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გაცვლითი კურსის ცვლილებიდან მომდინარე საკრედიტო რისკის (Currency Induce 

Credit Risk - CICR) შეფასების მიზნებისთვის ჰეჯირებული მსესხებლების განსაზღვრის 

პრინციპები 

 

1. ამ პრინციპებით გათვალისწინებული მიდგომების გამოყენების მიზნით, 

კომერციულმა ბანკმა დეტალურად უნდა გააანალიზოს და დაადოკუმენტიროს თითოეული 

შესაბამისი შემთხვევა. აღნიშნული მოთხოვნისთანავე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის. ამ პრინციპებთან შესაბამისობა უნდა შეფასდეს სესხის 

გაცემისას და გადამოწმდეს წელიწადში ერთხელ. გადამოწმებისას გამოყენებულ უნდა იქნეს 

მაქსიმუმ ბოლო 6 თვის მდგომარეობით არსებული ინფორმაცია. ამასთან, მსესხებლების 

ჰეჯირების/არაჰეჯირების საკითხის განხილვისას, შემოსავლისა და ვალდებულებების 

ვალუტათა შორის სხვაობა განხილულ უნდა იქნეს არა მხოლოდ ლართან მიმართებით, 

არამედ ნებისმიერი განსხვავებული ვალუტის შემთხვევაში, მაგ. USD/EUR და სხვა.  

 

2. გაცვლითი კურსის ცვლილებიდან მომდინარე საკრედიტო რისკის (CICR) შეფასების 

მიზნებისთვის, მსესხებლის ჯამური რისკის პოზიციები სისტემის მიმართ ან მათი ნაწილი 

შეიძლება მიეკუთვნოს ჰეჯირებულ ტიპს:  

 

ა) მოთხოვნები, რომელთა დაფარვაც გათვალისწინებულია/დამოკიდებულია მრავალმხრივი 

განვითარების ბანკებისა და იმ ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, რომელთა მიმართ არსებული 

რისკის პოზიციები იწონება 0%-ში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 

28 ოქტომბრის №100/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების კაპიტალის 

ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების“ შესაბამისად, ასევე მოთხოვნები იმ 

კომპანიების მიმართ, რომელთა შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს სესხის ვალუტის ქვეყნის 

სამთავრობო დაწესებულებებისგან მისაღები სახსრები;  

 

ბ) მოთხოვნები, რომელთა დაფარვაც გათვალისწინებულია სტანდარტიზებული სასაქონლო 

პროდუქტების (Commodities financing) წარმოება/ვაჭრობიდან მიღებული შემოსავლებით 

(გარდა იმ იმპორტიორების მიმართ არსებული მოთხოვნებისა, რომლებიც ეწევიან 

იმპორტირებული საქონლით ვაჭრობას საქართველოში. მაგალითად, საწვავის, ხორბლის და 

ა.შ. იმპორტიორები) და როდესაც ამ სესხის დაფარვისათვის გათვლილი სტანდარტიზებული 

სასაქონლო პროდუქტები ივაჭრება (ფასი ყალიბდება) სესხის ვალუტაში. ამასთან, საბანკო 

სექტორის რისკის პოზიცია აღნიშნული პირების მიმართ უნდა აღემატებოდეს 5 მლნ ლარს;  

 

გ) მოთხოვნები, რომელთა დაფარვაც გათვალისწინებულია საექსპორტო საქმიანობით 

მიღებული შემოსავლებით, პროდუქტის სარეალიზაციო ფასი დაფიქსირებულია სესხის 

ვალუტაში. ამასთან, თუ საბანკო სექტორის რისკის პოზიცია ასეთი კომპანიის მიმართ 

ნაკლებია 5 მლნ ლარზე, ჯამური რისკის პოზიცია, რომელიც არ შეიწონება CICR-ის 

მიზნებისათვის, არ უნდა აღემატებოდეს მსესხებლის ბოლო სამი წლის განმავლობაში 

ექსპორტით მიღებული შემოსავლების ჯამს; 
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დ) მოთხოვნები, რომელთა დაფარვაც გათვალისწინებულია სასტუმროებიდან მიღებული 

შემოსავლებით, ამასთან, სასტუმროს მომხმარებლების უმრავლესობას (>50%) წარმოადგენენ 

უცხო ქვეყნის ვიზიტორები და საბანკო სექტორის რისკის პოზიცია აღემატება 5 მლნ ლარს; 

ე) მოთხოვნები, რომელთა დაფარვაც გათვალისწინებულია ელექტროენერგეტიკის წარმოების 

სექტორიდან მიღებული შემოსავლებით - რისკის პოზიციის 50%-ი, თუ საბანკო სექტორის 

რისკის პოზიციის ღირებულება აღემატება 5 მლნ ლარს;  

ვ) მსესხებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ფინანსურ 

კოეფიციენტებს. ამასთან, ვალდებულებებში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მსესხებლის 

ყველა იურიდიული ვალდებულება, მაგალითად, თავდებობა: 

ვ.ა) მთლიანი ვალდებულებები შეფარდებული საოპერაციო მოგებასთან საპროცენტო 

ხარჯების, ცვეთის, ამორტიზაციისა და გადასახადების გადახდამდე (Debt/EBITDA) <=1.5; 

ვ.ბ) საოპერაციო მოგება, საპროცენტო ხარჯებისა და გადასახადების გადახდამდე 

შეფარდებული საპროცენტო ხარჯებთან (EBIT/Interest Expenses) >=5.0; 

ვ.გ) საკუთარი კაპიტალი შეფარდებული მთლიან აქტივებთან (Equity/Assets) >=75%. 


