ავტორი: დავით შატაკიშვილი

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და კორონავირუსი
ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლამ მსოფლიო ეკონომიკისათვის
სრულიად ახალი გამოწვევები წარმოშვა. უდიდესი ზიანი მიადგა სტრატეგიულად
მნიშვნელოვან დარგებს, რამაც გავლენა მოახდინა როგორც კომპანიებზე, ასევე
დასაქმებულებსა და მომხმარებლებზე. კრიზისმა უფრო მეტად დაგვანახა
თანამშრომლობის, რესურსების გაერთიანებისა და ერთობლივი ძალისხმევის
მნიშვნელობა.

გლობალური გამოწვევების დროს სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ არა
მარტო სახელმწიფო, არამედ კერძო და სამოქალაქო სექტორებიც, აქტიურად
იყვნენ ჩართული პროცესებში და გაიზიარონ საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა.
ვიცით, რომ ბიზნესისა და ზოგადად, კერძო სექტორის როლი სახელმწიფოში
განუზომლად დიდია. განვითარებად ქვეყნებში, კერძო სექტორზე მოსახლეობის
საერთო დასაქმების 90%-ზე მეტი მოდის. ამავდროულად, ის უზრუნველყოფს
ინვესტიციების უდიდესი წილის შედინებას ქვეყანაში, არის ტექნოლოგიებისა და
საწარმოო ინოვაციების დანერგვის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო; ამასთან,
კერძო

სექტორი

საერთო-სახელმწიფოებრივი

გადასახადების

ძირითადი

გადამხდელია. შესაბამისად, საბიუჯეტო შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სწორედ
მასზე მოდის. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი შიდა თუ გარე შოკები,

რომლებიც აზიანებენ ბიზნესის სრულფასოვან ფუნქციონირებას, ხელშესახებ
ზიანს აყენებენ სახელმწიფოსაც.

ცხადია, რომ პანდემიის პერიოდი უკიდურესად მძიმე და ხშირ შემთხვევაში
დამანგრეველია

ბიზნესისათვის.

ამით

საფრთხე

ექმნებათ,

ერთი

მხრივ,

დასაქმებულებს, რადგან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მათი სამუშაო ადგილები და
შესაბამისად შემოსავლები. ხოლო მეორე მხრივ, ეს აზიანებს მომხმარებლებსაც.
მათ ეზღუდებათ პროდუქტისა თუ მომსახურების სრულფასოვნად მიღების
შესაძლებლობა. ამოვდროულად, საკმაოდ დიდია რისკი ფასების ზრდისა და
არასტაბილურობისა, მათ შორის პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე. გარდა
ამისა, კრედიტორების წინაშე ბიზნესის რიგი ვალდებულებები, ვითარებას
ერთიორად ართულებს.
მიმდინარე პანდემიის ფონზე, კერძო სექტორი აწყდება ეკონომიკური
ლანდშაფტის საგრძნობ და ფაქტობრივად, არაპროგნოზირებად ცვლილებებს,
რომელთაც გრძელვადიანი შედეგები მოჰყვებათ. მიუხედავად ფინანსური
სირთულეებისა, დასაფასებელია ბიზნესის მზაობა, დაეხმაროს სახელმწიფოსა
და საზოგადოებას იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც მას მოცემულ
მომენტში გააჩნია. სწორედ, ამას მოიაზრებს სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც
არის ბიზნესის კეთილი ნება, განახორციელოს საზოგადოებისათვის სასარგებლო
საქმიანობა, რომელიც ისევ და ისევ საზოგადოებრივ მიზნებს მოემსახურება.

თუ საერთაშორისო კომპანიების პრაქტიკას გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ
თითოეული მათგანი ცდილობს საკუთარი წვლილის შეტანას უხილავ მტერთან
ერთიან ბრძოლაში. მაგალითად:
კომპანია Facebook-მა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას შესთავაზა
სოციალურ ქსელში უფასო რეკლამების განთავსება და მოსახლეობისათვის
ინფორმაციისა თუ რეკომენდაციების მიწოდება;
Amazon-მა შექმნა 5 მილიონ დოლარიანი ფონდი, სიეტლის სათაო ოფისის
მახლობლად მდებარე მცირე ბიზნესის მხარდასაჭრად, რათა შეემსუბუქებინა
მათთვის გაყიდვების შემცირებისგან მიღებული ის ზარალი, რაც ამ კომპანიებმა
მიიღეს ამაზონის ასეულობით თანამშრომლის სახლიდან მუშაობის შედეგად;
ჩინურმა კომპანია Alibaba-მ აფრიკის ქვეყნებს მიაწოდა ვირუსისაგან დამცავი,
პირველადი მოხმარების ნივთები (პირბადეები, სახის დამცავი ფარები, ტესტები
და სრული ეკიპირების საშუალებები);
უამრავმა საერთაშორისო კორპორაციამ გაიღო ფინანსური სახსრები
კორონავირუსთან საბრძოლველად;

გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარე გამოწვევების ფონზე იმატებს სტრესი
და

დაძაბულობა,

ბევრმა

მათგანმა,

მათ

შორის

Starbucks-მა

თანამშრომლებისათვის უზრუნველყო მენტალური ჯანმრთელობის ონლაინ
სესიები;
ლიდერმა ალკოჰოლის მწარმოებელმა კომპანიებმა გაიღეს სპირტი
სადეზინფექციო ხსნარების დასამზადებლად და ა.შ.

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა სხვადასხვა ფორმით შეიძლება
გამოიხატოს.

კომპანიები

მუდმივად

ცდილობენ

გამწვანების

აქციების,

საქველმოქმედო ღონისძიებების, სოციალური კამპანიებისა თუ სხვა აქტივობების
განხორციელებას, რომლებიც საზოგადოებრივ კეთილდღეობას მოემსახურება.
ამასთან, თითქმის შეუძლებელია კარგი იმიჯის დამკვიდრება სოციალური
პასუხისმგებლობის კამპანიების გარეშე.
თუმცა,

მიმდინარე

განსხვავებული
შესაბამისად,

გამოწვევის

ფორმებით
სხვადასხვა

ფონზე,

ერთვებიან
ფორმით

ბიზნესის

საზოგადოებრივ
გამოხატავენ

წარმომადგენლები
საქმიანობაში

თავიანთ

და

სოციალურ

პასუხისმგებლობას. კერძო სექტორის ნაწილი ამას ფინანსური დახმარებით
აკეთებს, ნაწილი პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფს მოწყვლად
ჯგუფებს,

ნაწილი

ღონისძიებების
თანამშრომლების

კი

სახელმწიფოსთან

გასატარებლად.
შენარჩუნება

და

ერთად

ფინანსური
მათი

მუშაობს

პრევენციული

სირთულეების

ანაზღაურების

დროს

უზრუნველყოფაც,

მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ერთგვარი გამოხატულებაა.

***
საქართველოს შეუძლია იამაყოს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე
კომპანიების ოპერირებით, რომლებმაც უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები
მიიღეს სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხარდასაჭერად. უპირველეს ყოვლისა
ეს გამოიხატა, საგანგებოდ შექმნილ StopCov ფონდში, ძალიან მცირე დროში
აკუმულირებული თანხების ოდენობით.

გარდა ამისა:
საქართველოში კომპანიათა ნაწილმა მნიშვნელოვანი გამოწვევების ფონზე
მოახერხა თანამშრომლების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა. იყო
რიგი შემთხვევები, როდესაც კომპანიებმა აიღეს სასესხო ვალდებულებები
დასაქმებულთა ხელფასების დასაფარად;
ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია თანამშრომლების ხელშეწყობაც. აქ
მოიაზრება

ბიზნესის

მხრიდან,

დასაქმებულების

დისტანციური

მუშაობის

შესაძლებლობითა და მოქნილი სამუშაო გრაფიკით უზრუნველყოფა. რაც თავად
ბიზნესისთვისაა

უსაფრთხო

და

ნაკლებად

საზიანო.

აღსანიშნავია,

რომ

ქართულმა კომპანიებმა ეს საკმაოდ წარმატებით მოახერხეს;
აღსანიშნავია საბანკო სექტორის მხრიდან გამოხატული მხარდაჭერა,
ვალდებულებების სამი თვით გადავადების შესახებ, რამაც უამრავ ფიზიკურ პირს
მისცა, ფინანსების სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებებისაკენ მიმართვის
საშუალება;

მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე პანდემიის ფონზე, ყველაზე დიდი დარტყმა
ტურიზმის

სექტორმა

მიიღო,

დასაფასებელია

სასტუმროების

მზაობა,

სახელმწიფოსათვის საკუთარი სივრცეების დათმობასა და საკარანტინო ზონებად
მოწყობასთან დაკავშირებით;
იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც სწრაფი კვების ობიექტები, სამედიცინო
პერსონალს საკვებით გაუმასპინძლდნენ და ამით გამოხატეს მადლიერება მათ
მიმართ;

ქართული კომპანიების ნაწილმა უზრუნველყო საკარანტინო სივრცეების
საკვებით მომარაგება;
უფრო მეტიც, არაერთმა მათგანმა შეისყიდა სამედიცინო აღჭურვილობა და
პირველადი მოხმარების საშუალებები და ბენეფიციარებს გადასცა;
აღსანიშნავია კომპანიების დახმარება სამოქალაქო სექტორის ინიციატივების
მიმართ. მაგალითად, „სექტორი 3“-სა და ფონდი „პროდემოსის“ ერთობლივი
კამპანია „შენმოქმედისათვის“, არაერთმა კომპანიამ გაიღო ლეპტოპი თუ
ტაბლეტი, ამავდროულად ინტერნეტის პროვაიდერებმა შეღავათიან ფასებში
უზრუნველყვეს ინტერნეტის მიწოდება ბენეფიციარებისთვის. ეს ყველაფერი კი
მოწყვლადი ჯგუფების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, დახმარებასა და
სოციალიზაციას უწყობს ხელს. მათ დახმარებას, ვისაც ეს ყველაზე მეტად
სჭირდებათ.

ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება გამოწვევების დროს, როდესაც სახელმწიფო ისეთი ხელშესახები
პრობლემების წინაშე დგას, რაც მის ნორმალურ ფუნქციონირებას უქმნის
საფრთხეს.

ამ

დროს

ჩნდება

ფინანსური

რესურსების

ნაკლებობის,

სამომხმარებლო ფასების არასტაბილურობის, უმუშევრობის ზრდისა და სხვა
რისკები,

რომელთა

შეფასება

და

დაძლევაც,

მხოლოდ

სახელმწიფოს

რესურსებით პრაქტიკულადლ შეუძლებელია. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი,
კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობა, არსებული რესურსების ფარგლებში, ამ
საერთო საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევად.

