


კვლევა ჩატარდა კომპანია ,,ინოვას“ მიერ გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის 

დაკვეთით შვედეთის მთავრობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით  აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში.

კვლევის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი. ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს EWMI-ს, USAID-ის, 

ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და შვედეთის მთავრობის შეხედულებებს.
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წინასიტყვაობა
კოვიდ პანდემიამ, როგორც მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყანაში, ისე საქართველოში, 

გამოიწვია სოციალური, ეკონომიკური და 

გარემოსდაცვითი კრიზისი. ქვეყნების პროგრესი 

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის 

შესრულების მიმართულებით მნიშვნელოვნად 

შეფერხდა და გარკვეული მიმართულებებით 

მდგომარეობა გაუარესდა კიდეც. 

გაზრდილი უთანასწორობა, მილიონობით 

უმუშევარი ადამიანი, დაკეტილი საზღვრები, 

ათასობით დახურული და გაუქმებული კომპანია 

- ეს მხოლოდ მწირი ჩამონათვალია არსებული 

კრიზისის შედეგების. 

გამოწვევების დასაძლევად მთავრობის 

ძალისხმევა და გადადგმული ნაბიჯები არ 

აღმოჩნდა საკმარისი და აქაც ნათლად დავინახეთ 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის როლი, 

სექტორებს შორის პარტნიორობის მნიშვნელობა 

და სოციალური თუ გარემოსდაცვითი რისკების 

მენეჯმენტის აუცილებლობა. 

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის 

მიერ კომპანია “ინოვა”-ს მხარდაჭერით 2019 

წლის ბოლოს ჩატარდა კომპანიების გამოკითხვა, 

რათა გამოგვეკვლია მათი ცნობიერება და 

აქტიურობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მიმართულებით. პანდემიამდე საქართველოში 

მოქმედ კომპანიებში კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით ძირითადად 

შემდეგი  გამოწვევები გამოიკვეთა: დაბალი 

ცნობიერება, საკითხისადმი სტრატეგიული თუ 

სისტემური მიდგომის არ არსებობა; მულტი-

სექტორული პარტნიორობისთვის მოუმზადებლობა 

და სექტორებს შორის უნდობლობა.

პანდემიამ, პასუხისმგებლიანი ბიზნეს ქცევის 

მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაზარდა და მსოფლიოს 

მასშტაბით დავინახეთ კომპანიების ლიდერობა 

როგორც სოციალური, ისე ეკონომიკური და 

გარემოსდაცვითი გამოწვევების გამკლავების 

მიმართულებით. პანდემიის პირობებში 

პარტნიორობის მნიშვნელობამ და წარმატებულმა 

მაგალითებმაც იმატა. პანდემიით გამოწვეულ 

უარყოფით შედეგებთან გასამკლავებლად, 

კომპანიების თანამშრომლობის არაერთი 

კარგი ინიციატივა განხორციელდა, როგორც 

საერთაშორისო დონეზე, ისე საქართველოში.

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი გახდა 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევის 

ხელახლა ჩატარება საქართველოში, რათა 

დაგვედგინა რამდენად შეიცვალა ქართული ბიზნესის 

ქცევა და კორპორაციული პასუხისმგებლობისადმი 

მათი დამოკიდებულება პანდემიის შედეგად.

მოცემული ანგარიში იკვლევს როგორც 

კომპანიების მხრიდან კოვიდის საპასუხოდ 

მყისიერად გადადგმულ ნაბიჯებს თანამშრომლების, 

პარტნიორების, მომხმარებლის თუ ფართო 

საზოგადოების მიმართ, ასევე მათ სამომავლო 

გეგმებს მდგრადი და პასუხისმგებლიანი ბიზნესის 

ოპერირების წარმართვის მიმართულებით. 

მსოფლიოს ბიზნეს საზოგადოება კიდევ ერთხელ 

დარწმუნდა კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მნიშვნელობაში რისკების მართვის თუ 

ბიზნესის მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის. 

კორპორაციული პასუხისმგებლობა მომგებიანია 

როგორც ბიზნესისთვის, ისე საზოგადოებისთვის და 

გარემოსთვის - ეს ფაქტია. 

ახლა კი მნიშვნელოვანია დავადგინოთ სად არის 

ამ პროცესებში საქართველო, ქართული ბიზნესი, 

სად გვაქვს პროგრესი და რა არის გასაკეთებელი, 

რომ მდგრადი და პასუხისმგებლიანი ბიზნეს ქცევით, 

სექტორებს შორის პარტნიორობით და ინკლუზიური 

პოლიტიკით აღვადგინოთ ჩამოშლილი ეკონომიკა

სალომე ზურაბიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
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კვლევის მიზანი და მეთოდოლოგია
„საქართველოში კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე Covid 19-ის გავლენის შეფასების კვლევის” მიზანი 

არის დავადგინოთ პანდემიით გამოწვეულმა ეკონომიკურმა თუ სოციალურმა კრიზისმა რა გავლენა 

მოახდინა ბიზნეს სექტორის ქცევაზე, სოციალური, გარემოს დაცვის თუ მმართველობითი მიმართულებით. 

კერძოდ, კვლევა გვაჩვენებს თუ როგორ აღიქვამენ კომპანიები კორპორაციულ პასუხისმგებლობას 

პანდემიით გამოწვეული კრიზისის ფონზე, როგორ შეიცვალა მათი პრიორიტეტული მიმართულებები 

და დამოკიდებულება გარემოს, საზოგადოების, დასაქმებულებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

მიმართ. კვლევაში მოცემულია ბიზნესის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის თემასთან დაკავშირებით, თუ რა შესაძლებლობებს და გამოწვევებს ხედავენ კომპანიები 

საქართველოში მდგრადი და პასუხისმგებლიანი ბიზნესის ქცევის პოპულარიზაციის მიმართულებით.

ანგარიშის მომზადების მიზნით შემუშავდა თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და ჩატარდა შემდეგი 

სამუშაოები:

აღმოჩენითი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჩატარდა თვისებრივი კვლევა სიღრმისეული ინტერვიუების 

მეთოდით. სტრუქტურირებული კითხვარები მოიცავდა ღია ტიპის კითხვებს; მთლიანობაში ჩატარდა 

120 სიღრმისეული ინტერვიუ, აქედან 108 ბიზნესთან, 7 დარგის ექსპერტთან და 5 მედია ორგანიზაციის 

წარმომადგენელთან. ინტერვიუების ჩასატარებლად კვლევითმა ორგანიზაციამ გამოიყენა ონლაინ შეხვედრის 

პლატფორმები. კვლევაში მონაწილეობდნენ როგორც მსხვილი, ისე საშუალო და მცირე ზომის კომპანიები  

შემდეგი სფეროებიდან: საბანკო, სადაზღვევო, სასტუმრო, ლოჯისტიკა, ვაჭრობა, საკვების და სასმელების 

წარმოება, კვებითი მომსახურება, სამშენებლო, სამედიცინო, კომუნიკაციები, სავაჭრო ცენტრები, მიტანის 

სერვისები, სატრანსპორტო მომსახურება, საგანმანათლებლო და პროფესიული მომსახურებები.

სიღრმისეული ინტერვიუების სამუშაო ეტაპის შემდეგ, იმისათვის, რომ გამოვლენილიყო საქართველოში 

მოქმედ კომპანიებში კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით პანდემიის პირობებში რა საერთო 

გამოწვევები არსებობს, ჩატარდა  ფოკუს-ჯგუფის ფორმატის სესიები. ფოკუს-ჯგუფზე განსახილველი საკითხები 

მოიცავდა 9 სადისკუსიო თემას. ჩატარდა 3 ფოკუს-ჯგუფის სესია მცირე, საშუალო და მსხვილი ზომის კომპანიების 

წარმომადგენლებთან ცალ-ცალკე. ფოკუს-ჯგუფის თითოეული სესია ჩატარდა ონლაინ პლატფორმის 

I ეტაპი

II ეტაპი

სიღრმისეული ინტერვიუები

ფოკუს-ჯგუფის სესიები

წლიური ბრუნვისა და თანამშრომელთა რაოდენობის მიხედვით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ახდენს 

საწარმოთა კლასიფიკაციას მსხვილ (250-ზე მეტი დასაქმებული ან 60 მლნ. ლარზე მეტი წლიური ბრუნვა), საშუალო (50-249 

დასაქმებული ან 12-60 მლნ ლარი ბრუნვა და მცირე ზომის (49 ან ნაკლები დასაქმებული და 12 მლნ. ლარამდე წლიური 

ბრუნვა) საწარმოებად.
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გამოკითხული კომპანიების უდიდეს ნაწილში კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის გაწერილი  

დოკუმენტი არ არსებობს. გამონაკლისია საცალო ბაზარზე მომუშავე მსხვილი ზომის კომპანიები (ძირითადად 

საფინანსო ინსტიტუტები) და საერთაშორისო კომპანიების ქართული წარმომადგენლობები.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით განსაზღვრულ და ჩამოყალიბებულ პრიორიტეტულ 

მიმართულებებს  უმეტესად მსხვილ ან ზოგიერთ საშუალო ზომის კომპანიაში ვხვდებით; გამოკითხული 

მსხვილი და ზოგიერთი საშუალო ზომის კომპანიის მაგალითზე გამოიკვეთა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის კუთხით, შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები: შშმ პირების და სოციალურად 

მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა, განათლება, ინოვაციები, სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

პოპულარიზაცია, გარემოს დაცვა და მეორადი რესურსების გამოყენება, თანამშრომლებზე ზრუნვა, ქალთა 

გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა, ხელოვნების მხარდაჭერა.

გამოყენებით. მოცული იქნა შემდეგი ეკონომიკური საქმიანობები: საბანკო, სადაზღვევო, სასტუმრო, სამედიცინო, 

სამშენებლო, სავაჭრო, საგამომცემლო, საკონსულტაციო და პროფესიული მომსახურებები. 

კვლევა სრულად ეფუძნება კომპანიების მხრიდან მოწოდებულ ინფორმაციას ინტერვიუების ფარგლებში. 

მკვლევარების მხრიდან არ მომხდარა გამოკითხული კომპანიებისგან დამატებითი დოკუმენტაციის 

გამოთხოვა და გაანალიზება ან მოწოდებული ინფორმაციის სისწორის მესამე მხარესთან გადამოწმება.

ანგარიშში მოცემულია კვლევის შედეგები შემდეგი ძირითადი თემატური მიმართულებებით: 

სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართ და პრიორიტეტული მიმართულებები 

(I), კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი (II), 

სოციალური თუ გარემოსდაცვითი მიმართულებით გამოყოფილი  რესურსი ბიზნეს სექტორში (III), 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქება (IV), მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი 

ურთიერთობები (V), ძირითადი გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები (VI), მულტი-სექტორული 

თანამშრომლობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში (VII).  

კვლევის ძირითადი მიგნებები

I. სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართ 
და პრიორიტეტული მიმართულებები
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კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით განსაკუთრებით აქტიური მსხვილი ზომის კომპანიები 

არიან, ხოლო უმეტესობა საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებს ახასიათებთ სპონტანური და ერთჯერადი 

აქტივობების განხორციელება. მცირე ზომის კომპანიებში კორპორაციული პასუხისმგებლობა ძირითადად 

საქველმოქმედო აქტივობებთან არის  გაიგივებული.

საქართველოში მოქმედმა კომპანიებმა, რომელთაც მოახერხეს პანდემიას გამკლავებოდნენ და 

ოპერირება არ შეეწყვიტათ, აღნიშნეს, რომ პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს 

თანამშრომელთა მხარდაჭერისა და უსაფრთხოების საკითხებს; ხოლო კომპანიების ნაწილი, რომლებზეც 

პანდემიამ ნეგატიური გავლენა იქონია, აღნიშნავს, რომ კრიზისიდან გამომდინარე მოუწიათ ოპერირების 

შეჩერება, თანამშრომლების დროებით უხელფასო შვებულებებში გაშვება ან მათი  გათავისუფლება.

გამოვლინდა, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში გამოყოფილი ბიუჯეტი და 

გადაწყვეტილების მიმღები ცალკეული სტრუქტურული ერთეული/მენეჯერი საქართველოში მოქმედი 

კომპანიების უმრავლესობაში არ გვხვდება, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა - მსხვილი საფინანსო 

ინსტიტუტები, სასტუმროები, სავაჭრო ცენტრები, სამშენებლო სფეროს წარმომადგენელი კომპანიები და 

საერთაშორისო კომპანიების ადგილობრივი წარმომადგენლობები.

გამოკითხული კომპანიების უმრავლესობის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურულ 

ერთეულს წარმოადგენს: მარკეტინგის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ადამიანური რესურსების 

დეპარტამენტი/მენეჯერი, ასევე ცალკეულ შემთხვევებში ადმინისტრაციული დეპარტამენტი/მენეჯერი ან 

დირექტორი (ძირითადად საშუალო ან მცირე ზომის კომპანიებში).

უმეტეს შემთხვევაში (მსხვილი და საშუალო ზომის კომპანიების ნაწილში), კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში გამოყოფილი ბიუჯეტი მარკეტინგული ბიუჯეტის ან სარეზერვო თანხების 

ნაწილია. მცირე ზომის კომპანიები, ძირითადად, ბიუჯეტს გამოყოფენ სპონტანურად,  ერთჯერადი 

აქტივობისთვის.

გამოკითხული კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პანდემიის გავლენით გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი  უფრო სწრაფი და მოქნილი გახდა. კომპანიებმა, რომლებმაც პანდემიის დროს არ 

შეაჩერეს ფუნქციონირება, აღნიშნეს, რომ განსაკუთრებით დაჩქარდა საქველმოქმედო და სოციალური 

პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი; ასევე გამოიკვეთა, 

რომ პანდემიის პერიოდში სამუშაო პროცესში მინიმუმადე დავიდა ბიუროკრატია და უფრო სწრაფად 

განიხილავენ სხვადასხვა ინიციატივებს.

                 IV. კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქება

მსხვილი ზომის კომპანიების შემთხვევაში, კორპორაციული პასუხისმგებლობა შუქდება როგორც 

ტრადიციული, ასევე თანამედროვე მედია პლატფორმების გამოყენებით - სოციალური მედია, ინტერნეტ 

გამოცემები და სხვა. საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების შემთხვევაში, კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

II. კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

III. სოციალური თუ გარემოსდაცვითი 
მიმართულებით  გამოყოფილი რესურსი    ბიზნეს სექტორში
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გაშუქებისათვის, მეტი აქცენტი კეთდება დაბალ ბიუჯეტურ მედია საშუალებებზე.

პანდემიას საკომუნიკაციო არხების გამოყენების მიმართულებით, მსხვილი ზომის კომპანიებში 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გამოუწვევია.  ცალკეულმა კომპანიებმა, განსაკუთრებით კი საშუალო 

და მცირე ზომის კომპანიებმა, მეტი ყურადღება დაუთმეს ვებ და სოციალური მედიის პლატფორმებს, რაც 

ძირითად შემთხვევებში წარმოადგენს მათ საკუთარ ან პარტნიორების Facebook გვერდებს და ინტერნეტ 

მედიებს (ambebi.ge, ინტერპრესნიუსი (IPN), ბიზნეს მედია საქართველო(BMG), Palitra News, გლობალური 

შეთანხმების საქართველოს ქსელის სოციალური ქსელის გვერდი, BusinessPressNews(BPN)). ასევე, 

გამოიკვეთა რომ გამოკითხული კომპანიების უმეტესობა საერთოდ არ აშუქებს საქველმოქმედო აქტივობებს. 

მიზეზად დაასახელეს ის, რომ საჯაროდ ამაზე საუბარი არ მიაჩნიათ მიზანშეწონილად და არსებობს 

გარკვეული უხერხულობის მომენტები. გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ხშირად იმეორებდა 

ფრაზას: ,,სიკეთე ჩუმად უნდა ვაკეთოთ”.

                 V. მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი ურთიერთობები

პანდემიის პერიოდში მსხვილი ზომის კომპანიებმა შეძლეს კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

აქტივობების ნაწილის ონლაინ პლატფორმებზე გადაწყობა და განხორციელება, ხოლო საშუალო და 

მცირე ზომის კომპანიები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩდნენ და მხოლოდ შესაძლებლობიდან 

გამომდინარე გაატარეს პასუხისმგებლიანი ქმედებები. გამოკითხული რესპონდენტების თქმით, 

კომპანიების იმ ნაწილმა, რომელმაც მოახერხა პანდემიას გამკლავებოდა და ოპერირება არ შეეწყვიტა, 

მოახდინა ფოკუსის ცვლილება და თანამშრომლებისა და მომხმარებლების უსაფრთხოებაზე ზრუნვის 

კუთხით გააქტიურდა, გაატარა სხვადასხვა ზომები, კერძოდ: თანამშრომელთა ონლაინ მუშაობის 

ფორმატზე გადასვლა, თანამშრომელთა გრაფიკის გადახედვა და ცვლებად დაყოფა,  თანამშრომელთა 

კოვიდ ტესტებით უზრუნველყოფა, მინის ბარიერების მონტაჟი, დეზობარიერებისა და გადაადგილების/

დისტანციის მანიშნებლების განთავსება, ასევე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების განხორციელება, 

პირბადეებით/დამცავი ფარებით/ სადეზინფექციო ხსნარებით თანამშრომლების მომარაგება. გარკვეულ 

შემთხვევებში დაწესდა შიდა ნორმები და გახშირდა შიდა სივრცეების დეზინფექცია, ზოგიერთ კომპანიაში 

გააქტიურდა მხარდამჭერი ცხელი ხაზი, რომელზეც თანამშრომლებს ნებისმიერ დროს შეეძლოთ მიეღოთ 

ფსიქოლოგიური დახმარება. ასევე, იყო შეთხვევა როდესაც გამოკითხულმა კომპანიამ შექმნა ,,მენტალური 

კეთილდღეობის ბიბლიოთეკა”,  სადაც თანამშრომლებს შეეძლოთ სხვადასხვა ტრენინგებისა და სასწავლო 

რესურსების მოძიება, რაც დაეხმარებოდა მათ სტრესის დაძლევაში. ერთ-ერთი მსხვილი საფინანსო 

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ თანამშრომელთა შვილებისთვის ონლაინ სამუშაო პლატფორმაზე გააკეთეს 

ონლაინ ბაღი, დაიხვეწა და შემუშავდა აპლიკაციები მომხმარებლებისთვის, რათა მაქსიმალურად 

შემცირებულიყო მენეჯერებთან ფიზიკური კონტაქტის აუცილებლობა. ერთ-ერთმა კომპანიამ, ასევე ჩაუშვა 

ინოვაციური აპლიკაცია, რომელიც ითვალისწინებდა სამუშაო გარემოს დაჯავშნას წინასწარ, რომ სამუშაო 

ადგილზე არ მომხდარიყო დიდი რაოდენობის თანამშრომლების თავშეყრა.

კვლევის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ თანამშრომლების 

უსაფრთხოებას და ზედმიწევნით ასრულებენ რეგულაციებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. აღჭურვეს 

სამუშაო სივრცეები თანამშრომელთა უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ინვენტარით (მოამარაგეს 

თანამშრომლები პირბადეებით და სადეზინფექციო საშუალებებით, თერმოსკრინინგისთვის საჭირო 

აღჭურვილობით). 
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გამოკითხულ კომპანიათა უმეტესობა აღნიშნავს, რომ პანდემიამ გავლენა იქონია დასაქმებულთა 

მენტალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეც, განსაკუთრებით ვირუსის გავრცელების პირველი ტალღის 

დროს. ზოგიერთმა კომპანიამ (ძირითადად მსხვილი ზომის კომპანიებმა) აღნიშნა, რომ თანამშრომელთა 

მორალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისთვის სხვადასხვა ზომებს მიმართეს. კერძოდ, რიგმა მსხვილი 

ზომის კომპანიებმა: დაიქირავეს ფსიქოლოგები, მისცეს თანამშრომლებს წვდომა ფსიქოლოგიური 

მხარდაჭერის სხვადასხვა აპლიკაციაზე, ჩაატარეს ვებინარები, ასევე, ორგანიზება გაუწიეს წამახალისებელ 

აქტივობებს. ხოლო,  გამოკითხული საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების უმეტესობა თანამშრომელთა 

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისათვის მიმართავდა მათთან აქტიური კომუნიკაციის მეთოდს; მენეჯერები 

პირადი და ხშირი კომუნიკაციით ცდილობდნენ დასაქმებულთა გამხნევებას. 

               VI. გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები

ბიზნესის ახალ შესაძლებლობად კომპანიების უმრავლესობამ, იმ შემთხვევების გარდა, სადაც კომპანიებს 

ბიზნესის სპეციფიკა არ აძლევდა საშუალებას, დაასახელა მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადაწყობა და 

პროცესების გაციფრულება. 

გამოკითხული კომპანიების ნაწილი აღნიშნავს, რომ დაინახეს ახალი ციფრული პროდუქტების/სერვისების 

განვითარებისა და ონლაინ კომერციის ინოვაციური შესაძლებლობები; პანდემიური სიტუაციიდან 

გამომდინარე ზოგიერთმა კომპანიამ მოახერხა აეთვისებინა ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები, შექმნეს და 

რეალიზებას უწევენ პირბადეებს, სადეზინფექციო ხსნარებს, ასევე კომპანიები გააქტიურდნენ მიწოდების 

სერვისის მიმართულებითაც.

თუმცა აღსანიშნავია, ის ფაქტიც, რომ კომპანიების მნიშვნელოვან ნაწილს პანდემიამ დიდი ზიანი მოუტანა 

და მათი ფუნქციონირების გაგრძელება/განახლება საეჭვო გახადა; შესაბამისად, კომპანიებს ამ პერიოდში 

შეექმნათ მდგრადობის პრობლემები და მათთვის რთული იყო ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებზე საუბარი, 

ვინაიდან მთავარ საზრუნავს თანამშრომლების შენარჩუნება და ბიზნესის გადარჩენა წარმოადგენდა.

გამოკითხული კომპანიების მიერ, პანდემიის პერიოდში ბიზნესის ძირითად გამოწვევებად დასახელდა: 

ფინანსური რესურსების არასტაბილურობა, დისტანციური სამუშაო რეჟიმის გამო გუნდური მუშაობის 

გამოწვევები, თანამშრომლების ტექნიკური აღჭურვის პრობლემა, მომწოდებლებთან/მომხმარებლებთან 

საკომუნიკაციო არხების გაუმართაობა, რეგულაციებიდან გამომდინარე მუდმივად ცვალებადი, ბუნდოვანი 

და არასტაბილური ბიზნეს გარემო. გამოწვევების მოსაგვარებლად კომპანიებმა, დროთა განმავლობაში, 

შეძლეს თანამშრომელთა ტექნიკური აღჭურვის პრობლემის  გადაჭრა. იყო შემთხვევები, როდესაც თავად 

თანამშრომლებიც მობილიზდნენ და მხარში დაუდგნენ კომპანიებს, მოიძიეს საჭირო ტექნიკა დროებითი 

სარგებლობისთვის.

დისტანციური სამუშაო რეჟიმის  გამო, გუნდური მუშაობის პროცესში წარმოქმნილი გამოწვევების კუთხით 

გააქტიურდა თანამშრომლებს და მენეჯმენტს შორის კომუნიკაცია, ასევე, დაინერგა სხვადასხვა სახის 

აქტივობები-ონლაინ ტრენინგები, სემინარები, ერთობლივი ჩართულობით ეცადნენ მორგებოდნენ ონლაინ 

სამუშაო პროცესს.

ასევე,  გამოკითხული კომპანიების ნაწილმა მოახერხა ონლაინ გაყიდვების სისტემის დანერგვა და 

მომწოდებლებთან/მომხმარებლებთან საკომუნიკაციო არხების გამართვა; რიგ შემთხვევებში, მიმდინარე 

პრობლემებად რჩება ის გამოწვევები, რომელთა მოსაგვარებლადაც ინდივიდუალურად, მხოლოდ 
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კომპანიების ჩართულობა არ არის საკმარისი, მაგ: ფინანსური არასტაბილურობა, რაც მომხმარებელთა 

რაოდენობის შემცირებისა და სხვა გარემო ფაქტორებითაა გამოწვეული, რესურსების იმპორტის მხრივ 

პროცესები კვლავ გაუმართავია და დროში გაწელილია, ასევე, რეგულაციების კუთხითაც  ბიზნეს გარემო 

ინარჩუნებს ბუნდოვან და არასტაბილურ სახეს.

თანამშრომლობის კუთხით გამოიკვეთა, რომ პანდემიის მიზეზით ბიზნესსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შორის შეიმჩნევა პარტნიორობის მზარდი ტენდენცია, გაიზარდა საქველმოქმედო ტიპის 

პარტნიორული პროექტები; რესპონდენტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ პანდემიის პერიოდში არასამთავრობო 

სექტორთან ძირითადად სოციალურ საჭიროებებთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად 

ურთიერთობდნენ, კერძოდ, ეხმარებოდნენ საქველმოქმედო აქტივობების განხორციელებაში და 

მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერაში.

საქველმოქმედო აქტივობების განხორციელებისას, ხშირად არასამთავრობო სექტორი თავად მიმართავს 

ბიზნესს დახმარებისათვის; ბიზნესი კი არასამთავრობო ორგანიზაციებს გრძელვადიან პარტნიორებად 

ნაკლებად მოიაზრებს. აღნიშნავენ, რომ მათი თანამშრომლობა ძირითადად მაშინ დგება, როდესაც 

კონკრეტული საჭიროება იკვეთება და საჭირო ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართვა, მაგ: 

მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმებისას ან გარემოს დაბინძურების პრევენციის მიმართულებით, მწვანე 

ინიციატივების განხორციელების შემთხვევაში.

კომპანიები პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით ხშირად ასახელებდნენ შემდეგ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს: გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 

Action Against Hunger, წითელი ჯვარი, საქართველოს პრობონო  ქსელი, სიდა და სხვა. 

განსხვავებულად აფასებდნენ სამთავრობო სექტორთან ურთიერთობის საკითხს სხვადასხვა სექტორის და 

ზომის ბიზნესის წარმომადგენლები. მაგალითად, მსხვილი ზომის კომპანიების გარკვეულმა ნაწილმა (მაგ. 

ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, სავაჭრო ცენტრებმა, სასტუმროებმა) აღნიშნა, რომ ისინი პანდემიის პირველი 

ტალღის დროს ჩართულნი იყვნენ მთავრობის მიერ რეგულაციების შემუშავების პროცესებში. გამოკითხული 

კომპანიების  დიდი ნაწილი (განსაკუთრებით საშუალო და მცირე ზომის კომპანიები) აღნიშნავდა, რომ 

პანდემიის დროს მათ მთავრობასთან შეხება არ ჰქონიათ და ახალი რეგულაციების შესახებ, სპონტანურად 

იგებდნენ ინფორმაციას ტელევიზიიდან. შესაბამისად, მცირე ზომის კომპანიების წარმომადგენელთა 

აზრით, მიღებული გადაწყვეტილებებიც მსხვილი ზომის კომპანიებზე უფრო იყო მორგებული, ვიდრე მცირე 

ბიზნესის საჭიროებებზე. 

პარტნიორობის კუთხით, გამოკითხული მსხვილი კომპანიების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ შეინიშნებოდა 

წინგადადგმული ნაბიჯები, გაერთიანდნენ  სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები (მაგ: სავაჭრო 

ცენტრები, ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები) და ერთობლივი პროექტებით ცდილობდნენ 

გამკლავებოდნენ პანდემიით გამოწვეულ სირთულეებს.

მცირე ზომის კომპანიების ნაწილმა აღნიშნა, რომ მათი მთავარი საზრუნავი „თვითგადარჩენა“ იყო 

და პარტნიორული საკითხების მხრივ არ შეცვლილა სიტუაცია. მათ შემთხვევაში, მულტი-სექტორული 

თანამშრომლობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში არ გააქტიურებულა.      

VII. მულტი-სექტორული თანამშრომლობა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის  ფარგლებში
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თვისებრივი კვლევის ანალიზი
სიღრმისეული ინტერვიუები ბიზნეს სექტორთან, მედიასთან და საკითხის ექსპერტებთან

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 120-რესპონდენტი, აქედან 108-ბიზნესი, 7-დარგის 

ექსპერტი და 5-მედია ორგანიზაცია. ამასთან, ჩატარდა 3 ფოკუს-ჯგუფის სესია მსხვილი, საშუალო და მცირე 

ზომის ბიზნესის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ქვემოთ მოცემულია კვლევის შედეგად მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზი და ძირითადი მიგნებები.  ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ კვლევა სრულად ეფუძნება 

კომპანიების მხრიდან ინტერვიუების ფარგლებში მოწოდებულ ინფორმაციას. მკვლევარების მხრიდან არ 

მომხდარა გამოკითხული კომპანიებისგან დამატებითი დოკუმენტაციის გამოთხოვა და გაანალიზება ან 

მოწოდებული ინფორმაციის სისწორის მესამე მხარესთან გადამოწმება. 

VII. მულტი-სექტორული 

თანამშრომლობა 

კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში 

VI. გამოწვევები 

და ახალი ბიზნეს 

შესაძლებლობები 

V. მდგრადი 

კორპორაციული 

მმართველობა და 

შრომითი ურთიერთობები 

IV. კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის 

გაშუქება 

III. სოციალური თუ 

გარემოსდაცვითი 

მიმართულებით 

გამოყოფილი  რესურსი 

ბიზნეს სექტორში 

II. კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული 

გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი 

I. სტრატეგიული 

მიდგომა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის მიმართ 

და პრიორიტეტული 

მიმართულებები 

ბიზნესი 
კომპანიების კვლევის ანალიზში მოცულია შემდეგი ძირითადი თემატური მიმართულებები:
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კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაწერილი 

სტრატეგიული დოკუმენტი - გამოკითხული 

კომპანიების უდიდეს ნაწილში კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის სტრატეგიის გაწერილი  

დოკუმენტი არ არსებობს. გამონაკლისია საცალო 

ბაზარზე მომუშავე მსხვილი ადგილობრივი 

ბიზნესები, მათ შორის ფინანსური ინსტიტუტები. 

საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც 

საქართველოშიც ოპერირებენ, კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის სტრატეგია გაწერილი აქვთ 

გლობალურ დონეზე, ხოლო ადგილობრივად 

კონკრეტული აქტივობები იგეგმება გლობალური 

სტრატეგიისა და ადგილობრივი საჭიროებების 

გათვალისწინებით.

მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიის დოკუმენტი 

საქართველოში მოქმედ ბიზნესში ხშირად არ 

გვხვდება, გამოკითხული კომპანიების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, ხშირ შემთხვევაში, 

კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული საკითხები გაწერილია 

სხვადასხვა შიდა დოკუმენტში, როგორიცაა: 

წესდება, შიდა პოლიტიკის დოკუმენტები, 

ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგია, 

მარკეტინგული სტრატეგია, ბრენდის 

პლატფორმა. 

კორპორაციული პასუხისმგებლ  ო ბის 

პრიორიტეტული მიმართულებები -  მიუხედავად 

იმისა, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მიმართულება ფორმალურ დოკუმენტებში 

ხშირად არ არის ასახული, გამოკვლეული 

მსხვილი ზომის კომპანიების დიდი ნაწილის, 

ხოლო ზოგიერთი საშუალო ზომის კომპანიისგან 

I. სტრატეგიული მიდგომა 
კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
მიმართ და პრიორიტეტული 
მიმართულებები

მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, მათ 

განსაზღვრული აქვთ კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული 

მიმართულებები. როგორც კომპანიები 

საუბრობენ, ამ მიმართულებებზე მუშაობას 

სისტემატური, არაერთჯერადი, სახე აქვს. 

ხოლო მცირე ზომის კომპანიებში ძირითადად 

აქტივობები სპონტანურად ხორციელდება და 

ერთჯერადი, საქველმოქმედო ხასიათისაა. 

საქართველოში მოქმედი მსხვილი ზომის 

კომპანიები კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

პრიორიტეტულ მიმართულებებს ირჩევენ 

კომპანიის საქმიანობის პროფილიდან 

გამომდინარე, ასევე მათ მიერ, არჩეული 

სტრატეგიული განვითარების  დოკუმენტის თუ 

მარკეტინგული სტრატეგიის შესაბამისად. მცირე 

ზომის კომპანიები კი, ძირითადად, ფინანსური 

რესურსიდან გამომდინარე განიხილავენ 

სხვადასხვა აქტივობების განხორციელების 

საკითხს. ის კომპანიები, რომელთაც, 

მათი კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში, სისტემურად აქვთ დანერგილი 

ან/ და განსაზღვრული პრიორიტეტული 

მიმართულებები, მათი ინფორმაციით, 

ყურადღებას აქცევენ შემდეგ საკითხებს: შშმ 

პირების და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების 

მხარდაჭერა, განათლება, ინოვაციები, სპორტი 

და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, 

გარემოს დაცვა და მეორადი რესურსების 

გამოყენება, თანამშრომლებზე ზრუნვა, ქალთა 

გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის 

მხარდაჭერა, ხელოვნების მხარდაჭერა. 

ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ გამოკვლეული 

კომპანიების დიდი ნაწილი განათლებას 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

პრიორიტეტულ მიმართულებად მოიაზრებს. 
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განათლების თემაზე კომპანიების მხრიდან 

განხორციელებული აქტივობები მოიცავს, 

როგორც ნიჭიერი და მოწყვლადი სტუდენტების 

დაფინანსებას სხვადასხვა აკადემიურ 

საფეხურზე, ასევე, განსაკუთრებით პანდემიის 

პირობებში, მათთვის ინტერნეტთან და ახალ 

ტექნოლოგიებთან წვდომის გაუმჯობესებას, 

ციფრული განათლების ხელშეწყობას. ამ 

მიმართულებაზე, როგორც გამოკითხულმა 

მსხვილი ზომის კომპანიებმა აღნიშნეს, ისინი 

მრავალი წელია სისტემატურად მუშაობენ. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მსხვილ კომპანიებთან 

ერთად, გამოკითხული საშუალო და მცირე 

ზომის კომპანიებიც ცდილობენ საკუთარი 

შესაძლებლობებიდან გამომდინარე წვლილი 

შეიტანონ განათლების მხარდაჭერაში. 

მაგალითად: ,,EY“ საშუალო ზომის კომპანიაა, 

რომელიც ყოველწლიურად აფინანსებს 

რეგიონში მცხოვრები 50 გოგონას სწავლის 

ანაზღაურებას, ასევე  „რინოქსი“, რომელიც მცირე 

ზომის სარემონტო კომპანიაა, ახორციელებს 

პროექტს, რომლის ფარგლებშიც სოციალურად 

დაუცველ და შშმ პირებს ხელობას შეასწავლის.

განათლების შემდეგ, ასევე პოპულარულ 

მიმართულებად გამოიკვეთა გარემოზე ზრუნვა, 

ნარჩენების მართვასა და სეპარირებაში წვლილის 

შეტანა, მეორადი რესურსების გამოყენება. 

პანდემიის გავლენა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის პრიორიტეტულ 

მიმართულებებზე - მიუხედავად იმისა, რომ 

პანდემიას გამოკითხული კომპანიების 

გრძელვადიან პრიორიტეტულ მიმართულებებზე 

არსებითი გავლენა არ მოუხდენია, გარკვეული 

გავლენა იქონია კომპანიების მიერ უშუალოდ 2020 

წელს დაგეგმილ  აქტივობების შინაარსზე, ფორმასა 

და მასშტაბებზე.  ის აქტივობები, რომლებიც 

მოიცავდა ადამიანების ფიზიკურ თავშეყრას 

გარე თუ დახურულ სივრცეში, შეფერხდა 

ან ვერ განხორციელდა. განსაკუთრებით 

შეიზღუდა სპორტის მიმართულებით დაგეგმილი 

აქტივობები, საქველმოქმედო მარათონები, ასევე, 

ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში, განათლების, 

კულტურის (ხელოვნების ფესტივალები), 

ასევე გარემოს დაცვითი აქტივობები მათი 

ფორმატიდან გამომდინარე. ხაზგასასმელია 

ის ფაქტი, რომ მიუხედავად პანდემიის 

მიერ გაჩენილი ფინანსური გამოწვევებისა, 

გამოკვლეული კომპანიების უდიდესმა 

ნაწილმა(განსაკუთრებით მსხვილი ზომის 

კომპანიებმა), არათუ უარი თქვა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის მიმართულებით მუშაობაზე, 

არამედ პირიქით, გაზარდა ამ კუთხით 

ძალისხმევა. პანდემიამ ქვეყანა რთული 

სოციალური გამოწვევების წინაშე დააყენა და 

როგორც გამოკითხული კომპანიები საუბრობენ, 

სწორედ ამ მიმართულებით „გადაანაცვლეს“ 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში 

ძალისხმევა, გაზარდეს საქველმოქმედო 

აქტივობების მხარდაჭერა, არსებულ 

სოციალურ პრობლემებთან და გამოწვევებთან  

ბრძოლისთვის. 

გამოკითხული მსხვილი ზომის კომპანიებისგან 

მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, ისინი 

სისტემურად ახდენენ ცალკეულ საქველმოქმედო 

შინაარსის მიმართვებზე რეაგირებას და 

სხვადასხვა ფორმით შეაქვთ წვლილი სოციალური 

პრობლემების დაძლევაში: მათ გადარიცხეს 

თანხა STOPCOV ფონდში, დააფინანსეს 

საავადმყოფოები და მედპერსონალი, საკვებით 

და პირველადი მოხმარების ნივთებით ამარაგებენ 

მოწყვლად ჯგუფებს. 

გამოკვლეული კომპანიების უმეტესობა 
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აღნიშნავს, რომ სოციალური და საქველმოქმედო 

მიმართულებით „პრიორიტეტების გადანაცვლება“ 

ფორსმაჟორული სიტუაციიდან გამოწვეული 

დროებითი მოვლენაა და ცხოვრების ჩვეულ 

კალაპოტში დაბრუნების შემდგომ, კვლავ იმ 

ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებებს 

დაუბრუნდებიან, რაზეც აქამდე თანმიმდევრულად 

მუშაობდნენ. თუმცა არის ისეთი კომპანიებიც, 

რომლებიც აპირებენ გრძელვადიანად 

შეიტანონ ცვლილებები კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის პრიორიტეტულ 

მიმართულებებში. მათ ეს საჭიროება პანდემიამ 

დაანახა. მაგ. „თიბისი დაზღვევა“ აპირებს 

სამედიცინო სფეროს მხარდაჭერა ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად აქციოს.

გარდა საქველმოქმედო აქტივობებისა, 

კვლევის მნიშვნელოვანი მიგნება იყო, რომ 

გამოკითხული კომპანიების აბსოლუტურმა 

უმრავლესობამ პრიორიტეტი კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში შიდა 

ორგანიზაციულ საკითხებზე გადაიტანა, 

კონკრეტულად, განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმო თანამშრომელთა მხარდაჭერისა 

და უსაფრთხოების საკითხებს; როგორც 

გამოკითხული კომპანიები აცხადებენ, პანდემიის 

პერიოდში ისინი განსაკუთრებით ცდილობდნენ 

დახმარებოდნენ თანამშრომლებს და დამატებით 

ფინანსურ რესურსებს ხარჯავდნენ მათ 

შესანარჩუნებლად. ამ კუთხით, ხაზგასასმელია 

სასტუმროების და სავაჭრო ცენტრების 

ძალისხმევა, რომლებსაც ლოქდაუნის პერიოდში 

ოპერირების შეწყვეტა უწევდათ და, ამის 

ფონზე, როგორც აღნიშნავენ, მაინც მოახერხეს 

პერსონალის სრულად ან ნაწილობრივ 

შენარჩუნება.

ფოკუს-ჯგუფზე დამსწრე მსხვილი კომპანიების 

წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ისინი 

პანდემიის პერიოდში კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის მიმართულებით უფრო 

გააქტიურდნენ,  გამოიკვეთა/დაიხვეწა 

პრიორიტეტული მიმართულებები, ასევე 

დაემატათ ახალი აქტივობები, რომლებიც 

კრიზისიდან გამომდინარე უფრო რელევანტური 

აღმოჩნდა კომპანიებისთვის. მსხვილი ზომის 

კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, 

რომ კრიზისმა გააძლიერა მათი კომპანიის 

კორპორაციული პასუხისმგებლობა და ყოველი 

მათგანისთვის უფრო პრიორიტეტული გახდა 

თანამშრომლებზე ზრუნვა, მათი უსაფრთხოება 

და სამუშაო ადგილების შენარჩუნება.

მსხვილი კომპანიებისგან განსხვავებით, 

საშუალო ზომის ბიზნესის წარმომადგენლებმა 

ფოკუს-ჯგუფზე აღნიშნეს, რომ პანდემიის 

პერიოდში ძირითადად ახორციელებდნენ 

ერთჯერად აქტივობებს, განსაკუთრებით 

გააქტიურდნენ მოწყვლადი ჯგუფების 

(მოხუცებულთა) დახმარების მხრივ.

საშუალო ზომის ბიზნესები, რომელთაც არ 

აქვთ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მიმართულება სტრუქტურირებული, პანდემიის 

პერიოდში ერთჯერადი აქტივობებით 

გამოირჩეოდნენ - რიცხავდნენ თანხებს კოვიდ-

ფონდში და ახორციელებდნენ საქველმოქმედო 

აქტივობებს. 

მსგავსი მიდგომები დაფიქსირდა მცირე ზომის 

კომპანიების ფოკუს-ჯგუფის სესიაზეც. სახსრების 

სიმცირის გამო ამ ზომის ბიზნესები იშვიათად 

თუ ახორციელებენ მასშტაბურ კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის აქტივობებს; სესიის მონაწილე 

მენეჯერებმა აღნიშნეს, რომ  კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობაში მცირე წვლილი შეაქვთ: 

ეკოლოგიაზე ზრუნვის კუთხით-მეორადი 
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კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო 

სექტორში მომუშავე წამყვანი მსხვილი 

ზომის კომპანიების გარდა, კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის სტრუქტურული ერთეული 

- დეპარტამენტი, განყოფილება ან გუნდი - 

არცერთ სხვა გამოკვლეულ კომპანიას არ 

გააჩნია. უმრავლესობის შემთხვევაში ეს 

ფუნქციები შეთავსებული აქვს მარკეტინგის 

და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტს ან მენეჯერს. ცალკეულ 

შემთხვევებში, ამ ფუნქციებს ითავსებენ 

ადამიანური რესურსების მენეჯერები ან 

ადმინისტრაციული მენეჯერები. საერთაშირისო 

კომპანიებს აქვთ გლობალურ დონეზე 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

II. კორპორაციულ 
პასუხისმგებლობასთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესი

გადამუშავებული ქაღალდის გამოყენებით, 

გამწვანების ხელშეწყობით, თანამშრომლების 

უფლებებზე ზრუნვით.

ხაზგასასმელია, რომ მცირე ზომის კომპანიების 

უმრავლესობა კორპორაციულ პასუხისმგებლობას 

აიგივებს საქველმოქმედო მიმართულებასთან.

განყოფილება, ხოლო ლოკალურ 

წარმომადგენლობებში მარკეტინგისა 

და პიარ დეპარტამენტებს ეკისრებათ ეს 

ფუნქციები. გამოკვლეული მცირე ზომის 

კომპანიების შემთხვევაში კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღები პირი 

უშუალოდ დირექტორი ან დამფუძნებელია. 

განხორციელებული აქტივობების 

ეფექტურობის შეფასება - გამოკითხული 

მსხვილი და საშუალო ზომის კომპანიები, 

რომლებიც, მათი თქმით, სისტემურად 

მუშაობენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის  

კონკრეტულ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, 

როგორც წესი, ახდენენ განხორციელებული 

აქტივობების ეფექტურობის შეფასებას. 

პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე, 

განისაზღვრება შესაბამისი რაოდენობრივი 

ინდიკატორები. მაგ. განათლების ხელშემწყობი 

პროექტების შემთხვევაში, ფასდება 

სტუდენტების და მოსწავლეების აკადემიური 

შედეგები, დაფინანსებული ბენეფიციარების 

რაოდენობა და სხვადასხვა სტატისტიკური 

მონაცემები. თუმცა არის პროექტები, 

რომელთა რაოდენობრივი მაჩვენებლების 

შეფასება რთულია. ასეთ შემთხვევაში, 

გამოკითხული კომპანიები უყურებენ სამიზნე 

ჯგუფების ჩართულობის ხარისხს. ზოგიერთ 

მსხვილი ზომის კომპანიას ჰყავს ხარისხის 

მართვის ან მონიტორინგის სამსახური, 

რომელიც განხორციელებული აქტივობის 

ეფექტურობას აფასებს, თუმცა ეს გამონაკლისი 

შემთხვევებია. გამოითქვა მოსაზრება, რომ 

გარე ინიციატივების მხარდაჭერის დროს 

რთულია აქტივობების ეფექტურობის შეფასება, 

რადგან ამ აქტივობების განმახორციელებელი 
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ორგანიზაციები (ძირითადად არასამთავრობო 

ორგანიზაციები) არ უზრუნველყოფენ ეფექტურ 

უკუკავშირს განხორციელებული აქტივობის 

შედეგების შესახებ, რამაც შესაძლოა ბიზნესს 

ასეთ ინიციატივებში ჩართვის მოტივაცია 

შეუმციროს. უმეტესობა გამოკითხული 

მცირე ზომის საწარმოების შემთხვევაში, კი 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით 

განხორციელებული აქტივობების შედეგების  

შეფასება არ ხდება.

პანდემიის გავლენა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესზე - ცვალებადმა და 

არაპროგნოზირებადმა გარემომ კომპანიები 

აიძულა უფრო მოქნილები და სწრაფები 

გამხდარიყვნენ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ დისტანციურ 

მუშაობას ახლდა კომუნიკაციასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები, როგორც 

გამოკითხული კომპანიები ამბობენ, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი  უფრო 

სწრაფი და მოქნილი გახდა. მათ შორის, 

კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებები. ბევრმა 

კომპანიამ აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით 

დაჩქარდა საქველმოქმედო და სოციალური 

პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, 

ვინაიდან სამუშაო პროცესში მინიმუმამდე 

დავიდა ბიუროკრატიული პროცედურები, უფრო 

სწრაფად განიხილავენ გარე ინიციატივებს თუ 

ერთჯერად მომართვებს. როგორც ამბობენ, 

დაჩქარებული პროცესის წყალობით მოახდინეს 

ბევრი ისეთი ინიციატივის და აქტივობის 

დაფინანსება, რაც წლის დასაწყისში დაგეგმილი 

არ იყო.

ზემოთ აღნიშნული მიგნება დაფიქსირდა 

როგორც სიღრმისეული ინტერვიუების დროს, 

ასევე ფოკუს-ჯგუფის სესიებზეც. მსხვილი 

და საშუალო ზომის ბიზნესის ფოკუს-ჯგუფის 

სესიებზე დამსწრე ყველა რესპონდენტი 

ერთხმად აღნიშნავდა, რომ პანდემიამ 

საკმაოდ დააჩქარა გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესი მათ კომპანიებში. ერთ-ერთი 

მსხვილი ზომის კომპანიის წარმომადგენლის 

თქმით, სიტუაცია იმდენად ფორსმაჟორული 

იყო, რომ ამ პერიოდში გადაწყვეტილებებს 

უშუალოდ CEO იღებდა, ხოლო სხვადასხვა 

საკითხების განხილვა უმოკლეს ვადებში  

ხდებოდა. მათი თქმით, პანდემიამ მოხსნა 

ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერი, რაც 

სხვა დროს აფერხებდა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესს. განსხვავებული მოსაზრება 

დაფიქსირდა მხოლოდ მცირე ბიზნესის 

ფოკუს-ჯგუფის სესიაზე. მათ შემთხვევაში, 

გადაწყვეტილების მიღების კუთხით 

პანდემიას არ გამოუწვევია განსაკუთრებული 

ცვლილებები. 
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კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში გამოყოფილი ბიუჯეტი - მსხვილ 

და საშუალო ზომის კომპანიებს, რომლებიც, 

როგორც აღნიშნავენ, სისტემურად მუშაობენ 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში, სოციალური თუ გარემოსდაცვითი 

მიმართულებით (მაგ: საფინანსო ინსტიტუტები, 

სასტუმროები, სავაჭრო ცენტრები, წარმოების 

და სამშენებლო სფეროს წარმომადგენელი 

კომპანიები, მულტი-ნაციონალური კომპანიების 

ადგილობრივი  წარმომადგენლობები)  

გამოყოფილი აქვთ შესაბამისი ბიუჯეტი. 

უმეტეს შემთხვევაში, აღნიშნული ფინანსური 

რესურსი გამოიყოფა მარკეტინგული ბიუჯეტის 

ნაწილში. ზოგიერთ კომპანიას, როგორც 

აღნიშნავენ, განსაზღვრული აქვს სარეზერვო 

თანხების მოცულობაც, რომელთა დახარჯვაც 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლიათ. 

გამოკითხული მცირე ზომის კომპანიები ბიუჯეტს 

გამოყოფენ 1-2 კონკრეტული აქტივობისთვის ან 

არ განსაზღვრავენ წინასწარ და სპონტანურად 

იღებენ ამ გადაწყვეტილებას საჭიროებიდან 

გამომდინარე.

არის შემთხვევები, როდესაც კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში გამოყოფილი 

ბიუჯეტი პირდაპირპროპორციულად მიბმულია 

კომპანიის ბრუნვასა და მოგებაზე.

პანდემიის გავლენა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში გამოყოფილ 

ბიუჯეტზე - გამოკითხული კომპანიების 

უმეტესობამ, რომლებიც პანდემიის შედეგად 

მნიშვნელოვნად არ დაზარალდნენ, 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

III. სოციალური თუ გარემოსდაცვითი 
მიმართულებით გამოყოფილი 
რესურსი ბიზნეს სექტორში 

ფარგლებში გამოყოფილი ბიუჯეტი არ შეცვალეს 

ან მცირედით გაზარდეს. როგორც საუბრობენ, 

გაზრდილი ბიუჯეტი, პირველ რიგში, მოხმარდა 

გაუთვალისწინებელ საქველმოქმედო და 

სოციალურ ხარჯებს, რომელთა დაგეგმვაც 

წლის დასაწყისში შეუძლებელი იყო (მაგ. 

უნივერისტეტებისთვის „ზუმის“ ლიცენზიების 

შეძენა, ჯანდაცვის სამინისტროსთვის 

სასუნთქი აპარატების შეძენა, მოწყვლადი 

ჯგუფების დამხარება და ა.შ.). გამოკითხული 

კომპანიების უმეტესობამ აღნიშნა, რომ 

ბიუჯეტები არ შეუმცირებიათ, უბრალოდ მოხდა 

პრიორიტეტების გადალაგება პანდემიით 

გამოწვეული პირობებიდან და არსებული 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, კერძოდ 

საქველმოქმედო და სოციალურ აქტივობებს 

მოხმარდა ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი 

იყო სხვა დაგეგმილი აქტივობებისთვის, 

თუმცა მათი განხორციელება ვერ მოხერხდა 

რეგულაციებიდან გამომდინარე (თუ აქტივობის 

ფორმატი ითვალისწინებდა ადამიანების 

ფიზიკურ თავშეყრას). როგორც გამოკითხული 

კომპანიები აღნიშნავენ, იყო შემთხვევები, 

როდესაც პროექტები, რომლებიც უნდა 

განხორციელებულიყო ფიზიკურად, გადაეწყო 

ონლაინ პლატფორმებზე, რამაც გამოიწვია 

გარკვეულწილად ბიუჯეტში გათვალისწინებული 

თანხების დაზოგვა და ბიუჯეტების მცირედით 

შემცირება.
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IV.კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის გაშუქება

მედია საშუალებები - გამოკითხული 

მსხვილი ზომის კომპანიები თითქმის 

ყველა საკომუნიკაციო არხს იყენებენ. 

აქტივობები შუქდება როგორც ტრადიციული, 

ასევე ციფრული მედია საშუალებების 

მეშვეობით. ზოგიერთმა რესპონდენტმა 

აღნიშნა, რომ მედიის წარმომადგენლები 

ცალკეული კომპანიების კორპორაციული 

პასუხისმგებლობით ნაკლებად ინტერესდებიან 

და კომპანიები ძირითადად სარეკლამო 

განთავსებას ყიდულობენ გასაშუქებლად. 

საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებში, 

როგორც აღნიშნავენ, მეტი აქცენტი კეთდება 

დაბალბიუჯეტურ და ახალ მედია საშუალებებზე. 

აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელებს 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან საკომუნიკაციოდ. 

პანდემიას საკომუნიკაციო არხების 

გამოყენების კუთხით მსხვილ კომპანიებში 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 

ცალკეულმა კომპანიებმა (განსაკუთრებით 

საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებმა) მეტი 

აქცენტი გადაიტანეს ვებ და სოციალური მედიის 

პლატფორმებზე, როგორებიცაა: კომპანიების 

საკუთარი ან პარტნიორების ფეისბუქ გვერდები 

და ინტერნეტ მედიები, მათ შორის: ambe-

bi.ge, ინტერპრესნიუსი(IPN), ბიზნეს მედია 

საქართველო(BMG), Palitra News, Global Com-

pact-ის სოციალური ქსელის გვერდი, Business-

PressNews(BPN). პირდაპირი კომუნიკაცია 

დიდ წილად ონლაინ საკომუნიკაციო 

პლატფორმებმა ჩაანაცვლა. 

აღსანიშნავია, რომ გამოკითხული 

კომპანიების უმეტესობა აშუქებს მხოლოდ  

კორპორაციული პასუხიმგებლობის ფარგლებში 

განხორციელებულ იმ აქტივობებს, რომლებიც 

მათი პრიორიტეტული მიმართულების 

ნაწილია, ხოლო საქველმოქმედო და 

სოციალურ აქტივობებს, რომლებსაც 

ერთჯერადი ან მოკლევადიანი ხასიათი აქვთ, 

როგორც საუბრობენ, უმეტესობა არ აშუქებს. 

გამოკითხულმა კომპანიებმა ხაზი გაუსვეს, 

რომ პანდემიის პერიოდში კომპანიების 

მიერ დაფინანსებული და დაორგანიზებული 

საქველმოქმედო აქტივობების დიდი ნაწილი, 

მათივე გადაწყვეტილებით, არ გაშუქებულა. 

ისინი აღნიშნავდნენ, რომ საქველმოქმედო 

აქტივობების განხორციელების შემთხვევაში 

ინფორმაცია მხოლოდ კომპანიების შიგნით, 

ან დამხმარე პარტნიორ ორგანიზაციებში თუ 

ვრცელდება, ხოლო საჯაროდ ამაზე საუბარი 

არ მიაჩნიათ მიზანშეწონილად, არსებობს 

გარკვეული უხერხულობის მომენტები; 

გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი 

ხშირად იმეორებდა ფრაზას, რომ ,,სიკეთე 

ჩუმად უნდა ვაკეთოთ”.
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V. მდგრადი კორპორაციული 
მმართველ    ობა და შრომითი 
ურთიერთობები

თანამშრომლების უსაფრთხოება - როგორც 

გამოკითხული კომპანიები აცხადებენ, 

თანამშრომლების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად, პირველ რიგში, 

ყველა ასრულებს რეგულაციებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. კომპანიების 

აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აღნიშნა, 

რომ  სამუშაო სივრცეები თანამშრომელთა 

უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ინვენტარით 

აღჭურვა (მოამარაგა თანამშრომლები 

პირბადეებით და სადეზინფექციო 

საშუალებებით, დანერგა თერმოსკრინინგი). 

თითქმის ყველა კომპანიის ადმინისტრაციული 

პერსონალი გადასულია დისტანციური 

მუშაობის რეჟიმზე (სრულად ან ნაწილობრივ). 

წინა ხაზზე მომუშავე თანამშრომლებისთვის 

დაწესებულია ცვლებში მუშაობის განრიგი. 

მსხვილი კომპანიების ნაწილი აღნიშნავს, რომ 

აფინანსებს თანამშრომლების პერიოდულ 

ტესტირებას. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

შეზღუდვის ფონზე, გამოკითხული 

კომპანიები საუბრობენ რომ უზრუნველყოფენ 

თანამშრომელთა გადაადგილებას. ვირუსისგან 

თავდაცვის საშუალებების შესახებ ცნობიერების 

ასამაღლებელ კამპანიას ამა თუ იმ ფორმით 

თითქმის ყველა გამოკითხული კომპანია 

აწარმოებს: კომპანიაში გაკრულია სპეციალური 

ინსტრუქციები, ამასთან ისინი იყენებენ 

სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებს. 

ვირუსისგან თანამშრომლების დაცვის 

ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად დისტანციური 

მუშაობა მიიჩნევა და კვლევაში მონაწილე ყველა 

კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს მიმართოს 

ამ მექანიზმს. მსხვილი ზომის კომპანიების 

ნაწილმა მოახერხეს ქოლ ცენტრების 

დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადაყვანაც, 

რაც  როგორც აღნიშნავენ, ტექნიკურად 

მარტივ ამოცანას არ წარმოადგენდა. 

კომპანიების ინფორმაციით ზოგიერთი მსხვილი 

ზომის კომპანიის ადამიანური რესურსების 

დეპარტამენტმა ჩაატარა შიდა კვლევა რისკ 

ჯგუფებში შემავალი თანამშრომლების 

იდენტიფიცირებისთვის და მათ შესთავაზეს 

უფრო მოქნილი სამუშაო პირობები, ვირუსისგან 

თავდაცვის მეტი შესაძლებლობა. ყურადღებას 

აქცევდნენ ისეთ დეტალებსაც, როგორიცაა 

ლანჩის დროს თანამშრომელთა თავშეყრის და 

დაავადების გავრცელების რისკის შემცირება. 

ახალისებდნენ ლანჩბოქსების და საკვების 

გამოძახების მომსახურების გამოყენებას. 

თანამშრომელთა მხარდაჭერა - პანდემიით 

გამოწვეული ფინანსური გამოწვევების 

მიუხედავად, კვლევაში მონაწილე 

თითქმის ყველა კომპანიისათვის 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოადგენს 

თანამშრომელებისთვის სამუშაო ადგილებისა 

და ხელფასების შენარჩუნების საკითხი. 

იმ კომპანიებში, რომლებსაც შედარებით 

ნაკლებად შეეხო პანდემიის გამო დაწესებული 

რეგულაციები და ფინანსური კრიზისის ფონზე  

შეძლო თანამშრომლების შენარჩუნება, იყო 

შემთხვევები, როცა უფუნქციოდ დარჩენილი 

თანამშრომლები გადაამზადეს და სხვა 

პოზიციებზე დაასაქმეს (მაგ. „საქართველოს 

ბანკი“), ხოლო იმ ინდუსტრიების 

წამომადგენლებმა, რომელიც პანდემიამ 

განსაკუთრებით დააზარალა - სასტუმრო, კვების 

ობიექტები, გასართობი ობიექტები - მოუწიათ 

თანამშრომელთა ნაწილის გათავისუფლება. 
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გამონაკლისია ისეთი კომპანიები, რომლებიც 

პანდემიის შემდეგ უფრო დატვირთულად 

მუშაობენ და შემცირების ნაცვლად გაზარდეს 

თანამშრომლების რაოდენობა (მაგ. მიტანის 

სერვისის წარმომადგენელი კომპანიები).

კომპანიების ნაწილი, კრიზისის დროს  

გათავისუფლებული თანამშრომლების 

შემდგომ მხარდაჭერასაც ცდილობდა. 

“ამ პერიოდში მანამ, სანამ ლოქდაუნის 

პირობები იყო, გვქონდა მუდმივი კომუნიკაცია, 

ვეხმარებოდით ფონდის სახსრებით“ - 

ჰილტონი. კომპანია „ისთ ფოინთი“ გასართობი 

ცენტრის 100 თანამშრომელს ლოქდაუნის 

შემდეგ 6 თვე ხელფასს უხდიდა.  

გამოკითხულთა უმეტესობა აღნიშნავს, რომ 

პანდემიამ გავლენა იქონია დასაქმებულთა 

მენტალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, 

განსაკუთრებით კოვიდის გავრცელების 

პირველი ტალღის დროს. ფოკუს-ჯგუფის 

სესიაზე მსხვილი ზომის კომპანიების 

წარმომადგენლებმა განსაკუთრებით გაუსვეს 

ხაზი და უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად 

დაასახელეს თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური 

მდგომარეობა. თანამშრომელთა მორალური 

და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისთვის, 

გამოკითხული კომპანიები აღნიშნავენ, რომ 

სხვადასხვა ზომებს მიმართეს: დაიქირავეს 

ფსიქოლოგები, მისცეს თანამშრომლებს 

წვდომა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის 

სხვადასხვა აპლიკაციაზე, ჩაატარეს ვებინარები, 

ასევე, ორგანიზება გაუწიეს წამახალისებელ 

აქტივობებს. მაგალითად, ერთ-ერთი მსხვილი 

საფინანსო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ 

გაკეთდა ონლაინ ბაღი თანამშრომელთა 

ბავშვებისთვის ონლაინ სამუშაო 

პლატფორმაზე; ჩაუშვეს მხარდამჭერი ცხელი 

ხაზი, რომელზეც თანამშრომლებს ნებისმიერ 

დროს შეეძლოთ მიეღოთ ფსიქოლოგიური 

დახმარება. ასევე იყო შეთხვევა, როდესაც 

გამოკითხულმა კომპანიამ შეიმუშავა 

,,მენტალური კეთილდღეობის ბიბლიოთეკა”, 

სადაც თანამშრომლებს შეუძლიათ სხვადასხვა 

ტრენინგების, რესურსების მოძიება, რომელიც 

ეხმარება სტრესის დაძლევაში.

კვლევაში მონაწილე საშუალო და მცირე 

ზომის კომპანიების ნაწილი აღნიშნავს, რომ 

მენეჯერები ცდილობდნენ მუდმივ კონტაქტზე 

ყოფილიყვნენ დისტანციურად მომუშავე 

თანამშრომლებთან და ამ გზით შეეწყოთ ხელი  

მათი ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისთვის. 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე საშუალო ზომის 

კომპანიებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ასპექტი ბიზნესის უწყვეტი ფუნქციონირების 

შესაძლებლობა აღმოჩნდა. იმისათვის, 

რომ არ შეეწყვიტათ და თან მაქსიმალურად 

უსაფრთხოდ გაეგრძელებინათ მუშაობა, 

დასჭირდათ მყისიერი რეაგირება, სწრაფი 

გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი 

ზომების გატარება. როგორც თავად აღნიშნეს, 

პანდემიის პირველ ეტაპზე იყო გარკვეული 

ფსიქოლოგიური შოკი, ვინაიდან აქამდე 

არცერთ მენეჯერს სამუშაო პრაქტიკაში, ასევე 

არც ტრენინგებზე  არ შეხვედრია მსგავსი 

ქეისი, აქამდე არ უფიქრიათ, თუ როგორ 

უნდა მოქცეულიყო პანდემიის პირობებში; 

შესაბამისად, იყო დაბნეულობის მომენტებიც, 

თუმცა, მათი განცხადებით, მოხერხდა 

თანამშრომელთა გაერთიანება, ამაღლდა 

თანამშრომელთა ცნობიერება, რამაც 

გარკვეულწილად გამოიწვია ორგანიზაციის 

შიდა გაძლიერება და მეტი ერთსულოვნება.

ინოვაციური მიდგომები - პანდემიურმა 
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სიტუაციამ და მომხმარებლისა თუ 

თანამშრომლების უსაფრთხოებაზე 

განსაკუთრებული ზრუნვის საჭიროებამ, 

კომპანიების უმრავლესობას  დაანახა 

პროცესების და სერვისების დიჯიტალიზაციის 

საჭიროება. გამოკვლეული ბიზნესების ნაწილი 

ამ მიმართულებით პანდემიამდეც მუშაობდა, 

თუმცა ახალ რეალობაში, ონლაინ სერვისების 

დანერგვა/განახლება სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, განსაკუთრებით 

კი საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების 

ნაწილისთვის.

* ზოგიერთ გამოკითხულ მსხვილ კომპანიას, 

საკუთარ კორპორაციული განვითარების 

სტრატეგიაში მცირე ზომის კომპანიების 

ხელშეწყობა აქვს ასახული, შესაბამისად 

პანდემიის პირობებში მათ განახორციელეს 

პროექტები, რომლებიც დაეხმარა მცირე 

ზომის კომპანიებს ინოვაციური მიდგომების 

დანერგვაში, მაგალითად, ონლაინ 

გაყიდვების ინტეგრირებასა და პროცესების 

გაციფრულებაში.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

ახალი სტრატეგია - კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ახალი სტრატეგიის 

შემუშავებას ძირითადად ის კომპანიები 

აპირებენ, რომლებსაც წინა წლებშიც ჰქონდათ 

გაწერილი სტრატეგია და მუშაობდნენ 

ამ მიმართულებით. ამ კომპანიების 

მნიშვნელოვანმა უმრავლესობამ განაცხადა, 

რომ ახალი სტრატეგიის შემუშავების 

პროცესში მხოლოდ მათი შიდა სტრუქტურული 

ერთეულები იქნებიან ჩართულები და არ 

აპირებენ მიმართონ გარე კონსულტანტებს, 

ვინაიდან გარე კონსულტაციები დამატებით 

ხარჯებთან არის ასოცირებული. თუმცა 

ზოგიერთმა მათგანმა აღნიშნა, რომ არსებობს 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით 

მიმართულებები, რომლებშიც შესაძლოა 

არ ჰქონდეს რელევანტური კომპეტენცია, 

შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ხედავენ 

პარტნიორობის შესაძლებლობებს ისეთ 

ორგანიზაციებთან, რომელსაც აქვს მეტი 

ცოდნა და გამოცდილება კონკრეტულ 

სფეროებში, იქნება ეს გარემოს დაცვა, 

ჯანმრთელობის უსაფრთხოება თუ სხვა. 

აღინიშნა, რომ  პასუხისმგებლიანი 

კორპორაციული ქცევის უზრუნველყოფის, 

სტანდარტების ინტეგრირებისა და 

განხორცილების მიმართულებით რიგ 

კომპანიებს შესაძლოა დასჭირდეთ გარე 

კონსულტანტების დახმარება კვლევებისა 

და საზოგადოებისთვის აქტუალური 

საჭიროებების უკეთ განსაზღვრისათვის. 

ასევე  კომპანიების ნაწილმა აღნიშნა, რომ 

თუკი მოხდება ახალი სტრატეგიის შემუშავება 

VI. გამოწვევები და ახალი ბიზნეს 
შესაძლებლობები
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მხოლოდ იმ მოცემულობაში, როდესაც 

სრულად გაანალიზდება განვლილი 

წელი, რაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება 

აღმოჩნდა ბიზნესისთვის, ვინაიდან 

პანდემიამ მათ დაანახა როგორც სხვადასხვა 

შესაძლებლობები, ასევე არსებული 

პრობლემები. 

გამოწვევები და ახალი ბიზნეს 

შესაძლებლობები: გამოკითხული 

კომპანიების შემთხვევაში, კრიზისის დროს 

გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი ბიზნეს 

გამოწვევები: ფინანსური რესურსების 

არასტაბილურობა, დისტანციური 

სამუშაო რეჟიმის გამო გუნდური მუშაობის 

გამოწვევები, თანამშრომლების ტექნიკური 

აღჭურვის პრობლემა, მომწოდებლებთან/ 

მომხმა რებლებთან საკომუნიკაციო არხების 

გაუმართაობა, რეგულაციებიდან გამომდინარე 

მუდმივად ცვალებადი, ბუნდოვანი და 

არასტაბილური ბიზნეს გარემო.

აღნიშნული გამოწვევების მოსაგვარებლად 

გამოკითხულმა კომპანიებმა, დროთა 

განმავლობაში, შეძლეს თანამშრომელთა 

ტექნიკური აღჭურვის პრობლემის  გადაჭრა, 

კერძოდ, რიგ შემთხვევებში თავად შეიძინეს 

ახალი ტექნიკა, იყო შემთხვევები, როდესაც 

თანამშრომლები მობილიზდნენ და  საკუთარი 

სახსრებით შეიძინეს ან მოიძიეს ტექნიკა 

დროებითი სარგებლობისთვის.

რაც შეეხება, დისტანციური სამუშაო 

რეჟიმიდან გამომდინარე გუნდური 

მუშაობის დროს წარმოქმნილ გამოწვევებს, 

რესპონდენტების თქმით, პანდემიის 

პერიოდში გააქტიურდა თანამშრომლებს 

და მენეჯმენტს შორის კომუნიკაცია, ასევე 

დაინერგა სხვადასხვა სახის აქტივობები-

ონლაინ ტრენინგები, სემინარები, რათა 

ერთობლივი ჩართულობით მოეგვარებინათ 

ონლაინ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლის დროს 

წარმოქმნილი გამოწვევები. 

ასევე, გამოვლინდა, რომ გამოკითხული 

კომპანიების ნაწილმა, კოვიდ პანდემიის 

პირველი ტალღის შემდეგ  მოახერხა 

ონლაინ გაყიდვების სისტემის აწყობა 

და მომწოდებლებთან/მომხმარებლებთან 

საკომუნიკაციო არხების გამართვა; ამ 

პროცესების დარეგულირებას გარკვეული 

დრო დასჭირდა, თუმცა რიგ შემთხვევებში 

საკმაოდ წარმატებულად მოხერხდა 

სერვისების/პროდუქტების რეალიზაცია 

ონლაინ არხების საშუალებით. აღსანიშნავია, 

რომ მიმდინარე პრობლემებად რჩება 

გამოწვევები, რომელთა მოსაგვარებლადაც 

ინდივიდუალურად, მხოლოდ კონკრეტული 

კომპანიების ჩართულობა არ არის საკმარისი; 

გამოკითხული რესპონდენტები ხედავენ, 

როგორც მთავრობის, ასევე არასამთავრობო 

სექტორის ჩართულობის საჭიროებას; 

მაგალითად აღინიშნა, რომ კომპანიები 

მხოლოდ საკუთარი ჩართულობით ვერ 

დაძლევენ შემდეგ გამოწვევებს: ფინანსურ 

არასტაბილურობას, რაც მომხმარებელთა 

რაოდენობის შემცირებისა და სხვა გარემო 

ფაქტორებითაა გამოწვეული, რესურსების 

იმპორტის მხრივ პროცესების  გაუმართაობასა 

და მწარმოებელთან შეფერხებით მიწოდების 

საკითხებს, ასევე, რეგულაციების კუთხით 

გაუთვალისწინებელ ცვლილებებსა და 

არასტაბილურ ბიზნეს გარემოს.

ახალ შესაძლებლობად კომპანიების 

უმრავლესობამ (გარდა იმ შემთხვევებისა, 
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სადაც ბიზნესის სპეციფიკა არ აძლევდა 

მათ ამის საშუალებას) დაასახელა ონლაინ 

მუშაობა და პროცესების გაციფრულება. 

რამდენიმე მათგანმა აღნიშნა, რომ 

ისინი დიდი ხნის განმავლობაში 

ფიქრობდნენ ჰიბრიდული მოდელის 

შემუშავებაზე, დისტანციურად მუშაობის 

კუთხით(პანდემიამდეც), პანდემიამ კი 

ეს პროცესები საგრძნობლად დააჩქარა. 

კომპანიების ნაწილი თვლის, რომ 

მომავალში ყველაფერი გაციფრულდება და 

მათთვის უმნიშვნელოვანესია ამ რეალობას 

ტექნოლოგიურად მომზადებულები 

დახვდნენ. კომპანიები აღნიშნავენ, რომ 

პანდემიის პირობებში მიხვდნენ თუ 

რამდენად  დიდი რესურსის დაზოგვაა 

შესაძლებელი, როდესაც პროცესები 

ონლაინ მიმდინარეობს. 

ზოგიერთმა კომპანიამ ასევე აღნიშნა, რომ 

ახალი ციფრული პროდუქტების/სერვისების 

განვითარების შესაძლებლობა დაინახეს 

და მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებებით 

მათ დახვეწაზე. 

გარდა ამისა, პანდემიური სიტუაციიდან 

გამომდინარე ბაზარზე გაჩნდა სხვადასხვა 

სერვისებისა და პროდუქტების არსებობის 

აუცილებლობა, რიგმა კომპანიებმა 

მოახერხეს აეთვისებინათ ახალი 

მიმართულებები და დაიწყეს ისეთი 

პროდუქტების შექმნა და რეალიზება 

როგორებიცაა პირბადეები, სადეზინფექციო 

ხსნარები, ასევე ბაზარზე გააქტიურდა 

მიწოდების სერვისის მიმართულებაც. 

თუმცა აღსანიშნავია, ის ფაქტიც, რომ 

გამოიკვეთა კომპანიები, რომელთაც 

პანდემიამ დიდი ზიანი მოუტანა და მათი 

ფუნქციონირების გაგრძელება/განახლება 

საეჭვოა, შესაბამისად ამ პერიოდში შეექმნათ 

მდგრადობის პრობლემები და მათთვის 

რთული იყო ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებზე 

საუბარი, ვინაიდან მათთვის მთავარ საზრუნავს 

თანამშრომლების შენარჩუნება და ბიზნესის 

გადარჩენა წარმოადგენს. 

მსხვილი ზომის კომპანიების აბსოლუტურმა 

უმრავლესობამ და საშუალო და მცირე 

ზომის კომპანიების ნაწილმა აღნიშნა, რომ 

პანდემიამდეც ჰქონიათ არასამთავრობო 

სექტორთან მუშაობის გამოცდილება, თანაც 

საკმაოდ წარმატებულად და ეფექტურად 

აფასებენ ამ პარტნიორობას. კითხვაზე, 

თუ რა კუთხით უთანამშრომლიათ ამ 

ორგანიზაციებთან, პასუხობდნენ, რომ 

ძირითადად ბიზნესის პროფესიული სფეროდან 

გამომდინარე ურთიერთობდნენ მათთან, 

VII. მულტი-სექტორული 
თანამშრომლობა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის ფარგლებში
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ასევე კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მიმართულებით თანამშრომლობენ 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 

განსახორციელებელი აქტივობებისა და 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

კონკურსების ფარგლებში. 

პანდემიის პირობებში კი ძირითადად 

საჭიროებებზე მორგებული საკითხების 

გადასაჭრელად ურთიერთობდნენ 

არასამთავრობო სექტორთან, კერძოდ 

ეხმარებოდნენ საქველმოქმედო აქტივობების 

განხორციელებაში და მოწყვლადი ჯგუფების 

მხარდაჭერაში.

განსხვავებულად აფასებდნენ სამთავრობო 

სექტორთან ურთიერთობის საკითხს 

სხვადასხვა სექტორის და ზომის ბიზნესის 

წარმომადგენლები; მაგალითად, მსხვილი 

ზომის კომპანიების გარკვეულმა ნაწილმა(მაგ. 

საფინანსო სექტორის, სავაჭრო ცენტრების, 

წარმოებასთან დაკავშირებული კომპანიების და 

სასტუმროების წარმომადგენლებმა) აღნიშნა, 

რომ ისინი პანდემიის პირველი ტალღის 

დროს ჩართულნი იყვნენ მთავრობის მიერ 

რეგულაციების შემუშავების პროცესში. მსხვილი 

ბიზნესის წარმომადგენლებმა იგივე პოზიცია 

დააფიქსირეს ფოკუს-ჯგუფის სესიაზეც. მათი 

თქმით, პანდემიამ გაააქტიურა ურთიერთობები, 

როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო 

სექტორთან. ზოგადად, კრიზისმა დაანახათ 

სხვადასხვა სექტორების თანამშრომლობის 

მნიშვნელობა და ეფექტურობა. ერთ-ერთმა 

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ თუ სხვა დროს 

სამთავრობო სექტორთან ურთიერთობისას 

ძირითადი პრობლემა ბიუროკრატია და 

დროში გაწელილი პროცესები იყო, პანდემიის 

პერიოდში მსგავსი პრობლემები მინიმუმამდე 

დავიდა და ყველა ჩართული მხარე ცდილობდა 

მაქსიმალურად და სწრაფად დაედო 

კონკრეტული შედეგი. 

საშუალო ზომის ბიზნესის წარმომადგენელთა 

ფოკუს-ჯგუფის სესიაზე მთავრობასთან 

პარტნიორობის საკითხზე აზრი გაიყო, 

ნაწილი მენეჯერებისა აღნიშნავდა, რომ 

სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის 

კუთხით არც პანდემიამდე იყვნენ აქტიურები 

და არც პანდემიის პერიოდში, მათი 

თქმით, საშუალო ზომის კომპანიების და 

სახელმწიფოს თანამშრომლობის კუთხით 

ბოლო წლებში შესამჩნევი ცვლილებები 

არ იკვეთება. დაფიქსირდა განსხვავებული 

მოსაზრებაც. მაგალითად, წარმოების სფეროს 

წარმომადგენელმა კომპანიამ აღნიშნა, რომ 

მათი სფეროდან გამომდინარე მოუწიათ 

აქტიური მონაწილეობის მიღება მთავრობასთან 

საკომუნიკაციო შეხვედრებში. მთავრობის 

გადაწყვეტილებებზე იყო დამოკიდებული 

მათი ბიზნესის ფუნქციონირების საკითხი, 

შესაბამისად შეხვედრებში მონაწილეობით 

სურდათ თავიდან აერიდებინათ შეუსაბამო 

რეგულაციები, რომლებიც პანდემიის პირველ 

ეტაპზე მიიღო სახელმწიფომ, მიღებული 

გადაწყვეტილებები საჭიროებდა გადახედვას, 

რეგულაციები მოითხოვდა განმარტებებს/

დაზუსტებას, რათა საფრთხე არ შექმნოდა 

ბიზნესის  ფუნქციონირების შესაძლებლობას.

გამოკითხული მცირე ზომის კომპანიების 

ძირითადი ნაწილი აღნიშნავდა, რომ 

პანდემიის დროს მათ მთავრობასთან შეხება 

არ ჰქონიათ და ახალი რეგულაციების შესახებ, 

სპონტანურად იგებდნენ ტელევიზიიდან. მცირე 

ზომის კომპანიების წარმომადგენლები თვლიან, 

რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 



23

COVID-19 გავლენა კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე საქართველოში

საკომუნიკაციო შეხვედრებში ძირითადად 

მსხვილი ბიზნესები იღებდნენ მონაწილეობას, 

შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილებებიც 

მათზე უფრო იყო მორგებული, ვიდრე მცირე 

ზომის კომპანიების საჭიროებებზე. გამოკითხული 

მენეჯერების აზრით, მიღებული რეგულაციების 

დაკმაყოფილება, ზოგ შემთხვევაში, მცირე 

ზომის კომპანიებისთვის საკამოდ რთული 

აღმოჩნდა.

გამოიკვეთა, რომ პანდემიის პერიოდში 

მცირე ზომის ორგანიზაციებისთვის მთავარი 

საზრუნავი „თვითგადარჩენის“ საკითხი იყო და 

პარტნიორული საკითხების მხრივ არ შეცვლილა 

სიტუაცია, პარტნიორობა არ გააქტიურებულა 

არც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და არც 

სხვა დაინტერსებულ მხარეებთან. 

დანარჩენი დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობისა და მათთან პარტნიორობის 

კუთხით, გამოკითხული მსხვილი და საშუალო 

ზომის კომპანიების უმრავლესობამ აღნიშნა, 

რომ შეინიშნებოდა წინგადადგმული ნაბიჯები, 

გაერთიანდნენ  გარკვეული სექტორები (მაგ, 

სავაჭრო ცენტრები, ტურისტული სექტორი) 

და ერთობლივი ძალებით ცდილობდნენ 

გამკლავებოდნენ პანდემიით გამოწვეულ 

სირთულეებს.
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VI. პანდემიის პირობებში მედია 

ორგანიზაციების მიდგომები 

და ბიზნესის წახალისებისთვის 

გადადგმული ნაბიჯები

V. ბიზნესის გამოწვევები 

და ახალი ბიზნეს 

შესაძლებლობები

IV. პანდემიის გავლენა 

კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის 

გაშუქებაზე

III. კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის 

პრიორიტეტული თემები და 

დაინტერესებული მხარეები

II. კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის 

გაშუქებაზე გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი

I. კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის გაშუქება

მედია
მედიის ანალიზი მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს:
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                 I. კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქება

კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქების სიხშირე: გამოკითხული მედია ორგანიზაციების უდიდეს 

ნაწილში კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკმაოდ ხშირად კვირაში ერთხელ მაინც შუქდება, ნაწილმა 

რესპონდენტებისა აღნიშნა, რომ რიგ შემთხვევებში კვირაში რამდენჯერმეც ხდება ამ მიმართულების 

გაშუქება, ხოლო რამდენიმე რესპონდენტის პასუხის შესაბამისად  ყველაზე იშვიათი სიხშირე 2 თვეში 

ერთხელ გაშუქება დაფიქსირდა. 

ასევე, ერთი რესპონდენტის აზრით, ბოლო დროინდელ პერიოდში შეინიშნება კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის მიმართულების გაშუქების მხრივ მზარდი ტენდენცია.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქების ინიცირება: ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოიკვეთა, რომ 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქებით დაინტერესება ორმხრივია, ინიციატორები არიან როგორც 

მედია ორგანიზაციები, ასევე თავად კომპანიები, თუმცა აღინიშნა ის ფაქტიც, რომ უმეტეს შემთხვევაში ამ 

მხრივ თავად კომპანიები უფრო აქტიურები არიან და გაცილებით ხშირად მიმართავენ გაშუქების სურვილით 

მედია ორგანიზაციებს, ვიდრე პირიქით. ერთ-ერთი რესპონდენტის აზრით გაშუქების ინიცირება კომპანიების 

და მედია ორგანიზაციების მხრიდან თანაბრად მოდის.  

აღინიშნა, რომ მედია ორგანიზაციის მიერ საკუთარი ინიციატივით გაშუქებული კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის თემები ძირითადად კვლევებს, დაჯილდოებებს, კონკურსებს და მსგავს არაკომერციულ 

საკითხებს ეხება; ბიზნესის მიერ მიწოდებულ მასალებს კი ნაკლებად აშუქებენ, ვინაიდან მათგან  მოწოდებული 

ფაქტები ძირითადად კომერციულ რეკლამად აღიქმება.

                II. კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქებაზე გადაწყვეტილების 
                მიღების პროცესი

განსხვავებული რეალობაა ამ მხრივ სხვადასხვა მედია ორგანიზაციაში, გადაწყვეტილების მიღება 

ხდება პროდიუსერის ან სარედაქციო გუნდის უმრავლესობის მიერ. ძირითადად, კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის გაშუქების შესახებ გადაწყვეტილებას-გასაშუქებელი საკითხის აქტუალურობიდან 

გამომდინარე იღებენ,  თუ საკითხი საინტერესოა მედია ორგანიზაციისთვის მაშინ ხდება მისი გაშუქება. 

ასევე, ნაწილმა რესპონდენტებისა აღნიშნა, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქება ხდება 

კომპანიების მიერ ნაყიდი კომერციული პაკეტების ფარგლებში. გარდა ამისა, პარტნიორ კომპანიებს მედია 

ორგანიზაციები ურთიერთანამშრომლობის ფარგლებში უსასყიდლოდ სთავაზობენ მსგავსი აქტივობების 

გაშუქების შესაძლებლობას.

               III. კორპორაციული პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული 
               მიმართულებები და დაინტერსებული მხარეები

უმეტეს შემთხვევაში, მედია ორგანიზაციებს კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქების კუთხით არ 

აქვთ პრიორიტეტული მიმართულებები გამოყოფილი, აღნიშნავენ, რომ ამ მხრივ ყველა თემა საინტერესოა 

გასაშუქებლად, ხოლო უფრო ხშირად კონკურენტული მომენტისთვის აქტუალური საკითხების გაშუქება 

ხდება. ერთი-ერთი მედიის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვანი 

გახდა საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების ხელშეწყობა, შესაბამისად პრიორიტეტი მსგავსი კომპანიების 

აქტივობების გაშუქებას ენიჭებოდა.

კომპანიები, რომლებთანაც უთანამშრომლია მედიას კორპორაციული პასუხისმგებლობის  
გაშუქების კუთხით - რესპონდენტების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ კომპანიების სია, რომლებთანაც 
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უთანამშრომლიათ დიდი არ არის; ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მსხვილი ზომის კომპანიები, 

კერძოდ კი საბანკო სექტორი, აზარტული თამაშების სექტორი აქტიურობს; ძირითადად დიდი ფინანსური 

რესურსის მქონე კომპანიები უკვეთავენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქებას. რესპონდენტების 

მცირე ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხების გაშუქების მხრივ 

დაინტერსებული კომპანიების სია მრავალფეროვანია და მოიცავს თითქმის ყველა სექტორს; პანდემიის 

პერიოდში კომპანიები მედიას განსაკუთრებით საქველმოქმედო აქტივობების გასაშუქებლად მიმართავენ. 

მაყურებლისთვის საინტერესო კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხები - მედია 

წარმომადგენლების გარკვეული ნაწილის აზრით, მაყურებლის დაინტერესება განსაკუთრებით, 

საქველმოქმედო და სოციალური თემატიკის საკითხების გაშუქებას მოჰყოლია, ასევე ახსენეს 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის სხვადასხვა პოზიტიური კამპანიები, რომლებიც შედარებით 

მასშტაბური და განგრძობითი ხასიათის იყო (მაგ: ნატახტარის ფონდის აქტივობა). თუმცა გამოვლინდნენ 

რესპონდენტები, რომელთაც უჭირთ გაიხსენონ და გამოყონ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

თემატიკა, რომლის მიმართაც მაყურებელის დიდი დაინტერესება შეინიშნებოდა.

ასევე, ერთ-ერთმა მედიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ვინაიდან ერთი კონკრეტული სიუჟეტის 

რეიტინგის განსაზღვრა არ ხდება, დეტალური ანალიზის საშუალება არ აქვთ და რთულია იმის დადგენა, თუ 

რომელი კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემით ინტერესდება ყველაზე მეტად მაყურებელი. 

          

              IV. პანდემიის გავლენა კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქებაზე

მედია ორგანიზაციების უმეტესობა აღნიშნავს, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქების 

სიხშირე საგრძნობლად გაზრდილია (დაახლოებით გაორმაგებულია). მხოლოდ ნაწილმა რესპონდენტებისა 

აღნიშნა, რომ პანდემიის შედეგად არ შეცვლილა გაშუქების სიხშირე და პირიქით შემცირდა კომპანიების 

მიმართვიანობა ამ კუთხით.

გამოკითხული მედია წარმომადგენლების უმეტესობა აღნიშნავს, რომ პანდემიის პერიოდში 

პრიორიტეტული თემები საქველმოქმედო და სოციალური აქტივობები გახდა. რესპონდენტების მხოლოდ 

მცირე ნაწილის აზრით, პრიორიტეტული თემები არ შეცვლილა და პანდემიას არ ჰქონია ამ მხრივ გავლენა, 

შესაბამისად აშუქებდნენ იმავე თემებს, რასაც პანდემიის დადგომამდე.

                 V. ბიზნესის გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები

პანდემიის პერიოდში ბიზნესს ბევრი გამოწვევა და პრობლემა გაუჩნდა. მედია წარმომადგენელთა აზრით, 

რიგი ბიზნესებისთვის გამოწვევას წარმოადგენდა დისტანციურ რეჟიმზე სამუშაო პროცესის გადატანა, 

ციფრულ პლატფორმებზე გადასვლა და ელექტრონული კომერციის დაწყება, ზოგიერთი ბიზნესებისთვის 

კი გამოწვევას წარმოადგენდა თანამშრომლების შენარჩუნების საკითხი და ზოგადად საქმიანობის 

გაგრძელების შესაძლებლობა. ერთ-ერთი მედია აღნიშნავს, რომ ძირითადი გამოწვევა ამ პერიოდში არის 

არაპროგნოზირებადი გარემო, რაც ხელს უშლის კომპანიებს  სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებაში. 

რესპონდენტებმა ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების კუთხით გამოყვეს: ბიზნესების სწრაფი გაციფრულების 

და ელექტრონული კომერციის კუთხით გაჩენილი შესაძლებლობები, ასევე დისტანციურ რეჟიმზე გადაწყობის 

შედეგად მიღებული ფინანსური ეკონომიკის და ხარჯების დაზოგვის შესაძლებლობები. აღინიშნა, პანდემიის 
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მედია ორგანიზაციების უმეტეს ნაწილთან საუბრისას შეინიშნებოდა, რომ პანდემიის პირობებში ისინი 

კომერციულ მიზნებზე ნაკლებად ორიენტირებულები არიან და მეტად “ემპათიურები” კომპანიების მიმართ, 

როდესაც საქმე კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხების გაშუქებას ეხება. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ 

პანდემიის პირობებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ინარჩუნებენ სამუშაო გრაფიკების გადანაცვლებით, 

შეძლებისდაგვარად დისტანციური მუშაობით, თანამშრომლების ტესტირებებით და სხვა რეგულაციებით 

განსაზღვრული უსაფრთხოების ზომების დაცვით. მედიების ნაწილმა აღნიშნა, რომ გართულდა 

ინტერვიუებზე რესპონდენტების ფიზიკურად მიყვანის საკითხი, ამიტომ მეტწილად დისტანციურ რეჟიმში 

იმართება ინტერვიუები. მედია ორგანიზაციების ნაწილმა ასევე, აღნიშნა, რომ რადგან კომპანიების უდიდეს 

ნაწილს საკმაოდ მძიმედ შეეხო ფინანსური კრიზისი, ზოგიერთი მათგანი კი საერთოდ გაკოტრდა, მედიებს 

შეუმცირდათ რეკლამის განთავსებისგან მიღებული შემოსავალი. ამ ახალმა რეალობამ გამოიწვია ის, რომ 

მათ უწევთ უფრო დატვირთულ რეჟიმში მუშაობა, იმისათვის, რომ მიაღწიონ იგივე შედეგს, რასაც პანდემიის 

დადგომამდე დებდნენ, ასევე დაფარონ ხელფასები და სხვა ვალდებულებები.

მედიის წარმომადგენლები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ პანდემიის დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

პასუხისმგებლიანი აქტივობების და ქცევების გაშუქებას. ეს ერთგვარ მოტივაციას უქმნით ბიზნესებს ჩაებან 

საზოგადო სიკეთეების შექმნაში. რესპონდენტთა აზრით, მედია ორგანიზაციებმა მაქსიმალურად შეუწყვეს 

ხელი ბიზნესებს კრიზისის პირობებში, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო საეთერო დროის 

გამოყენება; ერთი მხრივ, რომ გაეშუქებინათ საკუთარი აქტივობები, მეორე მხრივ კი გაეზიარებინათ მათი 

გამოცდილება კრიზისთან გამკლავების კუთხით სხვა, შედარებით მცირე ზომის ბიზნესებისთვის. ისტორიები 

ეხებოდა ორგანიზაციების საუკეთესო გამოცდილებებს, თუ როგორ შეიძლებოდა გადარჩენილიყვნენ 

ბიზნესები ეკონომიკურ კრიზისში. ერთ-ერთმა მედიამ უფასოდაც კი განათავსა კომპანიების ბიზნეს 

აქტივობები საკუთარ პლატფორმაზე, ასევე ზოგიერთი მედია ორგანიზაცია უსასყიდლოდ ემსახურებოდა 

იმ სექტორს, რომელსაც ყველაზე მეტი ზიანი მიადგა პანდემიის პერიოდში- ეს არის ტურისტული სექტორი 

და სარესტორნო მიმართულება. სხვა მედიები კი ცდილობენ მაქსიმალურად ეკონომიური პაკეტები 

შეეთავაზებინათ კომპანიებისთვის. ბიზნესების ნაწილი თავის მხრივ კომერციულ პაკეტებს იყენებდა, რომ 

გაეზიარებინა სხვებისთვის მოტივაციის ასამაღლებელი ისტორიები კრიზისთან გამკლავებს კუთხით. 

VI. პანდემიის პირობებში მედია ორგანიზაციების მიდგომები და 
ბიზნესის  წახალისებისთვის გადადგმული ნაბიჯები

პერიოდში მცირე ზომის კომპანიების თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ადაპტირების საკითხი, რაც მედია 

წარმომადგენელთა აზრით, სამომავლოდ დამატებით შესაძლებლობებს მოუტანს მათ.
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VII. მულტი-სექტორული 

თანამშრომლობა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში

VII. მულტი-სექტორული 

თანამშრომლობა 

კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში

VI. ძირითადი პრობლემები 

და ახალი ბიზნეს 

შესაძლებლობები

V. მდგრადი კორპორაციული 

მმართველობა და შრომითი 

ურთიერთობები

IV. კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის გაშუქება

III. სოციალური თუ 

გარემოსდაცვითი 

მიმართულებით გამოყოფილი  

რესურსი ბიზნეს სექტორში

II. კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი საქართველოში

I. სტრატეგიული მიდგომა 

კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის მიმართ 

და კომპანიების მხრიდან 

განსაზღვრული პრიორიტეტული 

მიმართულებები

ექსპერტები
ექსპერტთა ანალიზი მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს:
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ექსპერტების დაკვირვებით მხოლოდ მსხვილი ზომის ბიზნესის სტატუსის ქვეშ ოპერირებადი კომპანიების 

ნაწილში ვხვდებით სტრუქტურულ ერთეულს კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით. აქედან 

                 I. სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
                 მიმართ და პრიორიტეტული მიმართულებები

კორპორაციული პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული მიმართულებები პანდემიამდე:კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ხსენებისას, პირველი, რაც ამ სფეროს ექსპერტებს ახსენდებათ არის ის, რომ 

წლების განმავლობაში ქართული კომპანიები ვერ მიჯნავდნენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მნიშვნელობას და ხშირად აიგივებდნენ მარკეტინგულ ან საქველმოქმედო აქტივობებთან. ექსპერტების 

აზრით, კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიაც, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ძირითადად 

მარკეტინგულ სტრატეგიასთან თანხვედრაშია, უმეტეს შემთხვევაში კი, საქართველოში მოქმედ კომპანიებში, 

ცალკე გაწერილი კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგია საერთოდ არ არსებობს. მათი აზრით, 

კომპანიებს არ ესმით ის, რომ არ არის საჭირო კომპანიას ჰქონდეს დიდი შემოსავალი იმისთვის, რომ იმუშაოს 

ამ მიმართულებით.  აქედან გამომდინარე, კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობები ძირითადად 

მსხვილი ზომის კომპანიებში გვხვდება, და ძალიან იშვიათად - მცირე და საშუალოში.  ბიზნესების უმეტესობა 

ძირითადად საქველმოქმედო ხასიათის პროექტებს ახორციელებს, რომლებსაც ხშირად ერთჯერადი 

აქტივობების სახე აქვთ, რაც გაიგივებული აქვთ კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან.

აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი ექსპერტის მოსაზრებით სტარტაპ ბიზნესების დამფუძნებელი 

ახალგაზრდები მეტად გაცნობიერებულები არიან კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხებში, 

ვიდრე დიდი და გამოცდილი  კომპანიები. პანდემიამდე აქტიურ პრიორიტეტულ სფეროებად ასახელებენ: 

გარემოს დაცვას, განათლებას, მოწყვლად ჯგუფებზე ზრუნვას და სიღარიბის აღმოფხვრას. ექსპერტების 

აზრით, ის კომპანიები, რომლებიც მეტ-ნაკლებად სწორ კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობებს 

ახორციელებენ, ძირითადად ირჩევენ განათლების სფეროს, რადგან ეს მწვავე თემაა ქვეყანაში და ასევე 

ისინი ბიზნესისთვის დიდ სარგებელს ხედავენ  ამ კუთხით მუშაობისას (მაგალითად: სამშენებლო კომპანიები, 

რომლებიც ამ მიმართულებით განათლებას უწყობენ ხელს პროფ. სასწავლებლებში, ასევე საფინანსო 

ინსტიტუტები - მათ სფეროში განათლებას და ახალგაზრდების ჩართულობას უწყობენ ხელს).  ექსპერტების 

მოსაზრებით, საფინანსო სექტორის აქტიურობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით უფრო და 

უფრო იზრდება. 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებები პანდემიის შემდგომ: ექსპერტები აღნიშნავენ, 

რომ პანდემიის დაწყების დღიდან გაიზარდა ტერმინის - კორპორაციული პასუხისმგებლობის გამოყენება. 

პანდემიის პერიოდში  პრიორიტეტული მიმართულებების კუთხით ფოკუსი გადავიდა თანამშრომლებსა და 

მომხმარებელზე ზრუნვაზე, ასევე სამედიცინო სექტორის მუშაობის ხელშეწყობაზე. პანდემიის შემდგომ, 

მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც გადაურჩნენ კრიზისს 

და აგრძელებენ საქმიანობას,  გაიზარდა ერთჯერადი აქტივობების სიხშირე, რომლებიც უკავშირდებოდა 

მოხუცებზე და სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებზე ზრუნვას. ასევე, თვალშისაცემი იყო კომპანიების მხრიდან 

რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და სხვადასხვა მეთოდებით მათი განხორციელების 

მხარდაჭერა. ექსპერტთა აზრით, კომპანიების უმრავლესობა მაქსიმალურად მოერგო ახალ რეალობას და 

სერვისების უმეტესობა ონლაინ პლატფორმებზე გადაიტანა, დანერგა დისტანციური მუშაობის კულტურა. 

 II.კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილების  მიღების პროცესი 
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გამომდინარე, ამ ტიპის კომპანიებში, გადაწყვეტილების მიმღები პირები აღნიშნული დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელები და მენეჯერები არიან.  რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ საშუალო და მცირე ზომის 

კომპანიებში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით სტრუქტურული ერთეულები თითქმის არ 

არსებობს და ეს მიმართულება შეთავსებული აქვს მარკეტინგისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტს. იქიდან 

გამომდინარე, რომ აღნიშნულ კომპანიებში ცნობიერება იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს კორპორაციული 

პასუხისმგებლობა დაბალია და არ აღიქვამენ მას, როგორც მომგებიან ინვესტიციას, ამ მიმართულებით 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დაყვანილია მარკეტინგის, ადამიანური რესურსების მენეჯერამდე 

ან სხვა მსგავსი დეპარტამენტის ხელმძღვანელამდე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მცირე და საშუალო 

ზომის კომპანიებში ვხვდებით შემთხვევებს, სადაც უშუალოდ დირექტორები და დამფუძნებლები იღებენ 

გადაწყვეტილებას ამ მიმართულებით.

                III. სოციალური თუ გარემოსდაცვითი მიმართულებით გამოყოფილი  
                რესურსი ბიზნეს სექტორში

კორპორაციული პასუხისმგებლობის განსაზღვრულ ბიუჯეტს ვხვდებით მხოლოდ და მხოლოდ იმ 

კომპანიებში, სადაც არსებობს კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრუქტურული ერთეული და გაწერილი 

სტრატეგია. ექსპერტების აზრით ეს ძირითადად საფინანსო სექტორში გვხდება. 

საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების ნაწილში ვხვდებით სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების 

მიმართულებით გამოყოფილ ბიუჯეტს, რომელიც მარკეტინგული ბიუჯეტის ნაწილია ან  ცალკე გამოყოფილ 

ბიუჯეტს წარმოადგენს საქველმოქმედო და სოციალური პროექტებისათვის. დანარჩენ შემთხვევებში ან 

საერთოდ არ ხორციელდება მსგავსი აქტივობები, ან ეტაპობრივად გამოიყოფა სპონტანურად, კონკრეტული 

ღონისძიებებისთვის.

პანდემიის შემდეგ ბიუჯეტის ცვლილებასთან დაკავშირებით ექსპერტებს ინფორმაცია არ აქვთ, თუმცა 

ვარაუდობენ, რომ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები ორიენტირებულები იყვნენ თავის გადარჩენაზე 

და თანამშრომლების შენარჩუნებაზე, შესაბამისად კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში 

გამოყოფილი ბიუჯეტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შეუმცირდებოდათ. მსხვილი ზომის კომპანიების  

შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ბიუჯეტი იგივე იქნება, უბრალოდ შეიცვლებოდა პრიორიტეტული 

მიმართულებები და იქნებოდა პანდემიის რეალობაზე მორგებული.

                IV. კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქება

კორპორაციული პასუხისმგებლობის  გაშუქებასთან დაკავშირებით ექსპერტების აზრი ორად არის 

გაყოფილი. მათი ნაწილი ცალსახად მიიჩნევს, რომ გაშუქება ამ კუთხით, პანდემიის პირობებში გაიზარდა. 

განსაკუთრებით, შესამჩნევი იყო ეს ცვლილება სატელევიზიო მედიაში. ტრადიციული მედია საეთერო დროს 

ხშირად უთმობდა კომპანიებს, რომლებიც საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობებს ახორციელებდნენ 

და ამით მაგალითს აძლევდნენ სხვა კომპანიებსაც. ასევე, თვალშისაცემია კომპანიების კომუნიკაციის 

სიხშირის და ხარისხის ზრდა ციფრულ პლატფორმებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიებს მოუწიათ 

ფიზიკური დისტანცირება მომხმარებლისგან და თვეების განმავლობაში მხოლოდ ონლაინ იყო შესაძლებელი 

კომუნიკაცია, მათ კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს სოციალური ქსელების გამოყენება. ექსპერტების 

მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ სიახლეები მთლიანად მოიცვა უშუალოდ პანდემიასთან დაკავშირებულმა 

მოვლენებმა და კორპორაციული პასუხიმგებლობის კუთხით გაშუქება შემცირდა. 
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               V. მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი ურთიერთობები

ექსპერტთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ პანდემიის შედეგად კომპანიებს კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მხრივ ფოკუსი თანამშრომლების კუთხით უნდა გადაეტანათ, კერძოდ: მათი უსაფრთხოების, ფსიქოლოგიური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების, კმაყოფილების დონის ზრდისა და მათზე ზიანის შემცირების კუთხით. 

თუმცა მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ცვლილებების განხორციელება და თანამშრომლების მხარდაჭერა 

მხოლოდ ძლიერმა და მსხვილი ზომის კომპანიების ნაწილმა შეძლო. აღინიშნა, რომ პანდემიის პერიოდში 

მსხვილი ზომის კომპანიების მიერ მიღებული ზომები თანამშრომლებზე ზრუნვის კუთხით მეტ-ნაკლებად 

დამაკმაყოფილებელია, ხოლო საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებში პანდემიის გავლენა განსახვავებულია-

თანამშრომლებზე ზრუნვის მექანიზმები არ არის შესაბამისად გამართული. პანდემიის პერიოდში საშუალო 

და მცირე ზომის ბიზნესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპანიის ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება 

აღმოჩნდა, შესაბამისად ექსპერტების აზრით, ამ პერიოდში ნაკლები ყურადღება დაეთმო კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის საკითხებს.

ერთ-ერთი რესპონდენტის აზრით, პანდემიის გავლენით კომპანიების უმეტესობაში თანამშრომლების 

მდგომარეობა გაუარესდა, რაც განაპირობა კომპანიებში არსებულმა სუსტმა კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის მექანიზმებმა. 

ექსპერტთა ნაწილი თვლის, რომ პანდემიის პერიოდში თანამშრომელთა მხარდაჭერის ინიციატივების 

გააქტიურება გარკვეულწილად გამომდინარეობდა სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი რეგულაციებიდან. 

ერთ-ერთი ექსპერტი, ხაზს უსვამს სოციალურ გვერდებზე კომპანიების აქტიურობის საკითხს; მისი აზრით, 

პანდემიის პერიოდში მსხვილი ზომის კომპანიები ხშირად აშუქებდნენ თანამშრომლების უსაფრთხოებასა 

და მათი მორალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვის მაგალითებს.

ექსპერტთა ნაწილს უჭირს ამ საკითხებზე ზუსტი ინფორმაციის მოწოდება, თუმცა აღნიშნავენ, რომ პანდემიის 

პერიოდში არ სმენიათ, რომ რომელიმე კომპანიას დისკრიმინაციული ქმედებები განეხორციელებინა 

თანამშრომლებზე; არ ახსენდებათ გენდერული პრობლემების ფაქტები, თუმცა ვერც გაუმჯობესებას 

ამჩნევენ ამ მიმართულებით. 

ასევე, ერთ-ერთმა რესპონდენტმა გამოყო კონკრეტული ბიზნეს სფეროები, სადაც პანდემიამდეც 

შეინიშნებოდა გარკვეულწილად თანამშრომლების მხარდაჭერის კუთხით პრობლემები, ხოლო პანდემიის 

პირობებში კი თვლის, რომ ეს პრობლემა კიდევ უფრო გამძაფრდა; ესენია: სუპერმარკეტებისა და საცალო 

ვაჭრობის ქსელები.

პანდემიამ დააჩქარა ეკონომიკის ელექტრონულ პლატფორმაზე გადაწყობის პროცესი და დაანახა 

კომპანიებს, რომ დისტანციურ რეჟიმშიც შესაძლებელია სამუშაო პროცესის წარმართვა. 

ექსპერტთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ Covid 19-ის გავლენით კომპანიების დიდმა ნაწილმა დაინახა 

დიჯიტალიზაციისა და ონლაინ პლატფორმებზე გადაწყობის მნიშვნელობა, შესაბამისად პანდემიას ამ 

მხრივ ჰქონდა აქსელერატორის როლიც. გამოკითხულთა უმეტესობის აზრით, ტექნოლოგიების ინტენსიურ 

გამოყენებაზე გადავიდა ყველა ის კომპანია, რომელსაც ბიზნეს მოდელიდან გამომდინარე ჰქონდა მსგავსი 

შესაძლებლობა; მათ დისტანციურ ონლაინ პლატფორმებზე გადააწყვეს სამუშაო პროცესები, გადაერთნენ 

ონლაინ ვაჭრობაზე იმისათვის, რომ პანდემიის კრიზისულ პერიოდში გადაერჩინათ კომპანიები, ასევე 

ეზრუნათ თანამშრომლებისა და მომხმარებლების უსაფრთხოებაზე.
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ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ კომპანიებმა, რომლებმაც იგრძნეს კრიზისი და მოახერხეს სწრაფი 

რეაგირება, შეძლეს ფინანსურად ნაკლებად დაზარალებულიყვნენ. ერთი-ერთი ექსპერტის აზრით, ბიზნესები 

არასაკმარისი ინტენსივობით გადადიან ონლაინ პლატფორმებზე “პანდემიის პერიოდში უმეტესობა 

კომპანიებისა დარჩა მოლოდინის რეჟიმში და მხოლოდ 2020 წლის ბოლოსთვის დაიწყეს დიჯიტალიზაციის 

პროცესი“; ექსპერტი ამბობს, რომ შესაბამისად, მსგავსი კომპანიები მეტადაც დაზარალდნენ. 

ინოვაციურ მიდგომად დასახელდა: დიჯიტალიზაცია, ელექტრონული კომერციის დანერგვა/განვითარება, 

საინფორმაციო ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა და აქტიური გამოყენება, აიტი ტექნოლოგიების 

ათვისება. 

                VI. ძირითადი ბიზნეს პრობლემები და ახალი შესაძლებლობები
 

ექსპერტები ადასტურებენ, რომ პანდემიამ ბიზნესის ზოგიერთ სფეროს მოუტანა ახალი შესაძლებლობები, 

ასევე დააფიქრა მდგრადობის მნიშვნელობის საკითხზე; აღინიშნა, რომ კრიზისის შესაძლებლობად გამოყენება 

ზოგიერთი სფეროს წარმომადგენელმა კომპანიებმა უკეთ შეძლეს, კერძოდ ხაზი გაესვა: საკურიერო/

საფოსტო, ფარმაცევტული სფეროს კომპანიებს; ასევე, გამოიკვეთა ბაზარზე სტარტაპების დაარსების 

ტენდენციის ზრდა, განსაკუთრებით: სადეზინფექციო ხსნარების, პირბადეების, მიწოდების სერვისის 

სტარტაპები. ექსპერტთა აზრით, კომპანიებმა, რომელთაც დროულად მოახერხეს შესაძლებლობების 

დანახვა და მათი ათვისება კრიზისთან გამკლავება შედარებით უფრო მარტივად შეძლეს. კომპანიების 

ნაწილმა დაინახა: დიჯიტალიზაციის, ონლაინ კომერციისა და დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობა; 

ხოლო საშუალო და მცირე ზომის კომპანიები, რომელთა ბიზნეს სფეროს პანდემიის დროს საქმიანობის 

საშუალება არ მიეცა განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა, შესაბამისად მსგავსი კომპანიების 

უმეტესობამ აქცენტი ცვალებად გარემოში ადაპტაციასა და გადარჩენაზე გადაიტანა. ასევე, ექსპერტთა 

აზრით, პანდემიამ ბიზნესს აჩვენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კომპანიებისთვის კრიზის მენეჯმენტისა 

და რისკების მართვის გეგმის არსებობა. 

აღინიშნა, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით, საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ჯერ 

კიდევ სჭირდებათ აღნიშნული ცნების რეალური არსის გააზრება და  გათავისება; პანდემიის გავლენით, 

კომპანიებმა დაინახეს დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობები და სავარაუდოა, რომ სამომავლოდ 

ამ მხრივ მათი მიდგომები შეიცვლება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ფინანსური მდგრადობის შენარჩუნება 

და ცვალებად გარემოში კომპანიების გადარჩენის საკითხი აღმოჩნდა. ერთი-ერთი რესპონდენტის აზრით, 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით კომპანიები მხოლოდ იმ მიმართულებებით აქტიურობენ, 

სადაც ბიზნესისთვის პოტენციურ სარგებელს ხედავდნენ.

ექსპერტთა აზრით, კრიზის დროს გამოიკვეთა რიგი შიდა და გარე პრობლემებისა, კერძოდ დაფიქსირდა 

შემდეგი შიდა პრობლემები: ფინანსური სტაბილურობის საკითხი- ფინანსური რესურსების მობილიზების 

პრობლემა, განსაკუთრებით იმ კომპანიების მაგალითზე, რომელთაც არ აქვთ საერთაშორისო 

წარმომადგენლობა; ორგანიზაციის მართვასა და გადაწყვეტილებების მიღების საკითხებში ცვლილებების 

აუცილებლობა (ერთ-ერთი ექსპერტის აზრით, კომპანიები გუნდური მუშაობისა და გუნდურად 

გადაწყვეტილების მიღების სტილზე უნდა გადაეწყონ); ასევე, დაინახეს დასაქმებულთა კმაყოფილებისა და 

მათი მოტივაციის ამაღლების მხრივ კომპანიების გააქტიურების საჭიროება; 

გარე პრობლემებად დასახელდა: კომუნიკაციის პროაქტიულობის საჭიროებისა და საკომუნიკაციო 
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არხების შესაბამისობის საკითხი, ის თუ რამდენად იყო გამართული მომხმარებელთან და მომწოდებელთან 

საურთიერთობოდ საკომუნიკაციო არხები; დიჯიტალიზაციის აუცილებლობა და ონლაინ პლატფორმაზე 

გადასვლასთან დაკავშირებული გამოწვევები- დაგვიანებული რეაგირება, გაზრდილი ხარჯები და ა.შ. 

ექსპერტთა აზრით, პანდემიის შედეგად წამოჭრილ პრობლემებთან გამკლავება განსაკუთრებით საშუალო 

და მცირე ზომის კომპანიებს მოუწევთ, რომელთათვისაც მთავარ გამოწვევას კომპანიების გადარჩენისა და 

სტაბილურად ფუნქციონირების საკითხი წარმოადგენს; ხოლო, რაც შეეხება მსხვილი ზომის კომპანიებს, 

აღინიშნა, რომ მათ აქცენტი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებასა და გეგმის აქტიურ განხორციელებაზე 

უნდა გადაიტანონ. 

ექსპერტები თვლიან, რომ ბიზნესების გარკვეულმა ნაწილმა, რომელთაც მოახერხეს დროული რეაგირება 

და გადართვა ახალ რეალობაზე მოახერხეს გამოწვევების დაძლევა, ხოლო ის კომპანიები, რომელთაც 

გამოიჩინეს სიხისტე მეტი სირთულეების წინაშე აღმოჩნდნენ. გაიხსენეს, ასევე მაგალითი, როდესაც 

მიუხედავად სწრაფი რეაგირებისა და შესაბამისი ზომების გატარებისა, კომპანიამ ვერ მოახერხა პანდემიით 

გამოწვეული პრობლემების დაძლევა, კერძოდ: ახსენა აქსესუარებით ვაჭრობის საკამოდ მსხვილი კომპანია, 

რომლისთვისაც ონლაინ გაყიდვები არ აღმოჩნდა წარმატებული და მოუწია ბაზრიდან გასვლა. 

ერთ-ერთი ექსპერტის აზრით, კრიზისის პერიოდში იყო გარკვეული შეფერხებები, თუმცა ახლა კომპანიების 

უმეტესობას გადაწყობილი აქვს პროცესები და ახალი რეალობის შესაბამისად ხერხდება ოპერირების 

გაგრძელება.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის განახლებული სტრატეგია: ექსპერტთა აზრით,  კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავების აუცილებლობა მსხვილი ზომის კომპანიებმა უფრო 

დაინახეს, ვიდრე საშუალო და მცირე ზომის ბიზნესებმა, ვინაიდან კრიზისული სიტუაციიდან გამომდინარე, 

მათთვის პრიორიტეტს კომპანიის გადარჩენის საკითხი წარმოადგენს.  

ერთ-ერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის შემუშავება 

ისეთივე მნიშვნელოვანია კომპანიებისთვის, როგორც ბიზნესის მომგებიანობის განსაზღვრა, შესაბამისად 

თვლის, რომ აუცილებელია თითოეულმა კომპანიამ სწორად განსაზღვროს თუ ვისზე რა გავლენას ახდენს 

და შეიმუშაოს კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგია. 

რესპონდენტთა ნაწილი თვლის, რომ პანდემიის პერიოდში კომპანიებმა დაინახეს ახალი მიმართულებები 

(მაგ: დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობა), რისთვისაც აუცილებლად დასჭირდებათ სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება, ასევე კომპანიების უმრავლესობამ პანდემიის დროს დაინახა კრიზისის მართვის სტრატეგიისა 

და სამოქმედო გეგმის შემუშავების აუცილებლობაც. 

                VII. მულტი-სექტორული თანამშრომლობა კორპორაციული 
               პასუხისმგებლობის ფარგლებში

პარტნიორობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან: ექსპერტთა მხრიდან ხაზი გაესვა არასამთავრობო 

სექტორთან პარტნიორობის მნიშვნელობას, აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით შეინიშნება წინგადადგმული 

ნაბიჯები; პანდემიის პირობებში ბიზნესმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს 

ერთობლივად მუშაობა პრობლემების მოსაგვარებლად, გამოიკვეთა პარტნიორული პროექტების 

ზრდა- ბაზრის კვლევის მიმართულებით, საქველმოქმედო აქტივობების კუთხით, ასევე კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის დაჯილოდოების კონკურსის ფარგლებშიც გაიზარდა პარტნიორული პროექტების 

რიცხვი. თუმცა, საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ბიზნესი არასამთავრობო ორგანიზაციებს პარტნიორ 
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ორგანიზაციებად ნაკლებად მოიაზრებს, მათი თანამშრომლობა ძირითადად მაშინ დგება, როდესაც 

კონკრეტული საჭიროება იკვეთება და საჭირო ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციის მოძიება/ჩართვა. 

ერთ-ერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლამ გარკვეული დაბრკოლებები 

წარმოშვა, ვინაიდან ურთიერთობები მეტად ფორმალური გახდა დაიკარგა მოქნილობა, ასევე აღარ 

ტარდება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, სადაც შესაძლებელი იყო დასწრება და ახალი საინტერესო 

პროექტებისა თუ თემების ინიცირება. 

პარტნიორობა მთავრობასთან: გამოკითხულ ექსპერტთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ პანდემიის 

პერიოდში აუცილებლობიდან გამომდინარე კერძო სექტორისა და მთავრობის ურთიერთობა გააქტიურდა, 

დისტრიბუციისა და სხვადასხვა ფინანსური დახმარებების გაწევის კუთხით, ასევე ორივე მხარე აქტიურად 

იყო ჩართული კომუნიკაციასა და რეგულაციების შემუშავების პროცესში. მიუხედავად ურთიერთობის 

გააქტიურებისა და რეგულაციების შემუშავებაში ბიზნესის ჩართულობისა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ 

ზოგიერთი სფეროს წარმომადგენელ ბიზნესთან მეტი კომუნიკაცია იყო საჭირო, დადასტურებული ფაქტების 

მოყვანით (კვლევებით) უნდა განემტკიცებინათ კონკრეტული გადაწყვეტილებები (მაგ: სარესტორნო 

ბიზნესი, სპორტ დარბაზები). 

პარტნიორობა სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან: პანდემიის პერიოდში გამოიკვეთა შემთხვევები, 

როდესაც კონკურენტი კომპანიები ერთობლივი ძალისხმევით ცდილობდნენ სფეროში არსებული 

სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრას. ექსპერტთა აზრით, ბიზნესმა შეძლო კრიზის დროს კარგი ქსელური 

დამოკიდებულების მაგალითები შეექმნა და საერთო მიზნების მისაღწევად გაერთიანებულიყო. 

               VIII. კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით 
               საინტერესო მიგნებები და აღმოჩენები

გამოკითხული ექსპერტების ნაწილმა აღნიშნა, რომ პანდემიის პერიოდში კომპანიები გააქტიურდნენ 

არა მხოლოდ საქველმოქმედო დახმარებების კუთხით, ასევე უშუალოდ ახდენდნენ მათი სერვისებისა და 

პროდუქტის მიწოდების კუთხით სხვადასხვა საინტერესო აქტივობების განხორციელებას; მაგ:  ხდებოდა 

უფასოდ სერვისების მიწოდება, ტრენინგების ორგანიზება/ჩატარება და სხვა. 

საინტერესო იყო პარტნიორებზე ზრუნვის მაგალითებიც, როდესაც ხდებოდა სხვადასხვა სახის შეღავათების 

შეთავაზება, დახმარებების გაწევა.

ერთ-ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რომ ჩამოთვლილ ცვლილებებში მთავრობის როლი დიდია, მათ მიერ 

გატარებული რეგულაციები ავალდებულებდა კომპანიებს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. 

თვისებრივი კვლევის ანალიზი: ფოკუს-ჯგუფები ბიზნეს სექტორთან ქვემოთ მოცემულ შედეგებში 

მოცულია  3 ფოკუს - ჯგუფის ფორმატის სესიის ანალიზი. თითოეული ფოკუს-ჯგუფის ფორმატის სესია 

ჩატარდა ცალ-ცალკე მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიასთან. ფოკუს-ჯგუფის სესიაში 

მონაწილეობაზე დაგვთანხმდა 6 მსხვილი, 5 საშუალო და 6 მცირე ზომის კომპანიის წარმომადგენელი. 

ფოკუს-ჯგუფის სესიების ანალიზი დაფუძნებულია შემდეგი სფეროების წარმომადგენელი კომპანიების 

მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე: საბანკო, სადაზღვევო, სასტუმრო, სამედიცინო, სამშენებლო, სავაჭრო, 

საგამომცემლო და პროფესიული მომსახურებები. 
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ანალიზის მომცველი ძირითადი საკითხები:

I. სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართ და 

პრიორიტეტული მიმართულებები

II. კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი 

III. მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი ურთიერთობები

IV. ძირითადი გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები

V. მულტი-სექტორული თანამშრომლობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში
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მსხვილი ბიზნესი

I.სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართ და 
პრიორიტეტული მიმართულებები

ფოკუს-ჯგუფზე დამსწრე კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ მსხვილი ზომის კომპანიები 

პანდემიის პერიოდში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით უფრო გააქტიურდნენ,  

გამოიკვეთა/დაიხვეწა პრიორიტეტული მიმართულებები, ასევე დაემატათ ახალი აქტივობები, რომლებიც 

კრიზისული რეალობიდან გამომდინარე უფრო რელევანტური აღმოჩნდა კომპანიებისთვის. მსხვილი ზომის 

კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ კრიზისმა გააძლიერა მათი ბიზნესის კორპორაციული 

პასუხისმგებლობა და ყოველი მათგანისთვის უფრო პრიორიტეტული გახდა თანამშრომლებზე ზრუნვა, 

მათი უსაფრთხოება და სამუშაო ადგილების შენარჩუნება.

მსხვილ ბიზნესთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის სესიის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ  დღესდღეობით, ქართულ ბაზარზე, საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები არიან ის კომპანიები, 

რომლებიც ყველაზე უფრო სისტემურად მუშაობენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით. 

საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების თქმით, კოვიდ-19-ის გამოჩენის შემდგომ გაიზარდა, 

როგორც მათი აქტივობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით, ასევე გაიზარდა მათი ბიუჯეტიც 

ამ მიმართულებით. მათი თქმით, დღეს კორპორაციული პასუხისმგებლობა არის ერთ-ერთი წამყვანი 

მიმართულება მათ კომპანიებში.

მსხვილი ზომის კომპანიების წარმომადგენლები კორპორაციული პასუხისმგებლობის ძირითად 

პრიორიტეტულ მიმართულებებად განათლებას, ბიზნესის ხელშეწყობას და დასაქმებას ასახელებენ. 

ფოკუს-ჯგუფზე გამოიკვეთა საინტერესო პროექტები, რომელებიც მიმართული იყო განათლების 

თანაბარი პირობების შექმნისკენ, როგორც სკოლის მოსწავლეებში, ასევე სტუდენტებში. აღნიშნული 
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სეგმენტი გამოკითხული  კომპანიების უმრავლესობამ შეძლებისდაგვარად უზრუნველყო ინტერნეტით,  

კომპიუტერებით და სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმებზე უფასო წვდომით. ასევე, ერთ-ერთმა 

კომპანიამ წამოიწყო საინტერესო პროექტი, რომელიც ბიზნესის მხარდაჭერისკენ იყო მიმართული და 

უზრუნველყოფდა, რომ ბიზნესები გადარჩენილიყვნენ პანდემიის დროს და სრულფასოვნად შეძლებოდათ 

დაბრუნებოდნენ სამუშაო პროცესს მისი დასრულების შემდეგ. ასევე, ნაბიჯები იყო გადადგმული ტურიზმის 

სფეროსთან დაკავშირებული ბიზნესების მიმართ, რაც გულისხმობდა მათ დახმარებას შიდა ტურიზმის 

გააქტიურების კუთხით.

რესპონდენტებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ ყველა კომპანია შეძლებისდაგვარად ეხმარებოდა სამედიცინო 

სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს, უზრუნველყოფდნენ მათ სხვადასხვა ჰიგიენური საშუალებებით და 

ვირუსისგან დამცავი აღჭურვილობით.

ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ფოკუს ჯგუფზე სტუმარ-მასპინძლობის სექტორს წარმოადგენდა 

აღნიშნავს, რომ მათ მოუწიათ თანამშრომლების დროებით, უხელფასო შვებულებაში გაშვება. თუმცა, 

პანდემიიდან გამომდინარე მათ შეძლეს, რომ პრობლემის საინტერესო გადაწყვეტა მოეძებნათ -  კომპანიამ 

დააარსა კერძო ფონდი, რომელმაც 13 000 ევროს მობილიზება შეძლო და რამდენიმე ეტაპად დაეხმარა 

უხელფასოდ დარჩენილ თანამშრომლებს.

სტრატეგია: მსხვილი ზომის კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ არ შეუცვლიათ პანდემიამდე 

გაწერილი კორპორაციული პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული მიმართულებები. თვლიან, რომ მათი 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგია სწორი და შესაბამისი აღმოჩნდა, სრულად მოერგო ახალ 

რეალობასაც და შესაბამისად პანდემიის მიზეზით არ მოუწიათ სტრატეგიის გადახედვა და ცვლილებების 

შეტანა, პირიქით, გააქტიურდნენ აღნიშნული მიმართულებების განხორციელების კუთხით. 

ფოკუს-ჯგუფზე დამსწრე ყველა რესპონდენტი ერთხმად აღნიშნავს, რომ პანდემიამ საკმაოდ დააჩქარა 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი მათ კომპანიებში. ერთ-ერთი ფოკუს ჯგუფის მონაწილის თქმით, 

სიტუაცია იმდენად ფორსმაჟორული იყო, რომ ამ პერიოდში გადაწყვეტილებებს უშუალოდ CEO იღებდა, 

ხოლო სხვადასხვა საკითხების განხილვა უმოკლეს ვადებში  ხდებოდა. მათი თქმით, პანდემიამ მოხსნა 

ყველა ბიუროკრატიული პრობლემა, რაც სხვა დროს აფერხებდა მუშაობის პროცესს. ტემპები იმდენად 

აჩქარებულია, რომ უკვე ვეღარც წარმოუდგენიათ სხვა რეჟიმში მუშაობა.

მსხვილი ზომის კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პანდემიამ გაზარდა თანამშრომლების 

მიმართ ზრუნვის  მნიშვნელობა და მასთან დაკავშირებით გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები. 

უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად დასახელდა თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც 

თავდაპირველად ბუნდოვანმა რეალობამ და ახალმა სამუშაო (დისტანციურმა) რეჟიმმა დაამძიმა. ამ 

პრობლემასთან საბრძოლველად კომპანიებმა საუკეთესო მეთოდად თანამშრომლებთან მუდმივი 

კომუნიკაცია დაასახელეს, რის უზრუნველსაყოფადაც შეიძინეს სხვადასხვა სერვისები და პლატფორმები, 

რომლებმაც ეფექტურად ჩაანაცვლეს სამუშაო შეხვედრები და ის ფიზიკური კონტაქტის საჭიროება, 

II. კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილების    მიღების პროცესი 

III. მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი ურთიერთობები
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რომელიც პანდემიამ შეზღუდა. 

ასევე, ყურადღება გაამახვილეს თანამშრომელთა უსაფრთხოებაზე უშუალოდ ვირუსის გავრცელების 

თავიდან აცილების კუთხით. ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებში სახელდება ნაწილობრივ 

დისტანციური მუშაობა, სამუშაო სივრცეების სრული აღჭურვა უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინვენტარით, 

შეცვლილი სამუშაო რეჟიმი და თანამშრომლების რამდენიმე ნაკადად მუშაობა, რაც აპრობირებული 

მეთოდია ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად, ასევე გამოიკვეთა ონლაინ პროდუქტების და სერვისების 

დანერგვა.

განსხვავებული პრაქტიკა  დაასახელა სასტუმროების ქსელის წარმომადგენელმა; მომხმარებლის 

უსაფრთხოებისთვის მათ დანერგეს ახალი მიდგომები უშუალოდ სასტუმროს ნომრების დასუფთავების 

კუთხით, რაც კლიენტებს დამატებით უსაფრთხოების შეგრძნებას უქმნის და ბრენდის მიმართ მეტი ნდობით 

განაწყობს.

მსხვილი ზომის კომპანიებიდან, საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ პანდემიის 

პერიოდში მათმა ორგანიზაციებმა ნათლად დაინახეს ის ბიზნეს შესაძლებლობები, რაც ონლაინ სერვისების 

და პროდუქტების განვითარებას ეხება. მათი თქმით, ის, რაც ჩანაფიქრში იყო წლების მანძილზე და 

სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიების შედეგადაც კი ვერ მიიღწეოდა, შეძლო პანდემიამ - ონლაინ 

სერვისების მომხმარებელთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა ყველა ასაკობრივი სეგმენტიდან.

კიდევ ერთ შესაძლებლობად  დასახელდა დისტანციური სამუშაო პროცესი; აღინიშნა, რომ დისტანციურ 

სამუშაო პროცესს თავდაპირველად სკეპტიკურად უყურებდნენ და  შეუძლებლად ეჩვენებოდათ, თუმცა 

პანდემიის პერიოდში გახდა სრულიად რეალური და აღმოაჩნდა ბევრი დადებითი მხარე.

სასტუმროების ქსელის წარმომადგენელი პრობლემად და გამოწვევად მიიჩნევს იმას, რომ რეგულაციებიდან 

გამომდინარე მოუწიათ თანამშრომლების გაშვება და ეს იყო ურთულესი გადაწყვეტილება მათთვის. 

შესაძლებლობად დაასახელა ის დრო, რომელიც მიეცათ პროცესების გადასახედად, რის შედეგადაც 

გამოსწორდა ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. სასტუმროს ქსელის წარმომადგენელმა აღნიშნა, 

რომ გადაიხედა მარაგების შევსების პროცესი და დაკორექტირდა ხარვეზები, შესაბამისად აღმოიფხვრა 

საკვები პროდუქტების ჭარბი მომარაგების საკითხი; სასტუმროში აღწერილი ჭარბი საკვები პროდუქტების 

მარაგები დაურიგდათ თანამშრომლებს და მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლებს).

პანდემიამ გაააქტიურა ურთიერთობები, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორთან. 

ზოგადად, კრიზისმა დაანახათ სხვადასხვა სექტორების თანამშრომლობის მნიშვნელობა და ეფექტურობა. 

ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ თუ სხვა დროს სამთავრობო სექტორთან ურთიერთობისას 

ძირითადი პრობლემა ბიუროკრატია და დროში გაწელილი პროცესები იყო, პანდემიის პერიოდში მსგავსი 

პრობლემები მინიმუმამდე დავიდა და ყველა ჩართული მხარე ცდილობდა მაქსიმალურად და სწრაფად 

დაედო კონკრეტული შედეგი. არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობას და მათ როლს, სხვადასხვა 

მიმართულებით დადებითად აფასებს ყველა სექტორის წარმომადგენელი.

IV. ძირითადი გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები

V. მულტი-სექტორული თანამშრომლობა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის ფარგლებში
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საშუალო ზომის კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოში კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის  სტრატეგია უმეტესად მსხვილი ზომის კომპანიებს აქვთ, თუმცა მათი დაკვირვებით ხშირ 

შემთხვევაში რთულია კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის მარკეტინგული სტრატეგიისგან 

განსხვავება და ბევრ კომპანიას უბრალოდ მარკეტინგული სტრატეგია აქვს „შეფუთული“ კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის სტრატეგიის სახელით.

საშუალო ზომის კომპანიების გადმოსახედიდან, ამ ზომის კომპანიებში ძირითადად შიდა რესურსით 

შემუშავებული სამოქმედო გეგმა არსებობს, ხოლო გარე კონსულტანტების ასაყვანად ხშირად ვერ 

ხერხდება სახსრების გამოყოფა. შესაძლებელია საშუალო ზომის კომპანიაში იყოს კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის სტრატეგია (გეგმა) შემუშავებული, თუმცა კომპანიის შიგნით გაჭირდეს ამ 

მიმართულებებზე პასუხისმგებლობის აღება/ შესაბამისი კადრის მოძებნა (განსაკუთრებით კოვიდის 

სიტუაციიდან გამომდინარე). კოვიდის პირობებში, არ გამოიკვეთა საშუალო ზომის ბიზნესის შემთხვევაში 

ახალი კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის შემუშავების საჭიროება.

აღინიშნა, რომ სასარგებლო იქნებოდა საშუალო ზომის კომპანიების  წარმომადგენლებისათვის 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით ცნობადობის გაზრდა. საჭიროა კომპანიებმა დაინახონ 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის რეალური ღირებულება, იცოდნენ სად ივლება ზღვარი მარკეტინგსა 

და კორპორაციულ პასუხისმგებლობას შორის, ამ მხრივ მენეჯერების აზრით, არასამთავრობოების მხრიდან 

გარკვეული მხარდაჭერა და კონსულტაციები დაეხმარებოდა საქართველოში მოქმედ ბიზნესებს. თუ 

არასამთავრობოები გააქტიურდებიან და ხელს შეუწყობენ ბიზნესს, თვლიან, რომ აუცილებლად მოხდება 

საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაძლიერება და უკეთ ათვისება.

საშუალო ზომის კომპანიების წარმომადგენელთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ პანდემიის პერიოდში 

ძირითადად ახორციელებდნენ ერთჯერად აქტივობებს, განსაკუთრებით გააქტიურდნენ მოწყვლადი 

საშუალო ბიზნესი

I. სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართ და   
პრიორიტეტული მიმართულებები
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ჯგუფების (მოხუცებულთა) დახმარების მხრივ.

კომპანიები, რომელთაც არ აქვთ კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულება სტრუქტურირებული, 

პანდემიის პერიოდში ერთჯერადი აქტივობებით გამოირჩეოდნენ - რიცხავდნენ თანხებს კოვიდ-ფონდში 

და ახორციელებდნენ საქველმოქმედო აქტივობებს. კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის 

მქონე კომპანიებმა კი შეძლეს გრძელვადიანი პროექტების ჩანიშვნა, მათ შემთხვევაში კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის კუთხით აქცენტი გაკეთდა პარტნიორთა მხარდაჭერისა და დასაქმების ხელშეწყობაზე.  

ფოკუს-ჯგუფში მონაწილე ერთ-ერთმა მენეჯერმა დააფიქსირა შემდეგი მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც 

პანდემიის დროს გრძელვადიანი ცვლილებების და პროექტების ჩანიშვნა მხოლოდ იმ კომპანიებმა შეძლეს, 

რომელთაც ისედაც გამართული და ჩამოყალიბებული აქვთ კომპანიაში კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

სტრატეგია, ხოლო დანარჩენ კომპანიებს გაუჭირდათ საქველმოქმედო აქტივობების გარდა, სხვა მხრივ 

ყოფილიყვნენ აქტიურები. 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა აზრით პანდემიის პერიოდში საშუალო და მცირე ზომის კომპანიები საკმაოდ 

რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, პრაქტიკულად თავად იყვნენ მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლები, 

თუმცა მიუხედავად ამისა, ყველა კომპანიამ, შესაძლებლობიდან გამომდინარე გაატარა  სხვადასხვა 

პასუხისმგებლიანი აქტივობა.

ფოკუს-ჯგუფის სესიის ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ საშუალო ზომის წარმომადგენელ 

კომპანიებში კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით გადაწვეტილების მიღება დაჩქარდა და პროცესი 

გამარტივდა, მეტად მოქნილი გახდა, ბიუროკრატიულმა საკითხებმა დაკარგა აქტუალობა. ფოკუს-ჯგუფზე 

დამსწრე მენეჯერების აზრით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დაჩქარება გამოიწვია კომპანიების  

შიდა რესურსების მობილიზებამ, ყველა გაერთიანდა ერთი მიზნის გარშემო. თვლიან, რომ პანდემიის 

პერიოდში სწრაფი რეაგირება კრიზისული მენეჯმენტის ნაწილია, რაც  ქართულ ბაზარზე გარკვეულწილად 

აქამდეც იყო დანერგილი. ერთ-ერთმა მენეჯერმა გაიხსენა 13 ივნისის პერიოდი, როდესაც ბიზნესმა 

პრობლემების გადასაჭრელად სწრაფად მოახერხა გაერთიანება. მათი აზრით, გამონაკლისი არ იყო არც 

კოვიდის პანდემია, ამ პერიოდშიც კერძო სექტორმა სწრაფად გამოხატა დახმარების კუთხით მზაობა და 

დააფიქსირა პასუხისმგებლიანი ქცევა. 

 III. მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი ურთიერთობები

პანდემიის პერიოდში საშუალო ზომის კომპანიებში  კორპორაციული პასუხისმგებლობა თანამშრომელთა 

უსაფრთხოების კუთხით გაძლიერდა - გარდა იმისა, რომ გატარდა რეგულაციებით მოთხოვნილი ზომები, 

თანამშრომელთა უსაფრთხოებისათვის გადაიდგა დამატებითი ნაბიჯებიც. მენეჯერებმა აღნიშნეს, რომ ის 

კომპანიები, რომელთაც ძირითადი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე შეეძლოთ დისტანციურ რეჟიმზე 

გადასვლა თავიდანვე გადაეწყვნენ ონლაინ მუშაობის პლატფორმებზე (განსაკუთრებით მომსახურების 

სფერო და საკონსულტაციო კომპანიები). რაც შეეხება სფეროებს, რომელთაც საქმიანობიდან გამომდინარე 

უწევდათ ფიზიკურად სამუშაო ადგილებზე დარჩენა (მაგ: წარმოება),  დასჭირდათ კომუნიკაციის გაძლიერება, 

შეხვედრების ორგანიზება, ტრენინგების ჩატარება, რომ შეძლებოდათ უსაფრთხოდ  მუშაობის განსხვავებულ 

II. კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი 
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რეჟიმზე (უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ჭრილში) გადასვლა. საშუალო ზომის კომპანიებისთვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ბიზნესის უწყვეტი ფუნქციონირების შესაძლებლობა აღმოჩნდა, იმისათვის, 

რომ არ შეეწყვიტათ და თან მაქსიმალურად უსაფრთხოდ გაეგრძელებინათ მუშაობა, დასჭირდათ მყისიერი 

რეაგირება, სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი ზომების გატარება. 

ფოკუს-ჯგუფის სესიაზე დამსწრე წარმომადგენელთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ პანდემიის პირველ 

ეტაპზე იყო გარკვეული ფსიქოლოგიური შოკი, აქამდე არცერთ მენეჯერს სამუშაო პრაქტიკაში, ასევე 

არც ტრენინგებზე  არ შეხვედრია მსგავსი ქეისი, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო პანდემიის პირობებში; 

შესაბამისად იყო დაბნეულობის მომენტებიც, თუმცა შემდეგ მოხერხდა თანამშრომელთა გაერთიანება, 

გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები, ამაღლდა თანამშრომელთა ცნობიერება, რამაც გამოიწვია კომპანიის შიდა 

გაძლიერება და მეტი ერთსულოვნება. ხაზი გაესვა, რომ თანამშრომელთა მოტივაციის შენარჩუნებისა და 

მათი მხარდაჭერისათვის უმნიშვნელოვანესი იყო  ხელფასის სტაბილური მიწოდების საკითხიც, რისთვისაც 

მობილიზდა და დაიხარჯა საშუალო ზომის კომპანიების რესურსების ყველაზე დიდი ნაწილი; თვლიან, 

რომ ხელფასის და სამუშაო ადგილების შენარჩუნება პანდემიის პერიოდში დადებითად აისახებოდა 

თანამშრომელთა განწყობასა და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, ასევე ხაზი გაესვა კომუნიკაციის 

მნიშვნელობას და ამ მხრივ თანამშრომელთა მხარდაჭერის საკითხს; მათი აზრით, კომპანიები პანდემიის 

პერიოდში მუდმივად ცდილობდნენ კომუნიკაციის მეშვეობით გაემხნევებინათ თანამშრომლები, 

განსაკუთრებით პანდემიის პირველ ეტაპზე, როდესაც მათი უმრავლესობა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე 

გადავიდა,  რაც მკვეთრად განსხვავებული რეალობა აღმოჩნდა ყველასთვის;  აღინიშნა, რომ პანდემიით 

გამოწვეულ საერთო გამოწვევებს გამოკითხული ბიზნესების უმრავლესობა მეტი პასუხისმგებლობით შეხვდა, 

ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილების კუთხით მეტ-ნაკლებად ყველა საშუალო ზომის კომპანიამ 

მოახერხა სტაბილურად აეწყო პროცესები, თუმცა  ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ფინანსური სტაბილურობის 

შენარჩუნება.

ასევე აღინიშნა, რომ თანამშრომელთა უსაფრთხოებისათვის გამოკითხულ საშუალო ზომის კომპანიებში 

გამოიკვეთა სხვადასხვა ინოვაციური მიდგომებიც, შეიქმნა ვებ-გვერდები, სადაც ხდებოდა ინფორმაციების 

გაზიარება და კომუნიკაცია, ასევე კომპანიებმა დანერგეს და შეიმუშავეს გარკვეული სახის სიახლეები, 

განაახლეს ონლაინ პლატფორმები, დახვეწეს შეთავაზებული სერვისები და პროდუქტები მოარგეს არსებულ 

გარემო ფაქტორებს, რაც მათი აზრით კიდევ უფრო მეტად ხაზს უსვამს ბიზნესის პასუხისმგებლიან ქცევას. 

  IV. ძირითადი გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები

ფოკუს-ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ საშუალო ზომის კომპანიებში ძირითად პრობლემად გამოიყო 

ტექნიკური აღჭურვის საკითხები, გამოწვევა იყო თანამშრომლების საჭირო ტექნიკით დროულად 

უზრუნველყოფა, ასევე ტექნოლოგიური გადაწყობის მხრივ პროცესის გაციფრულება, რაც დაახლოებით  

1 თვის ვადებში მოხერხდა. კრიზისმა გამოავლინა ძლიერი მხარეებიც და მობილიზების უნარიც, რამაც 

უზრუნველყო ბიზნესის უწყვეტობაც.  საკონსულტაციო და მსგავსი სერვისების მიმწოდებელმა კომპანიებმა 

აღნიშნეს, რომ პროცესების ონლაინ პლატფორმებზე გადაწყობის მხრივ პრობლემები არ ჰქონიათ, მათ 

შემთხვევაში დაფიქსირდა სახელმწიფო სერვისების მომწოდებელ კომპანიებთან კომუნიკაციის პრობლემა, 

მაგ: კვლევების საჭიროებიდან გამომდინარე უწევდათ სხვადასხვა ინფორმაციის გამოთხოვა, რასაც 

დაგვიანებულად აწვდიდნენ, ამიტომ ხდებოდა პროექტების ვადების დროში გაწელვა.
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მენეჯერების ნაწილმა აღნიშნა, რომ პანდემიის პირველ ეტაპზე გამოიკვეთა ფსიქოლოგიური 

პრობლემებიც. ძირითადად მოულოდნელობისგან და გაურკვევლობისგან წარმოიქმნა სამუშაო პროცესში 

შეფერხებები; მათი თქმით, თავდაპირველად ბიზნესს ყველაზე მეტად გაუჭირდა სწრაფად გადასულიყო 

დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე. 

კარ-ფანჯრების მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ მათ კომპანიაში გამოიკვეთა 

სტრუქტურული ერთეულები, რომელთა შემთხვევაშიც სრულად გამართლდა სამუშაო პროცესის დისტანციურ 

რეჟიმზე გადაწყობა, მაგ: მარკეტინგის დეპარტამენტის მუშაობა, რომელსაც პანდემიის პერიოდში არანაირი 

შეფერხება არ ჰქონია.

აღინიშნა, რომ ბიზნესმა პანდემიის დროს დაიწყო პროცესების გაუმჯობესების კუთხით ფიქრი, რასაც 

მოჰყვა პროდუქტების/სერვისების შემუშავება და გაუმჯობესება, აქედან გამომდინარე გამოჩნდა ახალი 

ბიზნეს შესაძლებლობები, რომლებიც გარკვეულმა ბიზნესებმა აითვისეს კიდეც. მაგ: ერთ-ერთმა  კომპანიამ 

დაიწყო დისტანციის დასაცავად ახალი პროდუქტის - სხვადასხვა სახის ტიხრების წარმოება (მანქანებისთვის, 

მაღაზიებისთვის და ა.შ).

მენეჯმენტ საკონსულტაციო სფეროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ პანდემიის პერიოდში რიგ 

კომპანიებში გადაიხედა და შემცირდა კომუნიკაციის ბიუჯეტები, გაჩერდა გარკვეული  გრძელვადიანი 

პროექტებიც, თუმცა პანდემიის პერიოდში  გაჩნდა ახალი პროექტებიც, მათი კლიენტების ნაწილმა დაგეგმა 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის პროექტები, რომელთა განხორციელებაც 2021-ის ჭრილში იგეგმება. 

გამოიკვეთა, რომ პანდემიის მიზეზით ბიზნესსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეიმჩნევა 

პარტნიორობის მზარდი ტენდენცია, გაიზარდა საქველმოქმედო ტიპის პარტნიორული პროექტები.

მთავრობასთან პარტნიორობის მხრივ აზრი გაიყო, ნაწილი მენეჯერებისა აღნიშნავდა, რომ 

სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის კუთხით არც პანდემიამდე იყვნენ აქტიურები და არც პანდემიის 

პერიოდში, საშუალო ზომის კომპანიების და სახელმწიფოს თანამშრომლობის კუთხით ბოლო წლებში 

შესამჩნევი ცვლილებები არ იკვეთება; მხოლოდ წარმოების სფეროს წარმომადგენელმა კომპანიამ 

აღნიშნა, რომ მათი სფეროდან გამომდინარე მოუწიათ აქტიური მონაწილეობის მიღება მთავრობასთან 

საკომუნიკაციო შეხვედრებში. მთავრობის გადაწყვეტილებებზე იყო დამოკიდებული მათი ბიზნესის 

ფუნქციონირების საკითხი, შესაბამისად შეხვედრებში მონაწილეობით სურდათ თავიდან აერიდებინათ 

შეუსაბამო რეგულაციები, რომლებიც მათი თქმით პანდემიის პირველ ეტაპზე მიიღო სახელმწიფომ, 

მიღებული გადაწყვეტილებები საჭიროებდა გადახედვას, რეგულაციები მოითხოვდა განმარტებებს/

დაზუსტებას, რათა საფრთხე არ შექმნოდა ბიზნესის  ფუნქციონირებას.

 V. მულტი-სექტორული თანამშრომლობა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის  ფარგლებში
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მცირე ბიზნესი

მცირე ზომის კომპანიების წარმომადგენელთა უმრავლესობის აზრით, სახსრების სიმცირის გამო ამ ზომის 

ბიზნესები იშვიათად თუ ახორციელებენ  კორპორაციული პასუხისმგებლობის მასშტაბურ აქტივობებს; 

გამოკითხულმა მენეჯერებმა აღნიშნეს, რომ კორპორატიული პასუხისმგებლობაში მცირე წვლილი 

შეაქვთ: ეკოლოგიაზე ზრუნვის კუთხით-მეორადი გადამუშავებული ქაღალდის გამოყენებით, გამწვანების 

ხელშეწყობით, თანამშრომლების უფლებებზე ზრუნვით.

ხაზგასასმელია, რომ მცირე ზომის ორგანიზაციების უმრავლესობა კორპორაციულ პასუხისმგებლობას 

აიგივებს საქველმოქმედო მიმართულებასთან, აღინიშნა, რომ ამ მხრივ ისინი უფრო აქტიურებიც არიან და 

ხშირად ატარებენ ერთჯერადი საქველმოქმედო ტიპის ღონისძიებებს. 

გამოიკვეთა, რომ მცირე ზომის კომპანიებზე პანდემიის გავლენა საკმაოდ დიდი იყო, კრიზისულმა 

პერიოდმა გამოიწვია ბიზნესის ფინანსური არასტაბილურობა, რიგ კომპანიებს ნაწილობრივ მოუწიათ 

საქმიანობის შეჩერებაც გარკვეული დროით. COVID 19-ის სიტუაციიდან გამომდინარე კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის პრიორიტეტულმა მიმართულებებმა თანამშრომლებზე ზრუნვის კუთხით გადაინაცვლა.

მენეჯერთა აზრით, პანდემიამ სრულიად შეცვალა მათი მუშაობის პროცესი; განსაკუთრებით, დიდი 

ცვლილებები იყო სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელ კომპანიაში, სადაც  ამ პერიოდში დიდი 

სიფრთხილით უდგებიან, როგორც მომხმარებელთა მომსახურების საკითხს, ასევე თანამშრომლების 

უსაფრთხოებას. 

იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოში დაიხურა ბიზნესები, გაიზარდა უმუშევართა რაოდენობა. 

ფოკუს-ჯგუფზე დამსწრე მცირე ზომის კომპანიების წარმომადგენელები მათ მთავარ მიღწევად 

თანამშრომლებისთვის ხელფასებისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას თვლიან. 

I. სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
მიმართ და პრიორიტეტული მიმართულებები
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კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგია: ფოკუს-ჯგუფის ფორმატის სესიაზე დამსწრეთა აზრით, 

პანდემიის პერიოდი იყო კარგი შესაძლებლობა, რომ ბიზნესს გაეაზრებინა სტრატეგიის და შესაბამისი 

სამოქმედო გეგმის არსებობის აუცილებლობა, რაც კრიზისულ სიტუაციებში (მენეჯმენტის კუთხით) 

დაეხმარებოდა მათ.

თვლიან, რომ საქართველოში მცირე ზომის კომპანიებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაცია 

კორპორაციული პასუხისგებლობის ცნების შესახებ და არ იციან თუ რა სარგებლის მოტანა შეუძლია ამ 

მიმართულებას ბიზნესისთვის. მათი დაკვირვებით, მცირე ზომის ბიზნესებში სტრატეგია ზოგადად ძალიან 

იშვიათად აქვთ კომპანიებს, ბევრ კომპანიაში არ არსებობს, როგორც კორპორაციული პასუხისმგებლობის, 

ასევე მარკეტინგული სტრატეგიაც კი.

მენეჯერთა აზრით, კოვიდის კრიზისული სიტუაციიდან გამომდინარე მცირე ზომის კომპანიებისთვის 

ნაკლებად მნიშვნელოვანია კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის შემუშავება, თუმცა მსხვილი 

ზომის კომპანიების შემთხვევაში ხედავენ სტრატეგიის შემუშავების აუცილებლობას, ვინაიდან მათ  

გაცილებით დიდი გავლენა აქვთ თანამშრომლებზე და ზოგადად გარემოზე. აღინიშნა, რომ ჯერ მსხვილმა 

ზომის კომპანიებმა უნდა შექმნან ტრენდი და სწორად დანერგონ ეს მიდგომები ბაზარზე, მათ შემდეგ კი 

აითვისებენ დანარჩენი კომპანიებიც. 

ამ ეტაპზე, არ ჩანს სტრატეგიის შემუშავების მხრივ მცირე ზომის კომპანიების მზაობა, მათთვის პანდემიის 

პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანია ბიზნესის გადარჩენა და თანამშრომლებისთვის ხელფასების 

შენარჩუნება იყო. ძირითადად, მათი პასუხისმგებლობა გამოიხატება თანამშრომლებზე ზრუნვის საკითხში 

და მათი სურვილია, რომ შეძლონ დასაქმებული პირებისთვის ხელფასების შენარჩუნება და გაზრდა.

ფოკუს-ჯგუფის სესიის ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ მცირე ზომის კომპანიების შემთხვევაში, 

გადაწყვეტილების მიღების კუთხით პანდემიას არ გამოუწვევია განსაკუთრებული ცვლილებები. დამსწრე 

მენეჯერთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სხვადასხვა აქტივობებისთვის თანხების გამოყოფის საკითხი 

გართულდა, მცირე ზომის კომპანიებმა თავი შეიკავეს დიდი ხარჯების გაღებისგან, ვინაიდან კრიზისული 

და არასტაბილური იყო გარემო, ასევე არ იცოდნენ რა მოლოდინი უნდა ჰქონოდათ მომდევნო წელთან 

მიმართებაში, შესაბამისად,  კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობები ნაკლებად არ განახორციელეს.

 

პანდემიის პერიოდში მცირე ზომის კომპანიებში თანამშრომელთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

გატარდა დაწესებული  რეგულაციებით მოთხოვნილი ზომები. ვაჭრობაში ჩართულმა კომპანიამ 

(საიუველირო ქსელი) აღნიშნა, რომ Covid 19-ის დროს მთლიანად ონლაინ გაყიდვების პლატფორმაზე 

გადავიდნენ, დისტანციურად ხდებოდა პროდუქციის რეალიზაცია, შესაბამისად მაქსიმალურად 

დაცული იყო მათი თანამშრომლების უსაფრთხოება, საკონსულტაციო სერვისების მიმწოდებელი მცირე 

ზომის კომპანიები დისტანციურ მუშაობის რეჟიმზე გადავიდნენ და სამუშაო პროცესის შეუჩერებლად, 

უსაფრთხოდ განაგრძობდნენ ფუნქციონირებას; რაც შეეხება სამშენებლო და სამედიცინო სფეროებს, მათ 

შემთხვევაში დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა ფიზიკურად შეუძლებელია, შესაბამისად თანამშრომელთა 

II. კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

III. მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და შრომითი 
ურთიერთობები
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უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით გაწიეს დიდი ხარჯები, შეიძინეს შესაბამისი აღჭურვილობები 

(ეკიპირება), უზრუნველყოფდნენ მათ ტრანსპორტირებას, თანამშრომლები დაყვეს სხვადასხვა ჯგუფებად  

და მონაცვლეობით ხდებოდა მათი სამუშაო ადგილზე გასვლა. გამოიკვეთა მცირე ზომის კომპანიების 

ჩართულობა თანამშრომლებზე ზრუნვის მიმართულებით,  მაქსიმალურად ცდილობდნენ მინიმუმადე 

დაეყვანათ პანდემიის რისკები და დაეცვათ თანამშრომლების უსაფრთხოება. 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობის მხრივ, კომპანიების მცირე ზომიდან გამომდინარე, ხაზი გაესვა მათ 

ინდივიდუალურ მიდგომას, აღინიშნა, რომ მცირე ზომის კომპანიებს  შეუძლიათ თანაბრად დაუთმონ 

ყურადღება თითოეული თანამშრომლის მდგომარეობას და შესაბამისი საჭიროების შემთხვევაში ხელი 

შეუწყონ მათ. პანდემიის პერიოდშიც თითოეულ თანამშრომელთან, ინდივიდუალურად ხდებოდა 

კომუნიკაცია და მათთვის მოტივაციის შენარჩუნება. 

განსაკუთრებული სირთულეები ფსიქოლოგიური მდგომარეობის მხრივ სამედიცინო სფეროს 

ბიზნესში გამოვლინდა, ვინაიდან ბიზნესი მეტი რისკის ქვეშაა (უშუალო შემხებლობაშია პაციენტებთან) 

თანამშრომლებს ჰქონდათ შიშის განცდა. მენეჯმენტი მაქსიმალურად ცდილობდა რისკების შემცირებას და 

აქტიურად მუშაობდა თანამშრომელთა უსაფრთხოების გაძლიერების მიმართულებით. თვლიან, რომ შიშის 

ფაქტორმა დროთა განმავლობაში იკლო და ახლა უკეთესი მდგომარეობა აქვთ.

დანარჩენი კომპანიების შემთხვევაშიც, თავდაპირველად არასტაბილური გარემო მოქმედებდა 

თანამშრომელთა განწყობაზე და პანდემიის პირველი პერიოდი იყო დამთრგუნველი, შემდგომ კი 

თანამშრომელთა მოტივაციის შენარჩუნებაზე ზრუნვით და მათთან კომუნიკაციით მოხერხდა მდგომარეობის 

გაუმჯობესება, სიტუაციასთან შეგუება, ახალ რეალობაზე მორგება და გადაწყობა. 

მცირე ზომის კომპანიებში პანდემიის პერიოდში გამოვლინდა, შემდეგი ინოვაციური მიდგომები: 

ელექტრონული ანკეტების სისტემა (სამედიცინო სფერო), ონლაინ გაყიდვები, შეხვედრების ელექტრონულ 

პლატფორმებზე გამართვა, სოციალური ქსელების და ვებ-გვერდების განახლება/გააქტიურება. 

მცირე ზომის კომპანიებში პანდემიის პერიოდში გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი პრობლემები: მიღებული 

რეგულაციებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა გართულებები მუშაობის პროცესში, ბაზარზე გაიზარდა 

რესურსების ფასები (ფასებზე გავლენა იქონია ინფლაციამაც), შეფერხდა საერთაშორისო მოწოდება, 

შესაბამისად რესურსების ხელმისაწვდომობის პრობლემა გაჩნდა, დაიკეტა ბაზრობები და ალტერნატიული 

გზებით დასჭირდათ გარკვეული რესურსების მოძიება/შეძენა, კლიენტები გახდნენ ფასებთან მიმართებაში 

უფრო სენსიტიურები, განსაკუთრებით B2B სფეროში (პანდემიის პირველ ეტაპზე ძალიან იკლო შეკვეთების 

რაოდენობებმა), ასევე შიშის ფაქტორიდან გამომდინარე იკლო მომხმარებელთა რაოდენობამაც 

(სტომატოლოგიური კლინიკის მაგალითი), გამოიკვეთა სახელწმიფოს მხრიდან კომუნიკაციის პრობლემები, 

მთავრობის მხრიდან ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების ტენდენცია, რაც მცირე ზომის კომპანიებზე 

ნაკლებად იყო მორგებული და საჭიროებდა გადახედვასა და კორექტირებას (რეგულაციებში იყო ბევრი 

ფორმალური მოთხოვნა, რისი დაკმაყოფილებაც ძალიან რთული იყო მცირე ზომის კომპანიებისთვის 

და დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, მაგ: ვენტილაციების სისტემების მოწყობა, ეპიდემიოლოგი და 

უსაფრთხოების კადრების აყვანის ვალდებულება და ა.შ).

IV. ძირითადი გამოწვევები და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები
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ფოკუს-ჯგუფის სესიაზე დამსწრეთა უმრავლესობამ ახალი შესაძლებლობის კუთხით- ძირითადად ონლაინ 

გაყიდვების გააქტიურება, დისტანციურად მუშაობა და ექსპორტზე გასვლის შესაძლებლობა გამოყო.

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე კომპანიების მაგალითზე გამოიკვეთა, რომ პანდემიის დროს მცირე ზომის 

კომპანიებს სახელმწიფოსთან კომუნიკაციაში და შეხვედრებში არ მიუღია მონაწილეობა. მცირე ზომის 

კომპანიების წარმომადგენლები თვლიან, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საკომუნიკაციო 

შეხვედრებში ძირითადად მსხვილი ზომის კომპანიები იღებდნენ მონაწილეობას, შესაბამისად მიღებული 

გადაწყვეტილებებიც მათზე უფრო იყო მორგებული, ვიდრე მცირე ზომის კომპანიების საჭიროებებზე. 

გამოკითხული მენეჯერების აზრით, მიღებული რეგულაციების დაკმაყოფილება მცირე ზომის 

კომპანიებისთვის საკამოდ რთული აღმოჩნდა (განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი 

კომპანიისთვის).

გამოიკვეთა, რომ პანდემიის პერიოდში მცირე ზომის კომპანიებისთვის მთავარი საზრუნავი 

„თვითგადარჩენის“ საკითხი იყო და პარტნიორული საკითხების მხრივ არ შეცვლილა სიტუაცია, 

პარტნიორობა არ გააქტიურებულა არც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და არც სხვა დაინტერსებულ 

მხარეებთან. 

ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ სასურველია არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ჩართულობის ზრდა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით, მისი აზრით, თუ არასამთავრობო 

სექტორი მოახერხებს, რომ ჩამოაყალიბოს სტრატეგია, სადაც შეძლებს მცირე ზომის კომპანიების 

გაერთიანებას, თითოეული მათგანი შეიტანდა მცირედ წვლილს და ერთობლივი ძალებით შეძლებდა 

სასარგებლო, ხელშესახები და გრძელვადიანი შედეგების მიღებას.

V. მულტი-სექტორული თანამშრომლობა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის ფარგლებში
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შეჯამება და 
რეკომენდაციები
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აღნიშნული კვლევის ძირითადი მიზანია 

საქართველოში ბიზნეს სექტორის კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობაზე  COVID-19-ის გავლენის 

განსაზღვრა. შემაჯამებელ დასკვნაში 

წარმოდგენილია კვლევის ძირითადი მიგნებების 

ანალიზი ბიზნესის, ექსპერტთა და მედიის 

წარმომადგენელთა მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის საფუძველზე.

სტრატეგიული მიდგომა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის მიმართ და კომპანიების 
მხრიდან განსაზღვრული პრიორიტეტული 
მიმართულებები

როგორც გამოკითხული კომპანიების 

წარმომადგენელები, ასევე ექსპერტები აღნიშნავენ, 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაწერილი 

სტრატეგია საქართველოში მოქმედ კომპანიებში 

თითქმის არ გვხვდება, გარდა გამონაკლისი მსხვილი 

ზომის კომპანიებისა. მათი თქმით, საქართველოში 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხები 

ძირითადად მარკეტინგულ სტრატეგიაში 

გვხვდება. ასევე, ექსპერტთა მოსაზრება, რომ  

საქართველოში მოქმედი კომპანიების ნაწილი 

კორპორაციულ პასუხისმგებლობას მარკეტინგთან 

ან საქველმოქმედო აქტივობებთან აიგივებს, 

დასტურდება გამოკითხული საშუალო და მცირე 

ზომის კომპანიების წარმომადგენლებისგან 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზეც. 

ექსპერტების და ბიზნესის წარმომადგენელთა 

აზრი დაემთხვა პრიორიტეტული მიმართულებების 

კუთხითაც, კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მოწინავე მიმართულებად განათლება დასახელდა. 

კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესი საქართველოში 

ექსპერტთა დაკვირვება გამართლდა 

გამოკითხული კომპანიების მაგალითითაც და 

გამოვლინდა, რომ საქართველოში მოქმედი მსხვილი 

ზომის კომპანიების ნაწილის გარდა, კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობაზე გადაწყვეტილების მიმღები 

ცალკეული დეპარტამენტი/მენეჯერი  არ ჰყავს 

თითქმის არცერთ კომპანიას; ეს ფუნქცია ხშირ 

შემთხვევაში, დაკისრებული აქვს მარკეტინგის, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კომუნიკაციების, 

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს 

ან მენეჯერს, ხოლო მცირე ზომის კომპანიებში - 

დირექტორს ან მის თანაშემწეს.

რაც შეეხება პანდემიის გავლენას კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის საკითხებზე გადაწყვტილებების 

მიღების პროცესზე, ექსპერტებმაც და ბიზნესის 

წარმომადგენლებმაც აღნიშნეს, რომ კრიზისულმა 

სიტუაციამ კომპანიები აიძულა უფრო მოქნილები 

და სწრაფები გამხდარიყვნენ, შემცირდა 

ბიუროკრატიული ნიშნები და შეძლებისდაგვარად 

დაჩქარდა პროცესები; გარდა იმ კომპანიებისა, 

რომლებსაც პანდემიის დროს შეჩერებული 

ჰქონდათ საქმიანობა.

სოციალური თუ გარემოსდაცვითი 
მიმართულებით გამოყოფილი  რესურსი 
ბიზნეს სექტორში 

ექსპერტები და გამოკითხული კომპანიები 

აღნიშნავენ, რომ საქართველოში კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის კუთხით გამოყოფილი 

ბიუჯეტი აქვთ მხოლოდ იმ კომპანიებს, 

რომლებიც ყოველწლიურად მიჰყვებიან და 

სტაბილურად ახორციელებენ კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის აქტივობებს (მაგ: საფინანსო 

სექტორი). საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების 

შემთხვევაშიც ემთხვევა ექსპერტთა და კომპანიის 

წარმომადგენელთა აზრი და დგინდება, რომ 

საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებს, რომლებიც 

სისტემატურად ახორციელებენ სხვადასხვა 

აქტივობებს ამ მიმართულებით, კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის განხორციელებისათვის 

თანხები ძირითადად მარკეტინგული ბიუჯეტის 

ფარგლებში აქვთ გამოყოფილი, თუმცა ასევე 
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ვხვდებით კომპანიებს, რომლებსაც საერთოდ არ 

აქვთ გამოყოფილი ბიუჯეტი ამ მიმართულებით 

და მხოლოდ სპონტანურად და ერთჯერადად 

ხარჯავენ თანხებს სხვადასხვა აქტივობებისთვის 

(განსაკუთრებით საქველმოქმედო მიმართულებით).

ასევე, თანხვედრაშია ექსპერტების და 

ბიზნესის წარმომადგენელთა მოსაზრებები 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში 

გამოყოფილ ბიუჯეტზე პანდემიის გავლენის 

შესახებ. კერძოდ, მათი თქმით, მსხვილი ზომის 

კომპანიებში ბიუჯეტის ცვლილება არ შეიმჩნევა, 

ვინაიდან კომპანიები, რომლებსაც ჰქონდათ 

გამოყოფილი ბიუჯეტი ამ მიმართულებით, კვლავ 

აგრძელებენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

აქტივობების განხორციელებას, თუმცა აღნიშნული 

აქტივობები მეტად არის მორგებული პანდემიით 

გამოწვეულ რეალობასა და საჭიროებებზე. რაც 

შეეხება, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებს, 

მათ შემთხვევაში მთავარი საზრუნავი ბიზნესის  

გადარჩენა იყო და, შესაბამისად, კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის კუთხით გამოყოფილი ბიუჯეტი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეუმცირდათ, ან 

საერთოდ ვერ მოახერხეს თანხების გამოყოფა; ამ 

ზომის კომპანიების დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ 

ერთჯერადად მოახერხეს საქველმოქმედო ტიპის 

აქტივობებისთვის ფინანსური რესურსის მოძიება, 

ისიც გამონაკლის შემთხვევებში.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
გაშუქება

გამოკითხული ბიზნესების ნაწილი (მსხვილი 

ზომის კომპანიები) აღნიშნავს, რომ კორპორაციულ 

პასუხისმგებლობას აქტიურად აშუქებენ სხვადასხვა 

პლატფორმების გამოყენებით (ძირითადად, 

ყიდულობენ ტრადიციულ მედიაში განთავსების 

პაკეტებს); რაც შეეხება საშუალო და მცირე ზომის 

კომპანიებს, მათ შემთხვევაში კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის გაშუქება ძირითადად ხდება 

დაბალბიუჯეტურ პლატფორმებზე- სოციალური 

მედიის მეშვეობით. ექსპერტების აზრი ემთხვევა 

კომპანიების მიერ დაფიქსირებულ ინფორმაციას, 

თუმცა განსხვავდება საქველმოქმედო აქტივობების 

გაშუქების კუთხით; კომპანიების უმრავლესობა 

აღნიშნავს, რომ საქველმოქმედო აქტივობებს 

საერთოდ არ აშუქებენ, თუმცა ექსპერტთა აზრით, 

ყველაზე ხშირად სწორედ ეს მიმართულება შუქდება 

და პანდემიის პერიოდში ამ საკითხების  გაშუქების  

სიხშირე კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა.

ექსპერტებს ეთანხმება მედიის წარმომადგენელთა 

გარკვეული ნაწილი და აღნიშნავს, რომ 

კრიზისულ პერიოდში განსაკუთრებით გაიზარდა 

საქველმოქმედო და სოციალური თემატიკის 

აქტივობების გაშუქებაზე მომართვიანობა. ასევე, ამ 

პერიოდში, თავად მედია მეტად ინტერესდებოდა 

პოზიტიური მაგალითების გაშუქებით და თავადაც 

მიმართავდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს ამ 

მიზნით. 

*აღსანიშნავია, რომ მედიის წარმომადგენლების 

თქმით, მათ არ აქვთ გამოყოფილი კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის გაშუქების კუთხით 

პრიორიტეტული მიმართულება და ძირითადად 

აშუქებენ იმ საკითხებს, რომლებიც კონკრეტული 

მომენტისთვის არის აქტუალური (მოთხოვნადია 

მაყურებლისთვის). მედიის წარმომადგენლების 

ნაწილი  აღნიშნავს, რომ მაყურებლისთვის 

განსაკუთრებით საინტერესოა საქველმოქმედო და 

სოციალური თემატიკის საკითხები.

მდგრადი კორპორაციული მმართველობა და 
შრომითი ურთიერთობები

აღსანიშნავია, რომ კომპანიების უმეტესი ნაწილი 

შრომითი უფლებების და თანამშრომლების 

უსაფრთხოების დაცვის კუთხით განსაკუთრებით 

აქტიურობდა პანდემიის პერიოდში; გამოკითხული 

კომპანიების აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს, 

რომ გატარდა რეგულაციით მოთხოვნილი ყველა 

ზომა და გადაიდგა დამატებითი ნაბიჯებიც ამ 

მიმართულებით. ექსპერტთა ნაწილი კი თვლის, 
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რომ პანდემიის პერიოდში თანამშრომელთა 

მხარდაჭერის ინიციატივების გააქტიურება 

გარკვეულწილად გამომდინარეობდა სახელმწიფოს 

მიერ მოთხოვნილი რეგულაციებიდან და 

თანამშრომელთა უსაფრთხოებაზე ზრუნვის კუთხით 

მხოლოდ მსხვილი ზომის  კომპანიების ნაწილში 

შეინიშნებოდა უკეთესეობისკენ ცვლილებები, 

ხოლო სხვა ზომის კომპანიების უმრავლესობაში 

ამ მიმართულებებით ცვლილებები ნაკლებად 

შეიმჩნეოდა, იყო თანამშრომელთა ზრუნვის 

კუთხით სიტუაციის გაუარესების შემთხვევებიც (მაგ: 

სასურსათო ვაჭრობის ობიექტებში).  

ბიზნეს გამოწვევები და ახალი ბიზნეს 
შესაძლებლობები

გამოკითხულ ექსპერტთა და ბიზნეს 

წარმომადგენელთა აზრით, პანდემიის დროს 

ბიზნესის ახალ შესაძლებლობად დასახელდა 

დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლა და ბიზნესის 

დიჯიტალიზაცია. ასევე, რესპონდენტების ნაწილმა 

დაასახელა ციფრული ახალი პროდუქტების 

განვითარების შესაძლებლობებიც. 

ექსპერტთა მოსაზრებით, კომპანიების იმ ნაწილმა, 

რომლებმაც დროულად დაინახეს ონლაინ 

გაყიდვებზე გადასვლის საჭიროება, კრიზისულ 

სიტუაციას უკეთ გაართვეს თავი. 

რაც შეეხება ბიზნესის გამოწვევებს, რესპონდენტთა 

აზრით (ბიზნესის წარმომადგენლები, ექსპერტები, 

მედია წარმომადგენლები) გამოიყო შემდეგი 

ძირითადი ორგანიზაციული პრობლემები: 

ფინანსური რესურსების არასტაბილურობა, 

დისტანციური სამუშაო რეჟიმის გამო გუნდურ 

მუშაობასთან დაკავშირებული გამოწვევები, 

თანამშრომლების ტექნიკური აღჭურვის 

პრობლემა, მომწოდებლებთან/მომხმარებლებთან 

საკომუნიკაციო არხების გაუმართაობა, 

რეგულაციებიდან გამომდინარე მუდმივად 

ცვალებადი, ბუნდოვანი და არასტაბილური ბიზნეს 

გარემო; ასევე, გამოვლინდა თანამშრომლებისთვის 

ხელფასის გადახდასთან დაკავშირებული 

სირთულეები და უხელფასო შვებულებაში გაშვების 

პრაქტიკა (როგორც მსხვილი ზომის, ასევე საშუალო 

და მცირე ზომის კომპანიებში). 

მულტი-სექტორული თანამშრომლობა 
კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
ფარგლებში

ექსპერტების და გამოკითხული კომპანიების 

წარმომადგენლების აზრი თანხვედრაშია 

კერძო და არასამთავრობო სექტორის 

თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. 

გამოკითხულმა ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ მათი 

გადმოსახედიდან, ურთიერთობები ამ ორ სექტორს 

შორის გააქტიურებულია და, საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, უფრო ხშირად თანამშრომლობენ. 

ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ პანდემიის თანმხლები 

გამოწვევებიდან გამომდინარე, გაიზარდა 

კომუნიკაცია სამთავრობო სექტორსა და კერძო 

სექტორს შორის, თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

მეტი კომუნიკაცია და ინფორმაციის მიწოდება იყო 

საჭირო. როგორც ექსპერტთა, ასევე მსხვილი და 

საშუალო ზომის კომპანიების წარმომადგენელთა 

აზრით, გაიზარდა კომუნიკაციის სიხშირე 

სამთავრობო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის. 

გამოკითხული მცირე ზომის კომპანიების ძირითადი 

ნაწილი კი არც პანდემიამდე თანამშრომლობდა 

მთავრობასთან და არც პანდემიის დროს მიუღია 

მონაწილეობა მათთან საკომუნიკაციო შეხვედრებში. 

როგორც ექსპერტებმა, ასევე ბიზნესის 

წარმომადგენელთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ 

პანდემიის პერიოდში ზოგიერთ სფეროში 

გამოიკვეთა კონკურენტი ან სხვადასხვა სფეროს 

წარმომადგენელი კომპანიების თანამშრომლობის 

მაგალითები. ისინი ერთობლივი ძალისხმევით 

ცდილობდნენ სფეროში არსებულ სხვადასხვა 

გამოწვევებთან გამკლავებას.
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ქართული ბიზნესისთვის კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით ცნობიერების 

ამაღლების საჭიროებას, კვლევის დროს, რამდენჯერმე გაესვა ხაზი. საჭიროა კომპანიებმა დაინახონ 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის რეალური ღირებულება, იცოდნენ სად ივლება ზღვარი მარკეტინგსა 

და კორპორაციულ პასუხისმგებლობას შორის. ამ მხრივ, კვლევის მონაწილე მენეჯერების აზრით, 

არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გარკვეული მხარდაჭერა და კონსულტაციები დაეხმარებოდა 

საქართველოში მოქმედ ბიზნესებს. 

გამოკითხული მხარეების აზრით საინტერსო იქნებოდა კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიის შექმნა ქვეყნის დონეზე, სადაც აღწერილი 

იქნებოდა ამ კუთხით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები, სტრატეგიული ალტერნატივები მათ 

მისაღწევად, ჩართული მხარეები და მათი როლი.

მედიის პროაქტიული ჩართულობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაშუქების 
მიმართულებით

კვლევის მონაწილე კომპანიების დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ ხშირად მედია საშუალებები თავს 

იკავებენ კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობების გაშუქებისგან, რადგან შესაძლოა ეს აღქმული 

იქნას რეკლამად. ამ მიზეზით ბევრი საინტერესო ინიციატივა და პროექტი რჩება ფართო გაშუქების გარეშე 

თუკი განმახორციელებელი მხარე მის სარეკლამო გაშუქებას არ გადაწყვეტს. სასურველია მედიის მეტი 

პროაქტიული ჩართულობა კორპორაციული პასუხისმგებლობის მხარდასაჭერად და წასახალისებლად. 

მედიის აქტიურობა გაზრდის მოტივაციას კომპანიებისათვის, რათა მათ მეტი ყურადღება დაუთმონ ამ 

მიმართულებას.

რეკომენდაციები
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