
515 
 

სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტები 

ჯანელიძე ნინო 
თსუ-ის დოქტორანტი 

სოციალური მეწარმეობა არის გლობალური მოვლენა, რომელიც, ერთი მხრივ, აქტიურად 
ვრცელდება მსოფლიოს ყველა რეგიონשი, მეორე მხრივ კი, გააჩნია თავისი ნაციონალური 
ფორმები და თავისებურებები, ინსტიტუტების, ტრადიციაბისა და კულტურების განვითარების 
ხარისხის მიხედვით ამა თუ იმ ქვეყანაשი. 
სტატიაשი განხილულია სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუციონალიზაციის პროცესის განვი-
თარების სპეციფიკა და თავისებურებები, გამოვლენილია სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუ-
ციონალიზაციის პროცესשი მონაწილე ძირითადი სტეიკჰოლდერები. 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მეწარმეობა, სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუციონალი-
ზაცია, სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი ორგანიზაციები. 

 
 

სოციალური მეწარმეობა როგორც მოვლენა, გაჩნდა ჯერ კიდევ XIX საუკუნეשი. თუმცა, სო-
ციალური მეწარმეობის აღმოცენება, განვითარება, წარმოשობის ფორმები, საქმიანობის მასשტა-
ბები და გავრცელების სისწრაფე იყო არათანაბარი სხვადასხვა ქვეყანაשი, რაც განპირობებულია 
ობიექტური ინსტიტუციონალური ფაქტორებით. ამა თუ იმ ინსტიტუტის როლის დომინირება სა-
ზოგადოების სოციალური პრობლემების გადაჭრის საკითხשი სხვადასხვა ქვეყანაשი, სხვადასხვა 
ისტორიულ პერიოდשი, სხვადასხვაგვარად აისახა განსაზღვრული ტრადიციების, ნორმებისა და 
ჩვეულებების ფორმირებაზე სოციალურად მნიשვნელოვან საკითხებთან მიმართებით. 

ევროპის ქვეყნებשი კაპიტალიზმის განვითარებამ გააძლიერა სახელმწიფოების სოციალური 
პასუხისმგებლობა, რომელიც უმეტესწილად გაჩნდა 1929-1933 წლების მსოფლიო ეკონომიკური 
კრიზისისა და მეორე მსოფლიო ომის שემდგომ. სახელმწიფო ბიუჯეტების დიდ ნაწილს שეადგენდა 
სოციალური ხასიათის ხარჯები: განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური שემწეობები, უმუשევართა 
დახმარებები და სხვა ბევრი. თუმცა, საბაზრო და სახელმწიფო კრახის ფონზე, სულ უფრო მეტად 
დაიწყო კერძო კაპიტალის, როგორც ამ ქვეყნების სტაბილურობისა და აყვავებისკენ მიმართულ 
ძირითად მამოძრავებელ ძალად განხილვა. კერძო კომპანიებმა სულ უფრო მეტად დაიწყეს ჩართვა 
სოციალურ ასპექტებשი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის სხვადასხვა პროგრამე-
ბის მეשვეობით. სოციალური მეწარმეობის განვითარება, რომელიც ყველაზე ადრე დაიწყო სწო-
რედ ევროპისა და ამერიკის განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებשი, გახდა კერძო კომპანიების 
პოზიციების განმტკიცების და სოციალური პრობლემების გადაჭრის ინიციატივების ლოგიკური 
ასახვის გზა. 

სოციალური მეწარმეობის განვითარების არსისა და კანონზომიერების გასაგებად აუცილებე-
ლია მისი ინსტიტუციონალიზაციის პროცესის გაანალიზება და საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ 
სისტემაשი მისი ადგილისა და როლის განსაზღვრა. 

სოციალურ მეწარმეობის ინსტიტუციონალური სპეციფიკა განპირობებულია სოციალური 
სფეროების დომინანტური კონცეფციებით სხვადასხვა ქვეყანაשი. იმისდა მიხედვით, თუ რა როლს 
ასრულებს სახელმწიფო სოციალურ სფეროשი, სოციალური მეწარმეობა იკავებს განსხვავებულ 
ადგილებს საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ სისტემაשი, მხარს უჭერს სხვადასხვა ინსტიტუტი და იმ-
ყოფება ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის პირისპირ. მაგალითად, სოციალური მეწარმეობა აש-
 ი ფუნქციონირებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და კომერციული სექტორების კვეთაზე, ხოლოש-ש
ევროპაשი – სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფო სექტორების კვეთაზე [3, გვ. 211]. 

ფონდების როლი მსოფლიოשი სოციალური მეწარმეობის ფორმირებასა და שემდგომ განვითა-
რებაשი უდავოა. აש-ששი სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა კერძო საინვესტიციო ფონდების 
მიერ დაიწყო XX საუკუნის 80-იან წლებשი. ზოგიერთი ფონდი (Kellog Foundation, Kauffman 
Foundation, Rockefeller Foundation) აქცენტს აკეთებდა სოციალურ მეწარმეთა ქსელის ფორმირება-
ზე, სხვები მხარს უჭერდნენ სოციალური მისიების მქონე სტარტაპებს (Roberts Enterprise 
Development Fund). ნელ-ნელა გაჩნდა საერთაשორისო ფონდები, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ 
სოციალური მეწარმეების კონსულტირებით, სწავლება-გადამზადებით, აგრეთვე გამოყოფდნენ 
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გრანტებს სოციალური მეწარმეებისთვის (Skoll Foundation, Ashoka, Schwab Foundation). აש-ששი სოცი-
ალური მეწარმეობისთვის ხელსაყრელი პირობების განვითარებაשი მნიשვნელოვან როლს ასრუ-
ლებს კვლევითი ცენტრები, უნივერსიტეტები (The Fuqua School of Business, Duke University, Harvard 
Business School, Columbia School of Business), აგრეთვე სოციალური მეწარმეობის სფეროს პრაქტიკო-
სების გამაერთიანებელი ასოციაციები (Social Enterprise Alliance, SeeChange, National Gathering for 
Social Entrepreneurship). 

ფონდების ფორმირება ევროპაשი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ფარგლებשი დაიწყო 
იმ დროს, როცა კოოპერატივები და ასოციაციები გახდა ნაციონალური ეკონომიკის ნაწილი და 
დაიწყეს ოპერირება, როგორც ფსევდო-საზოგადოებრივმა აგენტებმა [5, გვ. 25]. 

1996 წელს დაარსდა ევროპული კვლევითი ასოციაცია EMES (European Research Network), ინ-
სტიტუციონალური გაერთიანება, რომლის שიგნითაც მოიაზრება პროფილური ცენტრები, ორგა-
ნიზაციები, უნივერსიტეტები და ბიზნეს-სკოლები ევროპის 11 ქვეყნიდან. ასოციაცია ახორციე-
ლებს კვლევებს სოციალური მეწარმეობის სფეროשი, კონფერენციების და ერთობლივი სამეცნიე-
რო პროექტების ორგანიზებას. 2004 წლიდან, გაჩნდა მთელი რიგი საერთაשორისო კონფერენციე-
ბი სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური ინოვაციების თემებზე (მაგალითად, კონფერენცია 
სოციალური საწარმოების კვლევაზე (Social Enterprise Research Conference (SERC)), სოციალური მე-
წარმეობის კვლევის საერთაשორისო კონფერენცია (International Social Entrepreneurship Research 
Conference (ISERC)) [1, გვ, 15]. XXI საუკუნის დასაწყისשი ასევე გაჩნდა საერთაשორისო რეფერი-
რებადი ჟურნალები, რომლებიც სპეციალიზდებოდა სოციალური მეწარმეობის პრობლემატიკაზე: 
Stanford Social Innovation Review (2004), Social Enterprise Journal (2005), Journal of Social Entrepreneurship 
(2010), Journal of Social Business (2011), International Journal of Social Innovation (2011) და სხვა [1, გვ. 16]. 

ევროპის ქვეყნებשი სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოპირო-
ბების שექმნაשი მნიשვნელოვან როლს ასრულებს ევროკავשირის ინიციატივები, რომელიც მიმარ-
თულია სოციალური მეწარმეობის პროგრამებისა და კვლევების მხარდასაჭერად. სოციალური მე-
წარმეობის სფეროשი კვვლევებზე საუბრისას აუცილებელია აღინიשნოს, რომ აשש-ისგან განსხვავე-
ბით, სადაც სოციალური მეწარმეობის ფენომენის שესწავლა ხორციელდება, როგორც ბიზნეს სკო-
ლებשი, ასევე სოციოლოგიის ფაკულტეტებზე, ევროპაשი სოციალური მეწარმეობის კვლევას ძირი-
თადად ახორციელებენ სოციოლოგები, რაც ცვლის კვლევის ვექტორს ეკონომიკურიდან სოცია-
ლური სფეროსკენ. 

ევროპაשი, სოციალური და ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევის שემდეგ, ევროპულმა 
ფონდებმა დაიწყეს სახსრების გამოყოფაႰ“მესამე სამყაროს” ქვეყნების მხარდასაჭერად. 

თუ ვიმსჯელებთ კვლევების ინსტიტუციონალიზაციის სპეციფიკაზე აზიის რეგიონשი, მაשინ 
უნდა გამოვყოთ წამყვანი ფონდები, (Ashoka Foundation, Schwab Foundation, Skoll Foundation,), 
აგრეთვე, שემოქმედებითი ლაბორატორია “Grameen”, რომლებიც ახორციელებენ მთელ რიგ 
საგანმანათლებლო პროგრამებს სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით, ორგანიზებას უწევენ 
სხვადასხვა სემინარებსა და კონფერენციებს. 2010 წელს მუჰამედ იუნუსის ინიციატივის 
წყალობით ქალაქ ფუკუოკשი (იაპონია) ხელმოწერილი იქნა დეკლარაცია აზიაשი სოციალური 
ბიზნეს “ჰაბ”-ის (Social Business Hub Asia) დაარსების თაობაზე. “ჰაბ”-ის ძირითადი ამოცანაა 
სოციალური ბიზნესის იდეების განვითარებისა და გავრცელების ხელשეწყობა აზიაשი [6, გვ. 308]. 

ცხრილשი წარმოდგენილია სოციალური მეწარმეების მხარდამჭერი ძირითადი სტეიკჰოლდე-
რები (კვლევითი ცენტრები, ასოციაციები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მკვლევარები, 
ჟურნალები, პუბლიკაციები, კონფერენციები და ფონდები), რომლებიც გავლენას ახდენენ მსოფ-
ლიოשი სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ფორმირებასა და განვითა-
რებაზე. 
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უნივერსიტეტის 
საიდის სახელობის 
ბიზნეს სკოლა (2003); 
INSEAD-ის ბიზნეს 
სკოლის სოციალური 
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სოციალურ 
მეწარმეობაზე (2007). 

აკიუმენი (2001); 
სოციალური 
მეწარმეობის 
ფონდი UNLtd (2002); 
სოციალური 
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ფონდი (2004). 
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მეწარმეობის ცენტრი. 
ლევისი, ბებსონი, 
კოლეჯი (2008). 

Journal of Social 
Entrepreneurship 
(2010); 
Journal of Social 
Business (2011); 
სპეციალური 
გამოשვებები: 
Journal of World 
Business (2006); 
MIT Innovations 
(2007, 2009); 
Entrepreneurship 
Theory and Practice 
(2010); 

საერთაשორისო 
სამეცნიერო 
კონფერენცია 
სოციალური 
ინოვაციების שესახებ 
(2009);  
სექციები:  
მესამე სექტორის 
მკვლევარების 
საერთაשორისო 
საზოგადოება 
(ევროპა) - 
მენეჯმენტის 
აკადემია. 

ფონდი ადრეული 
სოციალური 
მეწარმეებისთვის 
(2008). 

 

წყარო: [4, გვ. 7]. 

 
აღსანიשნავია, რომ თუ 1990-იანი წლების დასაწყისשი მსოფლიო ბიზნეს-სწავლებაשი პრაქტი-

კულად არ არსებობდა კურსები და სტუდენტური კვლევითი პროექტები სოციალური მეწარმეობის 
სფეროשი, 2011 წელს უკვე სულ მცირე 148 საგანმანათლებლო დაწესებულებაשი ისწავლებოდა 
სოციალური მეწარმეობის სხვადასხვა ასპექტები [4, გვ. 4]. საერთაשორისო ასოციაცია Net 
Impact-ის მონაცემებით, МВА პროგრამის მსმენელთა 88% პრიორიტეტად განიხილავს ბიზნესის 



 518

ისეთი მიმართულების שესწავლას, რომელსაც שეუძლია გადაჭრას სოციალური და ეკოლოგიური 
პრობლემები [2, გვ. 14]. 

საქართველოשი, სოციალური მეწარმეობის სფეროשი საგანმანათლებლო თუ სამეცნიერო 
პროექტების განვითარებაשი მნიשვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს სტრატეგიული 
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, რომელიც ამ მიმართულებით საქმიანობას ახორციელებს 
2009 წლიდან. 

აუცილებელია აღინიשნოს, რომ საქართველოשი არ არსებობს სოციალური მეწარმეობის კა-
ნონმდებლობით გამყარებული განმარტება, שესაბამისად ასეთი ორგანიზაციები თავიანთ საქმია-
ნობას ახორციელებენ კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციების საკანონმდებლო ბაზის 
ჩარჩოებשი. 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ სოციალური მეწარმეობის განვითარების დაბალი მაჩვენებელი სა-
ქართველოשი განპირობებულია სოციალური მნიשვნელობის საკითხებשი ბიზნესის ჩარევის ტრა-
დიციის არ არსებობით და აღნიשნული როლის უპირატესად სახელმწიფოზე მიკუთვნებით, שესაბა-
მისი ინსტიტუციონალური გარემოს არ არსებობით, აგრეთვე იმით, რომ სოციალური ინოვაციები 
მეწარმეთა მიერ არ განიხილება კონკურენტული უპირატესობის წყაროს რანგשი. 

სოციალური მეწარმეობის განვითარების პოტენციალი საქართველოשი საკმაოდ დიდია, თუკი 
ყურადღებას მივაქცევთ, ერთი მხრივ, მზარდ სოციალურ პორბლემებს ქვეყანაשი, ხოლო, მეორე 
მხრივ, სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისას ტრადიციული სახელმწიფო და საბაზრო მექა-
ნიზმების გამოყენების არაეფექტურობას. სოციალური მეწარმეობისთვის ხელსაყრელი ინსტიტუ-
ციონალური გარემოს שემდგომი ფორმირების მნიשვნელოვან პირობად მიიჩნევა სოციალური მე-
წარმეობის საერთო საზოგადობრივი ყურადღების ობიექტად ქცევვა, როგორც სამეცნიერო კვლე-
ვების, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური გარდაქმნების თვალსაზრისით. 

ცხადია, განვითარებად ქვეყნებשი שესაძლებლობათა სპექტრი სოციალური მეწარმეობის ორ-
განიზაციებისთვის გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებשი, სადაც სახელ-
მწიფო და ფონდები ასრულებენ დიდ როლს სოციალური პრობლემების მოგვარების საკითხשი. 
ამავდროულად, სოციალური მეწარმეობის განვითარება, ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა სახის 
სამეწარმეო საქმიანობისა, განხორციელდება უფრო სწრაფად და მსუბუქად ქვეყნებשი, სადაც 
-ექმნილია ამისათვის ხელსაყრელი ინსტიტუციონალური პირობები. ამიტომაც, სოციალური მეש
წარმეობის ფორმირებისა და განვითარების პროცესשი განსაკუთრებული მნიשვნელობა ენიჭება 
ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა - კომერციული და არაკომერციული სექტორების განვითარება, სა-
ხელმწიფოს სოციალური პოლიტიკა, დემოკრატიული პროცესები საზოგადოებაשი. 

არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის განვითარების მსოფლიო ტენდენციები, კორ-
პორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციის ტრანსფორმაცია და კომპანიების მიერ 
სტაბილური განვითარების გზების ძიება აქტუალურია საქართველოსთვისაც.Ⴐთუმცა, ინსტიტუ-
ციონალური გარემოს ქართული სპეციფიკა (ხשირ שემთხვევაשი, ბიზნესის სოციალური პროგრამე-
ბის არაეფექტურობა, არაკომერციული სექტორის განვითარების ხანმოკლე პერიოდი, სამეწარმეო 
აქტივობის დაბალი მაჩვენებელი) განაპირობებს საქართველოשი სოციალური მეწარმეობის ე.წ. 
“ფრაგმენტულ” განვითარებას. სოციალური მეწარმეობის – საქართველოსათვის ამ ახალი 
მოვლენის ფორმირება და განვითარება, უნდა განხორციელდეს ბიზნესის, სახელმწიფოსა და 
საზოგადოების პროაქტიული და ურთიერთשეთანხმებული ქმედებების პირობებשი. 
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Social entrepreneurship is a global issue, which on one hand is actively spreading to all regions of the world, on 
the other hand it has its national forms and characteristics, depending on the degree of development of 
institutions, traditions and cultures in one country or another. 
The article discusses the specifics and peculiarities of the process of institutionalization of social 
entrepreneurship and identifies key stakeholders in the process of institutionalizing social entrepreneurship. 
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