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მიმოხილვა

2022 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის“
შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც სხვა ტექნიკური
ხასიათის საკითხებთან ერთად, სისტემაში იურიდიული პირების დამატებას
გულისხმობს. მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის
სააგენტოს მხრიდან ჩატარდა აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე აქტივობები -
მათ შორის, დაიგეგმა შესაბამისი საინფორმაციო კამპანია, შედგა აქტიური კომუნიკაცია
კომერციულ ბანკებთან, განახლდა რიგი სამართლებრივი აქტები.

საქართველომ მიიღო დასტური 2022 წლის 1 იანვრიდან დეპოზიტების დაზღვევის
საერთაშორისო ასოციაციაში (IADI) გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. დეპოზიტების
დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაცია წარმოადგენს აღნიშნულ სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობის მთავარ პლატფორმას და მასში გაწევრიანება მნიშვნელოვანი
წინგადადგმული ნაბიჯია სისტემის შემდგომი განვითარების და ეფექტიანობის გაზრდის
კუთხით.

დაიგეგმა და განხორციელების ეტაპზეა სისტემის ცნობადობის შესახებ
სოციოლოგიური კვლევა. აღნიშნული კვლევის შედეგები სააგენტოს მიაწვდის
ინფორმაციას სისტემის შესახებ საზოგადოებაში არსებული ცნობადობის, განწყობების და
საინფორმაციო წყაროების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანია შემდგომი კამპანიების სწორი
დაგეგმვისთვის.

გრძელდება კომერციული ბანკებისგან ყოველთვიური ანგარიშგებით
წარმოდგენილი მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება და ანალიზი, ასევე,
საინვესტიციო პოლიტიკით განსაზღვრული შესაბამისი აქტივობები.
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კომერციული ბანკების ანგარიშგება და რეგულარული სადაზღვევო
შენატანები

სააგენტოში გრძელდება კომერციული ბანკების მიერ წარმოდგენილი
ყოველთვიური ანგარიშგების ანალიტიკური დამუშავება.

2021 წლის ოქტომბრის აგრეგირებული მონაცემებით, დეპოზიტების საერთო
მოცულობამ 37 256 266 276 ლარი შეადგინა, საიდანაც ფიზიკური პირების დეპოზიტების
მთლიანი მოცულობა 19 969 082 572 ლარი, ხოლო მასში დაზღვეული დეპოზიტების
ნაწილი 4 267 309 026 ლარი იყო. ამავე თვის შედეგებით, ბანკების მიერ გადახდილი
თანხის სრულმა მოცულობამ 2 655 607 ლარი შეადგინა.

2021 წლის ნოემბრის თვეში, დეპოზიტების საერთო მოცულობამ 36 715 126 546
ლარი შეადგინა, საიდანაც ფიზიკური პირების დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა 19 592
952 869 ლარი, ხოლო მასში დაზღვეული დეპოზიტები - 4 277 486 929 ლარი იყო.
რეგულარული შენატანის მთლიანი მოცულობა 2 666 700 ლარით განისაზღვრა.

2021 წლის დეკემბრის მდგომარეობით დეპოზიტების საერთო მოცულობამ 38 030
232 550 ლარი შეადგინა, საიდანაც ფიზიკური პირების დეპოზიტების მთლიანი
მოცულობა 20 291 183 577 ლარი, ხოლო მასში დაზღვეული დეპოზიტები - 4 555 987 311
ლარი იყო. რეგულარული შენატანის მთლიანი მოცულობა 2 788 362 ლარით განისაზღვრა.

2021 წლის იანვრიდან დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა (ფიზიკური და
იურიდიული პირები) საშუალოდ თვიურად 0.61%-ით იზრდებოდა. მაქსიმალური ზრდა
2021 წლის დეკემბერში დაფიქსირდა, როდესაც დეპოზიტების მთლიანმა მოცულობამ
3.58%-ით მოიმატა. რაც შეეხება ფიზიკური პირების დეპოზიტებს, მათი მოცულობა
საშუალოდ 0.80%-ით გაიზარდა. ფიზიკური პირების და მათ შორის დაზღვეული
დეპოზიტების მაქსიმალური ზრდა 2021 წლის დეკემბრის თვეში დაფიქსირდა და
შესაბამისად 3.56% და 6.51% შეადგინა. #1 ცხრილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია
აღნიშნულ მონაცემებთან დაკავშირებით.
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ცხრილი 1. დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა, ფიზიკური პირების დეპოზიტები, დაზღვეული დეპოზიტები,
ცვლილება, %, მლრდ ლარი

2021 წლის მეოთხე და მესამე კვარტლის მონაცემების შედარებიდან იკვეთება, რომ
მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტლის ბოლოს, წინა კვარტალთან შედარებით,
დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა და ფიზიკური პირების დეპოზიტების მოცულობა
შესაბამისად, 3.59% და 3.41%-ით, ხოლო დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა - 6.06%-
ით არის გაზრდილი (ცხრილი #2).

ცხრილი 2. დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა, ფიზიკური პირების დეპოზიტები, დაზღვეული დეპოზიტები,
ცვლილება, %,მლრდ ლარი

რაც შეეხება წლიურ ზრდას, 2021 წლის დეკემბრის მონაცემების მიხედვით, წინა
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა და
ფიზიკური პირების დეპოზიტები შესაბამისად 7,38 და 9,74%-ით, ხოლო დაზღვეული
დეპოზიტები - 12,72%-ით გაიზარდა (ცხრილი #3).

დეკ.20 იან.21 თებ.21 მარ.21 აპრ.21 მაი.21 ივნ.21 ივლ.21 აგვ.21 სექ.21 ოქტ.21 ნოე.21 დეკ.21 საშ

დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა  (მლრდ ლარი) 35,42 35,56 36,76 37,03 36,39 36,24 35,28 35,86 36,27 36,71 37,26 36,72 38,03
თვიური ცვლილება, % 0,41 3,36 0,73 -1,73 -0,39 -2,65 1,64 1,13 1,23 1,48 -1,45 3,58 0,61

ფიზიკური პირების დეპოზიტები 18,49 18,72 18,90 19,41 19,93 19,19 18,82 19,41 19,38 19,62 19,97 19,59 20,29
თვიური ცვლილება, % 1,22 0,96 2,70 2,68 -3,71 -1,90 3,15 -0,19 1,27 1,77 -1,88 3,56 0,80

დაზღვეული დეპოზიტები 4,04 3,92 3,99 4,03 4,17 4,09 4,14 4,19 4,25 4,30 4,27 4,28 4,56
თვიური ცვლილება, % -3,06 1,80 1,04 3,47 -2,03 1,26 1,36 1,41 1,01 -0,66 0,24 6,51 1,03

სექ.21 დეკ.21

დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა (მლრდ ლარი) 36,71 38,03
კვარტალური ცვლილება, % - 3,59

ფიზიკური პირის დეპოზიტები 19,62 20,29
კვარტალური ცვლილება, % - 3,41

დაზღვეული დეპოზიტები 4,30 4,56
კვარტალური ცვლილება, % - 6,06
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ცხრილი 3. დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა, ფიზიკური პირების დეპოზიტები, დაზღვეული დეპოზიტები,
ცვლილება, %,მლრდ ლარი

ფიზიკური პირების დეპოზიტები განთავსებული ეროვნულ ვალუტაში 2021 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 20,5%-ით
არის გაზრდილი, აშშ დოლარში 5.67%-ით (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 11,8%-ით),
ხოლო ევროში 10.2%-ით (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 26,6%-ით). #4 ცხრილში
მოცემულია დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ მონაცემებთან დაკავშირებით.

ცხრილი #4. ფიზიკური პირების დეპოზიტები ლარში, აშშ დოლარში და ევროში, ცვლილება, %,
მლრდ ლარი

დეკ.20 დეკ.21

დეპოზიტების მთლიანი მოცულობა (მლრდ ლარი) 35,42 38,03
კვარტალური ცვლილება, % - 7,38

ფიზიკური პირის დეპოზიტები 18,49 20,29
კვარტალური ცვლილება, % - 9,74

დაზღვეული დეპოზიტები 4,04 4,56
კვარტალური ცვლილება, % - 12,72

დეკ.20 დეკ.21 დეკ.21 *

ფიზიკური პირის დეპოზიტები,ლარი 4,51 5,43 5,43
ცვლილება, % 20,5 20,5

ფიზიკური პირის დეპოზიტები, აშშ დოლარი 12,19 12,89 13,63
ცვლილება, % 5,67 11,8

ფიზიკური პირის დეპოზიტები, ევრო 1,79 1,97 2,26
ცვლილება, % 10,2 26,6

* გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე
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2021 წლის იანვარი-დეკემბრის თვეებში რეგულარული სადაზღვევო შენატანების
მაქსიმალური ზრდა (4.56%) დეკემბერში დაფიქსირდა და რეგულარული სადაზღვევო
შენატანის მთლიანმა მოცულობამ2 788 362 ლარი შეადგინა (ცხრილი #5).

ცხრილი 5. რეგულარული სადაზღვევო შენატანი, ცვლილება, %,მლნ ლარი

2021 წლის მეოთხე კვარტლის სადაზღვევო შენატანების ჯამური ოდენობა წინა
კვარტლის შესაბამის მაჩვენებელს 2.82%-ით (ცხრილი #6), ხოლო წინა წლის შესაბამისი
კვარტლის მაჩვენებელს 11.63%-ით აღემატება (ცხრილი #7).

ცხრილი 6. რეგულარული სადაზღვევო შენატანი, ცვლილება, %,მლნ ლარი

ცხრილი 7. რეგულარული სადაზღვევო შენატანი, ცვლილება, %,მლნ ლარი

2021 წლის დეკემბრის მონაცემების მიხედვით, სრულად დაზღვეულია
დეპოზიტორი ფიზიკური პირების 97% და ფიზიკური პირების მთლიანი დეპოზიტების
22,45%. დაზღვეული დეპოზიტების 54% დაზღვეულია ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო 46%
- უცხოურ ვალუტაში.

სექ.21 დეკ.21

რეგულარული სადაზღვევო შენატანი  (მლნ ლარი) 7,89 8,11
კვარტალური ცვლილება, % - 2,82

დეკ.20 იან.21 თებ.21 მარ.21 აპრ.21 მაი.21 ივნ.21 ივლ.21 აგვ.21 სექ.21 ოქტ.21 ნოე.21 დეკ.21 საშ

რეგულარული სადაზღვევო შენატანი (მლნ ლარი) 2,50 2,45 2,42 2,50 2,56 2,49 2,55 2,59 2,64 2,67 2,66 2,67 2,79
თვიური ცვლილება, % -1,99 -1,19 3,12 2,33 -2,71 2,39 1,52 2,01 1,12 -0,40 0,42 4,56 0,93

დეკ.21 დეკ.21

რეგულარული სადაზღვევო შენატანი  (მლნ ლარი) 7,27 8,11
კვარტალური ცვლილება, % - 11,63
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პორტფელის მართვა

2021 წლის მესამე კვარტალში კომერციული ბანკების მიერ დეპოზიტების
დაზღვევის ფონდში შეტანილი თანხების მთლიანმა მოცულობამ სულ 8 110 669 ლარი,
ხოლო კუპონის სახით მიღებულმა შემოსავალმა 1 514 393 ლარი შედგინა. დეპოზიტების
დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2021 წლის საინვესტიციო გეგმის
შესაბამისად, სააგენტომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიან
ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა.

2021 წლის 5 ოქტომბერს ჩატარებულ აუქციონზე 2 წლის ვადიანობის მქონე
სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში განხორციელდა 2 633 869,11 ლარის ინვესტიცია.
აღნიშნულ აუქციონზე სააგენტომ 2 630 000 ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი
ქაღალდები შეიძინა, რომელთა შემოსავლიანობის განაკვეთი 9,000%-ია, კუპონი 8,000%.

2021 წლის 2 ნოემბერს ჩატარებულ აუქციონზე 2 წლის ვადიანობის მქონე
სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში განხორციელდა 2 940 592,04 ლარის ინვესტიცია.
აღნიშნულ აუქციონზე სააგენტომ 2 920 000 ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი
ქაღალდები შეიძინა, რომელთა შემოსავლიანობის განაკვეთი 9,100%-ია, კუპონი 8,000%.

2021 წლის 7 დეკემბერს ჩატარებულ აუქციონზე 2 წლის ვადიანობის მქონე
სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში განხორციელდა 3 680 376,62 ლარის ინვესტიცია.
აღნიშნულ აუქციონზე სააგენტომ 3 620 000 ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი
ქაღალდები შეიძინა, რომელთა შემოსავლიანობის განაკვეთი 9,000%-ია, კუპონი 8,000%.

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დეპოზიტების დაზღვევის საინვესტიციო
პორტფელის მოცულობა 90 381 037 ლარია.
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დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაციაში გაწევრიანება

ფუნქციონირების მე-5 წელს, სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, სსიპ
დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ, გააკეთა დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო
ასოციაციაში (IADI) გაწევრიანების განაცხადი.

დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაცია (IADI), წარმოადგენს
აღნიშნულ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მთავარ პლატფორმას და
ერთადერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც, უკანასკნელი ინფორმაციით,
აერთიანებს 88 წევრ ქვეყანას, 9 ასოციაციას და 17 პარტნიორ ორგანიზაციას.

დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაციაში გაწევრიანება
უმნიშვნელოვანესია საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შემდგომი
განვითარების და გაძლიერებისთვის. აღნიშნული პლატფორმა, საქართველოს მისცემს
შესაძლებლობას სრულფასოვნად იყოს ჩართული საერთაშორისო თანამშრომლობაში,
ჰქონდეს მუდმივი წვდომა მიმდინარე სიახლეებზე, გაიზიაროს გამოცდილება და მიიღოს
ტექნიკური დახმარება სტრატეგიული პარტნიორებისგან საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. ამასთან, ორგანიზაციის წევრობა,
გვაძლევს შესაძლებლობას, საქართველოში ჩატარდეს მაღალი რანგის საერთაშორისო
ღონისძიებები.

შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ, სააგენტოს მიერ წევრობის
მოთხოვნასთან დაკავშირებით გაკეთებული განაცხადი დაკმაყოფილდა და 2022 წლის 1
იანვრიდან საქართველო ოფიციალურად გახდება დეპოზიტების დაზღვევის
საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.
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საინფორმაციო კამპანია

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში იურიდიული პირების ჩართვასთან
დაკავშირებით, დაიგეგმა საინფორმაციო კამპანია, რაც მიზნად ისახავს აღნიშნულის
შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას. დამზადდა ანიმაციური ვიდეო-რგოლი, რომელიც
2022 წლის იანვარში (შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების
პარალელურად), განთავსდება ქვეყნის ძირითად ტელევიზიებში, როგორც სოციალური,
ისე კომერციული რეკლამის სახით. რეკლამა ასევე გავრცელდება რადიო-ეთერების,
სააგენტოს ოფიციალური ვებ და სოციალური მედიის გვერდების საშუალებით.

შესაბამისი ცვლილება შევიდა „კომერციული ბანკების მიერ მოქმედი და
პოტენციური კლიენტებისათვის დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდების ინსტრუქციაში“. შედგა აქტიური კომუნიკაცია კომერციულ ბანკებთან
აღნიშნული სიახლის შეტყობინების და მასთან დაკავშირებული შემდგომი აქტივობების
დაგეგმვის მიზნით. ინსტრუქციის შესაბამისად, დამზადდა განახლებული საინფორმაციო
ბუკლეტი, რომელიც მიეწოდათ კომერციულ ბანკებს ოფისებში განსათავსებლად.

ასევე, კომერციულ ბანკებს მიეცათ განმარტება კლიენტებთან ხელშეკრულებებსა
და ვებ-გვერდებზე დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ არსებული ინფორმაციის
განახლებასთან დაკავშირებით.
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სოციოლოგიური კვლევა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს 2020-2023 წლების სტრატეგიული გეგმის
შესაბამისად, 2021 წლის მეოთხე კვარტალში დაიწყო დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის
შესახებ საზოგადოების ცნობადობის შესწავლის სოციოლოგიური კვლევისთვის მზადება.
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ტენდერის გზით
გამოვლინდა კომპანია „ACT საქართველო“. კომპანიასა და სააგენტოს შორის აქტიური
თანამშრომლობით, შემუშავდა კითხვარი, რომლის საშუალებით, სატელეფონო
ინტერვიუების გზით, გამოვლინდება ქვეყნის მასშტაბით სისტემის შესახებ
საზოგადოებაში არსებული ცნობადობა. ამავდროულად, კვლევა გამოავლენს, ზოგადად,
საბანკო სექტორის მიმართ საზოგადოების ნდობას, დეპოზიტების დაზღვევის
სისტემასთან მიმართებით არსებულ განწყობებს და იმ საინფორმაციო წყაროებს, საიდანაც
მოსახლეობა მეტად იღებს ცნობებს სისტემის შესახებ.

მსგავსი ტიპის კვლევა დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დანერგვის შემდეგ
პირველად ტარდება. მისი შედეგები სააგენტოს მისცემს მომავალი მიზნობრივი
საინფორმაციო კამპანიების სტრატეგიულად დაგეგმვის შესაძლებლობას.

სოციოლოგიური კვლევის საბოლოო შედეგი 2022 წლის დასაწყისში იქნება
ცნობილი.


