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საქართველოში გლობალური შეთანხმების ქსელი
2016წლისდასაწყისშიამოქმედდა.ქსელიწარმო
ადგენსგაეროსგლობალურიშეთანხმებისინიცია
ტივის ადგილობრივ პლატფორმას,რომლის მიზა
ნია მდგრადი კომპანიებისა და დაინტერესებული
მხარეების გლობალური მოძრაობის მობილიზება
იმ სამყაროს შესაქმნელად, რომელშიც ცხოვრება
გვსურს.

ჩვენ, გლობალური შეთანხმების საქართველოს
ქსელში,ვისწრაფვითშევქმნათბიზნესისთვისხელ
საყრელიგარემო,სადაცვისწავლით,გავაზიარებთ
გამოცდილებასდავითანამშრომლებთთანამოაზრე
ორგანიზაციებთან.ჩვენხელსვუწყობთდაინტერე
სებულმხარეებთანპარტნიორობას,რაცსარგებელს
მოუტანსროგორცბიზნესს,ასევეიმსაზოგადოებას,
სადაც ისინი მუშაობენ. გაეროს ინიციატივით, ჩვენ
მხარს ვუჭერთ გლობალურად აღიარებულ სტან
დარტებსდაადგილობრივგანვითარებაშისაერთა
შორისოგამოცდილებასვიყენებთ.

ბიზნეს სექტორთან ურთიერთობის გარდა, ქსელი
და მისი მასპინძელი ორგანიზაცია  სამოქალაქო
განვითარებისსააგენტო (CIDA)მჭიდროდ თანამ

შრომლობსსაქართველოსმთავრობასთანპასუხის
მგებლიანიბიზნესპრაქტიკისპოპულარიზაციისმიზ
ნით.ჩვენირეკომენდაციით,ადამიანისუფლებათა
დაცვის 2016 წლის სამოქმედო გეგმას საქართვე
ლოსმთავრობისმიერბიზნესისადაადამიანისუფ
ლებებისთავიდაემატა.2017წელს,ადამიანისუფ
ლებათასამდივნოსთანდასაქართველოსსახალხო
დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით, ჩვენ
ჩავატარეთ ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების
საკანონმდებლობაზისადა მისი განხორციელების
მექანიზმების საფუძვლიანი შეფასება. 20182020
წლებისახალისამოქმედოგეგმაჩვენიკვლევისშე
დეგებსადარეკომენდაციებსდაეყრდნო. გვსურს,
გულწრფელი მადლობა გადავუხადოთ საქარ
თველოსმთავრობასბოლორამდენიმეწლისგან
მავლობაში აქტიური და  ეფექტური თანამშრომ
ლობისთვის.მიუხედავადიმისა,რომჩვენსაერთო
მიზნების მიღწევის მიმართულებით წინ მივიწევთ,
გასაკეთებელიჯერკიდევბევრია.

2017 წელს გლობალური შეთანხმების საქართ
ველოს ქსელი, მასპინძელი ორგანიზაცია CIDAს
მეშვეობით გახდა მდგრადი განვითარების მიზნე
ბისსაბჭოსწევრი,რომლისმიზანიახელიშეუწყოს

გლობალური 
შეთანხმების 
საქართველოს ქსელის 
აღმასრულებელი 
დირექტორი
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მრავალსექტორულდიალოგსდაბიზნესისსექტორ
თანთანამშრომლობას საქართველოს2030წლის
დღის წესრიგის  განხორციელებაში. 2018 წლის
ბოლოს სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ /
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელმა
შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერითდაიწყო პრო
ექტის „ლიდერობა მდგრადი განვითარებისათვის
საქართველოში“ განხორციელება. პროექტის მიზა
ნია მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის გან
ხორციელებაშიკერძოსექტორისჩართულობისადა
კონტრიბუციისგაზრდა.

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელ
მა 2020 წლის დასაწყისში მიმართა გლობალური
განვითარების მიზნების საბჭოს და წარუდგინა წი
ნადადება, შეეგროვებინა მონაცემები ქართული
ბიზნესის მიერ მდგრადი განვითარების  მიზნების
მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების
შესახებ ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის
თვის. კომპანია ეისითის (ანალიზისა და კონსულ
ტაციის გუნდის) / (ACT – Analysis and Consulting
Team)ფასდაუდებელიდახმარებით,ჩვენშევძელით
ღირებული ინფორმაციის კონსოლიდირება საქარ
თველოში არსებული საუკეთესო გამოცდილებების
შესახებ. ამასთან,  კვლევის ფარგლებში ვაკვირ
დებოდით დღის წესრიგის განხორციელების ტენ
დენციებს, შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს. წი
ნამდებარეანგარიში არასახავს მთელისექტორის
საქმიანობის მიმართულებებს. ის აერთიანებს წამ
ყვანი კომპანიების საუკეთესო ქცევით პრაქტიკებს,

რომელიც უფრო დიდი, საერთო მიზნებისკენ ისწ
რაფვის.

ბოლორამდენიმეწლისგანმავლობაში,ჩვენაქტი
ურად ვანვითარებთ მდგრადი განვითარებისდღის
წესრიგს და ვცდილობთ ბიზნეს საზოგადოებაში
ცნობიერების ამაღლებას იმის შესახებ,თუროგორ
უნდა მოხდეს გლობალური განვითარების მიზნე
ბისინტეგრირებადარასარგებელიექნებაამგვარ
ქმედებას. ამასთან, საქართველოში ჩატარებულმა
კვლევამაჩვენაბიზნესისსექტორისინფორმირებუ
ლობისა და ცოდნის ნაკლებობა იმის შესახებ, თუ
რატომდაროგორუნდაჩაერთოს2030წლისდღის
წესრიგიკომპანიებისშიდაპოლიტიკასადაყოველ
დღიურსაქმიანობაში.

ახლა, ისე როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია
ბიზნეს სექტორის ჩართულობა პასუხისმგებლიანი
ქცევის ხელშესაწყობად როგორც საქართველოში,
ასევე მთელს მსოფლიოში. COVID19ით გამოწვე
ულმა გლობალურმა კრიზისმა ნათლადდაგვანახა
სოციალურიკეთილდღეობისმნიშვნელობადახაზი
გაუსვაფაქტს, თურამდენად ურთიერთდაკავშირე
ბულია ის ეკონომიკურ აღმასვლასთან. ამიტომაც,
ბიზნესის,მთავრობისადასამოქალაქოსაზოგადო
ებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ერთად
დგომადაინვესტირებამდგრადმომავალში!
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სარჩევი
აკრონიმები
წინაპირობა
კვლევის მიზნები და ამოცანები
შეჯამება
კერძო სექტორის წვლილი მდგრადი განვითარების 
მიზნების განხორციელებაში: კვლევის შედეგები

I. ადამიანური რესურსების განვითარება და  
სოციალური კეთილდღეობა

ა)სიღარიბისდაძლევადასოციალურიინკლუზია

ბ)ჯანმრთელობადაკეთილდღეობა

გ)ხარისხიანიგანათლება

II. ეკონომიკური ზრდა

ა)ენერგოეფექტურობადაგარემო

ბ)ზრდა

გ)ინდუსტრია,ინოვაცია,ინფრასტრუქტურა

დ)მდგრადიმოხმარებადაწარმოება

III.დემოკრატიული მმართველობა 
ა)თანასწორობა

ბ)მშვიდობა,სამართლიანობა,ძლიერიინსტიტუციები

IV. გლობალური თანამშრომლობა 
V. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის დროს 
განხორციელებული საქმიანობები

დასკვნები
ადამიანური რესურსების განვითარება და  
სოციალური კეთილდღეობა

ეკონომიკური ზრდა

დემოკრატიული მმართველობა

დანართი:
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე  
კომპანიების ჩამონათვალი
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წინაპირობა
2015წლის25სექტემბერსგაერომმიიღორეზოლუცია,სახელწოდებით„ჩვენისამყაროსგარდაქ
მნა:2030წლისდღისწესრიგიმდგრადიგანვითარებისთვის“დადაამტკიცამდგრადიგანვითარე
ბისმიზნები(SDGs).მდგრადიგანვითარებისდღისწესრიგიმოიცავს17მიზანსდა169ამოცანას,
რომლებიც5ძირითადმიმართულებადაა(5P)გაერთიანებული:

მდგრადიგანვითარებისმიზნებისეროვნულდონეზეგანხორციელებისკოორდინაციისადამონიტო
რინგისმიზნით,2017წელსსაქართველოშიჩამოყალიბდასაჯაროადმინისტრირებისრეფორმისა
დამდგრადიგანვითარებისსაბჭო.მასთავმჯდომარეობსსაქართველოსმთავრობისადმინისტრაცი
ისხელმძღვანელი.საბჭოშედგებაცენტრალურისახელმწიფოინსტიტუციებისისეთიწარმომადგენ
ლებისგან,როგორიცაა:საჯაროსამსახურისბიურო,სახელმწიფოსტატისტიკისოფისიდასხვადას
ხვასამინისტროები.საბჭომ4თემატურისამუშაოჯგუფიდააფუძნა:(1)სოციალურიჩართულობა;(2)
ეკონომიკურიზრდა;(3)დემოკრატიულიმმართველობა;(4)მდგრადიენერგიადაგარემოსდაცვა.

ვინაიდანმდგრადიგანვითარებისმიზნებიმხოლოდმთავრობისძალისხმევითვერმიიღწევა,გადამ
წყვეტიმნიშვნელობააქვსროგორცბიზნესსექტორის,ასევესამოქალაქოსაზოგადოებისჩართუ
ლობას.არასამთავრობოდასაერთაშორისოორგანიზაციებისწარმომადგენლები,ისევეროგორც
სახელმწიფოსააგენტოები,თემატურისამუშაოჯგუფებისეფექტურიფუნქციონირებისთვისმნიშვნე
ლოვანელემენტებსწარმოადგენენ.

ამჟამადსაქართველოში არარსებობს კონსოლიდირებულიინფორმაციადა მონაცემთა ერთიანი

CIDA სამოქალაქო განვითარების სააგენტო 

CR კორპორაციული პასუხისმგებლობა

CSO სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია

EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

ESG გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი  

GCNG გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 

GITA საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

HLPF მაღალი დონის პოლიტიკური ფორუმი

IDP იძულებით გადაადგილებული პირი

MBC მიკრო ბიზნეს კაპიტალი  

NGO არასამთავრობო ორგანიზაცია

SDG მდგრადი განვითარების მიზანი 

UN გაერთიანებული ერები

UNGC გაეროს გლობალური შეთანხმება 

VNR ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვა

აკრონიმები

ხალხი

პლანეტა

კეთილდღეობა

მშვიდობა

პარტნიორობა

სი ღა რი ბის და შიმ ში ლის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რა, ყვე ლა ადა
მი ა ნი სათ ვის ღირ სე ბი სა და თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ჯან
საღ გა რე მო ში;

დე და მი წის გა ნად გუ რე ბის ხელ შეშ ლის მიზ ნით ით ვა ლის წი ნებს 
ისე თი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, რო გო რი ცა ა: ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის მდგრა დი მარ თ ვა, კლი მა ტის ცვლი ლე ბის პრე ვენ
ცია და ა.შ;

უზრუნველყოს ყველა ადამიანისთვის წარმატებული ცხოვრების 
შესაძლებლობა; 

მშვიდობიანი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოების 
შექმნა, რომელიც თავისუფალი იქნება შიშისა და ძალადობისგან;

მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გლო ბა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის ხელ შეწყო ბა 
(SDGs).
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კომპლექსური ინფორმაცია მოიპოვა. თვისებრივი კვლევის საველე სამუშაოების ჩატარებისას,
ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდი (ACT) დაუკავშირდა წინასწარ შერჩეულ 20 კომპანიას,
რომელთაგანსაბოლოოდკვლევაშიმონაწილეობა15მამიიღო.

რაოდენობრივმაკვლევამდღისწესრიგი2030ისგანხორციელებაშიკერძოკომპანიებისჩართულობის
დონეშეისწავლადამსხვილიდასაშუალოკომპანიებისმიერკორპორაციულიპასუხისმგებლობის
სტრატეგიისფარგლებშიგანხორციელებულიკონკრეტულიაქტივობებიგაანალიზა.

რაოდენობრივკვლევაში176მამსხვილმადასაშუალოსაწარმომმიიღომონაწილეობა.რაოდე
ნობრივი კვლევისფარგლებში პირველადი შერჩევის წერტილი საქართველოშირეგისტრირებული
დამოქმედიბიზნესორგანიზაციებიიყო.კვლევაშიგამოყენებულიასტრატიფიცირებულიშემთხვევითი
შერჩევისმეთოდი.შესაბამისად,კომპანიებიმათიზომისმიხედვით(წლიურიბრუნვადადასაქმებულთა
რაოდენობა),(სტრატად)საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისმიერშემოთავაზებული
კლასიფიკაციებისშესაბამისად,ორჯგუფადდაიყო.*1ბიზნესკომპანიებისმონაცემთაბაზასტატისტიკის
ეროვნულმასამსახურმამოგვაწოდა.კვლევაშიმონაწილე176ბიზნესკომპანიაშემთხვევითიშერჩევის
მეთოდითშეირჩა.176კომპანიიდან143საშუალოზომისდა33მსხვილიბიზნესორგანიზაციაიყო.
ამასთან, 176 ორგანიზაციიდან 125 (71%) მდებარეობდა თბილისში, ხოლო დანარჩენები (29%)
რეგიონებში.

კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო და ინტერვიუს დაწყებამდე ყველა მონაწილისგან
სიტყვიერიინფორმირებულითანხმობაიქნამიღებული.გარდაამისა,ანგარიშშიკომპანიისსახელის
გამოყენება  შესწავლილიკომპანიების წარმომადგენლებისგან  წერილობითთანხმობას ემყარება.
კომპანიები,რომლებმაცუარითქვესთავიანთისახელისგამოყენებაზედა/ანარუპასუხესთხოვნას,
წარმოდგენილიარიანმხოლოდმათისაქმიანობისსფეროთი.

*1  მსხვილ კომპანიებად ითვლება ისეთი ბიზნესები, რომელთაც ჰყავთ 250ზე მეტი დასაქმებული ან მათი წლიური 
ბრუნვა 60 მილიონ ლარზე მეტია; საშუალო კომპანიებად ითვლება ისეთი ბიზნეს ორგანიზაციები, რომელთა 
დასაქმებულთა რაოდენობა 50249ია, ხოლო წლიური ბრუნვა მერყეობს 1260 მილიონის ფარგლებში.

ბაზა,რომლითაცშეფასდებაბიზნესდაარასამთავრობოსექტორებისმიერ2030წლისდღისწესრი
გის განხორციელებისთვის მიღებულიღონისძიებები.  შესაბამისად,CIDA/გლობალური შეთანხმების
საქართველოსქსელის(GCNG)პროექტი„ლიდერობამდგრადიგანვითარებისთვისსაქართველოში,“
რომელიცმხარდაჭერილიაშვედეთისმთავრობისმიერ,მიზნადისახავსSDGდიალოგშიბიზნესსექ
ტორისადასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისჩართვასდასაქართველოშიკერძოდაარა
სამთავრობოსექტორებისმიერმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებისკუთხითმიღწეული
პროგრესისმოძიებას,დამუშავებასადაგაანალიზებას.

2016 წელს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ გაეროს ეკონომიკური და
სოციალური საბჭოს მიერგამართულმაღალიდონის პოლიტიკურფორუმზე (HLPF), საქართველოს
მთავრობამმისიპირველინებაყოფლობითიეროვნულიმიმოხილვა(VNR)წარადგინა.2020წლის
ივლისშიგამართულHLPFზეწარმოდგენილიიყომეორეVNR.დღისწესრიგი2030ზემთავრობისმი
ერმიღწეულიპროგრესისგარდა,ასევეCIDA/GCNGისმხარდაჭერისშედეგადსაბოლოოანგარიშში,
როგორცცალკეულიდოკუმენტი,აისახაინფორმაციასაქართველოშიმდგრადიგანვითარებისმიზნე
ბის(SDG)განხორციელებაშიკერძოსექტორისწვლილისშესახებ.

აღნიშნულიინფორმაციასაბოლოოდგამოქვეყნდებამდგრადიგანვითარებისმიზნებისკომპასისსა
ჯაროპლატფორმაზე,რომელიცGCNGის მხარდაჭერითფუნქციონირებასდაიწყებს2021წლიდან.

კვლევის მიზნები და 
ამოცანები
ამ ანგარიშის მთავარი მიზანია შეაფასოს კერძო სექტორში მდგრადი განვითარების მიზნების
განხორციელებისპროცესიდააღწეროსბიზნესსექტორისმიერგანხორციელებულიაქტივობები.

ამმიზნისმისაღწევად,კვლევისასგანისაზღვრაშემდეგიპრიორიტეტულიმიმართულებები:

zz ადამიანურირესურსებისგანვითარებადასოციალურიკეთილდღეობა;

zz ეკონომიკურიზრდა;

zz მმართველობა.

კვლევისმიზნებისადაამოცანებისშესაბამისად,შემუშავდაკომპლექსურიკვლევისმეთოდოლოგია,
რომელიც მოიცავდა სამაგიდე კვლევისა და უფრო ტრადიციული თვისებრივი და რაოდენობრივი
კვლევებისკომბინაციას.

სამაგიდე კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა წინასწარ შერჩეული ბიზნეს კომპანიების მიერ
2018–2020 წლებში გამოქვეყნებული წლიურიCR ანგარიშები. კვლევის ამ მეთოდისფარგლებში,
მკვლევარებისჯგუფმა16სხვადასხვაკომპანიისCRსაქმიანობაშეისწავლა.

თვისებრივმაკვლევამკომპანიებისმიერმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებაზესაკმაოდ
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შე ჯა მე ბა
კვლევისზოგადიმიზანიბიზნესსექტორშიმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებასთანდა
კავშირებულიინფორმაციისშეგროვებაიყო.კვლევისშედეგებისთანახმად,კერძოსექტორიაქტიუ
რადმონაწილეობდამდგრადიგანვითარებისდღისწესრიგისსხვადასხვამიმართულებისგანხორცი
ელებაში.თვისებრივიდასამაგიდეკვლევისშედეგებისთანახმად,კვლევაშიმონაწილეკომპანიებს
გააჩნიათთავიანთი სამოქმედოგეგმები,რომელშიც პრიორიტეტი ენიჭებარამდენიმე მიზანს,რო
მელთაცკომპანიისმენეჯმენტიწლებისგანმავლობაშიახორციელებს.

საქართველოსბიზნესსაზოგადოებაშიერთერთიპრიორიტეტულიმიმართულებაადამიანურიკაპიტა
ლისგანვითარებადასოციალურიკეთილდღეობაიყო.თავიანთიპრიორიტეტებისგანხორციელების
მიზნით, კომპანიები ყურადღებას სამ მთავარ მიზანზე ამახვილებდნენ: (1) სიღარიბის აღმოფხვრა
(პირველიმიზანი),(2)ჯანდაცვისგაუმჯობესებადაცხოვრებისჯანსაღიწესისწახალისება(მესამემიზა
ნი)და(3)ხარისხიანიგანათლებისხელშეწყობა(მეოთხემიზანი).კვლევისპროცესში,ქართულბიზნეს
საზოგადოებაშიმდგრადიგანვითარებისმიზნებისიმპლემენტაციისზოგადიმოდელებიგამოვლინდა.
პირველრიგში,ქართულიკომპანიებიპირველიმიზნისგანხორციელებასძირითადადსაქველმოქმე
დოსაქმიანობითადასხვადასხვამოწყვლადიჯგუფისთვისფინანსურიდახმარებისუზრუნველყოფით
ცდილობენ.მსგავსიკამპანიებისფარგლებშიკომპანიებიჩვეულებრივმხარსუჭერენხანდაზმულთა,
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვბთათავშესაფრებსდა სოციალურადდაუცველოჯახებს (50%). სა
ქველმოქმედოსაქმიანობისგარდა,კერძოკომპანიებისდაახლოებითმესამედი(33%)მოწყვლადი
ჯგუფებისგაძლიერებასთავიანთკომპანიაშიდასაქმებისშესაძლებლობებისუზრუნველყოფისგზით
უწყობსხელს.2020წელს,პირველიდამეორემიზნებისგანხორციელებისთვალსაზრისით,კომპანი
ების55%კორონავირუსისპანდემიისდროსწამოწყებულსაქველმოქმედოინიციატივებშიიყოჩარ
თული.კომპანიებისუდიდესინაწილი(33%)პანდემიისწინააღმდეგბრძოლასსახელმწიფოფონდში
თანხისგადარიცხვისგზითუწყობდახელს.კომპანიებისშედარებითნაკლებირაოდენობაკორონა
ვირუსისწინააღმდეგბრძოლაშირესურსებისგარეშედარჩენილიოჯახებისთვისსაკვებიპროდუქტე
ბისგადაცემითა(29%)დაფინანსურიდახმარების(21%)მიწოდებითიყოჩართული.გაძლიერების
თვალსაზრისით,ზოგიერთიკომპანიახელსუწყობსრეგიონებშიმცხოვრებიმოსახლეობისგაძლიერე
ბასმათმიერწარმოებულიპროდუქტებისადასერვისებისშესყიდვისგზით.მონაცემებისთანახმად,
კომპანიების 11%მა მოწყვლადი მეწარმეებისგან  შეიძინა არასასოფლოსამეურნეო პროდუქტები,
ხოლო 15%მა   სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები. სამიზნე ოჯახების პირდაპირი ეკონომიკური
სარგებლისგარდა,ამგვარიპროექტებიროგორცწესი,პირდაპირანირიბადხელსუწყობსმდგრადი
სოფლისმეურნეობისგანვითარებას.კომპანიებისკიდევერთიჯგუფიხელსუწყობდაშესაძლებლო
ბებისგანვითარებასდამოწყვლადჯგუფებსმეწარმეობასადაფინანსურიწიგნიერებისთემატიკაზე
ტრენინგებსუტარებდა.შედეგებისთანახმად,კომპანიებიეკონომიკურადდასოციალურადმოწყვლა
დითემებისთვისუფროხშირადზოგადსაგანმანათლებლოაქტივობებსატარებენ,ვიდრებიზნესსადა
მეწარმეობასთანდაკავშირებულტრენინგებს. კომპანიები ასევე მიდრეკილი არიან, უფრო ხშირად
პირველიმიზნისზოგადიაქტივობებიგანახორციელონ,ვიდრემეორემიზნისდარგობრივიტრენინ
გები,რომლებიც ასევე მეწარმეობისადა ბიზნესის განვითარების საკითხებს უკავშირდება. მსგავსი
მოდელებიდატენდენციებიაგამოვლენილიგამოკითხულკომპანიებში,რომლებიცმესამემიზნისგან

ხორციელებასუწყობენხელს;კერძოდ,ისინითავიანთთანამშრომლებსჯანმრთელობისდაზღვევით
უზრუნველყოფენ(74%)დაჯანსაღიცხოვრებისწამახალისებელიღონისძიებებისორგანიზებაშიმონა
წილეობენ(41%).კომპანიებისდაახლოებითმესამედი(36%),განსაკუთრებით,კომუნიკაციებისადა
ენერგეტიკისსექტორებისწარმომადგენლები,მაღალირისკისშემცველპოზიციებზემომუშავეთანამ
შრომლებსდამატებითიმომსახურებებითდაშეღავათებითუზრუნველყოფენ.

კვლევისშედეგებისთანახმად,მეოთხემიზანი(ხარისხიანიგანათლება)თვისებრივ,რაოდენობრივ
დასამაგიდეკვლევებშიჩართულიკომპანიებისთვისერთერთიპრიორიტეტულიმიმართულებაიყო.
შიდა ორგანიზაციული აქტივობების თვალსაზრისით, გამოკითხული კომპანიების უდიდესი ნაწილი
(52%)მხარსუჭერსთავიანთითანამშრომლებისპროფესიულდაპერსონალურზრდას.გამოკითხუ
ლიკომპანიებისმნიშვნელოვანნაწილსჰქონდათავიანთიტრენინგებისცენტრიც.გარეაქტივობებ
თანდაკავშირებით,გამოკითხულიკომპანიებისტაჟირების,პრაქტიკისადასამუშაოზედაფუძნებული
სწავლებისუზრუნველყოფისგზითუპირატესობასახალგაზრდასამუშაოძალისგანვითარებასანიჭებ
და(53%).ამორიძირითადიტენდენციისგარდა,კომპანიებისმნიშვნელოვანმანაწილმაგანაცხადა,
რომმეოთხემიზნისფარგლებშიისინი(1)თანამშრომლობენაკადემიურდაწესებულებებთან(33%),
(2)ზრუნავენორგანიზაციულზრდაზე,რომლისფარგლებშიცატარებენთანამშრომელთაკმაყოფი
ლებისკვლევებს(30%)დაქმნიანთანამშრომლებისგანვითარებისწლიურგეგმებს(28%),(3)ახორ
ციელებენინკლუზიურიგანათლებისპროექტებს(11%),(4)აფინანსებენახალგაზრდებისგანათლე
ბასსაქართველოშიანმისფარგლებსგარეთ(20%),(5)ავითარებენპროფესიულსაგანმანათლებლო
პროგრამებსდაშრომისბაზარსღირებულიტექნიკურისპეციალისტებითამდიდრებენ(17%).

ეკონომიკურიგაძლიერებამდგრადიგანვითარებისდღისწესრიგისკიდევერთიმნიშვნელოვანისა
კითხია,რომელიცამანგარიშშიაწარმოდგენილი.გამოკითხულიკომპანიებიხელსუწყობენმდგრად
ეკონომიკურზრდასენერგოეფექტურიდაეკოლოგიურადსუფთატექნოლოგიებისდანერგვისგზით.
აღსანიშნავია,რომსაქართველოსმთავრობამ2020წელსმიიღოკანონიენერგოეფექტურობისშე
სახებ.  ამჟამინდელიკვლევა აჩვენებს,რომკომპანიებს ენერგოეფექტურობასთანდაკავშირებული
პრაქტიკები ამ საკანონმდებლო ბაზის მიღებამდეც ჰქონდათ. გამოკითხული კომპანიების უდიდესი
ნაწილი(57%)ოფისისგანათებისთვისენერგოეფექტურნათურებსიყენებს;სხვაკომპანიებისმიერ
გაზიარებულიინფორმაციისთანახმად,ისინიიყენებენენერგოეფექტურტექნოლოგიებსადადანად
გარებს(28%),ენერგოეფექტურსამშენებლოდასაწარმოომასალებს(20%)ანთავიანთოფისებში
იყენებენეკოლოგიურადსუფთაენერგიის(ალტერნატიულ)წყაროებს(10%).ელექტროენერგიისგა
მოყენებისგარდა,კომპანიებითავიანთოფისებშისულუფროხშირადამონტაჟებენმზისპანელებს
(5%);მოსალოდნელია,რომმსგავსიზრდისტენდენციებიმომავალშიცშენარჩუნდება.კვლევისზოგა
დიმიგნებით,კომპანიებიმხარსუჭერენისეთგარემოსდაცვითღონისძიებებს,როგორიცაატყეებისა
დამწვანეტერიტორიებისაღდგენა.

რაცშეეხებამერვემიზანს,რომელიცმხარსუჭერსინკლუზიურიდამდგრადიეკონომიკურისისტემის
შექმნას,კომპანიებმაამმხრივაცმნიშვნელოვანიწვლილიშეიტანეს.თვისებრივიდარაოდენობრივი
კვლევებისშედეგად,მერვემიზნისგანხორციელებისსამიძირითადიმოდელიგამოვლინდა:(1)2019
წელსგანხორციელებულისაკანონმდებლოცვლილებებისგამო,ყველაკომპანიადიდყურადღებას
აქცევს შრომის უსაფრთხოებას, მრეწველობის სექტორში მომუშავე კომპანიებს გააჩნიათ შრომის
უსაფრთხოების მონიტორინგის სპეციალური მექანიზმები. შესაბამისად, კომპანიების 86% თანამშ
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რომლებსსთავაზობსუსაფრთხოსამუშაოგარემოს,ხოლოკომპანიების75%თანამშრომლებსპერი
ოდულადუტარებსტრენინგსშრომისუსაფრთხოებისთემატიკაზე.გარდაამისა,კომპანიების56%ის
განცხადებით,ისინითანამშრომლებსსთავაზობენღირსეულსამუშაოპირობებსდათანაბრადშესრუ
ლებულსამუშაოსთანაბრადანაზღაურებენ.(2)კომპანიებისნაწილი,რომლებსაცაქვთრეგიონული
ფილიალები,უპირატესობასადგილობრივებისდასაქმებასანიჭებენ,რაცორგანიზაციისსტრატეგიულ
დონეზეგაცხადებულიმიზანიდაუკვედამკვიდრებულიპრაქტიკაა;კომპანიების44%უპირატესობას
ანიჭებსადგილობრივიმოსახლეობისდასაქმებას;გარდაამისა,კომპანიების44%მხარსუჭერსახალ
გაზრდებისდასაქმებასდამათსაჭიროებებზემორგებული,მოქნილიგრაფიკითუზრუნველყოფს.(3)
კომპანიებმახელიშეუწყვესპირდაპირეკონომიკურზრდასბიზნესშირეინვესტირების,სტარტაპების
ეკოსისტემისადამეწარმეობისგანვითარებისგზით.ამუკანასკნელსაქმიანობასთანდაკავშირებით,
კვლევისშედეგებიაჩვენებს,რომკომპანიებიუფრომეტინვესტიციასდებენშიდაკორპორაციული
პასუხისმგებლობისაქტივობებისმიმართულებით,ვიდრეგარეაქტივობებში,რომელიცსხვამცირე,
საშუალოდამსხვილიბიზნესისათვისშეიძლებაიყოსსასარგებლო.

მეცხრემიზნის(ინდუსტრია,ინოვაციებიდაინფრასტრუქტურა)განხორციელებისკუთხით,კომპანიებ
მახელიშეუწყვესინოვაციებისადაინდუსტრიალიზაციისგანვითარებას,თუმცაამაქტივობებისქვეშ
გამოვლენილისიხშირეებიარიყომაღალი.კომპანიებისმეხუთედმაამმიზნისგანხორციელებასინო
ვაციურიტექნოლოგიებისდანერგვითადათანამშრომლებსშორისინოვაციურიიდეებისმხარდაჭე
რითშეუწყოხელი.

კომპანიებისგარკვეულმანაწილმა,მიუხედავადმათისექტორისა,ხელიშეუწყესმეთორმეტემიზნის
კომპანიისშიგნითმდგრადიმოხმარებისადაწარმოებისპოპულარიზაციას.შედეგებისთანახმად,
(1)კომპანიების44%ყურადღებასაქცევსსამრეწველონარჩენებისმართვას,გადამუშავებასადაგა
მოყენებას,(2)კომპანიების10%მონიტორინგსუწევსდასწავლობსგარემოზემისისაქმიანობისზე
გავლენას,(3)კომპანიების32%ხელსუწყობსმდგრადიმოხმარებისპრაქტიკისგანვითარებასთა
ვიანთიოფისებისტერიტორიაზე(ნარჩენებისმართვა,პლასტმასისმოხმარებისშემცირება,საოფისე
ნარჩენებისგადამუშავებადაა.შ.).

თანაბარიმოპყრობისთვალსაზრისით,გამოკითხულიკომპანიებიაღნიშნავდნენ,რომისინიმხარს
უჭერენთანასწორობისპრინციპს.ზოგიერთკომპანიასაქვსდისკრიმინაციისსაწინააღმდეგო,ინკლუ
ზიისადაგენდერულითანასწორობისდირექტივები.მეათემიზნისგანხორციელებისთვალსაზრისით,
კომპანიებისუდიდესიწილი(63%)უთანასწორობისშემცირებასდასაქმებისთანაბარიშესაძლებლო
ბებისუზრუნველყოფისგზითუწყობსხელს;თუმცა,კომპანიებისმხოლოდ30%აცხადებდა,რომმათ
დასაქმებულიჰყავდათეთნიკურიუმცირესობებისწარმომადგენლები.კომპანიებისკიდევუფრომცი
რენაწილსშშმპირებიდაყოფილიპატიმრებიჰყავდადასაქმებული.

ბიზნეს საზოგადოებამ მნიშვნელოვანი წვლილიშეიტანა მდგრადიგანვითარების მეთექვსმეტე მიზ
ნისგანხორციელებაში,რომელიცეფუძნებაიდეას,რომმშვიდობიანიდაინკლუზიურისაზოგადოე
ბახელსუწყობსმდგრადგანვითარებასდასამართლიანობასყველასთვის,რაცძირითადადყველა
დონეზე ეფექტური, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობის შედეგია. ამ
მიმართულებით,თვისებრივიკვლევისმონაწილეკომპანიებიაღნიშნავდნენ,რომისინიუზრუნველ
ყოფენთავიანთისისტემისგამჭირვალობას,იცავენბიზნესეთიკისპრინციპებსდაგააჩნიათანტიკო
რუფციულიმექანიზმები.რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,კომპანიებისმნიშვნელოვანი

ნაწილიხელსუწყობსმეთექვსმეტემიზნისგანხორციელებასკომპანიისშიგნითგამჭირვალობისადა
ეფექტურიმმართველობისწახალისებისგზით.თუმცა,გასათვალისწინებელია,რომკომპანიებისნა
ხევარზენაკლებმადააფიქსირა,რომისინიკორუფციისადატრეფიკინგისწინააღმდეგმიმართულ
აქტივობებსატარებდნენ.

რაცშეეხებამეჩვიდმეტემიზანს,შედეგებისთანახმად,კომპანიების20%ზენაკლებიმიმართავსსექ
ტორთაშორის თანამშრომლობას და  ერთობლივ კორპორაციული პასუხისმგებლობის პროექტებს
ახორციელებს.საგულისხმოა,რომბიზნესკომპანიებიმეტადდაინტერესებულიარიანსაჯაროდაბიზ
ნესისსექტორებთანთანამშრომლობით,ვიდრეარასამთავრობოორგანიზაციებთან,მედიისანაკადე
მიურდაწესებულებებთანპარტნიორობით.კომპანიებისმნიშვნელოვანინაწილითვლის,რომსაერთო
მიზნების მისაღწევად აუცილებელია უფრო აქტიური თანამშრომლობა. გამოკითხული კომპანიების
ნახევარზემეტინეიტრალურადაფასებსთანამშრომლობისარსებულმექანიზმს;საინტერესოა,რომ
პოზიტიურიშეფასებისმქონეკომპანიებისწილიუფრომაღალიანეგატიურიშეფასებისმქონეკომპა
ნიებთანშედარებით.იმპლემენტაციისპროცესისმეტიეფექტურობისთვის,კერძოსექტორისწარმო
მადგენლებმაშემდგომირეკომენდაციებიგანიხილეს:

zz საჯაროსექტორიმეტადუნდაითვალისწინებდესკერძოსექტორისმოსაზრებებს,მხარსუნდა
უჭერდესმასდამდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებისპროცესშიბიზნესებიუფრო
აქტიურადუნდაჰყავდესჩართული;

zz მეტიინფორმირებაუნდახდებოდესმდგრადიგანვითარებისმიზნებზე,განხორცილებისსტრა
ტეგიასადაგეგმებზე.ამმხრივ,ბიზნესმახაზიგაუსვაპასუხისმგებლიანიმედიისროლს.ბიზნეს
კომპანიებიმიიჩნევენ,რომმედიასშეუძლიახელიშეუწყოსკერძოსექტორშიკორპორაციული
პასუხისმგებლობისადამდგრადიგანვითარებისმიზნებისპოპულარიზაციას.მედიისწარმომად
გენლებსასევეშეუძლიათინფორმაციაგაავრცელონამდროისთვისუკვეარსებულკარგპრაქ
ტიკებზე;

zz უნდაამაღლდესსაზოგადოებისცნობიერებამდგრადიგანვითარებისმიზნებსადამისამოცა
ნებზე.

11               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
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და სოციალური კეთილდღეობის ფარგლებში კომპანიების უმრავლესობამ წვლილი მესამე მიზნის
აქტივობების განხორციელებით შეიტანა. ამ თვალსაზრისით, კომპანიების უმრავლესობა თავის
თანამშრომლებსჯანმრთელობისდაზღვევითუზრუნველყოფსდადასაქმებულებსშორისცხოვრების
ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. მეოთხე მიზნის განხორციელების თვალსაზრისით,
კომპანიების 75%მა ხელი შეუწყო ამ მიზნის განხორციელებას და მის ფარგლებში მინიმუმ ერთი
აქტივობამაინცგაუკეთებია;კვლევისშედეგებისთანახმად,გამოკითხულკომპანიებსკომპანიისშიგნით
თანამშრომლების განვითარების პოლიტიკა  აქვთდა უფრო მეტიც, თავიანთი გარე აქტივობებით
ხელსუწყობენსხვადასხვასამიზნეჯგუფშიხარისხიანიგანათლებისპოპულარიზაციას.

ცხრილი 1. იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებმაც პირველი, მეორე,  
მესამე და მეოთხე მიზნების შესაბამისად ერთი აქტივობა მაინც განახორციელეს.

ა) სიღარიბის დაძლევა და სოციალური ინკლუზია 
მდგრადიგანვითარებისმიზნებისმთავარიმიზანიმსოფლიოშისაყოველთაოკეთილდღეობისშექმნა
და ყველა ადამიანისთვის დადებითი ცვლილებების მოტანაა. მდგრადი განვითარების პირველი
დამეორემიზნისმთავარიმისიაამზოგადიხედვისგანხორციელებაამსოფლიოშისიღარიბისადა
შიმშილისაღმოფხვრისგზით.მსოფლიოსმასშტაბითქვეყნებიატარებენპოლიტიკას,რომელიცმათ
ეტაპობრივადამ შედეგთან აახლოვებს. მთავრობების ძალისხმევის  ამ მიზნებისგანხორციელებას
კერძოკომპანიებიცხელსუწყობენბიზნესგეგმებშიამმიზნებისინტეგრირებისადაკორპორაციული
პასუხისმგებლობისკულტურისდანერგვისგზით.საქართველოშიზოგიერთიკომპანიახელსუწყობს
ამმიზნებისგანხორციელებასდამათთავიანთბიზნესსაქმიანობაშიიყენებენ.კომპანიებისნაწილს
წვლილიშეაქვსმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებაში,თუმცაისინივერაცნობიერებენ,
რომმათიზოგიერთიქმედება პირდაპირკავშირშიამდგრადიგანვითარებისრომელიმემიზანთან.
კომპანიები,რომლებიცთავიანთიგარემოსდაცვითი,სოციალურიდამმართველობითი(ESG)ჩარჩოს
ფარგლებში უპირატესობას პირველი და მეორე მიზნის განხორციელებას ანიჭებენ, ჩვეულებრივ,
აცნობიერებენთავიანთკონტრიბუციას.თვისებრივი,რაოდენობრივიდასამაგიდეკვლევისშედეგების
მიხედვით, ქართულ ბიზნეს საზოგადოებას აქვს პროექტები და ორგანიზაციული პრაქტიკები,
რომლებიცმიზნადისახავსქვეყნისმასშტაბითეკონომიკურადდასოციალურადდაუცველიჯგუფების
გაძლიერებას.

მიზანი 1: სიღარიბის აღმოფხვრა 71% 96% 66%

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა 29% 40% 26%

მიზანი 3: ჯანმრთელობა 83% 94% 83%

მიზანი 4: ხარისხიანი განათლება 75% 83% 73%

Medium

მსხვილი საშუალოჯამი მიზნები

კერძო სექტორის წვლილი 
მდგრადი განვითარების 
მიზნების განხორციელებაში: 
კვლევის შედეგები
კვლევა ნათლად ასახავს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების კუთხით ბიზნეს
საზოგადოების ინტერესსა და ჩართულობის მაღალ დონეს. უფრო მეტიც, კერძო სექტორის
ჩართულობა დღის წესრიგი 2030ის განხორციელებაში თანმიმდევრული და მზარდია. ქვემოთ
მოცემულითითოეულიქვეთავიმოკლედმიმოიხილავსკომპანიებისმიერფართოთემატურჯგუფებსა
დამდგრადიგანვითარების კონკრეტულიმიზნების ქვეშგანხორციელებულსაქმიანობას (სადაცეს
შესაძლებელია)დააღწერს,თუროგორააჩართულიბიზნესსაზოგადოებაქვეყანაშიდღისწესრიგი
2030ისგანხორციელებაში.ინფორმაციასამიმთავარიმიმართულებითაადაჯგუფებული.პირველი
ქვეთავიორიენტირებულიაადამიანურიკაპიტალისგანვითარებასადასოციალურკეთილდღეობაზე
დაწარმოადგენსკერძოსექტორისწვლილსპირველი,მეორე,მესამედამეოთხემიზნებისირგვლივ.
მეორექვეთავშიმოცემულიაეკონომიკურიზრდისმიმართულებითგანხორციელებულისაქმიანობის
დეტალურიაღწერადაფარავსმდგრადიგანვითარებისიმმიზნებს,რომლებიცპირდაპირანირიბად
უკავშირდებაეკონომიკურიგანვითარებისადამდგრადიზრდისსაკითხებს(მეშვიდე,მერვე,მეცხრე,
მეთერთმეტედამეთორმეტემიზნები).დაბოლოს,მესამექვეთავიგანიხილავსთანასწორობისადა
დემოკრატიულიმმართველობისსაკითხებს(მეხუთე,მეათედამეთექვსმეტემიზნები).

 
I. ადამიანური რესურსების განვითარება და 

სოციალური კეთილდღეობა 
გამოკითხული კომპანიების უმეტესობას აქვს პროექტები, ინიციატივები ან სერვისები, რომლებიც
მოწყვლადიჯგუფებისმხარდაჭერასდაპირველი,მეორემიზნებისგანხორციელებასუწყობსხელს.
თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,კომპანიებისმნიშვნელოვანინაწილი
ამ მიზნების მიღწევას თავიანთი საქველმოქმედო საქმიანობით უწყობს ხელს და ხშირად მსგავს
საქმიანობას არ მიაკუთვნებენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებას. შესაბამისად,
კომპანიების71%მაპირველიმიზნის,ხოლოკომპანიების29%მამეორემიზნისგანხორციელებას
ხელისაქველმოქმედოსაქმიანობითშეუწყო(იხ.ცხრილი1).ზოგადიმიგნებისთანახმად,პირველთან
შედარებით,მეორემიზნისგანხორციელებაშიკომპანიებიმეტადაქტიურადიყვნენჩართული.მსგავსი
მონაცემები შესაძლებელია მეორე მიზნის სპეციფიკური შინაარსით აიხსნას, რადგან ის მოიცავს
სოფლის მეურნეობისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებს მაშინ, როცა პირველი მიზანი მეტად
ზოგადია. რაოდენობრივი მონაცემების თანახმად, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში
მოქმედიორგანიზაციებიმეტადარიანჩართულიმეორემიზნისგანხორციელებაშისხვასექტორების
წარმომადგენლებთან შედარებით. შედეგების თანახმად, ადამიანური კაპიტალის განვითარებისა
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მდგრადიგანვითარებისპირველიდამეორემიზანიყველაზეხშირადსაქველმოქმედოსაქმიანობის
ფარგლებში ხორციელდებოდა, რაც კორპორაციული პასუხისმგებლობის პოლიტიკის ერთერთი
პრიორიტეტული მიმართულება იყო. პირველი მიზნის ფარგლებში, გამოკითხული კომპანიების
ნახევარიმატერიალურდა/ანფინანსურდახმარებასუწევდამოხუცთადამზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა თავშესაფრებს (იხ. დიაგრამა 1). საგულისხმოა, რომ საქველმოქმედო საქმიანობაში
ჩართულიმსხვილიკომპანიებისრაოდენობააღემატებასაშუალოზომისსაწარმოებისრაოდენობას.
საქველმოქმედო საქმის გარდა, კომპანიების 33%, მათ შორის 53% მსხვილი და 29% საშუალო
ბიზნესი,აღნიშნავს,რომისინიმხარსუჭერენმოწყვლადჯგუფებსსაკუთარანპარტნიორკომპანიებში
დასაქმების გზით (იხ.დიაგრამა 1). უფრო მეტიც, კომპანიებისდიდ ნაწილს მსგავსი აქტივობების
ფარგლებშიდასაქმებული ჰყავდა 10 პირზე ნაკლები, თუმცა რამდენიმე კომპანიამ აღნიშნა, რომ
მათ დასაქმებული ჰყავდათ 200მდე პირი, რაც ამ საქმიანობის ყველაზე მაღალი ინდიკატორია.
რაოდენობრივი კვლევის თანახმად, აღნიშნული აქტივობები მდგრადი და თანმიმდევრულია,
კომპანიებისუმრავლესობამაღნიშნა,რომმათმიერგატარებულიღონისძიებებიმრავალჯერადადან
რეგულარულადხორციელდებოდაბოლოორიწლისგანმავლობაში.

დიაგრამა 1. ბიზნეს კომპანიების მიერ პირველი მიზნის განხორციელება

სიღრმისეული ინტერვიუების დროს, კომპანიების მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ  აღნიშნა, რომ
პირველიდამეორემიზნისგანხორციელებისკუთხითატარებენსაგანმანათლებლოღონისძიებებს,
რომელთა მიზანიც მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერება და მათი უნარების გამრავალფეროვნებაა.
შედეგების თანახმად, კომპანიები ეკონომიკურად და სოციალურად მოწყვლადი თემებისთვის
ზოგადსაგანმანათლებლოაქტივობებსმეტადახორციელებენ, ვიდრებიზნესსადამეწარმეობასთან
დაკავშირებულ ტრენინგებს. მონაცემების თანახმად, კომპანიების 24%მა (176დან 37მა)
საგანმანათლებლო აქტივობები ჩაუტარა მოწყვლად ჯგუფებს პირველი მიზნის ფარგლებში
და კომპანიების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ მათ აქტივობებში 10დან 50მდე ბენეფიციარმა
მიიღო მონაწილეობა. ზემოთ აღწერილ ზოგად ტენდენციებთან ერთად, 7მა კომპანიამ უპასუხა,
რომ საგანმანათლებლო აქტივობებში 300მდე ბენეფიციარი ჩართეს. პირველი აქტივობისგან
განსხვავებით, გამოკითხული კომპანიების 7%მა (176დან 11) აღნიშნა, რომ მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის ჩაატარეს ბიზნესთან დაკავშირებული ტრენინგები, რომლებიც მეორე მიზნის
ამოცანებს უკავშირდებოდა (მეწარმეობა, მართვა, ფინანსური წიგნიერება, სოფლის მეურნეობისა
დასოფლისმეურნეობისბიზნესისმართვადაა.შ.) (იხილეთდიაგრამა2).თითოეულმაკომპანიამ

ბოლო ორი წლის განმავლობაში 50მდე ბენეფიციარის ჩართვა შეძლო თავიანთ აქტივობებში.
აღსანიშნავია, რომ კომპანიების 17%მა (37დან 6მა), რომლებმაც წვლილი შეიტანეს პირველი
მიზნის შესაბამისი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებით, წვლილი შეიტანეს მეორე
მიზნისგანხორციელებაშიციგივეცნობიერებისამაღლებისღონისძიებებით.

დიაგრამა 2. ბიზნეს საზოგადოების მიერ პირველი და მეორე მიზნის შესაბამისად 
შესაძლებლობების განვითარების კუთხით განხორციელებული აქტივობები 

საერთომიზნებისმისაღწევად,კერძოკომპანიებიხშირადთანამშრომლობენსხვადასხვასექტორთან
და ერთობლივ პროექტებსაც ახორციელებენ. კვლევის შედეგების თანახმად, პირველი მიზნის
განხორციელებისთვალსაზრისით,გამოკითხულიკომპანიების23%თანამშრომლობდაცენტრალურ
ანადგილობრივმთავრობასთან, ხოლო 3%არასამთავრობოორგანიზაციებთან.მეორემიზანთან
დაკავშირებით,კვლევაშიმონაწილეკომპანიების13%მაგანაცხადა,რომისინითანამშრომლობდნენ
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საქართველოში სურსათის უვნებლობის
სტანდარტებისგაუმჯობესებისსაკითხებზე(იხილეთდიაგრამა3).

დიაგრამა 3. კერძო სექტორის მიერ სხვა სექტორებთან თანამშრომლობა პირველი და 
მეორე მიზნის განხორციელების თვალსაზრისით

მიზანი 1  სოციალურად დაუცველი 
ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობა 

მიზანი 1  სოციალურად დაუცველი 
ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით 

ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებთან 

თანამშრომლობა 

მიზანი 2  სურსათის 
უვნებლობის სტანდარტების 

გაუმჯობესების მიზნით 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან 

თანამშრომლობა

21%
13%

23%

33%

50 %

28 % 10%

11%

17%

მსხვილი საშუალო

სოციალური პროექტების 
ფარგლებში  ბავშვთა 

თავშესაფრების, მოხუცთა 
სახლებისა და სხვა ტიპის 

თავშესაფრების ფინანსური ან 
მატერიალური დახმარება 

მოწყვლადი ჯგუფების 
დასაქმების ხელშეწყობა თქვენს 

ან  პარტნიორ კომპანიებში 

74%

52%

45%

29%

მსხვილი საშუალო

მიზანი 1  მოწყვლადი ჯგუფების 
გაძლიერება მათი განათლების 

ხელშეწყობის გზით 

მიზანი 2  სოციალურად 
დაუცველი და მოწყვლადი 

ჯგუფების გაძლიერების მიზნით 
სხვადასხვა ტიპის ტრენინგების 

ჩატარება 

24%

7%
მსხვილი

საშუალო

N=176

N=176

N=176
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ჩარჩო 1 

საინტერესოა,რომმსხვილიკომპანიებისრაოდენობა,რომლებიცჩართულიიყვნენცენტრალურდა
ადგილობრივმთავრობებსადასამოქალაქოსაზოგადოებასთანსექტორთაშორისთანამშრომლობაში,
უფრო მაღალია საშუალო ზომის კომპანიების რაოდენობასთან შედარებით. სტატისტიკის
მიხედვით, თბილისში, აჭარაში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, კახეთსა და სამეგრელო ‒
ზემოსვანეთშიმდებარეკომპანიებიუფრომეტადარიანმოტივირებულნიჩაერთონსექტორთაშორის
თანამშრომლობაში პირველი და მეორე მიზნების შესაბამისად, ვიდრე კომპანიები, რომლებიც
საქართველოს სხვა რეგიონებში ფუნქციონირებენ (იხ. ცხრილი 2). ამ რეგიონებში გამოვლენილი
თანამშრომლობის სიხშირეები ხშირად უფრო უტოლდება ან აჭარბებს თბილისის მაჩვენებლებს.
აღსანიშნავია, რომ პირველი და მეორე მიზნების განხორციელების ფარგლებში სექტორთაშორის
თანამშრომლობაში ჩართული კომპანიების პასუხებს შორის განსხვავებები იყო მდგრადობისა
და თანმიმდევრულობის თვალსაზრისით. მეორე მიზნის ფარგლებში, საჯარო  სექტორთან
თანამშრომლობაუმეტესშემთხვევაშირეგულარული(44%)ანგანმეორებადი(34%)აქტივობაიყო.
ამის საპირისპიროდ, პირველი მიზნის განხორცილებისთვალსაზრისითთანამშრომლობა ყველაზე
ხშირად მრავალჯერადად ხორციელდებოდა (5456%); გამოკითხული კომპანიების დაახლოებით
36% განცხადებით, მათ სამთავრობო ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
მხოლოდ ერთი შემთხვევა ჰქონდათდა გამოკითხულთა ძალიან მცირე ნაწილმა (89%) აღნიშნა,
რომ ეს თანამშრომლობა რეგულარული საქმიანობა იყო. შესაბამისად, მეორე მიზნის მიღწევის
თვალსაზრისითგანხორციელებულითანამშრომლობამეტიმდგრადობითადათანმიმდევრულობით
ხასიათდებოდა,ვიდრეპირველიმიზნისა.

ცხრილი 2. პირველი და მეორე მიზნის განხორციელების ფარგლებში სექტორთაშორისი 
თანამშრომლობა რეგიონების მიხედვით 

კვლევისთვისებრივეტაპზეგამოვლენილიერთერთიკარგიპრაქტიკაიყოსაქართველოსპერიფე
რიულირეგიონებიდანწარმოებისმასალებისშეძენა.ზოგიერთიკომპანიაცდილობსქვეყნისრეგიო
ნებსადასოფლებშიშექმნასგანვითარებისშესაძლებლობებიდამხარსუჭერსსოფლადმცხოვრებ
მოსახლეობასმათიპროდუქციისრეალიზაციისარხებისშექმნისგზით.რაოდენობრივიკვლევისშე
დეგებისთანახმად,კორპორაციულიპასუხისმგებლობისაქტივობებისფარგლებშიკომპანიების11%
მაარასასოფლოსამეურნეო,ხოლოკომპანიების15%მამოწყვლადიადგილობრივიმეწარმეებისა
დაფერმერებისგანსასოფლოსამეურნეოპროდუქტებიშეიძინა.

ალ ტი ჰა ტი აქტიურადუჭერსმხარსპირველიმიზნისგანხორციელებასსოციალურადდაუცველიმო
სახლეობისეკონომიკურსაქმიანობაშიჩართვისადამათგანპროდუქციისშესყიდვისგზით.მაგალი
თად,ალტიჰატმაგორშიმცხოვრებიიძულებითგადაადგილებულიპირებისგანსპეციალურიმატყლის
ლეიბებიშეიძინა.

ჯეპ რა მხარსუჭერსქალთაგაძლიერებასდასაახალწლოსაჩუქრებსადგილობრივიქალიმეწარმეე
ბისგანყიდულობს.

კვლევაშიმონაწილერძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბელ მა კომ პა ნი ამ 2010წელსდაიწყორძისმი
წოდებისინფრასტრუქტურისშექმნადათავისყველაზეხანგრძლივდამასშტაბურპროექტსდღემდე
აგრძელებს;პროექტისფარგლებში,კომპანიამუშუალოდფერმერებისგანსაკუთარიწარმოებისთ
ვისსაჭირორძისშეგროვებადაიწყო. პროექტიხელსუწყობსმდგრადიგანვითარებისპირველდა
მეორემიზნებს,რადგან(1)მანპირდაპირიგავლენამოახდინასოფლებშიმცხოვრებბევროჯახზედა
გაზარდამათიშემოსავალი;(2)გარდაფერმერებისშემოსავლისგაზრდისა,პროექტმახელიშეუწყო
სოფლის,სოფლისმეურნეობისადარეგიონებშიმცხოვრებიადამიანებისგანვითარებას.უფრომე
ტიც,კომპანიამამპროექტისფარგლებშისაგანმანათლებლოსაქმიანობაცდაამატადადაიწყორძისა
დარძისპროდუქტებზეფერმერებისცნობიერებისამაღლება.რესპონდენტისმიერგაზიარებულიინ
ფორმაციისთანახმად,ფერმერისცოდნარძისადარძისპროდუქტებისხარისხისშესახებძირითადად
ძალიანდაბალია,რაცსაბოლოოპროდუქტისდაბალხარისხსიწვევს.

ერთერთიგამოკითხულიენერგოკომპანიასაქართველოსპერიფერიულრეგიონებშიმცხოვრებიმე
წარმექალებისგაძლიერებაშიაჩართული.  კომპანიამეწარმექალებსთავიანთიპროდუქტისმათი
ბრენდისქვეშმოქმედმარკეტებშირეალიზაციისშესაძლებლობასსთავაზობს.

ცენტრალურ და 
ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან 
თანამშრომლობა

არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობა

ცენტრალურ 
ხელისუფლებასთან 
თანამშრომლობა

თბილისი 26% 17% 10%

იმერეთი - - 6%

აჭარა 29% - 12%

შიდა ქართლი 14% 7% 57%

ქვემო ქართლი 31% 8% 16%

კახეთი 29% 14% 29%

სამეგრელო ზემო სვანეთი 8% 8% 17%

რეგიონი მიზანი 1 მიზანი 2

 აჭარა ჯგუფის სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი პროექტი 

აჭა რა ჯგუ ფი მდგრა დი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას ორი პრო ექ ტით უწყობს ხელს. 
პირ ვე ლი  ეს არის უდაბ ნოს პრო ექ ტი, რო მელ მაც ად რე დეგ რა დი რე ბა დი მი წა სახ ნავ 
ზო ნად გა და აქ ცი ა. პრო ექ ტი ად გი ლობ რი ვი და რე გი ო ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ცოდ ნის 
გა ზი ა რე ბის ცენ ტ რად გარ და იქ მ ნა. ის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ფერ მე რებს გა ა უმ ჯო ბე სონ თა
ვი ან თი დარ გობ რი ვი ცოდ ნა და გა მო ცა დონ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი
ე ბი.  (2) „უდაბნოს“ პრო ექ ტის გარ და, სას ტუმ რო Stambaს ად გი ლობ რივ მა ფერ მებ მა კავ
კა სი ის რე გი ონ ში პირ ვე ლი და ხუ რუ ლი ვერ ტი კა ლუ რი მე ურ ნე ო ბა შექ მ ნეს. აჭა რა ჯგუფს 
ასო ბით ად გი ლობ რივ ფერ მერ თან აქვს ხელ შეკ რუ ლე ბა და დე ბუ ლი და მხარს უჭერს მათ 
გაძ ლი ე რე ბას მა თი ვე პრო დუქ ცი ის შე ძე ნით. იგი ვე პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ახალ გაზ რ და 
მეც ნი ე რებ სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ექ ს პერ ტებს რე გი ონ ში პირ ველ ურ ბა ნულ ვერ ტი
კა ლურ მე ურ ნე ო ბა ში მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ.
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იურიდიული ფირმის წარმომადგენლის თქმით, კომპანია უფასო იურიდიულ მომსახურებას და
კონსულტაციებს სთავაზობს მცირე მეწარმეებს, რომლებიც მთიან რეგიონებში ცხოვრობენ და
ბაზარზეახლაშემოდიან.ესშეიძლებამოიცავდესმიწისრეგისტრაციასანსხვასერვისებისმიღებაში
დახმარებას.

საქართველოს ბანკმა შეიმუშავა პროექტი, რომელმაც ხელი შეუწყო ფინანსური წიგნიერების
გაუმჯობესებასადა საბანკო პროდუქტებისადა მომსახურებების გამოყენების ზრდას. ამ პროექტის
ფარგლებში,მრავალიადამიანიგახდაბანკისმომხმარებელი,მათგადაეცათსაბანკობარათებიდა
დაიწყესმომსახურებისგამოყენება.მათასევემიიღესგარკვეულიფინანსურიგანათლება.ბანკსჰქონდა
მეორეპროექტი,რომელმაცშექმნაფინანსურირესურსებისშემგროვებელიპლატფორმა(DONATE.
GE), რომელიც ადამიანებს აძლევს საშუალებას პერიოდულად ან რეგულარულად დაეხმარონ
მოწყვლად ჯგუფებს. პროექტის მიზანი მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერება და თანასწორობის
უზრუნველყოფაიყო.საბოლოოჯამში,პროექტიემსახურებოდამდგრადიგანვითარებისპირველდა
მეათემიზნებს.აღსანიშნავია,რომესარისპირველიპლატფორმა,სადაცსაბანკოგადარიცხვებიარ
იბეგრება.

მეორე მიზნის განხორციელების ფარგლებში, ეიპიემ ტერმინალს ფოთი ფინანსურად დაეხმარა
„კოალიციასსოციალურირეფორმებისათვისფოთისდღისცენტრსსპეციალურისაჭიროებისმქონე
ბავშვებისთვის“ და სასადილოს ხანდაზმულთათვის ფოთისა და ხობის ეპარქიაში, რათა საჭირო
პროდუქტებიშეეძინათ.გარდაამისა,კომპანიააფინანსებსსადღესასწაულოსადილებსსოციალურად
დაუცველიმოსახლეობისთვისსასადილოებში.

ეფეს საქართველო მატერიალურდახმარებასუწევსსოციალურადდაუცველოჯახებსდასაკუთარ
პროდუქციასუფასოდაძლევსმათ.გარდაამისა,კომპანიამდააფუძნაფონდი,,ნატახტარი“,რომელიც
მიზნად ისახავს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, რომლებსაც არ ჰყავს მზრუნველი და მხარდამჭერი
ახალი,დამოუკიდებელიცხოვრებისდაწყებისეტაპზე.ფონდისმხარდაჭერითადაადვოკატირებით,
სახელმწიფო ინსტიტუტებმა და თვითმმართველმა ორგანოებმა აღნიშნული სამიზნე ჯგუფისთვის
შექმნესსპეციალური,დამატებითისერვისები,რომლებიცმათგაძლიერებასისახავდამიზნად.

ბ) ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა
2030 წლის დღის წესრიგის კიდევ ერთი მთავარი მიზანი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობაა.
თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისშედეგებმა,ამმიზნისგანხორციელებისსამიმიმართულება
გამოავლინა.პირველი,გამოკითხულიკომპანიების74%თანამშრომლებსადამათიოჯახისწევრებს
ჯანმრთელობისდაზღვევისკომპლექსურისისტემისშეთავაზებითუზრუნველყოფს.აღსანიშნავია,რომ
მსხვილიბიზნესკომპანიებისაშუალოზომისსაწარმოებთანშედარებითუფროხშირადსთავაზობენ
თანამშრომლებსჯანმრთელობისდაზღვევას(იხ.დიაგრამა4).მეორე,კომპანიებითავადატარებენ
ანთავიანთთანამშრომლებსუფინანსებენაქტივობებს,რომლებიცჯანსაღიცხოვრებისწახალისებას
ისახავსმიზნად.გამოკითხულიკომპანიების41%მაჯანსაღიცხოვრებისწესისწახალისებისმიზნით
სხვადასხვა სახის ღონისძიება დაგეგმა. საინტერესოა, რომ საშუალო კომპანიების რაოდენობა,
რომლებიც ჯანსაღიცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ეწევა,  მსხვილიკომპანიებისრაოდენობას
აღემატება. მესამე, გამოკითხული კომპანიების 36%, მათ შორის47% მსხვილიდა33% საშუალო

კომპანია, აცხადებს, რომ ისინი დამატებით მომსახურებებსა და შეღავათებს სთავაზობენ მაღალი
რისკის შემცველ პოზიციებზე მომუშავე თანამშრომლებს. საგულისხმოა, რომ მსგავსი სერვისების
მიმწოდებელი კომპანიების უმრავლესობა კომუნიკაციებისა და ენერგეტიკის სექტორებიდანაა.
სტატისტიკის თანახმად, მსგავსი სერვისების მიმღები თანამშრომლების რაოდენობა 1დან 600
მდე მერყეობსდა ეს მეტწილადდამოკიდებულია კომპანიის ზომაზე. შედეგებისთანახმად, მესამე
მიზნისქვეშგანხორციელებულიაქტივობებიმდგრადიდათანმიმდევრულიიყო,რადგანკომპანიების
უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ მათი აქტივობები განმეორებადი ან რეგულარული კორპორაციული
პასუხისმგებლობისღონისძიებებიიყო.

დიაგრამა 4. ბიზნეს კომპანიების მიერ მესამე მიზნის განხორციელება 

განსაკუთრებული რისკის მქონე 
პოზიციებზე დასაქმებული 

თანამშრომლებისათვის 
დამატებითი სერვისებისა და 

ბენეფიტების შეთავაზება 

ჯანსაღი ცხოვრების 
წამახალისებელი 

ღონისძიებების 
ჩატარება საკუთარი 

თანამშრომლებისათვის 

განსაკუთრებული რისკის მქონე 
პოზიციებზე დასაქმებული 

თანამშრომლებისათვის 
დამატებითი სერვისებისა და 

ბენეფიტების შეთავაზება 

46%
36%

41%

74%

45%

82% 72%

45%

55%

მსხვილი საშუალო

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია მე სა მე მიზ ნის მიღ წე
ვას შემ დე გი საქ მი ა ნო ბე ბის მეშ ვე ო ბით უწყობს ხელს:  პირ ვე ლი  კომ პა ნია თა ნამ შ რომ
ლე ბი სა და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის უზ რუნ ველ ყოფს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვას. 
მე ო რე   კომ პა ნია სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მხარ და ჭე რის მიზ ნით სა ინ ფორ მა ციო 
ღო ნის ძი ე ბებს აორ გა ნი ზებს; მან და იწყო ენ დოკ რი ნო ლო გი სა და ფიტ ნეს ინ ს ტ რუქ ტო რე
ბის უფა სო ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცი ის პრო ექ ტი, სა დაც სა უბ რო ბენ ჯან სა ღი კვე ბის როლ ზე, 
ცხოვ რე ბის წეს სა და ვარ ჯი შებ ზე. გარ და ამი სა, კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლებს აქვთ ფას
დაკ ლე ბა  რძის პრო დუქ ტებ ზე და თა ნამ შ რომ ლე ბი, რომ ლებ საც შე ხე ბა აქვთ სპე ცი ა
ლურ აღ ჭურ ვი ლო ბას თან, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არი ან უფა სო პრო დუქ ტით. 

ჩარჩო 2კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის  
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და კე თილ დღე ო ბის  
ხელ შემ წყო ბი პრო ექ ტე ბი

N=176

19               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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საქართველოს რკინიგზას დაკვლევაშიმონაწილეწყალმომარაგებისკომპანიასაქვთსოციალური
ფონდი,რომელიცთანამშრომლებსადამათოჯახებსსაქართველოსადამისფარგლებსგარეთისეთ
სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებს უფინანსებს, რომელიც დაზღვევის პირობებს სცდება.
თანამშრომლებისინიციატივით,მსგავსიფონდისაქართველოს ბანკშიც შეიქმნა.ფონდიმხარსუჭერს
თანამშრომლებს ან/და მათი ოჯახის წევრებს, რომლებსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ და
დახმარებაესაჭიროებათ.მესამემიზნისგანხორციელებისთვალსაზრისით,საქართველოსბანკსჰქონდა
პროექტი,რომელიცმხარსუჭერდაშშმპირებსდაუზრუნველყოფდამათსპეციალურიმექანიზმებით,
რომლებიც მათ გადაადგილებასადა მოძრაობაში ეხმარებოდა. კორონავირუსის პანდემიისდროს,
საქართველოსბანკმადააფინანსა20000ლაბორატორიულიტესტის,10სასუნთქიაპარატის,50000
ზემეტისამედიცინოპირბადის,60000ზემეტიხელთათმანისშესყიდვადაჯანდაცვისსამინისტროსთან
თანამშრომლობითაღნიშნულინივთებისაჭიროებისმქონეპირებსგადაეცათ.

მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლი (MBC)ხელსუწყობსცხოვრებისჯანსაღწესსისეთიკამპანიებისსაშუალე
ბით,როგორიცაათანამშრომლებისწახალისება,რომველოსიპედითმოძრაობისდღესსაზოგადოებ
რივიტრანსპორტითანველოსიპედებითიმგზავრონ.

ეფეს სა ქარ თ ვე ლო აფინანსებსთანამშრომლებისჯანსაღიცხოვრებისწამახალისებელღონისძიე
ბებშიჩართულობას.სამუშაოსაათებშიკომპანიათანამშრომლებსუფასოსაკვებითუზრუნველყოფსდა
ყოველთვიურადუფასოდგადასცემსპროდუქტებს.

ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თისთანამშრომლებისნაწილიმათიასაკის,პროფესიის,სხვადასხვასაჭიროე
ბებისშესაბამისად,პერიოდულადსავალდებულოსამედიცინოშემოწმებასგადიან.ჯანსაღიცხოვრების
წამახალისებელიღონისძიებებისგანხორციელებისთვალსაზრისით,კომპანიაფეხბურთში,ფრენბურ
თსადასირბილშიყოველწლიურსპორტულღონისძიებებსატარებს.

გ) ხარისხიანი განათლება
მდგრადი განვითარების სოციალურეკონომიკური კომპონენტის ერთერთი მიზანი ხარისხიანი გა
ნათლებაა,რომელიცმჭიდროდაადაკავშირებულიპირველ(სიღარიბისაღმოფხვრა)დამერვემიზ
ნებთან(კარგისამუშაოდაეკონომიკურიზრდა),რადგანხარისხიანიგანათლებისსაბოლოომიზა
ნიადამიანებისსაცხოვრებელიპირობებისადასოციოეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესებაა.
თვისებრივი,რაოდენობრივიდასამაგიდეკვლევისშედეგებისთანახმად,გამოკითხულკომპანიებს
აქვთშიდადაგარეკორპორაციულიპასუხისმგებლობისაქტივობები,რომელიცმხარსუჭერსხარის
ხიანგანათლებას.მეოთხემიზნისხუთიძირითადიმიგნებიდან,სამიშიდა,ორიკიგარეკორპორაცი
ულიპასუხისმგებლობისაქტივობასწარმოადგენს.

თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისშედეგებისმიხედვით,გამოკითხულიკომპანიებიკორპორა
ციულიპასუხისმგებლობისგარეაქტივობებისფარგლებშიორისახისსაქმიანობასახორციელებენ:(1)
თანამშრომლობენუნივერსიტეტებთან,სკოლებთანდასხვასაგანმანათლებლოდაწესებულებებთან;
(2)დაინტერესებულახალგაზრდებსაძლევენსტაჟირებისადაპრაქტიკისგავლისშესაძლებლობასან
საგანმანათლებლომიზნითათვალიერებინებენთავიანთსაწარმოს.ზოგიერთმაკომპანიამაღნიშნა,
რომმათაქვთმემორანდუმებიუნივერსიტეტებთან,რაცკონკრეტულიუნივერსიტეტებისსტუდენტებს
საშუალებასაძლევსსტაჟირებადაიწყონდიდკომპანიებშიდაშემდგომგახდნენსრულგანაკვეთური
თანამშრომლები.რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,მეოთხემიზნისყველაზეგავრცელე

ბულისაქმიანობა კომპანიებისმხრიდანსტაჟირებისპროგრამებისშეთავაზებებიიყო.კომპანიების
55%მა,რომელშიც68%მსხვილიდა53%საშუალოზომისკომპანიაიყო,აღნიშნა,რომისინიახალ
გაზრდებსადასტუდენტებსსტაჟირებისშესაძლებლობებსაძლევდნენ(იხ.ცხრილი3).კომპანიების
უდიდესმანაწილმააღნიშნა,რომორიწლისგანმავლობაშიმათ10ზენაკლებისტაჟიორიჰყავდათ.
თუმცაზოგიერთმაკომპანიამგანაცხადა,რომ2018–2020წლებშიმათკომპანიაშისტაჟირებაგაიარა
60100და100500ახალგაზრდამ.კვლევისშედეგებისმიხედვით,სტაჟირებისპროგრამებისშეთავა
ზებაგამოკითხულკომპანიებშიმეტნაკლებადმუდმივიკორპორაციულიპასუხისმგებლობისაქტივობა
იყო. გამოკითხული კომპანიების 80% ახალგაზრდებს სტაჟირებას მრავალჯერ არრეგულარულად
სთავაზობს. აკადემიურ დაწესებულებებთან სექტორთაშორისი თანამშრომლობის თვალსაზრისით,
ბოლოორი წლის განმავლობაში კომპანიების 33.1%თანამშრომლობდა უნივერსიტეტებთან, სკო
ლებთანდა სხვა საგანმანათლებლოდაწესებულებებთან. საინტერესოა,რომ მსხვილი კომპანიები
უფრომეტადთანამშრომლობდნენსაგანმანათლებლოდაწესებულებებთან,ვიდრესაშუალოზომის
კომპანიები.გამოკითხულიკომპანიებისდაახლოებით85%აცხადებს,რომ20182020წლებშიისინი
საგანმანათლებლოდაწესებულებებთანრეგულარულადანმრავალჯერადადთანამშრომლობდნენ.

რაცშეეხებაკორპორაციულიპასუხისმგებლობისშიდამიმართულებას,კომპანიებიორიენტირებული
არიანორგანიზაციულზრდასადათანამშრომლებისგანვითარებაზე.ორგანიზაციულიზრდისთვალ
საზრისით,კომპანიების34.4%ატარებსთანამშრომლებისკმაყოფილებისკვლევას,ხოლოკომპანი
ების29.8%თითოეულითანამშრომლისთვისადგენსინდივიდუალურიგანვითარებისყოველწლიურ
გეგმას(იხ.ცხრილი3).კვლევისშედეგებით,მსხვილიორგანიზაციებიმეტადარიანჩართულიმსგავს
აქტივობებშისაშუალოზომისსაწარმოებთანშედარებით.გარდაამისა,კომპანიებითანმიმდევრულე
ბიდამდგრადებიარიანამაქტივობებისგანხორციელებისას,რადგანაცკომპანიებისუმეტესობამაღ
ნიშნა,რომორგანიზაციულიგანვითარებისპრაქტიკაგანმეორებადიანრეგულარულიაქტივობებია.
თანამშრომლებისპროფესიულიგანვითარებადაშესაბამისიმიგნებებიშემდგომქვეთავშიაგანხილუ
ლი.

ცხრილი 3. ბიზნეს კომპანიებში მეოთხე მიზნის განხორციელების თვალსაზრისით 
გამოვლენილი ძირითადი ტენდენციები

ახალგაზრდებისთვის სტაჟირების 
შესაძლებლობების მიცემა 53 % 68% 55%

უნივერსიტეტებთან, სკოლებთან და სხვა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 
თანამშრომლობა

33% 41% 33%

თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევის 
ჩატარება 30% 52% 34%

თანამშრომელთა განვითარების წლიური 
გეგმების შედგენა 28% 52% 30%

მსხვილი მთლიანობაშისაშუალო დებულება
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მეოთხემიზნისფარგლებშიგამოვლენილიხუთიმთავარიტენდენციისგარდა,თვისებრივმაკვლე
ვამწარმოაჩინასაინტერესომიგნებებიდაიმპლემენტაციისმოდელები,რომლებიცარწარმოადგენს
ფართოდგავრცელებულპრაქტიკას,თუმცაამაქტივობებსსხვასაზოგადოებრივიღირებულებაგა
აჩნიადახელსუწყობსინდუსტრიისთვისსპეციფიკურიცოდნისგავრცელებას.თვისებრივიკვლევის
სამიდამატებითი მიგნებით, კომპანიების11%მხარს უჭერს ინკლუზიურგანათლებას; კომპანიების
20%სტიპენდიებსსთავაზობსახალგაზრდებსდააფინანსებსმათგანათლებასსაქართველოსადამის
ფარგლებსგარეთ;კომპანიების17%ხელსუწყობსპროფესიულიპროგრამებისგანვითარებასშრო
მის ბაზრისთვისტექნიკური სპეციალისტების მიწოდების მიზნით. ინკლუზიური განათლება მსხვილი
დასაშუალოკომპანიებისთვისთანაბრადმნიშვნელოვანია,ხოლოსტიპენდიებისადაპროფესიული
პროგრამებისშემუშავებისთვალსაზრისით,მსხვილიკომპანიები,საშუალოსთანშედარებით,მეტად
არიანჩართულნი.

სიღრმისეულიინტერვიუსდროს,მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლის წარმომადგენელმააღნიშნა,რომფი
ნანსურიგანათლებისზრდამათიკომპანიისმთავარიპრიორიტეტია.ამმხრივ,მათიმთავარისამიზნე
ჯგუფიახალგაზრდები,ქალებიდამეწარმეებიარიან.ისინიაწყობენსემინარებსუნივერსიტეტებში,
სკოლებშიდამეწარმეებთან.კომპანიაატარებსტრენინგებსფინანსურდა/ანბიზნესთანდაკავშირე
ბულსაკითხებზე.ამინიციატივისსაშუალებით,მიკრობიზნესკაპიტალირეგიონებშიმცხოვრებიადა
მიანებისთვისრესურსებზეხელმისაწვდომობისგაზრდასადაცოდნისგაზიარებისხელშეწყობასცდი
ლობს.აქედანგამომდინარე,ფინანსურიწიგნიერებისპროექტებიხელსუწყობსროგორცმეოთხე,ისე
პირველიმიზნისმიღწევას.

რძის პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიამ მეოთხე მიზნის განხორციელებაში თავისი წვლილი
შეიტანა შემდეგი ორი აქტივობით. (1) კომპანია თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან. (2) მეორე
მიმართულებაეხებაინკლუზიურგანათლებას.კომპანიააფინანსებსსკოლისმშენებლობას,რომელიც
ორიენტირებულიააუტიზმისსპექტრისაშლილობისმქონებავშვებისსაჭიროებებზე.გარდაამისა,კომ
პანიაიღებსპასუხისმგებლობას,რომსკოლისკურსდამთავრებულებსმათთანგადამზადებისგავლა
დასამუშაოგამოცდილებსმიღებაშეეძლებათ.

კვლევისშედეგებისთანახმად,28დან3მაკომპანიამხელიშეუწყომეოთხემიზნისგანხორციელებას
პროფესიულიგანათლებისპროგრამებისშექმნისგზით.კვლევაშიმონაწილეენერგოკომპანიასსხვა
დასხვაუნივერსიტეტებთანთანამშრომლობისდაახალისასწავლოპროგრამებისდანერგვისდიდი
ისტორია აქვს. პირველრიგში, კომპანიათანამშრომლობდათბილისისთავისუფალ უნივერსიტეტ
თანდადანერგაპროექტისმართვისსასწავლოპროგრამა.მეორე,კომპანიამუშაობდასაქართვე
ლოსტექნიკურუნივერსიტეტთანდაწვლილიშეიტანატექნიკურიგანათლებისცენტრისდაარსებაში.

სა ქარ თ ვე ლოს ბანკს ყო ველ თ ვის შეჰ ქონ და წვლი ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში 
ახალ გაზ რ დე ბის სწავ ლის და ფი ნან სე ბის გზით სა ქარ თ ვე ლო სა და მის ფარ გ ლებს გა
რეთ. სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი ბევრ ქარ თულ და უცხო ურ უნი ვერ სი ტეტ სა და ფონ დ თან 
თა ნამ შ რომ ლობს. სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს 
ბან კი აფი ნან სებს ახალ გაზ რ დებს, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა პროგ რა მე ბის გა მარ ჯ ვე
ბუ ლე ბი არი ან. ამ თვალ საზ რი სით, ბან კი პარ ტ ნი ო რობს ფულ ბ რა ი თის პროგ რა მა სა 
და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს სა ელ ჩოს თან, აფი ნან სებს „Chevening“ პროგ რა მას; ამ 
უკა ნას კ ნე ლის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ბანკს უკ ვე 12 სტი პენ დი ან ტი ჰყავს. მიმ
დი ნა რე  წელს პარ ტ ნი ო რი უნი ვერ სი ტე ტე ბის ჩა მო ნათ ვალს Miami Ad School Europe 
და ე მა ტა და პირ ვე ლი სტუ დენ ტი უკ ვე წა ვი და სას წავ ლებ ლად.  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ბანკს ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის უნი ვერ სი ტე ტი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და მა
გის ტ რის სტუ დენ ტე ბის სრულ ან ნა წი ლობ რივ და ფი ნან სე ბას. უკ ვე ორი წე ლია კომ
პა ნია თა ნამ შ რომ ლობს სან  დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ თან. შე დე გად, 10მა 
ყვე ლა ზე მა ღალ ქუ ლი ან მა სტუ დენ ტ მა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის სტი პენ დი ა.
ბან კი ასე ვე აფი ნან სებს პრო ექტს „CHARTE.GE“, რო მე ლიც სა გან მა ნათ ლებ ლო ინი
ცი ა ტი ვაა და მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ
დას. პრო ექ ტის სა მიზ ნე ჯგუ ფი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი და მა თი შვი ლე ბი 
არი ან. პან დე მი ის ფონ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მა აიღო და მა ტე ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა 
 მო ახ დი ნოს 300 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ბავ შ ვის ინ ტერ ნე ტით უზ რუნ ველ ყო ფა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ CHARTE.GE–ს მხარ და ჭე რა ემ სა ხუ რე ბა არა მხო ლოდ პირ ველ 
მი ზანს, არა მედ აძ ლი ე რებს თა ნას წო რო ბას და ემ სა ხუ რე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მე ა თე მი ზან საც. ბან კი ასე ვე სთა ვა ზობს სას კო ლო ბა რა თებს, რომ ლის აღე ბაც ნე
ბის მი ე რი სკო ლის მოს წავ ლეს ად რე ულ ასაკ ში ვე შე უძ ლი ა, რა თა მი სი მეშ ვე ო ბით 
მი ი ღონ ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბა. ბან კი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნულ ბან კ თან სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუთხით. ფი
ნან სუ რი წიგ ნი ე რე ბის აქ ტი ვო ბე ბის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მა მხა რი და უ ჭი
რა კამ პა ნი ას „ფიშინგი“. სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი აქ ტი უ რად უწყობს ხელს არა ფორ მა
ლურ გა ნათ ლე ბას და მუ შა ობს ბა თუ მი სა და ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტებ თან. კომ პა ნია 
ატა რებს მას ტერ კ ლა სებ სა და სე მი ნა რებს შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე სა ქარ
თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში. მე ოთხე მიზ ნის ფარ გ ლებ ში, ბან კი მხარს უჭერს მცი
რე ბიბ ლი ო თე კე ბის შექ მ ნას, რომ ლე ბიც აღ ჭურ ვი ლია კომ პი უ ტე რე ბით. სტა ჟი რე ბის 
ერ თ ერ თი პროგ რა მაა „ლიდერატორი“, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა უკ ვე 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. ყვე ლა ადა მი ა ნი, ვინც მო ნა წი ლე ობ და ამ პროგ რა მა ში, არის 
ბან კის სრულ გა ნაკ ვე თუ რი თა ნამ შ რო მე ლი. ეს პროგ რა მა და საქ მე ბის კარგ შე საძ
ლებ ლო ბას უქ მ ნის სტუ დენ ტებს და ახალ გაზ რ დებს.  მე ოთხე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე
ბის კუთხით სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის ძა ლის ხ მე ვა რომ შე ვა ჯა მოთ, კომ პა ნია  40მდე 
მცი რე სას წავ ლო პრო ექტს ახორ ცი ე ლებს და ჯამ ში 600ზე მე ტი სტუ დენ ტის გა ნათ
ლე ბა აქვს და ფი ნან სე ბუ ლი.

ჩარჩო 3საქართველოს ბანკის ხარისხიანი განათლების  
ხელშემწყობი პროექტები 

23               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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ცენტრის შექმნის მიზანია შრომის ბაზარი უზრუნველყოს შესაბამისი ტექნიკური სპეციალისტებით.
გარდაამისა,კომპანიამწვლილიშეიტანაეკონომიკისსაერთაშორისოსკოლისდაარსებაშიდადა
აფინანსაMilkyWayდაკომპიუტერიზაციისპროგრამები.კვლევაშიმონაწილესაწარმოოკომპანია
მთავრობასადაპროფესიულკავშირებთანერთად,ჩართულიაკომისიისმუშაობაში,რომელიცთა
ნამშროლობსუნივერსიტეტებთანპროფესიულიგანათლებისპროგრამებისგანვითარებისმიმართუ
ლებით.კომპანიაასევეჩართულიადუალურპროგრამებშიდაკომპანიაშისამუშაოზედაფუძნებული
სწავლებისმეთოდისდანერგვასცდილობს.

განათლების ხელშეწყობა თიბისი ბანკის კორპორაციული პასუხისმგებლობის პოლიტიკის ერთ
ერთი შემადგენელი ნაწილია; შესაბამისად, კომპანიას აქვს პროგრამები, რომლებიც მეოთხე
მიზნისგანხორციელებასსხვადასხვაჯგუფისმხარდაჭერისგზითცდილობს.თიბისიბანკმაჩაატარა
ტრენინგები 15 სხვადასხვა მიმართულებით,რაც ბიზნესისადაფინანსური წიგნიერების საკითხებს
უკავშირდებოდა. 2019 წლის განმავლობაში, 4000მდე ახალგაზრდა დაესწრო ბანკის მიერ
ორგანიზებულსხვადასხვატრენინგს.ბანკისმეორეპრიორიტეტიახალგაზრდათაობისმხარდაჭერაა.
ამმიმართულებითკომპანიასაქვსპროგრამა„TBCGrantees“,რომელიცყოველთვიურსტიპენდიას
აძლევს 200 ნიჭიერ ახალგაზრდას საქართველოში და სპეციალურად მათთვის ორგანიზებული
სხვადასხვატრენინგისსაშუალებითხელსუწყობსმათგანვითარებას.თიბისიბანკსაქვსკიდევერთი
პროექტი „სტატუსი გჩუქნის“, რომელიც ასევე მხარს უჭერს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. 2019 წელს
განათლებისადაპროფესიულიზრდისთვის19მაპირმამიიღომხარდაჭერა.გარდაამისა,კომპანია
თანამშრომლობს სხვადასხვა პლატფორმასთან, რომელიც ხელს უწყობს ინოვაციებს და STEM
სფეროსგანვითარებასსაქართველოში.

საქართველოს რკინიგზამ მეოთხე მიზნის განხორციელებას სამ დონეზე შეუწყო ხელი. პირველი,
2015 წელს კომპანიამ მხარი დაუჭირა პროფესიული განათლების განვითარებას. საქართველოს
რკინიგზამ, ადგილობრივ და უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით, დააფუძნა
არაკომერციული იურიდიული პირი „სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი“. ამ პროექტის მიზანი
იყო ორმაგი სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვა, ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
სიახლეების გათვალისწინებით სპეციალისტების მომზადება  და ასევე რკინიგზის პერსონალის
გადამზადება.2019წელსპირველადდაიწყოსაქართველოშიდუალურისწავლებისმეთოდოლოგიის
განხორციელებისპროცესი.2019წელსსსსაქართველოსრკინიგზამორმაგისწავლებისპროგრამაზე
88 სტუდენტი მიიღო. სწავლის პროცესში სტუდენტები იღებენ სტიპენდიას (მთელი 68 თვის
განმავლობაში), ხოლო შემდგომ საქმდებიან საქართველოსრკინიგზაში. 2020 წელსდაგეგმილია
70სტუდენტისმიღება.მეორე,კომპანიასაქვსპროექტიხაშურსადასამტრედიაში,რომლისმიზანია
უმაღლესი განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. ამ პროექტის ფარგლებში, 400 სკოლის
მოსწავლე მომზადდა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. გარდა ამისა, ზოგადი ჯგუფებია
მოწყობილისამტრედიაში,სადაცსკოლისმოსწავლეებიინგლისურსადამათემატიკასსწავლობენ.
მესამე, წლების განმავლობაში, საქართველოს რკინიგზა ახორციელებდა „თანამშრომლების
ერთგულების პროექტს“, რომელიც ხელს უწყობს განათლების პოპულარიზაციას და მხარს
უჭერს იმ თანამშრომლების შვილებს, რომლებიც საშუალო სკოლას წარჩინებით ამთავრებენ.

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება

თვისებრივიდასამაგიდეკვლევისშედეგებმააჩვენა,რომკომპანიებსჰქონდათროგორცგარე,ისე
შიდაკორპორაციულიპასუხისმგებლობისაქტივობები.შიდააქტივობებისთვალსაზრისით,კომპანიე
ბისაბსოლუტურმაუმრავლესობამუპირატესობამიანიჭათანამშრომლებისთვისპროფესიულიგანვი
თარებისშესაძლებლობებისმიცემას.რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,გამოკითხული
კომპანიების52.4%მათანამშრომლებსმისცაპროფესიულიდაპერსონალურიზრდისშესაძლებლო
ბები(იხ.დიაგრამა5);კერძოდ,კომპანიებმათანამშრომლებსდაუფინანსესტრენინგებიანჰქონდათ
საკუთარი სასწავლო ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფდა თითოეული თანამშრომლის ეტაპობრივ
განვითარებას.გარდაამისა,კომპანიებისუმეტესობამაღნიშნა,რომპროფესიულიგანვითარებისშე
საძლებლობისმიცემამათირეგულარულიანგანმეორებადიაქტივობებიიყო.

დი აგ რა მა 5. მე ოთხე მიზ ნის ფარ გ ლებ ში თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის პრო ფე სი უ ლი და  
პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ცე მა

„ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თის“ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პო ლი ტი კის ერ თ ერ
თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მხარ და ჭე რა ა. ამ 
მხრივ, კომ პა ნია მხარს უჭერს: (1) STEM გა ნათ ლე ბას, (2) პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბას 
და (3) არა ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას. 20172019 წლებ ში კომ პა ნი ამ გა ნა ხორ ცი ე ლა 
პრო ექ ტი „Inport“, რო მე ლიც  5  6  თ ვი ა ნი  ანაზღა უ რე ბა დი სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა იყო. 
ამ პროგ რა მის გან მავ ლო ბა ში, ახალ გაზ რ დებ მა მი ი ღეს პრაქ ტი კუ ლი და თე ო რი უ ლი 
ცოდ ნა, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ო ბის თ ვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სტა ჟი რე ბა არ იყო და საქ მე ბის წი ნა პი რო ბა, სტა ჟი ორ თა 80% ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო
თის სრულ გა ნაკ ვე თუ რი თა ნამ შ რო მე ლი ა. „Inport 2019“ის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას კომ პა
ნი ამ მე ტი ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა STEM მი მარ თუ ლე ბა სა და ტექ ნი კურ პო ზი ცი ებ ზე, 
რომ ლე ბიც შრო მის ბა ზარ ზე ძა ლი ან მოთხოვ ნა დი და  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ ახალ
გაზ რ დებ ში ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლი ა. ამ ფა ზის ფარ გ ლებ ში, კომ პა ნია შე ე ცა და წა ე
ხა ლი სე ბი ნა ქა ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა ისეთ „არატრადიციულ პო ზი ცი ებ ზე“, რო გო რი ცაა 
შემ დუ ღე ბე ლი, შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის ოფი ცე რი და ამ წის მძღო ლი. არა ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის თვალ საზ რი სით, ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფოთ მა გა ნა ხორ ცი ე ლა და /ან მხა რი 
და უ ჭი რა შემ დეგ პრო ექ ტებს: (1) „CHARTE“რომელიც ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სკო
ლის მოს წავ ლე ებს უზ რუნ ველ ყოფს ლეპ ტო პე ბით და აწ ვ დის უფა სო ინ ტერ ნეტს; (2) 
ბიბ ლი ო თე კე ბის გა ნახ ლე ბა; (3) რე გი ო ნებ ში „ახალგაზრდა ევ რო პუ ლი პარ ლა მენ ტის“, 
სხვა დას ხ ვა კონ ფე რენ ცი ე ბი სა და სე სი ე ბის და ფი ნან სე ბა; (4) ასო ცი ა ცია „ათინათის“  
მუ შა ო ბის მხარ და ჭე რა; (5) მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის თ ვის ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა მა თი 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით.

ჩარჩო 4 „ეიპიემ ტერმინალს ფოთის“  ხარისხიანი განათლების  
ხელშემწყობი პროექტები

თანამშრომლებისათვის პროფესიული 
და პიროვნული განვითარების 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფა

მსხვილი

საშუალო

52%

60%

51%
N=176
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აღსანიშნავია,რომკომპანიებშიარსებულიპროფესიულიდაორგანიზაციულიგანვითარებისპრაქტი
კებიერთმანეთისგანარსებითადგანსხვავდებოდა.აღნიშნულიკვლევაწარმოადგენსგამოკითხული
ბიზნესკომპანიებისრამდენიმეშესანიშნავმაგალითსდამათითანამშრომლებისგანვითარებისპრაქ
ტიკას.

ალ ტი ჰა ტი ზრუნავს საკუთარი თანამშრომლების განვითარებაზე და უზრუნველყოფს პროფესიული
განვითარებისშესაძლებლობებს.კომპანიასისტემატურადატარებსტრენინგებსმთაშიუსაფრთხოები
სადაპირველადისამედიცინოდახმარებისთემატიკაზე.ასევე,კომპანიამმიიწვიაუცხოელიექსპერ
ტებითანამშრომელთაგადამზადებისმიზნით.2019წელსშვეიცარიელმაგამოცდილმაექსპერტებმა
ალტიჰატისთანამშრომლებისთვის ჩაატარეს სამუშაოზედაფუძნებულისწავლების კურსი,რომელიც
15დღეგაგრძელდა,იტალიელმაექსპერტებმაკიმასტერკლასებიდა10დღიანიტრენინგიჩაატარეს
მთისქოხისმართვაზე.

კვლევაშიჩართულმასა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნი ამ2017წელსდაიწყოთანამშრომელთაპერსონალუ
რიგანვითარებისპროგრამა,რომლისფარგლებშიცთანამშრომლებისთვისმუშავდებაინდივიდუალუ
რიგანვითარებისპროგრამამათისაჭიროებებისგათვალისწინებით.მსგავსიგანვითარებისგეგმები
ყოველწლიურადიქმნება,რასაცთანმოჰყვებატრენინგები.მსგავსიინიციატივები2019წელსკიდევ
ორმაკომპანიამგანახორციელა.NexiaTA–მ20182019წლებშიწამოიწყოპროექტი„თანამშრომელი
ყველაზემნიშვნელოვანიღირებულებააკომპანიაში“,რომლისფარგლებშიც,კომპანიამჩაატარათა
ნამშრომლებისკვლევადაგაზომაკმაყოფილებაშრომის,ჩართულობისადაერთგულებისთვალსაზ
რისით. გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე, კომპანიამ შეიმუშავა სამოქმედოგეგმა გამოწვევების
გადასაჭრელად.კვლევაზედამყარებულიგანვითარებისმსგავსიმიდგომაჯეპრამ2019წელსმიიღო.
ამახალიმიდგომისგარდა,GEPRAცდილობსგანავითაროსმათთანამშრომლებშიუკუკავშირისკულ
ტურადადაიწყოკომპეტენციებისშემუშავებისპროცესი.

რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნიატრენინგებისჩატარებითხელსუწყობსთანამშრომლე
ბისპროფესიულდაპერსონალურზრდას.კომპანიისყველადეპარტამენტსაქვსტრენინგებისჩამო
ნათვალი;მენეჯმენტიაფასებსთანამშრომელთასაჭიროებებსდაწყვეტსმათიპერსონალისთვისრო
მელიტრენინგების ჩატარებაა საჭირო.ტრენინგების ჩამონათვალიყოვლისმომცველიადამოიცავს
სხვადასხვათემას,მათშორისინგლისურს,მოლაპარაკებისტექნიკას,ტექნიკურცოდნასდაა.შ.

კვლევაშიმონაწილე სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ასგააჩნიასკოლა,რომელსაცაქვსკურსებისხვადასხვა
განვითარებისეტაპებისთვის.ლიდერობისგანვითარებისპროგრამასპეციალურადამკომპანიისთვის
შეიქმნა, რომელიც გაყიდვების განყოფილების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს პოზიტიური
ფსიქოლოგიისმიმართულებითატრენინგებს.

აჭა რა ჯგუ ფი თანამშრომლებისსწავლებასორიგზითუწყობსხელს:(1)გაცნობითიტრენინგებისჩა
ტარებათითოეულიახალითანამშრომლისთვის.კომპანიამშექმნააჭარაჯგუფისაკადემია,რომელიც
ხელსუწყობსსაკუთარიპერსონალისგანვითარებას.(2)ყოველწლიურად,წლისდასაწყისშიკომპანია
ავლენსსაუკეთესოთანამშრომლებს,რომლებსაცპროფესიულისწავლებისადასაგანმანათლებლო
გრანტებიგადაეცემათ.

ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თი მუდმივად ხელს უწყობს თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებას
სხვადასხვათემატიკაზეჩატარებულიტრენინგებით,რომლებიცპრიორიტეტულიდასაინტერესოაკომ
პანიისთვის.სამაგიდეკვლევისშედეგებისთანახმად,კომპანიაატარებსტრენინგებსდროისმართვაში,
პროექტისმართვაში,ცვლილებებსადასტრესისმართვაზე,სამუშაოროლებისადაპასუხისმგებლო

ბებისგანაწილებაზე,ქალთაგაძლიერებისპრინციპებსადადისკრიმინაციისგანთავისუფალსამუშაო
გარემოზე, კომპანიისძირითადღირებულებებზე, კომუნიკაციასადაკონფლიქტებისმართვაზე, მომ
ხმარებელთამომსახურებაზე,პრობლემებისმოგვარებაზედაა.შ.

II. ეკო ნო მი კუ რი ზრდა
სამაგიდე,თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევებისშედეგებისთანახმად,გამოკითხულიკომპანი
ები,განსაკუთრებითმსხვილისაწარმოებიდაგაეროსგლობალურიშეთანხმების წევრები, ძალიან
აფასებენთავიანთთანამშრომლებს. კვლევის შედეგებისთანახმად, კომპანიების უდიდესი ნაწილი
(91%)ხელსუწყობსმერვემიზნისგანხორციელებასღირსეულისამუშაოპირობებიდაეკონომიკუ
რიზრდა(იხ.ცხრილი5).აღნიშნულიმიზნისშესაბამისად,კომპანიებიგანსაკუთრებულყურადღებას
აქცევენშრომისუსაფრთხოებასადაუსაფრთხოსამუშაოგარემოსშექმნას.კვლევაშიმონაწილეკომ
პანიებისუმეტესობასაქვსპოლიტიკადაპრაქტიკა,რომელიცემყარებაღირსეულისამუშაოპირობე
ბისშექმნას,თანაბარიანაზღაურებისუზრუნველყოფასთანაბრადშესრულებულისამუშაოსთვისდა
ადამიანისძირითადიუფლებებისდაცვასკანონისშესაბამისად.სტატისტიკისთანახმად,კომპანიე
ბის64%მონაწილეობსმეშვიდემიზნისმიღწევაშიხელმისაწვდომიდასუფთაენერგია(იხ.ცხრი
ლი4).მეშვიდემიზანთანდაკავშირებით,კვლევისშედეგებმააჩვენა,რომგამოკითხულიკომპანიები
თავიანთსაწარმოებშიაქტიურადნერგავენეკოლოგიურადსუფთადაენერგოეფექტურსამოქმედო
სტრატეგიებს.სამრეწველოსექტორისმსხვილისაწარმოებიმკაცრადარიანორიენტირებულნიინოვა
ციურიტექნოლოგიებისშემოტანისგზითგარემოზეუარყოფითიზეგავლენისშემცირებაზე.გამოკითხუ
ლიკომპანიებისდაახლოებითნახევარსსაკუთარისაქმიანობითწვლილიშეაქვსმეთორმეტემიზნის
განხორციელებაში,ხოლოკომპანიებისყველაზემცირენაწილსგანხორციელებულიაქვსაქტივობები
მეცხრემიზნისშესაბამისიეკონომიკურიკომპონენტისმიმართულებით(იხ.ცხრილი4).მეთორმეტე
მიზანთანდაკავშირებით,კომპანიებისუმრავლესობამდაასახელააქტივობები,რომელიცმიმართუ
ლიაგარემოსდაცვასადააღდგენაზე.აღსანიშნავია,რომკორპორაციულიპასუხისმგებლობისპრაქ
ტიკაძირითადადერთგვაროვანიაკომპანიებშიდამოიცავსმწვანეტერიტორიებისაღდგენასდანარ
ჩენებისმართვისპრაქტიკისადაპოლიტიკისშემუშავებას.

ცხრი ლი 4. კომ პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ საც მი ნი მუმ ერ თი აქ ტი ვო ბა მა ინც აქვთ  
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მეშ ვი დე, მერ ვე, მეცხ რე და მე თორ მე ტე მიზ ნის შე სა ბა მი სად 

მიზანი 7: ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია 64% 81% 60%

მიზანი 8: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 91% 85% 92%

მიზანი 9: ინდუსტრია, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 29% 37% 27%

მიზანი 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება 50% 62% 47%

მსხვილი საშუალოერთიანობაშიმიზნები

27               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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ა) ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბა და გა რე მო
სოციალურეკონომიკური კომპონენტის შემდეგ, მდგრადი განვითარების მიზნების  მეორე მნიშვნე
ლოვანპრიორიტეტსინკლუზიურიდაეკოლოგიურადსუფთამდგრადიეკონომიკურისისტემისგან
ვითარებაწარმოადგენს.მდგრადიგანვითარებისმიზნებისეკონომიკურიკომპონენტიიწყებამეშვიდე
მიზნიდანხელმისაწვდომიდასუფთაენერგია.

აღსანიშნავია,რომსაქართველოსპარლამენტმა2019წელსმუშაობადაიწყოახალსაკანონმდებლო
ინიციატივაზედა,შესაბამისად,2020წლისმაისშიენერგოეფექტურობისშესახებკანონიმიიღო.ახა
ლი კანონი განსაზღვრავს საკანონმდებლო ჩარჩოს საქართველოში მოქმედი კომპანიებისთვისდა
ხელსუწყობსქვეყანაშიენერგოეფექტურიპოლიტიკისადატექნოლოგიებისდანერგვას.გამოკითხუ
ლიბიზნესკომპანიებისმნიშვნელოვანნაწილს,რომლებიცხელსუწყობენრესურსებისეფექტურგა
მოყენებასდაამცირებენგარემოზეზემოქმედებას,უკვეგააჩნდათპოლიტიკა,მეთოდურიმითითებე
ბი,სამოქმედოგეგმებიდაპროცესები.ენერგოეფექტურობისშესახებახლადმიღებულიკანონიარის
საკმაოდგავლენიანიინსტრუმენტიდაწარმოადგენსბიზნესისოპერირებისგანუყოფელნაწილს.შე
საბამისად,მასგააჩნიაპოტენციალიდაუზრუნველყოფსკომპანიებისერთსულოვანჩართვასმეშვიდე
მიზნისგანხორციელებაში.

რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,იკვეთებასაქმიანობისსამიძირითადიტიპი,რომელ
საცაქტიურადახორციელებსბიზნესსექტორიმეშვიდემიზნისგანხორციელებისმიმართულებით.(1)
კომპანიებისუდიდესინაწილი(57%)ცდილობსოფისებსადადაწესებულებებშიგამოიყენოს„ლედ“
განათება(იხ.დიაგრამა6).აღსანიშნავია,რომსაშუალოზომისსაწარმოებთანშედარებით,მსხვი
ლიკომპანიებიუფროხშირადახორციელებენამსაქმიანობას.(2)გამოკითხულიკომპანიებისთით
ქმისმესამედმა(28%)აღნიშნა,რომისინიწარმოებაშიიყენებენენერგოეფექტურდანადგარებსდა
ტექნოლოგიებს.აღსანიშნავია,რომდასახელებულისაქმიანობისგანმახორციელებელიკომპანიების
უდიდესინაწილიმოდისენერგოდასამრეწველოსექტორებზე,კერძოდ,კვებისპროდუქტებისადა
სხვამასალებისმწარმოებელკომპანიებზე.ამმხრივ,საშუალოდამსხვილბიზნესსშორისგანსხვავება
თვალსაჩინოა;მსხვილიკომპანიების50%იყენებსენერგოეფექტურტექნოლოგიებს,ხოლოსაშუალო
ზომისსაწარმოებიდანიგივესაქმიანობასმხოლოდ23%ახორციელებს. (3)კომპანიების20%იყე
ნებსენერგოეფექტურსამშენებლომასალებს;გასაკვირიარარის,რომენერგოეფექტურიმასალების
გამოყენებითკომპანიებისუდიდესიწილიმშენებლობისადადეველოპერულსექტორებზემოდის.აღ
სანიშნავია,რომმსხვილიკომპანიებისრაოდენობა,რომლებიციყენებენენერგოეფექტურსამშენებ
ლომასალებს,საშუალობიზნესისრაოდენობასთანშედარებით,ორჯერმეტია.თუენერგოეფექტურ
სამშენებლომასალებსმხოლოდკომპანიებისმესამედიმოიხმარს,კომპანიების10%ზენაკლებიმისი
უშუალომწარმოებელია(იხილეთდიაგრამა6).ენერგოეფექტურიმასალებისმწარმოებელიკომპანი
ებისუმეტესობასამეწარმეოსექტორიდანაა.

თვისებრივიკვლევისფარგლებშიბევრმაორგანიზაციამაღნიშნათავისიმცირეანმასშტაბურიპრო
ექტები,რომლებიცხელსუწყობდამათიკომპანიისანქვეყნისმასშტაბითსუფთაენერგიისწყაროების
გამოყენებას.რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,სუფთაენერგიისწყაროებისგამოყენე
ბასგამოკითხულიბიზნესკომპანიებინაკლებპრიორიტეტსანიჭებენსხვამიზნისშესაბამისსაქმიანო
ბებთანშედარებით.კომპანიების10%აცხადებს,რომისინითავიანთოფისებშიდადაწესებულებებში
იყენებენ სუფთადა განახლებადი ენერგიის წყაროებს; კერძოდ, ისინი ბუნებრივი აირის ენერგიას

ანაცვლებენელექტრო,მზისანქარისენერგიით(იხილეთდიაგრამა6).კომპანიების5%ხელსუწყობს
კომპანიისშიგნითანმისგარეთმზისენერგიისგამოყენებას.საშუალოდამსხვილბიზნესებსშორის
სუფთაენერგიისწყაროებისგამოყენებისანპოპულარიზაციისთვალსაზრისითმნიშვნელოვანიგანსხ
ვავებაგამოვლინდა;მსხვილიკომპანიებისწილი,რომლებიცხელსუწყობენსუფთადაგანახლებადი
ენერგიისწყაროებისგამოყენებას,საშუალობიზნესთანშედარებითორჯერუფრომეტია.

დი აგ რა მა 6. მეშ ვი დე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში კერ ძო სექ ტო რის წვლი ლი

თვისებრივმაკვლევამკერძოსექტორისმიერშეტანილიწვლილისშესახებმეშვიდემიზნისგანხორცი
ელებისმიმართულებით,საკმაოდმდიდარიდაფასეულიინფორმაციამოიპოვა.

ჩაღრმავებულიინტერვიუსდროს,რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბელ მაკომპანიამგანაცხადა,რომ
საწარმომ2018წელსგანახორციელაინვესტიციადადანერგატექნოლოგიები,რომლებიცწარმოე
ბისდროსამცირებსწყლისადაელექტროენერგიისმოხმარებას.გარემოსდაცვისთვალსაზრისით,
რძისპროდუქტებისკომპანიამხარსუჭერსმწვანეტერიტორიებისაღდგენას.კომპანიამმიიღოზომები
ეროვნულიპარკისგადაშენებისპირასმყოფიხეებისგადასარჩენად.

მიუხედავადიმისა,რომსაკანონმდებლოცვლილებები2020წელსგანხორციელდა,კვლევაშიმო
ნაწილეერთერთსამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ასმანამდეუკვეჰქონდადანერგილიენერგოეფექტურობის
პოლიტიკადაშესაბამისიპრაქტიკაკომპანიისშიგნით.კერძოდ,კომპანიაცდილობსგამოიყენოსსამ
შენებლომასალები,როგორიცააენერგოეფექტურიბლოკებიდაჩარჩოები(კარები,ფანჯრები),რო
მელიც გავლენას არ მოახდენს წარმოებული პროდუქციისფასზე. გარდა ამისა, ერთერთი ახალი
პროექტისფარგლებში,  კომპანიაუზრუნველყოფსისეთიგათბობისსისტემისმოწყობას,რომელიც
მაქსიმალურადზოგავსენერგიას.

ალ ტი ჰა ტის მიერმოწოდებულიინფორმაციისთანახმად,კომპანიასსაქართველოშიყველაზეენერ
გოეფექტურიშენობააქვს,სადაცთვალსაჩინოეკოლოგიურიმიდგომებიაგამოყენებული.შენობაიყე
ნებსმზისენერგიას,რომელიცსაკმარისიამათიყველასაჭიროებისდასაფარად.

57% 28% 20% 8% 10%
5%

ოფისებსა და ობიექტებზე „ლედ“ განათების 
გამოყენება

წარმოების პროცესში ენერგოეფექტური 
დანადგარებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა

მშენებლობის პროცესში ენერგო ეფექტური 
სამშენებლო მასალების გამოყენება 

ენერგო ეფექტური მასალების წარმოება 
(კარები, ფანჯრები, სამშენებლო მასალები, 
გათბობის სისტემები და სხვა)

ოფისებსა და ობიექტებზე ენერგიის სუფთა 
წყაროების გამოყენება (გაზის ჩანაცვლება 
ელექტრო, მზის ან ქარის ენერგიით)

მზის ენერგიის გამოყენების წახალისება 

N=176
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განახლებადი ენერგიის მომხმარებელი აღმოჩნდა კვლევაში მონაწილე წყალ მო მა რა გე ბის კომ
პა ნი ა.კომპანიამსაკუთარირესურსებითშექმნამცირეჰიდროელექტროსადგურები.ამსადგურებში
წარმოებულიელექტროენერგიაგამოიყენებაწყლისგანაწილებისთვის.გარდაამისა,კომპანიაოფის
შიგასათბობადგაზისმაგივრად,ელექტროენერგიასიყენებს.

სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მა ფშავისსკოლაშიდაამონტაჟამზისპანელები.პროექტიგანხორციელდაბან
კისკორპორატიულიკლიენტებისდახმარებით.მსგავსიპროექტისგანხორციელებაიგეგმებაბარისა
ხოსდახევსურეთისსკოლებში.საქართველოსბანკმაგარემოსდაცვითისაქმიანობისმიმართულებით
შექმნაპროგრამა„OnTheWay“.ესპროგრამამიზნადისახავდაეკოლოგიურიზემოქმედებისკუთხით
ავტომობილებისემისიისშემცირებას.კერძოდ,მიუხედავადიმისა,რომთითქმისყველასჰყავდა
საკუთარიავტომობილი,ბანკითანამშრომლებსმოუწოდებდა, მსგავსიმარშრუტისმქონესხვათა
ნამშრომლებიგაეყოლათგზად.სექტორისსპეციფიურობიდანგამომდინარე,ბანკსარძალუძსმნიშ
ვნელოვანიზემოქმედებამოახდინოსგარემოზე;შესაბამისად,კომპანიაუპირატესობასანიჭებსგარე
მოსდაცვისშესახებცნობიერებისამაღლებისკენმიმართულიღონისძიებებისგანხორციელებას.ბანკს
აქვს ეკობანაკებილაგოდეხში. ბანაკი არის სოციალური საწარმო,რომელიც შეიქმნალაგოდეხის
ნაკრძალისტერიტორიაზე.ეკოკლუბიარისსაერთოსივრცე,სადაცბავშვებიდაახალგაზრდებიიკ
რიბებიანდაგანიხილავენინფორმაციასგარემოსდაცვითისაკითხებისშესახებ.

მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლი ხელსუწყობსენერგიისსუფთაწყაროებსდა  ელექტრომობილებისადა
ველოსიპედებისთვისუზრუნველყოფსსპეციალურსადგომებს.კომპანიისმიერმოწოდებულიინფორ
მაციისთანახმად,თანამშრომელთა10%იყენებსელექტროტრანსპორტსანველოსიპედებს,რაცამ
ცირებსავტომობილებისემისიასდაზოგადადგარემოზეზემოქმედებას.

ეფეს სა ქარ თ ვე ლოარისერთერთიკომპანია,რომელმაცენერგოეფექტურობამათიკორპორაცი
ულიპასუხისმგებლობისპოლიტიკისპრიორიტეტულმიმართულებადაქცია.კომპანიამამმიზნისმი
საღწევადსაკმაოდთამამინაბიჯებიგადადგა.2014წელსეფესსაქართველოერთადერთიკომპანია
იყოქვეყანაშიდარეგიონში,რომელმაცმიიღოენერგიისმართვისსისტემისსერტიფიკატიISO50001.
კომპანიასაქვსენერგოპოლიტიკა,სახელმძღვანელომითითებები,დირექტივებიდაშესაბამისიპრო
ცედურები.გარდაამისა,წყლისადაენერგორესურსებისსწორიგამოყენებაასახულიაქარხნისთანამ
შრომლებისმიზნებშიდაესმათისაქმიანობისშეფასებისერთერთიმნიშვნელოვანიკრიტერიუმია.
მანქანადანადგარების შესყიდვისდროს კომპანია უპირატესობას ანიჭებს ენერგოეფექტურ ტექნო
ლოგიებს.რაცშეეხება ქარხნის აღჭურვილობას, სენსორულმაგანათებებმა შეამცირეს ელექტროე
ნერგიის მოხმარება. ქვაბიდა ქვაბიდან გამოსული ყველა მილიდაფარულია ჰიდროსაიზოლაციო
მასალით,რაც ამცირებს ბუნებრივი აირის  მოხმარებას.ლიმონათის ჩამოსხმისთვის საჭიროტრა
დიციულიბოთლისსარეცხიმანქანაშეიცვალაუახლესიაპარატებით,რაცასევეამცირებსწყლისდა
ელექტროენერგიისმოხმარებას.გარდაიმპოლიტიკისა,რომელიცემყარება„არავნო“მიდგომას,
კომპანიამჩაატარატრენინგებიპერსონალისთვისეკოლოგიური,ემისიებისდანარჩენებისმართვის
საკითხებისგარშემო.

გარემოსდაცვითი საქმიანობის თვალსაზრისით, სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა გარემოს მარადმწვანე
მცენარეებითალამაზებს.პროექტისმიზანისხვადასხვაუბნისადასარკინიგზოლიანდაგებისგანვითა
რებაა.ნერგებისდარგვისმთავარიმიზანითოვლისადაქარსაცავიხაზებისშექმნაა.საქართველოს
რკინიგზამონაწილეობსგამწვანებისსხვადასხვაკამპანიასადაინიციატივაში,რომლებიცმიზნადისა

ხავსქალაქსადარაიონებშიმწვანეადგილებისაღდგენას.2019წელსჩატარდაზოგადიგამწვანების
სამუშაოები (რკინიგზის სადგურებსადა ბაქნებთან ახლოსდარგეს 1000მდე ნერგი). ასევე 2018
2019წლებისგანმავლობაშიახალინერგებიდარგეს„საქართველოსრკინიგზისსატრანსპორტოკო
ლეჯის“მიმდებარეტერიტორიაზე.2018წელსმთელისაქართველოსმასშტაბითდარგეს4998მა
რადმწვანენერგი(მოქმედისამართლებრივიჩარჩოსსაკანონმდებლოვალდებულებებისმიღმა)და
სოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტსუფასოდგადასცეს50მარადმწვანენერგი.

თი ბი სი ბან კი ძალზეაქტიურადმუშაობსგარემოსდაცვისადაენერგოეფექტურობისმიმართულებით.
ISO14001სტანდარტისშესაბამისად, კომპანიამ შეიმუშავაგარემოსდაცვის პოლიტიკა,რომელიც
განსაზღვრავსგარემოსსისტემას,მიზნებსადაამოცანებს.აღნიშნულიპოლიტიკისთანახმად,თიბისი
ბანკმადაიწყოსაკუთარიმანქანების70%ისჰიბრიდულიდაელექტრომობილებითშეცვლა,რამაც
ყოველთვიურად30%ითშეამცირასაწვავისმოხმარება.გარდაამისა,კომპანიამ14სხვადასხვაად
გილას ელექტრომობილებისათვისდაამონტაჟა ელექტროდამტენები. კომპანია ამ მიმართულებით
განვითარებასმომავალშიცგეგმავს.გარემოსდაცვითისაქმიანობისთვალსაზრისით,კომპანიადაკა

პროკ რე დიტ ბან კ ში და ნერ გი ლი გა რე მოს დაც ვი თი მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მის ფარ გ ლებ
ში, კომ პა ნია ამ ცი რებს გა რე მო ზე პირ და პირ ზე მოქ მე დე ბას და ანა ლო გი უ რი მიდ გო
მე ბის და ნერ გ ვას უწყობს ხელს სა კუ თარ კლი ენ ტებს შო რის. მწვა ნე სეს ხე ბის პო ლი
ტი კის სა შუ ა ლე ბით, ბან კი აქ ტი უ რად უწყობს ხელს ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის, გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სხვა გა რე მოს
დაც ვი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით. თა ვად და წე სე ბუ ლე ბა პი ო ნე რია მწვა ნე 
ტექ ნო ლო გი ებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რომ ლის მი ზა ნია 
(ა) ში და მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბა; (ბ) წარ მა ტე ბის მო დე ლე ბის შექ მ ნა ბაზ რის თ ვის და 
(გ) აქ ცი ო ნე რე ბი სა და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა. კომ პა ნია ზო
მავს მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის და რე სურ სე ბის რა ო დე ნო ბას და მი სი მუ შა ო ბის გა სა
უმ ჯო ბე სებ ლად გეგ მა ყო ველ წ ლი უ რად აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი. ახ ლა ხან ბან კ მა სა თა ვო 
ოფი სის სა ხუ რავ ზე და ა მონ ტა ჟა ფო ტო ე ლექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა და პი რა დი მოხ მა რე
ბის თ ვის გა ნახ ლე ბად ენერ გი ას გა მო ი ყე ნებს. თით ქ მის ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ბან
კი აგ რო ვებ და წვი მის წყალს, რო მელ საც პი რა დი ტექ ნი კუ რი მიზ ნე ბის თ ვის იყე ნე ბენ. 
ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის მხრივ, ბან კ მა შეც ვა ლა გა ნა თე ბის სის ტე მა და მთლი ა ნად გა
და ვი და LEDზე. გარ და ამი სა, პროკ რე დიტ ბან კის ავ ტო პარ კი თან და თან ეკო ლო
გი უ რად სუფ თა ხდე ბა, მას უკ ვე გა აჩ ნია ათი ერ თე უ ლი ელექ ტ რო მო ბი ლი. კომ პა ნია 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას უფა სოდ სთა ვა ზობს ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის დამ ტე ნებს, რომ
ლე ბიც მდე ბა რე ობს სა თა ვო ოფის თან. სა მო მავ ლოდ იგეგ მე ბა ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის 
დამ ტე ნე ბის და ყე ნე ბა ქუ თა ის სა და ბა თუმ შიც. ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი რის კის 
შე ფა სე ბა არის საკ რე დი ტო საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი. გა მო კითხუ ლი კომ
პა ნი ის თა ნახ მად, კომ პა ნი ის შიგ ნით შე მუ შა ვე ბუ ლი სექ ტო რუ ლი მე თო დუ რი მი თი თე
ბე ბი მიზ ნად ისა ხავს მომ ხ მა რე ბელ თა გა რე მოს დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 
ბანკს აქვს სპე ცი ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბა, რომ ლის ფუნ ქ ცი ას  გა რე მოს დაც ვით სა
კითხებ ზე მუ შა ო ბა წარ მო ად გენს. წარ მა ტე ბით და ნერ გი ლი გა რე მოს მარ თ ვის სის ტე
მა აუდი ტი რე ბუ ლია და მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს ISO 14001: 2015, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 
გა რე მოს დაც ვი თი მე ნეჯ მენ ტის სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე აღი ა რე ბულ სერ თი ფი კატს.

ჩარჩო 5პროკრედიტ ბანკის ენერგოეფექტურობის  
ხელშემწყობი პროექტები
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ვებულიიყობორჯომისტყისაღდგენითდა10ჰაფართობზედარგოკავკასიურიფიჭვი.გარდაამისა,
კომპანიას2012წლიდანგააჩნიასოციალურიდაეკოლოგიურირისკებისმართვისპროცედურებიდა
აქვსაკრძალულისაქმიანობისჩამონათვალი,რომელსაცარაფინანსებს.

რამდენიმეინტერვიუჩატარდაენერ გო სექ ტო რის კომ პა ნი ებ თან.გამოკითხულკომპანიებსშორის
გამოიკვეთასაერთოტენდენცია;კერძოდ,ისინიგადადიანმზისადაელექტროენერგიისწყაროებზე.
გამოკითხული სამი ენერგოკომპანიიდან ერთმა აღნიშნა,რომ მან განახორციელა პროექტი,რომ
ლისფარგლებშიცთავიანთსადგურებზედამონტაჟდაელექტროდამტენები,რომლისსაშუალებითაც
თბილისიდანბათუმშიმიმავალმგზავრებსდანიშნულებისადგილამდეელექტრომობილებითმისვლა
შეეძლოთ.მეორეენერგოკომპანიამისაუბრასაპილოტეპროექტზე,რომლისფარგლებშიცსაკუთარ
სადგურებზემათივეობიექტებისმოხმარებისთვისდამონტაჟდამზისპანელები.აღინიშნა,რომპროექ
ტისაპილოტეადაწარმატებისშემთხვევაშიქვეყნისმასშტაბითსხვადასხვასადგურებზეგამოიყენებენ.
მეორეენერგოკომპანიამბოლოერთიწლისგანმავლობაშიგორისსადგურშიელექტრომობილების
სწრაფიდატენვისსადგურიდაამონტაჟა.მესამეენერგოკომპანიასარაქვსპროექტებიელექტროე
ნერგიისმიმართულებით,მაგრამკომპანიაგეგმავსთავიანთსადგურებშიმზისპანელებისდანერგვას,
რომლებიცგამოიმუშავებენენერგიასსაკუთარიმოხმარებისთვის.

ბ) ეკონომიკური ზრდა
გლობალურიმიზნებისმერვემიზანიეხებაღირსეულსამუშაოპირობებსადაეკონომიკურზრდას.მერ
ვემიზნისმიმართულებებიძალიანმრავალფეროვანიადამოიცავსშრომითიუფლებებიდანდაწყებუ
ლი,პირდაპირიეკონომიკურიზრდითადაინვესტიციითდამთავრებულთემებს.საგულისხმოა,რომ
მერვემიზნისმიხედვით,თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისმიგნებებისამძირითადნაწილად
იყოფა;კერძოდ,კომპანიებისმიერშეტანილიწვლილიუკავშირდებაა)შრომითიპირობებისშექმნასა
დაშრომისუსაფრთხოებისგაზრდას;ბ)რეგიონულიგანვითარებისმხარდაჭერისადაახალგაზრდუ
ლისამუშაოჯგუფებისმხარდაჭერასდაგ)წარმოებისზრდასადაგანვითარებაშიინვესტიციებისგან
ხორციელებას.

საკანონმდებლოცვლილებებისგამო,ქართულიკომპანიებიძალიანმგრძნობიარენიარიანშრომის
უსაფრთხოებისსაკითხებისმიმართ.სიღრმისეულიინტერვიუებისდროს,სამრეწველოდასამშენებ
ლოსექტორებისზოგიერთმაკომპანიამგანაცხადა,რომ23თვეშიერთხელატარებენშრომისუსაფ
რთხოებისტრენინგებსდამონიტორინგისსპეციალურიმექანიზმებიგააჩნიათ.ამიტომაც,გასაკვირი
არარის,რომშრომისუსაფრთხოებასთანდაკავშირებულისაკითხებიმთავარპრიორიტეტსწარმო
ადგენსმერვემიზნისმიმართულებით. გამოკითხულიკომპანიების86%ქმნისუსაფრთხოსამუშაო
გარემოს,75%კისაკუთარპერსონალსშრომისუსაფრთხოებისშესახებტრენინგებსსთავაზობს(იხ.
დიაგრამა7).აღსანიშნავია,რომსაშუალოდამსხვილიკომპანიისპასუხებსშორისგანსხვავებაარ
აღმოჩნდასტატისტიკურადსარწმუნო.მერვემიზნისმომდევნოტენდენციადაკავშირებულიაღირსე
ულსამუშაოგარემოსადაპირობებთან.თვისებრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,კერძოკომპანიე
ბისათვისპრიორიტეტსწარმოადგენსღირსეულისამუშაოპირობებისშექმნა.გლობალურიშეთანხმე
ბისსაქართველოსქსელის(GCNG)წევრკომპანიებსთავიანთიკორპორაციულიპასუხისმგებლობის
ანგარიშებშიგანსაკუთრებულიყურადღებააქვთგამახვილებულიღირსეულსამუშაოპირობებზე,თა
ნაბარანაზღაურებასადაშრომისუფლებებთანდაკავშირებულსხვასაკითხებზე,რომელთაგადახედ

ვაცგანხორციელდასამაგიდეკვლევისფარგლებში.რაოდენობრივიკვლევისმონაცემებისთანახ
მად,კომპანიების56%თანამშრომლებსღირსეულსამუშაოპირობებსსთავაზობსდაშემუშავებული
აქვთდოკუმენტი,რომელიცგანსაზღვრავსანაზღაურებისპირობებსადასქემებსთითოეულითანამ
დებობისთვის(იხ.გრაფიკი7).უნდააღინიშნოს,რომსაშუალოდამსხვილბიზნესკომპანიებსშორის
სტატისტიკურადმნიშვნელოვანიგანსხვავებაამმხრივარშეინიშნება;თუმცა,მსხვილკომპანიებთან
შედარებით,მაღალიაიმსაშუალოკომპანიებისწილი,რომლებიცუზრუნველყოფენღირსეულსამუ
შაოპირობებსადაანაზღაურებისგანსაზღვრისმექანიზმებს.

დი აგ რა მა 7. კერ ძო სექ ტო რის მი ერ შე ტა ნი ლი წვლი ლი მერ ვე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში

თვისებრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,ქართულიკომპანიებიცდილობენთავიანთიმომსახურე
ბისგავრცელებასადასაკუთარიპროდუქციისმიწოდებასსაქართველოსყველარეგიონში.ამასთან,
კომპანიებისმიერგანხორციელებულისაქმიანობამეტწილადუკავშირდებაიმსექტორს,რომელშიც
ისინიოპერირებენ.გარდაამისა,მსხვილკომპანიებსუფრომეტიშანსიაქვთმიაწოდონსაკუთარი
პროდუქცია,მომსახურებადაშესთავაზონდასაქმებისშესაძლებლობებისაქართველოსრეგიონებში
მყოფ მოსახლეობას. ამავდროულად,  რეგიონებში ოფისების გახსნითადადასაქმების შესაძლებ
ლობებისშექმნისგზითისინიხელსუწყობენრეგიონულგანვითარებას.თვისებრივიკვლევისფარგ
ლებში,ზოგიერთმაკომპანიამაღნიშნა,რომგანხორციელებულპროექტებშიინტეგრირებულიაქვთ
ადგილობრივიმოსახლეობისდასაქმებისხელშეწყობისკენმიმართულიაქტივობები.რაოდენობრივი
კვლევის მონაცემებისთანახმად, კომპანიების 44% პრიორიტეტს ანიჭებს რეგიონულ პროექტებსა
დაოფისებშიადგილობრივიმოსახლეობისდასაქმებას(იხ.ცხრილი5).მსხვილიკომპანიებისწილი,
რომლებიცადგილობრივითანამშრომლებისდასაქმებასანიჭებენპრიორიტეტს,მაღალიასაშუალო
ზომისსაწარმოებთანშედარებით.ჩაღრმავებულიინტერვიუებისფარგლებში,რამდენიმეკომპანიამ
აღნიშნა,რომახალგაზრდულისამუშაოძალისგანვითარებაძალიანმნიშვნელოვანიამათიკომპანი
ებისთვის.მე8მიზნისმიმართულებით,კომპანიების44%აცხადებს,რომისინიხელსუწყობენახალ
გაზრდობისდასაქმებასდა,შესაბამისადმოქნილგრაფიკსსთავაზობენახალგაზრდებს/სტუდენტებს
(იხილეთცხრილი5). ახალგაზრდებისგაძლიერებისფარგლებში, ზოგიერთიკომპანიასხვადასხვა
უნივერსიტეტებთანთანამშრომლობისგზითხელსუწყობსახალგაზრდებისდასაქმებას;გარდაამისა
ახალითანამშრომლებისშერჩევისმიზნითმონაწილეობასიღებენდასაქმებისფორუმებში.კვლევის
შედეგადმიღებულიმონაცემებისთანახმად,უფრომეტიკომპანიაახორციელებსახალგაზრდებისსტა

თანამშრომლებისათვის უსაფრთხო 
 სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა 

შრომის უსაფრთხოების თემატიკაზე 
ტრენინგის ჩატარება  
დასაქმებულთათვის

ღირსეული სამუშაო პირობების 
უზრუნველყოფა და პოზიციების  

მიხედვით ანაზღაურების განმსაზღვრელი 
მექანიზმების არსებობა 

86%

75%

56%
N=176
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ჟირებას(55%),ვიდრედასაქმებას(44%),ხოლოახალგაზრდათანამშრომელთაპროცენტულირა
ოდენობამაღალიარცკერძოსექტორშია.კომპანიებისუმრავლესობაშიახალგაზრდა(1825წლის)
თანამშრომლებისწილიარაღემატება20%ს.

ცხრი ლი 5. ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის მი ერ მერ ვე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა

თვისებრივიდასამაგიდეკვლევებისშედეგებიმიუთითებსეკონომიკურიზრდისმიმართულებითგან
ხორციელებულიაქტივობებისორძირითადმიმართულებაზე.აღსანიშნავია,რომპირველიმიმართუ
ლებაეხებაშიდაკორპორაციულპასუხისმგებლობას,ხოლომეორეუკავშირდებაგარეკორპორაცი
ულიპასუხისმგებლობისფარგლებშიგანხორციელებულსაქმიანობას:

zz მატერიალურიპროდუქტებისმწარმოებელიანრეალიზატორიკომპანიებიეკონომიკურზრდას
თავიანთ ინფრასტრუქტურასა და წარმოებაში რეინვესტირების გზით უწყობენ ხელს. რაოდე
ნობრივიკვლევისმონაცემებით,კომპანიების30%ბიზნესსადაწარმოებაშირეინვესტირების
გზითხელსუწყობსეკონომიკურზრდას.გარდაამისა,შედეგებმააჩვენა,რომრეინვესტირება
თანაბრადღირებულიასაშუალოდამსხვილიბიზნესკომპანიებისათვის,რადგანსაშუალოდა
მსხვილიკომპანიების30%ახდენსრეინვესტირებას.

zz მომსახურებისსექტორისკომპანიები ახორციელებენმეწარმეობისადასტარტაპებისხელშემ
წყობპროგრამებს.რაოდენობრივი კვლევის შედეგებისთანახმად, კომპანიები მხარსუჭერენ
სტარტაპებისადა ინოვაციური მეწარმეობის განვითარებას. აღსანიშნავია,რომ მერვე მიზნის
ქვეშმოპასუხეკომპანიებისრაოდენობაძალიანმცირეადასაშუალოდმთლიანიშერჩევის10%
სარაღემატება.შესაბამისად,კომპანიების10%მხარსუჭერსსაქართველოშისტარტაპეკოსის
ტემისგანვითარებას,კომპანიების6%ხელსუწყობსკრიზისშიმყოფიბიზნესებისგანვითარებას
მათთვისუფასოპროფესიონალურიმომსახურებისგაწევისგზით,კომპანიების9%ხელსუწყობს
მდგრადიტურიზმისგანვითარებას,ხოლოკომპანიების6%ეხმარებასოციალურიმეწარმეობის
მიმართულებისგანვითარებას.აღსანიშნავია,რომბოლოორიწლისგანმავლობაშიაღნიშნუ
ლისაქმიანობახორციელდებამრავალჯერანრეგულარულად.გარდაამისა,კვლევამაჩვენა,
რომმსგავსიგარეკორპორაციულიპასუხისმგებლობისღონისძიებისგასატარებლადმსხვილ
კომპანიებსბევრადმეტირესურსიდამოტივაციაგააჩნიათსაშუალოზომისკომპანიებთანშედა
რებით.ამტენდენციიდანგამონაკლისსმდგრადიტურიზმისმხარდამჭერისაქმიანობაწარმო
ადგენს,რომელშიცჩართულისაშუალოკომპანიებისწილი(9%)მცირედითაღემატებამსხვილი
ბიზნესისმაჩვენებელს(7%).

ერთიანობაში,თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისშედეგებიმიანიშნებს,რომკომპანიებიუფრო
მეტად არიან მოტივირებულნი, ჩაერთონ კორპორაციული პასუხისმგებლობის ისეთ საქმიანობებში,
რომლებიცმათიკომპანიისეკონომიკურზრდასუწყობსხელს,ვიდრეგარეკორპორაციულიპასუხის
მგებლობისღონისძიებებისგანვითარებაში,რომელიცახალგაზრდადადამწყებიმეწარმეებისგანვი
თარებასუწყობსხელს.

კორონავირუსისპანდემიისფონზე,Nexia TA–მწამოიწყოახალიპროექტი„MoveonGeorgia“,რო
მელიცპანდემიისპერიოდშიდაზარალებულორგანიზაციებსადაფიზიკურპირებსსაშუალებასაძლევს
ჩაერთონსხვადასხვასასწავლოპროგრამაშიდაNexiaTA–სძირითადისერვისებიუფასოდმიიღონ.
პროექტის ძირითადი მიზანი კრიზისში მყოფი ბიზნეს კომპანიების მხარდაჭერაა. Nexia TAმ 2019
წელსგანახორციელამეორეპროექტი„NexiaTAთქვენიუფლებებისდასაცავად“.პროექტიმიზ
ნადისახავდაიმკომპანიებისმხარდაჭერას,რომლებსაცთავიანთიმწირირესურსებითარშეეძლოთ
საკუთარიუფლებებისადაინტერესებისდაცვა.ამპროექტისფარგლებში,კომპანიებს,რომლებმაც
საგადასახადოვალდებულებებიკანონმდებლობისდარღვევითმიიღესსაგადასახადოორგანოდან,
შესაძლებლობაჰქონდათმიეღოთმაღალიხარისხისმომსახურებადათავიანთიუფლებებიშესაბამის
პალატებშიდაეცვათ.

მერვე მიზნისგანხორციელებისფარგლებში,ჯეპ რათავისთანამშრომლებსღირსეულსამუშაოპი
რობებს,სამართლიანმოპყრობასადათანაბარშესაძლებლობებსსთავაზობს.კომპანიისდასაქმების
პოლიტიკამოიცავსყველაასპექტს,რომელიცდასაქმებას,დაწინაურებას,ხელფასებისადახელფა
სებისადმინისტრირებასუკავშირდება.2019წელსგანხორციელებულისაკანონმდებლოცვლილებე
ბისგამო,კომპანიასჰყავსშრომისინსპექტორი.

მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლი ეკონომიკურზრდასრეგიონალურფილიალებშიადგილობრივიმოსახლე
ობისთვისდასაქმებისშესაძლებლობებისშექმნითუწყობსხელს.გარდაამისა,კომპანიამშექმნამუდ
მივიცხელიხაზიქალიმეწარმეებისადასტარტაპებისთვის,სადაცმათშეუძლიათსაბანკოსერვისებსა
დაფინანსურსაკითხებთანდაკავშირებითუფასოკონსულტაციამიიღონ.

აჭა რა ჯგუ ფი  მხარსუჭერსახალგაზრდებისდასაქმებასადაგაძლიერებას.ამჟამადკომპანიისთა
ნამშრომლების34.4%(555)24წლამდეასაკისპირიადათითოეულიმათგანი,საქმიანობისსფერო
დანგამომდინარე,სხვადასხვასახისგადამზადებასგადისკომპანიაში.იქიდანგამომდინარე,რომ
კომპანიაშიმომუშავებევრიახალგაზრდაუნივერსიტეტისსტუდენტია,კომპანიამათმოქნილსამუშაო
გრაფიკსსთავაზობს.ახალგაზრდებისდასაქმებისგარდა,კომპანიაეკონომიკურზრდასადარეგიო
ნალურგანვითარებასადგილობრივებისდასაქმებითაცუწყობსხელს.ამჟამად,RoomsHotelKazbe
giისთანამშრომელთა46.5%(275დასაქმებულიდან128)ყაზბეგისმუნიციპალიტეტისმცხოვრებია.
უდაბნოსპროექტისსრულგანაკვეთურითანამშრომლების47.3%(55დან26)ადგილობრივითემის
წევრიადასეზონურსამუშაოებზედასაქმებულების100%მეზობელისოფლებისმცხოვრებლებიარიან.
უფრომეტიც,ახლახანგახსნილიRoomsHotelKokhtaსდასაქმებულთა44.5%(169დან75)რეგიო
ნისმცხოვრებლებიარიან.გარდაამისა,აჭარაჯგუფირეგიონებისგანვითარებასყაზბეგში,კოხტამი
ტარბსადაუდაბნოშითავიანთიპროექტებისგანხორციელებისგზითაცუწყობსხელს.ამპროექტების
ფარგლებში,კომპანიამუშაობსსაოჯახოსასტუმროებთან,სატრანსპორტოკომპანიებთან,ადგილობ
რივტუროპერატორებსადაფერმერებთან.ამრიგად,პროექტებიმოტივაციასაძლევსადგილობრივ
ბიზნესებსდაზოგადადდადებითიზეგავლენააქვსრეგიონშიარსებულეკონომიკურკლიმატზე.

რეგიონულ ფილიალებსა და პროექტებში 
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების 
პრიორიტეტულობა

42% 53% 44%

ახალგაზრდების/სტუდენტების დასაქმების 
წახალისება და მათთვის მოქნილი გრაფიკის 
შეთავაზება

42% 57% 44%

მსხვილი მთლიანობაშისაშუალოდებულებები

35               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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გამოკითხულირძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია მერვემიზნისგანხორციელებასრეინ
ვესტირებითუწყობსხელს.კომპანიისსამომავლოგეგმებიწარმოებისმოცულობისგაზრდასდამათი
პროდუქციისმეზობელქვეყნებშიექსპორტსუკავშირდება.მერვემიზნისგანხორციელებისთვალსაზ
რისით,კომპანიამონაწილეობასიღებსუნივერსიტეტებისმიერჩატარებულდასაქმებისფორუმებში
ახალითანამშრომლებისშერჩევისადამოძიებისმიზნით.გარდაამისა,კომპანიამხარსუჭერსრეგი
ონალურგანვითარებასდასაქართველოშიმდებარეყველაქალაქსადასოფელსამარაგებსთავი
სიპროდუქციით.პროდუქტისმიწოდებისგანაწილებათბილისისადარეგიონებისმიხედვით,უხეშად
რომვთქვათ,50%50%ზეა.შრომითიუფლებებისთვალსაზრისით,კომპანიაერთსადაიმავეპოზი
ციაზემომუშავეპირებსთანაბარიანაზღაურებითუზრუნველყოფსდახელსუწყობსდასაქმებულების
განვითარებასგადამზადებისსაშუალებით.მათშორის,ყოველ2ან3თვეშიერთხელდასაქმებულებს
უტარდებათშრომისუსაფრთხოებისტრენინგი.

ალ ტი ჰა ტისმიერმოწოდებულიინფორმაციისთანახმად,კომპანიახელსუწყობსყაზბეგისრეგიონსა
დამიმდებარეტერიტორიაზესათავგადასავლოტურიზმისგანვითარებას. ინოვაციურიდაეკოლო
გიურიმიდგომებისგამოყენებით, კომპანიამდანერგაეკოტურიზმიდააღნიშნულრეგიონშიმოიზი
დამაღალშემოსავლიანიტურისტები.აღსანიშნავია,რომკომპანიაუპირატესობასადგილობრივების
დასაქმებასანიჭებსდაჰყავსკონტრაქტირებულიმიკრომეწარმეები.კომპანიასმიმდებარესოფლე
ბიდან 20 მუდმივი კონტრაქტორი ჰყავს. მათი ნაწილი ალტიჰატს სოფლის მეურნეობისა და რძის
პროდუქტებითამარაგებს,ნაწილიკისატრანსპორტომომსახურებასაწვდისმას.2018წლისოქტომ
ბერნოემბერში,კომპანიამკონტრაქტორცხენოსნებსსამშენებლომასალებისგადაზიდვაში92000
ლარიგადაუხადა.იმპერიოდში,კონტრაქტორიცხენოსნებისშემოსავალი300%ითგაიზარდა.აღ
სანიშნავია,რომკომპანიათავისკონტრაქტორებსმოტივაციასაძლევს,ჩაერთონლეგალურბიზნეს
ოპერაციებშიდაგადასახადებიგადაიხადონ.ზოგადად,ესმათთანთანამშრომლობისერთერთიწი
ნაპირობაა.გარდაამისა,კომპანიადასაქმებისშესაძლებლობებსაცქმნის;სამრეცხაოშიდასაქმებუ
ლიქალებიმიმდებარესოფლებისმცხოვრებლებიარიან.

გამოკითხულსამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ასგანვითარებისგეგმებიაქვსთბილისსადასხვარეგიონებში,
თუმცაბიზნესსაქმიანობისბალანსითბილისსადარეგიონებსშორის90%10%ზეა.საქმიანობისსფე
როდანგამომდინარე,კომპანიაგანსაკუთრებულყურადღებასაქცევსშრომისუსაფრთხოებას.მშენებ
ლობასკონტრაქტორიკომპანიებიახორციელებენდასტანდარტებთანშესაბამისობამეტწილადმათი
პასუხისმგებლობაა,თუმცააღნიშნულკომპანიასაქვსხარისხისადაუსაფრთხოებისკონტროლისდე
პარტამენტი,რომელიცპირდაპირაკვირდებასამშენებლოპროცესსუსაფრთხოებისადასანიტარული
ნორმებისდაცვისთვალსაზრისით.აღნიშნულინორმებისდაცვამათოფისებშიცკონტროლება.

გამოკითხულიური დი უ ლ ფირ მას, რომელიცკორპორაციულიპასუხისმგებლობისღონისძიებებშია
ჩართული,სტარტაპისსტატუსიაქვსდასაქართველოსინოვაციებისადატექნოლოგიებისსააგენტოს
თან(GITA)თანამშრომლობს.კომპანიასტარტაპებსეხმარება4მიმართულებითუფასომომსახურების
გაწევით:(1)ბიზნესისრეგისტრაცია,(2)სავაჭრონიშნისრეგისტრაცია,(3)ინტელექტუალურისაკუთ
რებისდაცვადა(4)ლიცენზიებისმიღება.იურიდიულიფირმისპოლიტიკაშიგაწერილიადასაქმებულ
თაგანვითარებისადაანაზღაურებისშესაძლებლობებიმათიპოზიციისშესაბამისად.

კვლევაშიმონაწილე ენერ გო კომ პა ნი ებ მაგანაცხადეს,რომისინიზრდაზეორიენტირებულებიარიან
და ეკონომიკურგანვითარებასთავიანთიბიზნესისგაფართოებისგზითუწყობენ ხელს. ანაზღაურე
ბისადა შრომითი უფლებებისთვალსაზრისით, კომპანიებმა აღნიშნეს,რომ ანაზღაურების სისტემა

შიდარეგულაციებშიაგაწერილიდაკომპანიებითანაბრადშესრულებულსამუშაოსთანაბარიანაზღა
ურებისმიცემითუზრუნველყოფენ.სამაგიდეკვლევაშიჩართულიერთერთიენერგოკომპანიის2019
კორპორაციული პასუხისმგებლობის ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებდა შრომის
უსაფრთხოებაზე.აღნიშნულიანგარიშისმიხედვით,საჭიროებისშემთხვევაშიკომპანიათავიანთთა
ნამშრომლებსარააალებადიტანისამოსითუზრუნველყოფს.აღსანიშნავია,რომკომპანიაშიინდუსტ
რიულიდაზიანებისარცერთიშემთხვევაარგამოვლენილა.ეკონომიკურიზრდისფარგლებში,იგივე
კომპანიამხელიშეუწყოშიდატურიზმისგანვითარებასდანაკლებადცნობილიტურისტულიმიმართუ
ლებებისპოპულარიზაციას.მათდაიწყესსოციალურიკამპანია,რომლისფარგლებშიცსაქართველოს
უნიკალურდაბიომრავალფეროვნებითგამორჩეულდაცულტერიტორიებზემომზადდა16ვიდეობ
ლოგი.ბლოგებსინტერნეტში2მილიონზემეტინახვაჰქონდა.ისინისაზოგადოებასაცნობდნენყვე
ლაზეპოპულარულმარშრუტებს,სამთოსაფეხმავლობილიკებსდამოსახლეობასახალიმიმართუ
ლებების აღმოჩენაში ეხმარებოდა. ვიდეობლოგები მაყურებელს ასევე კომპლექსურ ინფორმაციას
აწვდიდაუსაფრთხომოგზაურობაზე.

კვლევაშიმონაწილე სა წარ მოო კომ პა ნი ამეკონომიკურზრდასხელიშეუწყოთბილისსადაქუთაისში
ახალიფილიალებისგახსნით.ქუთაისშიკომპანიამუკვედაასაქმა15ადამიანი.აღსანიშნავია,რომ
კომპანიაგაფართოებასსხვარეგიონებშიცგეგმავს.

მერვემიზნისგანხორციელებისფარგლებში, თი ბი სი ბან კ მაწვლილიშეიტანაქვეყანაშიეკონომიკური
ზრდისადამეწარმეობისგანვითარებაში.2019წლისკორპორაციულიპასუხისმგებლობისანგარიშის
თანახმად,კომპანიახელსუწყობსბიზნესისგანვითარებასფინანსურიდაარაფინანსურიპროდუქტე
ბისმიწოდებისგზით.კომპანიასაქვსპროგრამა„Startupper“,რომელიცმხარსუჭერსსტარტაპების
განვითარებასადაბიზნესისსტიმულირებას.2019წელს, ამ პროგრამისფარგლებში700ზემეტმა
სტარტაპმაგაიარატრენინგი,2სტარტაპდისკუსიაჩატარდადადაახლოებით150სტარტაპისწარ
მატების ისტორიაზედაიწერა სტატიადა ბლოგი. ამ პროგრამისფარგლებში შეიქმნა პლატფორმა
„Startuperi.ge“,რომელიცშეიცავსკონსოლიდირებულინფორმაციასსაქართველოშიმოქმედ456
სტარტაპზე,რომელთაცბანკისპარტნიორიკომპანიებისპეციალურშეთავაზებებსსთავაზობენ.

ეფეს სა ქარ თ ვე ლო განსაკუთრებულყურადღებასუთმობსთანამშრომლებისუსაფრთხოებას.2013
წლიდანკომპანიასერტიფიცირებულიაჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმართვისსისტე
მებში;მასჰყავს  ჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისორიკონსულტანტი.შრომისუსაფრ
თხოებისთვალსაზრისით,კომპანიაიყენებს22შიდადა7გარეშრომისუსაფრთხოებისსახელმძღვა
ნელოდოკუმენტს.

ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თის ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულება კომპანიის შიგნით შრომის
უსაფრთხოებაა.კომპანიისმიერმოწოდებულიინფორმაციისთანახმად,კომპანიაიყენებს„APMჯგუ
ფისგლობალურიფასეულობების“პრაქტიკას,რომლისპრიორიტეტულიმიმართულებებიცშრომის
უსაფრთხოება,ჯანდაცვა,დაზღვევადათანაბარიანაზღაურებაა.კომპანიისშიგნითშრომისუსაფრ
თხოებაზეერთიდიდიერთეულიმუშაობსHSSE(შრომის,ზოგადიუსაფრთხოებისდაგარემოსდაც
ვისდეპარტამენტი).ყველაპოზიციისთვისდადგენილიარისკებისშეფასებისპროცედურა,რომელიც
მუდმივადგანახლებადიადახდებამისიგადაფასება.რაცშეეხებასამომავლოგანვითარებას,მნიშვ
ნელოვანიაფოთისზღვისპორტისგაფართოებისპროექტი,რომელიცდამატებითსამუშაოადგილებს
დაროგორცადგილობრივისაზოგადოების,ისემთლიანადრეგიონისთვისმნიშვნელოვანეკონომი
კურშესაძლებლობებსშექმნის.
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მერვე მიზნისგანხორციელებისთვალსაზრისით,სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი ბოლოოთხიწლისგანმავ
ლობაში ხელს უწყობდა სოციალური საწარმოების შექმნას. ამ მიმართულებით განხორციელებული
პროექტებიმიზნადისახავსმერვედამეათემიზნებისგანხორციელებას,რათაწახალისდესროგორც
ეკონომიკურიზრდა,ასევემოწყვლადიჯგუფებისჩართულობა.ბანკი50000ლარამდედაფინანსებას
აძლევსმცირემეწარმეებს.გრანტისმიღებისორიმთავარიკრიტერიუმიბიზნესგეგმისმდგრადობა
და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისდასაქმებაა. კომპანიამდააფინანსა სოციალური სა
წარმოებიკასპში,ლაგოდეხში,წნორში,ბათუმში,ქუთაისსადაზესტაფონში;ყველადაფინანსებული
საწარმოთანამშრომლებსადაპტირებულგარემოსსთავაზობს.გარდაამისა,საქართველოსბანკმა
საქართველოსინოვაციებისადატექნოლოგიებისსააგენტოსთან(GITA)თანამშრომლობითწელსდა
იწყოახალიპროექტი500startupaccelerationprojectრომელიცქვეყნისეკონომიკისთვისძა
ლიანმნიშვნელოვანია.აღნიშნულიპროექტიხელსუწყობსბიზნესისადასტარტაპებისგანვითარებას.
სახელმწიფოდასაქართველოსბანკიდიდძალისხმევასდებენამპროექტისგანხორციელბაში.

გ) ინ დუს ტ რი ა, ინო ვა ცი ა, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა
შემდეგიმდგრადიგანვითარებისმიზანიინდუსტრიას,ინოვაციებსადაინფრასტრუქტურასუკავშირ
დება.თვისებრივიდასამაგიდეკვლევისშედეგებისთანახმად,კომპანიებიმეტადაქტიურადიყვნენ
ჩართულიინფრასტრუქტურისადაეკონომიკურიზრდისხელშემწყობიინოვაციურიიდეებისმხარდა
ჭერისთვალსაზისით.რაოდენობრივმაკვლევამმეცხრემიზნისგანხორციელებისორიძირითადიმო
დელიგამოავლინა:(1)კომპანიების19%მეცხრემიზნისგანხორციელებასმდგრადიინდუსტრიალი
ზაციისმხარდაჭერითადაისეთიინოვაციურიტექნოლოგიებისდანერგვითცდილობდა,რომლებიც
მინიმუმამდედაიყვანდაგარემოზებიზნესისუარყოფითზეგავლენას.(იხ.დიაგრამა8);(2)კომპანიე
ბის19%ხელსუწყობდათანამშრომლებსინოვაციურიიდეებისშემუშავებაში(იხ.დიაგრამა8).ორივე
მიმართულებითგანხორციელებულიღონისძიებებითანმიმდევრულიიყო,რადგანკომპანიებისგან
ცხადებითისინიამაქტივობებსრეგულარულადანმრავალჯერადადახორციელებდნენბოლოორი
წლის განმავლობაში. გარდა ამისა,დიდი კომპანიები, საშუალოკომპანიებთან შედარებით, უფრო
აქტიურებიიყვნენმეცხრემიზნისგანხორციელებისთვალსაზრისით.

ორიძირითადიმოდელისგარდა,თვისებრივმადარაოდენობრივმაკვლევებმაგამოავლინესსხვა
აქტივობებიც,რომლებიცნაკლებადიყოდანერგილიქართულბიზნესსაზოგადოებაში,თუმცაშინაარ
სობრივადისინიძალიანმნიშვნელოვანიადასამომავლოდშესაძლებელიამათიმეტადგანვითარება.
შედეგებისთანახმად,გამოკითხულიკომპანიების8%მახელიშეუწყოსამეცნიეროსაქმიანობასმომ
სახურებისადაინოვაციურიპროდუქტებისგანვითარებისმიზნით,ხოლოკომპანიების5%მააღნიშნა,
რომისინიინოვაციურიპროდუქტებისდანერგვისგზითმხარსუჭერენრეგიონულგანვითარებას.ამ
ორუკანასკნელსაქმიანობაშიჩართულიმსხვილიბიზნესისრაოდენობააღემატებასაშუალოზომის
კომპანიებისმაჩვენებელს.

დი აგ რა მა 8. ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის მი ერ მეცხ რე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა

ეფეს სა ქარ თ ვე ლო ერთერთიკომპანიაა,რომელიცმეცხრემიზნისგანხორციელებასმდგრადიინ
დუსტრიალიზაციისმხარდაჭერისგზითუწყობდახელს.კერძოდ,კომპანიამშექმნაჩამდინარეწყლე
ბისბიოლოგიურიგამწმენდინაგებობა,რომელიცწარმოებისმთლიანიციკლისშედეგადწარმოქმნი
ლიფეკალურიმასებისადაჩამდინარეწყლებისწმენდასადაგადამუშავებასახდენდა.გარდაამისა,
საწარმოაგროვებსწარმოებისპროცესშიფერმენტაციისშედეგადწარმოქმნილCO2სდახელახლა
იყენებსმასგაზისწარმოებისთვის.

რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბელ კომ პა ნი ას საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი
პროექტიჰქონდა.ამპროექტისფარგლებში,ზედაზენშიაშენდაპარკიდაკომპანიისდაფინანსებით
ბავშვებისთვისსაპიკნიკედალაშქრობისზონებიმოეწყო.გარდაამისა,ზედაზენისტყის3კილომეტ
რამდეტერიტორიაყოველწლიურადიწმინდებადანარჩუნდებაიგივეკომპანიისმიერ.

სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მაინფრასტრუქტურისადაქუჩებისადაპტირებისგზითხელიშეუწყომეცხრემიზ
ნისგანხორციელებას. კომპანიამ ადაპტაციაგაუკეთა14ზე მეტ ქუჩასდა მოაწყოპანდუსები.თავ
დაპირველადბანკიამასსაკუთარირესურსებითაკეთებდა.ამეტაპისთვისმასზეპასუხისმგებლობა
მთავრობამაიღო.

 2019 წელს თი ბი სი ბან კ მა წა მო იწყო ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი „Startup Leave“, რო მე
ლიც „Startuper“ის ნა წი ლი იყო და კომ პა ნი ა ში მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის მი ზანს 
ემ სა ხუ რე ბო და. პრო ექ ტის მთა ვა რი მი ზა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში სტარ ტაპ ეკო სის ტე მის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა იყო. ამ მიზ ნით, კომ პა ნი ამ თა ნამ შ რომ ლებს, რომ ლებ საც 
ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბი ჰქონ დათ, სა კუ თა რი იდე ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად დრო და 
შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა. ბან კ მა მათ მხა რი და უ ჭი რა 6 თვი ა ნი ანაზღა უ რე ბა დი შვე ბუ
ლე ბის მი ცე მის გზით. „Startup Leave“ის ფარ გ ლებ ში, 24 ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი დან 
3 შე ირ ჩა  „Ge Parts“, „Inventor“,„Soko“   რომ ლე ბიც 2020 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა. 

ჩარჩო 6თი ბი სი ბან კის ინო ვა ცი ე ბის  
მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტი „START-UP LEAVE“ 

19% 19% 8% 5%

მდგრადი ინდუსტრიალიზაციის განვითარება და 
ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა 

თანამშრომლებში ინოვაციური ბიზნეს იდეების 
გენერირების წახალისება

კვლევების წახალისება ადგილობრივი ინოვაციური 
პროდუქტებისა და სერვისების შექმნის მიზნით 

ინოვაციური პროექტებით რეგიონების განვითარების 
ხელშეწყობა 

N=176

39               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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დ) მდგრა დი მოხ მა რე ბა და წარ მო ე ბა
მდგრადიგანვითარებისმეთორმეტემიზანიმდგრადიმოხმარებადაწარმოებაა.აღსანიშნავია,რომ
გრძელვადიანპერსპექტივაში,ორივემიმართულებაძალიანმნიშვნელოვანია.გამოკითხულიკომპანი
ებისთვისაღნიშნულიორივემიმართულებასაინტერესოდარელევანტურია.თვისებრივიდასამაგიდე
კვლევისშედეგებისმიხედვით,კომპანიებმათავიანთისაქმიანობისსფეროდანგამომდინარე,ძალიან
დიდი ყურადღება მიაქციეს მდგრადი მოხმარების ამოცანებს. კვლევისას გამოკითხულკომპანიებში
მეთორმეტემიზნისგანხორციელებისსამიმოდელიგამოიკვეთა: (1) კომპანიებისერთინაწილიყუ
რადღებასაქცევდასამრეწველონარჩენებისმართვასადადამუშავებას, (2)კომპანიებისმეორენა
წილიმონიტორინგსუწევდადაიკვლევდამათისაქმიანობისგარემოზე ზეგავლენას, (3) ზოგიერთი
კომპანია,თავიანთოფისებსადაობიექტებზემდგრადიმოხმარებისპრაქტიკებისდანერგვასუწყობდა
ხელს(ნარჩენებისმართვა,პლასტმასისმოხმარებისშემცირება,საოფისენარჩენებისგადამუშავება
დაა.შ.).

რაოდენობრივი კვლევის შედეგებმა აჩვენა,რომ კომპანიების უდიდესმა ნაწილმათავიანთი წვლი
ლიკომპანიისშიგნითნარჩენებისმართვისმექანიზმებისშემუშავებისგზითშეიტანა.მონაცემებისთა
ნახმად,კომპანიების44%სგაწერილიაქვსნარჩენებისმართვისპროცედურები,ხოლოკომპანიების
37%სდაქირავებულიჰყავსკონტრაქტორიკომპანია,რომელიცნარჩენებისგანკარგვასადაგამო
ყენებაზეაპასუხისმგებელი(იხ.დიაგრამა9).აღსანიშნავია,რომმსხვილიკომპანიებისწილი,რომ
ლებსაცგაწერილიაქვთნარჩენებისმართვისპროცედურები,აღემატებასაშუალოზომისსაწარმოების
წილს.ამისსაპირისპიროდ,საშუალოზომისსაწარმოებისწილი,რომლებსაცჰყავთნარჩენებისგან
კარგვასადაგამოყენებაზეპასუხისმგებელიკონტრაქტორიკომპანია,აღემატებამსხვილიკომპანიების
მაჩვენებლებს.ერთერთირესპონდენტისმიერმოწოდებულიინფორმაციისთანახმად,მსხვილკომ
პანიებსაქვთთავიანთინარჩენებისმართვისადაგამოყენებისმექანიზმებიდაარსაჭიროებენკონტ
რაქტორებისდაქირავებას.აღნიშნულიგანცხადება,შესაძლებელიახსნიდესკომპანიებისსტატისტი
კურმაჩვენებლებსშორისგანსხვავებებს.თვისებრივიკვლევისდროს,ბევრმაკომპანიამაღწერამათი
ორგანიზაციულიპრაქტიკა,რომელიცოფისებშიმდგრადიმოხმარებისწახალისებასისახავდამიზნად.
რაოდენობრივი კვლევის შედეგების თანახმად, კომპანიების 32%ს ჰქონდა დანერგილი მდგრადი
მოხმარებისსხვადასხვაპრაქტიკა,მათშორისქაღალდისმოხმარებისშემცირება,ქაღალდისგადამუ
შავება,ბიოდეგრადირებადიჭიქებისგამოყენება,პლასტმასისგამოყენებისშემცირებადასხვა.აღსა
ნიშნავია,რომმსხვილიკომპანიები,საშუალოზომისკომპანიებთანშედარებით,მეტადარიანჩართუ
ლიმსგავსაქტივობებში.

დი აგ რა მა 9. ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის მი ერ მე თორ მე ტე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა

თვისებრივიდასამაგიდეკვლევისდროს,კომპანიებმაგააზიარესთავიანთიგამოცდილებადახედვა
მეთორმეტემიზანთანდაკავშირებით.აღნიშნულითავიწარმოადგენსკომპანიებისამმიმართულებით
გაღებულწვლილს.

ალ ტი ჰა ტის ერთერთიმიზანისაქართველოშიერთერთყველაზეპოპულარულტურისტულიდანიშ
ნულებისადგილზენარჩენებისმართვისსისტემისშექმნაა.  მოგზაურები,რომლებიცმყინვარწვერს
სტუმრობენ,ხშირად„მყინვარწვერისენაზე“რჩებიან,რაცყაზბეგისვიზიტორებისერთერთიყველაზე
ხშირადმონახულებადიადგილია.ისინიადრეტერიტორიასნარჩენებითადაექსკრემენტებითანაგ
ვიანებდნენ.კომპანიამინიციატივააიღოამტერიტორიისმოწესრიგებაზენარჩენებსაგროვებსდა
ბიოტუალეტებსაშენებს.

აჭა რა ჯგუ ფის თ ვის აქტუალურიაპლასტმასითგარემოსდაბინძურებისსაკითხი.ამპრობლემისმოგ
ვარებისმიზნით,კომპანიაPlasticwatcher.geსთანთანამშრომლობს.თანამშრომლობისფარგლებში,
გადამუშავებულიპოლიესტერისჩანთებისგანიქმნებახელჩანთები,პალტოებიდასხვამოდურინივ
თები.

თი ბი სი ბან კ მა მნიშვნელოვანიძალისხმევაჩადომდგრადიგანვითარებისმიზნებისმხარდაჭერაში;
კომპანიისპრაქტიკისთანახმად,სათავოოფისშინარჩენებისგანცალკევებახდება.სათავოოფისში
შეგროვებულიგამოყენებულიქაღალდიგამოიყენებაწიგნებისდასაბეჭდად,რომლებიცმთიანრაიო
ნებშიმდებარებიბლიოთეკებსუფასოდგადაეცემა.გარდაამისა,კომპანიაპროცესებისგაციფრულე
ბაზეაორიენტირებული,რაცმნიშვნელოვნადშეამცირებსქაღალდისმოხმარებას.

ეფეს სა ქარ თ ვე ლომწარმოებასადამოხმარებაშიმდგრადობისინტეგრირებაშემდგომინაბიჯებით
მოახდინა:(1)კომპანიახელახლაიყენებსმინისბოთლებს;(2)ნარჩენებიცალკეგროვდებადაკონტ
რაქტორკომპანიასთანიგზავნება;(3)შემომავალიშესაფუთიმუყაოიჭრებადაქილებისადაბოთლე
ბისსაგებადგამოიყენება;(4)პეტკაპსულისყელისსიგრძისშემცირებითშემცირდაპეტისმასა,რამაც
შეამცირა,როგორცპლასტიკისგამოყენებისრაოდენობა,ასევეპეტისგაბერვისშედეგადჰაერშიგაფ
რქვეულისხვადასხვანივთიერებებისრაოდენობები.

20182020 წლებში ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თი მეთორმეტე მიზანს მხარს შემდგომი აქტივობებით
უჭერდა: (1) წარმოების პროცესიდანოზონისდამშლელი ნივთიერებების ამოღება; (2) ნარჩენების
გამოყოფისმეთოდოლოგიისდანერგვა;ესტექნოლოგიაერთერთიყველაზემნიშვნელოვანიგარე
მოსდაცვითი საქმიანობაა, რადგან აღნიშნულმა მინიმუმამდე დაიყვანა არაორგანული მტვრის ატ
მოსფეროშიგამოყოფა(სახიფათოდაარასახიფათონარჩენებისსეპარირება2011წლიდანხდება,
ხოლოსახიფათონარჩენებისიზოლაციისპროექტი2017წლიდანდაიწყო);(3)გაგრილებისსისტემი
დანფტორისქრომისნახშირწყალბადისშემცველინივთიერებებისამოღება;(4)კომპანიააგროვებს
ადმინისტრაციულშენობაშიგამოყენებულქაღალდსდაქაღალდისგადამუშავებისმიზნითსაწარმო
„მწვანესაჩუქართან“თანამშრომლობს.

კვლევაშიჩართულიურიდიულ ფირ მას მდგრადიმოხმარებისსაკითხებისამუშაოპროცესშიაქვსინ
ტეგრირებული.კომპანიაატარებსმწვანეპოლიტიკასდაყურადღებასაქცევსოფისშინარჩენებისმარ
თვას.პოლიეთილენისჭიქებიმუყაოსჭიქებითჩანაცვლდა.ოფისშიშეგროვებულიქაღალდიგადასამუ
შავებლადიგზავნება.კომპანიასსურსმეტიგააკეთოსამმიმართულებით;ისკონტრაქტორიკომპანიის
მოძიებისპროცესშია,რომელიცნარჩენებისმართვისსისტემისგანვითარებაშიდაეხმარება.

ერთერთი ენერ გო კომ პა ნი ის თ ვის ნარჩენებისმართვაპრიორიტეტულიმიმართულებაიყო.სიღრმი

ნარჩენების მართვის 
პროცედურები გაწერილია  

შიდა რეგულაციებში 

ნარჩენების მართვას 
კონტრაქტორი კომპანია 

ახორციელებს 

ოფისებსა და ბიზნეს 
ობიექტებზე მდგრადი 

მოხმარების განვითარება 

44%

37%

32%
N=176

41               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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სეულიინტერვიუსთანახმად,აუთსორსინგკომპანიამუშაობსსტანდარტებისშესაბამისადნარჩენების
განცალკევებაზე,მართვასადაგამოყენებაზე.მეორეენერგოკომპანიისწარმომადგენლისგანცხადე
ბით,გარემოზემათისაქმიანობისზეგავლენისმონიტორინგიკომპანიისთვისერთერთიპრიორიტე
ტულიმიმართულებაგახდა.კერძოდ,კომპანიაგეგმავსმინიმუმამდედაიყვანოსგაფანტვა.მდგრადი
წარმოებისთვალსაზრისით,აღნიშნულიკომპანიაასევეყურადღებასაქცევსმილსადენებთანახლოს
მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობას. ინდუსტრიული ნარჩენების მართვის მხრივ,
კომპანიასაქვსნარჩენებისმართვისსაერთაშორისოდოკუმენტიდათავისინაგავსაყრელი,რომელიც
აკმაყოფილებსსაერთაშორისოსტანდარტს.

III. დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა
გამოკითხული კომპანიების უმეტესობისთვის გენდერულითანასწორობა კორპორაციული პასუხისმ
გებლობისსტრატეგიისერთერთიპრიორიტეტულიმიმართულებაიყო.თვისებრივიკვლევისთანახ
მად,ამმიზნისგანხორციელებისორიძირითადიმოდელიგამოვლინდა:(1)კომპანიებიცდილობენ
შექმნანანტიდისკრიმინაციულიდასაქმებისსისტემები,რომელიცქალებსთანაბარშესაძლებლობებს
სთავაზობსდაამცირებენსექსუალურიშევიწროებისრისკებსდა(2)კომპანიებიხელსუწყობენქალე
ბისარატრადიციულსფეროებსადათანამდებობებზეჩართულობას.გარდაამისა,შესწავლილიკომ
პანიებისთვისძალიანმნიშვნელოვანიაგამჭვირვალობადაანტიკორუფციულიღონისძიებები.პროცე
სებისგაციფრულებადასისტემატიზაციაპირდაპირამმიზანსემსახურება.

რაოდენობრივმა კვლევამ გამოავლინა, რომ კომპანიების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის,
კორპორაციული პასუხისმგებლობის ღონისძიებების ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულება მე
ხუთედამეათემიზნებისგანხორციელებაიყო,ხოლომეთექვსმეტემიზანსგამოკითხულიკომპანიე
ბისნახევარზენაკლებიუჭერდამხარს.მონაცემებისთანახმად,გამოკითხული176კომპანიისსრულ
უმრავლესობას (90%) მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზნის ქვეშ მინიმუმ ერთი აქტივობა მაინც
ჰქონდაგანხორციელებული. კომპანიების უმრავლესობამ (71%) სულმცირე ერთი აქტივობა მაინც
განახორციელამეათე მიზნის შესაბამისად, გამოკითხულიკომპანიების ნახევარზე ნაკლებმა (38%)
კისულმცირეერთიაქტივობამეთექვსმეტემიზნისშესაბამისადგანახორციელა.აღსანიშნავია,რომ
დიდიკომპანიებისმაჩვენებელი,რომლებსაცწვლილიშეჰქონდათმეხუთე, მეათედამეთექვსმეტე
მიზნებისგანხორციელებაში,საშუალოკომპანიებისმაჩვენებელსაღემატება.

ცხრი ლი 6. კომ პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ მაც მი ნი მუმ ერ თი აქ ტი ვო ბა მა ინც  
გა ნა ხორ ცი ე ლეს მე ხუ თე, მე ა თე და მე თექ ვ ს მე ტე მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად 

ა) თა ნას წო რო ბა
თვისებრივი და სამაგიდე კვლევის შედეგების თანახმად, კომპანიები ახორციელებენ სხვადასხვა
პრაქტიკასადა პოლიტიკას, რომლებიცთავიანთ კორპორატიულ სისტემებში ხელს უწყობსთანას
წორობის პრინციპისდამკვიდრებას. კომპანიები აქტივობებს სხვადასხვა მიმართულებით ახორციე
ლებენ;კერძოდ,მათაქვთანტიდისკრიმინაციულიპოლიტიკა,ხელსუწყობენგენდერულითანასწო
რობისწახალისებას,ქალებისგაძლიერებასმეწარმეობისმხარდაჭერითდაშშმპირებისინკლუზიას.
თვისებრივი კვლევის გარდა, რაოდენობრივმა კვლევამ ასევე საინტერესო მიგნებები წარმოაჩინა
კერძო სექტორში მეხუთედა მეათე მიზნების განხორცილებაზე. მეათე მიზნისფარგლებში5 ძირი
თადიმიგნებაგამოიკვეთა.პირველიტენდენციისმიხედვით,(1)ბიზნესისძირითადინაწილი(63%)
თანასწორობისპოლიტიკასკომპანიისშიგნითსაზოგადოებისყველაჯგუფისთვისდასაქმებისთანა
ბარიშესაძლებლობებისშექმნისგზითუწყობსხელს(იხ.დიაგრამა10).აღსანიშნავია,რომმსხვილი
კომპანიებიმეტადიძლევიანმსგავსშესაძლებლობებსსაშუალოზომისსაწარმოებთანშედარებით.(2)
შემდგომტენდენციასმსგავსებააქვსპირველდამეორემიზნებთან,რადგანისმოწყვლადიოჯახების
გაძლიერებასუკავშირდება.კომპანიების32%ისგანცხადებით,20182020წლებისგანმავლობაში
დახმარებაგაუწიესსოციალურადდაუცველოჯახებს(იხ.დიაგრამა10).პირველიდამეორემიზნების
ქვეშმოპასუხეკომპანიებისუმრავლესობამსხვილიბიზნესიიყო,ხოლომეათემიზნისქვეშმოპასუხე
თაუმრავლესობასაშუალოზომისსაწარმოიყო.გარდაამისა,კომპანიებისუმრავლესობისგანცხა
დებით,ბოლოორიწლისგანმავლობაშისოციალურადდაუცველ5ოჯახსდაეხმარნენ.კომპანიების
მცირენაწილისთანახმად,ორიწლისგანმავლობაში2050ოჯახსდაეხმარნენ.

დი აგ რა მა 10. კერ ძო სექ ტო რის მი ერ მე ა თე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა 

(3) მეათე მიზნის შემდგომიტენდენციები უმცირესობებისთვისდასაქმების შესაძლებლობების შექმ
ნას უკავშირდება. სტატისტიკის მიხედვით, კომპანიების 28%დასაქმების შესაძლებლობებს სთავა
ზობს საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს (იხ. დიაგრამა 11).
შემთხვევათა უმრავლესობაში, თანამშრომლების რაოდენობა, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს
წარმოადგენენ,არაღემატება10ს. ცალკეულშემთხვევებშიესრიცხვიშეიძლება50მდეგაიზარ
დოს,თუმცაისინიგამონაკლისიშემთხვევებიადაკვლევისძირითადმიგნებებსარწარმოადგენენ.(4)
კომპანიების20%დასაქმებისთანაბარშესაძლებლობებსსთავაზობსშშმპირებს,ხოლოკომპანიების
11%ცდილობსგაზარდოსთანასწორობისადაინკლუზიისსაკითხებთანდაკავშირებულიცნობიერება
(იხ.დიაგრამა11).აღსანიშნავია,რომკომპანიებისდიდინაწილისგანცხადებით,მათდასაქმებული

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა 90% 96% 89%
მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა 71% 74% 70%
მიზანი 16: მშვიდობა, სამართლიანობა და 
ძლიერი ინსტიტუტები 38% 44% 36%

მსხვილი საშუალოერთიანობაშიმიზნები

დასაქმების თანაბარი 
შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა ყველა 
ჯგუფისთვის

სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მხარდაჭერა და 
გაძლიერება დასაქმებით 23%

32%

63%

70%

35%

62%

N=176

მსხვილი საშუალო
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ჰყავთ12შშმპირი,ხოლოერთმამსხვილმაკომპანიამგანაცხადა,რომმათდასაქმებულიჰყავდათ
50სპეციალურისაჭიროებისმქონეპირი.(5)კომპანიებისმცირენაწილის(10%)თქმით,ყოფილპა
ტიმრებსდასაქმებისშესაძლებლობებსსთავაზობენ(იხ.დიაგრამა11).საშუალოზომისკომპანიების
მიერგაცემულიპასუხებისთანახმად,ერთკომპანიაშიდასაქმებულყოფილპატიმართარაოდენობა
არაღემატება3ს.რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისმიხედვით,მეათემიზნისქვეშგანხორციელე
ბულიაქტივობებიმდგრადიდათანმიმდევრულია,რადგანკომპანიებისუმრავლესობისშეფასებით,
ღონისძიებებსრეგულარულადანმრავალჯერადადახორციელებდნენ.

დი აგ რა მა 11. კერ ძო სექ ტო რის მი ერ მე ა თე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა

კვლევაშიმონაწილესა წარ მოო კომ პა ნი ის მიერმოწოდებულიინფორმაციისთანახმად,მათიკომპა
ნიისთვისთანასწორობაძალიანმნიშვნელოვანიადაყველასდასაქმებისთანაბარშესაძლებლობებს
სთავაზობენ.კომპანიასჰყავსორიინკლუზიურითანამშრომელიდასტიპენდიამიანიჭაერთინკლუზი
ურმოზარდს.კომპანიის169თანამშრომლიდან10(7%)საქართველოშიმცხოვრებიეთნიკურიუმცი
რესობებისწარმომადგენლებიარიან.

ალ ტი ჰა ტი დიდყურადღებასაქცევსკომპანიაშიარსებულთანასწორობასდაგენდერულბალანსს.
მნიშვნელოვანიგადაწყვეტილებებისმიღებისას,კომპანიისმენეჯმენტიმხედველობაშიიღებსამსა
კითხებს.კომპანიაუპირატესობასანიჭებსქალიკონტრაქტორებისდაქირავებასდაასევერამდენიმე
ქალიმენეჯერიჰყავს.კომპანიას3ქალიდა2მამაკაციმენეჯერიჰყავსდასაქმებული.გარდაამისა,
კომპანიისპარტნიორებსშორის2ქალია,რომლებიცგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიარიან
ჩართულები.

მდგრადიგანვითარებისმეათემიზნისგანხორციელებისფარგლებში,აჭა რა ჯგუ ფი ფინანსურადეხ
მარება აუტიზმის სპექტრისდარღვევის მქონე პირთა ეროვნულ ცენტრს, რომელიც სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია საქართველოში მეტად ინკლუზიურიდათანასწორი საზოგადოების შესაქმნელად.
ცენტრიშექმნილიააუტიზმისსპექტრისდარღვევისმქონეპირებისდასახმარებლად,რომელიცით
ვალისწინებს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარებასა და ეკონომიკური
სამუშაოძალისაქტიურწევრობას.

თანასწორობისთვალსაზრისით, ჯეპ რამრამდენიმეპრიორიტეტულიმიმართულებაგანსაზღვრა,რო

მელთაგან ერთერთი ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა და დისკრიმინაციის აკრძალვაა. ჯეპრა
ქმნისუსაფრთხოსამუშაოგარემოსყველასთვისდათანამშრომლებსიცავსფსიქოლოგიური,ფიზიკუ
რი,სექსუალურიდასიტყვიერიშევიწროვებისგან.კომპანიამამმიზნითშექმნამექანიზმიადამიანის
უფლებებისადაშრომითიუფლებების(დისკრიმინაცია,სექსუალურიშევიწროვება)დარღვევისშემ
თხვევებისთვის.

მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლიაქტიურადმუშაობსშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაკითხებზე
დათანამშრომლობსამსფეროშიმომუშავესხვადასხვაორგანიზაციასთან.

ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფოთ მადიდიძალისხმევაჩადომეათემიზნისგანხორციელებაში.კერძოდ,კომ
პანიამ20192020წლებისმარტისთვეში„მრავალფეროვნებისადაინკლუზიისკვირეული“აღნიშნა.
ღონისძიებაეძღვნებოდაინდივიდუალურთუორგანიზაციულკონტექსტშიმოწყვლადიჯგუფებისადა
უმცირესობებისმოტივირებას,მრავალფეროვნებასადამათმიმართმეტგახსნილობას.აღნიშნული
კვირისფარგლებში,ცნობიერებისამაღლებისადასაინფორმაციოშეხვედრებიისტორიებისთხრო
ბისადაგამოცდილებებისგაზიარებისტექნიკებისგამოყენებისგზითტარდებოდა.

2011წელსეფეს სა ქარ თ ვე ლომდააფუძნა„ფონდინატახტარი“,რომლისმიზანიცმზრუნველობა
მოკლებულიბავშვებისგაძლიერებადამათიდამოუკიდებელიცხოვრებისთვისმომზადებაიყო.2011
წლიდანდღემდე,„ფონდმანატახტარმა“550ბენეფიციარსგაუწიადახმარება;მათშორის,ამჟამად
320ზემეტიდასაქმებულია,ხოლო280ზემეტმაახალგაზრდამმიიღოგანათლება.ფონდისსოცი
ალურიადვოკატირებისშედეგად,ახალგაზრდებს,რომლებსაცარჰყავთმზრუნველებიდასახელმ
წიფოზრუნვისპროგრამებისბენეფიციარებიარიან,შესაძლებლობაეძლევათ„ფონდინატახტარის“
მხარდაჭერითდამატებითი მომსახურება მიიღონ. გარდა ახალგაზრდების გაძლიერებისა,ფონდის
მიერშემუშავებულისერვისებისფარგლებშიდახმარებაეძლევათკრიზისისზღვარზემყოფოჯახებს.
აღსანიშნავია,რომფონდიჩართულიიყორუსთავშიორისოციალურისაწარმოსშექმნაშიავტოსამ
რეცხაო,სადაც2შშმპირიდა3მცირესაოჯახოსახლისბენეფიციარიახალგაზრდაადასაქმებული.
სოციალურმასაწარმოებმა2წელიიფუნქციონირა.ამეტაპზეისინდივიდუალურიმეწარმისმფლობე
ლობაშია,თუმცადასაქმებულებიაგრძელებენმუშაობასდაიღებენხელფასს.

რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია სხვადასხვასაქმიანობასახორციელებს,რომლებიც
თანაბარიშესაძლებლობებისშექმნასუწყობსხელს.სიღრმისეულიინტერვიუსდროსმოწოდებული
ინფორმაციისთანახმად,ყოფილპატიმრებსკომპანიაშიდასაქმებისმხრივდაბრკოლებებიარექმნე
ბათ.კომპანიასჰყავსთანამშრომლები,რომლებიცყოფილიპატიმრებიიყვნენ.გარდაამისა,კომპა
ნიასაქვს(1)ინკლუზიურიგანათლებისპროექტი,რომლისფარგლებშიცსპეციალურისკოლაშენდება
და(2)ხელსუწყობსმოწყვლადიჯგუფებისგაძლიერებასდასაქმებით.ყველააღნიშნულიაქტივობა
ხელსუწყობსმდგრადიგანვითარებისმეათემიზნისგანხორციელებას.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა

თანასწორობისადაინკლუზიურობისზოგადიგანსაზღვრებებისგარდა,თვისებრივიკვლევისშედე
გებმააჩვენა,რომკომპანიებითავიანთიაქტივობებითხელსუწყობდნენქალებისდაწინაურებასადა
მათთვისუსაფრთხოსამუშაოგარემოსშექმნას.

თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისშედეგებმააჩვენა,რომგამოკითხულიკომპანიებიყურადღე
ბასაქცევდნენქალთაუფლებებს,გენდერულთანასწორობასდახელსუწყობდნენქალთაწარმომად

ყოფილი მსჯავრდებულებისა 
და პატიმრებისათვის 

თანაბარი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირებისათვის დასაქმების 

თანაბარი შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფა 

საქართველოში მცხოვრები 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის 

დასაქმების თანაბარი 
შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა 82%
28%

20%

10%

39 %

11% 9%

72%

16%

მსხვილი საშუალო

N=176
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გენლობის გაზრდას  სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციებსა თუ არატრადიციულ სფეროებში. მსგავსი
მიზნებისმქონეპროექტებიპირდაპირემსახურებოდამეხუთემიზნისგანხორცილებას,რომელიცქა
ლებისადაგოგონებისგაძლიერებასადამათთვისმეტიშესაძლებლობებისშექმნასმოიაზრებს.

შედეგებისთანახმად,კერძოსექტორმაღონისძიებებიორდონეზეგანახორციელა.პირველრიგში,
კომპანიებისთვისგენდერულითანასწორობისადაქალთაგაძლიერებისსაკითხებისტრატეგიულდო
ნეზეიყოპრიორიტეტული.კერძოდ,აღნიშნულიორიპრინციპიმათიკორპორაციულიპასუხისმგებ
ლობისსტრატეგიისადაკამპანიებისერთერთიპრიორიტულიმიმართულებაიყო.მეორე,კომპანი
ებმანაბიჯებიგადადგესგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესებშიდამენეჯერულპოზიციებზექალთა
წარმომადგენლობის გაზრდის მხრივ. რაოდენობრივი კვლევის შედეგების თანახმად, კომპანიების
უდიდესინაწილი(69%)გენდერულთანასწორობასსტრატეგიულდონეზეუჭერსმხარსდაესნათლად
იყოგამოხატულიმათიეთიკისკოდექსში(იხ.დიაგრამა12).გამოკითხულიკომპანიებისნახევარზე
ნაკლებმა(46%)აღნიშნა,რომგენდერულითანასწორობამათიკორპორაციულიპასუხისმგებლობის
პოლიტიკის ერთერთი სტრატეგიული მიმართულებაა. ამ მხრივ, კომპანიები ატარებენ სხვადასხვა
საგანმანათლებლოღონისძიებასადა კამპანიას. შედეგებისთანახმად, გამოკითხული კომპანიების
41%ისგანცხადებით,მათიკორპორაციულიპასუხისმგებლობისღონისძიებებიებრძვისსტერეოტი
პებს,ხოლოკომპანიების15%ისშეფასებით,მათიკამპანიაატარებდაცნობიერებისამაღლებისღო
ნისძიებებს გენდერულითანასწორობისადა ქალთა უფლებებისთემატიკის ირგვლივ. კვლევის შე
დეგებმააჩვენა,რომრეპროდუქციულიჯანმრთელობამეხუთემიზნისერთერთიყველაზენაკლებად
განვითარებულიმიმართულებაიყო,რადგანკომპანიებისმხოლოდ16%მაუპასუხა,რომისინიატა
რებდნენკამპანიებსრეპროდუქციულიჯანმრთელობისსაკითხებზედაქალთანამშრომლებსუფასო
გამოკვლევებსსთავაზობდნენ.აღსანიშნავია,რომქალთაუფლებებიდაგენდერულითანასწორობა
თანაბრადმნიშვნელოვანიამსხვილიდასაშუალოსაწარმოებისთვის.შემთხვევათაუმრავლესობაში
მონაცემებსშორისსტატისტიკურადმნიშვნელოვანიგანსხვავებებიარგამოვლენილა.

დი აგ რა მა 12. კერ ძო სექ ტო რის მი ერ მე ხუ თე მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა 

აღსანიშნავია,რომმაღალმენეჯერულპოზიციებზექალთაწარმომადგენლობისგაზრდამეხუთემიზ
ნისერთერთიყველაზემხარდაჭერილიღონისძიებაიყო.შედეგებისთანახმად,კომპანიების65%ის
შეფასებით, ქალები თანაბრად არიან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ შორის,
ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საკითხებში. გამოკითხული კომპანიების 62%ის შე
ფასებით,მათიკომპანიაქალებსდაწინაურებისმექანიზმსადაზრდისშესაძლებლობებსსთავაზობს
(იხ.დიაგრამა13).უნდააღინიშნოს,რომრამდენიმეკომპანიამმიუთითამმართველსაბჭოსადაგა
დაწყვეტილებისმიმღებპროცესშიჩართულიქალებისრაოდენობა.შემთხვევათაუმრავლესობაში,გა
დაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიჩართულიქალებისრაოდენობაარაღემატება5ს.თვისებრივიდა
რაოდენობრივიკვლევებისერთერთისაინტერესომიგნებისთანახმად,კომპანიებისმესამედიცდი
ლობსთავისიწვლილიშეიტანოსარატრადიციულპოზიციებსადაSTEMისსფეროშიქალებისჩართუ
ლობისგაზრდით.გასათვალისწინებელია,რომსაშუალოდამსხვილისაწარმოებითანაბრადარიან
ჩართულები ამ მიმართულებით, ხოლო გადაწყვეტილების პროცესებში ქალების ჩართულობისა და
ტოპმენეჯმენტშიმათწარმომადგენლობისგაზრდისთვალსაზრისით,საშუალოზომისსაწარმოებთან
შედარებით,მსხვილიბიზნესიმეტადააჩართული

დი აგ რა მა 13. ქალ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სებ სა და არატ რა დი ცი ულ  
სფე რო ებ ში ჩარ თუ ლო ბა მე ხუ თე მიზ ნის შე სა ბა მი სად

სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი მხარსუჭერსგენდერულთანასწორობასროგორცკომპანიისშიგნით,ისემის
გარეთ. გარე აქტივობებთან მიმართებაში, საქართველოს ბანკი ჩართული იყო EBRDის პროექტში
„ქალებიბიზნესში“,რომელიცქალებისხელმძღვანელობითშექმნილსტარტაპებსადაქალმეწარმეებს
აფინანსებს. პროექტისფარგლებში,ბანკმაქალებზეგასცასესხებისპეციალურიპირობებით. ამავე
პროექტისფარგლებში,საქართველოსბანკმაEBRDსგანმსხვილიპორტფელიცმიიღო.სიღრმისეული
ინტერვიუსდროსგაზიარებულიინფორმაციისთანახმად,პროექტმაბევრიქალიმეწარმედააფინანსა.
აღსანიშნავია,რომსაქართველოსბანკისმხარდაჭერამხოლოდდაფინანსებასარმოიცავს,კომპანია
სამიზნეჯგუფსსხვადასხვასახისტრენინგსუტარებს,რომლებიცშესაძლოამათთვისძალიანსასარგებ
ლოიყოს.გენდერულითანასწორობისთვალსაზრისით,ბანკისტოპმენეჯმენტშიქალებიშედარებით
ნაკლებადარიანწარმოდგენილი,თუმცასხვამენეჯერულპოზიციებზექალებისრაოდენობააღემატება

46% 41%69% 16% 16% 15%

ჩვენს კომ პა ნი ა ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის გებ ლო
ბის აქ ტი ვო ბე ბის ფარ გ ლებ ში ხდე ბა გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის დან გ რე ვის ხელ შეწყო ბა 

ჩვე ნი კომ პა ნია უფა სო გა მოკ ვ ლე ვებს სთა ვა ზობს 
ქა ლებს

ჩვე ნი კომ პა ნია პე რი ო დუ ლად ატა რებს კამ პა ნი
ებს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ქალ თა ჯან მ რ თე
ლო ბი სა და რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მ რ თე ლო ბის  
ირ გ ვ ლივ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კენ

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბე
ბის თე მებ ზე ტრე ნინ გე ბი სა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა 

ჩვენს კომპანიაში ქალებისათვის 
სამართლიანი დაწინაურებისა და 
წახალისების შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა

ჩვენს კომპანიაში კორპორაციული 
პასუხისგებლობის აქტივობების ფარგლებში 

ხდება ქალების არატრადიციულ სფეროებში/
პოზიციებზე და STEMის მიმართულებით 

დასაქმების / ჩართვის ხელშეწყობა

ჩვენს კომპანიაში ქალები თანაბრად არიან 
ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში სხვადასხვა  მიმართულებით, მათ 
შორის ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში 

68%
65%

62%

30%

69%

30% 30%

65%

60%

მსხვილი საშუალო

N=176

N=176

კომ პა ნი ის ქცე ვის კო დექ სი და რე გუ ლა ცი ე ბი 
ღი ად უჭერს მხარს  გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა ჩვე ნი კომ პა ნი ის 
CSR პო ლი ტი კის ერ თ ერ თი სტრა ტე გი უ ლი მი
მარ თუ ლე ბაა
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  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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მამაკაცებისას.ერთადერთიგამონაკლისიდირექტორთასაბჭოა,სადაცისინინაკლებადარიანწარ
მოდგენილი.

პროკ რე დიტ ბან კი განსაკუთრებულყურადღებასაქცევსკომპანიისშიგნითგენდერულთანასწორობას.
რესპონდენტისმიხედვით,მთელსსაქართველოშიმათფილიალებშიდასაქმებულთა64%ქალია.ბან
კისმმართველისაბჭოს3წევრიდან2ქალია.ქალთანამშრომლებსბანკიჯანმრთელობისდაზღვევასა
დადეკრეტულიშვებულებისმოქნილსისტემასსთავაზობს.ანტიდისკრიმინაციულიპოლიტიკისთვალ
საზრისით,ბანკიყველასტანდარტსიცავს.სიღრმისეულიინტერვიუსდროსგაზიარებულიინფორმაცი
ისთანახმად,ბანკშითანამშრომლებიდაცულებიარიანყველაფორმისდისკრიმინაციისგან.

აჭა რა ჯგუ ფის კორპორაციულიპასუხისმგებლობისპოლიტიკისერთერთიპრიორიტეტულიმიმართუ
ლებაგენდერულითანასწორობადაინკლუზიაა,რაცკომპანიისშიდარეგულაციებშიცააინტეგრირებუ
ლი.გასათვალისწინებელია,რომაჭარაჯგუფიმიზნადისახავსქალებისწარმომადგენლობაგაათანაბ
როსმართვისსამივედონეზე.2019წლისბოლოს,აჭარაჯგუფისდირექტორთასაბჭოს42%ქალიდა
58%მამაკაციიყო.უფრომეტიც,კომპანიისსტუმართმოყვარეობისდაწესებულებებისყველაგენერა
ლურიდაოპერაციებისმენეჯერიქალია.

ჯეპ რას ქცევისკოდექსიღიადუჭერსმხარსგენდერულთანასწორობას.კომპანიასსამოქალაქოორგა
ნიზაციებსადასხვადასხვაინსტიტუტებთანთანამშრომლობისგზითთანამშრომლებისთვისჩატარებული
აქვსტრენინგებიგენდერულთანასწორობაზე,სექსუალურშევიწროვებასადაგენდერულიძალადობის
სხვაფორმებზე.

მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლი მხარსუჭერსთანასწორობას,განსაკუთრებითგენდერულთანასწორობასა
დაქალთაუფლებებს,როგორცორგანიზაციისშიგნით,ისემისგარეთ.კომპანიისმიერმოწოდებული
ინფორმაციისთანახმად, მიკრო ბიზნეს კაპიტალი ქალებს უფინანსებს პროექტებსდა ატარებს ტრე
ნინგებსმათიგაძლიერებისმიზნით.რაცშეეხებაშიდაორგანიზაციულღონისძიებებს,პირველრიგში,
ქალებსადამამაკაცებსშორისსახელფასოგანსხვავებებიდაბალანსებულია;მეორე,კომპანიასაქვს
სპეციალურიპროგრამათანამშრომლებისთვის,თუისინიოჯახშიძალადობისმსხვერპლნიარიან.ასევე
არსებობსპროგრამა,რომელიცთანამშრომლებსსაშუალებასაძლევსპირდაპირმიმართონგამგეობას
სექსუალურიშევიწროვებისშემთხვევაში.

ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თი „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ (WEP) ერთერთი ხელმომწერი
კომპანიაა.კომპანიამხარსუჭერსგენდერულთანასწორობასორგანიზაციისშიგნითდამისგარეთ.გენ
დერულთანასწორობაზეცნობიერებისამაღლებისმიზნითკომპანიათანამშრომლებისთვისტრენინგს
ატარებსგარდაამისა,ისთანამშრომლობსარასამთავრობოორგანიზაციებთან,რომლებიცხელსუწყო
ბენ ქალების ეკონომიკურსაქმიანობაში ჩართულობას. კომპანიას აქვს პროექტი „Inport“,რომელიც
ხელსუწყობსქალებისარატრადიციულსფეროებშიჩართულობას;პროგრამისფარგლებშიკომპანიამ
დაიქირავაქალისტაჟიორიშემდუღებელი,შრომისუსაფრთხოებისოფიცერი,ამწისმძღოლიდაა.შ.

მეხუთე მიზნის განხორციელების თვალსაზრისით, ეფეს სა ქარ თ ვე ლო დასაქმებულებს სთავაზობს
ანაზღაურებადდეკრეტულშვებულებასდახელსუწყობსქალებისმენეჯერულდაარატრადიციულპოზი
ციებზედასაქმებას.მაგალითად,ქალებიწარმოდგენილიარიანისეთმენეჯერულდააღმასრულებელ
პოზიციებზე,როგორიცაადაგეგმვის,ლოჯისტიკისადაგანვითარებისდეპარტამენტისუფროსი,ინფორ
მაციულიტექნოლოგიებისმენეჯერი,შესყიდვებისმენეჯერი,ადამიანურირესურსებისმართვისხელმ
ძღვანელი,ბრენდისმენეჯერი,მარკეტინგულიკვლევებისმენეჯერი,PRდაციფრულიკომუნიკაციების
მენეჯერი.

ბ) მშვი დო ბა, სა მარ თ ლი ა ნო ბა, ძლი ე რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი
მდგრადიგანვითარების მეთექვსმეტე მიზანი მშვიდობიანი, სამართლიანიდაინკლუზიური საზოგა
დოებებისპოპულარიზაციაა.საქართველოშიკომპანიებიმეთექვსმეტემიზნისგანხორციელებისხელ
შეწყობას გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სისტემების შექმნის გზით ცდილობენ, რომლებიც
ეთიკასადაბიზნესპრინციპებსემყარება.მეთექვსმეტემიზანიანტიკორუფციულიმექანიზმებისშემუშა
ვებასაცითვალისწინებს;ამმიმართულებით,ზოგიერთიკომპანიაატარებსტრენინგებსკორუფციასა
დამასთანდაკავშირებულრისკებზე.

თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,მეთექვსმეტემიზანიკერძოსექტორის
მთავარპრიორიტეტებსშორისარმოიაზრება,რადგანამმიზნისგანხორციელებაშიწვლილიჯამში
გამოკითხულიკომპანიებისმხოლოდ38%მაშეიტანა.სხვამიზნებთანშედარებით,ესმაჩვენებელი
დაბალია. გარდა ამისა, შედეგები აჩვენებს,რომ ამ მიზნისფარგლებში კომპანიები უფრო ზოგად
ღონისძიებებსახორციელებდნენ,ვიდრესპეციფიკურსადასაგნობრივს.გამოკითხულიკომპანიების
უდიდესინაწილიმეთექვსმეტემიზნისგანხორციელებასმხარსგამჭვირვალედაანგარიშვალდებული
მმართველობისსტანდარტებისშექმნისგზითუწყობსხელს,თუმცაგამოკითხულთა11%ზენაკლე
ბი კონკრეტული ქმედებებისდა მეთექვსმეტე მიზნის ამოცანების განხორციელბაში იყო ჩართული.
ბიზნესებისშედარებითდიდინაწილისთვისმნიშვნელოვანიიყოკომპანიაშიანტიკორუფციულიმექა
ნიზმებისგანვითარება.შედეგებისთანახმად,კომპანიების11%საქვსკორუფციისაღმომფხვრელი
სახელმძღვანელოპრინციპები,კომპანიების9%საქვსსტრუქტურულიერთეული,რომელიცანტიკო
რუფციულმონიტორინგსახორციელებს,ხოლოკომპანიები4%თანამშრომლებსკორუფციასთანდა
კავშირებულრისკებზეუტარებსტრენინგს.გამოკითხულმაკომპანიებმაყველაზენაკლებიყურადღება
მეთექვსმეტემიზნისშემდგომსამამოცანასდაუთმეს:(1)კომპანიების5%მამხარიდაუჭირაკონფ
ლიქტურრეგიონებთანახლოსმცხოვრებდევნილებსადაოკუპირებულზონებშიმცხოვრებადამია
ნებსმათთვისდამატებითისერვისებისადაპროგრამებისშექმნით;(2)კომპანიების4%მატრეფიკინ
გისსაწინააღმდეგოღონისძიებებიჩაატარა,(3)კომპანიების4%მაკიორგანიზებულიდანაშაულის
საწინააღმდეგოაქტივობებიგანახორციელა.

ჯეპ რას 2019წლისკორპორაციულიპასუხისმგებლობისანგარიშისთანახმად,შიდაპროცედურები
მხარსუჭერსკომპანიისანტიკორუფციულვალდებულებებსდაოპერაციებისგანხორცილებისასკომ
პანიამკაცრადიცავსეთიკისპრინციპებს.ადამიანისუფლებებისდარღვევებისპრევენციისადაკონფ
ლიქტებისმოგვარებისმიზნით,ჯეპრამშესაბამისიმექანიზმიშექმნა.

ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თის თ ვის სანდობიზნესოპერაციები მათი პროცესებისგანუყოფელინაწი
ლია.კომპანიისდასაქმებულებსყოველწლიურადსამიტრენინგიუტარდება:(1)„სავალდებულოან
ტიკორუფციულისწავლება“;(2)კომპანიისქცევისკოდექსი;(3)„ტრენინგიქონებრივიდანაშაულის
შესახებ“.საჭიროებისშემთხვევაში,წინასწარშერჩეულითანამშრომლებიესწრებიანლექციებსკონ
კურენციისადასაჯარომოხელეებთანურთიერთობისთემაზე.

KPMG სა ქარ თ ვე ლოს აქვსრისკებისმართვისდეპარტამენტი,რომელიცმკაცრადაკონტროლებს
მოსყიდვისადაკორუფციისსაკითხებს.კომპანიასკორუფციასთანმიმართებაშიგაწერილიპოლიტი
კააქვსდაყველადასაქმებულსუტარებსსპეციალურტრენინგებს,რომლებიცმათთაღლითობასადა
კორუფციასთანდაკავშირებულყველარისკსგანუმარტავს.

49               საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით     
  ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების  
მიზნების შესახებ  კერძო სექტორის წვლილი
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IV. გლობალური თანამშრომლობა
მეჩვიდმეტემიზანიგანსაკუთრებულყურადღებასამახვილებსთანამშრომლობაზედააცხადებს,რომ
მდგრადიგანვითარებისმიზნებისდღისწესრიგისგანხორციელებამხოლოდთანამშრომლობისდა
კოოპერაციისგზითშეიძლება.სახელმწიფოდასამოქალაქოსაზოგადოებისდონეებზესაქართველო
შითანამშრომლობისრამდენიმე მექანიზმი არსებობს. საქართველოსმთავრობამ შექმნა მდგრადი
განვითარებისმიზნებისსაბჭო,რომლისმუშაობაშიცჩართულებიარიანბიზნესკომპანიებიდასამოქა
ლაქოსაზოგადოებისორგანიზაციები.გარდაამისა,კერძოკომპანიებისნაწილიორიპლატფორმის
CSRკლუბისადაგაეროსგლობალურიშეთანხმებისწევრებიარიანდამდგრადიგანვითარების
დღისწესრიგისგანხორციელებაზემუშაობენ.

კვლევისშედეგებისთანახმად,კომპანიებისუმეტესობაზოგადადიცნობსმდგრადიგანვითარებისმიზ
ნებსდაუმრავლესობისთვისინფორმაციისწყაროინტერნეტიდასოციალურიქსელებიიყო.სექტორ
თაშორისითანამშრომლობის მხრივ, კვლევის შედეგები ცხადყოფს,რომ კომპანიები მეტად არიან
დაინტერესებულიკერძოდასახელმწიფოსექტორებთანთანამშრომლობით,სხვადანარჩენებთანშე
დარებით.მონაცემებისთანახმად,გამოკითხულიკომპანიების20%სბოლოორიწლისგანმავლო
ბაშისულმცირეერთიპროექტიმაინცგანუხორციელებიასაჯაროდაბიზნესსექტორებთანერთად,
შესაბამისად, კომპანიების26%და29%მა  მომავალშიამსექტორებთანთანამშროლობისსურვი
ლიგამოთქვეს (იხ. ცხრილი7). კვლევის შედეგებისთანახმად, სექტორთაშორისითანამშრომლო
ბისფარგლებშიკერძოკომპანიებსერთობლივიპროექტებიყველაზეიშვიათადარასამთავრობოდა
მედიასექტორებთანერთადაქვთგანხორციელებული,თუმცაბიზნესსექტორსმედიასთანშედარე
ბით,არასამთავრობოსექტორთანთანამშრომლობისმეტიმოტივაციააქვს.აღსანიშნავია,რომკერ
ძოკომპანიებსსექტორთაშორისითანამშრომლობისფარგლებშიბოლოორიწლისგანმავლობაში
ყველაზეხშირად1ან2პროექტიაქვთგანხორციელებული;ზოგიერთშემთხვევებში,კომპანიებიაღ
ნიშნავდნენ,რომ20182020წლებშიმათ2ან3პროექტიგანახორციელესსხვაორგანიზაციებთან
თანამშრომლობისფარგლებში.მიუხედავადიმისა,რომკომპანიებისმიერიდენტიფიცირებულიმაჩ
ვენებლები1დან3მდეიცვლებოდა,ზოგიერთიკომპანიისშემთხვევაშიაღნიშნულიმაჩვენებელი20
25პროექტამდეცკიიზრდებოდა.აღსანიშნავია,რომმსხვილიკომპანიები,საშუალოზომისსაწარმო
ებთანშედარებით,მეტადარიანჩართულისექტორთაშორისთანამშრომლობაში.

ცხრი ლი 7. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გ ლებ ში სექ ტორ თ შო რი
სი თა ნამ შ რომ ლო ბის ტენ დენ ცი ე ბი 

საგულისხმოა,რომგამოკითხულიკომპანიებისნახევარზემეტმანეიტრალურადშეაფასაარსებული
სექტორთშორისითანამშრომლობისმექანიზმი;ამასთან,დადებითიშეფასებისმქონეკომპანიებისრა
ოდენობაუარყოფითიმოსაზრებისმქონესაწარმოებისმაჩვენებლებსაღემატება(იხ.დიაგრამა14).
მდგრადიგანვითარებისმიზნებისფარგლებშიშექმნილითანამშრომლობისმექანიზმისმეტიეფექტუ
რობისადაგაძლიერებისთვის,კომპანიებმაშემდგომირეკომენდაციებიგანიხილეს:(1)კომპანიების
ნახევარზე მეტი მიიჩნევს,რომ ყველაზე მთავარი პროცესში ცენტრალური ხელისუფლებისროლის
გაძლიერებაა,(2)კომპანიების36%ისმოსაზრებით,თვითმმართველობებისროლისგაზრდაძალი
ანმნიშვნელოვანიათავადპროცესისმეტიპროაქტიულობისთვისდა(3)კომპანიების25%ფიქრობს,
რომმდგრადიგანვითარებისიმპლემენტაციისპროცესშიუნდაგაიზარდოსკერძოსექტორისროლი.

დი აგ რა მა 14. კერ ძო კომ პა ნი ე ბის მი ერ არა სამ თავ რო ბო, სა ჯა რო, მე დი ა, აკა დე მი ურ და 
ბიზ ნეს სექ ტო რებს შო რის არ სე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე ფა სე ბა.

არასამთავრობო 14% 24%

სახელმწიფო 20% 26%

მედია 14% 17%

აკადემიური დაწესებულებები 19% 21%

ბიზნესი 20% 29%

მომავალი
თანამშრომლობის 

შესაძლებლობა

2018-2020 წლებში 
თანამშრომლობის 

შემთხვევები
სექტორები

28% 55%1% 13% 3%

ძალიან ძლიერი და ეფექტური

ძლიერი და ეფექტური

არც ისე ძლიერი და ეფექტური

სუსტი

ძალიან სუსტი

N=176
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V. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (Covid-19) პან დე მი ის 

დროს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი 
თვისებრივიდა სამაგიდე კვლევის შედეგების მიხედვით, საქველმოქმედო ინიციატივების განხორ
ციელებას ბევრიქართულიკომპანია უჭერსმხარს. კორონავირუსის წინააღმდეგმიმდინარებრძო
ლისდროს, ქართული საზოგადოება აქტიურად იყო ჩართული კორონავირუსის გავრცელებისადა
შედეგებისწინააღმდეგმიმართულსაქველმოქმედოსაქმიანობაში.თვისებრივიდასამაგიდეკვლევის
შედეგებისმიხედვით,გამოკითხულიკომპანიებისაქველმოქმედოსაქმიანობასსამიმიმართულებით
ახორციელებდნენ:(1)საკვებიპროდუქტებისმწარმოებელიკომპანიებითავიანთპროდუქტებსუფა
სოდგადასცემდნენმოწყვლადთემებს;მაგალითად,საკვებისგადამამუშავებელმარამდენიმეკომ
პანიამმონაწილეობამიიღოქალაქთბილისისმერიისინიციატივაშიდასაკვებიპროდუქტები1000
ოჯახსმიაწოდა.(2)ენერგეტიკისსექტორშიმომუშავეკომპანიებმაყველაზემოწყვლადჯგუფებსსატ
რანსპორტოსაშუალებებისთვისუფასოდმიაწოდესსაწვავი.(3)ზოგიერთმაკომპანიამთანხაგადა
რიცხა სახელმწიფო ფონდში, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად
შეიქმნა.ერთერთიკომპანიისმიერგაზიარებულიინფორმაციისთანახმად,მათმხარდაჭერააღმოუ
ჩინესგანათლებისსისტემას.კომპანიამ2020წელსკორონავირუსისდაწყებისასშექმნაპლატფორმა,
რომელიცსკოლისმოსწავლეებისთვისქმნიდაონლაინსწავლებისშესაძლებლობებს.ესაქტივობა
იმდროისთვისძალიანმნიშვნელოვანიიყო,რადგანესგახლდათგანათლებისმიღებისალტერნატი
ულიგზა,სახელმწიფოსონლაინსწავლებისსისტემისშემუშავებამდე.

რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისთანახმად,გამოკითხულიკომპანიებისნახევარზემეტი (55%)
ჩართულიიყოკორონავირუსისწინააღმდეგმიმართულღონისძიებებში.შედეგებისთანახმად,კომ
პანიებისუდიდესმანაწილმათავისიწვლილისახელმწიფოფონდშითანხისგადარიცხვითშეიტანა
(ცხრილი15).კომპანიების29%მასაკვებიდასხვაპროდუქტები,ხოლოკომპანიების21%მაფინან
სურიდახმარებაგაუწიამოწყვლადოჯახებს.კომპანიებისშედარებითმცირენაწილმაკონტრიბუცია
განახორციელამოწყვლადიოჯახებისთვისთავიანთიპროდუქტისგადაცემითა(10%)დასადეზინფექ
ციოსაშუალებებისწარმოებისგზით(8%).კომპანიების10%ისგანცხადებით,მათდიდიძალისხმევა
ჩადესთავიანთისამუშაოძალისდათანამშრომლებისშენარჩუნებაში,რომელსაცხშირადმათმიერ
გატარებულკორპორაციულიპასუხისმგებლობისღონისძიებადმოიაზრებდნენ.

ცხრი ლი 15.  კერ ძო სექ ტო რის წვლი ლი კო რო ნა ვი რუ სის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში 

თანხის გადარიცხვა სახელმწიფო 
ფონდში, რომელიც კორონა 
ვირუსის წინააღმდეგ 
საბრძოლველად შეიქმნა 

სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებისათვის საკვები 
პროდუქტების შეძენა და გადაცემა 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
ფინანსური დახმარება 

სოციალურად დაცუველი ოჯახების 
დასახმარებლად საკუთარი 
პროდუქციის გადაცემა

თანამშრომლებისა და სამუშაო 
ადგილების შენარჩუნება

სადეზინფექციო საშუალებების 
წარმოება და გადაცემა

თვისებრივიკვლევისდროს,კერძოსექტორისწარმომადგენლებმაკვლევისგუნდსგაუზიარათავიან
თიხედვა,თუროგორხედავენპროცესსდარაარისსაჭიროგანხორციელებისპროცესისგასაუმჯობე
სებლად.სხვადასხვასექტორშიმომუშავეკომპანიებიაღნიშნავდნენ,რომსაჭიროაბიზნესსექტორის
მეტიმხარდაჭერადასახელმწიფომეტსუნდააკეთებდესამმიმართულებით.კომპანიებიმიიჩნევდ
ნენ,რომ სახელმწიფოუნდა ითვალისწინებდეს კერძო სექტორის ინტერესებს,  აძლიერებდეს მათ
სხვადასხვაპოლიტიკისშექმნითდაქმნიდესმათიზრდისადაგანვითარებისთვისხელსაყრელგა
რემოს.კომპანიებისმიერგაზიარებულამრეკომენდაციასორმაგიეფექტიაქვს:(1)ერთისმხრივ,ის
ბიზნესსაზოგადოებისინტერესებსუსვამსხაზსდააცხადებს,რომკერძოსექტორიმეტმხარდაჭერას
ელოდებაპრობლემებისმოგვარებისპროცესში; (2) მეორემხრივ,ბიზნესსექტორისგანვითარება
დაახალისამუშაოადგილებისშექმნაშეამსუბუქებსქვეყანაშიარსებულმძიმესოციალურფონს.რე
კომენდაციებისმეორენაწილიკომუნიკაციას,ინფორმაციასადაპროცესშიმედიისროლსუკავშირ
დებოდა. კერძოკომპანიებისმოსაზრებით,ბიზნესიმეტადუნდაიყოსინფორმირებულიეროვნული
იმპლემენტაციისგეგმასადააღნიშნულიმიზნებისირგვლივგანხორციელებულღონისძიებებზე. სა
ერთომიზნებისმიღწევისთვის,კომპანიებიასევეხედავენსექტორებსშორისმეტითანამშრომლობის
საჭიროებასაც.ამასთან,მათგაზიგაუსვესსაზოგადოებაშიინფორმაციისნაკლებობასდათვლიან,
რომამხარვეზისგამოსწორებადასხვადასხვასექტორშიმომუშავედაინტერესებულიმხარეებისთვის
ავთენტურიდასანდოინფორმაციისმიწოდებამედიასექტორისპასუხისმგებლობაა.რეკომენდაციე
ბისმესამეჯგუფიისევინფორმაციასადაკომუნიკაციასუკავშირდება,თუმცაკომპანიებიაღნიშნული
რეკომენდაციებისსამიზნეჯგუფადმოსახლეობასმოიაზრებენ. კომპანიებისმოსაზრებით,უნდაჩა
ტარდეს ცნობიერების ამაღლებისღონისძიებები საზოგადოებაში მდგრადი განვითარების მიზნებზე
ინფორმირებულობისგაზრდისმიზნით,რაცძალიანწაადგებაპროცესს.გასათვალისწინებელია,რომ
რამდენიმეკომპანიამუშუალოდბიზნესსექტორზეორიენტირებულირეკომენდაციებიგანიხილა.კერ
ძოდ,ზოგიერთიკომპანიამიიჩნევს,რომკერძოსექტორმაუნდამოახდინოსმდგრადიგანვითარების
მიზნების ბიზნეს პროცედურებსადა პროცესებში ინტეგრირება. ამრიგად, კერძო კომპანიებმა უნდა
აიმაღლონცნობიერებაკორპორაციულპასუხისმგებლობასადასაზოგადოებისკეთილდღეობაშიმის
მნიშვნელობაზე.ზოგიერთმაკომპანიამაღნიშნა,რომბიზნესებიმეტადუნდაიყვნენინფორმირებული
მდგრადიგანვითარებისმიზნებისბიზნესგეგმებშიინტეგრირებისკარგპრაქტიკებზედასახელმწიფომ
ეფექტურიწახალისებისმექანიზმებისშექმნითხელიუნდაშეუწყოსბიზნესსექტორშიაღნიშნულიკარ
გიპრაქტიკებისდანერგვას.

29% 21%33% 10% 11% 8% N=176
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გასაკვირიარარის,რომახალმავირუსმაშეცვალამთლიანადსამყაროდაჩვენიცხოვრებისყვე
ლაასპექტი.ცვლილებებიქართულბიზნესსექტორსაცშეეხო,რაცბიზნესსექტორისკორპორაციული
პასუხისმგებლობის განვითარებასთან მიმართებაში დამოკიდებულების ცვლილებაში გამოიხატება.
რაოდენობრივიმონაცემებისთანახმად,გამოკითხულიკომპანიებისნახევარზემეტითვლის,რომპან
დემიისშედეგადშეიცვალამათიმიდგომაკორპორაციულიპასუხისმგებლობისპოლიტიკისადასაქ
მიანობისმიმართ(იხ.დიაგრამა16).შესაბამისად,კომპანიებისუმრავლესობისგანცხადებით,ისინი
მეტადაქტიურნიგახდნენახალიკორპორაციულიპასუხისმგებლობისღონისძიებებისდაგეგმვისადა
განხორციელებისმხრივ.

დი აგ რა მა 16. კორპორაციული პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კუთხით საქ მი ა ნო ბის ტრან ს ფორ მა ცია 
კო რო ნა ვი რუ სის შემ დ გომ პე რი ოდ ში 

კვლევაშიმონაწილერძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია(1)აქტიურადიყოჩართულიკო
რონავირუსისწინააღმდეგმიმართულღონისძიებებშიდაორგანიზებაგაუწიაონლაინგაკვეთილებს.
ერთთვიანიპროექტიმთავრობისმიერტელესკოლისპროექტისდაწყებისდღესდასრულდა.გარდა
ამისა,თბილისისმერიისინიციატივისფარგლებში,კომპანიამთავისიპროდუქციაგადასცამრავალ
შვილიანდაგაჭირვებულოჯახებს.კორონავირუსისპანდემისდროს,კომპანიაასევეჩაერთოახალ
გაზრდულ ინიციატივაში,რომელიც მხარდაჭერის გარეშედარჩენილი ხანდაზმულებისდახმარებას
ისახავდამიზნად.

კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, საქართველოს ბანკი თანამშრომლობდა ახლად დაარსებულ
ფონდ „1ანობასთან“. ბანკმა გაიღოფინანსური შეწირულობა, რომელიც სოციალურადდაუცველი
100ოჯახისთვისსაკვებიპროდუქტებისშეძენასმოხმარდა.

38% 31%15% 14% 2%

მნიშვნელოვნად შეიცვალა

შეიცვალა

არც შეიცვალა, არც არ შეიცვალა

არ შეიცვალა

საერთოდ არ შეიცვალა
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zz რიგი კომპანიები ხაზს უსვამენ პასუხისმგებლიანი მედიისროლს ამ მიზნების განხორციელე
ბაში. გამოკითხული კომპანიების მიერ გაზიარებული ინფორმაციის თანახმად, პასუხისმგებ
ლიანმედიასშეუძლიაზეგავლენამოახდინოსმცირეანმსხვილიბიზნესისდღისწესრიგზედა
ხელი შეუწყოს მათ სისტემებში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულების ინტეგრა
ციას. მდგრადიგანვითარებისმიზნებისადაკორპორაციულიპასუხისმგებლობისფარგლებში
განხორციელებულიწარმატებისისტორიებისგაშუქებისგზით,მედიასშეუძლიამეტიმოტივაცია
მისცესდიდკომპანიებს,რომკიდევუფრომეტიგააკეთონდახელიშეუწყონმცირეკომპანიებში
კორპორაციულიპასუხისმგებლობისმიმართულებისგანვითარებას.გამოკითხულიკომპანიები
ფიქრობენ,რომამმიმართულებითუამრავისამუშაოაგასაწევი.

 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის განვითარება 
და სო ცი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბა

zz გამოკითხულიკომპანიებისუმრავლესობას(12კომპანიისგამოკლებით)ჰქონდაპროექტები,
ინიციატივებიანსერვისები,რომლებიცმოწყვლადიჯგუფებისმხარდაჭერასემსახურებოდადა
ხელსუწყობდაპირველიდამეორემიზნებისგანხორციელებას.აღსანიშნავია,რომბევრიკომ
პანიაპირველიდამეორემიზნისფარგლებშიახორციელებსსაქველმოქმედოსაქმიანობასდა
ამასარმიაკუთვნებსთავიანთიკორპორაციულიპასუხისმგებლობისმიმართულებას.

zz გამოკითხული კომპანიების უფროდიდი ნაწილი ჩართულია პირველი მიზნის განხორციელე
ბაშიმეორემიზანთანშედარებით.მეორემიზანისპეციფიკურიშინაარსისაადაასევეჰყავსთა
ვისი სამიზნე ჯგუფი,რომელიც კონკრეტული ინდუსტრიების ყურადღებას იქცევს.  შედეგების
თანახმად, ტურიზმისადა სოფლის მეურნეობის სექტორების კომპანიები უფრო მეტად არიან
მოტივირებულნი,რომჩაერთონამმიზნისგანხორციელებისპროცესში.

zz გამოკითხულიკომპანიებისუმრავლესობა,განსაკუთრებითმსხვილისაწარმოები,თანამშრომ
ლებსსთავაზობსჯანმრთელობისდაზღვევასდაცხოვრებისჯანსაღიწესისწამახალისებელღო
ნისძიებებსაორგანიზებენ.კომპანიებისმნიშვნელოვანირაოდენობამაღალირისკისშემცველ
პოზიციებზემომუშავეთანამშრომლებსდამატებითშეღავათებსადამომსახურებასსთავაზობს.
აღსანიშნავია,რომმსგავსი მომსახურება ყველაზე ხშირადენერგეტიკისადა კომუნიკაციების
სექტორებშიმომუშავეკომპანიებსაქვთ.

zz კვლევამმდგრადიგანვითარებისმეოთხემიზნისგანხორციელებისორმოდელიგამოავლინა.
კომპანიებისაქვთპოლიტიკა,რომელიცხელსუწყობსმათითანამშრომლებისგანათლებასდა
ასევეაქვთგარეპროექტები,რომლებიცმხარსუჭერსხარისხიანგანათლებასსხვადასხვასამიზ
ნეჯგუფში.შიდაპოლიტიკისთვალსაზრისით,კომპანიებსხშირადაქვთსასწავლოცენტრებიან
თავიანთთანამშრომლებსუფინანსებენტრენინგებს.გარესაქმიანობისთვალსაზრისით,ისინი
ახალგაზრდებსუფინანსებენგანათლებასანახორციელებენშესაძლებლობებისგაძლიერების
პროექტებს,რომლებიცპირდაპირანირიბადხელსუწყობსმეოთხემიზნისგანხორციელებას.
მაგალითად,გამოკითხულიკომპანიებისუმეტესობამხარსუჭერსგარემოსდაცვითი,ეკონომი
კურიანგენდერულითანასწორობისმიზნებსდასხვადასხვასაგანმანათლებლოღონისძიებების
განხორციელებითადატრენინგებისჩატარებითხელსუწყობსმეოთხემიზნისგანხორციელებას.

დას კ ვ ნე ბი
zz კვლევისშედეგებით,ბიზნესსაზოგადოებადაინტერესებულიადააქტიურადააჩართულიმდგრა
დიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებაში;

zz უფრომეტიც,დღისწესრიგი2030ისგანხორციელებაში კერძოსექტორისჩართულობათან
მიმდევრულიდა მზარდია. გამოკითხული კომპანიების უმრავლესობამ აღნიშნა,რომ მთელი
რიგი მდგრადი განვითარების მიზნები მათთავიანთ ბიზნეს გეგმებში აქვთ ინტეგრირებული,
რაცხელსშეუწყობსკონტრიბუციისსტაბილურობისშენარჩუნებასმომდევნოათწლეულისგან
მავლობაში.

zz საგულისხმოა,რომკვლევისშედეგებისმიხედვით,კომპანიებმა,რომლებიცბოლო20წლის
განმავლობაში ჩართულები იყვნენ ისეთ „საქველმოქმედო საქმიანობაში“,რომელიც პირდა
პირანირიბადუჭერენმხარსმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებას,გადააფასეს
თავიანთიკორპორაციულიპასუხისმგებლობისაქტივობებიდაპრიორიტეტებისმიხედვითუპი
რატესობას ანიჭებენ კონკრეტული სფეროს ამოცანების ან მდგრადი განვითარების მიზნების
განხორციელებას.

zz გამოკითხულიკომპანიებისდაახლოებითნახევარზემეტიინფორმირებულიიყომდგრადიგან
ვითარებისმიზნებზე;კომპანიებისმცირენაწილირაღაცფორმითმაინცჩართულიიყომდგრა
დიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებისპროცესშიშექმნილთანამშრომლობისმექანიზებ
ში(CSRკლუბი,გაეროსგლობალურშეთანხმება)დაასევეინფორმირებულიიყვნენ2030წლის
დღისწესრიგსადამდგრადმიზნებზე.

zz აღსანიშნავია, რომ თვისებრივ კვლევაში ჩართული კომპანიების აბსოლუტურ უმრავლესო
ბასარჰქონდაინფორმაციამდგრადიგანვითარებისმიზნებისსაბჭოსადაგანხორციელების
დღისწესრიგზე.შედეგებისთანახმად,კომპანიებსმიაჩნიათ,რომმეტიინფორმირებულობაშე
საძლოაყველასთვისსასარგებლოიყოს.ესსაშუალებასმისცემდაბიზნესებსშეაფასონმათი
კორპორაციულიპასუხისმგებლობისსტრატეგიებისეროვნულსამოქმედოგეგმასთანშესაბამი
სობა და საერთო ხედვებში თავიანთი ნიშა იპოვონ. გარდა ამისა, კომპანიებს სჯერათ, რომ
აღნიშნულიხელსშეუწყობსბიზნესსექტორისწარმომადგენლებსშორისთანამშრომლობასაც.

zz კვლევისშედეგებისთანახმად,მსხვილიკომპანიებიუფრომეტადარიანმდგრადიგანვითარე
ბისმიზნებისგანხორციელებაშიჩართული,ვიდრესაშუალოსაწარმოები.მსგავსისტატისტიკა
შეიძლებააიხსნასიმგარემოებით,რომმსხვილკომპანიებსამმიზნებისგანხორციელებისბევ
რადმეტირესურსიაქვთ.

zz შედეგების მიხედვით, კომპანიებს განსაკუთრებითდიდი წვლილი შეაქვთ მესამე, მეხუთედა
მერვემიზნებისგანხორციელებაში.საინტერესოა,რომკომპანიებისაბსოლუტურიუმრავლესო
ბაჩართულიიყოპირველიმიზნისგანხორციელებაშიც,თუმცამსგავსაქტივობებსკომპანიები
ხშირად საქველმოქმედოღონისძიებებს მიაკუთვნებენ,რომელსაც კორპორაციული პასუხისმ
გებლობისაქტივობებისგანგანყენებულადაღიქვამენ.
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დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა
zz აღსანიშნავია,რომამკომპონენტისფარგლებში,მსხვილიკომპანიებისუდიდესმანაწილმაუპი
რატესობაგენდერულთანასწორობასმიანიჭა.კომპანიებისდიდმანაწილმააღნიშნა,რომგენ
დერული თანასწორობა მათი კორპორაციული პასუხისმგებლობის ღონისძიებების ერთერთი
მთავარიმიმართულებაა.კვლევისთანახმად,იმპლემენტაციისორიძირითადიმიმართულება
გამოიკვეთა: კომპანიებიცდილობენშექმნანთანამშრომელთაშერჩევისარადისკრიმინაციუ
ლისისტემა,რომელიცთანაბარშესაძლებლობასსთავაზობსქალებსდაამცირებსსექსუალური
შევიწროებისრისკებს;მეორემხრივ,კომპანიებიხელსუწყობენარატრადიციულპოზიციებსადა
სფეროებშიქალთაჩართულობისგაზრდას.

zz შესწავლილიკომპანიებისთვისძალიანმნიშვნელოვანიაგამჭვირვალობადაანტიკორუფციული
ღონისძიებები.კომპანიებიცდილობენამმიზნისგანხორციელებასმათისისტემებისგაციფრუ
ლებისადასისტემატიზაციისგზით.შედეგებისთანახმად,კომპანიებიმეთექვსმეტემიზნისგან
ხორციელებასზოგადადსტრატეგიულდონეზეგამჭვირვალობისადაეფექტურიმმართველო
ბისმხარდაჭერისგზითცდილობენ.შედარებითიშვიათადატარებენდარგობრივაქტივობებს,
როგორიცააკორუფციაზე,ტრეფიკინგსადაორგანიზებულდანაშაულზეტრენინგებისჩატარება.

zz შედეგებისთანახმად,კერძოსექტორიარასამთავრობოორგანიზაციებთან,მედიასადააკადე
მიურდაწესებულებებთანშედარებით,უპირატესობასსახელმწიფოდაბიზნესისსექტორებთან
თანამშრომლობასანიჭებს.

zz კომპანიებიზოგადადნეიტრალურადაფასებენკერძო,სახელმწიფო,არასამთავრობო,აკადე
მიურდამედიასექტორებსშორისარსებულთანამშრომლობისმექანიზმს.საინტერესოა,რომ
დადებითიშეფასებისმქონეკომპანიებისრაოდენობამეტია,უარყოფითიშეფასებისმქონეკომ
პანიებისრაოდენობასთანშედარებით.

zz კერძოკომპანიებიელოდებიანსაჯაროსექტორისუფროაქტიურჩართულობასდაფიქრობენ,
რომსაჭიროამდგრადიგანვითარებისმიზნებისუფროპროაქტიულიგანხორციელება.შედეგე
ბისთანახმად,ბიზნესკომპანიებისმოსაზრებით,პროცესისეფექტურობისგაზრდისთვისსაჭი
როაგაიზარდოსცენტრალურიმთავრობის,თვითმმართველობებისდაბიზნესსექტორისროლი.

zz კვლევისშედეგებისთანახმად,კომპანიებიმეტადუნდაიყვნენინფორმირებულიმდგრადიგან
ვითარებისმიზნებისგანხორციელებისდღისწესრიგზე,რათაშეძლონთავიანთიადგილისპოვ
ნასაერთოხედვაშიდაშეიმუშაონშესაბამისისტრატეგიები.გარდაამისა,აღნიშნულიგაზრდის
თანამშრომლობისპერსპექტივებს.

დასკვნის სახითრომ ვთქვათ, ზემოთ განხილული აქტივობებიდაღონისძიებები ბიზნეს სექტორის
დღისწესრიგისპრიორიტეტულიმიმართულებებია.ამრიგად,შესაძლებელიაშეიქმნასმეტისივრცე
თანამშრომლობისადაკოლაბორაციისთვის,რაცმეტხილულდახელშესახებცვლილებებსმოიტანს.

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა
zz მდგრადი განვითარების ეკონომიკურ მიზნებთან მიმართებაში, კომპანიები, განსაკუთრებით,
მსხვილისაწარმოებიდაგაეროსგლობალურიშეთანხმებისწევრები,ძალიანაფასებენთავი
ანთთანამშრომლებს.გამოკითხულკომპანიებსაქვთპოლიტიკადაპრაქტიკა,რომელიცემყა
რებაღირსეულსამუშაოპირობებს,თანაბარანაზღაურებასთანაბრადშესრულებულისამუშაოს
თვისდაკანონისშესაბამისადადამიანისუფლებებისდაცვას.კვლევისშედეგებისმიხედვით,
კომპანიებიფოკუსირებულიარიანეკონომიკურზრდასადაორგანიზაციულგანვითარებაზე,რაც
მათმიდგომებშიაისახება.

zz კომპანიების მნიშვნელოვანი ნაწილითანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევას ატარებს და
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით თანამშრომელთა განვითარების ინდივიდუალურ გეგმებს
ადგენს.გარდაამისა,კომპანიებისნაწილიმხარსუჭერსრეგიონულგანვითარებასდაუპირა
ტესობასანიჭებსმათფილიალებსადაოფისებშიადგილობრივებისდასაქმებას.კომპანიების
კიდევერთიჯგუფიმხარსუჭერსქვეყანაშიახალგაზრდულისამუშაოძალისგანვითარებასდა
მათმოქნილისამუშაოგრაფიკითუზრუნველყოფს.საგულისხმოა,რომიმკომპანიებისრაოდე
ნობა,რომლებიცმეოთხემიზნისქვეშსტაჟირებისშესაძლებლობებსსთავაზობსახალგაზრდებს,
აღემატებამერვემიზნისქვეშმოპასუხეკომპანიებისრაოდენობას,რომლებიცდასაქმებისშე
საძლებლობებსსთავაზობსმათ.გარდაამისა,კომპანიებშიახალგაზრდულითანამშრომლების
რაოდენობამაღალიარაა;უმეტესშემთხვევაში,მათირაოდენობა20%სარაღემატება.

zz კომპანიებისშედარებითმცირენაწილიმხარსუჭერსსაქართველოშისტარტაპებისადამე
წარმეობისგანვითარებას. იგივეტენდენცია მეორდება ინოვაციებისადა კვლევების მხარდა
ჭერის მხრივ. საინტერესოა, რომთვისებრივ კვლევაში მონაწილეორმა კომპანიამ თავიანთ
საწარმოებშიდანერგესკვლევაზედამყარებულიგანვითარებისმიდგომა,რაცამმიზნისქვეშ
გამოვლენილიერთერთიკარგიპრაქტიკაადაგანვითარებისკარგიპოტენციალიგააჩნია.

zz გამოკითხულკომპანიებსშორისგამოვლენილიკიდევერთიახალიტენდენციააოფისებშიეკო
ლოგიურადსუფთადაენერგოეფექტურობისსტრატეგიებისდანერგვა. ინდუსტრიულისექტო
რის მსხვილი საწარმოები ყურადღებას ამახვილებენ წარმოების პროცესში ინოვაციური ტექ
ნოლოგიების დანერგვასა და გარემოზე ნეგატიური ზეგავლენის შემცირებაზე. გარდა ამისა,
გამოკითხულიკომპანიებისულუფრომეტადუწყობენ  ხელსთავიანთოფისებსადაფილია
ლებშიენერგიისსუფთაწყაროებისგამოყენებას.რამდენიმეკომპანიამდაიწყოავტოსადგომე
ბისგანახლება,საწვავზემომუშავემანქანებიჩაანაცვლესელექტრომობილებითდაზოგადად
ჩართულებიარიანსაზოგადოებისმიერეკოლოგიურადსუფთასატრანსპორტოსაშუალებების
ფართოგამოყენებისთვისსაჭიროინფრასტრუქტურისშექმნაში.ესტენდენციაახლადდაწყებუ
ლიადამომავალითანამშრომლობისმნიშვნელოვანითემატიკაშეიძლებაიყოს.

zz გამოკითხულიკომპანიებისაბსოლუტურუმრავლესობასჰქონდაგარემოსდაცვასადააღდგე
ნაზეორიენტირებულისაქმიანობა. აღსანიშნავია,რომ კომპანიებში ამ მხრივ არსებულიორ
განიზაციულიპრაქტიკებიძირითადადერთგვაროვანიიყო.მათწვლილიშეიტანესმწვანეტე
რიტორიებისაღდგენაშიდანარჩენებისმართვასთანდაკავშირებულიპრაქტიკადაპოლიტიკა
ჰქონდათშემუშავებული.
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დანართი: 

 თვისებრივ კვლევაში მონაწილე კომპანიების ჩამონათვალი

1 აჭარა ჯგუფი 
2 ალდაგი
3 ალტა
4 ალტიჰატი 

5 ეიპიემ ტერმინალს ფოთი  კორპორაცია ფოთის 
საზღვაო ნავსადგური

6 არქი
7 საქართველოს ბანკი 
8 British Petroleum  საქართველო
9 ბიზნეს მედია საქართველო

10 კრისტალი
11 დიო
12 ეფეს საქართველო
13 ფინკა
14 საქართველოს რკინიგზა 
15 ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი 
16 ჯეპრა
17 იურიდიული ფირმა GLCC 
18 გალფ საქართველო
19 KPMG საქართველო
20 მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

21 აუდიტორული და საკონსულტაციო  
კომპანია Nexia TA 

22. ჰოლდინგი „პალიტრა მედია“ 

23 პოლიტიკისა და მართვის  
კონსალტინგ ჯგუფი 

24 პროკრედიტ ბანკი
25 სანტე ჯიემთი პროდუქტები 
26 სოკარ საქართველო
27 თიბისი ბანკი
28 ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

Annex:  

List of companies involved in the qualitative research

1Adjara Group 

2Aldagi

3Alta 

4Altihut 

5APM Terminals Poti

6Archi 

7Bank of Georgia 

8British Petroleum - Georgia

9Business Media Georgia 

10Crystal

11Dio

12Efes Georgia 

13FINA

14Georgian Railway 

15Georgian Water and Power 

16GEPRA

17GLCC 

18Gulf Georgia

19KPMG Georgia

20MBC 

21Nexia TA 

22.Palitra Media Holding 

23Policy and Management Consulting Group 

24ProCredit Bank 

25Sante GMT Products 

26SOCAR Georgia

27TBC Bank 

28WISSOL Petroleum Georgia 
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