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მედია პასუხისმგებლიანი 
ბიზნესისთვის საქართველოში

არჩილ გელაშვილი
MIMA - კორპორაციული კულტურის ახალი 
სტანდარტი ქართულ დასაქმების ბაზარზე

სტა ტია მოგ ვითხ რობს კომ პა ნია MiMa-ს შესახებ, რო მე ლიც 2020 წლის 

სექ ტემ ბერ ში და არ ს და და ძი რი თა დად გა სარ თობ და ტექ ნო ლო გი ურ 

სფე რო ში ოპე რი რებს. რო გორც სტა ტი ა შია ნათ ქ ვა მი, MiMa-ს მი ზა ნია 

ისე თი ციფ რუ ლი გა რე მოს შექ მ ნა, რო მე ლიც ვირ ტუ ა ლურ სივ რ ცე-

ში რე ა ლუ რი სამ ყა როს ანა ლო გი იქ ნე ბა. ავ ტო რის აზ რით, კი გარ და  

პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნ დი სა ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ში 

კომ პა ნი ას და საქ მე ბის ახ ლე ბუ რი პო ლი ტი კა ეხ მა რე ბა.  

სტა ტია სწო რედ კომ პა ნი ის და საქ მე ბის პო ლი ტი კას გა ნი ხი ლავს, რა ზეც 

ავ ტო რი კომ პა ნი ის HR დე პარ ტა მენ ტის ხელ მ ძღ ვა ნელს ესა უბ რა. რო-

გორც სტა ტი ა შია აღ წე რი ლი, MiMa-სთვის მთა ვარ ღი რე ბუ ლე ბას კომ-

პა ნი ა ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი წარ მო ად გე ნენ. კომ პა ნია ცდი ლობს 

გა სა უბ რე ბის ეტაპ ზე ვე, კან დი და ტე ბი სათ ვის მე გობ რუ ლი გა რე მო შექ მ-

ნას და  გარ და უნარ - ჩ ვე ვე ბი სა, მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა,  კან დი და ტი სა და 

კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რამ დე ნად თან ხ ვედ რა ში ა.

რაც შე ე ხე ბა სა მუ შაო გა რე მოს, რო გორც კომ პა ნი ა ში აღ ნიშ ნა ვენ, სა მუ-

შაო სივ რ ცე ე ბის მოწყო ბა თა ნამ შ რო მელ თა პრე ფე რენ ცი ე ბი სა და სურ-

ვი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბით ხდე ბა, რაც გუნ დის პრო დუქ ტი უ ლო ბა სა და 

ეფექ ტი ა ნო ბა ზე და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს. ოფის ში მოწყო ბი ლია ბავ შ ვ-

თა გა სარ თო ბი სივ რ ცე ე ბი, სა დაც თა ნამ შ რომ ლებს სა ჭი რო ე ბი სას, ბავ შ ვე-

ბის და ტო ვე ბის სა შუ ა ლე ბა აქვთ. თა ნამ შ რომ ლებს ში ნა უ რი ცხოველების 

მოყ ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბაც აქვთ. პან დე მი ის პე რი ოდ ში, კომ პა ნი ა ში სრუ-

ლად არის და ცუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, თა ნამ შ რომ ლებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ თა-

ვად აირ ჩი ონ სა მუ შაო რე ჟი მი, გუნ დი თით ქ მის სრუ ლად ვაქ ცი ნი რე ბუ ლია 

(2021 წლის სექ ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით).

ამას გარდა, კომპანიამ შექმნა პროფესიული კურსი, რამაც დაინტერესება 

გამოიწვია, კურსისა და გამოცდის  წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, 

MiMa მონაწილეებს დასაქმების პირობებსაც შესთავაზებს. MiMa ასევე, 

ხელს უწყობს თანამშრომელთა პროფესიულ ზრდასა და კარიერულ 

წინსვლას. 
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მედია პასუხისმგებლიანი 
ბიზნესისთვის საქართველოში

სალომე ქუშაშვილი
USAID-ის პროექტი “ZRDA” - მდგრადი ტურიზმის 
განვითარება თუშეთში

„Entrepreneur Georgia”-ში გამოქვეყნებულ სტა ტი ა ში, სა ლო მე ქუ შაშ ვი-
ლი თუ შეთ ში მდგრა დი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სა და USAID-ის პრო ექ ტის 
„ZRDA“ მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ მოგ ვითხ-
რობს, რის თ ვი საც „ZRDA“-ს ხელმძღვანელს ესა უბ რა. 

USAID „ZRDA“-ს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან მარ ტე ბით, ყველაფერი, რაც თუ შეთ ში 
„ZRDA“-ს ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და, ტუ რიზ მის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მო დე ლი ეწო დე ბა, რამ დე ნა დაც სამ ძირითად- ეკონომიკურ, სოციალურ და 
გარემოსდაცვით - ასპექტს მოიცავს.  თა ვის მხრივ, ინ კ ლუ ზი უ რი ტუ რიზ მი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი თე მის ჩარ თ ვას გუ ლის-
ხ მობს. შე იქ მ ნა „ბაბანეურის ჯგუ ფი“, რო მე ლიც კუთხის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ყვე ლა მხა რეს, მათ შო რის, ოთხი ვე ხე ო ბის სა თე მო საბ ჭოს წარ მო მად გენ-
ლებს აერ თი ა ნებს. 

სტა ტი ა ში დე ტა ლუ რა დაა აღ წე რი ლი ის მი მარ თუ ლე ბე ბი და პრო ექ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც თუ შეთ ში გან ხორ ცი ელ და და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი გა მო ი-
ღო. მათ შო რის, პრო ექ ტის მხარ და ჭე რით, ად გი ლობ რი ვე ბი სწავ ლო ბენ ინ-
გ ლი სურ ენას,  ბიზ ნეს - გეგ მის შედ გე ნას და მარ თ ვას. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან-
ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, შე იქ მ ნა სა მა ცივ რე მე ურ ნე ო ბე ბი, სა კემ პინ გო 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა. თუ შე თის უნი კა ლუ რი, უძ ვე ლე სი კედ ლის მხატ ვ რო ბი სა 
და პიქ ტოგ რა მე ბის ტუ რის ტე ბი სათ ვის უკეთ გაც ნო ბის მიზ ნით, და ახ ლო ე ბით 
10 სო ფელ ში შე იქ მ ნა ტუ რი, გან თავ ს და ბა ნე რე ბი. პრო ექტ  „ZRDA“-ს მი ერ 
ასე ვე მოხ და  და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სა ა გენ ტოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე-
ბუ ლი თუ შე თის და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის რე ინ ჯე რე ბის შე სა-
ბა მი სი უნი ფორ მე ბი თა და აღ ჭურ ვი ლო ბით მო მა რა გე ბა. თუ შეთ ში გა კეთ და 
ტუ რის ტუ ლი გი დე ბის პროგ რა მა, და ფი ნან ს და „კესელოს“ მუ ზე უ მი. 

სა ლო მე ქუ შაშ ვი ლი
“ბიოქიმფარმი” - ფა გე ბის რენესანსი  
უნი კა ლუ რი ბაქ ტე რი ო ფა გის ტექ ნო ლო გია

სა ლო მე ქუ შაშ ვი ლი სტა ტი ა ში მოგ ვითხ რობს ქარ თუ ლი ბი ო ფარ მა ცევ ტუ-
ლი კომ პა ნი ის - „ბიოქიმფარმის“ შე სა ხებ, რო მე ლიც ბაქ ტე რი ო ფა გის ტექ-
ნო ლო გი ას ბუ ნებ რი ვი და ეფექ ტუ რი პრე პა რა ტე ბის შე საქ მ ნე ლად იყე ნებს. 
სტა ტია მი მო ი ხი ლავს კომ პა ნი ის  გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ა სა და პრო ცესს, 
ხო ლო კომ პა ნი ის გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს ავ ტო რი კომ პა ნი ის ამ ჟა მინ დელ 
მდგო მა რე ო ბა სა და სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე ესა უბ რა.

რო გორც სტა ტი ა შია გად მო ცე მუ ლი, „ბიოქიმფარმის“ პრო დუქ ცია 8 
ქვე ყა ნა შია ხელ მი საწ ვ დო მი, თუმ ცა ამ ჟა მად კომ პა ნი ის მთა ვა რი გე ზი 
ინტერნაციონალიზაციაა. “ბიოქიმფარმი” რეგიონულიდან საერთაშორისო 
კომპანიად გარდაიქმნება და საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტების 
დანერგვას ახორციელებს. 

ამას გარ და, კომ პა ნი ის გუნ დი სათ ვის მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა. მი უ ხე და ვად რთუ ლი, პან დე მი უ რი წლი სა, კომ პა ნი ის გუნდს ახა-
ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი შე ე მა ტა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პან დე მი ის პე რი ოდ ში, 
„ბიოქიმფარმმა“ შექ მ ნა არა კო მერ ცი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ან ტი ბაქ ტე რი უ-
ლი სითხე, რომელიც მედპერსონალს გადაეცა. სტა ტი ის და სას რულს კომ-
პა ნი ის მიზნები და გეგ მე ბი დე ტა ლუ რა დაა გად მო ცე მუ ლი.  
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სალომე ქუშაშვილი
თოდუას სამედიცინო ცენტრი - დასავლური 
სტანდარტი ქართულ მედიცინაში

სა ლო მე ქუ შაშ ვი ლი სტა ტი ა ში მი მო ი ხი ლავს აკა დე მი კოს ფრი დონ თო დუ-
ას სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას, 
თუმ ცა სტა ტია ძი რი თა დად ეთ მო ბა ცენ ტ რის ამ ჟა მინ დე ლი მი მარ თუ ლე-
ბე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან ხილ ვას, რის თ ვი საც ავ ტო რი ცენ ტ რის მე ნე-
ჯერს ესა უბ რა.

რო გორც სტა ტი ა შია გან ხი ლუ ლი, თო დუ ას სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რი მრა ვალ-
პ რო ფი ლუ რი ა, კლი ნი კის თავ და პირ ველ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს კი 
ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი და ე მა ტა და ახა ლი გან ყო ფი ლე ბე ბიც ამუ შავ და 
(მაგალითად, სა მე დი ცი ნო ტუ რიზ მი, ონ კო ლო გი უ რი მი მარ თუ ლე ბა). ამას-
თან სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია თო დუ ას ცენტრის სერ ვი სი - ე.წ CheckUp, 
პრე ვენ ცი უ ლი ხა რის ხის კომ პ ლექ სუ რი დი აგ ნოს ტი კის პა კე ტი, რო მელ მაც 
სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სი და იმ სა ხუ რა. ამას თან, ცენ ტ რი სათ ვის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა, ყუ რადღე ბა 
ეთ მო ბა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას. ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის კი სო-
ცი ა ლუ რი მე დი ის სხვა დას ხ ვა პლატ ფორ მა აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა. 

სტა ტია მოგ ვითხ რობს, რომ სა მე დიც ნო ცენ ტ რ ში და ნერ გი ლი მე ნეჯ მენ-
ტის სის ტე მის, მე ნეჯ მენ ტ სა და ექი მე ბის გუნდს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე სა ხებ. სტა ტი ის დას კ ვ ნით ნა წილ ში სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რის სა მო მავ ლო 
გეგმებისა და და გეგ მი ლი სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ ვკითხუ ლობთ. 

სალომე ქუშაშვილი
ცირკულარული ეკონომიკა და პლასტმასის 
ნარჩენების მართვის ეროვნული პროგრამა 
საქართველოში

სტა ტია შე ე ხე ბა ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა სა და პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვის თე მა ტი კას, სტა ტი ა ში ავ ტო რი მი მო ი ხი ლავს ცირ კუ ლა რულ ეკო-
ნო მი კას, სა ერ თა შო რი სო ტენ დენ ცი ებს და ამ კონ ტექ ს ტ ში, სა ქარ თ ვე ლო-
ში პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის პროგ რა მას, მათ შო რის, კა ნონ მ დებ-
ლო ბას.

ავ ტო რის მო საზ რე ბით, ქვე ყა ნა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით პო ლი ტი კის შე მუ შა-
ვე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა დგას. 

სტა ტი ა ში ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის პროგ რა მა საც, 
თუ რას გუ ლის ხ მობს პროგ რა მა, რა იგეგ მე ბა და რა მო ლო დი ნე ბი არ სე-
ბობს ამ მი მარ თუ ლე ბით. ამას გარ და, ავ ტო რი სა უბ რობს ბიზ ნე სის როლ ზე 
პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ა ში, კონ კ რე ტუ ლი კომ პა ნი ის მა გა ლით-
ზე განიხილავს ბიზ ნეს სექ ტო რის ნა ბი ჯებს ამ მი მარ თუ ლე ბით, მი მო ი ხი-
ლავს რამ დე ნი მე კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბას (მათ შო რის, სა ბან კო სფე რო-
ში) ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვი სა და პლას ტ მა სის შემ ცი რე ბის მიზ ნით. ავტორის 
აზრით, მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებისათვის ნარჩენების 
მართვისა და შემცირების სტატიაში განხილულ გამოცდილებას, რაც 
შეიძლება ბევრი კომპანია, ადამიანი და მოქალაქე უნდა შეუერთდეს.
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ნინო ვართაპეტიანი 
პასუხისმგებლობა პანდემიის დროს

ნი ნო ვართაპეტიანი თა ვის ბლოგ ში მოგ ვითხ რობს პან დე მი ის პე რი ოდ-
ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ. 
კერ ძოდ, ჟურ ნა ლის ტი ბლოგ ში გა ნი ხი ლავს ბორ ჯომ ში არ სე ბუ ლი კომ პა-
ნი ის „Rafting in Borjomi/ ჯო მარ დო ბა ბორ ჯომ ში“  ინი ცი ა ტი ვას.   

კომ პა ნი ის იდეა და მი ზა ნი იყო, სა ჯო მარ დო სე ზო ნი ბორ ჯომ ში იმ ადა მი-
ა ნებ თან ერ თად გახ ს ნი ლი ყო, რომ ლებ საც პან დე მი ის პე რი ოდ ში მუ შა ო ბა 
არ შე უწყ ვე ტი ათ და შე სა ბა მი სად,  კომ პა ნი ამ მიზ ნად და ი სა ხა, სხვა დას ხ ვა 
პრო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბი სათ ვის სტრე სუ ლი გა რე მო შეც ვ ლი ლი ყო და დე ბი-
თი ემო ცი ე ბით. ჯო მარ დო ბა ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ ექი მე ბის, ჟურ ნა ლის ტე-
ბი სა და თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის წარმომადგენლებით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი 
გუნ დე ბი.

მო ნა წი ლე ებ მა სტარ ტი სო ფელ ჩი თა ხე ვი დან აიღეს და ფი ნი შის ხა ზი ლი-
კა ნის ტე რი ტო რი ამ დე იყო. რო გორც ბლო გი მოგ ვითხ რობს, ინი ცი ა ტი ვამ 
გა ა მარ თ ლა და მო ნა წი ლე ებს და დე ბი თი გან წყო ბა შე უქ მ ნა.

დე დი კა კა ლა ტო ზი
„გვჯერა, რომ სა ჭი რო საქ მეს ვა კე თებთ“ -  
რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სო ცი ა ლუ რი კამ პა ნი ე ბის  
შე დე გი ა ნო ბის გა ზომ ვას

სტა ტი ა ში ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს კორ პო რა ცი ულ სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა სა და ბიზ ნე სის როლს ამ მი მარ თუ ლე ბით. ავ ტო რის თქმით, თუ და-
სავ ლურ კომ პა ნი ებ ში CSR მსხვი ლი მი მარ თუ ლე ბა ა, სა ქარ თ ვე ლო ში ის 
ჯერ კი დევ კე თილ საქ მედ ანუ ქველ მოქ მე დე ბად მი იჩ ნე ვა და ერ თ ჯე რად, 
მო ცე მულ მო მენ ტ ში არ სე ბულ გა და უ დე ბელ სა ჭი რო ე ბას პა სუ ხობს, ამ დე-
ნად პროგ ნო ზი რე ბა დო ბას მოკ ლე ბუ ლი ა.

ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო-
რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა შე და რე ბით ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა ა, გვაქვს 
წარ მა ტე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი. წარ მა ტე ბულ მა გა ლი თე ბად ავ ტო რი მი იჩ ნევს 
ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, სა ბან კო სექ ტო რის აქ ტი უ რო ბას. სტა ტი ა ში, სა-
ბან კო სექ ტორ ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბის მა-
გა ლით ზე,  მი მო ხი ლუ ლია კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი კამ პა ნი ე ბის შე-
დე გე ბი სა და გავ ლე ნის შე ფა სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა.  ავ ტო რი ასე ვე ესა უბ რა 
სფე როს სპე ცი ა ლის ტებს და იმ პრო ფე სი ო ნა ლებს, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად 
არი ან ჩარ თულ ნი და ახორ ცი ე ლე ბენ სხვა დას ხ ვა პრო ექტს. 

ავ ტო რი მი იჩ ნევს, რომ დღე ი სათ ვის მე ტი ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა სო ცი ა ლუ რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბას, გან სა კუთ რე ბით კი პან დე მი ამ აჩ ვე ნა, 
რომ აუცი ლე ბე ლია სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შო რის პარ ტ-
ნი ო რო ბა. CSR სტრა ტე გია და მი სი გავ ლე ნის შე ფა სე ბა კომ პა ნი ი სათ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და უფ რო ხელ შე სა ხე ბი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის გა რან ტი ა ა.  

FORTUNA.GE
ბლოგი
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ნანა კობაიძე 
გაგრძელება იქნება?

ბლოგ ში ავ ტო რი ჟურ ნალ ზე “Sustainability Spotlight” მუ შა ო ბის გა მოც დი-
ლე ბის შე სა ხებ მოგ ვითხ რობს. ჟურ ნა ლის ტი მი მო ი ხი ლავს მდგრა დო ბის 
სა კითხებს, მათ შო რის, „მდგრადი გან ვი თა რე ბის“ გან მარ ტე ბას. ავ ტო რი 
მი იჩ ნევს, რომ პრო ცეს ში თითოეული ჩვენ გა ნის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გარ-
და, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ხელ მ წი ფო სა და კომ პა ნი ე ბის პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბა ა.

ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ დღეისათვის კომ პა ნი ებს გა აზ რე ბუ ლი აქვთ პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბა, რაც კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კონ ცეფ ცი ა ში 
გა მო ი ხა ტე ბა. რო გორც სტა ტი ა ში ვკითხუ ლობთ, ბო ლო დრომ დე გავ რ ცე-
ლე ბუ ლი იყო ტერ მი ნი „კორპორაციული სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა“, 
რაც ძი რი თა დად ქველ მოქ მე დე ბის ხა სი ათს ატა რებ და. კორ პო რა ცი უ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა კი ის ქმე დე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც კონ კ რე ტულ პირ თა ან 
საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა.  

ბლოგ ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა რამ დე ნი მე კომ პა ნი ის, მათ 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის მა გა ლით ზეა მი მო ხი ლუ ლი. ავ-
ტო რის თქმი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა გუ ლის ხ მოა შე და რე ბით მცი რე კომ-
პა ნი ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სად მი. 
ჯილ დო კი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გზავ ნი ლია მცი რე კომ პა ნი ე ბი სათ ვის - პრი ო-
რი ტე ტე ბის სწო რად გა ნა წი ლე ბი თა და საქ მის კე თე ბით სა სარ გებ ლო და 
სა სი ა მოვ ნო შე დე გე ბი მი იღ წე ვა. 

მანონ ბოკუჩავა
კორპორაციული პასუხისმგებლობა ქვეყანაში, 
სადაც ადამიანი არ არის მთავარი ღირებულება

მა ნონ ბო კუ ჩა ვა, სტა ტი ა ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პრინ ცი-
პებს გა ნი ხი ლავს ქა ლაქ რუს თავ ში მოქ მე დი მსხვი ლი სა წარ მო ე ბის მა გა-
ლი თებ ზე, კერ ძოდ, მთა ვა რი აქ ცენ ტით გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ ლე ბა ზე.

სტა ტი ი სათ ვის ავ ტორს რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტი ჰყავს, მათ შო რის, 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი, “მშრომელთა სო ლი და რო ბის კავ ში რი“, სა-
ქარ თ ვე ლოს მე ტა ლურ გ თა, მე შახ ტე თა და ქი მი კოს თა პროფ კავ ში რის 
ხელმძღვანელი, რომელთანაც გა ნი ხი ლავს რეს პონ დენ ტ თა მი ერ და სა ხე-
ლე ბულ პრობ ლე მებს, რო გო რე ბი ცა ა, ჰა ე რი სა და გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, 
სა მუ შაო პი რო ბე ბი სტა ტი ა ში გან ხი ლულ სა წარ მო ებ ში და საქ მე ბულ თათ-
ვის, კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით.  
ასევე, სტა ტი ა ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ სა წარ მო ებს რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ 
და სა ხე ლე ბულ პრობ ლე მებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ, 
მაგ რამ ავ ტორს მხო ლოდ ერ თი მათგანი გა მო ეხ მა უ რა. 

ამ დე ნად, სტა ტი ა ში დე ტა ლუ რა დაა გან ხი ლუ ლი, რო გორც ეკო აქ ტი ვის ტე-
ბი სა და რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბი, ასე ვე კონ კ რე-
ტუ ლი კომ პა ნი ის, სა წარ მოს პო ზი ცია გან ხი ლულ პრობ ლე მებ თან და კავ-
ში რე ბით. 

ბლოგი
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მარი მელიქიშვილი 
სტარტაპების წინ წამოწევა და ინვესტორებთან 
დაკავშირება - ბაზარზე ინოვაციური პლატფორმა 
THE CROSSROADS შეიქმნა

რადიო ინტერვიუს მთავარი თე მაა ინო ვა ცი უ რი პლატ ფორ მა The Cross-
roads, ინ ტერ ვი უს ფარ გ ლებ ში ჟურ ნა ლის ტი პლატ ფორ მის დამ ფუძ-
ნე ბელს ესა უბ რა. The Crossroads წარ მო ად გენს სტარ ტა პე რე ბი სა და 
ინვესტორებისათვის გან კუთ ვ ნილ პლატ ფორ მას, რო მელ შიც სხვა დას ხ ვა 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი არი ან ჩარ თულ ნი.

ინ ტერ ვიუ და ეთ მო პლატ ფორ მის მი მო ხილ ვას - მი სი შექ მ ნის იდე ა სა და 
მიზ ნებს, ასე ვე, პლატ ფორ მის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბის გან ხილ ვას. პლატ-
ფორ მის იდეა პან დე მი ი სას გაჩ ნ და, ხო ლო  მი სი ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა მო-
ი ცავს ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის დახ მა რე ბას, თუმ ცა მი სი გე ოგ რა ფი უ ლი 
არე ა ლი არ არის შეზღუ დუ ლი. ამას თან, პლატ ფორ მა, სხვა დას ხ ვა პარ-
ტ ნი ო რის ჩარ თუ ლო ბით, კომ პა ნი ებს სხვა დას ხ ვა სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზარ ზე 
წვდო მა სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ში და ეხ მა რე ბა.

ინ ტერ ვი უს ფარ გ ლებ ში გა ნი ხი ლე ბო და პლატ ფ რო მის საქ მი ა ნო ბა, პლატ-
ფორ მის გამ ხ ს ნე ლი ღო ნის ძი ე ბა და მის ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლი აქ ტი ვო-
ბე ბი. ინ ტერ ვი უს და სას რულს კი თე მა ტი კა პლატ ფორ მის გან ვი თა რე ბის 
გეგ მებ სა და სა მო მავ ლო ხედ ვებს მო ი ცავ და. 

გელა მამულაშვილი 
უკონტრაქტო მედია  
პასუხისმგებლობიანი ბიზნესისთვის? 

ავ ტო რის სტატიაში გა ნი ხი ლავს კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხიმ გებ ლო ბას და რო-
გორც შე სა ვალ შია მი თი თე ბუ ლი, „მოდარაჯე ნა გა ზის“ პრინ ცი პით აკ ვირ-
დე ბა თუ რამ დე ნად პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნია ბიზ ნე სი სა ქარ თ ვე ლო ში. ავ ტო რი 
მი მო ი ხი ლავს სხვა დას ხ ვა სფე როს და სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი მა გა ლი თე-
ბის სა ფუძ ველ ზე მი მო ი ხი ლავს სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ სა-
კითხებს.

ამას გარ და, უშუ ა ლოდ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხებ ზე 
ავ ტო რი სხვა დას ხ ვა დარ გის ექ ს პერ ტებ სა და პრო ფე სი ო ნა ლებს ესა უბ რა.  
ამ დე ნად, სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბიც სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ი სა და მათ მი ერ ინი ცი-
რე ბუ ლი კამ პა ნი ი სა თუ პრო ექ ტის სა ფუძ ველ ზე.

სტა ტი ის დას კ ვ ნით ნა წილ ში ვკითხუ ლობთ, რომ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბა ქარ თუ ლი სივ რ ცი სათ ვის უცხო აღარ არის და ძა ლებს იკ რებს. 
ბიზ ნე სი კი უფ რო მე ტად აც ნო ბი ე რებს მდგრადობაზე აქცენტირებული 
პრო ექ ტე ბის აუცი ლებ ლო ბას, რა საც პან დე მი ამ  უფ რო მე ტად გა უს ვა ხა ზი. 

- 12 - - 13 -



მედია პასუხისმგებლიანი 
ბიზნესისთვის საქართველოში

თეიკო ანჯაფარიძე 
მო მა ვა ლი მწვა ნე და ინ კ ლუ ზი უ რია

გა  და  ცე  მის „დღის არ   ხი“ ნა  წი  ლი ეთ   მო  ბა გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე -
ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელის კონფერენციას „აქციე გლო  ბა  ლუ  რი მიზ   ნე  ბი 
ად   გი  ლობ   რივ ბიზ   ნე  სად“, რის შე  სა  ხე  ბაც კონფერენციას წამ   ყ   ვა  ნი გლო  ბა -
ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის წარ   მო  მად   გე  ნელს ესა  უბ   რა. 

რო  გორც გა  და  ცე  მა  ში აღი  ნიშ   ნა, სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   ფე  რენ   ცი  ის მი  ზა  ნი 
იყო შე  ეკ   რი  ბა მა  ღა  ლი რან   გის სტუმ   რე  ბი, მთავ   რო  ბე  ბი, პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლი  ა -
ნი ბიზ   ნე  სე  ბი, სა  ერ   თა  შო  რი  სო და ად   გი  ლობ   რი  ვი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბი მდგრა  დი 
გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის მიღ   წე  ვის პროგ   რე  სის გან   სა  ხილ   ვე  ლად, ამ მი  მარ  -
თუ  ლე  ბით არ   სე  ბულ გა  მოწ   ვე  ვებ   ზე სა  სა  უბ   როდ და გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  ზი  ა -
რე  ბის მიზ   ნით. აღ   ნიშ   ნუ  ლი კონ   ფე  რენ   ცია სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პირ   ვე  ლად ჩა -
ტარ   და, ვირ   ტუ  ა  ლურ ფორ   მატ   ში. 

გა  და  ცე  მა  ში ასე  ვე ისა  უბ   რეს ორ დღი ა ნი კონ   ფე  რენ   ცი  ის თე  მა  ტი  კი  სა და 
მო  ნა  წი  ლე  თა შე  სა  ხებ. კონ   ფე  რენ   ცი  ის მთა  ვარ თე  მას წარ   მო  ად   გენ   და 
„მომავალი მწვა  ნე და ინ   კ   ლუ  ზი  უ  რი  ა“ და მო  ნა  წი  ლე  ებ   მა, მომ   ხ   სე  ნებ   ლებ  -
მა სხვადასხვა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან თე  მა  ზე ისა  უბ   რეს.  გა  და  ცე  მა  ში დე  ტა  ლუ  რად 
გა  ნი  ხი  ლეს კონ   ფე  რენ   ცი  ის მიზ   ნე  ბი, თე  მა  ტუ  რი მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბი და ფორ  -
მა  ტი. გა  და  ცე  მის და  სას   რულს კი სა  უ  ბა  რი შე  ე  ხო გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის მიზნებსა და საქმიანობას. 

მარი მელიქიშვილი
#დაეხმარეადგილობრივს - ქვეყანაში მცირე 
მეწარმეების მხარდასაჭერი კამპანია დაიწყო

რა დიო ინ ტერ ვიუ მოგ ვითხ რობს სო ცი ა ლუ რი მე დია კამ პა ნი ის 
#დაეხმარეადგილობრივს შე სა ხებ, რო მე ლიც USAID/ZRDA პრო ექ ტის 
ინი ცი ა ტი ვით და იწყო და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი მცი რე ბიზ-
ნე სე ბის დახ მა რე ბას ისა ხავს მიზ ნად.  კამ პა ნი ა სა და მის დე ტა ლებ ზე წამ ყ-
ვა ნი პროექტის „ZRDA” ხელ მ ძღ ვა ნელს ესა უბ რა.

ინ ტერ ვი უს ფარ გ ლებ ში, სა უ ბა რი შე ე ხო კამ პა ნი ას, რომ ლის მეშ ვე ო ბი-
თაც USAID/ZRDA ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას მო უ წო დებს, შე ი ძი ნონ მცი რე  
მე წარ მე ე ბის პრო დუქ ტე ბი და ამით და ეხ მა რონ მათ. ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ 
მცი რე ბიზ ნე სე ბის მხრი დან მა ღა ლი და ინ ტე რე სე ბა შე იმ ჩ ნე ო და. სა უ ბა რი 
ასე ვე შე ე ხო „ZRDA“ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა სულ წლებ ში ჩა ტა რე ბულ 
კამ პა ნი ებს და სა მო მავ ლო გეგ მებს. 
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თეონა სირბილაძე
მეურნეობა „სამყურა“ წნორში ეგზოტიკურ 
ბოსტნეულს აწარმოებს

სი უ ჟე ტი შე ე ხე ბა წნორ ში მდე ბა რე მე ურ ნე ო ბას, რო მე ლიც ბი ო- პ რო დუქ-
ტებს, უმე ტე სად, ბოს ტ ნე ულს აწარ მო ებს. მე ურ ნე ო ბის, მი სი საქ მი ა ნო ბი სა 
და სა მო მავ ლო გეგ მე ბის შე სა ხებ ჟურ ნა ლის ტი მე ურ ნე ო ბის დამ ფუძ ნე-
ბელს ესა უბ რა.

რო გორც სი უ ჟეტ შია აღ ნიშ ნუ ლი მე ურ ნე ო ბა ეტა პობ რი ვად გა ფარ თოვ და 
და გამ რა ვალ ფე როვ ნ და. მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბი ბი ო- მე თო დე ბით მოყ-
ვა ნი ლი და ეკო ლო გი უ რად სუფ თა ა, ამ ეტაპ ზე კი მზა დე ბა დაწყე ბუ ლია ბი-
ო- სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის. მე ურ ნე ო ბა მომ ხ მა რე ბელს ძი რი თა დად სო ცი-
ა ლუ რი ქსე ლის მეშ ვე ო ბით უკავ შირ დე ბა, ამა რა გებს რამ დე ნი მე სა ცა ლო 
აგ რა რულ მარ კეტ საც. სა უ ბა რი შე ე ხო გა მოწ ვე ვებ საც, ერ თ -ერთ ძი რი თად 
გა მოწ ვე ვად კი მუ შა ხე ლის პრობ ლე მა დასახელდა.   

რაც შე ე ხე ბა სა მო მავ ლო გეგ მებს, მე ურ ნე ო ბა გეგ მავს გა ფარ თო ე ბას და 
მუ შა ო ბის გაგ რ ძე ლე ბას აგ რო- ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბით.

ეკატერინე ბარამიძე 
ევროკავშირის სიკეთეები - 2 მილიონი ევრო ქედას

სი უ ჟე ტი ეძღ ვ ნე ბა ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბით ქე დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებს, რომ ლებ მაც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ო ბის შე მო სავ ლის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზრდას შე უწყო ხე ლი. ჟურ ნა ლის ტი 
მი მო ი ხი ლავს ევ რო კავ ში რის თა ნა და ფი ნან სე ბით მოწყო ბილ სა წარ მოს, 
სა დაც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბაა და საქ მე ბუ ლი. სა წარ მო ში და საქ მე-
ბულ თა გან უმე ტე სო ბა ქა ლი ა. 

სი უ ჟეტ ში ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ევ რო კავ ში რის  მხარ და ჭე რით გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, ევ რო კავ შირ მა ქე დის მუ ნი-
ცი პა ლი ტეტს სოფ ლე ბი სა და და ბე ბის გან ვი თა რე ბა- გაძ ლი ე რე ბის თ ვის გა-
მო უ ყო 2 მილიონი ევრო. გაძ ლი ერ და და შე იქ მ ნა ახა ლი სა წარ მო ე ბი, მათ 
შო რის მეღ ვი ნე ო ბის და მე ვე ნა ხე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით, და ფი ნან ს და 97 
ბიზ ნეს და სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი. გარ და ამი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა 
სკო ლა ენერ გო ე ფექ ტუ რი და ნად გა რე ბით აღი ჭურ ვა. სი უ ჟე ტის ავ ტო რი,  
აღ ნიშ ნულ თე მა ტი კა ზე ესა უბ რა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას, მათ შო რის, 
სა წარ მო ში და საქ მე ბუ ლებ სა და მე წარ მე ებს. 
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თეონა სირბილაძე
სტუმარ-მასპინძლობა იმერულად

სი უ ჟე ტი მოგ ვითხ რობს გას ტ რო ნო მი უ ლი ტუ რიზ მის პერ ს პექ ტი ვე ბის და 
იმე რუ ლი სტუმარ-მასპინძლობის შე სა ხებ, იმე რეთ ში მდე ბა რე სა ო ჯა ხო 
სას ტუმ როს მა გა ლით ზე. ჟურ ნა ლის ტი დამ ფუძ ნე ბელს სა ო ჯა ხო სას ტუმ-
როს შექ მ ნი სა და გან ვი თა რე ბის, სა მო მავ ლო გეგ მე ბის შე სა ხებ ესა უბ რა, 
რო მელ მაც გა დაწყ ვი ტა იმე რუ ლი რე ცეპ ტე ბი, სამ ზა რე უ ლო და ტრა დი ცია 
საქ მედ ექ ცი ა, ემას პინ ძ ლა ტუ რის ტე ბის თ ვის და მათ თ ვის იმე რუ ლი სამ ზა-
რე უ ლოც გა ეც ნო. რო გორც სიუჟეტშია აღ ნიშ ნუ ლი, სტუმ რებს გან სა კუთ-
რე ბით გას ტ რო ნო მი უ ლი მას ტერ კ ლა სე ბი ხიბ ლავთ.

ამას გარ და, მოთხ რო ბი ლი ა, რომ სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო, თან და თა ნო ბით 
გა ფარ თოვ და, და ა საქ მა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა, სო ფელ ში მომ რავ-
ლ და სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბი, რაც სა მო მავ ლოდ, რე გი ონ სა და ქვე ყა ნა ში 
გას ტ რო ნო მი უ ლი ტუ რიზ მის განვითარებას შე უწყობს ხელს. 

მარიამ ვაჩნაძე
დანერგე მომავალი - მიღწევები  
და რეკომენდაციები

სი უ ჟეტ ში ავ ტო რი სა უბ რობს პრო ექტ „დანერგე მო მავ ლის“ შე სა ხებ, რომ-
ლის ფარ გ ლებ შიც ფერ მე რე ბი სხვა დას ხ ვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ-
ტუ რე ბის გან ვი თა რე ბით ინ ტე რეს დე ბი ან. მათ შო რი სა ა, ლურ ჯი მოც ვი, 
რომ ლის გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ მა ღა-
ლი ა, ასე ვე დი დია ფერ მე რე ბის და ინ ტე რე სე ბა სხვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
კულ ტუ რე ბი თაც. რო გორც სი უ ჟეტ შია აღ ნიშ ნუ ლი,  სა ქარ თ ვე ლო ში წარ-
მო ე ბუ ლი მოც ვის მი მართ ინ ტე რე სი სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე მა ღა ლი და 
მუდ მი ვად მზარ დი ა.

რო გორც სიუჟეტშია აღ ნიშ ნუ ლი, პრო ექ ტი „დანერგე მო მა ვა ლი“ წარ მა-
ტე ბუ ლი ა, რამ დე ნა დაც რო გორც მი მარ თუ ლე ბის, სხვა დას ხ ვა ფერ მე რუ-
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, მსგავ სი პრო ექ ტე ბის 
დაწყე ბა - გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დ გომ გან ვი თარ და ად გი ლობ რი ვი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბი, სოფ ლის - მე ურ ნე ო ბის დარ გ ში სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის 
მი ერ გან ხორ ცი ელ და დი დი ინ ვეს ტი ცი ე ბი. 
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მანანა დევაძე 
ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულაციები მკაცრდება

2020 წელს მომ   ზა  დე  ბულ სი  უ  ჟეტ   ში ჟურ   ნა  ლის   ტი მოგ ვითხ რობს ჰა  ე  რის 
და  ბინ   ძუ  რე  ბის, ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით  ქვე  ყა  ნა  ში არ   სე  ბუ  ლი მდგო  მა  რე  ო  ბის 
და პრობ   ლე  მე  ბის შე  სა  ხებ ინ   დუს   ტ   რი  უ  ლი ქა  ლა  ქე  ბის, რუს   თა  ვი  სა და კას  -
პის მა  გა  ლით   ზე. ასე  ვე, მი  მო  ი  ხი  ლავს შე  სა  ბა  მი  სი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის შეს   რუ -
ლე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით არ   სე  ბულ მდგო  მა  რე  ო  ბას.

ჟურ ნა ლის ტი სი უ ჟე ტი სათ ვის ესა  უბ   რა შე  სა  ბა  მი  სი უწყე  ბის წარ   მო  მად   გენ  -
ლებს, კამ   პა  ნია „გავიგუდეს“ აქ   ტი  ვისტს, ად   გი  ლობ   რივ მო  სახ   ლე  ო  ბა  სა და 
გა  რე  მოს   დაც   ვი  თი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის წარ მო მად გენ ლებს. რო  გორც სი  უ  ჟეტ  -
შია მოთხ   რო  ბი  ლი, არ   სე  ბუ  ლი კა  ნომ   დებ   ლო  ბით, ჯა  რი  მე  ბი მი  ნი  მა  ლუ  რია 
და არ   სე  ბულ რე გუ ლა ცი ებს ნაკ   ლე  ბი ეფექ   ტი აქვს. სი  უ  ჟე  ტი მი  მო  ი  ხი  ლავს 
იმ დრო  ი  სათ   ვის და  გეგ   მი  ლი, კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში შე სა ტან ცვლი ლე ბებ საც, 
რო მელ თა მი ხედ ვი თაც, რე  გუ  ლა  ცი  ე  ბის დარ   ღ   ვე  ვის   თ   ვის სან   ქ   ცი  ე  ბის გამ  -
კაც   რე  ბა და ჯა  რი  მე  ბის გაზ   რ   დაა გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი. 

მარიამ ვაჩნაძე 
რატომ ვერ ასრულებენ კომპანიები 
გარემოსდაცვით ვალდებულებებს?

ჟურ ნა ლის ტი მოგ ვითხ რობს გა რე მოს დაც ვი თი მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ-
ლი მოთხოვ ნე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
არსებულ პროგრესზეა, კერ ძოდ, 2021 წლის ივ ნი სი დან ამოქ მე დე ბუ ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ. 

სი უ ჟეტ ში მი მო ხი ლუ ლია სექ ტორ ში გა რე მოს დაც ვი თი მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რე გუ ლა ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა და გა რე მოს დაც ვი თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის დე პარ ტა მენ ტის 
სტა ტის ტი კა, თუ რო გორ ას რუ ლე ბენ კა ნონ მ დებ ლო ბას კომ პა ნი ე ბი. მე ო-
რე მხრივ, სი უ ჟეტ ში ასე ვე გან ხი ლუ ლია კერ ძო სექ ტო რის პო ზი ცია და გან-
მარ ტე ბა რე გუ ლა ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

სა ზო გა დო ებ რი ვი  
მა უწყე ბე ლი
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მანანა დევაძე 
კანონი „გარემოსდაცვითი  
პასუხისმგებლობის შესახებ“

სი უ ჟეტ ში ჟურ ნა ლის ტი მი მო ი ხი ლავს ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის კუთხით სა-
ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას, სა უბ რობს ჰა ე რის ხა რის ხის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბის 
შე სა ხებ, რომელიც მალე უნდა შესულიყო ძალაში. 

სი უ ჟეტ ში გან ხი ლუ ლია ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი, კა ნო ნის დარ ღ ვე ვი სა და ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის და ბინ ძუ რე-
ბი სათ ვის სან ქ ცი ე ბი. რო გორც რეს პონ დენ ტე ბის მი ე რაა გან მარ ტე ბუ ლი, 
ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი შე ე ხე ბა სხვა დას ხ ვა სექ ტო რის - მათ შო რის, მე ტა-
ლურ გი უ ლი, ქი მი უ რი წარ მო ე ბის, სამ შე ნებ ლო სექ ტო რის დიდ სა წარ მო ებს. 
ასევე მნიშვნელოვანია ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარმოსდაცვითი 
მმართველობის კომპონენტის აღსრულების თვალსაზრისითაც და ადგენს 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებს გა რე მოს თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის აღ დ გე ნის 
მიზნით, სან ქ ცი ე ბი კი და ახ ლო ე ბით ათ ჯერ არის გაზ რ დი ლი. 

სი უ ჯეტ ში ასე ვე მი მო ხი ლუ ლია ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ი სა და ად გი ლობ რი ვი კამ-
პა ნი ის „გავიგუდეთ“ აქ ტი ვის ტე ბის მო საზ რე ბა. აქ ტი ვის ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ 
მათ მა კამ პა ნი ამ შე დე გი გა მო ი ღო, თუმ ცა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახა ლი რე გუ-
ლა ცი ე ბის შეს რუ ლე ბა და მო ნი ტო რინ გი. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი  
მა უწყე ბე ლი

თამთა უთურგაშვილი
ადამიანები ჭიათურიდან, რომლებიც ცდილობენ 
გაექცნენ უსამართლობას, დაბინძურებულ გარემოს 
და შიმშილს

თამ თა უთურ გაშ ვი ლის სი უ ჟე ტი მოგ ვითხ რობს ჭი ა თუ რა ში არ სე ბუ ლი სო-
ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი თუ ეკო ლო გი უ რი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ-
ნულ სა კითხ ზე ჟურ ნა ლის ტი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას ესა უბ რა და მათ-
გან მო ის მი ნა ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ.

სი უ ჟეტ ში ვის მენთ რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტის, ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რე ბის 
პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ-
ლე ბით, ისე სა მუ შაო პი რო ბე ბის შე სა ხებ, რაც მათ თ ვის გან სა კუთ რე ბით 
პრობ ლე მუ რი ა. რო გორც ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან სა უბ რი სას იკ-
ვე თე ბა, გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას ეკო ლო გი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
პრობ ლე მე ბი,  ჭი ა თუ რის მცხოვ რებ თა თქმით, მათ თ ვის პერ ს პექ ტი ვა მცი-
რეა და საქ მე ბის მხრი ვაც, ამი ტომ, ბევ რი ად გი ლობ რი ვი ტო ვებს ქა ლაქს. 
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ნინო ვართაპეტიანი
სუ რა მე ლი ქა ლე ბის „დროში გა ყი ნუ ლი“ ბიზ ნე სი

ნი ნო ვარ თა პე ტი ა ნი მოგ ვითხ რობს სუ რამ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის შე-
სა ხებ, კერ ძოდ, ჟურ ნა ლის ტი ესა უბ რა სუ რამ ში მცხოვ რებ ქა ლებს, რომ-
ლე ბიც მცი რე სა ო ჯა ხო ბიზ ნესს აწარ მო ებ დ ნენ - ნა ზუ ქებს აცხობ დ ნენ და 
ყიდ დ ნენ. რო გორც სტა ტი ა შია ნათ ქ ვა მი, რი კო თის სა უ ღელ ტე ხი ლო მო-
ნაკ ვეთ ზე სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტის დაწყე ბის შემ დ გომ და პან დე მი ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა თი ბიზ ნე სი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და და შე-
მო სავ ლის წყა როს გა რე შე დარ ჩ ნენ. 

აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებ ზე ჟურ ნა ლის ტი თა ვად ადგილობრივ მცხოვ რებ-
ლებს ესა უბ რა, რო მელ თათ ვი საც მცი რე ბიზ ნე სი შე მო სავ ლის მთა ვარ წყა-
როს წარ მო ად გენ და, თუმ ცა პან დე მი ი სა და გზის მშე ნებ ლო ბის გა მო მა თი 
სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი მომ ხ მა რებ ლის გა რე შე დარ ჩა და მათ ვერც მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი მხარ და ჭე რა მი ი ღეს ამ მი მარ თუ ლე ბით.

ტე ლე კომ პა ნია  
„ბორჯომი“

ჟურ ნა ლის ტი ასე ვე მი მო ი ხი ლავს გზის მშე ნებ ლო ბის მიმ დი ნა რე პრო ექტს, 
სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტ ში კი გა ნუცხა დეს, რომ შე მოვ ლი თი 
გზის მიმ დე ბა რედ მო ეწყო ბა სპე ცი ა ლუ რი სა ვაჭ რო სივ რ ცე ე ბი, რი თაც ად-
გი ლობ რი ვი მცი რე ბიზ ნე სე ბი ისარ გებ ლე ბენ.

ამას თან, ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა-
კითხებს, რის შე სა ხე ბაც ესა უბ რა დარ გის ექ ს პერტს. რო გორც სტა ტი ა ში 
ვკითხუ ლობთ, აუცი ლე ბე ლი ა, რომ ბიზ ნეს მა გა ით ვა ლის წი ნოს ად გი ლობ-
რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სე ბი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, დად გინ დეს მა თი სა ჭი-
რო ე ბე ბი, თუ რო გორ ხე და ვენ ისი ნი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის გზებს და რა 
სა ხის ხელ შეწყო ბა სჭირ დე ბათ. მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბა და გეგ მი ლია 
2022-2023 წლი სათ ვის და სწო რედ ამ პე რი ოდ ში გა ირ კ ვე ვა, რო გორ შეძ-
ლებს სუ რა მე ლი ქა ლე ბის ბიზ ნე სი გან ვი თა რე ბას. 
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თამთა უთურგაშვილი  
ცირა ელისაშვილი 
არის ასე თი ქა ლა ქი ჭი ა თუ რა

ჟურ ნა ლის ტი გვიყ ვე ბა ჭი ა თუ რა ში, კონ კ რე ტუ ლად, სო ფელ შუქ რუთ ში არ-
სე ბუ ლი მწვა ვე პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ.  ჟურ ნა ლის ტი ესა უბ რა ად გი ლობ-
რი ვებს და მათ გან დე ტა ლუ რად მო ის მი ნა პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ.

ერ თი მხრივ, სი უ ჟე ტი გვიჩ ვე ნებს ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ლებ-
მაც პრო ტეს ტის უკი დუ რეს ზო მას მი მარ თეს. პროს ტეს ტის მო ნა წი ლე ე ბი 
სა უბ რო ბენ რომ ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად იბ ზა რე ბა მი წა და ინ-
გ რე ვა მა თი სახ ლე ბი. მო ქა ლა ქე ე ბი უალ ტერ ნა ტი ვო ბა ზე, ეკო ნო მი კურ თან 
ერ თად, მწვა ვე ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებ ზეც სა უბ რო ბენ და აცხა დე ბენ, 
რომ ბევ რი მათ გა ნი, იძუ ლე ბუ ლია და ტო ვოს ქა ლა ქი.

სი უ ჟე ტი გვიჩ ვე ნებს რამ დე ნი მე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლის პრობ ლე მას, 
რო მე ლიც მთე ლი სოფლისთვის სა ერ თოა - ნაპრალები ეზო ებ ში, დაბ ზა-
რუ ლი სახ ლე ბი, შეც ვ ლი ლი ლან დ შაფ ტი. ჟურ ნა ლის ტის თქმით, სო ფე ლი 
იც ლე ბა, იც ვ ლე ბა ლან დ შაფ ტი, იშ ლე ბა სახ ლე ბი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
სა ზო გა დო ე ბამ გა ი გოს, რომ ეკო ნო მი კუ რი განვითარების, ბიზ ნე სის ხელ-
შეწყო ბის მო ტი ვით ქვე ყა ნა არ უნ და ნად გურ დე ბო დეს. 

- 26 -




