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1.1	საქართველოს	ეკონომიკური	
მდ	გო	მარეობა	და	ზოგადი	
სოციალური	ფო		ნი
საბჭოთა წყობის დანგრევის შემდგომ პერიოდში 
საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაცია 
რთულ პირობებში მიმდინარეობდა. 1990იან წლე
ბში სახელმწიფოს მფლობელობაში არ სე ბული სა
წარ მოების პრივატიზაცია ძა ლიან ნელი ტემპით 
ხორციელდებოდა, სა გა რეო ვაჭ  რობა და შიდა წარ
მოება კი კატასტრო ფუ ლად მცირე იყო. 

2004 წლიდან საქართველოს მთავრობამ აქ ტიურად 
დაიწყო რეფორმების გატარება, იუ რი დიული ბაზის 
შექმნა და პრივატიზაციის პრო ცესი. შეიქმნა ახალი 
საგადასახადო კო დე ქსი, რომლის მეშვეობით 
არა მარტო გადა სა ხადების საერთო რაოდენობა 
შემცირ და, არამედ გადასახადების საპროცენტო 
გა ნა კვეთებიც, და გამარტივდა გადასახადების ად
მინისტრირება. 

ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე იმოქმე და 
2008 წლის რუსეთსაქართველოს ომმაც.  

ახალ საგადასახადო კოდექსში (2010) და წეს და 
შეღავათები მცირე და მიკრობიზნე სი სთვის. ტერ
მინი „მიკრობიზნესი“ ევროპუ ლი სტან დარტების 
შესაბამისად იქნა გა   ნ   მარ ტე ბული და გათავისუფლდა 

ყველა საგა დასახადო ვალდებულებისგან. რაც შე
ე ხება მცირე ბიზ ნესს, ის გადასახადისგან თავი
სუფლდება, თუ საწარმოს წლიური შემოსავალი 
200 000 ლა რს არ აჭარბებს. 

მიუხედავად ბიზნესგარემოს გამარტივებისა, სა
ქარ თველოში სოციალური ფონი კვლავ მძი მე 
რჩება – ისევ აქტუალურია უმუშევრობა და მზა
რდი სიღარიბის დონე, ქვეყანაში კვლავ მო საგ ვა
რებელია სოციალური პრობლემები.

2011 წელს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 
მოსახლეობის წილმა საქართველოს მთლიანი 
მოსახლეობის 9.2%ს მიაღწია. გარდა უკი დურესად 
ღარიბი მოსახლეობისა, უმწეო მდ გო მარეობაში 
მყოფი ოჯახების მონაცემთა ბა ზაში 2007 წლიდან 
2011 წლის ჩათვლით რეგისტრირებულია ნახევარ 
მილიონზე მე ტი ოჯახი (509.3 ათასი ოჯახი) და 
მათგან მხო ლოდ 26% იღებს შემწეობას.

საქართველოში რთულ სოციალურ ფონს უმუ
შევრობის დონის ზრდაც ემატება. 2011 წლის 
მო ნაცემებით, უმუშევრობის დონე 15.1%ს შეა
დ  გენდა (2006 წელს – 13.6%). უმუშევრობის 
დო   ნის ზრდა, სახელმწიფო დაწესებულებებში 
გან  ხორციელებული რეორგანიზაციის გარდა, ნა წი
ლობრივ ინვესტიციების კლებამ და ახა ლი სამუშაო 
ადგილების ნაკლებობამაც გა მო იწვია. 

1.	შესავალი	
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს 20122013 წლებში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
(UN Women) დაკვეთით და საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 
განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაციასთან თანამშრომლობით განხორციელებული 
ორი კვლევის  „დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისთვის 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სერვისებზე ხელმისაწვდომობა“ (2012) და „ქვემო 
ქართლში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სერვისებზე ეთნიკური უმცირესობების ქალთა 
ხელმისაწვდომობისათვის არსებული ბარიერები და შესაძლებლობები“ (2013)  შედეგებს. 

კვლევის შედეგები მოიცავს მთავარ დასკვნებს ქალების ეკონომიკური გაძლიერების 
კუთხით და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სენსიტიურობას გენდერული 
თვალსაზრისით. ანგარიშის ბოლოს წარმოდგენილია რეკომენდაციები შესწავლილი 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სერვისებსა და საქმიანობაში გასათვალისწინებლად 
და მოცემულია პრაქტიკული მითითებები, თუ როგორ უნდა განახორციელონ აღნიშნულმა 
ორგანიზაციებმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების“ 
შვიდი პრინციპი თავიანთ საქმიანობაში. 
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აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის მაჩვენებელი 
საგრძნობლად განსხვავდება სოფლის და ქა ლაქის 
მოსახლეობას შორის. ქალაქებში უმუ   შევრობის 
დონე 26.5%ს შეადგენს, მა შინ, როცა სოფე ლ ში ეს 
მაჩვენებელი 2011 წლის მონაცემებითვე  6.5%ს 
არ აღე მა ტება.1 სოფლის მოსახლეთა უმეტესობა 
თვით  და საქმებულია და ძირითადად სოფლის მე
ურ ნეობას ეწევა. მიუხედავად ამისა, მათი 63% 
მოწყვლად სო ციალურ ფენას განეკუთვნება.2 

მიკრობიზნესის არსებობას და განვითარებას 
ქვე    ყანაში სიღარიბის დაძლევისთვის უნ და შე
ეწყო ხელი. მიკროსაფინანსო ორგა ნი ზა  ცი ე
ბის ხელშეწყობა და მათი განვითარება საქარ
თვე  ლოს ეკონომიკური განვითარებისა და 
არ   სე   ბული მძიმე სოციალური ფონის კონ ტექსტში 
უნ   და განიხილებოდეს. 

1.2	მიკროსაფინანსო	ორგანიზა-
ციები	(მისო)	საქართველოში
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები (მისო) 1970იან 
წლებში აზიაში ჰუმანიტარული და გა  ნვი თარებაზე 
ორიენტირებული ფინანსური ინ სტი ტუტების გაე
რ თიანებული ძალისხმევის შე  დეგად წარმოიშვა. 
შესაბამისად, მიკროსა ფი  ნანსო ორგანიზაციების 
მიზანს არა მხო ლოდ ფინანსური ინტერესი უდევს 
საფუძ ვ ლად, არამედ მათ ერთერთ მთავარ ფუ  ნ
ქციას სო ციალური პრობლემების გადაჭრა და ღა
რიბი მო სახლეობის ეკონომიკური და სო  ცია ლური 
ინ ტეგრაცია წარმოადგენს. 

საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანი
ზა       ცი  ების საქმიანობა 2006 წლის 18 ივნისის 
№3482რს კანონით რეგულირდება. კანონი და
წ ვრი ლებით აღწერს ამ ორგანიზაციების სა  ქ 
მი ანობის მოწესრიგებისთვის საჭირო ვა ლ დე
ბულებებს, მიკროსესხების გაცემის პი     რო  ბე ბს და 
მოითხოვს მსესხებლის ინ ფო   რ  მაციის კონფი
დენციალურობას. მიკრო სა ფი  ნანსო ორ     გა ნი  ზა
ცი ების მარეგულირებელი სა ხელ მ წი   ფო ორგანო 
საქართველოს ეროვ ნუ ლი ბა ნკია, რომელიც ასე
ვე ახდენს აღ ნი შნუ ლი ორგანიზაციების რეგის
ტრირებას ორი სხ ვა დასხვა სახის (სააქციო სა
ზოგადოება ან  და შე ზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზო გადოება) იური დიულ პირებად. კანონის თა
ნახმად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და სარე

გი სტრი რებლად უნდა გააჩნდეთ საწყისი კა პიტალი 
არანაკლებ 250 000 ლარის ოდე ნო ბით. 

დღესდღეობით საქართველოს ეროვნულ ბან
კში რეგისტრირებულია 64 მიკროსაფინანსო ორ
განიზაცია3 და მათი რაოდენობა ყოველ წე    ლს მა
ტულობს. 

საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს კონ ფ
ლიქტის შემდეგ მსოფლიო ბანკისა და გა ეროს 
მიერ განხორციელებული პოსტკონ ფლიქტური სა
ჭიროებების შეფასების შე დე გად დადგინდა, რომ 
საქართველოს ეკო   ნომიკური განვითარებისთვის 
და სოცია ლუ   რი პრობლემების მოგვარებისთვის 
მნი შვნე ლოვანია ქვეყანაში მი კროსაფინანსო სფე
როს განვითარება.4 

20082009 წლებში საქართველოში მოწ ყვლადი 
სოციალური ფენების ეკონო მიკური გაძლიერების 
მიზნით განხორ ციე ლდა პრო ექტი ეუთოსა და 
გაეროს დაფი ნან სე  ბით საქართველოს ეკო
ნომიკისა და მდ გრა დი განვითარების სა მი
ნის ტროსთან (შე მ დგომში „ეკონომიკის სა
მი  ნი  სტრო”) თა ნამშრომლობით. აღნიშნული 
პრო   ექტისთვის მთლიანად 4.4 მილიონი ევრო გა
მო იყო. აქე დან 2 მილიონი ევრო მიმართული იქნა 
სპეციალურად მიკროკრედიტების პროგ რამისთვის. 
მიკროსაფინანსო პროგრამაში მო ნაწილეობა 
წინასწარ შერჩეულმა ექვსმა მი კროსაკრედიტო 
ორგანიზაციამ და ამჟა მინ დე ლმა ბანკმა „კონ სტა
ნტამ“ მიიღეს. პროექტი წარმატებულად შე ფასდა.5

მისოების განვითარებისა და მათი ინტე რე სების 
დაცვის მიზნით 2009 წლის აგვისტოში ცხრა მი
კროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ შეიქმნა სა
ქართველოს მიკროსაფინანსო ორგა ნიზა ციების 
გან ვითარებისა და მხარდაჭერის ასო ცი აცია. ამ 
დროისათვის ასოციაციის შემადგენ ლობაში 10 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შედის.6 
 

1  რიცხვები დაფუძნებულიასაქართველოს  სტატისტიკის 
დეპარტამენტის 2012 წლის მონაცემებზე (http://geo
stat.ge)

2  European Training Foundation, 2012

3 საქართველოს ეროვნული ბანკი, 2013
4 Joint Needs Assessment, 2010
5 Pallen, Dean. (2010). ‘Final Evaluation of the  

Inclusive Financial Systems in Georgia’, Early Recovery 
Efforts in Georgia, funded by the European Union and 
implemented by the United Nations Development Pro-
gramme (UNDP).

6  „ალიანს ჯგუფი“, „კრისტალი“, „ფინაგრო“, „კრედო“, 
„ფინკა საქართველო“, „ლაზიკა კაპიტალი“, 
„ინტელექსპრესი“, შპს „თბილმიკრო კრედიტი“, შპს 
მისო „ინტელნეტი“ და ”TAM კრედიტი“.
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საქართველოს ეროვნული ბანკის შეფასებით, 
მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების აქტივები ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში საგ რძნობლად 
გაიზარდა და მსგავსი ინსტი ტუტების ბაზარი 
ქვეყანაში საკმაოდ დიდია. 2012 წლის ბოლოს 
მიკროსაფინანსო ორ გა ნიზაციების მთლიანი 
აქტივები 2011 წელ თან შედარებით 53%ით 
გაიზარდა და 678.0 მილიონი ლარი შეადგინა. 
მთლიანი კა პი ტალი ამავე წელს 33%ით გაიზარდა 
და 170.6 მილიონი ლარი შეადგინა, მაშინ, როცა 
მთლიანი ვალდებულებები 508.3 მილიონი ლარი 
იყო და 2011 წლის ვალ დე ბუ ლებებს 61%ით 
აღემატებოდა.7

2010 წელს საქართველოს მასშტაბით 4 000 
საოჯახო მეურნეობის გამოკითხვის შედეგად 
ჩატარებული „მიკროსაფინანსო ბაზრის კვლე
ვის“8 დასკვნები ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმია ნობის 
არეალი საკმაოდ ფართოა და მათ სერ ვისებზე 
მოთხოვნაც დიდია საქართველოს ტე რიტორიაზე:

• ბიზნესსესხზე მოთხოვნა განაცხადა შესწავ
ლილი სეგმენტის 45.8%მა; 

• სამომხმარებლო სესხის აღების სურვილი 
დაახლოებით 22.7%მა გამოთქვა;

• სესხის სასურველ ტიპებს შორის 93.9% უპი
რატესობას ინდივიდუალურ სესხს ანიჭებს;

• ბიზნესსესხის საშუალო სასურველი ოდე ნობა 7 
053 ლარია;

• სამომხმარებლო სესხის საშუალო სასურვე ლი 
ოდენობა 3 938 ლარია;

• სასტარტო კაპიტალი მთელი ქვეყნის მას შტ ა ბით 
საშუალოდ 4 623 ლარია;

• საბრუნავი კაპიტალი მთელი ქვეყნის მას შტა ბით 
საშუალოდ 3 492 ლარია.

აღსანიშნავია ისიც, რომ კვლევის შედეგად გა
მოკითხული საოჯახო მეურნეობის მქონე პირთა 
დაახლოებით 39.8% ფლობს ისეთ უძრავ და მო
ძრავ ქონებას, როგორებიცაა საცხოვრებელი სა
ხლი, მიწა, კომერციული ფართი, ტრანსპორტი, 
საწარმო. მათი 13.4% (4 000 გამოკითხული პი
რიდან) არ იყენებს აღნიშნული ტიპის ქონებას და 
არ ეწევა ეკო ნომიკურად აქტიურ საქმიანობას. 

1.3	გენდერული	პოლიტიკა	
საქარ	თ	ვე	ლოში
1994 წელს საქართველო შეუერთდა გაეროს 
კონვენციას „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყვე
ლა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” (CEDAW). შე
საბამისად, ქვეყანამ აიღო ქვე ყანაში გენდერული 
პოლიტიკის გატარების და მიღწეული შედეგების 
შეფასების შესახებ პერიოდული ანგარიშების 
წარდგენის ვა ლ დე ბულება. 2013 წლის ჩათვლით, 
საქარ თ ველოს მთავრობამ უკვე ხუთი ანგარიში 
ჩააბარა გაეროს გენდერული კუთხით გან
ხორციელებული სხვა დასხვა საქმიანობის შე სა
ხებ. ქვეყანაში გრძე ლ დება ქალთა ეკო ნომიკური 
გაძ ლიერების, მათი უფლებების დაცვისა და ინ
სტიტუციური თუ იურიდიული საფუძვლების შექმნისა 
და დახვეწის პროცესი.

საქართველომ აგრეთვე მიიღო ეროვნული სა
მოქმედო გეგმა 20122015 წლებისათვის გა ეროს 
უშიშროების საბჭოს „ქალებზე, მშვი დო ბასა და 
უსაფრთხოებაზე” №1325, №1820, №1888, №1889 
და №1960 რეზოლუციების შე სასრულებლად.9  

2010 წლიდან საქართველოში არსებობს კა ნონი 
„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ (№ 2844
Iს). აღნიშნული კანონი ადგენს ქა ლე ბისა და 
მამაკაცებისთვის საქართველოს კონსტიტუციით 
მინიჭებულ უფლებებს, თავი სუფლებებს და შე
საძლებლობების ძირითად გარანტიებს, მათი 
განხორციელების მექანი ზმებსა და პირობებს. 
კანონის მთავარი მი ზანია, „უზრუნველყოს სა
ზოგადოებრივი ცხო ვ რების ყველა სფეროში დი 
ს  კრიმინაციის დაუშვებლობა, სათანადო პი  რო  
ბების შექმნა ქალისა და მამაკაცის თა ნას წორი 
უფლებების, თავისუფლებებისა და შე საძ ლებ ლო
ბების რე  ა ლიზაციისათვის, ხელი შე  უწ ყოს დის კრი  
მინაციის თავიდან აცილებასა და აღ მო  ფხვრას“. 

კანონის შესაბამისად, პარლამენტში შეიქმნა გენ
დერული თანასწორობის საბჭო და მას სა ქარ
თველოს გენდერული პოლიტიკისა და სამო ქმედო 
გეგმის შესრულების კოორ დი ნი რება დაე ვალა.10 

7   საქართველოს ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიში, 
2012.

8   ACT Research,(2010). “მიკროსაფინანსო ბაზრის 
კვლევა”. თბილისი, საქართველო.

9 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/  
 docs/AdvanceVersions/GeorgiaAnnexVII.pdf
10 http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.  
 action?measureId=54983&baseHREF=country&  
 baseHREFId=542
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საბჭოს უშუალო მონაწილეობით, სხვა დაინ ტე რე
სებულ არასამთავრობო ორგანიზა ცი ებ  თან, სა
ხელმწიფო დაწესებულებებსა და სა ერ   თაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამ შრო მ ლობის საფუძველზე, 
2011 წელს შე ი ქ მნა 20112013 წლების სამოქმედო 
გეგმა „გენდერული თა ნასწორობის უზრუნველ სა
ყოფად“ (№4672–Iს). 

გეგმაში აღნიშნული პუნქტები სოციალური, პო
ლი ტიკური და ეკონომიკური ცხოვრების მნი შვნე
ლოვან ასპექტებს მოიცავს და შეეხება ქალისა და 
მამაკაცის სრული და თანაბარი მო ნაწილეობის 
წახალისებას სხვადასხვა სა ხის საქ მიანობაში.

ეს აჩვენებს, რომ არსებობს პოლიტიკური ნება ქა
ლთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით მუ შაობის 
ხელშეწყობისთვის.

მიუხედავად ამისა, მსოფლიო ეკონომიკური ფო  
რუმის მიერ ყოველწლიურად წარმოებულ ან  
გარიშში გენდერული უთანასწორობის ინ დე ქ  სის11 
მიხედვით საქართველოში მაჩვენე ბ  ლები პროცესის 
რეგრესზე მიუთითებს. ინ დექ   სის მიხედვით, 2010 
წლის მონაცემებით, საქართველომ 134 ქვეყანას 
შორის 88ე, ხოლო 2012 წლის მონაცემებით  
85ე ადგილი დაიკავა და, შესაბამისად, მოხვდა 
ისეთი ქვე ყ ნების სი აში, როგორებიცაა ინდონეზია 
(ინდექსი 87), კვიპროსი (ინდექსი 86), ტა ჯიკეთი 
(ინდექსი 89) და ელსალვადორი (ინ დექ სი 90). 

1.4	გაეროს	ქალთა	ორგანი-
ზაციის	(UN	WOMEN)	ქალთა	
ეკონომიკური	გაძლიერების	
პრინციპები
მრავალ განვითარებად ქვეყანას, გარდა სო ცია
ლური და ეკონომიკური სიდუხჭირისა, ხშირად 
ახასიათებს სოციალური უთანასწო რო ბაც, როდესაც 
ქალების, როგორც მნიშვნე ლოვანი სოციალური 
კაპიტალის, გამოყენება ეკონომიკურ საქმიანობაში 
არ ხდება. ეს კი უარყოფით ზეგავლენას ახდენს არა 
მარტო ქალების და მათი ოჯახების ცხოვრებაზე, 
არა მედ ზოგადად საზოგადოების სტრუქტურაზე და 
კეთილდღეობაზე. 

საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად ცდი
ლობენ, შეიტანონ დღის წესრიგში  ქალთა ეკო
ნომიკური გაძლიერების საკითხი და შექმნან 
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის აუ
ცი  ლებელი საერთაშორისო პრინციპები. 2008 
წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, „გა ე როს 
გლობალურ შეთანხმებასთან“ (UN Global Com
pact)12  ერთად, მრავალი დაინ ტე რესებული მხარის 
თანამონაწილეობით, მოა წყო საკონსულტაციო 
შეხვედრები, რაც ბიზ ნე სის სფეროში არსებული 
რეალობის გაგებასა და გააზრებას ემსახურებოდა. 
შედეგად, 2010 წელს შეიქმნა ქალთა ეკონომიკური 
გაძ ლი ერების შვიდი ძირითადი პრინციპი, რო
მ ლებსაც ეწოდება „ქალთა გაძლიერების პრინ
ციპები: თანასწორობა ნიშნავს ბიზნესს“.13 

ეს პრინციპები ეხმარება კერძო კომპანიებს ქა
ლთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის სა ჭირო 
პო ლიტიკისა და პრაქტიკის შექმნა ში. ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერება გუ  ლის ხმობს მათ აქ
ტიურ მონაწილეობას ეკო ნო მიკური საქმიანობის 
ყველა ასპექტში:

1. ხელმძღვანელობის მიერ გენდერული თა ნა ს
წორობის ხელშეწყობა;

2. თანაბარი შესაძლებლობები, ჩართულობა და 
დისკრიმინაციის დაუშვებლობა;

3. ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და ძალა დო
ბისგან თავისუფლება;

4. განათლება და ტრენინგი;
5. საწარმოს განვითარება, მიწოდება და მარ

კეტინგი;
6. თემის ლიდერობა და ჩართულობა;
7. გამჭვირვალობა, ინდიკატორების შექმნა და 

ანგარიშგება.

აღნიშნული შვიდი პრინციპი არა მარტო სა ერ 
თა  შორისო ორგანიზაციებსა და კერ ძო კო  მ პა
ნი  ე ბთან არის შეთანხმებული, არა მედ მრა ვა ლი 
ქვე ყნის მთავრობებსა და არასამ თავ რობო ორგა
ნი ზაციებთანაც.

11 აღნიშნული ინდექსი ოთხ სფეროს მოიცავს, ესენია: 
ქალთა და მამაკაცთა ეკონომიკური საქმიანობა და 
შესაძლებლობები, განათლების მიღება, ჯანმრთელობა 
და სიცოცხლისუნარიანობა და პოლიტიკურ სფეროში 
მოღვაწეობა (http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GenderGap_Report_2012.pdf). 

12  „გაეროს გლობალური შეთანხმება” (UN Global 
Compact) შეიქმნა 2000 წელს გაეროს ინიციატივით. 
მისი მისიაა, მსოფლიო მასშტაბით კომპანიებმა მიიღონ 
და განახორციელონ სოციალური პასუხისმგებლობისა 
და მდგრადი განვითარების საფუძვლებზე შექმნილი 
პოლიტიკა და პრაქტიკა. (http://www.unglobalcom
pact.org/). 

13  დეტალურად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შვიდ 
პრინციპზე იხ. „გაეროს გლობალური შეთანხმების” 
ინტერნეტგვერდი: http://tinyurl.com/9w686uq .
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2.1	კვლევის	მიზანი		
კვლევის მიზანი იყო, ერთი მხრივ, გაანა ლი
ზებულიყო კვლევაში მონაწილე მიკროსა ფი 
ნა ნსო ორგანიზაციების მიერ გაეროს ქა ლ თა 
ორგანიზაციის ქალთა ეკონომიკური გაძ ლიე რების 
პრინციპების პრაქტიკაში გატა რება და მათი ხა
რისხი და, მეორე მხრივ,  შე ს წავლილიყო მი
სოების მომსახურებებზე ხე ლმისაწვდომობა 
დე ვ  ნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქა
ლე ბი  სათვის (2012 წლის კვლევაში) და ქვემო 
ქა რ თლში მცხოვრები ეთნიკური  უმცირესობის 
წარ მომადგენელი ქალებისათვის (2013 წლის კვ
ლევაში). 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, მოპოვებული ინ
ფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, შემდეგ ორ 
მთავარ კითხვაზე უნდა გაცემულიყო პა სუხი: 

• როგორია განვითარებაზე ორიენტირებული 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სპეცი ფი
კა, რამდენად არიან ისინი გენდერის კუ  თხით 
სენსიტიურები და რამდენად ხელმ ძღვანელობენ 
თავიანთი მუშაობის პროცესში „ქალთა ეკო
ნომიკური გაძლიერების“ შვი დი ძირითადი პრი
ნციპით?

• რა ხელისშემშლელი პირობები და რა შე
სა ძ ლებლობები არსებობს დევნილი და კო
ნ   ფლიქტით დაზარალებული და ეთნი კუ  რი 
უმცირესობის წარმომადგენელი ქა ლე ბის თვის 
განვითარებაზე ორიენტი რე ბუ ლი მი კრო
საფინანსო ინსტიტუტების სე რ ვისების ხელ
მისაწვდომობისა და ამ სე რ ვისებით სა რ გებ ლო
ბისთვის?

კვლევის საბოლოო შედეგის სახით, განვი თარებაზე 
ორიენტირებული მისოებისთვის, უნდა შექმნილიყო 
რეკომენდაციები როგორც „ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერების“ შვიდი ძირითადი პრინციპისა და 
გენდერული სენ  სი ტიურობის ხელშეწყობისთვის, 
ისე შეს წავ ლილი მისოების სერვისებზე ხელ
მისაწვ დომობისა და ამ სერ ვისებით სარგებლობის 
გა უმჯობესებისთვის დე ვ ნილი და კონფლიქტით 
დაზარალებული და ეთნი კური უმცირესობის წა 
რმომადგენელი ქა ლე  ბი სთვის.

2.2	კვლევის	მეთოდოლოგია	
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ორივე კვ
ლევის პროცესში გამოყენებული იქნა ხარი
სხობრივი მეთოდოლოგია, რაც მოიცავდა 
რო     გორც „საკაბინეტო კვლევას“ – მეორადი წყა
რო   ების ანალიზს, ასევე ფოკუსირებული ჯგუფური 
დისკუსიებისა და ჩაღრმავებული ინტერვიუების 
გზით ინფორმაციის მოპოვებას.
 
რაც შეეხება კვლევის გეოგრაფიულ არეალს, 
2012 წლის კვლევა მოიცავდა წინასწარ შერ ჩეულ 
გეოგრაფიულ არეალს – თბილისი, შიდა ქართლი, 
სამეგრელო და იმერეთი, ხოლო 2013 წელს იგი 
შემოიფარგლა მხოლოდ ქვე მო ქარ თლის რე გი
ონით. 

საკაბინეტო კვლევისას მოძიებული, შესწავ ლი ლი 
და გაანალიზებული იქნა შემდეგი მა სალა:

• კვლევის თემასთან დაკავშირებული კანონ მ
დებლობა;

• საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორ გა ნი  ზა
ციებისა და ინსტიტუტების მიერ ჩატა რე ბული 
კვლევები და მათი ანგარიშები;

• მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების შინაგა ნა წესები 
და ორგანიზაციის ელექტრონულ გვერ დებზე გა
ნ თავსებული ინფორმაცია;

• ბეჭდვითი და ელექტრონული მედიის საშუ ა ლე
ბით მოპოვებული ინფორმაცია;

• სტატისტიკური მონაცემები.

ფოკუსირებული ჯგუფური დისკუსიები და ჩა ღ  რმა
ვებული ინტერვიუები წინასწარ გან საზ ღ ვრულ, 
რამ დენიმე კატეგორიად დაყოფილ, პი რებს/ორგა
ნიზაციებს მოიცავდა:

• დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული 
ქა ლები (2012 წლის კვლევაში) და ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები (2013 
წლის კვლევაში), რომლებსაც არა აქვთ მიკ
როსესხები აღებული;

• დევნილი და კონფლიქტით დაზარა ლე ბუ ლე
ბი ქალები (2012 წლის კვლევაში) და ეთ   ნი
კური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები 
(2013 წლის კვლევაში), რომლებიც იყვნენ 
შესწავლილი მიკროსაფინანსო ორ განიზაციების 
კლიენტები და მისოდან ჰქო ნდათ აღებული 
ნებისმიერი ტიპის სესხი;

2.	კვლევის	მიზნები	და	მეთოდოლოგია
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• მიკროსაფინანსო ორგანიზაციათა წარ მო მა დ გე
ნ ლები – 2012 წლის კვლევაში მო ნა წილეობდა 
6, ხოლო 2013 წლის კვ ლე ვაში 3 მისო;

• ექსპერტები და არასამთავრობო, საერთა შო  
რისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების წარ
მომადგენლები,14 რომლებიც ქალთა სა კით ხე
ბზე მუშაობენ;

• სახელმწიფო დაწესებულებები.15 

14   საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის 
განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაცია; 
ფონდი „ტასო“; გაეროს განვითარების პროგრამა; 
ორგანიზაცია „ამაგდარი“; ქეთი მახარაშვილი, 
ექსპერტი; საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 
ასოციაცია; ასოციაცია „დეა“, საქართველოში 
აზერბაიჯანელ ქალთა ასოციაცია; საქართველოს 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია; 
სამოქალაქო განათლებისა და ინტეგრაციის ცენტრი; 
ქართული ენის სწავლების ცენტრი; „აიაიპი“ 
ბოლნისის ენის სახლი; ეროვნული უმცირესობის 
ევროპული ცენტრი კავკასიაში; ქალთა საერთაშორისო 
ბიზნესის ასოციაცია; ორი აზერბაიჯანული სკოლის 
დირექტორები.

15   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო; საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი, ომბუდსმენის ოფისი.

ფოკუსირებულ ჯგუფურ დისკუსიებზე განხი ლუ
ლი იქნა მოსახლეობის სოციალური და ეკო ნო
მიკური პრობლემები, არსებული და სა  სურველი 
ეკონომიკური საქმიანობა და გა ირ კვა, თუ რამდენად 
ინფორმირებულები არი ან მონაწილეები ფინანსური 
ინსტიტუტების, კერ ძოდ, მისოების, საქმიანობის 
შე სახებ, ასევე და დგინდა ინფორმაციის მიღების 
წყა როები და ა.შ. 

სხვადასხვა კატეგორიის რესპონდენტებთან ჩა ღ
რმავებული ინტერვიუების და ფოკუსჯგუ ფე ბთან 
დისკუსიების ჩასატარებლად წინას წარ შემუშავდა 
სპეციალური კითხვარები. თი  თოეული ინტერვიუსა 
თუ დისკუსიისთვის კი თხვარის მორ გება ხდებოდა 
კონკრეტულ რე სპონდენტზე.
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3.1	განვითარებაზე	ორიენტირე-
ბული	მიკროსაფინანსო	ორგანი-
ზაციები	და	მათი	სერვისები
კვლევაში მონაწილეობისთვის 6 მიკროსა ფი
ნანსო ორგანიზაცია შეირჩა: „ლაზიკა კაპი ტალი“, 
„კრისტალი“, „კრედო“, „ფინაგრო“, „ალიანს ჯგუ
ფი“ და „ფინკა საქართველო“.16 აღ სანიშნავია, 
რომ 2012 წლის კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 
ექვსივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ, თუმცა 
2013 წლის კვლევაში მონაწილეობდა მხოლოდ 
3 მისო, კვლევის გე ოგრაფიული სპეციფიკიდან 
გამომდინარე. ჩა მოთვლილი ორგანიზაციები გან
ვი თარებაზე ორი ენტირებული ორგანიზაციებია და 
მათ მა უმეტესობამ სათავე არასამთავრობო სექ ტო
რიდან დაიდო 1990იანი წლების შუა პერი ო დიდან 
მოყოლებული.

ორგანიზაციები რეგისტრირებულია მიკროსა ფი
ნანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონის თანახმად 
და მათ აქვთ საქართველოს ერო ვნული ბანკის 
ლიცენზია, რომ თავიანთი საქ მი ანობის ფარგლებში 
წარმართონ ყველა ის ფინანსური ოპერაცია, რაც 
კანონით არ ეკრ ძალებათ.

ეს ორგანიზაციები თავიანთი საქმიანობით თი თქმის 
ყველა რეგიონს მოიცავს, სადაც სა ქარ თველოს 
კანონმდებლობა ვრცელდება.

ორგანიზაციების ძირითადი პროდუქტია სესხი 
(თუმცა ისინი აგრეთვე ეწევიან კონსულტაციებს, 
ძირითადად, ბიზნესგეგმის შექმნაში). ექვსი
ვე შესწავლილი მისო გასცემს ბიზნესის, სო ფ 
ლის მეურნეობისა და სამომხმარებლო სეს  ხებს. 
სეს ხი გაიცემა ეროვნულ და უცხოურ ვა ლუ ტაში 
(აშშ დოლარში). სესხები არის რო გორც ინდი
ვიდუალური, ისე ჯგუფური. სე ს  ხის მოცულობა, 
საპროცენტო განაკვეთი, სა  შეღავათო პერიოდი და 
ხანგრძლივობა წე ს დება თავად ორგანიზაციების 
მიერ და გა ნსხვავდება სესხის ტიპის მიხედვით. 
სესხის ვადა 3 თვიდან 5 წლამდე მერყეობს. 
სეზონური საქმიანობისთვის გამიზნულ სესხზე 
მისოები დაახლოებით 36 თვიან საშეღავათო პე
რი ოდს იძლევიან. რაც შეეხება სესხის სიდი დეს, 
იგი 200 ლარიდან იწყება და მაქსიმუმ  50 000 

ლარს შეადგენს. გაცემულ სესხებზე და წე სებული 
წლიური პროცენტი მერყეობს 17%დან 38%მდე.17 
პროცენტი არსებობს ფიქსირებული და კლებადი. 
ფიქსირებული პრო ცენტის გადახდისას ძირითადი 
თანხა არ მცირდება, ხოლო კლებადი პროცენტის 
გა დახდისას გადახდილი თანხა აკლდება ძირითად 
თანხას და გადასახდელ პროცენტს ერთდროულად 
და შემდგომში გა დასახდელი პროცენტი დარჩენილი 
თანხიდან ითვლება.

ორგანიზაციები სესხს გასცემენ როგორც იუ რიდიულ, 
ისე ფიზიკურ პირებზე. სესხის აღე ბისას პირი უნდა 
იყოს, სულ მცირე, 18 წლის ასაკის საქართველოს 
მოქალაქე და უნდა აკმაყოფილებდეს სესხის 
პირობებს. ორ გა ნიზაციები სესხის გაცემისას 
მოითხოვენ სესხის უზრუნველყოფას: გირაოს, 
საბანკო გარანტიას ან თავდებობას. გირაოში 
უმეტესწილად უძ რავი და მოძრავი ქონება 
მოითხოვება. შე მოსავლად ითვლება ხელფასი 
ანდა ეკო ნომიკური საქმიანობიდან მიღებული 
თანხა, საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლობლის 
გზავ ნილი და სახელმწიფო ფულადი დახმარება.

ჯგუფური სესხი სოლიდარული პასუხის მგე ბლობის 
პრინციპზეა აგებული და, შესა ბა მისად, სესხის 
გარანტი ჯგუფის ყველა წევ რია მათი ჯგუფის სხვა 
წევრების მიერ აღებულ სესხზე. ასეთი სესხის 
აღებისას გირაო არ მო ითხოვება.

მისოებისგან კრედიტის მიღება ოთხსა ფეხუ
რიანი პროცესია და თითქმის იდენტურია ყვე
ლა მისოსთვის. განაცხადის გაკეთებიდან თა ნ
ხის მიღება საშუალოდ 34 სამუშაო დღეში ხდება. 
სესხზე განაცხადის გაკეთება, მისოს ოფისის 
გარდა, შესაძლებელია „სოფლის კო ნ სულების“18  
საშუალებითაც. 

აღსანიშნავია, რომ შესწავლილი 6 მისოდან არც 
ერთს არა აქვს არც სპეციალური პრო დუქ ტი ქა
ლებისთვის და არც ცალკე პროდუქტი დევნილი 
და კონფლიქტით დაზარალებული თუ ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელი ქა ლებისთვის.

3.	კვლევის	შედეგები

16  ორგანიზაციების მოკლე აღწერა მოყვანილია 
დანართში.

17  აღსანიშნავია, რომ მითითებული საპროცენტო 
განაკვეთები არის ნომინალური და არა ეფექტური. 

18  ადგილობრივი პირი, რომელიც ინფორმირებულია 
ორგანიზაციის პროდუქტების თაობაზე და 
დაინტერესებულ პირებს ადგილზევე აწვდის 
ინფორმაციას ანდა ეხმარება სესხზე განაცხადის 
გაკეთებაში.
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20122013 წლების მონაცემებით, ქალების 
პრო    ცენტული წილი მიკროსაფინანსო ორგანი
ზა    ციების კლიენტთა საერთო რაოდენობიდან 
მერ  ყეობს 16.3%დან („ფინაგრო“) 48.7%მდე 
(„კრისტალი“), თუმცა არც ერთ მისოში მა თი რა
ოდენობა 50%ს არ აღემატება. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პრობ
ლემური სესხების საკმაოდ მცირე ნა წი ლი მოდის 
მხოლოდ ქალებზე. ამიტომაც ინტერ ვიუების დროს 
ორგანიზაციები ქალებს კარგ გადამხდელებად 
ახასიათებდნენ და მიზეზად მათ ნაკლებ რის
კიანობას ასახელებდნენ, რაც მათ მიერ აღე
ბული სესხის შედარებით მცირე სიდიდესა და მიზ
ნობრივად გამოყენებაში გა მო იხატება.

რაც შეეხება დარგების მიხედვით ქალი კლიენ ტების 
მიერ აღებულ სესხებს, აქ კვლევების მო ნაცემები 
სრულიად სხვადასხვა სურათს აჩვენებს:

2012 წელს დევნილ და კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალებს შორის ჩატარებული კვ
ლევის მიხედვით, ქალების მეტი პროცენ ტუ ლი წი
ლი ვაჭრობასა და სერვისზე მოდის, გა ცილებით 
ნაკლებია ქალების მიერ სოფლის მე ურნეობისა და 
წარმოებისთვის აღებული სე ს ხი.

2013 წელს ქვემო ქართლში ეთნიკური უმცი
რესობების ქალებს შორის ჩატარებული კვლე
ვის მიხედვით კი უმეტესობამ კრედიტი სო ფ ლის 
მეურნეობისთვის აიღო.

სავარაუდოდ, ეს აიხსნება ამ ორი კვლევის სხვა
დასხვა გეოგრაფიული მოცვით და ასე ვე გამო
კითხული მიზნობრივი ჯუგფის გასხვავებული სა
ჭიროებებითა და სტატუსით 2012 წლის კვლევა 
ტარდებოდა როგორც ქალაქში, ისე სო ფლად 
მცხოვრებ დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ 
მოსახლებასთან თბილისში, შიდა ქართლში, 
სამეგრელოსა და იმერეთში, მაშინ, როდესაც 2013 
წლის კვ ლევა მოიცავდა მხოლოდ ქვემო ქართლში 
მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარ მო მად
გენლებს (თუმცა ქვემო ქართლის ქალა ქე ბშიც 
ჩატარდა).

მისოების უმეტესობა პირდაპირი მარკეტინგით 
ეწევა თავისი პროდუქციის რეკლამირებას და პო
ტენციური კლიენტების მოზიდვას. გამო იყე ნება 
გას ვლითი საინფორმაციო ტურები სოფლად და 
ქალაქად, რიგდება ბროშურები და სოფლების 
გამგეობათა შენობებზე იკვ რება პლა კატები, ფი

ნანსდება სოციალური პრო გრამები და პრიზები 
კონცერტებზე, ასევე სამი ორგანიზაცია იყენებს 
„სო ფლის კონსულის“ ინ სტიტუტს. 

ამავე დროს, გამოკითხული ქალებიდან თი
თქმის არავის მიუთითებია პირდაპირი მარ კე
ტინგი (რეკლამა და ორგანიზაციის უშუალო წარ
მომადგენელი) როგორც ინფორმაციის წყა რო 
და მიზეზი, თუ რატომ აირჩიეს კონკრე ტული ორ
განიზაცია.

გამოკითხულთა დიდმა უმრავლესობამ მიკ რო სა
კრედიტო ორგანიზაციის შესახებ ინფორ მაციის 
წყაროდ დაასახელა ახლობელი (მეზო ბელი, მე
გობარი და ზოგჯერ ოჯახის შორეული წევრი). 

აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა რესპონ დენტმა 
ერთხმად განაცხადა, რომ სესხის მოთხოვნის 
და სესხის აღების პროცესი მარ ტი ვი და სწრაფი 
იყო, რაც მათი მხრიდან მი ნიმალური პირობების 
შესრულებას მოით ხო  ვდა. შესაბამისად, პროცესის 
მიმართ პრე    ტე  ნზია არავის ჰქონია. 

3.2	მიკროსაფინანსო	
ორგანიზაციები	და	გაერო-ს	
ქალთა	ორგანიზაციის		ქა	ლთა	
ეკონომიკური	გაძლიერების	
პრი	ნციპები
გამოვლინდა, რომ გამოკითხული ექვსი მი სო
დან თითოეული ორგანიზაცია და მა თი ხელ
მძღვა ნელობა მხარს უჭერენ თანასწო რობის 
პრინციპს სამსახურში აყვანის, დაწი ნაურების თუ 
ხელფასის დანიშვნისა და ფუ ლადი წახალისების 
დროს, ასევე შიდა რე სუ რსების გამოყენებით თა
ნამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების და 
ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფით და 
ხელშემ წყობი სამუშაო პირობების შექმნითაც. აღ
სა ნიშნავია, რომ თითოეული ორგანიზაციის წა
რ მომადგენლები, გამონაკლისის გარეშე, თა 
ნასწორობის პრინციპს განმარტავენ რო გორც მათი 
საქმიანობის აუცილებელ საბაზისო პრინციპს, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ პრივილეგიას ანდა შეღავათებს 
თანამშრომლებს მათი სქე სის მიხედვით კი არ 
ანიჭებენ, არამედ მათი კვალიფიკაციის და წარმა
ტებული საქმიანობის გათვალისწინებით. 

ქვემოთ მოცემულია ქალთა ეკონომიკური გა
ძლი ერების თითოეული პრინციპის შესაბამისი ინ
ფორმაცია მისოებისთვის:
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პრინციპი	 1:	 ხელმძღვანელობის	 მიერ	 გენ	დე-
რული	თანასწორობის	ხელშეწყობა
გენდერული ბალანსის დამყარება კლიენტებს 
შორის არც ერთ მისოს არ აქვს საჯაროდ გაც
ხადებული (მაგ. წესდებაში, კომპანიის სტ 
რატეგიაში, სამოქმედო გეგმებში ან და წლი ურ 
ანგარიშებში). გენდერული ბა ლან სის ხე  ლოვ ნურად 
დამყარების ნაცვ ლად, მი სოები ამჯო ბინებენ, რომ 
მათი კლიენ ტების გენდერულმა პარიტეტმა საქარ
თვე   ლოს დემოგრაფიული და გენდე რული პრო  
ცენტულობა ასახოს. რაც შეეხე ბა თა ნა სწორობის 
პრინციპს, მისოების უმრავ ლე სობას აღნიშნული 
პრინციპი მითითებული აქვს კადრების მართვის 
დოკუმენტში. 

პრინციპი	2:	თანაბარი	შესაძლებლობები,	ჩარ-
თულობა	და	დისკრიმინაციის	დაუ	შვებ	ლობა
რო გორც აღინიშნა, ექვსივე მისო იცავს თა 
ნასწორობის პრინციპს, რაც იმაში გა მო იხატება, 
რომ ხელფასისა და პრემიების და ნიშვნა გა
ნისაზღვრება არა გენდერული ფაქ ტორით, არამედ 
კვალიფიკაციით და შესრულებული სა მუშაოს 
ხარისხით. ამა ვე დროს, ერთი და იმავე სამუშაოს 
შესრუ ლებისას ქალს და მამაკაცს ხელფასი 
თა ნა ბარი აქვთ. დაწინაურება და პრემია თა
ნამშრომლებს ეძლევათ შინა გა ნაწესით და დგენილი 
პროცედურების საფუძ ველზე, მა თი საქმიანობის 
პერიოდულად (ხშირად წელიწადში ორჯერ) 
შეფასების საფუძველზე. წამყვან თანამდებობებზე 
ქალების დანიშვნის წამახალისებელი პირობები 
ანდა კვოტა ორგა ნიზაციებს არ გააჩნიათ. უმე
ტესწილად ორ განიზაციებს არა აქვთ მოქნილი 
სამუშაო გრაფიკი და პირობები, რასაც სამუშაოს 
სპე ციფიკით ხსნიან. მაგალითად, თუ საჭიროა 
შეხვედრა ოფისში, კლიენტთან ვიზიტი, ანდა საბანკო 
საკითხებია მოსაგვარებელი, თანამშრომელი ად
გილზე უნდა იყოს  ის სახ ლიდან მუშაობას ვერ 
შეძლებს. თუმ ცა ორგანიზაციებში აღნიშნავენ, 
რომ ინდი ვი დუალურ შემთხვევებში შესაძლებელია 
გამო ნაკლისის დაშვება დირექტორების გა და
წყვე ტილების საფუძველზე. რაც შეეხება სამუშაოს 
ხანგრძლივობას თუ დეკრეტული შვებულების 
აღების საშუალებას ქალი თა ნამშრომლებისთვის, 
ეს საკითხები საქართვე ლოს შრომის კოდექსით 
რეგულირდება. 

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პრინ ცი პების 
მიხედვით, ორგანიზაციაში გადაწყვე ტილების მიმ 
ღებთა და მმართველთა შორის სულ მცირე 30% 
ქალები უნდა იყვნენ. შეს წავლილი მისოები დან 
ამ კრიტერიუმს აკმა ყოფილებს მხოლოდ სამი: 
„კრისტალი“  44%, „ლაზიკა კაპიტალი“  32.5% 

და „ალიანს ჯგუ ფი“  37.5%. დანარჩენ ორ გა
ნიზაციებში წამ ყვან თანამდებობებზე ქალთა რაო
დენობა 10%დან 28%მდე მერყეობს. 

ამასთან, არ არის შიდა მექანიზმი, რომელიც მისო
ებს გენდერის კუთხით კომპანიაში პრო გრესის 
ანალიზის საშუალებას მისცემდა. 

პრინციპი	 3:	 ჯანმრთელობა,	 უსაფრთხოება	 და	
ძალადობისგან	თავისუფლება
ჯანმრთელობის დაზღვევას ექვსივე შეს წავ ლი 
ლი მისო უზრუნველყოფს ყველა თანა მშ რომ
ლის თვის და ამ პროცესში ისი ნი არც გენ დერული 
თვალსაზრისით და არც თა ნამ დებობრივად განა
სხვავებენ თანამშრომ ლებს. 

თანამშრომლებს შორის გენდერის კუთხით არ 
არის განსხვავება სამუშაო საათების ხან გრძლი
ვობის დადგენისას. ქალები და მა მა კაცები შვე
ბუ ლებასაც თანაბრად იღებენ, სა ქართველოს 
შრო მის კანონმდებლობით  გა თვალისწინებული 
ოდე ნობით.

ადგილზე გასვლის (კლიენტებთან ვიზი ტის) შემ
თხვევაში კრედიტოფიცრების სქე სი არ გან
საზღვრავს ვიზიტზე გასული თანამშრომ ლე ბის შე
მადგენლობას. 

პრინციპი	4:	განათლება	და	ტრენინგი
ექვსივე მისო ხელს უწყობს და ზოგ შემთ
ხვე ვაში სავალდებულოდაც თვლის შიდა და 
გარეშე ტრენინგებზე თანამშრომლების დას წრე
ბას კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ყვე ლა 
რგოლის თანამშრომლებს უტარდებათ ტრე ნინგები 
პროფესიონალიზმისა და მომსახუ რების ხარისხის 
ასამაღლებლად. 

თანასწორობის პრინციპის თანახმად, და ფი ნან
სება ტრენინგებისთვის ქალი და მამა კაცი თანამ
შრომლებისთვის ერთნაირად ხელმი სა წ ვდომია.

პრინციპი	5:	საწარმოს	განვითარება,	მიწო	დება	
და	მარკეტინგი
ქალებზე მორგებული ან ცალკე ამ სეგმენ ტი ს თვის 
შეთავაზებული სერვისები დღეს არც ერთ მისოს არ 
აქვს. თუმცა ყველა ქა ლს, ისე ვე, როგორც მამაკაცს 
აქვს უფლება (და არ იზღუდება პროცედურულად 
ანდა კრე დი ტისთვის საჭირო პირობების გამო), 
რომ მო ითხოვოს და მიიღოს დაფინანსება შესწავ
ლილი მისოებისგან. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 
გარკვეული სახის და მოცულობის სესხები გი რა
ოს გარეშე არ გაიცემა, რამაც, შესაძლოა, სა ქარ
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თველოს რეალობიდან გამომდინარე, ქა ლებს 
მსგავსი სესხის აღებაში ხელი შეუ შალოს (ხშირად 
მათ არ გააჩნიათ უძრავი ქო ნება).

რაც შეეხება მისოების კლიენტებს შორის ქა 
ლთა პროცენტულ წილს, იგი კლიენტთა სა
ერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლებია (თუ მცა 
გასათვალისწინებელია, რომ კლიენ ტები არიან 
იურიდიული პირებიც, და არა მა რტო მა მაკაცები ან 
ქალები). 

პრინციპი	6:	თემის	ლიდერობა	და	ჩართუ	ლობა
კვლევის განმავლობაში შესწავლილი ექვსივე მისო 
მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამის 
და ევროკავშირის მიერ განხორ ციელებულ პრო
ექტში „საქართველოს ინკლუ ზიური ფინანსური 
სისტემის განვითარება“. პროექტის ერთერთი 
მიზანი იყო მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური 
გაძლიერება და სიღარიბის დაძლევა. 2010 წლის 
შეფასებით, პარტნიორი მისოების მიერ გაცემული 
სეს ხების 56% გაიცა ქალებზე.19 მიუხედავად წარმა
ტებული მცდელობისა, კრედიტების უმეტესობა 
ქალებისთვის გამოეყოთ, პროექტის დასრუ ლების 
შემდეგ აღნიშნული ტენდენცია არ გა გრ ძელებულა 
მისოების მიერ. 

პრინციპი	 7:	 გამჭვირვალობა,	 ინდიკატო	რე		ბის	
შექმნა	და	ანგარიშგება
გამოკითხულ კომპანიებს საჯაროდ არა აქვთ 
გაცხადებული (მიზნებში ანდა სამომავლო გეგმებში), 
რომ სურთ გენდერული თანას წო რობის დამყარება 
ანდა დაცვა თავიანთ ორ განიზაციაში. შესაბამისად, 
არ გამოიყენება კომპანიაში გენდერული კუთხით 
მომხდარი ცვლილებების მხრივ პროგრესის 
აღმნიშვნელი რაიმე სახის ინდიკატორი. გარდა 
ამისა, თა ნამშრომლების საერთო რაოდენობის ზრ
დის აღნიშვნისას წლიურ ანგარიშებში არ მი ენი შნება 
ინფორმაცია მათ შორის ქალების რაოდენობაზე. 
ზემოთ მოყვანილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შესწავლილი მისო
ების უმეტესობა მხოლოდ ნაწილობრივ ახო
რ ციელებს თავის ორგანიზაციაში ქალთა ეკო 
ნომიკური გაძლიერების შვიდ პრინციპს. ეს, 
ძი რითადად, ეხება კადრების მართვას თა ნას
წორობის კუთხით და მათი განათლებისა და ჯან

მრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. და ნარჩენი 
პრინციპების განხორციელებაში პრო გ რესისთვის 
კი გასაკეთებელი ორგანიზა ცი ე ბ ში ჯერ კიდევ მრა
ვლადაა. 

3.3	მიკროსაფინანსო	
ორგანიზაციათა	პრო	დუქტების	
ხელმისაწვდომობა	ქალებისთვის			
კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ შესწავ
ლი ლი მისოების პროდუქტები და სერვისები 
ისე ვეა ხელმისაწვდომი დევნილი და კონფ ლი
ქ ტით დაზარალებული ქალებისთვის და ქვემო 
ქართლში მცხოვრები ეთნიკური უმცი რე სობის 
წარ მომადგენელი ქალებისთვის, რო  გორც სა ზო
გადოების ნებისმიერი სხვა სო ციალური სეგმენ
ტისთვის, თუ ისინი აკმაყო ფი ლებენ არსებული 
პროდუქტების პირობებს. 

რაც შეეხება ქალებისთვის მიკროსაფინანსო ორ
განიზაციებზე ხელმისაწვდომობას გეოგრა ფიული 
თვალსაზრისით, კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, 
რომ ექვსივე შესწავლილი ორგა ნიზაცია მრავალი 
ოფისისა და ფილიალის წყა ლობით საკმაოდ დიდ 
ტერიტორიულ არე ალს მოიცავს. აღსანიშნავია, 
რომ ოფი სების რაოდენობის ზრდასთან ერთად 
იზრ დება მისოების ფიზიკური სიახლოვე და ხე
ლმისაწვდომობა საზოგადოების მოწყვლადი ფენი
სათვის.  

რაც შეეხება სესხის მოპოვების პროცედურას, 
ექ ვსივე მისოს შემთხვევაში ეს ძალზე გაადვი
ლებული და სწრაფი პროცესია   მაქსიმუმ ერთ კვი
რას მოიცავს და ხშირად 34 დღეშიც კი სრულდება 
განაცხადის გაკეთებით დაწყებული, სესხის დამ
ტკიცებით დამთავრებული. 

საქართველოში ბიზნესგარემოს გამარტივების 
ფო  ნზე გაადვილდა კერძო საქმიანობის წა მო
წყე ბაც. ამას დაერთო საგადასახადო კო დე ქ 
სის გამარტივებაც (2004, 2011). 2011 წლის 
სა გადასახადო კოდექსით, მიკრობიზნესი გადა
სა ხადებისგან გათავისუფლდა. აქედან გა მომ
დი  ნარე, როგორც დევნილ და კონ ფლიქტით 
დაზა რალებულ, ისე ქვემო ქართ ლში მცხოვრებ 
ეთნიკური უმცირესობის წარ მომადგენელ ქალებს 
ეძლევათ შე საძ ლე ბლობა, საკუთარი საქმიანობა 
შეღავა თი ან საგადასახაო პირობებში წამოიწყონ  
და წარმართონ. 

19  Pallen, Dean. (2010). ‘Final Evaluation of the Inclu
sive Financial Systems in Georgia’, Early Recovery 
Efforts in Georgia, funded by the European Union 
and implemented by the United Nations Develop
ment Programme (UNDP).
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მისოების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტების 
(სესხების) ნაწილისთვის საჭიროა გირაოს ჩადება 
სესხის უზრუნველყოფის სახით, ხო ლო გირაოსთვის 
საჭირო უძრავი ქონების მფლობელობის სა კითხი 
საქართველოში ქა ლებისთვის ხშირად პრო
ბლემურია. როგორც წესი, საცხოვრებელი ად
გილის მფლობელები თუ შინამეურნეობის უფ
როსები უფრო ხშირად მამაკაცები არიან. ხშირად 
საქართველოში ქალი ქონების თანამფლობელი 
უფროა (მშობ ლების ქონების სხვა მოწილეთა 
ყო ლის შემთხვევაში ანდა განქორწინების შემ
თხვევაში), ვიდრე მფლობელი და ისეთი სესხის 
მოპოვებაში, რო მელსაც გარანტიად უძრავი ქონება 
ესაჭიროება, შესაძლოა მას ხელი შეეშალოს. 

კრედიტის არმქონე ფოკუსჯგუფებთან დის კუ
სიისას გამოაშკარავდა ფინანსურ ინსტიტუტებზე 
ინფორმაციის ნაკლებობა. რესპონდენტებს ხშირად 
უჭირდათ მიკროსაფინანსო ორგანი ზაციების 
დასახელება ანდა მისოს მაგივრად ხშირად ბანკებს 
ასახელებდნენ. აღმოჩნდა, რომ იმ ადამიანების 
უმრავლესობას, ვინც ბანკებიდან სესხს ვერ იღებს 
დაბალი ხელ ფასის ანდა გირაოს უქონლობის 
გამო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შესახებ სა
ე რთოდ არ სმენოდათ. ისინი კი, ვისაც გა გონილი 
ჰქონდა ერთი ან ორი მისოს შესახებ, ხშირად მათ 
განიხილავდნენ როგორც იდე ნტურ ორგანიზაციებს 
და რომე ლიმესთან დაკავშირებულ რაიმე 
განმასხვავებელ ფაქ ტორს არ მიუთითებდნენ. ეს 
კი, თავის მხრივ, ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკურად 
პა სიური მოსახლეობის ინფორმირების დონე 
მისოების თაობაზე საკმაოდ დაბალია. გარდა 
ამისა, მისოების სფეროში არსებული მაღალი 
კო ნკურენციის ფონზე და სამომავლოდ მი
სოებისთვის ბაზრის გაფართოებისა და პრო
დუქ  ტების დივერსიფიკაციის პარა ლე ლურად 
გა სათვალისწინებელი იქნება ისიც, რომ მისო
ებმა საკუთარი ორგანიზაციის გა ნ მასხვავებელი 
კუთხით წარმოჩენა უნდა მო ახერხონ, ანუ ძლიერი 
ორგანიზაციული ბრე ნდი უნდა შექმნან, თუ სურთ, 
რომ ახალ სეგმენტს გამორჩეულ ორგანიზაციად 
წარუ დგნენ. 

ისიც საგულისხმოა, რომ ეკონომიკურად არა
აქ ტიურ ქალებს ბიზნესსესხის აღება გაუ ჭი რ
დებათ, ვინაიდან დღეს მისოების მიერ დამ წყები 
ეკონომიკური საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება. 
სესხის პირობად მოითხოვება ეკონომიკური საქ
მიანობის ბოლო 36 თვის მანძილზე არსებობის 
დასაბუთება.

ამავე დროს, გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ საქმის 
წამოწყების სურვილის შემთხვევაში კრე დიტის აღება 
და ამით საქმის წამოწყება სუ რდა გამოკითხულთა 
ძალზე მცირე ნა წი ლს. დანარჩენებმა გამოთქვეს 
შიში, რომ კრედიტს ვერ დაფარავენ და ოჯახს 
უკიდურეს გაჭირვებაში ჩააგდებენ, თუ მათ მიერ 
წამო წყებული საქმი ანობა წარუმატებელი აღმო
ჩნდება.  

სესხის აღებას საჭიროების შემთხვევაში გა მო

კითხულ ქალთა უმეტესობა ამჯობინებს ფი ნანსური 
ინსტიტუტებიდან (ბანკიდან ან მი კროსაფინანსო 
ორგანიზაციიდან) და არა კერ ძო პირებისგან. 

დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალები 
თავიანთი არჩევანის მიზეზად ასა ხელებენ, რომ 
მიკროსაფინანსო ორგა ნი ზაცია იურიდიული პირია, 
კლიენტთან მი სი ურთიერთობა კანონის ფარგლებში 
ხო რ ციელდება და, შესაბამისად, მსესხებელი 
დაცულია იმ რისკებისგან, რაც, შესაძლოა, კერძო 
პირისგან თანხის სესხებას მოჰყვეს (მაგ. დღიური 
პროცენტი, პირობის მო ულო დნე ლად შეცვლა 
ანდა ფულის ერთბაშად უკან მოთხოვნა, ასევე ის 
ფაქტორი, რომ გადახდისას ძირითადი თანხა არ 
იხდება და მსესხებელი მხოლოდ პროცენტს ფარავს 
და ა.შ.). 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქა ლები 
თვლიან, რომ კერძო პირებისგან აღებულ კრედიტზე 
გადასახდელი პროცენ ტი უფრო მა ღალია, ვიდრე 
ბანკში ან მიკ როსაფინანსო ორგანიზაციაში.

ამავე დროს, მონაცემები აჩვენებს განსხვა ვებულ 
მიდგომებს და განსხვავებულ პრო ბ ლემებს დევ
ნილი და კონფლიქტით დაზა რალებული ქა
ლებისა და ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობის წარმო მადგენელი ქა ლების სამიზნე 
ჯგუფებს შორის:

3.3.1 დევნილი და კონფლიქტით 
და ზა რა ლებული მოსახლეობის 
წარმომა დგენე ლთა სპეციფიკა   
კვლევები აჩვენებს, რომ დევნილების სო ცი ალურ
ეკონომიკურ მდგომარეობა და დასა ქმე ბის დონე 
დიდად არ ჩამორჩება დანარჩენი მო სახლეობის 
მაჩვენებელს. 

შესწავლილი მისოების თითქმის ორი მე სა  მე
დი არც კი აღნიშნავს კლიენტების მო ნა ცემთა ბა
ზაში მათი დევნილობის სტა ტუსს. ამ ფაქტს იმით 
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ხსნიან, რომ პირს დე ვნილობის სტატუსის გამო 
სესხის აღები სას პრივილეგიები ან შეღავათები 
არ ენი ჭება და, შესაბამისად, მისი დევნილობის 
სტა ტუსის დაფიქსირების აუცილებლობასაც ვერ 
ხედავენ. კვლევის დროს გაირკვა, რომ ზოგიერთი 
ორგანიზაცია ნაწილობრივ მაინც აცნობს საკუთარ 
პროდუქტებს მჭიდროდ ჩა სახლებულ დევნილებს 
და თავის მონაცემთა ბაზაში აღწერს დევნილობის 
სტატუსს. თუმცა შესწავლილი მისოების უმეტესობა 
არ ეწევა კონფლიქტით დაზარალებულ ან დევნილ 
პირთათვის გამიზნულ საინფორმაციო კამპა ნიას. 
ამავე დროს, არც ერთ მისოს არ აქვს ცალკე 
დევ ნილებისა და კონფლიქტით დაზა რალებული 
პირებისთვის ანდა ქალებისთვის განკუთვნილი 
პრო დუქტები.  

დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული პი
რების მიერ დევნილობის სტატუსისა თუ სოციალური 
დახმარების შედეგად მიღებული ყოველთვიური 
ფულადი დახმარება მისოების მხრიდან ითვლება 
შემოსავლად, ოჯახის სხვა ფულადი შემოსავლის 
პარალელურად. შესაბამისად, აღნიშნული სტატუსი 
არ წარ მოადგენს მისოების ფინანსური რესურსების 
მოპოვებისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორს და 
დახმარების ფორმით მიღებული შემოსავალი არ 
არის უგულებელყოფილი სხვა სახის შე მოსავლების 
ფონზე. 

დევნილებისა და კონფლიქტით დაზარა ლე ბუ ლი 
ქალებისთვის არ არსებობს პირ და პირი შეზღუდვა 
სესხის პირობებში ან მისი გაცემის პროცესში. 
თუმცა გასათვა ლის წი ნე ბელია ის ფაქტი, რომ 
მისოები, ისევე, რო გორც სხვა სახის ფინანსური 
ინსტიტუტები, მო გებაზე ორიენტირებული ორგა
ნიზაციებია, რომლებიც ცდილობენ რისკის შემ
ცირებას და გაცემული სესხების მაქსიმალურად 
ამოღებას. რისკის შეფასება ინდივიდუალურად 
ხდება სესხის გაცემამდე, პოტენციური კლიენტების 
მდგომარეობის შესწავლით კრედიტოფიც რე
ბის მიერ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვივა
რა უდოთ, რომ თუმცა პირდაპირი შეზღუ დვები 
აღნიშნულ სეგმენტზე არ არის, სესხის მოპოვებაში 
მათ შეფერხებები მაინც შეიძლება ჰქონდეთ. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია მისოების ფინანსური რე
სურსების მოპოვებისთვის ხელისშემშლელი ფა ქ
ტორები, რასაც დევნილი და კონფლიქტით და ზა
რალებული პირები შეიძლება წააწყდნენ: 

• ხშირად კონფლიქტით დაზარალებულ და დევ
ნილ მოსახლეობას საკუთრებაში არა აქვს ქო

ნება, ხშირად მცირეა მათი აქტივები, რასაც 
დააბანდებდნენ სესხის სანაცვლოდ. ამას ემატება 
განსახლების პროგრამის დაუსრულებლობა 
მჭიდროდ ჩასახლებული დევნილებისა, რამაც 
შესაძლოა გაზარდოს მათი რისკიანობა სესხის 
აღებისას და აღ ნიშნული მიზეზის გამო ისინი 
მისოე ბისთვის ნაკლებად სასურველ კლიენტად 
იქნენ მიჩ ნეული; 

• გარდა ამისა, განსახლების ან დევნილობის 
გა მო დევნილებსა და კონფლიქტით დაზა
რა ლებულებს ხშირად უწყდებათ კავშირი იმ 
სო ციალურ წრესთან, რომელთანაც დევ ნი
ლობამდე ანდა განსახლებამდე ჰქონდათ ურ
თიერთობა. დარღვეული სოციალური კა ვში
რების გამო მათ, შესაძლოა, სესხისთვის სა ჭირო 
გარანტიად თავდების მოძიება გაუჭირდეთ და, 
შესაბამისად, სესხის აღე ბაში შეეშალოთ ხელი. 

• დევნილის სტატუსით ან სოციალურად და
უცველთა მონაცემთა ბაზაში მოხვედრილი 
დევ  ნილებისთვის სოციალური დახმარებით მი 
ღებული შემოსავალი არ არის მყარი  კა ნო 
ნით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მათ ეს 
შემოსავალი შეიძლება დაკარგონ. აქედან გა
მომდინარე, შესაძლოა, მისოების მიერ აღ
ნიშნული სახის შემოსავლის მქონე პირები 
მაღალრისკიანად და ნაკლებად სასურველ სეგ
მენტად იქნენ მიჩნეული. 

3.3.2 ქვემო ქართლში მცხოვრები 
ეთ  ნი კური უმცირესობის წარ მომა დ
გე ნე ლთა სპე   ციფიკა   
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთა უმ 
რავლესობა სოფლის მეურნეობით ანდა ვაჭ რობით 
ირჩენს თავს. შესაბამისად, მათი საქ მიანობის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე, ისი ნი მისოების მიერ 
გაცემული სოფლის მეურნეობის და ბიზნესსესხების 
შესაბამის სეგ მენტს წარმო ადგენენ. 

გამოვლინდა ინფორმაციის ნაკლებობა მისო
ების არსებულ პროდუქტებზე და სერვისებზე, რომ 
არაფერი ვთქვათ მათ სამომავლო გე გმებზე. 

„სოფლის კონსულის“ გამოყენებით მისოები 
ზრ  დიან თავიანთ პროდუქტებზე ხელმი სა წვდო
მო ბას სოფლად. შესაბამისად, სოფლის მცხო ვ
რებთ განაცხადის გასაკეთებლად ქა ლაქში (ორ
განიზაციის ოფისში) ჩასვლა არ უწევთ, რაც მათ 
ტრანსპორტის თანხას უზოგავს და, გარდა ამისა, 
სესხის პირობებს მარტივად აცნობს. 
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იმ პრობლემებიდან, რაც ეროვნულ უმცი რე სობებს 
ზოგადად აწუხებთ საქართველოში, მათ შორის 
ქვემო ქართლში, ერთერთი პრო ბლემაა ენის 
ბარიერი. ეს ხშირად მჭიდროდ ჩასახლებული 
ეთნიკური უმცირესობების გარე სამყაროსთან 
ურთიერთობის ნაკლებობაში გა მოიხატება.

ზოგიერთი მისო საინფორმაციო და სარე კლამო 
მასალას საკუთარი კომპანიის შე სა ხებ ქვემო 
ქართლში ავრცელებს იმ ენე ბზეც, რაც ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის ადვილად გასაგებია ან მათ 
მშობლიურ ენად ითვლება (მაგ. რუსულად, სო
მხუ რად და აზერ ბაიჯანულად). აღნიშნული სა ხის 
მიდგომა ენობრივ ბარიერს ამცირებს და პრო
დუქტებსა და სერვისებს ხელმისაწვდომს ხდის. 

აგრეთვე გამოიკვეთა მცირეწლოვანი გო გო  ნე
ბის ადრეული ქორწინების პრობ ლე მა (გან სა
კუთრებით აზერბაიჯანულ ჩასახ ლე ბებში). ასე   
თი ფაქტები იწვევს გოგონების გამოთიშვას 
გა   ნა თლების პროცესიდან, რის გამოც ისინი სა
შუალო განათლებასაც ვერ იღე ბენ. გარდა ამისა, 

პრობ ლემურია ზოგადად სოციალური ნორმები, 
რომლებიც ზღუდავს გოგონების აქტიურობას 
საზოგადოებრივ ცხოვ რებაში და ამჯობინებს მათ 
სახლში დარჩენას. მიუხედავად მსგავსი პრო
ბლემებისა, მამაკა ცები ქალებს ეკონომიკურ სა
ქ მიანობას არ უკრძალავენ, რადგან მსგავსი საქ
მიანობით ქალებს ფული შეაქვთ ოჯახში.

შესაბამისად, ხშირად ქალებისთვის ინფორ
მაციის მიღების საშუალება ანდა ინფორმაციის 
გაცვლის არეალი საკუთარი სახლი ან ახ ლობლის 
სახლია, მაშინ, როცა მამაკაცები (განსაკუთრებით 
ქალაქებში) ხშირად ჩაიხა ნაში იკრიბებიან და 
იქ იგებენ ახალ ამბებს. ამასთანავე, საკმაოდ 
დაბალია ქალთა მონა წილეობა და ჩართულობა 
ადგილობრივ სა თემო საკითხებში, ვინაიდან 
მამაკაცები გა დიან „გარეთ“, მაშინ, როცა ქალები 
„შინ“ რჩებიან და საოჯახო საქმით ანდა სოფლის 
მეურნეობით არიან დაკავებულები. ამიტომ ინ
ფორმაციის გარეშე წყაროსთან ქალების შე ხება 
ძნელად  ხდება. 
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განხილული კვლევების შედეგად მიღებულ ინ ფო
რმაციაზე დაყრდნობით შემუშავებული იქნა შემ
დეგი რეკომენდაციები: 

4.1	რეკომენდაციები	მიკროსა-
ფი			ნა	ნსო	ორგანიზაციებს	„ქალთა	
ეკო	ნო	მიკური	გაძლიერების	პრინ-
ცი	პე	ბის”	პო	ლიტიკისა	და	პრაქ	ტი-
კის	გასაუმ	ჯო	ბესებლად:		
„ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პრინ ცი პე ბის” 
შესაბამისად, სასურველია, მისოებ მა განა ხორ ციე
ლონ შემდეგი ნაბიჯები:

• წლიურ ანგარიშებში აისახოს ხელმ ძღვა
ნე   ლობის განცხადება, რომ გენდერულ თა
ნა ს  წორობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკა
ვია კომპანიაში საქმის წარმოებისას და რომ 
ხელმძღვანელობას კონკრეტული მიზნები აქვს 
დასახული, რომელთაც აღწევს;

• მენეჯმენტის რგოლის წარმომადგენლების 
მი ერ რეგულარულად ხდებოდეს კომპა
ნი   აში გენდერული თანასწორობის პო ლი
ტი  კის, კონკრეტული გეგმისა და პროგ
რა      მების გატარების კოორდინირება და 
ხე ლ  მძღვანელობა. შეიქმნას შიდა წამახა
ლი სებელი სისტემა და გაცხადდეს, რომ ორ
განიზაციის მენეჯმენტი ემხრობა და სურ ვი
ლი აქვს, ქალმა თანამშრომლებმა კა რიერა 
მენეჯმენტის მიმართულებით წარ მართონ და 
რომ ამისთვის მათ მხარ დაჭერა ექნებათ;

• კომპანიაში წამყვან თანამდებობებზე მყო
ფმა ქალებმა დახმარება გაუწიონ სხვა ქალ 
თანამშრომლებს კარიერის დაგეგმვასა და 
წინსვლაში;

• ორანიზაციებში ჩამოყალიბდეს სამუშაო კუ
ლტურა, რომელიც წაახალისებს და ხელს შე
უწყობს ქალ თანამშრომლებს კარიერულ წინ
სვლაში; 

• როგორც ქალებისთვის, ისე მამაკა ცების თ ვის 
დაიგეგმოს და განხორციელდეს ტრე ნინ  გები, 
რაც მათ მართვის უნარჩვევებს გა მოუმუშავებს;

• შეიქმნას ისეთი სამუშაო გარემო და არ
სებობდეს ისეთი ტექნიკური ხელშეწყობა, რომ 
თანამშრომლებმა, განსაკუთრებით კი ქალებმა, 
საჭიროების შემთხვევაში, შეძ ლონ სახლიდან 
მუშაობა;

• თითოეული მისოსთვის შეიქმნას ინდი კა
ტორები, რომლებიც დაეხმარება კომპა ნიას 
გენდერული თანასწორობის გაცხადებული გე
გმებისა და მიზნების მიღწევის კუთ ხით პრო
გრესის რეგისტრირებასა და შე მოწ მებაში, 
ასე ვე, მისცემს შესაძლებ ლო ბას, პროგრესის 
გა ზომვით აღრიცხოს და ხარ ჯული ენერგიისა და 
რესურსის ხარჯზე მი ღწეული შედეგები. 

4.2	რეკომენდაციები	მიკროსა	ფი-
ნა		ნსო	ორგანიზაციების		სერვი-
სე				ბის	ხე		ლ	მისაწვდომობის	
გასაუმჯობე	სე		ბ		ლად:	
• მისოებმა ერთმანეთისგან უნდა განა სხ ვა

ვონ ეკონომიკურად აქტიური და არა აქტიური 
პირები, გაითვალისწინონ ის ფა ქ ტი, რომ 
ეკონომიკურად არააქტიურმა ადა  მიანებმა რომ 
საქმიანობა დაიწყონ, ამი სათვის საჭი როა, მისო
ებმა  ბიზნესის წა მოწყება დაა ფინანსონ. 

• უმუშევრობის მაღალი დონისა და ფინანსური 
რესურსების ნაკლებობის პირობებში მიკ რო
საფინანსო ორგანიზაციათა სერვი სებს შეუძლიათ 
შემოსავლის გარეშე მყოფ მო  სახ ლეობას 
შემოსავლის წყარო გა  უ ჩინონ და ხელფასის 
ჩანაცვლებაც უზ რუ ნველყონ. შესაბამისად, 
მისოებს შე  უძლიათ ეკონომიკურად არააქტიურ, 
სტა  ბი  ლური ხელ ფასის მოლოდინში მყოფ პი
რებს ალტე რნატივა შესთავაზონ;

• სესხის გაცემისა და ბიზნესგეგმის შე მუ შავების 
საკონსულტაციო სერვისის გა რდა, მისო
ებს შეუძლიათ განიხილონ ახა ლი და სხვა 
სახის სერვისის მიწოდების შე საძლებლობაც. 
ახალი სერვისის ფარ გლებში უნდა მოხდეს 
საქართველოს კონ კრეტულ რეგიონში არსებული 
ეკონომიკური ტენდენციების სიღრმისეული 
შესწავლა, და  დ გინდეს თითოეულ გეოგრაფიულ 
არე ალში ეკონომიკური საქმიანობების შე საძ
ლებ ლო ბები, აქცენტი გაკეთდეს ახალი სა ხის 
საქ მიანობის წამოწყებაზე.

მსგავსი კვლევა მისოების პოტენციური კლი
ენტებისათვის ეკონომიკური გააქტიურების  გზა
მკვლევად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ის 
არა მარტო რეალურ სურათს ასახავს შესაძლო 
ეკონომიკური საქმიანობების წამო სა წყებად, არა
მედ შეამცირებს მისოსგან სე სხის აღების შიშს. 

4.	რეკომენდაციები 
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მეორე მხრივ, ამგვარი კვლევების სა ფუძველზე 
მისოს სესხით წა მოწყებული საქ მიანობა შეამ ცი
რებს მისოს თვის სესხის პრობ ლემურად ქცევის 
რისკს.

• მისოებმა პარტნიორული ურთიერთობა უნ
და დაამყარონ პროფესიული მომზადების ან 
კვალიფიკაციის ამაღლების კერძო თუ სახე
ლმწიფო ორგანიზაციებთან. ეკო ნო მი კურად 
არააქტიური ქალების ნაწილი მზად არის, კრე
დიტი აიღოს და დაიწყოს ეკონომიკური სა
ქმიანობა იმ შემთხვევაში, თუ მანამდე მიიღებს 
კონკრეტულ სფეროში მომზადებას.

მსგავსი ინტერესის მქონე ქალთა სეგმენტის და
ინტერესება შესაძლებელია, თუ მისოები შეს  თა
ვაზებენ მათ თავიანთ პარტნიორ ორ გა ნიზა ციებთან 
მომზადებაგადამზადებას ან თა ვიანთი პრო დუქ ტის 
ნაწილად, ან ცალკე სე რვი სად შეღა ვათიან ფა
სებში;

• მისოების პროდუქტების ქალებზე მორ გე ბისას 
სასურველია, საინფორმაციო პა  კეტში შეტანილი 
იყოს მეტი ინფორ მაცია ქონების განაწილების 
უფლებებზე მემკვი დრეობის მიღებისა და 
განქორწინების შემ თხვე ვაში და ქალისთვის 
გასათვა ლის წინებელ სხვა საკითხებზე;

• ხშირად ადამიანები ეკონომიკურ საქმი ანობას 
იმიტომ ვერ იწყებენ ან წამოწყებულ საქმიანობას 
იმიტომ აჩერებენ, რომ ოჯახის რომელიმე წე
ვრის ავადმყოფობის გამო მკურნალობის ხარ
ჯები ოჯახის ფინანსური რესურსებით იფა რება. 
ეს ფაქტი რისკს წა რ მოადგენს მისოებისთვის. 

შესაბამისად, მიზანშეწონილია, ამ მოწყვლადი 
ჯგუფის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის და წყებისას 
კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან ერთად მოხდეს 
მათი და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის 
დაზღვევით უზრუნველყოფა. აღნიშნული სახის 
პარტნიორობა შეიძლება იქცეს ცალკე პროდუქტად 
ან მისოს მიერ  კლი ენტებისთვის მიწოდებულ 
დამატებით სე რვისად (რაც მათ სხვა მისოებიდან 
უთუოდ გამოარჩევს). აღნიშნული სერვისი/პრო
დუქტი შეამცირებს მისოებისთვის მათი კლიენტების 
გადახდისუნარიანობის დაკარგვის რისკს. 

4.2.1 რეკომენდაციები მიკრო სა
ფი ნა ნსო ორ განიზაციების სერ   ვი
სებსა და პრო დუ ქ ტებზე ხელმი    სა
წ ვდომობის გასაუმჯო ბე სებლად 
დევნილი და კონ ფ ლიქტით დაზა რა
ლე ბული ქალე ბი სათვის:  
• მისოებმა უნდა გაითვალისწინონ დევნილი და 

კონფლიქტით დაზარალებული ქალე ბის თვის 
ხშირად დამახასიათებელი პრო   ბ   ლემები, რამაც 
შესაძლოა ფინან სუ   რი რესურსების მოპოვებაში 
ხელი შე უშა ლოს აღნიშნულ სეგმენტს, მაგა ლი
თად: უმუშევრობა, სიღარიბე, რომე ლიც და
კავ შირებულია განსახლების პრობლე მებ თან, 
საცხოვრებელი ფართების საკუ თრებაში უქო ნ
ლობასთან და სხვ.

• ოჯახის შემოსავლის აღრიცხვისას მისოებმა 
ის ფაქტიც უნდა გაითვალისწინონ, რომ დღეს 
დევნილობის დახმარება და სოციალური დახ
მარება მუდმივი შე მო სავლის წყარო არ არის, 
სოციალური სტა ტუსის დაკარგვა  შემწეობის 
მოხსნას გუ ლისხმობს (სტატუსის დაკარგვის 
მი ზეზებს კი შესაბამისი კანონმდებლობა არე  
გულირებს). გარდა ამისა, დევნილობის და
ხმარება არას რულწლოვან პირებზე დე ვნილ 
მშობელს ეძლევა. შერეული ოჯახის პირობებში, 
როცა ქორწინებაში მყოფი ორი პირიდან ერ
თია მხოლოდ დევნილის სტატუსის მქონე, მას 
ეძლევა ოჯახში არა სრულწლოვან პირებზე 
გაცემული თა ნ ხის აღების უფლება. თუ მოხდა 
ისე, რომ დევნილი მშობლის სტატუსის მქონე და 
შვილის დევნილობის სახელმწიფო დახ მარების 
მიმღებმა ოჯახის წევრმა დატოვა ოჯახი, ხშირად 
ასეთი ოჯახი დევნილობის სტატუსით მინიჭებულ 
დახმარებას კარ გავს, ვიდრე სასამართლო წე
სით არ მოხ დება არადევნილ მშობელზე ბავშვის 
დახმარების გადაცემა, რაც ხარჯებთანაა და
კავშირებული, და ეს შეიძლება შერეული 
ოჯახებისთვის შესაძლო რისკფაქტორად ჩაით
ვალოს კანონში არსებული ხარვეზის გამო;

• დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული 
ქალებისათვის დამახასიათებელი პრობ ლემე
ბის ფონზე და იმის გათვალისწინებით, რომ 
ჯგუ ფური სესხი ხშირად უფრო მი საღებია ამ 
სეგმენტისთვის, ვინაიდან სე ს ხის აღებისთვის 
სესხის გარანტია არ მო ითხოვება, მისოებს შე
უძლიათ აღნი შ ნუ ლი სახის პროდუქტი მიზან
მიმართულად წარუდგინონ ამ სეგმენტის სა ვა
რაუდო კლი ენტებს. 
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4.2.2 რეკომენდაციები მიკროსა
ფი  ნანსო ორ განიზაციების სერ ვი
სე    ბსა და პრო დუქ ტებზე ხელ მი სა
წ ვდომობის გასაუმჯო ბე სე ბ  ლად 
ეთ     ნი კუ რი უმცირესობის წარმო მა დ  
გე ნელ ქალთათვის:  
• ინფორმაციის მიწოდების არხების თვა ლ სა

ზრი სით, გასათვალისწინებელია, რომ ეთ
ნი კური უმცირესობის ძალზე მცი რე ნა წილი 
თუ უყურებს ქართულ ტელე არ ხებს. ხშირად 
ისინი ამჯობინებენ, უყურონ რუსულ, თურქულ, 
აზერბაიჯანულ ანდა სხვა არაქართულენოვან 
არხებს. ქვე მო ქართლში გამოიცემა გაზეთები 
ეთნიკური უმცირესობისთვის გასაგებ ენაზე, 
მაგრამ უმრავლესობა მათ არ ყიდულობს 
და არ კითხულობს. სასურველია, ეთნი კუ რი 
უმცირესობებით დასახლებულ მუნი ციპა ლი 
ტეტებში მუშაობისას, მისოებმა თა  ვიანთი სერ
ვისები და პროდუქტები წა რადგინონ სხვა დასხვა 
ხერხებით: 

ინფორმაციის მიწოდება ხდებოდეს ადგი ლო ბრივი 
ქალთა ორგანიზაციების ოფისების და სოფელში 
აქტიური ქალების დახმარებით;

არაპირდაპირი მარკეტინგის გამოყენების გა  რდა, 
ინფორმაცია მიტანილი იქნეს უშუა ლოდ ქალების 
თავშეყრის ადგილას  სკო ლებში, პროდუქტების 
ან საოჯახო საქონლის მაღაზიებში; სოფლად  
წყაროსთან (სადაც, რო გორც წესი, ქალები დადიან 
წყლის ასა ღებად). 

მისოებისთვის, სავარაუდოდ, საინტერესო იქ
ნე  ბა მსგავს ქალებთან და მათ არა სამ თა ვრო
ბო ორგანიზაციებთან თანამშ რომ ლობა. ასე
თი ორგანიზაციების/ქალების სა  შუ ა  ლებით 
შე    საძ   ლებელია მისოების თა ობაზე ინფორმაციის 
უკეთ გავრცელება და პო ტენ ციურ კლიენტებთან 
და   კავ  შირება. 

• ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ (გან
საკუთრებით სოფლად მცხოვრებ) ქა ლებს 
შო რის ინფორმაციის გავრცე ლე ბი სთვის სა
სურ ველია, გამოყენებული იქნეს სეზონური სა
მუშაოების პერიოდი და დღის საათები, როცა 
ქალები სახლში არიან. 
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დანართი	—	კვლევაში	მონაწილე	მიკროსაფინანსო	
ორგანიზაციების		მოკლე	აღწერა

„ლაზიკა	
კაპიტალი“	

სააქციო საზოგადოებად 2007 წელს დარეგისტრირდა, თუმცა ჯერ კიდევ 2000 წელს 
დაიწყო მუშაობა როგორც საკრედიტო პროექტმა არასამთავრობო ორგანიზაცია Oxfam-
ისა და Novib-ის დახმარებით. 2003 წელს პროექტი გამოეყო Oxfam-ს და დაარსდა 
ცალკე როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდი (http://www.mixmarket.org/mfi/
lazika-capital).

„კრისტალი“	 თავდაპირველად, 1995 წელს, დაარსდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„აფხაზეთი“ადგილობრივი პირების მიერ მათივე ფინანსური რესურსებით. 
საერთაშორისო ფინანსური დახმარება „კრისტალმა“ მხოლოდ 1998 წელს მიიღო, 
რათა გაეუმჯობესებინა თავისი მიკროსესხების პროგრამა. 2004-2007 წლებში 
ორგანიზაცია არსებობდა როგორც მიკროსაფინანსო ფონდი. 2007 წლის აგვისტოდან 
„კრისტალი“ არსებობს როგორც სააქციო საზოგადოება მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 
(www.crystal.ge).

„კრედო“	 1997 წელს ამერიკულმა მიკროსაფინანსო კორპორაციამ World Vision (WV) 
საქართველოში დააარსა ფონდი Georgia’s Entrepreneurs Fund (GEF), რომელიც 
საქართველოში მოწყვლადი ფენიდან მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის ფინანსურ 
რესურსს უზრუნველყოფდა. 2005 წელს WV/GEF-ი საქართველოში დარეგისტრირდა 
როგორც ადგილობრივი იურიდიული პირი Vision Fund CREDO Foundation-ის 
სახელით, რომლის სრული მფლობელი იყო World Vision Foundation International. 
2007 წელს კი, ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე, ორგანიზაცია ახალ კომპანიად 
დარეგისტრირდა შემდეგი სახელით: შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო“ 
(www.credo.ge).

„ფინაგრო“	 სააქციო საზოგადოება 2007 წელს დაარსდა. მისი დამფუძნებელი და 100%-იანი 
წილის მფლობელია „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი“. 
ორგანიზაციის სათავო ოფისი ქალაქ გორში მდებარეობს (http://www.finagro.ge/).

„ალიანს	ჯგუფი“	 შპს დაარსდა 2005 წლის ნოემბერში და მისი 100%-იანი წილის მფლობელია „ალიანს 
ჯგუფი ჰოლდინგი“ (http://www.mixmarket.org/mfi/alliance-group).

„ფინკა	
საქართველო“20	

1997 წელს დაარსდა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობის ფონდის 
(FINCA International Inc.) ფილიალად აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისა 
და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. 2011 წლიდან 
სააქციო საზოგადოება მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ფინკა საქართველო“ „ფინკა 
მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის“ ნაწილი გახდა. (http://www.FINCA.ge/).
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