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EDGE ინიციატივა „მტკიცებულებები და მონაცემები გენდერული თანასწორობისთვის“
FAO გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
FIWE ინდოელი მეწარმე ქალების ფედერაცია
მშპ მთლიანი შიდა პროდუქტი
GEM მეწარმეობის გენდერული მონიტორი
ICT საინფორმაციო და კომუნიკაციების ტექნოლოგია
IDB ინტერამერიკული განვითარების ბანკი
IDRC საერთაშორისო განვითარებისა და კვლევის ცენტრი
IFC საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ILO შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
MSD-China ჩინეთის უმცირესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებლების განვითარების საბჭო
MSDUK გაერთიანებული სამეფოს უმცირესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებლების 
 განვითარების საბჭო
NGLCC ჰომოსექსუალთა და ლესბოსელთა ეროვნული სავაჭრო პალატა
NMSDC ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებლების განვითარების 
 ეროვნული საბჭო
NWBC ქალთა ბიზნესის ეროვნული საბჭო
RME Rede Mulher Empreendedora
SASDC სამხრეთ აფრიკის მიმწოდებლების განვითარების საბჭო
SBA აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია
SDGs მდგრადი განვითარების მიზნები
SEWA თვითდასაქმებულ ქალთა ასოციაცია
SINE ფრანგული საინფორმაციო სისტემა 
SMEs მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები
UNGA გაეროს გენერალური ასამბლეა
USBLN აშშ-ის ბიზნეს-ლიდერთა ქსელი
USPAACC აშშ-ის პანაზიური ამერიკული სავაჭრო პალატა
WBENC ქალთა მეწარმეობის ეროვნული საბჭო
WEF მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი
WEPs ქალთა გაძლიერების პრინციპები
WPEO პრეზიდენტი ქალების საგანმანათლებლო ორგანიზაცია
WTO GPA მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება
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მოკლე მიმოხილვა
ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში, როგორიცაა, 
მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატები, 
კომპანიებს* ათწლეულების მანძილზე შესყიდ-
ვების პროცესში აქტიურად ჰყავთ ჩაბმული 
ქალების კუთვნილი ბიზნესები** და სხვადასხვა 
ტიპის მიმწოდებლები. მრავალფეროვან 
 მიმწო  დებ ლებთან ურთიერთობა ხშირად კომპა-
ნიების ბიზნეს სტრატეგიისა თუ სოციალური 
პასუხისმგებლობის ნაწილია. ვინაიდან მიწოდების 
ჯაჭვები გლობალურ დონეზე სულ უფრო მეტად 
მსხვილდება, აღნიშნული პრაქტიკაც მასშტაბური 
უნდა გახდეს. წინამდებარე სახელმძღვანელოში 
დეტალურადაა აღწერილი ის დაბრკოლებები 
და გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის ქალ 
მიმწოდებლებს, ადგილობრივ და გლობალურ 
დონეზე ჩაებან მიწოდების ჯაჭვში. გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს გლობალური 
შეთანხმების ერთობლივი ინიციატივის - ქალთა 
გაძლიერების პრინციპების - ხელმომწერ კომპა-
ნიებს მე-5 პრინციპთან დაკავშირებით აქტიური 
ქმედებების განხორციელებაში მაქსიმალური 
ხელშეწყობა სჭირდებათ. ქალთა გაძლიერების მე-5 
პრინციპი გულისხმობს საწარმოს განვითარებაში, 
მიმწოდებელთა ჯაჭვში და მარკეტინგულ საქმი-
ა ნობაში ისეთი მეთოდების დანერგვას, რომ-
ლებიც ქალთა გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. 
სახელმძღვანელო გვთავაზობს გზებს, თუ როგორ 
აღმოიფხვრას აღნიშნული დაბრკოლებები და 
გამოწვევები, რაც ქალების, როგორც მიმწო დებ-
ლების, პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენე ბის 
საშუალებას იძლევა. გარდა ამისა, სახელმძღვა-
ნელოში დეტალურადაა ახსნილი გენდერულად 
სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის მთავარი 
კომპონენტები.

კომპანიებს, შესყიდვის საკუთარი წესებისა და 
პრაქტიკის გამოყენებით, სამუშაო ადგილებზე 
გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისა და 
საზოგადოებაში ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობა 
შეუძლიათ. გლობალურ დონეზე შესყიდვების 
მოცულობა საშუალებას იძლევა, რომ კომპანიებმა 

ზეგავლენა მოახდინონ მიმწოდებლებზე და მი-
წოდების ჯაჭვის არსებული სისტემა და ფუნქცი-
ონირების წესი მნიშვნელოვნად შეცვალონ. 
საქონლისა და მომსახურებების შეძენაზე კომპანიები 
ყველწლიურად მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ, 
თუმცა ქალების კუთვნილ ბიზნესებზე ამ ხარჯის 
მხოლოდ ერთი პროცენტი მოდის. ამის შედეგად 
ბევრი კომპანია კარგავს ბაზრებზე წვდომისა 
და მიწოდების ჯაჭვის დივერსიფიცირების შესა-
ძლებლობას, რაც ეკონომიკის განვითარებასა და 
მსოფლიოში ქალებისა და გოგოების ცხოვრების 
გაუმჯობესებას წაადგებოდა.

გენდერული თანასწორობა და ქალთა 
გაძლიერება მდგრადი განვითარების 
მიზნების განუყოფელი ნაწილია 

2015 წლის სექტემბერში საერთაშორისო საზო-
გადოება მდგრადი განვითარების ჩვიდმეტ მი-
ზანზე შეთანხმდა, რომლებიც მიმართულია სიღა-
რიბისა და შიმშილის დამარცხებისკენ, დედამი  წის 
დაცვისკენ, ადამიანებისთვის კეთილდღე-
ობის უზრუნველყოფისკენ და მშვიდობიანი, 
 სა მარ თლი  ანი და ინკლუზიური საზოგადოებების 
ჩამო ყალიბებისკენ. ამ ჩვიდმეტი მიზნის დანი-
შნულება მომავალი 15 წლის განმავლობაში 
ცალკეული ქვეყნების მიერ მიღებული გადაწყვეტი-
ლებებისა და პოლიტიკის ჰარმონიზაცია და 
ერთიანობის უზრუნველყოფაა.

მდგრადი განვითარების მიზნების ერთ-ერთი მთა-
ვარი პრიორიტეტი გენდერული თანასწორობისა 
და ქალებისა და გოგოების გაძლიერების მიღწევაა. 
მართალია, გენდერული თანასწორობა და ქალთა 
გაძლიერება ცალკე მიზნად არის ფორმულირებული, 
მაგრამ ამ მიზნის გარეშე შეუძლებელია მდგრადი 
განვითარების სხვა ისეთი მიზნების მიღწევა, 
როგორიცაა: სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა 
და ყველა ადამიანისთვის ხარისხიანი ჯანდაცვისა 
და განათლების უზრუნველყოფა.

*  ორიგინალ ტექსტში „corporations“ (რომელიც მხოლოდ 
აშშ-ს კონტექსტს შეესაბამება) ადგილობრივ კონტექსტსში 
ნათარგმნია, როგორც „კომპანია“.

**  ორიგინალ ტექტსში „women Owned Businesses” ნათა-

რგმნია, როგორც „ქალების კუთვნილი ბიზნესი”, „ქალი 
მიმწოდებლები”, „ქალი მეწარმეები”, „მეწარმე ქალები”. 
ყველა ეს ტერმინი გულისხმობს ერთს: იმ ბიზნესებს, 
რომ ლებსაც ფლობენ ან მართავენ ქალები.
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კავშირები გენდერულ თანასწორობას, ქალთა 
გაძლიერებასა და, ზოგადად, განვითარებას 
 შო რის აღიარებულია ფართოდ. მაგალითად, 
მსო ფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშის 
მი ხედვით, გენდერული თანასწორობა ქვეყნის 
კონკურენტუნარიანობის დონეზე, მთლიან შიდა 
პროდუქტზე (მშპ), და ადამიანის განვითარების 
ინდექსის რეიტინგზე ახდენს გავლენას. ამასვე 
აღნიშნავს მსოფლიო ბანკი (2012): „როდესაც 
ქალებს ვერ ვხედავთ შრომის ბაზარზე, ვინაიდან 
ისინი განიცდიან დისკრიმინაციას, რაც მათ ხელს 
უშლის განათლებისა და სპეციალობის მიღებაში და 
კაცების თანასწორი შემოსავლის მოპოვებაში - ამას 
სერიოზული ეკონომიკური დანაკარგები მოჰყვება.“

მართლაცდა, კომპანიებს მდგრადი განვითარების 
მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში შესყიდვების 
პროცესში ქალების გაძლიერების გზით უმნიშვნე-
ლოვანესი როლის შესრულება შეუძლიათ. 

გენდერული უთანასწორობის 
აღმოფხვრა

მრავალი ქალისთვის მეწარმეობა ნიშნავს გზას 
ეკონომიკური სიძლიერისკენ და საერთაშორისო 
საზოგადოება - კომპანიების ჩათვლით - ვალდე-
ბულია, თავისუფალი ბიზნეს გარემოს შექმნაში 
დაეხმარეოს ქალებს. დღეს ყველა რეგიონში 
ვაწყდებით გენდერულ უთანასწორობას ბიზნეს 
სექტორში, რაც, უმეტესად, კაცებისა და ქალების 
არათანაბარი ანაზღაურებიდან და სამეწარმეო 
საქმიანობის წამოწყებასთან დაკავშირებული სხვა 
დაბრკოლებებიდან გამომდინარეობს. გარდა ამისა, 
როგორც განვითარებულ, ასევე, განვითარებად 
ქვეყნებში ქალები ჯერაც არ სარგებლობენ 
 კა ცებთან შედარებით თანასწორი უფლებებით ისეთ 
საკითხებში, როგორიცაა: განათლების მიღება, 
 სა ხელფასო პოლიტიკა, პოლიტიკური გაძლიერება 
და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა.

სხვა მრავალი ბიზნესის მსგავსად, ქალების 
 კუ თვნილი ბიზნესები, უმეტესად, მიკრო ან მცირე 
საქმიანობით შემოიფარგლება. მაგრამ კაცი 
 მე  წარმეებისგან განსხვავებით, მეწარმე ქალებს 
სე რიოზული გამოწვევების წინააღმდეგ უხდებათ 
ბრძოლა, დამატებით იმ გამოწვევებზე, რომლებიც 
ისედაც საკმარისად ახლავს მცირე ბიზნესებს. ეს 
გამოწვევები ქალებისთვის ბიზნესის წამოწყების 
ბარიერია, ხოლო მათთვის, ვინც უკვე საქმიანობს 
- ბიზნესის განვითარების ხელის შემშლელი, რაც 
გენდერულ უთანასწორობას განაპირობებს. 

შესყიდვების მეშვეობით ქალი მეწარმეების 
ხელშეწყობა გენდერული უთანასწორობის აღმო-
ფხვრის ან, სულ მცირე, ამ უთანასწორობის 
შემცირების ერთ-ერთი გზაა. მეორე მხრივ კი, 
მიწოდების ჯაჭვში ქალთა ჩართულობა კომპანი-
ებისთვისაც მნიშვნელოვანი სარგებლის მომტანია.

ქალების გაძლიერება „გონივრული 
ეკონომიკაა“ 

ქალების კუთვნილ ბიზნესებში ინვესტირება და 
მიწოდების ჯაჭვებში მათი ჩართვა „გონივრული 
ეკონომიკაა“ და სასარგებლოა ბიზნესისთვის. 
დღეს ქალთა კუთვნილ ბიზნესებს დიდი წვლილი 
შეაქვთ მსოფლიო ეკონომიკაში - ქმნიან დასაქმების 
მილიონობით ახალ შესაძლებლობას და სტიმულს 
აძლევენ ადგილობრივ განვითარებას. მიუხედავად 
ამისა, მათი სრული ეკონომიკური პოტენციალი 
კვლავაც არასრულად გამოიყენება. მაგალითად, 
2013 წლის მდგომარეობით, მსოფლიოში კომპა-
ნიების მესამედზე მეტის მფლობელი იყო ქალი 
და მაინც, შესყიდვებზე გაწეულ ხარჯებში ქალებზე 
მხოლოდ ერთი პროცენტი მოდის. 

კომპანიები, რომლებიც თავიანთ მიწოდების ჯაჭვში 
სათანადოდ არ აღიარებენ ქალების კუთვნილი 
ბიზნესების როლს, ძალიან დიდ კომერციულ 
შესაძლებლობებს კარგავენ. ბოსტონის საკონსულ-
ტაციო ჯგუფმა ქალი მომხმარებლების სეგმენტს 
„ჩვენი დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომერ-
ციული შესაძლებლობა“ უწოდა. დღეს ქალები, 
გლობალურ დონეზე, თითქმის 20 ტრილი-
ონი დოლარის სამომხმარებლო დანახარჯებს 
აკონტრო  ლებენ და მოსალოდნელია, რომ 2028 
წლისთვის ისინი მთლიანი სამომხმარებლო 
დანახარჯების 75%-ს გააკონტროლებენ. ამ 
ყველაფრის გათვალისწინებით, კომპანიებს, 
რომლებიც ინვესტირებას ქალების კუთვნილ 
ბიზნესებში ახდენენ და მიმწოდებლების შერჩევის 
ინკლუზიურ პრაქტიკას ნერგავენ, აღნიშნული 
კომერციული შესაძლებლობის მოსაპოვებლად 
უკეთესი საწყისი პოზიცია ექნებათ.

როგორც მაკკინზის მიერ ჩატარებული ბოლო-
დროინდელი კვლევა ადასტურებს, ბევრ კომპანიაში 
გენდერულად სენსიტიურმა შესყიდვებმა დადე-
ბითად იმოქმედა კომპანიის მომგებიანობასა და 
ინვესტიციიდან ამონაგებზე. 2014 წელს დიდმა 
სატელეკომუნიკაციო კომპანიამ, AT&T-მ, აღნიშნა, 
რომ კომპანიის 4 მილიარდი აშშ დოლარით 
გაზრდილი შემოსავლები სწორედ მიწოდების 
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ჯაჭვში ქალი მეწარმეების ჩაბმის გამო მიიღო. 
ამის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ, 
თანაბარ პირობებში, ქალების კუთვნილ ბიზნესებს 
კაცების კუთვნილი ბიზნესებისთვის წარმატებული 
კონკურენციის გაწევა შეუძლია.

კვლევა, ასევე, გვაჩვენებს, რომ მომხმარებლები 
დიდ ყურადღებას აქცევენ კომპანიის კორპორა-
ციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხს, 
რაც საბოლოო ჯამში „წმინდა მოგებაში“ 
გამოიხატება. კერძოდ, ქალები უფრო ცდილობენ 
კონკრეტული კომპანიის პროდუქციის ყიდვას, 
როდესაც იციან, რომ ამით ქალების კუთვნილ 
ბიზნესებს ეხმარებიან. ეს კი, ბრენდის მიმართ 
ლოიალურობასაც უწყობს ხელს.

შესაბამისად, შესყიდვების ინკლუზიური პოლიტიკა 
კომპანიის რეპუტაციას ზრდისკომპანიის შიგნი თაც 
და მის გარეთაც - თანამშრომლებში, ინვესტო-
რებში, მომხმარებლებს შორის და, ზოგადად, 
საზოგადოებაში. 

მრავალფეროვანი მიმწოდებლებისგან შეძენით 
კომპანიები მრავალ სხვა სარგებელსაც იღებენ. 
მიმწოდებლების მრავალფეროვანი ბაზის ქონა 
მიმწოდებელთა მუდმივ ხელმისაწვდომობას გუ-
ლისხმობს; ასევე, ინკლუზიური შესყიდვები ხელს 
უწყობს ინოვაციების დანერგვას, ახალი პრო-
დუქტებისა და მომსახურებების შეთავაზებას, 
კონკურენციისა და გაყიდვების ზრდას და წვდომას 
სხვადასხვა ბაზრებზე. კომპანიები სულ უფრო მეტად 
მრავალფეროვანს ხდიან საკუთარი მიწოდების 
ჯაჭვებს, რადგან ესმით, რომ მათი მიმწოდებლები, 
შეიძლება, მომავალში მომხმარებლებიც გახდნენ. 
მარტივად რომ ითქვას, გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვები მომგებიანია ორივე მხარისთვის - 
როგორც კომპანიებისთვის, ისე ქალების კუთვნილი 
ბიზნესებისთვის. 

ქალთა წინაშე არსებული ბარიერები

მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკის განვითარება-
ში ქალ მეწარმეთა მიერ შეტანილი წვლილის 
მიუხედავად, ქალების სრული პოტენციალი ჯერ 
კიდევ გამოუყენებელია, რასაც მრავალი მი-
ზეზი აქვს. გლობალურად, ქალების კუთვნილი 
ბიზნე სები დიდი ფინანსური და არაფინანსური 
დაბრკოლებების წინაშე არიან და ეს მიწოდების 
ჯაჭვებში ჩაბმაში ხელს უშლის მათ.

ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც 
დღეს ქალი მიმწოდებლების წინაშე დგას და 
სრული პოტენციალის გამოვლენაში აფერხებთ, 
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაა. კომპანიები, 
რომ ლებიც საქმიანობას უფრო დიდი კაპიტალით 
იწყებენ, გაცილებით უკეთეს შედეგებს აღწევენ 
მომავალში აქტივების, შემოსავლების, მოგებისა 
და კომპანიის ფუნქციონირების თვალსაზრისით. 
მაგრამ, როგორც წესი, ქალები ბიზნესს მცირე 
კაპიტალით იწყებენ და მათ, კაცებთან შედარებით, 
დაფინანსებაზეც ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი, 
რაც, საბოლოო ჯამში, ხელს უშლის მათ ბიზნესის 
წამოწყებასა და გაფართოებაში.

არსებობს მთელი რიგი სტრუქტურული და 
სოციალურ-კულტურული ფაქტორებისა, რომლებიც 
ამგვარ მდგომარეობას მთელ მსოფლიოში 
განაპირობებს. ასეთ ფაქტორებს მიეკუთვნება 
(და არა მხოლოდ) ფინანსურ უზრუნველყოფაზე 
წვდომის ნაკლებობა, ინსტიტუციური მიკერძოება 
და სოციალურ-კულტურული ნორმები.

ქალ მეწარმეებს სოციალურ კაპიტალიზე ნაკლებად 
მიუწვდებათ ხელი. ქალებს ბარიერები ხვდებათ 
მდგრადი ბიზნეს-კონტაქტების ჩამოყალიბებაშიც 
და კერძო პირებთან თუ ორგანიზაციებთან 
საქმიანი კავშირების დამყარებაში. ისინი უფრო 
მეტად თავიანთ ოჯახურ კავშირებსა და ბიზნესის 
არაფორმალურ ქსელებს იყენებენ. უნდა ითქვას, 
რომ ქალებმა ბევრი ისტორიული წინააღმდეგობა 
გადალახეს ქალ მეწარმეთა პროფესიული ქსელების 
შექმნით. თუმცა ბევრმა ქალმა ვერ მოახერხა 
საკუთარი საქმიანი კავშირების გაფართოება და 
თანამოაზრეების მოძიება, რის შედეგადაც საქმი-
ანობის გაფართოების შესაძლებლობაც დაკარგა.

ამასთან ერთად, ქალ მეწარმეებს ადამიანურ 
კაპიტალზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი. მართა-
ლია, ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლო-
ბაში ქალებმა უდიდესი წინსვლა განიცადეს 
განათლების სფეროში, მაგრამ ბიზნესსა და 
მენეჯერულ საქმიანობაში გამოცდილებით ისინი 
მაინც ჩამორჩებიან კაცებს. ამის გამო მათ ხშირად 
არ აქვთ ბიზნესისათვის აუცილებელი უნარები და 
საკმარისი ფინანსური ცოდნა. ბოლოდროინდელმა 
კვლევამ ორი ძირითადი განსხვავება გამოავლინა 
მეწარმე კაცებსა და ქალებს შორის, რაც კარგად 
ხსნის იმას, თუ რატომ აქვთ ქალ მეწარმეებს 
კაცი მეწარმეებისგან განსხვავებით ნაკლები 
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შემოსავალი. პირველია არასაკმარისი მენეჯერული 
გამოცდილება, ხოლო მეორე - დრო, რომლის 
დათმობაც ქალებს ბიზნესისთვის შეუძლიათ.

ეს უკანასკნელი მიზეზი კი ხაზს უსვამს კიდევ ერთ 
მთავარ გამოწვევას, რომლის წინაშეც ბიზნესის 
მფლობელი ქალები დგებიან, კერძოდ - სოციალურ 
და კულტურულ მოლოდინებსა და ნორმებს. 
მაგალითად, ქვეყნების უმრავლესობაში საოჯახო 
საქმეებისა და ოჯახზე ზრუნვის პასუხისმგებლობის 
უდიდესი წილი სწორედ ქალებზე მოდის, რის 
შედეგადაც მათ მეტი საათების განმავლობაში 
უწევთ შრომა, ვიდრე კაცებს. ქალების ამ 
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული მოლოდი-
ნები მაშინაც კი არ იცვლება, როცა ქალები 
მუშაობას იწყებენ ან საკუთარ ბიზნესს ქმნიან. 
აქედან გამომდინარე, მათ ნაკლები დრო რჩებათ 
ბიზნესის განვითარებისთვის, რაც ერთ-ერთი 
მთავარი მიზეზია იმისა, რომ ქალების კუთვნილი 
ბიზნესები ისე არ იზრდება, როგორც კაცების.

ამას ემატება ისიც, რომ ქალები ნაკლებად არიან 
დარწმუნებული საკუთარ ცოდნაში, უნარებსა 
და გამოცდილებაში. ამიტომაცაა, რომ ბიზნესის 
დაწყებისას მათ უფრო დაბალი მოლოდინები 
აქვთ. ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრი მიზეზი 
განაპირობებს, საერთო შედეგი კი ბიზნესის მცირე 
ზრდა და დაბალი შემოსავლებია.

ყველაზე მთავარი მაინც ისაა, რომ ბიზნესების 
მფლობელ კაცებსა და ქალებს ერთნაირ პირობებში 
არ უწევთ ფუნქციონირება. კაცებთან შედარე-
ბით, ქალები დამატებით სირთულეებსაც უნდა 
გაუმკლავდნენ. ამ ფაქტორების გათვითცნობიერება 
არსებითად მნიშვნელოვანია გენდერულად სენსი -
ტიური შესყიდვების ეფექტიანი პროგრამის ჩამო-
საყალიბებლად.

ქალ მეწარმეთა ბაზრის შესწავლა და 
ქალების კუთვნილი ბიზნესების მოძიება 

იმისათვის, რომ მიწოდების ჯაჭვებში ქალი მიმწო-
დებლების მონაწილეობა გაიზარდოს, კომ პა ნიებმა, 
პირველ რიგში, უნდა დაადგინონ, მათი არსებუ-
ლი მიმწოდებელი საწარმოებიდან რომლები 
ეკუთვნის ქალებს; ასევე, უნდა დაადგინონ, 
შეუძლიათ თუ არა ქალ მიმწოდებლებს სათანადო 
რაოდენობისა და ხარისხის პროდუქციის ან/
და მომსახურების მიწოდება, შემდეგ კი შექმნან 

არსებული და ახალი მიმწოდებლების ქსელი, 
რომელშიც ქალების კუთვნილი საწარმოები 
შევლენ. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია 
პოტენციური მიმწოდებლების ბაზისა და საბაზრო 
შესაძლებლობების სიღრმისეული ცოდნა.

ქალ მიმწოდებელთა ბაზრის შესწავლისა და 
მოძიების პროცესი იმის განმარტებით იწყება, თუ 
რას ნიშნავს „ქალების კუთვნილი ბიზნესი“. ამ 
განმარტებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს 
შესყიდვების პროგრამის ჩამოყალიბების პროცეს-
ში, რათა სწორად შევარჩიოთ მიმწოდებლები, 
და ვადგინოთ მათი საბაზრო შესაძლებლობები, 
მათი ტექნიკური და ფინანსური საჭიროებები და ის 
საბაზისო პარამეტრები, რომლებზე დაყრდნობითაც 
გაიზომება შედეგი. 

სხვა საკითხებთან ერთად, მნიშვნელოვანია, 
არსებობდეს „ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ 
მკაფიო განმარტება და ამ სტატუსის მოსაპოვებლად 
არსებული შესაბამისობის კრიტერიუმები. ეს 
საგრძნობლად ამცირებს თაღლითობის რისკებს. 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს კონტექსტში 
თაღლითობას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც 
კომპანიები მენეჯერულ პოზიციებზე ფორმალურად 
აფორმებენ ქალებს, მაგრამ დაკავებული პოზიციის 
შესაბამის ვალდებულებებს, პასუხისმგებლობასა 
და უფლებამოსილებას არ ანიჭებენ. ეს, ერთი 
შეხედვით, ფასადურ მრავალფეროვნებას ქმნის 
სამუშაო ადგილზე, თუმცა ქალების გაძლიერებას არ 
ემსახურება. უფრო მეტიც, როდესაც თაღლითობა 
„ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ სტატუსის მო-
პოვების მიზნით ხდება, ეს სამოქალაქო ან სისხლის 
სამართლის დანაშაულს უტოლდება.

ამის თავიდან ასაცილებლად „ქალების კუთვნილი 
ბიზნესის“ სტატუსის განმარტება და შესაბამისობის 
კრიტერიუმები უნდა მოიცავდეს, სულ მცირე, 
შემდეგ ელემენტებს: (1) ერთი ან მეტი ქალის მიერ 
კომპანიის არანაკლებ 51%-ის მფლობელობა; 
(2) ერთი ან მეტი ქალის მიერ გრძელვადიანი 
გადაწყვეტილებების მიღებაზე და ბიზნეს-ოპე-
რაციების ყოველდღიურ მართვაზე კონტროლი; და 
(3) დამოუკიდებლობა სხვა ისეთი ბიზნესებისგან, 
რომლებიც არ ეკუთვნის ქალებს. ეს განმარტება, 
რა ფორმაც უნდა მიიღოს მან, კომპანიებისთვის 
„ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ სტატუსის მინიჭების 
საფუძველი შეიძლება გახდეს.
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ოფიციალური სტატუსის მინიჭების 
მნიშვნელობა

ოფიციალური სტატუსის მინიჭების პროცესი მნი-
შვნელოვანია როგორც კომპანიებისთვის, ასევე, 
ქალი მეწარმეებისთვის და მათი კომპანიებისთვის. 
სტატუსი კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, 
ადვილად და ეფექტიანად შეაფასონ, არის თუ არა 
ესა თუ ის ბიზნესი მართლაც ქალის კუთვნილებაში. 
სტატუსის მინიჭება, ერთი მხრივ, ზრდის ქალების 
საბაზრო შესაძლებლობებს კომპანიებთან, 
სახელმწიფო უწყებებთან და ქალების კუთვნილ 
სხვა ბიზნესებთან ურთიერთობისას და, მეორე 
მხრივ, დადებითად მოქმედებს მომხმარებლებზე, 
რომლებიც ისეთი კომპანიის პროდუქციასა და 
მომსახურებას ეძებენ, რაც მათ ფასეულობებს 
მიესადაგება.

ოფიციალური სტატუსის მინიჭების სხვადასხვა 
ვარიანტი არსებობს: სტატუსის თვითმინიჭება, 
სტატუსის მინიჭება მესამე პირის მიერ, სტატუსის 
სახელმწიფოს მიერ მინიჭება და სხვა. მათგან 
ყველაზე გამოსადეგი მესამე პირის მიერ 
სტატუსის მინიჭებაა. შემსყიდველი კომპანიების 
მიერ შექმნილი ქსელები, როგორებიცაა: ქალთა 
მეწარმეობის ეროვნული საბჭო (WBENC) აშშ-ში 
და WEConnect International აშშ-ის საზღვრებს 
გარეთ, უკვე წლებია, სტატუსს ანიჭებენ ისეთ 
ბიზნესებს, რომლებსაც ფლობენ, აკონტროლებენ 
და მართავენ ქალები. ამ ქსელებს დიდი ცოდნა 
და გამოცდილება აქვთ, შეამოწმონ კომპანიები და 
მიანიჭონ მათ „ქალთა კუთვნილი ბიზნესის“ სტატუსი. 
რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი ფლობენ 
ქალების კუთვნილი საწარმოების მონაცემთა 
ბაზას, რომლის გამოყენებაც კომპანიებს უფრო 
მრავალფეროვანი და ინკლუზიური ადგილობრივი 
თუ გლობალური დამატებითი ღირებულების მქონე 
ჯაჭვების შესაქმნელად შეუძლიათ.

ქალების კუთვნილ ბიზნესებთან კავშირის 
დამყარება
ქალი მეწარმეების მოძიება, განსაკუთრებით 
ახალ ბაზრებზე, შეიძლება, რთული აღმოჩნდეს. 
ამის გამო ბევრი კომპანია უკვე ჩამოყალიბებულ 
ბიზნეს-ასოციაციებსა და ქსელებს ეყრდნობა, 
რომ ლებიც შემსყიდველებთან მრავალფეროვანი 
მიმწოდებლების დაკავშირებაზე არიან ფოკუსი-
რებულნი. WBENC აშშ-ში და WEConnect Inter-
national აშშ-ის საზღვრებს გარეთ მსოფლიოში 
„ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ სტატუსის მქონე 

საწარმოების ყველაზე დიდ მონაცემთა ბაზას 
გვთავაზობენ.

ინკლუზიური შესყიდვები მხოლოდ ქალების კუ-
თვნილი ბიზნესებისგან შესყიდვას არ გული სხმობს. 
არსებობს სხვა ორგანიზაციებიც, რომლე ბიც შეს-
ყიდვების პროცესებში ნაკლებად ჩართული სხვა 
ჯგუფებისთვის მუშაობენ. ეს ორგანიზაციებია:

• კანადის მკვიდრი მოსახლეობისა და უმცი-
რესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებლე ბის 
განვითარების საბჭო (CAMSC)

• უმცირესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებ-
ლების განვითარების საბჭო, ჩინეთი (MSD-China)

• უმცირესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებ-
ლების განვითარების საბჭო, გაერთიანებული 
სამეფო (MSDUK)

• ჰომოსექსუალთა და ლესბოსელთა ეროვნული 
სავაჭრო პალატა (NGLCC)

• სამხრეთ აფრიკის მიმწოდებლების განვითარე-
ბის საბჭო (SASDC)

• ავსტრალიის მიმწოდებლები
• აშშ-ის ბიზნეს-ლიდერობის ქსელი (USBLN)
• აშშ-ის პანაზიური ამერიკული სავაჭრო პალატა 

(USPAACC)
• აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია (SBA).

მართალია, ზემოთ ჩამოთვლილი ორგანიზაციები 
სტატუსის მინიჭებას სქესის მიხედვით არ წყვეტენ, 
მაგრამ ქალთა კუთვნილი საწარმოები ყველა 
ზემოთმოცემულ ჯგუფშია ინტეგრირებული.

ქალების კუთვნილი საწარმოების წინაშე 
არსებული გამოწვევების დაძლევა 

გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების სტრატეგიის 
ფარგლებში კომპანიებმა უნდა გაათვითცნობიერონ 
და ყურადღება მიაქციონ იმ მრავალ გამოწვევასა 
და დაბრკოლებას, რომელსაც ქალი მეწარმეები 
შესყიდვების პროცესში აწყდებიან. ეს გამოწვევები 
და დაბრკოლებები არსებობს როგორც მოთხოვნის, 
ისე მიწოდების თვალსაზრისით.

სტრატეგიული შესყიდვები
ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში 
მსოფლიოში ჩამოყალიბდა კომპლექსური, სრუ  -
ლად ინტეგრირებული მიწოდების ჯაჭვის სტრუქ-
ტურა, რომელშიც ქალი მეწარმეებისთვის და 
სხვა მცირე ბიზნესებისთვის შეღწევა რთუ ლია. ამ 
დროის განმავლობაში კომპანიები გა ი ზარდნენ 
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და უფრო გლობალუბი მასშტაბი შეი ძინეს, 
განსაკუთრებით სხვა კომპანიებთან შერწყმის 
შედეგად. ამ კონსოლიდაციის პროცესში კომპა-
ნიებმა საქონლისა და მომსახურებების დიდი 
რაოდენობით შეძენა დაიწყეს და ეფექტიანობის 
გასაზრდელად საკუთარი საქმიანობის ოპტიმიზაცია 
და სტანდარტიზება მოახდინეს. ამავე დროს, მათ 
შეამცირეს ჩვეული მიმწოდებლების რაოდენობა და 
მხოლოდ იმ რამდენიმე მიმწოდებელთან დაიჭირეს 
საქმე, ვისაც მუშაობის დიდი ისტორია აქვს და 
საქონლისა და მომსახურების დიდი რაოდენობით 
მიწოდება შედარებით დაბალ ფასად შეუძლია. 
ასეთმა ცვლილებებმა უარყოფითად იმოქმედა 
ქალ მიმწოდებლებზე.

კომპანიებმა კიდევ ერთხელ უნდა გადახედონ 
თავიანთი მიწოდების ჯაჭვის მოდელს, რათა 
ქალებმა და სხვა მცირე, ყურადღების მიღმა 
დარჩენილმა ბიზნესებმა თავიანთი ადგილების 
დაკავება შეძლონ ამ ჯაჭვში. ამ პროცესის დასა-
წყებად საუკეთესო გზა შესყიდვების პოლიტიკის 
შეცვლაა.

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ კომპანიებმა და 
მეწარმე ქალებმა, რომლებთანაც ამ სახელმძღვა-
ნელოს მომზადების პროცესში კონსულ ტაციები 
გაიმართა, ერთხმად აღნიშნეს, რომ გენდერუ-
ლად სენსიტიური შესყიდვების მიზანი არცერთ 
შემთხვევაში არ არის კომპანიების მხრიდან შეს-
ყიდვის სტანდარტების დაბლა დაწევა, პირიქით, 
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბარიერების აღმო-
ფხვრაზე და ქალი მიმწოდებლების შესაძლებ-
ლობების განვითარებაზე, რათა მათ კონკურენციის 
გაწევა შეძლონ სხვა ბიზნესებისთვის.

ინფორმაციაზე წვდომა და სოციალური 
კონტაქტების დამყარება
მცირე ბიზნესებისთვის, განსაკუთრებით კი მათთვის, 
რომლებსაც ქალები ფლობენ ან მართავენ, 
მიწოდების ჯაჭვში ჩაბმის მთავარი ხელისშემშლელი 
ფაქტორი შემსყიდველების შესახებ ინფორმაციის 
ნაკლებობაა. მცირე ბიზნესების მფლობელთა 
აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია პოტენციურ 
კლიენტთან ურთიერთობის დამყარება, რადგან 
ეს მათ შემსყიდველების საჭიროებათა გაგებაში 
ეხმარება და გაყიდვების ზრდის შესაძლებლობას 
აძლევს. მაგრამ, სამწუხაროდ, შესყიდვების 
პროცესი ხშირად გამჭვირვალე არ არის. მცირე 
ბიზნესის ბევრმა მფლობელმა არ იცის, როგორ 
დაამყაროს ურთიერთობა შემსყიდველთან ან 
ვის მიმართოს, რაც განსაკუთრებით რთულია იმ 

ქალებისთვის, რომელთაც საქმიანი კონტაქტები 
ცოტა ჰყავთ.

ამ პრობლემის მოგვარება კომპანიებს სხვადასხვა 
გზით შეუძლიათ: მაგალითად, მიმწოდებელთა 
კონფერენციების გამართვით ან მასში მონაწი-
ლეობით, საკუთარ ვებ-გვერდზე შესყიდვების წე-
სებისა და პროცედურების გასაჯაროებით და სხვა.

სააპლიკაციო პროცესის გამარტივება
მიმწოდებლად ჩამოყალიბებისთვის მცირე ბიზნე-
სები ჯერ რთულ სააპლიკაციო პროცესს უნდა 
გაუმკლავდნენ, რაც, ჩვეულებრივ, მოიცავს გრძელი 
კითხვარის შევსებასა და უამრავი დოკუმენ ტის 
წარდგენას. ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია 
კომპა  ნიებისთვის, რადგან პროდუქციის ხარისხისა 
და მიმწოდებლის შესაძლებლობებისა და სან დო-
ობის შეფასების საშუალებას აძლევს მათ. თუმცა ეს 
პროცესი დიდ დროს ართმევს მცირე ბიზნესებს. 

მცირე ბიზნესებს კი შეზღუდული დრო და რესურსები 
აქვთ. ეს განსაკუთრებით ეხება ქალ მეწარმეებს, 
რომელთაც, ჩვეულებრივ, უფრო მცირე ზომის 
ბიზნესი და გამოცდილება აქვთ კაცების კუთვნილ 
ბიზნესებთან შედარებით. მათ მუდმივად არ 
ჰყოფნით დრო, რადგან ოჯახისა და ბავშვების 
მოვლა კვლავაც მათ პასუხისმგებლობად რჩება.

აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი კომპანია 
გაამარტივებს განაცხადის შევსების პროცესს და 
მის სტანდარტიზაციას მოახდენს, სავარაუდოა, 
რომ მით უფრო მეტი ქალი მეწარმე შეძლებს 
სააპლიკაციო პროცესის გავლას. 

კონტრაქტების გაფორმების პროცესის 
გამარტივება
ამავე მიზეზებიდან გამომდინარე, კომპანიებმა 
კონტრაქტების გაფორმების პროცესიც უნდა გა-
ამარ ტივონ. კონტრაქტის გაფორმების პროცესმა 
ქალი მეწარმეები შეიძლება ისევე დააფრთხოს, 
როგორც განაცხადის შეტანამ. პროცესის გა მარ-
ტივება კი გაზრდის შესყიდვების პროცესში მეწარმე 
ქალების მონაწილეობის ალბათობას.

მცირე ზომის ტენდერების გამოცხადება
კომპანიებმა, რომლებიც სულ უფრო იზრდებიან 
და გლობალურ სახეს იღებენ, მიმწოდებლების 
რაოდენობა შეამცირეს და რამდენიმე ისეთი 
მსხვილი მიმწოდებელი შეარჩიეს, რომლებიც 
დიდი რაოდენობის საქონელსა და მომსახურებას 
სულ უფრო დაბალ ფასად აწვდიან. ამან აშკარად 



უარყოფითად იმოქმედა მეწარმე ქალებზე. სხვა-
დასხვა მოთხოვნების ერთ დიდ კონტრაქტში 
თავმოყრა ხელს უწყობს არათანაბარ კონკურენციას, 
რადგან ქალ მეწარმეებს კონკურენციისთვის 
საჭირო მასშტაბი არ აქვთ. ამიტომ საჭიროა, რომ 
კომპანიებმა მცირე ზომის ტენდერები გამოაცხადონ, 
განსაკუთრებით - ადგილობრივ დონეზე.

შერჩევის კრიტერიუმების დადგენა
ზოგადად, ქალების კუთვნილ და მცირე ბიზნე-
სებს დიდი ბიზნესებისთვისკონკურენციის გაწევა 
უჭირთ, როცა შერჩევის უმთავრესი კრიტე რი-
უმი ფასია. ფასზე, და არა „ფასისა და ხარის-
ხის ოპტიმალურ შეფარდებაზე“ აქცენტით 
შემსყი დველი ორგანიზაციები უგულებელყოფენ 
შესყიდვების ხარჯთ-ეფექტურობას და მცირე 
კომპანიების ინოვაციურ შემოთავაზებებზე უარს 
ამბობენ. ამიტომ შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა 
შერჩევისას არა მხოლოდ მიმწოდებლების მიერ 
შეთავაზებულ ფასზე უნდა იფიქრონ, არამედ 
მთლიანი შეთავაზების ღირებულებაზე. 

უკუკავშირი
ტენდერის წარუმატებელი მონაწილისთვის უკუ-
კავშირის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია. 
ტენდერის დასრულების შემდეგ უკუკავშირი მო-
ნაწილეს უნდა აწვდიდეს აუცილებელ ინფორ-
მაციას მისი სუსტი და ძლიერი მხარეების შე-
სახებ ისე, რომ სხვა დროისთვის მან უკეთესად 
მომზადება შეძლოს. ერთი სიტყვით, უკუკავშირის 
მიწოდება მიმწოდებლის შესაძლებლობების განვი-
თარებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.

დროული ანაზღაურება
ანაზღაურების დაგვიანებამ, შეიძლება, უარყო-
ფითად იმოქმედოს ქალების კუთვნილ მცირე 
ბიზნესებზე. ვინაიდან ქალების ფინანსები საკმაოდ 
შეზღუდულია, ქალ მეწარმეებს, დიდ კომპანიებთან 
შედარებით, ნაკლებად შეუძლიათ ანაზღაურების 
დაგვიანებით გამოწვეულ შედეგებთან გამკლავება. 
დაგვიანებული ანაზღაურება ნეგატიურ გავლენას 
ახდენს ქალი მეწარმეების რესურსებზე, საწარმოო 
სიმძლავრესა და მოგებაზე. ამგვარი ბიზნესების თვის 
კომპანიებმა უნდა შექმნან მოქნილი ანაზღაურე-
ბის სისტემა და ქვე-მიმწოდებლებისგანაც იგივე 
მოითხოვონ. 

მიმწოდებლის შესაძლებლობების განვითარება
ზემოთაღნიშნული დაბრკოლებების აღმოფხვრით 
კომპანიები მიწოდების ჯაჭვში ჩართვის უფრო 
მეტ შესაძლებლობას აძლევენ მეწარმე ქალებს. 

თუმცა წარმატების მისაღწევად კომპანიებმა იმაზე 
მეტი უნდა გააკეთონ, ვიდრე ქალების კუთვნილი 
ბიზნესებისთვის კარის გაღებაა. მათ, ასევე, უნდა 
იზრუნონ მეწარმე ქალთა შესაძლებლობების განვი-
თარებაზე, რათა ქალების კუთვნილმა ბიზნე სებმა 
კონკურენციის გაწევა და წარმატებული მიმწო-
დებლების რიგებში ადგილის დაკავება შეძლონ.

მიმწოდებლების შესაძლებლობების განვითარება 
ისეთი აქტივობების ფართო სპექტრს მოიცავს, 
რომლებიც, შემსყიდველი კომპანიის მოთხოვ-
ნების შესაბამისად, მიმწოდებლების მუშაობის 
გაუმჯობესებისკენაა მიმართული. ამაში იგუ ლისხმე-
ბა როგორც ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა 
და მენტორობა, ასევე, ხელშეწყობა საქმიანი 
კავშირების დამყარებაში. 

ქალი მეწარმეებისთვის შესაძლებლობების განვი-
თარება და წარმატებულ მიმწოდებლად ჩა მო-
ყალიბება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
იმიტომ, რომ კაცებთან შედარებით, მათ ნაკლებად 
მიუწვდებათ ხელი ფინანსურ, ადამიანურ და 
სოციალურ კაპიტალზე. როგორც ზემოთ ითქვა, 
ქალებს სოციალურ-კულტურული მოლოდინებისა 
და ნორმების წინააღმდეგაც უწევთ ბრძოლა, 
რაც უარყოფითად მოქმედებს მათ მიერ ბიზნესის 
დაწყებასა და განვითარებაზე.

ინფრასტრუქტურის განვითარება
მსოფლიოს მრავალ რეგიონში მიმწოდებლების 
შესაძლებლობების განვითარებისკენ და შესყიდ-
ვის სისტემის რეფორმების ეფექტიანობისკენ 
მიმართული ძალისხმევა შეიძლება არაეფექტური 
აღმოჩნდეს არასათანადო ინფრასტრუქტურის პი-
რობებში. მაგალითად, ინდოეთში მეწარმე ქალებს 
საკმაოდ ხშირად არ მოუწვდებათ ხელი პროდუქცი-
ის წარმოებისთვის საჭირო ელემენტარულ ძი-
რითად საშუალებებზე ან შენობაზე, ან კიდევ 
საკუთარი პროდუქციის მარკეტინგისთვის აუცი-
ლებელი საშუალებები და „ნოუ-ჰაუ“არ აქვთ. ამ 
დაბრკოლებების გადასალახად მსოფლიოს სხვა-
დასხვა რეგიონში მცხოვრებმა ქალებმა კოოპე-
რატივები შექმნეს. ეს განსაკუთრებით ეხე ბა 
არაოფიციალურ და სოფლის მეურნეობის სექ ტო-
რებში დასაქმებულ ქალებს.

კვლევა გვაჩვენებს, რომ ციფრულ ტექნოლოგი-
ებში გენდერული ბარიერები არსებობს როგორც 
განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში. 
ასეთი ბარიერები განსაკუთრებით დაბალი და 
საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში გხვდება.

XIVშესყიდვების ძალა: როგორ შევისყიდოთ
ქალი მიმწოდებლებისგან?



კომპანიის ხელმძღვანელობის 
მხარდაჭერის მოპოვება 

კომპანიის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერას გენ-
დერულად სენსიტიური შესყიდვების სტრატეგიის 
წარმატებისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს. 
ამგვარი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად აუცი-
ლებელია გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
არგუმენტირებული ეკონომიკური დასაბუთებისა 
და სტრატეგიის მომზადება. ამისათვის საჭი-
როა საფუძვლიანად შესწავლა იმისა, თუ რამ-
დე ნად შესწევთ ქალ მეწარმეებს უნარი და 
შე საძლებ ლობები კომპანიის მოთხოვნების დასა-
კმაყოფილებლად.

ქალი მეწარმეების შესახებ ინფორმაციის შეგროვე ბა 
და ანალიზი ბევრ სირთულეს უკავშირდება, თუმ  ცა 
შეუძლებელი არ არის. მკვლევარები, რომლებიც 
მეწარმე ქალებს შეისწავლიან, ხშირად ჩივიან, 
რომ გენდერული ნიშნით კლასიფიცირებული 
სანდო მონაცემები ნაკლებად ხელმისაწვდომია. 
მიუხედავად ამისა, არსებობს მთელი რიგი 
პირველად და მეორად მონაცემთა წყაროებისა, 
რომელთაც შეიძლება, კომპანიები დაეყრდნონ.

მონაცემთა შეგროვების დაწყებამდე კომპანიებმა 
მკაფიოდ უნდა განსაზღვრონ თავიანთი კვლევის 
მიზნები და ქვემოთ ჩამოთვლილ კითხვებს 
უპასუხონ, კერძოდ:

• როგორია ქალი მიმწოდებლების მონაწილეობა 
მათი მიწოდების ჯაჭვში?

• აქვთ თუ არა შესაბამისი შესაძლებლობები და 
უნარები ქალ მეწარმეებს, გახდნენ კომპანიის 
მიმწოდებლები?

• რა სარგებლობას მოუტანს კომპანიას მიწოდების 
ჯაჭვში ქალი მიმწოდებლების მონაწილეობის 
გაზრდა?

• რა უშლის ხელს ქალ მიმწოდებლებს სრულად 
ჩაებან მიწოდების ჯაჭვში?

• რისი გაკეთება შეიძლება იმ ბარიერების 
აღმოსაფხვრელად, რომლებიც ხელს უშლის 
ქალ მიმწოდებლებს, ჩაებან მიწოდების ჯაჭვში?

• რა ნაბიჯებია საჭირო დროთა განმავლობაში 
მიწოდების ჯაჭვში ქალ მიმწოდებლეთა წილის 
გასაზრდელად?

ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად კომპანიებს 
შეუძლიათ, მთელ რიგ პირველად ან მეორად 
მონაცემთა წყაროებს დაეყრდნონ, როგორიცაა: 

დასაქმებულების, მცირე ბიზნესებისა და კომპა-
ნიების გამოკითხვები, სამეწარმეო საქმია ნობის 
კვლევები და ბიზნესის რეესტრები. მარ თალია, 
აღნიშნული წყაროები გენდერული განსხვავების 
შესახებ ინფორმაციას შეიცავს, მაგრამ ამ 
მონაცემთა ხარისხი მაინც საეჭვოა, რადგან ეს 
მონაცემები შეიძლება, ვერ აკმაყოფილებდეს იმ 
კომპანიის მოთხოვნებს, რომელთაც ქალების 
კუთვნილი ბიზნესების შესწავლა სურთ. მაგალითად, 
კომპანიების გამოკითხვას აკლია საერთაშორი-
სო მონაცემები. ანალოგიურად, მოსახლეობის 
კვლევა გენდერთან დაკავშირებულ ძალიან მცირე 
ინფორმაციას მოიცავს. თუმცა ეს ამ წყაროების 
უგულებელყოფას არ ნიშნავს, უბრალოდ, საჭიროა, 
რომ კომპანიებმა კვლევის ეს შეზღუდვები 
გაითვალისწინონ. 

კომპანიებს მეორადი მონაცემების შეგროვება, რა 
თქმა უნდა, შეუძლიათ როგორც ინდივიდუალურად, 
ასევე ძალების გაერთიანებით. გარდა ამისა, 
ბიზნეს-ასოციაციები და ქსელები, როგორიცაა 
WBENC აშშ-ში და WEConnect International 
აშშ-ის საზღვრებს გარეთ, ქალთა კუთვნილი 
ბიზნესების შესახებ არსებული ინფორმაციის ფას-
და უდებელი წყაროებია. ამ ორგანიზაციებს ქალ 
მეწარმეთა შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივი და 
რეგიონული მასშტაბით აქვთ და შემსყიდველებთან 
მათი დაკავშირება პირდაპირ შეუძლიათ.

მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის მთავარი 
მიზანი კომპანიის ხელმძღვანელობის დარწმუნება 
და მისი მხარდაჭერის მოპოვებაა გენდერულად 
სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის დანერგვის 
საქმეში.

გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამის სამოქმედო გეგმის 
ჩამოყალიბება 

იმ დაბრკოლებების აღმოფხვრა, რომლებიც ქალ 
მეწარმეებს მიწოდების ჯაჭვში ჩაბმაში უშლის ხელს, 
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების ეფექტიანი 
სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუმცა 
მხოლოდ ეს წარმატების გარანტიას ვერ იძლევა. 
შედეგების მისაღწევად კომპანიებმა სამოქმედო 
გეგმებიც უნდა ჩამოაყალიბონ გენდერულად 
სენსიტიური შესყიდვების პროგრამების მომზა-
დების, განხორციელებისა და კონტროლის მიზ-
ნით. საბოლოო მიზანი მიიღწევა მაშინ, რო-
დესაც გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები 

XVშესყიდვების ძალა: როგორ შევისყიდოთ
ქალი მიმწოდებლებისგან?



კორპორაციული კულტურისა და პრაქტიკის განუ_
ყოფელი ნაწილი გახდება.

იმის გამო, რომ გენდერულად სენსიტიური შეს-
ყიდვე ბისთვის ერთი შაბლონური გეგმა არ არსე-
ბობს, ეროვნულ უმცირესობათა წარმომად გენელი 
მიმწოდებლების განვითარების ეროვ ნულმა საბჭომ 
(NMSDC) ჩამოაყალიბა საუკეთესო პრაქტიკე ბის 
სახელმძღვანელო წესები, რომლითაც ხელმძღვა-
ნელობა კომპანიებს მიმწოდებლების დივერ-
სიფიცირებისა და ინკლუზიური პროგრამების 
ჩამოყალიბების პროცესში შეუძლიათ. ეს წესებია: 
(1) კორპორაციული პოლიტიკის ჩამოყალიბება; (2) 
ქალ მეწარმეთა შესაძლებლობების განვითარება; 
(3) შიდა და გარე კომუნიკაციის ხელშეწყობა; 
(4) ქალ მიმწოდებელთა შესაძლებლობების 
დადგენა; (5) მიმწოდებლების შესაძლებლობე-
ბის განვი თარების პროცესის ჩამოყალიბება; 
(6) კონტროლის, ანგარიშგებისა და შედეგებზე 
ორიენტი რებული მექანიზმების შექმნა; (7) უწყვეტი 
გან ვი თარებისკენ სწრაფვის გეგმის შედგენა; და (8) 
მეორე რიგის შესყიდვების პროგრამის დანერგვა.

პროგრესის გაზომვა

როგორც ნებისმიერი პროგრამის შემთხვევაში, 
მონიტორინგი და შეფასება აუცილებელია პროგრე-
სის გასაზომად და შესწორებების შესატანად. ეს 
პროცესი გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამის მიზნების ჩამოყალიბებით იწყება. 
კომპანიის სტრატეგიებში დასახული უნდა იყოს 
SMART მიზნები (Specific - კონკრეტული, Measur-
able - გაზომვადი, Actionable - ქმედითი, Realistic-
რეალისტური და Time-bound - დროში გა წე რი-

ლი), რაც გაზრდის მდგრადი წარმატებისა და 
ორგანიზაციაში მისი გამოყენების შესაძლებლობას.

მიზნების ჩამოყალიბება და შემდგომ კი პროგრესის 
გაზომვა ინვესტიციებზე ამონაგების დათვლის 
მიზნითაა საჭირო. როგორც წესი, კომპანიები 
თავიანთი შესყიდვების პროგრამის წარმატებას 
გაწეული ხარჯების მიხედვით ზომავენ. თუმცა ამ 
ტრადიციული მაჩვენებლის გარდა, კომპანიებმა 
სხვა არატრადიციული მაჩვენებლებიც უნდა 
გაითვალისწინონ, ეს გვიჩვენებს, თუ რა სარგებელს 
აძლევს მიმწოდებლის დივერსიფიცირება კომპა-
ნიას, მათ შორის, მომხმარებელთა ლოიალობის 
გაზრდისა და გაზრდილი კონკურენციის პირობებში 
ხარჯების შემცირების თვალსაზრისით.

კომპანიები სულ უფრო ხშირად ცდილობენ, 
თავიანთი საქმიანობისა და პროგრამების ეფექ-
ტიანობა, მათ შორის შესყიდვების ეფექტიანობაც, 
სფეროს ლიდერებსა და საუკეთესო პრაქტიკას 
შეადარონ. მაგალითად, სამხრეთ ამერიკაში Itaipu 
Binacional-მა სპეციალური ინსტრუმენტი შექმნა 
იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად აქვთ მის 
მიმწოდებლებსა და სხვა კომპანიებს დანერგილი 
ქალთა გაძლიერების პრინციპების საუკეთესო 
პრაქტიკა. აქ იგულისხმება ქალთა გაძლიერების 
მე-5 პრინციპი, რომელიც ფოკუსირებულია ბიზნესის, 
მიწოდების ჯაჭვისა და მარკეტინგის სისტემე-
ბის განვითარებაზე და ქალების გაძლიერებას 
უწყობს ხელს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, 
აღნიშნული ინსტრუმენტის შექმნა იმედისმომცემი 
საშუალებაა გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამების შესაფასებლად.

XVIშესყიდვების ძალა: როგორ შევისყიდოთ
ქალი მიმწოდებლებისგან?



1რატომ ენიჭება ასეთი 

მნიშვნელობა გენდერულად 

სენსიტიურ შესყიდვებს?  
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1. რატომ ენიჭება ასეთი 
მნიშვნელობა გენდერულად 
სენსიტიურ შესყიდვებს?  

კორპორაციული შესყიდვების მასშტაბი და მოცულობა იმას ადასტურებს, რომ კომპანიებს მიწოდების 
ჯაჭვების ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. შედარებისთვის, მსოფლიოს 
წამყვანი 175 უმსხვილესი ორგანიზაციის 63%-ს კორპორაციები წარმოადგენენ და არა ქვეყნები. 
(White, 2012)1. ყოველწლიურად კორპორაციები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ საქონლისა და 
მომსახურებების შეძენაზე, თუმცა ქალების კუთვნილ ბიზნესებზე ამ ხარჯის მხოლოდ ერთი პროცენტი 
მოდის. (Vazquez & Sherman, 2013, გვ. 43). ამის შედეგად ბევრი კომპანია კარგავს გლობალურ 
ბაზრებზე წვდომისა და მიწოდების ჯაჭვის დივერსიფიცირების შესაძლებლობას, რათა წვლილი შეიტანოს 
ეკონომიკის განვითარებაში და მსოფლიოში ქალებისა და გოგოების ცხოვრების გაუმჯობესებას შეუწყოს 
ხელი. სულ უფრო მეტი კვლევა ცხადყოფს, რომ გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების 
ხელშეწყობას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკური ზრდისა და გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზნების მიღწევაში. გარდა ამისა, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხიც.

კომპანიებს შეუძლიათ, შესყიდვის საკუთარი წესებისა და პრაქტიკის გამოყენებით, ხელი შეუწყონ 
სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას და საზოგადოებაში ქალთა გაძლიერებას. 
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, ნათლად დაანახოს კომპანიებს ის ბარიერები და გამოწვევები,  
რომლებიც ხელს უშლის ქალ მიმწოდებლებს მიწოდების ჯაჭვში სრულფასოვნად ჩაბმაში. იგი, ასევე, 
იძლევა  რეკომენდაციებს, თუ როგორ შეიძლება აღნიშნული ბარიერების დაძლევა და იმ უზარმაზარი 
ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება, რომელიც  ქალ მეწარმეებს გააჩნიათ.

I. მდგრადი განვითარების 
მიზნები

A. გენდერული თანასწორობისა და 
ქალთა გაძლიერების გადამწყვეტი 
როლი 

2015 წლის სექტემბერში გაერო-ს გენერალურმა 
ასამბლეამ დაამტკიცა მდგრადი განვითარების 
ჩვიდმეტი მიზანი, რომლებიც მიმართულია სიღა-
რიბისა და შიმშილის დაძლევისკენ, დედამიწის 

ეკოსისტემების დაცვისკენ, ყველა ადამიანისთვის 
კეთილდღეობის უზრუნველყოფისკენ და მშვი-
დო ბიანი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზო-
გადოებების ჩამოყალიბებისკენ. აღნიშნული 
ჩვიდმეტი მიზნის დანიშნულება მომავალი 15 წლის 
განმავლობაში ქვეყნებისა და საერთაშორისო 
თანამეგობრობის გადაწყვეტილებებისა და პო-
ლიტიკის კოორდინირება და ჰარმონიზაციაა.

1 Fortune 1000-ის (ამერიკის 1000 უმსხვილესი კომპანია) 
მთლიან ხარჯვაზე დაყრდნობით.
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მიზანი 1: სიღარიბის აღმოფხვრა 
მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა 
მიზანი 3: ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა 
მიზანი 4: ხარისხიანი განათლება 
მიზანი  5: გენდერული თანასწორობა 
მიზანი 6:   სუფთა წყალი და სანიტარია 
მიზანი 7: ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია 
მიზანი 8:  ღირსეული სამუშაო პირობები და ეკონომიკური ზრდა 
მიზანი 9:  მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 
მიზანი 10: უთანასწორობის შემცირება 

მიზანი 11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 
მიზანი 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება 
მიზანი 13: კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები 
მიზანი 14: ოკეანისა და ზღვის რესურსები 
მიზანი 15: დედამიწის ეკოსისტემები 
მიზანი 16: მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი 
ინსტიტუციები 
მიზანი 17: პარტნიორობა მდგრადი განვითარების მიზნების 
მისაღწევად

მდგრადი განვითარების მიზნების ჩამოყალიბებით 
სართაშორისო თანამეგობრობამ ერთხმად აღიარა, 
რომ ქალები, კაცებთან შედარებით, ხშირად 
აწყდებიან დამატებით ბარიერებს, რაც  ქალების 
პირდაპირი თუ ირიბი სოციალური, ეკონომიკური 
ან/და კულტურული დისკრიმინაციიდან გამომდი-
ნარეობს. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც დისკრიმინაცია 
- და უფრო დისკრიმინაცია კანონის საფუძველზე 
- აღმოფხვრილია კანონის ძალით, ქალებს  
გენდერული დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მაინც 
უწევთ ბრძოლა. როგორც განვითარებულ, ისე-
განვითარებად ქვეყნებში: „ქალებს კვლავაც 
უხდებათ თანასწორობისთვის ბრძოლა ისეთ 
საკითხებში, როგორიცაა განათლება, კვალი-
ფიკაცია, ხელფასი, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
პროცესებში მონაწილეობა“ (Ernst & Young, 2009, 
გვ. 6). ასევე, ქალებს, კაცებთან შედარებით, 
გარკვეულწილად, ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი 
ჯანდაცვის სერვისებზეც(მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმი, 2015).

გენდერული სხვაობა ყველაზე მეტად მაინც 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებში მონა-
წილეობისას გხვდება, რასაც  გლობალური გენდე-
რული სხვაობის ინდექსი ადასტურებს. ყოველ წელს 
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ზომავს კაცებსა 
და ქალებს შორის გენდერულ სხვაობას ოთხ 
ძირითად სფეროში, ანუ ქვეინდექსებში - ჯანდაცვა, 
განათლება, ეკონომიკა და პოლიტიკა. ამ ინდექსის 
დანიშნულებაა, გაზომოს ქვეყანაში არსებულ 
რესურსებსა და შესაძლებლობებზე კაცებისა და 
ქალების ხელმისაწვდომობის დონე და არა ის, 
რომ გაზომოს, ზოგადად, ქვეყანაში არსებული 

რესურსები, რომელიც ქალებისა და კაცებისთვის 
არის ხელმისაწვდომი. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, ინდექსი ქვეყნის განვითარების დონესთან 
ან/და ქვეყანაში ხელმისაწვდომი რესურსების 
რაოდენობასთან კი არ არის დაკავშირებული, 
არამედ ის ზომავს აღნიშნულ რესურსებზე კაცებისა 
და ქალების ხელმისაწვდომობას შორის სხვაობას.

2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა 
აღმოაჩინა, რომ 145 ქვეყანაში ეკონომიკურ 
შედეგებში სხვაობის მხოლოდ 59% და პოლიტიკურ 
შედეგებში სხვაობის მხოლოდ 23% აღმოიფხვრა 
(მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, 2015). იდეა-
ლურ შემთხვევაში, თანასწორობის პირობებში 
შესაძლებელი იქნებოდა სხვაობების 100%-ით 
აღმოფხვრა.  მართალია, მრავალმა ქვეყანამ 
მიაღწია პროგრესს, მაგრამ მსოფლიოში მაინც 
არ არსებობს ერთი ქვეყანაც კი, რომელმაც ეს 
პრობლემა მთლიანად აღმოფხვრა. 

მდგრადი განვითარების მიზნების ერთ-ერთი 
უპირველესი ამოცანა გენდერული თანასწორობის 
მიღწევა და ქალებისა და გოგოების გაძლიერებაა. 
ეს ამოცანა კონკრეტულად მე-5 მიზანშია გათვა-
ლისწინებული, თუმცა კონკრეტულად ქა ლებსა 
და გოგოებზე მიმართული ამოცანები მდგრადი 
განვითარების 17 მიზნიდან 12-ში გვხვდება. 
მდგრადი განვითარების მიზნების მიღებისას 
გაერო-ს გენერალურმა ასამბლეამ მე-5 მიზანი 
საგანგებოდ გამოყო და ამით მის განსაკუთრე-
ბულ მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. 
რე ზო ლუციის პრეამბულის შესაბამის ნაწილში 
ვკითხულობთ:



22შესყიდვების ძალა: როგორ შევისყიდოთ
ქალი მიმწოდებლებისგან?

„მდგრადი განვითარების 17 მიზანი 
და 169 ამოცანა, რომლებსაც დღეს 
დავამტკიცებთ, ხაზს უსვამს მდგრადი 
განვითარების საყოველთაო მასშტაბსა 
და ამბიციას. ის ეყრდნობა ათასწლე
ულის განვითარების მიზნებს და იმ შედე
გების მიღწევას ემსახურება, რასაც ვერ 
მიაღწიეს ათასწლეულის განვითარების 
მიზნებმა. მდგრა დი განვითარების მიზნების 
დანიშნულებაა ადამიანის უფლებების რეა
ლიზება ყველა ადამიანისთვის, გენდერული 
თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქა ლისა და 
გოგოს გაძლიერება. მიზნები ურთიერთ დაკავ
შირებული და განუყოფელია და ორიენტი
რებულია მდგრადი განვითარების სამ 
ასპექტზე: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური 
ჩართულობა და გარემოს დაცვა“ (გაეროს 
გენერალური ასამბლეა, 2015, პრეამბულა).

მართალია, გენდერული თანასწორობა და ქალთა 
გაძლიერება ცალკე მდგომი მიზანია, მაგრამ 
ის განუყოფელია მდგრადი განვითარების იმ 
მიზნებისგან, როგორიც სიღარიბისა და შიმშილის 
აღმოფხვრა და ყველა ადამიანისთვის ხარისხიანი 
ჯანდაცვისა და განათლების უზრუნველყოფაა. 
რეზოლუციაში ყურადღება საგანგებოდ არის 
გამახვილებული მდგრადი განვითარების მე-5 
მიზნის არსებით მნიშვნელობაზე: 

„გენდერული თანასწორობის დამკვიდრება 
და ქალებისა და გოგოების გაძლიერება 
უმნიშვნე ლოვანეს წვლილს შეიტანს ყველა 
მიზნისა და ამოცანის შესრულებაში. მდგრადი 
განვითარების მიღწევა შეუძლებელია, 
თუ კაცობ რიობის ნახევარი სრულად ვერ 
ახდენს ადამიანის უფლებების რეალიზებას. 
ქალებისა და გოგოებისთვის, კაცებისა და 
ბიჭების თანასწორად, ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს ხარისხიანი განათლება, 
ეკონომიკური რესურსები და პოლიტიკაში 
მონაწილეობა ისევე, როგორც დასაქმების, 
ლიდერობისა და გადა წყვეტილების მიღების 
შესაძლებლობები“ (გაე როს გენერალური 
ასამბლეა, 2015, პუნქტი 17).

კავშირები გენდერულ თანასწორობას, ქალთა 
გაძლიერებასა და განვითარებას შორის აღიარე-
ბულია ფართოდ. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 
გენდერული სხვაობის ანგარიშის მიხედვით, 

გენდერული თანასწორობა გავლენას ახდენს 
ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის დონეზე, მთლიან 
შიდა პროდუქტზე (მშპ), და ადამიანის განვითარების 
ინდექსის რეიტინგზე (მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმი, 2013). ანგარიშში, ასევე, ნათქვამია: „ეს 
პირდაპირი კავშირი არ შეიძლება, შემთხვევითობა 
იყოს. იგი ეფუძნება თეორიასა და მტკიცებულებებს, 
რომ ქალების გაძლიერება ნიშნავს სახელმწიფოს 
მხრიდან ადამიანური კაპიტალის უფრო ეფექტიან 
გამოყენებას და რომ გენდერული უთანასწორობის 
შემცირება ხელს უწყობს პროდუქტიულობასა და 
ეკონომიკურ ზრდას“ (იქვე, გვ. 31).

ანალოგიურად, მსოფლიო ბანკის 2012 წლის 
მსოფლიოს განვითარების ანგარიშში  აღნიშნულია, 
რომ იმ ბარიერების აღმოფხვრას, რომლებიც 
ქალებს არატრადიციულ სფეროებში საქმიანობის 
დაწყებაში უშლით ხელს, ერთ დასაქმებულზე 
პროდუქტიულობის 13-დან 25%-მდე გაზრდა 
შეუძლია. ანგარიშში, ასევე, ვკითხულობთ: 
„როდესაც ქალებს ვერ ვხედავთ შრომის ბაზარზე, 
ვინაიდან ისინი განიცდიან დისკრიმინაციას, რაც 
მათ ხელს უშლის განათლებისა და სპეციალობის 
მიღებაში და კაცების თანასწორი შემოსავლის 
მოპოვებაში - ამას სერიოზული ეკონომიკური 
დანაკარგები მოჰყვება.“

კვლევა იმასაც გვაჩვენებს, რომ ბიზნესის მფლო-
ბელი ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო მეტ 
ინვესტიციას დებენ ოჯახის წევრების განათლებაში 
და საკუთარ თემებში (Kelly, et al., 2015, გვ. 11). 
მართლაც, ქალები თავისი შემოსავლის უდიდეს 
ნაწილს საკუთარი ოჯახების წევრების განათლებას, 
ჯანმრთელობის დაცვასა და საკვებს ახმარენ მაშინ, 
როდესაც კაცები თავისი შემოსავლების უმეტეს 
ნაწილს მოხმარების საგნებზე ხარჯავენ (Vander-
brug, 2013).

გამოჩენილი ადამიანების „ახალი გლობალური 
პარტნიორობის“ უმაღლესი დონის პანელის 
სიტყვე ბით, „გზავნილი მარტივია“:

„საკუთარი პოტენციალის რეალიზებით, 
დაცული, განათლებული და  გაძლიერებული 
ქალე ბი ცვლიან თავიანთ ოჯახებს, ეკო
ნომიკასა და საზოგადოებას. ჩვენ უნდა 
შევუქმნათ მათ ისეთი პირობები, რომ მათ ეს 
შეძლონ“ (გაერო, 2013, გვ. 31).
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B. თანაბარი შესაძლებლობები მეწარმე 
ქალებისთვის 

მრავალი ქალისთვის მეწარმეობა გზაა ეკონო-
მიკური გაძლიერებისკენ და საერთაშორისო 
თანამეგობრობა ვალდებულია, მეწარმეობისთვის 
შესაფერისი პირობები შეუქმნას მათ. დღეს-
დღეობით მსოფლიოში თითქმის ყველგან არსე-
ბობს გენდერული სხვაობა სამეწარმეო სფეროში, 
რაც სხვადასხვა ქალების წინაშე არსებული 
ბარიერებიდან გამომდინარეობს. კაცის მიერ 
წამოწყებულ ან მართულ ყოველ ათ ბიზნესზე 
მოდის ქალის მიერ წამოწყებული და მართული 
შვიდზე ნაკლები ბიზნესი. გენდერული სხვაობა 
კიდევ უფრო აშკარაა განვითარებულ ბიზნესებში 
(Kelly, et al., 2015, გვ. 16) (იხ. ჩანართი 1).

ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობა არა მარტო 
მდგრადი განვითარების მე-5 მიზნის - „გენდერული 
თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება“ - მიღწევას 
ეხმარება, ასევე, აჩქარებს მდგრადი განვითარების 
მე-8 მიზნის - „ეკონომიკური ზრდა“ მიღწევასაც. 

კერძოდ, მდგრადი განვითარების მიზნების ამო-
ცანა 8.3 საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუ-
წო დებს, „მხარი დაუჭიროს განვითარებაზე 
ორიენ ტირებულ პოლიტიკას, რომელიც ხელს 
უწყობს პროდუქტიულობას, ღირსეული სამუშაო 
ადგილების შექმნას, მეწარმეობას, კრეატიულობასა 
და ინოვაციებს და ეხმარება მიკრო, მცირე და 
საშუალო საწარმოების ჩამოყალიბებასა და 
განვი თარებაში, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 
ჩათვლით.“ ქალების კუთვნილი და მართული 
ბიზნესების უმრავლესობა უმეტესად მიკრო და 
მცირე ზომისაა. თუმცა, კაცი მეწარმეებისგან 
განსხვავებით, მათ განსაკუთრებული გამოწვევების 
დაძლევა უხდებათ იმ სხვა სირთულეებთან ერთად, 
რომლებიც, ზოგადად, ახლავს მცირე ბიზნესებს. 
სახელმძღვანელოში უფრო დეტალურად არის 
განხილული, თუ რა სარგებელს მოუტანს შესყი-
დვების გზით ქალი მეწარმეების წახალისება 
როგორც კომპანიებს, ისე ქალ მეწარმეებს, რაც, 
საბოლოო ჯამში, ეკონომიკის მდგრად განვი-
თარებას შეუწყობს ხელს.

ჩანართი 1
გენდერული სხვაობა სამეწარმეო საქმიანობაში

მეწარმეობის გენდერული მონიტორის (GEM) 
სპეციალური ანგარიშის: „ქალების მეწარმეობა, 
2015“ თანახმად, გენდერული სხვაობა არსე-
ბობს როგორც უკვე მოქმედ, ასევე, ახლად 
ჩამოყალიბებულ ბიზნესებში ანგარიშში გამო-
ყენებული ეკონომიკური კლასიფიკაციის სა-
მი განსხვავებული ტიპის მიხედვით (Kelly, et 
al., 2015). მეწარმეობის გენდერული მონი-
ტო რი ეკონომიკების კლასიფიცირებას ერთ 
სულ მოსახლეზე მშპ-ის დონის და მთლიან 
ექსპორტში პირველადი წარმოების ექსპორტის 
წილზე დაყრდნობით, შემდეგნაირად ახდენს: 
რესურსებზე ორიენტირებული, ეფექტია ნობაზე 
ორიენტირებული და ინოვაციებზე ორიენტი-
რებული (Kelly, et al., 2015, გვ. 12-13):

• რესურსებზე ორიენტირებული ეკონომიკა 
აქვთ ეკონომიკის განვითარების ადრეულ 
საფეხურზე მყოფ ქვეყნებს, ჩვეულებრივ, 
დიდი სასოფლო-სამეურნეო სექტორით. ასეთი 
ქვეყნებია, მაგალითად, ინდოეთი, ბოტსვანა 
და ბოლივია.

• ეფექტიანობაზე ორიენტირებული ეკონომიკა 

აქვთ განვითარებადი ინდუსტრიული სექტო-
რის მქონე ქვეყნებს, სადაც მაღალი 
პროდუქტიულობა  მასშტაბის ეკონომიკითა 
და ფინანსური ინსტიტუციების განვითარებით 
მიიღწევა. ასეთი ქვეყნებია, მაგალითად, ბრა-
ზილია, რუსეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა.

• ინოვაციებზე ორიენტირებული ეკონომიკა 
გააჩნიათ განვითარებული ეკონომიკის მქო-
ნე ქვეყნებს, რომელთაც განვითარებული 
მომსახურების და ინდუსტრიული სექტორი 
აქვთ. ამ კატეგორიას განეკუთვნებიან ამერიკის 
შეერთებული შტატები, იაპონია და დასავლეთ 
ევროპის ქვეყნები.  

გლობალურად, ქალების სამეწარმეო საქმიანობის 
დონე, საშუალოდ, ჩამორჩება კაცების დონეს, 
რასაც შედეგად მნიშვნელოვანი გენდერული 
სხვაობა მოაქვს. კაცების მიერ წამოწყებულ 
ან მართულ ათ ახალ ბიზნესზე ქალების მიერ 
წამოწყებული ან მართული შვიდზე ნაკლები 
ბიზნესი მოდის. გენდერული უთანასწორობა კიდევ 
უფრო მძაფრ ხასიათს სამეწარმეო საქმიანობის 
წამოწყებისას იძენს. უნდა აღინიშნოს, რომ ისეთი 
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ბარიერების ზემოქმედება, როგორიცაა კაპიტალზე 
შეზღუდული ხელმისაწვდომობა, ბავშვებზე ზრუნვა 
და ფინანსური ცოდნის უკმარისობა,  რეგიონებისა 
და ქვეყნების განვითარების დონეების მიხედვით 
განსხვავდება (Kelly, et al., 2015).

რესურსებზე ორიენტირებულ ქვეყნებში, სადაც 
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე დაბალია, ყველაზე 
ხშირად ვხვდებით ქალების კუთვნილ ბიზნესებს, 
რომლებიც განვითარების საწყის ეტაპზე არიან. 
ამას, სავარაუდოდ, უმუშევრობის მაღალი დონე 
განაპირობებს (Kelly, et al., 2015). ამიტომ 
ქალები იძულებულნი არიან, საარსებო წყაროს 
გასაჩენად საკუთარი ბიზნესი წამოიწყონ. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბევრი ქალისთვის 
ბიზნესის დაწყება არის არა არჩევანი, არამედ 
აუცილებლობა. იგივე ეხება ეფექტიანობაზე 
ორიენტირებულ ქვეყნებსაც, თუმცა - არა ასეთი 
მასშტაბით.

რესურსებსა და ეფექტიანობაზე ორიენტირებულ 
ქვეყნებშიც გხვდება დიდი გენდერული სხვაობა, 
როცა საქმე ადრეული საფეხურის მეწარმეობას 
ეხება. მაგალითად, აფრიკაში ადრეული 
საფეხურის მეწარმეობაში ქალებსა და კაცებს 
შორის შეფარდება 0.96-ს შეადგენს მაშინ, 
როცა აზიასა და ოკეანიაში რესურსებსა და 
ეფექტიანობაზე ორიენტირებულ ქვეყნებს შორის 
შეფარდება 0.93-ია.

ამათგან განსხვავებით, ინოვაციებზე ორიენტი-
რებულ ქვეყნებში გაცილებით დაბალია ადრეული 
საფეხურის მეწარმეობა ქალებს შორის. ასევე, 
დაბალია შეფარდება ქალებისა და კაცების 
ბიზნესებს შორის.

ასეთი შედეგები წარმოშობს კითხვას: რატომ 
იკლებს სამეწარმეო საქმიანობის დონე ქალებში, 
როცა ქვეყნის განვითარების დონე იზრდება? 
მართალია, პასუხი მთლად ამომწურავი არ 
არის, მაგრამ არსებობს მთელი რიგი სავარაუ-
დო ფაქტორებისა, რომლებიც ამაზე ახდენს 
გავლენას.

განვითარებად ქვეყნებში ქალები საქმიანო-
ბას ხშირად აუცილებლობიდან გამომდინარე 
იწყე ბენ იმ სექტორებში, სადაც კაპიტალზე 
მოთხოვნა და სხვა ხელისშემშლელი ბარიერები 
ძალიან დაბალია, როგორიცაა, მაგალითად, 
მომსახურების სფერო. ასეთ სექტორებს ზრდის 
დაბალი პოტენციალი აქვთ, თუმცა საქმიანობის 

წამოწყებისას დაბალი ბარიერების გამო, 
კონკურენციის მაღალი დონე ახასიათებთ. ეს კი 
ქალებისთვის ბიზნესების შენარჩუნებას უფრო 
ართულებს. აი, რატომ აქვთ ქალების კუთვნილ 
ბიზნესებს - განსაკუთრებით იმ ბიზნესებს, 
რომლებიც შექმნილია აუცილებლობით - ნაკლე-
ბად განვითარებულ ქვეყნებში სიცოცხლის უნა-
რიანობის უფრო დაბალი მაჩვენებელი, ვიდრე 
კაცების კუთვნილ ბიზნესებს. კელი და მისი 
თანაავტორები განმარტავენ:

„აუცილებლობის გამო შექმნილ ბიზნესებს, 
ჩვეულებრივ, ახასიათებს მაღალი ლიკვი
დურობა, ისინი მოითხოვენ ნაკლები 
რაოდენობის საწყის კაპიტალს და მათი 
ლიკვიდაცია შედარებით ადვილია. ისეთ 
რეგიონებში, სადაც მაღალია სიღარიბის 
დონე და ქრონიკული უმუშევრობა, ხში
რად ვხვდებით ისეთ თვითდასაქმებულ 
ადამიანს, რომელიც ინახავს დიდ ოჯახს და 
გარშემომყოფთა ცხოვრების გაუმჯობესებას 
ცდილობს. ბიზნესის ლიკვიდურობა ხელს 
უწყობს ასეთ არჩევანს. ეს, ერთი შეხედვით, 
პოზიტიური მხრიდანაც შეგვიძლია დავი
ნახოთ  რომ ქალებს ადვილად შეუძლიათ 
საქმიანობის წამოწყება, მაგრამ იგივე 
ფაქტორი პრობლემურია იმ თვალსა ზრისით, 
რომ ქალებს ბიზნესის გაფართოების შესა
ძლებ ლობა არ ეძლევათ” (2015, გვ. 22).

ქალების კუთვნილი ასეთი ბიზნესები უფრო 
მცირე ზომისაა, ვიდრე კაცების. კელი 
და მისი თანაავტორები აღნიშნავენ, რომ 
აფრიკის ქვეყნებსა და აზიის რესურსებსა და 
ეფექტიანობაზე ორიენტირებულ ქვეყნებში 
ყველაზე მეტად გვხვდება ერთი ქალის მიერ 
წამოწყებული ბიზნესები. ამასთან ერთად, ამ 
ქვეყნებში არსებობს ყველაზე დიდი გენდერული 
სხვაობის მაჩვენებელიც.

მაშინ, როცა განვითარებად ქვეყნებში მცხოვ-
რები ქალები ბიზნესების შენარჩუნებისა თუ 
გაფართოების საქმეში ხშირად აწყდებიან 
სირთულეებს, განვითარებულ ქვეყნებში მცხოვრე-
ბი ქალების წინაშე არსებული სირთულეები ოდნავ 
განსხვავებულია, კერძოდ, ეს არის ბიზნესის 
დაწყებისა და მასშტაბურ ეკონომიკაზე გადასვლის 
ეტაპზე არსებული ბარიერები. ინოვაციებზე 
ორიენტირებულ ქვეყნებში მეწარმე ქალების 
რაოდენობა, ჩვეულებრივ, უფრო ნაკლებია, 
ვიდრე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში. 
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ინოვაციებზე დაფუძნებულ ქვეყნებში შედარებით 
მცირეა გენდერული სხვაობა. მაგალითად, 
ჩრდილოეთ ამერიკაში ქალებისა და კაცების 
მიერ წამოწყებული სტარტაპების შეფარდებაა 
0.69, ხოლო ევროპისა და აზიის ინოვაციებზე 
ორიენტირებულ ქვეყნებში - მხოლოდ 0.55 და 
0.54 (Kelly, et al., 2015, გვ. 17-18).

გარდა ამისა, კვლევა გვიჩვენებს, რომ ბიზნესის 
გაფართოების მცდელობისას, ნაკლებად განვი-
თარებულ ქვეყნებში ქალები უფრო მეტი 
სირთულეების წინაშე არიან, ვიდრე კაცები (Ernst 
& Young, 2009). მაგალითად, აშშ-ში ქალთა 
ბიზნესების კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული 
კვლევის (CWBR, ოქტომბერი, 2009) თანახმად, 

აშშ-ის ყველა ბიზნესის 28.2% ეკუთვნის ქალებს 
და ამის მიუხედავად, აშშ-ის მთლიან შემოსავალში 
მათ მიერ შეტანილი შემოსავალი მხოლოდ 4.2%-ია.

როგორც კელიმ და მისმა თანაავტორებმა 
აღმოაჩინეს, ინოვაციებზე ორიენტირებულ 
ქვეყნებში მეწარმეობაზე მოთხოვნა, ნაწილობ-
რივ, იმიტომაა ნაკლები, რომ ქვეყანაში 
არსებული კომპანიები და ორგანიზაციები მათ 
თვითდასაქმების რეალურ ალტერნატივას 
სთავაზობენ. თუმცა ეს მეწარმე ქალებისა და 
კაცების მაჩვენებლებს შორის მნიშვნელოვან 
განსხვავებას ვერ ხსნის და საფუძველს გვაძლევს 
ვივარაუდოთ, რომ დამატებით, შეიძლება, სხვა 
ფაქტორებიც მოქმედებდეს.

გაეროს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების 
უმაღლესი დონის კომისიამ გენდერულად სენსი-
ტიური შესყიდვები ეკონომიკური ტრანსფორმაციის 
მამოძრავებელი შვიდი ფაქტორიდან ერთ-ერთ 
ფაქტორად აღიარა. კომისია 2016 წლის იანვარში  
გაეროს გენერალურმა მდივანმა ჩამოაყალიბა 
ძლიერი და ინკლუზიური ეკონომიკური სისტემების 
ჩამოყალიბებისათვის იმ მიზნით, რომ მდგრადი 
განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგს ქალების 
ცხოვრებაზე ხელშესახები გავლენა მოეხდი-
ნა. 2016 წლის სექტემბერში კომისიამ თავისი 
დასკვნები გამოაქვეყნა იმ აქტივობების შესახებ, 
რომელთა მიზანი გენდერული განსხვავებების 
აღმოფხვრა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერე-
ბის ხელშეწყობა იყო. კომისიამ დაადგინა 
ტრანსფორ მაციის მამოძრავებელი შვიდი მთავარი 
ფაქტორი და ამ ფაქტორებს შორის ერთ-ერთია 
საჯარო შესყიდვებისა და დასაქმების პრაქტიკის 
გაუმჯობესება (გაერო, 2016), რასაც ბუნებრივად 
მოსდევს კორპორაციული შესყიდვების პრაქტიკის 
გაუმჯობესება.

II. ეკონომიკური არგუმენტაცია

A. ჭკვიანური ეკონომიკა

კომპანიების მხრიდან ქალების კუთვნილ ბიზნესებში 
ინვესტირება და ქალების ჩაბმა მიწოდების 
ჯაჭვებში „ჭკვიანური ეკონომიკაა“. დღეს ქალ 
მეწარმეებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ 
მსოფლიო ეკონომიკაში, თუმცა მათი ეკონომიკური 
პოტენციალის გამოყენება სრულად არ ხდება. 
მაგალითად, 2013 წლის მონაცემებით, 67 ქვეყნის 

მასშტაბით 200 მილიონზე მეტი ქალი ედგა 
ბიზნესს სათავეში, ხოლო მსოფლიოში არსებული 
კომპანიების მესამედზე მეტის მფლობელი სწორედ 
ქალი იყო (Vanderbrug, 2013). ამ კომპანიებმა 
- რომლებიც, ძირითადად, სამომხმარებლო 
სექტორში ფუნქციონირებდნენ - მათი ქვეყნების 
მთლიან შიდა პროდუქტში დიდი წვლილი შეიტანეს, 
შექმნეს დასაქმების მილიონობით შესაძლებლობა 
და  ადგილობრივ განვითარებას შეუწყვეს ხელი.

მსოფლიო ბანკის თანახმად, აღმოსავლეთ აზიაში 
ქალები ფლობენ ყველა მცირე და საშუალო სა-
წარმოს 35%-ს, ხოლო კენიაში - მიკრო, მცი-
რე და საშუალო საწარმოების 48%-ს. ეს 
საწარმოები მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-ს 
ქმნიან (მსოფლიო ბანკი, 2012). საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაციის შეფასებით, ქალები 
განვითარებად ბაზრებზე 8-10 მილიონ ოფიციალურ 
მცირე და საშუალო ზომის საწარმოს ფლობენ, 
რაც ამ ბაზრებზე არსებული ყველა ოფიციალური 
მცირე და საშუალო საწარმოს 31-38-ს% შეადგენს 
(საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 2011).

ქალი მეწარმეები ეკონომიკაზე დადებით ზე-
გავლენას მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში 
როდი ახდენენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
კომპანიების 38%-ს უმეტესად ქალები ფლობენ და 
მათ საწარმოებში  კერძო სექტორის სამუშაო ძალის 
8%-ია დასაქმებული (American Express, 2016). 
ქალთა საქმიანობის კვლევის ცენტრმა (CWBR) 
გამოთვალა ქალების კუთვნილი ბიზნესების 
ეკონომიკური შედეგები - 3 ტრილიონი აშშ დოლარი 
წელიწადში. ეს ნიშნავს 23 მილიონზე მეტი სამუშაო 
ადგილის შექმნას და/ან შენარჩუნებას, რაც აშშ-ის 
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სამუშაო ადგილების 16%-ია (ქალთა საქმიანობის 
კვლევის ცენტრი (CWBR), 2009).

დიდი ხანია, მცირე ბიზნესები აშშ-ის ეკონომიკის 
მამოძრავებელ ძალადაა აღიარებული. აშშ-ის 
მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 
მცირე ბიზნესებში, სადაც 500-ზე ნაკლები ადამიანი 
მუშაობს, ქვეყნის კერძო სექტორის სამუშაო ძალის 
ნახევარია დასაქმებული. სწორედ ეს ადამიანები 
ქმნიან ახალ სამუშაო ადგილებს, ინოვაციებს 
და (არასასოფლო-სამეურნეო) მშპ-ის ნახევრის 
შექმნაში შეაქვთ წვლილი (აშშ-ს მცირე ბიზნესის 
ადმინისტრაცია, 2010).

ქალ მომხმარებლებს შეუდარებელი კომერციული 
შესაძლებლობები აქვთ. ბოსტონის საკონსულტაციო 
ჯგუფმა ქალი მომხმარებლების სეგმენტს „ჩვენი 
ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი კომერციუ-
ლი შესაძლებლობა“ (Silverstein & Sayre, 
2009) უწოდა, რასაც სტატისტიკაც ადასტურებს. 
მსოფლიო მასშტაბით, დღეს ქალები თითქმის 
20 ტრილიონი დოლარის სამომხმარებლო 
დანახარჯებს აკონტროლებენ და მომავალი ხუთი 
წლის განმავლობაში ეს ციფრი, სავარაუდოდ, 
28 ტრილიონ აშშ დოლარამდე გაიზრდება (მე-
წარმეობის გენდერული მონიტორი, 2015, გვ. 
10). 2028 წლისთვის კი ქალები მსოფლიოს 
სამომხმარებლო დანახარჯების თითქმის 75%-ს 
გააკონტროლებენ (Ernst & Young, 2009).

მაკკინზის მიერ ჩატარებული ბოლოდროინდელი 
კვლევა ადასტურებს, რომ კომპანიების 34%-ში 
გენდერულად სენსიტიურმა შესყიდვებმა დადებითი 
ზემოქმედება იქონია კომპანიის მომგებიანობასა და 
ინვესტიციიდან ამონაგებზე (ქალთა საქმიანობის 
ეროვნული საბჭო, 2015). 2014 წელს დიდმა 
სატელეკომუნიკაციო კომპანიამ, AT&T-მ, აღნიშნა, 
რომ კომპანიის 4 მილიარდი აშშ დოლარით 
გაზრდილი შემოსავლები სწორედ მიწოდების 
ჯაჭვში ქალი მეწარმეების ჩაბმის გამო მიიღო. 

კორპორაცია Cargill-ის დაკვეთით ჩატარებულმა 
კვლევამ კი აჩვენა, რომ კომპანიებში შესყიდვების 
ინკლუზიურ პრაქტიკას შესყიდვების ხარჯებზე 
ამონაგების საშუალოდ ერთ მესამედზე მეტი მოაქვს 
(Ernst & Young, 2015).

Hackett Group-ის მიერ ჩატარებული კვლევის 
თანახმად, „მსოფლიო კლასის შემსყიდველ 
ორგა ნიზაციებს, რომლებიც დიდ ყურადღებას 
აქცევენ მიმწოდებელთა მრავალფეროვნებას, 
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის 
გამო მეტის დახარჯვა სულაც არ უწევთ. ეს 
კომპანიები უფრო აქტიურად იყენებენ  შესყიდვების 
ინკლუზიურ პროგრამებს, რაც შესყიდვებზე 
გაწეული ხარჯების 133%-ით მეტ ამონაგებს იძლევა 
სხვა კომპანიებთან შედარებით“ (Hackett Group, 
2006 წლის 17 აგვისტო). გარდა ამისა, Wall Street 
Journal-ი ამ კვლევის გაშუქებისას აცხადებს, რომ „ეს 
კომპანიები საშუალოდ, 20%-ით ნაკლებს ხარჯავენ 
შესყიდვებზე და სხვა კომპანიებთან შედარებით, 
თანამშრომელთა ნახევარი რაოდენობა ჰყავთ“ 
(Jones, 2006 წლის 21 აგვისტო).

გზავნილი ნათელია: კომპანიებს, რომლებიც 
ინვეს ტირებას ქალების კუთვნილ ბიზნესებში 
ახდენენ და მიმწოდებლების შერჩევის ინკლუზიურ 
პრაქტიკას ნერგავენ, უკეთესი საწყისი პოზიცია 
ექნებათ მომავალში არსებული კომერციული 
შესაძლებლობის მოსაპოვებლად.

კომპანიები სულ უფრო მეტად მრავალფეროვანს 
ხდიან საკუთარი მიწოდების ჯაჭვებს, რადგან ესმით, 
რომ მათი მიმწოდებლები, შეიძლება, ოდესმე მათი 
მომხმარებლებიც გახდნენ (Foggin, 2010). გარდა 
ამისა, მიმწოდებელ ქალებს არაჩვეულებრივად 
ესმით ქალების ბაზარი და მოთხოვნები და სხვა 
ქალებისთვის მიყიდვის გამოცდილება აქვთ, რასაც 
კომპანიებისთვის სულ მოკლე ხანში სარგებლის 
მოტანა შეუძლია.

ჩანართი 2
IBM - კომპანია, რომელიც შესყიდვების ინკლუზიურ პრაქტიკას იყენებს  

IBM-ი აღიარებს, რომ მრავალფეროვანი მიმწო -
დებელი კომპანიის მომგებიანობისა და მომხმა-
რებ ლის კმაყოფილების განუყოფელი ნაწილია. 
IBM-ი შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამის 
მეშვეობით თანამშრომლობს უმცი რე  სობებთან, 
ქალებთან, ლგბტ თემის წარმომადგენლებთან, 
ვეტერანებთან, მათ შორის შრომისუუნარო ვე-
ტერანებთან და შშმ პირებთან. მრავალფეროვან 

მიმწოდებლებთან ურთიერთობის დამყარება ეხმა-
რება მას ინოვაციური მიდგომების დანერგვაში და 
ისეთი გადაწყვეტილებების მიიღებაში, რომლებიც 
მომხმარებელთა საჭი როებებს პასუხობს. ამგვა რი 
თანამშრომლობა  მზარდი გლობალური ბაზრი-
სთვის ინოვაციების, ხარისხიანი პროდუქციისა 
და მსო ფლიო კლასის მომსახურების მიწოდებაში 
ეხმარება IBM-ს. 
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წყარო: American Express, 2016

35%
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წყარო: მსოფლიო ბანკი, 2012

წყარო: ქალთა საქმიანობის კვლევის 
ცენტრი, 2009

8-10

23

2

4

6

1

3

5

ეკუთვნის ქალებს

ყველა მცირე და საშუალო
საწარმოს

მილიონი

ოფიციალურად დაფუძნებული მცირე და საშუალო 
საწარმო განვითარებად ბაზრებზე ქალთა 
საკუთრებაშია, რაც ამ ბაზრებზე არსებული ყველა 
ოფიციალურად დაფუძნებული მცირე და საშუალო 
საწარმოს 31-38%-ს შეადგენს

წყარო: საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 2011

ტრილიონი
აშშ დოლარი

წყარო: ქალების საქმიანობის კვლევის ცენტრი, 2009

ქალების კუთვნილი 
ბიზნესების წლიური 
ეკონომიკური ეფექტი აშშ-ში

მილიონი

სამუშაო ადგილი აშშ-ში,
რომელთა შექმნა ან შენარჩუნება 
სწორედ ქალების კუთვნილი 
ბიზნესების დახმარებით მოხდა 

ქალების კუთვნილი მცირე
და საშუალო საწარმოები 
ქმნიან მშპ-ის თითქმის

-ს

წყარო: 
მსოფლიო ბანკი, 2012

-ს

აშშ-ს ბიზნესების 

ამჟამად  უმეტესად 
ქალები ფლობენ და მათ 
კერძო სექტორის 
სამუშაო ძალის 8% ჰყავთ 
დასაქმებული 
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1%

წყარო: მეწარმეობის 
გენდერული მონიტორი, 2015

 
 

დაახლოებით75%

33%

20%

34%

წყარო: Ernst & Young, 2009

წყარო: Ernst & Young, 2015

7

9

12
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ტრილიონი
აშშ დოლარი

წლიური სამომხმარებლო დანახარჯები 
კონტროლდება ქალების მიერ და ეს 
ციფრი მომავალი 5 წლის განმავლობაში 
28 ტრილიონ აშშ 
დოლარამდე 
გაიზრდება

2028 წლისთვის 
სამომხმარებლო დანახარჯების 

-ს

ქალები
გააკონტროლებენ

იმ კომპანიების 

რომელთაც ქალი მიმწოდებლები ჰყავთ, 
ფიქრობს, რომ სწორედ ეს ფაქტი 
განსაზღვრავს კომპანიაში 
მოგების ზრდას

წყარო: ქალთა 
საქმიანობის 
ეროვნული საბჭო, 
2015.

-ით

იმ კომპანიებს, რომლებმაც 
შესყიდვების ინკლუზიური 
პრაქტიკა დანერგეს,

მეტი ამონაგები აქვთ შესყიდვებზე 
გაწეულ ხარჯებთან 
შედარებით

-ზე ნაკლებია

მსხვილი კომპანიების მიერ 
შესყიდვებზე დახარჯულ თანხებში 
ქალი მიმწოდებლების წილი

წყარო: Vazquez and Sherman, 2014

-ით

კომპანიები, რომლებიც 
შესყიდვის ინკლუზიურ 
პროგრამებს იყენებენ, 
საშუალოდ

ნაკლებს ხარჯავენ 
შესყიდვების ოპერაციებზე

წყარო: Hackett Group
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B. რეპუტაცია და ბრენდინგი 

შესყიდვის ინკლუზიური პრაქტიკის დანერგვით 
კომპანიები, შემოსავლების ზრდასთან ერთად, 
თავიანთი ბრენდის რეპუტაციის ზრდასაც უწყობენ 
ხელს. ეს განსაკუთრებით ქალი მომხმარებლების 
ბაზარს ეხება. ქალთა მეწარმეობის ეროვნული 
საბჭოს (WBENC) ინფორმაციით, როცა ქალმა 
მომხმარებლებმა იციან, რომ კომპანია მხარს უჭერს 
ქალების კუთვნილ ბიზნესებს: ქალების 78% უფრო 
ცდილობს ასეთი ბრენდის პროდუქციის ყიდვას 
ან მომსახურებით სარგებლობას, ქალების 80% 
ასეთი ბრენდისადმი უფრო ლოიალურია, ხოლო 
ნახევარზე მეტი მეორე შანსს მისცემს ასეთ ბრენდს, 
თუ მისმა პროდუქციამ ან მომსახურებამ მათი 
პირველი მოლოდინი არ გაამართლა (Vazquez & 
Sherman, 2013).

გარდა ამისა, კვლევა გვაჩვენებს, რომ მომხმარებ-
ლები დიდ ყურადღებას აქცევენ კომპანიის 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
საკითხსაც, რაც საბოლოო ჯამში „წმინდა მოგებაში“ 
გამოიხატება.

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ქალებსაც და 
კაცებსაც, შეიძლება, ბევრი სხვადასხვა მოტივი 

ჰქონდეთ ამა თუ იმ კომპანიის პროდუქციითა 
თუ მომსახურებით სარგებლობისას, მაგრამ 
სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი ქა-
ლებს კაცებზე მეტად აწუხებთ, როცა საქმე ეხება: 
სუფთა წყლის ხელმისაწვდომობას, სიღარი-
ბისა და შიმშილის აღმოფხვრას, ბავშვების 
სიკვდი  ლი ანობის შემცირებასა და გენდერულ 
თანასწორობას (Nielsen, 2014). ამას ადასტურებს 
კომპანია „ბენეტონ ჯგუფის“ გამოცდილებაც, 
რომლის ინფორმაციით, მომხმარებელთა 40%-ს  
ეკოლოგიური ტანსაცმლის შეძენა სურს.

შესყიდვების ინკლუზიური პრაქტიკა, ასევე, 
ხელს უწყობს კომპანიის რეპუტაციის ამაღლებას 
შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებში, 
თანამშრომლებში, კორპორატიულ კლიენტებში, 
აქციონერებსა და, ზოგადად, ინდუსტრიაში.

ნილსენის ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად, 
მსოფლიოს მასშტაბით, რესპონდენტთა 55% 
(როგორც კაცები, ასევე ქალები) აღნიშნავს, 
რომ ისინი მზად არიან, მეტი გადაიხადონ ისეთი 
კომპანიების საქონელსა და მომსახურებებში, 
რომლებიც  პოზიტიური სოციალური და ეკო-
ლოგიური ზემოქმედების მოხდენას ცდილობენ.

ნილსენის ბოლოდროინდელი კვლევის თანახ-
მად, მსოფლიოს მასშტაბით, რესპონდენტთა 
55% (როგორც კაცები, ასევე ქალები) აღნიშნავს, 
რომ ისინი მზად არიან, მეტი გადაიხადონ ისეთი 
კომპანიების საქონელსა და მომსახურებებში, 
რომლებიც  პოზიტიური სოციალური და ეკო ლო-
გიური ზემოქმედების მოხდენას ცდილობენ.

ჩანართი 3
ბრენდინგი და ლოგო „ქალების კუთვნილი“ 

2014 წელს ქალთა მეწარმეობის ეროვნულმა 
საბჭომ (WBENC) და WEConnect International-
მა, საცალო ვაჭრობის გიგანტის - Walmart-
ის დახმარებით, დანერგეს ინიციატივა „ქა-
ლე ბის კუთვნილი“. ინიციატივის მიზანია 
მომხმა რებლების დახმარება ქალ მეწარმეთა მიერ 
დამზადებული საქონლის სწრაფად ამოცნობაში. 
ქალთა მეწარმეობის  ეროვნული საბჭოს ან WE-
Connect International-ის მიერ სერტიფიცირებულ 
კომპანიებს შეუძლიათ, საკუთარ პროდუქციაზე 
დაიტანონ ლოგო - „ქალების კუთვნილი“. 

2015 წელს Walmart-ი  პირველი საცალოდ მოვაჭრე 
გახდა, რომელმაც ქალ მეწარმეთა პროდუქციის 
გაყიდვა დაიწყო თავის მაღაზიებში და, ასევე, 
ონლაინ. Walmart-მა ახალი ვებ-გვერდიც გახსნა, 
რომელზეც ქალ მეწარმეთა მიერ დამზადებული 
საქონელი განათავსა. ინტერნეტში განთავსე-
ბულ კატეგორიებს შორის იყო პარფიუმერია და 
ტანსაცმელი, ელექტრონიკა, ჯანმრთელობისათვის 
საჭირო საქონელი და სარემონტო მასალებიც კი.
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C. მიმწოდებლებზე წვდომა

შესყიდვების ინკლუზიური პრაქტიკის დანერგვით 
კომპანიებს სარგებლის მიღება მიმწოდებელთა 
ხელმისაწვდომობის გაზრდითაც შეუძლიათ. ბო-
ლო ათწლეულის განმავლობაში კომპანიებს 
შორის ტენდენციად იქცა მიმწოდებელთა ჯაჭვე-
ბის გამსხვილება. ვინაიდან კომპანიები გაი-
ზარდნენ, მათ შორის გლობალურ დონეზეც, მათ 
საკუთარი ოპერაციების, კერძოდ, საქონლისა და 
მომსახურებების შესყიდვების გამსხვილება და 
გაერთიანება გადაწყვიტეს. სხვა საკითხებთან 
ერთად, ამ პრაქტიკამ უპირატეს მდგომარეობა-
ში ჩააყენა ისეთი მიმწოდებლები, რომლებსაც 
მულტი ნაციონალურ კორპორაციათა საჭიროებების 
გლობალურ დონეზე დაკმაყოფილება შეუძლიათ 
(Foggin, 2010). გაერთიანებისკენ მიმართულმა 
ტენდენციამ კიდევ უფრო გაართულა მცირე 
ბიზნესების, მათ შორის, ქალების კუთვნილი 
ბიზნესების მდგომარეობა.

რა თქმა უნდა, არსებობს „ყველა კვერცხის ერთ 
კალათაში მოთავსებასთან“ დაკავშირებული 
რისკები. კომპანიების 400 დირექტორის გამო-
კითხვაზე დაყრდნობით, IBM-მა განაცხადა, 
რომ სულ მცირე, არასწორად გადადგმულ 
ნაბიჯსა და არასწორ გამოთვლებს სავალალო  
შედეგების მოტანა შეუძლიათ ამ სულ უფრო 
რთულ და ერთმანეთში გადაბმულ მიწოდების 
ჯაჭვში. CVM Solutions, მიმწოდებელთა პრო-
გრა მული უზრუნველყოფის გლობალური პრო-
ვაი დერი, აცხადებს, რომ მიმწოდებელთა ჯაჭვის 
გამსხვილებიდან წლების შემდეგ გაჩნდა მიმწო-
დებელთა სახიფათოდ პატარა ჯგუფი, რომელიც  
Fortune 500-ისგან (მსოფლიოს 10 უდიდესი 
კომპანია, როგორებიცაა Walmart, ExxonMobil, 
Chevron, Berkshire Hathaway, Apple, General 
Motors, Phillips 66, General Electric, Ford Motor 
და CVS Health)  შესყიდვებზე დახარჯული თანხების 
უდიდეს ნაწილს იღებს. თუ ამ მიმწოდებლებიდან 
რომელიმეს ბიზნესიდან გასვლა მოუწევს, ეს 
ასობით (ათასობით თუ არა) კორპორაციულ მიწო-
დების ჯაჭვზე იქონიებს გავლენას (Foggin, 2010).

კომპანიებს თავიანთი მიწოდების ჯაჭვების მდგრა-
დობის გაზრდა მასში ქალი მეწარმეებისა და სხვა 
მცირე საწარმოების ჩართვით შეუძლიათ. ამგვარ 
მიდგომას სხვა პოტენციური სარგებელიც მოაქვს. 
როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, მიმწოდებლების 
მრავალფეროვნება და ჩართვა:

✔ ხელს უწყობს ინოვაციებს ახალი საქონლის, 
მომსახურებებისა და გადაწყვეტილებების შეთა-
ვაზების გზით; 

✔ ხელს უწყობს კონკურენციის (როგორც ფასის, 
ისე ხარისხის) ზრდას კომპანიის არსებულ და 
პოტენციურ მიმწოდებლებს შორის; 

✔ კომპანიას აძლევს ბიზნესის გაფართოების 
ახალ შესაძლებლობებს, რაც დემოგრაფიული 
მდგომარეობის შეცვლის შედეგად არსებული 
საჭიროებების გაჩენითაა გამოწვეული; 

✔ კომპანიებს აძლევს მცირე შეკვეთების, სპეცია-
ლიზებული საქონლის ან აუცილებელი მომსახუ-
რებების უფრო სწრაფად შესყიდვის საშუალებას; 

✔ ზრდის ბაზარზე შეღწევის საშუალებას და 
სხვადასხვა ბაზრებზე წვდომას; 

✔ ზრდის კომპანიის რეპუტაციას და მომხმა რებელ-
თა მხრიდან ლოიალობას. 

 (CVM Solutions, 2016 წლის 15 აპრილი; ქალთა 
მეწარმეობის ეროვნული საბჭო, 2015; Foggin, 
2010).

III. გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვები  არსებული 
მდგომარეობა 

A. დაბრკოლებები ფორმალური 
დასაქმების ბაზარზე

იმ დიდი წვლილის მიუხედავად, რომელიც ქალმა 
მეწარმეებმა მსოფლიოს ეკონომიკურ ზრდასა 
და განვითარებაში შეიტანეს, მათი მთლიანი 
პოტენციალი ჯერ კიდევ სრულად გამოყენებული არ 
არის. დღეს ქალების კუთვნილი ბიზნესები კაცების 
კუთვნილ ბიზნესებს თითქმის ყველა პარამეტრით 
ჩამორჩება, კერძოდ:

• ქალების კუთვნილი ბიზნესები უფრო მცირე 
ზომისაა, იქნება ეს შემოსავლები, მომგებიანობა 
თუ თანამშრომლების რაოდენობა (Ernst & 
Young, 2009, გვ. 17);

• მათი ზრდის საშუალო მაჩვენებელი მნიშვნე-
ლოვნად დაბალია (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია, 2011);

• მათი შემოსავლები, საშუალოდ, კაცების კუთვნი-
ლი ბიზნესების შემოსავლების მხოლოდ 27%-ს 
შეადგენს (Hadary, 2010);

• სამეწარმეო აქტიურობის დონე ქალებს შორის 
უფრო დაბალია, ვიდრე კაცებს შორის (მეწარმე-
ობის გენდერული მონიტორი, 2015).
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ამას ბევრი მიზეზი აქვს. მეწარმე ქალები მსოფლიოს 
ყველა კუთხეში აწყდებიან უამრავ ფინანსურ თუ 
არაფინანსურ დაბრკოლებას, რომელიც ხელს 
უშლის მათ ფორმალური დასაქმების ბაზარზე 
შეღწევაში ან/და სრულფასოვნად მონაწილეობაში. 
შეიძლება დარწმუნებით ითქვას, რომ ბევრი 
დაბრკოლება, რომელთა წინაშეც მეწარმე ქალები 
აღმოჩნდებიან ხოლმე, სხვა მცირე ბიზნესებზეც 
ახდენს გავლენას (Foggin, 2010). მაგრამ ქალებს 
ხშირად დამატებით სირთულეებთანაც უწევთ 
ბრძოლა, რაც მუდმივ სოციალურ, ეკონომიკურ, 
კულტურულ და/ან სამართლებრივ უთანასწორობას 
უკავშირდება.

წინამდებარე ნაწილში გაანალიზებულია ის მნიშვნე-
ლოვანი დაბრკოლებები, რომლებსაც ქალები 
ფორმალური დასაქმების ბაზარზე აწყდებიან. 
ეს დაბრკოლებები ქვეთავებშია განხილული 
შემდეგნაირად: „ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა“, 
„ადამიანურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა“ 
და „სოციალურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა“. 
ვინაიდან აღნიშნული დაბრკოლებები იზოლირე-
ბულად არ არსებობს, წინამდებარე ნაწილი იმ 
სოციალურ-კულტურულ გამოწვევებსაც იკვლევს, 
რომელთა წინაშეც მეწარმე ქალები დგანან. ეს 
გამოწვევები კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს სხვა 
დაბრკოლებებს.

1. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც  ქალ 
მეწარმეებს ბიზნესების განვითარებაში ხელს 
უშლის, დაფინანსების უკმარისობაა. კომპა ნი -
ები, რომლებიც საქმიანობას უფრო დიდი კაპი-
ტა ლით იწყებენ, უკეთეს შედეგებს აღწევენ 
აქტივების, შემოსავლების, მომგებიანობისა და 
სიცოცხლისუნარიანობის თვალსაზრისით (Ernst & 
Young, 2009). ქალები ბიზნესს, ჩვეულებრივ, უფრო 
ნაკლები კაპიტალით იწყებენ და დაფინანსებაზეც 
უფრო ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი, ვიდრე 
კაცებს. ეს კი საკუთარი ბიზნესის დაწყებისა და 
განვითარების შესაძლებლობას უზღუდავს მათ.

მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს მთელი რიგი 
სტრუქტურული თუ სოციალურ-ეკონომიკური 
ფაქ  ტო  რები, რომლებიც ხელს უშლიან ქალებს 
დაფი  ნანსების მოპოვებაში. ასეთ ფაქტორებს 
განე კუთვნება (და არა მხოლოდ) ფინანსურ უზრუნ-
ველ ყოფაზე წვდომის ნაკლებობა, ინსტიტუ ციური 
მიკერძოება და სოციალურ-კულტურული ნორმები.

ქვემოთ განხილულია თითოეული ეს ფაქტორი.

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის შე-
ფასებით, ოფიციალური დასაქმების სექტორში 
ქალების კუთვნილი მცირე და საშუალო საწარმო-
ებისთვის კრედიტებზე წვდომის ნაკლებობა  
დაახლოებით 287 მილიარდ აშშ დოლარს აღწევს 
ყველა რეგიონის მასშტაბით (საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაცია, 2014). თუ ამ მონაცემს 
არაოფიციალურ ბიზნესებსაც დავუმატებთ, კრედი-
ტებზე წვდომის ნაკლებობა - 1 ტრილიონ აშშ 
დოლარამდე გაიზრდება (Vanderbrug, 2013).

ქალებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ფინანსურ 
უზრუნველყოფაზე
საფინანსო დაწესებულებების უმრავლესობა სესხის 
გასაცემად რაიმე სახის უზრუნველყოფას ითხოვს. 
ჩვეულებრივ, ეს არის  მიწა ან უძრავი ქონება. 
მრავალ ქვეყანაში ქალები არ ფლობენ ან არ აქვთ 
მიწის ფლობისა თუ სარგებლობის უფლება, ამიტომ 
მათ სესხის მისაღებად საჭირო უზრუნველყოფაც არ 
გააჩნიათ. მსოფლიოს მასშტაბით ქალები მიწაზე 
რეგისტრირებული უფლებების დაახლოებით ერთ 
პროცენტს ფლობენ (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია, 2014).

ბოლოდროინდელი კვლევის შედეგად დადგინდა, 
რომ 102 ქვეყნის კანონები და ჩვეულებითი სა-
მარ თლის ნორმები ქალებს არ აძლევს კაცების 
თანასწორ უფლებებს მიწაზე (ეკონომიკური თანა-
მშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 
2014). იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც კონსტიტუცია 
ქალების მიმართ დისკრიმინაციას  კრძალავს და 
მათ მიწასა თუ სხვა უძრავ ქონებაზე თანაბარი ხელ-
მისაწვდომობის უფლებას ანიჭებს, ეს უფლებები ხში-
რად სხვა კანონებით იზღუდება. მაგალითად, ზოგ 
შემთხვევაში, ქორწინების შესახებ კანონი ზღუდავს 
დაქორწინებული ქალის უფლებებს უძრავი ქონების 
მართვაზე, ხოლო მემკვიდრეობის შესახებ კანონე-
ბი ხელს უშლის ქალებს ქონების მემკვიდრეობით 
მიღებაში. მსგავსად ამისა, განქორწინების შესახებ 
კანონები, როცა საქმე  ქონების გაყოფას ეხება, 
უპირატესობას ხშირად კაცებს ანიჭებს (სურსათისა 
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, თარიღი 
არ არის მითითებული; შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო, 2015).

ბევრ ქვეყანაში ქალებს ჩვეულებითი სამართლის 
ნორმებთანაც უწევთ ბრძოლა. ეს არის წესები ან 
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არაოფიციალური კანონები, რომლებიც ადგი-
ლობ  რივ ჩვევებსა და ტრადიციებს ეფუძნება. 
ჩვეულებითი სამართლის ნორმები, ძირითადად, 
აფრიკის სოფლებში, ასევე, აზიის ნაწილში 
და ლათინურ ამერიკაში გამოიყენება. ისინი 
ადგილობრივ დონეზე მოქმედებენ მაშინაც კი, 
როცა წინააღმდეგობაში მოდიან სახელმწიფო 
კანონმდებლობასთან. მათი ადგილობრივი ხა-
სი ათის გათვალისწინებით, ჩვეულებითი სა მარ-
თალი ძალიან სხვადასხვანაირია და სოფლებს 
შორისაც კი განსხვავდება. ზოგიერთ შემთხვევაში, 
მაგალითად, აფრიკის უმეტეს ნაწილში, ჩვეულები-
თი სამართლის სისტემა მოიცავს წესებს, რომლე ბიც 
დისკრიმინაციულია ქალების მიმართ (სურსათი სა 
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, თარიღი არ 
არის მითითებული).

მაგალითად, აფრიკაში ქონების მფლობელობის 
ჩვეულებითი სამართლის ნორმები ვრცელდება 
მიწის, სულ მცირე, 75%-ზე (შვედეთის საერთა-
შორისო განვითარების სააგენტო, 2015). ამ ნორ-
მების უმრავლესობით ქალებისთვის შეზღუდულია 
მიწის საკუთრების უფლება, ანუ მათ მხოლოდ 
მიწის სარგებლობის უფლება აქვთ, რომელიც მათ 
ქმრებს ან ოჯახის სხვა კაც წევრებს ეკუთვნით. 
ამის გამო ქალებმა, განქორწინების ან ქმრის 
გარდაცვალების გამო, შეიძლება, დაკარგონ კიდეც 
მიწით სარგებლობის უფლება. ზოგიერთ ადგილას 
ქვრივები ვალდებულნი არიან, გარდაცვლილი 
ქმრის რომელიმე ძმაზე იქორწინონ მიწით სარგებ-
ლობის უფლების შესანარჩუნებლად (გერ მა ნიის 
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, 
2013).

ქალების მიერ მიწაზე ხელმისაწვდომობის მო-
პოვება ბრძოლის მხოლოდ ერთი ნაწილია. 
ქვეყნებმა უნდა დანერგონ მიწაზე უფლების 
მიღე ბისა და რეგისტრაციის სამართლიანი 
და ეფექტიანი სისტემები, რომლებიც ქალებს 
მიწის უზრუნველყოფის სახით გამოყენებაში 
დაეხმარება. ეს, შეიძლება, გამოწვევა აღმოჩნდეს 
ბევრი განვითარებადი ქვეყნისთვის, სადაც მიწის 
მარეგისტრირებელ ორგანოებს სოფლად მცხო-
ვრები ქალებისთვის ხმის მისაწვდენად საჭირო 
რესურსები ხშირად აკლიათ. გარდა ამისა, გაეროს 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის 
გაფრთხილების თანახმად, როდესაც მიწაზე 
უფლებების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული 
პროგრამები სულ უფრო მეტი პოპულარობით 
სარგებლობს და მათში ბევრი საერთაშორისო 
სააგენტო და ბენეფიციარი მონაწილეობს, შეიძლება 
გაუთვალისწინებელი შედეგები მოუტანოს ქა-
ლებს - როგორიცაა, მიწაზე მეორადი უფლების 
დაკარგვა ჩვეულებითი სამართლის ნორმების 
საფუძველზე (სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია, 2013). მაგალითად, როცა კენიაში 
პირველად ამოქმედდა მიწის რეგისტრაციის 
პროგრამა, დავების განმხილველი კომიტეტები, 
რომელთა შემადგენლობაშიც, ძირითადად, კაცები 
შედიოდნენ, მიწას, ჩვეულებრივ, ოჯახის უფროს 
კაცზე აფორმებდნენ, ქალებს კი უარს ეუბნებოდნენ 
მიწაზე მეორადი უფლებების რეგისტრაციაზე. ამან 
სრულიად გაუთვალისწინებელი შედეგი გამოიღო -  
პროგრამას მიწაზე ქალების უფლებების საერთოდ 
გაუქმება მოჰყვა (სურსათისა და სოფლის მეურნე-
ობის ორგანიზაცია, თარიღი მითითებული არ არის).
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ჩანართი 4
კენიის ახალი კონსტიტუცია და მიწის საკუთრების უფლება 

როგორც აფრიკის ბევრ ქვეყანაში, კენიის 
რესპუბლიკის სამართლებრივი სისტემა ქალე-
ბისთვის ურთიერთსაწინააღმდეგო სამართლებ-
რივ დებულებებს შეიცავდა მიწაზე წვდომასთან 
დაკავშირებით. კენიის კონსტიტუციამ, რომელშიც 
1997 წელს ცვლილებები შევიდა, გენდერული 
დისკრიმინაცია აკრძალა. დისკრიმინაციული 
ნორმები ამოიღეს საოჯახო სამართლიდან, 
მემკვიდრეობის სამართლიდან და ჩვეულებითი 
სამართლიდან.2  

კენიამ, ამ სახის წინააღმდეგობების აღმოფხვრის 
მიზნით, თავისი სამართლებრივი სისტემის რე-
ფორმა განახორციელა. 2010 წელს ქვეყანამ 
მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელიც კანონის 
წინაშე ქალებისა და კაცების თანასწორობას 
აღიარებს და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას 
კრძალავს.3  ახალ კონსტიტუციაში, სხვა საკითხებ-
თან ერთად, აღნიშნულია, რომ „ნებისმიერი 
კანონმდებლობა, ჩვეულებითი სამართლის 
ნორ  მების ჩათვლით, რომელიც არ შეესაბამება 
კონსტი ტუციას, გაუქმებულია შეუსაბამო ნაწილში 
და, ასევე, ძალადაკარგულია ნებისმიერი ქმედება 
თუ უმოქმედობა, რომელიც ეწინააღმდეგება 
კონსტიტუციას.“ გარდა ამისა, კონსტიტუცია 

ადგენს, რომ მიწის მართვის პროცესში ერთ-ერთ 
მთავარ პრინციპს გენდერული დისკრიმინაციის 
აღმოფხვრა წარმოადგენს მიწასთან და ქონებასთან 
დაკავშირებულ კანონებში, წეს-ჩვეულებებსა და 
პრაქტიკაში.
 
კენია დღეს აქტიურად ახორციელებს რეფორმებს 
და ახალ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით ახალ სამართლებრივ ჩარჩოს 
ქმნის. მართალია, კენიაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 
გადაიდგა, თუმცა, ჯერ-ჯერობით სერიოზული გენ-
დერული სხვაობა მაინც სახეზეა, როცა საქმე 
მიწის ფლობასა და მართვას ეხება. Gaafar-ი 
(2014) აცხადებს, რომ ჩვეულებითი სამართალი, 
რომელიც ხშირად დისკრიმინაციულია ქალებთან 
მიმართებაში და მიწასა და ქონებაზე მათ უფლებებს 
ზღუდავს, ჯერ კიდევ ვრცელდება  კენიის მიწის 65%-
ზე, ხოლო კენიის პატრიარქალური საზოგადოება 
ხშირად იმ ქალების უფლებებსაც კი ავიწროებს, 
რომლებიც ტრადიციული მართვის ქვეშ არსებულ 
მიწაზე არ ცხოვრობენ. Gaafar-ის ინფორმაციით, 
ქალების სახელზე კენიის მიწის მხოლოდ 1%-ია 
რეგისტრირებული, ხოლო 5-6% - ერთობლივად, 
ქალისა და კაცის სახელზე.

2 კენიის რესპუბლიკის კონსტიტუცია (კანონი ცვლილე ბე-
ბის შეტანის შესახებ № 10, 1997, მუხლი 82).

3 კენიის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 2010, მუხლები 27 
და 40. 

ალტერნატიული დაფინანსების წყაროებზე ქა
ლებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი, რაც ფი
ნანსებზე წვდომაში გენდერული სხვაობის 
შემცირებას აფერხებს.
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის 
(2014) ინფორმაციით, დაგირავებული აქტივების 
რეესტრებს ან საკრედიტო ბიუროებს შეუძლი-
ათ ქალების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას 
შეუწყონ ხელი: მათ შეუძლიათ, მიწის გარდა 
სხვა ალტერნატიული დაკრედიტების წყაროებიც 
განი ხილონ. საერთაშორისო საფინანსო კორპო-
რაციის აზრით, ფინანსებზე წვდომა საგრძნობლად 
იზრდება, როდესაც ქვეყანაში  მაქსიმალურად 
დაცულია კრედიტორის ინტერესები და კრედიტის 
გადაუხდელობის შემთხვევაში, პირველ რიგში, 
კრედიტორი კმაყოფილდება. იმ ქვეყნებში, სადაც 
კრედიტორები დაცულნი არიან, კერძო სექტორის 

დაფინანსება მშპ-ის 60%-ს შეადგენს, ხოლო სხვა 
ქვეყნებში -  30-32%-ს (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია, 2014).

დაგირავებული აქტივების რეესტრების ან საკრე-
დიტო ბიუროების საქმიანობის პოზიტიური 
მაგალითები დასავლეთ აფრიკაშიც გვხვდება, 
მაგალითად, განაში და ლიბერიაში. მას 
შემდეგ, რაც 2010 წლიდან რეესტრი ონლაინ 
ამოქმედდა, განაში დაახლოებით 14 მილიარდი 
აშშ დოლარის 60 000 სესხი დარეგისტრირდა. 
რეესტრმა 8 000-ზე მეტ მცირე და საშუალო 
საწარმოს და 30 000 მიკრო საწარმოს მისცა 
კრედიტების უზრუნველყოფის საშუალება სხვა-
დასხვა მოძრავი აქტივის გამოყენებით, მიწაზე 
უფლების საკუთრების დადასტურების გარეშე. 
ეს აქტივები როგორც მატერიალურ ნივთებსა და 
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შემოსავლებს მოიცავდა, ისე საოჯახო საქონელსა 
და სატრანსპორტო საშუალებებს. მსგავსად ამისა, 
ლიბერიის დაგირავებული აქტივების რეესტრმა 
მცირე და საშუალო საწარმოებს დაახლოებით 270 
მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის საკრედიტო 
დაფინანსებით სარგებლობის შესაძლებლობა 
მისცა (Twebaze, 2016).

მაშინაც კი, როდესაც ქალებს ხელი მიუწვდებათ 
უზრუნველყოფაზე და საკრედიტო დაფინანსების 
მიღების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, საფი
ნანსო დაწესებულებები ნაკლებად სთავაზობენ 
მათ ისეთივე ხელსაყრელ პირობებს, როგორც 
კაცებს.
ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს. საფინანსო დაწესე-
ბულებები ცდებიან, როდესაც ჰგონიათ, რომ 
ქალ მცირე მეწარმეებზე გაცემულ კრედიტებზე 
რისკი მეტია, რომ უფრო მაღალია ხარჯები და 
დაბალია ამონაგები (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია, 2014). სინამდვილეში ასეთი 
მიდგომა უსაფუძვლოა. საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაციის ინფორმაციით, ქალებს კრედიტის 
გადახდის ისეთივე მაჩვენებელი აქვთ, როგორც 
კაცებს იმის მიუხედავად, რომ მათ ნაკლებად 
ხელსაყრელ პირობებს სთავაზობენ. გარდა ამისა, 
ქალი მომხმარებლები უფრო მეტად ავლენენ 
კონკრეტული ბანკის მიმართ ლოიალობას, რაც 
ზრდის სხვადასხვა საბანკო პროდუქტის გაყიდვებს 
და ხელს უწყობს კლიენტების შენარჩუნებას. ამავე 
დროს, ქალები უფრო ფრთხილად ეკიდებიან 
რისკებს როგორც ბიზნესისთვის, ისე პირადი 
მოხმარებისთვის. ამგვარად, ქალი მეწარმეები 
პოტენციურად მომგებიანი სეგმენტია, მიუხედავად 
იმისა, რომ ხშირად მათ არახელსაყრელ 
პირობებს სთავაზობენ (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია, 2014).

ბიზნესის მფლობელ ქალებს ნაკლებად მიუწვდე
ბათ ხელი იმ ტიპის დაფინანსებაზე, რო მელიც 
მათ ბიზნესის გასაფართოებლად სჭირდებათ.
კომერციული ბანკების უმრავლესობა მომხმა-
რებელს „ერთნაირ“ ფინანსურ პროდუქტებსა და 
მომსახურებას სთავაზობს, რაც შეიძლება, არა-
ხელსაყრელი იყოს ქალი მეწარმეებისთვის. ბანკები 
ქალების კუთვნილი ბიზნესების უმრავლესობას 
განიხილავენ როგორც მიკრო საწარმოებს, რომ-

ლებ საც მხოლოდ მიკრო სესხები სჭირდებათ. 
ამის შედეგად ქალებს შეზღუდული აქვთ მცირე და 
საშუალო ზომის კრედიტების ხელმისაწვდომობა, 
რაც მათ საქმიანობის სწრაფად გაფართოების 
ან არატრადიციულ სფეროში საქმიანობის დაწ-
ყების საშუალებას ართმევს (საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაცია, 2014; განვითარების 
ამერიკათაშორისი ბანკი, 2012). ქალების კუთვნილ 
ბიზნესებს მთელი რიგი ფინანსური საჭიროებები 
აქვთ, მაგალითად: ბოლოდროინდელმა კვლევამ 
ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში 
გვაჩვენა, რომ ქალი მეწარმეები გრძელვადიანი 
დაფინანსებით, მიწოდების ხაზის დაფინანსებითა 
და კაპიტალში ინვესტირებით უფრო არიან 
დაინტერესებულნი (Niethammer, 2013).

სწორედ ასეთი ინსტიტუციური მიკერძოების 
შედეგია ის, რომ ქალები, კაცებთან შედარებით,  
ნაკლებად ხელსაყრელ ფინანსურ წინადადებებს 
იღებენ. ხშირად ქალების შემთხვევაში კრედიტის 
მოცულობა ნაკლებია, გადახდის ვადები - მოკლე, 
ხოლო საპროცენტო განაკვეთები - უფრო მაღალი 
(საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 2014), 
რამაც ქალებს შესაძლოა, დაფინანსების მოპოვების 
მცდელობის სურვილიც კი დაუკარგოს. 

ამერიკათაშორისი განვითარების ბანკის დაკვირ-
ვებით (2012), სესხის გაცემის ტრადიციული 
მოდელის ფარგლებში, ბანკები დაკრედიტებაზე 
ხშირად ეუბნებიან უარს ქალ მეწარმეებს 
არაფორ მალური ბიზნესის, საკრედიტო ისტო-
რიისა და უზრუნველყოფის არქონის, ბანკის 
კლიენტის პროფილთან შეუსაბამობის, შესაბა-
მისი განათლებისა და ოფიციალური სამუშაო 
გამოცდილების ნაკლებობისა თუ ბიზნეს-
ქსელებზე შეზღუდული წვდომის გამო. კერძოდ, 
როგორც  ამერიკათაშორისი განვითარების ბანკი 
აღნიშნავს, ქალებს  დიდ ბიზნეს-სესხებზე არ 
მიუწვდებათ ხელი იმისათვის, რომ თავიანთი 
ბიზნესების განვითარება შეძლონ. ამ ვითარების 
შესაცვლელად  ამერიკათაშორისი განვითარების 
ბანკმა და მრავალმხრივმა საინვესტიციო ფონდმა 
55 მილიონი აშშ დოლარი გამოუყო ლათინურ 
ამერიკასა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში 
არსებულ საფინანსო ინსტიტუტებს ქალ მეწარმეთა 
ხელშეწყობის მიზნით.
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ჩანართი 5
Itaú Unibanco-ს ქალების მეწამეობის პროგრამა

Itaú Unibanco S/A (Itaú) ბრაზილიის ყველაზე 
დიდი არასახელმწიფო ბანკი და მსოფლიოს ერთ-
ერთი ყველაზე დაფასებული ბრენდია. Itaú-ს 97 
000 თანამშრომელი და 40 მილიონი კლიენტი 
ჰყავს და ამერიკის, აზიის, ახლო აღმოსავლეთისა 
და ევროპის 20-ზე მეტ ქვეყანაში ფუნქციონირებს. 
ბანკი მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესთან 
თანამშრომლობს და მისი პორტფელი, მხოლოდ 
ბრაზილიაში, დაახლოებით 45 მილიარდ აშშ 
დოლარს შეადგენს.

Itaú ხელს უწყობს ქალი მეწარმეების 
 და   ფ ი   ნან  სებას ლათინურ ამერიკასა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნებში. 2013 წლის იანვარში, 
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან 
და მრავალმხრივ საინვესტიციო ფონდთან 
პარტნიორობით, ბანკმა ქალების მეწარმეობის 
პროგრამა ჩამოაყალიბა. პროგრამის მთავარი 
მიზანი ბრაზილიის მეწარმე ქალების ფინანსური 
და არაფინანსური საჭიროებების უკეთ შესწავლა 
და მათთვის კონკრეტული პროდუქტებისა და 
მომსახურებების შექმნაა. ანდრეა პინოტი, Itaú-ს 
დირექტორი, განმარტავს: „ქალები კაცებისგან 
განსხვავებულად ფიქრობენ, მოქმედებენ და 
იქცევიან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ახალი 
გზების გამონახვა საზოგადოების ამ ნაწილისთვის 

მომსახურების გასაწევად.“ ქალების კუთვნილი 
ბიზნესები ბრაზილიის კომპანიების თითქმის 
53%-ს შეადგენს და  მნიშვნელოვანი საბაზრო 
შესაძლებლობაა ბანკისთვის.

გარდა ამისა, 2013 წლის დეკემბერში Itaú-მ 
„კლინტონის გლობალური ინიციატივის“ (CGI) 
წინაშე ვალდებულება აიღო, ქალების ხელმძღვა-
ნელობის ქვეშ მყოფ 1 500 მცირე და საშუალო 
საწარმოს მათზე მორგებული ფინანსური პრო-
დუქტებისა და მომსახურებების შექმნით დახმა-
რებოდა. Itaú-მ, ასევე, ივალდებულა, ორი წლის 
განმავლობაში სამუშაოდ აეყვანა 1 500 მეწარმე 
ქალი გოლდმან სეშის პროგრამასთან „10 000 
ქალი“ (Goldman Sachs’s 10 -000 Women) და 
სხვა ბიზნესებთან პარტნიორობით და მეწარმე 
ქალებზე ზუსტად მორგებული ისეთი პროდუქტები 
და მომსახურებები შეექმნა,, როგორიცაა, 
მაგალითად: საკონსულტაციო მომსახურება, 
ფინანსური განათლება, საბანკო კონსულტაციები 
და საკრედიტო პროდუქტები. გარდა ამისა, Itaú-მ 
იკისრა  ქალთა კუთვნილი ბიზნესების რისკის 
შეფასების ინოვაციური მატრიცის შექმნისა 
და დანერგვის ვალდებულებაც, რისთვისაც 
მან ქულებით შეფასების არსებულ მოდელში 
ფსიქომეტრიული ანალიზი ჩართო.

წყარო: გლობალური საბანკო კავშირი (2014); მრავალმხრივი საინვესტიციო ფონდი (2013).

თავის მხრივ, ქალები უფრო ხშირად არიდებენ 
თავს საკრედიტო დაფინანსებას.
„Ernst and Young“-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგა-
რიშის (2009) მიხედვით, კვლევათა უმრავლე სობა 
გვაჩვენებს, რომ მაშინაც კი, როდესაც ბანკები 
მზად არიან, თანაბარი პირობები შესთავაზონ 
კაცებსა და ქალებს, ქალებს უფრო ნაკლებად სურთ 
ბანკის მომსახურებით სარგებლობა და კაცებთან 
შედარებით უფრო მეტად მოელიან უარყოფით 
პასუხს. კვლევა გვაჩვენებს, რომ ქალები უფრო 
ხშირად იწყებენ ბიზნესს საკუთარი სახსრებით და 
სესხს  მხოლოდ „უკიდურეს შემთხვევაში“ იღებენ 
(Hadary, 2010). შესაბამისად, ქალები ბიზნესს 
ხშირად თავისი ფულით იწყებენ და კაცებთან 
შედარებით, ნაკლებად იყენებენ დაფინანსების 
სხვა წყაროებს (Ernst & Young, 2009). ქა ლები 

ბიზნესის გაფართოებასაც, უმეტესად, საქმი ანობი-
დან მიღებული შემოსავლით ცდილობენ და არა 
საკრედიტო დაფინანსებით, რაც ზღუდავს მათი 
განვითარების პოტენციალს  (Hadary, 2010).

ჰადარი აღნიშნავს, რომ ქალები იშვიათად 
ფიქრობენ ურთიერთობის დამყარებას ბანკირებთან 
და მათი ცოდნაც ფინანსური პროდუქტებისა და 
მომსახურებების შესახებ მწირია. ავტორის სი-
ტყვებით, ეს ხსნის, თუ რატომ არ მიმართავენ 
ქალები ფინანსურ პროდუქტებსა თუ მომსახურებებს. 
ქალები, კაცებთან შედარებით, ნაკლებად იყენებენ 
სავაჭრო კრედიტებს, ბიზნეს საკრედიტო ბარათებს, 
საკრედიტო ხაზებს, ავტო სესხებს, ლიზინგსა და 
კრედიტს ძირითადი საშუალებების შესაძენად 
(ქალთა ბიზნესის ეროვნული საბჭო (NWBC), 2009).
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2. სოციალურ კაპიტალზე 
ხელმისაწვდომობა

ქალებისთვის შეზღუდულია სოციალურ კაპიტალზე 
ხელმისაწვდომობაც. ნაჰაპეტი და გოშალი (1998, 
გვ. 243) სოციალურ კაპიტალს განსაზღვრავენ 
როგორც „არსებული და პოტენციური კონტაქტების 
ჯამს, რომელსაც ინდივიდი ან სოციალური ერთეული 
ურთიერთობებისა და საზოგადოებრივი ქსელების 
მეშვეობით ფლობს.“ სოციალური კაპიტალი მიიღე-
ბა საქმიანი კავშირებიდან, ოჯახური კავშირები-
დან, მეგობრებიდან, ეკლესიებიდან, სკოლებიდან, 
პროფესიული კავშირებიდან და ა.შ. მცირე 
ბიზნესებისთვის ოფიციალურ ბიზნეს-კონტაქტებზე 
წვდომას არსებითი მნიშვნელობა აქვს წარმატების 
მისაღწევად როგორც ბიზნესის დაფუძნების, 
ასევე, გაფართოების თვალსაზრისითაც (ქალთა 
მეწარმეობის ეროვნული საბჭო (NWBC), 2009).

ბიზნესის მფლობელი ქალები სირთულეებს 
აწყდებიან ცალკეულ ინდივიდებთან და ორგანი-
ზაციებთან აქტიური ბიზნეს-კონტაქტებისა და 
კავშირების ჩამოყალიბებაში (Ernst & Young, 
2009). მართალია, მეწარმე ქალებს პროფესიული 
ქსელების შექმნისას მრავალი ისტორიული 
ბარიერის გადალახვა მოუხდათ, ისინი უფრო მეტად 
მაინც ოჯახურ კავშირებსა და არაოფიციალურ 
ურთიერთობებს ეყრდნობიან (ქალთა ბიზნესის 
ეროვნული საბჭო (NWBC), 2009). ელაიზ ნელსონი, 
Vital Voices Global Partnership-ის პრეზიდენტი 
და აღმასრულებელი დირექტორი, აცხადებს, რომ 
ბიზნესის მფლობელი ქალები კარგად ახერხებენ 
კავშირების დამყარებას ისეთ ადამიანებთან, 
რომლებსაც საერთო ინტერესები აქვთ, თუმცა 
უჭირთ ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ვინც 
მათ შეხედულებებს არ იზიარებს (Ernst & Young, 
2009, გვ. 12). ამიტომ ბევრი ქალი ვერ იყენებს 
პოტენციურ ბიზნეს-შესაძლებლობებს, რომლებიც 
მათი ბიზნესის განსავითარებლად არის საჭირო.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (2016) 
აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში გლობალურ, 
რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე ქალთა ორგა-

ნიზაციების მიერ შექმნილი კავშირებისა და 
ინიციატივების რაოდენობა იზრდება. მაგალითად, 
ბრაზილიის მეწარმე ქალების ორგანიზაცია (Or-
ganização Brasileira de Mulheres Empresárias) 
ხელს უწყობს  მეწარმე ქალებს შორის კავშირებს 
ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე და 
აქტიურად ეხმარება სტარტაპებს განვითარებაში 
ტრენინგების მიწოდების გზით. ინდოეთში მეწარმე 
ქალების ფედერაცია (FIWE) მხარს უჭერს ქა-
ლების ეკონომიკურ გაძლიერებას და ეხმარება 
განსაკუთრებით  მცირე და საშუალო საწარმოებს 
საქმიანი ურთიერთობების დამყარებაში, ბიზნეს-
უნარების განვითარებაში და წარმატების მიღწევაში.

3. ადამიანურ კაპიტალზე 
ხელმისაწვდომობა

ქალთა მეწარმეობის ეროვნული საბჭოს (NWBC) 
(2009, გვ. 13) ინფორმაციით, „ადამიანური 
კაპიტალი გულისხმობს განათლებასა და 
გამოცდილებას, რაც აუცილებელია ბიზნესში 
წარმატების მისაღწევად.“ მართალია, ბოლო რამ-
დე ნიმე ათწლეულის განმავლობაში განათლების 
სფეროში ქალებმა უდიდესი წინსვლა განიცადეს, 
მაგრამ ბიზნესსა და მენეჯერულ საქმიანობაში 
გამოცდილებით ისინი მაინც ჩამორჩებიან კაცებს.4  
ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ 
ევროპის თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციამ (2012) მეწარმე კაცებსა და ქალებს 
შორის ორი ძირითადი განსხვავება აღმოაჩინა, 
რაც კარგად ხსნის იმას, თუ რატომ აქვთ ქალ 
მეწარმეებს, კაცი მეწარმეებისგან განსხვავებით, 
ნაკლები შემოსავალი. პირველია არასაკმარისი 
მენეჯერული გამოცდილება, ხოლო მეორე - 
დრო, რომლის დათმობაც  შეუძლიათ ქალებს 
ბიზნესისთვის. ეს პრობლემა უფრო სრულად 
შემდეგ ქვეთავშია განხილული.

გამოუცდელობის გამო ქალებს ხშირად აკლიათ 
სათანადო უნარები და ფინანსური ცოდნა, რაც 
აუცილებელია ბიზნესისთვის. ქალებს უჭირთ 
ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოება, გადასა-
ხა დების გადახდა და წესებისა და რეგულაციების 

4 იუნესკო აცხადებს, რომ უკანასკნელი ოთხი ათწლეულის 
განმავლობაში განათლების მესამე საფეხურზე ქალთა 
შესვლის მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად 
გაიზარდა, ვიდრე კაცებისა ისეთი მიზეზების გამო, რო-
გორიცაა: სოციალური მობილურობა, გაზრდილი შემო-
სავლის პოტენციალი და საერთაშორისო ზეწოლა გენ-

დე რული განსხვავების მოსპობასთან დაკავშირებით. 
იუ ნესკო (გაერთიანებული ერების განათლების, მეც ნიე-
რებისა და კულტურის ორგანიზაცია), (2012). განათლე-
ბაში გენდერული თანასწორობის მსოფლიო ატლასი. 
პარიზი 
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დაცვა (საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 
2014). რა თქმა უნდა, ეს იმის შედეგიცაა, რომ ქალ 
მეწარმეებს ხშირად არა აქვთ ამისათვის საკმარისი 
დრო და მათ სხვა სოციალურ-კულტურულ გამო-
წვევებთან უწევთ გამკლავება.

4. სოციალურ-კულტურული 
გამოწვევები: რატომ განსხვავდება 
ქალების კუთვნილი ბიზნესები?

ქალების კუთვნილი ბიზნესების წინაშე არსე-
ბუ ლი დაბრკოლებების უკეთ შეფასებისთვის 
მნიშვნელოვანია, გავიგოთ, რითი განსხვავდება 
ისინი კაცების მიერ მართული ბიზნესებისგან. 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქალების კუთვნილი 
ბიზნესები მცირე ზომისაა და  ნაკლებად მომგებიან 
სექტორებზეა ორიენტირებული, როგორიცაა, 
საცალო ვაჭრობა და მომსახურება. ასეთ ბიზნესებში 
შესვლის ბარიერები დაბალია, მაგრამ, ასევე, 
დაბალია ბიზნესის განვითარების პოტენციალიც 
(მსოფლიო ბანკი, 2012). ქალების ასეთ არჩევანს 
უმეტესად ის განაპირობებს, რომ ქალებს ხშირად 
ნაკლები გამოცდილება აქვთ, ვიდრე კაცებს და 
ფინანსურ თუ სოციალურ კაპიტალზეც უფრო 
ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი (ქალთა მეწარმეობის 
ეროვნული საბჭო (NWBC), 2009). ქალების 
კუთვნილ ბიზნესებზე, ასევე, დიდ გავლენას 
ახდენს სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული 
მოლოდინები და ბევრ შემთხვევაში ამწვავებს 
კიდეც ზემოთ განხილულ სხვა დაბრკოლებებს.

მაგალითად, ქვეყნების უმრავლესობაში საოჯახო 
საქმეებისა და ოჯახზე ზრუნვის პასუხისმგებლობის 
უდიდესი წილი სწორედ ქალებზე მოდის (Kelley 
et al., 2015). მსოფლიო ბანკმა დაადგინა, რომ 
ქალებისა და კაცების მიერ ოჯახზე ზრუნვასა და 
საოჯახო საქმიანობებზე დახარჯული დრო ერთ-
ერთი ის ფაქტორია, რომელიც სეგრეგაციასა 
და ანაზღაურებაში არსებულ სხვაობას იწვევს. 
ქვეყნების უმრავლესობაში ქალებს ოჯახზე ზრუნვის 
არაპროპორციულად დიდი წილი აკისრიათ და 
ამიტომ, ჩვეულებრივ, კაცებზე მეტს მუშაობენ. ეს 
არის 1-3 საათით მეტი შრომა საოჯახო საქმეებზე 
და ორჯერ და ზოგჯერ ათჯერ მეტი დრო, რომელსაც 
ქალები ოჯახზე ზრუნვაში (ანუ ბავშვების, 
მოხუცებისა და ავადმყოფების მოვლაზე) ხარჯავენ. 
პასუხისმგებლობის ამგვარი არაპროპორციული 
გადანაწილება სახეზეა მაშინაც, როცა ქალი 
მუშაობას ან საკუთარ ბიზნესს იწყებს (მსოფლიო 
ბანკი, 2012). დროის უკმარისობის გამო ქალები 
იმდენივე დროს ვერ უთმობენ თავიანთ ბიზნესს, 

რამდენსაც კაცები. აქედან გამომდინარე, გასა-
კვი რი არ არის კვლევის ეს შედეგები -ისინი 
აჩვენებს, რომ ქალების კუთვნილი საწარმოები, 
ქალთა მიერ ოჯახზე ზრუნვის ვალდებულებებთან 
დაკავშირებული სოციალური, პოლიტიკური და 
კულტურული მოლოდინების გამო, ვერ ფართოვ-
დება სხვა ბიზნესებთან შედარებით (Ernst & Young, 
2009).

ქალი და კაცი მეწარმეები საკუთარ შესაძლებ-
ლობებსაც განსხვავებულად აღიქვამენ. ზოგადად, 
ქალები, კაცებთან შედარებით, ნაკლებად არიან 
დარწმუნებულნი საკუთარ თავში:  აქვთ თუ არა 
საკმარისი ცოდნა, უნარები და გამოცდილება 
საკუთარი ბიზნესის წამოსაწყებად და სამართავად 
(Kelley et al., 2015). გენდერული სხვაობა 
განსაკუთრებით ისეთ განვითარებულ ქვეყნებშია 
თვალშისაცემი, როგორიცაა, იაპონია, დასავლეთი 
ევროპის ქვეყნები და აშშ. გარდა ამისა, ქალები 
უფრო „ნაკლებად იღებენ რისკს, ვიდრე კაცები და 
მარცხის შიშმა, შეიძლება, ქალს გადააფიქრებინოს 
კიდეც ბიზნესის წამოწყება (Kelley et al., 2015). 
ამიტომ საკუთარ თავში რწმენასა და ადრეული 
საფეხურის მეწარმეობის მაჩვენებელს შორის 
პირდაპირი ურთიერთკავშირი  ლოგიკურია. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმ ქვეყნებში, სადაც 
ქალებს ნაკლებად სჯერათ, რომ საკუთარი ბიზნესის 
დაწყება და  გაძღოლა შეუძლიათ, ქალების 
კუთვნილი საწარმოებიც ნაკლებია. 

ამასთანავე, ბიზნესის მფლობელ ქალებს თავიანთი 
საქმიანობისგან ნაკლები მოლოდინები აქვთ. 
მეწარმე ქალებს არ ახასიათებთ დიდი გეგმების 
დასახვა და ამას არაერთი მიზეზი აქვს.

უპირველეს ყოვლისა, ფულის შოვნა მეწარმე 
ქალებისთვის საკუთარი ბიზნესის წამოწყების 
უმთავრესი მოტივაცია ყოველთვის არ არის. 
ხშირად ისინი ბიზნესს საკუთარი თავისთვის 
გამოწვევის სახით და ცხოვრების დაბალანსების 
მიზნით იწყებენ. აქედან გამომდინარე,  უფრო 
ხშირად თვითონვე აწესებენ საკუთარი ბიზნესის 
განვითარების ზღვარს მოქნილობის შენარჩუნების 
მიზნით; მეორე, როგორც უკვე აღინიშნა, მეწარ-
მე ქალები, კაცებთან შედარებით, ნაკლებად 
არიან დარწმუნებულნი, რომ საკუთარი ბიზნესის 
წამოწყებასა და მართვას შეძლებენ; მესამე, 
ქალები უფრო ხშირად მცირე ბიზნესებს იწყებენ 
იმ სექტორებში, სადაც ბარიერები დაბალია და, 
შესაბამისად, ნაკლებია საქმიანობის განვითარების 
პოტენციალიც (Hadary 2010; Ernst & Young, 
2009; Kepler and Shane, 2007).
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ჩანართი 6
„კოკა-კოლას“ ინიციატივა 5by20

კომპანია „კოკა-კოლა“ აღიარებს, რომ მთელ 
მსოფლიოში ქალები არიან ბიზნესის მამოძრა-
ვებელი ძალა. ამ მოსაზრების განსამტკიცებლად 
2010 წელს კომპანიამ წამოიწყო ინიციატივა 
5by20, რომლის მიზანი ქალების წინაშე არსე-
ბული გამოწვევებისა და მათი ეკონომიკური 
პოტენციალის ჩვენებაა. 5by20 არის კომპანიის 
სოციალური პასუხისმგებლობა, 2020 წლისთვის 
ეკონომიკურად გააძლიეროს კომპანიის მიწო-
დების ჯაჭვში ჩაბმული 5 მილიონი მეწარმე, 
რომლებთანაც კომპანია და მისი ჩამომსხმელი 
საწარმოები მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანაში 

თანამშრომლობენ -  მწარმოებლებიდან და გა და-
მა მუშავებლებიდან დაწყებული, საცალოდ მოვა-
ჭრეებითა და მოსახლეობით დამთავრებული. ამ 
ინიციატივით კომპანიამ ყურადღება გაამახვილა 
ქალების წინაშე ყველაზე ხშირად არსებულ დაბრკო-
ლებებზე, რომლებიც წარმატების მიღწევაში ხელს 
უშლის მათ. ეს ინიციატივა ქალებს სთავაზობს 
ტრენინგებს ბიზნეს-უნარების განვითარებაში, 
ფინანსურ საკითხებში, მსგავსი ბიზნესის მქონე 
ადამიანებთან ან მენტორებთან დაკავშირებაში. 
იგი საკუთარ თავში რწმენას უღვივებს მათ, რაც  
წარმატებული ბიზნესის  წინაპირობაა. 

წყარო: http://www.coca-colacompany.com/our-company/5by20-what-were-doing

B. შესყიდვების პროცესში ჩართულობა

კომპანიებს ბიზნესის გაფართოებაში მნიშვნე-
ლოვანი დახმარების გაწევა შეუძლიათ ქალე-
ბისთვის. აშშ-ში 200 მცირე საწარმოს კვლევამ 
აჩვენა, რომ ბიზნესის ზრდისკენ გზა ამ საწარ-
მოებისთვის კორპორაციულ მიმწოდებლად ქცევა 
იქნებოდა (Foggin, 2011). გამოკითხულ მცირე 
საწარმოებს, რომლებიც დიდი კომპანიების 
მიმწო დებლები იყვნენ, უფრო მაღალი შემოსავ-
ლები და შემოსავლებისა და სამუშაო ადგილების 
მნიშვნელოვანი ზრდა აღენიშნებოდათ, ვიდრე 
სხვა კომპანიებს. ფოგინის თანახმად, ქალაქ ნიუ-
იორკში გამოკითხულმა ოცდახუთზე მეტი მცირე 
საწარმოს მენეჯერმა განაცხადა, რომ „დიდი 
კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში შეღწევა გადამწყვეტი 
მომენტი იყო, რამაც მათ საწარმოებს მეტი 
სტაბილურობა,  ნდობა და ზრდა მოუტანა“ (Fog-
gin, 2010, გვ.7). აშშ-ში ასეთი მცირე საწარმოების 
საშუალო შემოსავალი  250%-ით გაიზარდა, ხოლო 
მათი თანამშრომლების საშუალო რაოდენობა - 
150%-ით (ქალთა მეწარმოების ეროვნული საბჭო 
(NWBC), 2015). 

თუმცა, ასეთი არგუმენტაციის მიუხედავად, ფაქტობ-
რივი ვითარება გვაჩვენებს, რომ კორპორა ციული 
მიწოდების ჯაჭვში შეღწევა ძალიან ცოტა მცირე 
ბიზნესმა თუ მოახერხა.

WEConnect International-ის მიერ ჩატარებული 
წინასწარი კვლევის თანახმად, მსხვილი კომპა-
ნიების მიერ შესყიდვებზე გაწეულ ხარჯებში ქალ 
მიმწოდებლებზე 1%-ზე ნაკლები მოდის (Vazquez 
& Sherman, 2014, გვ. 42).

დღესდღეობით მდგომარეობა უკეთესობისკენ 
იცვლება როგორც კერძო, ასევე - სახელმწიფო 
სექტორში. მსოფლიოში 1300-მა აღმასრულებელმა 
დირექტორმა მოაწერა ხელი ქალთა გაძლიერების 
პრინციპების მხარდაჭერის დეკლარაციებს, რაც 
მათი მხრიდან გენდერული თანასწორობისა და 
ქალთა გაძლიერების აღიარების მნიშვნელობაზე 
მიუთითებს. ქალთა გაძლიერების პრინციპები 
აძლიერებს ქალებს სამუშაო ადგილზე, შრომის 
ბაზარზე და საზოგადოებაში. ქალთა გაძლიერე-
ბის პრინციპები გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა 
და გაეროს გლობალურ შეთანხმებას შორის 
თანამშრომლობის შედეგია. ისინი კალვერტის 
ქალთა პრინციპების საფუძველზეა შექმნილი. 

ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობის დეკლარაციე-
ბის ხელმომწერი ბევრი აღმასრულებელი დირექ-
ტორი აღიარებს, რომ გენდერული თანასწორობა 
და ქალების გაძლიერება მხოლოდ თვითმიზანი 
კი არაა, არამედ ბიზნესისა და ეკონომიკისთვისაც 
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სასარგებლოა. კერძოდ, მე-5 პრინციპი საწარმოთა 
განვითარების ისეთი მეთოდების, მიწოდების 
ჯაჭვისა და მარკეტინგული პრაქტიკის განვითარებას 
გულისხმობს, რომელიც ქალების გაძლიერებას 
შეუწყობს ხელს. ეს არის:

• ურთიერთობების დამყარება ქალ მეწარმეებთან 
და ქალების მფლობელობაში არსებულ ბიზნე-
სებთან, მათ შორის მცირე მეწარმეებთან; 
კრედიტისა და სესხების მიღებისას არსებული 
ბარიერების აღმოსაფხვრელად გენდერულად 
მგრძნობიარე გადაწყვეტილებების ხელშე-
წყობა; იმის უზრუნველყოფა, რომ ბიზნეს-
პარტნიორები პატივს სცემდნენ კომპანიის მიერ 
ნაკისრ ვალდებულებას, ხელი შეუწყოს ქალთა 

თანასწორობასა და ჩართულობას;
• ქალების ღირსების პატივისცემა კომპანიის 

ყველა მარკეტინგულ თუ სხვა საქმიანობაში;
• უზრუნველყოფა იმისა, რომ კომპანიის პრო-

დუქტები, მომსახურებები და საშუალებები არ 
გამოიყენონ ადამიანებით ტრეფიკინგისთვის 
და/ან იძულებითი შრომისა თუ სექსუალური 
ექსპლუატაციისთვის.5 

რეკომენდებულია, რომ კერძო სექტორში წამო-
წყებული ეს მოძრაობა, რომელიც გულისხმობს 
შესყიდვების გამოყენებას ქალი მეწარმეების 
გასაძლიერებლად, სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემაში ადაპტირდეს (იხ. ჩანართი 7).

ჩანართი 7
სახელმწიფო შესყიდვების გზით ქალთა გაძლიერება6 

მთავრობები სულ უფრო მეტად იყენებენ სა-
ხელმწიფო შესყიდვებს სოციალურ-ეკონო მი კუ-
რი მიზნების, მათ შორის, ქალ მეწარმეთა საქმი-
ანობის ხელშეწყობის მიზნით. ყოველ წელს 
სახელმწიფოები შესყიდვებში ტრილიონობით 
აშშ დოლარს ხარჯავენ მსოფლიოს მასშტაბით.  
სახელმწიფო შესყიდვები მშპ-ის თითქმის 10-
15%-ს შეადგენს განვითარებულ ქვეყნებში და 
თითქმის 30-40%-ს განვითარებად ქვეყნებში 
(საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, 2014).

სახელმწიფო შესყიდვები სოციალურ-ეკონო-
მი კური ამოცანების ხელშეწყობის ძლიერი 
ინსტრუმენტია იმიტომ, რომ თავის თავში  სა-
ხელმწიფოს მარეგულირებელ და შემსყიდველ 
უფლებამოსილებებს აერთიანებს. ერთი მხრივ, 
მთავრობებს აქვთ ბაზრის რეგულირების უფლე-
ბამოსილება: კონკურენციის შესახებ კანონების 
მეშვეობით შეუძლიათ წაახალისონ ბაზრები 
ან ისეთი სოციალური რეგულაცია შემოიღონ, 
რომელიც ზღუდავს ბაზარს: მაგალითად, კა-
ნონები ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
შესახებ; მეორე მხრივ, მთავრობები აქტიურად 
მონაწილეობენ ბაზარზე სახელმწიფო შესყიდვების 
გზით და საქონლისა და მომსახურებების შეძენაზე 
ყოველწლიურად ტრილიონობით აშშ დოლარს 
ხარჯავენ. ამის გამო მთავრობებს უნიკალური 
შესაძლებლობა აქვთ, გენდერულად სენსიტიური 

სახელმწიფო შესყიდვების დახმარებით გენდე-
რული თანასწორობის დამკვიდრებასა და ქალთა 
გაძლიერებას შეუწყონ ხელი.

მაგალითად, დიდი ხანია ამერიკის შეერთებული 
შტატები ქალ მეწარმეთა და სხვა მცირე 
საწარმოების მონაწილეობის გაზრდის ხელშე-
წყობისთვის სახელმწიფო შესყიდვებს იყენებს. 
მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერის 
შესახებ აშშ-ის აქტში, inter alia, დადგენილია: 
„შესყიდვის სტრატეგიები, რომლებსაც ფედე-
რალური დეპარტამენტი ან სააგენტო იყენებს, 
შესაძლებლობის ფარგლებში, მაქსიმალურად 
უნდა უწყობდეს ხელს მცირე ბიზნესის მო-
ნაწილეობას შესყიდვებში.“ აქტი ადგენს მინი-
მალურ ზღვარს - ყოველ ფინანსურ წელს 
მცირე ბიზნესების მონაწილეობა არ უნდა იყოს 
შესყიდვებზე დახარჯული თანხის 23%-ზე ნაკლები. 
აქტი, ასევე, ხაზს უსვამს „ქალების კუთვნილი და 
მათ მიერ კონტროლირებული მცირე ბიზნესე-
ბის“ მონაწილეობას სახელმწიფო შესყიდვების 
პრო ცესში, რაც უნდა იყოს ყველა ძირითადი 
კონტრაქტისა და ქვეკონტრაქტის ყოველწლიური 
ღირებულების არანაკლებ 5%.7 მცირე ბიზნესის 
ასოციაცია ყოველწლიურად თვალყურს ადევნებს 
ფედერალური მთავრობისა და თითოეული მისი 
დეპარტამენტისა თუ სააგენტოს მიერ აღნიშნული 
მიზნის შესრულებას.

5  http://www.weprinciples.org/Site/
6 საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი (2014). ქალთა გაძლი-

ერება სახელმწიფო შესყიდვების გზით. ჟენევა.

7 15 აშშ-ის კანონმდებლობა, § 644(ზ) (შეერთებული შტა-
ტე ბი).
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ზემოჩამოთვილი მცირე ნაწილია იმისა, რასაც 
მცირე ბიზნესის ასოციაცია ქალების კუთვნილი 
საწარმოებისა და სხვა მცირე ბიზნესების 
დასახმარებლად ახორციელებს. მცირე ბიზნესის 
ასოციაცია დამატებით უზრუნველყოფს ქალების 
ხელშეწყობას სესხების, გარანტიებისა და 
გრანტების ფორმით; იგი ქალებს ტექნიკურ 
დახმარებას უწევს ბიზნესის განვითარების 
ცენტრების მეშვეობით, სთავაზობს მათ სე მი-
ნარებსა და ინფორმაციაზე წვდომას, ახორ-
ციელებს შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამების 
მონიტორინგს და აკვირდება, თუ რამდენად 
ხშირად ენიჭებათ უპირატესობა მცირე მეწარმეებს 
სახელმწიფო შესყიდვებში.

2000 წელს აშშ-ის კონგრესმა აქტი მიიღო 
„ქალებისთვის კონტრაქტების გაფორმებისას 
თანასწორობის შესახებ“, რომელიც ფედერალურ 

დონეზე შესყიდვების ორგანოებს აძლევს უფლე-
ბამოსილებას, სახელმწიფო შესყიდვებში უპი-
რა ტესობა ქალ მეწარმეებს მიანიჭონ. უპირა-
ტესობა ისეთი სფეროებში დაიშვება, სადაც 
ქალების კუთვნილი საწარმოები საკმარისად 
არ არის წარმოდგენილი. უნდა ითქვას, რომ 
აღნიშნული ფედერალური პროგრამა 2011 წლის 
თებერვლამდე გადაიდო, ნაწილობრივ - აშშ-ის 
საკონსტიტუციო საკითხებიდან გამომდინარე.

ყოველივე ზემოთქმული ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, 
რომ  როგორც მთავრობები, ასევე კომპანიები  
გარკვეული შეზღუდვების ფარგლებში მუშაობენ. 
მთავრობებისთვის ეს კონსტიტუციური და სამარ-
თლებრივი ხასიათის გარემოებებია, ხოლო კერძო 
კომპანიებისთვის - ფიდუციური მოვალეობები 
აქციონერთა წინაშე.
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1

4

2

5

3

საქმიანი  ურთიერთობის 
დამყარება ქალ 

მეწარმეებთან და 
ქალების მფლობელობაში 
არსებულ საწარმოებთან, 

მათ შორის, მცირე 
ბიზნესებთან

კრედიტისა და სესხების 
მიღებისას არსებული 

ბარიერების 
აღმოსაფხვრელად 

გენდერულად მგრძნობიარე 
გადაწყვეტილებების 

ხელშეწყობა

უზრუნველყოფა იმისა, რომ 
ბიზნეს-პარტნიორები პატივს 

სცემდნენ კომპანიის მიერ 
ნაკისრ ვალდებულებას, 

ხელი შეუწყოს ქალთა 
თანასწორობასა და 

ჩართულობას 

ქალების ღირსების 
პატივისცემა კომპანიის 
მარკეტინგულ და  სხვა 

საქმიანობაში

უზრუნველყოფა იმისა, რომ 
კომპანიის პროდუქტები, 

მომსახურებები და 
საშუალებები არ  

გამოიყენონ ადამიანებით 
ტრეფიკინგის და/ან სხვა 
იძულებითი შრომისა თუ 

სქესობრივი ექსპლუატაციის 
მიზნით

ქალთა გაძლიერების პრინციპები გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და გაეროს გლობალურ შეთანხმებას 
შორის თანამშრომლობის შედეგია. ისინი კალვერტის ქალთა პრინციპების შესაბამისად შეიქმნა.

ქალთა გაძლიერების მე5 პრინციპი: საწარმოთა განვითარების ისეთი მეთოდების, 
მიწოდების ჯაჭვისა და მარკეტინგული პრაქტიკის განვითარება, რომელიც ქალების 
გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.
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2ქალების კუთვნილი 

საწარმოების მოძიება და 

შესწავლა 
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2. ქალების კუთვნილი საწარმოების 
მოძიება და შესწავლა 

ქალი მეწარმეების მოძიებისა და შესწავლის 
პროცესი იმის განმარტებით იწყება, თუ რას ნიშნავს 
„ქალების კუთვნილი ბიზნესი“. ამ განმარტებას 
ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს შესყიდვების 
პროგრამის ჩამოყალიბების პროცესში, რათა 
სწორად შევარჩიოთ მიმწოდებლები, დავადგინოთ 
მათი საბაზრო შესაძლებლობები, ტექნიკური და 
ფინანსური საჭიროებები და ის საბაზისო პარა-
მეტრები, რომლებზე დაყრდნობითაც გაიზომება 
შედეგი. (საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, 2014).

განმარტება სხვა მიზეზების გამოც არის მნიშვნე-
ლოვანი, კერძოდ:

• პოლიტიკის შემქმნელებმა და კომპანიებმა 
უნდა იცოდნენ, რომელ მიზნობრივ ჯგუფს გაუ-
წიონ დახმარება, რათა ხელი შეუწყონ მცირე 
ბიზნესებს;  

• მცირე ბიზნესის მფლობელებმა უნდა იცოდნენ, 
რომელ მიზნობრივ ჯგუფს განეკუთვნებიან 
თავად, რათა განსაზღვრონ, თუ რა დახმარება 
ეკუთვნით მათ;  

• მკვლევარებმა უნდა იცოდნენ, რას ნიშნავს 
მცირე ბიზნესი, რათა შეძლონ ამ სეგმენტის 
კვლევა და შედარება სხვადასხვა რეგიონთან, 
სექტორთან და ქვეყანასთან (Linarelli, et al., 
1998, გვ.34.).

იმისათვის, რომ კორპორაციული მიწოდების ჯაჭვში ქალი მეწარმეების მონაწილეობა გაიზარდოს, 
კომპანიებმა ისეთი საწარმოები უნდა მოიძიონ, რომლებსაც ფლობენ ან აკონტროლებენ ქალები და 
ამავდროულად, სასურველი რაოდენობისა და ხარისხის საქონლის/მომსახურების მიწოდება შეუძლიათ. ეს 
პროცესი მიწოდების ჯაჭვის ყველა დონეზე უნდა განხორციელდეს, რაც თავიდანვე მოითხოვს პოტენციურ 
მიმწოდებელთა ბაზისა და საბაზრო შესაძლებლობების სიღრმისეულად შესწავლას და კომპანიის 
მენეჯმენტის პასუხისმგებლობას, მხარი დაუჭიროს გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის 
დანერგვას ორგანიზაციაში.

I. ოფიციალური სტატუსის 
მინიჭება 

A. რას ნიშნავს „ქალების კუთვნილი 
საწარმო“?

არ არსებობს „ქალების კუთვნილი საწარმოს“ 
რაიმე უნივერსალური, საყოველთაოდ აღიარე-
ბული განმარტება. WBENC და WEConnect 
International-ის წევრი კომპანიები იყენებენ 
საერთო განმარტებას, რომელიც მათ თავიანთი 
წევრებისთვის ჩამოაყალიბეს. სხვა განმარტებები 
კი განსხვავდება შესყიდვების სხვადასხვა სისტემას 
შორის და, ზოგჯერ, ერთი სისტემის ფარგლებშიც კი.

მაგალითად, სამხრეთ აფრიკაში ბოლოდროინ-
დელმა კვლევამ აჩვენა, რომ სახელმწიფო შესყი-
დვების პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასება 
მხო  ლოდ იმის გამო ვერ მოხერხდა, რომ არ 
არსე  ბობდა „ქალების კუთვნილი საწარმოს“ 
ერთიანი განმარტება. ზოგიერთმა სახელმწიფო 
ორგანომ „ქალების კუთვნილი საწარმო“ განმარტა 
როგორც ბიზნესი, რომლის, სულ მცირე, 50%-
ის მფლობელები ფერადკანიანი ქალები იყვნენ; 
ზოგიერთმა განმარტა, როგორც ბიზნესი ქალების 
100%-იან მფლობელობაში, ხოლო დანარჩენ 
სახელმწიფო ორგანიზაციებს საერთოდ არ ჰქონ-
დათ განმარტება, მიუხედავად იმისა, რომ მათი 
მიწოდების ჯაჭვებში ქალი მიმწოდებლებიც იყვნენ 
ჩაბმული (საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, 2014).
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სხვა საკითხებთან ერთად, მნიშვნელოვანია, 
არსებობდეს „ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ 
მკაფიო განმარტება და ამ სტატუსის მოსაპოვებლად 
არსებული შესაბამისობის კრიტერიუმები. ეს 
საგრძნობლად ამცირებს თაღლითობის რისკებს. 
კომპანიების მხრიდან ფორმალური მიდგომა 
გულისხმობს „უმცირესობათა ჯგუფებიდან 
რამდენიმე ადამიანის დასაქმებას იმ მიზნით, რომ 
შექმნან  სქესობრივი თუ რასობრივი თანასწორობის 
მოჩვენებითი შთაბეჭდილება.“8 წინამდებარე 
სახელმძღვანელოს კონტექსტში ფორმალურ 
მიდგომას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც კომპანიები 
მენეჯერულ პოზიციებზე ფორმალურად ასაქმებენ 
ქალებს, მაგრამ მათ დაკავებული პოზიციის 

შესაბამის ვალდებულებებს, პასუხისმგებლობებსა 
და უფლებამოსილებებს არ ანიჭებენ. ფორმალურია 
მიდგომა მაშინაც, როდესაც კომპანიას ქალებზე 
აფორმებენ, თუმცა რეალურად ისინი ნამდვილი 
მეწილეები არ არიან. სამხრეთ აფრიკაში ამ 
პრაქტიკას „fronting”-ს („ფასადურობა“) უწოდებენ 
და იგი ისე ფართოდ გავრცელდა, რომ მთავრობამ 
მასთან გასამკლავებლად  საგანგებო კანონიც კი 
მიიღო (საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 
2014). „ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ სტატუსის 
მოსაპოვებლად ასეთი თაღლითობის ჩადენა  
სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის დანაშაულს 
უტოლდება.

8 ოქსფორდის ინგლისური ენის ონლაინ ლექსიკონი 
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/tokenism

ჩანართი 8
საჰაერო-კოსმოსური კომპანია „ქალების კუთვნილ კომპანიად“ ასაღებს თავს  

2015 წლის ოქტომბერში საჰაერო-კოსმოსურ 
კომპანიას აშშ-ში 20 მილიონი აშშ დოლარის 
ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწია იმის გამო 
რომ თავს „ქალების კუთვნილ კომპანიად“ 
ასა ღებდა, რაც თაღლითობის შესახებ აშშ-ის 
სამოქალაქო #31 აქტის U.S.C. §§ 3729-3733 
დარღვევაა. იმისათვის, რომ როგორც ქვეკონ-
ტრაქტორს, სახელმწიფო შესყიდვების სისტე-
მაში უპირატესობა მიეღო, კომპანიამ განზრახ 
შეცდომაში შეიყვანა კონტრაქტო რები, რომ 
იგი ქალების კუთვნილ მცირე ბიზნესს წარმოა-
დგენდა. კონტრაქტორებმაც, თავის მხრივ, 
სატენ დერო დოკუმენტაციაში მიუთითეს მა თი 
ქვე-კონტრაქტორის სტატუსის შესახებ. ასეთ 
ინფორ მაციას აშშ-ში სამთავრობო სააგენტოები 
და აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია  
ამოწმებს. 

გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ საჰაერო-
კოსმოსური კომპანია არ აკმაყოფილებდა  „ქალე-
ბის კუთვნილი მცირე ბიზნესის“ სტატუსსა და აშშ-ს 
„მცირე ბიზნესის შესახებ“ აქტის მოთხოვნებს. 
გარდა ამისა, ქალები არ ფლობდნენ აღნიშნული 
კომპანიის წილის ნახევარზე მეტს და არც კომპანიის 
მართვაში და მის ყოველდღიურ ოპერაციებში 
მონაწილეობდნენ.

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ნიუ-იორკის 
სამხრეთ რაიონის პროკურორმა განაცხადა, რომ: 
„აქტი „მცირე ბიზნესების შესახებ“ ემსახურება ქალი 
მეწარმეების  მონაწილეობის გაზრდას შესყიდვებში, 
მაგრამ როდესაც ბიზნესის მფლობელები ისეთ 
თაღლითობას სჩადიან, რომელიც ძირს უთხრის 
ამ მიზანს, უნდა დადგეს მათი პასუხისმგებლობის 
საკითხი.“ 
 

წყარო: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-files-and-settles-civil-fraud-lawsuit-against-uf-
caerospace-and

ამ სახის პოტენციური პრობლემების თავიდან 
ასა ცილებლად, „ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ 

განმარტება და შესაბამისობის კრიტერიუმები, საჭი-
როა, მოიცავდეს  შემდეგს:
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1. საკუთრება

იმისათვის, რომ კომპანიამ „ქალების კუთვნილი 
საწარმო“-ს სტატუსი მოიპოვოს, მთლიანად 
ბიზნესი ან, სულ მცირე, მის ნახევარზე მეტი ერთ 
ან რამდენიმე ქალს უნდა ეკუთვნოდეს. ერთი 
შეხედვით, ეს თითქოს მარტივია, მაგრამ პრაქტიკაში 
ხშირად ასე არ არის. საკუთრების ფორმები და 
საკუთრებასთან დაკავშირებული ინტერესები, 
შეიძლება, ძალიან განსხვავდებოდეს როგორც 
საწარმოებს, ასევე ქვეყნებს შორისაც. გარდა 
ამისა, საკუთრებასთან დაკავშირებული ჩანაწერები 
ყოველთვის როდი აჩვენებს რეალურ სურათს. 
წილი საკუთრებაში, შესაძლოა, ექვემდებარებოდეს 
კონკრეტულ სახელშეკრულებო დათქმებს, 
პარტნიორთა შეთანხმებებსა და სხვა პირობებს, 
რომელთაც საკუთრების უფლებების შეზღუდვა, 
შეუძლიათ, გამოიწვიონ.

ქვემოთ მოცემულია საკუთრების უფლებების 
შეზღუდვის მაგალითები:

• კომპანიის წესდებაში აღნიშნულია, რომ 
კომპა ნია, შეიძლება, შემდეგი ოთხი პირობის 
არსებობის შემთხვევაში გაუქმდეს: (1) კომპა-
ნიის მიერ მთელი აქტივების გაყიდვა; (2) 
პარტნიორთა შეთანხმება; (3) ლიკვიდაციის 
შესახებ იურიდიული გადაწყვეტილების ძა-
ლაში შესვლა და (4) ერთ-ერთი კაცი პარტნი -
ორის გადაწყვეტილება. ამგვარად, მხო-
ლოდ პარტნიორ კაცს შეუძლია კომპანიის 
ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების 
ერთ  პი როვნული მიღება. ის ფაქტი, რომ კაც 
პარტნი ორს ამის გაკეთება მფლობელი ქალის 
თანხმობის გარეშე შეუძლია, ქალის საკუთრების 
უფლების შეზღუდვაა (მცირე ბიზნესის ასოციაცია, 

2010, გვ. 18).
• წესდების თანახმად, თუ ხმების უმრავლესობის 

მქონე (ქალ) აქციონერს კომპანიაში თავისი 
აქციების გაყიდვა სურს, მან მყიდველი უნდა 
შეათანხმოს მინორიტარულ (კაც) აქციონერთან, 
რაც თავისთავად არის საკუთრების უფლების 
შეზღუდვა (მცირე ბიზნესის ასოციაცია, 2010, 
გვ. 19).

• წილის გასხვისების შესახებ ხელშეკრულებაში 
მითითებულია, რომ თუ აქციონერი ქა ლე-
ბის 51%-ს  თავისი აქციების გაყიდვა სურს,  
ვალდებული არიან, კაც აქციონერს სავალდე-
ბულო სატენდერო შეთავაზება გაუკეთონ. 
გასაყიდი ფასი აქციის თავდაპირველ ღირებუ-
ლებას არ უნდა აღემატებოდეს, ანუ არ უნდა 
იყოს იმ თანხაზე მეტი, რაც ქალმა აქციონერმა  
მისი შეძენისას გადაიხადა. ესაც საკუთრების 
უფლების შეზღუდვაა (მცირე ბიზნესის ასოციაცია, 
2010, გვ. 19).

• საინვესტიციო ხელშეკრულებები მინორიტარულ 
(კაც) აქციონერს უფლებას აძლევს, პრი ვი-
ლეგირებული აქციები ან ბონდები ჩვეულებ-
რივ აქციებად გარდაქმნას, რაც, პოტენცი-
ურად, მინორიტარულ აქციონერებს ქა ლე ბის 
საკუთრების უფლებების შეზღუდვის შესაძლებ-
ლობას უქმნის.

მსგავსი შემთხვევები ძირს უთხრის შესყიდვების 
ინკლუზიურ პროგრამებს, რომლებიც  ქალების 
გაძლიერებისა და მათი კუთვნილი ბიზნესების 
მხარდასაჭერადაა შექმნილი. ამიტომ კომპანიები 
უნდა დარწმუნდნენ, რომ ბიზნესის ფორმალური 
მფლობელობის მიღმა რეალურად დგას ქალი. 
იდეალურ შემთხვევაში, ქალის მიერ წილის 
მფლობელობა უნდა ჩანდეს პირდაპირ და არანაირ 
პირობას არ უნდა ექვემდებარებოდეს. 

ჩანართი 9
სახელშეკრულებო დათქმების გავლენა წილის უპირობო ფლობაზე

საკუთრების უფლებები, შეიძლება, დროთა 
განმავლობაში  რაოდენობრივადაც და  ხარისხობ-
რივადაც შეიცვალოს. წარმოიდგინეთ, მაგალი-
თად, ორი ქალის მიერ დაფუძნებული დამწყები 
ტექნოლოგიური კომპანია. დაფუძნებისას კომპა-
ნიაში, თითოეულ ქალს შესაბამისი რაოდენობის 
აქციები ეკუთვნის მათი საწყისი შენატანების და/
ან კომპანიისთვის გაწეული შრომის შესაბამისად. 

ამ პერიოდისთვის ქალები უპირობოდ ფლობენ 
კომპანიის აქციათა 100%-ს. როგორც ყველა 
სტარტაპის შემთხვევაში, კომპანია საბოლოოდ 
მიაღწევს ისეთ წერტილს, როდესაც მას  დამა-
ტებითი კაპიტალი დასჭირდება შემდგომი 
ზრდისთვის. ამ თანხის მოპოვება კი კომპანიას 
სეს ხით ან სააქციო კაპიტალის გაზრდით შეუძლია.
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თუ კომპანია ამ უკანასკნელს აირჩევს, დამფუ-
ძნებლების საწყისი წილები, შეიძლება, შეიცვა-
ლოს. მაგალითად, საინვესტიციო ვენჩურული 
კომპანიები ან ე.წ. „ბიზნეს-ანგელოზები“ ხშირად 
შეზღუდვებს აწესებენ აქციების გასხვისებაზე 
თავიანთი ინვესტიციების დაცვის მიზნით. შე-
ზღუდული ბრუნვის აქცია, ზოგადად, იგივე ჩვე-
ულებრივი აქციაა, რომელიც გამოსყიდვას ან 
ბრუნვიდან ამოღებას ექვემდებარება გარკვეული 

სახელშეკრულებო დათქმების შემთხვევაში. 
უფრო ხშირად ასეთი სახელშეკრულებო პირობა 
აქციონერის ხანგრძლივი მუშაობაა კომპანიაში, 
თუმცა ყოველთვის ასე არ ხდება. როცა ქალები 
ამ პირობაზე თანხმდებიან, მათი წილობრივი 
მფლობელობა კომპანიაში უკვე აღარ არის უპი-
რობო და საკუთრების უფლებები მათ, შეიძლება, 
შეუზღუდავად ვეღარ გამოიყენონ.
 

2. კონტროლი

ქალების მიერ კომპანიაში წილის სრულფასოვანი 
ფლობა თავისთავად საკმარისი არ არის. 
იმისთვის, რომ ბიზნესს „ქალების მიერ კუთვნილი 
ბიზნესის“ სტატუსი მივანიჭოთ, საჭიროა, რომ  
გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მიღებას და 
ბიზნეს-ოპერაციების ყოველდღიური მართვი-
სა და ადმინისტრირების კონტროლს ქალები 
ახორ ციე ლებდნენ. როგორც წესი, ასეთ შემთხვე-
ვაში, ქალს უნდა ეკავოს ყველაზე მაღალი 
თანამდებობა კომპანიაში და ჰქონდეს მენეჯერული 
გამოცდილება, რომელიც კომპანიის სამართავად 
არის საჭირო. კონტროლის სახეები მფლობელობის 
ტიპებისა თუ სამართლებრივი სტატუსის (იქნება 
ეს ინდივიდუალური მეწარმე, პარტნიორობა, 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თუ 
კორპორაცია)  მიხედვით განსხვავდება.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სადამფუძნებლო 
დოკუმენტებს, წესდებებს, დაფუძნების ოქმებს, 
პარტნიორთა შეთანხმებებსა და სხვა მსგავს 
დოკუმენტებს ქალი ხელმძღვანელების  ფაქტობ-
რივი კონტროლისა და დამოუკიდებლობის 
შეზღუდვა შეუძლია. თუ, მაგალითად, შპს-ს ქალ 
ხელმძღვანელს არ შეუძლია მარაგების შეძენა, 
სესხის აღება, ხელშეკრულების ხელმოწერა, 
თანამშრომლების დაქირავება ან გათავისუფლება, 
მაშინ იგი კომპანიაზე ეფექტურ კონტროლს ვერ 
განახორციელებს. ისევე, როგორც მფლობელობის 
შემთხვევაში, კომპანიები უნდა დარწმუნდნენ, 
რომ  ბიზნესის ფორმალური მმართველობის მიღმა 
რეალურად დგას ქალი, რომელიც კომპანიის გა-
დაწყვეტილებებსა და  ყოველდღიურ ოპერაციებს 
აკონტროლებს.

3. დამოუკიდებლობა

ბიზნესის კვალიფიცირება ქალების კუთვნილ 
საწარმოდ ხშირად მხოლოდ მფლობელობის და/ან 
მართვის დადასტურების საფუძველზე ხდება.

მაგალითად, იმისათვის, რომ საწარმოს „ქალების 
კუთვნილი მცირე ბიზნესის“ სტატუსი მიანიჭონ, 
აშშ-ის „მცირე ბიზნესის შესახებ“ აქტის თანახმად, 
კომპანიის 51% ქალების უპირობო და პირდაპირ 
მფლობელობაში უნდა იყოს და მას ერთი ან მეტი 
ქალი მართავდეს.

WBENC და WEConnect International მსგავს 
კრიტერიუმებს იყენებენ „ქალების კუთვნილი 
საწარმოს“ სტატუსის მისანიჭებლად, თუმცა ისინი 
იმასაც მოითხოვენ, რომ კომპანია დამოუკიდებელი 
იყოს სხვა ისეთი კომპანიებისგან, რომელსაც არ 
ფლობენ ან არ მართავენ ქალები.

დამოუკიდებელი  კომპანიაა საწარმო, რომელშიც: 

ა) მფლობელი ქალ(ებ)ის პროფესიული გამოცდი-
ლება დიდ გავლენას ახდენს ბიზნესის პო-
ტენციურ წარმატებაზე; და 

ბ) მფლობელ ქალ(ებ)ს შეუძლიათ კომპანიის 
მართვა მათი სპეციალობის/გამოცდილების 
სა ფუძველზე ისე, რომ მნიშვნელოვნად არ 
ეყრდნობოდნენ ქალების კუთვნილებაში არ-
მყო ფი სხვა საწარმოების დაფინანსებასა და 
რე სურსებს (მაგალითად, ტექნიკას, ავტომანქა-
ნებს, შენობებს და ა.შ.). 
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მაგალითად, ქალების კუთვნილი საწარმო 
დამოუკიდებლად არ ჩაითვლება, თუ ის სხვა 
საწარმოს მიერ მოპოვებული ლიცენზიების, 
ნებართვების და/ან დაზღვევის გარეშე ვერ 
ფუნქციონირებს. როცა ქალების კუთვნილი 
ბიზნესი ძალიან მჭიდროდაა დაკავშირებული 
ქალების კუთვნილებაში არმყოფ საწარმოსთან, 
სერიოზული რისკი არსებობს იმისა, რომ ამ 
უკანასკნელს საკმარისი ძალა აქვს პირველის 
გასაკონტროლებლად. ამ ფაქტმა შეიძლება, ხელი 
შეუშალოს კომპანიას შესყიდვების ინკლუზიური 
პრაქტიკის დანერგვასა და ქალების გაძლიერებაში.

B. სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობა

სტატუსის მინიჭება არის პროცესი, რომლის მი-
ხედვითაც დგინდება, რამდენად ესადაგება კომ-
პანია „ქალების კუთვნილი ბიზნესი“-ს სტატუსს. 
სტატუსის მინიჭების ეფექტიანი პროცესი მნიშვნე-
ლოვანია როგორც კომპანიებისთვის, ასევე, 
ქალების კუთვნილი საწარმოებისთვის. სტატუსის 
მინიჭება კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, 
ადვილად და ეფექტიანად შეაფასონ,  არის თუ არა 
მართლაც ქალის კუთვნილებაში ესა თუ ის ბიზნესი.

სტატუსის მინიჭება მაქსიმუმამდე ზრდის ქალების 
კუთვნილი საწარმოების საბაზრო შესაძლებლობებს 
მსხვილ კომპანიებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან 
და ქალების კუთვნილ სხვა  ბიზნესებთან მიმართე-
ბაში (Vazquez & Sherman, 2013).

სტატუსის მინიჭება, ასევე, სასარგებლოა კომპა-
ნიისთვის, რადგან სოციალური პასუხისმგებ ლობის 
მქონე მომხმარებლები მათი ბრენდის მიმართ 
უფრო ლოიალურები არიან. ეს თანაბრად ეხება იმ 
კომპანიებს, რომლებსაც აღნიშნული სტატუსი აქვთ 

და კომპანიებს, რომლებიც პროდუქციას ქალების 
კუთვნილი საწარმოებისგან იძენენ (იხ. „რეპუტაცია 
და ბრენდინგი”, I თავი).

C. სტატუსის მინიჭების მექანიზმების 
ეფექტიანი გამოყენება

ოფიციალური სტატუსის მინიჭების სხვადასხვა 
მექანიზმი არსებობს: სტატუსის თვითმინიჭება, 
მესამე პირის მიერ სტატუსის მინიჭება, სტატუსის 
სახელმწიფოს მიერ მინიჭება და სხვა. მათგან 
სტატუსის თვითმინიჭება ყველაზე მარტივი და 
შედარებით ხარჯთეფექტური ვარიანტია, თუმცა მას 
მთელი რიგის ნაკლოვანებები აქვს. თვითმინიჭე-
ბის პროცესში კონკრეტული საწარმოები თავად 
წყვეტენ, აკმაყოფილებენ თუ არა შესაბამისობის 
თითოეულ კრიტერიუმს. ამ პროცესის ეფექტიანობა 
ეფუძნება ინდივიდუალური კომპანიების უნარს, 
გაიგონ, რას ნიშნავს უპირობო მფლობელობა, 
კონტროლი და რა პირობები შეიძლება აღმოჩნდეს 
წინაღობა სტატუსის მიღებაში. ეს  დამოკიდებულია 
იმაზეც, თუ რამდენად კრიტიკული და სინდისიერი 
იქნება კომპანიების თვითშეფასება.

აშშ-ში ფედერალური შესყიდვების სისტემა 
მნიშვნე ლოვნად ეყრდნობა სტატუსის თვითმი-
ნიჭებას. კერძოდ, სააპლიკაციო სისტემაში მცირე 
საწარმოები ყოველწლიურად ავსებენ განაცხადს, 
აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი „ქალების კუთვნილი 
საწარმოს“ სტატუსის მოთხოვნებს, თუ მცირე 
ბიზნესის სხვა კატეგორიას განეკუთვნებიან (რო -
გორიც არის, მაგალითად, ვეტერანების ან 
შრომუს უუნარო სტატუსის მქონე პირების კუ-
თვნი ლი საწარმო). გარდა ამისა, როცა მცირე 
ბიზნე სი შესყიდვების კონკურსში მონაწილეობს,  
ამ ინფორმაციის სისწორეს იგი ყოველ ჯერზე 
ადასტურებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ფედერალური მთავ-
რობა მნიშვნელოვნად ეყრდნობა სტატუსის თვით-
მინიჭებას, დარღვევების გადასამოწმებლად მე-
ქა ნიზმებიც არსებობს. მაგალითად, „ქალების 
კუთვნილი მცირე ბიზნესის“ (WOSB) პროგრამის 
ფარგლებში, ქალების კუთვნილ მცირე ბიზნესებს, 
რომლებიც პროგრამაში მონაწილეობენ, სატენ_
დერო განაცხადში სტატუსის თვითმინიჭება გა-
ნაცხადის სისტემაში ამის დამადასტურებელი დო-
კუმენტაციის ატვირთვის საფუძველზე შეუძლიათ. 
ამ დოკუმენტაციას კი კონტრაქტის გაფორმებამდე 
მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია ამოწმებს. ერთ-
ერთმა კომენტატორმა ეს პროცესი ასე შეაფასა: 
„ენდე, მაგრამ შეამოწმე“.9 

9 შესყიდვების პროცესში არსებობს, ასევე, შესაძლებლობა, 
რომ ნებისმიერმა კომპანიამ საფუძვლიანი ეჭვის გაჩე-
ნის შემთხვევაში (რომ აღნიშნული კომპანია ქალების 
კუთვნი ლი მცირე ბიზნესი არ არის), სხვა კომპანიის 
დოკუმენტაციის გადამოწმება მოითხოვოს. ფედერალურ 
მთავრობას ასეთი შემთხვევების კონტროლის  სხვა სა-
შუალებაც აქვს. კერძოდ, მას შეუძლია ადმინისტრა ციუ-
ლი, სამოქალაქო და/ან სისხლის სამართლის საქ მის 
წამოწყება იმ კომპანიის წინააღმდეგ, რომელიც სტატუ-
სის მითვისებას თაღლითური გზით ცდილობს. ეს სამარ-
თლებ რივი საშუალებები სხვა კომპანიებისა თუ კერძო 
პირებისთვის, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი არ არის.
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უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს კონგრესმა 
სტატუსის თვითმინიჭების შესაძლებლობა ზემოა-
ღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გააუქმა, 
თუმცა ეს ცვლილება პრაქტიკაში ჯერჯერობით არ 
განხორციელებულა. ცვლილება, სავარაუდოდ, იყო 
პასუხი მთავრობის ბოლოდროინდელ ანგარიშზე, 
რომელშიც ნათქვამია, რომ ქალების კუთვნილი 
მცირე ბიზნესის სტატუსის თვითმინიჭების პროცესი 
შეუსაბამოდ „რთული“ იყო მცირე ბიზნესის ხელ-
შეწყობის სხვა პროგრამებთან შედარებით (აქტი 
მთავრობის ანგარიშვალდებულების შესახებ, 
კონ ტროლის მთავარი სამმართველო, 2014). 
ცვლილების შემდეგ, კანონი ახლა მოითხოვს 
სტატუსის მინიჭებას „ფედერალური სააგენტოს, 
შტატის მთავრობის, მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის 
ადმინისტრატორის ან სერტიფიცირების ეროვნუ-
ლი ორგანოს მიერ, რაც უნდა დაამტკიცოს  
ადმინისტრატორმა.“10 თუმცა არც მცირე ბიზნესის 
ადმინისტრაცია და არც ფედერალური სააგენტო 

სტატუსის მინიჭების პროცესის დასანერგად რე სურ-
სების გამოყოფას არ აპირებენ.

მესამე მხარის მიერ სტატუსის მინიჭება ეფექტიან და 
სხვადასხვა თვალსაზრისით უკეთეს ალტერნატივას 
გვთავაზობს სხვა შესაძლებლობებთან შედარებით. 
ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა WBENC და 
WEConnect International (იხ. ჩანართი 10), 
ქალების მფლობელობაში ან მართვის ქვეშ მყოფი 
საწარმოებისთვის სტატუსის მინიჭებას წლების 
განმავლობაში ახორციელებენ. შედეგად, მათ 
უკვე აქვთ ის გამოცდილება და პროცედურები, 
რომლებიც ქალების კუთვნილი საწარმოების 
შემოწმებისა და სტატუსის მინიჭებისთვის არის 
საჭირო. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს 
ქსელები ფლობენ ქალი მიმწოდებლების ბაზას, 
რომელიც კომპანიებს, შეუძლიათ, მიწოდების უფრო 
მრავალფეროვანი და ინკლუზიური გლობალური 
ჯაჭვების შესაქმნელად გამოიყენონ.

10 Pub.L. No. 113-291, 2015 კანონი ეროვნული თავდაცვის 
შესახებ, მუხლი 825.

ჩანართი 10
100-მდე ქვეყნის გამოცდილება: კორპორაციული მყიდველების ქალების 
კუთვნილ საწარმოებთან დაკავშირება

საერთაშორისო მასშტაბით WEConnect Inter-
national ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაციაა, 
რომელიც ქალების კუთვნილ საწარმოებს 
მიწოდების გლობალურ ჯაჭვებში შეღწევაში 
ეხმარება. ამ ამოცანის შესასრულებლად იგი 
ქალების კუთვნილი საწარმოების იდენტიფი-
ცირებასა და რეგისტრირებას ახდენს, შემდეგ კი 
საერთაშორისო კორპორაციულ მყიდველებთან 
აკავშირებს მათ. WEConnect International-მა ასე 
შეაფასა თავისი მიდგომები:

განათლება. ბიზნესის მფლობელ ქალებს  განათ-
ლებას ვაწვდით ახალ ბაზრებზე შეღწევისა და  
კომპანიების გაფართოების გზების შესახებ.

ტრენინგი. უზრუნველვყოფთ ტრენინგებს კომპა-
ნიებისთვის, თუ როგორ განახორციელონ შესყიდ-
ვები ქალების კუთვნილი საწარმოებიდან; ასევე, 
ვასწავლით ბიზნესის მფლობელ ქალებს, როგორ 
მიჰყიდონ თავიანთი პროდუქცია კომპანიებს.

შეფასება. ჩვენ ვახორციელებთ ქალების კუთვნი-
ლი ბიზნესების იდენტიფიცირებას, ვამოწმებთ 
მათ მზადყოფნას ახალ ბაზრებზე შესასვლელად  
და სტატუსს ვანიჭებთ იმ საწარმოებს, რომლებსაც 
თანამშრომლობა ისეთ შემსყიდველებთან სურთ, 
ვისი მიზანიც მიმწოდებლების გლობალური 
დივერ  სი ფიცირება და  ჩართულობაა.

დაკავშირება. ჩვენ ვამსხვრევთ ბარიერებს, რომ-
ლებიც ხელს უშლის ბიზნესის მფლობელ ქალებს, 
დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და ადგილობრივ და 
საერთაშორისო კორპორაციულ მყიდველებს.11 

ამჟამად WEConnect International თავის 
საქმი ანობას 21 ქვეყანაში ახორციელებს და 
მეწარმე ქალებს ზოგად მხარდაჭერას უწევს 
100-ზე მეტ ქვეყანაში. WEConnect Interna-
tional განვითარებად ქვეყნებში მუდმივად 
აკვირდება ახალ ბაზრებს, მეწარმე ქალების 
მზაობას, მხარდაჭერას მთავრობის მხრიდან და 
დაფინანსების შესაძლებლობებს.

11 https://weconnectinternational.org/en/about-us/who-
we-are
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2009 წელს, მისი დაარსების დღიდან, WE-
Connect International-ის ქსელს 6000-
ზე მეტი ქალების კუთვნილი საწარმო და, 
მთლიანობაში, 1 ტრილიონი აშშ დოლარის 
წლიური მსყიდველობითი უნარის მქონე 75-
ზე მეტი კომპანია შემოუერთდა. წევრები WE-
Connect International-ს იყენებენ როგორც 
პლატფორმას, სადაც საუკეთესო პრაქტიკას 
აზიარებენ მრავალფეროვანი და ინკლუზიური 
შესყიდვების შესახებ. WEConnect Internatio-
nal-ის გლობალური  ქსელი უნიკალური პლატ-
ფორმაა, რომელიც მიმწოდებელ ქალებს საჭი-
რო ებების მიხედვით აკაშირებს წევრებთან, 
აგროვებს მონაცემებს, უზრუნველყოფს წვდომას 
ონლაინ ტრენინგებზე, აკონტროლებს სტატუსის 
მინიჭებისა და ლოგოს „ქალების კუთვნილი“ 
გამოყენების მიზნობრიობას. მის ელექტრონულ 
ქსელში უკვე ათასობით ბიზნესია გაერთიანებული 
და მომავალში უფრო გლობალურ მასშტაბზე 
გადასვლასა და ინვესტირებას ისახავს ქსელი 
მიზნად ადგილობრივი და გლობალური  თანა-
მშრომლობის შესაძლებლობებში.

მსხვილი კომპანიები, რომლებმაც ქალი მიმწო-
დებლების გაძლიერების პასუხისმგებლობა აიღეს 

და WEConnect International-ში გაერთიანდნენ, 
მრეწველობის თითქმის ყველა სექტორს 
წარმოადგენენ და მათი უმრავლესობა საქონელსა 
და მომსახურებებს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან 
ყიდულობს. კომპანიების ამ  ჩამონათვალში 
შედიან: Accenture, Act 1, Adient, AIG, Ameri-
can Express, Anthem, Apple, AvisBudget Group, 
Barclays, Biogen, BMW, BNY Mellon, Boeing 
Company, Bristol-Myers Squibb, Cargill, Chev-
ron, Citi, Coca-Cola Company, Cox Automotive, 
Cummins, Inc., Dell, Delta, Disney, Dun & Brad-
street, ECOLAB, EDF Energy, Enterprise Rent a 
Car, Estee Lauder, ExxonMobil Corporation, EY, 
Ford, Garanti Bank, Goldman-Sachs, Google, 
GSK, Hilton, IBM Corporation, Inter-American 
Development Bank, Ingersoll Rand, Intel, Inter-
public Group, ISS, Johnson & Johnson, Johnson 
Controls, JP Morgan, Knoll, KPMG, Marriott Inter-
national, MasterCard, Merck, MetLife, Microsoft, 
Monsanto, Morgan Stanley, Nokia, P&G, Pacific 
Gas and Electric, PepsiCo, Pfizer, Inc., Roche, 
Royal Bank of Scotland, SAP, Sodexo, Superior 
SDI Limited, TD Bank, TransCanada, Turkish 
Economy Bank, UPS, Verizon, Wal-Mart Stores, 
Inc., Wells Fargo, Westpac and Wyndham. 

წყარო: WEConnect International (2015); https://weconnectinternational.org/en/

II. ქალების კუთვნილ ბიზნესებ
თან კავშირის დამყარება

ახალ ბაზრებზე ქალი მიმწოდებლების შესაძლებ-
ლობების უკეთ გასაგებად და ამ ბაზრებზე 
მათი პოტენციური ჩართულობის დასადგენად, 
ბევრი კომპანია უკვე ჩამოყალიბებულ ბიზნეს-
ასოციაციებსა და ქსელებს ეყრდნობა, რომლებიც 
კორპორაციულ მყიდველებთან მრავალფეროვანი 
მიმწოდებლების დაკავშირებაზე არიან ფოკუსი-
რებულნი. აღნიშნული ბიზნეს-ასოციაციები მნიშვნე-
ლოვან როლს ასრულებენ და კომპანიებს ქვემოთ 
აღნიშნულ ინფორმაციას აწვდიან:

✔ ვინ არიან ტოპ მიმწოდებლები?
✔ კომპანიებთან ან მოცემულ სფეროში მუშაობის 

რა გამოცდილება აქვს მიმწოდებელს? 
✔ რა ზომისაა მიმწოდებელი?
✔ რამდენი კონტრაქტი აქვს შესრულებული კომპა-

ნიას წარსულში?
✔ რა მოცულობისაა ეს კონტრაქტები?

ქვემოთ ჩამოთვლილია ბიზნეს-ასოციაციები, 
რომლებიც ქალების კუთვნილი საწარმოების ან 

შესყიდვების პროცესებში ნაკლებად ჩართული 
სხვა ბიზნესების ერთმანეთთან დაკავშირებას 
უზრუნველყოფენ, კერძოდ:

• კანადის აბორიგენთა და უმცირესობათა წარმო-
მადგენელი მიმწოდებლების განვითა რების 
საბჭო (CAMSC)

• ჩინეთის უმცირესობათა წარმომადგენელი 
მიმწო დებლების განვითარების საბჭო (MSD-
China)

• გაერთიანებული სამეფოს უმცირესობათა წარმო-
მადგენელი მიმწოდებლების განვითარების 
საბჭო (MSDUK)

• ჰომოსექსუალთა და ლესბოსელთა ეროვნული 
სავაჭრო პალატა (NGLCC)

• სამხრეთ აფრიკის მიმწოდებლების განვითა-
რების საბჭო (SASDC)

• ავსტრალიის მიმწოდებლები
• აშშ-ის ბიზნეს-ლიდერობის ქსელი (USBLN)
• აშშ-ის პანაზიური ამერიკული სავაჭრო პალატა 

(USPAACC)
• აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია (SBA)
• WEConnect International
• ქალთა მეწარმეობის ეროვნული საბჭო (WBENC)
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3ქალების კუთვნილი 

საწარმოების წინაშე 

არსებული გამოწვევების 

დაძლევა 
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3. ქალების კუთვნილი საწარმოების 
წინაშე არსებული გამოწვევების 
დაძლევა 

ბიზნესის მფლობელი ქალები, რომლებსაც  კორპო-
რაციული მიწოდების ჯაჭვში ჩაბმა სურთ, მთელი 
რიგი გამოწვევების წინაშე არიან - შემსყიდველების 
მოძიებით დაწყებული, შემსყიდველების ფინანსური 
თუ ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილებით 
დამთავრებული.  წინამდებარე თავში მოცემულია 
მეწარმე ქალების ყველაზე დიდი გამოწვევები და 
ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზები.

თუმცა ქვემოთ ჩამოთვლილი გამოწვევები მხოლოდ 
მეწარმე ქალებს როდი ეხება. ბევრი მათგანი სხვა 
მცირე ბიზნესებზეც ახდენს გავლენას, მიუხედავად 
იმისა, თუ ვინ არის მათი მფლობელი. აქედან 

კორპორაციულ მიმწოდებლად ჩამოყალიბება ხელს უწყობს მცირე ბიზნესების ზრდას, რაც დადებითად 
აისახება მათ შემოსავალზე, რეპუტაციასა და ფინანსურ სტაბილურობაზე  და ახალი შესაძლებლობებისკენ 
უხსნის გზას (Foggin, 2009). კორპორაციული მიწოდების ჯაჭვში ჩაბმა რთულია დღეს და ამასადასტურებს 
იმ კომპანიების შედარებით მცირე რაოდენობაც, რომლებმაც მოახერხეს ეს - საუბარი განსაკუთრებით  
ქალების კუთვნილ ბიზნესებს ეხება.

გამომდინარე, ამ გამოწვევების დაძლევისკენ 
მიმარ თულმა ძალისხმევამ  სარგებელი, შეიძლება, 
სხვა მცირე ბიზნესებსაც მოუტანოს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გამოწვევები განსა-
კუთრებით ქალების კუთვნილ საწარმოებზე 
მოქ მე  დებს. ეს საწარმოები, კაცების კუთვნილ 
სა წარ მოებთან შედარებით, საქმიანობას არათა-
ნაბარი საწყისი პოზიციიდან იწყებენ ფინანსური 
და ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით, რა-
საც მუდმივი ეკონომიკური, კულტურული და/
ან სამართლებრივი უთანასწორობა ემატება და 
ბრძოლა მათ წინააღმდეგაც უწევთ. 

სტრატეგიული შესყიდვები

ა. ინფორმაციასა და სოციალურ კონტაქტებზე წვდომა

ბ. განაცხადების შეტანის პროცესის გამარტივება

გ. კონტრაქტების გაფორმების პროცესის გამარტივება

დ. მცირე ზომის ტენდერების გამოცხადება

ე. შერჩევის კრიტერიუმების დადგენა 

ვ. უკუკავშირი

ზ. დროული ანაზღაურება
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I. სტრატეგიული შესყიდვები

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში 
მსოფლიოში კომპლექსური, სრულად ინტეგრი-
რებული მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურა ჩამოყა-
ლიბდა, რომელშიც ქალი მეწარმეებისთვის და სხვა 
მცირე ბიზნესებისთვის შეღწევა რთულია. მიწოდების 
ამ გლობალური ქსელის ჩამოყალიბებას მთელმა 
რიგმა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი, მაგალითად, 
80-იან წლებში საინფორმაციო და კომუნიკაციის 
ტექნოლოგიების განვითარებამ, რამაც კომპანიებს 
რთული ამოცანების დისტანციურად და შედარებით 
დაბალ ფასად შესრულების საშუალება მისცა, ასევე 
- საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებამ, რამაც 
კომპანიებს წარმოების დაბალი თვითღირებულე-
ბის მქონე ქვეყნებიდან საქონლის ექსპორტის 
შესაძლებ ლობა მისცა (Park, Nayyar & Low, 2013).  

ამ დროის განმავლობაში კომპანიები გაიზარდნენ 
და ბევრად გლობალური მასშტაბი შეიძინეს, 
განსაკუთრებით სხვა კომპანიებთან შერწყმის 
შედეგად. კონსოლიდაციის პროცესში  მათ 
საქონლისა და მომსახურებების დიდი რაოდენობით 
შეძენა დაიწყეს და ეფექტიანობის გაზრდის 
მიზნით, საკუთარი საქმიანობის ოპტიმიზაცია და 
სტანდარტიზება მოახდინეს. კომპანიებმა შეამცი-
რეს ჩვეული მიმწოდებლების რაოდენობა და 
მხოლოდ იმ რამდენიმე მიმწოდებელთან დაიჭირეს 
საქმე, ვისაც მუშაობის დიდი ისტორია აქვს და 
საქონლისა და მომსახურების დიდი რაოდენობით 
მიწოდება შედარებით დაბალ ფასად შეუძლია. 
ასეთმა ცვლილებებმა უარყოფითად იმოქმედა ქალ 
მიმწოდებლებზე, მცირე და საშუალო ბიზნესებზე 
(ურბანული მომავლის ცენტრი, 2010).

შემსყიდველი კომპანიებისთვის გამოწვევად 
რჩება, მუდმივად მიუწვდებოდეთ ხელი საუკეთესო 
მიმწოდებლებზე, როგორებიც ხშირად მცირე, 
ზრდაზე ორიენტირებული ბიზნესები არიან და 
ინოვაციური მიდგომების შეთავაზება შეუძლიათ. 
იმისათვის, რომ ერთ კონკრეტულ მიმწოდებელზე 
არ იყვნენ დამოკიდებულნი, კომპანიებმა შესყიდ-
ვების ინკლუზიური პრაქტიკის დანერგვას უნდა 
შეუწყონ ხელი. ამით იზრდება კონკურენციაც 
ქალების კუთვნილ საწარმოებსა და სხვა მცირე 
ბიზნესებს შორის, რის შედეგადაც კომპანიები 
მიმწოდებელთა უფრო ფართო სპექტრზე გა-
დიან. ამ პროცესის დასაწყებად საუკეთესო გზა 
კომპანიის შესყიდვების პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
რეფორმაა.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კომპანიებმა და 
მეწარმე ქალებმა, რომლებთანაც ამ სახელმძღვა-
ნელოს მომზადების პროცესში კონსულტაციები 
გაიმართა, ერთხმად აღნიშნეს, რომ გენდერუ-
ლად სენსიტიური შესყიდვების მიზანი არცერთ 
შემთხვე ვაში არ არის შემსყიდველი კომპანიების 
მხრიდან სტანდარტების დაბლა დაწევა, პირიქით, 
ყურადღება ბარიერების აღმოფხვრაზე და ქალი 
მიმწოდებლების შესაძლებლობების განვითარებაზე 
უნდა გამახვილდეს, რათა მათ  სხვა ბიზნესებისთვის 
კონკურენციის გაწევა შეძლონ.

A. ინფორმაციასა და სოციალურ 
კონტაქტებზე წვდომა

მიმწოდებლებისთვის პოტენციურ შემსყიდველე-
ბთან ურთიერთობის ჩამოყალიბება არსებითად 
მნიშვნელოვანია. ეს მათ საშუალებას აძლევს, 
შემსყიდველი კომპანიის საჭიროებები გაიგონ 
და ამ საჭიროებებზე მორგებული საქონელი და 
მომსახურება შესთავაზონ მათ. ბოლოდროინდელ 
კვლევებში მცირე ბიზნესები აღნიშნავდნენ, რომ 
ძირითადი დაბრკოლება, რაც მათ მიმწოდებლად 
ჩამოყალიბებაში უშლიდა ხელს, კომპანიების 
შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო  (Foggin, 
2011 & 2010). შესყიდვების პროცესი ხშირად 
გამჭვირვალე არ არის და მცირე ბიზნესის ბევრმა 
მფლობელმა არ იცის, საიდან დაიწყოს ან ვის 
დაუკავშირდეს. IBM-ის ერთ-ერთმა მენეჯერმა 
შესყიდვების დეპარტამენტიდან აღნიშნა: „რთულია 
სათანადო დეპარტამენტის მოძებნა, სათანადო 
ადამიანთან დაკავშირება და იმის გაგება, რას 
ყიდულობს რეგულარულად ისეთი დიდი კომპანია, 
როგორიცაა IBM“ (Foggin, 2010, გვ. 14).

კორპორაციულ მყიდველებთან ურთიერთობის 
დამყარების პერსპექტივა  ბიზნესის მფლობელი 
ქალებისთვის კიდევ უფრო შიშის მომგვრელია. 
ქალებს ნაკლები საქმიანი კავშირები აქვთ, რო-
მელთა დახმარებითაც ისინი პოტენციურ კორპო-
რაციულ კლიენტებზე გავლენ. ქალთა ბიზნესის 
ეროვნული საბჭოს (NWBC) (2015) თანახმად, 
ბიზნესის მფლობელი ქალებისთვის უპირველესი 
ხელისშემშლელი ფაქტორი  კომპანიებში გადა-
წყვე ტილების მიმღებ პირებთან კონტაქტების 
ნაკლებობაა, რასაც ფეხდაფეხ მოსდევს საქმი-
ანი კონტაქტების ნაკლებობა, ზოგადად, შემსყიდ-
ველებთან. ანგარიშის თანახმად, „ქალებმა 
აღიარეს, რომ მთავარი სირთულე და დაბრკოლება, 
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რო მელიც ჯერ კიდევ არ არის დაძლეული, 
კონტრაქ ტის გაფორმებაზე გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირამდე მიღწევაა.“ (ქალთა ბიზნესის 
ეროვ  ნული საბჭო (NWBC), 2015, გვ. ii).

მეწარმე ქალებმა აღნიშნეს, რომ  სირთულეებს 
ისინი გამოცხადებული ტენდერების მოძიების 
დროსაც აწყდებიან. ხშირ შემთხვევაში, მათ 
კონტაქტი არ აქვთ შემსყიდველ კომპანიებში 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან. იმ ქალებს, 
რომლებიც შესყიდვების ინკლუზიურ პროგრამაში 
მონაწილეობენ,  შემსყიდველების შესახებ 
ინფორმაციას აღნიშნული პროგრამის მენეჯერი 
აწვდის. თუმცა ეს არხი მაშინ მუშაობს, როცა 
აღნიშნული პროგრამის მენეჯერსა და შემსყიდველ 
კომპანიებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობაა. 
სხვა დანარჩენ შემთხვევებში კი მეწარმე ქალებს 
ტენდერების შესახებ ინფორმაციის გაგების 
ნაკლები შანსი აქვთ (ქალთა ბიზნესის ეროვნული 
საბჭო (NWBC), 2015). ეს, რა თქმა უნდა, ცხადყოფს 
შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამის მენეჯერების 
გაძლიერების მნიშვნელობას, რათა მათ მიმწო-
დებ ლებთან და შემსყიდველ კომპანიებთან უფრო 
მჭიდროდ იმუშაონ.

მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლო-
ბელები ტენდერების შესახებ ინფორმაციის 
ნაკლე ბობას მხოლოდ კერძო სექტორში არ უჩი-
ვიან. ბარიერებს ისინი სახელმწიფო შესყიდვე-
ბის შესახებ ინფორმაციის მოძიების დროსაც 
აწყდებიან(საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, 
2014).

ქვემოთ ჩამოთვლილია ღონისძიებები, რომლებიც 
შესყიდვების შესახებ ინფორმაციას უფრო ხელმი-
საწვდომს გახდის მიმწოდებლებისთვის:

✔ მიმწოდებელთა კონფერენციების მასპინძლობა 
და/ან მათში მონაწილეობა (მაგალითად, 
WBENC-ის, WEConnect International-ის ან 
საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის კონფერენ-
ციები ან ფორუმები), რათა მცირე ბიზნესებმა 
მეტი ინფორმაცია მიიღონ შესყიდვების პრო ცე-
სის შესახებ და კავშირი დაამყარონ შემსყიდვე-
ლებთან; 

✔ შესყიდვების პოლიტიკისა და პროცედურების, 
ასევე, კომპანიის წარმომადგენლის საკონტაქტო 

ინფორმაციის გამოქვეყნება კომპანიის ვებ-
გვერდზე;

✔ ვებპორტალის ან ელექტრონული პლატფორმის 
შექმნა, სადაც ტენდერები გამოქვეყნდება.12 

B. განაცხადების შეტანის პროცესის 
გამარტივება

იმისათვის, რომ მცირე საწარმო კომპანიის 
მიმწოდებელი გახდეს, უპირველეს ყოვლისა, 
გრძელი და რთული სააპლიკაციო პროცესი უნდა 
გაიაროს. ეს, როგორც წესი, გრძელი კითხვარების 
შევსებასა და უამრავი დოკუმენტის წარმოდგენას 
გულისხმობს. კომპანიებს მიაჩნიათ, რომ 
აღნიშნული ინფორმაცია ძალზე მნიშვნელოვანია, 
რადგან მათ პროდუქციის ხარისხისა და მიმწო-
დებლის შესაძლებლობებისა და სანდოობის 
შეფასების საშუალებას აძლევს. თუმცა თავად 
მცირე ბიზნესებს ეს ბევრ დროს აკარგვინებს და  
უამრავ სირთულეს უქმნის.

მიმწოდებლების შერჩევას კომპანიები სხვადასხვა 
კრიტერიუმის მიხედვით ახდენენ, კერძოდ:

• მიმწოდებლის შესაძლებლობები, სამუშაო გამო-
ც დილება, მენეჯმენტი და კვალიფიკაცია;

• ხარისხის სტანდარტები;
• კონკურენტული ფასები;
• მიწოდების ვადები;
• ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და ინფრა-

სტრუქტურა;
• ფინანსური სტაბილურობა და საგადასახადო 

სტატუსი;
• დაზღვევასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;
• რეგიონ(ებ)ი, სადაც მუშაობს (ყიდის პროდუქციას 

ან მომსახურებას);
• საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებუ-

ლი უსაფრთხოების პროცედურები; 
• მდგრადობისკენ მიმართული მცდელობები.

სააპლიკაციო პროცესმა, შეიძლება, ბევრ ქალ 
მეწარმეს გადააფიქრებინოს განაცხადის შეტანა, 
განსაკუთრებით მაშინ, როცა ყოველ კომპანიას 
საკუთარი სააპლიკაციო პროცესი აქვს და არც 
კონტრაქტის გაფორმების გარანტია არსებობს. 
სააპლიკაციო პროცესის წარმატებულად გავლა 

12 ასეთი პლატფორმების ეფექტიანობას ინტერნეტზე წვდო-
მის ქვეყანაში არსებული დონე განსაზღვრავს.

 საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი (2014). „ქალების გაძ-
ლი ე რება სახელმწიფო შესყიდვების მეშვეობით“. ჟენევა.
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მხოლოდ იმის გარანტია შეიძლება იყოს, რომ 
მიმწოდებელს მომავალ ტენდერებში მონაწი-
ლეობის მიღება შეეძლება. 

მცირე ბიზნესებს შეზღუდული დრო და რესურსები 
აქვთ. ეს განსაკუთრებით ეხება ქალ მეწარმეებს, 
რომელთაც, ჩვეულებრივ, უფრო მცირე ზომის 
ბიზნესი და გამოცდილება აქვთ, კაცების კუთვნილ 
ბიზნესებთან შედარებით. მათ მუდმივად არ 
ჰყოფნით დრო, რადგან ოჯახისა და ბავშვების 
მოვლა კვლავაც მათ პასუხისმგებლობად რჩება. 
აქედან გამომდინარე, რაც უფრო რთულია 
სააპლიკაციო პროცესი, მით უფრო ნაკლებადაა 
მოსალოდნელი, რომ ქალები  მასში მონაწილეობას 
მიიღებენ.

რამდენიმე დიდმა კომპანიამ სცადა ამ პრობლემის 
გადაჭრა, რისთვისაც ერთიანი, სტანდარტიზებული 
ონლაინ სააპლიკაციო ფორმა შექმნეს - „კავშირი 
მიმწოდებელთან“. ეს სისტემა მცირე ბიზნესის 
მფლობელებს ერთი განაცხადის მეშვეობით აკავ-
შირებს აშშ-ის ყველა დიდ კომპანიასთან.13 ამ 
კომპანიებში, სხვებთან ერთად, შედიან Citi, Dell, 
Facebook, IBM, Kellogg’s, Office Depot, Pfizer, 
Siemens და UPS.

ერთიანი სააპლიკაციო სისტემის შექმნის გარდა, 
კიდევ სხვა გზებიც არსებობს, რომელთა საშუ-
ალებით კომპანიებს განაცხადის წარდგენის 
პროცესის გამარტივება შეუძლიათ. მაგალითად, 
კომპანიებს შეუძლიათ მოთხოვნილი ინფორმაციის 
სტანდარტიზება ისე, რომ მიმწოდებლებს ინფორ-
მაციის მხოლოდ ერთხელ შეყვანა სჭირდებოდეთ 
მონაცემთა ცენტრალიზებულ ბაზაში.

კომპანიებმა, ასევე, უნდა გადახედონ მიმწო-
დებლების ტექნიკური და ფინანსური კვალიფიკაციის 
მოთხოვნებს. მცირე ბიზნესები ხშირად ჩივიან, 
რომ შემსყიდველი ორგანიზაციები ტექნიკური 
კვალიფიკაციებისა და ფინანსური მოთხოვნების 
ძალიან მაღალ დონეს აწესებენ. კომპანიები უნდა 
დარწმუნდნენ, რომ მხოლოდ იმ ტექნიკურ და 
ფინანსურ მოთხოვნებს აწესებენ, რაც კონტრაქტის 
გასაფორმებლად და მიმწოდებელთა მხრიდან 
ტენდერის მოთხოვნების შესასრულებლადაა აუცი-
ლებელი. „ყველასათვის ერთნაირი“ მიდგომა კი 
დაუმსახურებლად გამორიცხავს კონკურენციიდან 
ქალების კუთვნილ საწარმოებს.

ეს განსაკუთრებით ფინანსურ მოთხოვნებს ეხება 
- ქალმა მეწარმეებმა  ხშირად არ იციან, როგორ 
შეასრულონ ეს მოთხოვნები და არც ამისათვის 
საჭირო ფინანსური რესურსები აქვთ (ქალთა 
ბიზნესის ეროვნული საბჭო (NWBC), 2015). 
მაგალითად, აფრიკაში ბიზნესის მფლობელი 
ქალების დიდმა ნაწილმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ 
აუდიტორული დასკვნების მოთხოვნა სახელმწიფო 
შესყიდვების პროცესში მთავარი ბარიერია 
მათთვის (საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი 
(2014). ბევრ მეწარმე ქალს, განსაკუთრებით 
განვითარებად ქვეყნებში, საიმისო ფინანსური 
განათლება არ აქვს, რომ თავისი ბუღალტერია 
აწარმოოს და ყოველწლიური ფინანსური აუდიტი 
ჩაატაროს. ქალების კუთვნილი ზოგიერთი საწარმო 
ვერ აკმაყოფილებს ტენდერის ისეთ ფინანსურ 
მოთხოვნებს, როგორიცაა: უზრუნველყოფის 
საშუალებები, სატენდერო გარანტიები და ტენდერში 
მონაწილეობის მიღების საფასურის გადახდაც კი. 
ყველა საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მსგავსად, 
უნდა გადაისინჯოს ფინანსური მოთხოვნები და 
ისინი შესყიდვის ზომასთან და მოცულობასთან 
შესაბამისობაში მოვიდეს.

C. კონტრაქტების გაფორმების 
პროცესის გამარტივება

სააპლიკაციო პროცესის წარმატებით გავლა 
წარმატებას არ ნიშნავს. ეს, უბრალოდ, შესყიდვების 
პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადასვლის საწინდარია. 
ქალების კუთვნილი ბევრი საწარმოსთვის 
კონტრაქტის გაფორმების პროცესი, შეიძლება, 
ისეთივე რთული აღმოჩნდეს, როგორც განაცხადის 
შეტანის პროცესი. 2015 წელს ქალთა ბიზნესის 
ეროვნული საბჭოს (NWBC) მიერ გამოკითხული 
ქალების კუთვნილი 836 საწარმოდან ნახევარზე 
მეტმა განაცხადა, რომ კონტრაქტის გაფორმების 
პროცესი  ძალიან რთული და ბიუროკრატიული იყო.

აქედან გამომდინარე, კომპანიებმა უნდა გაამარ-
ტივონ და დახვეწონ   კონტრაქტების გაფორმების 
პროცესი და დოკუმენტაციები, მისცენ მათ სტან-
დარტული ფორმა . როგორც ლინერალი და მისი 
თანაავტორები განმარტავენ (2008):

13 https://www.supplier-connection.net/SupplierConnec-
tion/index.html; იხ. აგრეთვე, https://www.sba.gov/

blogs/howmove-and-become-part-supply-chain-larg-
er-companies.
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„სტანდარტიზაციას კონტრაქტების გაფორმებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების შემცირება შეუძლია. 
რაც უფრო იზრდება შაბლონური კონტრაქტე-
ბის გამოყენება, მით უფრო ნაცნობი ხდება 
სასამართლოებისა და მხარეებისთვის სტანდარტი-
ზებული პირობები. სტანდარტიზაცია ასიმეტრიულ 
ინფორმაციასთან დაკავშირებულ პრობლემასაც 
აგვარებს. როდესაც პირობები ცნობილია მხარე-
ებისთვის, ისინი უკეთეს პოზიციაში არიან და 
კონტრაქტებთან დაკავშირებული  რისკებისა და 
სარგებლის აწონ-დაწონვა შეუძლიათ”.  

D. მცირე ზომის ტენდერების 
გამოცხადება

კომპანიებმა, რომლებიც სულ უფრო იზრდებიან 
და გლობალურ სახეს იღებენ, მიმწოდებლების 
რაოდენობა შეამცირეს და შეარჩიეს რამდენიმე 
დიდი მიმწოდებელი, რომლებიც დიდი რაოდენობის 
საქონელსა და მომსახურებას სულ უფრო 
დაბალ ფასად აწვდიან. ამან აშკარად უარყოფი-
თად იმოქმედა მეწარმე ქალებზე. სხვადასხვა 
მოთხოვ ნების ერთ დიდ კონტრაქტში თავმოყრა 
არათანაბარ კონკურენციას უწყობს ხელს, რადგან 
ქალ მეწარმეებს კონკურენციისთვის საჭირო 
მასშტაბი არ აქვთ. 

როგორც ჰადარი (2010) აღნიშნავს, იმისათვის, 
რომ ტენდერის მოთხოვნა დააკმაყოფილონ და 
„მრავალფეროვან“ მიმწოდებლებად გამოჩნდნენ, 
მსხვილი კონტრაქტორები, სატენდერო დოკუმენ-
ტაციაში ქვეკონტრაქტორების სახით ქალე-
ბის კუთვნილ საწარმოებს უთითებენ, მაგრამ 
კონტრაქტების მოგების შემდეგ სამუშაოს აღარ 
უნაწილებენ მათ. ჰადარის თქმით, „მიტყუებისა 
და უგულებელყოფის“ იგივე ტექნიკას კომპანიები 
სახელმწიფო შესყიდვების დროსაც იყენებენ.

მართალია, მრავალი მოთხოვნის ერთ დიდ 
კონტრაქტში თავმოყრას ან მიმწოდებლების 
ერთი შერჩეული ჯგუფისგან დიდი პარტიებით 
შესყიდვას თავისი დადებითი მხარეები აქვს, 
მაგრამ ეს ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. 
ასეთ შემთხვევებში, მიწოდების ჯაჭვის დაშლა 
უფრო მეტად მოქმედებს ასეთ შემსყიდველებზე და 
ამავდროულად, ეს კომპანიები მრავალფეროვან 
მიმწოდებლებთან დაკავშირებულ ბევრ სხვა 
პოტენციურ სარგებელსაც კარგავენ. ქალების 
კუთვნილი ბევრი საწარმოსთვის და სხვა მცირე 
ბიზნესებისთვის მცირე მოცულობის კონტრაქტები 
მიწოდების ჯაჭვში შეღწევის საშუალებაა. როცა კი 
ეს შესაძლებელი იქნება, კომპანიებმა მცირე ზომის 
ტენდერები უნდა გამოაცხადონ, განსაკუთრებით 
ადგილობრივ დონეზე.

ჩანართი 11
Whirlpool Latin America: „ერთი ციცქნა“ შესაძლებლობები მიკრო ბიზნესებისთვის

Whirlpool Latin America 2002 წლიდან, სო-
ცია ლური პასუხისმგებლობის ინსტიტუტთან 
(Consulado da Mulher) თანამშრომლობით, იმ 
ღარიბ თემებში მცხოვრები მეწარმე ქალების 
გაძლიერებაზე მუშაობს, სადაც Whirlpool-ის 
საწარმოო ობიექტები და ადმინისტრაციული 
დანაყოფებია განლაგებული. თავიდან ეს საქმია-
ნობა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამე ბისა და 
გრანტების გაცემის მეშვეობით ხორციელ დებოდა.

2007 წელს კი Whirlpool-მა თავისი მიმწოდებლების 
სიაში ამ ქალების ჩართვა გადაწყვიტა. მას შემდეგ 
ქალები, ინსტიტუტის დახმარებით, პატარა საკვებ 
ობიექტებს ამუშავებენ Whirlpool-ის ყველა 
ბიზნესცენტრში. გარდა ამისა, კომპანიამ თავის 
ადმინისტრაციულ დანაყოფებს მოუწოდა, რომ 
მცირე შესვენებებისთვის, ლანჩისა და სხვადასხვა 

ღონისძიებებისთვის საკვები ამ მიმწოდებელი 
ქალებისგან შეესყიდათ.

აღნიშნულმა ინიციატივამ დადებითი შედეგები 
მოუტანა კომპანიასაც და ქალ მიმწოდებლებსაც:

• დღეისათვის აღნიშნული პროგრამით დაახ-
ლო ებით 110-მა ქალმა ისარგებლა; 

• 2016 წელს უკვე ქალების კუთვნილი ათზე 
მეტი მცირე ბიზნესი ამარაგებდა საქონლითა 
და მომსახურებით Whirlpool-ს;

• პატარა საკვებმა ობიექტებმა 2016 წლის იანვ-
რიდან ოქტომბრამდე 1 მილიონი ბრაზი ლიური 
რეალის ოდენობის მოგება გამოიმუშავეს; 

• ამ ქალების ჩართვა თავისი მიწოდების 
ჯაჭვში ორმა სხვა კომპანიამაც გადაწყვიტა 
დაზღვევისა და სამედიცინო სფეროდან.
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E. შერჩევის კრიტერიუმების დადგენა

კომპანიები ყოველ წელს მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით ტრილიონობით ამერიკული დოლარის 
შესყიდვებს ახორციელებენ - ნედლეული მასა-
ლებითა და პროდუქტებით დაწყებული, სხვადასხვა 
მომსახურებით დამთავრებული. აღნიშნული 
საქონ ლისა და მომსახურების შესასყიდად ისინი 
სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ, რაც განსხვავდება 
კომპანიის კონკრეტული საჭიროებებიდან, მიზნე-
ბიდან და პოლიტიკიდან გამომდინარე. ზოგადად, 
დიდი კომპანიები კონკურენციაზე დაფუძნებულ 
შესყიდვებს იყენებენ, სადაც ტენდერს, ჩვეულებრივ, 
ის მონაწილე იგებს, რომელსაც ყველაზე დაბალი 
ფასი და ტექნიკურად გამართული წინადადება აქვს 
შეთავაზებული.

ჩვეულებრივ, როცა ფასი შერჩევის ყველაზე 
დომინანტური კრიტერიუმია, ქალების კუთვნილ 
საწარმოებს სხვა ბიზნესებისთვის წარმატებული 
კონკურენციის გაწევის უნარი არ აქვთ.  როგორც 
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში სახელმწიფო 
შესყიდვებზე ბოლოდროინდელმა შეფასებამ 
გვაჩვენა, მცირე და საშუალო საწარმოების წინაშე 
მდგარი ყველაზე აქტუალური პრობლემა, რომელიც 
ქალების კუთვნილი საწარმოების უმრავლესობას 
აქვს, ფასის მიმართ შემსყიდველთა გადამეტებული 
ყურადღებაა (DG Enterprise, 2007).

ფასზე, და არა „ფასისა და ხარისხის ოპტიმალურ 
შეფარდებაზე“, აქცენტით შემსყიდველი ორგა-
ნიზაციები შესყიდვების ხარჯთ-ეფექტურობას უგუ-
ლე  ბელ  ყოფენ და უარს ამბობენ მცირე კომპანი ების 
ინოვაციურ შემოთავაზებებზე. ამიტომ შემსყიდ-
ველმა ორგანიზაციებმა შერჩევისას არა მხოლოდ 
მიმწოდებლების მიერ შეთავაზებულ ფასზე უნდა 
იფიქრონ, არამედ მთლიანი შეთავაზების ღირებუ-
ლებაზე. 

„ღირებულების“ საუკეთესო განსაზღვრება (ასევე, 
ცნობილი როგორც „ეკონომიკურად ყველაზე 
ხელსაყრელი“) ფასთან ერთად მხედველობაში 
იღებს ისეთ ფაქტორებსაც, როგორიცაა, მაგალითად, 
ტექნიკური შესრულება, ხარისხი, ეკონომიკური 
ეფექტიანობა და გაყიდვების შემდგომი მომსახურება 
(საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, 2014).

F. უკუკავშირი

ტენდერის წარუმატებელი მონაწილისთვის უკუკავ-
შირის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია. 
ტენ დერის დასრულების შემდეგ უკუკავშირი 
აუცილებელ ინფორმაციას უნდა აწვდიდეს 
მონაწილეს მისი სუსტი და ძლიერი მხარეების 
შესახებ ისე, რომ სხვა დროისთვის მან უკეთესად 
შეძლოს მომზადება. ერთი სიტყვით, უკუკავშირის 
მიწოდება მიმწოდებლის შესაძლებლობების 
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.

საჯარო სექტორში შესყიდვების პროცესში უკუკავ-
შირის მიწოდება აუცილებელ კომპონენტად 
მოიაზრება და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქ-
ტიკად განიხილება. სულ უფრო მეტი ქვეყანა 
მოითხოვს, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა 
ტენდერის წარუმატებელ მონაწილეებს უკუკავშირი 
გაუგზავნონ. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება, 
რომელშიც ცოტა ხნის წინ ცვლილებები შევიდა, 
შემსყიდველ ორგანიზაციებს ავალდებულებს, 
რომ წარუმატებელ მიმწოდებლებს, მოთხოვნის 
შემთხვევაში, ის მიზეზები განუმარტონ, რის გამოც 
მათი სატენდერო წინადადება არ შეირჩა და 
მათთან შედარებით წარმატებული კანდიდატის 
უპირატესობებიც გააცნონ.14 

G. დროული ანაზღაურება

ნიუ-იორკში ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა, 
რომ შესყიდვების პროცესში მცირე ბიზნესებისთვის 
ყველაზე დიდი სირთულეს დაგვიანებული 
ანაზღაურება წარმოადგენს (Foggin, 2011). ეს 
პრობლემა სხვა მცირე ბიზნესებსაც აქვთ მთელ 
მსოფლიოშიც.

ანაზღაურების დაგვიანებამ, შეიძლება, უარყო-
ფი თად იმოქმედოს ქალების კუთვნილ მცირე 
ბიზნესებზე. ვინაიდან ქალების ფინანსები საკმაოდ 
შეზღუდულია, ქალ მეწარმეებს, დიდ კომპანიებთან 
შედარებით, ანაზღაურების დაგვიანებით არსებულ 
შედეგებთან გამკლავება ნაკლებად შეუძლიათ. 
დაგვიანებული ანაზღაურება ნეგატიურად მოქმედებს 
ქალი მეწარმეების რესურსებზე, საწარმოო 
სიმძლავრესა და მოგებაზე. (Linarelli, et al., 1998). 

14 იხ. აღნიშნული ხელშეკრულების განახლებული
 ვარიანტის მუხლი XVI:1.
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დაგვიანებული გადახდები განსაკუთრებით იმ 
მეწარმე ქალებზე მოქმედებს, რომელთაც ტენდერში 
მონაწილეობის მიზნით სესხი აქვთ აღებული. 
თუ დავფიქრდებით, ეს ნიშნავს, რომ ქალების 
კუთვნილ ბიზნესებს თავიანთი თანხის სესხება 
უწევთ მიმწოდებლებისთვის. განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში კი ქალები იძულებულნი ხდებიან, 
დახურონ თავიანთი ბიზნესები, რადგან ვეღარ 
იხდიან ვალებს ან მუშაობის გაგრძელებისთვის 
საჭირო სამუშაო კაპიტალი აღარ გააჩნიათ.

დაგვიანებული გადახდებით გამოწვეული ფინან-
სური სტრესის შესარბილებლად კომპანიებმა 
ანაზღაურების ეფექტიანი სისტემები უნდა 
შექმნან. მათ ქალების კუთვნილი და სხვა მცირე 
ბიზნესებისთვის უნდა გაითვალისწინონ გადახდის 
უფრო ხელსაყრელი პირობები, განსაკუთრებით 
იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ანაზღაურებას 
სტანდარტულად 30 დღეზე მეტს ანდომებს.

აღსანიშნავია, რომ დაგვიანებული გადახდები 
მნიშვნელოვანი საკითხია ქვედა, უფრო დაბალი 
რიგის მიმწოდებლებისთვისაც. კომპანიებმა, 
შეიძლება, მათი პირველი რიგის მიმწოდებლებს 
დაუყოვნებლივ გადაუხადონ სათანადო თანხა, 
მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მიმწოდებლები 
ქვეკონტრაქტორებსაც დროულად აუნაზღაურებენ 
გაწეულს მომსახურებას. პრაქტიკაში უამრავი 
შემთხვევაა, როდესაც პირველი რიგის 
მიმწოდებლები არ უხდიან თავიანთ ქვედა, უფრო 
დაბალი რიგის მიმწოდებლებს. ვინაიდან კომპანიები 
მათი მიწოდების ჯაჭვების გამსხვილებას და პირველი 
რიგის მიმწოდებლების რაოდენობის შემცირებას 
აგრძელებენ, მეტი ალბათობა ჩნდება იმისა, რომ 
ქალების კუთვნილი ბიზნესებისთვის შესყიდვების 
ჯაჭვში შეღწევა კიდევ უფრო გართულდება. აქედან 
გამომდინარე, კომპანიებმა ყველა შესაძლო 
ძალისხმევა უნდა იხმარონ, რომ, სახელშეკრულებო 
პირობებით თუ სხვაგვარად, აიძულონ მათი 
პირველი რიგის მიმწოდებლები, კუთვნილი თანხები 
დროულად გადაუხადონ  ქვეკონტრაქტორებს.

II. მიმწოდებლის შესაძლებლო
ბების განვითარება

აქამდე მსჯელობა შემსყიდველთა მხრიდან იმ 
სტრუქტურული დაბრკოლებების დადგენასა და 
აღმოფხვრაზე იყო კონცენტრირებული, რომლებიც 
ქალების კუთვნილ საწარმოებს შესყიდვების ჯაჭვში 
შეღწევაში უშლის ხელს. გენდერულად სენსიტიური 

შესყიდვების პროგრამებმა ქალების კუთვნილი 
საწარმოებისთვის იმაზე მეტი უნდა გააკეთონ, 
ვიდრე  კარის გაღებაა  მათთვის. აღნიშნულმა 
პროგრამებმა მეწარმე ქალთა შესაძლებლობების 
განვითარებაზე უნდა იზრუნონ (ქალთა ბიზნესის 
ეროვნული საბჭო (NWBC), 2015).

ტერმინი „მიმწოდებლის შესაძლებლობების განვი-
თარება“ განისაზღვრება როგორც „ინდივიდუალური 
მუშაობის პროცესი შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საჭიროებების შესაბამისად მიმწოდებლის შესა-
ძლებ ლობების გასაუმჯობესებლად“ (CVM Solu-
tions, 2016, 1 სექტემბერი). აქედან გამომდინარე, 
მიმწოდებლის განვითარებას სიკეთე მოაქვს 
როგორც შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, ასევე, 
მიმწოდებლებისთვის, რაც კომპანიის პერსპექტივაში 
გულისხმობს შემდეგს:

✔ ორგანიზაციის არსებულ და პოტენციურ მიმწო-
დებლებს შორის კონკურენტული გარემოს (ფასე-
ბი, მომსახურება და შეთავაზებები) ჩამოყა ლი ბება; 

✔ ინოვაციებისა და შემოქმედებითი იდეების ხელშე-
წყობა ბიზნესში ახალი პროდუქტების, მომსა ხუ-
რებებისა და გადაწყვეტილებების შემოტანით; 

✔ შესყიდვის ახალი წყაროებისა და არხების 
განვითარება;

✔ თანამშრომლური გარემოს შექმნა ისეთ მიმწო-
დებლებს შორის, რომლებსაც ერთმანეთი, 
შეიძლე ბა, კონკურენტებად მიაჩნდეთ მაშინ, 
როცა მათი შეთავაზებები, შესაძლოა, ურთიერთ-
შემავ სე ბელი იყოს. ეს მათ საშუალებას მისცემს, 
ისეთი ბიზნეს-შესაძლებლობებისთვის გაერთი-
ანდნენ, რომლებთან დაკავშირებითაც, ჩვეულე-
ბ რივ, ერთმანეთის კონკურენცია არ შეუძლიათ; 

✔ ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობის 
დემონსტრირება იმ თემებში, სადაც ისინი 
ფუნქცი ონირებენ;  

✔ სამუშაო ადგილების შექმნა;
✔ ბიზნესის შესაძლებლობების განვითარება არა 

მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებ-
ლოდ, არამედ ბაზარზე მათი მდგრადობისთვის; 

✔ ორგანიზაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების 
გაზრდა, იქნება ეს B2B (ბიზნესი ბიზნესისთვის) 
თუ B2C (ბიზნესი მომხმარებლისთვის);

✔ ძირითადი მიმწოდებლებისთვის ორგანიზა ციის 
ხელმძღვანელობის შესახებ ინფორმირებუ ლო-
ბის გაზრდა;

✔ ორგანიზაციის ყველა რგოლში, და არა მხოლოდ 
შესყიდვებში, ხელმძღვანელი პირების ჩართუ-
ლობის ხელშეწყობა(იქვე).
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ამჟამად კომპანიები მიმწოდებლის შესაძლებლო-
ბების განვითარებისთვის სხვადასხვა ქმედებებს 
მიმართავენ. ქვემოთ მოცემულია ასეთი რამდენიმე 
აქტივობა, რომლებიც განსაკუთრებით ქალების 
კუთვნილი საწარმოებისთვის არის მნიშვნელოვანი.

A. საქმიანი კავშირების დამყარებაში 
ხელშეწყობა

როგორც უკვე აღინიშნა, მიწოდების ჯაჭვში მეწარმე 
ქალების შეღწევას ხელს ორი მთავარი მიზეზი 
უშლის - გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებთან და, 
ზოგადად, შემსყიდველებთან კავშირების ნაკლე-
ბობა. ბიზნესის მფლობელ ქალებს საკმარისი 
სოციალური კონტაქტები არ ჰყავთ, რაც ახალი 
ბიზნესის დასაწყებად ან გადაწყვეტილებების 
მიმღებებისა და მყიდველების გასაცნობად არის 
საჭირო. მათ არც პოტენციური მომხმარებლების 
შესახებ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია. ამ საკითხის 
გადაწყვეტა საქმიანი კავშირების დამყარების 
ხელშემწყობ პროგრამებს შეუძლია.

საქმიანი კავშირების დამყარების ხელშემწყობი 
პროგრამები სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებენ, 
როგორიცაა, მაგალითად:

• სავაჭრო ფორუმებზე დასწრება და/ან მათი 
სპონსორობა; 

• ადგილობრივ, შტატის ან ფედერალურ დონეებზე 
ქალების კუთვნილი საწარმოების საბჭოებში 
მონაწილეობა; 

• საქმიანი კავშირების დამყარების ღონისძიებებისა 
და მეწარმე ქალებისა და პირველი რიგის მიმწო-
დებ ლების საგანმანათლებლო სემინარე ბის 
სპონსორობა;

• მიმწოდებელი ქალების კუთვნილი საწარმოების 
შესახებ ცნობადობის ამაღლება; 

• კომპანიის ვებ-გვერდებზე გენდერულად სენსი-
ტიური შესყიდვების პროგრამების შესახებ 
ინფორ   მაციის განთავსება გადაწყვეტილების 
მიმღე  ბი პირის საკონტაქტო ინფორმაციის მითი-
თე ბით; 

• მიმწოდებელთა შესაძლებლობების განვითარება 
და მიმწოდებლების მენტორობა.

ჩანართი 12
კარნატაკის მთავრობა, ინდოეთი

2014 წელს კარნატაკის (ინდოეთი) მთავრობამ 
2014 -2019 წლებში მდგრადი ინკლუზიური 
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიზნით 
სამრეწველო პოლიტიკა შეიმუშავა. პოლიტიკის 
მთავარ ღერძს მიკრო, მცირე და საშუალო 
საწარმოების ხელშეწყობა, ხოლო მიზანს - 
სიღარიბის შემცირება და ეკონომიკური წინსვლა 
წარმოადგენდა; განსაკუთრებული ყურადღება 
ქალების კუთვნილ საწარმოებს დაეთმო, როგორც 
ეს შემდეგ დებულებაშია მოცემული:

5.6.12.  მეწარმე ქალების მხარდაჭერა: 

ქალების მეწარმეობის ხელშეწყობისა და 
წახა ლისების, მათი წვლილის ხაზგასმისა და 
სახელმწიფოში მეწარმე ქალების რაოდენობის 
გაზრდის მიზნით, მომავალი ხუთი წლის განმავ-
ლობაში, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზო-

გა დოების ფორმით ჩამოყალიბებული კომპა-
ნიე ბისთვის, რომლებსაც ფლობენ ან მართავენ 
ქალები, შემოთავაზებულია შემდეგი ინიცია-
ტივები:
i. ჰუბლი-დარვანდი და ჰაროჰალი, კანაკაპურის 
საგადასახადო ოლქებში ქალების ხელშეწყობა;
ii. KIADB/KSSIDC-ის15 მიერ შექმნილ ზონებში მი -
წის ნაკვეთების/საწარმოო ფართების 5%-ის და-
რე ზერვება მეწარმე ქალებისთვის;
iii. ქალების ხელშეწყობა ტექსტილის, ძვირფასი 
ქვებისა და სამკაულების წარმოებაში; 
iv. CEDOK-ის (კარნატაკის მეწარმეობის განვი -
თარების ცენტრი) ან სხვა აღიარებული ტრენინგ-
ცენტრების მიერ გადამზადებული მეწარმეე-
ბისთვის დაბალპროცენტიანი სტარტაპ სესხებისა 
(პროცენტის სუბსიდირებით) და გადახდის მოქნი-
ლი გრაფიკის შეთავაზება; 
v. პერსპექტიული მეწარმე ქალებისთვის სა-

15 სააგენტო, რომელიც ახალ ბიზნესებსა და პროექტებს  
არაჩვეულებრივ პირობებსა და ინფრასტრუქტურას 
სთა ვაზობს - მთარგმნელი.
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ხელმწი ფოს მიერ მეწარმეობის განვითარების 
ექსკლუ  ზიური პროგრამების შეთავაზება;
vi. ქალების კუთვნილი მიკრო, მცირე და 
საშუალო საწარმოების ფულადი ჯილდოებითა 
და შეღავათებით წახალისება.

მთავრობა აღნიშნულ ინიციატივას WEConnect 
International-თან პარტნიორობით ახორციე-
ლებს. 2016 წელს მთავრობამ 400 000 აშშ 
დოლარის დახმარება გაუწია WEConnect 
International-ს ინდოეთში ქალების კუთვნილი 
საწარმოებისთვის სტატუსის მინიჭების მიზნით და 

2016 წელს ThinkBig-ის სამიტის ჩასატარებლად, 
რომელმაც ქალების კუთვნილ 3000-ზე მეტ სა-
წარმოს დიდ კომპანიებთან, მყიდველებთან და 
ინვესტორებთან დაკავშირების შესაძლებლობა 
მისცა. 

ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომელიც 
მეწარმე ქალებს  ეკონომიკური ზრდის გეგმის 
ცენტრალურ კომპონენტად მიიჩნევს და კონკრე-
ტული ინიციატივებით უზრუნველყოფს ქალების 
კუთვნილი ბიზნესების ეკონომიკურ გაძლიერებას. 

წყარო: http://www.bangaloreitbt.in/docs/2014-new/industrial_policy.pdf.

B. ტექნიკური დახმარება

ქალ მეწარმეებს ადამიანურ კაპიტალზე ნაკლებად 
მიუწვდებათ ხელი. მართალია, ბოლო რამდენიმე 
ათწლეულის განმავლობაში ქალებმა განათლე-
ბის სფეროში უდიდესი წინსვლა განიცადეს, 
თუმცა ბიზნესსა და მენეჯერულ საქმიანობაში 
გამოცდილებით ისინი მაინც ჩამორჩებიან კაცებს. 

ამ დაბრკოლებების გარკვეულწილად შერბილება 
ტექნიკური დახმარებით შეიძლება. მცირე ბიზნესის 
ასოციაციის ქალთა ხელშეწყობის პროგრამის 2009 
წლის მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ განათლება 
ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა ქალთა და კაცთა 
მეწარმეობას შორის სხვაობის შესამცირებლად. 
კერძოდ, მიმოხილვაში ნათქვამია, რომ: „მეწარ-
მე ობის სფეროში განათლებამ ქალებს, აკადემიურ 
ცოდნასთან ერთად, უნდა მისცეს პრაქტიკული 
უნარები, შესთავაზოს ხელშემწყობი სერვისები და 
ემპირიული სწავლება, რომელიც ქალების მიერ 
ადამიანურ, ფინანსურ და სოციალურ კაპიტალზე  
წვდომისკენ იქნება მიმართული“ (ქალთა ბიზნესის 
ეროვნული საბჭო (NWBC), 2009). მიმოხილვაში, 
ასევე, აღნიშნულია, რომ სპეციალურად ქალე-
ბისთვის შექმნილ გარემოში სწავლა უფრო შედეგის 
მომცემია მათთვის.

ტექნიკური დახმარების გაწევა სხვადასხვა არხით 
შეიძლება, მათ შორის კომპანიების, სამთავრობო 
სააგენტოების, საგანმანათლებლო ინსტიტუტების, 
ვაჭრობის ხელშემწყობი დაწესებულებების, ქალე-
ბის ბიზნეს-ასოციაციებისა და ორგანიზაციების 
საშუალებით.

უამრავია ტექნიკური დახმარების შესაძლო ფორმა, 

მაგალითად:

• ფორდის საავტომობილო კომპანიის ტექნიკური 
დახმარების პროგრამის ფარგლებში საავტო -
მობილო სფეროში პენსიაზე გასულ თანამშრომ-
ლებს სამუშაოდ უმცირესობათა წარმომადგენ-
ლების, ქალებისა და ვეტერანების კუთვნილ 
მიმწოდებელ საწარმოებში უშვებენ ბიზნეს-
პროცესების გაუმჯობესებისა და მოკლევადიანი 
პრობლემების გადაჭრაში დასახმარებლად;16 

• „ტოიოტა“ თავის პირველი რიგის მიმწოდებლებს 
ყოველწლიურად აწვდის უკუკავშირს მათ მიერ 
გაწეული სამუშაოს შესახებ, მათ შორის, ინფორ-
მაციას მიმწოდებლების მრავალფე როვნების 
შესახებ (ქალთა ბიზნესის ეროვნული საბჭო 
(NWBC), 2015);

• „კოკა-კოლამ“, გეიტსის ფონდთან ერთად, გრანტი 
გამოუყო TechnoServe-ს უგანდასა და კენიაში 
მანგოსა და მარაკუიას მომყვან ფერმერებთან 
სამუშაოდ, მათი პროდუქტიულობის გაზრდის, 
ხარისხის გაუმჯობესების, ბიზნეს-პროცესების 
გაუმჯობესებისა და კრედიტებზე წვდომის მიზნით;  

• კომპანიებმა Ernst & Young-მა, Count Me In-
მა, Vital Voices Global Partnership-მა და 
სხვა ორგანიზაციებმა აშშ-ის სახელმწიფო 
დეპარ ტამენტთან თანამშრომლობის შედეგად 
დასავლეთ ნახევარსფეროს ქალებს ტრენინგები 
ჩაუატარეს და  ბაზრებსა და ფინანსებზე წვდომაში 
დაეხმარნენ მათ (Ernst & Young, 2009);

• Tuck-WBENC-ის სასწავლო პროგრამამ, რომლის 
სპონსორია IBM, კვალიფიკაციის ამაღლე-
ბის ხუთდღიანი პროგრამა შექმნა ქალთა 
მეწარ მე ობის ეროვნული საბჭოს (WBENC) 
მიერ სერტი ფიცირებული ქალების კუთვნილი 
საწარმოებისთვის. ეს არის ინტენსიური სწავ-

16 http://www.fordsdd.com/sdd_program/init_ftap.htm.
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ლების კურსი, ფოკუსირებული, უპირველეს 
ყოვლისა, კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე 
და მონაწილეთა ბიზნესების მდგრადობაზე. 
ქალების კუთვნილი 60-მდე საწარმოს წარმო-
მად გენლები ქმნიან სასწავლო თემს, რომე-
ლიც კურსის დასრულების შემდეგაც დიდი 
ხნის მანძილზე განაგრძობს დახმარების, 
გამოცდილების, შესაძლებლობებისა და სტრა-
ტე გიული პარტნიორობის გაზიარებას.17 

C. ფინანსური დახმარება

ქალების კუთვნილი ბიზნესების ზრდისთვის ერთ-
ერთი ბარიერი ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 
ნაკლებობაა. ამ სირთულეს ქალების კუთვნილი 
საწარმოები მთელ მსოფლიოში აწყდებიან. 
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის შეფა-
სებით, მხოლოდ დასაქმების ოფიციალურ ბა-
ზარზე, მსოფლიოს ყველა რეგიონში, ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობის გენდერული სხვაობა ქალების 
კუთვნილი მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის 

თითქმის 287 მილიარდ აშშ დოლარს უტოლდება 
(საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 2014).

არსებობს მთელი რიგი სამართლებრივი, ინსტი-
ტუციური და სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტო-
რებისა, რომლებიც ფინანსებზე ხელმისაწვდომო-
ბის კუთხით გავლენას ახდენს გენდერულ 
სხვაობაზე. მტკიცებულებები მკაფიოდ გვაჩვენებს, 
რომ ფინანსური დახმარება სპეციალურად 
უნდა მოერგოს ქალ მეწარმეთა საჭიროებებს 
(საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 2014). 
მაგალითად, ბოტსვანაში სამხრეთ აფრიკის 
გენდერული პროტოკოლის ალიანსის მიერ 
ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კომერციული 
ბანკებისა და სახელმწიფო დაფინანსება ქალების 
საჭიროებებზე მორგებული არ არის, ხოლო 
მათგან განსხვავებით, სპეციალურად ქალებისთვის 
შექმნილი პროგრამები, როგორიცაა „ქალების 
საფინანსო სახლი ბოტსვანა“ და „ქალები ბიზნეს-
ასოციაციებში“, რეალურად ეხმარებიან ქალებს 
ბიზნესის გაძლიერებაში (სამხრეთ აფრიკის 
გენდერული პროტოკოლის კავშირი, 2012).

17 http://www.wbenc.org/tuck-wbenc-executive-program/.

ჩანართი 13
„ბენეტონის“ ჯგუფის მიერ ქალთა სტარტაპების ხელშეწყობა ბანგლადეშსა და პაკისტანში

„ბენეტონის“ ჯგუფმა კონკრეტული ინიციატივების 
ორწლიანი გეგმა ჩამოაყალიბა, რომელიც პაკის-
ტანსა და ბანგლადეშში ქალების გაძლიერე ბისკენ 
არის მიმართული.

მომავალი ორი წლის განმავლობაში „ბენეტონი“ 
დაეხმარება გაეროს ქალთა ორგანიზაციას (გა-
ერთი ანებული ერების ორგანიზაცია გენდე რული 
თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერებისთვის) 
ტანსაცმლის წარმოებაში დასაქმებული ქალების 

გაძლიერებასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯო-
ბესებაში.

ბანგლადეშში „ბენეტონი“ დახმარებას გაუწევს 
ტანსაცმლის წარმოებაში დასაქმებულ   5 000 
- 6 000 ქალს, ხოლო პაკისტანში სიალკოტის 
სამრეწველო რაიონში მცხოვრებ დაახლოებით 
1 500 ქალს. მათ შორის უპირატესობა მიენიჭება 
დაუსაქმებელ, ოჯახში ან მიწაზე მომუშავე ქალებს 
და იმ ქალებს, რომლებიც ეთნიკურ ან რელიგიურ 
უმცირესობებს მიეკუთვნებიან.

Source: https://us.benetton.com/news-events/benetton-groups-commitment-support-women-starts-bangladesh-pakistan/

Niethammer-ი (2013) აღნიშნავს, რომ ამ ინი-
ციატივებს კიდევ უფრო დიდი შედეგი ექნება, თუ 
დამატებით მოხდება ქალების შესაძლებლობებისა 
და უნარების განვითარება და ამ მიზნით მათი 
პროგრამებში ჩართვა. მაგალითად, საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაცია დამკვეთის მოთხოვნების 
შესაბამის ტრენინგებს უტარებს მეწარმე ქალებს 
ბიზნესის დაგეგმვაში, მენეჯმენტში, ფინანსებში და, 
ასევე, ეხმარება მათ საბანკო და საკრედიტო გა-
ნაცხა დების შეტანაში  (საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია, 2013).

ქალთა მსოფლიო საბანკო ორგანიზაცია და მსო-
ფლიო საბანკო კავშირი ქალებისთვის, ის ორი 
გლობალური ორგანიზაციაა, რომელიც  კერძო 
სექ ტორთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტი-
ტუტებთან ბიზნესის მფლობელი ქალების თვის 
დაფინანსებაზე წვდომის გაზრდის მიმართულე  ბით 
მუშაობს. ქალთა მსოფლიო საბანკო ორგანიზაცია 
არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც 29 
ქვეყანაში 40 ფინანსურ დაწესებულებას აერთი-
ანებს დაბალი შემოსავლის მქონე ქალების 
ფინანსებზე წვდომის გაზრდის მიზნით.18 ხოლო 
მსოფლიო საბანკო კავშირი ქალებისთვის ფინან-



61შესყიდვების ძალა: როგორ შევისყიდოთ
ქალი მიმწოდებლებისგან?

სური დაწესებულებების კონსორციუმია, რომელიც 
იმ ბანკებს ეხმარება, რომლებიც 135-ზე მეტ 
ქვეყანაში  მათთვის საჭირო ფინანსურ დახმარებას 
სთავაზობენ ქალებს.19  

D. ბიზნეს-მენტორობა

მენტორობა ქალი მეწარმეების კორპორაციულ 
მიმწოდებლებად ჩამოყალიბების პროცესის კრი-
ტიკული კომპონენტია, ნაწილობრივ, იმიტომ, 
რომ ქალებს ბიზნესის კეთების უფრო ნაკლები 
გამოცდილება აქვთ, ვიდრე კაცებს. ზოგადად, 
მენტორობა არის „ადამიანის პიროვნულ განვითა-
რებასთან დაკავშირებული ურთიერთობა - უფრო 
გამოცდილი ან უფრო განსწავლული ადამიანი 
ეხმარება ნაკლებად გამოცდილ ან ნაკლებად 
განსწავლულ ადამიანს. მენტორობა გულისხმობს 
კონკრეტული სამუშაო, კარიერული ან პროფესიული 
განვითარების ცოდნის გაზიარებას, რომლის მიზანი 
მეორე ადამიანის შესაძლებლობების განვითარებაა 
ინდივიდუალური მიდგომით.“20 

ქალთა ბიზნესის ეროვნული საბჭოს (NWBC) (2009) 
ინფორმაციით, მიმწოდებლად ჩამოყალიბებისთვის 
ქალები უპირატესობას, ძირითადად, ურთიერთო-
ბების დამყარებასა და განვითარებას ანიჭებენ. 
კვლევა გვაჩვენებს, რომ ბიზნესის მფლობელ 
ქალებს, რომლებიც თავიანთ ბიზნეს-საქმიანობაში 
წარმატებას აღწევენ, მენტორებად გამოცდილი 
მეწარმეები ჰყავთ.

მენტორობას, შეუძლია, დაეხმაროს ქალებს, 
გახდნენ უფრო თავდაჯერებულნი საკუთარ ბიზნეს-
უნარებსა და მომავალ შესაძლებლობებში. ზო-
გადად, ქალები, კაცებთან შედარებით, ნაკლებად 
არიან დარწმუნებული თავიანთ ცოდნაში, უნარებსა 
და გამოცდილებაში, რომელიც  ახალი ბიზნესის 
დასაწყებად და სამართავად არის საჭირო. ამიტომ 
გასაკვირი არ არის, რომ არსებობს პირდაპირი 
ურთიერთკავშირი საკუთარ თავში რწმენასა და 
ადრეული საფეხურის მეწარმეობის მაჩვენებელს 
შორის. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით,  იმ ქვეყნებში, 
სადაც ქალებს ნაკლებად სჯერათ, რომ  საკუთარი 
ბიზნესის დაწყებასა და  გაძღოლას შეძლებენ, 
ქალების კუთვნილი საწარმოებიც ნაკლებია (მეწარ-
მეობის გენდერული მონიტორი, 2016, გვ. 43).

2008 წელს, ქალების საქმიანობაში ინვესტირების 
მიზნით განხორციელებული კვლევების საფუ-
ძველზე, Goldman Sachs-მა წამოიწყო პროგრამა 
„10 000 ქალი“. პროგრამის მიზანი მეწარმე 
ქალებისთვის ბიზნესის მართვის სფეროში გა ნათ-
ლების მიცემა, მენტორობა, კავშირების დამყა-
რებასა და კაპიტალზე წვდომის მოპოვებაში 
დახმარება იყო. დღეისათვის ამ ინიციატივაში 
10 000-ზე მეტი ქალია ჩართული 56 ქვეყნიდან, 
რასაც შედეგად ბიზნესების მყისიერი და მდგრადი 
განვითარება მოჰყვა. გარდა ამისა, რადგან 
მეწარმე ქალები კაპიტალზე ხელმისაწვდომობას 
მათი ბიზნესის ყველაზე დიდ დაბრკოლებად 
ასახელებდნენ, 2014 წელს Goldman Sachs-
მა, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას-
თან პარტნიორობით, სპეციალურად ქალების 
კუთვნილი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის 
შექმნა სასესხო პროდუქტი, რომლითაც მსოფლიოს 
100 000 ქალმა შეძლო სარგებლობა.21 

2008 წლიდან „ერნსტ ენდ იანგი“ კონკურსის 
საფუძველზე, იმ მეწარმე ქალებს, რომელთა 
ბიზნესებს ზრდის რეალური პოტენციალი აქვთ, 
ლიდერობის პროგრამას სთავაზობს. პროგრამა 
აშშ-ში დაიწყო და შემდეგ აზია-ოკეანეთში, ბრა-
ზილიაში, ევროკავშირში, ახალ ზელანდიაში, რუ-
სეთში, სამხრეთ აფრიკასა და თურქეთში  გადაი-
ნაცვლა.22 

III. ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

მსოფლიოს მრავალ რეგიონში მიმწოდებლების 
შესაძლებლობების განვითარებისკენ და შესყიდვე-
ბის სისტემის დახვეწისკენ მიმართული ძალისხმე-
ვა არასათანადო ინფრასტრუქტურის პირობებში, 
შეიძლება, არაეფექტური აღმოჩნდეს. კვლევები 
ცხადყოფს, რომ საინფორმაციო და კომუნიკა-
ციის ტექნოლოგიების (მობილური ტელეფონე-
ბი, კომპიუ ტერები და ინტერნეტი) განვითარებამ 
შედეგად ბიზნესების წინსვლა და, ზოგადად, 
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება მოიტანა 
(აზიის განვითარების ბანკი, 2014). Goldman 
Sachs-ის თანახმად, სპარსეთის ყურის ქვეყნებში 
მცირე ინვესტიციების შემოდინებასთან და 
ადამიანური რესურსების განვითარებასთან ერთად, 
ტექნოლოგიების განვითარებასაც რომ შეეწყოს 

18 https://www.womensworldbanking.org/about-us/
 what-we-do/.
19 http://www.gbaforwomen.org/about/.
20 http://www.thementra.com/about-the-mentra/men-

torship/.

21 http://www.goldmansachs.com /
citizenship/10000women/#about-the-program.

22 http://www.ey.com/us/en/services/strategic-growth-
markets/entrepreneurial-winning-women--about-
theprogram
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ხელი, შესაძლოა, რეგიონი 2050 წლისთვის 
შემოსავლების კუთხით დიდი შვიდეულის ქვეყნებს 
გაუტოლდეს (Gill et al., 2010).

საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიებს 
მრავალი სირთულის დაძლევაში შეუძლიათ 
მეწარმე ქალების დახმარება. სამწუხაროდ, 
კვლევა გვაჩვენებს, რომ ციფრულ ტექნოლოგიებში 

არსებული გენდერული სხვაობა არსებობს 
როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად 
ქვეყნებში (ყველაზე მკაფიოდ ეს დაბალი და 
საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში ჩანს). 
მაგალითად, ქალები ინტერნეტ-მომხმარებელ თა 
25%-ს შეადგენენ აფრიკაში, 22%-ს - აზიაში, 38%-
ს - ლა თინურ ამერიკაში და მხოლოდ 6%-ს - ახლო 
აღმოსავლეთში (Gill et al., 2010).

ჩანართი 14
Mahila E-haat ონლაინ მარკეტინგის პლატფორმა

მარკეტინგი ნამდვილი გამოწვევაა მეწარმე 
ქალებისთვის ინდოეთში. ამ გამოწვევასთან გა-
სა მკლავებლად ქალებისა და ბავშვების განვი-
თარების სამინისტრომ  შექმნა ონლაინ მარ-
კეტინგის პლატფორმა, რომელიც Mahila E-haat 
სახელწოდებით არის ცნობილი. აქ მეწარმე ქალებს 
თავიანთი პროდუქციისა თუ მომსახურებების 
რეკლამირება შეუძლიათ, კერძოდ, კი ფოტოების, 
აღწერის, ფასისა და საკონტაქტო დეტალების 

განთავსება, რაც მყიდ ველსა და გამყიდველს 
შორის პირდა პირი კავშირის დამყარების სა-
შუალებას იძლევა. უნდა აღინიშნოს, რომ მთე-
ლი ბიზნეს-ოპერაცია, შეიძლება, მობილური ტე-
ლეფონით განხორციელდეს. მოსალოდნელია, 
რომ Mahila E-haat ძირეულად შეცვლის ქალების 
მდგომარეობას ინდოეთში და თავიანთი ფი-
ნანსების კონტროლის საშუალებას მისცემს მათ 
ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

Source: http://mahilaehaat-rmk.gov.in

ძირითად საშუალებებზე და საჭირო ინფრა-
სტრუქტურაზე ბევრ ქალს არ მიუწვდება ხელი. 
მაგალითად, ინდოეთში მეწარმე ქალებს საკმაოდ 
ხშირად არ აქვთ პროდუქციის წარმოებისთვის 
საჭირო ძირითადი საშუალებები ან შენობა, 
რომელშიც ისინი თავიანთი პროდუქციის წარმო-
ებას შეძლებდნენ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ფე-
რემერებმა აღმოაჩინეს, რომ სჭირდებოდათ 
თავიანთი მწირი რესურსების გაერთიანება ისეთ 
საკითხებში, როგორიცაა მარკეტინგი, სესხებზე 
და მარაგებზე წვდომა. რესურსების გაერთიანების 

მიზნით მათ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
ჩამოყალიბება დაიწყეს.
 
ამჟამად მთელ მსოფლიოში მიღებულია პრაქტიკა, 
რომ სასოფლო-სამეურნეო და არაოფიციალურ 
სექტორში დასაქმებული ადამიანები მასშტაბის 
ეკონომიკაზე გადასვლის მიზნით ერთიანდებიან. 
ასეთი კოლექტიური საწარმოები კარგი შესაძ-
ლებლობაა იმისათვის, რომ ეს ადამიანები ფორმა-
ლურ ბაზარზე დასაქმდნენ, მიიღონ გაზრდილი 
შემოსავლები და რაც მთავარია, მათთან დაკავში-
რებული სტიგმა დაამარცხონ. 

ჩანართი 15
თვითდასაქმებულ ქალთა ასოციაცია

ინდოეთში თვითდასაქმებულ ქალთა ასოციაციამ, 
WEConnect International-მა და Accenture-მა 
ნარჩენების მართვის სისტემაში არაფორმალურად 
დასაქმებული ქალები გადაამზადეს. მსოფლიო 
ბანკის დაფინანსებით პარტნიორებმა თვითდასა-
ქმე ბულ ქალთა კოოპერატივი „გიტანჯალი“ ჩამო-
ა ყალიბეს. კოოპერატივის წევრები გადამუშა-
ვებული ქაღალდისგან დამზადებული საოფისე 
პრო დუქციის წარმოებასა და მარკეტინგში 
გადამზადდნენ. დღეს „გიტანჯალი“ საკანცელარიო 

საქონელს აწვდის ისეთ კომპანიებს, როგორიცაა 
Accenture, IBM, Gift Links, Goldman Sachs, 
Mindtree, Staples, Walmart და სხვა. 2020 
წლის ბოლომდე „გიტანჯალი“ ნარჩენების 
კიდევ 5 000 გადამამუშავებლის ჩაბმას გეგმავს 
საკანცელარიო საქონლის წარმოებაში, რაც 
ცხოვრების მდგრადი საარსებო წყაროთი 
და შემოსავლით უზრუნველყოფს ცალკეულ 
ადამიანებს, ოჯახებსა და თემებს. 
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4კომპანიის 

ხელმძღვანელობის 

მხარდაჭერის მოპოვება 
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4. კომპანიის ხელმძღვანელობის 
მხარდაჭერის მოპოვება 

ხელმძღვანელობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად 
პირველი ნაბიჯი არგუმენტირებული ეკონომი-
კური დასაბუთების ჩამოყალიბებაა. ზოგადად, 
ეკონომიკური დასაბუთების ჩამოყალიბება მარ-
ტი ვია: მასში უნდა მიეთითოს, რომ გენდე-
რულად სენსიტიური შესყიდვები ზრდის კომპა ნიის 
მომგებიანობას, უზრუნველყოფს ახალ ბაზრებზე 
წვდომას, ზრდის მიმწოდებელთა ხელმისა წვდო-
მობას და დადებითად მოქმედებს კომპანიის 
რეპუტაციასა და მომხმარებელთა მხრიდან 
ლოიალობაზე (იხ. ეკონომიკური დასაბუთება, 
თავი 1). უფრო სერიოზული გამოწვევაა ისეთი 
ეკონომიკური დასაბუთების ჩამოყალიბება, რო-
მელიც კომპანიის მისიასა და მიზნებს შეესა ბამება. 
ეს მოითხოვს ქალების კუთვნილი ბიზნესების 
შესაძლებლობების შესწავლას - მოახერხებენ 
თუ არა ისინი კომპანიის მოთხოვნების დაკმაყო-
ფილებას და როგორ შეძლებს კომპანია ამ 
შესაძლებლობების აღმოჩენასა და გამოყენებას. 
ამისათვის კი გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემებია საჭირო.

მკვლევარები, რომლებიც ქალთა მეწარმეობის 
საკითხებს სწავლობენ, ხშირად მიუთითებენ 
გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების 
ნაკლებობაზე. ქვეყნების მხოლოდ ერთ მესა-
მედზე ნაკლები აწარმოებს სტატისტიკას სქესის 
მიხედვით არაფორმალურ დასაქმებასთან, მე-
წარ  მე ობასთან (კომპანიის ან ბიზნესის მფლო-
ბე ლობა და მართვა) და აუნაზღაურებელ  შრო-
მასთან დაკავშირებით (მსოფლიო ბანკი, 2016). 
სანდო მონაცემთა ამგვარი სიმცირე მნიშვნე-
ლოვანი გამოწვევაა სახელმწიფოებისთვის, კომ-
პა ნიებისთვის და იმ ორგანიზაციებისთვის, რომ-
ლებიც ქალების ეკონომიკური და სოციალური 
კეთილდღეობის შექმნაზე მუშაობენ. ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანი-
ზაციის (2012) დაკვირვებით: „ერთ-ერთი მთავარი 

კომპანიის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერას გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების სტრატეგიის 
წარმატებით დანერგვისა და განხორციელებისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს. აღნიშნული ხელშეწყობის 
გარეშე სტრატეგია წარმატებული ვერ იქნება.

გამოწვევა ქალების მეწარმეობის განვითარების 
საქმეში სწორედ სანდო მონაცემების არარსებობაა“ 
(გვ. 17).

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ აღიარა, 
რომ გენდერულად სეგრეგირებული სანდო 
მონაცემების არარსებობის გამო ეკონომიკური 
დასაბუთების ჩამოყალიბება გაუჭირდა (საერთა-
შორისო საფინანსო კორპორაცია, 2014). კომერ-
ციულ ბანკებს მეტი სანდო მონაცემები სჭირდებათ 
ქალი მეწარმეების პოტენციალის უკეთ გასაგებად 
და ისეთი ფინანსური პროდუქტების შესაქმნელად, 
რომლებიც მეწარმე ქალების საჭიროებებს უზრუნ-
ველყოფს.

საბედნიეროდ, მსოფლიოში უკვე აქტიურად 
დაიწყო გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული 
მონაცემების შეგროვება. ბოლო რამდენიმე 
ათწლეულის განმავლობაში ბევრი საჯარო და 
კერძო დაწესებულება მნიშვნელოვან დროსა და 
ძალისხმევას უთმობს ამ მიმართულებით მუშაობას. 
მაგალითად, 2012 წელს აშშ-მ, გაერო-სთან, 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარე-
ბის ორგანიზაციასთან და სხვა ორგანიზაციებ თან 
პარტნი ორობით, წამოიწყო ინიციატივა „მტკი-
ცებუ ლებები და მონაცემები გენდერული თანას-
წორობისთვის“ (EDGE), რომელიც სხვადასხვა 
ქვეყანაში გენდერული ინდიკატორების შეგრო-
ვებას ემსახურება განათლების, დასაქმების, მეწარ-
მეობისა და უძრავი ქონების მიმართულებით. 
ამ სამწლიანი ინიციატივის პირველი ფაზა მო-
იცავდა: (1) განათლებასა და დასაქმებასთან 
დაკავშირებული ინდიკატორების საერთაშორისო 
ბაზის შექმნას; (2) მეწარმეობისა და უძრავი ქონების 
სფეროებში ინდიკატორების ჩამოყალიბებას; და 
(3) ცალკეულ ქვეყნებში მონაცემთა შეგროვე-
ბის პილოტირებას.23 აღნიშნული ინიციატივის 
უმთავ რე სი მიზანი პოლიტიკის შემქმნელების 

23 https://unstats.un.org/unsd/gender/Jordan_Mar2012/
EDGE%20summary%204th%20GFGS.pdf
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უზრუნველყოფაა იმ მონაცემებით, რომლებიც მათ 
ქალების წინაშე არსებული გამოწვევების ღრმად 
შესასწავლად და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პოლიტიკისა და პროგრამების ჩამოსაყალიბებლად 
სჭირდებათ.

პიაჩენტინი (2013) აცხადებს, რომ ქალთა 
მეწარმეობის შესახებ საერთაშორისო მონაცემთა 
ბაზა  მნიშვნელოვანია შემდეგი მიზეზების გამო:

პირველი, სტატისტიკურ მონაცემებზე 
დაყრდნო  ბით გამარტივდება ქალების მიერ 
წამო წყებული ბიზნესების რაოდენობის მო
ნიტო რინგი. დასაქმების კონკრეტული 
რიცხვები მნიშვნელოვანია პოლიტიკის 
შემქნე ლე ბისთვის, რათა საკითხის აქტუა
ლობა დაინახონ; მეორე, მონაცემები იმის 
გაგებაში დაგვეხმარება, თუ რა როლს თა
მაშობს, ერთი მხრივ, ქალების, ხოლო, მე
ორე მხრივ, კაცების ადამიანური კაპიტალი 
და მენეჯერული გამოცდილება მეწარმეობის 
განვითარებაში და რა პირდაპირი კავშირია  
მეწარმეობასა და ქალთა ეკონომიკურ 
გაძლი ერებას შორის; მესამე, სტატისტიკური 
მონაცემები უფრო მკაფიოდ დაგვანახებს,  
პო ლიტიკის რა ბერკეტები და ინსტრუმენტები 
არსებობს, რაც ბიზნესის წამოწყებასა და 
განვი თარებაში დაეხმარება ქალებს (გვ. 12).

სხვა კერძო და საჯარო დაწესებულებების მსგავსად, 
კომპანიებს ხშირად ხელი არ მოუწვდებათ იმ 
მონაცემებზე, რომლებიც მეწარმე ქალების 
შესაძლებლობების დასადგენად სჭირდებათ. 
წინამდებარე თავში განხილულია ნაბიჯები, 
რომელთა გადადგმაც შეუძლიათ კომპანიებსა და 
სხვა დაინტერესებულ მხარეებს გენდერული ნიშნით 
სეგრეგირებული მონაცემების მოსაპოვებლად. 
ფართო გაგებით, ეს მოიცავს: მეწარმე ქალების 
შესახებ მონაცემთა შეგროვებასა და შენახვას 
ცენტრალურ ბაზაში; მონაცემთა შედარებას და 
ანალიზს სხვადასხვა დონეზე; და შედეგების 
შეტყობინებას სათანადო დაინტერესებული 
მხარეებისა და გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის.

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ წინამდებარე 
თავი არ არის კვლევა ან მონაცემთა შეგროვების 
სახელმძღვანელო. მისი მიზანია, მონაცემთა 
შეგროვების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია 
მიაწოდოს მკითხველს, ხოლო კომპანიებსა და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებს შესყიდვების სფეროში 
არსებული ზოგიერთი გამოწვევა და შესაძლებლობა 
დაანახოს.

A. მიზნების დადგენა

მონაცემთა შეგროვების დაწყებამდე კომპანიებმა 
მკაფიოდ უნდა განსაზღვრონ კვლევის მიზნები. 
კვლევის ყველა სხვა ასპექტი, მონაცემთა 
შეგროვებისა და ანალიზის ჩათვლით, სწორედ 
ამით უნდა დაიწყოს.

როგორც წესი, კვლევის მიზნები განსხვავებულია 
ყველა კომპანიაში, რაც სხვა საკითხებთან ერ-
თად, საქმიანობის კონკრეტულ სფეროზე, ბიზნეს 
სტრატეგიაზე, კომპანიის სტრუქტურასა და განვი-
თარების დონეზეა  დამოკიდებული. ამ წი ნაპი-
რობის გათვალისწინებით, ქვემოთ მოცემუ ლია 
კვლევითი მიზნების რამდენიმე მაგალითი, რომ-
ლის გამოყენებაც შეუძლია კომპანიას:

✔ როგორია მის მიწოდების ჯაჭვში ქალი მიმწო-
დებლების ჩართულობა?

✔ არსებობს თუ არა მის მიწოდების ჯაჭვში ქალი 
მეწარმეების ჩაბმის შესაძლებლობა?

✔ რა სარგებელს მიიღებს კომპანია მიწოდების 
ჯაჭვში ქალი მეწარმეების მონაწილეობიდან?

✔ რა უშლის ხელს  ქალ მეწარმეებს, სრულად 
ჩაებან კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში?

✔ რისი გაკეთება შეიძლება იმ ბარიერების აღმო-
საფხვრელად, რომლებიც ხელს უშლის ქალ 
მეწარმეებს კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში მონა-
წილეობაში?

✔ როგორ შეიძლება დროთა განმავლობაში კომპა-
ნიის მიწოდების ჯაჭვში ქალი მიმწოდებლების 
მონაწილეობის გაზრდა?

გახსოვდეთ, რომ აღნიშნული კვლევისა და მონა-
ცემთა შეგროვების უშუალო მიზანი ხელმძღვა ნე-
ლობის მხარდაჭერის მოპოვებაა.

B. მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი

1. საკვლევი ჯგუფი

ნებისმიერი მონაცემების შეგროვების დაწყებამდე 
უნდა განისაზღვროს საკვლევი ჯგუფი. ამ შემთხვე-
ვაში, ეს ქალების კუთვნილი ბიზნესებია. WBENC 
და WEConnect International და მათი წევრები 
ქალების კუთვნილ საწარმოს განიხილავენ რო-
გორც კომპანიას, რომლის, სულ მცირე, 51%-ს 
ფლობს ან მართავს ერთი ან მეტი ქალი.
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ვინაიდან ზოგიერთი ქვეყანა ოდნავ განსხვავებულ 
განსაზღვრებას იყენებს, ქვემოთ მოცემული ფორმუ-
ლირება, შეიძლება, ფართოდ მიღებულ განმარ-
ტებად ჩაითვალოს:

ქალების კუთვნილი ბიზნესი წარმოადგენს დამოუ
კიდებელ ბიზნესს, რომლის, სულ მცირე, 51%
ს უპი რობოდ ფლობს და მართავს ერთი ან მეტი 
ქალი.

ეს განმარტება არც ძალიან ფართოდ და არც 
ძალიან ვიწროდ განმარტავს „ქალების კუთვნილ 
ბიზნესს“. იგი საკმარისად ფართოა იმისათვის, რომ 
მოიცვას ისეთი კომპანიები, რომლებიც ქალების 
ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით 
მუშაობენ, და საკმარისად ვიწროა იმისათვის, 
რომ გამორიცხოს ისეთი კომპანიები, სადაც 
მაღალია საქმიანობაში ქალების ფორმალურად 
ჩართვისა და თაღლითობის ალბათობა, რაც 

ძირს უთხრის ინკლუზიური და მრავალფეროვანი 
შესყიდვების მიზნებს (იხ. „ქალების კუთვნილი 
საწარმოების“ განმარტება, თავი 2). განმარტება 
ისეა ჩამოყალიბებული, რომ გამოირიცხოს ისეთი 
კომპანიები, რომლებსაც ფორმალურად ფლობენ 
ქალები, მაგრამ მართავენ და აკონტროლებენ 
კაცები; კომპანიები, რომლებსაც სათავეში უდგანან 
ქალები, მაგრამ სხვათა მფლობელობაში არიან; და 
კომპანიები, რომელთა ფუნქციონირებაც მნიშვნე-
ლოვნად დამოკიდებულია ქალების კუთვნილებაში 
არმყოფ ბიზნესებზე.

მონაცემთა შეგროვების მიზნებისათვის უნდა და-
ზუსტდეს „ქალთა კუთვნილი ბიზნესის“ განმარტება  
და ერთნაირად ესმოდეს ყველა მხარეს, თუ 
ვინ არის საკვლევი ჯგუფი. ეს უზრუნველყოფს 
მონაცემთა შეგროვების სტანდარტიზებასა და 
თანმიმ დევრულობას და მონაცემთა ანალიზის სა-
შუა ლებას მოგვცემს.

ქალების კუთვნილი ბიზნესი უნდა აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა კრიტერიუმს, რათა მას შესაბამისი 
სტატუსი მიენიჭოს. ეს კრიტერიუმებია:

• ერთი ან მეტი ქალი უპირობოდ ფლობდეს ბიზნესის, სულ მცირე, 51%-ს; 
• ერთი ან მეტი ქალი აკონტროლებდეს როგორც კომპანიის გრძელვადიან გადაწყვეტილებებს, ასევე, 

ბიზნეს-ოპერაციების ყოველდღიურ მართვასა და ადმინისტრირებას;
• ბიზნესი მუშაობდეს ქალების კუთვნილებაში არმყოფი სხვა ბიზნესებისგან დამოუკიდებლად.

„ქალების კუთვნილი ბიზნესის“ განმარტება

მონაცემთა შემგროვებლებმა კონკრეტული კომპა-
ნიები ამ კრიტერიუმების მიხედვით უნდა შეა-
ფასონ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მო-
ცემულ კონტექსტში, როდესაც მმართველობისა 
და მფლობელობის უამრავი სხვადასხვა ფორმის 
კომპანია არსებობს. საბედნიეროდ, ისეთმა ორგა-
ნიზაციებმა, როგორიცაა აშშ-ის მცირე ბიზნესის 
ადმინისტრაცია, WBENC და WEConnect Interna-
tional, თითოეულ ამ კრიტერიუმთან  დაკავშირებით 
დეტალური სახელმძღვანელო პრინციპები ჩამოა-
ყალიბეს.

2. ინდიკატორები

მონაცემთა შეგროვების პროცესის შემდეგი ნა-
ბიჯი იმ ინდიკატორების დადგენაა, რომლებიც 
კომპა ნიებს ქალ მეწარმეთა შესაძლებლობების 
განსაზღვრაში დაეხმარება. ქვემოთ მაგალითის 
სახით მოცემულია ინდიკატორები როგორც მიმწო-
დებლის, ისე შემსყიდველის მხრიდან.
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კატეგორია ინდიკატორები

მიწოდების მხარე •   ქალების კუთვნილი ბიზნესების რაოდენობა 
ზოგადად 

•   ქალების კუთვნილი ბიზნესების რაოდენობა 
ინდუსტრიის მიხედვით

•   ქალების კუთვნილი ბიზნესების რაოდენობა 
ზომის მიხედვით

•   ქალების კუთვნილი ბიზნესების პროცენტული 
წილი 

•   ქალების კუთვნილი ბიზნესების პროცენტული 
წილი ინდუსტრიის მიხედვით

•   ქალების კუთვნილი ბიზნესების პროცენტული 
წილი ზომის მიხედვით

•   იმ მიმწოდებელთა პროცენტული წილი, 
რომლებიც გენდერულად სენსიტიურ 
შესყიდვებს მისდევენ და აძლიერებენ ქალებს

შესყიდვის მხარე •   ქალი მიმწოდებლების რაოდენობა 
•   ქალი მიმწოდებლების რაოდენობა ინდუსტრიის 

მიხედვით
•   ქალი მიმწოდებლების რაოდენობა ზომის 

მიხედვით
•   შესყიდვებზე გაწეული ხარჯების მთლიანი 

რაოდენობა, რომელიც ქალების კუთვნილ 
ბიზნესებზე მოდის

•   შესყიდვებზე გაწეული ხარჯების პროცენტული 
წილი, რომელიც ქალების კუთვნილ ბიზნესებზე 
მოდის

ცხრილი 1

ინდიკატორები

ცხადია,  სხვადასხვა კომპანიას სხვადასხვა მონა-
ცემების შეგროვება დასჭირდება, რაც კომპანიის 
საქმიანობის სფეროსა და ბიზნეს-სტრატეგია-
ზეა დამოკიდებული. მაგალითად, კომერციულ 
ბანკს, შეიძლება, უფრო დეტალური ინფორმაცია 
დასჭირდეს ქალების კუთვნილი ბიზნესების ფი-
ნანსური საჭიროებების შესახებ, ხოლო საცალოდ 
მოვაჭრეს - მეტი დეტალური ინფორმაცია კონკრე-
ტულ სექტორში ქალების კუთვნილი ბიზნესების 
რაოდენობისა და შესაძლებლობების შესახებ.
 
აშშ-ის სტატისტიკის კომისიამ გენდერული ინდი-
კატორები პეკინის სამოქმედო პლატფორმის 
ძირითად პოლიტიკურ საკითხებსა და სხვა საერ-
თა შორისო ვალდებულებებზე დაყრდნობით დაა-
დგინა. აღნიშნული ინდიკატორები გენდერული 
სტატისტიკის ეროვნულ დონეზე შეგროვებისა და 
საერთაშორისო ჭრილში მისი ანალიზის შე საძლებ-
ლობას იძლევა. ეს ინდიკატორებია, inter alia: 
(1) ქალების კუთვნილი ბიზნესების პროცენტული 

ოდენობა ზომის მიხედვით; (2) მოსახლეობის წილი, 
რომლისთვისაც ხელმისაწვდომია კრედიტი, სქესის 
მიხედვით; და (3) ზრდასრული მოსახლეობის 
წილი, რომელიც ფლობს მიწებს, სქესის მიხედვით. 
თუმცა როგორც თავად კომისია აღნიშნავს, ამ 
ინდიკატორების სავალდებულოდ მოთხოვნა არ 
ხდება საერთაშორისო დონეზე და არც ქვეყნები 
აგროვებენ მონაცემებს რეგულარულად. აქედან 
გამომდინარე, მოცემული ინდიკატორების პრაქტი-
კული გამოყენება  ამჟამად შეზღუდულია.

C. მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა 
შეგროვების მექანიზმები

მას შემდეგ, რაც კომპანია განსაზღვრავს, თუ რა 
მონაცემები სჭირდება და რა საკითხები უნდა 
იკვლიოს, საჭირო მონაცემების შეგროვების პრო-
ცესი, შეიძლება, რთული აღმოჩნდეს მაინც. ზემოთ 
ითქვა, რომ, მეწარმე ქალების შესახებ გენდერუ-
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ლად სეგრეგირებული მონაცემების არსებული 
წყაროები ცოტაა, ხოლო გარკვეულმა მონაცემებმა 
ამ წყაროებიდან, შეიძლება,  გამოსაყენებლად არც 
კი ივარგოს. ამის ერთ-ერთი ალტერნატივა ქალების 
კუთვნილი ბიზნესების შესახებ კომპანიების მხრიდან 
საკუთარი მონაცემების შეგროვება, გაერთიანება 
და ერთმანეთისთვის გაზიარებაა.

საერთაშორისო განვითარებისა და კვლევის 
ცენტრის (IDRC) დირექტორის, ჟან ლებელის, 
თქმით: „უთანასწორობის აღმოფხვრა, ნაწი-
ლობ რივ, დამოკიდებულია მსოფლიოს უღარი-
ბესი მოსახლეობისთვის დასაქმების ან ბიზნეს-
შესაძლებლობების მიცემაზე, მაგრამ ამ მიზნის 
მიღწევა მთავრობების, კომპანიებისა და სამო-
ქალაქო საზოგადოების ლიდერების წინაშე მდგარი 
ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური გამოწვევაა.“ 
ლებელის ერთ-ერთი უმთავრესი რეკომენდაციაა, 
ქალების დახმარება თავიანთი ბიზნესების ისეთ 
ორგანიზაციებთან დარეგისტრირებაში, როგო-
რიცაა WEConnect International, ბაზრებზე 
წვდომის გაუმჯობესების მიზნით. 2015 წლი-
დან საერთაშორისო განვითარებისა და კვლე-
ვის ცენტრი თანამშრომლობს WEConnect Inter-
na tional-თან და ეხმარება კერძო სექ ტორს 
სხვადასხვა ინიციატივების მეშვეობით, რო-
მელ თაგან ერთ-ერთი ბიზნესის მფლობელი 
ქა ლების შესახებ მონაცემთა შეგროვება და 
ერთმანეთისთვის გაზიარებაა. ამჟამად WEConnect 
International-ი ბიზნესის მფლობელი ქალების, 
მათი პროდუქტებისა და მომსახურებების, წლიური 
შემოსავლების, დასაქმებისა და ათვისებული 
ბაზრების შესახებ ყოველწლიურ მონაცემებს 
აგროვებს. კვლევის საერთო შედეგები აშკარაა: 
ინდოეთში, ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის 
აუზში WEConnect Internatioanal-ის სტატუსის 
მქონე ქალების კუთვნილ ბიზნესებს უფრო მეტად 
მიუწვდებათ ხელი დაფინანსებაზე, მილიონობით 
დოლარის შემოსავალს  იღებენ და დასაქმებული 
ჰყავთ ათასობით ადამიანი.24 

1. მონაცემთა არსებული (მეორადი) 
წყაროები

ინიციატივის „მტკიცებულებები და მონაცემები გენ-
დე რული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, ქალ 

მეწარმეთა შესახებ მონაცემთა არსებული წყარო-
ები გადაიხედა იმის გასარკვევად, თუ რამდე-
ნად იყო შესაძლებელი აღნიშნული წყაროებიდან 
საჭირო მონაცემების ამოღება და საერთაშორისო 
მონაცემებისთვის შედარება. პიაჩენტინი აცნობიე-
რებს, რომ „ქალთა კუთვნილი ბიზნესის“ განმარტება 
არსებითად მოქმედებს შეგროვებული მონაცემების 
შინაარსსა და ვარგისიანობაზე: „განსხვავებულ 
განმარტებას აშკარა ზეგავლენა ექნება გენდერული 
სხვაობის ანალიზზე, განსაკუთრებით, როდესაც 
საქმე კომპანიის ზომასა და სამართლებრივ 
სტატუსს ეხება“ (2013, გვ. 4).

ამ წინაპირობის გათვალისწინებით ქვემოთ მო-
ცემულია პიაჩენტინის მიერ შესწავლილი მონა ცემ-
თა რამდენიმე წყაროს მოკლე მიმოხილვა:

ა) სამუშაო ძალის კვლევა

თვითდასაქმების სტატისტიკა, ჩვეულებრივ, სამე-
წარმეო საქმიანობის გასაზომად გამოიყენება 
და მას დიდი მნიშვნელობა აქვს მეწარმეობაში 
გენდერული სხვაობის შესასწავლად. სამუ-
შაო ძალის კვლევა საკმაოდ სტანდარტიზებულ 
კითხვებს მოიცავს დასაქმებულის ასაკის, ბიზნესის 
მფლობელობის, განათლებისა და ნამუშევარი 
საათების შესახებ. ხანდახან ასეთი კვლევა ბიზნეს-
ორგანიზაციის ზომასა და საქმიანობის სფეროზეც 
აგროვებს ინფორმაციას.

უნდა აღინიშნოს, რომ მონაცემებს, რომლებიც 
სამუშაო ძალის კვლევის ფარგლებში გროვდება, 
მნიშვნელოვანი შეზღუდვები აქვთ. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ტერმინი „თვით-
დასაქმება“მშრომელთა, სულ მცირე, სამ განსხვა-
ვებულ კატეგორიას მოიცავს, კერძოდ: საწარმოს 
მფლობელებს;  ე.წ. „ფრილანსერებს“ (მაგალითად, 
იურისტები, ექიმები, ფარმაცევტები და ა.შ.); და 
ხელოსნებს, ვაჭრებსა და ფერმერებს. მეწარმეები 
კარგად არიან წარმოდგენილნი პირველ კა-
ტეგორიაში, მაგრამ არა დანარჩენებში. აქედან 
გამომდინარე, მეწარმეებსა და თვითდასაქმებულთა 
შორის მხოლოდ ნაწილობრივი თანხვედრა 
არსებობს, ამიტომ პიაჩენტინი გვაფრთხილებს, 
რომ თვითდასაქმების მონაცემები სიფრთხილით 
უნდა გამოვიყენოთ.

24 https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-  
worldwide-are-missing-out-this-is-how-we-canmake-

 economic-growth-equal-for-all.
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პიაჩენტინი იმასაც აღნიშნავს, რომ თვითდასაქმების 
სტატისტიკა პრობლემატურია საერთაშორისო მო-
ნაცემთა შედარების დროსაც. ზოგიერთი ქვეყანა, 
როგორიცაა იაპონია, ახალი ზელანდია, ნორვეგია 
და აშშ, თვითდასაქმებულთა სტატისტიკაში არ 
მოიაზრებს კომპანიის „თვითდასაქმებულ“ მფლო-
ბელებს  მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყნები ამას აკე-
თებენ. 

ბ) მცირე ბიზნესის კვლევა

ისევე, როგორც სამუშაო ძალის კვლევა, მცირე 
ბიზნესის კვლევაც შინამეურნეობის დონეზე 
აგროვებს მონაცემებს. მართალია, აღნიშნული 
კვლევები მეწარმეობაში გენდერული სხვაობის  
შესახებ ინფორმაციას შეიცავს, მაგრამ ეს ინფორ-
მაცია არ გამოდგება იმ კომპანიებისთვის, რომლებ-
საც ქალების კუთვნილი ბიზნესების ჩართვა სურთ 
დასაქმების ფორმალურ სექტორში. არ გამოდგება 
იმიტომ, რომ აღნიშნული კვლევები, ძირითადად, იმ 
მცირე ბიზნესებს ეხება, რომლებიც არაფორმალურ 
სექტორში ფუნქციონირებენ.

გ) სამეწარმეო საქმიანობის კვლევა

სამეწარმეო საქმიანობას არაერთი კვლევითი ორ-
განიზაცია იკვლევს. ეს კვლევები, ჩვეულებრივ, 
მოსახლეობის გამოკითხვის მეთოდოლოგიას 

ეყრდნობა შერჩეული სატელეფონო გასაუბრებე-
ბის მეშვეობით და შემდეგ სხვადასხვა ექსპერტული 
შეფასებებით ივსება. მათ შორის ყველაზე ცნობილი 
და ხშირად გამოყენებული კვლევებია „მეწარმეობის 
გენდერული მონიტორი“ და „ევრობარომეტრი“.

მაგალითად, „მეწარმეობის გენდერული მონი ტო-
რი“ ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე აგრო-
ვებს ქალთა მეწარმეობის მაჩვენებლებისა და 
გენდერული სხვაობის შესახებ ისეთ ინფორმაციას, 
როგორიცაა:

✔ ქალთა მონაწილეობა მეწარმეობის სხვადასხვა 
ეტაპზე;

✔ მეწარმე ქალების დამახასიათებელი თვისებები 
და მოტივაცია;

✔ საზოგადოების დამოკიდებულება მეწარმეობის 
მიმართ;

✔ მეწარმეთა შეფასების სხვადასხვა ინდიკატორები.

პიაჩენტინის თანახმად (2013, გვ. 10), „ორივე 
(„მეწარმეობის გენდერული მონიტორიც“ და 
„ევრო  ბარომეტრიც“)სანდო წყაროს წარმოადგენს 
და ისეთ რთულ საკითხებს იკვლევს, როგორიცაა: 
სუ ბიექტური აღქმები და კულტურული მიდგომები 
მეწარმეობისა და მასთან დაკავშირებული რისკების 
შესახებ, მეწარმეობის ხელშემწყობი ოფიციალური 
და არაოფიციალური წყაროები და სხვა.“

ჩანართი 16
Rede Mulher Empreendedora 

Rede Mulher Empreendedora 2010 წელს ბრა-
ზილიაში დაარსებული მეწარმე ქალების ქსელია. 
მისი მიზანია მეწარმე ქალების გაძლიერება 
ფინანსური დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად 
და გადაწყვეტილებების მიღების უნარების განსა-
ვითარებლად. დღესდღეობით ამ ქსელში 260 
000-ზე მეტი მეწარმეა რეგისტრირებული.

2016 წელს Rede Mulher Empreendedora-მ 
ბრაზილიის მეწარმე ქალების პირველი კვლევა 
ჩაატარა ისეთ თემებზე, როგორიცაა: სოციალუ-
რი კავშირები, ბიზნეს-პროფილები, ფინანსები, 
მეწარ მეობის უნარები და მიდგომები; ასევე - 
ტრენინგებზე, ინფორმაციასა და კავშირებზე 
ხელმისაწვდომობა. კვლევამ 1 376 რესპონდენტი 

მოიცვა, რომელთა გამოკითხვის შედეგად შემ-
დეგი მიგნებები გამოვლინდა:
• მაშინ, როცა ქალები, ძირითადად, საშინაო 

სამუშაოების უმეტეს ნაწილზე იყვნენ პასუ-
ხის მგებელნი, იმ ქალებს, ვისაც ნაკლები 
შემოსავალი ჰქონდათ, ნაკლებად ეხმარებო-
დნენ საშინაო საქმეებშიც, საშუალო შემოსავ-
ლის მქონე ქალებთან შედარებით. 

• მეწარმე ქალები მუშაობდნენ მომსახურებისა 
(59%) და ვაჭრობის (31%) სფეროებში, მაგრამ 
რაც უფრო მაღალი იყო მათი შემოსავლები, 
მით მეტი იყო მომსახურების სფეროში მომუ-
შავეთა რიცხვიც.

• ქალების უმრავლესობას (55%) ბიზნეს-პარ-
ტნი  ორები არ ჰყავდა.
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• მეწარმეების უმეტესმა ნაწილმა (73%) თავისი 
მომსახურებებისა თუ პროდუქციის შესახებ 
ინფორმაცია Facebook-ში გამოაქვეყნა, შედა-
რებით უფრო ნაკლებმა - Instagram-ზე.

• მეწარმე ქალების თითქმის ნახევარს სახლიდან 
მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონდა, ხოლო ერთ 
მესამედზე ოდნავ მეტი - კომპანიის ოფისებში 
მუშაობდა.

• ქალების უმეტესობამ (60%) განაცხადა, რომ 
უფრო მეტ ინვესტიციას განახორციელებდნენ 
თავიანთ კომპანიებში, თუ მათთვის ხელმი-
საწვდომი იქნებოდა ხელსაყრელი კრედიტი 
დაბალი პროცენტით.

• ქალების ნახევარმა განაცხადა, რომ მათ 
სჭირდებოდათ დამატებითი დაფინანსება თა-

ვიანთი კომპანიებისთვის, მაგრამ  ამასთან 
და კავშირებული ვალების ეშინოდათ.

• გამოკითხული ქალების ორი მესამედი ქსელის 
მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს, ლექციებსა 
და შეხვედრებს ესწრებოდა ბიზნესთან და-
კავშირებული ცოდნის მისაღებად.

• რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ ისურვებდნენ 
თავიანთი ბიზნეს-უნარებისა და ცოდნის 
გაღრმა   ვებას, უპირველეს ყოვლისა, და გე-
გმვის, განფასების, გაყიდვების, მოლაპარა-
კე ბების წარმოების, მარკეტინგისა და კომუნი-
კაციის სფეროებში.

• გამოკვლეული ქალების უმრავლესობას დიდი 
მოლოდინი ჰქონდა საკუთარი ბიზნესებისგან 
მომავალი სამი წლის განმავლობაში.

წყარო: Rede Mulher Empreendedora (2016).

დ) კვლევები კომპანიების დონეზე

კომპანიის დონეზე შეგროვებული მონაცემები უფრო 
გამოსადეგია გენდერული სხვაობის ანალიზისთვის, 
ვიდრე მოსახლეობის გამოკითხვაზე დაფუძნებული 
მონაცემები, ვინაიდან იგი ისეთ ინდიკატორებს 
ეფუძნება, როგორიცაა: პროდუქტიულობის მაჩვე-
ნებელი, დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა, 
ექსპორ ტი და მონაწილეობა ღირებულებათა ჯაჭვში. 
სამწუ ხაროდ, კომპანიების დონეზე ჩატარებული 
ძალიან ცოტა კვლევა აგროვებს დემოგრაფიულ 
ინფორმაციას ბიზნესის მფლობელების შესახებ (Pia-
centini, 2013). აღნიშნულის შედეგად, გენდერული 
ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები კომპანიებთან 
დაკავშირებით ძალიან ცოტაა.

კომპანიების დონეზე არსებულ მონაცემებს სხვა 
ნაკლიც აქვთ. პიაჩენტინის თანახმად, არ არსე-
ბობს ერთიანი საერთაშორისო ჩარჩო ბიზნეს-
კვლევებისთვის, რომელიც მონაცემთა შედარების 
შესაძლებლობას მოგვცემდა. სხვა საკითხებთან 
ერთად ამგვარი კვლევები ხშირად მცირე და 
საშუალო ზომის საწარმოებზეა ფოკუსირებული, 
მაგრამ ზომის სხვადასხვა სტანდარტს იყენებს და 
ყურადღებას საწარმოების ისეთ კატეგორიებზე 
ამახვილებს, რომელთა შედარებაც შეუძლებელია.

ეს არ ნიშნავს, რომ კვლევები კომპანიის დონეზე 
არ უნდა ჩატარდეს. პირიქით, ეს იმაზე მიუთითებს, 
რომ პოლიტიკის შემქმნელებმა და მკვლევარებმა 
კვლევის ეს შეზღუდვები უნდა გაითვალისწინონ. 
უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული კვლევები ბევრ 

შემთხვევაში გენდერული სხვაობის ანალიზის სა-
შუალებას იძლევა.

პიაჩენტინის თანახმად, საერთაშორისო დონეზე 
მსოფლიო ბანკის კვლევები წარმოადგენს სანდო 
წყაროს ქალებისა და კაცების კუთვნილი ბიზნესების 
მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების შესახებ. 
ეროვნულ დონეზე კი ეკონომიკური განვითარებისა 
და თანამშრომლობის ორგანიზაციის რამდენიმე 
ქვეყანა რეგულარულად ატარებს კვლევებს, 
რომლებიც გენდერულად სეგრეგირებულ მონა-
ცემებს იძლევა. ამ კვლევებს შორისაა ბიზნესის 
მფლობელთა გამოკითხვა აშშ-ში და ახალი სა-
წარემოების საინფორმაციო სისტემის კვლევა 
(SINE) საფრანგეთში.

ე) ბიზნეს-რეესტრები

ბიზნეს-რეესტრები ბიზნესთან დაკავშირებული 
გენდე რული მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი 
წყა როა, თუმცა არა სრულყოფილი. პირველ 
რიგში, აღნიშნულ რეესტრებში მითითებული 
არ არის ამა თუ იმ ბიზნესის დამფუძნებელი და 
ხელმძღვა ნელი პირები. ზოგიერთ შემთხვევაში 
შესაძლებელია ბიზნეს-რეესტრში არსებული 
ინფორ   მაციის დაკავშირება სხვა რეესტრებში (მა-
გალითად, საგადასახადო რეესტრში) აღნუსხულ 
ინდივიდებთან, მაგრამ ამას თავისი პრაქტიკული 
და ტექნიკური პრობლემები ახლავს. გარდა ამისა, 
ბევრ ქვეყანაში  არ არსებობს ბიზნეს-რეესტრები ან 
ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების სტადიაშია (Piacentini, 
2013).
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„დანი და ბრედსტრიტი“ (Dun & Bradstreet (D&B)) 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სთავაზობს 
კომპანიებს ყველაზე დიდ მონაცემთა ბაზას აშშ-ში 
და მრავალფეროვანი მიმწოდებლების აღმოჩენაში 
ეხმარება. აღნიშნული მონაცემთა ბაზა კომპანიას 
შესაძლებლობას აძლევს, შეაფასოს, რამდენად 
მრავალფეროვანია მიმწოდებლების პორტფოლიო, 
რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული მრავალფეროვანი 
მიმწოდებლების ჩართვა შესყიდვების ჯაჭვში, 
როგორ იპოვოს ახალი მიმწოდებლები და დაიცვას 
კორპორაციული, ფედერალური, შტატის და მე-2 
დონის მოთხოვნები.25 

2. მონაცემთა შეგროვება კომპანიის 
შიგნით

მართალია, მეწარმეობასთან დაკავშირებული, 
გენ დერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების 
ბევრი წყარო არსებობს, მაგრამ ამგვარი მონა-
ცემების ხარისხი და მოცულობა, შეიძლება, არ 
აკმაყოფილებდეს იმ კომპანიებს, რომლებსაც 
ქალების კუთვნილი ბიზნესების ჩართვა სურთ 
თავიანთი მიწოდების ჯაჭვში. კომპანიებს, 
როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ერთადაც, შეუძლიათ, 
ინფორ მაციის შეგროვება ბიზნესების შესახებ 
მათი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზებიდან.  
ოფი ცი ალური ბიზნეს-რეესტრების მსგავსად,  
„მფლობელობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება 
კომპანიის შიგნით მდგრად საინფორმაციო ბაზას 
შექმნიდა მეწარმეობაში ქალთა მონაწილეობის 
დონისა და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური 
ღირებულების მონიტორინგისთვის“ (Piacentini, 
2013, გვ. 15).

რა თქმა უნდა, კომპანიები შეზღუდულნი არ არიან 
მხოლოდ მეორადი კვლევის შედეგების ან სა-
კუთარი ბაზების გამოყენებით. რესურსებიდან 
გამომდინარე, მათ შეუძლიათ, თავად ჩაატარონ 
ან სხვა ორგანიზაციას დაუკვეთონ პირველადი 
კვლევები. ამ მიდგომის ერთ-ერთი უპირველესი 
სარგებელი ის არის, რომ ეს კომპანიებს  უფრო 
მეტი კონტროლის საშუალებას აძლევს კვლევის 
მეთოდოლოგიზე და შეგროვებულ მონაცემებზე, 
რაც, თავის მხრივ, კვლევის შედეგებზე აისახება. 
მაგალითად, რანდომიზირებული კვლევების შე-
დეგებს უფრო მეტი ვალიდურობა აქვთ, ვიდრე 
არაშერჩევითი მეთოდით ჩატარებული კვლევების 
შედეგებს.

D. მონაცემთა შეგროვება და მათი 
ინტეგრაცია მონაცემთა ცენტრალურ 
ბაზაში

იდეალურ შემთხვევაში, კომპანიების მიერ შეგრო-
ვებული ან მონაცემთა არსებული წყაროებიდან 
მოპოვებული გენდერული ინდიკატორები ცენტრა-
ლურ ბაზაში უნდა გაერთიანდეს და ყველა დაინ-
ტე რესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. 
ამისათვის საჭიროა სტანდარტიზებული მეთო-
დოლოგია, რაც წინა თავებში წამოჭრილ მრავალ 
პრობლემას მოაგვარებს.

მაგალითად:

✔ როგორ განისაზღვრება „ქალების კუთვნილი 
ბიზნესი“?

✔ რა სტანდარტით იზომება  მცირე, საშუალო და 
დიდი ბიზნესი? 

✔ როგორ ხდება კომპანიის საქმიანობის სფეროს 
დადგენა?

✔ გენდერთან დაკავშირებული რომელი ინდიკა-
ტო რების შერჩევა და გამოყენება უნდა მოხდეს? 

მართალია, სტანდარტიზება რთულია, განსაკუთ-
რებით, საერთაშორისო დონეზე, მაგრამ არსებობს 
კონკრეტული ზომები, რომლებსაც კომპანიები 
და ბიზნეს-ორგანიზაციები ამ მიზნის მისაღწევად 
მიმართავენ. კომპანიებს ინდივიდუალურად შეუ-
ძლიათ, მფლობელობის შესახებ ინფორმაცია 
მიმწო დებლების საკუთარ მონაცემთა ბაზებში 
შეაგროვონ და თავიანთ შვილობილ კომპანიებს, 
მიმწოდებლებსა და მომხმარებლებსაც ამისკენ  
უბიძგონ. ამავე დროს, ბიზნეს-ორგანიზაციებსა 
და სავაჭრო პალატებს შეუძლიათ, გააგრძელონ 
სტანდარტიზებულ მონაცემთა შეგროვების საერთო 
მეთოდოლოგიის იდეის პროპაგანდა მათ წევრებს 
შორის.26 

რამდენიმე კომპანიამ, რომლებიც გაერთიანებულნი 
არიან WEConnect International-სა და WBENC-ში, 
ერთიანი განმარტებები და კრიტერიუმები შემოიღეს 
ქალების კუთვნილი ბიზნესებისთვის, ინფორმაცია 
შეაგროვეს ქალი მიმწოდებლების შესახებ და ეს 
მონაცემები ხელმისაწვდომი გახადეს ონლაინ 
ბაზების მეშვეობით. ამ ქსელებს, ასევე, შეუძლიათ, 
მონაცემთა სტანდარტიზებისა და ინტეგრაციისკენ 
მოუწოდონ თავიანთ წევრებს, რომელთა შორის 

25 http://www.dnb.com/content/dam/english/dnb-solu-
tions/supply management/supplier_diversity_data_
services.pdf.ll.

26 ადგილობრივი კანონმდებლობა შეიძლება ზღუდავდეს
 შესაგროვებლად ნებადართული მონაცემების ტიპებს.
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ათასობით ქალების კუთვნილი ბიზნესი და ასობით 
დიდი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპა-
ნიაა ტრილიონობით დოლარის მსყიდველობითი 
ძალით.

E. მონაცემთა შედარება და ანალიზი 
ქვეყნების, დარგებისა და კომპანიების 
მიხედვით 

პირველადი და/ან მეორადი კვლევის მონაცემთა 
ანალიზი, რა თქმა უნდა, კვლევის დადგენილ 
ამოცანებზე უნდა იყოს ფოკუსირებული. ეს შე-
იძლება იყოს მოსახლეობის გამოკითხვა ან კომ-
პანიების დონის მარტივი სამაგიდე კვლევები ან 
კიდევ შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით ჩატა-
რებული კვლევების მონაცემთა სტატისტიკური 
ანალიზი. ანალიზის მასშტაბი და მეთოდი კვლევაში 
გამოყენებულ მეთოდოლოგიასა და კომპანიის 
მიზნებზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული.

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მონაცემთა 
შედარება ქვეყნების, დარგებისა და კომპანიების 
მიხედვით, ალბათ, სრულყოფილი ვერ იქნება 
შეგროვების სტანდარტიზებული მეთოდოლოგიის 
არქონის გამო.

მაგალითად, თუ ავიღებთ მსოფლიო ბანკის სა-
წარმოთა კვლევას, აშშ-ის ბიზნესის მფლობელთა 
კვლევასა და საფრანგეთში ახალი საწარმოების 
საინფორმაციო სისტემის კვლევას, თითოეული 
მათგანი აგროვებს გენდერულ მონაცემებს ბიზნესის 
მფლობელობასთან დაკავშირებით, თუმცა ქალების 
კუთვნილი ბიზნესის საერთო განმარტება არ აქვთ. 
რეალურად მხოლოდ აშშ-ის ბიზნესის მფლობელთა 

კვლევა შეიცავს კრიტერიუმებს ქალების კუთვნილი 
ბიზნესებისთვის. კომპანიის დონეზე ჩატარებული 
კვლევებისთვის მფლობელობა სხვა კვლევის მო-
ნაცემებზე დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს. 
აქედან გამომდინარე, ასეთი მონაცემების ანალიზი 
და ინტერპრეტაცია დიდი ყურადღებით უნდა 
განხორციელდეს.

F. მონაცემთა ანალიზის შედეგების 
კომუნიკაცია

მონაცემთა შეგროვების მთავარი მიზანი კომპანიის 
ხელმძღვანელობის მხარდაჭერის მოპოვებაა გენ-
დერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის 
დანერგვის მიზნით. აქედან გამომდინარე, კომუნი-
კაციის სტრატეგია პროგრამის ამოცანებს უნდა 
პასუხობდეს; აღწერდეს, თუ როგორ ჯდება 
პროგრამა კომპანიის ბიზნეს-სტრატეგიაში; თვალ-
ნა თლივ უჩვენებდეს ბიზნესს ქალების კუთვნილი 
ბიზნესების მიწოდების ჯაჭვში ჩაბმის პოტენციურ 
შესაძლებლობებსა და სარგებელს.

მაგალითად, 2014 წელს Sodexo-ს სათავო 
ოფისმა საფრანგეთში სამი წლის განმავლობაში 1 
მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის პროდუქციისა 
და მომსახურებების გლობალური შესყიდვების 
განხორციელების ვალდებულება იკისრა მიკრო, 
მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებიდან, 
განსაკუთრებით კი იმ საწარმოებიდან, რომლებ-
საც ქალები ფლობდნენ და მართავდნენ. მო სა-
ლოდნელია, რომ 2017 წლისთვის ეს ვალდე-
ბულება სარგებელს მოუტანს 5 000 მცირე ბიზნესს 
40 ქვეყანაში, მათ შორის, ქალების კუთვნილ და 
ქალების მიერ მართულ 1 500 ბიზნესს და მილიონზე 
მეტ ადამიანს.27 

27 http://sodexoinsights.com/wp-content/u
 loads/2016/04/CGICaseStudy_web.pdf.
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5კომპანიის 

პასუხისმგებლობის გაზრდა 

ქალთა გაძლიერების 

მხარდასაჭერად
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5. კომპანიის პასუხისმგებლობის 
გაზრდა ქალთა გაძლიერების 
მხარდასაჭერად

I. პროგრამის დანერგვის ეტაპები

ამ თავში აღწერილია გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის შემუშავების, განხორციელებისა 
და მონიტორინგის ეტაპები და წარმატების მიღწევის გზები. პირველ რიგში, საჭიროა ქალების კუთვნილი 
საწარმოების წინაშე არსებული ბარიერების გათვითცნობიერება (თავი 1); ამ საწარმოთა უნარებისა 
და შესაძლებლობების განვითარება, რათა მიწოდების ჯაჭვებში ჩაებან (თავი 2); ქალების კუთვნილი 
საწარმოებისთვის მიწოდების ჯაჭვებზე წვდომის გაზრდა (თავი 3); და მიწოდების ჯაჭვში ქალების 
ჩართვის ეკონომიკური მოდელის შემუშავება (თავი 4). მიზანი ისეთი მდგომარეობის მიღწევაა, როდესაც 
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები კორპორაციული კულტურისა და პრაქტიკის განუყოფელი ნაწილი 
გახდება.

ვაშინგტონმა (2004) სამსაფეხურიანი მოდელი 
შე  მოგვთა ვაზა იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რა 

ეტაპზეა კომპანია გენდერულად სენსიტიური შესყი-
დვების პროგრამის დანერგვის პროცესში:

 

საფეხური
პირველი

საფეხური
მეორე

საფეხური
მესამე

პირველ საფეხურზე მყოფ კომპანიებს, ჩვეულებრივ, გენდერულად 
სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის შემუშავების, განხორციელებისა და 
მონიტორინგის სტრატეგიები დასახული არ აქვთ. მართალია, მათ სურთ, 
ჰყავდეთ მრავალფეროვანი მიმწოდებლები, თუმცა ამისათვის საჭირო 

რესურსების მობილიზების პასუხისმგებლობა  ჯერ გათვითცნობიერებული არ 
აქვთ. . პირველ საფეხურზე მყოფი კომპანიები ცნობადობის გაზრდის მიზნით 

ერთობლივი ადვოკატირების კამპანიებში კი მონაწილეობენ, მაგრამ 
კონკრეტული ხელშესახები შედეგების მისაღწევას არ ცდილობენ. როგორც 

ვაშინგტონი აცხადებს, Fortune 1000-ის კომპანიათა უმრავლესობას 
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვის პროგრამები არ აქვს, ხოლო ვისაც აქვს 

- ძალიან მინიმალურ დონეზე.

მეორე საფეხურზე მყოფ კომპანიებს, ჩვეულებრივ,  დანერგილი აქვთ 
შესყიდვების ინკლუზიური პრაქტიკა თავიანთ ორგანიზაციებში. ეს კომპანიები 
რეგულარულად ცდილობენ, გადახედონ ამ პრაქტიკას, გააანალიზონ ხარჯვა  
და სხვა მრავალფეროვანი მიმწოდებლები აღმოაჩინონ. მართალია, ისინი 

მუდმივად ეძებენ თავიანთი მიწოდების ჯაჭვში სხვადასხვა საწარმოს 
ჩართვის შესაძლებლობებს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ 
შესყიდვების ინკლუზიური პრაქტიკა ამ კომპანიის განუყოფელი ნაწილია. 

იმ მცირე რაოდენობის კომპანიებს, რომლებმაც მესამე საფეხურს მიაღწიეს, 
უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამა და მისი 

განხორციელების სტრატეგია და მის მუდმივ, ყოველდღიურ მონიტორინგსა და 
ოპტიმიზაციას ახდენენ. ამ საფეხურზე შესყიდვების ინკლუზიური პრაქტიკა 

კომპანიის კულტურის განუყოფელი ნაწილია უკვე.
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ეს სამსაფეხურიანი მოდელი არა მხოლოდ 
შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამების შეფასე-
ბისთვის გამოიყენება, არამედ ის იმის გაგებაშიც 
ეხმარება კომპანიებს, თუ რატომ არ იძლევა 
მათი პროგრამები მოსალოდნელ ამონაგებს 
ინვესტიციებზე და რა უნდა შეიცვალოს წარმატების 
მისაღწევად.28 

ყველა კომპანიაში სხვადასხვანაირი შესყიდვების 
ინკლუზიური პრაქტიკა გხვდება ისეთი რიგი 
ფაქტორების გამო, როგორიცაა არსებული პროგრა-
მების განვითარების დონე, ინდუსტრია, ბიზნეს-

მოდელი და სტრატეგია. თითოეული სტრატეგია 
და სამოქმედო გეგმა კომპანიის საჭიროებებსა და 
მიზნებს უნდა მოერგოს. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია,  
კომპანიებმა ხელი შეუწყონ, რომ შესყიდვების 
ინკლუზიური პროგრამის განხორციელებაში ჩარ-
თულ თანამშრომლებს შეუზღუდავი წვდომა ჰქონ-
დეთ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან, მაღალი 
რგოლის მენეჯერებთან, მყიდველებთან და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა გენდერულად 
სენსიტიური შესყიდვები კომპანიის ბიზნეს-საქმი-
ანობისა და კომპანიის მსოფლმხედველობის განუ-
ყო ფელი ნაწილი გახდეს.

28 იხ. ასევე RGMA კორპორაციულ მიმწოდებელთა მრა-
ვალ ფეროვნების განვითარების ხუთი დონე ინკლუზიუ-
რი შესყიდვების პროგრამების დონის შესაფასებლად. 
აღნი შნული ხუთი დონეა:

 • დონე ნული: პროგრამა არ არსებობს
 • დონე 1: საწყისი პროგრამა
 • დონე 2: საბაზისო პროგრამა
 • დონე 3: ტრადიციული პროგრამა 
 • დონე 4: მაღალი დონის პროგრამა 
 • დონე 5: მსოფლიო კლასის პროგრამა

საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები

მიზანი 1: კორპორაციული პოლიტიკის ჩამოყალიბება და უმაღლესი რგოლის ხელმძღვანელობის 
მხარდაჭერის მოპოვება;

მიზანი 2: ქალი მიმწოდებლების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით  გეგმის შემუშავება;

მიზანი 3:  შიდა და გარე კომუნიკაციის დამყარება;

მიზანი 4: მიწოდების ჯაჭვში ქალი მიმწოდებლების ჩართვის შესაძლებლობების დადგენა; 

მიზანი 5: მიმწოდებელთა შესაძლებლობების განვითარების  პროცესის დანერგვა;

მიზანი 6: მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და მიზნების დასახვის მექანიზმების შექმნა;

მიზანი 7: მუდმივი გაუმჯობესების გეგმის ჩამოყალიბება;

მიზანი 8: მეორე რიგის შესყიდვების პროგრამის ჩამოყალიბება.

გადმოღებულია ეროვნულ უმცირესობათა მიმწოდებლების განვითარების საბჭოს (NSMDC) სტანდარტებიდან.

 ქალთა ბიზნესის ეროვნული საბჭო (2015). კვლე ვა 
ინკლუ ზიური მიწოდების ჯაჭვებში ქალების მონაწილე-
ო ბის შესახებ.

29 https://weconnectinternational.org/images/supplier
 inclusion/GoldStandard_Checklist_v1.pdf..
30 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3dbbf98a-f919
 408ebca0-700e4c5efecd/SheWorks+Final+Report.
 pdf?MOD=AJPERES.

II. საუკეთესო პრაქტიკის 
სახელმძღვანელო პრინციპები

რამდენიმე წამყვანმა ბიზნეს-ასოციაციამ საუკე-
თესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო პრინცი პები 
და ინსტრუმენტები ჩამოაყალიბა, რომლე ბიც 
კომპანიებს შესყიდვების ინკლუზიური პროგრა-
მების შექმნაში და/ან განვითარებაში ეხმარება. 
მსოფლიო მასშტაბით WEConnect International-
მა შეიმუშავა თვითშეფასების ინსტრუმენტი ე.წ. 
„ოქროს სტანდარტის ჩამონათვალი“ (“Gold Stan-

dard Checklist”), რომელიც მულტინაციონალურ 
კორპორაციებსა და სხვა ორგანიზაციებს მიმწო-
დებელთა მრავალფეროვნებისა და ჩართულობის 
პროგრამების შეფასებაში და გაუმჯობესებაში  
ეხმარება.29 აღნიშნული ჩამონათვალი ხუთ საკითხს 
მოიცავს: (ა) პოლიტიკის შეფასება; (ბ) დაგეგმვა; 
(გ) პროცესებისა და სტანდარტების გაუმჯობესება; 
(დ) გაზომვა, მონიტორინგი და ანგარიშგება; და (ე) 
ანგარიშვალდებულება. თითოეულ საკითხს ენიჭება 
ქულა30 და ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის მიზანი 
100 ქულის - „ოქროს სტანდარტის“ - მოპოვებაა.
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ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეროვნულ უმცი-
რესობათა მიმწოდებლების განვითარების საბჭომ 
(NSMDC), თავის პარტნიორებთან თანამშრომ-
ლობით, შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამების 
შემუშავებისა და შეფასების სტანდარტები შემოი ღო. 
NSMDC-ის ნებართვით აღნიშნული სტანდარტები 
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვებისთვისაა 
ადაპტირებული.

A. მიზანი 1: კორპორაციული 
პოლიტიკის ჩამოყალიბება და 
უმაღლესი რგოლის ხელმძღვანელობის 
მხარდაჭერის მოპოვება

ფუძემდებლური პრინციპი: აღმასრულებელი 
ხელმძღვანელობა განსაზღვრავს და დოკუმენტუ-
რად ასახავს გენდერულად სენსიტიურ პოლიტიკას, 
მათ შორის შედეგების წლიურ მიზნობრივ მაჩვენებ-
ლებს, ანგარიშვალდებულებასა და ანგარიშგებას 
ქალთა კუთვნილი ბიზნესების მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით.

წარმატების მაჩვენებლები:

1. კომპანიაში არსებობს გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვების პროგრამის ჩამოყალიბების ნება 
ხელმძღვანელობის დონეზე. 

2. კომპანიაში არსებობს გენდერულად სენსიტიური 
პროგრამის წერილობითი სახით გაწერილი 
პოლიტიკა, რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს 

აღმასრულებელი ხელმძღვანელობის პასუხის-
მგებ ლობას - ხელი შეუწყოს გენდერულად 
სენსიტიურ შესყიდვებს.

3.  გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პო-
ლი ტიკა დამტკიცებულია აღმასრულებელი 
დი  რექტორის მიერ და ამის შესახებ ინფორმი-
რებულია კომ პანიის ყველა თანამშრომელი.  

4. კომპანიათა უმრავლესობაში გენდერულად 
სენსი ტიური პოლიტიკა შესყიდვების ნაწილია, 
თუმცა ზოგჯერ ის, შეიძლება, კომპანიის „მრა-
ვალ ფეროვნების სტრატეგიის“ ნაწილი გახდეს.

5. აღმასრულებელ დირექტორს დანიშნული ჰყავს 
სრულ განაკვეთზე მომუშავე პერსონალი და 
გამოყოფილი აქვს რესურსები გენდერულად 
სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის განხორცი-
ელებისთვის.

6. პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით კომპანიაში 
შექმნილია აღმასრულებელი საკონსულტაციო 
საბჭო/კომიტეტი, რომელშიც შედის ყველა 
დაინტერესებული მხარე.

7. ხელმძღვანელობა უზრუნველყოფს, რომ გენდე-
რულად სენსიტიური შესყიდვები  კომპანიის 
საქმიანობის დაგეგმარების ყველა ეტაპზე იყოს 
გათვალისწინებული.

8. გენდერულად სენსიტიურ შესყიდვებზე ყველა 
რგოლის მენეჯერია ანგარიშვალდებული.

9. გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პრო-
გრამის შედეგები გათვალისწინებულია  კომპა-
ნიის ყველა ბიზნეს-დანაყოფის/განყოფილების 
წლიურ შეფასებაში.

ჩანართი 17
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები - ბიზნეს-სტრატეგიის არსებითი კომპონენტი 

იმისათვის, რომ გენდერულად სენსიტიური შეს-
ყიდვების პოლიტიკამ შედეგი მოიტანოს, იგი 
მკაფიო არგუმენტაციას უნდა ეფუძნებოდეს. 
აუცილებელია, ასევე, რესურსების გამო ყოფა 
პროგრამის დასანერგად და ანგარიშვალდე-
ბუ  ლების გათვალისწინება. მაღალი რგოლის 

მე ნეჯერები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაითა ვი-
სებენ გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამას, თუ იგი კომპანიის მისიისა და ბიზნეს-
სტრატეგიის არსებითი ნაწილი იქნება  (ფოსტერის 
ბიზნესის სკოლა, 2009).
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B. მიზანი 2: გეგმის შემუშავება ქალი 
მიმწოდებლების შესაძლებლობების 
განვითარების მიზნით 

ფუძემდებლური პრინციპი: კომპანიაში გენდე-
რულად სენსიტიური შესყიდვების გეგმის არსებობა  
იმის უზრუნველმყოფელია, რომ მრავალფეროვანი 
შესყიდვების დანერგვის პასუხისმგებლობას მთელი 
კომპანია იზიარებს. ეს კი თავისთავად გულისხმობს 
ქალ მიმწოდებელთა შესაძლებლობების განვი-
თა რების მიზნით, კონსულტანტებისა და სხვადა-
სხვა ორგანიზაციების ჩართულობით გეგმის შემუ-
შავებასაც.

წარმატების მაჩვენებლები:

1.  გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების გეგმა 
მკაფიო არგუმენტაციას ეფუძნება კომპანიის 
ფასეულობების გათვალისწინებით.

2.  აღნიშნულ გეგმას რეგულარულად გადახედავს 
უმაღლესი რგოლის ხელმძღვანელობა.

3.  კომპანიაში არსებობს ქმედითი, დარგთაშორისი 
ფუნქციების მქონე მმართველი კომიტეტი, რო-
მელიც გენდერულად სენსიტიური შესყიდვე ბის 
საკითხებზე მუშაობს.

4.  გეგმა მოიცავს ქალი მიმწოდებლების მოძი-
ებისა და განვითარების მეთოდოლოგიას.

5.  ქალი მიმწოდებლების ჯგუფებისგან მიღებულ 
უკუკავშირს მიმწოდებელთა განვითარების 
პრო ცესში ითვალისწინებენ.

6.  შესყიდვების პროგრამა ყველა ეტაპზე უწყობს 
ხელს სტატუსის მქონე ქალების კუთვნილი 
საწარმოების ჩართვას მიწოდების ჯაჭვში.

7. შესყიდვების პროგრამისთვის აუცილებელი 
პროცესები, მასალები, პერსონალი და რესურ-
სები გათვალისწინებულია.

8.  გარდა შესყიდვების დეპარტამენტისა, გეგმის 
განსახორციელებლად საჭირო ფუნქციები და 
პასუხისმგებლობები გაწერილია სხვა ბიზნეს-
დანაყოფების საქმიანობაშიც. 

9. გაყიდვების დეპარტამენტის წარმომადგენლე-
ბისთვის შემუშავებულია სახელმძღვანელო, 
რათა მათ გენდერულად სენსიტიურ შესყიდვე-
ბთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები მარტი-
ვად აწარმოონ. 

10. თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასებისას 
ითვა ლისწინებენ გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვების გეგმის შედეგებს.

11. გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები გათვა-

ლის წინებულია ბიზნესის დაგეგმვის ყველა 
ეტაპზე და იგი კომპანიის განუყოფელ ნაწილს 
წარმოადგენს.

12. შესყიდვების პროგრამის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელი პირები კარგად არიან გათ-
ვით  ცნობიერებულნი კომპანიის ძირითად საქ-
მი  ა ნობაში. 

C. მიზანი 3: შიდა და გარე კომუნიკა-
ციის დამყარება

ფუძემდებლური პრინციპი: შესყიდვების პრო-
გრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები 
რეგულარულად ახდენენ კომუნიკაციას პროგრამის  
დაგეგმვის, განხორციელებისა და მიღწევების 
შესახებ.

წარმატების მაჩვენებლები:

1.  შესყიდვების პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 
რეგულარულად ვრცელდება  კომპანიის შიგნით,  
მრავალი საშუალებით, როგორიცაა: წლი-
ური ანგარიშები, ბროშურები, საინფორმაციო 
სტატიები, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მა-
სალები და ა.შ.

2. ინფორმაცია გენდერულად სენსიტიური შესყიდ-
ვების შესახებ რეგულარულად ვრცელდება 
შიდა დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

3. ინფორმაცია გენდერულად სენსიტიური შეს-
ყიდ ვების შესახებ საორიენტაციო სესიის 
ფარგლებში მიეწოდებათ ახალ თანამშრომ-
ლებს.

4.  გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების შესახებ 
რეგულარული და სპეციალური სწავლება 
უტარ დება შესყიდვების პროგრამის მთელ 
გუნდს.

5.  აღნიშნული სწავლება უტარდებათ, ასევე, სხვა 
ბიზნეს-დანაყოფებს. 

6.  კომპანია ხელს უწყობს ქალ მიმწოდებლებს 
სტატუსის მიღებასა და გარე ტრენინგების 
გავლაში.

7.  მიმწოდებლებს განემარტებათ მიმწოდებელთა 
შერჩევის კრიტერიუმები და შესყიდვების პრო-
ცესები.

8.  მიმწოდებლებს, რომლებმაც ვერ გაიმარჯვეს 
ტენდერში, ეგზავნებათ უკუკავშირი, რათა ხარ-
ვეზები მომავალში გამოასწორონ.

9.  ქალების კუთვნილი უმსხვილესი საწარმოები 
კარგად არიან ინფორმირებულნი კომპანიის 
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შესყიდვების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ.
10. კომპანიაში არსებობს დაინტერესებულ მიმწო-

დებლებთან სწრაფი და ეფექტური კომუნი-
კაციის სისტემა. 

11. კომპანიის წარმომადგენლები აქტიურად 
თანამშრომლობენ იმ ორგანიზაციებთან, რომ-
ლე ბიც შესაბამის სტატუსს ანიჭებენ ქალე ბის 
კუთვნილ ბიზნესებს. 

12. საქმიან მედიაში რეგულარულად ქვეყნდება 
სტატიები და რეკლამები ქალი მიმწოდებლების 
შესახებ.

13. კომპანიის წარმომადგენლები მონაწილეობენ 
სავაჭრო ფორუმებსა და მსგავს ღონისძიებებში, 
მათ შორის, რეგიონული დონის ღონისძიებებში.

14. გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პრო-
გრამის შედეგები კომპანიის წლიურ ანგარიშში 
და/ან კორპორაციული პასუხისმგებლობის შე-
სა ხებ ანგარიშში ქვეყნდება.

ჩანართი 18
ურთიერთობა პოტენციურ მიმწოდებლებთან

Walmart-ი ერთ-ერთი იმ კომპანიათაგანია, რო-
მელიც მუდმივად ცდილობს თავის მიწოდების 
ჯაჭვში მრავალფეროვანი მიმწოდებლის 
ჩართვას. ამ მიზნით მან ჩამოაყალიბა ინკლუზი-
ური შესყიდვების მსოფლიო დონის პრო გრამა, 
რომლის ფარგლებშიც  სხვადასხვა მრავალფე-
როვანი მიმწოდებლის მოსაზიდად და ასევე, 
თავისი კორპორაციული პასუხისმგებლობის შე-
სახებ საზოგადოების ინფორმირებისთვის შიდა და 
გარე კომუნიკაციის სტრატეგია დანერგა. ქვემოთ 
მოცემულია ამონარიდი Walmart-ის აღნიშნული 
სტრატეგიიდან:

გახდი მრავალფეროვანი მიმწოდებელი

როგორც მსოფლიოს უდიდესი საცალოდ მო-
ვაჭრე, Walmart-ი ცდილობს, იზრუნოს თა-
ვისი მომხმარებლების ცხოვრების დონის 
გაუმჯო ბესებაზე მათი ფინანსების დაზოგვის 
გზით. ეს კონცეფცია ჩვენს ყოველდღიურ გა-
და წყვეტილებებს უდევს საფუძვლად. ამ ვალ-
დებულების შესრულების ერთ-ერთი გზა 
მრავალ ფეროვნების ჩართვაა ორგანიზაციის 
ყველა ასპექტში - დაწყებული ჩვენი გუნდიდან, 
დასრულებული იმ მიმწოდებლებით, რომლებთან 
ერთადაც ვმუშაობთ ისეთი პროდუქციისა და 
მომსახურების მიწოდებაზე, როგორიც სურთ და 
სჭირდებათ ჩვენს მომხმარებლებს. 

ამგვარი საჭიროებების დაკმაყოფილების შესა-
ძლებ ლობას კი სწორედ შესყიდვების ინკლუზიური 
პროგრამა გვანიჭებს. აღნიშნული პროგრამის 
ფარგლებში ჩვენ ვმუშაობთ უმცირესობის წარ-
მომადგენლებთან, ქალებთან, ვეტერანებსა 
და შშმ პირებთან და მათ თავიანთი ბიზნესების 
გაფართოების შესაძლებლობას ვაძლევთ.

• 2016 ფინანსური წლის განმავლობაში შესყიდ-
ვების პროგრამაში ქალებისა და უმცირესობათა 
წარმომადგენლების კუთვნილი ბიზნესების 
წილმა დაახლოებით 14.7 მილიარდი აშშ 
დოლარი შეადგინა. ამ თანხიდან 12.1 
მილიარდი აშშ დოლარი პირდაპირი ხარჯია, 
ხოლო 2.6 მილიარდი აშშ დოლარი - მეორე 
რიგის შესყიდვებზე გაწეული ხარჯი.

• ჩვენ პასუხისმგებლობა ავიღეთ, რომ კომპა-
ნიის ზომისა და მასშტაბის შესაბამისად, 
ქალების გაძლიერებისთვის სერიოზულ ნა-
ბი ჯებს გადავდგამდით. წაიკითხეთ მეტი 
ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასთან 
დაკავ ში რებული ჩვენი ინიციატივის შესახებ.

• ჩვენ ისეთ წამყვან ორგანიზაციებთან 
ვთანამშრომ ლობთ, რომლებიც პოტენციურ 
მრავალფეროვან მიმწოდებლებთან გვაკავში-
რე ბენ. ეს ორგანიზაციებია: ეროვნულ უმცი-
რესობათა მიმწოდებლების განვითარე-
ბის საბჭო (NSMDC), ქალთა მეწარმეობის 
ეროვნული საბჭო (WBENC), აშშ-ის პანა-
ზიურ-ამერიკული სავაჭრო პალატა (US-
PAACC) და USLBN-ის შშმ მიმწოდებელთა 
მრავალფეროვნების პროგრამა (DSDP), ასევე 
WEConnect International. 

მრავალფეროვან მიმწოდებლებთან მუშაო ბით 
ჩვენ მრავალფეროვანი ბიზნესების მნიშვნე-
ლოვანი ზრდისა და განვითარების შესაძლებ-
ლობას უზრუნველვყოფთ. ჩვენ უფრო ფართო 
ასორტიმენტის და უფრო ხელმისაწვდომ პრო-
დუქტებს ვთავაზობთ მომხმარებელს, რითაც  
წვლილი შეგვაქვს იმ თემების ეკონომი კურ 
გაძლიერებაში, რომლებსაც ვემსახურებით. 
ჩვენ მუდმივად ვეძებთ მრავალფეროვან მიმწო-
დებლებს, რომლებსაც მომხმარებლისთვის ხელ-
მი საწვდომი პროდუქციის  მიწოდებაში დახმა რე-
ბა შეუძლიათ.

წყარო: http://corporate.walmart.com/suppliers/supplier-diversity.
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D. მიზანი 4: მიწოდების ჯაჭვში 
ქალი მიმწოდებლების ჩართვის 
შესაძლებლობების დადგენა

ფუძემდებლური პრინციპი: ამ შესაძლებლობების 
დადგენის მიზნით კომპანიის მთლიანი ხარჯე-
ბის ანალიზს (ბიზნეს-დანაყოფის/განყოფილების 
მიხე დვით) გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გენ-
დერუ ლად სენსიტიური შესყიდვის პროგრამის 
წარმატებისთვის. კომპანია წარმატებით ახერ ხებს 
ქალი მიმწოდებლების აღმოჩენას, მათ დაკონტრა-
ქტებასა და მუდმივად მათი შესაძლებლობების 
განვითარების ხელშეწყობას.  

წარმატების მაჩვენებლები:

1. გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები ოფი ცი-
ალურად ინტეგრირებულია კომპანიის სტრა-
ტეგიული შესყიდვების პროცესში.

2.  გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პრო-
გრამა კომპანიის ოფიციალური შესყიდვების 
პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია.

3.  გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პრო-
გრამა მიზნად ისახავს გრძელვადიანი, წარმა-
ტებული შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას.

4.  ქალების კუთვნილი ბიზნესების გაძლიერებაზეა 
ორიენტირებული კომპანიის ერთი ან მეტი 
სტრატეგიული მიმართულება დაგეგმვის თი-
თოეულ ციკლში.

5.  კომპანიის შესყიდვების ხარჯებში მნიშვნე-
ლოვანი წილი ქალების კუთვნილ ბიზნესებზე, 
მათ შორის არატრადიციულ სფეროებში არსე-
ბულ ბიზნესებზე, მოდის. 

6.  კომპანიაში დანერგილია პროცესი, რომელიც 
ყველა არსებული კონტრაქტის დედლაინის 

შეტყობინების შესაძლებლობას იძლევა:
 ა. მიმწოდებლებთან უწყვეტი საქმიანობის 

შენარჩუნების მიზნით.
 ბ. მიმწოდებლებისთვის ახალი შესაძლებლო-

ბების გამონახვის მიზნით.
7.  კომპანიას ჩამოყალიბებული აქვს პროცესი, 

რომლის მეშვეობითაც თავის მინიმალურ 
მოთხოვნებს ადგენს და  ქალი მიმწოდებლების 
ინტერესების გათვალისწინებას უზრუნველ-
ყოფს ამ პროცესში.

8.  ტენდერის მინიმალური მოთხოვნები შედგე-
ნილია იმ ფორმით, რომ ითვალისწინებს ქალი 
მიმწოდებლების საჭიროებებს და ადგენს ქალი 
მიმწოდებლების ჩართულობის მინიმალურ 
ზღვარს. 

9.  არსებობს მონიტორინგის პროცესი, რომელიც 
სააპლიკაციო პროცესში ქალი მიმწოდებლების 
ჩართულობის დონეს აფასებს.

10. კომპანია თანამშრომლობს სხვადასხვა ქსე-
ლებთან და ორგანიზაციებთან, რომლებიც 
მოწინავე მიმწოდებლების შესახებ ინფორ-
მაციას ცვლიან.  

11. ქალების კუთვნილი ბიზნესები ნელ-ნელა 
იწყებენ აუთვისებელი პროდუქტების/მომსახუ-
რების ბაზრების ათვისებას. 

12.  კომპანია უზრუნველყოფს, რომ მიმწოდებლების 
შერჩევის პროცესი მიმდინარეობდეს სამარ-
თლია ნად და სახელმძღვანელო პრინციპებზე 
დაყრდნობით.

13. შესყიდვების პროცესის შესახებ ინფორმაცია 
დეტალურად მიეწოდებათ კომპანიის ბიზნეს-
დანაყოფებსა და ქალ მიმწოდებელთა ჯგუფებს.  

14. კომპანია რეგულარულად გადახედავს შეს-
ყიდვე ბის პოლიტიკასა და პრაქტიკას ქალე-
ბის კუთვნილი ბიზნესების წინაშე არსებული 
დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად. 

ჩანართი 19
Citi – ინოვაციური იდეები მიმწოდებელთა მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის

ცნობადობის ამაღლების მიზნით Citi-მ თავის 
მრავალ ფეროვან მიმწოდებლებს შესთავაზა მთე-
ლი რიგი ინოვაციური იდეებისა, როგორიცაა:

• მომსახურებების შესყიდვა – Citi მრავალ-
ფეროვანი გამოცდილების მოსაზიდად ისეთ 
პროაქტიულ მეთოდებს იყენებს, როგორიცაა  
საბუღალტრო, იურიდიული,  საკონსულტაციო, 

ფინანსური მართვის გარე მომსახურებაზე (ე.წ. 
აუთსორსზე) გატანა.  

• შესაძლებლობათა განვითარება - Citi ყოველ-
წლიურ სემინარებს აწყობს თემაზე „ბიზნესის 
კეთება“, სადაც არსებულ და პოტენციურ მიმწო-
დებლებთან მომავალი თანამშრომლობის შესა-
ძლებლობებს განიხილავს.

• თანამშრომლობა - ყოველ წელს Citi მას-
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პინძლობს საქმიან საუზმესა და საინფორ მა-
ციო შეხვედრას სხვადასხვა ბროკერებისა და 
დილერების მონაწილეობით. ღონისძიების 
მიზანი ახალი ბიზნეს-შესაძლებლობების 
აღმოჩენა და ინფორ მაციის გაზიარებაა. საუზმეს 
Citi-ს შესყიდვების გუნდი და ინვესტიციების 
მოზიდ ვის გუნდი უძღვება და მას ამ ორივე 
ჯგუფის, ასევე, მუნიციპალიტეტების, ხაზინისა 
და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები 
ესწრე ბიან.

• მეორე რიგის შესყიდვები/კონტრაქტების 
გაფორმე ბა - Citi მოუწოდებს თავის მიმწოდებ-
ლებს, გაითვალისწინონ ქვეკონტრაქტების 
გაფორმების შესაძლებლობა სხვა მრავალფე-
როვანი მიმწოდებლებისთვის.

• ლიდერთა ქსელი - ლიდერები ყოველ თვი-
ურად ხვდებიან Citi-ს შესყიდვების გუნდს და 
განიხილავენ და აფასებენ პროგრესს, ასე-
ვე, განიხილავენ სხვა მიმწოდებლებთან თა-
ნამშრომ ლობის შესაძლებლობას. მსგავს 
პრაქტიკას იყენებს ორგანიზაცია Global Plans-
იც. აზიის, ლათინური ამერიკის, კანადისა 
და ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და 
აფრიკის რეგიონული ლიდერები იკრიბებიან 
და სახავენ მიზნებს, რომელიც არა მხოლოდ 
მიმწოდებელთა მრავალფეროვნებასა და 
ჩარ თულობაზეა ფოკუსირებული, არამედ შეს-
ყიდ  ვების პროგრამების განვითარებასა და 
მდგრა დობაზეც.

E. მიზანი 5: მიმწოდებელთა 
შესაძლებლობების განვითარების 
პროცესის დანერგვა

ფუძემდებლური პრინციპი: შესყიდვების პროგრა-
მის ფარგლებში დანერგილია, მიმდინარეობს და 
მუდმივად უმჯობესდება ქალის მიმწოდებლების 
შესაძლებლობების განვითარების პროცესი, რაც 
გლობალური კონკურენციისთვის ქალების კუთვნი-
ლი ბიზნესების მომზადებას უწყობს ხელს.

წარმატების მაჩვენებლები:

1. დანერგილია მენტორობის პროგრამები, რომ-
ლე ბიც მოიცავს შემდეგს:

 ა. ურთიერთობების ჩამოყალიბება ერთმანეთის 
მიმართ ნდობის გაძლიერების მიზნით; 

 ბ. ინდივიდუალური ქოუჩინგი – ურთიერთობა 
მსგავსი ფუნქციების შემსრულებელ პირებთან, 
მაგ. ფინანსისტების ფინანსისტებთან და ა.შ.;

 გ. კონსულტაცია ბიზნეს-პროცესის გაუმჯობესების 
შესახებ.

2. ჩამოყალიბებულია და ხორციელდება ტრენინგ 
პროგრამები, რომლებიც მოიცავს შემდეგს:

 ა. ტრენინგი მიმწოდებლებისთვის კომპანიის 
მიზნების, კორპორაციული კულტურისა და მიწო-
დების ჯაჭვის ტენდენციების შესახებ;

 ბ. „უნივერსიტეტები,“ ანუ ოფიციალური სასწავ-
ლო პროგრამები;

 გ. შიდა ტრენინგი ყველა მიმწოდებლისთვის 
(მეთოდიკა „ექვსი სიგმა“, ხარისხი, უსაფრთხო-
ება, ეფექტიანი კომუნიკაცია, მოლაპარაკებები 
და ა.შ.);

 დ. ტრენინგები ქალების კუთვნილი ბიზნესები-
სთვის;

 ე. სტიპენდიის პროგრამები ქალების კუთვნილი 
ბიზნესებისთვის.

3. ჩამოყალიბებულია და ხორციელდება შესა-
ძლებ ლობათა განვითარების პროგრამები, რო-
გორიცაა:

 ა. ერთობლივი საწარმოებისა და მოქმედი 
სტრა ტეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბების 
ინიციატივები;

 ბ. კომპანიის შერწყმისა და შესყიდვის ინიცია-
ტივები;

 გ. ტექნიკური დახმარების პროგრამები ისეთ 
სფეროებში, როგორიცაა: მარკეტინგი, მენეჯმენ-
ტი, ბუღალტერია, საერთაშორისო ვაჭრობა, 
წარმოება, ფინანსები და სხვ.
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ჩანართი 20
მიმწოდებელთა განვითარების საუკეთესო პრაქტიკა 

Accelerate 20/20: პროგრამა „მცირე ბიზნესის 
აქსელერატორი“

ნიუ-იორკისა და ნიუ-ჯერსის უმცირესობათა წარ-
მო მადგენელი მიმწოდებლების განვითარების 
საბჭომ ისეთ სპონსორებთან ერთად, როგორებიც 
არიან Prudential, Time Warner და Citi, შვიდ-
თვიანი პროგრამა ჩამოაყალიბა ნიუ-იორკის/
ნიუ-ჯერსის ტერიტორიაზე. ამ სასაწავლო პრო-
გრამის ფარგლებში კომპანიები ქოუჩების როლს 
ასრულებდნენ ქალების კუთვნილი და სხვა 
მცირე ბიზნესებისთვის, რომელთაც  საკუთარი 
ბიზნესისა და მომგებიანობის გაზრდის და ადგი-
ლობრივ ეკონომიკაში დადებითი როლის შესრუ-
ლების მზაობა ჰქონდათ. Accelerate 20/20 
კომპანიების ერთობლივი ძალისხმევაა - იმუშაონ 
ერთმანეთისგან უკუკავშირის მიღებისა და  და 
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით.
(http://nynjmsdc.org/programs/)

პრეზიდენტი ქალების საგანმანათლებლო ორ
გა  ნი ზაციის არაოფიციალური შეხვედრების სე
რიები

პრეზიდენტი ქალების საგანმანათლებლო ორგა-
ნიზაცია (WPEO) აშშ-ში ქალთა კუთვნილი ბიზნესების 
არაკომერციული ორგანიზაციაა. ჯგუფი მთელ 
რიგ არაოფიციალურ შეხვედრებს ასპონსორებს 
ბიზნესის მფლობელი ქალებისთვის, სადაც ლი-
დერები მათი ინტერესის სფეროში შემავალ სხვა-
დასხვა საკითხებზე საუბრობენ. მაგალითად, Citi-ს 
შესყიდვების გუნდის წარმომადგენელმა სემინარი 
ჩაატარა მდგრადობის შესახებ, ხოლო Morgan 
Stanley-ის წარმომადგენელმა - შესყიდვების პრო-
ცესის  მართვის შესახებ.
(http://wpeo.us/about-us/overview/)
 

F. მიზანი 6: მონიტორინგის, 
ანგარიშგებისა და მიზნების დასახვის 
მექანიზმების შექმნა

ფუძემდებლური პრინციპი: გენდერულად სენსი-
ტიური შესყიდვების ფარგლებში ამბიციური მიზნე-
ბის დასახვა, ამ მიზნების მიღწევის მონი ტო რინგი 
და ანგარიშგება უზრუნველყოფს ანგარიშვალ დებუ-
ლებას და აღიარებას.

წარმატების მაჩვენებლები:

1. არსებობს  გენდერულად სენსიტიური შესყიდვე-
ბის მონიტორინგის სისტემა, რომელიც ანგა-
რიშ გების შესაძლებლობას იძლევა (ქალთა 
კუთვნილ ბიზნესებზე დახარჯული თანხების 
მონიტორინგის შესაძლებლობას ბიზნეს-დანა-
ყოფის/დეპარტამენტის, მყიდველის, საქონ ლის, 
გეოგრაფიული არეალის, ხარჯების შემცირების 
თვალსაზრისით და ა.შ.).

2. აღირიცხება ქალების კუთვნილი ბიზნესების 
ჩართვით დაზოგილი თანხები.

3.  ხდება მიმწოდებელთა სიის წარმოება მიწო-
დების ჯაჭვში არსებული ქალთა კუთვნილი 
ბიზნე სების დასადგენად.

4. არსებობს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მიზნები, 
რომლებზე დაყრდნობითაც კომპანია ზომავს 
გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრა-
მის შედეგებს: მაგალითად, ქალ მიმწოდებელთა 
ყოველწლიური პროცენტული ზრდა, ხარჯვისა 
და ათვისების პროცენტული ზრდა და ა.შ. 
მიზნები რეგულარულად გადაიხედება. ამასთან 
ერთად, კომპანიაში არსებობს ანგარიშგებაზე 
პასუხისმგებელი პირიც.

5. პროგრამასთან დაკავშირებული ანგარიშგების 
შედეგები რეგულარულად წარედგინება უმაღლე-
სი რგოლის  მმართველ გუნდს, აღმასრულებელ 
დირექტორს, ფინანსურ დირექტორს და სხვ.

6. კომპანიაში დანერგილია შეფასების სისტემა 
შესრულებული საქმიანობის გასაზომად.

7. საქმიანობის შეფასებისას ითვალისწინებენ, 
მიღ წე ულია  თუ არა დასახული მიზნები. 

8. ანგარიშგების სისტემიდან ხდება ზუსტი ინფორ-
მაციის გენერირება ხარჯვის შესახებ სულ მცირე 
- კვარტალში ერთხელ მაინც.

9. გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები, თავის 
მხრივ, ხელს უწყობს ბაზარზე წვდომას, შემო-
სავ ლების ზრდასა და მომხმარებლების კმაყო-
ფილებას, რაც პროგრამის წარმატებასა და 
მდგრადობას განაპირობებს.
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ჩანართი 21
SMART მიზნების დასახვა

გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრა-
მის ეფექტიანობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნი შვნელოვანი ელემენტი მიზნების დასახვაა. 
ეს მნიშვნელოვანია კომპანიის სტრატეგიის 
განხორ ციელების ხელშეწყობის, პროგრესის 
მონი ტორინგისა და ანგარიშვალდებულების 
უზრუნ ველყოფისთვის. კომპანიის სტრატეგიებში 
დასახული უნდა იყოს SMART მიზნები (Specific 
- კონკრეტული, Measurable - გაზომვადი, Ac-
tionable -ქმედითი, Realistic - რეალისტური და 
Time-bound - დროში გაწერილი), რაც ორგა-
ნიზაციაში  შესაძლებელს გახდის ამ მიზნებს 
და ერთგვარი წარმატების საფუძველი იქნება 
(ფოსტერის ბიზნესის სკოლა, 2009).  SMART 

მიზნები გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამისთვის, შეიძლება, მოიცავდეს, მაგა-
ლითად:

• შესყიდვებზე გაწეულ ხარჯებში ქალების კუ-
თვნილი ბიზნესების წილის 10%-ით ზრდას 
მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში.

• ყველა კონტრაქტისა და ქვეკონტრაქტის 
5%-ში ქალების კუთვნილი ბიზნესების 
მონაწილეობას უზრუნველყოფას.

• ყოველ ფინანსურ კვარტალში ქალების კუთვნი-
ლი ბიზნესების ჩასართავად სულ მცირე, ხუთი 
ახალი შესაძლებლობის იდენტიფიცირებასა 
და სულ მცირე - ერთის ჩართვას.

G. მიზანი 7: მუდმივი გაუმჯობესების 
გეგმის ჩამოყალიბება

ფუძემდებლური პრინციპი: გენდერულად სენსიტი-
ური შესყიდვების პროგრამა რეგულარულად უნდა 
გადაისინჯოს, რათა შესაბამისობაში იყოს კომპა-
ნიის მიზნებთან და გეგმებთან.

წარმატების მაჩვენებლები:

1.  კომპანია რეგულარულად ატარებს გენდე-
რულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის 
შიდა აუდიტს.

2. კომპანია რეგულარულად ატარებს შიდა გა-
მოკითხვებს იმისათვის, რომ შესყიდვების 
პროგრამა მომხმარებელთა მოლოდინებს 
აჭარბებდეს.

3.  კომპანიასა და ქალ მიმწოდებლებს შორის 
არსებობს მუდმივი კომუნიკაციის პროცესი, 

რაც ხელს უწყობს მიმწოდებლებს კონტრაქტის 
ფარგლებში აღებული ვალდებულებების 
შესრულებაში. კომპანია რეგულარულად ატა-
რებს ქალი მიმწოდებლების გამოკითხვას 
შესყიდვების პროცესის  გაუმჯობესების მიზნით.

4. კომპანია საკუთარი შესყიდვების პროცესს 
მუდმივად ადარებს  სხვა კომპანიების პრაქტი-
კას, საუკეთესო მაგალითების გადმოღების 
მიზნით.

5. შემუშავებულია გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვების სტრატეგია, მათ შორის, მრავალ-
წლიანი გეგმები, რომლებიც შეესაბამება 
კომპანიის ფასეულობებს, ზოგად სტრატეგიასა 
და კომპანიის ყველა დანაყოფის სტრატეგიებს, 
მათ შორის შესყიდვების სტრატეგიებს.

6.  შესყიდვების პროგრამის დასახვეწად, კომპანია 
ახდენს შესყიდვების სხვადასხვა პრაქტიკის 
პილოტირებას, რათა წინასწარ განჭვრიტოს 
ინოვაციური სტრატეგიები.
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ჩანართი 22
შედარებითი ანალიზი

ორგანიზაციები სულ უფრო მეტად იყენებენ 
შედარებითი ანალიზის სხვადასხვა ინსტრუმენტებს 
მათი ბიზნეს-ოპერაციებისა თუ პროგრამების 
ეფექტიანობის გასაზომად. შედარებითი ანალიზი 
გულისხმობს საკუთარი კომპანიის ძირითადი 
მაჩვენებლების ან ბიზნეს-პრაქტიკის შედარებას 
დარგის ლიდერებთან ან დარგის საუკეთესო 
პრაქტიკასთან. შედარებითი ანალიზის მიზნებია 
(1) იმის დადგენა, თუ სად და რა გაუმჯობესებაა 
საჭირო; (2) იმის გაანალიზება, თუ როგორ 
მიაღწიეს სხვა ორგანიზაციებმა მაჩვენებლების 
მაღალ დონეებს, და (3) აღნიშნული ინფორმაციის 
გამოყენებით საქმიანობის გაუმჯობესება.31 

შედარებითი ანალიზი მნიშვნელოვანი ინსტრუ-
მენტია შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამების, 
მათ შორის, ქალების კუთვნილ ბიზნესებზე 
მიმართული პროგრამების, ეფექტიანობის შესა-
ფასებლად. მაგალითად, მსოფლიო მასშტაბით 
WEConnect International-მა შეიმუშავა თვითშე-
ფასების ინსტრუმენტი ე.წ. „ოქროს სტანდარტის 
ჩამონათვალი“ (“Gold Standard Checklist”), 
რომელიც მულტინაციონალურ კორპორაციებსა და 
სხვა ორგანიზაციებს მიმწოდებელთა მრავალფე-
როვნებისა და ჩართულობის პროგრამების შეფა-
სებაში და გაუმჯობესებაში  ეხმარება.32 

მსგავსად ამისა, გაერთიანებული სამეფოს უმცი-
რესობათა წარმომადგენელი მიმწოდებლების 
განვითარების საბჭო ამჟამად მუშაობს ონლაინ 
ინსტრუმენტის შექმნაზე, რომელიც ორგანი-
ზაცი ებს მიმწოდებელთა მრავალფეროვნების 
პრო გრა მების ეფექტიანობის შეფასებისა და 
ინვესტიციებზე ამონაგების გაზომვის საშუალებას 
მისცემს. ეს ხორციელდება Accenture და CVM 
Solutions-თან პარტნიორობის საფუძველზე. 
სხვა ორგანიზაციები, როგორიცაა, მაგალითად, 
Calvert Investments, შედარებითი ანალიზის 
ინსტრუმენტს შესყიდვების პროგრამების საერ-
თა შორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან შე და-
რების მიზნით იყენებენ. Calvert-ი კომპანიებს 

ანიჭებს ქულებს Standards & Poor 100-ში 
მრავალფეროვნების 10 ინდიკატორის  მიხე-
დვით. ეს Calvert-ს იმ ნიშნულის დადგენის საშუ-
ალებას აძლევს, რა ნიშნულზეც თითოეული 
კომპანია საუკეთესო პრაქტიკას აჩვენებს ათივე 
მაჩვენებლის მიხედვით (Calvert, 2015).

სამხრეთ ამერიკაში Itaipu Binacional-მა შედა-
რებითი ანალიზის ინსტრუმენტი შექმნა იმის 
შესაფასებლად, თუ რამდენად წარმატებით 
ნერ გავდნენ მისი მიმწოდებლები და სხვა კომ-
პანიები ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 
(WEPs) პრაქტიკაში. Itaipu Binacional, რომელიც 
წარმოადგენს ბრაზილიისა და პარაგვაის ერთობ-
ლივ საწარმოს, ჰიდროელექტროენერგიის უდი-
დესი მწარმოებელია მსოფლიოში. 2003 წელს 
კომპანიამ გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებლობა 
თავისი სოციალური პასუხისმგებლობის 
ფარგლებში აღიარა. იმ დროიდან Itaipu-მ წამოიწო 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 
პროგრამა და თავის მიმწოდებლებსა და სხვა 
ბრაზილიურ კომპანიებსაც იგივეს გაკეთებისკენ 
მოუწოდა. Itaipu-ს გენე რალურმა დირექტორმა 
ხელი მოაწერა ქალთა გაძლიერების პრინციპების 
ხელშეწყობის დეკლა რაციას. 2012 წელს გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციამ და გაეროს გლობალურმა 
კომპაქტმა Itaipu ქალთა გაძლიერების ხელ-
შეწყობის საკითხებში სანიმუშო კომპანიად 
აღი არა (Itaipu Binacional, თარიღი არ არის 
მითითებული).

გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისა და 
ქალთა გაძლიერების თავისი პასუხისმგებლობის 
ფარგლებში Itaipu-მ შედარებითი ანალიზის 
ინსტრუმენტი შექმნა იმის შესაფასებლად, 
თუ რამდენად წარმატებით ნერგავენ მისი 
მიმწო  დებლები და სხვა კომპანიები ქალთა 
გაძლიერების შვიდ პრინციპს პრაქტიკაში. Itaipu 
ყოველ წელს საჯაროდ ავლენს იმ კომპანიებს, 
რომლებმაც ამ მიმართულებით საუკეთესოდ 
იმუშავეს.

31 http://www.businessdictionary.com/definition/benc
 marking.html.
32 https://weconnectinternational.org/images/supplie
 inclusion/GoldStandard_Checklist_v1.pdf.
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H. მიზანი 8: მეორე რიგის შესყიდვების 
პროგრამის ჩამოყალიბება

ფუძემდებლური პრინციპი: მეორე რიგის შესყიდ-
ვების პროგრამები ხელს უწყობს სულ უფრო და 
უფრო მეტი გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამის დანერგვას, რაც, თავის მხრივ, უფრო 
მეტ შესაძლებლობებს ქმნის ქალთა კუთვნილი 
ბიზნესებისთვის.

წარმატების მაჩვენებლები:

1. კომპანიას დანერგილი აქვს მეორე რიგის 
შესყიდვების პროგრამა, რომელშიც წარმა-
ტებული შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამის 
ყველა კომპონენტია გათვალისწინებული, 
კერძოდ: ხელმძღვანელობის პასუხისმგებ-
ლობა, რესურსები, კონტრაქტის ენა, მიზნე-
ბის დასახვის პროცესი, პირველი რიგის 
მიმწოდებლების შერჩევა და ტრენინგი, ანგა-
რიშგება და აუდიტი, მიზნების შეუსრულებ-
ლობის შედეგები, წახალისების მექანიზმები და 
სხვა.

2.  მეორე რიგის შესყიდვების პროგრამის მიზნების 
დადგენა პირველი რიგის მიმწოდებლების 
ჩართულობით ხდება.

3. ჩამოყალიბებულია პირველი რიგის მიმწო-
დებლების შეფასების სისტემა, რაშიც გათვა-
ლის წინებულია მეორე რიგის შესყიდვე ბის 
პროგრამის შედეგები.

4.  ჩამოყალიბებულია სანქციები და კონკრეტული 
ხელშემწყობი ქმედებები იმ შემთხვევისთვის, 
თუ პირველი რიგის მიმწოდებლები დასახულ 
მიზნებს ვერ მიაღწევენ.

5.  ინდუსტრიის გათვალისწინებით მიზნები უნდა 
იყოს გონივრული და უწყვეტ გაუმჯობესებაზე 
ორიენტირებული.

6. არსებობს დამატებით შესაძლებლობების 
განვითარების პროგრამები, რომლებიც განკუ-
თვნილია იმ ქალების კუთვნილი ბიზნესე-
ბისთვის, შესყიდვების პროგრამაში ჩართული 
დეპარტამენტებისა თუ სხვა ინდივიდებისთვის, 
რომლებიც პროგრამის მიზნებს ვერ ასრუ-
ლებენ.

7. კომპანიის შესყიდვების პროცესი სტატუსის 
მიმნიჭებელი ორგანიზაციებისა და ქსელების 
სახელმძღვანელო მითითებებს უნდა ესადა-
გებოდეს. 

ჩანართი 23
მიწოდების ჯაჭვის ყველა დონეზე მონაწილეობის ხელშეწყობა 

იმისათვის, რომ ქალების კუთვნილი ბიზნესები 
მიწოდების ჯაჭვში ჩაებან,  კომპანიებმა უნდა 
მოუწოდონ და მოსთხოვონ კიდეც თავის 
კონტრაქტორებსა და ქვეკონტრაქტორებს, რომ 
თავიანთ კომპანიებში გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვების პროგრამები დანერგონ. სავარაუდოა, 
რომ ქალების კუთვნილი ბიზნესები მიწოდების 
ჯაჭვის ქვედა დონეზე უფრო შეაღწევენ, რადგან 
ამ დონეზე შესყიდვების მასშტაბი, რაოდენობა 
და  კომპლექსურობა უკეთ ესადაგება მიკრო და 
მცირე ბიზნესების შესაძლებლობებს.

კომპანიები, რომლებსაც კარგად განვითარებული 
შესყიდვების ინკლუზიური პროგრამები აქვთ, 
მიწოდების ჯაჭვის უფრო დაბალ დონეზე ინკლუ-
ზიურობის ხელშესაწყობად სხვადასხვა ტექნიკას 
იყენებენ. მაგალითად, კორპორაციამ Citigroup 
Inc. (“Citi”) შემოიღო „მიმწოდებლის პრინციპების 
დეკლარაცია“, რომელიც ეთიკურ, სოციალურ და 
გარემოსდაცვით პრინციპებს ადგენს და Citi-ს 
მიმწოდებლებს მოუწოდებს, იგივე გააკეთონ და 
გადაიღონ საუკეთესო პრაქტიკა. 

გარდა მიმწოდებლის პრინციპების დეკლარა-
ციისა, Citi-მ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
კითხვარის გამოყენებაც დაიწყო იმის შესაფა-
სებლად, თუ რამდენად კარგად ართმევენ თავს 
არსებული და პოტენციური მიმწოდებლები 
მმართვე ლობის, გარემოსდაცვით და მრავალ-
ფეროვნების საკითხებს. თუ კითხვარის საფუძვე-
ლზე მიღებული ქულები დაბალია, Citi უკუკავშირს 
აწვდის მიმწოდებელს და მომავალი წლის გან-
მავლობაში მუშაობს მასთან მისი პოლიტიკისა და 
პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით (Citi, 2015).

Citi-მ კორპორაციული პასუხისმგებლობის კი-
თხვა რის პილოტირება განახორციელა მალა-
იზიაში, ავსტრალიასა და ირლანდიაში, ხოლო 
2015 წლის აგვისტოდან აღნიშნული კითხვარი 
სატენდერო განაცხადის სავალდებულო ნაწი ლი 
გახდა ჩრდილოეთ და ლათინურ ამერიკაში. 2018 
წლისთვის Citi კორპორაციული პასუხისმგებ-
ლობის კითხვარის გავრცელებას ყველა რეგი-
ონში გეგმავს. 
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შესყიდვებზე გაწეული ხარჯების შემცირებას 
მთავრობებიც ცდილობენ სახელმწიფო შესყიდ-
ვების პროცესში უპირატესი შესყიდვების პო-
ლიტიკის ინტეგრირებით. მაგალითად, როდესაც 
კონტრაქტის ან ქვეკონტრაქტის მოსალოდნელი 
ღირებულება 650 000 აშშ დოლარს აღემატება 
და დამატებითი ქვეკონტრაქტების გაფორმების 
საშუალება არსებობს, აშშ-ში ფედერალური 
შესყიდვების სისტემა მთავარ კონტრაქტორებს 
ავალდებულებს, რომ მცირე ბიზნესები ქვე-
კონტრაქტების საფუძველზე დააკონტრაქტონ. 
ასეთი ღონისძიებები სხვადასხვა მცირე ბიზნესს, 
მათ შორის ქალების კუთვნილ მცირე ბიზნესებს, 
სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის მი-
ღების შესაძლებლობას აძლევს და ამას-
თანავე, აიძულებს მთავარ კონტრაქტორს, ამ 
მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად სტრა-
ტეგია წარმოადგინოს. ამასთან ერთად, 
კონტრაქტორები შეიძლება, დაჯარიმდნენ, თუ 
შეთანხმებული მიზნების მისაღწევად ყველა 
ზომას არ მიმართავენ (48 ფედერალური წესების 
კრებული, ქვეთავი 19.7 (აშშ)). 

ქვეკონტრაქტებთან დაკავშირებული გეგმები, 
სატენდერო დოკუმენტაციის განხილვისას, 
შეი ძლება, გადაწყვეტილების მიღების ერთ-
ერთი გადამწყვეტი ფაქტორიც კი გახდეს. 
ასეთ შემთხვევაში კომპანიებს სავალდებულო 
წესით მოეთხოვებათ, რომ ქვეკონტრაქტების 
გაფორმების შესახებ სატენდერო განაცხადში 
მიუთითონ. ქვეკონტრაქტებთან დაკავშირებული 
გეგმები სხვა (არათანხობრივ) ფაქტორებთან 
ერთად ფასდება და უპირატესობა იმ კომპანიას 
ენიჭება, რომლის შეთავაზებაც ფასისა და 
ხარისხის ოპტიმალურ შეფარდებას წარმოადგენს.

სამხრეთი აფრიკა ხელს უწყობს ინკლუზიურ 
შესყიდვებს თავისი „ფერადკანიანთა გაძლიე-
რების ყოვლისმომცველი (B-BBEE) პოლი-

ტიკით.33  კომპანიები, რომლებიც სახელმწიფო 
ან სხვა ტენდერებში მონაწილეობენ, შეფა-
სებისას პრეფერენციულ ქულებს იღებენ სერტი-
ფიცირებული B-BBEE სტატუსის დონეების 
შესაბამისად. მაქსიმალური 100 ქულიდან 
80 ქულა (უფრო მსხვილი ტენდერისას - 90 
ქულა) კომპანიას ფასის მიხედვით ენიჭება, 
ხოლო დარჩენილი 20 „პრეფერენციული“ 
ქულა (უფრო მსხვილი ტენდერისას - 10 ქულა) 
- სერტიფიცირებული B-BBEE სტატუსის დონის 
მიხედვით. ამგვარად, კომპანიებს  მათი სტატუსის 
დონის მაქსიმუმამდე აყვანის სტიმული აქვთ.

კომპანიის სტატუსის დონე  იმის მიხედვით 
ფასდება, თუ რამდენად შესაბამისობაშია 
კომპა ნიის პოლიტიკა და პრაქტიკა B-BBEE-ის 
წესებთან, რომლებიც ფერადკანიანი ადამიანების 
ეკონომიკური გაძლიერებისკენაა მიმართული. 
B-BBEE-ის წესები შეფასების უნივერსალურ 
სკალას იყენებს, რომელიც შვიდი ძირითადი 
ელემენტისგან შედგება: მფლობელობა, 
მართვა, თანასწორობა, უნარების განვითარება, 
პრეფერენციული შესყიდვა, საწარმოსა და 
მიმწოდებლის განვითარება და სოციალურ-
ეკო ნომიკური განვითარება. მაგალითად, ერთ 
რომელიმე კომპანიას მაქსიმალური ქულის 
მიღება შეუძლია მფლობელობის ელემენტში, 
ვინაიდან მას ფერადკანიანი ადამიანი ფლობს, 
ხოლო სხვა კომპანიამ, შეიძლება, მაქსიმალური 
ქულა უნარების განვითარების ელემენტში 
მიიღოს, რადგან ფერდკანიანი თანამშრომლების 
კომპეტენციების განვითარების პროგრამები აქვს 
დანერგილი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სისტემა 
სხვადასხვა ინიციატივების განსახორციელებლად 
ახალისებს კომპანიებს, რათა გამოცხადებულ 
ტენდერებში უპირატესობა მოიპოვონ მათი 
სტატუსისა და ქულების შესაბამისად. (Taylor and 
Roga, 2009; Quinot, 2013).

33 ფერადკანიანთა გაძლიერების ყოვლისმომცველი პო-
ლიტიკის 2013 წლის შესწორების აქტი # 46: „ფერდა-
კანიანთა  გაძლიერება ნიშნავს ყველა ფერდაკანიანი 
ადამიანის კონკურენტუნარიან ეკონომიკურ გაძლიე-
რებას, [მათ შორის], განსაკუთრებით, ქალების, მუშების, 
ახალგაზრდების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისა და 10 რეგიონში მცხოვრები ადამიანების გაძ-
ლი ერებას“.  
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III. სოციალური ინვესტიციების 
გამოყენება
რამდენიმე ორგანიზაცია მსოფლიოში ძა ლიან 
სპეციფიკურ სოციალურ ინვესტიციებს ახორ-
ცი ელებს ქალების კუთვნილ ბიზნესებში. ეს 
ინვესტიციები გაზომვადია და დროთა განმავ-
ლობაში კონკრეტული შედეგების დათვლის 
შესაძლებლობას იძლევა. ამგვარი ინვესტი-
ციები ხშირად ერთობლივად, სხვადასხვა კომპა-
ნიებთან, მთავრობებთან და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან პარტნიორობის საფუძველზე 
ხორციელდება ძალიან მაღალი პროფილის 
გლობალური პლატფორმების დახმარებით.

2013 წელს კლინტონის გლობალური ინიციატივის 
საფუძველზე, კერძო და არასამთავრობო სექტორში 
არსებულმა ორგანიზაციებმა ჩამოაყალიბეს 
პროგრამა „ქალების კუთვნილი ბიზნესების ახალ 
ბაზრებზე წვდომის ხელშეწყობა“. პროგრამის 
თავდაპირველი მიზანი, სულ მცირე, 1,5 მილიარდი 
აშშ დოლარის ინვესტირება იყო აშშ-ის საზღვრებს 
გარეთ არსებულ ქალების კუთვნილ ბიზნესებში, 
თუმცა უკვე 2014 წლის ბოლოს ინვესტიციების 
საერთო ოდენობამ 3 მილიარდ აშშ დოლარს 
გადააჭარბა. ეს თანხები ქალი მიმწოდებლების 
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამების 
დანერგვისთვის იყო გამიზნული. მათგან ერთ-
ერთი იყო მენტორობის პროგრამა, რომელიც 
ქალების კუთვნილ, სულ მცირე, 15 000 კომპანიაში 
განხორციელდა. 2014 წლის ბოლოს კი ტრენინგის 
მონაწილე ქალების საერთო რაოდენობამ 40 000-
ს მიაღწია. ეს შედეგები სახეზე ვერ იქნებოდა, რომ 
არა მრავალფეროვანი მხარეების თანამშრომლობა 
და კოორდინირებული მუშაობა. ამ ორგანიზაციებს 
შორის იყვნენ: Accenture, The Boeing Company, 
Cherie Blair Foundation, The Coca-Cola Compa-
ny, DLA Piper, EY, ExxonMobil, Freeport, Goldman 
Sachs, IBM, ICRW, IDB, Intel, Johnson Controls, 
Marriott International, McLarty Global Fellows, 
Pfizer Inc., RBS, Rockefeller Foundation, Tech-
noServe, Thunderbird School, U.S. Department 
of State, Vital Voices Global Partnership, Walmart 
და WEConnect International.

2016 წლის სექტემბერში 30-ზე მეტი პარტნიორი 
შეუერთდა კლინტონის გლობალურ ინიციატივას 
“No Ceilings: The Full Participation Project”, Vi-

tal Voices Global Partnership-ს და WEConnect 
International-ს იმ პასუხისმგებლობების ასაღებად, 
რომლებიც გაერო-ს მდგრადი განვითარების 
მიზნებით დადგენილ გენდერული თანასწორობის 
ამოცანების ხელშეწყობას გულისხმობს. მომა-
ვალი ხუთი წლის განმავლობაში აღნიშნული 
ორგანიზაციების კოალიციის ერთობლივი ინიცია-
ტივების საფუძველზე ხელი შეეწყობა ქალთა 
ეკონომიკურ გაძლიერებას, ქალთა ლიდერობას 
სახელმწიფო და კერძო სექტორებში და ქალთა 
მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. 
კოალიცია 15 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტის 
ინვესტირებას გეგმავს ქალების კუთვნილ ბიზნე-
სებში. კოალიციის დანარჩენი პარტნიორები არიან 
Airbnb, American Jewish World Service, Avon, 
CARE, Catalyst, Cherie Blair Foundation, Derm-
alogica, EY, East-West Center, Foundation Cen-
ter, Freeport-McMoRan, Global Fund for Wom-
en, IBM, International Center for Research on 
Women, Ingersoll Rand, McLarty Global Fellows, 
NEST, Procter & Gamble, Pfizer, Sodexo, Together 
for Girls, UN Trust Fund to End Violence Against 
Women, Unilever, Upaya Social Ventures, WAKE 
International, Walmart, Women Deliver, Women 
for Women International და Women’s Funding 
Network. 

Global Citizen-ი წარმოადგენს იმ ადამიანების თემს, 
რომლებსაც მსოფლიოს უდიდეს გამოწვევებთან, 
მათ შორის, უკიდურეს სიღარიბესთან ბრძოლაში 
მონაწილეობა სურთ. 2016 წლის სექტემბერში 
UPS-მა, Walmart-მა და Johnson & Johnson-
მა ვალდებულება აიღეს, მომავალი სამი წლის 
განმავლობაში ყოველწლიურად 100 მილიონი 
აშშ დოლარის საქონელი შეიძინონ ქალების 
კუთვნილი ბიზნესებისგან. აღნიშნული ინიციატივის 
ფარგლებში დაგეგმილია 30,000-ზე მეტი აქტი-
ვობა, რომელიც WEConnect International-ის 
მეშვეობით განხორციელდება და  ეს ძალისხმე ვა, 
პარტნიორების ვარაუდით, 2019 წლისთვის 240 
000 ადამიანის ცხოვრებას გააუმჯობესებს.34 

ეს ყველაფერი მოწმობს იმას, რომ კომპანიებს 
ნამდვილად შესწევთ უნარი და აქვთ შესაბამისი 
გამოცდილებაც, რომ შესყიდვები ქალთა ეკო-
ნომიკური გაძლიერების მხარდასაჭერად განახორ-
ციელონ, რაც, ერთი მხრივ, კარგი ბიზნეს 
პრაქტიკაა, ხოლო, მეორე მხრივ, დიდ გავლენას 
ახდენს საზოგადოების კეთილდღეობაზე.

34 https://www.globalcitizen.org/en/content/global
 wcitizenfestival-2016-impact/.
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გენდერულად სენსიტიური შესყიდვები სწრაფად 
ხდება იმპერატივი ბიზნესში. დღეს ქალები ფლობენ 
მსოფლიოს ბიზნესების ერთ მესამედზე მეტს, ქმნიან 
მილიონობით დასაქმების შესაძლებლობას და 
ადგილობრივ განვითარებას უწყობენ ხელს. ქალები 
გლობალურ დონეზე თითქმის 20 ტრილიონი 
დოლარის სამომხმარებლო დანახარჯებს აკონ-
ტროლებენ და მოსალოდნელია, რომ 2028 
წლისთვის ისინი მთლიანი სამომხმარებლო 
დანახარჯების 75%-ს გააკონტროლებენ. მაგრამ 
ამ სტატისტიკის მიუხედავად, ქალების კუთვნილი 
საწარმოების ეკონომიკური პოტენციალის გამო-
ყენება ნაკლებად ხდება. ყოველწლიურად 
კორპორაციულ შესყიდვებზე გაწეულ ხარჯებში ქალ 
მიმწოდებლებზე 1%-ზე ნაკლები მოდის.

მიწოდების ჯაჭვებში ქალი მიმწოდებლების როლის 
უგულებელყოფით კომპანიები ბაზრებზე წვდომისა 
და მიწოდების ჯაჭვების დივერსიფიცირების 
შესაძ ლებლობას კარგავენ, რაც მათი ბრენდის 
რეპუტაციის ზრდას უზრუნველყოფდა და, ამავე 

დროს, ეკონომიკის განვითარებასა და მსოფლიოში 
ქალებისა და გოგოების ცხოვრების გაუმჯობესებას 
შეუწყობდა ხელს. კომპანიებს შესწევთ უნარი, რომ 
ეს სწორედ გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების 
პროგრამების დანერგვით გააკეთონ.

გენდერულად სენსიტიური შესყიდვების პროგრამის 
დანერგვა იმ დაბრკოლებებისა და გამოწვევების 
გათვითცნობიერებით იწყება, რომლებიც ქალების 
კუთვნილ ბიზნესებს აფერხებს მიწოდების ჯაჭვებში 
ჩაბმაში. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია,  
უმაღლესი რგოლის ხელმძღვანელობის მხარ-
დაჭერის მოპოვებაც - გენდერულად სენსიტიური 
შესყიდვები კომპანიის ბიზნეს-პრაქტიკისა და კულ-
ტურის განუყოფელ ნაწილად აქციოს. წინამდებარე 
სახელმძღვანელოს მიზანია, კომპანიებსა და მათ 
მიმწოდებლებს უფრო ღრმა წარმოდგენა შეუქმნას 
აღნიშნულ საკითხებზე და ის ინსტრუმენტები 
და მეთოდები შესთავაზოს მათ, რომლებიც ამ 
პასუხის მგებლობის ბიზნეს-სტრატეგიად ქცევაში 
დაეხმარებათ. 
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საზოგადოებასთან ამ სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის, 
პროგრამებისა და მომსახურების შექმნის პროცესში. ორგანიზაცია ხელს 
უწყობს ყველა სფეროში ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და განსაკუთრებულ 
აქცენტს აკეთებს ხუთ ძირითად მიმართულებაზე: ქალთა ლიდერობისა და 
მონაწილეობის გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ქალთა მიმართ ძალადობის 
აღმოფხვრა; სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესების ყველა ასპექტში 
ქალთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და 
გენდერული თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირება ქვეყნის განვითარების 
დაგეგმვისა და ბიუჯეტის განსაზღვრის პროცესებში. გარდა ამისა, გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია კოორდინირებას უწევს და ხელს უწყობს გაეროს სისტემაში გენდერულ 
თანასწორობასთან დაკავშირებულ საქმიანობას.


