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მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ გასული 
წელი, კრედო ბანკისთვის განსაკუთრებით 
წარმატებული აღმოჩნდა. ერთობლივი ძალის-
ხმევით, კრედო ბანკის გუნდმა საკმაოდ ამბიცი-
ური მიზნების მიღწევა შეძლო, რაც გულისხმობს 
იმას, რომ 2017 წლის მდგომარეობით, კრედოს 
პორტფელმა 533 მილიონი ლარი შეადგინა, 
ხოლო მომხმარებლების რაოდენობა 230 ათა-
სამდე გაიზარდა. 

გასული წელი განსაკუთრებულია ასევე იმით, 
რომ ორწლიანი თავდაუზოგავი შრომის
შედეგად, 20 მარტს, კრედო ბანკმა საბანკო 
ლიცენზია მოიპოვა. 2015 წლის დასაწყისში, 
მენეჯმენტმა და სამეთვალყურეო საბჭომ ერ-
თხმად გადაწყვიტა კრედოს ბანკად ტრანს-
ფორმაცია. გაანალიზდა ყველა საჭირო პრო-
ცესი და გაიწერა დეტალური სამოქმედო გე-
გმა. შემდგომი ორი წლის განმავლობაში, მფ-
ლობელი კომპანიები და პარტნიორი საფი-
ნანსო ინსტიტუტები აქტიურ მხარდაჭერას 
უწევდნენ კრედო ბანკს. მათთან წარმატებულ 
თანამშრომლობას კი, საფუძვლად დაედო 
კრედო ბანკის დადებითი რეპუტაცია და ბანკად 
ტრანსფორმაციის რეალური პოტენციალი. 
გამოცდილ გარე კონსულტანტებთან ერთად, 
უდიდესი შრომა გასწიეს თანამშრომლებმაც, 
რომლებიც ჩვეულ საქმიანობასთან ერთად,
პარალელურ რეჟიმში მუშაობდნენ ტრანსფო-
რმაციის პროექტზე. ამასთანავე, ეტაპობივად 
ემატებოდა ახალი, გამოცდილი კადრები, რო-
მლებიც საკუთარი გამოცდილების შესაბა-
მისად, ახალი საბანკო მიმართულებების ჩამო-
ყალიბებაში იღებდნენ მონაწილეობას.  აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნულმა ბანკმა 
ლიცენზიის მოპოვების ინიციატივას თავი-
დანვე საგრძნობი მხარდაჭერა გამოუცხადა, 
რაც შესაბამისად აისახა საბოლოო შედეგზეც.
 

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 
2017 წელს, გაიხსნა ქედის, თიანეთისა და 
წყალტუბოს სერვისცენტრები. მესტიაში 2018 
წლის დასაწყისში გახსნილი სერვისცენტრის 

It is my pleasure to inform you that the last 
year turned out especially successful for Cre-
do Bank. Credo Bank’s team was able to reach 
ambitious goals, meaning that as of 2017 Credo 
Bank’s portfolio amounted around GEL 533 mil-
lion, and the number of active clients increased 
up to 230 thousand. 

The last year was also special due to the fact 
that as a result of two years’ hard work, Cre-
do Bank obtained a banking license on 20th 
of March. In the beginning of 2015, Manage-
ment and Supervisory Board unanimous-
ly resolved to transform Credo Bank into a 
bank. All necessary processes were analysed 
and a detailed action plan was agreed. For 
the following two years, the owner compa-
nies and partner financial institutions ac-
tively supported Credo Bank. Notably, suc-
cessful collaboration was based on Credo 
Bank’s positive reputation and on the real 
potential to be transformed into a bank. To-
gether with the experienced external con-
sultants, the employees did hard work, who, 
along with their regular duties, worked on the 
transformation project in a parallel regime. 
Besides, new and experienced sta± members 
were gradually recruited, who, based on their 
experience, took part in the development of 
new banking activities.  It should be hereby 
mentioned that the National Bank supported 
the initiative of obtaining the license from the 
very beginning, which was eventually reflect-
ed on the final outcome. 

It should be also noted that in 2017, three 
new branches were opened in Keda, Tiane-
ti and Tskhaltubo. Credo Bank serves its cli-
ents with 66 branches in total, including the 
Mestia branch, which was opened in January 
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ჩათვლით კი, საერთო ჯამში, კრედო ბანკი 
თავის მომხმარებლებს 66 სერვისცენტრით 
ემსახურება. გარდა ამისა, ბანკის სტატუსით, 
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხების გაცემა 
გახდა შესაძლებელი, რაც პორტფელის 
ზრდაზეც შესაბამისად აისახა. ასევე, შეიქმნა 
ახალი პოზიციები და კრედო ბანკის გუნდს, 
ბევრი ახალი კადრი შემოემატა. შედეგად, 
თითოეული დეპარტამენტი გაძლიერებული 
ძალებით შეუდგა საბანკო პროდუქტებისა და 
მომსახურების ახალ სტანდარტებზე მუშაობას.  

ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სიახლე კი 
ის არის, რომ საფუძველი ჩაეყარა ციფ-
რული ბანკინგის განვითარებას, რომელიც 
გულისხმობს საბანკო მომსახურების გაუმ-
ჯობესებას ინოვაციური ტექნოლოგიების სა-
შუალებით. გასულ წელს, ამ მიმართულებით, 
შეიქმნა სწრაფი სესხების პორტალი და და-
ინერგა ონლაინ განვადებები. დასრულების 
ეტაპზეა აგრო პორტალზე მუშაობა, რომე-
ლიც უახლოეს მომავალში გაეშვება და სა-
კონსულტაციო მომსახურეობას შესთავაზებს 
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ პირე-
ბს. წელს, ასევე იგეგმება მობილური აპლი-
კაციის დახვეწა და საკრედიტო სქორინგის 
გამოყენება თითქმის ყველა მიკრო პრო-
დუქტისათვის, რაც მნიშვნელოვან გავლე-
ნას მოახდეს ბანკის ეფექტიანობაზე. იგეგ-
მება ასევე მობაილ და ინტერნეტ ბანკინგის 
დანერგვა იმისათვის, რომ უფრო გაადვი-
ლდეს და დაიხვეწოს როგორც საცალო 
ოპერაციები, ასევე მცირე და საშუალო 
ბიზნესის მომსახურება.

არანაკლებ პრიორიტეტულია საცალო პრო-
დუქტებისა და ოპერაციების სრული ჩამოყა-
ლიბება, რომ ჩვენი მომხმარებლებისათვის 
სრულყოფილი საბანკო მომსახურების შეთა-
ვაზება შევძლოთ. ამ მხრივ, 2017 წლის მიღ-
წევა მასთერ ქარდისგან საერთაშორისო 
ბარათების გამოშვებისთვის ლიცენზიის მო-
პოვება არის. ასევე გზავნილების საკუთარი 
სისტემის, „სპრინტის“, მიმდინარე ანგარი-
შებისა და საანაბრე პროდუქტების დანერგვა.

აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით, კრედო 
ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი 
კომერციული ბანკია საქართველოს ბაზარზე. 
ტრანსფორმაციის შემდგომ,  განვითარების ახა-
ლი ეტაპი დადგა, რომელიც გამოწვევებითა 
და პერსპექტივებით სავსე  მომავალს ჰპირ-
დება როგორც ბანკს, ასევე მის თითოეულ 
თანამშრომელს. მჯერა, რომ კრედოს გუნდი 
მომავალშიც სწორი მიმართულებით განაგ-
რძობს მუშაობას და ყველა დასახულ მიზანს 
წარმატებით მიაღწევს. 

როგორც კრედო ბანკის გენერალური დირე-
ქტორი, დიდ მადლობას ვუხდი მფლობელ 
და პარტნიორ კომპანიებს, ასევე თითოეულ 
თანამშრომელს ბანკის განვითარებაში შეტა-
ნილი წვლილისა და 2017 წლის წარმატებით 
დასრულებისათვის! 

2018. Besides, with a bank status, it became 
possible to disburse small and medium busi-
ness loans, which is positively reflected on 
the portfolio growth as well. In addition, new 
positions were created and many new em-
ployees were recruited in recent period of 
time. As a result, each department initiated 
the development of banking products and 
services with even more consolidated force 
and e§orts.  

One of the most important innovations at 
Credo Bank is the development of digital 
banking, which envisages the improvement 
of banking services through the innovative 
technologies. Last year, Instant Loans portal 
was developed and an online credit purchases 
was launched. The development of agro por-
tal is about to finish, which will be launched 
in the near future and will provide consulting 
services to those, who are engaged in agricul-
tural activities. This year, it is planned to im-
prove the mobile application and to use credit 
scoring for almost all micro products, which 
will significantly influence the e§ectiveness of 
the bank. It is also planned to introduce mo-
bile and internet banking in order to simplify 
and improve retail transactions and services 
for small and medium size businesses.

Complete development of retail products 
and operations is another priority as well 
in order to o§er all-inclusive banking ser-
vices to the clients. In making so, obtaining 
the MasterCard license for the issuance of 
international cards is considered as a ma-
jor achievement of 2017. In addition to that, 
Credo Bank introduced the own remittance 
system “Sprint”, current account and saving 
account products.

It should be noted that nowadays Credo 
Bank is one of the fastest growing commer-
cial banks on the Georgian market. Followed 
to the transformation, the new era of de-
velopment has started, which promises the 
challenging and prospective future to the 
bank and its employees as well. I believe, 
that Credo Bank’s team will take the right 
pathway in the future and will reach all the 
intended goals. 
As a General Director, I give my special grati-
tude to the owner and partner companies, also 
to the employees for their contribution to the 
development of Credo Bank and for the suc-
cessful completion of the year 2017! 

ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სიახლე კი ის არის, რომ 
საფუძველი ჩაეყარა ციფრული ბანკინგის განვითარებას, 
რომელიც გულისხმობს საბანკო მომსახურების გაუმ-
ჯობესებას ინოვაციური ტექნოლოგიების საშუალებით.

ONE OF THE MOST IMPORTANT INNOVATIONS AT CREDO BANK IS THE 
DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING, WHICH ENVISAGES THE IMPROVE-
MENT OF BANKING SERVICES THROUGH THE INNOVATIVE TECHNOLO-
GIES.

ზაზა ფირცხელავა, სს კრედო ბანკის გენერალური დირექტორ
CEO  Zaza Pirtskhelava
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“დოქტორ ენდრიუ პოსპიელოვსკის გააჩნია თხუთმეტწლიანი 
გამოცდილება საერთაშორისო მენეჯმენტში, საკონსულტაციო 
და საბჭოს წევრობის გამოცდილება მიკროფინანსებსა 
და მცირე და საშუალო ბიზნესის საბანკო საქმიანობაში 
აღმოსავლეთ ევროპის, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებში. მას 
გააჩნია აღმასრულებელი დირექტორის დადასტურებული 
სამუშაო სტაჟი მცირე, ზარალის მქონე და კრედიტებზე 
ორიენტირებული დაწესებულებების საკმაოდ რენტაბელურ, 
სრული სერვისის მქონე მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმო 
ბანკად და ბაზრის ლიდერად გარდაქმნაში. ის ასევე ასრულებს 

“Dr. Andrew Pospielovsky has over fi�teen-years’ international management, consulting and board ex-
perience in Microfinance and SME Banking in Eastern Europe, Asia and Africa. He has a proven track re-
cord as CEO of transforming a small, loss making and credit-focused institution, into a highly profitable 
full-service MSME bank and market leader. He also serves as an independent director on the Superviso-
ry Boards of KMF in Kazakhstan and Bank Lviv in Ukraine and advises financial institutions on strategy, 
institutional transformation, risk management and product development.  Dr. Pospielovsky holds an MA 
in Area Studies Eastern Europe and Russia and PhD in Modern History from the University of London. 
His language skills include fluency in English and Russian and basic knowledge of German, French and 
various East European Languages.”

დამოუკიდებელი დირექტორის ფუნქციას KMF-ის სამეთვალყურეო საბჭოში ყაზახეთში და 
უკრაინის Lviv Bank- ში და კონსულტაციას უწევს ფინანსურ დაწესებულებებს სტრატეგიის, 
ინსტიტუციონალური გარდაქმნის, რისკების მართვისა და პროდუქტის განვითარების 
სფეროში. დოქტორი პოსპიელოვსკი ფლობს მაგისტრის ხარისხს აღმოსავლეთ ევროპისა 
და რუსეთის ტერიტორიულ კვლევებში და თანამედროვე ისტორიის დოქტორანტის სტატუსს 
ლონდონის უნივერსიტეტში. მისი ენის ცოდნა მოიცავს ინგლისური და რუსული ენების 
სრულყოფილ ცოდნას და გერმანული, ფრანგული და აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა 
ენის საბაზისო ცოდნას. ”

Access Microfinance Holding AG 

ResponsAbility Micro and SME Finance Fund 

ResponsAbility Participations AG 

ResponsAbility Sicav (LUX) (Micro and SME Finance Leaders)

Triodos Custody B.V. (Triodos Fair Share Fund) 

Triodos SICAV II (Triodos Microfinance Fund)

60.20%

8.79%

9.34%

1.87%

9.90%

9.90%

1.87%

9.34%

8.79%

9.90%

9.90%

60.20%

მფლობელები
SHAREHOLDER
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2018 წელს პოზიცია შეიცვალა თანამშრო-
მელთა 34%-მა, რომელთაგან დაწინაურდა 
21%. თანამშრომლების რაოდენობა 12%-ით
გაიზარდა 2017 წელთან შედარებით. 2018
წლის ბოლოს კრედო ბანკში 4483 თანამშრო-
მელია, მათგან 2119 შტატიანი, ხოლო 2364 - 
ვადიანი კონტრაქტით შერჩეული პერსონ-
ალი. შტატიანი თანამშრომლებიდან 1095 
ქალია, რაც შტატიანი დასაქმებულების 52%-
ია. ჯამში წლის განმავლობაში ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტის გუნ-
დის მიერ მოხდა 1616 ახალი თანამშრომლის 
შერჩევა, კერძოდ, 436 სესხის ოფიცერი (მათ 

In 2018, 34% of employees changed their posi-
tions, 21% of whom were promoted. The number 
of employees was increased by 12% compared to 
2017. By the end of 2018, there were 4483 employ-
ees in Credo Bank, 2119 of them are sta¤ mem-
bers, and 2364 employees were selected based 
on the term contracts. Among the sta¤ members, 
1095 are women, which is 52% of employees who 
are in permanent sta¤. Over the course of the 
year, the team of the Human Resources Depart-
ment selected 700 new employees, in particular, 
435 loan o«cers (including 323 interns), 96 con-

tractors, and 169 sta¤ members (including 24 in-
terns) working on di¤erent positions.

In order to attract sta¤, the HR Department or-
ganized a workshop for the heads of the career 
planning centers of leading universities in the 
country, which resulted in the establishment of 
friendly relationships with various leading uni-
versities of the cities of Georgia.

In 2018 the HR department participated in up to 
10 employment forums for attracting employees, 
which was held in various cities across the coun-
try. The candidates recruited from the forum 
were engaged in the service centers of geograph-
ically complex regions.

The promising and pleasant working environment 
in Credo Bank is one of the lowest indicators - 15.4% 
of employee flow in the Georgian banking sector.

Credo is famous for the strong corporate cul-
ture, making every single Credo member proud 
and it is one of the competitive advantages of 
the company. Devotedness is one of the corpo-
rate values. Employees are distinguished by their 
commitment and loyalty to the organization. Last 
year, the company awarded 49 employees with 
10 years of service record.

წლის სიახლეები
ANNUAL HIGHLIGHTS

34%

719 453

4483 

4483 1095

2119 2364

21% 12%
2018 წელს პოზიცია შეიცვალა 
თანამშრომელთა 34%-მა
In 2018, 34% of sta� changed posi-
tions

პოზიცია შეიცვალა თანამშრომელმა 
2018 წელს
Sta� number changed position in 2018

დაწინაურებული თანამშრომლები 2018 
წელს
Promoted sta� number 2018

2018 წლის ბოლოს კრედო ბანკში 
4483 თანამშრომელია
there were 4483 employees in Credo 
Bank

შტატიანი თანამშრომლებიდან ქალია
Among the sta� members, 1095 are women

2018 წლის ბოლოს კრედო ბანკში 4483 
თანამშრომელია
there were 4483 employees in Credo Bank

მათგან 2119
შტატიანი
2119 of them are 
sta� members

ვადიანი კონტრაქტით შერჩეული 
პერსონალი
2364 employees were selected 
based on the term contracts

დაწინაურდა
Promoted

გაიზარდა თანამშრომლების
რაოდენობა, 2017 წელთან შედარებით
The number of employees was increased by 
12% compared to 2017

კრედო ბანკში დიდი ყურადღება ეთმობა თანამშრომლების დაწინაურებას და
გამჭვირვალე შერჩევის პროცესს.

Credo Bank pays significant attention to promotion of employees and to the transparent selection process.

შორის 323 ინტერნი), 913კონტრაქტორი (მათ
შორის რეზერვები) და  267 სხვადასხვა პოზი-
ციაზე მომუშავე პერსონალი (მათ შორის 122 
ინტერნი)

თანამშრომლების მოსაზიდად HR დეპარტა-
მენტმა ჩაატარა ვორქშოპი ქვეყანაში წამყ-
ვანი უნივერსიტეტების კარიერული დაგეგ-
მვის ცენტრების ხემძღვანელებისთვის, რის
შედეგადაც დამყარდა მეგობრული ურთიერ-
თობა საქართველოს ქალაქების სხვადასხვა 
წამყვან უნივერისიტეტებთან.

2018 წელს თანამშრომლების მოსაზიდად HR 
დეპარტამენტმა მონაწილებოა მიიღო 10-
მდე დასაქმების ფორუმში, რომელიც ქვეყნის
სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. ფორუმიდან
მოძიებული კანდიდატებით, მოხდა გეოგრა-
ფიულად რთული რეგიონების სერვის ცენტ-
რების დაკომპლექტება ახალი კადრებით.

კრედო ბანკში მიზანსწრაფული და სასიამო-
ვნო სამუშაო გარემო, საქართველოს საბან-
კო სექტორში, თანამშრომელთა დენადო-
ბის ერთ-ერთ დაბალ მაჩვენებელს განაპი-
რობებს - 15.4%. 

კრედო გამოირჩევა ძლიერი კორპორატიული 
კულტურით, რითაც თითეული კრედოელი ამა-

EMPLOYEE TURNOVER RATE: EMPLOYEE GROWTH:

4Q 17               12.9%

1Q 18               14.9%

2Q 18      15.0%

3Q 18      15.7%

4Q 18      15.4%

4Q 17    1892

1Q 18          1945

2Q 18 1973

3Q 18 2098

4Q 18 2119
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ყობს და კომპანიის ერთ-ერთი კონკურენ-
ტული უპირატესობაა. ერთგულება ერთ-ერ-
თი კორპორატიული ფასეულობაა. თანამ-
შრომლები გამოირჩევიან ორგანიზაციის 
მიმართ ერთგულებით და ლოიალურობით. 

თანამშრომელთა მოტივაციის შენარჩუნება 
სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკითხია. 
შემუშავებულია სხავდასხვა სამოტივაციო 
სქემები, ბანკი თავის თანამშრომლებს 
სთავაზობს საქართველოს ბაზარზე გამორ-
ჩეულ წამახალისებელ სქემებს. 2018 წლის 
შიდა ორგანიზაციული კვლევის შედეგად, 
თანამშრომელთა ჩართულობა 86%-ია, რაც 
საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.

2018 წელს კრედო აკადემიამ დაგეგმა და  
ჩაატარა მენეჯერების განვითარების პროგრა-
მა (MDP), რომელსაც უძღვებოდნენ საუკეთე-
სო მაღალკვალიფიციური შიდა და მოწვეული 
ტრენერები. პროგრამის ფარგლებში გადამ-
ზადება გაიარეს, როგორც სათაო ოფისში, ასევე 
სერვისცენტრებში მომუშავე მენეჯერებმა.

ტრადიციულად ჩატარდა ზამთრის და ზაფხუ-
ლის აკადემია, რომელშიც ჩართული იყვნენ 
კრედო ბანკის სხვადასხვა პოზიციაზე მომუ-
შავე თანამშრომლები. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა კრედო ბანკმა საუკე-
თესო ტალანტებისათვის უზრუნველყო მა-
გისტრატურის დაფინანსება, ხოლო გარკვეუ-
ლმა თანამშრომლებმა მონაწილეობა მი-
იღეს საერთაშორისო სემინარებში და კონ-
ფერენციებში.

მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენდა 
კრედო ბანკის საშუალო და მაღალი რგოლის 
მენეჯერების 360 გრადუსიანი შეფასება, რო-
მელიც იძლევა კონკრეტული ტრენინგების 
საჭიროების განსაზღვრის და მენეჯერულ 
პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომელთა გან-
ვი თარების გრძელვადიანი გეგმის შემუშა-
ვების საშუალებას.

2018 წელს კრედო აკადემიამ დანერგა ინოვა-
ციური დისტანციური სწავლების აუდიო-ვი-
დეო საკონფერენციო სისტემა, რომლის მეშ-
ვეობითაც შესაძლებელი გახდა კრედო 
აკადემიის კამპუსიდან საქართველოს 3 რე-
გიონში ტრენინგების ცოცხალ რეჟიმში 
ტრანსლირება/ჩატარება.

Maintaining motivation of employees is a stra-
tegically important issue. Various motivational 
schemes have been developed, the Bank o©ers 
its employees incentive schemes popular in the 
Georgian market. According to an internal orga-
nizational survey for 2018, employee engagement 
comprises 86%, which quite a high indicator.

In 2018, Credo Academy planned and implement-
ed a Managers Development Program (MDP), led 
by the best in-house and invited trainers. Within 
the framework of the program, both the head of-
fice and service center managers were trained.

Traditionally, the winter and summer academies 
were held, which involved the sta© members 
working in various positions at Credo Bank. 
In addition to the aforementioned, Credo Bank 
provided master’s funding for the best talents, 
and some sta© members participated in interna-
tional seminars and conferences.

An important project was a 360-degree evalua-
tion of middle and senior management of Cre-
do Bank, which allows for the identification of 
specific training needs and the development of 
a long-term employee development plan for a 
managerial position.

In 2018 Credo Academy introduced an innovative 
distance learning audio-video conferencing sys-
tem, which enables live broadcasting of trainings 
from the Credo Academy campus in 3 regions of 
Georgia.

IT Security Training (E-learning) 

Village Council Sales Training

Retail Banking  Training

Customer Service & Sales Training

Loan O½cer Introductory Module

Sales O½cer Training

E©ective Communication and Negotiation Training

Work Management Training

Entertainment Management Training

Problem Clients Relations Training for Loan O½cer

English Language Course

Management Development Program 2 (MDP II)

Conference

Real Estate Registration Training 

SME Training TOT

Management Development Program 1 (MDP I)

Personal Branding and Leadership Training

E©ective Management Training

SME Module 

MS SQL

Financial Analysis and Accounting

Workshop

Training of Trainers (TOT)

Trainer Loan O½cers Module 

Master Program (MBA)

Access Campus Program

1378

1230

456

353

305

304

177

115

20

78

16

63

13

51

12

40

38

11

28

11

24

6

6

22

5

3

ტრენინგების სტატისტიკა 2018 წლის მდგომარეობით
TRAINING STATISTICS FOR 2018

მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენდა 
კრედო ბანკის საშუალო და მაღალი რგოლის 
მენეჯერების 360 გრადუსიანი შეფასება, რო-
მელიც იძლევა კონკრეტული ტრენინგების 
საჭიროების განსაზღვრის და მენეჯერულ 
პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომელთა გან-
ვი თარების გრძელვადიანი გეგმის შემუშა-

2018 წელს კრედო აკადემიამ დანერგა ინოვა-
ციური დისტანციური სწავლების აუდიო-ვი-
დეო საკონფერენციო სისტემა, რომლის მეშ-
ვეობითაც შესაძლებელი გახდა კრედო 
აკადემიის კამპუსიდან საქართველოს 3 რე-
გიონში ტრენინგების ცოცხალ რეჟიმში 
ტრანსლირება/ჩატარება.

Georgia.
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29 ნოემბერს, კრედო ბანკმა ევროპის საინვე-
სტიციო ბანკთან ხელი მოაწერა 5 მილიონი 
დოლარის ოდენობის საინვესტიციო შეთა-
ნხმებას. 5 წლიანი შეთანხმება ითვალის-
წინებს საქართველოს რეგიონებში მიკრო 
და მცირე ბიზნესების დაფინანსებას.

ეს არის EIB- ის პირველი ინვესტიცია, 
რომელიც საქართველოში საფინანსო საქმი-
ანობას უწყობს ხელს, რაც ნიშნავს პარტ-
ნიორობის დაწყებას. პროექტის ფარგლებ-
ში თანაბრად დაფინანსდება პარტნიორე-
ბი და სამიზნე მსესხებლები, მათ შორის
თვითდასაქმებული პირები, ინდივიდუალუ-
რი მესაკუთრეები და მიკრომეწარმეები რომ-
ლებიც ფოკუსირდებიან ქალ ბენეფიციარებზე. 
აღნიშნული ქმედება თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცის ნაწილია (DCFTA) და ნაწილობრივ 
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, სამე-
ზობლო საინვესტიციო მექანიზმების  მეშვე-
ობით.

On November 29, the Credo Bank signed an 
investment agreement with the European In-
vestment Bank on 5M USD. 5-year agreement 
envisages financing micro and small business 
entities in the regions of Georgia. 

It is the first investment of EIB, which is intend-
ed to support financial activities in Georgia, 
which means the start of cooperation. Within 
the framework of the project, the partners and 
target borrowers will be equally financed, in-
cluding self-employed people, individual own-
ers and micro entrepreneurs, with the focus on 
women as beneficiaries. This action is a part of 
the DCFTA and is partially financed by the EU, 
through the Neighborhood Investment Facility. 

For the European Investment Bank, the agree-
ment with the Credo Bank is the first investment 
made by them for supporting microfinance ac-
tivities in Georgia. Based on this agreement, fi-
nancing of micro and small businesses will be 
carried out equally, which means, that the total 
value of the agreement is 10M USD. 

Within this scope of this agreement, self-em-
ployed people, individual and micro entrepre-
neurs are the target borrowers. And women 
beneficiaries make the special target segment.

კრედო ბანკმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ხელი მოაწერა 5 
მილიონი დოლარის ოდენობის საინვესტიციო შეთანხმებას
CREDO BANK SIGNS FIVE MILLION US DOLLAR INVESTMENT AGREEMENT 
WITH THE EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB)

კრედო ბანკს გააჩნია დივერსიფიცირებული დაფინანსების ბაზა, რომელიც შედგება საერთა-
შორისო საფინანსო ინსტიტუტების, განვითარების საფინანსო ინსტიტუტებისა და სოციალური 
გავლენის მქონე ინვესტორებისგან. ბანკის წარმატება დიდწილად განპირობებულია პარტნი-
ორების ნდობითა და ხანგრძლივი მხარდაჭერით.  

Credo Bank has a diversified funding base comprised of International Finance Institutions, Develop-
ment Finance Institutions and Social Impact Investors. The Bank’s success is strongly influenced by 
the long-term support and trusting relationship with its partners. 

ევროპის საინვესტიციო ბანკისთვის, კრე-
დო ბანკთან გაფორმებული შეთანხმება არის, 
მათი მხრიდან საქართველოს მიკროსაფინა-
ნსო საქმიანობის მხარდასაჭერად განხორ-
ციელებული პირველი ინვესტიცია. აღნიშ-
ნული ხელშეკრულების საფუძველზე, მიკრო
და მცირე ბიზნესების დაფინანსება მოხდე-
ბა თანაბრად, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეთა-
ნხმების საერთო ღირებულება 10 მილიონ 
დოლარს შეადგენს.
 
შეთანხმების ფარგლებში სამიზნე მსესხე-
ბლები  თვითდასაქმებულები, ინდივიდუალუ-
რი მეწარმეები და მიკრო მეწარმეები არიან. 
განსაკუთრებულ სამიზნე სეგმენტს კი ქალი 
ბენეფიციარები წარმოადგენენ.

“

“„პატივი გვაქვს ოფიციალურად გავაფორ-
მოთ თანამშრომლობა  ევროპის საინვესტიციო 
ბანკთან. 2017 წელი გამორჩეული იყო კრედო 
ბანკის ისტორიაში. ჩვენი საერთაშორისო 
დამფუძნებლების მხარდაჭერით, მიკროსა-
ფინანსო ორგანიზაცია კრედო საბანკო ინ-
დუსტრიას შეუერთდა და კრედო ბანკად 
ტრანსფორმირდა. საქართველოს აგრო სექ-
ტორში მოღვაწე მიკრო და მცირე ბიზნე-
სებზე ფოკუსირება კვლავ რჩება კრედო
ბანკის მთავარ პრიორიტეტად. შესაბამი-
სად, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან თანამ-
შრომლობა არის აღნიშნული ბიზნესების 
მომავალი განვითარებისა დამატებითი სამუ-
შაო ადგილების შექმნისკენ გადადგმული 
უმნიშვნელოვანესი ნაბჯი. დარწმუნებულები 
ვართ, რომ ჩვენი ძალისხმევით, ეს პარტნი-
ორობა იქნება მაქსიმალურად ღირებული პრო-
ექტის ყველა მონაწილესთვის“. 

“We are honored to o¸cially enter into agree-
ment with the European Investment Bank. 2017 
was a distinguished year in the history of Credo 
Bank. Supported by our international founders, 
the microfinance organization Credo has joined 
a banking industry and has transformed as 
“Credo Bank”. Focus on micro and small busi-
nesses activities in the field of agriculture re-
mains as a main priority for the Credo Bank. 
Therefore, the cooperation with the European 
Investment Bank is a crucial step in the direc-
tion of the future development and creation of 
additional jobs. We are confident that by our 
e»orts, this partnership will be maximally valu-
able for all participants of the project”, 

 | said Zaza Pirtskhelava CEO of the Credo Bank |  

| განაცხადა კრედო ბანკის გენერალურმა 
დირექტორმა  ზაზა ფირცხელავამ |
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პრო ბონო საქართველო

ტერმინი პრო ბონო განიმარტება, როგორც პროფესიული 
მომსახურების გაწევა სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ან 
მოქალაქეებისთვის  საზოგადოების საკეთილდღეოდ უფასოდ 
ან სიმბოლურ ფასად. კრედო ბანკი ერთ-ერთი პირველი 
კომპანიაა, რომელმაც დაარსა და პრო ბონო საქართველოს 
წევრი გარდა 2015 წელს.

ივნისის თვეში პრო ბონო მარათონი ჩატარდა ქსელის წევრე-
ბისა და მონაწილეთათვის. თავად მარათონამდე შეირჩა სოცი-
ალური საწარმო „მწვანე საჩუქარი,“ რომელსაც სჭირდებოდა 
ადამიანური რესურსი კრედო ბანკის მხრიდან.

სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქარი“ აგროვებს ქაღალდის 
ნარჩენებს, გადაამუშავებს მას და აწარმოებს ახალ პროდუქ-
ტებს. საწარმოს ძირითად მიზანს წარმოადგენს ცნობიერე-
ბის ამაღლება გამოს დაცვით საკითხეზე, განსაკუთრებით კი 
ქაღალდის რეციკლირებაზე. 

მომხმარებელთა მოსაზიდად, „მწვანე საჩუქარს“ ესაჭირო-
ებოდა ვებ გვერდის შექმნა. კრედო ბანკის მხრიდან ციფრული 
კომუნიკაციების ოფიცერი ჩაერთო, რომელმაც ჩაატარა რამ- 
დენიმე შეხვედრა საწარმოს წარმომადგენელთან და დაეხმარა 
მათ ვებ გვერდის კონტენტისა და თავად გვერდის შექმნაში.

PRO BONO GEORGIA

The term pro bono is defined as proving the professional services to 
civil organizations or citizens for free or for a symbolic price for the 
benefit of the public. Credo Bank is the member of pro bono Georgia 
since 2015 and one of the first companies which established and be-
came the member of pro bono network Georgia.

In June was conducted pro bono marathon for pro bono network 
members and partners. Prior the marathon was identified the social enter-
prise “Green Gi¥t,” which needed human resource support from Credo Bank.  

Social enterprise called “Green Gi¥t” collects paper wastes, recycles it and 
produces new products. The main aim of the enterprise is to enhance the 
awareness regarding the environmental issues, especially in paper recycling. 

“Green Gi¥t” needed to develop the web page, in order to attract customers. 
From the side of Credo Bank was involve Digital Communications 
O«cer, who conducted several meetings with the enterprise repre-
sentatives and supported them in development of the web page’s 
content and web page itself.

გლობალური ფულის კვირეული

2018 წლის მარტში საერთაშორისო ორგანიზაცია Child and Youth Fi-
nance International (CYFI) მხარდაჭერით მსოფლიოში, მათ შორის 
საქართველოში გლობალური ფულის კვირეული ჩატარდა. 
გლობალური ფულის კვირეულის მიზანს წარმოადგენს ფინან-
სური განათლების გავრცელება ახალგაზრდა თაობაში და 
საზოგადოებაში ფინანსური საკითხების შესახებ დიალოგის 
წახალისება. 

ამ მიზნისთვის კრედო ბანკმა 13, 14 და 16 მარტს მე-11 და მე-12 კლა-
სის მოსწავლეებისთვის ორგანიზება გაუწია ტრენინგებს გურჯა-
ანში (კახეთის რეგიონი), გორსა (შიდა ქართლის რეგიონი) და 
სამტრედიაში (იმერეთის რეგიონი). 

GLOBAL MONEY WEEK

In March 2018, with the support of Child and Youth Finance Interna-
tional (CYFI) Global Money Week took place all round the world and in 
Georgia as well. The aim of Global Money Week is to spread financial 
education in the younger generation and encourage dialogue regarding 
the financial issues in the society. 

For this purpose, Credo Bank organized trainings for school children 
in Gurjaani (Kakheti Region), Gori (Shida Kartli Region) and Samtre-
dia (Imerti Region) on March 13, 14 and 16. Children from 11th and 12th 
grade were invited to attend Credo Bank’s training. 

During the trainings was explained the importance of savings in order 
to fulfil future plans, as the main subject of the “Global Money Week” 
was “Money Matters Matter”. In total 58 students participated in the 
training.
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ინოვაციების ბანაკი: ფინანსური განათლება

7 ოქტომბერს ზუგდიდში (სამეგრელოს რეგიონი) ინოვაციების ბანაკის 
ღონისძიება ჩატარდა. ინოვაციების ბანაკი 12 საათიანი ინტენსიური 
ღონისძიებაა იდეების გენერაციისთვის, სადაც 15-18 წლის ახალგაზრდები 
ჩართულნი არიან ბიზნეს და საგანმანათლებლო გამოწვევებში. მუშაობის 
პროცესში ახალგაზრდებს აქვთ ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ინსტრუ-
მენტებთან, ინფორმაციასა და რესურსებთან იმისთვის, რომ განსაზღვრონ 
ეფექტური მეთოდი სხვადასხვა პრობლემების გადასაჭრელად. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ღონისძიებაში არის მოხალისეთა როლი, 
ისინი მხარს უჭერენ თითოეულ გუნდს ბიზნეს გამოწვევების გასაანალი-
ზებლად და შემდგომ იდეების განსავითარებლად, რათა მოხდეს 
პრობლემის გადაჭრა.

კრედო ბანკის თანამშრომლებმა, როგორც საბანკო და საფინანსო ექსპერ-
ტებმა მიიღეს მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაში, როგორც მოხა-
ლისე ექსპერტებმა. ასევე კრედო ბანკის მხრიდან სიმბოლური საჩუქრები 
გადაეცათ მონაწილეებს.

INNOVATION CAMP: FINANCIAL LITERACY

On October 7 innovation camp event took place in Zugdidi (Samegrelo Region). 
Innovation Camp is a 12-hour intensive event for generating ideas, where young 
people aged 15 to 18 are engaged in business and educational challenges. In the 
process of working, young people had access to the tools, information and re-
sources necessary for them in order to identify e¥ective methods of solving dif-
ferent types of problems and challenges. 

The most important in this event was the role of volunteer experts, as they sup-
ported each team to analyse the business challenges in di¥erent ways and then 
develop the ideas to solve the problems. 

Credo Bank employees as banking and financial experts participated as the vol-
unteer experts in the event. Also symbolic presents were gi«ted to participants 
from the side of Credo Bank. 
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მსოფლიო დაზოგვის დღე

კრედო ბანკი სხვა ფინანსურ ორგანიზაებთან ერთად, ასევე 
საქართველოს ეროვნულ ბანკისა და Banks Foundation for Interna-
tional Cooperation (SBFIC)-ს მხარდაჭერით, ჩაერთო ფინანსური 
განათლების კამპანიაში. კამპანიის თავდაპირველ მიზანს 
ფინანსური განათლებისა და ცნობიერების გაზრდას წარმო-
ადგენდა ახალგაზრდებსა და ბავშვებში, ასევე დაზოგვის უნარ-
-ჩვევების განვითარება.

სოციალური ქსელის მეშვეობით ჩატარდა შეჯიბრი დაზოგ-
ვის საკითხებთან დაკავშირებით და გამოვლინდა 35 გამარ-
ჯვებული - 9-13 წლის ბავშვები. 

გამარჯვებულთათვის დამატებითი ღონისძიებები ჩატარდა 
2018 წლის 3 ნოემბერს ქალაქ რუსთავში.  აქტივობების მიზანს 
წარმოადგენდა ფინანსური წიგნიერების გაზრდა ბავშვებში 
და გუნდური უნარების განვითარება. კრედო ბანკის მხრიდან 
გამარჯვებული გუნდის წევრმა მიიღო დეპოზიტი საჩუქარად.

WORLD SAVINGS DAY

Together with the National Bank of Georgia and the Savings Banks 
Foundation for International Cooperation (SBFIC), Credo Bank as well 
as other banking institutions participated in financial literacy related 
campaign with an emphasis on savings direction. First step of the 
campaign was to increase financial literacy and awareness among 
youth and children. The purpose was to encourage children to devel-
op good saving habits. 

The competition on the theme of savings was conducted in social media 
and were identified 35 winners – children from the age group 9 to 13. 

For those children additional activities and competitive games were 
held in International Scout Centre Rustavi (Kvemo Kartli Region) on 
November 3, 2018. The aim of the games was to increase financial lit-
eracy in children and develop team building skills. The winner team 
member received deposit from Credo Bank as a present.
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სტიპენდიები აგრარული უნივერსიტის 
სტუდენტებისთვის

კრედო ბანკმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს საქართველოს აგრარულ 
უნივერსიტეტთან. მემორანდუმის თანახმად, 10 თვის განმავლობაში სტიპე-
ნდიები გადაეცემათ მესამე კურსის სტუდენტებს. სტიპენდიები განკუთვნილია 
სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ აგრონომიის, ვეტერინარიის, 
მეღვინეობისა და სატყეო პროგრამებზე. სტიპენდია გადაეცათ სტუდენტებს, 
რომელთაც ყველზე მაღალი აკადემიური მოსწრება ჰქონდათ.

კრედო ბანკმა სტიპენდიები გამოყო მოგებიდან, რომელსაც გზავნილების 
მომსახურებიდან იღებდა. შესაბამისად, ყველა პირი, რომელიც კრედო 
ბანკის ადგილობრივ ან საერთაშორისო ფულად გადარიცხვას იყენებდა 
ავტომატურად წვლილი შეჰქონდა ამ პასუხისმგებლიან ინიციატივაში.

SCHOLARSHIP FOR STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITY OF 
GEORGIA

Credo Bank signed a Memorandum of Cooperation with Agricultural University of 
Georgia. According to the memorandum scholarship shall be assigned to third-year 
students of Agricultural University for ten months. Scholarships are intended for the 
students who are studying on agronomy, veterinary, forestry and winery bachelor’s 
programs. A scholarship was awarded to students based on the highest academic 
achievements.

Credo Bank allocated scholarships from the income received from the remittance 
service. This means that any person who uses Credo Bank’s local and international 
money transfers automatically contributes to this responsible initiative.




