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შესავალი  
 
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადებულია  საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 
"მერსი ქორფსი"-ის მიერ, ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის (EU4Youth) პროექტის - 
სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში, ფარგლებში (SEAG).  აღნიშნული 
კვლევა განხორციელდა ახალგაზრდული სოციალური საწარმოების განვითარების 
(როგორც პოტენციური, ისე აქტიური) შეფასების,  სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერებისა 
და ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით.  
 
სოციალური საწარმოების კვლევას დაფუძვლად დაედო პროექტის ფარგლებში 
შემუშავებული ტექნიკური მიდგომა, რომელიც რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის 
კომპონენტების კომბინაციას მოიცავს. თითოეული კვლევის კომპონენტის მიზნები, 
მეთოდოლოგია და შედეგები წარმოდგენილია ქვემოთ, შესაბამის ქვეთავებში. 
 
კვლევის მონაცემის შეგროვებაში ჩართული იყო მკვლევართა ჯგუფი  შემდეგი 
შემადგენლობით: ხათუნა ხარჩილავა,  ბადრი მათოშვილი, თინათით ჭულუხიძე, ნათია 
ცქვიტაია. მათ პასუხისმგებლობას წარმოადგენდა ინტერვიების ჩატარება სფეროს 
ექსპერტებთან და სოციალური საწარმოების წარმომადგენლებთან. ასევე, მათ მოამზადეს 
ტექნიკური ანგარიში SEAG- ის მონიტორინგისა და შეფასების კოორდინატორთან 
თანამშრომლობით.   პროექტის გუნდი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის მათ გაწეული 
საველე სამუშაოსთვის და მონაცემთა დამუშავებაში გაწეული წვლილისათვის.   

1. კვლევის დიზაინი 

წარმოდგენილი კვლევა ითვალისწინებს სოციალური საწარმოების არსებული 
მდგომარეობის შეფასებას და მათი განვითარების ტენდენციების ანალიზს.   ამდენად,  
ანგარიში, ერთის მხრივ, შეისწავლის  სოციალური მეწარმეობის ზოგად გარემოს ამ 
სფეროში ჩართულ პირებთან  ინტერვიუების გზით.  მეორეს მხრივ, შეაფასებს თავად 
სოციალური საწარმოებიდან მიღებულ მონაცემს.  

უფრო კონკრეტულად, კვლევისთვის შეირჩა შემდეგი კრიტერიუმები: 

 სოციალური მეწარმეობის გარემო პირობები 
 სოციალური საწარმოების ეფექტიანობის შეფასება; 
 სოციალური მეწარმეობის განვითარების თავისებურებები და ტენდენციები; 
 სოციალური მეწარმეობის განვითარების მასტიმულირებელი მექანიზმები; 
 სოციალური მეწარმეობის გამოწვევები; 
 სოციალური საწარმოს პოტენციური შესაძლებლობები საქართველოში 
 კვლევის აქტორთა რეკომენდაციები სოციალური საწარმოების ეფექტიანობის 

გაზრდის მიზნით  
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სფეროს ექსპერტებთან ინტერვიუს საკითხებს წარმოადგენდა საქართველოში 
სოციალური მეწარმეობის  განვითარების დინამიკის, საკანონმდებლო და სამოქმედო 
გარემოს კვლევა,  ხელშემწყობი სისტემების შეფასება, პრობლემების იდენტიფიცირება და 
ექსპერთა სარეკომენდაციო მოსაზრებები სოციალური საწარმოების განვითარებისთვის 
ხელსაყრელ გარემოებებზე.   
 
სოციალური საწარმოების კვლევა ორიენტირებული იყო შემდეგი საკითხების 
შეფასებაზე:  
 
 სოციალური საწარმოების სოციალური მიზნები და შედეგები;  
 დაფინანსების წყაროები;  
 შემოსავალი და ფინანსური მდგრადობა; 
 წევრები\თანამშრომლები და მათი კვალიფიკაცია; 
 სტრუქტურა და მართვის გამოცდილება; 
 პროდუქტები/მომსახურება რომელსაც სოციალური საწარმოები სთავაზობენ 

მომხმარებელს; 
 ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობის გამოცდილება; 
 ძირითადი საჭიროებები; 
 სამომავლო გეგმები.  

 

2. კვლევის ტექნიკა და ინსტრუმენტი  

თვისებრივი კვლევა ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუს ტექნიკის გამოყენებით. 
თვისებრივი კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ სფეროს ექსპერტები.    სულ 
გამოიკითხა 8 ექსპერტი.  ინტერვიუების ხანგრძლივობა -  30-60 წუთი. 

რაოდენობრივი კვლევისთვის გამოყენებული იქნა ნახევრად-სტრუქტურირებული 
კითხვარი. ინტერვიუ მიმდინარეობდა ონლიაინ ან/და სატელეფონო კვლევის მეთოდით.   
ინტერვიუს ხანგრძლივობა დაახლოებით 35-40 წუთს შეადგენდა.  

კვლევის შედეგად მიღებული შედეგების შეყვანა და დამუშავება განხორციელდა 
სპეციალურ სტატისტიკურ პროგრამაში (SPSS.23.0). სულ,  საქართველოს მასშტაბით 
გამოიკითხა 58 სოციალური საწარმოს ხელმძღვანელი პირი.  

რესპონდენტთა შერჩევისთვის გამოყენებულ იქნა შემდეგი მიდგომები: (1) სოციალური 
საწარმოების ალიანსის ვებ-გვერდზე განთავსებული ორგანიზაციების ბაზიდან შერჩევა; (2)  
„თოვლის გუნდის“ პრინციპით შერჩევა, კერძოდ, ბაზაში არსებული სოციალური 
მეწარმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე;  
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3. ძირითადი ტენდენციები 

სფეროს ექსპერტებთან ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ძირითადი 
ტენდენციები, რომელიც აერთიანებს საწარმოთა განვითარების პოზიტიურ მხარეებს და 
სირთულეებს.  

• საქართველოს სოციალური საწარმოების, როგორც სექტორის განვითარებისა და  
არსებული გამოწვევების გადასაჭრელად საჭირო მიდგომების მიმართ ხედვა 
ორად იყოფა. გამოკთხულთა ერთი ნაწილი სამართლებრივი ჩარჩოს 
რეგულირებას მნიშვნელოვან გამოწვევად აფასებს, უფრო მეტიც, დარგის 
განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად მიიჩნევს. მეორე ნაწილის აზრით, კი 
სამოქმედო გეგმის სწორად ჩამოყალიბება, შიდასექტორული გამოწვევების 
მოგვარებების საწინდარია და მას სექტორის წინაშე არსებული პრობლემების 
გადაჭრის გზად მიიჩნევს.  
 

• სოციალურ საწამოთა გამოწვევების გადაჭრის პრიორიტეტები, სამ 
მნიშვნელოვან ფაქტორს აერთიანებს - სოციალური საწარმოების 
სამართლებრივი აღიარება, კერძოდ, სოციალური საწარმოს ტერმინის 
განსაზღვრა და მისი მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის რეგულირება; 
საწარმოების იურიდიული ფორმასთან დაკავშირებული რეგულაციების 
შემუშავება და სოციალური საწარმოების, როგორც ბიზნესის გაძლიერება.   

 
• კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, სოციალურ საწარმოთა რაოდენობრივი 

ზრდის ტენდენცია შესამჩნევია და მათ შორის, უმრავლესობა, ახალგაზრდული 
ორგანიზაციებია. თუმცა, წარმატებულ საქმიანობას ახორციელებენ ის 
საწარმოები, რომლებსაც სრულად აქვთ გაცნობიერებული მათ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული რისკები და ეკონომიკურ მიზნებს მიიჩნევენ პრიორიტეტულად. 
უფრო კონკრეტულად, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მეწარმეობა 
დაფუძნებულია სოლიდარობის პრინციპებზე, ის არ წარმოადგენს 
ქველმოქმედებას, მისი ტრადიციული გაგებით, არამედ ითვალისწინებს 
ბიზნესის პრინციპებს. 

 
• სოციალური საწარმოების დიდი ნაწილი საფუძველს იღებს საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებიდან და მათი უმრავლესობა მთლიანად გრანტებზეა 
ორიენტირებული. სამოქალაქო სექტორი, თავისი არსით, პირდაპირ კავშირშია 
კომერციულად მოაზროვნე ადამიანური რესურსების სიმწირესთან.  ეს ფაქტორი 
გავლენას ახდენს  სოციალური საწარმოების მდგრადობაზე. შესაბამისად, 
გრანტისგან დამოუკიდებლად,  მსგავსი სოციალური საწარმოების 
სიცოცხლისუნარიანობა მოკლეა, ან, გრანტის პირობებში, ფუნქციონირებენ   
საზოგადოებრივი მიზნების ქვეშ მოქმედ ორგანიზაციებად.   

 
• საქართველოში არ არსებობს სოციალური მეწარმეობის სფეროს მხარდაჭერაზე 

უშუალოდ პასუხისმგებელი სამთავრობო უწყება. გარდა ამისა, არც ერთი 
მოქმედი სამინისტროს დებულებაში არ არის მითითებული სოციალურ 
მეწარმეობასთან დაკავშირებული ფუნქცია-მოვალეობები. 
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• საქართველოში, ასევე არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური 

მეწარმეებისთვის ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ, სუბსიდიების, სესხების 
გამოყოფის პრაქტიკა, ან რაიმე ფორმით მათი შესაძლებლობების ზრდის  
უზრუნველყოფა.  

 

4. ზოგადი მიმოხილვა 

საქართველოში სოციალური მეწარმეობის აქტუალიზაცია საერთაშორისო დონორი 
ორგანიზაციების მიერ მოხდა. 2009 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და 
განვითარების ცენტრმა, ბრიტანეთის საბჭოსა და „ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის“ 
პარტნიორობით, დაიწყო მუშაობა  სოციალური  საწარმოების თემაზე, რაც გულისხმობდა 
სოციალური მეწარმეობის ცნების დამკვიდრებასა და პრაქტიკული საქმიანობის 
ხელშეწყობას საქართველოში. 
 

”2009 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა, ევრაზიის 
თანამშრომლობის ფონდმა, ახლანდელმა ევროპის ფონდმა და ბრიტანეთის საბჭომ 
წამოიწყეს ერთობლივი ინიციატივა - პირველი მხარდამჭერი პროექტი სოციალური 
მეწარმეობის მიმართულებით. 2009 წლამდე არ არსებობდა ამ მიმართულებით არანაირი 
მხარდამჭერი ღონისძიება და პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა სოციალური 
საწარმოების კონცეფციის განმარტება, ევროპული მოდელების გაზიარება და შემდგომ უკვე 
2009 წლიდან ვითარდება კონცეფცია.”  

2014-2017 წლების ევროკავშირის სტრატეგიული დოკუმენტით („ევროკავშირის სტრატეგია 
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის“)1 
გათვალისწინებულ  პრიორიტეტებს შორის, დასახელებულია სოციალური საწარმოს 
კონცეფციისა და გამოყენების ხელშეწყობა. სტრატეგიული დოკუმენტი წარმოადგენდა 
2016-2018 წლებში საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, 
ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის,   საქართველოს არბაითერ 
სამარიტერ ბუნდის და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალის“ პარტნიორობით 
გახორციელებული პროექტის „სოციალური მეწარმეობა  - ინოვაციური მიდგომა 
ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის“, ფინანსური მხარდაჭერის ერთგვარ 
წინაპირობას. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სოციალური მეწარმეობის განვითარების 
ხელშეწყობით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა, 
სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევისა და მოწყვლადი ჯგუფების 
ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით. 2017 წელს მეორე პროექტი დაიწყო, რომელიც  
კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების ეკონომიკურ და სოციალურ რეინტეგრაციას 
ისახავს მიზნად სოციალური საწარმოების ფარგლებში.  ამ ეტაპზე,  სტრატეგიული 
კვლევების და განვითარების ცენტრის პროგრამული დამფინანსებელს დონორი 

 
1 ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის,  2014 – 
2017 წწ http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/civil_society_library/roadmap_final_ka.pdf  

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/civil_society_library/roadmap_final_ka.pdf
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ორგანიზაცია „პური მსოფლიოსთვის“ წარმოადგენს, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, 
სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესის ხელშეწყობაა.  

სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მონაცემებით, საქართველოს 
მასშტაბით, დღეისთვის საგრანტო პროგრამების საშუალებით, დაფუძნდა 80-მდე 
სოციალური საწარმო. ამ ეტაპზე, დაახლოებით, 60 საწარმოა აქტიური, დანარჩენ 
ორგანიზაციებს საქმიანობა შეჩერებული აქვთ. 
 
კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ პირთა მოსაზრებები, სოციალური მეწარმეობის, 
როგორც ტერმინის განმარტებასთან დაკავშირებით ერთგვაროვანია. მათი გადმოცემით, 
სოციალური მეწარმეობა წარმოადგენს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური 
მდგრადობის უზრუნველყოფის მექანიზმს. ფაქტობრივად, მოდელის მორგება 
შესაძლებლია ნებისმიერ იდეაზე და მეწარმეობის მექანიზმების სოციალურ სექტორში 
გამოყენება, განასხვავებს მას ბიზნეს სექტორისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ის საქმიანობს 
ბიზნესის პრინციპებით. სოციალური საწარმოების მოქმედების არეალი მრავალგვარია და 
მათი სოციალური მისია სხვადასხვა სფეროს მოიცავს. 
 

„სოციალური მეწარმეებისთვის ამოსავალი წერტილი სოციალური მისიაა. ის 
ორიენტირებულია საზოგადოების კონკრეტული ჯგუფის ან სათემო გაერთიანებისთვის 
მაქსიმალური შედეგის მიღწევაზე, მოწყვლადი ჯგუფის წევრების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, 
სოციალური ცვლილებების მიღწევაზე.“ 
 
„სოციალური საწარმო არის ბიზნესი, რომლის გამოკვეთილ მიზანს წარმოადგენს თავისი 
საქმიანობით მიღებულ შემოსავალი გამოიყენოს სოციალური მიზნების რეალიზაციისათვის“ 

 
აღსანიშნავია, რომ ევროპის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (EMES) მიერ შემუშავდა 
კრიტერიუმები, რომლებიც აღწერს სექტორის მახასიათებლებს და ვრცელდება ყველა 
ქვეყანაზე, სადაც განვითარებულია სოციალური მეწარმეობა. სოციალური საწარმოს 
მახასიათებლები, სამი ჯგუფის კრიტერიუმებს აერთიანებს2:  
 
ეკონომიკური მართვა-  (ა) საქონლის/ მომსახურების უწყვეტი წარმოება/მიწოდება;  
ბ) ეკონომიკური რისკები; გ) ანაზღაურებადი სამუშაოს აუცილებლობა. 
 
სოციალური მართვა- (ა) ფოკუსირება მოწყვლადი ჯგუფების კეთილდღეობაზე; ბ) საერთო 
მიზნების მქონე პირების/თემის წევრების/სოციალური ჯგუფების მიერ ინიცირებული იდეა, 
საწარმოს შექმნის შესახებ; გ) მოგების განაწილების შეზღუდვა.  
 
თანამონაწილეობითი მართვა- (ა) დამფუძნებელთა დამოუკიდებელი მმართველობა, 
საჯარო, კერძო და სხვა ორგანიზაციების მხრიდან მართვის მკაცრი შეზღუდვით; ბ) 
გადაწყვეტილების მიღების/ხმის მიცემის თანაბარი უფლება საწარმოს ყველა წევრისთვის; 

 
2 https://emes.net/content/uploads/publications/EMES-WP-12-03_Defourny-Nyssens.pdf 

https://emes.net/content/uploads/publications/EMES-WP-12-03_Defourny-Nyssens.pdf
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გ) მომხმარებელთა/დაინტერესებულ პირთა წარმომადგენლობის დაშვება, 
გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 
 
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში სოციალური მეწარმეობის 
მიზნები ოთხ მიმართულებას მოიცავს:  

• ნაკლებად კონკურენტული პირების (შშმ და სოციალურად დაუცველი პირები) 
დასაქმება;  

• სოციალური სერვისის მიწოდება;  
• მარგინალური (დაბალი სოციალური სტატუსის) ჯგუფის მიერ წარმოებული 

პროდუქტის/სერვისის გაყიდვა;  
• სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ბიზნესი 

 
კვლევის მიხედვით,  დღეს სოციალური საწარმოების სოციალური მიზნები, ძირითად 
შემთხვევებში, შშმ პირების ინტეგრაციასა და  დასაქმების ხელშეწყობაზე,   ტრადიციული 
რეწვის სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე, სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმების 
ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული. არსებობს სხვა სოციალური მიზნების საწარმოები, 
თუმცა, მცირე რაოდენობით.   აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ საწარმოთა 
უმრავლესობა, რესპონდენტთა გადმოცემით, ახალგაზრდული ორგანიზაციებია. 
ახალგაზრდების დაინტერესება საწარმოთა ჩამოყალიბების პროცესებში საკმაოდ 
აქტიურია.  
 
სოციალური საწარმოების განვითარების არსებული პოტენციალისა და შესაძლო 
პერსპექტივების შესწავლისას, კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა გარკვეული გამოწვევები. 
კონკრეტული გამოწვევები განიხილება სოციალურ საწარმოთა მდგრადობის და 
ინსტიტუციური გაძლიერების ხელისშემშლელ ფაქტორებად და მოცემულია წინამდებარე 
ანგარიშის შესაბამის ქვეთავებში.  
 

5. სოციალური საწარმოს დეფინიცია და საკანონმდებლო ბაზა   
 
საკანონმდებლო თვალსაზრისით, სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით არსებული ან 
სამომავლოდ დაგეგმილი საქმიანობის მიმართ, კვლევის შედეგებით, ორი განსხვავებული 
მიდგომა გამოიკვეთა, რაც ძირითადად, კანონმდებლობაში გასათვალისწინებელი 
პრიორიტეტული საკითხების მიმართ განსხვავებულ ხედვას/დამოკიდებულებას უსვამს 
ხაზს.  
 
(1) ერთი მიდგომით, სოციალური საწამოებისთვის სტატუსის განსაზღვრა არ არის 
გადამწყვეტი მნიშვნელობის და პრიორიტეტულ საკითხად არ მიიჩნევა. უფრო მეტიც, 
სოციალური საწარმოს სტატუსი, თავად საწარმოებისთვის პრივილეგიების ან 
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განვითარების გარანტიად არ მიიჩნევა. საწარმოთა იდენტიფიცირებისთვის საკმარისია 
შპს-ს წესდებაში სოციალური მიზნებისთვის მოგებიდან გამოყოფილი წილის განსაზღვრა, 
რაც ავტომატურად ანიჭებს ორგანიზაციას სოციალურ სტატუსს.  
 

„სოციალურ საწარმოს სტატუსი არ სჭირდება. წესდებაში უნდა იყოს ჩანაწერი, რომ 
სოციალური საწარმოა და მოგების გარკვეული პროცენტი მიმართულია სოციალურ 
საკითხებზე. ნებისმიერი შპს-ს წესდებაში ამ ჩანაწერის გაკეთება, განსაზღვრავს სოციალურ 
მეწარმეობას. თუნდაც, ა(ა)იპი-ს ჩამოყალიბების დროს, კანონმდებლობით აქვს უფლება 
აწარმოოს არამუდმივი ეკონომიკური საქმიანობა. თუმცა, მოგება უნდა გაიხარჯოს სხვადასხვა 
საწესდებო მიზნებისთვის. შესაძლებელია სოციალური პროექტებზე თანხის გახარჯვის 
მითითება მიზნების ნაწილში. შესაბამისიად, სტატუსის ნაცვლად, წესდება განსაზღვრავს  
საწარმოს სოციალურ დანიშნულებას.“    

 
(2) მეორე მიდგომით, სოციალური საწარმოების სამართლებრივი აღიარება სექტორის 
გაძლიერებისა და განვითარებისთვის, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. 
კერძოდ, ქვეყანაში არ არსებობს სოციალური მეწარმეობის განმსაზღვრელი იურიდიული 
ტერმინი და მისი მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა ან  მექანიზმები. შესაბამისად, 
არსებულ კონტექსტსა და გარემოში, სადაც არ არსებობს სოციალური საწარმოს, როგორც 
სექტორის ერთიანი აღქმა, რთულია  სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი სხვადასხვა 
ინსტრუმენტებისა და პროგრამების განვითარება. იგივე მოსაზრებით, მნიშვნელოვანია 
კანონმდებლობაში განიმარტოს სოციალური საწარმოს სტატუსის შინაარსი (ამ ეტაპისთვის 
არ არსებობს ტერმინის განსაზღვრებაც) და შესაბამისად, დარეგისტრირებულ საწარმოებს 
მიენიჭოთ ოფიციალური სტატუსი. კონკრეტული საკანონდებლო რეგულაციის არარსებობა, 
პირველ რიგში, სოციალური საწარმოების იდენტიფიცირების პრობლემას ქმნის, რაც თავის 
მხრივ, აფერხებს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების შეკრებას და სოციალურ საწარმოთა 
განვითარების ტენდენციების რაოდენობრივ შეფასებას. გარდა ამისა, საკანონმდებლო 
რეგულაციების შემოღება ხელს შეუწყობს ფინანსური ორგანიზაციების მხრიდან 
სოციალური საწარმოების იურიდიულ აღიარებას და შესაბამისად, გაჩნდება სპეციფიკური 
(სოციალურ საწარმოებზე გათვლილი/მორგებული) საკრედიტო შესაძლებლობები.  
 

„მიმდინარე საკანონმდებლო პაკეტი  უნდა ითვალისწინებდეს სოციალური საწარმოებისთვის 
სტატუსის მიღების შესაძლებლობას. შესაძლებელია, ეს საკითხი არ არის კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ  სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, მას 
სახელმწიფომ უნდა შეუქმნას კარგი ეკოსისტემა. 2010 წელს რომ გვქონოდა სახელმწიფოს 
მხრიდან ამ ტიპის ხელშეწყობა (სტატუსის აღიარება), დღეს უკეთ ვიქნებოდით. ადრე ბევრი 
გრანტები გაიცემოდა სოციალური საწარმოებისთვის. 5 მლნ-მდე ინვესტიცია ჩაიდო 
უშუალოდ სოციალური საწარმოების განვითარებაში, მაგრამ ბოლო დროს საგრძნობლად 
შემცირდა. 2020 წელს გამოაცხადა ევროკავშირმა სოციალური მეწარმეობა პრიორიტეტულ 
მიმართულებად, თორემ აქამდე რამდენიმე წელი არ ჰქონდა მსგავსი მიდგომა. შესაბამისად, 
სტატუსის უქონლობა, მეწარმეებს უზღუდავდა სხვა დაფინანსების მოპოვებას და მივიღეთ 
საწარმოები, რომლებსაც თითქმის შეჩერებული აქვთ საქმიანობა.“ 
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რესპონდენტთა ერთი ნაწილის  პოზიციით, ორგანიზაციებს სპეციალური სამართლებრივი 
პოზიციის არარსებობა აძლევს შესაძლებლობას იმუშაოს  თვითმინიჭებული „სოციალური 
საწარმოს“ სტატუსით. კითხვაზე, რა მიზანს შესაძლებელია ემსახურებოდეს 
ორგანიზაციების მხრიდან „სოციალური საწარმოს“ სტატუსის „მიტაცება“, ძირითადად, 
დაფინანსების/გრანტის მიღების  კონკურენტული უპირატესობა სახელდება. იშვიათ 
შემთხვევაში, კი დონორი ორგანიზაციების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა - გრანტის 
მოპოვების მიზნით. კერძოდ, რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ სამოქალაქო სექტორში, 
სოციალური საწარმოებისკენ მიმართული დაფინანსებით/გრანტებით სარგებლობის 
სურვილი, შესაძლებელია, ნებისმიერ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას გაუჩნდეს, 
მიუხედავად იმისა, აკმაყოფილებენ თუ არა სოციალური საწარმოს ძირითად 
კრიტერიუმებს. მსგავს შემთხვევებში, სოციალურ საწარმოსთან იდენტიფიცირების მიზანს, 
ორგანიზაციების მხრიდან მხოლოდ ფინანსური სარგებელის მიღება წარმოადგენს და არა 
მეწარმეობა. 
 
2015 წლის ივლისში, პარლამენტში შეტანილ იქნა საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც 
რესპონდენტთა გადმოცემით, მიზნად ისახავს სოციალური მეწარმეობის 
ინსტიტუციონალიზაციისა და განვითარების მხარდაჭერის სამართლებრივი საფუძვლების 
შექმნას. სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრის მონაცემებით, 
საკანონმდებლო წინადადება მომზადდა სოციალური მეწარმეების ჩართულობით და მათი 
უმრავლესობა მხარს უჭერდა კანონპროექტს. ინიციატივაში სოციალური მეწარმეობა 
განმარტებულია, როგორც ,,ორგანიზებული სამეწარმეო საქმიანობა სოციალური ზრუნვის, 
სოციალური ადაპტაციის, სიღარიბის შემცირებისა და დაძლევის, საზოგადოების 
მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობის, საგანმანათლებლო, ჯანმრთელობის 
დაცვის, კულტურის, სპორტის, გარემოს დაცვის სფეროებში, რომლის მიზანი არ არის 
უპირატესად მოგების მიღება და პარტნიორთა, მეპაიეთა ან აქციონერთა შორის 
განაწილება.“   
 
საკანონმდებლო წინადადება სოციალური საწარმოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპების, 
წესდების, სტატუსის შესახებ საკითხების გარდა, მოიცავს სოციალური მეწარმის 
სახელმწიფო ხელშეწყობის შესახებ პუნქტებს, რაც ყველა რესპონდენტის აზრით, 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მეწარმეთა მოტივაციის ამაღლებისთვის. სახელმწიფო 
ხელშეწყობა გულისხმობს: 
- სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროექტებისა და პროგრამების შემუშავებას 
და მონაწილეობას; 
- სოციალური საწარმოების მიერ შეღავათიანი საკრედიტო რესურსებისა და გრანტის 
მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფას; 
- სოციალური საწარმოებისათვის საგადასახადო ადმინისტრირების განსხვავებული 
წესებისა და ლიმიტების დადგენა; 
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- თანაბარ პირობებში, სოციალური საწარმოებისთვის, მათ მიერ წარმოებული 
პროდუქტისა თუ მომსახურებისთვის პრიორიტეტის მინიჭებას; 
 
კვლევაში ჩართული ექსპერტები თვლიან, რომ სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერის 
სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა ხელს შეუწყობს, არა მხოლოდ სოციალური 
მეწარმეობის განვითარებას, არამედ განაპირობების სოციალური პასუხისმგებლობის 
დონის ამაღლებას და ხელისუფლებას მისცემს საშუალებას ბიზნესთან და არასამთავრობო 
სექტორთან ერთად ოპტიმალური საშუალებებით მიაღწიოს საზოგადოებრივად 
სასარგებლო მიზნებს. კერძოდ, რესპონდენტთა მოსაზრებით, სოციალური 
მეწარმეებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, უზრუნველყოფს სოციალური 
მისიების ბიზნესის პრინციპებით აღსრულების ზრდას. გარკვეული მოსაზრებით, 
სახელმწიფოს მხრიდან ხელშემწყობი ღონისძიებების არარსებობის პირობებში, ბიზნეს 
იდეებისთვის სოციალური მისიების მორგების რისკ-ფაქტორი გაიზრდება. უფრო 
კონკრეტულად, ჩნდება კითხვის ნიშანი - „რატომ უნდა მიმართოს ბიზნეს-ორგანიზაციამ 
მოგების გარკვეული პროცენტი სოციალური საქმიანობისკენ?“. იგივე მოსაზრებით, 
სახელმწიფო პრეფერენციები (საგადასახადო ადმინისტრირების განსხვავებული წესები და 
ლიმიტები)  უნდა შეიცავდეს მექანიზმებს, რომელიც შეზღუდავს ბიზნეს-ორგანიზაციების 
სოციალურ საწარმოებად გადაკეთების მასობრივ ხასიათს. 
 

6. სამართლებრივი ფორმა 
 
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რომ საქართველოში სოციალური საწარმოებისათვის არ 
არსებობს სპეციფიკური იურიდიული ფორმა. შესაბამისად, რეგისტრირებული 
ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ სოციალურ საწარმოებს, ძირითადად, 
სარგებლობენ არასამეწარმეო იურიდიული პირის (ა(ა)იპ) იურიდიული სტატუსით.   
სოციალურ საწარმოთა მცირე ნაწილი (დაახლოებით 17 ორგანიზაცია) რეგისტრირებულია 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ფორმით (შპს).  
 
რესპონდენტთა ერთი ნაწილის განმარტებით, სოციალურ საწარმოთა ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმების ამგვარი სტატისტიკა გამოწვეულია თავად იურიდიული 
ფორმების სოციალური საწარმოების მიზნებთან შესაბამისობის უპირატესობებითა და 
ნაკლოვანებებით.  
 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების უპირატესობა/ნაკლოვანება 
 
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ წარმოადგენენ 
მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შექმნილ ორგანიზაციებს, თუმცა, აქვთ 
შეზღუდული დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის უფლება, მათ მიერ შემუშავებული 
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წესდების შესაბამისად ან/და მის გარეშე. თუმცა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
მიხედვით, არასამეწარმეო იურიდიული პირი არსებითად არ უნდა გადავიდეს სამეწარმეო 
საქმიანობაზე, მისი ძირითადი აქტივობა და მიზანი არ უნდა შეცვალოს კომერციულმა 
საქმიანობამ და მოგების მიღების დანიშნულებამ. 
 
შპს არის სამეწარმეო სუბიექტი და ორგანიზაციული მოწყობის თვალსაზრისით, საკმაოდ 
მარტივი და მოქნილი სტრუქტურის ფორმა. მისი მართვის, სტრუქტურის, ორგანიზაციული 
მოწყობის და სხვა საკითხები განისაზღვრება დამფუძნებელთა შეთანხმებით (წესდებით). 
შპს-ს სტრუქტურისა და მართვის მხრივ, კანონით მინიმალური მოთხოვნებია დადგენილი. 
თუმცა, შპს სოციალურ მიზნებთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათებით ვერ 
სარგებლობს და კანონით, არ არის გრანტის მიმღები.  
 
რესპონდენტთა გადმოცემით, ვერც ერთი იურიდიული ფორმა ვერ უზრუნველყოფს 
სოციალურ მეწარმეობის იდეის სრულად განხორციელებას, დაბრკოლებების გარეშე. 
 
ა(ა)იპ-ის პრობლემებად დასახელდა შემდეგი ფაქტორები: 
- არ განიხილება შემოსავალზე ორიენტირებულ ორგანიზაციად; 
- ვერ სარგებლობს საგადასახადო შეღავათებით მოგების რეინვესტირების 
შემთხვევაში; 
- იურიდიული ფორმა კრედიტორებისთვის ვერ ქმნის საკმარის გარანტიებს, 
შესაბამისად რთულდება სესხზე წვდომა; 
- ასეთი სამართლებრივი ფორმით სარგებლობს ყველა ტიპის საზოგადოებრივი 
ორგანიზაცია, შესაბამისად, რთულია მისი, როგორც სოციალური საწარმოს, გამიჯვნა 
დანარჩენებისგან. 
 
შპს-ს პრობლემებად დასახელდა: 
- პოზიციონირებულია სამეწარმეო სუბიექტად; 
- ვერ უზრუნველყოფს სოციალური მიზნების საფუძველშივე ინტეგრირებას; 
- კანონმდებლობით, შპს არ არის გრანტის მიმღები; 
- შპს-ს მიერ გაწეული სოციალური ხარჯები იბეგრება მოგების გადასახადით; 
- ვერ სარგებლობს საგადასახადო შეღავათებით, რომელიც სოციალურ მიზნებს 
უკავშირდება.  
 

„შპს თითქოს ყველა კრიტერიუმით აკმაყოფილებს საწარმოს დეფინიციას. თუმცა, როდესაც 
სოციალურ საწარმოზე ვსაუბრობთ, იკვეთება ხარვეზები. სოციალური საწარმო ორი ბუნების 
მატარებელია - სოციალური და კომერციული. კომერციულ წარმატებაზე ორიენტაციას 
სჭირდება ფინანსური მდგრადობა, რაც მხოლოდ გრანტების ხარჯზე, წარმოუდგენელია. 
საწარმოებს უჩნდებათ სესხის/კრედიტის მიღების საჭიროება, რასაც შპს-ს იურიდიული 
ფორმა არ ზღუდავს, ა(ა)იპი-გან განსხვავებით. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღეს 
საქართველოში მოქმედი საწარმოების უმრავლესობა საწყისს სწორედ გრანტებზე 
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დაყრდნობით იღებს და გრანტის სახით გარკვეული პერიოდი, სოლიდური თანხები გაიცა 
დონორების მიერ, ამ შესაძლებლობის დაკარგვა საწარმოებისთვის არ არის მიზანშეწონილი. 
ა(ა)იპი-ს შემთხვევაში დგება იგივე პრობლემა, ოღონდ პირიქით.“ 

 
„ფინანსური შესაძლებლობების გარდა, შპს თავისი იურიდიული არსით, მოკლებულია 
საზოგადოებაში სოციალურ მიზნებთან ასოცირებას და უფრო მეტად აღიქმება ბიზნესად, 
მოგებაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციად. ა(ა)იპი ამ მხრივ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა 
და სოციალურ მიზნებს ამართლებს, თუმცა, მთლიანად გრანტებზე ორიენტირებულია და 
დონორებზე დამოკიდებულებით, არასტაბილურია. გარკვეული პერიოდი დონორებისთვის 
პრიორიტეტს არ წარმოადგენდა სოციალური საწარმოების განვითარება და მცირე გრანტები 
გამოიყოფოდა. სწორედ, ამ პერიოდმა ბევრი საწარმო იმდენად დაასუსტა, რომ მათი აქტივობა 
დღეს მინიმალურია.“ 

 
კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა მოსაზრება, რომ სოციალური საწარმოების იურიდიული 
ფორმა არსებით პრობლემას არ წარმოადგენს სექტორის განვითარებისთვის, მიუხედავად 
ზემოთ მოცემული ნაკლოვანებებისა. კერძოდ,   საწარმოთა უმრავლესობის სტარტაპს 
გრანტი წარმოადგენდა და ა(ა)იპის იურიდიული ფორმით ჩამოყალიბდა, თუმცა, წარმოების 
განვითარებისა და ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებს აქვთ  ა(ა)იპ-ის წევრი (საწევრო გადასახადის სახით) და შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს) დაფუძნების შესაძლებლობა.  შპს-ს შეუძლია 
ისარგებლოს ა(ა)იპ-ს აქტივებით და სოციალურ კომპონენტთან ერთად, იზრუნოს საწარმოს 
ბიზნეს კომპონენტის განვითარებაზე, რადგან შპს-ს აქვს სამეწარმეო სუბიექტისთვის 
მეტად ხელსაყრელი და ხელმისაწვდომი პირობები,  თუნდაც სესხი/კრედიტით 
სარგებლობა,  მოგებაზე ორიენტირებულობის, მეწარმედ ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. 
თუმცა, პრაქტიკაში მსგავსი მიდგომები ძალზე მცირეა, რაც სექტორის წარუმატებლობის 
მნიშვნელოვანი მიზეზია.  

7. სოციალური მეწარმეობა და ბიზნესი 
  
კვლევის შედეგების მიხედვით, რომ სოციალური საწარმოების უმრავლესობა საფუძველს 
იღებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან. რესპონდენტთა გადმოცემით, სამოქალაქო 
სექტორი, თავისი არსით, პირდაპირ კავშირშია კომერციულად მოაზროვნე ადამიანური 
რესურსების სიმწირესთან. მათ არ მოეთხოვებათ და შესაბამისად, არ აქვთ ბიზნესისთვის 
შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება. ამ პირობებში, მეწარმეთა სოციალურ მისიაზე 
ორიენტირებულობა, უფრო აშკარა და გამოკვეთილია ვიდრე  მოგების მაქსიმიზაციისკენ 
სწრაფვა, რაც ბიზნესის წარმოების  დაბალ დონეზე მიუთითებს.  

„საქართველოში სოციალურ საწარმოთა უმრავლესობა დაფუძნებულია არასამთავრობო 
სექტორში დასაქმებული პირების მიერ, რომელთაც იშვიათად  აქვთ ბიზნესის წარმოების 
გამოცდილება. თუ საწარმო არ არის ორიენტირებული მოგებაზე მაშინ ეს არის 
საქველმოქმედო ან სხვა ტიპის ორგანიზაცია. ბიზნესის განსაზღვრება არის არაერთჯერადი 
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მომგებიანი საქმიანობა. სამეწარმეო უნარ-ჩვევები არ გააჩნიათ. იღებენ გრანტს და მერე 
იხურებიან, ბიზნესზე არ ფიქრობენ ან არ გამოსდით. შესაბამისად, ბიზნეს უნარ-ჩვევების 
სიმწირე სექტორის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა.“ 
 
„საზოგადოებრივ სექტორში ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 
მხოლოდ სოციალურად აზროვნებენ, მათი განათლება, გამოცდილება და უნარებიც სწორედ 
ამ ტიპის საქმიანობაზეა ორიენტირებული, სოციალური მეწარმეობა კი აერთიანებს როგორც 
სოციალურ, ისე ეკონომიკურ აქტივობებს. ეს, გარკვეულწილად, ბადებს კონკრეტულ 
გამოწვევებს.“ 

 
ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ექსპერტთა მოსაზრებები გაიყო. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, 
რომ მნიშვნელოვანია სისტემური ხასიათის  ტრენინგები ბიზნესის მიმართულებით. 
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის ტრენინგები მეწარმეების უმრავლესობას გავლილი აქვს, 
სექტორის განვითარებისა და მეტი ეფექტიანობისთვის, მიზანშეწონილია ტრენინგებმა 
მიიღოს პერმანენტული სახე. გამოკითხულ ექსპერტთა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ 
პრობლემას სოციალური საწარმოების საქმიანობაში, სოციალური მიზნების პრიორიტეტად 
ქცევა და საზოგადოებრივ სექტორთან ასოცირება წარმოადგენს როგორც თავად მეწარმეთა, 
ასევე, დონორი ორგანიზაციების მხრიდან. სოციალური საწარმოების მიმართ მიდგომების 
არსებითი ცვლილება, კერძოდ, საწარმოთა მოგებაზე ორიენტირებულობის პრიორიტეტად 
დასახვა, ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი მექანიზმია, რომელიც აზრს მისცემს ბიზნეს 
უნარ-ჩვევების თემატიკის საინფორმაციო შეხვედრებსა თუ ტრენინგებს.  
 

„რომ ვისაუბროთ მოგების განაწილების შეზღუდვაზე, რაც კანონპროექტში 
გათვალისწინებულია - საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტივობის მიზანს არ 
წარმოადგენს მოგების განაწილება მესაკუთრეებს შორის. შესაბამისად, კანონპროექტში 
მოგების განაწილების შეზღუდვები გათვალისწინებულია. მეწარმეების უმრავლესობას შპს 
რომ წარმოადგენდეს, შეზღუდვებზე აქცენტებიც არ გაჩნდებოდა. ანუ, საწარმოების 
საქმიანობა აპრიორი თრგუნავს მოგებაზე აქცენტებს. ამ წესით, სექტორის განვითარების 
პერსპექტივებს ვერ ვხედავ და ვერც ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ზრუნვას მივიჩნევ 
ეფექტურად ტრენინგებით და სწავლებით.“   

 
რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომლის 
ფარგლებშიც, საქმიანობის გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით,  სოციალური საწარმოების 
ბიზნესის პრინციპებს, მოგებაზე ორიენტირებულობას არ გადაფარავს სოციალური მიზნები, 
არამედ, „საწარმო“ შეინარჩუნებს დეფინიციით განსაზღვრულ შინაარსს.  

8. სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა  
 
რესპონდენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, საქართველოში სოციალური 
საწარმოების საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ,  ცხადყოფს, რომ, სოციალური 
საწარმოების, როგორც სექტორის მხარდაჭერა, დღეისთვის საქართველოს სახელმწიფო 
უწყებების მხრიდან არ ხორციელდება. სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა ან მთავრობის 
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მხარდაჭერა სოციალური საწარმოების განვითარების მიზნით, რესპონდენტებისთვის, 
პირველ რიგში, ინიცირებული კანონპროექტის მხარდაჭერასთან ასოცირდება. მათი 
გადმოცემით, კანონპროექტი აერთიანებს ყველა საკითხს, რაც სექტორის 
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია და თითოეული მათგანის კანონის სახით ამოქმედება, 
სახელწიფოს მხარდაჭერად განიხილება. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 
საკანონმდებლო რეგულირების მცდელობით სამოქალაქო სექტორის არაერთმა 
წარმომადგენელმა მიმართა საქართველოს პარლამენტს. მათ შორის, ა(ა)იპ ,,ფონდი 
ტასოს’’ მიერ მომზადებული კანონპროექტი ,,ფილანთროპიის, ქველმოქმედებისა და 
საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ’’3, რომელიც სამოქალაქო სექტორის მხრიდან 
არ იქნა მხარდაჭერილი. 
 
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელთა გადმოცემით, 
სოციალური მეწარმეობის რეგულირების საჭიროებებიდან გამომდინარე, 2013 წელს 
დაიწყო საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობა. 2015 წელს სტრატეგული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა სოციალური მეწარმეობის 
მარეგულირებელი კანონპროექტი. საკანონმდებლო წინადადება მხარდაჭერილია 
სოციალური მეწარმეების უმრავლესობის მიერ და აღსანიშნავია, რომ მომზადდა მათი 
უშუალო ჩართულობის შედეგად.  2017 წელს, გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელზე 
(ესტონური მოდელი) გადასვლის გამო, რესპონდენტთა გადმოცმით, ინიციატივა აღარ 
შეესაბამებოდა რეალობას. ამიტომ 2017 წლის შუა პერიოდში გადახალისდა 
კანონპროექტი, შეიცვალა მიდგომაც,  მათ შორის,  გაჩნდა სოციალური მეწარმეობის 
სტატუსის შემოღების ინიციატივა. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და 
განვითარების ცენტრის მიერ მხარდაჭერილი კანონპროექტი4 2019 წლის დასაწყისში,  
ინიცირდა საქართველოს პარლამენტში და შევიდა განსახილველ ინიციატივათა ნუსხაში. 
რესპონდენტები ადასტურებენ, რომ კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში 
რეგულარულად მიმდინარეობს, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ 
კანონპროექტის განხილვაშია ჩართული, თუმცა, საკანონმდებლო ინიციატივა ამ დრომდე 
არ არის დამტკიცებული. 
 

„ერთი მხრივ, პროცესების ასე გაჭიანურება, სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გარკვეულ 
წინააღმდეგობებზე მეტყველებს სოციალური საწარმოსთვის სტატუსის მინიჭების ნაწილში. 
მეორე მხრივ, დასაფიქრებელია, შესაძლებელია, გაჭიანურება დადებითი ეფექტის მომცემი 
გახდეს. ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, სოციალური საწარმოებისთვის შემუშავდეს 
სტრატეგიული გეგმა, რომელიც კარგად დაიხვეწება პროფესიონალების და თავად 
მეწარმეების ჩართულობით და შემდეგ განხორცილედეს კანონში სტრატეგიის ძირითადი 
საკითხების ასახვა.“ 

 
3 საქართველოს კანონი „ფილანთროპიის, ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის 
შესახებ“ https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/122188 
4 საკანონმდებლო წინადადება ”სოციალური მეწარმეობისა და მისი მხარდაჭერის შესახებ“  
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/132460 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/122188
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/132460


15 
 

 
საინტერესოა, რატომ დაიწყო საკანონმდებლო რეგულაციებზე ზრუნვა 2013 წელს, თუ 
სექტორის განვითარებისთვის ამდენად მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც კანონით 
რეგულირებული ოფიციალური სტატუსის განსაზღვრა. სტრატეგიული კვლევების და 
განვითარების ცენტრის პოზიციით, 2009 წლიდან, სოციალური საწარმოების 
ჩამოყალიბებისა და განვითარების საწყის ეტაპზე, საქართველოში მცირე რაოდენობით 
იყო პრაქტიკულად ფუნქციონირებადი სოციალური საწარმოები.  ქვეყნები, რომლებსაც 
აქვთ სოციალური მეწარმეობის წარმატებული პრაქტიკა, საკანონმდებლო რეგულაციებზე 
ზრუნვის ორი ტიპის მიდგომით ხასიათდებიან - საწყის ეტაპზე, სოციალური საწამოების 
განვითარებამდე, კანონპროექტის არსებობის აუცილებლობის პრინციპული მიდგომით, 
ხოლო ნაწილი ქვეყნებისა, წარმატებული სოციალური საწარმოების პრეცენდენტებზე 
დაყრდნობით, კანონში სოციალური საწარმოებისკენ მიმართული რეგულაციების ასახვით.  
 

”ჩვენი პირადი დამოკიდებულება და ორგანიზაციული ხედვით, მნიშვნელოვანი იყო კარგი 
პრეცედენტების შექმნა ქვეყანაში და შემდგომ საკანონმდებლო ჩარჩო/რეგულაციებზე 
მუშაობა. 2015 წელს  ჩვენ გვქონდა პირველი მცდელობა, როდესაც დავიწყეთ საქართველოს 
პარლამენტთან და შესაბამის კომიტეტებთან მუშაობა საკანონმდებლო რეგულაციების 
შემოსაღებად და შეიქმნა „შავი მასალა“. 

 
სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 
2013 წლამდე საქართველოში პრაქტიკულად ფუნქციონირებადი სოციალური საწარმოების 
მცირე რაოდენობა არ ქმნიდა საკანონმდებლო რეგულაციების არსებობის აუცილებლობას. 
ერთი მხრივ, ის გამოწვევები, რაც სექტორის გაფართოების შემდეგ გაჩნდა, საწყის ეტაპზევე 
ნათელი იყო, თუმცა, პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საკანონმდებლო პაკეტზე 
მუშაობა, უფრო ოპტიმალურად მიიჩნეოდა. მეორე მხრივ, მეწარმეთა უმრავლესობის 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებად ჩამოყალიბება,  კანონში სოციალური საწარმოს 
სამართლებრივი სტატუსის არარსებობამ გამოიწვია.  
 
კანონპროექტის ერთი ნაწილი ითვალისწინებს სამეწარმეო საქმიანობაზე გრანტის გაცემის 
შესაძლებლობის დაშვებას. არსებული კანონმდებლობით, გამონაკლისების გარდა 
(განათლება, სოფლის მეურნეობა და ა.შ.), სამეწარმეო საქმიანობისთვის გრანტის მიღება 
შეზღუდულია. კანონპროექტის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ გასათვალისწინებელია 
სტარტაპებზე, ისეთი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც საზოგადოებისთვის სასიკეთო 
მიზნებს ემსახურება, შესაძლებელი გახდეს გრანტის მიღება. რესპოდენტთა გადმოცემით, 
მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა იმ  პრიორიტეტული სფეროების 
განსაზღვრაში, რომლებზეც სოციალურ საწარმოებს ეფექტური გავლენა ექნებათ. 
სოციალურ საწარმოებს აქვთ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და მოწყვლადი 
ჯგუფების შრომით ბაზარზე ინტეგრირების შესაძლებლობა, რაც ქვეყნისთვის 
მნიშვნელოვან სარგებელს წარმოადგენს.   
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9. სოციალურ საწარმოთა პოპულარიზაცია 
 
საქართველოში სოციალური საწარმოების პოპულარიზაცია, რესპონდენტთა გადმოცემით, 
მზარდია. სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის აუცილებელია ერთის მხრივ, 
საზოგადოების სამოქალაქო ჩართულობის ზრდა და მეორეს მხრივ,  სახელმწიფო და 
ბიზნეს სტრუქტურების მხარდაჭერა, მათი პოპულარიზაციის გზით. რესპონდენტთა 
გადმოცემით, სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციის მიზნით, 2016 წელს 
ევროკავშირმა დააფინანსა სამწლიანი პროექტი „სოციალური მეწარმეობა – ინოვაციური 
მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისათვის“. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე 
მასშტაბური პროექტი, რომლის მიზანია აღნიშნული სფეროს განვითარების ხელშეწყობა, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა და მოწყვლადი ჯგუფების 
ეკონომიკური გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა 
სფეროში დაფინანსდა 14 ახალი სოციალური საწარმო. 
 
როგორც რესპოდენტები აღნიშნავენ,  სოციალური მეწარმეობის განვითარებისა და 
პოპულარიზაციისთვის, აუცილებელია სოციალური მეწარმეობის განვითარების 
მასტიმულირებელი სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება. რესპონდენტთა 
გადმოცემით, ბევრ ქვეყანაში სოციალურ საწარმოთა შემკვეთებად სახელმწიფო უწყებები 
გვევლინებიან, რაც მათი პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერის ეფექტურ გამოცდილებად 
ითვლება. თუმცა, არსებობს მოსაზრება, რომ დღეს საქართველოში სოციალური 
საწარმოების მიერ წარმოებულ პროდუქციის რეკლამირებისა და რეალიზაციისას, 
საწარმოთა სოციალურ მიზნებზე აქცენტები უფრო თვალშისაცემია, ვიდრე ხარისხზე 
ორიენტაცია. ამგვარი მიდგომა, სექტორის პოპულარიზაციას არ ემსახურება, არამედ 
მომხმარებელზე მანიპულირებას ემსგავსება და აპრიორი ზღუდავს ხარისხზე მოთხოვნას, 
რაც ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. გამოითქვა მოსაზრება, რომ 
სახელმწიფომ, არასამთავრობო,  კერძო სექტორმა და დონორმა ორგანიზაციებმა უნდა 
წაახალისონ სოციალური საწარმოების შექმნა ისეთ დარგებში, რომელთა მიმართ 
ინტერესი ბიზნეს-სექტორში მინიმალურია და  სახელმწიფოს მომსახურება ძვირი უჯდება. 
(მაგ.: კანონთან კონფლიქტში მყოფთა რეაბილიტაცია) 
 
სოციალურ საწარმოთა საქმიანობის სფეროს გამრავალფეროვნება, თავის მხრივ, ხელს 
შეუწყობს საზოგადოებაში სექტორის შესახებ ცნობიერების გაზრდას და სოციალური 
მეწარმეობით დაინტერესებას. სექტორმა, ასევე ხელი უნდა შეუწყოს ნოვაციას და 
შემოქმედებითობას, რაც სოციალური მეწარმეობის განვითარების აუცილებელი 
წინაპირობაა. 
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10. სოციალური საწარმოების  კვლევის მონაცემი   
 

10.1. ძირითადი მიგნებები  
 
სოციალურ საწარმოებთან ჩატარებული კვლევის შედეგად მოხდა იმ პრობელების 
იდენტიფიცირება, რომელთა არსებობაც ყველაზე მეტად შეიძლება აფერხებდეს 
საქართველოში სოციალური საწარმოების განვითარებას.  
 

• საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოების ნაწილი მეტ-ნაკლებად 
სტაბილურად ვითარდება. ის სოციალური საწარმოები, რომლებიც უფრო მეტ 
გადაწყვეტილებებს იღებენ და აღასრულებენ, ახერხებენ ბაზარზე კონკურენტული 
უპირატესობის მოპოვებას. ის ფაქტორი, თუ რამდენად ახერხებს საწარმო თავისი 
შესაძლებლობების რეალიზაციას, განსაზღრავს მისი წარმატების ხარისხს. 

• გამოკითხული საწარმოების უმრავლესობა რეგისტრირებულია ა(ა)იპ-ის ფორმით და 
დაფუძნებულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ.  იშვიათ შემთხვევაში, 
სოციალურ საწარმოს აქვს შპს და ინდ. მეწარმის იურიდიული ფორმაც.  

• საწარმოთა ძირითადი ორიენტირი, სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის 
სერვისების მიწოდება, ინტეგრაცია და დასაქმების ხელშეწყობაა.  ნაწილი 
საწარმოების საქმიანობა, სახელოსნო მიმართულებებისა და ტრადიციული 
დარგების განვითარებისკენ არის მიმართული. 

• საწარმოთა შემოსავლის ძირითად წყაროს, საქმიანობის საწყის ეტაპზე და ხშირ 
შემთხვევაში, დღემდე - გრანტი წარმოადგენს. 2019 წელს სოციალურ საწარმოთა 
უმრავლესობის შემოსავლები მცირედით, თუმცა, მზარდ ტენდენციას აჩვენებდა.  
მიმდინარე წელს ის საწარმოები, რომლებიც განვითარებისკენ არიან მიდრეკილნი, 
შემოსავლების 10-20%-იან ზრდას ვარაუდობდნენ, თუმცა, პანდემიიდან 
გამომდინარე არსებულმა ფორს-მაჟორმა სიტუაცია არსებითად შეცვალა.  

• საწარმოებისთვის კომერციული საქმიანობით მიღებული შემოსავლები მცირეა. 
მიუხედავად იმისა, რომ სურთ საქმიანობის გაფართოება და კომერციული 
შემოსავლების ზრდა, ორიენტირებულები რჩებიან გრანტის სახით მიღებულ 
ფინანსურ შემოსავლებზე. ამასთან, თითქმის არ განიხილავენ ფინანსურ 
ორგანიზაციებთან ურთიერთობას, როგორც საზოგადოებრივი/სამოქალაქო 
სექტორის წარმომადგენლები და არ იკვეთება ბიზნეს-ორგანიზაციად 
ჩამოყალიბების სურვილი/მცდელობა, გრანტის მიღების შესაძლებლობების 
შენარჩუნების გამო.  

• საწარმოთა უმეტესობას აქვს გრძელვადიანი მიზანი, დეტალიზაციის გარეშე. 
მიმდინარე პროექტის პარალელურად იგეგმება ახალი პროეტები თუ პროცესები, 
განხორციელებული საქმიანობის შეფასების გარეშე. 

• სოციალურ საწარმოთა შორის, მცირე რაოდენობით ვხვდებით ბიზნეს მოდელებს, 
სადაც ბიზნეს-იდეა წარმოადგენს გარკვეული სოციალური პრობლემის მოგვარების 
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გზას და საწარმო არ წარმოადგენს მხოლოდ სოციალური სტატუსის მქონე პირების 
დასაქმების ადგილს.  

• საწარმოთა აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს კვალიფიკაციის ამაღლება. 
აქტუალურია ბიზნესის მენეჯმენტისა და საწარმოს მართვის საკითხებზე  ცოდნის 
მიღება, ასევე,  მარკეტინგული საქმიანობის, საბუღალტრო და ფინანსურ 
მართვასთან დაკავშირებული სასწავლო კურსების გავლა.  

• საწარმოებს, ხშირ შემთხვევაში, დაბალკონკურენტუნარიანი კადრების მეშვეობით 
უწევს პროდუქციის/სერვისის წარმოება, რაც თავის მხრივ,  გავლენას ახდენს მათი 
საქმიანობის ეფექტურობაზე. 

• საწარმოთა ძირითადი გამოწვევები ასაბუთებენ ბიზნეს-უნარების დეფიციტით 
გამოწვეულ სირთულეებს. სოციალური საწარმოებს აქვთ კაპიტალზე, ფინანსურ და 
საწარმოო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის დეფიციტი, ასევე, საუბრობენ 
გაყიდვების სიმცირეზე და პროდუქტის არაკონკურენტუნარიანობაზე.   

• მიმდინარე პერიოდში, საწარმოთა მდგრადობასთან დაკავშირებული პრობლემები, 
პანდემიით გამოწყვეული ფორს-მაჟორული სიტუაციის გამო, განსაკუთრებით 
აქტუალურად წარმოჩინდა. ამასთან, გამოიკვეთა ერთგვარი იმედგაცრუება და 
გაურკვევლობა, რაც მომავალში სფეროს განვითარების პრიორიტეტულობის 
მიმართ, მათ ნიჰილისტურ დამოკიდებულებაშიც ერთგვარად გამოიკვეთა.  

• მთავარი პრობლემა არის ის, რომ გამოკითხულ  სოციალურ საწარმოებში არ 
არსებობს ფორმალიზებული პროცედურები და მეთოდოლოგიები, რაც 
განაპირობებს დამოკიდებულების მაღალ დონეს ადამიანებზე და არა სისტემებზე. 
მათი შესრულების ხარისხი მთლიანად დამოკიდებულია ბიზნეს სტურქტურის 
თანამშრომელთა კვალიფიკაციაზე და არა დროთა განმავლობაში დამკვიდრებულ 
მუშაობის სწორ მიდგომებზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია შიდა მიმდინარე 
პროცესების შესწავლა, აღწერა, მათი ფორმალიზაცია, ოპტიმიზაცია და 
შეძლებისდაგვარად ავტომატიზაცია, რისი ცოდნაც, მოქმედ საწარმოთა შორის 
მინიმალურია.  

 
 

10.2. საქმიანობის გავრცელების არეალი და ფორმები 
 

კვლევის ფარგლებში, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, სულ გამოიკითხა 58 სოციალური 
საწარმოს ხელმძღვანელი. ქვემოთ ცხრილში მოცემულია საწარმოების გეოგრაფიული 
განაწილება : 
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ცხრილი 1. გამოკითხული სოციალური საწარმოს გეოგრაფიული განაწილება 5    
 

მუნიციპალტეტი რაოდენობა 
თბილისი 17 
ქვემო ქართლი  14 
სამცხე ჯავახეთი  4 
კახეთი  15 
სხვა  8 

 
გამოკითხული ორგანიზაციებიდან უმრავლესობა (37 ორგანიზაცია) რეგისტრირებულია 
ა(ა)იპ, 17 ორგანიზაცია - შპს, ხოლო 4 ორგანიზაცია ინდივიდუალური მეწარმის 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით.  
 
დიაგრამა 1. სოციალური საწარმოების იურიდიული სტატუსი 

 
კვლევის ფარგლებში ჩართული ორგანიზაციების დაარსების თარიღი 1991 წლიდან იწყება. 
გამოკითხული 58 ორგანიზაციდან, 27  ორგანიზაციის საქმიანობის მიზანს საქმიანობის 
დაწყებიდანვე  წარმოადგენდა სოციალური ტიპის მეწარმეობა. ეს ორგანიზაციები  2009 
წლიდან სოციალური საწარმოს ტერმინის ქვეშ გაერთიანდნენ.   გამოკითხულ 
ორგანიზაციათა თითქმის ნახევარი (30 ორგანიზაცია) ხანგრძლივი პერიოდიდან 
სამოქალაქო/საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწეოდა და არა მეწარმეობას, თუმცა, 2009 წლის 
შემდეგ, მათ შეითავსეს სოციალური მეწარმეობის მიზნები ან შესაბამისი  კრიტერიუმების 
მიხედვით დაარსდნენ და  ოპერირებას განაგრძობენ როგორც სოციალური საწარმოები. 
უშუალოდ სოციალური მეწარმეობის გამოცდილების საშუალო მაჩვენებელი 2 წელიწადია 
და 50 ორგანიზაციისთვის საქმიანობად მეწარმეობის შერჩევა, პირდაპირ კავშირშია 
სოციალურ საწარმოდ ჩამოყალიბებასთან. ყველაზე ხანგრძლივი სოციალური 
მეწარმეობის გამოცდილება 2009 წლიდან (საქართველოში ინსტიტუტის დანერგვის 
პერიოდიდან) იწყება, ხოლო მინიმალური - 2020 წლიდან.  

 
5 ცხრილში მოცემულ სამ რეგიონში-ქვემო ქართლი, კახეთი, სამცხე კავახეთი, მოხდა სოციალური საწარმოების 
აბსოლუტური შერჩევა.  ეს რეგიონები წარმოადგენენ პროექტის  (SEAG) სამიზნე რეგიონებს და   ცხრილში მოცემულია 
ცალკე კატეგორიებად.   
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დიაგრამა 2. ორგანიზაციის დაარსების წელი  

 
 
დიაგრამა 3. სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების წელი 

 
 
გამოკითხული სოციალური საწარმოების თითქმის ნახევარი ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ოპერირებს, 14 სოციალური საწარმოს მომსახურება გასცდა 
მუნიციპალიტეტის ფარგლებს და მოიცვა რეგიონი ან რამდენიმე რეგიონი, 10-მა 
სოციალურმა საწარმომ განაცხადა, რომ მათი საქმიანობა მთელ საქართველოზე 
ვრცელდება, ხოლო  მცირე ნაწილმა თავისი პროდუქციის გატანა ქვეყნის ფარგლებს 
გარეთაც მოახერხა.  
დიაგრამა 4. სოციალური საწარმოს საქმიანობის გეოგრაფიული დაფარვა 
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10.3. სოციალური საწარმოების საქმიანობის სფერო 
 
როგორც კვლევის შედეგად ჩანს, სექტორისთვის  პრიორიტეტულია ტრადიციული რეწვა და 
ხელსაქმე (24%), სოციალური სერვისები (20%), კულტურული, სპორტული, 
საგანმანათლებლო  და შემეცნებითი სერვისები (18%).  ასევე, საქმიანობის სფეროებს 
შორის, გავრცელებულად შეიძლება ჩაითვალოს დეკორატიული და საყოფაცხოვრებო 
ნივთებისა (10%) და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება (10%). (დიაგრამა 5)  
გარდა ჩამოთვლილი სფეროებისა, დასახელდა შემდეგი მიმართულებები: 

• გარემოს დაცვა/ნარჩენების გადამუშავება; 
• საკვები პროდუქტის წარმოება/კვების ობიექტი; 
• შემეცნებითი ხასიათის საშუალებების წარმოება; 
• სამშენებლო მასალების წარმოება; 
• ტურიზმი; 
• IT და ციფრული ტექნოლოგიები და ინდუსტრია. 

 
დიაგრამა 5. სოციალურ საწარმოთა საქმიანობის სფეროები 

 
გამოკითხვის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა, რომ ორგანიზაციების ნაწილს არ აქვთ მისიის 
განაცხადი,უფრო კონკრეტულად, არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ, რა მიდგომით აპირებს 
ორგანიზაცია დასახეული გეგმის შესრულებას.  მათი საქმიანობა შემოიფარგლება 
მხოლოდ ზოგადი მიმართულების გრძელვადიანი გეგმით. შესაბამისად, ბაზრის 
მოთხოვნიდან გამომდინარე, არ გამოირიცხება საქმიანობის სფეროს ცვლილება. 
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სოციალური საწარმოების  ნახევარზე მეტს (31 ორგანიზაცია)  ერთზე მეტი სოციალური 
მიზანი აქვს. თუ მათ 2019 წლის სოციალურ მიზნებს გადავხედავთ, ძირითადად, გვხვდება: 
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა (19%), კულტურის, 
სპორტის, მატერიალური და არამატერიალური სექტორების ეკონომიკური მდგრადობა და 
პოპულარიზაცია (13%), სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება (12%), სასოფლო და 
არასასოფლო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება (10%), ტურიზმის განვითარება  
(9%).  
დიაგრამა 6. სოციალური საწარმოების მიზნები ბოლო ერთი წლის განმავლობაში  

 
სოციალური მიზნები სოციალურ შედეგად ფორმირდა. გამოიკვეთა   შემდეგი  სახის 
მომსახურების/სერვისის მიწოდება:  

• დასაქმდნენ ახალგაზრდები, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლები  
(მაგ. შშმ, ძალადობის მსხვერპლი ქალები, კანონთან კონფლიქტში მყოფნი და სხვა); 

• კონკრეტული სოციალური ჯგუფებისთვის (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობა, შშმ და 
) ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ტიპის განათლება; 

• ხდება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საზოგადოებრივი ინტეგრაცია; 
• ხდება კულტურულ-ტრადიციული საქმიანობის პოპულარიზაცია; 
• ხელი ეწყობა ტურისტული პოტენციალის გაზრდას და კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების პოპულარიზაციას  და ა.შ. 
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ჯანდაცვის პროგრამების მიწოდება

კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების ინტეგრაცია

განვითარების თავისებურების მქონე ბავშვების 
ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება

გარემოს დაცვა

ხანდაზმულთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების 
სოციალური მომსახურება

პროფესიული და პიროვნული განვითარების 
ხელშეწყობა

ახალგაზრდების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება 

ტურიზმის განვითარება

სასოფლო და არასასოფლო ეკოლოგიურად სუფთა 
პროდუქციის წარმოება

სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება

კულტურის, სპორტის, მატერიალური და 
არამატერიალური სექტორების ეკონომიკური …

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დასაქმების 
შესაძლებლობების გაზრდა

N %
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დიაგრამა 7. სოციალური საწარმოების შედეგები (%) 

 
კვლევაში მონაწილე საწარმოთა შორის, ზოგიერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი 
კონკრეტულად აღწერს საწარმოს საქმიანობის სოციალურ შედეგებს: 
 

„2014 წლიდან დღემდე, სასკოლოდ მოვამზადეთ 110 აღსაზრდელი, დავნერგეთ ბილინგვური 
სწავლების მეთოდი - სწავლობენ ორ ენას ქართულს და  სომხურს, ქცევის წესებს. მშობლებს  
გაუჩნდათ თავისუფალი დრო ეკონომიკური საქმიანობისთვის, ამასთან დავასაქმეთ სოფლის 
მაცხოვრებელი სამი ქალი.“ „საგანმანათლებლო ბავშვთა დღის ცენტრი“, ბოლნისი 

 
„დავასაქმეთ 8 იძულებით გადაადგილებული ქალი, 44 პირს ვასწავლეთ ტიხრული მინანაქრის 
დამზადება, შეიქმნა 4 ახალი საწარმო, 114-ზე მეტმა ადამიანმა მონაწილეობა მიიღო 
ტრანსვერსული უნარების განვითარების ტრენინგში,  დაახლოებით 15-მა ადამიანმა გაიარა 
სტაჟირება“. „იკორთა“, გორი 

 
„ხელს ვუწყობთ სმენის არმქონე პირების სოციალიზაციას, ჟესტური ენის პოპულარიზაციის 
გზით. შეიქმნა სამაგიდო თამაში, რომლის მეშვეობით მოთამაშეები ეცნობიან ჟესტურ ენას. 
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ჯანსაღი პროდუქტის წარმოების პოპულარიზაცია

სადიაგნოსტიკო და ჯანდაცვის სერვისის მიწოდება 
მოწყვლადი ჯგუგეფისთვის

უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულებისთვის 
კონკრეტული აქტივობების განხორციელება

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება, ნარჩენების 
გადამუშავება

თავისუფალი სივრცის შექმნა ახალგაზრდებისთვის

მოწყვლადი ჯგუფების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

აგრარული სექტორის განვითარება ბენეფიციართა 
სწავლებისა და ჩართულობის გზით

ხანდაზმულებზე ზრუნვა

ტურისტული პოტენციალის გაზრდა,  კულტურული 
მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია

ახალგაზრდების სამოქალაქო განათლება, აქტიურ 
პროცესებში ჩართვა

ტრადიციული და რეწვითი საქმიანობის პოპულარიზაცია

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საზოგადოებრივი 
ინტეგრაცია

საგანმანათლებლო საქმიანობა სხვადასხვა სოციალურ 
ჯგუფებთან

ახალგაზრდების დასაქმება

%
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ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა 20-ზე მეტი ღონისძებისა და 500 სამაგიდო 
თამაშის ორგანიზება. 1000 მეტი ახალგაზრდა გაეცნო ჟესტურ ენას.“ „ჩუ“, თბილისი 

 
„მარტო ერთი თვის განმავლობაში განხორციელებული გვაქვს 10-ზე მეტი ღონისძიება, 
ტრენინგი, სემინარი, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდები და ხანდაზმულები იღებენ უფასო 
მონაწილეობას. გასულ წელს, ვუმასპინძლეთ 154 ღონისძიებას. „ცოდნის კაფეს“ 
მომსახურებითა და სივრცით (ბიბლიოთეკა, სამკითხველო, კაფე, არაფორმალური 
განათლების სივრცე) 2019 წელს, 2 642-მა ადამიანმა ისარგებლა. მოვაწყვეთ დეკუპაჟის 
ვორქშოპები ხანდაზმულებისთვის, სადაც ისინი ამზადებენ მისალოც ბარათებსა და 
სანიშნებს. წლის განმავლობაში დაფინანსებული გვავქს 70-ზე მეტი ახალგაზრდული 
ღონისძიება.“ „ცოდნის კაფე“, სიღნაღი 

 
„1000 კვმ ტყის ტერიტორიაზე, ეტლებისთვის ადაპტირებული და შშმ პირებისთვის 
კომფორტული ტერიტორია მოვაწყვეთ. ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების 
მიწოდება, ნაკრძალის ტერიტორიაზე მოწყობილ ბანაკში კინოჩვენებით და დისკუსიებით. 
მზარდია დასწრება, მოთხოვნა გაიზარდა სკოლების მხრიდან. თავად არჩევენ თემებს - 
ინკლუზია, გენდერი, გარემოს დაცვა.“ „ოჩოკემპი“, ლაგოდეხი 
 

10.4. 2019 წლის შემოსავლის წყაროები  
 
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული სოციალური საწარმოები, 2019 წლის განმავლობაში, 
ძირითადად, ორი ან სამი წყაროდან იღებდნენ შემოსავალს. მხოლოდ რამდენიმე 
ორგანიზაცია (6 ორგანიზაცია) ასახელებს სამზე მეტ შემოსავლის წყაროს. საწარმოთა  
უმრავლესობის შემოსავალს, 2019 წელს, კომერციული საქმიანობით მიღებული თანხა (43 
ორგანიზაცია) და გრანტი (33 ორგანიზაცია) წარმოადგენდა. ორგანიზაციის შემოსავლებს 
შორის, ასევე, დასახელდა - შემოწირულობები (9 ორგანიზაცია), საჯარო სექტორის 
მხარდაჭერა - (7 ორგანიზაცია). მხოლოდ ორ ორგანიზაციას ჰქონდა შემოსავალი კრედიტის 
სახით, რომელიც მთლიანი ბიუჯეტის 50%-ს შეადგენდა. აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ ბოლო 
ორი საწარმო (შპს) გამოირჩევა მაღალი სამეწარმეო შედეგებით სხვა საწამორებთან 
შედარებით, (ცხრილი 2).   
 
ცხრილი 2 - სოციალური საწარმოების შემოსავლის წყარო 2019 წელს (წილი 100%-დან) 

  N მინიმალური 
წილი 100%-დან 

მაქსიმალური 
წილი 100%-დან 

საშუალო 
მაჩვენებელი % 

კომერციული საქმიანობა 
(წარმოება, გაყიდვა, მომსახურება) 

43 1% 100% 66% 

გრანტი 33 1% 100% 50% 

საწევრო 3 10% 100% 50% 

სხვადასხვა  შემოწირულობები 9 5% 50% 18% 

კრედიტი 2 30% 50% 40% 

საჯარო სექტორის მხარდაჭერა 7 10% 60% 38% 
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2019 წელს სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, 2018 წელთან შედარებით,  
მზარდ ტენდენციას აჩვენებდა და საშუალოდ 20%-ით გაიზარდა (46 სოც. საწარმო).  7 სოც. 
საწარმოს შემოსავალი მნიშვნელოვნად (საშ. 63%) შემცირდა. ერთი წლის განმავლობაში, 
შემოსავალი უცვლელი დარჩა 5 ორგანიზაციისთვის. 
 
ცხრილი 3 – 2019 წელს მიღებული შემოსავალი  2018 წელთან შედარებით 
 

  N 
მინუმუმი (%) მაქსიმუმი (%) საშუალო (%) 

გაიზარდა 46 3 100 20 
შემცირდა 7 30 100 63 
დარჩა იგივე 5 

 

 
2019 წლის ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით, საწარმოების დაახლოებით ერთმა 
მეხუთედმა აღნიშნა რომ მათი წლიური ფინანსური  ბრუნვა 5000 ლარზე ნაკლები იყო.  10 
000-დან 50 000 ლარამდე შემოსავალი ჰქონდა 21 საწარმოს.   გამოკითხულ საწარმოთა 
ერთი მეხუთედის წლიურმა ბრუნვამ 50 000-დან 100 000 ლარამდე შეადგინა. 14 საწარმოს 
წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ გასულ წელს, მათი საწარმოს  წლიური ბრუნვა 100 000 
ლარზე მეტი იყო.   
 
დიაგრამა 8. სოციალური საწარმოების ფინანსური ბრუნვა 2019 წელს 
 

 
2019 წლის ფინანსური ბრუნვის 100 000 ლარზე მაღალი მაჩვენებლით, 14 სოციალური 
საწარმოდან, 9 საწარმო დედაქალაში არის რეგისტრირებული. აქვე აღსანიშნავია ის, რომ 
ამ საწარმოთა ძირითადი ნაწილი  (11 სოც. საწარმო) ოპერირებს შპს სტატუსით.    
 
ცხრილი 4 – 100 000 ლარზე მაღალი წლიური ბრუნვა 2019 წელს  

რეგიონი საწარმოთა რაოდენობა 2019 წლის ბრუნვა 
თბილისი 4 200 000 ზე მეტი 
რუსთავი 1 200 000 ზე მეტი 
ახალციხე 1 200 000 ზე მეტი 
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რეგიონი საწარმოთა რაოდენობა 2019 წლის ბრუნვა 
თეთრიწყარო 1 200 000 ზე მეტი 
თბილისი 5 100 000 ლარიდან დან 200 000 ლარამდე 
თელავი 1 100 000 ლარიდან დან 200 000 ლარამდე 
ყვარელი 1 100 000 ლარიდან დან 200 000 ლარამდე 

 
კვლევის შედეგებით, მოგების გადანაწილება 2019 წელს, ძირითადად, წარმოების 
განვითარებისკენ იყო მიმართული. წარმოების გაზრდის მიზნით 29 საწარმოს მიერ 
განახორციელებული რეინვესტირების მინიმალური წილი 10%-ს, მაქსიმალური - 100%-ს 
შეადგენდა. 24 საწარმოდან 12-მა სოციალურ აქტივობებზე გადანაწილებასთან ერთად, 
განახორციელა რეინვესტირება, ხოლო 3-მა დააფინანსა ახალი პროექტი. 
დამფუძნებლებზე/პარტნიორებზე მოგების გადანაწილება მხოლოდ 5-მა საწარმომ 
განახორციელა.  
 
ცხრილი 5 - როგორ გადანაწილდა  2019 წელს მიღებული მოგება? 

  N მინიმალური 
წილი 100%-დან 

მაქსიმალური 
წილი 100%-დან 

საშუალო 

გადანაწილდა 
დამფუძნებლებზე/პარტნიორებზე 

5 10% 50% 35% 

მოხდა რეინვესტირება წარმოების 
გაზრდისთვის 

29 10% 100% 68% 

დაფინანსდა ახალი პროექტი  8 10% 50% 28% 
გადანაწილდა სოციალურ 
აქტივობებზე  

24 1% 100% 36% 

გადანაწილდა ოპერაციულ 
ხარჯებზე  

33 4% 100% 51% 

 

2019 წლის მოგების გადანაწილება სხვადასხვა ტიპის სოციალურ აქტივობებზე 
განხორციელდა.  უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური აქტივობების სამიზნე სეგმენტად, 
სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან ერთად (შშმ პირები, ძალადობის მსხვერპლი პირები, 
იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობები, ყოფილი 
მსჯავრდებულები და ა.შ.), გამოკითხულ ორგანიზაციებში, გვევლინებიან ახალგაზრდები. 
ახალგაზრდებზე ორიენტირებულობის შედეგია, სოციალურ აქტივობებს შორის, 
საგანმანათლებლო სერვისების აქტუალობა (33%).  გარემოს დაცვისკენ მიმართული 
ღონისძიებები, კვლევის ფარგლებში, ეკო-ზონების მოწყობითა და ნარჩენების 
გადამუშავებით შემოიფარგლება.  
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დიაგრამა 9. სოციალური აქტივობები რომელზეც სოციალურმა საწარმოებმა 
გადაანაწილეს ფინანსური რესურსები (24 სოც. საწარმო) 

 
მიმდინარე 2020 წელს საწარმოთა ფინანსური შემოსავლების პროგნოზირება, 
რესპონდენტებისთვის ერთგვარ სირთულეს წარმოადგენს. პანდემიის პირობებში, 
საწარმოს ხელმძღვანელებისთვის არ არის ცნობილი  მოსალოდნელი შედეგები და არც 
სხვადასხვა ალბათობების შეფასებაა შესაძლებელი. ცნობილია მხოლოდ მიზნები და 
გადაწყვეტილების მიღება ხორციელდება ინტუიციაზე, განსჯის უნარსა და გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით.  შესაბამისად, მათი საუბრებიდან იკვეთება, რომ მიმდინარე წელს, 
საშუალოდ 15-20%-იან ზრდას ვარაუდობდნენ, თუმცა, მოცემულ პერიოდში მხოლოდ 14 
საწარმო ვარაუდობს მოგების საშუალოდ 24%-იან ზრდას. 10 საწარმოს ხელმძღვანელის 
ვარაუდით, მოგება შემცირდება საშუალოდ 42%-ით. 7 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა 
დარჩება უცვლელი. დანარჩენი 28 საწარმოს ხელმძღვანელებს, უჭირთ მიმდინარე წელს 
ფინანსური განვითარების ტენდენციის პროგნოზირება.    
 
ცხრილი 6 - როგორ შეიცვლება თქვენი ბიზნესის მოგება მიმდინარე (2020) წელს?  

N მინიმუმი მაქსიმუმი საშუალო 

გაიზრდება 14 3% 50% 24% 
შემცირდება 10 7% 80% 42% 

დარჩება იგივე 7 
   

არ ვიცი 28 
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1
1
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2
2
2
2
2
2
2

4
13

ახალი სოციალური პროექტების განხორციელება

საწარმოს ინფრასტრუქტურული მოწყობა

წარმოებისთვის ნედლეულის შეძენა

მოწყვლადი ჯგუფების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

ახალგაზრდების დასვენება ზღვაზე

ბენეფიციარების ჰონორარი/ხელფასი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, კულტურულ, …

ტრადიციული რეწვის და სხვა ხელსაქმის ტრენინგების …

ხანდაზმულებზე ზრუნვა

მოწყვლადი ჯგუფების ტანსაცმლით, პროდუქტებით, …

ინტელექტულური მასალის (ბეჭდური, აუდიო, ვიდეო) …

მოწყვლადი ჯგუფების ფულადი დახმარება

ახალგაზრდებისთვის კულტურული ღონისძიებების …

ეკო-ზონების მოწყობა, გარემოს დაცვა

საგანმანათლებლო სერვისები ახალგაზრდებისთვის
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10.5. დაფინანსების წყაროები 
 
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული საწარმოებიდან, მხოლოდ 3-მა საწარმომ დაიწყო 
საკუთარი სახსრებით საქმიანობა და უფრო მეტიც, არ იყო ორიენტირებული, გრანტის 
სახით, ფინანსურ მხარდაჭერაზე. აქვე უნდა აღინიშნოს ის, რომ  სამივე საწარმო მზარდი 
განვითარების ტენდენციას აჩვენებს.  
 
სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობა ძირითადად, თავად სოციალური 
საწარმოების ინიციატივითაა განპირობებული. თუმცა, სახელმწიფოს მხრიდან ნაკლები 
დაინტერესება, წამახალისებელი მექანიზმების არარსებობდა და სოციალურ საწარმოებზე 
მიმართული დაფინანსების ნაკლებობა  ხაზს უსვამს საჯარო სექტორის სოციალური 
საწარმოებთან  თანამშრომლობის დეფიციტს.  
 
კვლევაში ჩართული ორგანიზაციებიდან, საწარმოს შექმნის პერიოდში, 34-მა მხოლოდ 
ერთი დაფინანსების წყაროდან მიიღო ფინანსური მხარაჭერა. გამოკითხულ 10 სოც. 
საწარმოს - ორი, ხოლო 13-ს  სამი ფინანსური მხარდამჭერი ჰყავდა. 
 
ცხრილი 7 - დაფინანსების წყაროების რაოდენობა  სოციალური საწარმოს შექმნისას   
 

დაფინანსების წყაროების რაოდენობა სოც. საწარმოების 
რაოდენობა 

დაფინანსების ერთი წყარო 34 
დაფინანსების ორი წყარო 11 
დაფინანსების სამი წყარო 13 

 
კვლევის შედეგებით, სოციალური საწარმოების საწყის ეტაპზე, ძირითად 
დამფინანსებლებს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები წარმოადგენდნენ. 
საწარმოთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა (20 საწარმო) დამფინანსებელ ორგანიზაციად 
სტრატეგიული განვითარების ცენტრი   დაასახელა. ასევე დამფინანსებელთა შორის 
ასახელებენ ASB Georgia, ევროპის ფონდი, სიცოცხლის ხე და სხვა.  6-მა საწარმომ საწყის 
ეტაპზე დაფინანსება მიიღო „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდი“-სგან. სხვა 
გამოკითხული საწარმოების დამფინანსებლები არიან,  საელჩოები, არასამთავრობო 
სექტორი, სამინისტროები (5 ორგანიზაცია), მერია (3 ორგანიზაცია) და ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებია (2 ორგანიზაცია). ამასთან, 3-მა საწარმომ 
ისარგებლა   გრძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი (2-5%) ან უპროცენტო კრედიტით  
(საქართველოს ბანკი და თი-ბი-სი), რომელსაც ბანკები პერიოდულად სოციალური 
საწარმოების განვითარების პროგრამის ფარგლებში სთავაზობენ. გამონაკლისის სახის 
შეგხვდა ორი სოც. საწარმო (შპს სტატუსით), რომლებმაც ისარგებლეს ფინანსური 
ინსტიტუტის ბიზნეს საკრედიტო მომსახურებით.  გამოკითხული 58 საწარმოდან, 3-მა 
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განაცხადა, რომ საწარმოსთვის მხოლოდ საკუთარი რესურსები გამოიყენეს, დამატებითი 
ფინანსური მხარდაჭერის ძიებისა და მიღების გარეშე.   
   
კვლევის შედეგების მიხედვით, სოციალურ საწარმოდ ჩამოყალიბების ან ორგანიზაციაში 
მეწარმეობის საქმიანობის დამატების/გარდაქმნის სტარტაპ ეტაპზე, დაფინანსების 
მინიმალური ოდენობა, გამოკითხულ საწარმოთა შორის, 2 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური - 489 
000 ლარს შეადგენს. 
 
ბოლო ორი წლის (2019-2020 წწ.) განმავლობაში დაფინანსება მიიღო 22-მა ორგანიზაციამ. 
აქედან, დაფინანსების მხოლოდ ერთი წყაროთი ისარგებლა 10-მა ორგანიზაციამ, ორი 
წყაროდან მხარდაჭერა მიიღო 6-მა ორგანიზაციამ, სამი დაფინანსების წყარო ჰქონდა 6 
ორგანიზაციას. დაფინანსების მინიმალური თანხა შეადგენდა 1000 ლარს, მაქსიმალური - 300 
000 ლარს. 
 
ცხრილი 8 - ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისარგებლეთ თუ არა დამატებითი ფინანსური 
წყაროთი?  იგულისხმება, როგორც გრანტი, ასევე კრედიტი თუ სხვა ტიპის შემოწირულობა.   
  

N მინუმუმი მაქსიმუმი საშუალო 

ერთი დაფინანსების წყარო 7 1000 300000 40000 
ორი დაფინანსების წყარო 6 1500 35000 16750 
სამი დაფინანსების წყარო 6 1000 12000 3866 

 
აღსანიშნავია, რომ  ორგანიზაციათა დამფინანსებლებს შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების 
მონაწილეობა გააქტიურებულია. სოც. საწარმოების დამფინანსებლებად სახელდება 
ადგილობრივი მერია და მუნიციპალიტეტი (9 საწარმო)  ჯანდაცვისა და კულტურის 
სამინისტროები (4 საწარმო).   
 
დიაგრამა 10. ორგანიზაცია/ფინანსურის ინსტიტუტები, რომლებმაც გასცეს დაფინანსება 
2019-2020 წლებში (22 სოც. საწარმოს პასუხი) 

შენიშვნა: სხვაში გაერთიანებულია 2-ზე ნაკლები პასუხი 

20

2

2

2

2

2

3

3

5

სხვა

ჯანდაცვის სამინისტრო

კულტურის სამინისტრო

კრისტალის 0% სესხი

კერძო ბიზნესი

CSRDG

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

საქართველოს ბანკი

მერია

N
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კვლევამ აჩვენა, რომ მიმდინარე პერიოდში (2020 წ.) პანდემიის საფუძველზე ფორს-
მაჟორული სიტუაციის მიუხედავად, რაც რესპონდენტთა გადმოცემით, ართულებს 2020 
წლის შემოსავლებისა და ზოგადად, საწარმოთა განვითარების პროგნოზირებას, მომავალი 
ერთი წლის განმავლობაში, საწარმოთა უმრავლესობა (87%, 49 ორგანიზაცია), 2020-2021 
წლებში გაფართოებას გეგმავს. 
 
დიაგრამა 11. აპირებთ თუ არა საწარმოს გაფართოებას 2019-2020 ში?  
 

 
 
საქმიანობის გაფართოების მიზნით, დამატებითი ფინანსების მობილიზებას 2020-2021 
წლებში, საწარმოთა უმრავლესობა (60%), საერთაშორისო გრანტით აპირებს, საწარმოთა 
30% კი, სახელმწიფო პროგრამებს მიიჩნევს დაფინანსების წყაროდ. მხოლოდ 7% ფიქრობს 
კრედიტის/სესხის მიღებაზე. 
 
დიაგრამა 12. ძირითადი  წყაროები, რომლებსაც საწარმოები განიხილავენ  დამატებითი 
ფინანსების მობილიზებისთვის 
 

 
კვლევაში მონაწილე სოციალურ საწარმოთა უმეტესობას (34 ორგანიზაცია) დამატებითი 
თანხა ბიზნეს-მიზნების განსახორციელებლად სჭირდება. აქედან, 21 ორგანიზაციას 
ბიზნესის გაფართოებასთან ერთად, სოციალური მიზნებიც აქვს. 18 ორგანიზაცია 
საჭიროებს ინფრასტრუქტურულ მოწყობა/გაფართოება/ცვლილებას. 
 

კი, 87%

არა, 13%

21

42

5

1

სახელმწიფო პროგრამა 

საერთაშორისო გრანტი 

კრედიტი/სესხი

პირადი სახსრები
N
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ცხრილი 9 საჭიროებები, რომლებზეც სოც. საწარმოებს სურთ მიმართოთ დამატებით თანხა  
N % 

ბიზნეს მიზნები 34 60.7 

სოციალური მიზნები 21 37.5 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა 19 32.1 

 
ბიზნეს, სოციალურ მიზნებსა და ინფრასტრუქტურულ მოწყობასთან დაკავშირებული 
საჭიროებები, ძირითადად, შემდეგნაირია: 

• თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის მიღება; 
• საწარმოთა გადაიარაღება თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით; 
• კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ზრდა; 
• საწარმოების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; 
• ექსპორტის კომპონენტის შეტანა საქმიანობაში/ზრდა; 
• ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; 
• სოციალური ჯგუფებისთვის თანამედროვე ტრენინგ-მოდულების 

შემუშავება/განხორციელება; 
• საწარმოთა მენეჯმენტის გაძლიერება უცხოური გამოცდილების მიღება/გაზიარებით. 

 

10.6. ადამიანური რესურსები 
 
დამფუძნებლები  
 
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული სოციალური საწარმოების მნიშვნელოვანი ნაწილის (18 
სოც. საწარმო) დამფუძნებელს  აიპი წარმოადგენს და კონკრეტულად, სოციალური 
მეწარმეობის მიზნით შექმნილი ახალი ორგანიზაციაა.  მათ შორის, მხოლოდ 3 საწარმოა 
შპს-ს იურიდიული ფორმით წარმოდგენილი. დამფუძნებელთა შორის გვხვდება საჯარო 
სექტორიც. საწარმოს დამფუძნებელთა შორის  უმეტესობა ქალია (56.9%), 36.1% - კაცი.  
დაახლოებით მეოთხედს 30 წლამდე ასაკის პირები წარმოადგენენ, 73,9% 30 წელზე მეტი 
ასაკისაა. აღსანიშნავია, რომ საწარმოთა დამფუძნებლებს შორის 51 სოციალური სტატუსის 
მქონე პირია. მათ შორის, უმეტესობა იძულებით გადაადგილებული პირია (22%) და 20%  შშმ 
პირი.  
ცხრილი 10 - საწარმოს  დამფუძნებლები  

სქესი                                                                 N                         % 

ქალი 82 56.9% 

კაცი 52 36.1% 
ასაკი                                                                   N                         % 
30-მდე 35 26.1% 
30-ზე მეტი 99 73.9% 



32 
 

სტატუსი                                                            N                         % 
შშმ პირი 10 19.6% 

ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელი 

3 5.9% 

იძულებით გადაადგილებული 
პირი  

11 21.6% 

ეკომიგრანტი 3 5.9% 
ძალადობის მსხვერპლი პირი 4 7.8% 
მარტოხელა დედა 3 5.9% 
კანონთან კოფლიქტში მყოფი  4 7.9% 
სხვა 13 25.5% 

 
თანამშრომლები  
 
თანამშრომელთა რაოდენობის მიხედვით, სოციალური საწარმოების ძირითადი ნაწილი 
მცირე ორგანზაციას წარმოადგენს. საწარმოების უმეტესობაში დასაქმებულთა რაოდენობა 
10 კაცს არ აღემატება (39 სოც. საწარმო).  კადრების დასაქმების მინიმალური მაჩვენებელი 
2 თანამშრომელი, მაქსიმალური 47 თანამშრომელია. 7 საწარმოში საქმიანობას მხოლოდ 
დამფუძნებლები უძღვებიან დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე.  
 
დიაგრამა 13. სოც. საწარმოებში თანამშრომელთა რაოდენობის მიხედვით  

 
 
ქვემოთ მოცემულ ცხრილზე წარმოდგენილია სოციალური საწარმოები სადაც 
დასაქმებულია    8  ან მეტი თანამშრომელი.  
 

ცხრილი 11  სოციალური საწარმოები, სადაც დასაქმებულია  8 ან მეტი თანამშრომელი  

ქალაქი სოციალური საწარმოს დასახელება 
დაქირავებულ 

თანამშრომელთა 
რაოდენობა 

ახალციხე სამკერვალო „ლეიდი იქს“ 8 

გორი სახლი საზღვრების გარეშე 8 

თბილისი ეთნოდიზაინი 8 

47

8 3

რაოდენობა

1-10 თანამშრომელი 11-25 თანამშრომელი 25 ზე მეტი
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ქალაქი სოციალური საწარმოს დასახელება 
დაქირავებულ 

თანამშრომელთა 
რაოდენობა 

გორი პირველი სოციალური საწარმო 8 

გორი იკორთა 8 

თბილისი აუდიო მულტი სტუდია ''ჰერა'' 8 

თბილისი ავტოლაიფი 9 

თბილისი მწვანე საჩუქარი 10 

რუსთავი კაფუნე 11 

გორი გორდიზაინი 12 

თელავი ნაფარეულის სახელოსნოები 12 

ოზურგეთი ხანდაზმულთა ცენტრი 12 

თბილისი ბაბალე 14 

თბილისი დადარი 14 

დუშეთი არტ ჰაუსი 14 

დუშეთი ჩირდილი 14 

თბილისი ისტორიალი 28 

თბილისი Geoflowers 45 

თელავი ცისარტყელა 47 

 
სულ გამოკითხულ სოციალურ საწარმოებში დასაქმებულია 420 თანამშრომელი, მათ შორის 
240 ქალი (57%) და 180 კაცი (43%). ახალგაზრდების დასაქმება სოციალურ საწარმოებში 
აქტუალურია. თანამშრომელთა 42%, 30 წლამდე ასაკისაა. დასაქმებულთა შორის 99 
სოციალური სტატუსის მქონე პირია. მათ შორის უმეტესობა (43 თანამშრომელი) შშმ პირია,  
20 იძულებით გადაადგილებული, ასევე დასაქმებულთა შორის გვხვდებიან ძალადობის 
მსხვერპლი ქალები (17 ქალი), ეკომიგრანტები (7) და კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები 
(13).  
 
ცხრილი 13 - თანამშრომელთა რაოდენობა 

სქესი N 

ქალი 240 
კაცი 180 
ასაკი N 
30-მდე 176 
30-ზე მეტი 244 
სოციალური სტატუსი N 
შშმპ 43 
იძულებით გადაადგილებული პირი 20 
ძალადობის მსხვერპლი ქალები 17 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი  13 
ეკომიგრანტი 7 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 6 
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რესპონდენტთა მცირე ნაწილმა (11 საწარმოს ხელმძღვანელი) აღნიშნა, რომ აქვთ 
ვაკანსიის შესახებ განცხადებების გამოქვეყნებისა და თანამშრომელთა შერჩევის 
შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით, კონკურსების ჩატარების გამოცდილება. 
ორგანიზაციები, ანაზღაურებად ადამიანურ რესურსებთან ერთად, მოხალისეობრივი 
რესურსის განვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზეც ზრუნავენ, რაც სოციალური 
საწარმოებისთვის, განსაკუთებით აქტუალურია. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი 
თვლის, რომ მიმდინარე წელს თანამშრომლების ზრდა გარდაუვალია. მეოთხედი,  არ 
გეგმავს თანამშრომელთა მიღებას. მხოლოდ ერთი საწარმო ვარაუდობს კადრების 
შემცირებას, საწარმოთა გარკვეულ ნაწილს ამ ეტაპზე, უჭირს პროგნოზირება. 
 
დიაგრამა 13. შეიცვლება თუ არა თანამშრომელთა რაოდენობა მიმდინარე წელს 

 
 

10.7. ტრენინგები/სასწავლო პროგრამები/კონსულტაცია 
 
კვლევის შედეგების მიხედვით,  რესპონდენტთა უმრავლესობა, საწარმოების წინაშე 
არსებულ გამოწვევებს დიდწილად უკავშირებს კვალიფიკაციის დეფიციტს. ისინი 
საუბრობენ კონკრეტულ ბაზარზე საწარმოების კონკურენტუნარიანობის განვითარების 
გრძელვადიან პერიოდზე, როგორც გამოწვევაზე. კონკრეტული მიმართულებით ცოდნის 
მიღება ან ამ მიმართულებით პროფესიონალი კადრები საწარმოებისთვის,  ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან საჭიროებას წარმოადგენს.  
 
კვლევაში მონაწილე სოციალური საწარმოების რამდენიმე წარმომადგენელმა განაცხადა, 
რომ  მათ საწარმოებში განვითარებულია ფოკუსირების სტრატეგია, რაც გულისხმობს 
აქცენტების გადატანას გეოგრაფიულ რეგიონზე ან მომხმარებელთა გარკვეულ ჯგუფზე. 
თუმცა, პროდუქტის/ სერვისის განვითარების მიზნით, მნიშვნელოვანია პროდუქციის 
წარმოების შესახებ მიზანმიმართული ინფორმაციის გავრცელება მოსახლეობის ფართო 
ჯგუფზე,  რომ მოხდეს   მათი   მხრიდან უკუგება და შემდეგ ადაპტირება.  ამდენად, 
გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის პრიოროტეტულია  მარკეტინგული საქმიანობისა 
(54%) და ბიზნესის მენეჯმენტის/საწარმოს მართვის (46%) შესახებ ცოდნის მიღება. 
საგადასახადო სისტემასთან ურთიერთობისა და საბუღალტრო აღრციხვის მაღალ დონეზე 
წარმოების მიზნით, კვალიფიკაციის მიღება/ამაღლებას საწარმოთა 37% საჭიროებს. 19% 

გაიზრდება , 26, 
50%

დარჩება იგივე, 
13, 25%

შემცირდება, 1, 
2%

არ ვიცი 17, 23%
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აქცენტს აკეთებს ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ციფრული სერვისების დანერგვისთვის 
საჭირო ცოდნის დეფიციტზე.  
 
დაიგრამა 14. რა მიმართულებით ისურვებით ცოდნის მიღებას? (რამდენიმე პასუხი) 
 

 
კვლევის ფარგლებში, ასევე, დასახელდა ტრენინგებისა და სასაწავლო პროგრამების სახით, 
შემდეგი მიმართულებით ცოდნის მიღების საჭიროებები: 

• ქოუჩინგი; 
• კულინარია; 
• ადრეული ასაკის ბავშვთა ინტეგრაციის საკითხები, რომელიც რეკომენდირებულია 

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ; 
• სოციალური საწარმოს მუშაობის პრინციპები (საზღვარგარეთის ქვეყნების 

გამოცდილება); 
• შრომის უსაფრთხოების საკითხები; 
• სანიტარული ნორმების თანამედროვე სტანდარტები და უზრუნველყოფა; 
• პოსტ-კრიზისული მდგომარეობის მართვა ბიზნეს სტრუქურებში; 
• გარემოს დაცვის საკითხები; 
• სოციალური მედიის მართვა. 

 
10.8. პროდუქტის დივერსიფიკაცია / ახალი პროდუქტი 

 
კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა შორის, ბოლო ორი წლის განმავლობაში სოციალურ 
საწარმოთა განვითარების ტენდენცია აშკარაა. დაახლოებით მეოთხედი, მომხმარებლის 
ზრდისკენ არის ორიენტირებული. რესპონდენტთა 18%-ის გადმოცემით, გაიზარდა 
საწარმოების გაყიდვების არეალი, დაახლოებით იგივე რაოდენობამ (17%) დანერგა ახალი 
პროდუქტი და მათ საქმიანობას დაემატა ახალი სფეროები.  საწარმოთა განვითარებისა და 
ზრდის ტენდენციები მეტად თვალსაჩინოა თბილისში. თუმცა, აშკარაა, რომ ბოლო 2 წლის 
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N %
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განმავლობაში, საწარმოებში გამოკვეთილი ზრდის დადებითი მაჩვენებლები 
დამოკიდებულია მათ მიდგომებზე წარმოების მიმართ, კერძოდ, საწარმოს მიმართ, 
როგორც ბიზნეს-სტრუქტურის საქმიანობის მიმართ დამოკიდებულებაზე და არა 
გეოგრაფიულ არეალზე. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული 17 საწარმოდან, რომელსაც 
შპს-ს სტატუსი აქვს, 13 ორგანიზაცია ბიზნესის განვითარების საფეხურზე დგას.  
 
დიაგრამა 15. ცვლილებები, რომელიც სოციალურ საწარმოში განხორციელდა ბოლო ორი 
წლის განმავლობაში  

 
ცხრილი 14. სიახლეები სოც. საწარმოში  ბოლო 2 წლის განმავლობაში გეოგრაფიული 
დაყოფის მიხედვით   

გაიზარდა 
გაყიდვების 

არეალი 

გაიზარდა 
წარმოების 

არეალი 

გაჩნდა ახალი 
მომხმარებელი 

დაემატა 
ახალი 

სფეროები 

დაინერგა 
ახალი 

პროდუქტი 

დარჩა  
უცვლელი 

თბილისი (17 სოც. 
საწარმო) 

7 4 9 5 5 1 

ქვემო ქართლი (14 
სოც.საწარმო) 

4 3 4 4  3 

სამცხე ჯავახეთი (4 
სოც. საწარმო) 

 
1 

  
1 3 

კახეთი (15 სოც. 
საწარმო) 

3 
 

4 3 4 5 

სხვა (8 სოც. საწარმო) 
 

1 
   

6 
 
დიაგრამა 16. სიახლები სოც. საწარმოებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში   
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სოციალური საწარმოების მიერ წარმოებული პროდუქტი/მომსახურება/სერვისი, ახალია 5 
სოც. საწარმოსთვის, თუმცა ,თავად პროდუქტი არ წარმოადგენს ინოცავიას.  მსგავსად, 5- მა 
სოციალურმა საწარმომ განაცხადა რომ პროდუქტი რომელსაც ისინი ქმნიან, ახალია 
მუნიციპალიტეტისთვის ან რეგიონის მასშტაბით, ხოლო 7 სოციალური საწარმო საუბრობს 
პროდუქტზე,  რომელსაც საქართველოში  პრეცედენტი არ გააჩნია.    
 
ახალ, ინოვაციულ პროდუქტებს შორის გვხვდება: 

• მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო სივრცე - აერთიანებს კაფეს, წიგნის 
მაღაზიას, ორენოვან ბიბლიოთეკას, საგანმანათლებლო სივრცეს, აღჭურვილია 
ინტერნეტით და კომპიუტერებით, უფასოა ადგილობრივი ახალგაზრდებისა და 
ხანდაზმულებისთვის; 

• პროექტი რომელიც ემსახურება ფუტკრის როლის გაძლიერებას აგრარულ 
სექტორში, მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით; 

• სამაგიდო თამაში, რომლის მეშვეობით მოთამაშეები ეცნობიან ჟესტურ ენას; 
• აუდიო და მულტიკომიქსური წიგნები; 
• უნარჩენო პროდუქტის მაღაზია საქართველოში; 
• „ბაბალეს წინდა“, რომლის დიზაინი შექმნილია ეროვნული მემკვიდრეობის 

ვიზუალებით; 
• თიხაზე მუშაობის შემსწავლელი კურსები, სადაც შეისწავლება საფუძვლები თიხაზე 

მუშაობის, ისტორია და მსოფლიოს კერამიკის თანამედროვე ტენდენციები, 
უტილების (პირველადი გამოწვის თიხის პროდუქცია) წარმოება. 

საწარმოთა მომხმარებლებს შორის, ინდივიდუალური პირები  45%-ს შეადგენს, ამასთან, 
აქტიურ მომხმარებლად განიხილება კერძო ბიზნესი (32%). კვლევის ფარგლებში 
გამოკითხული რესპონდენტები გადმოცემით, ბოლო პერიოდში, სექტორის 
განვითარებასთან ერთად, მცირედიდ გაიზარდა საჯარო სექტორის დაინტერესება 
მეწარმეთა პროდუქტით თუ მომსახურებით.  

დიაგრამა 17. სოციალური საწარმოების მომხმარებლები 
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10.9. სოციალურ საწარმოთა განვითარების ხელისშემშლელი 
ფაქტორები 

 
კვლევის შედეგად ჩანს, რომ რაც უფრო მზარდია სოციალური საწარმოების განვითარების 
ტენდენციები, მით უფრო აშკარავდება სხვადასხვა მოდელების, სისტემებისა და 
პრინციპების შემუშავებისა და გამოყენების მნიშვნელობა მათთვის.  საწარმოების წინაშე 
დადგა  შესაძლებლობებისა და საჭიროებების ანალიზისა და არსებულ სიტუაციასთან 
მორგების აუცილებლობა. ამდენად, მეწარმეები მეტად უნდა ორიენტირდნენ მუდმივ 
განვითარებაზე, სწავლებაზე,  მართვისა და ბიზნესის განვითარების სხვადასხვა 
მიდგომების გამოყენებაზე. 
 
კვლევის ფარგლებში, რესპონდენტებმა რანჟირების პრინციპით, დაასახელეს მათი 
საქმიანობის შემაფერხებელი გარემოებები. როგორც მოსალოდნელი იყო, პირველი და 
მეორე რიგის პრობლემებს შორის, ყველაზე აქტუალურია, სათანადო გამოცდილების მქონე 
კადრების ნაკლებობა, ხელმისაწვდომობა კრედიტებზე/ფინანსებზე. აშკარაა, რომ 
ძირითად პრობლემებს შორის, მნიშვნელოვნად კლასიფიცირდა ბიზნეს ჩვევებთან და 
ცოდნასთან დაკავშირებული ფაქტორები, რაც სავარაუდოდ, საწარმოთა სამოქალაქო 
ორგანიზაციებიდან წარმომავლობის შედეგია.  
 
მესამე რიგის პრობლემებს შორის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ბიზნესის 
მდგრადობასთან დაკავშირებული პრობლემები (21%), რაც, გარდა იმისა, რომ ზოგადად, 
ბიზნესის პრობლემას ხშირად განაპირობებს, თუნდაც, ეკონომიკურ-პოლიტიკური 
ფაქტორების გავლენის გამო, მოცემულ პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალურია 
მეწარმეებისთვის, პანდემიით გამოწვეუილი ფორს-მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე. 
 
ცხრილი 14 – სოც. საწარმოების საქმიანობისთვის შემაფერხებელი გარემოება 

  1 რიგის 
პრობლემები 

2 რიგის 
პრობლემები 

3 რიგის 
პრობლემები 

მცირე გაყიდვები 7 12.5% 5 11.4% 2 5.9% 

პროდუქციის/სერვისის მაღალი ფასი 3 5.4% 1 2.3% 2 5.9% 

პროდუქციის/სერვისის მცირე მოგების მარჟა 1 1.8% 5 11.4% 3 8.8% 

ხელმისაწვდომობა კრედიტზე/ფინანსებზე  7 12.5% 2 4.5% 5 14.7% 
ხელმისაწვდომლობა კაპიტალზე (მიწა,დანადგარები და 
სხვ.) 4 7.1% 4 9.1% 4 11.8% 

ხელმისაწვდომობა საწარმოო საშუალებებზე  2 3.6% 2 4.5% 2 5.9% 

ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე 2 3.6% 1 2.3%   

შესაბამისი გამოცდილების მქონე კადრის ნაკლებობა 7 12.5% 6 13.6% 3 8.8% 

ურთიერთობა კლიეტებთან, მომწოდებლებთან 2 3.6%     

სამთავრობო რეგულაციები (გადასახადი, ბიზნეს 
რეგულაციები, სურსათის უვნებლობა) 2 3.6% 6 13.6% 2 5.9% 
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სპეციალური კანონმდებლობის არარსებობა 4 7.1% 3 6.8% 1 2.9% 

ხელმისაწვდომობა ბაზარზე  2 3.6% 1 2.3% 1 2.9% 

ინფრასტრუქტურა- გზები, ელ, ენერგია, წყალი  3 5.4% 4 9.1% 1 2.9% 
ბუნებრივი კატასტროფები (სეტყვა, ყინვა, წყალდიდობა,ა. 
შ.) 1 1.8%     

მდგრადობასთან დაკავშირებული პრობლემები 6 10.7% 3 6.8% 7 20.6% 

დაპატენტების პრობლემა,  პლაგიატობის თავიდან 
აცილების მიზნით 1 1.8%     

ექსპორტზე გასვლა, ონლაინ-პლატფორმები ძვირია 1 1.8%     

ოკუპაციის ხაზთან ახლო მდებარეობა 1 1.8%     

 
რესპონდენტებმა დამატებით დაასახელეს კონკრეტული მიზეზები, რაც მათი საქმიანობის 
პერიოდში, ხელისშემშლელ გარემოებებად განიხილება. ძირითადი აქცენტები გაკეთდა 
შემდეგ პრობლემებზე: 
 

• კრედიტების ხელმისაწვდომობის პრობლემა სოციალური საწარმოებისთვის, 
როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის; 

• სოციალურ საწარმოებზე მორგებული საგადასახადო რეგულაციების არარსებობა; 
• კვალიფიციური კადრების დეფიციტი ბაზარზე; 
• დაბალგადახდისუნარიანი მოსახლეობა, რაც გაყიდვების სტაბილურობაზე 

უარყოფითად აისახება; 
• გაუმართავი ინფრასტრუქტურა - საწარმოსთვის შეუსაბამო შენობა-

ნაგებობები/ფართი; 
• სოციალური საწარმოების პოპულარიზაციის დეფიციტი, ბიზნესისა და სამთავრობო 

უწყებების მხრიდან პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; 
• საწარმოში დასაქმებული სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის შორი 

მანძილიდან გადაადგილების პრობლემები, ტრანსპორტის სიმწირის და 
არასათანადო განრიგის გამო; 

• ახალი საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის არარსებობა. თუნდაც, 
გამოცდილების მქონე საწამოებთან იდენტური გადასახადების საშეღავათო 
პირობების  გამო; 

• წარმოებისთვის საჭირო პროდუქციის/ნედლეულის ფასების პერმანენტული ზრდა; 
 
კვლევაში მონაწილე სოციალურ საწარმოთა 72% სამომავლოდ მეწარმეობის 
მიმართულებით საქმიანობის გაგრძელებას აპირებს, 7%-ს გადაწყვეტილი აქვს შეაჩეროს 
სოციალური მეწარმეობა, 21%-ს ამ ეტაპისთვის არ აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა, 
გააგრძლებეს თუ არა საქმიანობას, დასახელებული პრობლემების გამო, მათ შორის, 
მნიშვნელოვნად იგულისხმება 2020 წლის საწარმოთა საქმიანობის შედეგები.  
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის მიმდინარეობისას ერთეული ორგანიზაციების 
მხრიდან გამოიკვეთა მოსაზრება, რომ რესპონდენტები საკუთარ ბიზნესს არ მიიჩნევენ 
სოციალურ საწარმოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ახორციელებენ სამეწარმეო 
საქმიანობას პროდუქტის წარმოებით ან სერვისის მიწოდებით, ითვლებიან წარმატებულ 
საწარმოებად და ამასთან, აქვთ მკაფიოდ განსაზღვრეული სოციალური მიზნები 
(ნარჩენების გადამუშავება, ეკო-სისტემაზე ზრუნვა, ხანდაზმული პირებისთვის სერვისის 
მიწოდება), არ აქვთ ცოდნა, რა კრიტერიუმები განსაზღვრავს მათ სოციალურ მეწარმეობას. 
სხვა საწარმოების მიერ აღიარებით ან დონორი ორგანიზაციების რჩევით, 
ინფორმირებულნი არიან, რომ წარმოადგენენ სოციალურ საწარმოს და ამ მიმართულებით, 
სხვა ამბიციები არ აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის ინფორმაცია მხოლოდ ერთეული 
შემთხვევებით შემოიფარგლა, კარგად აღწერს, ორგანიზაციის 
დამფუნებელთა/ხელმძღვანელთა ცოდნას და ამ მიმართულებით საჭიროებებს. 
 

დიაგრამა 19 - მომავალში აპირებთ თუ არა საქმიანობის გაგრძელებას სოციალური 
მეწარმეობის მიმართულებით? 

 
რესპონდენტება დაასახელეს სოციალური საწარმოების განვითარებისთვის 
სარეკომენდაციო ხასიათის მოსაზრებები. მათი აზრით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია 
კანონმდებლობაში სოციალურ საწარმოებზე მორგებული საგადასახადო რეგულაციების 
შეტანა (26%). სოციალურ საწარმოთა პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ერთ-ერთ 
კომპონენტად, ამ პროცესში საჯარო და ბიზნესს სტრუქტურების ჩართულობა მიიჩნევა. 
რესპონდენტთა 18%-ის აზრით, საწარმოების მიერ გამართულ გამოფენა-გაყიდვებში 
მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობა, ინიციატივის გამოჩენა, 
ითანამშრომლონ სოციალურ საწარმოებთან, საჯარო და ბიზნეს სექტორის მხრიდან 
სექტორის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს.  
 
დაფინანსების შესაძლებლოებების ზრდასთან, ბიზნეს უნარ-ჩვევების გამომუშავებასთან 
და კვალიფიციური კადრების მომზადებასთან ერთად, რაც არაერთხელ ახსენეს 
რესპოდნენტებმა სოციალური საწარმოების მიმოხილვისას, თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია 
ოფიციალურად განისაზღვროს „სოციალური საწარმოსა“ და „მეწარმის“ სტატუსი.  
 
 

72%

7%

21%

%

ვაპირებ

არ ვაპირებ

არ ვიცი
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დიაგრამა 20. მოსაზრებები სოც. საწარმოების განვითარებისთვის  

 
ქვემოთ მოცემული ციტატები წარმოადგენენ სოციალური საწარმოების წარმომადგენელთა 
განმარტებებს,  სოციალური საწარმოებისთვის შემაფერხებელი გარემოების და შემდგომი 
განვითარების კუთხით.  
 
მარეგულირებელი კანონმდებლობის, სპეციალური იურიდიულ-სამართლებრივი ფორმის 
და სტატუსის არსებობა: 

’’აუცილებელია, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებულ იქნას სოციალური 
მეწარმეობის ფენომენი, სოციალური საწარმოები დაექვემდებარონ სპეციფიურ 
რეგულაციას და კანონმდებლობაში განიმარტოს ტერმინები ,,სოციალური საწარმო’’ 
და ,,სოციალური მეწარმეობა’’. ეს შესაძლებელია სხვადასხვა გზით განხორციელდეს. 
მაგალითად, შესაძლებელია, აღნიშნული ტერმინები განიმარტოს სამოქალაქო და 
საგადასახადო კოდექსებში, ან შეიქმნას ცალკე კანონი, რომელიც სოციალური 
მეწარმეობის სფეროს კომპლექსურად მოაწესრიგებს. სოც. საწარმოების 
სამართლებრივი აღიარების პრობლემის აღმოფხვრა, ასევე შესაძლებელია 
,,მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონისა და საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის ერთდროული მოდიფიკაციით. ალტერნატივები დამოკიდებულია იმ 
მოდელზე, რომელიც კანონმდებლის მიერ იქნება შერჩეული და რომელიც ყველაზე 
უკეთ მოერგება საქართველოს საკანონმდებლო სისტემას’’. 

 
თავის მხრივ, სოც. საწარმოს სტატუსმა უნდა განსაზღვროს  სოციალურ საწარმოებზე 
მორგებული საშეღავათო პაკეტი:  

„კანონის არარსებობა სოციალურ საწარმოს დაბრკოლებას უქმნის   საგადასახადო 
კუთხითაც, ასევე, სოციალურ საწარმოდ აღიქმება   საწარმო, რომელიც 1 ან 2 
სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანს დაასაქმებს, თუმცა,  რეალურად სოციალურ 
საქმიანობას არ ეწევა. მნიშვნელოვანია, გარკვეული ფილტრაცია, რასაც ოფიციალური 
სტატუსის მინიჭება უზრუნველყოფს.“  
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‘’საწარმო, რომელიც ისეთ მოწყვლად ჯგუფებს ასაქმებს როგორებიცაა უსინათლოები 
და ქმნის მათთვის ინტელექტუალურ პროექტს, უნდა სარგებლობდეს სუბსიდიებით 
კომუნალურ გადასახადებში და სხვა მსგავსი ტიპის მხარდაჭერით, რადგან ეს საწარმო 
განსხვავდება დიდი ბიზნეს გიგანტებისგან (მაგ.: კოკა- კოლას საწარმო), შესაბამისად, 
მათ უნდა ქონდეთ  განსხვავებული საშეღავათო პაკეტი.’’ 

 
‘’სახელმწიფოს ახორციელებს სერვისებს, რომელსაც უნდა აკეთებდეს სამოქალაქო 
სექტორი. მაგ.: სახელმწიფოს  ძვირი უჯდება პრობაციონერთა რეაბილიტაცია და 
ნაკლებ ეფექტურად უმკლავდება ამას ვიდრე სოც. საწარმო გააკეთებდა.  ამიტომ 
სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს არა მხოლოდ უკუგება, არამედ წახალისება 
სოციალური საწარმოს სტატუსის და გარკვეული საშეღავათო პირობების დადგენის  
გზით.’’ 

ბიზნეს უნარ-ჩვევების გამომუშავება:  
‘’ხშირად იდეა სოციალური შედეგების მიღწევისთვის საკმაოდ მკაფიოა, მაგრამ 
საწარმოს მართვის შესაძლებლობები ან უნარები საკმაოდ მცირეა, რის გამოც 
საწარმოს ეკონომიკური შედეგების მიღწევა ვერ ხდება და საწარმოს 
სიცოცხლისუნარიანობა მოკლეა.’’ 

 
‘’საწარმოებს,  რომელთა უმთავრესი სოციალური მიზანი დასაქმებაა, ხშირ 
შემთხვევაში, დაბალკონკურენტუნარიანი კადრების მეშვეობით უწევს 
პროდუქციის/სერვისის წარმოება, რამაც თავის მხრივ, შესაძლებელია გავლენა 
მოახდინოს საწარმოს საქმიანობებზე’’. 

                          
‘’უნდა გვქონდეს  სოციალური საწარმოს წარმატებული ბიზნეს მოდელები და არა 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ტიპის სოც. საწარმოები.’’  
 
‘’სოციალურ საწარმოებად მოიხსენიებენ ისეთ ორგანიზაციებს, სადაც დასაქმებულია 
არაკონკურენტუნარიანი შრომითი ძალა, არის სუსტი ორგანიზაცია და მუდმივად 
საჭიროებს ფინანსურ მოწყალებას. სოციალური საწარმო უნდა იყოს პრესტიჯული და 
ეკონომიკურად მდგრადი ‘’ 

 
‘’ცნობიერების ამაღლება სოციალურ საწარმოზე, ხელს შეუწყობს იმას, რომ   
ბიზნესებმა შეძლონ სოციალური მიზნების დაკავშირება მათ საქმიანობასთან’’. 

 
მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ მოთხოვნები: 

- დაარეგულიროს საკანონმდებლო ბაზა; 
- მეტად მოქნილი საგადასახადო სისტემა; 
- სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან, სოციალური საწარმოების პოპულარიზაცია 

რათა საზოგადოება აცნობიერებდეს ასეთი ტიპის საწარმოების არსებობის 
მნიშვნელობას; 

- ბიზნესთან შედარებით, არაკონკურენტული პირობების დაბალანსება; 
- სახელმწიფო გრანტების მიმართვა სოციალური საწარმოებისკენ; 
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დანართი 1  
 
გამოკითხული ექსპერტების სია 

 
Eka Datuashvili- Social Entrepreneurship Development Program  

Giorgi Arsenidze – Member of chair of Social Enterprise Alliance  

Zviad Modebadze- Program Manager- ASB Georgia  

Nana Chkareuli – Chairman of Social Enterprise Alliance; 

Giga Chitishvili – Youth Social Entrepreneurship Program Manager 

Lia Tabatadze- Social enterprise Babale- Member of chair bord in Social Enterprise Alliance 

Tako Baramidze- Young start up in social enterprise 

 Koka Zghenti- Trainer/ Consultant 
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დანართი 2 
 
გამოკითხული სოციალური საწარმოების სია 
 
 

No Municipality Title of SE Legal Status 
Kvemo Kartli  

1 Dmanisi First European NNLE 
2 Tsalka Gumbati NNLE 
3 Rustavi Groups for Social Changes NNLE 
4 Rustavi Tlili NNLE 
12 Rustavi Caffe ‘’Kafune’’ NNLE 
6 Rustavi Rustavi international Scout Center NNLE 
7 Tetritskaro Megatour LTD 
8 Tetritskaro Art Coda and Universal Master LTD 
9 Tetritskaro Crab Farm 1 LTD 
11 Tetritskaro Caucasian Adventures IE 
10 Bolnisi Education Child Day Center  NNLE 
5 Bolnisi Decent old age NNLE 
13 Marneuli Kharatula NNLE 
14 Marneuli Hobby House IE 

Kakheti 
15 Lagodekhi  Lely LTD 
16 Lagodekhi  Ocho Kempi NNLE 
17 Lagodekhi  Tela LTD 
18 Signagi Kedeli   NNLE 
19 Telavi Napareuli Sakhelosno  NNLE 
20 Telavi  Tsisartkela NNLE 
21 Telavi Dema IE 
22 Telavi Lampari NNLE 
23 Telavi  Social Umbrella  IE 
24 Telavi Village women for human rights  NNLE 
25 Telavi  Geo flowers LTD 
26 Signagi  Nukriani Sakhelosno  NNLE 
27 Signagi  Codnis Kafe  NNLE 
28 Kvareli  Temi  NNLE 
29 Gurjaani Purta Puri LTD 

Samtskhe – Javakheti 
30  Lady X LTD 
31  Agriculture Consultation Centre NNLE 
32  Akhaltsikhe adult Education Centre NNLE 
33  Akhaltsikhe Youth Centre  NNLE 

Tbilisi 
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34  Green Gift NNLE 
35 Zero effect LTD 
36 Zeskho LTD 
37 Istorial LTD 
38 Poteria NNLE 
39  Kharatula  NNLE 
40 Dadari LTD 
41 Hera NNLE 
42 Auto life NNLE 
43 Chu NNLE 
44 Kodala LTD 
45 Ethno Design  NNLE 
46 Autolife  LTD 
47 Bio Velly  LTD 
48 Amphorea  NNLE 
49 Zero effect LTD 
50 Babale LTD 

Other regions 
51 Ozurgeti Caffe 8+ NNLE 
52 Ozurgeti Centre of elderly  NNLE 
53 Gori First social enterprise NNLE 
54 Gori Gordizain NNLE 
55 Gori Ikorta LTD 
56 Gori House beyond borders NNLE 
57 Dusheti Art House NNLE 
58 Zugdidi Megobar NNLE 
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