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I თავი. მეწარმეობა და სამეწარმეო სუბიექტები 

1.2. მეწარმეობის არსი 

მეთვრამეტე საუკუნის ეკონომისტის ჟან ბატისტ სეის განმარტებით: „მეწარმე გადაანაცვლებს 

ეკონომიკურ რესურსებს დაბალი პროდუქტიულობის არედან მაღალი პროდუქტიულობისა და 

უკუგების არეში (Say, 1880).“ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ხდება ტერმინის შემდგომი 

კონცეპტუალიზაცია. ამერიკელი ეკონომისტი ჯოზეფ შუმპეტერის განმარტებით მეწარმე 

მოგვევლინა  საქმიანობის „დესტრუქციულ-კონსტრუქციული“ პროცესის წარმმართველად, 

ცვლილების აგენტად. 

მეწარმეობა და ამ კომპეტენციასთან დაკავშირებული აგენტები - მეწარმეები, ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების მთავარი რესურსია. მეწარმეობა არის ბიზნესის წარმოების, 

ორგანიზების და მართვის უნარი და სურვილი, თავისი რისკებით მოგების მიღებაში. აქ მთავარი 

რისკი და მოგებაა. მოგების მიღების მსურველებს აქვთ შემდეგი რისკები:  

 მოთხოვნის რისკი -  გაყიდიან თუ არა მეტნაკლებად ერთნაირად ყოველთვის ბევრი წლის 

განმავლობაში; 

 ტექნოლოგიური რისკი - მოუწევთ თუ არა გაანახლონ მექანიზმები და მათი ოპერირების 

უნარები;  

 ოპერაციული რისკები - ცვლილებები სახელმწიფოს რეგულაციებში და დასაქმებულების 

რეგიულაციებში; 

 ფინანსური რისკები - როგორიცაა ინფლაცია, სესხები, საპროცენტო განაკვეთები. 

ამ რისკების გასამკლავებლად მეწარმე უნდა იყოს განსაკუთრებული ადამიანი ბრწყინვალე 

იდეებითა და მათი განხორციელების გზების ცოდნით. თუმცა მეწარმეთა უმეტესობა 

რევოლუციას არ ახდენს თავიანთ დარგში. ესენი არიან მეწარმეები, რომელთა პოვნა ყველა 

კუთხეში შეიძლება. ესენი არიან მეწარმეები, რომლებიც ჩვენ გვთავაზობენ საქონელსა და 

მომსახურებას, ისეთს როგორცა პური. ტაქსის მძღოლი, რომელსაც სამსახურში მივყევართ, 

მკერავი რომელიც შარვალს გვიმოკლებს ან ავტომანქანის შემკეთებელი, რომელიც საბურავში 

წნევას ამატებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვეულებრივი რუტინაა, ისინი დგანან სხვადასხვა 

რისკების წინაშე. ნებისმიერმა მეწარმემ იცის, რომ ადამინებს შეიძლება არ მოეწონოთ მათთვის 

შეთავაზებული პროდუქტი. პურის საცხობი, სამრეცხაო, მკერავი, ყველა დამოკიდებულია 

ადგილობრივ ეკონომიკაზე. განვითარებად ქვეყნებში მეწამრეთა მდგომარეობა კიდევ უფრო 

რთულია და ისინი უფრო მეტი გამოწვევევბის წინაშე დგანან: გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, 

საჭირო ფინანსური რესურსების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი სიმცირე, საჭირო 

ტექნოლოგიების მოძიების ცოდნის ნაკლებობა, პროფესიული შესაძლებლობები საკუთარი 

ბიზნესის სამართავად, და კორუფციის სხვადასხვა შემთხვევები. აგრეთვე არიან მეწარმეები, 

რომლებიც იმდენაც პატარები არიან, რომ თავიანთ თავზე არც კი ფიქრობენ როგორც 

მეწარმეებზე. მაგრამ ისინი უზრუნველყოფენ თავიან ოჯახებს შემოსავლით და ქმნიან სამუშაო 

ადგილებს სხვებისთვის. ამ მეწარმეებს სხვადასხვა მხარდაჭერა სჭირდებათ. მეწარმობისა და 

ბიზნესის მხარდაჭერის ჩვენი ხედვა და გზები უნდა ითვალისწინებდეს მეწარმეთა 

განსხვავებულ და მრავალფეროვან საჭიროებებს. 
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1.3. ეკონომიკის სექტორები და ეკონომიკური საქმიანობის სახეები 

მეურნე სუბიექტი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი - ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას  

-  პროცესს, რომლის საშუალებითაც მიიღება პროდუქცია (საქონელი ან მომსახურება). 

ეკონომიკურ საქმიანობას ადგილი აქვს მხოლოდ მაშინ, როცა გაერთიანებულია რესურსები 

(მოწყობილობები, სამუშაო ძალა, ტექნიკური საშუალებები, ნედლეული) კონკრეტული 

პროდუქციის შესაქმნელად. მეწარმეების მიერ განხორციელებული საქმიანობა ერთიანდება 

შემდეგ სექციებში:  

 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 

 სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 

 დამამუშავებელი მრეწველობა 

 ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 

 წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან 

გასუფთავების საქმიანობები 

 მშენებლობა 

 საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 

 ტრანსპორტი და დასაწყობება 

 განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 

 ინფორმაცია და კომუნიკაცია 

 საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 

 უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობებ 

 პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 

 ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 

 სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოებ 

 განათლება 

 ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობებ 

 ხელოვნება, გართობა და დასვენება 

 სხვა სახის მომსახურება 

 შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული 

საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი 

მოხმარებისათვის 

 ექსტერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 

 

 

1.4. სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტები 

სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებსაც 

თავიანთი საქმიანობის განხორციელებისა და რეგულირების სფეროში აქვთ გარკვეული 

უფლებები და მოვალეობები, ამასთან, სამეწარმეო ურთიერთობებში გამოდიან საკუთარი 

სახელით. 

 

ფიგურა 1. სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტები საქართველოში  
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საწარმოთა ბრუნვის მოცულობითა და მათში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით  

საწარმოები იყოფა მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებად. საწარმოთა ეს კლასიფიკაცია 

გამოიყენება როგორც ბიზნესის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკის მოსამზადებლად, ისე 

დაბეგვრის რეჟიმისა და საგადასახადო ადმინისტრირების მიზნით. თუმცა, ამ განსხვავებული 

მიზნებიდან გამომდინარე, განსხვავებულია მიდგომებიც.  

 

 

ცხრილი 1. საწარმოების კატეგორიები ზომების მიხედვით  

 

საწარმოს  ტიპი საქსტატი 
საგადასახადო 

კოდექსი 

ევროკომისიის 

განმარტება 

მიკრო საწარმო  

 საწარმო, რომლის 

მისაღები ჯამური 

ერთობლივი 

შემოსავალი 

კალენდარული წლის 

განმავლობაში არ 

აღემატება 30 000 

ლარს  

საწარმო, სადაც 

დასაქმებულია 10 

პირზე ნაკლები და 

წლიური ბრუნვა 

ნაკლებია 2 მილიონ 

ევროზე  

მცირე საწარმო  

მცირე ზომისაა 

საწარმო, რომელშიც 

დასაქმებულთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა არ 

აღემატება 50 

დასაქმებულს და 

საშუალო წლიური 

საწარმო, რომლის 

ერთობლივი 

შემოსავალი 

კალენდარული წლის 

განმავლობაში იქნება 

500 000 ლარამდე  

საწარმო, სადაც 

დასაქმებულია 50 

პირზე ნაკლები, 

ხოლო წლიური 

ბრუნვა არ აღემატება 

10 მილიონ ევროს  
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ბრუნვის მოცულობა 

არ აღემატება 12 მლნ 

ლარს 

საშუალო საწარმო  

საშუალო ზომისაა 

საწარმო, რომელშიც 

დასაქმებულთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა მერყეობს 

50-დან 250 კაცამდე, 

ხოლო საშუალო 

წლიური ბრუნვის 

მოცულობა – 12 მლნ 

ლარიდან 60 მლნ 

ლარამდე 

 საწარმო, სადაც 

დასაქმებულია 250 

პირზე ნაკლები, 

ხოლო წლიური 

ბრუნვა არ აღემატება 

50 მილიონ ევროს  

მსხვილი საწარმო 

საწარმო, 

რომელშიც 

დასაქმებულთა 

საშუალოწლიური 

რაოდენობა 

აღემატება 249 კაცს ან 

საშუალო წლიური 

ბრუნვის მოცულობა 

60 მლნ ლარს 

  

 

 

1.5.  მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები მეწარმე სუბიექტების მხარდასაჭერად და მეწარმეების 

როლი ადგილობრივი ეკონომიკის გაუმჯობესებაში 

მეწარმეობის განვითარების მხარდამჭერ სტრატეგიებს შეიძლება ჰქონდეთ რამდენიმე 

ძირითადი მიმართულება. მაგალითად:  

 ბიზნესის დაწყების (start-up) წახალისება,  

 ახალი ბიზნესის მოზიდვა,  

 არსებული ბიზნესის შენარჩუნებისა და გაფართოება 

 მუნიციპალიტეტში ინოვაციურობისა და მეწარმეობის გაზრდა 

 

ბიზნესს თავისი წვლილი შეაქვს ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში ზრდის, 

ინოვაციების და სამუშაოების მოტანით ტერიტორიაზე, სადაც ის არის დაფუძნებული. ბიზნესი, 

შემდეგი გზებით ახდენენ გავლენას ადგილობრივ ეკონომიკაზე: 

 საზოგადოების იდენტობა 

 საზოგადოების ჩართულობა 

 საზოგადოების ჯანმრთელობა 

 ეკოლოგიური სარგებელი 

 გადასახაზდის გადამხდელთა ბაზის გაზრდა 

 სამუშაო ადგილები ადგილზე 
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 მეწარმეობა 

 ინოვაცია და კონკურენცია 

 ნაკლები ინფრასტრუქტურა და დაბალი მოვლა-პატრონობა 

 მრავალფეროვანი, ადგილობრივად დამზადებული პროდუქტები და მომსახურება 

 

 

 

1.6. მუნიციპალიტეტის მიერ კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნება. წილობრივი 

მონაწილეობა. აქციები და წილები 

როგორც წესი ეროვნული კანონმდებლობა მუნიციპალიტეტს არ უკრძალავს სამეწარმეო 

საქმიანობას, მაგრამ უწესებს მთელ რიგ შეზღუდვებსა და რეგულაციებს. მაგალითად, 

საქართველოში, მუნიციპალიტეტებს უფლება აქვთ, მხოლოდ საკუთარი უფლებამოსილებების 

ფარგლებში, დააფუძნოს სააქციო საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ამასთან, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს ეკრძალებათ სამეწარმეო სტრუქტურების შექმნა, თუ ეს იწვევს 

კონკურენციის შესუსტებასა და შეზღუდვას. მუნიციპალიტეტს აგრეთვე უფლება აქვს, გახდეს 

სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის პარტნიორი/აქციონერი/წევრი.  

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირთა ორგანიზაციულ სამართლებრივი 

ფორმის განსაზღვრისას, მიდგომა არაერთგვაროვანია. ერთსა და იმავე სახის მომსახურებას (მაგ. 

ნარჩენების გატანა, წყალმომარაგება, ა.შ.) ზოგ მუნიციპალიტეტში ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო სუბიექტი შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ხოლო ზოგან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი. ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა განისაზღვრება საქმიანობის ბუნებით და არა 

ფაქტობრივი მდგომარეობით. სამეწარმეო საქმიანობა ეკონომიკური საქმიანობაა, რომლის 

სახეებიც განსაზღვრულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 

დამტკიცებული კლასიფიკატორით.  

 

 

1.7. დამატებითი ლიტერატურა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (2016). ეკონომიკური საქმიანობის სახეები 

(რედაქცია 2) 

ალექსანდრე სვანიშვილი (2019). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. გზამკვლევი 

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის. 

შორენა ხუბუნაია (2015). მეწარმეობა. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი. თბილისი 

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney 2017. 
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II თავი. მუნიციპალიტეტის როლი მეწარმეობის მხარდაჭერაში 

1.8. 2.1 მუნიციპალიტეტის როლი ეკონომიკის ზრდაში 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს პროცესს, რომლის დროსაც 

ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულია გააძლიეროს საზოგადოების შესაძლებლობები, 

მიაღწიოს ეკონომიკურ პროგრესს როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი გზით. თითოეულ 

მუნიციპალიტეტს აქვს ადგილობრივი უნიკალური თვისებების ნაკრები, რომლებსაც შეუძლიათ 

როგორც გააძლიერონ, ასევე შეასუსტონ ადგილოვრივი ეკონომიკური განვითარება. არის 

თვისებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მუნიციპალიტეტის შედარებით უპირატესობას 

ინვესტიციების მოზიდვისა და შენარჩუნებისათვის. სწორედ ამ თვისებების გათვალისწინებით 

მუნიციპალიტეტმა უნდა უხელმძღვანელოს ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას. 

მუნიციპალიტეტი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნაში, მან უნდა განახორციელოს კერძო ინვესტიციების წახალისების, სამუშაო ადგილების 

შექმნისკენ, საგადასახადო ბაზის გაფართოების ან ეკონომიკური კეთილდღეობის ზოგადი 

დონის ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები. 

 

ფიგურა 2. თვითმმართველობის როლი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში 

 

 

 
 

 

1.9. 2.2 სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის უშუალო და ირიბი ფორმები 

სამეწარმეო საქმიანობას მუნიციპალიტეტმა ხელი ორი მიმართულებით შეიძლება შეუწყოს: 

უშუალო და ირიბი ფორმით. სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის უშუალო ფორმის 

შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი თავად მონაწილეობს სამეწარმეო საქმიანობაში ან მატერიალური 

თუ ფინანსური რესურსების გამოყენებით (სუბსიდირებით) უშუალო ზემოქმედებას ახდენს 

სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებაზე. სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის უშუალო 

ფორმებია: 
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 კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნება; 

 კერძო სამართლის იურიდიული პირის წილებისა და აქციების ფლობა და მართვა; 

 მეწარმე სუბიექტთან ერთად კერძო სამართლის იურიდიული პირის და ფუძნება; 

 სუბსიდირება; 

 საჯარო და კერძო თანამშრომლობისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა: 

 ინვესტიციების მოზიდვა; 

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მცირე და საშუალო მეწარმეთა მხარდაჭერა; 

 ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის განვითარება; 

 მოსახლეობის თვითდასაქმებისა და სოციალურ საწარმოთა მხარდაჭერა. 

სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის ირიბი ფორმა გულისხმობს ისეთი ინსტრუმენტების 

გამოყენებას, რომლებიც მიმართულია ამ ტიპის საქმი ანობისათვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნაზე. შესაბამისი ღონისძიებები მაგალითად, ადგილობრივი გადასახადების და 

მოსაკრებლების შემცირება, ბიზნესინკუბატორის ან საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა  თანაბრად 

ეხება მუნიციპალიტეტში მოქმედ ყველა სამეწარმეო სუბიექტს (თუმცა, შეიძლება არსებობდეს 

პრიორიტეტული მიმართულებებიც). ხელშეწყობის ირიბი ფორმის მიზანია ინვესტიციების 

მოზიდვა, ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნა, სამეწარმეო საქმიანობის ახალი 

პერსპექტივების წარმოჩენა, ინოვაციების ხელშეწყობა, კონკურენტული და თავისუფალი ბაზრის 

განვითარების უზრუნველყოფა.  

მუნიციპალიტეტმა მინიმუმამდე უნდა დაიყვანოს სამეწარმეო საქმიანობაში უშუალო ჩარევის 

ფორმები და, ძირითადად, მეწარმეობის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს 

ჩამოყალიბებაზე უნდა იზრუნოს. თუმცა, ეს არ ნიშნავს მუნიციპალიტეტის სრულ ჩამოშორებას 

სამეწარმეო საქმიანობიდან. არსებობს სფეროები, სადაც მუნიციპალიტეტი არა მხოლოდ 

უფლებამოსილი, არამედ ვალდებულიცაა ჩაერთოს ასეთი სახის საქმიანობაში და საქმიანობა 

ხორციელდება სპეციალური კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად. მაგალითად: 

 მუნიციპალური ქონების მართვა, ამ ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 

გაცემა ან პრივატიზება, მომსახურების ან საქონლის შესყიდვა და ა.შ.  

 სამეწარმეო საქმიანობის წარმართვის ცოდნა და უნარჩვევები, მოთხოვნა-მიწოდებისა და 

ბაზრის საჭიროებებზე ინფორმაციის მიწოდება. 

1.10.  

 

 

 

მაგალითი 1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების ხელშემწყობი ცენტრი 

 შპს „ბოლნისის აგროცენტრი“ 

 2019 წლის დეკემბერი, საქართველო 

 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ბოლნისის ბიზნეს საქმიანობის 

ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება“ ინიციატივა მერები ეკონომიკური 

ზრდისთვის ფარგლებში ქ. ბოლნისის მერიამ დააფუძნა შპს 100% მონაწილეობით 

 ინფორმაციის წყარო: www. bolnisi.gov.ge 



 

12 

 

 

1.11. 2.3 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ადგილობრივ დონეზე და ბიზნესის მხარდამჭერი 

მუნიციპალური ერთეულები 

 

იაფი ფინანსურ რესურსებზე მარტივი მისაწვდომობის უზრუნველყოფა ბიზნეს საქმიანობის 

სტიმულირების მნიშვნელოვანი ელემენტია. მუნიციპალიტეტები ამ მიზნით ქმნიან 

ორგანიზაციებს ან ახორციელებენ პროექტებს, რომლის საშუალებითაც უზრუნველყოფენ 

საგარანტიო ფონდს, გრანტებს, სესხის პროცენტის დაფინანსებას და სხვა ღონისძიებებს. 

ბიზნესის მხარდაჭერაში განსაკუთრებული როლი ეკისრებათ მუნიციპალიტეტის 

სტრუქტურულ ერთეულებს: სამსახურებს და სპეციალურად ამ მიზნით მუნიციპლიტეტის 

მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ პირებს. მნიშვნელოვანი მკაფიოდ იყოს გამიჯნული 

პოლიტიკის შემმუშვებელი, განმახორციელებელი და მაკონტროლებელი ერთეულები 

ერთმანეთისგან. 

 

 

 

 

1.12. დამატებითი ლიტერატურა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (2016). ეკონომიკური საქმიანობის სახეები 

(რედაქცია 2) 

ალექსანდრე სვანიშვილი (2019). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. გზამკვლევი 

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის. 

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney 2017. 

 

 

 

 

 

 

მაგალითი 2. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამები საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში   

 თბილისის მერია 

 2006-2014 წლები, საქართველო 

 საფინანსო ბაზარზე სესხის პროცენტის მაღალი განაკვეთის გამო, თბილისის მერიამ 

ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნესს შესთავაზა მხარდაჭერა ბაზარზე 

არსებულთან შედარებით დაბალ პროცენტში სესხის აღება და საბანკო გარანტიის 

თანადაფინანსება. მეწარმეებმა, რომლებმაც დაფინანსება მიიღეს პროგრამის 

ფარგლებში, შეასრულეს მუნიციპალიტეტის წინაშე აღებული ვალდებულებები 

 მაგალითის წყარო: A. Atkinson; M. Egutia. Z. Archuadze, E. Burdiladze; T. Khakhishvili 

(2012). Municipal Initiatives to Fight Unemployment. Tbilisi 
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I I I თავი. მეწარმეობის მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო ადგილობრივ დონეზე 

3.1. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება სხვადასხვა ტიპის დასახლებებში 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მიხედვით 

საქართელოში შემდეგი კატეგორიის დასახლებებია: სოფელი, დაბა და ქალაქი. დასახელების ამ 

კატეგორიებიდან მხოლოდ ხუთ თვითმართველ ქალაქს ყავს ხელისუფლება, რომელიც მხოლოდ 

მათ განვითარებაზეა პასუხისმგებლები. სხვა დასახლებები მოქცეული არიან თვითმმართველი 

თემებში.  

ბიზნესის მხარდამჭერი მექანიზმები და სერვისები შესაძლებელია განსხვავდებოდნენ 

ერთმანეთისაგან დასახლებების მიხევით და დასახლებების ეკონომიკური პროფილის 

მიხედვით.  დასახლებების ეკონომიკური პროფილი შესაძლებელია დახასიათდეს შემდეგი 

კრიტერიუმების მიხედვით: ფიზიკური მანძილი ძირითად ბაზრებამდე, ეკონომიკური 

კონკურენტუნარიანობა და ეკონომიკის სტრუქტურა. 

ფიზიკურ მანძილს ძირითად ბაზრებამდე განსაზღვრავს სატრანსპორტო კვანძების არსებობა, 

სატრანსპორტო ქსელური კავშირები სხვადასხვა დასახლებების შორის, სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე და მისი საიმედობა. იმ შემთხევაში თუ დასახლება 

დაშორებულია ბაზრებიდან, ეკონომიკური ზრდის წყარო ძირითადად შესაძლებელია გარე 

რესურსები იყოს. ადგილობრივი შრომითი ბაზარი იქნება მცირე, ხოლო მოქმედი კომპანიები 

ძირითადად მიკრო ან მცირე. ეკონომიკა ნაკლებად დივერსიფიცირებული იქნება, ხოლო 

განვითარებული წარმოება - მარტივი. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა 

დაბალშემოსავლიან სექტორებში ან სასოფლის მეურნების პროდუქციის პირველად წარმოებაში 

იმუშავებს. ასეთ პირობებში რთულია სამუშაო ძალის განვითარება და კვალიფიციური კადრის 

შენარჩუნება. 

 

 

3.2. ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები. ნებართვები  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი გადასახდელები და წესები შეიძლება იქცეს 

სამეწარმეო საქმიანობის ხელისშემშლელ ფაქტორად. მნიშვნელოვანია, იმ სირთულეების 

გამოვლენა, რომელთა გადაჭრა ან შემცირება ადგილზე არის შესაძლებელი, ნაცვლად იმისა, რომ 

მთავრობის მიერ კანონის შეცვლას დაელოდოთ. სამეწარმეო გარემოს რეგულირებისთვის, 

მუნიციპალიტეტის ხელთ არსებული ინსტრუმენტებია: ადგილობრივი გადასახადები და 

მოსაკრებლები, ნებართვები და თანხმობები, მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილი საქმიანობის 

წესები. 

 

 

3.3.  განვითარების დოკუმენტები 

მუნიცპალიტეტების მიერ სამეწარმეო გარემოს რეგულირების კიდევ ერთი ინსტრუმენტია 

მუნიციპალიტეტის განვითარების დოკუმენტები: მაგალითად, მუნიციპალიტეტის სივრცითი 

განვითარების გეგმა და მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიანი განვითრების დოკუმენტი. 

პირველი მკაცრ რეგულაციებს ადგენს მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი საქმიანობისთვის, მეორე 

კი მეწარმეს საშუალებას აძლევს იცოდეს რა პრიორიტეტები ექნება ხელისუფლებას შემდეგი 

წლების განმავლობაში. 
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1.13.  

 

 

 

1.14. დამატებითი ლიტერატურა 

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, კარი IX თავი XXIX. 

საქართველოს კანონით „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“. 

საქართველოს კანონი „ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ“ 

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney 2017. 

 

მაგალითი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიანი განვითარების დოკუმენტი 

2020-2023 

 ორგანიზაციის/პირის  დასახელება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი  

 2020, საქართველო 

 UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა დოკუმენტი 

რომელიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის შემდეგი წლების მიზნებს და ამ 

მიზნების მისაღწევ აქტივობებს. დოკუმენტი დამტკიცებული იქნა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მისი გაცნობით ბიზნეს საშუალება ექნება 

მიიღოს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შემდეგი წლის პრიორიტეტებისა და 

ხარჯების შესახებ.   

 მაგალითის წყარო: http://zugdidi.mun.gov.ge/ 

მაგალითი 4. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა  

 ორგანიზაციის/პირის  დასახელება: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი  

 2019, საქართველო 

 მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს დედაქალაქის 

ტერიტორიის გამოყენების (მიწათსარგებლობის) და განაშენიანების ძირითად 

პარამეტრებს, კეთილმოწყობის, გარემოსა და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავ ტერიტორიულ-სტრუქტურულ პირობებს, საინჟინრო, სატრანსპორტო და 

სოციალური ინფრასტრუქტურის, ასევე ეკონომიკური განვითარების სივრცით 

ასპექტებს და განსახლების ტერიტორიულ საკითხებს. დოკუმენტი დამტკიცებული 

იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. ბიზნეს საშუალება ექნება მიიღოს 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა აქტივობების 

განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ 

 მაგალითის წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4508064?publication=0 

http://zugdidi.mun.gov.ge/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4508064?publication=0
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IV თავი. მეწარმეობის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამები 

4.1. ბიზნესისა და ფერმერების მხარდამჭერი პროგრამები 

საქართველოს მთავრობა ფერმერებისა და მეწარმეების მხარდასაჭერად რამდენიმე სქემას 

იყენებს. 

სსიპ-ს „აწარმოე საქართველოში“, მხარდაჭერის მიმართულებები აერთიანებს სამ კომპონენტს: 

ბიზნესს (ადგილობრივ წარმოებას), ექსპორტს და ინვესტიციებს. ამ მიზნით „აწარმოე 

საქართველოში“ იყენებს სქემებს: თანადაფინანსება, სესხის საპროცენტო განაკვეთის 

სუბსიდირება, გრანტი ბიზნესის დამწყებთათვის, მიწის შეღავათიან ფასში გადაცემა, 

საინფორმაცია დახმარება. 

ერთწლოვანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პირველადი წარმოების 

ხელშეწყობად და გადასამუშავებლად ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო: ახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და სამუშოების ღირებულების 

სუბსიდირება, იძლევა საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენის შესაძლებლობას, დაზღვევას, 

შეღავათიან აგროკრედიტს/აგროლიზინგს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის.  

 

 

 

4.2. ინოვაციების მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამები 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება, 

ცოდნისა და ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

გამოყენების სტიმულირება ეკონომიკის ყველა დარგში, ინოვაციების და მაღალტექნოლოგიური 

პროდუქტების ექსპორტის ზრდისთვის საჭირო გარემოს შექმნა და ქვეყნის მასშტაბით 

მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის განვითარება საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს მისიაა. კვლევებისა და ინოვაციების კომერციალიზაციისთვის საქართველოს 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო იყენებს გრანტების კომპონენტს,  მ.შ. უკვე 

არსებული ბინზესის შემთხვევაშიც. 

 

ინოვაციების მხარდასაჭერად სააგენტო დაინტერესებულებს სთავაზობს შემდეგ პროდუქტებს:  

 მცირე გრანტები 

 ცოდნა 

 საერთო სამუშაო სივრცე 

 ინკუბატორი 

 IT მხარდამჭერა 

 კონტაქტები 

 ტექნოლოგიების გადაცემა 

 სტაჟირება 
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4.3. მეწარმეობის მხარდაჭერა მაღალმთიან რეგიონებში 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი სარგებლობს საშემოსავლო 

გადასახადთან და ქონების გადასახადთან დაკავშირებით საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსით დადგენილი საგადასახადო შეღავათებით. მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების 

საწარმოს სტატუსი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვადითა და წესით 

თავისუფლდება გადასახადებისაგან. 

4.4. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა  

2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა 

საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის მიერ ხორცილედება   რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო 

სვანეთში, გურიაში, იმერეთსა და კახეთში. მისი ერთ ერთი პრიორიტეტია მცირე და საშუალო 

საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ინოვაციები ხელშეწყობა. ამ მიზნით 

ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:  

 ახალი საწარმოების შექმნის, არსებული საწარმოების გაფართოების ან გადაიარაღების 

ხელშეწყობა; 

 ადგილობრივი პროდუქციისა და მომსახურების ექსპორტის მხარდაჭერა და 

განვითარება; 

 ადგილობრივი კომპანიების ინოვაციებისა და კვლევა-განვითარების მხარდაჭერა. 

ამ ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი აქტივობები: 

 4 რეგიონში მეწარმე სუბიექტებისთვის ხელმისაწვდომი გრანტების გაცემა;  

 მანქანები-დანადგარები, ინვენტარის შეძენა; 

 პროექტის (წარმოებისა და შენახვის საშუალებები) ფარგლებში შეძენილი დანადგარებისა 

და აღჭურვილობის დამონტაჟებასთან დაკავშირებული სამუშაოების მხარდაჭერა; 

 მცირე და საშუალო საწარმოების თანამშრომლებისთვის და მეწარმე სუბიექტებისთვის 

კონსულტაციების და ტრენინგების უზრუნველყოფა. 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის ბიზნეს ჰაბების შექმნა 

(პროექტის კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის შექმნა/შემუშავება; პროექტის 

განსახორციელებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; ბიზნესჰაბის ოპერაციებთან 

დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა (სასწავლო, საგანმანათლებლო პროგრამები და 

ა.შ.);  

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის ბიზნესჰაბების შექმნა 

(პროექტის კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის შექმნა/შემუშავება; პროექტის 

განსახორციელებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; ბიზნესჰაბის ოპერაციებთან 

დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა (სასწავლო, საგანმანათლებლო პროგრამები და 

ა.შ.); საიტებისა და სხვა მასალების მომზადება; ბიზნესჰაბების თანამშრომლებისთვის 

სპეციალიზებული ტრენინგების ორგანიზება). 

 საერთაშორისო გამოფენების ორგანიზების ხელშეწყობა; 

 სავაჭრო მისიების ორგანიზება; 

 უცხოელი მყიდველების დაკავშირება ადგილობრივ მწარმოებლებთან; 

 სავაჭრო პლატფორმა www.tradewithgeorgia.com-ზე რეგისტრაცია; 

 საქართველოში არსებულ ექსპორტის პროცედურებზე ინფორმაციის მიწოდება; 
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 უცხოურ ბაზრებზე არსებულ საბაჟო ტარიფებზე ინფორმაციის მიწოდება; 

 ექსპორტმენეჯერების გადამზადება; 

 ექსპორტის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები. 

 ინოვაციების ინფრასტრუქტურის მოწყობა; 

 IT აკადემიის ფორმირება; 

 ციფრული ნომადების პროგრამა რეგიონებში; 

 ინოვაციური წარმოების მეთოდების შეძენა; 

 მანქანა – დანადგარებისა და ტექნიკის შეძენა; 

 სამშენებლო / სარემონტო სამუშაოები და სხვა მომსახურებების უზრუნველყოფა, 

შეძენილი მანქანა-დანადგარებისა და ტექნიკის დანერგვისა და გამოყენების მიზნით; 

 ტრენინგები მხარდაჭერილი კომპანიების თანამშრომლებისთვის; 

 სამრეწველო დიზაინთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა; 

 პროტოტიპების შექმნასთან დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

 პროდუქციის ხარისხის შემოწმებასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა; 

 ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული მომსახურების 

გაწევა; 

 საგრანტო სქემის დანერგვა კომპანიების კვლევა-განვითარებისკენ მიმართული 

აქტივობებისთვის; 

 კვლევა – განვითარების ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო მცირე ტექნიკის შეძენა. 

1.15. დამატებითი ლიტერატურა 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის #628 დადგენილება 2020-2022 წლების 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ 

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney 2017. 

 

 

V თავი. ბიზნესის ხელშემწყობი ინსტრუმენტები 

5.1. მიდგომა: ერთი საკონტაქტო პირი  

მიდგომას, ერთი საკონტაქტო პირი (Point of single contact) - მცირე ბიზნესთან მედიატორის, 

საინფორმაციო ცენტრის, როლი ენიჭება. აქ თავმოყრილი უნდა იყოს ყვალა სახის ინფორმაცია, 

რომელიც შეიძლება დასჭირდეს ბიზნესს, მაგალითად ადგილობრივი ეკონომიკური 

სტატისტიკური მონაცემები, ინფორმაცია ნებართვებისა და რეგულაციების შესახებ, მიწის 

შესახებ, დაფინასების შესახებ და ა.შ. მ ცენტრში შეიძლება იყოს დასაქმებული რამდენიმე 

ადამიანი ან მხოლოდ ერთი, სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე, მთავარია რომ 

დაინტერესებული პირი ერთი ტელეფონის ნომრიდან, მეილიდან იღებდეს მისთვის სასურველ 

ინფორმაციას. 
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5.2. ქალი მეწარმეების მხარდაჭერა  

ნებისმიერი, ვისაც სურს ბიზნესის დაწყება, ეძებს დაფინანსებას, ეძებს გასაღების ბაზარს და 

ცოდნას მომავალი ბიზნესის მართვაზე რისკებისა და გამოწვევების წინაშე დგას. ქალისთვის, ეს 

კიდევ უფრო რთულია, რადგან მან ასევე უნდა იფიქროს, თუ როგორ დააკავშიროს მისი 

ბიზნესის საქმიანობა ოჯახთან, ბავშვებზე ზრუნვასთან და სხვა სოციალურ როლებთან. 

სტატისტიკურად ქალების მიერ გამომუშავებული შემოსავალი უფრო დაბალია, ვიდრე 

ანალოგიურ სამუშაოში კაცების მიერ მიღებული სარგო.  უფრო მეტიც, მათ იშვიათად აღიქვამენ, 

როგორც სერიოზულ ბიზნეს მეწარმეებსა ან პარტნიორებს. ამავე დროს, ბევრ ქვეყანაში ქალები 

სამუშაო ძალის დიდ ნაწილს წარმოადგნენენ და ხშირად საქმეში კრეატიულობით გამოირჩევიან. 

სხვადასხვა ქვეყანაში ქალთა მეწარმეობის განვითარების პროგრამა ფუნქციონირებს. ამ 

პროგრამების კონცეფცია ითვალისწინებს საჯარო და კერძო აქტორების ჩართულობას, ქალების 

მიერ წარმოქმნილ ბიზნესის საქმიანობასთან დაკავშირებული ბარიერების მოსახსნელად. 

როგორც საეთაშორისო საუკეთესო გამოცდილება გვიჩვენებს, ქალ მეწარმეების მხარდაჭერა 

დადებითად აისახება ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაზე, ამიტომ ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან და დონორ ორგანიზაციასთან ერთად ადგილობრივ ხელისუფლებას 

შეუძლია დიდი როლი ითამაშოს ქალების ბიზნესში ჩართულობის ხელშეწყობაში, რაც 

გამოიხატება, ისეთი პროგრამების ხელშეწყობაში, რომლებიც მიმართულნი იქნებიან მათთვის 

ბაზრებზე, ინფორმაციაზე, ცოდნაზე, კრედიტებსა თუ ინვესტორებზე, ტრენინგების  

ხელმისაწვდომობაზე, შესაძლებლობებისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.  

 

5.3. საწარმოო ზონები. საინვესტიციო ზონები. თავისუფალი ზონები 

ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფო ან ადგილობრივი ხელისუფლება მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქმნის განსაკუთრებულ არეალს, ბიზნესის საწარმოებლად. ასეთ არეალში 

ამისთვის განსაკუთრებული პირობები არის შექმნილი, რაც საგადასახადო შეღავათებს 

აუცილებლად არ ითვალისწინებს. როგორც წესი საგადასახო შეღავათები მოქმედებს 

თავისუფალ ზონებში. თუმცა ასეთ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების 

უფლებამოსილება ასეთ ტერიტორიაზე არ ვრცელდება. ადგილობრივი ხელისუფლების როლი 

ზონის შესაძლებლობების გამოყენებით მუნიციპლიტეტის სხვა ტერიტორიის განვითრებაა და 

ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი ზონის საწარმოებში დასაქმებაა. საწარმოო ზონა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაა, სადაც კონცენტრირებულია წარმოება და მუნიციპალიტეტის 

როლია შექმნას პირობები იქ მოქმედი საწარმოების განვითარებისა და სამუშაო ადგილების 

შექმნისათვის.  

საინვესტიციო ზონაც საწარმოო ზონის ანალოგიურად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაა, 

რომელსაც მუნიციპალიტეტი გამოყოფს ინვესტიციების მოსაზიდად. მუნიციპალიტეტი 

დაინტერესებულ ინვესტორებს სთავაზობს ადმინისტრაციული პროცედურების მოგვარებაში 

დახმარებას, ინფრასტრუქტურული სამუშაობის თანადაფინანსებას, და ა.შ. 
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5.4. ბიზნესის ხელშემწყობი უბნები 

ბიზნესის ხელშემწყობი უბნები (BID) პირველად შეიქმნა აშშ – ში მე XX საუკუნის 1960 – იან 

წლებში და ამჟამად მთელ მსოფლიოში არსებობს, მათ შორის სამხრეთ ევროპის სხვადასხვა 

ქვეყანაში, აფრიკაში, იაპონიაში, ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში. ბიზნესის ხელშემწყობი 

უბნები შენობების მესაკუთრეთა გაერთიანებებია. ისინი მართვაში იღებენ ქალაქის გარკვეულ 

უბნებს იქ არსებული ქონების ღირებულების გასაზრდელად საცხოვრებებლი პირობების 

გაუმჯობესებითა და ბიზნესი პირობების გაუმჯობესებით. უბნების მენეჯმენტი 

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისგან დამატებულ მომსახურებას საკუთარი სახსრებით.  

 

1.16. დამატებითი ლიტერატურა 

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney 2017. 

 

VI თავი. მეწარმეობის მხარდამჭერი მაგალითები საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყნების მუნიციპალიტეტებში 

6.1. მეწარმეობის მხარდამჭერა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 

 

 

მაგალითი 5. ბიზნესის ხელშემწყობი უბნების მაგალითები ამერიკასა და ევროპაში 

 ნიუ-იორკი, საარბრუკენი 

 აშშ, გერმანია 

 ინიციატივის მიზანია დაეხმაროს ქონების მესაკუთრეებს მონაწილეობა მიიღონ 

ქალაქის უბნის განვითარებაში, მათი უბანი აქციონ ბიზნესის განხორციელებისათვის 

მიმზიდველ ადგილად 

 მაგალითის წყარო: https://www.grandcentralpartnership.nyc/# 

https://www.saarland.ihk.de/ihk-

saarland/Integrale?SID=CRAWLER&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=44

7 

მაგალითი 6. მრავალშვილიანი ოჯახების ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამა  

 ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი  

 2019 წელი, საქართველო  

 პროგრამის მიზანია ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე რეგისტირებული და მცხოვრები 

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამა 

ეხმარება მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-

გადაიარაღების მსურველ მრავალშვილიან ოჯახებს, ოჯახის წევრების კი დასაქმებასა 

და კვალიფიკაციის ამაღლებაში. 

 მაგალითის წყარო: 

http://kutaisi.gov.ge/sites/default/files/2019_danarti_n3mravalshviliani_ojaxebis_mikro_da_mcir

e_mecarmeobis_proektebis_konkursis_programa_da_pirobebi.pdf 

https://www.grandcentralpartnership.nyc/
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=CRAWLER&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=447
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=CRAWLER&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=447
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=CRAWLER&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=447
http://kutaisi.gov.ge/sites/default/files/2019_danarti_n3mravalshviliani_ojaxebis_mikro_da_mcire_mecarmeobis_proektebis_konkursis_programa_da_pirobebi.pdf
http://kutaisi.gov.ge/sites/default/files/2019_danarti_n3mravalshviliani_ojaxebis_mikro_da_mcire_mecarmeobis_proektebis_konkursis_programa_da_pirobebi.pdf
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6.2. მეწარმეობის მხარდაჭერა უცხოეთის მუნიციპალიტეტებში 

 

 

 

 

VII თავი. საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობა 

7.1. ქსელური თანამშრომლობა და კლასტერები 

მაიკლ პორტერის (5, გვ.170) განმარტების თანახმად, კლასტერი არის გარკვეულ სფეროში 

ურთიერთდაკავშირებული კომპანიებისა და ასოცირებული ინსტიტუტების გეორაფიულად 

კონცენტრირებული ჯგუფი, რომელიც ხასიათდება ვერტიკალური (მომხმარებელი / 

მიმწოდებელი) ან ჰორიზონტალური (საერთო ბაზარი, მსგავსი ან მონათესავე ტექნოლოგია, 

შუამავლები და ა.შ) ურთიერთობით. 

კლასტერის 4 მოდელი არსებობს: „სამრეწველო რაიონი” (Industrial District), „ბირთვი-სხივი” 

(Hub-and-Spoke), მეოთხე - კლასტერი, რომელიც წარმოიქმნება საჯარო, სახელმწიფო ან 

არამომგებიანი ორაგნიზაციის გარშემო, 

 

 

7.2. საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობის საფუძვლები ადგილობრივ დონეზე 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა წარმოადგენს საჯარო პარტნიორსა და კერძო პარტნიორს 

შორის გრძელვადიან თანამშრომლობას, რომელიც ხორციელდება სამუშაოს შესრულების ან/და 

საჯარო მომსახურების გაწევის მიზნით. საჯარო და კერძო თანამშრომლობამ განსაკუთრებული 

როლი და მნიშვნელობა გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დიდ ბრიტანეთში შეიძინა, „კერძო 

საფინანსო ინიციატივის“ (Private Finance Initiative) ფორმატით. წარმატებულმა შედეგებმა 

მაგალითი 7. ბიზნესის მხარდამჭრი ინსტრუმენტები პოლონეთში  

 ქ. შეცინი 

 პოლონეთი 

 შეცინი ადგილობრივი ბიზნესის მხარდასაჭერად იყენებს სხვადასხვა 

ინსტრუმენტებს. მაგალითში განხილული იქნება ბიზნესინკუბატორის მაგალითი. 

 მაგალითის წყარო: https://www.szczecin.eu/en/baltic_neopolis/aktualnosci/15631-

business_incubator_launched.html 

მაგალითი 8. ადგილობრივ დონეზე კლასტერის შექმნის მაგალითი საქართველოში 

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი  

 2019 წელი, საქართველო  

 ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებში მიღებული 

გრანტით მუნიციპალიტეტმა დაინტერესებულიმ პირების ჩართულობით შეისწავლა 

ღვინის კლასტერის შექმნის შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტში. მხარეები 

შეთანხმდნენ პრეკლასტერულ სიტუაციაზე მუნიციპალიტეტში.  

 მაგალითის წყარო: www.m4eg.eu   

https://www.szczecin.eu/en/baltic_neopolis/aktualnosci/15631-business_incubator_launched.html
https://www.szczecin.eu/en/baltic_neopolis/aktualnosci/15631-business_incubator_launched.html
http://www.m4eg.eu/
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განაპირობა ის, რომ ეს ინოვაციური პრაქტიკა ფართოდ გავრცელდა და დამკვიდრდა ევროპასა 

და მთელ მსოფლიოში. 

საჯარო და კერძო პარტნიორობა საჯარო ხელისუფლებასა (სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი) და 

ბიზნესს შორის ურთიერთ-სასარგებლო თანამშრომლობაა, რომელიც მიმართულია საჯარო 

ინტერესების მქონე, საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტების ერთობლივად 

განხორციელებისკენ. თანამშრომლობის ეს მოდელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 

წარმატებით ხორციელდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, განათლება, 

ჯანმრთელობის დაცვა, წყალმომარაგება, სოფლის მეურნეობა და სხვა. 

ამ ტიპის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა როგორც სახელმწიფოს, ისე 

მუნიციპალიტეტისთვის, რადგან ამ გზით ახორციელებენ საზოგადოებიასათვის მნიშვნელოვან 

პროექტებს, რომელთა შესრულებისთვის საკმარისი საბიუჯეტო თანხები არ გააჩნიათ.   

პროექტებს სრულად ან დიდ წილად აფინანსებს კერძო პარტნიორი, რომელიც პროექტის 

განხორციელებით ღებულობს მოგებას, ხოლო საჯარო პარტნიორი ამ პროექტის ღირებულებას 

პროექტის მთლიანი არსებობის პერიოდისათვის ანაწილებს. ამავდროულად, საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობა სასარგებლოა კერძო სექტორისთვისაც, რადგან მას ეძლევა საშუალება, 

საკუთარი სახსრები მომგებიანად დააბანდოს საჯარო სექტორში და მიიღოს გარანტირებული 

მოგება. საჯარო და კერძო თანამშრომლობა ეფუძნება ურთიერთსარგებლიანობას. ორივე 

სექტორი ერთმანეთს სთავაზობს იმას, რაშიც უპირატესობა აქვს. ხელისუფლება ფლობს უძრავ 

ქონებას, ინფრასტრუქტურას, კომუნიკაციებს, ასევე, უფლებას, დააწესოს საგადასახადო 

შეღავათები, გასცეს ლიცენზიები და ნებართვები. კერძო სექტორი კი ფულს, „ნოუ-ჰაუს“ 

(შესაბამისი ცოდნა და ტექნოლოგიები) და მართვის გამოცდილებას, სწორედ ასეთ შემთხვევაში 

დგება თანამშრომლობა, რომელიც სასარგებლო და მომგებიანია ორივე მხარისთვის.   

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის განსაკუთრებული მახასიათებლებია: 

 კერძო სექტორი შეიძენს ინფრასტრუქტურულ სერვისებს და არა თავად 

ინფრასტრუქტურის ობიექტს; 

 ყალიბდება გრძელვადიანი ურთიერთობა, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობას 

დაგეგმილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხზე; 

 პროექტის დაფინანსების საკითხი გადასულია კერძო სექტორზე. ზოგჯერ, კომპლექსური 

შეთანხმების არსებობისას, დაფინანსების საკითხი შეიძლება გადანაწილდეს რამდენიმე 

პარტნიორს შორის. განსაკუთრებულ შემთხვევებში საჯარო სექტორის დაფინანსება 

შემოდის, რომელიც ემატება კერძო სექტორის მიერ გაწეულ ხარჯებს; 

 პროექტის მონაწილე ბიზნეს ოპერატორებსა და მათ გამოცდილებას მნიშვნელოვანი 

როლი აქვს პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე (დიზაინი, პროექტირება, 

მშენებლობა, დაფინანსება, ოპერირება); 

 საჯარო სექტორის კონტრიბუციის ძირითადი ნაწილია საჯარო ინტერესებიდან 

გამომდინარე საჭიროებათა განსაზღვრა, ასევე, მოსალოდნელი შედეგებისა და ხარისხის 

განჭვრეტა. ამასთან, საჯარო სექტორი იღებს ვალდებულებას, მონიტორინგი გაუწიოს მის 

მიერ განსაზღვრული საჭიროებების შესრულების პროცესს; 

 ორივე სექტორი აფასებს რისკებს და თავის თავზე იღებს იმ რისკს, რომლის გაძღოლაც 

მის პარტნიორზე უკეთ შეუძლია. 
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7.3. საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობის მოდელები  

 

ყველაზე ხშირად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის მოდელები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან: ქონებაზე საკუთრების 

უფლებით, ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულებით, რისკების გადანაწილებით, 

კონტრაქტის ხანგრძლივობით. ამ კრიტერიუმებით, საჯარო  და კერძო თანამშრომლობის 

ძირითადად გავრცელებული მოდელებია: 

 მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია 

 დიზაინი - მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია 

 დიზაინი - მშენებლობა - დაფინანსება - მართვა 

 მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია - გადაცემა 

 დიზაინი - მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია - გადაცემა 

 მშენებლობა - ექსპლუატაცია - გადაცემა 

 დიზაინი - მშენებლობა - ექსპლუატაცია - გადაცემა 

 

 

 

1.17. დამატებითი ლიტერატურა 

დავით დარსაველიძე, ნოდარ ძიძიკაშვილი, კობა კიკაბიძე, გიორგი დემურაშვილი, კარინა 

ბეჟანიშვილი (2019). „ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი წარმოებული 

პროდუქციის მოთხოვნა-მიწოდების შესაძლებლობების და პერიფერიული 

მომხმარებლების ინტერესების თაობაზე“.  

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney 2017. 

 

VIII თავი. სოციალური მეწარმეობა 

8.1. სოციალური მეწარმეობის არსი და როლი 

"სოციალური მეწარმეობა" ასოცირდება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ გაწეულ 

სხვადასხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობასთან, რომელიც მიზნად ისახავს მოგების მიღებას. 

მიღებული მოგება კი მათ მისიასთან და მიზნებთან შესაბამისად პოზიტიური სოციალური 

ცვლილებების განხორციელებას ემსახურება. ამერიკისა და ევროპის არამომგებიანი 

ორგანიზაციები მსგავს საქმიანობას დიდი ხანია ეწევიან, მაგრამ ტერმინი სოციალური 

მეწარმეობა სათავეებს გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან იღებს, ხოლო მისი განსაკუთრებით 

დინამიური განვითარება 90-იანი წლებიდან დაიწყო. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში არამომგებიანი ორგანიზაციები სოციალურ მეწარმეობას XIX 

საუკუნის ბოლოდან ახორციელებენ. ეკონომიკური მიდგომების გამოყენებით სხვადასხვა 

სოციალური პრობლემების მოგვარების მაგალითები არასამეწარმეო ორგანიზაციების მიერ 
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განსაკუთრებით გაიზარდა 70-იანი წლების შემდეგ, როდესაც სულ უფრო და უფრო მეტმა 

ორგანიზაციამ წამოიწყო ბიზნეს ტიპის საქმიანოებები უსახლკაროთა, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისათვის 

სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით. თუმცა, აშშ-ში სოციალური მეწარმეობის განვითარების 

გარდამტეხი ეტაპი 1993 წელი გახდა, როცა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლამ წამოიწყო “სოციალური 

მეწარმეობის ინიციატივა”. მალე მას მხარი აუბა სხვა პრესტიჟულმა უნივერსიტეტებმა, მათ 

შორის იელის და კოლუმბიის უნივერსიტეტებმა, სადაც დაიწყეს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო და 

ტრენინგ პროგრამების მომზადება. ევროპაში სოციალური საწარმოს განვითარებას პირველი 

იმპულსი იტალიის კოოპერატიული მოძრაობიდან მიეცა 1991 წლიდან, როცა იტალიის 

პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც შემოიტანა კოოპერატივების ახალი, სპეციალური 

ფორმა “სოციალური კოოპერატივი”. ამის შემდეგ სოციალური მეწარმეობა სწრაფად ვითარდება 

ევროპაში.  

ევროკავშირში მიღებული განმარტებით “სოციალური საწარმო არის სოციალური ეკონომიკის 

განმახორციელებელი კომპანია, რომლის მთავარი მიზანია სოციალური გავლენა და არა მათი 

მფლობელების და დაინტერესებული პირების მოგება. მისი საქმიანობა არის პროდუქტების და 

სერვისების მიწოდება ბაზარზე ინოცავიური და სამეწარმეო პრინციპებით და საკუთარ მოგებას 

უპირველეს ყოვლისა იყენებს სოციალური მიზნების მისაღწევად. მისი მართვის სტილი არის ღია 

და პასუხისმგებლობით განმსჭვალული და ახასიათებს თანამშრომელთა, მომხმარებელთა და 

დაინტერესებულ პირთა მაღალი ჩართულობა.” 

 

 

ფიგურა 2. განსხვავებები ბიზნეს, სოციალურ მეწარმეობასა და ქველმოქმედებას შორის 

 

 

 

 

 
 

შეუძლია მიიღოს 

მოგება, მაგრამ ასევე 

შეიძლება 

ეყრდნობოდეს 

შემოწირულობებსა და 

სპონსორებს. 

წარმატების გაზომვა 

რთულია.  

ფინანსურად უნდა 

იყოს მდგრადი, მაგრამ 

ფოკუსირებული 

პოზიტიური გავლენის 

შექმნაზე 

 

იღებს შემოსავალს 

 

წარმატება იზომება სოციალურ 

ან ბუნებრივ გარემოზე 

გავლენით  

 
მიზანი: მოგების მიღება 

 

ეფუძნება 

შემოწირულებებსა და 

სპონსორებს 

 

მიზანი: საზოგადოების 

სარგებელი 
 

წარმატება იზომება ფინანსური 

სტაბილურობითა და 

მომგებიანობით  

 

სოციალური საწარმო 
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ქვეყნებში სადაც სოციალური მეწარმეობა განვითარებულია, მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 

ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში. სოციალური მეწარმეობა ძველი 

პრობლემების ახლებურად მოგვარების საშუალებას იძლევა.  

 ინდივიდებისთვის სოციალური საწარმო შეიძლება იქცეს სოციალური ინკლუზიის 

მექანიზმად, რაც მათ დაეხმარება აღარ იყვნენ დამოკიდებულ მდგომარეობაში. 

ორგანიზაციებისთვის სოციალური საწარმო არსებობისთვის საჭირო რესურსების 

გენერირების ეფექტური მექანიზმია, რაც უზრუნველყოფს სხვა ინსტიტუტებზე 

დამოკიდებულებისგან თავის დაღწევის და სექტორში ოპერირებისას მხოლოდ საკუთარი 

წევრებისა და დამფუძნებლების თვალსაზრისის გათვალისწინების საშუალებას. 

 თემისთვის სოციალური საწარმო წარმოადგენს დამოუკიდებელი განვითარების 

სტრატე- გიას, დაფუძნებულს მხოლოდ საკუთარ რესურსებზე, რასაც შედეგად მოაქვს 

ჭეშმარიტი თვითრეგულირება და საერთო კეთილდღეობა. 

 სახელმწიფოსთვის კი სოციალური საწარმო წარმოადგენს „სოცუზრუნველყოფის 

მახიდან“ თავის დაღწევის რეალურ გზას. 

სოციალური საწარმოების სოციალური მიზნების სპექტრი ისევე მრავალფეროვანია, როგორც 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო სფეროები. ეს ორგანიზაციები სხვადასხვა გზით 

აღწევენ სოციალურ ცვლილებას გარემოში და სხვადასხვაგვარ როლებს თამაშობენ 

საზოგადოებაში. 

 სოციალური საწარმო შესაძლოა იყოს რისკის ქვეშ მყოფი, მარგინალურიან დაბალ 

შემოსავლიანი მოსახლეობის დამსაქმებელი და დასაქმების ხელშემწყობი. მსგავსი 

საწარმოები განსაკუთრებით ფართოდ არის გავრცელებული. მათი მიზანია გარკვეული 

ჯგუფების ინტეგრაცია დასაქმების გზით. დასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური 

საწარმოები ეფექტურად ახდენენ ისეთი ჯგუფების ინკლუზიას, როგორიცაა 

წამალდამოკიდებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ადამიანები, ყოფილი 

მსჯავრდებულები და პრობაციონერები, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი 

ადამიანები, რომელთა კონკურენტუნარიანობა დასაქმების ბაზარზე დაბალია, შშმ 

პირები, და სხვ. 

 მარგინალური მოსახლეობისთვის სერვისების მიმწოდებელი. სოციალური საწარმოები 

აწვდიან მოსახლეობის გარკვეულ ფენებს მათთვის აუცილებელ სოციალურ სერვისებს, 

როგორიცაა ჯანდაცვა, განათლება, დღის და სადღე-ღამისო ცენტრების მომსახურება, 

ტრანსპორტირება და სხვ. ამ ტიპის სოციალური საწარმოების სერვისების შემსყიდველი 

ხშირად არის ხელისუფლების ორგანოები. წარმატებული სერვისის მიმწოდებელი 

სოციალური საწარმოები ეფექტურად ახდენენ დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან 

თანხების მოზიდვას და ადამიანური და მატერიალური რესურსების მობილიზებას. ეს, 

ერთის მხრივ, ხელს უწყობს მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდებას და, მეორეს მხრივ, 

საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვას. 

 ნაკლებად მომგებიან მდგომარეობაში მყოფი ჯგუფის მიერ წარმოებული 

პროდუქტის/სერვისის გამყიდველი. მაგალითდ, საქართველოს ტრადიციული რეწვის 

ასოციაციის მიერ შექმნილი მაღაზია ეთნოდიზაინი. 

 სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ბიზნესი, როგორც აღვნიშნეთ, ასეთი 

სოციალური ბიზნესების მიზნები მრავალ სფეროს შეიძლება ფარავდნენ: 

გარემოსდაცვითი, კულტურული, საგანმანათლებლო და სხვ. 
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8.2. სოციალური და ბიზნეს მიზნების ბალანსი  

სოციალური საწარმოს მიზნები ასახავს იმ მოსალოდნელ შედეგებს, რომელიც უნდა დადგეს 

დროის გარკვეულ პერიოდში საწარმოს წარმატებული საქმიანობის შედეგად. სოციალურ 

საწარმოს მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს ჩამოყალიბებული მისი როგორც სოციალური, ისე ბიზნეს 

მიზნები, რასაც წვლილი შეაქვს საწარმოს მისიის განხორციელებაში. სოციალური მიზნები 

უკავშირდება სოციალური სარგებელის შექმნას და განსხვავდება ორგანიზაციების სამოქმედო 

სფეროსა და მისიიდან გამომდინარე. სოციალური მიზნების მაგალითებია ეკონომიკური 

შესაძლებლობების შექმნა ღარიბი ადამიანებისთვის, შშმ პირთა დასაქმება, გარემოს დაცვა, 

განათლება და სხვ. ბიზნეს მიზნები მიმართულია საწარმოს ფინანსურ სტაბილურობაზე. ბიზნეს 

კომპანიებში ფინანსური მიზნები უკავშირდება მის მოგებას. სოციალურ საწარმოს ფინანსური 

მიზნები შესაძლებელია იყოს განსხვავებული, მათი დაფინანსების საჭიროებიდან და ბიზნეს 

მოდელიდან გამომდინარე. 

სოციალური საწარმოს განმსაზღვრელია მისი სოციალური მიზნები. სოციალურ საწარმოებს 

მუდმივად უწევთ ბალანსის დაჭერა სოციალურ და ფინანსურ (ბიზნეს) მიზნებს შორის. 

ამისათვის მათ სხვადასხვა სტრატეგიები შეიძლება ჰქონდეთ. შესაძლებელია მოგების მიმართვა 

სოციალური მიზნების მისაღწევად, ან მაღალი ფასის დადება პროდუქტზე, ან პირიქით, 

შეღავათიანი ფასის დადება გარკვეულ სერვისებზე და პროდუქტებზე მათი ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის მიზნით. 

ორგანიზაციის გეგმებში ბიზნეს და სოციალური მიზნების ინტეგრაციის პრაქტიკა უკვე მრავალი 

წელია დამკვიდრებულია. ამის მაგალითებია: 

 საქველმოქმედო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ კომერციულ 

და ფინანსურ ინდიკატორებს სოციალური შედეგების გასაზომად; 

 ბიზნეს კომპანიები, რომლებიც ზრუნავენ კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის განვითარებაზე თავიანთ ორგანიზაციებში; ეს მიმდინარეობა მრავალ 

ქვეყანაში უფრო და უფრო მეტ მხარდაჭერას პოულობს სამთავრობო პოლიტიკაში; 

 საჯარო შესყიდვებისას იმ საზოგადოებრივი სარგებელისთვის მნიშვნელობა მინიჭება, 

რომელიც თემს მოუტანს გარკვეული საქმიანობების განხორციელება და ეს შესყიდვებში 

ერთ-ერთი კრიტერიუმია. 

8.3. სოციალური მეწარმოება და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება  

ეკონომიკური განვითარება აღარ ნიშნავს მარტო ეკონომიკის ზრდა, გლობალიზაცია კი იწვევს 

ადგილობრივი ეკონომიკების პოლარიზაციას, სოციალურ უთანასწორობას და ტერიტორიების 

იზოლაციას. გვჭირდება არა მარტო გლობალურიდან ადგილობრივზე გადასვლის პარადიგმის 

გადაწყვეტა, არამედ სტრატეგიების პრაქტიკული განვითარებაც: იმის მაგივრად რომ 

ვფოკუსირდეთ საბაზრო ძალებზე ან სახელმწიფო კეთილდღეობაზე - რაც ერთი მონეტის 2 სახეა 

- ახალი მიდგომაა გამოუყენებელი ადამიანური რესურსებზე კონცენტრირება. 

დიდი რიცხვი სოციალური ჯგუფების, სამეზობლოების, მუნიციპალიტეტეტბის და რეგიონების 

ასეთი ახალი მიდგომის ძიებაში არიან და გარკვეული გამოცდილებაც შეიძინეს. ბოლო 30-40 

წლის განმავლობაში გაჩნდა ბევრი ახალი ორგანიზაცია, რომლებიც იყენებენ სოციალური 

მეწარმეობის მიდგომებს. სოციალური საწარმოები დღეს ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების ყველაზე ახალი მოქმედი პირები არიან. ისინი ძირითადად აქტიურები არიან იმ 

სფეროებში, სადაც არც ტრადიციული კომპანიები მოქმედებენ და არც საჯარო სტრუქტურები. 
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მსყიდველობითი უნარით, ნაკლები კაპიტალით და ბაზრის სხვა შეზღუდვებით. 
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