთხვევაში, თუ 
ირღვევა რისკის პროფილის სასურველი მწვანე 
დონე. 

რისკის აპეტიტის დამტკიცებაზე 
პასუხისმგებელია ბანკის საზედამხედველო 
საბჭო. რისკის აპეტიტის მონიტორინგსა და 
ყოველდღიურ მართვაზე პასუხისმგებელია 
ორგანიზაციის რისკების დეპარტამენტი. 

რისკის აპეტიტის შედეგებისა და საჭირო 
განახლებების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება 
ბანკის დირექტორთა საბჭოს ყოველთვიური 
ანგარიშის სახით. კვარტალური შედეგები 
წარედგინება რისკის ეთიკისა და შესაბამისობის 
კომიტეტს.

კაპიტალის მართვა

ეკონომიკური კაპიტალის შეფასების 
პროცესი მნიშვნელოვანი ინსტუმენტია ბანკის 
გრძელვადიანი მდგრადობისა და სიძლიერის 
უზრუნველსაყოფად. 

ბანკის კაპიტალის მართვა მოიცავს შემდეგ 
პროცესებს:

ეკონომიკური კაპიტალის დონის შეფასება
ბანკს შემუშავებული აქვს ეკონომიკური 
კაპიტალის შეფასების შიდა მოდელები და 
მეთოდოლოგია, რომლებიც განსაზღვრავს 
კაპიტალის საჭირო რაოდენობას მოულოდნელი 
დანაკარგების მიმართ.

კაპიტალის ადეკვატურობის მოკლევადიანი 
და გრძელვადიანი პროგნოზირება
კაპიტალის ადეკვატურობის ეფექტური 
მართვისთვის ბანკი ახორციელებს 
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 
კაპიტალის ადეკვატურობის პროგნოზირებას 
მასზე მოქმედი ფაქტორების დროული 
იდენტიფიცირებისა და მოსალოდნელი ლიმიტის 
დარღვევების თავიდან ასაცილებლად.

ორგანიზაციის დონის სტრეს ტესტი
ეკონომიკური კაპიტალის შეფასების 
ფარგლებში ბანკი ასევე აფასებს კაპიტალის 
ოდენობას, რომელიც საჭიროა განსაზღვრული 
სტრესსსცენარის დადგომის შემთხვევაში. 

წინასწარ განსაზღვრული სტრესსცენარის 
საფუძველზე ითვლება დანაკარგები და 
განისაზღვრება კაპიტალის დამატებითი 
მოცულობა, რომელიც საჭირო იქნება 
სტრესტესტით  განსაზღვრული სცენარის 
დადგომისას მინიმალური მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად. 

ორგანიზაციის დონეზე საერთო სტრესტესტი 
ტარდება ყოველწლიურად. მიღებული 
შედეგები წარედგინება დირექტორატსა და 
სამეთვალყურეო საბჭოს რისკის, ეთიკისა 
და   შესაბამისობის კომიტეტს.  ამას გარდა, 
ბანკი პერიოდულად ატარებს  სენსიტიურობის 
ანალიზს კურსის გაუფასურების დონეებისა 
და მაკროგარემოს ცვლილების სხვადასხვა 
სცენარის გათვალისწინებით, რაც 
უზრუნველყოფს კაპიტალის ადეკვატური 
დონის განსაზღვრასა და ეფექტურ მართვას. 
2017 წელს მარეგულირებელმა ბანკში ჩაატარა 
სტრესტესტი განსაზღვრული სცენარის 
შესაბამისად. სტრესტესტების შედეგებს 
ითვალისწინებენ კაპიტალის ადეკვატურობის 
ჩარჩოს „პილარ-2“-ის სტრესტესტის 
ბუფერის დასადგენად. აღნიშნულ ბუფერს 
ითვალისწინებს მარეგულირებელი ბანკის 
კაპიტალის ადეკვატურობის მინიმალური 
მოთხოვნის დონის განსასაზღვრად.  

კაპიტალის ადეკვატურობის ლიმიტების 
განსაზღვრა 
რისკაპეტიტის ჩარჩოს ფარგლებში ბანკი 
აწესებს კაპიტალის ადეკვატურობის ლიმიტებს, 
რომლებიც შეესაბამება ბანკის მიერ 
შეფასებული ეკონომიკური კაპიტალის დონესა 
და ჩატარებული სტრესტესტების შედეგებს.

კაპიტალის სეგმენტებზე გადანაწილება 
(ალოცირება) და ფასწარმოქმნა 
კაპიტალის ეფექტური მართვა გულისხმობს 
ყველა საბალანსო აქტივისთვის საჭირო 
კაპიტალის მოცულობის განსაზღვრასა 
და მის ეფექტურ გადანაწილებას სესხის 
ფასწარმოქმნის მიზნებისთვის, რაც 
უზრუნველყოფს კაპიტალის დონის 
ოპტიმიზაციასა და მიზნობრივი მომგებიანობის 
შესრულებას. 

რისკების რეპორტინგი

რისკების ანალიზისა და მართვის ეფექტურ 
პროცესს ხელს უწყობს სწორი, სანდო 
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და დროული რეპორტინგი, რომელსაც 
უზრუნველყოფს რისკების რეპორტინგის 
განყოფილება.

რისკების მართვის დეპარტამენტი 
ყოველთვიურად აანალიზებს საკრედიტო 
პორტფელს. გაანალიზდება ისეთი 
მაჩვენებლები, როგორებიც არის: პორტფელის 
მოცულობა, პორტფელის ზრდის ტემპი, 
პორტფელის სტრუქტურა, ვადაგადაცილებული 
სესხები, vintage ანალიზი, კონცენტრაციის 
დონე, ვადიანობა, უმოქმედო სესხების დონე, 
სესხების ჩამოწერა-ამოღების კოეფიციენტები, 
რეზერვის ხარჯი და ა. შ. 

თითოეული მაჩვენებელი გაანალიზდება 
როგორც ჯამური პორტფელისთვის, ასევე 
თითოეული სეგმენტისთვის ისტორიულ და 
დაგეგმილ მაჩვენებლებთან მიმართებით. 
გარდა საკრედიტო ანალიზისა, ყოველთვიურად 
გაანალიზდება საოპერაციო და ფინანსური 
რისკები, ასევე ხდება რისკპროფილის 
რისკაპეტიტის ლიმიტებთან შესაბამისობის 
მონიტორინგი. 

რისკების მართვის შედეგები და ანალიზი 
ყოველთვიური ანგარიშის სახით წარედგინება 
დირექტორთა საბჭოს, კვარტლის შედეგები 
განიხილება სამეთვალყურეო საბჭოს რისკის, 
ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტთან. 

აღნიშნული ანგარიშები მოიცავს შემდეგ 
ძირითად საკითხებს:

u ქვეყნის  ეკონომიკური მდგომარეობის 
მოკლე მიმოხილვა;

u საკრედიტო შედეგების ანალიზი;
u საოპერაციო რისკების შედეგები;
u ფინანსიური რისკების შედეგები;
u რისკაპეტიტი;
u კაპიტალის მართვა;

გარდა სტანდარტული ინფორმაციისა, რისკების 
შედეგებისა და ანალიზის წარდგენისას 
განიხილება მნიშვნელოვანი მიმდინარე 
საკითხები, როგორიცაა:

u რეგულარული ცვლილებები;
u რისკების სტრატეგიული ამოცანების 

შესახებ ინფორმაცია;
u მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური თუ 

სტრატეგიული ცვლილებებს; 

ანაზღაურების პოლიტიკა  
უმაღლესი ხელმძღვანელობისა 
და არააღმასრულებელი 
დირექტორებისთვის  

მიმოხილვა

უმაღლესი ხელმძღვანელობისა და 
არააღმასრულებელი დირექტორებისთვის 
ანაზღაურების პოლიტიკას განსაზღვრავს 
ჯგუფის ანაზღაურების კომიტეტი და ამტკიცებს 
საბჭო.  ანაზღაურების საკითხი ასევე 
ექვემდებარება აქციონერთა თანხმობას 
წლიურ საერთო კრებაზე.    

არსებული ანაზღაურების სქემა უმაღლესი 
ხელმძღვანელობისთვის შემუშავდა 
დამოუკიდებელი კონსულტანტების 
მხარდაჭერით, განხორციელდა 2015 წლის 17 
ივნისს და მოიცავს პერიოდს 2015 წლიდან 
2018 წლის დასრულებამდე. ჯგუფი მუშაობდა 
EY-თან ერთად არსებული ანაზღაურების 
პოლიტიკის გადასახედად უმაღლესი რგოლის 
აღმასრულებელი დირექტორებისთვის. 
არსებული ანაზღაურების პოლიტიკა 
დამტკიცდა 2017 წლის წლიურ საერთო კრებაზე 
და ძალაშია 2018 წლის ბოლომდე.

EY-მ ასევე რეკომენდაცია მისცა ჯგუფს 
არააღმასრულებელი დირექტორების 
კომპენსაციის შესახებ. არსებული 
ანაზღაურების სქემა არააღმასრულებელი 
დირექტორებისთვის დამტკიცდა 2017 წლის 
წლიურ საერთო კრებაზე და ძალაშია 2018 
წლის 1 იანვრიდან სამი წლის განმავლობაში.  

ანაზღაურების კომიტეტის შემადგენლობაში 
შედიან მხოლოდ სხვადასხვა კვალიფიკაციისა 
და გამოცდილების მქონე დამოუკიდებელი 
არააღმასრულებელი დირექტორები. 
კომიტეტის წევრები არიან: სტეფანო მარსალია 
(თავმჯდომარე), ნიკოლოზ ენუქიძე, ერიკ 
რაჯენდრა და ნიკოლას ჰააგი.    

ანაზღაურების კომიტეტი უზრუნველყოფს, რომ 
უმაღლესი ხელმძღვანელობის ანაზღაურება 
შეესაბამებოდეს მათს საქმიანობას და ქმნის 
მოტივაციას ჯგუფის სტრატეგიის მისაღწევად, 
აკმაყოფილებს შესაბამის მარეგულირებელ 
და საუკეთესო პრაქტიკის მოთხოვნებს, 
ითვალისწინებს აქციონერთა და სხვა 
დაინტერესებულ პირთა მოსაზრებებს.     

უმაღლესი ხელმძღვანელობის
ანაზღაურება მოიცავს:

u ფიქსირებულ კომპენსაციას, რომელიც 
მოიცავს გადახდას როგორც ნაღდი 
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ფულით, ასევე აქციების სახით;
u წლიური ბონუსი ეფუძნება მოკლევადიანი 

ეფექტურობის მაჩვენებლების (KPIs) 
მიღწევის დონეს და მოიცავს ანაზღაურებას 
მხოლოდ აქციების გზით.  

არააღმასრულებელი დირექტორების 
ანაზღაურება განისაზღვრება ყოველთვიური 
ფიქსირებული ფულადი ანგარიშსწორებით და 
ეფუძნება საუკეთესო პრაქტიკას, კონკრეტულად 
FTSE 250 ფინანსური კომპანიის საბჭოს წევრობის 
ანაზღაურებას, ასევე ასახავს იმ ინდივიდუალურ 
ფუნქციებს, რომლებსაც ასრულებენ 

თავმჯდომარე და მისი მოადგილე ჯგუფის 
ფარგლებში.

ანაზღაურების პოლიტიკა 
არააღმასრულებელი 
დირექტორებისთვის 

არააღმასრულებელი დირექტორები იღებენ 
ანაზღაურებას როგორც კომპანიისგან, ასევე 
მთავარი შვილობილი კომპანიისგან (სს თიბისი 
ბანკი) შესაბამის საბჭოებსა და კომიტეტებში 
ნამუშევარი დროის პროპორციულად.

კომპონენტი მიზანი და კავშირი სტრატეგიასთან ოპერაცია

ანაზღაურება

ჯგუფის არააღმასრულებელი 
დირექტორისთვის სათანადო 
ანაზღაურების უზრუნველყოფა, 
რომელიც საკმარისია 
მაღალპროფესიონალი პირების 
მოზიდვის, შენარჩუნებისა და 
მოტივირებისათვის, რომელთაც 
გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია, 
ცოდნა და გამოცდილება ჯგუფის 
სტრატეგიის განხორციელების 
ხელშეწყობისთვის.

გარდა ამისა, თავმჯდომარისა 
და მისი მოადგილისთვის ჯგუფის 
ანაზღაურების პოლიტიკა მიუთითებს 
თითოეული მათგანის მნიშვნელოვან 
და უნიკალურ როლს ჯგუფის 
ფარგლებში. 

ჯგუფი უზრუნველყოფს არააღმასრულებელი 
დირექტორების ანაზღაურებას, რომლის ოდენობასაც 
განსაზღვრავს ანაზღაურების კომიტეტი.    

ანაზღაურების კომიტეტი ინარჩუნებს უფლებას, 
განსაზღვროს არაუმაღლესი ხელმძღვანელობის 
ანაზღაურება განსხვავებულად, საკუთარი 
შეხუდულებისამებრ. ანაზღაურების კომიტეტის 
ამგვარი უფლება გამოყენებულ იქნება სამართლიანად 
და გონივრულად,  საბაზრო პრაქტიკასთან შედარებით 
და ბიზნესსტრატეგიასთან დაკავშირებით.

ანაზღაურება, ზოგადად, ხორციელდება 
ყოველთვიურად ნაღდი ფულით, თუმცა ანაზღაურების 
კომიტეტი ინარჩუნებს უფლებას სხვადასხვა 
საფუძველზე მოახდინოს ანაზღაურება.   

ანაზღაურების ოდენობას პერიოდულად გადახედავს 
და აკორექტირებს ანაზღაურების კომიტეტი, გარეშე 
კომპარატორებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა: 
ჯგუფის მსგავსი ჯგუფები, თავმჯდომარის ან 
კომიტეტის როლი და პასუხისმგებლობები, სხვა 
საბაზრო ფაქტორები.

ხარჯები

არა-აღმასრულებელი დირექტორების 
ხარჯების ანაზღაურება რომელიც 
გაწეულია მათ მიერ თავიანთი 
თანამდებობრივი მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით, და 
იმის უზრუნველყოფა, რომ ჯგუფს 
ჰქონდეს არა-აღმასრულებელი 
დირექტორის ინფორმაცია 
საჭიროების მიხედვით.  

ჯგუფმა არააღმასრულებელ დირექტორებს შესაძლოა 
აუნაზღაუროს მათ მიერ მოვალეობის შესრულებასთან 
დაკავშირებით გაწეული ხარჯები, მათ შორის – 
საბჭოსა და კომიტეტის კრებებზე დასწრებითვის 
დახარჯული  (როგორიცაა, მაგალითად, მგზავრობის, 
საცხოვრებლის, სხვა სამივლინებო და პერსონალური 
უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებული ხარჯები), 
საბჭოს/კომიტეტის სადილთან, საბჭოს  ტრენინგთან, 
დირექტორებისა და ხელმძღვანელი პირების 
პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან, პროფესიული 
მოვალეობების შესახებ კონსულტაციასა და 
კორპორაციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 
გაწეული ხარჯები (ან ჯგუფს შეუძლია პირდაპირ 
გადაიხადოს ასეთი ხარჯები).

თავმჯდომარისა და მისი მოადგილისთვის სს თიბისი 
ბანკი უზრუნველყოფს დაზღვევას, კომპანიის 
ავტომობილით მომსახურებას, დაცვის მომსახურებას 
– მხოლოდ თავმჯდომარისთვის, რაც მოქმედი და 
ფართოდ დანერგილი პრაქტიკაა საქართველოს 
ბაზარზე.
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ანაზღაურების პოლიტიკა უმაღლესი ხელმძღვანელობისთვის 

კომპონენტი მიზანი და კავშირი ჯგუფის 
სტრატეგიასთან ოპერაცია შესრულების 

მაჩვენებელი

ხელფასი –
ნაღდი 
ფულისა და 
გადავადებული 
აქციების სახით

ხელფასები განისაზღვრება 
საბაზრო პრაქტიკის საფუძველზე 
და თითოეული ტოპმენეჯერისთვის 
კონკურენტუნარიანი 
ფიქსირებული შემოსავლის 
უზრუნველყოფის მიზნით, 
დირექტორის ეფექტური 
ანაზღაურებისთვის, ჯგუფის 
ფარგლებში თითოეული 
დირექტორის  როლის, 
პასუხისმგებლობის,  შესაბამისი 
კვალიფიკაციისა და 
გამოცდილების საფუძველზე. 

ხელფასი ნაღდი ფულის სახით.

ხელფასის ნაწილი ნაღდი 
ფულის სახით განსაზღვრულია 
ტოპმენეჯერების   ყოველდღიური 
საცხოვრებელი ხარჯებისთვის.  

ხელფასი გადავადებული აქციის 
სახით. ხელფასის ნაწილი 
გადავადებული აქციის სახით 
გადაეცემა  10%/10%/80% 
სამი წლის განმავლობაში 
და განსაზღვრულია ჯგუფის 
გრძელვადიანი წარმატების 
ხელშეწყობისთვის ტოპმენეჯერთა 
და აქციონერთა ინტერესების 
შესაბამისად.

გარდა ამისა, გადაცემამდე, 
გადავადებული აქციები 
რეგისტრირებულია მონაწილის 
სახელით და მონაწილეს უფლება 
აქვს, მიიღოს დივიდენდები და 
მისცეს ხმა, თუმცა გადავადებული 
აქციები  გადაცემამდე 
ექვემდებარება შეზღუდვებს. 

თავდაპირველი 
ხელფასები განისაზღვრება 
ანაზღაურების კომიტეტის 
მიერ, პასუხისმგებლობებისა 
და საბაზრო მონაცემების 
საფუძველზე და აისახება 
ჯგუფთან ტოპმენეჯერის 
მომსახურების 
ხელშეკრულებაში.   

ტოპმენეჯერს შესაძლოა 
გადაეხადოს ცალკე 
ხელფასი ფუნქციისა და 
პასუხისმგებლობის მიხედვით 
სხვადასხვა საწარმოებში 
„თიბისი ჯგუფის“ ფარგლებში, 
რომელიც მიეთითება 
ცალკე მომსახურების 
ხელშეკრულებაში 
რელევანტურ საწარმოსთან.     

ანაზღაურების კომიტეტის 
გადაწყვეტილებით, 
ჯარიმა (მალუსი) და 
დაკავების პოლიტიკა 
შეიძლება გამოიყენებოდეს 
არაგრანტირებული 
გადავადებული კომპენსაციის 
ყველა თანხაზე, რომელიც 
მოიცავს ხელფასის 
გადავადებული აქციის 
ნაწილს. 

არ ექვემდებარება 
შესრულებას.
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კომპონენტი მიზანი და კავშირი ჯგუფის 
სტრატეგიასთან ოპერაცია შესრულების 

მაჩვენებელი

გადავადებული 
აქციის 
ბონუსები

ძლიერი სამოტივაციო 
ინსტრუმენტის 
უზრუნველყოფა და  KPIs-ის 
მიღწევა, ანაზღაურების 
უზრუნველყოფა აღნიშნული 
KPIs-ის მიღწევის 
ფარგლებში . 

KPIs შეირჩევა 
ტოპმენეჯერების 
ინტერესთა ჯგუფის 
სტრატეგიულ მიზნებთან 
თანხვედრის მიზნით. 

გარდა ამისა, პრემიები 
ენიჭება 10%-ის ოდენობით 
პირველი წლის ბოლოს / 
10%  – მეორე წლის ბოლოს 
/ 80% – მესამე წლის ბოლოს 
მინიჭების თარიღიდან და 
განსაზღვრულია ჯგუფის 
გრძელვადიანი წარმატების 
ხელშეწყობისთვის, 
ტოპმენეჯერთა და 
აქციონერთა ინტერესების 
შესაბამისად.   

გარდა ამისა, 
აქციები მინიჭებამდე  
რეგისტრირებულია 
მონაწილის სახელით და 
მონაწილეს უფლება აქვს 
მიიღოს დივიდენდები 
და მისცეს ხმა. თუმცა 
გადავადებული აქციები 
ექვემდებარება შეზღუდვებს 
მათ გადაცემამდე.

KPIs-ს განსაზღვრავს ანაზღაურების 
კომიტეტი თითოეულ წელს. 
KPIs-ის მიღწევის ფარგლებში 
ანაზღაურების კომიტეტი იღებს 
გადაწყვეტილებას (საკუთარი 
შეხედულებისამებრ), გასცეს 
პრემია თუ არა და განსაზღვროს 
პრემიის ოდენობა.   

პრემიები არის დისკრეციული 
ბუნებისა და ჯგუფი არ უხდის 
გარანტირებულ ბონუსებს 
ტოპმენეჯერებს.  

KPIs კომერციულად მგრძნობიარეა 
და რეტროსპექტულად უნდა 
გამჟღავნდეს წლიურ ანგარიშში 
პრემიის თარიღის მომდევნო წელს.   

ანაზღაურების კომიტეტს ასევე 
უფლება აქვს, შეასწოროს  
KPIs წლის განმავლობაში 
არსებითი მოვლენების 
გასათვალისწინებლად, 
როგორებიცაა (და არა 
მხოლოდ):   მნიშვნელოვანი 
კორპორაციული ღონისძიებები, 
ცვლილებები ცალკეული პირის 
პასუხისმგებლობებში და/ან 
სავალუტო კურსში. 

გარდა ამისა, თუ ნებისმიერ დროს 
დისკრეციული პრემიის გაცემის 
შემდეგ დაფიქსირდება არსებითი 
უზუსტობები ფინანსურ შედეგებში 
წლის განმავლობაში, როცა გაიცა 
პრემია, ანაზღაურების კომიტეტს 
უფლება აქვს, მოითხოვოს ზოგი 
ან ყველა პრემიის დაბრუნება 
(ან არგადახდა), რომელიც  
არაგარანტირებულია (ან 
გადაუხდელი) აღნიშნული წლის ან 
ნებისმიერი მომდევნო ფინანსური 
წლის განმავლობაში. 

პრემიები შეიძლება 
დაკმაყოფილდეს აქციების, ნაღდი 
ფულის ან ნულოვანი ღირებულების 
ოპციების გამოყენებით.  

პრემიების მინიჭება ხდება უწყვეტი 
შრომითი პირობის, ჯგუფის  
ჯარიმისა (მალუსი) და დაკავების 
პოლიტიკის საფუძველზე, ენიჭება 
სამი წლის განმავლობაში, პრემიის 
თარიღის შემდეგ. 

KPIs მოიცავს 
კორპორაციული და 
ინდივიდუალური 
ეფექტურობის 
კრიტერიუმებს.   

კორპორაციული  
KPIs შესაძლოა 
მოიცავდეს ფინანსურ 
მაჩვენებლებს, 
როგორებიცაა: 
ძირითადი შემოსავალი 
კაპიტალზე, მოგება 
დაბეგვრამდე, რისკის 
ღირებულება, საერთო 
სესხის საბაზრო წილი 
და არაფინანსური 
გრძელვადიანი 
ფოკუსმაჩვენებლები 
(კლიენტის 
მომსახურების ხარისხი 
და ადამიანური 
რესურსები  eNPS).

ინდივიდუალური 
ეფექტურობის 
კრიტერიუმები 
შესაძლოა მოიცავდეს 
ინდივიდუალურ 
სტრატეგიულ მიზნებს, 
რომლებიც იცვლება 
პირის შესაბამისად, და 
შესაძლოა მოიცავდეს  
სალარო ოპერაციების 
შედეგებს,  ხარჯების 
მართვას, პრობლემური 
სესხების კოეფიციენტს,  
მაჩვენებლებს ბრენდის, 
კულტურისა და 
კონტროლის ზომების, 
ასევე სტრატეგიული 
ინიციატივების 
შესრულების შესახებ.
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კომპონენტი მიზანი და კავშირი ჯგუფის 
სტრატეგიასთან ოპერაცია შესრულების 

მაჩვენებელი

პენსია

ჩვენი თანამშრომლების 
ხელშეწყობა 
მათთვის პენსიების 
გადახდისა და საბაზრო 
კონკურენტუნარიანი 
სოციალური პაკეტის 
შენარჩუნების მიზნით 
ტოპმენეჯერის მოსაზიდად 
და   მოსაწვევად.

ჯგუფმა შესაძლოა  წარმოადგინოს 
განსაზღვრული შენატანების 
საპენსიო ფონდი საქართველოში 
არსებული საპენსიო რეფორმის 
ან პრაქტიკის გათვალისწინებით.  
საპენსიო ფონდის საქმიანობას 
განიხილავს ანაზღაურების 
კომიტეტი სამართლიანად და 
გონივრულად,  საუკეთესო  
საბაზრო პრაქტიკის 
გათვალისწინებით. 

ასეთ შემთხვევაში არ იქნება 
გათვალისწინებული არანაირი 
პირობა საპენსიო გადახდების 
დაკავების ან დაბრუნების შესახებ. 

არ ექვემდებარება 
შესრულებას.

სარგებელი

სარგებელი 
წარმოდგენილია 
საქართველოს საბაზრო 
პრაქტიკის შესაბამისად 
და განსაზღვრულია 
იმ ოდენობით, 
რომელიც საკმარისია  
მაღალკვალიფიციური 
კადრების მოსაზიდად და 
დასასაქმებლად.

ტოპმენეჯერებისთვის 
ხელმისაწვდომი სარგებელი 
მოიცავს დაზღვევას 
(როგორებიცაა: სამედიცინო, 
სიცოცხლის და შრომისუუნარობის 
დაზღვევა), სამედიცინო 
შემოწმებას,   tax gross 
ups-ს, დირექტორებისა და 
ხელმძღვანელი პირების 
პასუხისმგებლობის დაზღვევას, 
ავტომობილით მომსახურებას, 
პირადი უსაფრთხოების ზომებსა 
და დახმარებას საგადასახადო 
დეკლარაციების   შევსებაში 
საჭიროების შემთხვევაში.

ტოპმენეჯერს უნაზღაურდება 
გონივრული სამივლინებო 
ხარჯები, რომლებსაც გასწევს 
მომსახურების კონტრაქტებით 
გათვალისწინებული 
მოვალეობების შესრულების დროს,  
დამადასტურებელი ქვითრების 
წარდგენის საფუძველზე.

გადასახადის გათანაბრებას 
ტოპმენეჯერს გადაუხდიან 
იმ შემთხვევაში, თუ მისი 
ანაზღაურების რაიმე ნაწილი 
დაექვემდებარება ორმაგ 
დაბეგვრას. 

არ ექვემდებარება 
შესრულებას.
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მატერიალური რისკის ამღები პირები

ქვემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფები, რომლებიც 
აკმაყოფილებენ მატერიალური რისკის ამღებ 
პირთა კრიტერიუმებს, არსებით გავლენას 
ახდენენ ბანკის პროფილზე:

u უმაღლესი მენეჯმენტი, სამეთვალყურეო 
საბჭო

u სხვა პირები, რომელთაც აქვთ 
მნიშვნელოვანი გავლენა შემდეგ 
ფუნქციებზე:

• შესაბამისობა და შიდა აუდიტი;
• იურიდიული საკითხები, ფინანსები, მათ 

შორის – გადასახადები და ბიუჯეტირება, 
ადამიანურ რესურსები, ანაზღაურების 
პოლიტიკა, ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები ან ეკონომიკურ 
ანალიზი;

• ლიკვიდურობის, საოპერაციო და 
საპროცენტო განაკვეთის რისკების 
მართვა; პასუხისმგებლობა  
ყოველდღიური ბიზნესის მართვაზე, 
რისკებზე ან მის საკონტროლო 
ფუნქციებზე.

• საკრედიტო რისკის მართვა;
• ახალი პროდუქტების წარდგენის 

გადაწყვეტილების მიღება.

u სხვა მაღალანაზღაურებადი პირები, 
რომელთა აქტივობასაც შეიძლება ჰქონდეს 
მნიშვნელოვანი გავლენა ჯგუფის რისკების 
პროფილზე.

ანაზღაურება ბანკში

ბანკის შუა რგოლის მენეჯერები ნაღდი ფულის 
სახით იღებენ მთლიან ხელფასს, მათ აქვთ 
ასევე წლიური ბონუსკომპენსაცია, რომელიც 
შედგება ნაღდი ფულისა და აქციებისგან.

ქვემოთ მოყვანილია აქციებით მიღებული 
შემოსავლის სქემა წლიური ბონუსის 
დასაანგარიშებლად. 

აქციებით კომპენსაციის სქემა

ყოველი წლის განმავლობაში, წინასწარ 
განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, 
გარკვეული რაოდენობის აქციები გადაეცემა 
ბანკის შუა რგოლის მენეჯერებს. შესრულების 
ინდიკატორები გამოიყენება თითოეული 
ადამიანის ინდივიდუალურად შესაფასებლად, 
რომლის მიხედვითაც შემდეგ დგინდება 
გადასაცემი აქციების რაოდენობა. აქციები 
გადავადდება ხდება სამი წლის განმავლობაში. 
კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილებამდე 
აქციების გასხვისება შეუძლებელია.

პირობები ითვალისწინებს უწყვეტ დასაქმებას,  
სანამ სქემის მონაწილეთა თანდათანობით 
გადაყვანა არ დასრულდება. 

რისკების გათვალისწინება ბანკის 
ანაზღაურების სისტებაში

ბანკში არსებული ანაზღაურების პოლიტიკა 
და პროცედურები უზრუნველყოფს ბალანსის 
დაცვას ბანკის ბიზნესმიზნების მიღწევასა და 
რისკის სასურველ პროფილს შორის. 

ანაზღაურების სისტემა უზრუნველყოფს, 
რომ მაკონტროლებელი ფუნქციის მქონე 
თანამშრომლებისთვის (რისკების მართვა, 
შესაბამისობა და შიდა აუდიტი) შეფასება და 
შესაბამისი ანაზღაურება დამოუკიდებელი იყოს 
მათი ზედამხედველობის/კონტროლის ქვეშ 
არსებული ერთეულების ბიზნესშედეგებისაგან 
და ფასდებოდეს გამომდინარე მათ მიერ 
შესრულებული ფუნქციების ეფექტურობიდან  
და ხარისხიდან.

ბანკის ანაზღაურების სისტემა შეესაბამება 
რისკის მართვის სტრატეგიას. ის მოიცავს 
ანაზღაურების ცვლად კომპონენტს, 
რომელიც ფარავს ბანკის ძირითად 
რისკებს, როგორებიცაა: საკრედიტო, 
საოპერაციო, ფინანსური (ლიკვიდობისა 
და საბაზრო რისკები), შესაბამისობისა და 
მარეგულირებლის რისკი (თითოეული რისკის 
შესახებ დეტალური ინფორმაცია  მოცემულია 
თავში „ძირითადი რისკები“).

ცვლადი ანაზღაურება მოიცავს როგორც 
რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი 
შეფასების კომპონენტებს. ისინი 
განისაზღვრება ყოველი წლის დასაწყისში 
და ინდივიდუალურია სტრუქტურული 
ერთეულისთვის, საქმიანობისა და ფუნქციის 
შესაბამისად. თითოეული მიმართულების 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მიზნები 
განისაზღვრება ბანკის სტრატეგიისა 
და რისკაპეტიტის შესაბამისად და 
უზრუნველყოფს ბანკის მთლიანი მიზნების 
შესრულებას. ანაზღაურების კომპონენტში 
მოცემული მიზნები გათვალისწინებულ 
იქნება როგორც რისკების მართვის, 
ასევე შესაბამისი ბიზნესმიმართულებების 
თანამშრომელთათვის.

ცვლადი ანაზღაურების კომპონენტების უკეთ 
საილუსტრაციოდ ქვემოთ მოცემულია რისკის 
რამდენიმე შესაძლო ინდიკატორი, როგორც 
რაოდენობრივი მიზნის მაგალითები:
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u უმოქმედო სესხების წილი პორტფელში 
(non performing loans ratio)  – მოცემული 
რისკის ინდიკატორის მიხედვით, ხდება  
საკრედიტო რისკების გათვალისწინება 
ცვლად ანაზღაურებად  სისტემაში. 
შესრულების დონეები განსაზღვრულია 
როგორც ბანკის ბიზნესსეგმენტების, ასევე 
მთლიანი ბანკის დონეზე;

u რეზერვის ხარჯი  – მოცემული 
რისკის ინდიკატორი საკრედიტო 
რისკების მიმართულების კიდევ ერთი 
რაოდენობრივი მიზანია, რომელიც 
ასევე განისაზღვრება როგორც ბანკის 
ბიზნესსეგმენტების, ასევე მთლიანი ბანკის 
დონეზე;

u საოპერაციო რისკების წმინდა დანაკარგის 
მაჩვენებელი –საოპერაციო რისკების 
მოცემული რაოდენობრივი ინდიკატორი 
უზრუნველყოფს ბანკის საოპერაციო 
რისკებისგან წარმოშობილი დანაკარგების 
შემცირების მოტივაციას. 

რაც შეეხება ხარიხსობრივი მიზნების 
მაგალითებს, მათ შეიძლება განეკუთვნებოდეს: 
შესაბამისი რისკების მართვის მოდელის 
გაუმჯობესება/ახლის დანერგვა და სხვა., 
რომელიც ემსახურება ბანკის სტრატეგიული 
მიზნების ეფექტურად განხორციელებას, 
პროცესების ოპტიმიზაციასა და რისკების 
მართვის გაუმჯობესებას.








