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ᲛᲐᲓᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲐ
სახელმძღვანელოს შემქმნელები მადლობას უხდიან დოკუმენტის მომზადებაში ჩართულ პირებს, რომლებმაც,
მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა, გამოყვეს დრო და გაგვიზიარეს გამოცდილება. პირველ რიგში, აღსანიშნავია
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანამშრომლების, ასევე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელ თეა რუსიტაშვილის როლი, რომელთა ინიციატივით და მხარდაჭერით
განხორციელდა პროცესი, ასევე სიდას/გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელ ლანა
ჩხარტიშვილის ჩართულობა. ავტორი ასევე მადლობას უხდის ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების მკვლევარს, ნიკა
არევაძეს, მოწოდებული მასალებისა და გაწეული დახმარებისათვის.
განსაკუთრებით მადლიერებას იმსახურებს საწარმოების თანამშრომელთა მონაწილეობა, კვლევაში ჩართული
იყო სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენელი ცხრა სახელმწიფო და ერთი მუნიციპალურ საკუთრებაში მყოფი
საწარმოდან, კერძოდ: სს საქართველოს რკინიგზა, სს თბილავიამშენი, შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია,
შპს საქაერონავიგაცია, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება, შპს საქართველოს ფოსტა, შპს ბლექ სი
არენა ჯორჯია, შპს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი, შპს ზუგდიდის კომბინატი და
შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. მათ საკუთარი გამოცდილების, მიღწევების და გამოწვევების შესახებ
ფასდაუდებელი ინფორმაცია მოგვაწოდეს.
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მთავრობის მხარდაჭერით. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
(USAID) ფინანსური მხარდაჭერით აღმოსავლეთ -დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის
ფარგლებში.
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შეხედულებებს.
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ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ

რატომ შეიქმნა ეს სახელმძღვანელო?
თანამედროვე სამყაროში აქტუალური ხდება მდგრად განვითარებაში ბიზნესსუბიექტების წვლილის განხილვა და
მათი როლის გაძლიერება. ადამიანის უფლებების დაცვა, პირველ რიგში, სახელმწიფოების ვალდებულებაა, თუმცა
ეს არ გულისხმობს, რომ სხვა მხარეებს გარკვეული პასუხისმგებლობა არ აკისრიათ. 2014 წელს საქართველომ
ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2020 სტრატეგია დაამტკიცა,1 რომლის შესაბამისადაც შემუშავდა სამოქმედო
გეგმა. 2016 წლის სამოქმედო გეგმაში პირველად გაჩნდა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ ჩანაწერი, 2017
წელს ჩატარებული ეროვნული საბაზისო კვლევის შესაბამისად კი, 2018-2020 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში
აისახა საკმაოდ მრავლისმომცველი თავი ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ.2 სამოქმედო გეგმაში ცალკე
ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს და განსაზღვრულია ამოცანა: „სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული კომპანიებისთვის ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ სახელმძღვანელო დოკუმენტების
მომზადება“ (25.1.14).
წინამდებარე დოკუმენტი სახელმწიფო საწარმოებში ადამიანის უფლებების პატივისცემის სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილია - მარეგულირებელი ჩარჩოს და პრაქტიკის კვლევა, სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი კი წარმოადგენს
პრაქტიკულ გზამკვლევს. პირველ ნაწილში მოცემულია საქართველოში არსებული კანონმდებლობის და სახელმწიფო საწარმოებში არსებული მდგომარეობის კვლევა, ასევე, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საერთაშორისო
საუკეთესო პრაქტიკის მიმოხილვა. ხოლო მეორე ნაწილი, ამ სტანდარტებისა და საუკეთესო გამოცდილების მიხედვით, მკითხველს სთავაზობს გზამკვლევს, რომლის მეშვეობითაც ასეთი ტიპის საწარმოებს შეეძლებათ, დანერგონ
ადამიანის უფლებების პატივისცემა სისტემური მიდგომების მეშვეობით.

1. დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის №2315-IIს დადგენილებით, ხელმისაწვდომია აქ: http://myrights.gov.ge/ka/
documents/documents/strategy/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
2. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო, საქართველოს სახალხო დამცველი, სამოქალაქო განვითარების
სააგენტო. ეროვნული საბაზისო კვლევა ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, 2017 წ. ხელმისაწვდომია აქ: https://globalnaps.org/wp-content/
uploads/2020/05/georgia-national-baseline-assessment-geopdf.pdf
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლებისთვის. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის
2016 წლის 21 ივლისის №338 დადგენილებით, ხელმისაწვდომია აქ: http://myrights.gov.ge/ka/plan/action%20plan%202016-2017; საქართველოს
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17
აპრილის №182 დადგენილებით. ხელმისაწვდომია აქ: http://myrights.gov.ge/ka/plan/Action%20Plan%202020 [ბმულები უკანასკნელად გადამოწმდა
2021 წლის 1 თებერვალს]
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როგორ შეიქმნა ეს სახელმძღვანელო?
წინამდებარე სახელმძღვანელო შექმნილია გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის მიერ. გაეროს
გლობალური შეთანხმება (UN Global Compact) მსოფლიოში ყველაზე დიდი კორპორაციული მდგრადობის
ინიციატივაა, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებისა და ბაზრისთვის მდგრადი და ინკლუზიური გლობალური
ეკონომიკის შექმნას.3 გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი (GCNG) არის გაეროს გლობალური
შეთანხმების ინიციატივის ადგილობრივი ქსელი, რომელიც, საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების
გაზიარებით, ხელს უწყობს ქართულ ბიზნესსექტორს, გახდეს უფრო პასუხისმგებლიანი და მდგრადი.4
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის რეკომენდაციით, ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო
გეგმაში 2016 წლიდან აისახა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების თავი, 2018 წელს კი აღნიშნული თავი, ქსელის
ჩართულობით, კიდევ უფრო გაფართოვდა. ქსელი აგრძელებს სხვადასხვა სექტორთან თანამშრომლობას და
ხელს უწყობს სამოქმედო გეგმის შესრულებას ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების ნაწილში. სწორედ ამიტომ,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოსა და საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან პარტნიორობით, მომზადდა სახელმძღვანელო სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული კომპანიებისთვის ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ.
სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი ეფუძნება, ერთი მხრივ, ადგილობრივი რეალობის კვლევას, კერძოდ,
სახელმწიფო, მუნიციპალურ ან სხვა ტიპის საჯარო საკუთრებაში არსებული საწარმოების შესახებ მარეგულირებელი
ჩარჩოს, არსებული პრაქტიკის და გამოწვევების შესახებ ინფორმაციას, ხოლო მეორე მხრივ, ევროკავშირის მიერ
და საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე, განვითარებულ ქვეყნებში არსებულ საერთაშორისო
საუკეთესო პრაქტიკას. აღსანიშნავია, რომ რამდენადაც საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის
მიერ, კვლევა ვერ განხორციელდა საქართველოს მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე.
კვლევის პროცესში შესწავლილი იყო მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული საწარმოებისთვის და მათი გამოცდილება. კერძოდ, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
საწარმოების პრაქტიკის საბაზისო შეფასება რამდენიმე მსხვილი საწარმოს ვებგვერდების, საჯარო ანგარიშგებების
(სდპ-ის შემთხვევაში) და მათ წარმომადგენლებთან ინტერვიუების მეშვეობით მოხდა. ვეცადეთ, გაგვერკვია, როგორ
ხდება კანონმდებლობის აღსრულება და არსებობს თუ არა საკანონმდებლო დათქმების მიღმა რაიმე პრაქტიკა.
მაგალითად, რამდენად ჰქონდათ საწარმოებს დანერგილი მიდგომები ადამიანის უფლებათა პატივისცემის შესახებ,
როგორი იყო მათი გამოცდილება და რესურსები, როგორ ხედავდნენ საკუთარ როლს ადამიანის უფლებების
პატივისცემის პროცესში და რა შესაძლებლობები ჰქონდათ ასეთი პასუხისმგებლობის ასაღებად.
სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საწარმოებისთვის სხვადასხვა ქვეყანაში არაერთი სახელმძღვანელო დოკუმენტი,
რეკომენდაცია და მითითება არსებობს, რომელთა ანალიზი დაედო საფუძვლად წინამდებარე სახელმძღვანელოს.
სახელმძღვანელოს როგორც კვლევითი, ისე გზამკვლევის ნაწილების პირველადი ვერსია ასევე განიხილეს შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა.

3. გაეროს გლობალური შეთანხმების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ: https://www.unglobalcompact.org/
4. გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ: http://globalcompact.ge/
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ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲛᲐᲠᲔᲒᲣᲚᲘᲠᲔᲑᲔᲚᲘ ᲩᲐᲠᲩᲝ
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ

როგორია ქართული კანონმდებლობა?
საჯარო საკუთრებაში არსებულ საწარმოდ განიხილება საწარმო, რომელიც შექმნილია „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს კანონით (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 21-22, 28/10/1994) განსაზღვრული ფორმითა და
წესით, აქვს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს) ან სააქციო საზოგადოების (სს) ფორმა და რომლის
წილს/აქციებს ფლობს ესა თუ ის უწყება (სახელმწიფო, ავტონომიური ან მუნიციპალური).5 ამ კვლევის მიზნებისათვის,
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოდ ან სახელმწიფო საწარმოდ მოხსენებული იქნება ყველა
ის საწარმო, რომლის ნაწილობრივ ან სრულ წილს/აქციებს ფლობს რომელიმე დონის ან ტიპის საჯარო
დაწესებულება.
რაც შეეხება საწარმოთათვის დადგენილ ვალდებულებებს, უპირველესად აღსანიშნავია, რომ საქართველოს
კონსტიტუციით, იურიდიულ პირებს აქვთ უფლებები, შესაბამისი შინაარსის გათვალისწინებით (მუხლი 34.1), თუმცა
ნებისმიერი პირის უფლება შეზღუდულია სხვათა უფლებებით.

5. კერძოდ, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის (სსმ, 48, 09/08/2010) 39-ე მუხლის თანახმად, „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ
არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს მიეკუთვნება წილები და აქციები [...]. ქონების მმართველი სახელმწიფო ქონების ბაზაზე, „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად, აფუძნებს სააქციო საზოგადოებებსა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებს ან/და არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და
განკარგვის შესახებ კანონის“ (სსმ, 68, 14/12/2010) 21-ე მუხლი იმავე დათქმას აკეთებს ავტონომიური რესპუბლიკისთვისაც, ხოლო „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის“ (ვებგვერდი, 19/02/2014) 106 პრიმა მუხლის თანახმად, „მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს, მხოლოდ საკუთარი
უფლებამოსილებების ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დააფუძნოს სააქციო საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. მუნიციპალიტეტს აგრეთვე უფლება აქვს, გახდეს [ამ ტიპის იურიდიული პირების]
პარტნიორი/აქციონერი/წევრი.“
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ადამიანის ძირითადი უფლებების განხორციელებამ არ უნდა დაარღვიოს
სხვათა უფლებები.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 34.2

ერთადერთი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც საუბრობს სახელმწიფო საწარმოებისა და ადამიანის უფლებების
ურთიერთმიმართებაზე (თავისთავად, მათზე მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუცია, შრომის კანონმდებლობა,
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა და სხვა აქტები, რომლებიც ზოგადად
განსაზღვრავენ შესაბამისი უფლებების პატივისცემას), არის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ“ საქართველოს კანონი (სსმ, 24/06/2016), რომელიც 2016 წლიდან ადგენს ცალკეულ საწარმოთათვის
ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშების წარდგენის ვალდებულებას; კერძოდ, კანონი განსაზღვრავს საწარმოთა
კატეგორიებს, რომელთა შესაბამისად მათ მოეთხოვებათ წლიური ანგარიშგების წარმოება.6 სახელმწიფო და
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ საწარმოთა უდიდესი ნაწილი ვალდებულია, აწარმოოს როგორც ფინანსური,
ისე მმართველობითი ანგარიშები, რამდენადაც ისინი წარმოადგენენ საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს
(სდპ).7 თუმცა, მთავრობის მიერ დადგენილი კრიტერიუმებით არ არის განსაზღვრული სდპ-ის სტატუსის მინიჭება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული საწარმოებისთვის, რის გამოც, ისინი გამოირიცხნენ
სდპ-ის შესაბამისი ანგარიშგების ვალდებულებისგან.

იურიდიული პირი შეიძლება განისაზღვროს სდპ-ად, თუ იგი არის „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებული და წარმოადგენს სახელმწიფოს/
მუნიციპალიტეტის 25%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოს
და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აკმაყოფილებს პირველი ან მეორე კატეგორიის
საწარმოს კრიტერიუმებს.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 ნოემბრის დადგენილება №584, მუხლი 2.

კანონის თანახმად, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს მოეთხოვებათ, აწარმოონ მმართველობითი ანგარიში, რომელიც მოიცავს საქმიანობის მიმოხილვას და არაფინანსურ ანგარიშგებას (ამზადებს მხოლოდ ის სდპ,
რომელიც შეესაბამება პირველი კატეგორიის საწარმოს ზომით კატეგორიას [50 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების
აქტივებით და 100 მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვით], ამასთანავე, საანგარიშო პერიოდში ჰყავს, საშუალოდ, 500-ზე
მეტი დასაქმებული).

6. მუხლი 7, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი (შემდგომში „ბუღალტრული აღრიცხვის კანონი“).
7. სრული სია ხელმისაწვდომია აქ: https://www.saras.gov.ge/Content/files/cxrili_sdp.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1 თებერვალს].
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თუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმო არ ხვდება სდპ-ის კატეგორიაში, მას არაფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება საერთოდ არ გააჩნია, ხოლო საქმიანობის მიმოხილვის ანგარიშგება მხოლოდ
იმ შემთხვევაში აქვს, თუ იგი პირველი ან მეორე კატეგორიისაა.8

საქმიანობის მიმოხილვა, საქმიანობის მოცულობისა და სირთულის გათვალისწინებით, მოიცავს საწარმოს საქმიანობის განვითარების, შედეგებისა და
მდგომარეობის, და ასევე, მის წინაშე არსებული ძირითადი რისკებისა და გაურკვევლობების ამომწურავ ანალიზს. საჭიროების შემთხვევაში, მიმოხილვა
დამატებით უნდა მოიცავდეს ძირითად ფინანსურ და არაფინანსურ მაჩვენებლებს,
არაფინანსურ ინდიკატორებს, რომლებიც დაკავშირებულია საწარმოს საქმიანობასთან, მათ შორის, დასაქმების და გარემოს დაცვის საკითხებთან.

არაფინანსური ანგარიშგება მოიცავს, სულ მცირე, გარემოს დაცვის, სოციალური, დასაქმების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებზე ზეგავლენის შესახებ აუცილებელ ინფორმაციას, მათ შორის:
Ა

ბიზნესმოდელის მოკლე მიმოხილვას;

Ბ

საწარმოს მიერ დასახელებულ საკითხებზე გამოყენებული პოლიტიკის
აღწერას, მათ შორის, ინფორმაციას განხორციელებული კომპლექსური
პროცედურებისა და გატარებული პოლიტიკის შედეგების შესახებ. თუ
საწარმო არ იყენებს ასეთ პოლიტიკას, ამაზე ანგარიშგებაში ნათელი და
დასაბუთებული განმარტება შეიტანება;

Გ

საწარმოს საქმიანობის რისკების ანალიზს, რაც, საჭიროების შემთხვევაში,
მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) სუბიექტის ბიზნესურთიერთობებს, ამ
პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე პროდუქციის ან/და მომსახურების
შესაძლო უარყოფით გავლენას და სუბიექტის მიერ გამოყენებულ რისკების
მართვის მეთოდებს.

8. პირველი კატეგორიის საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან, სულ მცირე, ორს: ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ
ლარზე მეტია; ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარზე მეტია; გ) დასაქმებულთა რაოდენობა 250-ს აღემატება.
მეორე კატეგორიის საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან, სულ მცირე, ორს: ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10-დან 50
მილიონ ლარამდეა; ბ) შემოსავალი 20-დან 100 მილიონ ლარამდეა; გ) დასაქმებულთა რაოდენობა 50-დან 250-მდეა.
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აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს გამოქვეყნებული აქვს მმართველობითი ანგარიშის მომზადების სახელმძღვანელო, რომელიც მიუთითებს, რა საკითხების
შესახებ უნდა იყოს საუბარი საქმიანობის მიმოხილვისა და არაფინანსური ანგარიშგების ნაწილში. 9 თუმცა
აღნიშნული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებებთან (იგულისხმება, ასევე, შრომითი საკითხები და გარემოს
დაცვა) დაკავშირებით მხოლოდ საკითხების ჩამონათვალს და ზოგად მაგალითებს სთავაზობს ბიზნესსუბიექტებს და
მოცემული არ არის ამ მიმართულებებით ანგარიშგებისთვის საჭირო მეთოდები ან მიდგომები, ან სხვა პრაქტიკის თუ
პოლიტიკის აუცილებლობა. სამსახურის ვებგვერდის სახელმძღვანელოების განყოფილებაში ასევე განთავსებულია
Accountancy Europe-ის 2016 წლის პრაქტიკული გზამკვლევი მმართველობითი ანგარიშგების შესახებ, რომელიც
ევროდირექტივის მიხედვით იძლევა რჩევებს და მითითებებს. სახელმძღვანელო განსაკუთრებულ ყურადღებას
უთმობს ადამიანის უფლებების შესახებ ანგარიშგებას და შესაბამის მეთოდებს, თუმცა იგი მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა
ხელმისაწვდომი.10
როგორც აღინიშნა, 2017 წელს ჩატარებული ეროვნული საბაზისო კვლევის შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა
2018-2020 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში აისახა საკმაოდ მრავლისმომცველი თავი ბიზნესისა და ადამიანის
უფლებების შესახებ. სამოქმედო გეგმის თანახმად, დაიგეგმა „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიებისთვის
ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ სახელმძღვანელო დოკუმენტების მომზადება“ (25.1.14).

რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს საერთაშორისო დონეზე?
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველომ აიღო ვალდებულება,
წაახალისოს პასუხისმგებლიანი ბიზნესსაქმიანობა.11 შეთანხმება მიუთითებს, რომ კორპორაციული პასუხისმგებლობა
გაგებული უნდა იქნეს საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად,
განსაკუთრებული მითითება კი გაკეთებულია OECD სახელმძღვანელოზე მრავალეროვანი საწარმოებისთვის. გარდა
ამისა, საერთაშორისოდ აღიარებულ პრინციპებსა და სახელმძღვანელო დოკუმენტებში ასევე მოიაზრება გაეროს
სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, რომელსაც ევროკავშირი არაერთ
რეზოლუციაში, დირექტივასა და რეგულაციაში უთითებს, როგორც ავტორიტეტულ წყაროს წევრი ქვეყნებისა და
პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის.

9. იხ. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო, თებერვალი 2018, განსაკუთრებით გვ. 27-31. ხელმისაწვდომია აქ: https://www.saras.gov.ge/Content/files/mmartvelobis-angarishgebis-saxelmzgvanelo.pdf
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
10. იხ. Accountancy Europe, Disclose what truly matters, 2016, ხელმისაწვდომია აქ: https://www.saras.gov.ge/ka/Home/Manuals#tab-management-report [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
11. უფრო კონკრეტულად, იხილეთ, მუხლები 231, 239, 348, 349, 352, „ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე
მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“, 2014 წლის 27 ივნისი, რატიფიცირებულია
საქართველოს პარლამენტის მიერ 2014 წლის 18 ივლისს.
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აღსანიშნავია, რომ თავად ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე პირდაპირ
მიუთითებს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებს და პარტნიორ სახელმწიფოებთან ურთიერთობაში მათ გამოყენებაზე საუბრობს.12 შესაბამისად, საქართველოს, როგორც ევროკავშირის პარტნიორ სახელმწიფოს, სწორედ ამ დოკუმენტზე სწორება მისცემს საშუალებას, ეფექტიანად შეასრულოს ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები.
გარდა ამისა, 2019 წლის აპრილში საქართველოში იმყოფებოდა გაეროს სამუშაო ჯგუფი ბიზნესისა და ადამიანის
უფლებების საკითხზე, რომელმაც ამ მიმართულებით არსებული მდგომარეობა შეაფასა. სამუშაო ჯგუფის შემაჯამებელ განაცხადში ხაზგასმული იყო საქართველოს მიერ 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების პოზიტიური მნიშვნელობა, თუმცა ჯგუფმა ყურადღება გაამახვილა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმის
აუცილებლობაზეც.13
სამუშაო ჯგუფმა ცალკე ყურადღება დაუთმო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს და აღნიშნა, რომ
საჭიროა, სახელმწიფომ ასეთი ტიპის საწარმოებში ადამიანის უფლებების დაცვას მეტი ყურადღება მიაქციოს.

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები, როგორიცაა საქართველოს რკინიგზა და საქართველო ფოსტა, ქვეყნის უმსხვილეს დამსაქმებლებს წარმოადგენენ და მოვუწოდებთ მთავრობას, ასეთი საწარმოებისთვის
უფრო მკაფიო მოლოდინები განსაზღვროს, მათი მხრიდან გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად ადამიანის უფლებების პატივისცემის
შესახებ.“
გაეროს სამუშაო ჯგუფის განცხადება საქართველოში მისიის დასასრულს,
2019 წლის 12 აპრილი

12. Council of the European Union, General Secretariat of the Council, Council Conclusions on the Action Plan on Human Rights and Democracy
2015 – 2019, 10875/15 COHOM 80 CFSP/PESC 395 COSCE 4 FREMP 158 INF 131 JAI 558 RELEX 597 DEVGEN 131 CONUN 141, Brussels, 2015 წლის
20 ივლისი, ხელმისაწვდომია აქ: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის
1-ელ თებერვალს].
13. განცხადების სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია აქ: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24474&LangID=E
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
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რატომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საწარმოების
მიერ ადამიანის უფლებების პატივისცემა?
საერთაშორისო მიდგომებით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა საწარმოებმა განსაკუთრებით უნდა სცენ
პატივი საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს, რამდენადაც საზოგადოებას მათდამი განსაკუთრებული ინტერესი და
მოლოდინები აქვს (იხ. საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მოცემულია კვლევის მეორე თავის
შესაბამის ქვეთავებში).
გარდა ამისა, სახელმწიფო საწარმოები საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნის განსაკუთრებული მიზნებით მოქმედებს
და მათი როლი ამ სიკეთის შექმნაში ბევრად მკაფიოა, ვიდრე კერძო საკუთრებაში არსებული კომპანიისა, რაც
დამატებითი არგუმენტია მათ მიერ ადამიანის უფლებების პატივისცემისთვის.
დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს აქვთ მაგალითის მიმცემის
როლიც.

კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიას შეიძლება, ჰქონდეს პოზიცია, რომ თუკი
სახელმწიფო წილის მქონე საწარმოები, რომლებსაც შესაბამისი რესურსი
და მხარდაჭერა აქვთ (ინფორმაციული, პოლიტიკური, სისტემური და სხვა),
არ დანერგავენ ადამიანის უფლებების პატივისცემის მიდგომებს, ეს არის
გზავნილი, რომ სახელმწიფოს (და, შესაძლოა, საზოგადოებისაც) ინტერესს
არ წარმოადგენს ბიზნესის მიერ ადამიანის უფლებების პატივისცემა.

რა დამატებითი მოლოდინები არსებობს?
აღსანიშნავია, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის აპარატი აქტიურად მუშაობს სამართლებრივად სავალდებულო საერთაშორისო ინსტრუმენტზე ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, რომელსაც ევროკავშირის და
OECD წევრი ქვეყნების მხრიდან დიდი მხარდაჭერა აქვს.
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ᲐᲦᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲝᲠ ᲐᲚᲢᲔᲠᲜᲐᲢᲘᲕᲐᲖᲔ ᲛᲘᲣᲗᲘᲗᲔᲑᲡ:

1

თუ საქართველო შეუერთდება საერთაშორისო სავალდებულო დოკუმენტს, საქართველოში მოქმედ
საწარმოებს დაეკისრებათ საკანონმდებლო ვალდებულება, დანერგონ ადამიანის უფლებათა პატივისცემის
პოლიტიკა, მიდგომები, შესაბამისი მექანიზმები და ა.შ. ამასთან, მათ მიმართ უფლების დარღვევის გამო
დავის წარმოების გამარტივების პირობებში, ისინი მძიმე ფინანსური და სამართლებრივი გარემოებების
წინაშე აღმოჩნდებიან;

2

თუ საქართველო არ შეუერთდება საერთაშორისო სავალდებულო დოკუმენტს, საქართველოს მსხვილი
სავაჭრო პარტნიორების მაღალი მხარდაჭერა ნიშნავს, რომ საწარმოები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ რამე ფორმით მოქმედებენ (თუნდაც ეს იყოს იმ ქვეყნებში მოქმედი საწარმოების მიწოდების
ან ღირებულებათა ჯაჭვში ყოფნა), მათზე მაინც იმოქმედებს შესაბამისი ვალდებულებები, როგორც მინიმუმ,
იმ კორპორაციების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რომლებიც საკუთარ ქვეყანაში დაექვემდარებიან
მიწოდების ჯაჭვის კონტროლის ვალდებულებას.

შესაბამისად, წინასწარ ამ პროცესისთვის მომზადება არსებითად გაამარტივებს მარეგულირებელი ჩარჩოს შემუშავების შედეგად წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებას.
საერთაშორისო სტანდარტების, პრაქტიკების და მიდგომების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი
ქვეყანა ამა თუ იმ ფორმით ნერგავს გარკვეულ ვალდებულებას, ბიზნესმა პატივი სცეს ადამიანის უფლებებს, რაც
ქართულ საწარმოებს საერთაშორისო ბაზარზე ნებისმიერი ფორმით ინტეგრირებისას გაუთვალისწინებელი და
რთული პროცედურების შეზღუდულ დროში დანერგვის მოთხოვნას წაუყენებს. ამის განუხორციელებლობა კი საერთაშორისო ბაზარზე წვდომას შეამცირებს.

შესაბამისად, ბიზნესის პასუხისმგებლობა, პატივი სცეს ადამიანის უფლებებს,
რეალურად მისი პასუხისმგებლობაა, უზრუნველყოს საკუთარი მდგრადი
ეკონომიკური წინსვლა და მზად დახვდეს შესაბამის სავალდებულო მოთხოვნებს სახელმწიფო, საერთაშორისო დონეზე თუ პარტნიორების მხრიდან.
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რა გვასწავლა Covid-19-ის პანდემიამ?
2020 წელს ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ გლობალურ პანდემიას საზოგადოების ყველა ფენაში გარკვეული
ღირებულებების გადაფასება მოჰყვა.14 ცხადი გახდა, რომ ყველა სექტორს თავისი პასუხისმგებლობა აქვს. ჯანდაცვის
კრიზისმა გამოიწვია როგორც სოციალური, ისე ეკონომიკური კრიზისი. ბიზნესსექტორს, რომელიც არამდგრადი და
მყიფე იყო საზოგადოების და გარემოს ინტერესებისადმი, კრიზისთან გამკლავება გაუჭირდა.15
მოკლევადიან პერსპექტივაში საწარმოებმა, რომლებიც საკუთარი თანამშრომლების და მომხმარებლების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნავდნენ, ბევრად სწრაფად აუწყეს ფეხი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ რეგულაციებს
და საერთაშორისო რეკომენდაციებს. მომხმარებლების ინტერესი გაძლიერდა იმ საწარმოებისადმი, რომლებიც
ინოვაციურ ტექნოლოგიებს სთავაზობდნენ. კლიმატზე ჩვენი გავლენა უფრო ცხადი გახდა და პასუხისმგებლიანი
მოხმარებისა და წარმოებისადმი საზოგადოების ინტერესი გაიზარდა. საწარმოებმა, რომლებიც ინიციატივას იჩენდნენ, ერთვებოდნენ სხვადასხვა აქტივობაში, ეხმარებოდნენ ჯანდაცვის სექტორს ან სხვა მხრივ გამოხატავდნენ
მზაობას კრიზისის პირობებში, ბევრად მეტი დადებითი შეფასება მოიპოვეს.16
საქართველოში არაერთმა საწარმომ გამოიჩინა აქტიური ინიციატივა და ეცადა, წარმოეჩინა საკუთარი წვლილი
პანდემიასთან ბრძოლაში. 2020 წლის კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდოს მოსაპოვებლად 70-ზე მეტი
პროექტი იბრძოდა. პროექტების ანალიზი ცხადყოფს, რომ კომპანიები მაქსიმალურად ცდილობდნენ წარმოეჩინათ
საკუთარი წვლილი Covid-19-თან ბრძოლაში.17 უფრო მეტიც, გამარჯვებული პროექტების უდიდესი ნაწილი
სწორედ პანდემიასთან იყო პირდაპირ კავშირში - იქნებოდა ეს დასაქმებულთათვის ღირსეული და უსაფრთხო
პირობების შექმნა; დისტანციური სწავლების მეთოდით განათლებაში შეტანილი წვლილი; მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
პერსონალური დაცვის საშუალებების დამზადება-მიწოდება თუ კლიმატმეგობრული მიდგომების გამოყენება.18

14. იხ. სალომე ზურაბიშვილი, COVID - 19, კორპორაციული პასუხისმგებლობა და საქართველო: პესიმისტურ-ოპტიმისტური ანალიზი, Forbes, 2020 წლის
4 აპრილი, ხელმისაწვდომია აქ: https://forbes.ge/blog/497/COVID-19-korporaciuli-pasuxismgebloba-da-saqarTvelo-pesimistur-optimisturi-analizi
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
15. ამ საკითხზე აკადემიური მსჯელობისთვის იხ. Hongwei He, Lloyd Harris, The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility
and marketing philosophy, Journal of Business Research, Volume 116, 2020, გვ-გვ. 176-182, ISSN 0148-2963, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
16. ამ საკითხებზე საინტერესო მსჯელობა მოცემულია სტატიაში Alliance Manchester Business School, The Covid Effect On CSR And Marketing, Forbes,
2020 წლის 22 ივლისი, ხელმისაწვდომია აქ: https://www.forbes.com/sites/alliancembs/2020/07/22/the-covid-effect-on-csr-and-marketing/?sh=24f6206b5e77 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
17. 2020 წლის საკონკურსო პროექტები ხელმისაწვდომია აქ: https://corporateaward.ge/?p=2048 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ
თებერვალს].
18. გამარჯვებული კომპანიები და კონკურსის დეტალები მოცემულია აქ: https://corporateaward.ge/?page_id=2022 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021
წლის 1-ელ თებერვალს].
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების პრაქტიკის კვლევის დროსაც გამოიკვეთა მათთვის პანდემიასთან ბრძოლის პრიორიტეტულობა. როგორც მათი ანგარიშები და ვებ-გვერდები, ისე კომპანიების
წარმომადგენლებთან ჩატარებული ინტერვიუები ცხადყოფს, რომ ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, მდგრადი მიდგომები
და პასუხისმგებლიანი საქმიანობა ამ თვალსაზრისით აშკარად მნიშვნელოვანია. გარდა იმისა, რომ საწარმოები
აქტიურად ცდილობდნენ თანამშრომლების და მომხმარებლების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უსაფრთხოების
უზრუნველყოფას და სათანადო პროცედურების დანერგვას, ისინი, ასევე, ზრუნავდნენ თავიანთ პარტნიორებზე
შესაძლებლობის ფარგლებში.19
მსგავსი კრიზისები გლობალურად ხშირად იჩენს თავს - კლიმატის ცვლილება, ეკონომიკური რყევები, კონფლიქტები
არსებითად მოქმედებს ბიზნესზე, მათ შორის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებზე. მათი მედეგობა და
მზაობა მსგავსი სიტუაციებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პანდემიამ ცხადად დაგვანახა, რომ გარემოზე
ზრუნვა, თანამშრომლების და მომხმარებლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივ საჭიროებებზე
ფიქრი სწორედ ის საკითხებია, რომლებიც ხელს უწყობს ბიზნესის მედეგობას. ადამიანის უფლებათა პატივისცემის
დანერგვით საწარმოები სწორედ იმ ნაბიჯებს დგამენ, რაც მსგავსი სიტუაციებისთვის მზაობას, პროცესების
მოქნილობას და სწრაფ რეაგირებას უზრუნველყოფს.

19. მაგალითად, საწარმოები, რომელთაც იჯარით ჰქონდათ გაცემული საკუთარი ტერიტორია ან მისი ნაწილი, უზრუნველყოფდნენ სანიტარიული და
ჰიგიენური ნორმების დაცვას და მეიჯარეების ინფორმირებას; ხშირ შემთხვევაში მოხდა საიჯარო გადასახადის გადავადება; საერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით, მოხდა პარტნიორებისთვის შესაბამისი მოსაკრებლების ან გადასახდელების გადავადება, შემცირება ან გადაწილვადება; ყველა
გამოკითხულმა საწარმომ მიიღო ზომები თანამშრომელთა დასაცავად - დისტანციური მუშაობის ხელშეწყობით ან/და სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების
ნორმების დაწესებით და წახალისებით. წყარო: ავტორის ინტერვიუები სახელმწიფო საწარმოებთან.
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ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘ ᲓᲐ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘ
ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ ᲠᲔᲐᲚᲝᲑᲐᲨᲘ

რა იგულისხმება ადამიანის უფლებებში?
ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვა დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია.
ადამიანის უფლებების მთავარი არსი მდგომარეობს ყოველი ინდივიდის უფლებაში, ღირსებით მოეპყრონ და დისკრიმინაციის გარეშე ისარგებლოს საკუთარი უფლებებით. ადამიანის უფლებები ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული, ურთიერთდამოკიდებული და განუყოფელი ღირებულებებია.
როდესაც ვსაუბრობთ ბიზნესის პასუხისმგებლობაზე, პატივი სცეს ადამიანის უფლებებს, მოვიაზრებთ საყოველთაოდ
აღიარებულ უფლებებს, რაც, სულ მცირე, მოიცავს შემდეგ საერთაშორისო ინსტრუმენტებს და მათში განსაზღვრულ
უფლებებს:

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი:
 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია;
 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი;
 საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ.
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დეკლარაცია და რვა ძირითადი კონვენცია:
 გაერთიანების თავისუფლებისა და ორგანიზების უფლების დაცვის შესახებ, 1948 წ;
 ორგანიზებისა და კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოების უფლების შესახებ, 1949 წ;
 იძულებითი შრომის შესახებ, 1930 წ;
 იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ, 1957 წ;
 მინიმალური ასაკის შესახებ, 1973 წ;
 ბავშვთა შრომის ყველაზე უარესი ფორმების შესახებ, 1999 წ;
 თანაბარი ანაზღაურების შესახებ, 1951 წ;
 დისკრიმინაციის შესახებ, 1958 წ.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებები არ მოიაზრება გარემოსდაცვითი საკითხების გარეშე, რამდენადაც გარემო პირდაპირ კავშირშია ადამიანის უფლებებთან, მაგალითად, სუფთა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების
უფლება ასევე საყოველთაოდ აღიარებული უფლებაა.

რა მიმართებაა ბიზნესსა და ადამიანის უფლებებს შორის?
ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულება, პირველ რიგში, სახელმწიფოს აკისრია, თუმცა ეს არ გამორიცხავს
საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სუბიექტების მხრიდან მათი პატივისცემის ვალდებულებას. ბიზნესსუბიექტებს,
საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე, საკმაოდ მკვეთრი გავლენა აქვთ ადამიანის უფლებებზე, იქნება ეს დასაქმებულთა სამუშაო პირობები, გარემოზე ზემოქმედება, მომხმარებელთა უფლებები თუ სხვა. სწორედ ამიტომ,
მზარდია ბიზნესის მიერ ადამიანის უფლებების პატივისცემისკენ მოწოდება როგორც საზოგადოების, ასევე სახელმწიფო თუ საერთაშორისო ინსტიტუციების მხრიდან.
2011 წელს, ზუსტად 10 წლის წინ, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ ერთხმად მოიწონა სარეკომენდაციო
ხასიათის დოკუმენტი - „გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ“ (UN
Guiding Principles on Business and Human Rigths, შემდგომში, UNGPs).20 აღნიშნული დოკუმენტი მრავალწლიანი
მუშაობის შედეგად შემუშავდა ადამიანის უფლებების და მულტინაციონალური საწარმოების, ასევე სხვა ბიზნესსაწარმოების მიმართულებით გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯონ რაგის მიერ
(დოკუმენტს არაფორმალურად „რაგის პრინციპებსაც“ უწოდებენ).

20. დოკუმენტის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია აქ: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს]. მხარდაჭერილია 2011 წლის 16 ივნისის 17/4 რეზოლუციით გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს
(UNHRC) მიერ.
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დოკუმენტი 31 პრინციპს აერთიანებს და თითოეულს შესაბამისი განმარტება/მითითება ახლავს.21 სახელმძღვანელო
პრინციპებს საერთაშორისო აღიარება და მხარდაჭერა აქვს, მათ შორის, ევროკავშირის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის, მსოფლიო ბანკის და სხვა ინსტიტუტების მხრიდან.
სახელმძღვანელო პრინციპები სამ ძირითად სვეტზე დგას, ზემოთ მითითებული საკითხების შესაბამისად. პირველი
სვეტი „დაიცავი“ შეეხება სახელმწიფოს ვალდებულებას, დაიცვას ადამიანის უფლებები; მეორე სვეტი „პატივი ეცი“
განმარტავს ბიზნესის პასუხისმგებლობას ადამიანის უფლებებთან მიმართებით, მესამე სვეტი კი „აღადგინე“ შეეხება
უფლების დარღვევის შემთხვევაში საჭირო მექანიზმებს როგორც სახელმწიფოს, ისე ბიზნესის მხრიდან.







ᲓᲐᲘᲪᲐᲕᲘ

ᲞᲐᲢᲘᲕᲘ ᲔᲪᲘ

ᲐᲦᲐᲓᲒᲘᲜᲔ

სახელმწიფოებმა საკუთარი

ბიზნესებმა თავიდან უნდა

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს

იურისდიქციის ფარგლებში

აიცილონ ადამიანის

სახელმწიფო სასამართლო ან

უნდა დაიცვან ადამიანის

უფლებების დარღვევა,

არასასამართლო მექანიზმები

უფლებები დარღვევისგან და

მათ შორის, პარტნიორების

და ბიზნესსუბიექტების

გადადგან ნაბიჯები ბიზნესის

მხრიდან და იმოქმედონ

საჩივრის განხილვის

მხრიდან დარღვევის თავიდან

შესაბამისად, თუ გარეულნი

მექანიზმები დარღვევაზე

ასაცილებლად.

არიან დარღვევაში.

რეაგირებისათვის.

რას მოიცავს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები?
სახელმძღვანელო პრინციპები უნივერსალურია, ისინი რელევანტურია ნებისმიერი სახელმწიფოსა და ნებისმიერი
საწარმოსთვის, მიუხედავად ზომის, სექტორის და ოპერირების სივრცისა. პრინციპები ერთმანეთისგან მიჯნავს სახელმწიფო და კერძო სექტორების როლს, თუმცა ნათლად წარმოაჩენს მათ ურთიერთკავშირს. აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტი არ ქმნის ახალ ვალდებულებებს, არამედ განამტკიცებს და სისტემური სახით წარმოაჩენს არსებული სამართლებრივი სივრციდან გამომდინარე პრინციპებს, როგორც სავალდებულო, ისე სარეკომენდაციო მითითებებით.22

21. სახელმძღვანელო (ინგლისურ ენაზე) ხელმისაწვდომია აქ: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
22. ხშირად დასმული კითხვები სახელმძღვანელო პრინციპებთან დაკავშირებით (ინგლისურ ენაზე) ხელმისაწვდომია აქ: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
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ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲡᲕᲔᲢᲘ - სახელმწიფოს ვალდებულება „დაიცავი ადამიანის უფლებები“

გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები შეახსენებს სახელმწიფოებს, რომ მათ აქვთ ვალდებულება, დაიცვან

სახელმწიფოს ვალია, შექმნას გარემო,

ადამიანის უფლებები, მათ შორის, ბიზნესსუბიექტების

რომლითაც ქართული კომპანიის მიერ სხვა

მხრიდან დარღვევისგან (მოახდინონ დარღვევების

ქვეყანაში ბავშვთა შრომის გამოყენებას

პრევენცია ან რეაგირება). აღსანიშნავია, რომ სახელ-

საქართველოშიც შეიძლება მოჰყვეს

მწიფოს ეს ვალდებულება აქვს საკუთარ ტერიტორი-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

აზე ან იურისდიქციაში მოქმედ ნებისმიერ სუბიექტთან
მიმართებით.
სახელმძღვანელო პრინციპები ცალკე გამოყოფს სახელმწიფოს ვალდებულებას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებთან მიმართებით დამატებითი ზომების შესახებ; მე-4 პრინციპის თანახმად, როდესაც სახელმწიფოს
კონტროლი აქვს საწარმოზე (როგორც მის მეწილეს ან აქციონერს) ან საწარმოს ქმედება შეიძლება, სახელმწიფოს
მიეწეროს, ასეთი საწარმოს მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევა შესაძლოა, საერთაშორისო ვალდებულების
დარღვევადაც კი იყოს აღქმული. თანაც, რაც უფრო მჭიდროა საწარმოსა და სახელმწიფოს შორის კავშირი (მაგალითად, დიდი წილი აქვს ან სრულ მფლობელობაშია), მით უფრო მყარია სახელმწიფოს როლი ასეთი საწარმოსთვის
ადამიანის უფლებების პატივისცემისთვის შესაბამისი პოლიტიკის შესამუშავებლად.

სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ დამატებითი ზომები იმ საწარმოების მხრიდან ადამიანის
უფლებების დარღვევისგან დაცვის მიზნით, რომლებიც სახელმწიფოს საკუთრებაში ან
კონტროლის ქვეშაა.
იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოები ფლობენ ან აკონტროლებენ საწარმოებს, ისინი ფლობენ
უდიდეს შესაძლებლობებს, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელონ შესაბამისი
პოლიტიკა, კანონმდებლობები და რეგულაციები ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით.
უმაღლესი რგოლის ხელმძღვანელები ანგარიშს აბარებენ სახელმწიფო უწყებებს და შესაბამის
სახელმწიფო სტრუქტურებს გააჩნიათ კონტროლის და ზედამხედველობის დიდი უფლებამოსილება,
მათ შორის, ადამიანის უფლებების ეფექტურად დაცვის უზრუნველყოფისთვის [აღნიშნულ
საწარმოებს ასევე ეკისრებათ ადამიანის უფლებების დაცვის კორპორაციული პასუხისმგებლობა].
UNGPs, პრინციპი 4.
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სახელმძღვანელო პრინციპები სახელმწიფოსგან ასევე მოითხოვს, სახელშეკრულებო ურთიერთობების პირობებში
(მაგალითად, შესყიდვების, გრანტების, სესხების ან სხვა კონტრაქტების გაფორმებისას) ხელი შეუწყონ ასეთ ურთიერთობაში მყოფ საწარმოებში ადამიანის უფლებების დაცვას.
ცალკე ყურადღება ეთმობა კონფლიქტის პირობებში სახელმწიფოს ვალდებულებას, თავი აარიდონ კონფლიქტის
ზეგავლენის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე მოქმედი საწარმოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევას.
სახელმძღვანელო პრინციპები მოუწოდებს სახელმწიფოებს, მაქსიმალურად წაახალისონ და ხელი შეუწყონ ბიზნესის
მიერ ადამიანის უფლებების დაცვას.

როგორია სახელმწიფოების პრაქტიკა მათ საკუთრებაში არსებული საწარმოებისადმი?
დანიის მთავრობამ 2008 წელს შემოიღო კორპორაციული პასუხისმგებლობის ნორმატიული მოთხოვნა, რომელიც
ავალდებულებდა ყველა სახელმწიფო საწარმოს, წლიურ ანგარიშში მოეხდინათ კორპორაციული პასუხისმგებლობის
ანგარიშის ინკორპორირება, მიუხედავად მათი ზომისა. ამავე წელს სახელმწიფო საწარმოებს კანონმდებლობით
მოეთხოვათ, შეერთებოდნენ გაეროს გლობალურ შეთანხმებას და პასუხისმგებლიანი ინვესტიციის პრინციპებს.
ამასთან, 2012 წლიდან მსხვილი დანიური კომპანიები, სახელმწიფო საწარმოების ჩათვლით, ვალდებულნი არიან,
წლიურ ანგარიშში დამატებით შეიტანონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ზომებს იღებენ ადამიანის უფლებების
დაცვისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისთვის. ამ ვალდებულებას კომპანიები ასრულებენ დადგენილი
სტრუქტურის მიხედვით: როგორია პოლიტიკა, როგორ გადაითარგმნება პოლიტიკა ქმედებებში და რა მიღწევები აქვს
არსებულ ინიციატივებს.23 მსგავსი ვალდებულება გააჩნიათ ფინურ სახელმწიფო კომპანიებსაც, რომლებიც სააქციო
ბირჟაზე არ არიან წარმოდგენილები. კომპანიებს ეკისრებათ ვალდებულება, წარადგინონ CSR ანგარიში მათი
საქმიანობის სფეროს ან სექტორის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, მინიმუმ მათი პირდაპირი კონკურენტების
სტანდარტის შესაბამისად.24

სკანდინავიური გამოცდილებით, საწარმოების ანგარიშგება საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი უნდა იყოს, რაც პირდაპირ ითვალისწინებს
ინფორმაციის ასახვას კონკრეტული ზომების, პოლიტიკების, ქმედებების და
მიღწევების შესახებ.

23. დანიური სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 14, ხელმისაწვდომია აქ: https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/12/denmark.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1 მარტს].
24. ფინური სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 22
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სახელმწიფო საწარმოებისთვის ანგარიშის წარდგენის მოთხოვნები შეიძლება გამოიხატოს კონკრეტული სტანდარტის სახით. შვედეთის მთავრობის სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკის თანახმად, სახელმწიფო საწარმოების მიმართ არსებობს მოლოდინი, რომ ისინი საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენენ, რაც გულისხმობს, საერთაშორისო სახელმძღვანელო სტანდარტების (გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები, გლობალური შეთანხმება)
გათვალისწინებასთან ერთად, მათ მიერ წარდგენილი ანგარიშის, სულ მცირე, გლობალური ანგარიშგების ინიციატივის სტანდარტის (Global Reporting Initiative) შესაბამისად წარდგენას.25

როგორია სახელმწიფოების რეკომენდაციები მათ საკუთრებაში არსებული
საწარმოებისადმი?
ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების გარდა, სახელმწიფოები ხშირად მიმართავენ რბილი
სამართლის გზას და სახელმწიფო საწარმოების მიერ ადამიანის უფლებების პოლიტიკის დანერგვას და განხორციელებას რეკომენდაციების გზით უზრუნველყოფენ. ლიტვამ 2012 წელს შეიმუშავა კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის იმპლემენტაციის მოდელური გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო საწარმოებისთვის
კორპორაციული პასუხისმგებლობის (CR)26 კონცეფციის გაცნობას და ემსახურებოდა მისი პრინციპების გამოყენების
წახალისებას.27 ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტებიც
(როგორიც არის სახალხო დამცველი), სამხრეთ კორეის ადამიანის უფლებათა ეროვნულმა კომიტეტმა 2018
წელს შეიმუშავა ადამიანის უფლებათა მენეჯმენტის სახელმძღვანელო სახელმწიფო საწარმოებისთვის, რომელიც
ემსახურებოდა კორეული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ადამიანის უფლებათა მენეჯმენტის სისტემების
მოთხოვნის დაზუსტებას. სახელმძღვანელო მიუთითებს, მათ შორის, გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებზე და
სახელმწიფო საწარმოებს აწვდის დეტალურ ინფორმაციას ადამიანის უფლებათა მენეჯმენტის სისტემის ეტაპებზე.28
გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, ადამიანის უფლებების მიმართ სათანადო ზრუნვის (human
rights due diligence – HRDD) უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მექანიზმს ადამიანის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასება
(HRIA) წარმოადგენს. სახელმწიფო საწარმოებისთვის, კორეული სახელმძღვანელოს თანახმად, ადამიანის
უფლებებზე ზეგავლენის შეფასების ფუნქციაა არსებული და პოტენციური ადამიანის უფლებების რისკების წინასწარ
იდენტიფიცირება და მდგრადი განვითარების წახალისება. სახელმძღვანელოს თანახმად, ადამიანის უფლებების
მენეჯმენტის სისტემის ფარგლებში ზეგავლენის შეფასების გამოყენება შესაძლებელია ორი მიმართულებით: მოქმედ
სახელმწიფო საწარმოებში და მნიშვნელოვან ბიზნესსფეროებში ან განზომილებებში, სადაც სახელმწიფო საწარმოები
ოპერირებენ. სახელმძღვანელოს თანახმად, შეფასების ეფექტურობისთვის აუცილებელია, პროცესი კონტექსტზე
დაყრდნობილ და დაინტერესებული მხარის ჩართულობით შემუშავებულ კითხვარებს და ინდიკატორებს დაეფუძნოს.

25. შვედური სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 23-24, ხელმისაწვდომია აქ: https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/10/NAP-Sweeden.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს]
26. აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე ლიტერატურასა და პრაქტიკაში აღარ გამოიყენება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR), არამედ
იგი ჩანაცვლდა კორპორაციული პასუხისმგებლობით (CR) ან კორპორაციული მდგრადობით.
27. ლიტვის სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 6, ხელმისაწვდომია აქ: https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/10/NAP-Lithuania.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
28. National Human Rights Commission of The Republic Of Korea, Human Rights Management Manual for State Owned Enteprises, ხელმისაწვდომია
აქ: https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?currentpage=1&menuid=002003003002&pagesize=10&boardtypeid=7019&boardid=7603529 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
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რას ითვალისწინებს სახელმწიფოების სამოქმედო გეგმები მათ საკუთრებაში არსებული
საწარმოებისთვის?
გაეროს სახელმძღვანელო მე-4 პრინციპი სახელმწიფო საწარმოების მიერ ადამიანის უფლებების პატივისცემის
უზრუნველყოფის საშუალებად ადამიანის უფლებებზე სათანადო ზრუნვას ასახელებს. შვედეთის სამოქმედო გეგმა
მიუთითებს, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს სახელმწიფო საწარმოების მიერ ადამიანის უფლებების მიმართ
სათანადო ზრუნვის გამოვლენას, მნიშვნელოვანი რისკების შეფასებისა და გადაჭრისთვის.29 იგივე მოთხოვნა
არსებობს ჩილეს, ნორვეგიის და დანიის სახელმწიფო საწარმოების მიმართ.30 შვეიცარიის ბიზნესის და ადამიანის
უფლებების შესახებ სამოქმედო გეგმის თანახმად, ფედერალური საბჭო დახმარებას უწევს სახელმწიფოსთან
ასოცირებულ საწარმოებს (განსაკუთრებით იმ საწარმოებს, რომლებიც საზღვარგარეთ და მიმწოდებლებთან
აქტიურად მუშაობენ), წამყვანი როლი ითამაშონ სათანადო ზრუნვის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, კერძოდ რისკის მენეჯმენტის, მონიტორინგის და ანგარიშგების მიმართულებით.31
სახელმწიფო საწარმოებისთვის განსაზღვრული მოთხოვნები ხშირად ადამიანის კონკრეტულ უფლებას ან
პრობლემურ საკითხს მიემართება. მაგალითად, ფინური პოლიტიკა სახელმწიფო საწარმოების მიმართ ღიადაა
მიმართული გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისაკენ, განსაკუთრებით მაღალ მენეჯერულ პოზიციებზე.32
მსგავს მოთხოვნას უყენებს სახელმწიფო საწარმოებს პორტუგალიაც,33 ხოლო დანიური სამოქმედო გეგმა გამოყოფს
გარემოზე ზემოქმედებისა და კლიმატის საკითხს.34
სახელმწიფო საწარმოების მიერ ადამიანის უფლებების პოლიტიკის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებების შესახებ. ერთი მხრივ, აუცილებელია, სახელმწიფომ
უზრუნველყოს სახელმწიფო საწარმოებისთვის ადამიანის უფლებათა შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. აღნიშნულის
მაგალითია შვეიცარიის სამოქმედო გეგმის დათქმა, რომელიც მიზნად ისახავს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების
და სათანადო ზრუნვის შესახებ სტანდარტებზე ტრენინგების ჩატარებას სახელმწიფოსთან ასოცირებული საწარმოების
დირექტორთა საბჭოებისა და მაღალი მენეჯმენტისთვის.35 მეორე მხრივ, აუცილებელია, სახელმწიფო საწარმოებს
კომუნიკაცია ჰქონდეთ დაინტერესებულ მხარეებთან და მიაწოდონ მათ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის
შესახებ ინფორმაცია. სწორედ აღნიშნულზე მიუთითებს კორეული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებების მენეჯმენტის სისტემის შესახებ.36

29. შვედური სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 29.
30. გაეროს ბიზნესის და ადამიანის უფლებათა საკითხზე სამუშაო ჯგუფის ანგარიში სახელმწიფო საწარმოების შესახებ, პარაგრაფი 75.
31. შვეიცარიული სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 13. ხელმისაწვდომია აქ: https://globalnaps.org/wp-content/
uploads/2017/11/beilage-01-principes-directeurs-de-l%E2%80%99onu-relatifs-aux-entreprises-et-aux-droits-de-l%E2%80%99homme-pland%E2%80%99action-national-de-la-suisse-2020-2023_en-zu-bra-eda-wbf-1.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
32. გაეროს ბიზნესის და ადამიანის უფლებათა საკითხზე სამუშაო ჯგუფის ანგარიში სახელმწიფო საწარმოების შესახებ, პარაგრაფი 64.
33. იქვე, პარაგრაფი 50.
34. დანიური სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 14.
35. შვეიცარიული სამოქმედო გეგმა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, გვ. 13.
36. National Human Rights Commission of The Republic Of Korea, Human Rights Management Manual for State Owned Enteprises, გვ. 26.

21



ᲛᲔᲝᲠᲔ ᲡᲕᲔᲢᲘ - ბიზნესის პასუხისმგებლობა „პატივი ეცი ადამიანის უფლებებს“

არსებითია, რომ გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ითვალისწინებს ბიზნესის პასუხისმგებლობას სა-

სახელმძღვანელო პრინციპებით გაერომ

ხელმწიფოების პასუხისმგებლობის მიღმა. რამდენადაც

დაადასტურა, რომ ბიზნესსუბიექტებს

შესაძლებელია, რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდეს სა-

სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი

თანადოდ დაცული ან აღიარებული უფლებები, ან ვერ

პასუხისმგებლობა გააჩნიათ.

უზრუნველყოფდეს მათ პრაქტიკაში დაცვას, ეს არ გამორიცხავს ბიზნესის პასუხისმგებლობას.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მიმართ, ერთი მხრივ, სახელმწიფოს ვალდებულებაც განსხვავებულია (პრინციპი 4) და, მეორე მხრივ, ამ საწარმოებსაც ეკისრებათ მეორე სვეტით განსაზღვრული ვალდებულებები.
მეორე სვეტი მოითხოვს ყველა ტიპის, ზომის თუ სექტორის კომპანიისგან, პატივი სცენ ადამიანის უფლებებს, რაც
ნიშნავს - თავიდან აიცილონ ადამიანის უფლებების დარღვევა და ყურადღება მიაქციონ შესაძლო ზიანის მომტან
გავლენას უფლებებზე.
თავიდან აცილება ნიშნავს, რომ ბიზნესი აკონტროლებს როგორც საკუთარ ქმედებებს, ასევე ქმედებებს ბიზნესურთიერთობებში. ბიზნესი არ უნდა იწვევდეს, არ უნდა უწყობდეს ხელს და არ უნდა უკავშირდებოდეს ადამიანის უფლებებზე
უარყოფით გავლენას.
ᲡᲐᲬᲐᲠᲛᲝᲛ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ, ᲡᲐᲛᲘ ᲢᲘᲞᲘᲡ ᲒᲐᲕᲚᲔᲜᲐ ᲘᲥᲝᲜᲘᲝᲡ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲖᲔ:37

1

თავად იწვევდეს უარყოფით გავლენას

2

თავად არ იწვევდეს, თუმცა მონაწილეობდეს უარყოფით გავლენაში

მაგალითად, გყავდეთ დასაქმებული არასრულწლოვანები მძიმე სამუშაო პირობებში;

მაგალითად, შესყიდვების გზით ინფრასტრუქტურული პროექტის შემსრულებელ კომპანიას ჰქონდეს
არაღირსეული სამუშაო პირობები, რადგან თქვენ მისგან პროექტის შესრულებას არაგონივრულად
მოკლე ვადებში ითხოვდეთ დაბალი ანაზღაურების სანაცვლოდ, რაც მხოლოდ ზეგანაკვეთური და მძიმე
პირობებში მუშაობით იქნებოდა შესაძლებელი;

3

არ იწვევდეს ან მონაწილეობდეს, თუმცა დაკავშირებული იყოს ასეთ გავლენასთან
მაგალითად, თქვენ აწარმოებთ იარაღს და აწვდით კომპანიას, რომელმაც ეს იარაღი ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდასაჭერად გამოიყენა.

37. ამ საკითხზე დამატებით იხილეთ: UN Interpretive Guide to the Corporate Responsibility to Respect Human Rights (United Nations 2012), page 16.
ასევე, Practical Definitions of Cause, Contribute, and Directly Linked to Inform Business Respect for Human Rights, 2017, ხელმისაწვდომია აქ: https://
media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Debevoise-Enodo-Practical-Meaning-of-Involvement-Draft-2017-02-09.pdf
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
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ᲐᲛ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲚᲐᲓ ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲛᲐ ᲣᲜᲓᲐ:

შეიმუშაოს პოლიტიკა, რომელიც გაცხადებულად ადასტურებს ადამიანის
უფლებების პატივისცემას

უზრუნველყოს სათანადო ზრუნვის (due diligence) პროცესი, რომელიც:



შეაფასებს რისკებს ადამიანის უფლებებზე უარყოფითი ზეგავლენის შესახებ და განსაზღვრავს
ასეთ შესაძლო გავლენებს;



უზრუნველყოფს გავლენის შეფასების მიგნებების ასახვას პროცესებში და შიდა მარეგულირებელ
აქტებში;



მოახდენს რეაგირების მონიტორინგს და ეფექტურობის შეფასებას;



სათანადო გზით აწარმოებს კომუნიკაციას, შესაძლო ანგარიშგების ფორმითაც.

დანერგოს პროცესები, რომლებიც ხელს უწყობს ადამიანის უფლებებზე
ნებისმიერი ტიპის უარყოფითი გავლენის გამოსწორებას

რას ნიშნავს სათანადო ზრუნვა?
ადამიანის უფლებებზე სათანადო ზრუნვა წარმოადგენს პროცესს, რომლის ფარგლებში საწარმო ახდენს უარყოფითი
გავლენის იდენტიფიცირებას, პრევენციას, შემცირებას და რეაგირებას; ეს მოიცავს მათ პირდაპირ გავლენებს და,
ასევე, მათ მიწოდების ჯაჭვში ან ბიზნესურთიერთობებში არსებულ უარყოფით გავლენებსაც ადამიანებზე, გარემოსა
და საზოგადოებაზე.
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ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲓᲐᲜ ᲒᲐᲛᲝᲛᲓᲘᲜᲐᲠᲔ, ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲖᲠᲣᲜᲕᲐ ᲛᲝᲘᲪᲐᲕᲡ ᲒᲐᲠᲙᲕᲔᲣᲚ ᲜᲐᲑᲘᲯᲔᲑᲡ:38

1

ადამიანის უფლებების პატივისცემის ინტეგრირება ორგანიზაციის პოლიტიკაში და მენეჯმენტისა და ზედა-

2

ადამიანის უფლებებზე რეალური და პოტენციური გავლენების იდენტიფიცირება;

3

გამოვლენილ ფაქტებზე მოქმედება - უარყოფითი გავლენის პრევენცია, შეწყვეტა და შემსუბუქება;

4

პროცესზე და გადადგმულ ნაბიჯებზე დაკვირვება;

5

კომპანიის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ სათანადო კომუნიკაცია;

6

უფლების აღდგენის მექანიზმების დანერგვა ან ამ პროცესში თანამშრომლობა.

მხედველობის პროცესებში;

როგორია სახელმწიფო საწარმოების პრაქტიკა?
სლოვენიის სუვერენულ ჰოლდინგს შემუშავებული აქვს კორპორაციული მმართველობის კოდექსი (2019), რომელიც
მოქმედებს „დაემორჩილე ან განმარტე“ (comply-or-explain) პრინციპით. კოდექსი მიუთითებს, რომ აუცილებელია,
დაცული იყოს გენდერული ბალანსი საზედამხედველო საბჭოში. ამასთან, კოდექსი ავალდებულებს სახელმწიფო
საწარმოებს, შეიმუშაონ ეთიკის კოდექსი, რომელიც, მინიმუმ, მოიცავს თანამშრომელთა ადამიანის უფლებებს,
გარემოს და სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებს.39
ნორვეგიის მთავრობის საპენსიო ფონდის (GPFG) ზედამხედველს, ფინანსთა სამინისტროს, შეუძლია, ფონდის
საინვესტიციო პორტფოლიოდან გამორიცხოს ის კომპანიები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან: ადამიანის უფლებების სერიოზულ ან სისტემატურ დარღვევაზე; გარემოს მნიშვნელოვან ზიანზე; თამბაქოს წარმოებაზე და ა.შ.40

38. OECD დეტალური სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებებზე სათანადო ზრუნვის შესახებ, 2018: ხელმისაწვდომია აქ: http://mneguidelines.oecd.org/
OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
ასევე, ევროპარლამენტის მიერ შემუშავებული ბრიფი ევროკავშირის კანონმდებლობის თაობაზე: ხელმისაწვდომია აქ: https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/BRIE/2020/603495/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf
ამ საკითხზე დამატებით საინტერესოა ბელგიის საინფორმაციო პორტალზე მოცემული ინფორმაცია და ინსტრუმენტები: https://business-humanrights.
be/tool/8/what [ბმულები უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ თებერვალს].
39. სლოვენიის სუვერენული ჰოლდინგის კორპორაციული მართვის კოდექსი ხელმისაწვდომია აქ: https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/
EN_corporate_governance_code_2019.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს], აგრეთვე Maisuradze, D., Narmania, G., Lazishvili,
M., Tkeshelashvili, M., & Shakiashvili, I. (2020). Is Corporate Social Responsibility (CSR) a New Alternative to Governance Challenges of StateOwned Enterprises (SOEs)?3. Central European Journal of Public Policy, 14, 28 – 46, გვ. 39.
40. State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?, PwC, 2015, ხელმისაწვდომია აქ: https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/
assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1 მარტს].
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„საუდი არამკო“ საუდის არაბეთის სრულ საკუთრებაში არსებული ნავთობკომპანიაა, რომელიც ქალთა დასაქმების
პოლიტიკაში ერთ-ერთი წამყვანი ადვოკატია. საწარმო ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საუდის არაბეთის ქალების
განათლებისა და დასაქმებისთვის ნაბიჯები გადადგა და 1964 წელს პირველად აიყვანა ქალი თანამშრომელი.
„არამკომ“ ასევე დააფუძნა ქალებისთვის სატრენინგო ცენტრი მათემატიკაში, მეცნიერებაში, საოფისე საქმესა და
ინგლისურ ენაში მათი უნარ-ჩვევების გასაზრდელად. საწარმო, ასევე, გასცემს საერთაშორისო სტიპენდიებს იმ
დარგებში, რომლებიც ყველაზე მეტად სჭირდება კომპანიას. დღეისათვის ქალებს საწარმოში უკავიათ პოზიციები
ფინანსების, ინჟინერიის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ადმინისტრაციული მიმართულებებით. კომპანია, ასევე,
ახალისებს მენეჯერულ პოზიციებზე ქალების დასაქმებას.41
„პნომ პენის“ წყლის მიწოდების სააგენტოს მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური მიზანი აქვს: წყალი
მიაწოდოს ყველა ადამიანს კამბოჯაში. სააგენტოს აღებული აქვს პასუხისმგებლობა, 30,000 ღარიბ ოჯახს წყალი
უფასოდ მიაწოდოს იმის ხარჯზე, რომ ინდუსტრიებისთვის წყალს შედარებით მაღალ ფასად ყიდის.42
The Korea Exchange 2015 წელს შეუერთდა მდგრადი საფონდო გაცვლის ინიციატივას და იყენებს Dow Jones
მდგრადობის ინდექსს (კორეა). ინდექსის გამოთვლაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციები აფასებენ კორეის საფონდო
ბირჟაზე არსებული 200 კომპანიის არასაფინანსო ელემენტებს. კომპანიებისთვის გაგზავნილი კითხვარი შეიცავს
კითხვებს კორპორაციული ადამიანის უფლებების პოლიტიკის, ადამიანის უფლებებზე სათანადო ზრუნვის, ადამიანის
უფლებათა რისკების შეფასების და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების შესახებ.43
შვედურ საფინანსო ორგანიზაციებს, Swedfund და შვედეთის ექსპორტის საკრედიტო კორპორაციას (SEK-ს) აქვთ
შვედეთის პარლამენტის მიერ მიღებული სოციალური მანდატი, რომელიც, სახელმწიფო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის
კორპორაციული პასუხისმგებლობის დადგენილ ვალდებულებასთან ერთად, მათ დამატებით საკუთარი ინვესტიციების
საერთაშორისო სტანდარტებთან და CSR-ის პრინციპებთან შესაბამისად განხორციელებას ავალდებულებს. ეს
გულისხმობს ისეთი მკაფიო და მყარი კორპორაციული სტრუქტურების ჩამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს,
რომ კომპანიებს არ ჰქონდეთ წვლილი უარყოფით გავლენებში, ხოლო, SEK-ს აქვს ვალდებულება, პოტენციური
მსესხებლის საკრედიტო შეფასება გარემოს დაცვის, კორუფციის, ადამიანის უფლებების და შრომითი პირობების
გათვალისწინებით განახორციელოს.44

41. იხ. „საუდი არამკოს“ კორპორაციული ვებ-გვერდი: https://www.aramco.com/en/making-a-difference/people-and-community/diversity-and-inclusion; https://www.aramco.com/en/news-media/speeches/2018/women-leadership-forum-speech-2018 [ბმულები უკანასკნელად გადამოწმდა
2021 წლის 1-ელ მარტს].
42. State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?, PwC, 2015, გვ. 22.
43. Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises on its visit to the
Republic of Korea, 2017, პარაგრაფი 35.
44. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ: https://globalnaps.org/country-issue/sweden-5/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
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ᲛᲔᲡᲐᲛᲔ ᲡᲕᲔᲢᲘ - საერთო პასუხისმგებლობა „აღადგინე“

პირველი და მეორე სვეტი სრულად კარგავს აზრს, თუ
ისინი არ არის უზრუნველყოფილი უფლების დარღვე-

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო

ვის შემთხვევაში რეაგირების და მისი აღდგენის მექა-

დეკლარაციის თანახმად, ყველა

ნიზმებით.

ადამიანს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს
უფლების დაცვის ეფექტიან

სახელმწიფოს ვალდებულებაა, უზრუნველყოს უფლე-

საშუალებებზე.

ბის აღდგენის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობა - როგორც სასამართლო, ისე სხვა ტიპის (არბიტრაჟი, მედიაცია, სახალხო დამცველი - თუმცა ასეთი მექანიზმები არ შეიძლება იყოს ერთადერთი, მათ სასამართლო მექანიზმების
შემავსებელი ფუნქცია აქვთ) მექანიზმებზე და შეამციროს ბარიერები.
საწარმოს მიერ დანერგილი უფლების აღდგენის მექანიზმი ასევე აუცილებელია საწარმოსა და შესაძლო დაზარალებულს შორის კომუნიკაციისთვის, ეს შეიძლება იყოს საჩივრის შიდა ან გარე მექანიზმი, რომელიც საშუალებას
აძლევს დაზარალებულ პირებს, პირდაპირ კომპანიის დონეზე სცადონ პრობლემის გადაჭრა, სანამ დავა გამწვავდება
ან მდგომარეობა გაუარესდება.



მაგალითად, ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისას სახელმწიფო საწარმომ შექმნა სა-

ჩივრის განმხილველი სპეციალური სტრუქტურული ერთეული, რომელიც პროექტის ფარგლებში წამოჭრილ
საკითხებზე რეაგირებას უზრუნველყოფს. ერთეულის ხელმძღვანელი პირები კი ხშირად სტუმრობენ შესაბამის
საპროექტო არეალს, ხვდებიან ადგილობრივ თემს, აცნობენ მათ საჩივრის განხილვის არსებულ პროცედურებს
და ა.შ.; საწარმო პერიოდულად აანალიზებს შემოსულ საჩივრებს, მათზე რეაგირებას და აფასებს მის
ეფექტიანობას და საჩივრებზე რეაგირების წარმატებას.
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ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით, საჩივრების განხილვის არასასამართლო
მექანიზმები, როგორც სახელმწიფო, ასევე საწარმოს დონეზე, უნდა იყოს:

ᲚᲔᲒᲘᲢᲘᲛᲣᲠᲘ - უზრუნველყოფს

ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝᲑᲐᲡᲐ ᲓᲐ

ნდობის ჩამოყალიბებას.

ᲓᲘᲐᲚᲝᲒᲖᲔ ᲓᲐᲤᲣᲫᲜᲔᲑᲣᲚᲘ
- დაინტერესებულ მხარეთა
ჯგუფებთან კონსულტაციების გზით

ᲮᲔᲚᲛᲘᲡᲐᲬᲕᲓᲝᲛᲘ -



მხარეებისთვის ცნობილია და
საჭიროებისას შესაძლებელია
მხარდაჭერა.



ᲣᲬᲧᲕᲔᲢ ᲡᲬᲐᲕᲚᲐᲡᲐ



ᲓᲐ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐᲖᲔ
ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ - ხდება
შესაბამისი ზომების ანალიზი.

ᲞᲠᲝᲒᲜᲝᲖᲘᲠᲔᲑᲐᲓᲘ პროცედურები, ვადები და შესაძლო





შედეგები ცხადი და წინასწარ
ცნობილია.

მექანიზმის გაუმჯობესებისათვის
ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲘ -



ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲘᲐᲜᲘ - დაზარალებულ
მხარეებს აქვთ სათანადო




შეესაბამება საერთაშორისოდ
აღიარებულ ადამიანის უფლებებს.
ᲒᲐᲛᲭᲕᲘᲠᲕᲐᲚᲔ - მხარეები

წვდომა ინფორმაციის წყაროზე,

ინფორმირებულნი არიან პროცესის

კონსულტაციასა და საექსპერტო

მიმდინარეობის და შედეგიანობის

კვალიფიკაციაზე.

შესახებ.

გაეროს გლობალური შეთანხმება
გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, მართალია, ერთ-ერთი ყველაზე
ავტორიტეტული და ყოვლისმომცველი დოკუმენტია, მაგრამ იგი არ წარმოადგენს ერთადერთ მექანიზმს.
2000 წელს, გაეროს გენერალური მდივნის კოფი ანანის ინიციატივით, ჩამოყალიბდა გაეროს გლობალური
შეთანხმება, რომელიც დღეს კორპორაციული მდგრადობის ყველაზე მსხვილი პლატფორმაა ბიზნესსუბიექტების
მონაწილეობით. მასში ჩართულია 10,000-ზე მეტი კომპანია 166 ქვეყნიდან, რომლებიც საჯარო ანგარიშგებით
საუბრობენ საკუთარ საქმიანობაზე გარემოსა და ადამიანის უფლებების პატივისცემის შესახებ.
გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპი წარმოადგენს კორპორაციული პასუხისმგებლობის ეთიკურ და პრაქტიკულ
ჩარჩოს, კომპანიის ზომის, ფორმის, საქმიანობის სფეროსა და მდებარეობის მიუხედავად. შეთანხმებაში
გაწევრიანებული კომპანიები აღიარებენ მათ და ადასტურებენ, რომ ისინი იღებენ პასუხისმგებლობას საზოგადოებისა
და პლანეტის წინაშე და ასევე ქმნიან გარემოს საკუთარი გრძელვადიანი წარმატებებისთვის. გაეროს გლობალური
შეთანხმება მოუწოდებს საწარმოებს, დანერგონ და შეასრულონ 10 პრინციპი ადამიანის უფლებების, შრომის
უფლებების, გარემოს დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებებით, ასევე, გადადგან ნაბიჯები გაეროს
მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის შესასრულებლად.
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ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲒᲚᲝᲑᲐᲚᲣᲠᲘ ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲘᲡ ᲐᲗᲘ ᲞᲠᲘᲜᲪᲘᲞᲘ

ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ

ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘ

1
2

7
8

ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს და პატივი სცეს
ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს და
ბიზნესი არ უნდა გახდეს ადამიანის უფლებების
დარღვევის თანამონაწილე.

ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს პრევენციულ
მიდგომას გარემოსდაცვითი გამოწვევებისადმი.
თავის თავზე უნდა აიღოს ინიციატივები
და ხელი შეუწყოს გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის განვითარებას.

9

უნდა წაახალისოს გარემოსთვის არამავნებელი
ტექნოლოგიების განვითარება და გავრცელება.

ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘ

3

ᲙᲝᲠᲣᲤᲪᲘᲐᲡᲗᲐᲜ
ᲑᲠᲫᲝᲚᲐ

ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს შეკრების და
გაერთიანების თავისუფლებას და აღიაროს უფლება
კოლექტიური მოლაპარაკებების შესახებ.

4
5
6

10

უნდა აღკვეთოს იძულებითი და სავალდებულო
შრომის ყველა ფორმა.

ბიზნესმა უნდა იმუშაოს კორუფციის ყველა
ფორმის წინააღმდეგ. ფულის გამოძალვის
და მექრთამეობის ჩათვლით.

ეფექტურად უნდა აღკვეთოს ბავშვთა შრომა.

უნდა გამორიცხოს დისკრიმინაცია დასაქმების
ეტაპზე და თანამშრომლების მიმართ.
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ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
სახელმძღვანელოები
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს
ეთიკურ და პასუხისმგებლიან ბიზნესქცევას და არაერთი დოკუმენტით ცდილობს ამ საკითხების წახალისებას.
მართალია, საქართველო არ არის ორგანიზაციის წევრი, თუმცა იგი საქართველოს აქტიური პარტნიორია და
ორგანიზაციის მხარდაჭერით არაერთი ინიციატივა ხორციელდება. მაგალითად, საქართველო მონაწილეობს OECD
ევრაზიის კონკურენტუნარიანობის პროგრამაში, რომელიც ეხმარება რეგიონის ქვეყნებს, გააფართოონ თავიანთი
ეკონომიკური და დასაქმების პოტენციალი რეგიონში კონკურენტუნარიანობის გაზრდით, ინვესტიციების მოზიდვითა
და საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარებით.
OECD-ის სახელმძღვანელო პრინციპები მულტინაციონალური საწარმოებისთვის წარმოადგენს მაღალი ავტორიტეტის
დოკუმენტს, რომელიც ეხება იმ საწარმოების გავლენას ადამიანის უფლებებზე, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში
ოპერირებენ და მოითხოვს მათგან განსაკუთრებულ გულმოდგინებას.45 თუმცა, აღნიშნულ დოკუმენტში მკაფიო
მითითებაა, რომ თუ სახელმწიფოები გადაწყვეტენ პრინციპების დანერგვას სხვა - მსხვილი, საშუალო თუ მცირე ზომის
საწარმოებთან მიმართებით, ეს კარგი პრაქტიკა იქნება. ხაზი უნდა გაესვას, რომ ასოცირების შეთანხმება პირდაპირ
მიუთითებს სწორედ ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტზე, როდესაც საუბრობს საქართველოში კორპორაციული
პასუხისმგებლობის წახალისებაზე, საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების და პრინციპების შესაბამისად.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციას (OECD) დამატებით შემუშავებული აქვს
სახელმძღვანელო პრინციპები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების კორპორაციულ მართვასთან
დაკავშირებით, რომელიც, სხვადასხვა მმართველობით საკითხთან ერთად, ცალკე ყურადღებას უთმობს დაინტერესებულ მხარეებთან (stakeholders) ურთიერთობას და პასუხისმგებლიან ბიზნესქცევას.46 სახელმძღვანელო
პრინციპები ასევე ცალკე თავს უთმობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მიერ გამჭვირვალობის
და საჯარო ანგარიშგების საკითხებს.
აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპების გამოძახილია საქართველოში 2017 წლიდან დანერგილი საჯარო
ანგარიშგება, მათ შორის - მმართველობითი ანგარიშგების სახით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებისთვის. რამდენიმე სარეკომენდაციო მითითება ამ დოკუმენტში პირდაპირ მიემართება წინამდებარე დოკუმენტს და
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს განუმარტავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი კორპორაციული
მმართველობისთვის პასუხისმგებლიანი ბიზნესის ქცევა.47

45. OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. ხელმისაწვდომია აქ: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
46. OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris, ხელმისაწვდომია
აქ: https://doi.org/10.1787/9789264244160-en [ბოლოს გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
47. გაიდლაინები: II „სახელმწიფოს, როგორც მესაკუთრის როლი“, V „მხარეებთან ურთიერთობა და პასუხის-მგებლიანი ბიზნესი“, VI „ანგარიშგება და
გამჭვირვალობა“ და VII „მართვის ორგანოების პასუხისმგებლობა“.
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სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მიმართ სახელმწიფო
პოლიტიკამ სრულად უნდა გაითვალისწინოს საწარმოს პასუხისმგებლობა
დაინტერესებული მხარეების წინაშე, უნდა მოითხოვოს მისგან ანგარიშგება
და მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს პასუხისმგებლიანი ბიზნესსაქმიანობის
მოლოდინი. რაც ითვალისწინებს:

1

მესაკუთრე (მეწილე) უწყების და საწარმოს მხრიდან დაინტერესებული მხარეების უფლებების
აღიარებას და პატივისცემას;

2

საჯარო დაინტერესების პირის ან დიდი ზომის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს
მიერ ანგარიშგებას, მათ შორის, შრომითი, კრედიტორებთან დაკავშირებული და გავლენის
ქვეშ არსებულ ადგილობრივ თემებთან ურთიერთობის შესახებ;

3

საწარმოს მხრიდან პასუხისმგებლიანი ბიზნესსაქმიანობის მაღალი სტანდარტების დაცვას:


აღნიშნული მოიცავს გარემოს, თანამშრომლების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და

უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების პატივისცემას;


საერთაშორისო სტანდარტები მოიცავს: OECD გაიდლაინებს, შრომის საერთაშორისო ორ-

განიზაციის ფუძემდებლურ პრინციპებს და გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებს (UNGPs);


მენეჯმენტმა და მმართველობის ორგანომ უნდა უზრუნველყოს, რომ აღნიშნული სტანდარ-

ტები კორპორციული მართვის განუყოფელი ნაწილი გახდეს;


სახელმწიფო საწარმოებს არ უნდა მოეთხოვებოდეთ საქველმოქმედო აქტივობები, პა-

სუხისმგებლიანი ქცევა სათანადოდ და მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული.

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოს უნდა ჰქონდეს გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი და იმავე ხარისხით მოეთხოვებოდეს ანგარიშგება და
აუდიტი, როგორც საჯარო დაინტერესების პირს. რაც მოიცავს:

1

ამ საწარმოების მხრიდან ფინანსურ და არაფინანსურ ანგარიშგებას კორპორაციული ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად (მათ შორის, თანამშრომლებთან და
დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირებული ინფორმაცია);
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2

ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს ნებისმიერ მატერიალურად განჭვრეტად რისკებს:


რისკები ასევე გულისხმობს ოპერაციულ რისკებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვანია საწარ-

მოსთვის - ადამიანის უფლებებთან, შრომასთან, გარემოსა და გადასახადებთან დაკავშირებული რისკები;

3

ანგარიშგებაში მითითებული უნდა იყოს თანამშრომლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირებული საკითხებიც:


ეს გულისხმობს დაინტერესებულ მხარეებზე მნიშვნელოვანი გავლენის შესახებ ინფორ-

მაციის ასახვას, ასევე თანამშრომლებთან (მათ ანაზღაურებასთან, კოლექტიურ შეთანხმებასთან
და ა.შ.) დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე ნებისმიერ საჭირო ინფორმაციას გარემოსდაცვით,
სოციალურ, ადამიანის უფლებებისა და კორუფციის შესახებ.

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს მმართველ ორგანოს უნდა
ჰქონდეს უფლებამოსილება, კომპეტენცია და ობიექტურობა სტრატეგიული
მართვისა და მონიტორინგისთვის.



მსახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს მმართველმა ორგანომ ეფექტურად უნდა
შეასრულოს სტრატეგიის დასახვის და მართვის ზედამხედველობის ფუნქცია. რაც გულისხმობს:

1

საერთო მიზნებიდან გამომდინარე, კორპორაციული სტრატეგიის შემუშავებას და მონი-

ტორინგს;

2

შეფასების ინდიკატორების ჩამოყალიბებას და არსებითი რისკების განსაზღვრას;

3

ეფექტიანი რისკმენეჯმენტის პოლიტიკის და პროცედურის ჩამოყალიბებას და ზედამხედ-

ველობას, ფინანსურ და ოპერაციულ რისკებთან და, ასევე ადამიანის უფლებებთან, დასაქმებასთან, გარემოს დაცვასა და საგადასახადო საკითხებთან მიმართებით;

4

ანგარიშგებისა და კომუნიკაციის პროცესის მონიტორინგს;

5

მენეჯმენტის საქმიანობის მონიტორინგს და შეფასებას.
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ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ არაერთი სახელმძღვანელო დოკუმენტი აქვს სხვადასხვა საფინანსო
ინსტიტუტებსაც, როგორებიცაა მსოფლიო ბანკი, ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი (EBRD), აზიის
განვითარების ბანკი (ADB) და სხვები.48 ეს ინსტიტუციები საქართველოსთან აქტიურად თანამშრომლობენ და ხშირად
ქართული საწარმოებისთვის, სესხის ან გრანტის სახით, თანხებს გამოყოფენ. შესაბამისად, მათ მიერ დადგენილი
სტანდარტები და პრინციპები არანაკლებ მნიშვნელოვანი ხდება.

48. მაგალითისთვის, საქართველოს მსხვილი პარტნიორი ორგანიზაციების შესაბამისი სტანდარტები და პოლიტიკები:
EBRD გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა: https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
ADB სტანდარტების დაცვის სისტემები (safeguards): https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/main
გერმანიის განვითარების ბანკის მდგრადობის სტანდარტები მსესხებლებისთვის:
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Was-wir-tun/DEG-Umwelt-und -Sozialrichtlinie/
[ბმულები უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
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ᲠᲝᲒᲝᲠᲘ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ
ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚ
ᲡᲐᲬᲐᲠᲛᲝᲔᲑᲨᲘ?

საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები ეკონომიკის საკმაოდ ბევრ სექტორში ფუნქციონირებენ. საწარმოების დიდი ნაწილი ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის სფეროებში ოპერირებს. 2019 წლის სექტემბრის მონაცემებით, საწარმოთა ბრუნვის
30,3 პროცენტი ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე მოდის, 44,0 პროცენტი - ელექტროენერგიის,
აირისა და წყლის წარმოება და განაწილებაზე, ხოლო 15,1 პროცენტი - ვაჭრობის ოპერაციებზე.49 მსხვილ საწარმოებს, ძირითადად, საპარტნიორო ფონდი და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
(რომელიც საწარმოებს მართავს თავად ან სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით) ფლობენ. საწარმოებს ფლობენ და მართავენ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებიც, მათ შორის, სამინისტროები, მუნიციპალიტეტები,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა.50
სახელმწიფო საწარმოები საკმაოდ მსხვილი დამსაქმებლები არიან. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ერთ-ერთი
ყველაზე მსხვილი საწარმო, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ (დასაქმებულთა რაოდენობა, დაახლოებით,
6200 ადამიანი; ბრუნვა, დაახლოებით, 150 მლნ. ლარი; 2019 წლის მონაცემი.51) მუნიციპალური საკუთრებაა და
მას ქალაქ თბილისის მერია მართავს. 2019 წლის მონაცემებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ბრუნვას
მხოლოდ საპარტნიორო ფონდის მართვის ქვეშ მყოფი კომპანიები (ძირითადად, ენერგეტიკის სფეროში მოქმედი
საწარმოები და სს „საქართველოს რკინიგზა“) უსწრებდნენ. საინტერესოა, რომ სს „საქართველოს რკინიგზა“ 12500მდე ადამიანს ასაქმებს,52 შპს „საქართველოს ფოსტა“ - 3000-მდე,53 რითიც ისინი, სახელმწიფო საწარმოებს შორის,
ასევე ყველაზე მსხვილი დამსაქმებლები არიან.

49. ფორბსი, https://forbes.ge/news/7215/saxelmwifos-mflobelobaSi-10-sawarmo-yvelaze-msxvili-brunviT-da-yvelaze-meti-dasaqmebuliT[უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
50. იხ. IDFI მოსაზრება პარლამენტს, 6 აგვისტო, 2019 წ. გვ. 2. ხელმისაწვდომია აქ: https://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/123043/მოსაზრება_
სახელმწიფო_საწარმოების_მართვის_ეფექტიანობის_შესახებ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 1-ელ მარტს].
51. ფორბსი, ზემოთ მითითებული სტატია.
52. სს „საქართველოს რკინიგზა“, 2019 წლის ფინანსური და მმართველობითი ანგარიში, 01.10.2020, გვ. 72. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: reportal.ge
53. შპს „საქართველოს ფოსტა“, 2019 წლის ფინანსური და მმართველობითი ანგარიში, ნოემბერი, 2020, გვ. ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: reportal.ge
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მმართველობითი ანგარიშგების მიმოხილვა
წინამდებარე დოკუმენტის მიზანი არ ყოფილა ყველა ტიპის სახელმწიფო საწარმოს სრული და ყოვლისმომცველი
კვლევა. მნიშვნელოვანია, შეფასებულიყო ის საწარმოები, რომელთა მოცულობა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა შედარებით დიდი იყო. სწორედ ამიტომ, ანალიზი გაუკეთდა სდპ-ად განსაზღვრული რამდენიმე საწარმოს
მიერ 2019 წელს წარდგენილ ანგარიშებს.54 ეს მიმოხილვა არ წარმოადგენს წარმომადგენლობით კვლევას.

მმართველობითი ანგარიშები ცხადყოფს, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებულ, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს ადამიანის უფლებების
შესახებ ანგარიშგება, ფაქტობრივად, არ აქვთ; ცალკეულ შემთხვევაში
ხდება შრომით საკითხებზე ანგარიშგება და ზედაპირული ინფორმაციის
ასახვა გარემოს დაცვით საკითხებზე; თითქმის არ გვხვდება კორუფციასთან
ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია; ასევე, იშვიათია რაიმე ინფორმაცია
ამ მიმართულებებით გამოყენებული პოლიტიკის ან განმარტება ასეთი
პოლიტიკის არარსებობის შესახებ.

კერძოდ, სდპ-ების მიერ წარდგენილი ანგარიშები მხოლოდ რამდენიმე გვერდს უთმობს არაფინანსურ
ანგარიშგებას;55 ცალკეულ შემთხვევაში ანგარიშგება ეხება დასაქმებულთა მდგომარეობას, რაოდენობას, გენდერულ
განაწილებას, თუმცა არ არის საუბარი რაიმე პოლიტიკის ან პრაქტიკების არსებობაზე ქალთა გაძლიერების
შესახებ; გვხვდება ინფორმაცია, თუმცა იშვიათად, თანამშრომელთა გაძლიერების და წახალისების მექანიზმების განათლების, გადამზადების, ბონუს-სისტემების შესახებ;56 ასევე თითქმის არ შეგვხვედრია ინფორმაცია შეზღუდული

54. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სდპ-ად განსაზღვრული პირების სია ხელმისაწვდომია აქ: https://saras.
gov.ge/Content/files/cxrili_sdp.pdf ყველა ანგარიში ხელმისაწვდომია პორტალზე www.reportal.ge
55. მაგ. სს „თამ თბილავიამშენი“ 2017 და 2018 წლების ანგარიშებში, დაახლოებით, სამი გვერდი ეთმობა მმართველობით ანგარიშს, მაგრამ მასში არც
გარემოს დაცვაზე და არც შრომით საკითხებზე საუბარი არაა; შპს „საქართველოს ფოსტა“ მხოლოდ ერთ გვერდზე საუბრობს არაფინანსურ ანგარიშგებაზე
და მიუთითებს, რომ ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტში, ასევე 2018 წლიდან მონაწილეა პროექტის „ბიზნესი ქალთა ეკონომიკური
გაძლიერებისათვის“ (WEPs), თუმცა დეტალური ინფორმაცია (კონკრეტული ინიციატივების, აქტივობების ან სხვა), ფაქტობრივად, არ არის მოცემული.
56. გამონაკლისია შპს „საქაერონავიგაცია“, რომელსაც ძალზედ დეტალურად აქვს მსგავსი ინფორმაცია ასახული (2019 წლის ანგარიშგება გვ. 36-42),
მათ შორის, დაზღვევის, არასახელმწიფო საპენსიო სქემის და სხვა საკითხები.
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შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ, მათი დასაქმების ან მათთვის ხელმისაწვდომი გარემოს შესახებ; რამდენიმე
კომპანიას გამოყოფილი აქვს გარემოსდაცვითი საკითხები, თუმცა, ამას იშვიათად ეთმობა 1-2 გვერდზე მეტი და
ინფორმაცია საკმაოდ ზოგადი ხასიათისაა.57 დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებისა ან მათი ჩართულობის
შესახებ ინფორმაცია ანგარიშგებაში, ფაქტობრივად, არ იძებნება. საინტერესოა, რომ სდპ-ების მიერ წარდგენილი
ინფორმაცია ხშირად იმეორებს წინა წლების ანგარიშებს და მხოლოდ შესაბამისი რიცხვების ცვლილებაა შესამჩნევი.58
დასაქმებულთა უფლებების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ანგარიშგება შპს „საქაერონავიგაციას“
ჰქონდა, რომელიც, სოციალური პროექტების გარდა, დეტალურად მიმოიხილავდა თანამშრომელთა დაზღვევის
(კომპანიის ხარჯებით) პროგრამას, კერძო საპენსიო სისტემას, გადამზადების პროგრამების ჩამონათვალს და სხვა
საკითხებს.59
სხვებთან შედარებით, მოცულობითი ინფორმაცია აქვს ასევე მოცემული სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა პრევენციის ეროვნულ ცენტრს“, რომელიც საუბრობს კვალიფიციური კადრების მოზიდვის, მათი გადამზადების,
სხვადასხვა სტანდარტის დამკვიდრების და, ასევე, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კუთხით განხორციელებულ
აქტივობებზე.60
საერთო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც წარმოადგენენ სდპ-ებს და აქვთ ადამიანის უფლებების პატივისცემის შესახებ ანგარიშგების ვალდებულება, ამ საკითხს ანგარიშებში, ფაქტობრივად, არ
უთმობენ ადგილს ან მხოლოდ შრომითი საკითხებით შემოიფარგლებიან.
უნდა აღინიშნოს, რომ მმართველობითი ანგარიშების გარკვეული ნაწილი არ იყო წარმოდგენილი ელექტრონულად
წაკითხვად/დამუშავებად ფორმატში (machine-readable), რაც ასეთ დოკუმენტებზე ფართო კვლევის წარმოებას
საგრძნობლად აფერხებს, განსაკუთრებით, როდესაც დოკუმენტები დასკანერებული სახითაა ატვირთული.61 უმეტესწილად დოკუმენტები ვებგვერდზე განთავსებულია pdf ფორმატში, რაც ასევე არ მიიჩნევა ციფრულად წაკითხვად
ფორმატად, თუმცა სრულად დასკანერებული ფორმატი საერთოდ გამორიცხავს ასეთი დოკუმენტების ელექტრონულ
დამუშავებას.62

57. ფაქტობრივად, არ იყო ნახსენები ზოგიერთ ანგარიშგებაში, მაგალითად, შპს „საქართველოს ფოსტის“, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“
2018-2019 წლების ანგარიშგებებში. შპს „საქაერონავიგაციის“ ანგარიშგება საუბრობს გაძლიერებული ზედამხედველობის (Mode S) კონცეფციაზე,
რომელიც მიზნად ისახავს ავიამეთვალყურის მიერ ნებადართული ფრენის ეშელონის საჰაერო ხომლადის სისტემაში არასწორად დაფიქსირებული
შემთხვევების პოტენციურ შემცირებას და აუმჯობესებს მოძრაობის ორგანიზებას, მათ შორის, გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად. თუმცა
უფრო დეტალური ინფორმაცია ანგარიშში მოცემული არაა. იხ. 2019 წლის ანგარიშგება, გვ. 16-17. ნარჩენების მართვაზე რამდენიმე წინადადებით
საუბრობს სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა პრევენციის ეროვნული ცენტრის“ ანგარიშები და მიუთითებს, რომ პროცესი კანონმდებლობის
შესაბამისია. იხ. 2018 წლის ანგარიშგება გვ. 34, 2019 წლის ანგარიშგება გვ. 38-39.
58. მაგ. საქართველოს რკინიგზის 2017-2019 წლების და საქართველოს ფოსტის 2017-2019 წლების ანგარიშები და ა.შ.
59. შპს „საქაერონავიგაცია“ 2019 წლის ანგარიშგება გვ. 36-42.
60. საწარმოს 2018 წლის ანგარიში, გვ. 28-35, 2019 წლის ანგარიში, გვ. 35-40.
61. მაგალითად, ასეთი იყო „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა პრევენციის ეროვნული ცენტრის“ რამდენიმე ანგარიშგება.
62. ღია მონაცემების შესახებ განმარტებები და სტანდარტები მოცემულია აქ: https://opendatahandbook.org/guide/en/introduction/ [უკანასკნელად
გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
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ვებგვერდების მიმოხილვა
რამდენადაც ანგარიშები სახელმწიფო საწარმოების მიერ გაწეულ საქმიანობაზე საკმარის ინფორმაციას არ იძლევა,
დამატებითი ინფორმაციის მოძიება მათი ვებგვერდების მეშვეობით ვცადეთ. თუმცა, მოძიებული ვებგვერდების დიდი
ნაწილი (ზოგიერთ საწარმოს არც აქვს განახლებული ვებგვერდი) არ შეიცავს რაიმე მითითებას ადამიანის უფლებებზე,
გარემოს დაცვასა ან დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობაზე. იშვიათად გვხვდება შრომითი ურთიერთობების ან
უსაფრთხოების საკითხები და ეს ინფორმაციაც საკმაოდ მწირია.63
უნდა აღინიშნოს, რომ ხსენებული მიგნებისგან განსხვავებული გამოცდილებაც არსებობს, მაგალითად, „საქაერონავიგაციის“ ვებგვერდზე ცალკეა გამოყოფილი სოციალური პასუხისმგებლობა, თუმცა იგი, ძირითადად, დეკლარაციული ხასიათისაა.64 მეორე მხრივ, ამავე კომპანიას დეტალური ინფორმაცია და შესაბამისი ანგარიშები აქვს კერძო
საპენსიო ფონდის შესახებ, რომელიც გამორჩეული პრაქტიკაა სახელმწიფო (და არა მხოლოდ) საწარმოებში.65
„საქართველოს ფოსტის“ ვებგვერდზე განთავსებულია მომხმარებლის სახელმძღვანელო და შრომის პოლიტიკა.66
„ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა პრევენციის ეროვნულ ცენტრს“ მოცემული აქვს სტატისტიკური
ანგარიში, მათ შორის, შრომითი უსაფრთხოების და სხვა ინციდენტების შესახებ, თუმცა არა დეტალური ანალიტიკური
ინფორმაცია.67 „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ვებგვერდზე მოცემულია კორპორაციული ანგარიშგება და
თანაბარი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია.68
არაფინანსური ან/და მმართველობითი ანგარიშები თითქმის არასოდესაა განთავსებული საწარმოების ვებგვერდებზე.
გამონაკლისია „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“, რომელსაც საკუთარ ვებგვერდზე ვრცელი და დეტალური
ანგარიში აქვს გამოქვეყნებული, მათ შორის, გარემოსდაცვით, შრომით და სოციალურ საკითხებზე (ეს კომპანია
არ წარმოადგენს სდპ-ს და აღნიშნული ანგარიშგება საერთაშორისო საპარტნიორო პროექტის ფარგლებში აქვს
დანერგილი). ასევე აღსანიშნავია, რომ სდპ-ები ვებგვერდზე, ძირითადად, ფინანსურ ინფორმაციას ათავსებენ,
მაგრამ მმართველობითი ანგარიშის ნაწილი შესაბამისი პორტალის მიღმა, სხვა ვებგვერდებზე თითქმის არ
გვხვდება.69

63. მაგ. „საქართველოს ფოსტას“ აქვს გამოყოფილი კარიერის გვერდი, სადაც ასევე განავსებულია შრომით პოლიტიკა, თუმცა ამის მიღმა ინფორმაცია
არ არის: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=career/&id=2174, „საქართველოს რკინიგზას“ აქვს ვაკანსიის გვერდი, თუმცა მხოლოდ
კონკურსების შესახებ ინფორმაციაა მოცემული და არა პოლიტიკა ან პრაქტიკები: http://www.railway.ge/vakansia/ და ა.შ. [უკანასკნელად გადამოწმდა
2021 წლის 25 მარტს].
64. იხ. http://airnav.ge/ge/sotsialuri-pasukhismgebloba [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
65. http://pension.airnav.ge/ge/skemis-aghtsera პორტალზე მოცემულია სქემის და მისი მართვის შესახებ ინფორმაცია, ხოლო უშუალოდ ჩართული
პირისთვის დამატებითი სივრცე არსებობს, უფრო დეტალური ანგარიშის თუ სხვა ინფორმაციისთვის [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
66. იხ. http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=career/&id=2174 [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
67. იხ. http://tbgeo.ge/რისკის-ფაქტორები-შრომის/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
68. იხ. http://ttc.com.ge/ka/reports და http://ttc.com.ge/ka/equal-abilities [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
69. ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის ანგარიშები აქვს, მაგალითად, მოცემული „საქართველოს რკინიგზას“: http://www.railway.ge/app/
uploads/2020/10/Pre.1H.2020.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
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სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებითაც, გამოწვევად მიიჩნევა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების
გამჭვირვალობა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა - არ არსებობს საჯარო ინფორმაციის გაცემის პროცედურები
(კანონმდებლობა არ მოითხოვს მათგან ინფორმაციის გაცემას, საბიუჯეტო დაფინანსების მიღმა) და პრაქტიკა,
ვებგვერდები შეიცავს მწირ და მოძველებულ ინფორმაციას და არ არსებობს ინტერაქციის საშუალება (მაგალითად,
საწარმოსთვის წერილის მიწერის ონლაინ ფორმა).70
უნდა აღინიშნოს, რომ სამეწარმეო რეესტრის მიერ ინტეგრირებულია ანგარიშებზე წვდომა. კერძოდ, კონკრეტული კომპანიის შესახებ (ეს არ გულისხმობს მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოებს) ინფორმაციის ძიებისას რეესტრი,
ამონაწერთან, წესდებასთან და სხვა ინფორმაციასთან ერთად, მომხმარებელს სთავაზობს ამავე კომპანიის მიერ
კანონმდებლობით განსაზღვრული ანგარიშის პირდაპირ ბმულს, რაც ანგარიშგების მიმართ ინტერესის გაზრდის
საშუალებას იძლევა.

ამ ბმულის მეშვეობით თქვენ გადახვალთ ანგარიშგების პორტალზე, რომელზეც განთავსებულია „ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარდგენილი ანგარიშგება

პრაქტიკის მიმოხილვა
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების წარმომადგენლებთან გასაუბრებამ წარმოაჩინა, რომ მათი
გამოცდილება აღემატება საჯარო ანგარიშებში მოცემულ ინფორმაციას, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს
იშვიათადაა სისტემური მიდგომების შედეგი. კერძოდ, საწარმოები, რომელთაც აქვთ გარკვეული პოლიტიკის
დოკუმენტები ან პროცედურები (მაგალითად, საჩივრის განხილვის მექანიზმი, ქალთა გაძლიერების პოლიტიკა,
თანამშრომელთა გადამზადების პრაქტიკა, სექსუალური შევიწროების, ანტიდისკრიმინაციული მიდგომების და
მსგავსი პოლიტიკის შესახებ, ან გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და ამ საკითხზე გადამზადების ან საჩივრის განხილვის
მექანიზმები), ძირითადად, ამას აკეთებენ საერთაშორისო პარტნიორის მოთხოვნით (მაგალითად, საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტის სესხის ან გრანტის ფარგლებში/მოთხოვნით) ან კონკრეტული პროექტის განხორციელებისას
კანონმდებლობის (გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა, ძირითადად) მოთხოვნის გამო.71

70. მოსაზრება სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 2019 წლის
6 აგვისტო, გვ. 3-4; ხელმისაწვდომია აქ: http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/123043/მოსაზრება_სახელმწიფო_საწარმოების_მართვის_
ეფექტიანობის_შესახებ.pdf
ასევე, იხილეთ: საქართველოს სახელმწიფო საწარმოები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და კორუფციის პრევენცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 2016 წელი, გვ. 14 (იქვე, იხ. კონკრეტული კომპანიების შეფასებები) ხელმისაწვდომია აქ: https://transparency.ge/sites/default/
files/post_attachments/sakartvelos_saxelmcipo_sacarmoebi_-_gamchvirvaloba_angarishvaldebuleba_da_korupciis_prevencia_0.pdf
71. მაგალითად, „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ (თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმო) ახორციელებს მსხვილ პროექტს EBRD-ის მხარდაჭერით, რომლის ფარგლებშიც დაიწყო არაერთი ინიციატივის შესრულება - ქალთა გაძლიერების, გარემოზე ზრუნვის და სხვა
მიმართულებებით. აღსანიშნავია, რომ საწარმოს წარმომადგენლებმა ავტორთან ინტერვიუს დროს (2020 წლის 28 დეკემბერი) დაასახელეს რამდენიმე
დამატებითი ინიციატივა კორპორაციული პასუხისმგებლობის გასაძლიერებლად, რამდენადაც უკვე დანერგილი მექანიზმების დადებითი გავლენა ძალიან
მაღალი იყო მთელს კომპანიაზე.
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არცერთ გამოკითხულ საწარმოს არ აღმოაჩნდა სისტემური მიდგომა ადამიანის
უფლებების პატივისცემის შესახებ, რომელიც დანერგილი იყო საკუთარი ინიციატივით და არ გამომდინარეობდა ზოგადი საკანონმდებლო დათქმებიდან, საერთაშორისო დონორი ან პარტნიორი ორგანიზაციის მოთხოვნებიდან.

უკანასკნელ წლებში სახელმწიფო საწარმოებმა დაამტკიცეს ეთიკის კოდექსი (ძირითადად ქონების მართვის
ეროვნული სააგენტოს ფასილიტაციით), თუმცა საწარმოთა წარმომადგენლების განცხადებით, დოკუმენტი (კვლევით
მოცული საწარმოების კოდექსები საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებში არ იძებნება), ძირითადად, საკანონმდებლო
მოთხოვნებს იმეორებს და ახალს არაფერს ადგენს საწარმოებისთვის.
უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო მცირეა (დასაქმებულთა რაოდენობით ან/და ფინანსური ბრუნვით) საწარმო,
უფრო ნაკლები პროცედურა ან მიდგომა აქვს დანერგილი. მაგალითად, სს „ცეკავშირის ზუგდიდის სასურსათო
კომბინატი“ (სახელმწიფოს წილი 51%) მხოლოდ თავის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარით
გაცემით არის დაკავებული, შესაბამისად - ფაქტობრივად არანაირი პროცედურა ან პრაქტიკა არ აქვს (წესდების
და შინაგანაწესის მიღმა), მათ შორის, არც იჯარით ფართის ამღებ პირთა შეფასება ან მათი გავლენის შემოწმება
ხდება (მაგალითად, ხომ არ იყენებენ ბავშვთა შრომას ან მავნე ნივთიერებებს, ან სხვა ნებისმიერი საკითხზე),
თუმცა საწარმოს წარმომადგენლის განცხადებით, კონტროლდება, რომ მეიჯარეები ჰიგიენური, სანიტარიული და
სხვა არსებითი საკანონმდებლო წესების დაცვით ფუნქციონირებდნენ, ასევე ცდილობენ, სააქციო საზოგადოების
აქციონერების დასაქმება იყოს წახალისებული და ამ პროცესში მეიჯარეებთან თანამშრომლობენ. მეორე მხრივ,
საწარმოს წარმომადგენლის განცხადებით, თუ საკანონმდებლო ვალდებულება იარსებებს შესაბამისი პროცედურების
ან მოქმედებების განსახორციელებლად, საწარმო სრულად დაიცავს მათ და ამ მხრივ ადგილობრივ სამოქალაქო
სექტორთან თანამშრომლობაც მნიშვნელოვან ნაბიჯად გამოიყოფა.
ასევე, შედარებით მცირე მოცულობის საწარმოს, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ კვლევიდან გამოიკვეთა,
რომ მიუხედავად მმართველობით ანგარიშში გაცხადებული გარანტიისა, რომლის მიხედვით კომპანია აგრძელებს
მუშაობას ისეთი გეგმის შესასრულებლად, რომელიც ეხება „მეტი სოციალური პასუხისმგებლობის აღებას ქვეყნის
საერთო ინტერესების გათვალისწინებით“,72 პრაქტიკაში საწარმოს არ აქვს განსაკუთრებული მიდგომები ასეთი
პასუხისმგებლობისთვის, ძირითადად, მოქმედებს კანონმდებლობით და შესაბამისი პროექტით (უმეტესწილად
სახელმწიფო ტენდერის ფარგლებში) გათვალისწინებული წესებით. თუ სატენდერო დოკუმენტაცია არ ითვალისწინებს
რაიმე მიდგომას, საწარმო მიმართავს დამკვეთს და სთავაზობს ცვლილებებს, თუმცა ასეთი ცვლილებები თითქმის

72. შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ 2019 წლის მმართველობითი ანგარიშგება, გვ. 7. ასევე 2018 წლის მმართველობითი ანგარიშგება, გვ. 6.
ანგარიშები ხელმისაწვდომია პორტალზე reportal.ge.
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ყველა შემთხვევაში მოიცავს ტექნიკურ ან უსაფრთხოების საკითხებს. მდგრადი ინიციატივების დანერგვას
კომპანია ვერ ახერხებს, რადგან შეზღუდულია განსახორციელებელი პროექტების (სატენდერო) მოცულობებით და
კრიტერიუმებით.73
თითქმის ყველა საწარმოს აქვს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა და გარკვეული პრაქტიკა, რაც აკმაყოფილებს
კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს, ასევე, ნარჩენების მართვის გეგმა, რაც ასევე საკანონმდებლო
მოთხოვნიდან გამომდინარეობს. ასევე, შეგვხვდა უსაფრთხოების განსაკუთრებული სტანდარტები, რომლებიც
საერთაშორისო ორგანიზაციების (რომელთა წევრი ან მონაწილეა საწარმო) მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა.74
ეს არ ნიშნავს, რომ საწარმოებს არ აქვთ გარკვეული აქტივობები, რომლებიც მათ კორპორაციულ პასუხისმგებლობას
წარმოაჩენს, თუმცა ისინი ცალკე მდგომი პრაქტიკებია. მაგალითად, შპს „საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანებამ“ 2020 წელს, Covid-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობების გათვალისწინებით, თავის პარტნიორებს,
რომლებიც იჯარით ქირაობენ კომპანიის კუთვნილ ფართებს, საიჯარო გადასახადის გადახდის ვალდებულება
შეუჩერა და პარკირების მომსახურების ქირა გააუქმა იმ ავტომანქანების მესაკუთრეებისთვის, ვინც პანდემიის გამო
საქართველოში ვერ დაბრუნდა; სს „საქართველოს რკინიგზა“ აქტიურად ცდილობს, წარმოაჩინოს დასაქმებული
ქალები, რომლებიც მათთვის ე.წ. არასტანდარტულ პოზიციებზე მუშაობენ და გამორჩეული საქმიანობისთვის
ჯილდოც აქვთ აღებული. თუმცა ეს გადაწყვეტილებები და აქტივობები არ გამომდინარეობს ამ საწარმოების ერთიანი
პოლიტიკიდან. საინტერესოა, რომ ანგარიშში ხშირად არცკი ხვდება მსგავსი საკითხები (მაგალითად, „საქართველოს
რკინიგზა“ ანგარიშში მიუთითებს დასაქმებულთა გენდერულ ბალანსს, თუმცა არ საუბრობს ქალების მიერ დაკავებულ
პოზიციებზე ან მათი წახალისების მექანიზმებზე).
ასევე, გვხვდება პრაქტიკა, როდესაც საწარმოები ცდილობენ, დაასაქმონ ადგილობრივი კადრები და წაახალისონ
ადგილობრივი განვითარება, ხელი შეუწყონ თანამშრომელთა ინიციატივებს, აქტიური კომუნიკაცია აქვთ პროფესიულ
კავშირებთან და მათი ჩართულობით ხდება შრომითი საკითხების გადაწყვეტა. ახორციელებენ არაერთ პროგრამას,
რომელიც ხელს უწყობს ადგილობრივ განვითარებას (მაგ. „საქართველოს რკინიგზის“ სოციალური ტარიფები შიდა
რეგიონულ სამგზავრო მიმართულებებზე), თუმცა, ხშირად ეს ინფორმაცია ან არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი, მათ
შორის, ასახული საწარმოთა მმართველობით ანგარიშში, ან ძალიან მწირი სახითაა წარმოდგენილი.

73. ავტორის ინტერვიუ საწარმოს წარმომადგენელთან, 2021 წლის 23 თებერვალი.
74. მაგალითად, International Civil Aviation Organization (ICAO) სტანდარტები ავიაციის სფეროში, შპს „საქაერონავიგაცია“ ასევე არის European
Organisation for the Safety of Air Navigation (ევროკონტროლი) წევრი და შესაბამისი სტანდარტებით მოქმედებს, Universal Postal Union (UPU)
პრაქტიკა საქართველოს ფოსტაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ ცალკეული საწარმოები სპეციალური რეგულირების სფეროში მოქმედებენ - მაგალითად, შპს
„თბილავიამშენი“ შემსყიდველებს და მიმწოდებლებს სპეციალური პროცედურების მიხედვით ამოწმებს, მოქმედებს სპეციალური ნებართვების პირობებში
და სათანადო სერტიფიკატის გარეშე არ ხდება პროდუქციის (იგულისხმება სამხედრო პროდუქცია) გასხვისება, ასევე გაითვალისწინება ემბარგო ან სხვა
შეზღუდვები. თუმცა თავად საწარმოს არ აქვს დამატებითი პროცედურები მყიდველის ან მიმწოდებლის შესამოწმებლად.
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გამორჩეული პრაქტიკა ჰქონდა შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“, რომელსაც არაერთი პოლიტიკის დოკუმენტი აქვს და საკმაოდ დეტალურ ანგარიშსაც აქვეყნებს სოციალური აქტივობების და მიდგომების შესახებ.75
მართალია, კომპანიაში ამ მიდგომების დანერგვა, ძირითადად, ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკთან
თანამშრომლობით განხორციელებულ პროექტს მოჰყვა შედეგად, თუმცა კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან
არაერთი სხვა ინიციატივაც გაჟღერდა, რაც არ გამომდინარეობს საერთაშორისო ვალდებულებებიდან და მიუთითებს,
რომ ადამიანის უფლებების პატივისცემა უკვე განხორციელებული პრაქტიკის შედეგად კიდევ უფრო გამყარდა
და განვითარდება.
რამდენიმე საწარმოში, ასევე, შეგხვდა დასაქმებულთა მოტივაციის ზრდის და ზრუნვის კარგი პრაქტიკა, რაც
კვალიფიციური კადრების შენარჩუნებას და შრომითი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას
უწყობს ხელს. მაგალითად, შპს „ბლექ სი არენა“ ცდილობს, მაღალი კვალიფიკაციის კადრები მოიზიდოს და მათი
შენარჩუნებისთვის პროფესიული განვითარების აქტიურ შესაძლებლობებს ქმნის, ამავდროულად, ადგილობრივი
კადრების დასაქმებისთვისაც აქტიურ ნაბიჯებს დგამს.76
ამ მხრივ გამორჩეული პრაქტიკა ჰქონდა შპს „საქაერონავიგაციას“, რომელსაც დანერგილი აქვს კერძო საპენსიო
სისტემა თანამშრომლებისათვის - იგი მოქმედებს 2017 წლიდან და მასში თანამშრომელთა 80%-ია ჩართული.77
საწარმო, ასევე, აქტიურად მუშაობს თანამშრომელთა პროფესიულ ზრდაზე, უზრუნველყოფს მათ გადამზადებას
როგორც ადგილზე, ისე საერთაშორისო დონეზე და აფინანსებს თანამშრომელთა დაზღვევას (დაზღვეულთა 99%-ს,
ასევე, დაზღვეული ჰყავს ოჯახის წევრებიც). საპენსიო სისტემის დანერგვა და ფუნქციონირება თანამშრომლების
აქტიური ჩართულობით ხორციელდება, სქემაში მონაწილე პირთათვის პერიოდული ანგარიშგება ხდება და დასაქმებულები უშუალოდ ფონდის მართვაშიც მონაწილეობენ. „საქაერონავიგაციას“ ასევე დანერგილი აქვს გარემოზე
ზემოქმედების და ნახშირორჟანგის (CO2) ემისიის შემცირებისთვის მიდგომები, რომლებიც გამომდინარეობს
„ევროკონტროლის“ (European Organisation for the Safety of Air Navigation) სტანდარტებიდან. ამავე ორგანიზაციის ინიციატივის ფარგლებში საწარმომ ფინანსური შეღავათები მისცა ავიაკომპანიებს Covid-19-ით გამოწვეული
ფინანსური სიძნელეების გათვალისწინებით (შესაბამისი მომსახურების გადასახადების გადავადების და სპეციალური
გრაფიკების სახით, რომლებიც ინდივიდუალურად შეთანხმდა ავიაკომპანიებთან).78
უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო საწარმოების თითქმის არცერთ წარმომადგენელს არ აქვს ინფორმაცია
ადამიანის უფლებათა ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესახებ. მათთვის, ასევე, არ არის ცნობილი ბიზნესის და
ადამიანის უფლებების საკითხზე საერთაშორისო სტანდარტების ან გაიდლაინების შესახებ; იშვიათი გამონაკლისების
შემთხვევაშიც ეს ინფორმაცია მათ ჰქონდათ არა როგორც სახელმწიფო საწარმოს თანამშრომელს, არამედ სხვა
ამპლუიდან გამომდინარე.

75. ხელმისაწვდომია აქ: http://ttc.com.ge/ka/reports, კომპანიას ასევე ცალკე აქვს გამოყოფილი თანაბარი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია:
http://ttc.com.ge/ka/equal-abilities [ბმულები უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
76. ავტორის ინტერვიუ კომპანიის წარმომადგენლებთან, 2021 წლის 29 იანვარი.
77. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ: http://pension.airnav.ge/ge/istoria-3 ასევე მოცემულია საინფორმაციო ბარათი: http://airnav.ge/storage/files/
doc/PF_jornual_Geo.pdf თუმცა სქემის ანგარიშგება საჯარო არ არის.
78. ავტორის ინტერვიუ კომპანიის წარმომადგენლებთან, 2021 წლის 22 თებერვალი.
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პრაქტიკაში ხშირია ადგილობრივი თემის ჩართულობის უზრუნველყოფა და პროექტზე მიბმული საჩივრის განხილვის
მექანიზმის არსებობა (მაგ. სს „საქართველოს რკინიგზა“ - მოდერნიზაციის პროექტი; შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ - აეროპორტების მშენებლობის ან რეკონსტრუქციის პროექტები),79 თუმცა ისინი, ძირითადად,
კონკრეტული პროექტის მიხედვით შეიქმნა და საკანონმდებლო ან პარტნიორი ორგანიზაციების მოთხოვნებიდან
გამომდინარეობს. ადგილობრივ თემთან კონსულტაციებიც ხშირად სწორედ ასეთი ტიპის პროექტების შედეგად ხდება
(მათ შორის, როგორც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი, რაც საკანონმდებლო მოთხოვნაა).
საინტერესოა, რომ ცალკეულ საწარმოებს აქვთ საჩივრის განხილვის გარკვეული ფორმის მექანიზმები (მაგალითად,
ცხელი ხაზი, მომხმარებელთა მომსახურების ან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები), თუმცა ეს მექანიზმები
ყოველთვის დეტალურად გაწერილი პროცედურებით ან პოლიტიკით არ სარგებლობს და არც წინასწარ არის
დაინტერესებული მხარისთვის ცნობილი, რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს მათ საჩივარს. სამწუხაროდ, ეს ინფორმაცია,
მიუხედავად პრაქტიკისა, ფაქტობრივად, არ გხვდება არც ანგარიშებში და არც რაიმე ცალკე სახით არის გაანალიზებული და საჯაროდ ხელმისაწვდომი (მაგ. „საქართველოს რკინიგზას“, „საქართველოს ფოსტას“, „საქართველოს
აეროპორტების გაერთიანებას“, „ბლექ სი არენას“ საკმაოდ აქტიური მექანიზმები აქვთ, თუმცა მათი ეფექტიანობის
ანალიზი და შეფასება ხელმისაწვდომი არ არის; ასევე, არ იძებნება შესაბამისი წესი და პროცედურები საჯაროდ).80
საჩივრების და ზოგადად, მომხმარებლებთან ურთიერთობის განსაკუთრებული გამოცდილების თვალსაზრისით,
უნდა გამოიყოს სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა პრევენციის ეროვნული ცენტრი“, რომელსაც
პოლიტიკის და პროცედურის განმსაზღვრელი დოკუმენტების საკმაოდ ვრცელი პაკეტი აქვს. კერძოდ, საწარმოს
წარმომადგენელთან ინტერვიუს მეშვეობით წარმოჩინდა, რომ მოქმედებს როგორც შრომის უსაფრთხოების, ისე
პერსონალურ მონაცემთა მართვის, პაციენტებთან ურთიერთობის, ინციდენტების მართვის (საჩივრის განხილვის),
კონტრაქტორების მიერ უსაფრთხოების და შრომის სტანდარტების კონტროლის და სხვა პროცედურები.81 აღნიშნული
პროცედურების შემუშავებაში ჩართულნი იყვნენ ფსიქოლოგი, პროფესიული კავშირების წარმომადგენელი და
სოციალური მუშაკი, ხოლო დასაქმებულების უკუკავშირის მიხედვით მოხდა შესაბამისი დოკუმენტების დამუშავება და
დამტკიცება. საწარმო ამჟამად ნერგავს ვიდეოტრენინგებს ახალი და მოქმედი თანამშრომლებისათვის. საწარმოს
სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ჯანდაცვის და უსაფრთხოების რისკების
მართვას, რისკების შეფასება მოიცავს - ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური და ერგონომიული რისკების შეფასებას,
თუმცა ასევე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბულინგის პრევენცია, პაციენტთან
კომუნიკაცია ფსიქოლოგის დახმარებით და ა.შ. საწარმოს ქმედებები, ძირითადად, კანონმდებლობიდან (შრომის

79. ავტორის ინტერვიუები შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ წარმომადგენლებთან, 2020 წლის 28 დეკემბერს და სს „საქართველოს
რკინიგზის“ წარმომადგენელთან, 2021 წლის 12 იანვარს.
80. აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ გარკვეულწილად გამონაკლისი იყო ინფექციის კონტროლის კუთხით სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ეროვნული ცენტრის“, ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგზე და შრომის უსაფრთხოებაზე გაწეული მუშაობის შესახებ 2020 წლის სტატისტიკური
ანგარიში (ხელმისაწვდომია აქ: http://tbgeo.ge/რისკის-ფაქტორები-შრომის/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს]). თუმცა, აღნიშნული
დოკუმენტი მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს შეიცავს, საწარმოს წარმომადგენლის განცხადებით, რეალურად სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი
ხდება და იგი გამოიყენება პროცედურების, გეგმების და თანამშრომელთა გადამზადების დაგეგმვისთვის.
81. ავტორის ინტერვიუ ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგსა და შრომის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან, 2021 წლის 23
თებერვალი.
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კანონმდებლობა, პაციენტის უფლებების შესახებ კანონი და ა.შ.) გამომდინარეობს, თუმცა მის მიღმა კომპანიის და
მისი თანამშრომლების ინიციატივითაც არაერთი მიმართულებით მიდის მუშაობა და ასევე არსებობს შესაბამისი ISO
სერტიფიკატების მოპოვების სურვილი, რაც დამატებით სტანდარტების დანერგვას უწყობს ხელს.
შპს „საქართველოს ფოსტას“ ვებგვერდზე განთავსებული აქვს მომხმარებლის სახელმძღვანელო, რომელიც დეტალურ პროცედურებს შეიცავს საფოსტო მომსახურების, შესაბამისი პასუხისმგებლობების და საჩივრების შესახებ.
ფოსტის წარმომადგენლების განცხადებით, სახელმძღვანელოს შექმნის პროცესი საერთაშორისო მოთხოვნების
გათვალისწინებით მიმდინარეობდა; კერძოდ, საქართველოს ფოსტა მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) წევრია,
სახელმძღვანელო სწორედ ამ ორგანიზაციის პრაქტიკიდან გამომდინარე შეიქმნა, მისი შემუშავების პროცესში არ
ყოფილა გარე დაინტერესებული მხარების (მაგალითად, მომხმარებელთა) ჩართულობა.82

მთავარი აქცენტი [ჩვენთვის] არის, როგორ დავიცვათ
კანონით დადგენილი წესები ზედმიწევნით და არა - რა
გავაკეთოთ დამატებით.
რესპონდენტი, შპს „საქართველოს
ფოსტის“ წარმომადგენელი

თითქმის არც ერთ საწარმოს არ აქვს პრაქტიკა, ადამიანის უფლებების ან გარემოს დაცვის პოლიტიკა ან მიდგომები
მოსთხოვოს კონტრაქტორებს (მეიჯარეებს, საქონლის ან მომსახურების მიმწოდებლებს და ა.შ.), თუმცა, როგორც
წესი, მათ შრომის ან სხვა ტიპის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა მოეთხოვებათ (სამშენებლო სამუშაოების
შემთხვევაში, დამატებითი მოთხოვნები გარემოსთან და ნარჩენების მართვასთან მიმართებით; ჯანდაცვის სფეროს
სპეციფიკის გათვალისწინებით, დამატებითი ინფექციების მართვის უსაფრთხოების სტანდარტები), მაგრამ ეს არ
არის განსხვავებული ან განსაკუთრებული გამოცდილება, რომელიც მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ
საწარმოებში გხვდება.
„ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა პრევენციის ეროვნულ ცენტრს“ საკმაოდ ძლიერი პროცედურები აქვს
როგორც საკუთარ თანამშრომელთა მიმართ შრომის და უსაფრთხოების სტანდარტებზე და შესაბამის ინციდენტებზე
რეაგირებისთვის, ასევე არაერთი მოთხოვნა აქვს დაწესებული კონტრაქტორებისთვისაც. საწარმო, ასევე, მართავს
რისკებს და აწარმოებს კვლევა ანგარიშგებას ინციდენტებთან, ტრენინგებთან და სხვა აქტივობებთან მიმართებით;

82. „საქართველოს ფოსტის მომხმარებლის“ სახელმძღვანელო, სადაც ასევე ასახულია საჩივრის (რეკლამაციის) წარდგენის წესი და პროცედურა,
ხელმისაწვდომია აქ: https://www.gpost.ge/?site-path=help/manual/&site-lang=ka; რეკლამაციის (საჩივრის წარდგენის) საკითხი ასევე ცალკეა
გამოყოფილი: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/reclamation/ [ბმულები უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
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თუმცა, ეს ინფორმაცია ვებგვერდზე ან არ მოიპოვება, ან მხოლოდ ნაწილია განთავსებული, რაც მიუთითებს
კომუნიკაციის ხარვეზებზე.83
საინტერესოა, რომ ადამიანის უფლებებზე ანგარიშგების საკითხი, რაც სდპ-ების შემთხვევაში მმართველობით
ანგარიშის ნაწილია, ასევე არ არის რომელიმე კონკრეტული სტრუქტურული ერთეულის პასუხისმგებლობა და ხშირად,
ასეთ ანგარიშს ფინანსური ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირები ამზადებენ; ხოლო ინდივიდუალური
აქტივობების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება უფრო ერთჯერადი ხასიათისაა (მაგალითად, სოციალური
ქსელების მეშვეობით).
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები ხშირად გამხდარან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ან
პროფესიული კავშირების კრიტიკის ობიექტი. მაგალითად, შპს „საქართველოს ფოსტის“ წინააღმდეგ რამდენიმე
დავა აწარმოა საქართველოს პროფესიულმა კავშირმა და ამ საკითხზე სახელმწიფო აუდიტსაც ჰქონდა მითითებები.84
მეორე მხრივ, „საქართველოს ფოსტის“ მხრიდან არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა (მაგალითად, დავის პრევენციის და
დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმების დანერგვის სახით), რითიც სიტუაცია არსებითად შეიცვალა
საწარმოში, თუმცა აღნიშნულის შესახებ მწირი ინფორმაციაა ანგარიშგებაში და ინფორმაციის სრულად მიღება
მხოლოდ ინტერვიუს მეშვეობით მოხერხდა, რაც კომუნიკაციის საჭიროებაზე მიუთითებს.85
უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო საწარმოებში გარემოსდაცვითი საკითხები, ნარჩენების მართვის მიღმა, თითქმის
არასდროსაა პოლიტიკის დონეზე რეგულირების საგანი და არ სცდება კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
თუმცა, არსებობს ცალკეული პრაქტიკები - როგორიცაა მწვანე ყუთები ქაღალდის ნარჩენის მოსაგროვებლად
(მაგალითად, „საქართველოს ფოსტაში“). ენერგოეფექტურობის და/ან ეკო-მეგობრული ინიციატივების შესახებ
სისტემური მიდგომები თითქმის არცერთ საწარმოში არ შეგვხვედრია.

83. ინფექციის კონტროლის კუთხით სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგზე და
შრომის უსაფრთხოებაზე, აწეული მუშაობის შესახებ 2020 წლის სტატისტიკური ანგარიში. ხელმისაწვდომია აქ: http://tbgeo.ge/რისკის-ფაქტორებიშრომის/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს]. სამუშაო სივრცეში/ადგილზე ცენტრის კონტრაქტორ კომპანიათა მხრიდან სამუშაოთა
შესრულების უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი პროცედურა საწარმოს მიერ მიეწოდა ავტორს კვლევის პროცესში.
84. იხ. შპს „საქართველოს ფოსტა“ – ადგილი, სადაც ირღვევა ადამიანის უფლებები, 2018 წლის 12 აპრილი, საქართველოს პროფესიული კავშირების
გაერთიანება. ხელმისაწვდომია აქ: http://gtuc.ge/saqartvelos-posta-adgili-sadac-irgveva-adamianis-uflebebi/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021
წლის 25 მარტს].
ასევე სახელმწიფო აუდიტის შპს „საქართველოს ფოსტის“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტი, გვ. 39 ხელმისაწვდომია აქ: https://sao.ge/files/auditi/
auditis-angarishebi/2018/saqarTvelos_fostis_shesabamisobis_auditis_angarishi.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
85. საწარმოს ვებგვერდზე მოცემულია შრომის პოლიტიკა, რომელიც მოკლედ ეხება ამ საკითხებს: http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=career/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს]. თუმცა აღნიშნული დოკუმენტი, ძირითადად, განაცხადებს შეიცავს და არ ჩანს
კონკრეტული მექანიზმები ან პროცედურები. „საქართველოს ფოსტის“ წარმომადგენლებმა სახელმძღვანელოს ავტორთან ინტერვიუს დროს (2021
წლის 25 თებერვალი) განაცხადეს, რომ შინაგანაწესი შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას, ასევე არსებობს თანამშრომლის სახელმძღვანელო და ახალი
თანამშრომლებისთვის ე.წ. onboarding სისტემა, რომელიც შესაბამის უფლებებს და პროცედურებს აცნობს ახალ დასაქმებულებს. ასევე, მოქმედებს
ტრენინგ-სისტემა და შიდა კომუნიკაციის მექანიზმები.
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სამომავლო ხედვები
სამოქალაქო სექტორის შეფასებით, საქართველოს მთავრობას არ აქვს განსაზღვრული სახელმწიფო საწარმოების
მართვის ერთიანი პოლიტიკა, არ არის შერჩეული სახელმწიფო საწარმოების მართვის ერთიანი მოდელი, რამდენიმე
მოდელი ერთდროულად გამოიყენება, რის გამოც საწარმოთა მართვის ერთიანი სტანდარტების შემუშავება და
დამკვიდრება ვერ ხერხდება. ასევე, არ არსებობს ასეთ საწარმოთა კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო.86
ასევე აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც მიუთითებს ერთიანი და კომპლექსური მიდგომის
აუცილებლობაზე სახელმწიფო საწარმოთა ეფექტიანი მართვის დასანერგად, რამდენადაც მათი წვლილი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ სოციალური განვითარებისთვისაც.87

აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ საჯარო განაცხადი გააკეთა ახალი სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული საწარმოების რეფორმირებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ
ამ პროცესში საერთაშორისო სტანდარტები და საუკეთესო გამოცდილება ასეთი საწარმოების კარგ მმართველობასთან მიმართებით გათვალისწინებული იყოს ახალი
მიდგომების დანერგვის დროსაც.

საინტერესოა, რომ ყველა საწარმოს წარმომადგენელი აღნიშნავდა ადამიანის უფლებების პატივისცემის აუცილებლობას, თუმცა ამ მხრივ კერძო საკუთრებაში და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების ვალდებულებები
არსებითად განსხვავებულად იშვიათად მიაჩნდათ.

86. მოსაზრება სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 2019 წლის
6 აგვისტო, გვ. 1-2; ხელმისაწვდომია აქ: http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/123043/მოსაზრება_სახელმწიფო_საწარმოების_მართვის_
ეფექტიანობის_შესახებ.pdf
ასევე, იხილეთ: საქართველოს სახელმწიფო საწარმოები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და კორუფციის პრევენცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 2016 წელი, ხელმისაწვდომია აქ: https://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/sakartvelos_saxelmcipo_sacarmoebi_-_gamchvirvaloba_angarishvaldebuleba_da_korupciis_prevencia_0.pdf
ნ. ცუხიშვილი და ს. ბუაძე, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მართვა, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოში
(საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტი), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
(IDFI), 2016 წლის სექტემბერი, ხელმისაწვდომია აქ: https://idfi.ge/public/upload/Meri/Blogposts/IDFI_GYLA_policy_paper.pdf [ბმულები უკანასკნელად
გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
87. სახელმწიფო საწარმოების მართვის და განკარგვის ეფექტიანობის აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 2015 წელი. განსაკუთრებით იხილეთ
გვერდები 4-7 და 21-32, ხელმისაწვდომია აქ: http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/29815/სახელმწიფო_საწარმოების_ეფექტიანობის_
აუდიტი_დამტკიცებული [უკანასკნელად გადამოწმდა 2021 წლის 25 მარტს].
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[სახელმწიფო საწარმოებისთვის სავალდებულო წესების დადგენით] იქმნება განცდა, რომ ქვეყანაში [ბიზნესის მხრიდან
ადამიანის უფლებების პატივისცემის] ერთიანი პოლიტიკა
არსებობს. [...]
სადაც არ უნდა ვმუშაობდე, მენდომება, რომ სამაგალითო იყოს
ჩემი დამსაქმებელი, სახელმწიფო სტრუქტურა სამაგალითო
უნდა იყოს, ესაა ჩემთვის პროფესიული სტანდარტი, სხვას ვერ
მოვთხოვ სტანდარტებს, თუ თავად არ დავიცავ.
რესპონდენტი, შპს „თბილავიამშენის“ წარმომადგენელი

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო საწარმოების წარმომადგენლების აზრით, მათი
კომპანიების მენეჯმენტი სრულად მზად არის მსგავსი პასუხისმგებლობის დასანერგად. ხშირ შემთხვევაში შიდა
რესურსიც კი საკმარისად მიაჩნდათ შესაბამისი მიდგომების დასამკვიდრებლად, მით უფრო, პრაქტიკული და
დეტალური სახელმძღვანელოს არსებობის პირობებში. ერთადერთი, რისი დამატებითი საჭიროებაც დასახელდა, ეს
იყო საერთაშორისო ან ადგილობრივი ექსპერტული დახმარება, რათა დაიძლიოს ბიუროკრატიული წინაპირობები და
მეტი პრიორიტეტულობა მიენიჭოს საკითხს, რამდენადაც ასეთი ექსპერტული მხარდაჭერის პირობებში მომზადებული
შიდა პოლიტიკის დოკუმენტის ან პრაქტიკის დანერგვა ბევრად უფრო მაღალი მხარდაჭერით სარგებლობს.
საწარმოები, ასევე, გამოთქვამენ მზადყოფნას, ამ პროცესში ითანამშრომლონ სამოქალაქო ან აკადემიურ სექტორთან, თუმცა სახელმწიფოს (როგორც მეწილის, იგულისხმება ნებისმიერი დონის ორგანო, რომელიც წილს
ფლობს ან აქციონერია შესაბამის საწარმოში) როლი ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, ხოლო საერთაშორისო
ორგანიზაციების მხარდაჭერა ყველაზე ეფექტიან მექანიზმად წარმოუდგენიათ.

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიები საკუთარ
სფეროში ხშირად უკონკურენტო არიან და თუ კანონმდებლობით არ იქნება მოთხოვნილი ადამიანის უფლებათა
პატივისცემის დანერგვა, კომპანიამ საკუთარი ინიციატივა
ნაკლებად შეიძლება გამოიჩინოს. კონკურენცია იწვევს მეტ
კორპორაციულ პასუხისმგებლობას, რაც, რასაკვირველია,
კომპანიის მეტი წარმატების საწინდარია.
რესპონდენტი, შპს „თბილისის სატრანსპორტო
კომპანიის“ წარმომადგენელი
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მივესალმებით ნებისმიერ სიახლეს, რომელიც ორიენტირებულია თანამშრომლებისა და სხვათა კეთილდღეობისაკენ.
რესპონდენტი, შპს „საქაერონავიგაციის“
წარმომადგენელი

ნიშანდობლივია, რომ სახელმწიფო საწარმოების წარმომადგენლებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას
წარმოადგენს ბიუროკრატიული სისტემა, რომელიც მათ სტატუსს თან სდევს - მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვების
პროცედურებში ცვლილება რთულია, რამდენადაც საკანონმდებლო რეგულირება არ იძლევა მოქნილობის
საშუალებას (მაგალითად, ქალი მეწარმეების ან ადგილობრივი წარმოების ნიშნით უპირატესობის მისანიჭებლად);
საკმაოდ რთული პროცედურები და პრაქტიკაა გრანტის მიღებისთვისაც, რის გამოც, მცირე მოცულობის საგრანტო
პროექტები, მიუხედავად სარგებლისა, პრიორიტეტული იშვიათადაა, ხოლო ცალკეული წესების და პოლიტიკის
დანერგვას სამთავრობო უწყებების თანხმობაც კი სჭირდება.

სახელმწიფო საწარმოებისთვის საჭიროა მოქნილობის გარკვეული მექანიზმების არსებობა, გადაწყვეტილებები უნდა
მიიღებოდეს „ბიზნესურად“ და ნაკლები ბიუროკრატიის პირობებში.
რესპონდენტი, შპს „საქართველოს ფოსტის“ წარმომადგენელი

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (რომელიც ადამიანის უფლებათა პატივისცემის სისტემური მიდგომებით
გამოირჩევა) ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ასევე აღნიშნა, რომ მსგავს ცვლილებებს თანამშრომლებიც განსაკუთრებით დადებითად უყურებენ და ეს ზრდის მათ პროდუქტიულობას. მსგავს დადებით ტენდენციაზე მიუთითეს
შპს „საქაერონავიგაციის“ წარმომადგენლებმაც, სადაც საინტერესო პრაქტიკებია დანერგილი თანამშრომლებზე
ზრუნვის თვალსაზრისით.

საწარმოების წარმომადგენლები ხაზგასმით გამოყოფენ, რომ სახელმწიფო საწარმოს მაგალითის მიცემის როლი აქვს და მეტი პასუხისმგებლობა
აკისრია; ასევე აღნიშნავენ, რომ ასეთ საწარმოში დაფიქსირებული დარღვევა სახელმწიფოს მიემართება, რის გამოც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პრევენცია და დროული რეაგირება.
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