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Resume 

Social Responsibility of Banking Business in Georgia 
 

Dissertation dedicated to the study of the peculiarity of social responsibility of banking 

business in Georgia. It consists of  152 pages and, according to the "Instructions for writing 

a doctoral dissertation" for the degree of doctor, "includes: title page, signature page, 

Copyright page, Resiume, table of contents, spreadsheet, list of drawings, The main text, in 

turn, consists of an introduction, literature review, recommendations and conclusion. 

In the introduction, the topicality of the research topic is presented, the tasks and the 

purpose of the research are presented, the object and the subject, the theoretical-

methodological foundations and the information base, the scientific novelty, the 

demonstration of the structure, the demonstration of the structure. 

The literature review asks and answers questions about where the problem posed in 

the dissertation comes from, what is already know about it, what alternative activities have 

been implemented and recommendations have been developed to address it, and which of 

them have been used in this dissertation.  

The analysis and evaluation of the issue related to the research topic is presented in 

three chapters (nine subsections).  

The first chapter examines the history and development of socially responsible 

banking business, the factors that led to their emergence. It is said that financial stability 

and image, trust in socially responsible banks is, first of all, their financial stability in the 

long term, namely the state of financial resources and high reputation in society, allows a 

socially responsible bank to ensure the continuous process of its economic activity through 

the effective use of its resources.  

The works of various authors have been processed and coordinated, according to 

which a socially responsible bank is presented as a reliable partner, as they create financial 

access for that part of society that has fewer opportunities to apply to large financial 

organizations. 

The principles of corporate social responsibility are analyzed based on studies of 

international organizations and institutions over the past two decades, in the case of which 

the value of the banking business should be to meet the needs of society in real conditions. 

A responsible bank may have somewhat different policies or differ in scale, all of 

which have several key characteristics, most importantly transparency, customer and 

employee involvement in bank management, reinvestment of profits to the public, flexible 

loan guarantee policies and a focus on the real economy. 

It is argued that the financial stability of socially responsible banks and the banking 

business in general depends on the level of development of the country's external and 

internal economic indicators, the stability of market fluctuations and cash flows, the 

attitude of investors and employees, the reputation of the community. 

The second chapter discusses the organizational foundations of corporate social 

responsibility management of the banking business, which discusses the foreign experience 

of socially responsible banks, the main approaches of which are based on the basic principles 

of corporate social responsibility and the importance of established norms. These norms and 

principles are regulated by international organizations, the direct members of which are 

the representatives of the banking business of the developed countries we have discussed. 
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In practice, foreign assessments of social banks are of particular public importance, 

since they serve as a measure of public responsibility (most often in the form of social funds) 

for the environment in which the banking business operates. Therefore, the role of its 

objectivity and reliability is important, which implies the constant maintenance and 

improvement of this image, the introduction of new innovations and the expansion of 

service areas. 

The same chapter discusses and evaluates socially responsible banking business 

models, which are identical in content and day-to-day operations, but differ from place to 

place and space. The corporate social responsibility of banking business is regulated by the 

state in accordance with the supervision of regulations or the relevant governing body. The 

result is the same for all models, responsibility to society, the environment and the planet, 

and taking care of all three is about a healthy economy. 

The same chapter analyzes and compares socially responsible banks in developed 

countries and countries with economies in transition, including the Georgian banking 

business. Each of them went through an individual path of development and 

implementation of social responsibility, independently formulating their social models, 

comprehending the basic concept and creating a healthy socially responsible banking 

business, the main goal and strategy of which is the formation of a healthy economy 

through social activity. 

The third chapter defines the main directions for increasing the social responsibility 

of the banking business in Georgia. When forming a socially responsible banking business, 

long-term goals should be developed, ways to achieve and implement them, strategies and 

methods should be developed to ensure the implementation of long-term strategic goals of 

the banking business together with a responsible community. 

In the same chapter, based on the analysis of the study, the main factors hindering the 

implementation of successful social responsibility in the country are identified and 

substantiated. On the one hand, the false expectations of the population that the bank will 

carry out its operations without their request, since they believe that the business is already 

obliged to conduct its activities responsibly and transparently. And on the other hand, the 

erroneous expectation of business, the public to initiate the production of responsible 

business processes by them. This circumstance, in the end, gives us the wrong result, since 

the observance and implementation of the principles of corporate social responsibility, 

obtaining positive results is possible only when society and business independently, without 

any instructions, are aware of their responsibility and duty. to each other, the environment 

and the country. 

The conclusion summarizes the main results of the dissertation research that may be 

used by the Georgian banking business to implement social responsibility in practice. Also, 

when planning appropriate methods and approaches for the promotion of social 

responsibility by the government and research NGOs of the country, as well as by them or 

in the master's and doctoral dissertation of the educational institution, to compare the 

results of the research. In addition, the performed dissertation research develops the 

methodology of social responsibility of banking business and facilitates in-depth elaboration 

of new approaches of socially responsible banking business and its implementation in 

practical part. Our recommendations are reduced to specific methodological and practical 

proposals that are of great importance for improving the social responsibility of the banking 

business. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

თემის აქტუალურობა. თანამედროვე მსოფლიოში საბანკო ბიზნესი 

რადიკალურ ტრანსფორმაციას განიცდის, ვინაიდან იცვლება კონკურენტული 

გარემო, ვითარდება მომხმარებელთა მოთხოვნები და საჭიროებები. მათი 

ყურადღება ძირითადად მიმართული ხდება სიცოცხლისუნარიან, ახალ 

თანამედროვე საბანკო მოდელებზე, რომლებიც მოგებას და ფინანსებს უყურებენ, 

როგორც სტრატეგიას და ორიენტირებულნი არიან საზოგადოებრივ ინტერესებსა 

და საჭიროებებზე. 

ნებისმიერი ქვეყნის და ეკონომიკის პირობებში საბანკო ბიზნესი 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, იგი გვევლინება, როგორც შუამავალი, 

დამაკავშირებელი რგოლი ინვესტორებსა და მსესხებლებს შორის, რის გამოც 

საბანკო ბიზნესის დღის წესრიგში მუდმივად დგას ის რიგი ამოცანები, რომლებიც 

მომავალში ხელს შეუწყობს მათი იერსახის შენარჩუნებას, ან ისეთი სტრატეგიების 

შემუშავება- განსაზღვრას, რომლებიც მიმართული იქნება საზოგადოების 

კეთილდღეობასა და მათი ლოიალური მომხმარებლის შესანარჩუნებლად. 

დღეს მსოფლიოში მზარდია სოციალურად პასუხისმგებლიანი 

ორგანიზაციების მიმართ მოთხოვნა, რომელსაც განაპირობებს ნდობა, 

დამყარებული იმ ფასეულობებზე და ამოცანებზე, რასაც ემსახურება 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიები.  

აღიარებულია, რომ სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის და საქმიანობის 

განვითარება დადებით გავლენას ახდენს, როგორც უშუალოდ კომპანიის უახლოეს 

და გრძელვადიან მიზნებზე, ასევე მნიშნვნელოვანი გავლენა აქვს ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე. შესაბამისად, 

საყურადღებოა მისი დანერგვა და პრაქტიკაში გამოყენების მაღალი ხარისხი. 

საგულისხმოა, რომ გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა, რომელმაც მსოფლიო 

2007-2010 წლებში მოიცვა, როდესაც მრავალი კომპანია გაღარიბების ზღვარს 

მიუახლოვდა ან/და გაკოტრდა, ამ კრიზისს გადაურჩნენ და გაუძლეს სოციალური 

პასუხისმგებლობის მქონე ბანკებმა, რომლთაც კი არ დაკარგეს მომხმარებლები, 

არამედ გაზარდეს თავიანთი მასშტაბები, რადგან მომხმარებელი თვლის, რომ 

კომერციული ბანკისგან განსხვავებით, რომლის მიზანი ყველაფრის ფასად, 
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მაქსიმალური მოგების მიღება არის, სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკები 

ორიენტირებულნი არიან საზოგადოების საჭიროებებზე და მათ მოლოდინებზე.  

შედეგად, ფინანური კრიზისის შემდეგ გაიზარდა სოცალურად პასუხისმგებლიანი 

ბანკების  მიმართ ნდობა და მოლოდინები, ამიტომ ისინი არიან ყველგან და ყველა 

სექტორში, სადაც ადამიანებს, საზოგადოებას სურვილი აქვთ იცხოვრონ ჯანსაღად 

და გააუმჯობესონ გარემო.  

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საბანკო ბიზნესის ბუნებრივ 

მახასიათებლად იქცა და დღესაც აღნიშნული კონცეფცია მუდმივი განახლების 

პროცესშია. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საბანკო ბიზნესმა შეძლო 

სოციალური პასუხისმგებლობის გათავისება ძირითად პრინციპად, შედეგად 

ჩამოაყალიბეს გარემოსდაცვითი, საზოგადოებაზე ორიენტირებული საქმიანობის 

მიზნები და მეთოდები, სოციალური პასუხისმგებლობის აზროვნება ჩართულია 

მათ მთელ რიგ საოპერაციო თუ საკრედიტო საქმიანობაში. ეს კი ხელს უწყობს 

ეფექტური საბანკო ბიზნესის წარმართვას როგორც საშინაო, ისე საგარეო 

მიმართულებით. კორპორა-იული სოციალური პასუხისმგებლობა დღევანდელი 

ეკონომიკის პირობებში საუკეთესო გამოსავალი გახდა საბანკო საქმიანობაში 

მორალური პრინციპების ინტეგრირებისთვის, რადგან „ბანკს, რომელიც ეფუძნება 

ღირებულებებს, აქვს ძალა, ფინანსები გადააქციოს სასიკეთო ძალად“. 

დღემდე საქართველოს საბანკო ბიზნესი ეკონომიკის ერთ-ერთ მიმზიდველ 

და ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან სფეროდ რჩება. ყოველწლიურად 

მზარდია ბანკებში უცხოური კაპიტალის ხვედრითი წილი. საბანკო ბიზნესი 

ცდილობს, საზოგადოებას შესთავაზოს მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი, ახალ, 

ინოვაციურ მოდელებზე დაფუძნებული პროდუქტები, მომსახურება, ახალი 

კონცეფციის ფილიალები, რის საფუძველზეც ფართოვდება და, შესაბამისად, ამ 

სფეროში იზრდება კონკურენცია, რაც ქართულ საბანკო ბიზნესში თანამედროვე, 

ახალი სტრატეგიული მეთოდებისა და ინოვაციების დანერგვას განაპირობებს.  

საბანკო ბიზნესის ფინანსურ მდგრადობაზე არის დამოკიდებული ქვეყნის 

ეკონომიკის სტაბილურობა და მოსახლეობის კეთილდღეობა. შესაბამისად, 

საქართველოში საბანკო ბიზნესის ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში 

მნიშვნელოვანი გახდა კორპორაციული მართვის ახალი მიდგომებისა და 

მეთოდების დანერგვა. მასზეა დამოკიდებული საბანკო ბიზნესის მდგრადი 
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განვითარება, სანდოობის მოპოვება და შენარჩუნება, ქვეყნის გრძელვადიანი 

ეკონომიკური სტაბილურობა. 

თემის განსაკუთრებულ აქტუალურობას განაპირობებს კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციის შესწავლა, გაცნობიერება და მისი 

ქართულ საბანკო ბიზნესში განხორციელების გზების დასახვა.   

თემის აქტუალურობამ, ქვეყნისა და საბანკო ბიზნესისთვის მისმა სამეცნიერო 

და პრაქტიკულმა მნიშვნელობამ, ასევე სამსჯელო ხასიათმა განსაზღვრა საკვლევი 

თემის მიზანი და ამოცანები.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ბანკების არსებული მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების 

საფუძველზე ქართული საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

გამოწვევებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა.  

 დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტა: 

 კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციის, სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ბანკების წარმოშობისა და განვითარების თეორიული 

ასპექტების შესწავლა;  

 სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკების კონცეფციისა და ინოვაციური 

მოდელების, საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა  და შეფასება;  

 საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის არსებული მდგომარეობის 

ანალიზი  და შეფასება საქართველოში; 

 საქართველოს საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის   გამოწვევების 

გამოვლენა; 

 ქართული საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესაძლებლობებისა და სრულყოფის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. 

კვლევის ობიექტი და საგანი.  კვლევის ობიექტია საქართველოს საბანკო 

ბიზნესი, ხოლო საგანი - საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

სრულყოფის თავისებურებანი საქართველოში.  

კვლევის მეთოდოლოგია საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს შემდეგ 

წყაროებს: საერთაშორისო ორგანიზაციების (მსოფლიო ბანკი, გლობალური 

ალიანსი საბანკო ფასეულობებისთვის, სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკების 
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ინსტიტუტი და ა.შ) მასალებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის საინფორმაციო 

ანალიტიკურ მასალებს, უცხოელი და ქართველი ავტორების სამეცნიერო 

სტატიებს, წიგნებს, პერიოდულ გამოცემებში გამოქვეყნებულ მონაცემებს 

სოციალურად პასუხისმგებლიან საბანკო ბიზნესსა და საბანკო სფეროზე, 

დისერტანტის დამოუკიდებლად ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელთა 

ანალიზმა გავლენა იქონია ავტორისეული აზრის ფორმირებაზე. 

კვლევის მეთოდოლოგია ემყარება ისტორიულისა და ლოგიკურის 

ერთიანობის პრინციპს, სისტემურ მიდგომას. კვლევაში გამოყენებულია ანალიზის,  

შედარების, ანკეტური გამოკითხვისა და ჩაღრმავებული ინტერვიუს  ხერხები და 

მეთოდები. 

ანალიზის მეთოდი: ეს მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში, 

სადაც გაანალიზებულია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და 

სოციალურად პასუხისმგებლიანი საბანკო ბიზნესის ისტორიული და 

კონცეპტუალური წანამძღვრები.  

შედარებითი ანალიზი: ეს მეთოდი ნაშრომის მეორე თავშია გამოყენებული, 

სადაც განხილულია განვითარებული და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნების სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკების მაგალითები, გავლებულია 

პარალელები, გამოვლენილია კულტურული და თვისობრივი განსხვავებები. 

ანკეტური გამოკითხვა: ეს მეთოდი ნაშრომის მესამე თავშია გამოყენებული. 

კერძოდ, საქართველოში საბანკო ბიზნესში ჩატარდა ანონიმური ანკეტური 

გამოკითხვა ზედა რგოლის მენეჯერებში. მიღებული პასუხების ანალიზის შედეგად  

ბევრი პრობლემური საკითხი წარმოჩინდა, ადვილად  აღსაქმელი გახდა 

დღევანდელი მდგომარეობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

მიმართულებით, შესაძლებელი გახდა მნიშვნელოვანი საკითხების გამოკვეთა და 

რეკომენდაციების შემუშავება.  

იგივე მეთოდი გამოყენებულია ბანკის კლიენტებთან ინტერვიუს შემთხვევაში, 

რომლის მიზანი იყო სოციუმის დამოკიდებულების განსაზღვრა ბანკის, ბანკის 

თანამშრომლებისა და საბანკო პროდუქტების მიმართ. შედეგების ანალიზმა 

ცხადყო, რომ მომხმარებელს არ აქვს ინფორმაცია იმ ბანკზე, რომელთანაც საქმიანი 

ურთერთობა აკავშირებს და ბანკისადმი ნდობას განსაზღვრავს მის 

თანამშრომლებთან ლოიალური დამოკიდებულება.  
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ჩაღრმავებული ინტერვიუ: ეს მეთოდი გამოყენებულია მეორე თავში საბანკო 

ბიზნესში დასაქმებული ერთ-ერთი კომპანიის (თიბისი ბანკი) ბრენდის 

ანალიტიკის ლიდერთან, კომპანიისა და მისი, როგორც დასაქმებულის, 

განწყობების, დამოკიდებულებების, განცდებისა და პრობლემების გამოსავლენად, 

რის შედეგადაც მივიღეთ თვისებრივი ხასიათის ინფორმაცია ბანკის სოციალური 

პასუხისმგებლობის თაობაზე. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ბანკების არსებული მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების 

საფუძველზე ქართული საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

გამოწვევებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრაში.  

მეცნიერული სიახლის კონკრეტული ელემენტები მდგომარეობს შემდეგში: 

 შესწავლილი და დაზუსტებულია კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის კონცეფციის, სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკების 

წარმოშობისა და განვითარების თეორიული ასპექტები;  

 შესწავლილი და შეფასებულია სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკების 

კონცეფცია, ინოვაციური მოდელები და საერთაშორისო გამოცდილება;  

 გაანალიზებული და შეფასებულია საბანკო ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის არსებული მდგომარეობა განვითარებული და გარდამავალი 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში (მათ შორის, საქართველოში); 

 თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოვლენილია 

საქართველოს საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის   გამოწვევები; 

 განსაზღვრულია ქართული საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესაძლებლობები და სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. 

კვლევის ჰიპოთეზა. სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხი 

განაპირობებს მომხმარებლის ლოიალურობას საბანკო ბიზნესის მიმართ.  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა.  

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა, თეორიული თვალსაზრისით ნაშრომი 

მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ჩატარებული კვლევა ანვითარებს საბანკო ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის მეთოდოლოგიას და მეთოდიკას.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა, კი ვლინდება იმაში, რომ ავტორის მიერ 

შემუშავებული წინადადებები, დებულებები, დასკვნები და რეკომენდაციები ხელს 
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შეუწყობს საქართველოში საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

ამაღლებას.  

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება საბანკო ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის თავისებურებათა კვლევას საქართველოში, 152 გვერდიანია და 

„დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

გაფორმების ინსტრუქციის“ მიხედვით მოიცავს: ტიტულის გვერდს, ხელმოწერების 

გვერდს, საავტორო უფლების გვერდს, რეზიუმეს, შინაარსს, ცხრილების ნუსხას, 

ნახაზების ნუსხას, აბრევიატურების ნუსხას, მთავარ ტექსტს, გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხას, დანართებს. მთავარი ტექსტი, თავის მხრივ, შედგება 

შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, რეკომენდაციებისა და დასკვნისაგან. 

შესავალში დასაბუთებულია საკვლევი თემის აქტუალურობა, გადმოცემულია 

კვლევის ამოცანები და მიზანი, ობიექტი და საგანი, თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები და ინფორმაციული ბაზა, მეცნიერული სიახლე, ნაჩვენებია ნაშრომის 

თეორიულ - პრაქტიკული მნიშვნელობა, მოცულობა და სტრუქტურა.  

ლიტერატურის მიმოხილვაში დასმული და პასუხგაცემულია კითხვები, თუ  

საიდან მომდინარეობს სადისერტაციო ნაშრომში დასმული პრობლემა, რა არის 

უკვე ცნობილი მასზე, რა ალტერნატიული აქტივობებია განხორციელებული და 

რეკომენდაციებია შემუშავებული მის გადასაჭრელად და რომელი მათგანია 

გამოყენებული წინამდებარე სადისერტცაიო ნაშრომში.  

საკვლევ თემასთან დაკავშირებით საკითხის ანალიზი და შეფასება 

გადმოცემული არის სამ თავად (ცხრა ქვეთავით). 

პირველ თავში შესწავლილი არის სოციალურად პასუხისმგებლიანი საბანკო 

ბიზნესის წარმოშობის ისტორია და განვითარება, ფაქტორები, რომლებმაც მათი 

წარმოშობა განაპირობა. ნათქვამია, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე 

ბანკების ფინანსური მდგრადობა და იერსახე, სანდოობა, პირველ რიგში,  მათი 

ფინანსური სტაბილურობაა გრძელვადიან პერსპექტივაში. კერძოდ, ფინანსური 

რესურსების მდგომარეობა და საზოგადოებაში მაღალი რეპუტაცია აძლევს ამგვარ  

ბანკს საკუთარი რესურსების ეფექტური გამოყენებით უზრუნველყოს ეკონომიკური 

საქმიანობის უწყვეტი პროცესი.  



11 

ამასთან, დამუშავებული და შეჯერებულია სხვადასხვა ავტორთა ნაშრომები, 

რომელთა თანახმად, სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკი წარმოჩენილია, 

როგორც საიმედო პარტნიორი, რადგან ქმნის ფინანსურ ხელმისაწვდომობას 

საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ნაკლები შესაძლებლობა აქვს,  

მიმართოს მსხვილ ფინანსურ ორგანიზაცებს.  

გაანალიზებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტების მიერ 

ბოლო ორი ათეული წლის კვლევების შედეგად დასაბუთებული კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპები, რომელთა განხორციელების 

შემთხვევაში საბანკო ბიზნესის ღირებულებას უნდა წარმოადგენდეს რეალურ 

გარემოში საზოგადოების ინტერესების და საჭიროებების დაკმაყოფილება.  

 მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურად პასუხისმგებლიან ბანკებს შეიძლება 

გარკვეულწილად ჰქონდეთ განსხვავებული პოლიტიკა, ან მასშტაბი, 

დასაბუთებულია, ყველა მათგანს რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი აქვს, მათ 

შორის, ყველაზე მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა, მომხმარებლებისა და 

თანამშრომლების მონაწილეობა ბანკის მენეჯმენტში, მოგების რეინვესტირება 

საზოგადოებისთვის, სესხის გარანტიის მოქნილი პოლიტიკა და ფოკუსირება 

რეალური ეკონომიკის დაფინანსებაზე. 

დასაბუთებულია, სოციალურად პასუხისმგებლიანი კომპანიების ძირითადი 

დადებითი შედეგებია,  

 კომპანიის პოზოტიური იერსახე.  

 მომხამრებლის დადებითი შეფასება 

 კვალიფიციური კადრების მოზიდვის, შენარჩუნებისა და მათი კარიერული 

განვითარების გაუმჯობესებული შესაძლებლობები.  

 დანახარჯების შემცირება და საქმიანობის ეფეტურად წარმართვა 

 კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება, ინოვაციური პროექტების 

განხორციელება და საინვესტიციო ბაზარზე პოზიციონირება.  

 კაპიტალის ხელმისაწვდომობა.  

გაანალიზებული და შეჯერებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების და 

მკვლევარების აზრი, სოციალურად პასუხიმგებლიან და ჩვეულებრივი 

კომერციული ბანკების ძირითად მახასიათებლებზე: 
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1. ძირითადი განსხვავებები სოციალრად პასუხისმგებლიან და ჩვეულებრივი ბანკების 

მახასიათებლებს შორის 

თვისება სოცალურად პასუხიმგებლიანი 

ბანკი 

ჩვეულებრივი კომერციული 

ბანკი 

ობიექტური  სამმაგი ხაზი: სოციალური, გაერემო და 

ეკონომიკა 

მოგების მაქსიმიზაცია 

მოგება საშუალება და მიზანი თვითმიზანი 

ინვესტიციის 

ობიექტი 

მხოლოდ რეალური ეკონომიკა სპეკულაციური გარიგებები 

ინვესტიციის 

კრიტერიუმები 

პოზიტიური ხედვა (გარემო, დასაქმება, 

კულტურა და ა.შ), ნეგატიური ხედვა 

(შეიარაღება, დაბინძურება, ბავშვების 

ექსპლუატაცია და ა.შ) 

რისკი და მომგებიანობა 

სესხის 

პოლიტიკა 

ფინანსური ზიანის გამორციხვა საზოგადოების კონკრეტული 

სეგმენტის გამორიცხვა 

გამჭვირვალობა ინფორმაციის სრული გამჭვირვალობა ნაკლები გამჭვირვალობა 

გეოგრაფიული 

განაწილება 

ფილიალების მცირე რაოდენობა ფილიალების სიმრავლე 

გატარებულია აზრი იმის შესახებ, რომ სოციალურად პასუხისმგებლიანი 

ბანკების და, ზოგადად, საბანკო ბიზნესის ფინანსური სტაბილურობა 

დამოკიდებულია ქვეყნის გარე და შიდა ეკონომიკური მაჩვენებლების 

განვითარების დონეზე, ბაზრის ეკონომიკური რყევების და ფულადი ნაკადების 

სტაბიულურობაზე, ინვესტორებისა და თანამშრომლების დამოკიდებულებაზე, 

საზოგადოებაში შექმნილ რეპუტაციაზე, რომელიც სხვადასხვა ხარისხით აისახება 

ბანკის საქმიანობაზე. 

მეორე თავში განხილულია საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

მართვის ორგანიზაციული საფუძვლები, ნაჩვენებია სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ბანკების უცხოური გამოცდილება, რომლის ძირითადი 

მიდგომები ეფუძნება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციის 

ძირითადი პრინციპებისა და დადგენილი ნორმების მნიშვნელობების შესწავლას. 

აღნიშნული ნორმები და პრინციპები რეგულირდება საერთაშორისო გლობალური 

ორგანიზაციების მიერ, რომელთა უშუალო წევრები არიან განვითარებული 

ქვეყნების საბანკო ბიზნესის წარმომადგენლები. 

პრაქტიკაში უცხო ქვეყნების საბანკო ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის შეფასება განსაკუთრებულ საზოგადოებრივ ინტერესს იწვევს, 

რადგან ემსახურება საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ღონისძიებას 

(უმეტესად, სოციალური ფონდების სახით) იმ გარემოს მიმართ, სადაც საბანკო 

ბიზნესი საქმიანობს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია მისი ობიექტურობისა და 
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საიმედოობის როლი, რაც გულისხმობს ამ იერსახის მუდმივ შენარჩუნებასა და 

გაუმჯობესებას, ინოვაციებისა და მომსახურეობის სფეროების დანერგვა- 

გაფართოებას.  

ამავე თავში განხილული და შეფასებულია სოციალურად პასუხისმგებლიანი 

საბანკო ბიზნეს მოდელები, ქვეყნების და გეოგრაფიული გავრცელების მიხევით. 

სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბანკები შინაარსითა და ყოველდღიური 

საქმიანობით იდენტურია, განსხვავდება მხოლოდ ადგილიდან - ადგილამდე და 

სივრცით. მოდელების თავისებურება ის არის, რომ ზოგ შემთხვევაში საბანკო 

ბიზნესი თვითონ მართავს თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას (ამერიკა/კანადა), 

ზოგ შემთხვევაში საბანკო ბიზნესის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

რეგულირდება სახელმწიფოს მხრივ (ინგლისი/ევროპის ქვეყნები), ნორმატიული 

აქტებისა თუ შესაბამისი მმართველი ორგანოს ზედამხედველობით. შედეგი ყველა 

მოდელისთვის ერთია - პასუხისმგებლობა საზოგადოების, გარემოსა და პლანეტის 

წინაშე, სამივე მათგანზე ზრუნვა კი აისახება ჯანსაღ ეკონომიკაზე. 

ამავე თავში გაანალიზებული და შეჯერებულია განვითარებული და 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების სოცალურად პასუხისმგებლიანი ბანკები, 

მათ შორის, საქართველოს საბანკო ბიზნესი, თითოეულ მათგანს სოციალური 

პასუხისმგებლობის განვითარების ინდივიდუალური გზა აქვს გავლილი. 

შესაბამისად, დამოუკიდებლად აყალიბებენ თავიანთ სოციალურად 

პასუხისმგებლიან საბანკო მოდელებს, რომლებიც იაზრებენ ძირითად 

კონცეფციასა და ქმნიან ჯანსაღ სოციალურად პასუხისმგებლიან საბანკო ბიზნესს, 

რომლის ძირითად მიზანსა და სტრატეგიას წარმოადგენს ჯანსაღი ეკონიმიკა 

სოციალური ღონისძიებების განხორციელებით.  

განხილული განვითარების დონის მიხედვით სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი საბანკო მოდელების ანალიზით დგინდება, თუ რა სარგებელი 

აქვს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას საბანკო ბიზნესის 

გრძელვადიანი მიზნების რეალიზებისა და მომგებიანობისთვის.  

 კომპანიის გაუმჯობესებული იერსახე - მომხმარებელი ყოველთვის აფასებს 

ბრენდის საზოგადოებრივ რეპუტაციასა თუ იერსახეს, როდესაც გადაწყვეტს 

მიიღოს მომსახურება ან/და შეიძინოს კომპანიისგან. თუ ბრენდი შექმნის 
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იერსახეს, რომელიც მუდმივად მზად არის მორგებული იყოს საზოგადოების 

ინტერესებს, მისი მდგომარობა ამ მხრივ მომგებიანი იქნება.  

 ბრენდის ცნობადობა და აღიარება - თუ კომპანია ეთიკური პრაქტიკის 

ერთგულებით გამოირჩევა, ეს ამბავი მარტივად ვრცელდება, შესაბამისად, 

საზოგადოების უფრო მეტი რაოდენობა ისმენს ბრენდის შესახებ და 

მომხარებელთა რაოდენობაც ყოველწლიურად იზრდება. 

 თანამშრომელთა ძლიერი გუნდი -  კომპანია, რომელიც მიისწრაფვის, მსოფლიო 

უკეთეს ადგილად აქციოს და ამ მხრივ აქტიურად არიან ჩართულნი 

თანამშრომლები, ასეთი გარემო მეტად მიმზიდველია სპეციალისტებისთვის, 

რის შედეგადაც  ნიჭიერი  ადამიანები მეტხანს რჩებიან კომპანიაში, ვინაიდან 

მათი ღრებულებები და ინტერესები გაერთიანებულია კომპანიის საერთო 

ინტერესებთან. 

 ხარჯების დაზოგვა - მდგრადობისათვის, გარემოს დანაგვიანების საწინაა-

ღმდეგოდ ბევრი მარტივი ცვლილებაა, როგორებიცაა: ნაკლები ქაღალდის 

გამოყენება, ადგილობრივ ოფისებში ქაღალდისა თუ ნაგვის 

გადამამუშავებელი მოწყობილობების განთავსება, ოფისების ენერგო-

ეფექტურობის გაუმჯობესება და ა.შ. ხელს უწყობს, ერთი მხრივ, წარმოების 

ხარჯების შემცირებას და, მეორე მხრივ, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

განხორციელებას. 

მესამე თავში განსაზღვრულია ქართული საბანკო ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი საბანკო ბიზნესის ფორმირებისას უნდა შემუშავდეს 

გრძელვადიანი მიზნები, დაისახოს მათი მიღწევისა და განხორციელების გზები, 

განვითარდეს სტრატეგია და ტექნიკა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს 

საბანკო ბიზნესის გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნების განხორციელება იმ 

საზოგადოებასთან ერთად, რომელის  ჩართულობითაც  იქმნება ქვეყნის ჯანსაღი 

მომავალი.  

ამავე თავში ქვეყნის საბანკო ბიზნესის ანალიზმა და მათმა გარემოსდაცვით, 

სოციალურ და მმართველობით ფორმებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

შეფასებამ აჩვენა, რომ ქართულ ბანკებში ESG მართვის წესები განსხვავდება.  მათი 

მცირე ნაწილი მოცემული მომენტისთვის საკმაოდ წინაა ESG რისკების მართვის და 
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მდგრადი დაფინანსების საკითხების პრაქტიკაში გამოყენების მიმართულებით და 

მათ ასევე გააჩნიათ სხვა სოციალური და გარემოსდაცვითი პოლიტიკა. მეორე მხრივ, 

არის ბანკები, რომელთაც მოცემული დროისთვის არ გააჩნიათ ESG მართვის 

შემუშავებული წესები, თუმცა  ზოგიერთი მათგანი შემუშავების პროცესშია, ნაწილი 

კი დანერგვის პროცესში არის. ამასთან ბანკების უმრავლესობას არ გააჩნია მწვანე 

სესხების განმარტება ან მათი კლასიფიკაციის სისტემა, შედეგად, მწვანე სესხებზე 

მონაცემებს არ ფლობენ და ამ მხრივ გატარებული ღონისძიებები თუ 

დაფინანსებული სესხების წილი მხოლოდ ენერგო-ეფექტურ და და განახლებადი 

ენერგიის პროექტებს მოიცავს.  

ამავე თავში კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი და 

დასაბუთებულია ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ქვეყანაში წარმატებული 

სოციალური პასუხისმგებლობის განხორცილებას უშლის ხელს. ერთი მხრივ, 

საზოგადოების მცდარი მოლოდინი, ბანკმა თავისი საქმიანობა აწარმოოს მათი 

მოთხოვნის გარეშე, რაგან თვლის, რომ ბიზნესი ისედაცაა ვალდებული  

პასუხისმგებლიანად და გამჭვირვალედ იმოქმედოს, ხოლო, მეორე მხრივ, ბიზნესის 

მცდარი მოლოდინი, საზოგადოების მიერ ინიცირდეს მათი  პასუხისმგებლიანი 

ბიზნეს პროცესების წარმოება. აღნიშნული გარემოება საბოლოოდ გვაძლევს არასწორ 

შედეგს, რადგან კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების 

დაცვა და განხორციელება, დადებითი შედეგების მიღება, შესაძლებელი არის 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც სოცოიუმი და ბიზნესი დამოუკიდებლად, ყოველგვარი 

მითითების გარეშე, აცნობიერებენ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას 

ერთმანეთის, გარემოს, ქვეყნის მიმართ და, შესაბამისად, პროცესები იმართება 

თანაბრად.  

კვლევის ანალიზით დგინდება, რომ ქართულ საბანკო ბიზნესში სოციალურ 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკითხების ფორმალიზებას დადებითი 

დინამიკა აქვს გასულ წლებთან შედარებით, მათ სამოქმედო სტრატეგიულ 

მიზნებში გაწერილი არის CSR-ის საკითხები, აწარმოებენ დოკუმენტებს და აცნობენ 

მედიას თუ საზოგადოებას მათ მიერ განხორცილებეული ღონისძიენების შესახებ, 

თუმცა მიუხედავად ამის, საქართველოში კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობა მცირე პროგრესით მაინც მიიწევს წინ იმ შინაარსისა თუ 

კონცეფციის ღირებულების გაცნობიერებაში, რასაც CSR წარმოადგენს. 
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ამავე თავში, შეფასებული არის კვლევის შედეგები, რომელიც საზოგადოებაში 

სოციალური პასუხიმგებლობის შესახებ ცნობიერების და წარმოდგენის 

შესაფასებლად განხორციელდა, შედეგმა მოგვცა ფიქრის, ანალიზისა და საჭირო 

ცვლილებების შესახებ გარკვეული დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა იმაზე, 

თუ რამდენად შორსაა დღეს საქართველოს საზოგადოების ცნობიერება, ზოგადად, 

თანამედროვე ტენდენიციებისა თუ ინფორმირებულობის მიღების დონით.  

 

დიაგრამა 1. თქვენი აზრით, სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის (დასაშვებია 

რამოდენიმე პასუხის მონიშვნა) 

კვლების შედეგები არაერთგვაროვანი არის, და ეს ფაქტი კიდევ ერთი 

დასტურია იმისა, რომ საჭიროა CSR-ის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდება 

საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: ქველმოქმედება, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭერა - ეს კომპანიის 

ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილებაა, პროდუქტის სამართლიანი ფასები და 

უსაფრთხოება, სოციალური პასუხისმგებლობის გარეშე, კომპანიების პირდაპირი 

ვალდებულებაა და ამ მხრივ მომხმარებელი უფრო მეტად მომთხოვნი უნდა იყოს 

კომპანიების მიმართ. იგივე შეიძლება ითქვას კომპანიების გამჭვირვალობასა და 

ეთიკაზე (39.3%). 

 

63.20%

58.70%

41.70%

32%

39.30%

5.30%

73.30%

51.4

1) გარემოსდაცვით ღონისძიებებში …

2) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე …

3) ქველმოქმედება

4) პროდუქტის სამართლიანი ფასების …

5) კომპანიის …

6) მარკეტინგული ხრიკი

7) ისეთი ღონისძიებების მხარდაჭერა, …

8) განათლების/კულტურის/სპორტის …

4. თქვენი აზრით, სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის (დასაშვებია რამოდენიმე 
პასუხის მონიშვნა)
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დიაგრამა 2. როგორ ფიქრობთ, რომელი ინდუსტრიისთვის იქნება უფრო მეტად 

მნიშვნელოვანი სოციალური პასუხისმგებლობა 

მე-2 დიაგრამის მიხედვით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ სოციალური 

პასუხისმგებლობა ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ინდუსტრისთვის თანაბრად 

ფასეულია, მაგრამ საზოგადოება დღეს აფიქსირებს მეტად მნიშვნელოვან 

ინდუსტრიად ჯანდაცვა/ფარმაციას, ვინაიდან ჯანმრთელობა და მისი შენარჩუნება 

თანამედროვე ეკოლოგიურად არასტაბილურ გარემოში მეტად რთულია და 

საყურადღებო.  

მე-3 დიაგრამაზე გამოსახულია საზოგადოების აღქმა სოციალური პასუხი-

სმგებლობის შესახებ და აქაც შედეგი იგივე გვაქვს, 59.9% თვლის, რომ სოციალური 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში, კომპანია საზოგადოებას უნდა სთავაზობდეს 

ხარისხიან, უსაფრთხო, სამართლიანი ფასის მქონე პროდუქტს, მაშინ როდესაც ეს 

საკითხი კომპანიის პირდაპირი ვალდებულებაა.  

 

დიაგრამა 3. კომპანია სოციალურად პასუხისმგებლიანად რომ ჩავთვალოთ, რა 

კრიტერიუმის დაკმაყოფილება უნდა შეეძლოს? 

 

24.40%

37.60%

18.80%

0.40%

4.80%

7.60%

1.60%

0.80%

0.40%

2.80%

1) საბანკო/საფინანსო …

2) ჯანდაცვა/ფარმაცია

3) საკვები/სასმელი …

4) ტანსაცმლის/ფეხსაცმლის …

5) ტელეკომუნიკაცია

6) ნავთობპროდუქტების და …

7) ტურიზმი

8) უძრავი ქონება

9) ლოჯისტიკა

10) დაზღვევა

კითხვა 7. როგორ ფიქრობთ, რომელი ინდუსტრიისთვის იქნება უფრო მეტად 
მნიშვნელოვანი სოციალრი პასუხისმგებლობა 

57.10%

59.90%

47.80%

55.90%

28.30%

52.60%

39.70%

1) გააჩნდეს …

2) საზოგადოებას სთავაზობდეს …

3) ქველმოქმედება/სოციალურ …

4) თანამშრომლებთან კარგი …

5) ბიზნესის წარმოება გამჭვირვალედ

6) ადგილობრივ …

7) ეთიკური/კანონმორჩილი საქმიანობა
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დიაგრამა 4. თქვენი აზრით, საქართველოში არსებული კომერციული ორგანიზაციების და   

ბანკების რა რაოდენობა იყენებს სოციალურ პასუხისმგებლობას? 

მე-4 დიაგრამა დასტურია იმისა, რომ საქართველოში საზოგადოება არაა 

ინფორმირებული, საბანკო ბიზნესისა თუ კომერციული ორგანიზაციების რა 

რაოდენობა იყენებს სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციასა თუ სტრატეგიას 

და შეფასებაც ადეკვატურ პროცენტულ მაჩვენებელში არის გამოსახული. თუმცა, 

შეგვიძლია შეფასება არ აღვიქვათ ცდომილებად, ან არცოდნად, რადგან 

საზოგადოებას თუ მომხმარებელს ინფორმაცია საჭირო ან საკმარისი დოზით არ 

მიეწოდება. ვინაიდან საქართველოში წარმოდგენილი 15 საბანკო ინსტიტუტიდან 

12 მათგანის მისიაში მკვეთრადაა ხაზგასმული სოციალური პასუხისმგებლობა.  

მაშინ, როდესაც მომხმარებელი და საზოგადოება (დიაგრამა 5), უმეტესწილად, 

სწორად აღიქვამს საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციის 

მოტივსა და სტრატეგიას (24.7%- მომხმარებლის ლოიალურობის ზრდა, 24.7%- 

კომპანიის იერსახისა და ცნობადობის ზრდა, 16.2%- დაბალშემოსავლიანი 

მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის ზრდა საბანკო სერვისებზე), მათ მიერ მკაფიოდ 

ფიქსირდება საბანკო ბიზნესის მიერ გატარებული სოციალური პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების საშუალო (50.6%) ინფორმირებულობა, ან 

დაბალი -36%.  

56.30%27.50%

10.90%
5.30%

თქვენი აზრით, საქართველოში 
არსებული კომერციული 

ორგანიზაციების რა რაოდენობა 
იყენებს სოციალურ 

პასუხისმგებლობას?

1) ნაკლები 25 %-ზე

2) 25 % დან 35 %-ამდე

3) 35 % დან 50 %-მდე

55.50%

20.20%

10.90%

12.10%

თქვენი აზრით, საქართველოში არსებული 
რამდენი საბანკო/საფინანსო კომპანია 

იყენებს სოციალურ პასუხისმგებლობას?

1) ნაკლები 25 %-ზე

2) 25 % დან 35 %-ამდე

3) 35 % დან 50 %-მდე



19 

 

დიაგრამა 5. თქვენი აზრით, რა არის მოტივი საბანკო/საფინანსო კომპანიების მიერ 

სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელების? 

რესპოდენტთა 70% თვლის რომ საბანკო/საფინანსო ორგანიზაციების 

სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაცია არასაკამრისია  და, 85.8% -ის 

აზრით, სციალური ღონისძიებების განხორციელება აუცილებელია. ორივე 

კომპონენტი, მიზეზშედეგობრივია და თუ მომხმარებლი კომპანიის მიმართ 

გახდება უფრო მეტად მომთხოვნი, მიიღოს სწორი ინფორმაცია CSR-კონცეფციაზე, 

მიიღოს ინფორმაცია განხორციელებული სოციალური ღონისძიებების შესახებ, 

მიზანი უპირობოდ შედეგამდე მიგვიყვანს და საზოგადოების აღქმა, რომ 

კომპანიებს პასუხისმგებლობის ნაკლები გრძნობა აქვთ CSR-ის მიმართ (დიაგრამა 

6), შეიცვლება საპირისპირო დამოკიდებულებით, გარდა ამისა, საზოგადოება 

მომთხოვნი გახდება ხელისუფლების მიმართ, ჩაერთოს კომპანიების სოციალური 

პასუხისმგებლობის საკითხებში, შეიმუშაოს შესაბამისი კანონები და მოთხოვნები, 

პასუხისმეგებლიანი კომპანიების მიმართ დააწესოს შეღავათები, რაც საბოლოოდ, 

ჭაჯვური ჩაბმულობის პრინცპით, მოგვცემს უპირობო კავშირისა და საზოგადოების 

სახეცვლილ აღქმას. 

24.70%

24.70%

3.40%5.20%

16.20%

3.20%
2.80%

10.90%

8.90%

კითხვა 15. თქვენი აზრით, რა არის მოტივი საბანკო/საფინანსო კომპანიების 

მიერ სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელების?

1) მომხმარებლების ლოიალურობის გაზრდა

2) კომპანიის იმიჯის და ცნობადობის ზრდა

3) საკუთარი პროდუქტების/ მომსახურების 
მაღალ ფასში გაყიდვა
4) სახელმწიფო ორგანოების კეთილგანწყობა

5) დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის 
ხელმისაწვდომობის ზრდა საბანკო სერვისებზე
6) გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

7) საგადასახადო შეღავათების მოპოვება

8) მარკეტინგული სტრატეგია

9) საზოგადოების მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება
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დიაგრამა 6. თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს ქართულ საბანკო/საფინანსო ბიზნესში 

სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელებას 

17.8 % რესპოდენტების თვლის, რომ ქართულ ბიზნესში პრობლემებია. 

საინტერესო იქნება რესპოდენტების კომენტარების მოსმენა დაფიქსირებულ 

პასუხთან დაკავშირებით, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ უმეტეს 

შემთხვევაში კომპანიები სოციალურ პასუხისმგებლობას აღიქვავენ, როგორც ხარჯს 

და არა როგორც ინვესტიციას და მათი მხრიდან ნაკლები ჩართულობა იგრძნობა 

განსახორციელებელი სოციალურ ღონისძიებებში. 53 % თვლის, რომ ხელისუფლების 

ნაკლები მხარდაჭერა არის სოციალური ღონისძიებების მიმართ, აქაც, ერთი მხრივ, 

შეგვიძლია დავეთანხმოთ საზოგადოების აზრს, ვინაიდან სახელმწიფოსა და 

მთავრობის პირდაპირი ვალდებულებაა საზოგადოების სოციალური მდგომარეობის 

გაუჯობესება, მდგრადი ეკონომიკური გარემოს შექმნა, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სოციალური პასუხისმგებლობა ვინაიდან ნებაყოფლობითი საქმიანობაა, თვითონ 

საზოგადოება და ბიზნესი უნდა იყოს დაინტერესებული შექმნან საქმიანობისთვის 

თუ საცხოვრებელი გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური პირობები და 

ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ საზოგადოების კმაყოფილება საბანკო/ საფინანსო 

კომპანიების სოციალური პასუხიმგებლობის შესახებ  საშუალოა, თვლიან, რომ 

უმეტეს შემთხვევში საბანკო ბიზნესი ორიენტირებულია მოგებაზე, ბანკების მიერ 

განხორციელებული ღონისძიებები ნაკლებადაა ცნობილი ფართო 

საზოგადოებისთვის, უკმაყოფილებას გამოთქვავენ განხორციელებულ 

15%

10.10%

4.10%

17.80%

53%

თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს ქართულ საბანკო/საფინანსო სფეროს 
სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელებაში?

1) ხელისუფლების მხრიდან 
ნაკლები მხარდაჭერა

2) საზოგადოების მხრიდან 
მოლოდინების ნაკლებობა

3) კომპანიის ფინანსების 
ნაკლებობა

4) ქართულ ბიზნესში არსებული 
პრობლემები

5) კომპანიის მხრიდან ნაკლები 
პასუხისმგებლობის გრძნობა
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ღონისძიებეთან დაკავშირებით და სურვილი არის, მეტად ხელმისაწვდომი იყოს 

ინფორმაცია სხვადასხვა მასობრივი გავრცელების საშუალებებით, ინტერნეტით თუ 

კომპანიის ვებ-გვერდით. ვინაიდან რესპოდენტთა უმეტესობა 20-დან 40 წლამდე 

ასაკს წარმოადგენდა, მათთვის მისაღებია ასევე კომპანიების ვებ-გვერდი, თუმცა, 

ვფიქრობ, ინფორმაციის გავრცელება თანაბრად უნდა  გადანაწილდეს  და მიეწოდოს 

ყველა ასაკის მომხმარებელს.  

ამავე თავში შეფასებული არის, მომხამრებლის ქცევა, როგორც კონკრეტული 

მომენტისთვის ბანკის კლიენტის და მისი ემოციური ბმა იმ ბანკისადმი, 

რომელთანაც აკავშირებდა საქმიანი ურთიერთობა.  

კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად ბანკთან 

გრძელვადიანი თანამშრომლობისა, მომხმარებელს ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდა, 

ან საერთოდ არ ჰქონდა, თავისი ბანკის სოციალურ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებით. ბანკთან ემოციურ ბმას კი მხოლოდ თანამშრომლებთან კარგი 

ურთიეთობა და ბანკის ფილიალის სიახლოვე განაპირობებდა. ვინაიდან, იმავე 

რესპოდენტების გამჟღავნებით, ქართული ბანკები თავიანთ მომსახურებასა თუ 

პროდუქტებზე მაღალი ფინანსური ხარჯებით გამოირჩევიან, რაც აზარალებს 

საზოგადოების კეთილდღეობას.  

კვლევის შეფასებით, მაღალი საპორცენტო და ფინანსური ხარჯი 

გრძელვადიან პერიოდში ქმნის საზოგადოების ფინანურად გაღარიბებას, ეს კი 

სასარგებლო საქმის საკეთებლად ზღუდავს ხელმისაწვდომობას ფინანსებთან.  

კვლევით დადგენილია, რომ მიმდინარე ეტაპზე უჭირს ქართულ ბიზნესს, 

უჭირს საზოგადოებას, მიიღოს უახლოესი გლობალური მასშტაბური გამოწვევები, 

რომლებიც ქაოსურად იმართება სამყაროში, განსაკუთრებით საქართველოში, 

სადაც ეკონომიკური პროცესები საჭიროებს გაჯანსაღებას, ან მართულ პროცესებს, 

რაც სწორედ იმ სტრატეგიებით მიიღწევა და შესაძლებელია, რომლებსაც 

სოციალური პასუხისმგებლობა მოიცავს. მაგრამ არა იმ შედეგებით, რომლებიც 

დღეს გვაქვს, მაშინ, როდესაც მსოფლიოში საზოგადოება მართავს CSR პროცესებს 

და კომპანიები, ნებსით თუ უნებლიეთ, ითვალისწინებენ საზოგადოებისა თუ 

სამყაროს მოთხოვნებს. საქართველოში საბანკო ბიზნესისა და მათი სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი საქმის კეთების შესახებ ინფორმაცია არ მჟღავნდება მედიასა თუ 

სოციალურ ქსელში იმ მოცულობით, რომ სრულად ფარავდეს საქართველოს 
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მოწყვლად საზოგადოებას. საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ მეტ-ნაკლებად სწორი ინფორმაცია აქვს იმ საზოგადოების ნაწილს, 

რომელიც დასაქმებულია  კონკრეტულ საბანკო ორგანიზაციებში, სადაც CSR 

კომპანიის მნიშვნელოვანი სტრატეგიის ნაწილია  და  სოციალურ ღონისძიებებში 

ჩართულნი არიან კომპანიის თანამშრომლები. 

კვლევით დასაბუთებულია, რომ დღევანდელ მომხმარებელზე 

ორიენტირებულ სამყაროში, სადაც მომხმარებლის ნდობა ფასეულია, სოციალური 

პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელია საბანკო 

ბიზნესისთვის, სადაც სოციალური ღონისძიებები საშუალებას აძლევს ბაკებს, 

მათივე სარგებელი მიმართოს საზოგადოების სასარგებლოდ. 

კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ ქართულ რეალობაში საბანკო ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის გააქტიურების ძირითად მიმართულებად 

შესაძლოა დავსახოთ ბანკის ბიზნეს პროცესებში საბანკო მენეჯმენტის 

ჩართულობა, სადაც ბანკის მენეჯმენტის უპირველესი ამოცანა იქნება CSR-ს 

გავრცელება საბანკო დეპარტამენტებში, რაც საშუალებას მისცემს მის თითოეულ 

თანამშრომელს, საკუთარი წვლილი შეიტანოს სოციალური პასუხისმგებლობის 

გავრცელებაში. 2. ფინანსური წიგნიერების ხელმისაწვდომობა და გავრცელება მათ 

მომხმარებლებს შორის. 

გააქტიურების ერთ-ერთ პროცესად შესაძლოა მივიჩნიოთ, ორგანიზაციის 

საზედამხედველო მენეჯმენტში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

მიმართულების CSR საკონსულტაციო ჯგუფის შემქნა, რომელიც შეასრულებს 

მონიტორინგს, როგორ იმართება კომპანიაში სოციალური პასუხისმგებლობა და 

მოახდენს ფინანსური მდგარდობის რისკების შეფასებას. საკონსულტაციო ჯგუფი 

ხელს შეუწყობს კომპანიაში სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის 

გაუმჯობესებას და უზრუნველყოფს კომპანიის რეპუტაციისთვის საშიში რისკების 

სათანადო შეფასებას.  

ძალზედ მნიშვნელოვანი და ამასთან საპასუხისმგებლო არის, როგორც 

საქართველოში მოქმედი საბანკო, საფინანსო ბიზნეს კომპანიების, ასევე უშალოდ 

სახელმწიოს მიერ დაცული იყოს ESG კრიტერიუბები, შემუშავებულ იქნას CSR 

მექანიზმების ახალი მეთოდები და ინსტრუმენტები, იმისათვის რომ ქვეყნის 

საინვესტიციო გარემო მიმზიდველი გახდეს იმ ინვესტორებისთვის, რომლებიც 



23 

ინვესტირების ობიექტს და გარემოს აფასებენ ეფექტიანი, სტაბილური, მდგრადი 

გარემოს ფორმირების შესაძლებლობით.  

ზოგადი დასკვნები 

საქართველოს საბანკო ბიზნესში სოციალური პასუხისმგებლობის დანერგვა-

განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების გაანალიზების საფუძველზე 

შესაძლებელია გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები: 

1. სათანადო კვლევებით დადგინდა, რომ საბანკო ბიზნესის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ფინანსური მდგრადობა და მისდამი 

საზოგადოების ნდობა წარმოადგენს, რაც უკანასკნელი ორი ათეული წლის 

განმავლობაში საბანკო ბიზნესის ერთ-ერთ რთულ და მთავარ ამოცანად იქცა. 

მდგრადი და საიმედო საბანკო ბიზნესი არის მიმზიდველი როგორც ინვესტორისა 

და მომხმარებლისთვის, ასევე ქვეყანაში წარმოადგენს ეკონომიკური 

სტაბილიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს. 

2. გაანალიზდა და შეჯერდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის, 

მკვლევარისა და ექსპერტის შეხედულებები სოციალურად პასუხისმგებლიანი 

საბანკო ბიზნესის შესახებ. შედეგად, წარმოდგენილია ავტორისეული 

განმარტება, რომლის თანახმად, სოციალურად პასუხისმგებლიანი საბანკო 

ბიზნესი - ეს არის საბანკო სუბიექტი, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადოების 

ინტერესებს და საჭიროებებს, ნერგავს პასუხისმგებლიან ინოვაციურ პროექტებს, 

ასწავლის საკუთარ მომხმარებელს, თუ როგორ შეძლოს ფინანსების განკარგვა 

ეფექტურად, პირადი და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. უფრო კონკრეტულად, 

საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, ეს არის მისი უნარი, 

გრძელვადიანი სტაბილურობის მისაღწევად ფინანსური რესურსები გადააქციოს 

სასიკეთო ძალად.  

3. დაზუსტდა წარმატებული სოციალურად პასუხისმგებლიანი საბანკო 

ბიზნესის ფორმირებისთვის საჭირო შემდეგი პრინციპები: (ა) მომხმარებელზე 

ორიენტირებული მიდგომა, მათთან სამართლიანი და გამჭვირვალე 

ურთიერთობა; (ბ) მომხმარებელთა ფინანსური კეთილდღეობის 

გასაუმჯობესებლად, მათთვის სასარგებლო და შესაბამისი პროდუქტებისა და 

სერვისების მიწოდება; (გ) სამართლიანი და გამჭვირვალე კორპორაციული 
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მმართველობა; (დ) პასუხისმგებლიანი ინვესტიცია ფინანსურ ანალიზსა და 

გადაწყვეტილების მიღებაში, სადაც გათვალისწინებული იქნება 

გარემოსდაცვითი, სოციალური, მმართველობითი (ESG) და ეთიკური საკითხები; 

(ე) ფინანსური განათლების პოლი-ტიკისა და ინსტრუმენტების პოპულარიზაცია 

და განხორციელების უზრუნ-ველყოფა; (ვ) ეკოლოგიურად სუფთა ბიზნესის 

წარმოება; (ზ) ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობაში წვლილის შეტანა; (თ) 

პასუხისმგებლიანი და სამართლიანი დამსაქმებელი ყველა დასაქმებულისთვის; 

(ი) ფინანსურად ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მომხმარებლი-

სთვის; (კ) პასუხისმგებლიანი საზოგადოების საჭიროებების მიმართ. აღნიშნული 

პრინციპების დაცვა განსაზღვრავს საბანკო ბიზნესის სტაბილურობას, 

საზოგადოების და ინვესტორების ნდობას, ხარისხს. 

4. მსოფლიო გლობალური ფინანსური კრიზისის პერიოდში დიდი მნიშ-

ვნელობა შეიძინა სოციალურად პასუხისმგებლიანმა საბანკო ბიზნესმა, იგი გახდა 

ეკონომიკის და, მთლიანად, ქვეყნის სტაბილურობის ის ინდიკატორი, რომლის 

მიმართ განმტკიცდა საზოგადოების ნდობა და გახდა ძლიერი საქმიანი 

პარტნიორი იმ ბიზნესებისთვის, რომელთაც ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა არ 

ჰქონდათ მის წარმოჩენამდე.  

5. დადგინდა, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის თანამედროვე შინაარსის 

და ღირებულებების გამოყენება უზრუნველყოფს კომპანიებისა და ბიზნეს 

გარემოს ტრანსფორმაციას, რაც გულისხმობს პასუხისმგებლიანი საქმიანობის 

შედეგად გარემოს დაცვას, საზოგადოების კეთილდღეობასა და ჯანსაღ 

ეკონომიკას. ასევე, პასუხისმგებლიანი ქცევა ხელს უწყობს სახელმწიფოს, 

ბიზნესსა და მოსახლეობას შორის პასუხისმგებლიან უკუკავშირს.  

6. ჯგუფი „გლობალური ალიანსი საბანკო ფასეულობებისთვის“  

მრავალჯერადი კვლევის შედეგების საფუძველზე აღნიშნავს, რომ სოციალურად 

პასუხისმგებლიან ბანკებს აქვთ ვალდებულება გლობალური პრობლემების 

გადასაჭრელად იპოვონ ოპტიმალური გადაწყვეტილებები, ხელი შეუწყონ საბანკო 

ბიზნესის პოზიტიური, სიცოცხლისუნარიანი გარემოს შენარჩუნებას. ამასთან, 

სოციალურად პასუხისმგებლიანი საბანკო ბიზნესი საჭიროა აცნობიერებდეს 

საზოგადოების და ბანკის ურთიერთდა-მოკიდებულებას და ზრუნავდეს 

პლანეტაზე ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას მიმდინარე და მომავალი 
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თაობებისთვის.  

7. დასაბუთდა დასკვნა იმის თაობაზე, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა 

აყალიბებს მომხმარებელთა ნდობას ბანკებთან. ნდობის ჩამოყალიბებაში კი 

მთავარია არა ფართომასშტაბიანი და შორეული ინვესტიციები, არამედ მცირე, 

კონკრეტულ საკითხზე მიზნობრივად მიმართული ქმედებები. ეს შესაძლოა 

ეხებოდეს ადგილობრივი სკოლების ფინანსური საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეძენა-დაფინანსებას, ხანდაზმულთა და მოხუცთათვის საჯარო-

საგანმანათლებლო დღეების შეთავაზებას, რათა ინდივიდებმა შეძლონ მათთვის 

საინტერესო ფინანსურ საკითხებზე პასუხის მიღება. ასევე სოციალური 

ღონისძიებები მიმართული უნდა იყოს ისეთ ადგილობრივ საჭიროებებზე, 

როგორებიცაა დასუფთავება, გარემოს დაცვა. ყოველივე ეს თვალსაჩინო ხდება იმ 

საზო-გადოებისთვის, რომელსაც ბანკთან საქმიანი შეხება აქვს. საზოგადოების 

ნდობა კი ყალიბდება მაშინ, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ საბანკო ბიზნესი 

მხოლოდ გაყიდვაზე, მაღალი მოგების მიღებაზე არ არის ორიენტირებული, 

არამედ მათი ქცევა მიმართული არის ქვეყნის გაჯანსაღებაზე. 

8. საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის საზღვარგარე-თული 

(განვითარებული ქვეყნების) და ქართული გამოცდილების შესწავლით 

გამოვლინდა, რომ განვითარებული ქვეყნები მრავალჯერადად წინ არიან საბანკო 

ბიზნესში სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების დონით. ამას, 

უმეტესწილად, ბიზნესის მიმართ, საქმიანობას ეწეოდეს პასუხისმგებლიანი 

პროცესებით, საზოგადოების მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს. საქართველოს 

საბანკო ბიზნესში კი აღნიშნული საკითხი სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. 

9. კვლევით დადგინდა, რომ საქართველოს საბანკო ბიზნესში სოციალური 

პასუხისმგებლობის ღირებულების სწორი დანერგვა და ყოველდღიურ 

საქმიანობაში განხორციელება ჯერ კიდევ დაბალ საფეხურზეა. სოციალური 

პასუხისმგებლობის ღირებულებების, პრინციპების ყოველდღიურ საქმიანობაში 

გამოყენება კი დაკავშირებულია საიმედოობასთან, დაცულობასთან, 

ეკონომიკურ სტაბილურობასთან, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, ქვეყანაში 

შევამციროთ კორუფცია, არამიზნობრივი ხარჯები, გარემოზე არამიზნობრივი 

ზემოქმედება, გავზარდოთ სახელმწიფოს ჩართულობა პასუხისმგებლიან 

ქცევაში, რაც საწინდარია იმ სახელმწიფოთა შორის ღირსეული ადგილის 
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დამკვიდრებისა, სადაც კორპორაციული პასუხისმგებლობა წარმოადგენს 

ქვეყნის განვითარების უმაღლეს სტანდარტს. ამასთან, სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ხარჯები საბანკო ბიზნესისთვის რესურსების ფუჭად 

ხარჯვას კი არ წარმოადგენს, არამედ ამან შესაძლოა გამოიწვიოს რესურსების 

უფრო ეფექტური გამოყენება. 

10. კვლევის შედეგების განზოგადებით გაირკვა, რომ კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობის ეფექტიანი განხორციელება დაკავშირებულია 

კომპლექსურ მიდგომასთან. შესაბამისად, ქვეყანაში საბანკო ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის კონცეფციის დანერგვა და განხორციელება უნდა განვიხილოთ, 

როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც 

გრძელვადიან პერიოდში მიგვიყვანს ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან.  

 

ნაშრომის აპრობაცია 

 

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  დეპარტამენტში დისერტაციის 

თემაზე  დაცული იქნა 3 კოლოქვიუმი:  

1.  „საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის კვლევის თეორიული 

საფუძვლები“;  

2.  „საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი და შეფასება“;  

3.   „საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის კვლევის 

კომპონენტები და ინდიკატორები”. 

         სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია ავტორის 

მეცნიერულ შრომებში: 

1. „საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა“ – სამეცნიერო ჟურნალი 

„თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები”, ტომი 1. N1(2020) - 

გამოქვეყნებულია 04.06.2020 წ. გვ 45-53 

2. „SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BANKING BUSINESS: CHALLENGES AND 

PROSPECTS“ - სამეცნიერო ჟურნალი „European Science Review“, # 3-4, 2022; გვ. 

55-60 

3. „თანამედროვე გამოწვევები სოციალურად პასუხისმგებლიან საბანკო 

ბიზნესში“ - საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, 

2022/01-02, გვ. 127 

 

სადისერტაციო კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა: 
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1. „საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა“, მე-4ე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია -  „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“, თბილისი 2020 წ, 29-30 მაისი;  

2.  „SCIENCE AND EDUCTION: PROBLEMS,PROSPECTS AND INOVATIONS “. მე-2-ე 

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ კონფერენცია - „Science and education: 

Problems, Prospects and Innovations” KYOTO 2020, 4-6 ნოემბერი.  

3. „საქართველოს საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

გააქტიურების ძირითადი მიმართულებები“. VI საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „მდგრადი ტრანსპორტის სისტემა და საზღვაო ლოჯისტიკა“ 

ISTSML 2022. ივნისი 24. 

 

 

 

 


