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ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ

კვლე ვა „ქა ლე ბი ბიზ ნეს ში: შე საძ ლებ ლო ბე ბი და პან დე მი ის გა მოწ ვე ვე ბი,“ გან
ხორ ცი ელ და პრო ექ ტის „შე საძ ლებ ლო ბე ბი ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ
ის თვის“ ფარ გლებ ში, რო მე ლიც მხარ და ჭე რი ლია ბრი ტა ნე თის სა ელ ჩოს კარ გი 
მმარ თვე ლო ბის ფონ დის მი ერ.
პრო ექ ტს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრი (EPRC) ახ ორ ცი ელ ებს და 
მი სი მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თვე ლო ში ქა ლი მე წარ მე ებ ის ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ
ლი ერ ებ ას.
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლია სა ინ ფორ მა ციოსა გან მა ნათ ლებ ლო ვებრე
სურ სი www.womenpower.ge, ას ევე ხდე ბა ცოდ ნის და გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება, 
ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი ქა ლე ბის ცნო ბა დო ბის ამ აღ ლე ბა, კერ ძოსა ჯა რო დი ალ ოგ
ის ხელ შეწყო ბა ქა ლი მე წარ მე ებ ის მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად.



4

ქალებიბიზნესში–სტატისტიკადაკვლევები

■ ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა კა ცებ თან მი მარ თე ბა ში 4060 პრო ცენ ტზეა. 
კა ცე ბის ან აზღა ურ ება ბიზ ნეს სექ ტორ ში სა შუ ალ ოდ 515 ლა რით მე ტია ქა ლე ბის შე მო სა ვალ ზე და 
1380.5 ლარს შე ად გენს. ყვე ლა ზე დი დი გან სხვა ვე ბა (613 ლა რი) ან აზღა ურ ებ ას შო რის ფიქ სირ დე ბა 
სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ებ ში და საქ მე ბუ ლებს შო რის.

■ 2019 წელს რე გის ტრი რე ბულ სა წარ მო თა მხო ლოდ 29 პრო ცენ ტი იყო ქა ლის მფლო ბე ლო ბა ში, რაც 
2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით ორი პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბია მა შინ, რო დე საც კა ცის მფლო ბე
ლო ბა ში მყო ფი სა წარ მო ებ ის წი ლი 2019 წელს 2017 წელ თან შე და რე ბით 4 პრო ცენ ტით გა იზ არ და და 
56 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა.

■ გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კის წარ მო ებ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და ზუს ტი მო ნა ცე მე ბის არ არ
სე ბო ბა ხელს უშ ლის უფ რო ზუს ტი დას კვნე ბის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბას – მა გა ლი თად, 2019 წელს 
ახ ლად რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის მფლო ბელ თა 15 პრო ცენ ტის სქე სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
ჩაშ ლი ლი არ არ ის, რა მაც შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ან ალ იზ ზე.

■ ქვე ყა ნა ში მკვეთ რად არ ის გა მო ხა ტუ ლი სექ ტო რუ ლი/ვერ ტი კა ლუ რი გენ დე რუ ლი სეგ რე გა ცია ბიზ ნეს 
საქ მი ან ობ აში – ქა ლე ბის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი ბიზ ნე სი ჭარ ბობს ჯან დაც ვის და სო ცი ალ ური მომ სა ხუ
რე ბის საქ მი ან ობ ებ ისა და გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, და ნარ ჩენ ყვე ლა სექ ტორ ში ის ინი დი დი სხვა ობ ით 
ჩა მორ ჩე ბი ან კა ცებს.

■ ქა ლე ბის თვის ე.წ. „ტრა დი ცი ულ“ სფე რო ებ ში არ სე ბობს და საქ მე ბულ თა ვერ ტი კა ლუ რი სეგ რე გა ცია – 
ქა ლე ბი ნაკ ლე ბად არი ან წარ მოდ გე ნი ლი მე ნე ჯე რულ პო ზი ცი ებ ზე. შე სა ბა მი სად, მა თი ან აზღა ურ ება 
კვლავ და ბა ლი რჩე ბა. მა გა ლი თად, ჯან დაც ვის სფე რო ში 2018 წელს ქა ლე ბის სა შუ ალო ხელ ფას მა 
837,7 ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო კა ცე ბის 1394,2 ლა რი.

■ მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, შრო მის ბა ზარ ზე გენ დე რუ ლი სხვა ობ ის შე დე გად სა ქარ თვე ლოს 
მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის (ერთ სულ მო სახ ლე ზე) 11 პრო ცენ ტი იკ არ გე ბა. ეს ნიშ ნავს, რომ თუ ის 
შრო მი სუ ნა რი ანი ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც შრო მის ბა ზარ ში არ არი ან ჩარ თუ ლი მი იღ ებ ენ მო ნა წი ლე ობ ას 
მსგავს დო ნე ზე რო გორც მა მა კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში ხდე ბა, მთლი ანი ში და პრო დუქ ტი (მშპ) 11,3 პრო
ცენ ტით გა იზ რდე ბა.

■ სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ებ ული კვლე ვე ბის თა ნახ მად, და ბა ლია სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში ქალ თა 
მო ნა წი ლე ობ ის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ის ინი ძი რი თა დად მცი რე პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი არ ები არი ან – მა გა
ლი თად, პროგ რა მის „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ობ ის ხელ შეწყო ბის პროგ
რა მა ში მო ნა წი ლე თა 40.3 პრო ცენ ტი ქა ლია, თუმ ცა მსხვილ ინ დუს ტრი ულ პროგ რა მებ ში მა თი წი ლი 
გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბია – და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის მხო ლოდ 27 პრო ცენ ტში არ ის მე ნეჯ მენ ტში ქა
ლი (პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, 2019 წე ლი). სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო ექ ტებ
ში ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა 23%ია; კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის პროგ რა მა ში კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის მე პაიეთა 27 პრო ცენ
ტია ქა ლი და აქ ედ ან მხო ლოდ 8 პრო ცენ ტს უჭ ირ ავს წამ ყვა ნი პო ზი ცია (სა ფა რი).

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘᲛᲘᲒᲜᲔᲑᲔᲑᲘᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘᲛᲘᲒᲜᲔᲑᲔᲑᲘ
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■ სა ერ თა შო რი სო კვლე ვე ბის თა ნახ მად, Covid 19ის პან დე მი ის პე რი ოდ ში ქა ლე ბის მი ერ მარ თუ ლი ბიზ
ნე სე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან კა პი ტა ლი ზა ცი ის და ბა ლი დო ნით და თვით და ფი ნან სე ბა ზე ნაკ ლე ბად და მო კი
დე ბულ ნი არი ან, რაც მი უთ ით ებს იმ აზე, რომ ქა ლე ბის მი ერ მარ თუ ლი ბიზ ნე სი კა ცე ბის მი ერ მარ თულ 
ბიზ ნეს თან შე და რე ბით უფ რო დი დი რის კის ქვეშ დგას, რომ და იხ ურ ოს ან შე მო სავ ლე ბის დრა მა ტუ
ლი შემ ცი რე ბა გა ნი ცა დოს; არ ას ტა ბი ლურ გა რე მო ში/სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ქა ლე ბი პირ ვე ლე ბი იყ ვნენ, 
ვინც სამ სა ხუ რი და კარ გეს და ას ევე უკ ან ას კნე ლე ბი იქ ნე ბი ან ვინც აღ იდ გენს და კარ გულ შე მო სა ვალს/
პო ზი ცი ას.

■ ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური უთ ან ას წო რო ბის აღ მოფხვრის თვალ საზ რი სით სა კა ნონ
მდებ ლო ჩარ ჩო – სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის აღ მოფხვრის შე სა ხებ კა
ნო ნი (2010), დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხვრის შე სა ხებ კა ნო ნი (2014) დის კრი მი ნა ცი ის, დეკ
რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის, შრო მის ან აზღა ურ ებ ის და შრო მის ინ სპექ ცი ის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბა ში 2020 
წელს შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. მთა ვა რი პრობ ლე მა დღეს ამ კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბის ფაქ ტობ რივ 
მდგო მა რე ობ ასა და მე ქა ნიზ მებ შია.მნიშ ვნე ლო ვა ნია, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნას არ სე ბუ ლი დის კრი მი
ნა ცი ული და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და პატ რი არ ქა ლუ რი ნორ მე ბის გავ ლე ნა ქა ლე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი
ერ ებ აზე. ფი ნან სებ ზე და რე სურ სებ ზე წვდო მა ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ქა ლი მე წარ მე ებ
ის თვის. სა ქარ თვე ლო ში, მარ თა ლია, შვი ლე ბი (ქა ლი და კა ცი) არი ან თა ნა ბა რი რი გის მემ კვიდ რე ები 
კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, მაგ რამ არ სე ბუ ლი პატ რი არ ქა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გა მო ვა ჟი მი
იჩ ნე ვა უპ ირ ატ ეს მემ კვიდ რედ, გან სა კუთ რე ბით უძ რავ ქო ნე ბას თან და მი წას თან მი მარ თე ბა ში.

■ სა ქარ თვე ლოს მცი რე და სა შუ ალო მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია 20162020 აღი არ ებს, რომ 
„ინ კლუ ზი ური ზრდის ხელ შეწყო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა მე წარ მე ობ ის გაძ ლი ერ ება და ხელ
შეწყო ბა“ და სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნის აუც ილ ებ ლო ბა ზე სა უბ რობს, თუმ ცა შე დე გე ბი ამ 
დეკ ლა რი რე ბუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა ზე არ მოწ მობს.

■ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 20192020 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა მხო
ლოდ რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბით არ ის ნახ სე ნე ბი და ძი რი თა დი აქ ცენ ტი ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის 
რე აგ ირ ებ აზე მო დის. მთავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური ხედ ვის ნა წილ ში არ არ ის აღი არ ებ ული გენ დე რუ ლი 
უთ ან ას წო რო ბის პრობ ლე მა ტი კა და შე სა ბა მი სად, არც მი სი გა დაჭ რის გზე ბია წარ მოდ გე ნი ლი.

■ ქვე ყა ნას არ აქ ვს გა ნახ ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ
ცია. 2006 წელს მი ღე ბუ ლი იყო შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტი, 2018 წელს გენ დე რულ მა სა პარ ლა მენ ტო საბ
ჭომ წა რად გი ნა გა ნახ ლე ბუ ლი ვა რი ან ტი, დათ ქვა 7 წე ლი მის შემ დგომ გან სა ახ ლებ ლად – სა მუ შაოები 
ჯერ კი დევ პრო ცეს შია და არ არ ის სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდო მი, რომ მი სი დე ტა ლე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო
ბა იყ ოს შე საძ ლე ბე ლი.

■ პარ ლა მენ ტში არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 20182020 სა მოქ მე დო გეგ მა ში ქალ თა 
ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი ერ ებ ას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭ ირ ავს, მათ შო რი საა სა ხელ ფა სო სხვა ობ ის 
გა მოთ ვლის ახ ალი მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის გენ დე რუ ლი ან ალ იზ ის 
და გეგ მვა, თუმ ცა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რო გო რი იქ ნე ბა მი სი რე ალ ურ ად აღ სრუ ლე ბის ვა დე ბი და მე ქა
ნიზ მე ბი.

მეწარმექალთაგამოკითხვისშედეგები

გა მო კითხვა ჩა ტარ და 2020 წლის ნოემბერში; გა მო კითხუ ლია სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით 331 მე წარ მე ქა ლი, 
მათ შო რის თბი ლი სის მას შტა ბით – 96, რე გი ონ ებ ის მას შტა ბით – 235.

ბიზნესგარემობიზნესგარემო

● გამოკითხვის შედეგად იკვეთება ქართველი ბიზნესმენი ქალის პროფილი, როგორც დაოჯახებული 
ინდივიდის, რომელსაც  აქვს მიღებული სრული უმაღლესი განათლება და მისი შემოსავლის მთავარი 
წყარო ბიზნესია.
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● გამოიკვეთა ახალგაზრდა დამწყები მეწარმეების ჩართულობის ნაკლებობა და რესურსების და 
შესაძლებლობების არათანაბარი გადანაწილება თბილისსა და რეგიონებს შორის.

● ბიზნესის დაწყებისას ყველაზე მნიშვნელოვან მოტივატორად დასახელდა საკუთარი საქმის ქონის 
სურვილი, რაც შესაძლოა მეტყველებდეს იმაზე, რომ ქალები ცდილობენ უფრო მეტად მოიპოვონ 
აგენტობა და დამოუკიდებლობა.

● ქალი მეწარმეებისათვის ბიზნესის დაწყება სხვადასხვა პრობლემასთან ასოცირდება, მათ შორის 
ფინანსებზე წვდომასა და რესურსების ფლობის ნაკლებობასთან. საქართველოში საკუთრებას 
ქალები უფრო ნაკლებად ფლობენ, ვიდრე მამაკაცები, ასევე მათ უწევთ აუნაზღაურებელი შრომა 
შინ, რომელიც გენდერული როლებიდან და სტერეოტიპებიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად, 
უფრო მეტად ართულებს ქალების ბიზნეს საქმიანობას.  კვლევამ გამოავლინა, რომ საკუთარი 
ბიზნესის წამოწყების ერთერთი მთავარი მოტივატორი ქალი მეწარმეებისთვის სწორედ საკუთარი 
შემოსავლის გაჩენაა.

● ბიზნესმენ ქალებში მნიშვნელოვნად ჭარბობს მცირე და მიკრო ბიზნესის წილი – გამოკითხულ ქალ 
მეწარმეთა მფლობელობაში არსებული კომპანიების 76 ინდივიდუალური მეწარმეა, ხოლო მხოლოდ 
23 პროცენტს აქვს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; ამასთან ინდივიდუალური 
მეწარმეების წილი რეგიონებში ჭარბობს. 

● ქალების ნაკლებობაა მაღალანაზღაურებად და დიდი ბრუნვის მქონე წამოწყებებში; 31 წლამდე 
ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესება ბიზნესით ახალგაზრდა გოგონების სიღარიბის ერთერთი 
გამოხატულებაა.

● ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისას გამოიკვეთა, რომ ქალი მეწარმეების მნიშვნელოვან ნაწილს (38 
პროცენტს) არავინ დახმარებია ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, თავად გადაწყვიტეს წამოეწყოთ 
სამეწარმეო საქმიანობა. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო პარტნიორის/მეუღლის როლი – 
გამოკითხულთა ასევე 38 პროცენტი ასახელებს, რომ სწორედ პარტნიორები/მეუღლეები დაეხმარნენ 
ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და 25 პროცენტის შემთხვევაში ეს როლი ოჯახის სხვა წევრებმა და 
მშობლებმა შეასრულეს. 

● ქალი მეწარმეები ოჯახის და მათ შორის მეუღლის მხარდაჭერას ასახელებენ ერთერთ მნიშვნელოვან 
ფაქტორად, როგორც ბიზნესის წამოწყების, ასევე წარმოების ეტაპზე; ეს ფაქტორი განსაკუთრებით 
ძლიერია რეგიონებში, სადაც თბილისთან შედარებით უფრო მეტი ასახელებს მეუღლის როლს. 
კერძოდ, 43 პროცენტი რეგიონში მცხოვრები ქალებისა, და 31 პროცენტი თბილისში მაცხოვრებლებისა. 

● გამოკითხული მეწარმე ქალები სამეწარმეო საქმიანობის საწყის ეტაპზე სამ ძირითად ხელშემწყობ 
ფაქტორად ასახელებენ თავდაჯერებულობას (49 პროცენტი), მართვის უნარების ფლობას (23 
პროცენტი) და ოჯახის სხვა წევრების დახმარების საოჯახო საქმიანობაში (19 პროცენტი). ოჯახის 
როლი აქაც მნიშვნელოვანია და შიდა ფაქტორების – თავდაჯერებულობისა და ცოდნის – მიღმა გარე 
ფაქტორებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვნად დასახელდა და თბილისთან შედარებით რეგიონებში 
მცხოვრები ქალი მეწარმეებისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ხელშემწყობ გარემოებად 
გამოიკვეთა.

● ოჯახის წევრები მნიშვნელოვან  როლს თამაშობენ ქალი მეწარმეებისთვის, რადგან ისინი ინაწილებენ 
აუნაზღაურებელ საშინაო შრომას, რომელიც თავის მხრივ მეტყველებს სკოლამდელი განათლების 
დაწესებულებების არსებობისა და მისაწვდომობის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით რეგიონებში. 
მარტოხელა დედებისთვის ან ქალებისთვის, ვის ოჯახის წევრებსაც (მეუღლის მიღმა) არ შეუძლიათ 
საოჯახო შრომაში ჩართვა და ბავშვების მოვლასთან დაკავშირებული საქმიანობის განაწილება, კიდევ 
უფრო კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უზრუნველყოს წვდომა სკოლამდელ განათლებაზე.

● ქალი მეწარმეების 64 პროცენტმა ბიზნესი თავად დაიწყო, 23 პროცენტს ამაში ოჯახი დაეხმარა და 12 
პროცენტმა პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა საწარმო. 
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● ბიზნესის დაწყების მთავარი დაბრკოლებები – გამოკითხულთა 36 პროცენტს არ გააჩნდა საკმარისი 
ფინანსები, 11 პროცენტს არ ჰქონდა მართვის გამოცდილება და 6 პროცენტს საქმიანი და საოჯახო 
ცხოვრების შეთავსება უჭირდა ერთმანეთთან. რეგიონულ ჭრილში განსხვავებები მხოლოდ 
არასაკმარისი ფინანსების ნაწილში გამოიკვეთა, კერძოდ რეგიონებში 39,2 პროცენტმა დაასახელა 
ეს პრობლემა, ხოლო ქალაქში 31.5 პროცენტმა.

● ქალი მეწარმეების უმრავლესობამ განაცხადა, რომ ბიზნესის დასაწყებად საჭირო ფინანსები 
ბანკებიდან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან გამოიტანეს, ან/და საკუთარი დანაზოგი ჩადეს 
ბიზნესში. რეგიონებში უფრო მეტი ქალი იყო ვისაც სესხის გამოტანა დასჭირდა, ვიდრე თბილისში. 
ასევე ოჯახის წევრების დანაზოგი რეგიონებში ხუთი პროცენტით მეტმა ქალმა გამოიყენა ვიდრე 
თბილისში.

● გამოკითხულ ქალთა 69 პროცენტს ბიზნესის გაფართოება არ უცდია. ხოლო ვინც გაფართოება 
სცადა, იმ 30მა პროცენტმა, უმეტესად ამისათვის ბანკს მიმართა. სახელმწიფო პროგრამების 
და საერთაშორისო ორგანიზაციების სერვისებით ქალი მეწარმეების ძალიან მცირე რაოდენობა 
სარგებლობს და ძირითადად თბილისში. უმეტესად მათ ბიზნესის გაფართოების მიზნით იყენებენ, 
ვიდრე საწყისი კაპიტალის მოსაპოვებლად. ეს შეიძლება აიხსნას იმ მნიშვნელოვანი დეტალით, რომ 
ამ პროგრამებით სარგებლობის აუცილებელი წინაპირობა თანამონაწილეობაა,  რისი ფინანსური 
რესურსებიც საწყის ეტაპზე ქალებს არ გააჩნიათ.

● ქალების უმეტესობისათვის გაფართოება რისკებთან ასოცირდება. 34 პროცენტი ასახელებს ბიზნეს 
სფეროში არსებული გაფართოების შანსების ნაკლებობას მოგების სიმწირიდან გამომდინარე და 14 
პროცენტმა განაცხადა, რომ ბიზნესიდან მიღებული შემოსავალი საკმარისი იყო, შესაბამისად არც 
უცდია გაფართოება.

● ბიზნესის გაფართოების მსურველი ქალი მეწარმეების (გამოკითხულთა 30 პროცენტი) დიდმა ნაწილმა 
(49%) ბანკს მიმართა, მათგან 11 პროცენტმა უარი მიიღო განაცხადზე, რის მიზეზად უმეტესად ცუდი 
საკრედიტო ისტორია დაუსახელეს. ამასთან ქონებით არასაკმარისი უზრუნველყოფა დასახელდა 
მეორე ყველაზე დიდ მიზეზად სესხის განაცხადის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმისას.

● სახელმწიფო პროგრამებიდან ბიზნესის გაფართოების მცდელობა ჰქონდა გამოკითხულთა 
მხოლოდ 7 პროცენტს. აქედან 20 პროცენტს უთხრეს უარი და ყველა შემთხვევაში რესპონდენტებს 
არავინ მიაწოდა ინფორმაცია უარის მიზეზზე. დადებითი მოვლენაა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 
ერთი პროცენტი ასახელებს გაფართოების გეგმებზე უარის თქმის მიზეზად ოჯახის მხარდაჭერის 
ნაკლებობას.

● ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბიზნესის გაფართოების მსურველი ქალი მეწარმეებისთვის არის 
დანაზოგი – საკუთარი და/ან ოჯახის წევრების, მათ შორის მეუღლის დანაზოგი. სწორედ დანაზოგის 
საშუალებით გააფართოვა ბიზნესი მსურველთა 59 პროცენტმა.

● ბიზნესის გაფართოების სურვილის დეფიციტი შესაძლოა ნაწილობრივ აიხსნას იდეებითა და ბიზნეს 
შესაძლებლობების, სიახლეების  შესახებ ინფორმაციის ცოდნის დეფიციტით. ხშირ შემთხვევაში 
ბიზნესმენ ქალებს არ აქვთ ცოდნა იმის შესახებ, როგორ შეიძლება მათი ბიზნესი მომავალში უფრო 
გაფართოვდეს.

კოვიდპანდემიისგავლენაკოვიდპანდემიისგავლენა

● აქამდე  არსებული უთანასწორობები გლობალური პანდემიის დროს კიდევ უფრო გაღრმავდა. 
ქალებს, როგორც მოვლითი და ზრუნვითი შრომის მთავარ განმახორციელებლებს, ორმაგი ტვირთი 
დააწვათ.
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● გამოკითხულთა 63 პროცენტი აღნიშნავს, რომ პანდემიის გამო მათ დროებით შეაჩერეს საქმიანობა, 
მაგრამ აღადგინეს ან აპირებენ აღდგენას. ბიზნესის შეწყვეტის ძირითად მიზეზად მთავრობის მიერ 
დაწესებული რეგულაციები სახელდებოდა, თუმცა ქალი მეწარმეების 30 პროცენტი აღნიშნავს, რომ 
გაყიდვების შემცირების გამო მოუწიათ საქმიანობის შეჩერება. 

● რესპონდენტების 42 პროცენტი აღნიშნავს, რომ მათი ბიზნესის შემოსავალი 50 და 100 პროცენტამდე 
შემცირდა. მიუხედავად გაზრდილი ხარჯისა და მოთხოვნის ნაკლებობისა, ქალი მეწარმეები 
დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირებაზე არ საუბრობენ, მხოლოდ 21 პროცენტი აღნიშნავს, რომ 
შეამცირეს თანამშრომელთა რაოდენობა. 

● მეწარმეების უმეტესობა, განსაკუთრებით თბილისში, აღნიშნავს, რომ აქვს პენდემიასთან თანმდევი 
სტრესი, ასევე ყველაზე დიდი დისკომფორტი მათთვის სკოლების და ბაღების დახურვა იყო, რაც 
მოვლითი შრომის საათების გაზრდას ნიშნავს.

● თბილისში მცხოვრებმა ქალმა მეწარმეებმა ასევე აღნიშნეს, რომ უარყოფითად იმოქმედა მათზე, 
როგორც მეწარმეზე, დღის ცენტრების დახურვამ შშმ პირებისთვის, რაც შესაძლოა მეტყველებდეს იმ 
ფაქტზე, რომ რეგიონებში ნაკლებად არსებობს შშმ პირებისთვის მსგავსი ცენტრები. 

● სახელმწიფოს დახმარებები ბიზნესისთვის – სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები 
ბიზნესისთვის ხელშეწყობის მიზნით არაერთგვაროვნად შეფასდა: რესპონდენტთა 47 პროცენტმა 
აღნიშნა, რომ გატარებული ღონისძიებები სრულიად ან ნაწილობრივ ეფექტური იყო, ხოლო 42 
პროცენტი ამბობს, რომ ისინი სრულიად ან ნაწილობრივ არაეფექტური იყო.

● მო ლო დი ნე ბი სა ხელ მწი ფოს გან – გა მო კითხულ თა 58 პრო ცენ ტმა მოკ ლე ვა დი ანი ფუ ლა დი დახ მა რე
ბის სა ჭი რო ება და ას ახ ელა, ას ევე და სა ხელ და კო მუ ნა ლურ გა და სა ხა დებ ზე შე ღა ვა თე ბი და ფა სე ბის 
კონ ტრო ლი.

● ქა ლი მე წარ მე ებ ის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას (66 პრო ცენ ტს) არ ანა ირი ღო ნის ძი ება არ გა უტ არ ებია, 
რა თა კო ვიდ19ის მი ერ გა მოწ ვე ულ უარ ყო ფით შე დე გებს გამ კლა ვე ბოდ ნენ. წარ მო ებ ის/მომ სა ხუ რე
ბის მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა იყო ყვე ლა ზე ხში რად გან ხორ ცი ელ ებ ული ქმე დე ბა, თუმ ცა ეს ნაკ ლე ბად 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ად აპ ტა ცი ის კენ მი მარ თულ ქმე დით, შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბულ ღო ნის ძი ებ ად. 
გა ყიდ ვე ბის ახ ალი გზე ბი (ონ ლა ინ გა ყიდ ვა, მი ტა ნის სერ ვი სი) შე და რე ბით მე ტად იქ ნა ათ ვი სე ბუ ლი 
თბი ლის ში, ხო ლო რე გი ონ ებ ში უფ რო მე ტად მი მარ თეს ბან კებ სა და მიმ წო დებ ლებს გა დახ დის პი რო
ბე ბის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით.

● ბიზნესოპტიმიზმი – გამოკითხულთა 65 პროცენტი თვლის, რომ მომდევნო თვეების განმავლობაში 
მას არ მოუწევს საქმიანობის შეჩერება. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია რეგიონებში (72 
პროცენტი), რაც საგრძნობლად აღემატება თბილისის მონაცემებს (55 პროცენტი).
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შესავალი:ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებადამისიმნიშვნელობა

2020 წელს პე კი ნის დეკ ლა რა ცი ის და პლატ ფორ მის (1995) შექ მნი დან 25 წლის თა ვი აღ ინ იშ ნა. პე კი ნის დეკ
ლა რა ცია სხვა სა კითხებ თან ერ თად, ვრცლად ეხ ება ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი ერ ებ ას და მის გა მოწ ვე
ვებს. იგი მო უწ ოდ ებს მთავ რო ბებს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური უფ ლე ბე ბის და და მო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფას სა კა ნონ მდებ ლო და მათ ხელთ არ სე ბუ ლი სხვა სა შუ ალ ებ ებ ით.1 უნ და ით ქვას, რომ მსოფ ლი ომ დი დი 
გზა გან ვლო ამ დო კუ მენ ტზე ხე ლის მო წე რი დან დღემ დე, თუმ ცა არ ცერთ ქვე ყა ნას სრუ ლად არ მი უღ წე ვია 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის თვის სა ჭი რო პი რო ბე ბის თვის, უფ რო მე ტიც, კო ვიდ პან დე მი კო ვიდ პან დე მი ამ ორ მა გად დი დი ამ ორ მა გად დი დი 
გავ ლე ნა მო გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ეკ ონ ომ იკ ური, სა ხელ ახ დი ნა ეკ ონ ომ იკ ური, სა ხელ ფა სო სხვა ობ ის და ძა ლა უფ ლე ფა სო სხვა ობ ის და ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბის უთ ან ას ბის გა და ნა წი ლე ბის უთ ან ას წო როწო რო
ბებ ზებებ ზე.

უთ ან ას წო რო ბა ზე სა უბ რი სას უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ პრობ ლე მის ინ ტერ სექ ცი ურ ობა. კიმ ბერ ლი კრენ შო უმ 
(Kimberle Crenshaw) 1989 წელს პირ ველ მა გან მარ ტა ინ ტერ სექ ცი ინ ტერ სექ ცი ური პრიზ მი დანური პრიზ მი დან და ნა ხუ ლი უთ ან ას წო რო ბე
ბი,2 რაც დღეს დღე  ობ ით გუ ლის ხმობს სხვა დას ხვა მო ცე მუ ლო ბე ბის რო გო რი ცაა: გენ დე რი, რა სა, სექ სუ ალ
ური იდ ენ ტო ბა და კლა სი – თა ნაკ ვე თის ახ ლე ბურ გა გე ბას და გა და ფა სე ბას. შე სა ბა მი სად, რო დე საც ეკ ონ ომ
იკ ურ თა ნას წო რო ბა სა და გაძ ლი ერ ებ აზე ვსა უბ რობთ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია კონ ტექ სტი, კერ ძოდ ქვეყ ნის 
თუ ინ დი ვი დის მო ცე მუ ლო ბა რაც თა ვის თა ვად უნ და გა ნა პი რო ბებ დეს უთ ან ას წო რო ბის აღ მოფხვრის და 
გაძ ლი ერ ებ ის სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სი გა დაჭ რის გზე ბის გა მო ძებ ნას. კონ ტექ სტი ინ დი ვი დუ ალ ურ დო ნე ზე 
არ ის პი როვ ნე ბის მო ცე მუ ლო ბა, მი სი სტა ტუ სი სო ცი უმ ში, სქე სი, იდ ენ ტო ბა და კლა სი. მა გა ლი თად, ჩვე ნი 
კვლე ვის შემ თხვე ვა ში რამ დე ნა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა უნ და ჩა იშ ალ ოს მო ნა ცე მე ბი, რა თა და ვი ნა ხოთ 
მე წარ მე ქა ლე ბის გაძ ლი ერ ებ ის სხვა დას ხვა სა ჭი რო ებ ები და მო ცე მუ ლო ბე ბი. სას ტარ ტო პო ზი ცი აზე მყო ფი 
მე წარ მე, გან სხვავ დე ბა რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი დამ წყე ბი ქა ლი მე წარ მის გან, მათ სა ერ თო თუმ ცა გან მასხ
ვა ვე ბე ლიც ექ ნე ბათ კო ვიდ პან დე მი ის გან გა მოწ ვე ულ ზი ან თან მი მარ თე ბა ში, შე სა ბა მი სად პო ლი ტი კაც ამ 
გან სხვა ვე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და და იგ ეგ მოს.

გაძ ლი ერ ება თა ვის თა ვად მოიაზრებს ცვლი ლე ბას, ის ეთ ცვლი ლე ბას სა დაც ინ დი ვი დი იძ ენს უნ არს მი იღ ოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი და ჰქონ დეს არ ჩე ვა ნი. რა საც თა ვის მხრივ მივ ყა ვართ აგ ენ ტო ბამ დე (agency) – რო დე
საც ხარ და მო უკ იდ ებ ელი და არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა გაქ ვს.3 ქალ ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ება თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ება გუ ლისგუ ლის
ხმობს ქა ლე ბის მი ერ რე სურ ხმობს ქა ლე ბის მი ერ რე სურ სებ ზე წვდო მის და კონ ტრო ლის დამ ყა სებ ზე წვდო მის და კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბის პრო ცესსრე ბის პრო ცესს, შე სა ბა მი სად იგი მოი
ცავს ცვლი ლე ბას – ქა ლი, რო მე ლიც არ ის ეკ ონ ომ იკ ური ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, ან/და სო ცი ალ ურიეკ ონ
ომ იკ ური ფო ნი არ აძ ლევს მას სა შუ ალ ებ ას, ჰქონ დეს არ ჩე ვა ნი და წვდო მა რე სურ სებ ზე, იწყებს ბრძო ლას 
აგ ენ ტო ბის მო პო ვე ბი ს კენ. ამ მხრივ ყვე ლა ზე დი დი კონ ტრი ბუ ტო რე ბი სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით მსოფ
ლიო ბან კი, გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცია და ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის და გან ვი თა რე ბის 
ორ გა ნი ზა ცია არი ან. გა ერ ოს მი ერ შე მუ შა ვე ბულ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მე ხუ თე მი ზა ნი გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბაა, რო მე ლიც გა ნიზ რა ხავს მსოფ ლიო მას შტა ბით ქალ თა გაძ ლი ერ ებ ას სხვა დას ხვა კუთხით და 
შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას ერ ოვ ნულ დო ნე ზე. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვის ერთერ თი 

1 United Nations. (2015) Beijing Declaration and Platform for Action. ხელმისაწვდომია: https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/csw/
pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203 [21.11.20]
2 Crenshaw, K. (1991) Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 42 (6) 
3 Kabeer, N. (2005) Gender Equality and Women’s Empowerment: Critical Analysis of Third Millenium Development Goal. Gender and Development Vol. 13, No. 1, 
March

ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203
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ქვე პუნ ქტი მო უწ ოდ ებს მთავ რო ბებს სა ჭი რო რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბი სა კენ, „რა თა ქა ლებს ჰქონ დეთ თა ნა ბა
რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ეკ ონ ომ იკ ურ რე სურ სებ ზე, ას ევე წვდო მა მი წის და სხვა სა ხის ქო ნე ბის, მემ კვიდ რე ობ
ის და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ფლო ბა სა და კონ ტროლ ზე ად გი ლობ რი ვი კა ნონმ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად“.4 
სა ქარ თვე ლო ში აქ ტი ურ ად მიმ დი ნა რე ობს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი 
და პრაქ ტი კუ ლი და ნერ გვა, თუმ ცა გან სა კუთ რე ბით ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის მი მარ თუ ლე ბით 
კვლავ ბევ რი სა მუ შაო რჩე ბა. მიზ ნე ბის ნა ცი ონ ალ იზ აცია და ამ პრო ცე სის კო ორ დი ნა ცია სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბას ევ ალ ება. გა წე რი ლია სა მოქ მე დო გეგ მა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა და ოჯ ახ ში ძა
ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია ერთერ თი მთა ვა რი აქ ტო რია ამ მხრივ.5 თუმ ცა, 
ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის აკ ენ მი მარ თუ ლი მიზ ნე ბი და მა თი შეს რუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი არ არ ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სრუ ლად, გან სა კუთ რე ბით ეს ეხ ება ქალ თა ფი ნან სებ ზე მი საწ ვდო მო ბას და აუნ აზღა ურ
ებ ელ სა ში ნაო შრო მას.სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის კუთხით სა ხელ მწი ფოს გაცხა დე ბუ ლი 
პო ლი ტი კა დღემ დე არ აქ ვს, ეს იმ მო ცე მუ ლო ბა ში სა დაც გენ დე რუ ლი სა ხელ ფა სო სხვა ობა და შუ შის ჭე რი 
მიმ დი ნა რე პრობ ლე მე ბად რჩე ბა და ქა ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი ეკ ონ ომ იკ ურ ად არა აქ ტი ური ან უმ უშ ევ არია. 
უფ რო კონ კრე ტუ ლად, რომ გან ვი ხი ლოთ მო ნა ცე მე ბი გა ერ ოს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის მი ხედ ვით, პარ ტნი ორ ულ ურ თი ერ თო ბა ში მყოფ ქა ლე ბის 10 პრო ცენ ტს ეკ ონ ომ იკ ური ძა ლა დო ბის 
სულ მცი რე ერ თი ფორ მა მა ინც გა მო უც დია, იქ ნე ბა ეს მუ შა ობ ის აკ რძალ ვა, შე მო სავ ლის წარ თმე ვა და სხვა.6 
ის ვინც ახ ერ ხებს და საქ მე ბას, სა ხელ ფა სო სხვა სა ხელ ფა სო სხვა ობ ას თანობ ას თან უხ დე ბა გამ კლა ვე ბა, ქა ლე ბის სა შუ ალო თვი ური 
შე მო სა ვა ლი სა ქარ თვე ლო ში 869.1 ლა რია, ხო ლო კა ცე ბის 1361 ლა რი.7 აღაღ სა ნი შან ვია, რომ წი ნა წელ თან  სა ნი შან ვია, რომ წი ნა წელ თან 
შეშე და რე ბით ქა ლე ბის ხელ ფა სი მხო და რე ბით ქა ლე ბის ხელ ფა სი მხო ლოდ 46,1 ლა რით გა იზ არ და, ხო ლო კა ლოდ 46,1 ლა რით გა იზ არ და, ხო ლო კა ცე ბის კი 80 ლა რით ცე ბის კი 80 ლა რით. ეკ ონ ომ იკ
ურ ად არა აქ ტი ური 15 წელს ზე მოთ ქა ლე ბის წი ლი მე ტია ვიდ რე კა ცე ბი ს და 56,9 პრო ცენ ტს შე ად გენს (იხ. იხ. 
დიდი აგ რა მა #1 აგ რა მა #1), რაც თა ვის თა ვად და კარ გულ სა მუ შაო ძა ლა სა და დოვ ლათ ზე მი ან იშ ნებს. მსოფ ლიო ბან კის 
მო ნა ცე მე ბით, შრო მის ბა ზარ ზე გენ დე რუ ლი სხვა ობ ის შე დე გად სა ქარ თვე ლოს მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის 
(ერთ სულ მო სახ ლე ზე) 11 პრო ცენ ტი იკ არ გე ბა. ეს ნიშ ნავს, რომ თუ ის შრო მი სუ ნა რი ანი ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც 
შრო მის ბა ზარ ში არ არი ან ჩარ თუ ლი მი იღ ებ ენ მო ნა წი ლე ობ ას მსგავს დო ნე ზე რო გორც მა მა კა ცე ბის შემ
თხვე ვა ში ხდე ბა, მთლი ანი ში და პრო დუქ ტი (მშპ) 11,3 პრო ცენ ტით გა იზ რდე ბა. Cuberes და Teignier (2016) ის 
კვლე ვამ ას ევე და ად გი ნა, რომ სა ქარ თვე ლო ში 64 პრო ცენ ტი მშპს და ნა კარ გი სა მო დის პრო ფე სი ის არ ჩე
ვას შო რის არ სე ბუ ლ სხვა ობ აზე (იგ ულ ის ხმე ბა ე.წ. ქა ლუ რი და მა მა კა ცუ რი პრო ფე სი ები). ხო ლო 36 პრო ცენ
ტი მო დის შრო მის ბა ზარ ზე ჩარ თუ ლო ბას თან ას ოც ირ ებ ულ სხვა ობ აზე. ქვე ყა ნა შე მო სა ვალს კარ გავს რად
გა ნაც პირ ველ რიგ ში, მე წარ მე ობ ის უნ არ ებ ის არ ას წო რი უტ ილ იზ აცია ხდე ბა და ას ევე ქა ლე ბის ნაკ ლე ბი 
ჩარ თუ ლო ბა იწ ვევს არ სე ბუ ლი ად ამი ან ური რე სურ სე ბის არ ას აკ მა რის გა მო ყე ნე ბას (underutilization).8

დი აგდი აგ რა მა #1. რა მა #1. ქა ლე ბის და კა ცე ბის ეკ ონ ომ იკ ური სტა ტუ სი სა ქარ თვე ლო ში.
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წყა რო:წყა რო: ქა ლი და კა ცი 2020. საქ სტა ტი.

4 United Nations (2020) Sustainable Development Goals: Gender equality. Available: https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030goal5.html 
[01.12.20]
5 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია (2020) მდგრადი განვითარების მიზნები. https://sdg.gov.ge/main [ნახვა: 2.02.2021]
6 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში. 2018. [ნახვა: 14.11.2020]
7 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ქალი და კაცი საქართველოში. 2020 წელი. [ნახვა: 14.02.2021]
8 World Bank Group (2016) Georgia Country Gender Assessment. Available: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26091/112838WP
P157626GeorgiaCGA2016finalPUBLIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y [20.02.2021]

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
https://sdg.gov.ge/main
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26091/112838-WP-P157626-Georgia-CGA-2016-final-PUBLIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26091/112838-WP-P157626-Georgia-CGA-2016-final-PUBLIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ფაქ ტი, რომ არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი მეტ ნაკ ლე ბად უც ვლე ლია 2002 წლი დან დღემ დე, ნი შა ნია ღრმა სის ტე
მუ რი პრობ ლე მი სა, რო მე ლიც ქა ლებს სა მუ შაო ძა ლის მიღ მა ტო ვებს. აქ ვე უნ და ვახ სე ნოთ 2020 წლი სათ ვის 
შეც ვლი ლი მო ნა ცე მე ბი, საქ სტა ტის მი ერ ახ ალი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით, რომ ლის 
შე დე გა დაც და საქ მების მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცირ და და უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა იზ არ და. ეს რა თქმა უნ და 
აის ახა ქალ თა და საქ მე ბის და უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზეც, საქ სტა ტის მი ერ მო ცე მუ ლ 2018 წლის მო ნა
ცე მებ თან შე და რე ბით და საქ მე ბის დო ნემ 2019 წელს ქა ლებ ში 0,2 პრო ცენ ტით და იკ ლო9, 2020 წელს კი ეს 
მო ნა ცე მე ბი 1,7 პრო ცენ ტია.10 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს ცლი ლე ბა კა ცებ თან 0.1 პრო ცენ ტია 2018 და 2019 წლებს 
შო რის, ხო ლო 2020ში მხო ლოდ 0.7. და საქ მე ბის და უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლის ფლუქ ტუ აცია ეკ ონ ომ იკ
ას თა ნაა მი ბმუ ლი, თუმ ცა ქალ სა და კაცს შო რის სხვა ობა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გარ და სხვა 
ბევ რი ფაქ ტო რი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია კულ ტუ რულსა ზო გა დო ებ რი ვი ფო ნი და გა ბა ტო ნე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი თუ სტე რე
ოტ იპ ები, მა გა ლი თად გა ერ ოს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის და გა ერ ოს მო სახ ლე ობ ის ფონ დის უახ ლე სი 2020 
წლის კვლე ვის მი ხედ ვით გენ დე რუ ლ თა ნას წო რო ბა ზე მო სახ ლე ობ ის და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ, რო მე
ლიც პირ ვე ლად 2013 წელს ჩა ტარ და, იმ ად ამი ან თა რიცხვი, რომ ლე ბიც თვლი ან, რომ კა ცე ბი უკ ეთ ესი ბიზ
ნეს ლი დე რე ბი არი ან ვიდ რე ქა ლე ბი გა მო კითხულ თა 39 პრო ცენ ტია, ეს რიცხვი 2013 წელს 58 იყო, რაც 
საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და დე ბი თი ცვლი ლე ბაა. ას ევე ქა ლე ბის 76 და კა ცე ბის 59 პრო ცენ ტი მი იჩ ნევს, რომ 
ქა ლი კა ცი ვით კვა ლი ფი ცი ურია და რომ ერ თი და იგ ივე სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა თა ნაბ რად შე უძ ლი ათ. კა
ცე ბის და ახ ლო ებ ით 40 პრო ცენ ტი არ ეთ ან ხმე ბა ამ დე ბუ ლე ბას.11 კვლე ვის მი ხედ ვით ქა ლის და სა მუ შა ოს 
შე სა ხებ ტრა დი ცი ული და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი კა ცებ ში კვლავ ღრმა დაა გამ ჯდა რი, მა გა ლი თად, და ახ ლო ებ ით და ახ ლო ებ ით 
ყო ყო ვე ლი მე ოთხე კა ცი ამ ბობს რომ ქალ ვე ლი მე ოთხე კა ცი ამ ბობს რომ ქალ ხელ მძღვა ნელ თან თავს არ აკ ომ ფორ ტუ ხელ მძღვა ნელ თან თავს არ აკ ომ ფორ ტუ ლად გრძნობსლად გრძნობს. რო გორც, 
ქა ლე ბი ას ევე კა ცე ბი აღი არ ებ ენ კა რი ერ ულ გზა ზე ქა ლე ბის თვის მე ტი დაბ რკო ლე ბის არ სე ბო ბას.

დი აგ დი აგ რა მა #2.რა მა #2. რეს პონ დენ ტე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ ლე ბიც მი იჩ ნე ვენ რომ კა ცებს ან ქა ლებს უფ რო
  მარ ტი ვი კა რი ერ ული გა მოც დი ლე ბა აქ ვთ.

კაცი ქალი ორივესთვის ერთნაირად უარი პასუხზე

ქალი და კარიერა (N = 2403)

საქართველოში კაცი უფრო ადვილად შოულობს
სამსახურს თუ ქალი?

კაცების დაწინაურების შესაძლებლობები
მეტია, ვიდრე ქალის?

კარიერული წინსვლა კაცისთვის უფრო ადვილია,
ვიდრე ქალისთვის?

29.4

37

36.7

26.5

14.1

12.3

43.3

47.5

49.7

0.8

1.3

1.4

წყა რო:წყა რო: UNDP და UNFPA, 2020

კაკა ცე ბის 74,8 პრო ცენ ტი და ქა ლე ბის 56,3 პრო ცე ბის 74,8 პრო ცენ ტი და ქა ლე ბის 56,3 პრო ცენ ტი მი იჩ ნევს, რომ ქა ლი ოჯ ახ ცენ ტი მი იჩ ნევს, რომ ქა ლი ოჯ ახ ით უფ რო ფას დე ბა ვიდ რე კა ით უფ რო ფას დე ბა ვიდ რე კა
რირი ერ ული წარ მა ტე ბით ერ ული წარ მა ტე ბით. ას ეთი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის ფონ ზე, სა ინ ტე რე სოა რას გვე უბ ნე ბა გენ დე რუ ლი სტა
ტის ტი კა ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი და მე წარ მე ქა ლე ბის შე სა ხებ.

9 გადაანგარიშებული ახალი მეთოლოგიის მიხედვით
10 საქსტატი (2020) შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი სტანდარტებით გაანგარიშებული დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებელი. 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 28 დეკემბერი 2020. 
11 UNDP და UNFPA (2020) კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში: საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება. 
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ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის პრო ცეს ში ბიზ ნეს სექ ტო რი ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტო რია, თუმ ცა 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მხრივ ეს სფე როც გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას. 2019 წლის მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, 
რომ ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა კა ლი ქა ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა კა ცებ თან მი მარ თე ბა ში 4060 პრო ცენ ტზეა ცებ თან მი მარ თე ბა ში 4060 პრო ცენ ტზეა. კა
ცე ბის ან აზღა ურ ება ბიზ ნეს სექ ტორ ში სა შუ ალ ოდ 515 ლა რით მე ტია ქა ლე ბის შე მო სა ვალ ზე და 1380.5 ლარს 
შე ად გენს. ყვე ლა ზე დი დი გან სხვა ვე ბა (613 ლა რი) ან აზღა ურ ებ ას შო რის ფიქ სირ დე ბა სა შუ ალო ზო მის სა
წარ მო ებ ში და საქ მე ბუ ლებს შო რის. 2019 წელს რე გის ტრი რე ბულ სარე გის ტრი რე ბულ სა წარ მო თა მხო ლოდ 29 პრო ცენ ტი იყო  წარ მო თა მხო ლოდ 29 პრო ცენ ტი იყო 
ქაქა ლის მფლო ბე ლო ბა ში, რაც 2017 წლის მო ნა ლის მფლო ბე ლო ბა ში, რაც 2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით ორი პრო ცენ ცე მებ თან შე და რე ბით ორი პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბია ტით ნაკ ლე ბია მა შინ, რო
დე საც კა ცის მფლო ბე ლო ბა ში მყო ფი სა წარ მო ებ ის წი ლი 2019 წელს 2017 წელ თან შე და რე ბით 4 პრო ცენ
ტით გა იზ არ და და 56 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სტა ტის ტი კის წარ მო ებ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გა მოწ ვე ვე ბი და ზუს ტი მო ნა ცე მე ბის არ არ სე ბო ბა ხელს უშ ლის უფ რო ზუს ტი დას კვნე ბის გა კე თე ბის შე საძ
ლებ ლო ბას – მა გა ლი თად, 2019 წელს ახ ლად რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის მფლო ბელ თა 15 პრო ცენ
ტის სქე სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ჩაშ ლი ლი არ არ ის, რა მაც შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს 
ან ალ იზ ზე.

დი აგდი აგ რა მა #3. რა მა #3. რე გის ტრი რე ბულ ახ ალ სა წარ მო თა რა ოდ ენ ობა მფლო ბე ლის სქე სის მი ხედ ვით (ერ თე ული).

წე ლიწე ლი ქა ლიქა ლი კა ციკა ცი არა იდ ენ არა იდ ენ ტი ფი ცი რე ბუ ლიტი ფი ცი რე ბუ ლი სულსულ

20132013 12960 26191 5652 44803

20142014 14335 26593 4534 45462

20152015 14019 24655 5310 43984

20162016 13813 24611 6999 45423

20172017 15715 25378 9000 50093

20182018 14644 26043 9696 50383

20192019 14451 27490 7574 49521

წყა წყა რო:რო: საქ სტა ტი

სა წარ მო ებ ის ტი პის მი ხედ ვით სა წარ მო ებ ის უმ ეტ ეს ობა სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, ავ ტო მო ბი ლე ბის 
და მო ტო ცი კლე ბის რე მონ ტის კა ტე გო რი აში თავ სდე ბა, სა დაც ქა ლი და საქ მე ბუ ლე ბის კონ ცენ ტრა ცია აღ ინ
იშ ნე ბა გან სხვა ვე ბით კა ცე ბის გან, რომ ლე ბიც და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა სა და მშე ნებ ლო ბის სექ ტორ ში 
არი ან გა და ნა წი ლე ბულ ნი. ას ევე ას ევე თუ დამ ფუძ ნე ბელ თა სქე სის მი ხედ თუ დამ ფუძ ნე ბელ თა სქე სის მი ხედ ვით გა ნა წი ლე ბის სტა ტის ტი კას ვით გა ნა წი ლე ბის სტა ტის ტი კას გა დავგა დავ
ხე დავთ, ქა ლე ბი ლი დე რო ხე დავთ, ქა ლე ბი ლი დე რო ბენ ჯან დაც ვის და სო ცი ალ ური მომ ბენ ჯან დაც ვის და სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის საქ მი ან ობ ებ ისა სა ხუ რე ბის საქ მი ან ობ ებ ისა და გა ნათ ლე ბის და გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში, და ნარ სფე რო ში, და ნარ ჩენ ყვე ლა სექ ტორ ში ის ინი დი დი ჩენ ყვე ლა სექ ტორ ში ის ინი დი დი სხვა ობ ით ჩა მორ ჩე ბი ან კა ცებსსხვა ობ ით ჩა მორ ჩე ბი ან კა ცებს. ეს აიხ სნე ბა პრო ფე სი
ებ ის ე.წ. ქა ლუ რად და კა ცუ რად სეგ რე გა ცი ით, ან ჰო რი ზონ ტა ლუ რი სეგ რე გა ცი ით, რის მი ხედ ვი თაც მოვ
ლი თი და სა გან მა ნათ ლებ ლო სა მუ შაოები ქა ლე ბის თვის შე სა ფე რის სფე რო ებ ად ით ვლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ ყვე ლა ზე დი დი სხვა ობა ტრან სპორ ტი რე ბის და მშე ნებ ლო ბის სფე რო ში გვხვდე ბა, სა დაც აქ ტი ურ ბიზ
ნეს მფლო ბელ თა თით ქმის 90 პრო ცენ ტი კა ცია.12

2015 წლი დან დღემ დე ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის და კა ცე ბის რა ოდ ენ ობა, ის ევე რო გორც 
შრო მის სა შუ ალო ან აზღა ურ ება გა ნუხ რე ლად იზ რდე ბო და, თუმ ცა კა ცე ბის რა ოდ ენ ობა და ხელ ფა სი გა ცი
ლე ბით მე ტია ქა ლე ბის მო ნა ცე მებ ზე. სა ყუ რადღე ბოა, რომ სა წარ მოს ზო მის მი ხედ ვით, რო გორც ქა ლე ბის 
ას ევე კა ცე ბის უფ რო მე ტი წი ლი მცი რე სა წარ მო შია და საქ მე ბუ ლი, სა ხელ ფა სო სხვა ობ ის მხრივ კი ყვე ლა ზე 
დი დი გან სხვა ვე ბა სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ებ შია, სა დაც რო გორც ქა ლე ბის ის ევე კა ცე ბის ყვე ლა ზე ნაკ ლე
ბი წი ლი მუ შა ობს, თუმ ცა აქ აც, რო გორც სხვა გან, ქა ლე ბის რა ოდ ენ ობა მცი რეა კა ცებ თან შე და რე ბით.

12 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ქალი და კაცი საქართველოში. 2020 წელი. [ნახვა: 14.02.2021]
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დი აგ რა მა #4.დი აგ რა მა #4. ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა სქე სის და სა წარ მოს ზო მის მი ხედ ვით
  (ათ ასი ერ თე ული/ლა რი)
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ზომების მიხედვით, სულ

295.5
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93.3

მსხვილი საწარმო საშუალო საწარმო მცირე საწარმო
ქალი კაცი

127.1

203.7

წყა რო:წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი 2020

ყვე ლა ზე დი დი გან სხვა ვე ბა ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის სფე რო ებ ის მი ხედ ვით სამ შე ნებ ლო სექ ტორ შია კა ცე ბის სა
სარ გებ ლოდ სა დაც 66,7 ათ ასი კა ცი და 7.5 ათ ასი ქა ლი გვხდე ბა. ტრა ტრა დი ცი ულ ად გა ნათ ლე ბის და ჯან დი ცი ულ ად გა ნათ ლე ბის და ჯან დაცდაც
ვის სფე რო ში უპ ირ ატ ეს ობა ვის სფე რო ში უპ ირ ატ ეს ობა რა ოდ ენ ობ ის მხრივ ქა ლე ბის მხა რა ოდ ენ ობ ის მხრივ ქა ლე ბის მხა რე საა, თუმ ცა ეს არ აის ახ ება ან რე საა, თუმ ცა ეს არ აის ახ ება ან აზღა ურ ებ აზე, აზღა ურ ებ აზე, 
რად გა ნაც ქა ლე ბის რად გა ნაც ქა ლე ბის ან აზღა ურ ება კვლავ და ბა ლი რჩე ბაან აზღა ურ ება კვლავ და ბა ლი რჩე ბა. კერ ძოდ, გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 17,5 ათ ასი ქა ლია 
და საქ მე ბუ ლი და 5,6 ათ ასი კა ცი. აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კა არ გა მო ყოფს და საქ მე ბულ თა პო ზი ცი ებს, თუმ ცა 
სა ვა რა უ დოდ ეს არ ის მთა ვა რი გან მსაზღვრე ლი ფაქ ტო რი სა ხელ ფა სო სხვა ობ ისა. ას ევე ჯან დაც ვის სფე
რო ში 2018 წელს 54,4 ათ ასი ქა ლი იყო და საქ მე ბუ ლი და 18 ათ ასი კა ცი, თუმ ცა ქა ლე ბის სა შუ ალო ხელ ფას
მა 837,7 ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო კა ცე ბის 1394,2. რაც შე დე გია ას ევე მმარ თვე ლო ბით პო ზი ცი ებ ზე კა ცე ბის 
სიმ რავ ლის, და და ბა ლა ნაზღა ურ ებ ად პო ზი ცი ებ ზე, რო გო რიც არ ის მა გა ლი თად, ექ თა ნი ქა ლე ბის სრუ ლი 
დო მი ნა ცი ის. მა ღალ პო ზი ცი ებ ზე კა ცე ბის კონ ცენ ტრა ცია წარ მო ად გენს ვერ ტი კა ლურ სეგ რე გა ცი ას და სფე
რო ებ ის ჰო რი ზონ ტა ლურ სეგ რე გა ცი ას თან ერ თად მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს გენ დე რუ ლი ნიშ ნით 
სა ხელ ფა სო სხვა ობ ის შექ მნა ში. ქა ლი მე წარ მე ებ ის პრობ ლე მე ბის საკ ვლე ვად ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ
ლი ერ ებ ის ჩარ ჩო მთა ვა რი ამ ოს ავ ალი წერ ტი ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს, თუმ ცა სა კითხის უფ რო და ვიწ რო ვე ბაა 
სა ჭი რო და მე წარ მე ქა ლის მოთხოვ ნებ ზე მორ გე ბა. გენ დე რუ ლი სტე რე ოტ იპ ები, ეკ ონ ომ იკ ის სი ჯან სა ღე და 
სა ხელ მწი ფოს თუ კერ ძო სექ ტო რის პო ლი ტი კა ქმნის გა რე მოს, სა დაც მე წარ მე ობა ქა ლი სათ ვის უფ რო მე ტი 
პრობ ლე მე ბით არ ის სავ სე, ვიდ რე კა ცის თვის. გლო ბა ლუ რი მე წარ მე ობ ის მო ნი ტო რი (Global Entrepreneurship 
Monitor GEM) 2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, დამ წყე ბი მე წარ მე ებ ის მხო ლოდ 
37,5 პრო ცენ ტია ქა ლი. ქა ლებს თავ და ჯე რე ბა უფ რო ნაკ ლე ბი აქ ვთ ბიზ ნე სის დაწყე ბი სას, რაც გა მო იხ ატ ება 
იმ აში, რომ ქა ლე ბის მხო ლოდ 26,7 პრო ცენ ტს სჯე რა, რომ საკ მა რი სი უნ არ ები გა აჩ ნია ბიზ ნე სის და საწყე ბად 
გან სხვა ვე ბით კა ცე ბის გან, რო მელ თა 43,3 პრო ცენ ტი დარ წმუ ნე ბუ ლია სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებ ში. ას ეთი 
მკა ფიო სხა ობა ქა ლებ სა და კა ცებს შო რის, გან პი რო ბე ბუ ლია ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში აგ ენ ტო ბის (agency) და 
ფი ნან სურ/მა ტე რი ალ ურ რე სურ სებ ზე მი საწ ვდო მო ბის ნაკ ლე ბო ბით. გან სა კუთ რე ბით დი დი გავ ლე ნა სა ზო
გა დოე ბა ში გა ბა ტო ნე ბულ გენ დე რულ სტე რე ოტ იპ ებს აქ ვთ, რო დე საც ქა ლე ბი სა კუ თა რი ბიზ ნე სის დაწყე ბას 
გა დაწყვე ტენ მათ წინ ეღ ობ ებ ათ მოვ ლი თი შრო მის და სა ში ნაო აუნ აზღა ურ ებ ელი შრო მის ხე ლოვ ნუ რად, 
სა ზო გა დო ებ ის მი ერ მი კუთ ვნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც ფსი ქო ლო გი ური წნე ხის წი ნა შე აყ ენ ებს 
თი თოეულ მათ განს და პო ტენ ცი ურ ად ამ ცი რებს მათ პრო დუქ ტი ულ ობ ას ოჯ ახ ის გა რეთ. გა ერ ოს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ის კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლო ში შეს წავ ლი ლი რე გი ონ ებ ის 30,8%ის მო სახ ლე ობ ას არ 
ჰქონ და წვდო მა სა ბავ შვო ბა ღებ ზე.13 სო ცი ალ ურ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე – სა ბავ შვო ბა ღებ ზე, შშმ პირ თა სა რე
აბ ილ იტ აციო ცენ ტრებ ზე, ხან დაზ მულ ად ამი ან თა მოვ ლის პროგ რა მებ ზე – შეზღუ დუ ლი წვდო მა პო ტენ ცი ურ

13 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, „სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება“, 2016.
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ად ზღუ დავს ქალ თა შე საძ ლებ ლო ბებს, ჩა ერ თონ შე მო სავ ლი ან საქ მი ან ობ აში და ფი ნან სუ რად უზ რუნ ველ
ყონ სა კუ თა რი თა ვი და ოჯ ახი.

ბიზ ნე სის დაწყე ბის მო ტი ვა ცი ის შე ფა სე ბი სას გა მო იკ ვე თა, რომ კა ცე ბის 37,7 პრო ცენ ტმა და იწყო ბიზ ნე სი, 
რად გა ნაც და ინ ახა შე საძ ლებ ლო ბა, ქა ლე ბის მხო ლოდ 11.1 პრო ცენ ტი ამ ბობს იმ ავ ეს. თუმ ცა გან სხვა ვე ბუ
ლია ბიზ ნე სის დაწყე ბის მო ტი ვი, სა დაც ჩანს ეკ ონ ომ იკ ური უთ ან ას წო რო ბა და ქალ თა სი ღა რი ბე. დამ წყებ 
ქალ მე წარ მე თა 66,7 პრო ცენ ტმა გა ნაცხა და, რომ ბიზ ნე სი და იწყო რად გა ნაც ამ ის სა ჭი რო ება დად გა, კა ცებ
ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 45,8 პრო ცენ ტს უტ ოლ დე ბა. მე წარ მე ქა ლე ბის არ ათ ან აბ არი საწყი სი მდგო მა რე ობა გა
მო იხ ატ ება სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში მა თი ნაკ ლე ბი ჩარ თუ ლო ბით. სა უკ ეთ ესო მა გა ლი თი სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მა „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო“ში ბე ნე ფი ცი არ ებ ის სტა ტის ტი კა იქ ნე ბა.

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა აწ არ მოე სა ქარაწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში თვე ლო ში 2014 წლი დან მცი რე და მსხვი ლი მე წარ მო ებ ის გან ვი თა
რე ბას უწყობს ხელს. მა თი 2018 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, ქა ლი ბე ნე ფი ცი არ ებ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობა სა
ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ნაკ ლე ბია კა ცი ბე ნე ფი ცი არ ებ ის რა ოდ ენ ობ აზე, ეს იმ პი რო ბებ ში რო ცა პროგ რა მას 
კვო ტა აქ ვს და წე სე ბუ ლი ქალ აპ ლი კან ტებ ზე თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, რაც 40 პრო ცენ ტს 
შე ად გენს. თუ 10 რე გი ონ ის მო ნა ცე მებს გა დავ ხე დავთ ყვე ლა ზე დი დი სხვა ობა სამ ცხესამ ცხეჯა ვა ხეთ შია, სა დაც ჯა ვა ხეთ შია, სა დაც 
კა ცი ბე ნეკა ცი ბე ნე ფი ცი არ ებ ის სა ერ თო რა ოდ ფი ცი არ ებ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობა პროგ რა მის დაწყე ბი დან 2018 წლამ დე ენ ობა პროგ რა მის დაწყე ბი დან 2018 წლამ დე არ ის 755 და ქა ლე ბის კი  არ ის 755 და ქა ლე ბის კი 
319 (29,7 პრო ცენ ტი319 (29,7 პრო ცენ ტი)). ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი სხვა ობა კა ხეთ ში აღ ინ იშ ნე ბა სა დაც 553 ქა ლი არ ის პროგ რა მის მო
ნა წი ლე მი სი დაწყე ბი დან და 577 კა ცი.14

დი აგ რა მა #5.დი აგ რა მა #5. აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში მიკ რო გრან ტე ბის პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი არ ები რე გი ონ ებ ის
  მი ხედ ვით.

გურია

სამცხე-ჯავახეთი

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი

შიდა ქართლი

კახეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

იმერეთი

მცხეთა-მთიანეთი

აჭარა

ქვემო ქართლი

310
191

755
319

499
239

557
553

763
595

757
582

416
327

540
414

519
246

463
419

კაცი ქალი

წყა რო:წყა რო: აწ არ მოე სა ქარ თვე ლოს წლი ური ან გა რი ში 2018

აღს ან იშ ნა ვია, რომ სა აგ ენ ტოს 2019 წლის ან გა რიშ ში დე ტა ლურ გენ დე რულ სტა ტის ტი კას ვერ ვხვდე ბით, 
თუმ ცა ქალ თა გაძ ლი ერ ებ ის კუთხით გა დადგ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი შე ინ იშ ნე ბა. კერ ძოდ, მცი რე და სა შუ ალო ბიზ
ნე სი გახ და პროგ რა მის პრი ორ იტ ეტი ამ წელს და ას ევე მათ და იწყეს გრან ტე ბის გა ცე მა სა ქარ თვე ლოს ოკ
უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ებ ში (აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში) მცხოვ რებ მო სახ ლე ობ აზე, სა დაც ჯამ ში 14 
პრო ექ ტი და ფი ნან სდა და 48 ბე ნე ფი ცი არ იდ ან 22 ქა ლი იქ ნა შერ ჩე ული.15

სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის მო ცე მუ ლო ბის სრუ ლი სუ რა თის აღ საქ მე ლად სა ჭი როა, 
გლო ბა ლუ რი გენ დე რუ ლი ინ დექ სე ბის მი ხედ ვით ვნა ხოთ, რა ად გი ლი უჭ ირ ავს სა ქარ თვე ლოს. ინ დექ სე ბი 
მრავალ გვა რი არ სე ბობს, თუმ ცა კვლე ვი სათ ვის რე ლე ვან ტუ რი ერ თიერ თი მათ გა ნი შე ირ ჩა – მსოფ ლი ოს 
14 აწარმოე საქართველოში (2018) წლიური ანგარიში. ხელმისაწვდომია: http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5cbeea5070eef
Annualreport2018Web.pdf [01.12.20]
15 აწარმოე საქართველო (2019) წლიური ანგარიში. ხელმისაწვდომია: http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5e9ff7a844a85
AnnualReport2019smallpdf.pdf [03.02.2021]

http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5cbeea5070eef-Annual-report-2018-Web.pdf
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5cbeea5070eef-Annual-report-2018-Web.pdf
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5e9ff7a844a85-Annual-Report-2019-small-pdf.pdf
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5e9ff7a844a85-Annual-Report-2019-small-pdf.pdf
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ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის (World Economic ForumWEF) გენ გენ დე რუ ლი სხვა ობ ის ინ დექ სი (Gender Gap Index)დე რუ ლი სხვა ობ ის ინ დექ სი (Gender Gap Index). 2020 
წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, 153 ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლოს 74ე ად გი ლი უჭ ირ ავს 0.704 ქუ ლით.16 2018 
წლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლომ მდგო მა რე ობა გაიუმჯობესა თუმ ცა 2006 წლი დან 2020 წლამ დე ეს ცვლი ლე ბა 
არ ის 1 ერ თე ულ იდ ან 0.038. სა ზო მის ოთხი სფე როს მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე კარ გი 29ე ად გი ლი 
უჭ ირ ავს გა ნათ ლე ბის კუთხით.17

დი დი აგ რა მა #6.აგ რა მა #6. სა ქარ თვე ლოს მაჩ ვე ნე ბე ლი გენ დე რუ ლი სხვა ობ ის ინ დექ სის შკა ლა ზე.

0.701

1

0.976

0.1540
0.2
0.4
0.6
0.8

1
ეკონომიკა

განათლება

ჯანდაცვა

პოლიტიკა

წყა რო:წყა რო: მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მი.

რე გი ონ ული (აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის) მას შტა ბით სა ქარ თვე ლო 26 ქვეყ ნი დან ბო
ლო დან მერ ვე ად გილ ზეა და კავ კა სი ის და ნარ ჩენ ქვეყ ნებს და ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კას უს წრებს. ან გა რი შის
თვის ყვე ლა ზე რე ლე ვან ტუ რი ინ დექ სი ეკ ონ ომ იკ ური მო ნა წი ლე ობ ის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ სხვა
დას ხვა მაჩ ვე ნე ბელს ზო მავს, მათ გან ყვე ლა ზე ცუ დი მდგო მა რე ობა შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით ფიქ სირ დე ბა 
და ყვე ლა ზე კარ გი – პრო ფე სი ული და ტექ ნი კუ რი მო მუ შა ვე ებ ის კუთხით.

დი აგ რადი აგ რა მა #7. მა #7. გენ დე რუ ლი სხვა ობ ის ინ დექ სი 2020, სა ქარ თვე ლოს მო ნა ცე მე ბი.

ად გი ლიად გი ლი ქუ ლაქუ ლა სა შუ ალოსა შუ ალო

ეკ ონ ომ იკ ური ჩარ თუ ლო ბა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი 61 0.701 0.582

სა მუ შაო ძა ლის სა მუ შაო ძა ლის ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი %ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი % 9191 0.7620.762 0. 6610. 661

სა ხელ ფა სო თა ნა ფარ დო ბა ერ თი და იმ ავე სამ სა ხუ რის თვის
(17 მდე შკა ლა) 73 0.649 0.613

მო სა ლოდ ნე ლი მო სა ლოდ ნე ლი გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ან აზღა ურ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ან აზღა ურ ება (PPP$)ება (PPP$) 118118 0.4940.494 0.4990.499

კა ნონ მდებ ლე ბი, მე ნე ჯე რე ბი და მმარ თვე ლე ბი % 14 0.791 0.356

პრო ფე სი ული და ტექ ნი კუ რი მო პრო ფე სი ული და ტექ ნი კუ რი მო მუ შა ვე ები %მუ შა ვე ები % 11 1.0001.000 0.7560.756

წყა რო:წყა რო: მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მი.

16 ინდექსის შკალაზე 1 თანასწორობას ნიშნავს ხოლო 0 უთანასწორობას. მსოფლიოს გენდერული სხვაობის ინდექსი იზომება: ეკონომიკაში 
მონაწილეობის და შესაძლებელობები, განათლებაზე ხელმწისავდომობის, ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხანგრძლივობის და პოლიტიკური 
ჩართულობის მიხედვით.
17 World Economic Forum (2020) Global Gender Gap Report 2020. ხელმისაწვდომია: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf [01.12.20]

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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ამ ფონ ზე მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ვის წავ ლოთ ქა ლი მე წარ მე ებ ის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და შე
საძ ლებ ლო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში, რად გან მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბას ქა ლებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი 
უჭ ირ ავს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის მი მარ თუ ლე ბით მი საღ წევ პროგ რეს ში. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის 
ამ ოც ან ებია ბიზ ნე სის დაწყე ბის, მარ თვის და ზრდის პრო ცეს ში ქა ლე ბის წი ნა შე წარ მო შო ბი ლი ბა რი ერ ებ ისა 
და ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის კვლე ვა და ქალ მე წარ მე ებ ზე კო ვიდ პან დე მი ის გავ ლე ნის შეს წავ ლა სა ქარ
თვე ლო ში. კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ები.

ნაშ რო მის სტრუქ ტუ რა შემ დე გი ნაშ რო მის სტრუქ ტუ რა შემ დე გი სა ხი საა:სა ხი საა: კვლე ვის პირ ველ ნა წილ ში შე სავ ლის, სა დაც ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური 
გაძ ლი ერ ებ ის ჩარ ჩო ზე და გენ დე რუ ლი უთ ან ას წო რო ბის სტა ტის ტი კა ზე არ ის სა უბ არი, შემ დეგ გან ხი ლულ 
იქ ნე ბა კვლე ვის მე თო დო ლო გია დე ტა ლუ რად. ამ ას მოჰ ყვე ბა სა ქარ თვე ლო ში ქა ლი მე წარ მე ებ ის წი ნა შე 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბის ან ალ იზი, სა დაც გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა სა კა ნონ დებ ლო ჩარ ჩო 
და პო ლი ტი კა ყვე ლა იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტის ან ალ იზ ით, რაც ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის 
და კერ ძოდ ქალ მე წარ მე თა გაძ ლი ერ ებ ის ბა ზისს ქმნის. შემ დეგ ქვე თავ ში სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე კო ვიდ 
პან დე მი ის გავ ლე ნას მი მო ვი ხი ლავთ ქა ლებ ზე და ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ აზე მსოფ ლი ოში. ას ევე მო ვიყ ვანთ 
ქა ლი მე წარ მე ებ ის გა საძ ლი ერ ებ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ებ ის მა გა ლი თებს. კვლე ვის მე ორე 
ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა კვლე ვის ძი რი თა დი შე დე გე ბი. ეს ნა წი ლი სამ ქვე თა ვა დაა და ყო ფი ლი: 
პირ ველ ქვე თავ ში ქა ლი მე წარ მე ებ ის ზო გა დი პრო ფი ლი იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი, მა თი სა წარ მოს სი დი დე 
და სხვა მაჩ ვე ნებ ლე ბი. მე ორე ქვე თა ვი მი მო იხ ილ ავს ბიზ ნე სის დაწყე ბის, გა ფარ თო ებ ისა და ოპ ერ ირ ებ ის 
ირ გვლივ არ სე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და გა მოწ ვე ვებს, თუ რო გორ აღ იქ ვა მენ ქა ლი მე წარ მე ები ამ მხრივ 
თა ვი ანთ მდგო მა რე ობ ას. ბო ლოს კი გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა ქა ლი მე წარ მე ებ ის მი ერ მარ თულ ბიზ ნეს ზე კო ვიდ 
პან დე მი ის გავ ლე ნა და მი სი მას შტა ბე ბი. დას კვნის გა კე თე ბის შემ დეგ წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა რე კო მენ და
ცი ები ძი რი თა დი აქ ტო რე ბი სათ ვის, თუ რა ღო ნის ძი ებ ები უნ და გა ტარ დეს ქა ლი მე წარ მე ებ ის ათ ვის მდგო მა
რე ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

კვლევისმეთოდოლოგია

წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის მი ზა ნია გა მოკ ვე თოს ქა ლი მე წარ მე ებ ის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და შე
საძ ლებ ლო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში. ამ ას თან ერ თად შე აფ ას ოს კო ვიდ პან დე მი ის გავ ლე ნა ქა ლი მე წარ მე ებ ის 
ბიზ ნეს აქ ტი ვო ბა ზე. ან ალ იტ იკ ურ ჩარ ჩოდ ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის პრინ ცი პე ბი შე ირ ჩა და მო ნა
ცე მე ბიც შე სა ბა მი სად იქ ნა გა ან ალ იზ ებ ული. საწყის ეტ აპ ზე ჩა ტა რა სა მა გი დე კვლე ვა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
გა ან ალ იზ და უკ ვე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობა ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის თუ მე ორ ადი წყა რო ებ ის მი ხედ
ვით: თე ორი ული და ემ პი რი ული ლი ტე რა ტუ რის სა შუ ალ ებ ით, რა მაც ქა ლი მე წარ მე ებ ის გაძ ლი ერ ებ ის ჩარ
ჩო გან საზღვრა მთლი ან ობ აში. თუმ ცა კვლე ვა თა ვი სი არ სით რა ოდ ენ ობ რი ვია. კავ კა სი ის კვლე ვი თი რე
სურ სე ბის ცენ ტრმა (CRRC) ჩა ატ არა სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხვა CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 
მე თო დო ლო გი ით. გა მო კითხვა ჩა ტარ და 2020 წლის 1721 ნო ემ ბერს, რაც რე ალ ურ ად პან დე მი ის და თან
მდე ვი შეზღუდ ვე ბის მე ორე ტალ ღის პე რი ოდს ას ახ ავს.

გა მო კითხვა წარ მო მად გენ ლო ბი თია ქვეყ ნის მას შტა ბით (ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ ის გარ და) ბიზ ნე სის 
მფლო ბე ლი ქა ლე ბი სათ ვის. შერ ჩე ვა და ყო ფი ლია ორ სტრა ტად: თბი ლი სი და რე გი ონ ები. შე სა ბა მი სად შე დე
გე ბის გან ზო გა დე ბა შე საძ ლე ბე ლია ორ ივე კუთხით. ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და ქარ თულ ენ აზე. შერ ჩე ვის მე თო დად 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა სტრა ტი ფი ცი რე ბუ ლი შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პი. შერ ჩე ვის ჩარ ჩოდ არ ჩე ულ იქ ნა 
სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის მფლო ბე ლი ქა ლე ბის სია. ამ ის ათ ვის 1500 ბიზ ნე სი შე ირ ჩა და და კავ ში რე ბა მო ხერ
ხდა 863 რეს პო ნდენ ტთან. სა ბო ლო ოდ თბი ლი სის მას შტა ბით ჩა ტარ და 96 ინ ტერ ვიუ, რე გი ონ ებ ის მას შტა ბით 
კი – 235, რაც ჯამ ში 331 რეს პონ დენ ტს გვაძ ლევს. კვლე ვას აქ ვს +/3,4 პრო ცენ ტი ანი ცდო მი ლე ბის ზღვა რი.

დი აგ რა მა #8.დი აგ რა მა #8. შერ ჩე ვის დი ზა ინი

სტრა ტასტრა ტა შერ ჩე ულიშერ ჩე ული ბიზ ნე სე ბის ბიზ ნე სე ბის
რა ოდ ენ ობარა ოდ ენ ობა

ბიზ ნე ბიზ ნე სე ბი რო მელ თანსე ბი რო მელ თან
კონ ტაქ ტი შედ გაკონ ტაქ ტი შედ გა მიღმიღ წე ული პა სუ ხე ბი წე ული პა სუ ხე ბი

დე და ქა ლა ქი 500
863

96
რე გი ონ ები 1000 235

სულ 1500 331
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შემ დეგ ეტ აპ ზე მოხ და მო ნა ცემ თა ბა ზის გაწ მენ და, შე წონ ვა და ღია კითხვებ ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის კო დი რე
ბა. თა ვად კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი კი სა მი ნა წი ლის გან შედ გე ბა: დე მოგ რა ფი ული მო ნა ცე მე ბის გარ და პირ
ველ ნა წილ ში რეს პო ნდენ ტე ბი სა უბ რო ბენ თა ვი ანთ კომ პა ნი ებ ზე, მე ორე ნა წილ ში რეს პო ნდენ ტი აფ იქ სი
რებს თა ვის და მო კი დე ბუ ლე ბებს ბიზ ნე სის დაწყე ბას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გო რი იყო მა თი მო ტი ვა ცია 
და რა წი ნა აღ მდე გო ბებს გა და აწყდნენ. ბო ლოს ქა ლი მე წარ მე ები სა უბ რო ბენ კო რო ნა ვი რუ სის გავ ლე ნა ზე, 
თუ რა ზი ანი მი აყ ენა პან დე მი ამ მათ ბიზ ნესს და ად აპ ტი რე ბის თვის რა ღო ნის ძი ებ ები გა ატ არ ეს.

ქალიმეწარმეებისგაძლიერებისპოლიტიკადაინსტრუმენტები

საკანონმდებლოჩარჩოსაკანონმდებლოჩარჩო

მთა ვა რი სა კა ნონ მდებ ლო დო კუ მენ ტითსა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფს თა
ნას წო რო ბის უფ ლე ბას, რაც მოიაზრებს „თა ნა ბარ უფ ლე ბებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე
ბი სათ ვის. სასა ხელ მწი ფო იღ ებს გან სა კუთ რე ბულ ხელ მწი ფო იღ ებს გან სა კუთ რე ბულ ზო მებს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ზო მებს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის არ სე ბი თი თა ნას წო რო ლე ბის არ სე ბი თი თა ნას წო რო ბის  ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად და უთ ანუზ რუნ ველ სა ყო ფად და უთ ან ას წო რო ბის აღ მო საფხვრე ლად ას წო რო ბის აღ მო საფხვრე ლად“18 2018 წლის 16 დე კემ ბერს ძა ლა ში შე სულ მა 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებ მა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი გაძ ლი ერ ებ ის მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ მიგ ვიყ ვა ნა პარ
ტი ულ სი ებ ში სა ვალ დე ბუ ლო კვო ტი რე ბის ამ ოქ მე დე ბას თან, თუმ ცა ეკ ონ ომ იკ ური თა ნას წო რო ბის ნა წი ლი 
დიდ წი ლად კვლავ უგ ულ ვე ბელ ყო ფი ლი რჩე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი დან, რაც ბო ლო წლე ბის მან
ძილ ზე გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ მდებ ლო კუთხით ას ევე უნ და აღ ინ იშ ნოს გა ნახ ლე ბუ ლი შრო მის კო დექ სი.

2010 წელს მი ღე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თაგენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კა ნო ნი ნას წო რო ბის კა ნო ნი კი უზ რუნ ველ ყოფს „ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნას
წორ უფ ლე ბებს პო ლი ტი კურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, სო ცი ალ ურ და კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში“.19 ამ ის ათ ვის სა ხელ მწი
ფო იღ ებს ვალ დე ბუ ლე ბას აწ არ მო ოს გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა, და ნერ გოს გენ დე რუ ლი ბი უჯ ეტ ირ ებ ის მიდ
გო მა, და იც ვას ქა ლი შრო მი თი ურ თი ერ თო ბი სას დის კრი მი ნა ცი ის გან და შე ვიწ რო ვე ბის გან. სა ხელ მწი ფო 
ას ევე მი მარ თუ ლია სა ოჯ ახო ურ თი ერ თო ბებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვი სა კენ. აღ სა ნიშ ნა ვია ქო
ნე ბის გან კარ გვის და ფლო ბის სა კითხი – მარ თა ლია, კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით შვი ლე ბი (ქა ლი და კა ცი) 
არი ან თა ნა ბა რი რი გის მემ კვიდ რე ები, მაგ რამ არ სე ბუ ლი პატ რი არ ქა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გა მო ვა ჟი 
მი იჩ ნე ვა უპ ირ ატ ეს მემ კვიდ რედ, გან სა კუთ რე ბით უძ რავ ქო ნე ბას თან და მი წას თან მი მარ თე ბა ში. რე სურ
სებ ზე წვდო მი სას არ სე ბულ უთ ან ას წო რო ბას პრაქ ტი კა ში ხში რად ეკ ონ ომ იკ ურ ძა ლა დო ბამ დე მივ ყა ვართ. 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა სა ზე დამ ხედ ვე ლო მექ ნიზ მე ბი რო გო რი ცაა, გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა პარ ლა მენ ტო საბ ჭო, ას ევე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა
დო ბის და ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია. ამ ას თა ნა ვე გენ დე რულ სა
კითხებს ფა რავს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტი და პრე მი ერ მი ნის ტრის 
მრჩე ვე ლი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში.

2020 წლის 29 სექ ტემ ბერს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი იღო რი გი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა, რის 
მი ხედ ვი თაც სა მუ შაო ად გილ ზე დის კრი მი ნა ცი ის, დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის, შრო მის ან აზღა ურ ებ ის და შრო
მის ინ სპექ ცი ის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე ვი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი. კა ნონ ში გაჩ ნდა თა ნა ბა
რი ან აზღა ურ ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და სქე სის მი ხედ ვით დის რკი მი ნა ცი ის აღ მოფხვრის შე სა ხებ ჩა ნა წე რე
ბიც. შრო მის კო დექ სში ვკი თხუ ლობთ „დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია ქა ლი და მა მა კა ცი და საქ მე ქა ლი და მა მა კა ცი და საქ მე ბუ ლე ბის ბუ ლე ბის 
მი ერ თა ნა ბა რი სა მი ერ თა ნა ბა რი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში უზ რუნ ველ ყოს მათ თვის თა ნა ბა ში უზ რუნ ველ ყოს მათ თვის თა ნა ბა რი შრო მის ან აზღა ურრი შრო მის ან აზღა ურ
ებ ის გა დახ ებ ის გა დახ დადა“.20 ორ სუ ლი და მე ძუ ძუ რი დე დე ბის მდგო მა რე ობა უფ რო მე ტა დაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ახ ალ 
რე ალ ობ აში. მე ტიც, შვი ლის ყო ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის აღ ებ ის უფ ლე ბა კა ცებ საც ექ ნე ბათ, ეს ნა წი ლი უფ რო 
ფარ თო დაა გაშ ლი ლი და თა ვის თა ვად წარ მო ად გენს მოვ ლი თი და აუნ აზღა ურ ებ ელი სა ში ნაო შრო მის გა
და ნა წი ლე ბი სა კენ გა დადგ მულ კი დევ ერთ ნა ბიჯს, რაც თა ვის მხრივ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა ეკ ონ
ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის გზა ზე, მათ შო რის ქა ლი მე წარ მე ებ ის ათ ვის უფ რო ხელ საყ რე ლი გა რე მოს შე საქ
მნე ლად – სა ში ნაო შრო მის გა და ნა წი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ამ ტვირ თს შე უმ სუ ბუ ქებს ქა ლებს, რომ ლე ბიც 
სრულ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შა ობ ენ ან სა კუ თარ ბიზ ნესს გან კარ გა ვენ.

18 საქართველოს მთავრობა (2018) საქართველოს კონსტიტუცია. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36 
[25.11.20]
19 საქართველოს პარლამენტი (2010) საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/91624?publication=9 [25.11.20]
20 საქართველოს პარლამენტი (2010) საქართველოს შრომის კოდექსი. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=17 
[29.11.20]

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=9
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=9
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=17
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შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბას თან ერ თად დის კრი მი ნა ცი ას თან საბ რძოლ ვე ლი კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ინ სტრუ მენ ტი არ სე ბობს. ეს არ ის დის კრიდის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხვრის მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხვრის შე სა ხებ შე სა ხებ კა ნო ნი, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა 2014 წელს მი იღო. იგი პირ და პი რი და ირ იბი დის კრი მი ნა ცი ის აღ საკ ვე თად 
მიზ ნად ის ახ ავს „ნე ბის მი ერი ფი ზი კუ რი თუ იურ იდი ული პი რის თვის სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად
გე ნი ლი უფ ლე ბე ბით თა ნაბ რად სარ გებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, რა სის, კა ნის ფე რის, ენ ის, სქე სის, ას აკ ის, 
მო ქა ლა ქე ობ ის, წარ მო შო ბის, და ბა დე ბის ად გი ლის, საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის, ქო ნებ რი ვი ან წო დებ რი ვი 
მდგო მა რე ობ ის, რე ლი გი ის ან რწმე ნის, ერ ოვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი ან სო ცი ალ ური კუთ ვნი ლე ბის, პრო ფე სი ის, 
ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობ ის, ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ ის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის, სექ სუ ალ ური 
ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდ ენ ტო ბი სა და გა მო ხატ ვის, პო ლი ტი კუ რი ან სხვა შე ხე დუ ლე ბის ან სხვა ნიშ ნის 
მი უხ ედ ავ ად.“21

რო გორც მი მო ხილ ვი დან ჩანს, სა კა ნონ დებ ლო კუთხით არ სე ბობს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა ნა წე რე ბი, რომ უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი იქ ნას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და აღ იკ ვე თოს ეკ ონ ომ იკ ური ძა ლა დო ბა, თუმ ცა სხვა სა
კითხია რამ დე ნად ქმე დი თია თი თოეული ეს კა ნო ნი პრაქ ტი კა ში, რამ დე ნად შე იც ავს იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის 
სა ჭი რო შე სა ბა მის ბერ კე ტებს და რამ დე ნად აის ახ ება პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტებ ში.

ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისპოლიტიკადაპრაქტიკაქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისპოლიტიკადაპრაქტიკა

2006 წლის სა ქარ თვე ლოს გენ დე რუ ლი თა ნას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ ციაწო რო ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ ცია ის პო ლი ტი კუ რი დო კუ
მენ ტია, რო მე ლიც წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს ხედ ვას უთ ან ას წო რო ბის აღ მოფხვრის შე სა
ხებ. დო კუ მენ ტში ეკ ონ ომ იკ ური სა კითხი ცალ კე ქვე თავს იკ ავ ებს, სა დაც ვკითხუ ლობთ, რომ: „ეკ ონ ომ იკ ური 
უს აფ რთო ხე ბის პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში ქალ თა და მა მა კაც
თა თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტია, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს ამ 
მიზ ნის მიღ წე ვას“.22 სა ხელ მწი ფო ას ევე აღი არ ებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე
ბის სა ჭი რო ებ ას ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში, რაც 
თა ვის მხრივ შრო მის ბა ზარ ზე გან სა კუთ რე ბით სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ში გენ დე რუ ლი ბა ლან სის უზ რუნ ველ
ყო ფას მის ცემს სტი მულს. კონ ცეფ ცია ას ევე გა მოკ ვეთს სა ფი ნან სო, საკ რე დი ტო და სა წარ მოო რე სურ სებ ზე 
თა ნა ბარ ხელ მისაწ ვდო მო ბას, რო გორც ერთერთ მე ქა ნიზ მს კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა სა და სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მნის თვის. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კონ ცეფ ცი ას მა ლე ვე, 2010 წელს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბა მოჰ ყვა, თუმ ცა თა ვად დო კუ მენ ტი მას შემ დეგ არ გა ნახ ლე ბუ ლა და სწო რედ 
ბო ლო წლებ ში, კერ ძოდ 2018 წელს, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭომ წა
რად გი ნა გა ნახ ლე ბუ ლი ვა რი ან ტი და დათ ქვა 7 წე ლი მის შემ დგომ გან სა ახ ლებ ლად.23 დო კუ მენ ტი არ არ ის 
ხელ მი საწ ვდო მი, შე სა ბა მი სად ვერ გან ვი ხი ლავთ მის ში ნა არ სს და არ სე ბით ცვლი ლე ბებს, თუმ ცა უნ და ით
ქვას, რომ თა ვად ფაქ ტი ცალ სა ხად პო ზი ტი ურ მოვ ლე ნას წარ მო ად გენს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ
ლი ერ ებ ის კუთხით სა ხელ მწი ფოს კონ სო ლი დი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზა ზე.

2004 წლი დან მოქ მე დი, პარ ლა მენ ტში არ სე ბუ ლი გენ დე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭორუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ერთერ თი წამ ყვა ნი 
მე ქა ნიზ მია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ქვე ყა ნა ში. მათ 20182020 წლის სა მოქ მე დო 
გეგ მა ში ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი ერ ებ ას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭ ირ ავს, კერ ძოდ გეგ მა მო იც ავ და სა
ხელ ფა სო სხვა ობ ის გა მოთ ვლის ახ ალი მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა სა და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის გენ დე
რუ ლი ან ალ იზ ის და ნერ გვას. აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება ნამ დვი ლად წინ გა დად გმუ ლი 
ნა ბი ჯი იქ ნე ბა . სა მოქ მე დო გეგ მა ში ვხვდე ბით ჩა ნა წერს: „ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის ხელ შეწყო
ბის მიზ ნით, არ სე ბუ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე სა კა ნონ მდებ ლო პა კე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა სა ქარ თვე
ლოს შრო მის კო დექ სში და სხვა კა ნო ნებ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის შე სა ხებ“24, თუმ ცა არ არ ის გან
საზღვრუ ლი კონ კრე ტუ ლი ვა და რო დის შეს რულ დე ბა ეს პუნ ქტი და ას ევე ბუნ დო ვა ნია რას გუ ლის ხმობს იგი. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ას ევე, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მი ერ შექ მნი ლი მოკ ვლე ვის ჯგუ ფი, რო მელ მაც სა
ხელ მწიფო ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ რა მებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ობა შე აფ ასა. ას ევე შე ფას და პრო ფე სი ული გა ნათ

21 საქართველოს პარლამენტი (2014) დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/2339687?publication=3 [29.11.20]
22 საქართველოს პარლამენტი (2006) საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო 
კონცეფციის დამტკიცების შესახებ. ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/44014?publication=0 [26.11.20]
23 საქართველოს პარლამენტი (2018) გენდერული თანასწორობის საბჭომ გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო კონცეფციის პროექტი 
წარადგინა. ხელმისაწვდომია: http://www.parliament.ge/ge/saparlamentosaqmianoba/komisiebidasabchoebi9/genderulitanasworobissabcho/newsgender/
genderulitanasworobissabchomgenderulitanasworobissaxelmwifokoncefciisproeqtiwaradgina.page [28.11.20]
24 გენდერული თანასწორობის საბჭო (2018) სამოქმედო გეგმა 20182020. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687?publication=3
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687?publication=3
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/44014?publication=0
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/news-gender/genderuli-tanasworobis-sabchom-genderuli-tanasworobis-saxelmwifo-koncefciis-proeqti-waradgina.page
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/news-gender/genderuli-tanasworobis-sabchom-genderuli-tanasworobis-saxelmwifo-koncefciis-proeqti-waradgina.page
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ლე ბის მი საწ ვდო მო ბა ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის ათ ვის. სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს საქ მი ან ობ ის 
და ფარ ვის შემ დეგ, სა ინ ტე რე სოა მი მო ვი ხი ლოთ აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ
სტრუ მენ ტე ბი და გან ხორ ცი ელ ებ ული პო ლი ტი კა.

სა ქარსა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 20192020 წლის სა მოქ მე დო თვე ლოს მთავ რო ბის 20192020 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში გეგ მა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა მხო ლოდ რამ
დე ნი მე წი ნა და დე ბით არ ის ნახ სე ნე ბი, და ძი რი თა დი აქ ცენ ტი ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის რე აგ ირ ებ აზე 
მო დის. მთავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური ხედ ვის ნა წილ ში არ არ ის აღი არ ებ ული გენ დე რუ ლი უთ ან ას წო რო ბა, რო
გორც ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის თვის ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ერი და შე სა ბა მი სად არც 
მი სი გა დაჭ რის გზე ბია წარ მოდ გე ნი ლი. არც და საქ მე ბის, არც მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის გან ვი თა
რე ბის და არც სხვა და ნარ ჩე ნი კუთხით გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის აუც ილ ებ ლო ბა ნახ
სე ნე ბი არ არ ის, რაც გვა ფიქ რე ბი ნებს იმ ას, რომ აღ ნი შუ ლი დო კუ მენ ტი გენ დე რუ ლად ბრმაა.25 რაც შე ეხ ება 
მთავ რო ბის უფ რო ფარ თო ოთხ პუნ ქტი ან გეგ მას „თა ვი სუფ ლე თა ვი სუფ ლე ბა სწრა ფი გან ვი თა რე ბა და კე ბა სწრა ფი გან ვი თა რე ბა და კე თილ დღე ობათილ დღე ობა“ 
20162020, ის გა ცი ლე ბით ინ კლუ ზი ურია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთხით და აცხა დებს, რომ „გან ხორ
ცი ელ დე ბა ქმე დი თი ღო ნის ძი ებ ები სა ზოგ ადო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში, გან სა კუთ რე ბით პო ლი
ტი კურ და ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში და გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
და სა ცა ვად. უზ უზ რუ ნველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სწრა ფი რუ ნველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სწრა ფი და ქმე დი თი რე აგ ირ ება გენ დე და ქმე დი თი რე აგ ირ ება გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დარრუ ლი თა ნას წო რო ბის დარ
ღვე ვის ღვე ვის თი თოეულ ფაქ ტზე.თი თოეულ ფაქ ტზე. ხე ლი სუფ ლე ბა ხელს შე უწყობს გენ დე რულ თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ზე ცნო ბი
ერ ებ ის ამ აღ ლე ბას“.26 ას ეთი მას შტა ბის პო ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტე ბი, რა თქმა უნ და, მე ტად კონ კრე ტუ ლი ვერ 
იქ ნე ბა, თუმ ცა აუც ილ ებ ელია, რომ ჩან დეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ეკ ონ ომ იკ ური უს ამ არ თლო ბის 
ხი ლუ ლო ბა სა ხელ მწი ფო სათ ვის. სხვა სა კითხია, თუ რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რად იმ ოქ მე დებს ესა თუ ის მთავ რო
ბა ამ პროგ რა მის შე სას რუ ლებ ლად. 2021 წელს უკ ვე შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის აღ სრუ ლე ბის 
შე ფა სე ბა და გენ დე რუ ლი ან ალ იზი.

მე წარ მე ქა ლე ბი სათ ვის პო ლი ტი კის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტია სა ქარ თვე ლოს მცი რე და სა შუსა ქარ თვე ლოს მცი რე და სა შუ
ალოალო მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბის მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია 20162020 სტრა ტე გია 20162020. დო კუ მენ ტი აღი არ ებს, რომ „ინ კლუ ზი ური ზრდის 
ხელ შეწყო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა მე წარ მე ობ ის გაძ ლი ერ ება და ხელ შეწყო ბა. ქა ლე ბი ნაკ ლე ბად 
არი ან ჩარ თუ ლე ბი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ აში, ვიდ რე მა მა კა ცე ბი, ასე რომ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოხ დეს კონკონ
კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე მუ შა ვე ბა ქალ მე წარ მე თა სტი მუ შა ვე ბა ქალ მე წარ მე თა სტი მუ ლი რე ბის მიზ ნითმუ ლი რე ბის მიზ ნით, რაც ხელს შე უწყობს ქა ლე
ბის მო ნა წი ლე ობ ის ზრდას ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში.“27 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ქალ მე წარ მე თა წა ხა ლი სე ბა 
ცალ კე პრი ორ იტ ეტ ად არ ის გან საზღვრუ ლი და გა წე რი ლია ქა ლე ბის სა ჭი რო ებ ის ან ალ იზი, ამ ან ალ იზ ის 
სა ფუძ ველ ზე კი ღო ნის ძი ებ ებ ის და გეგ მვა, ას ევე პლატ ფორ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის დი ალ ოგს და ქა ლი მე წარ მე ებ ის გა აქ ტი ურ ებ ას. სა ინ ტე რე სოა ას ევე ამ პროგ
რა მის ან ალ იზ ის შე დე გე ბის ხილ ვა, თუ რამ დე ნად გან ხორ ცი ელ და და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ებ ები, მი თ უ მე ტეს, 
რო დე საც ვხე დავთ, რომ, მა გა ლი თად, აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა მო ნა წი ლე ობ ის პრობ ლე მა კვო ტე
ბის მი უხ ედ ავ ად მა ინც დგას, რომ არ აფ ერი ვთქვათ ზო გი ერ თი ბიზ ნეს სექ ტორ ში კა ცე ბის სრულ დო მი ნა ცი
აზე, მმარ თველ პო ზი ცი ებ ზე ქა ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა სა და სა ხელ ფა სო სხვა ობ ის პრობ ლე მა ზე.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ მე წარ მე ქა ლე ბი სათ ვის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია აწ არ მოე სა ქარ
თვე ლო ში და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტროს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული პროგ რა მე ბი. 2019 წელს გენ
დე რუ ლი სა ბჭოს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მოკ ვლე ვის შე დე გად დგინ დე ბა რომ აწ არ მოე სა აწ არ მოე სა ქარ თვე ლოსქარ თვე ლოს მიკ რო და 
მცი რე მე წარ მე ობ ის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე თა 40,3 პრო ცენ ტი ქა ლია, თუმ ცა პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ვა რი რებს წლე ბის მი ხედ ვით. რაც შე ეხ ება აწ არ მოე სა ქარ თვე ლოს ინ დუს ტრი ულ ნა წილს, აქ 
ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა გა ცი ლე ბით და ბა ლია – და ფი ნან სე ბუ ლი 400მდე პრო ექ ტი დან მე ნე ჯე რულ პო ზი ცი ებ ზე 
111 ქა ლი გვხვდე ბა, რაც სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის მხო ლოდ 27 პრო ცენ ტს წარ წარ მო ად გენს. სოფ ლის მე ურ ნე ობმო ად გენს. სოფ ლის მე ურ ნე ობ
ის ის პრო ექ ტებ ში ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა პრო ექ ტებ ში ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა მე ტად და ბა ლია აწ არ მოე სა ქარ მე ტად და ბა ლია აწ არ მოე სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბითთვე ლოს თან შე და რე ბით. 2018 წელს 
გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტე ბის ბე ნე ფი ცი არ ებ იდ ან მხო ლოდ 23 პრო ცენ ტი იყო ქა ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია ას ევე 
მოკ ვლე ვა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ინ ტე რე სო ფაქ ტი, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მო დერ ნი ზა ცი ის, ბა ზარ ზე წვდო
მი სა და მოქ ნი ლო ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის პრო ექ ტში არ სე ბუ ლი კვო ტა, რომ ბი უჯ ეტ ის 30 პრო ცენ ტის გა ცე მა 
ქა ლებ ზე უნ და მომ ხდა რი ყო მო იხ სნა 2019 წელს, რად გა ნაც მი სი შეს რუ ლე ბა ვერ მო ხერ ხდა. შე სა ბა მი სად 
კა ცე ბის წი ლი პროგ რა მა ში კი დევ უფ რო გა იზ არ და. კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს 8 პრო ექ
ტი დან ორ ში ჩა დე ბუ ლია მოთხოვ ნა ქალ თა თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის შე სა ხებ. ეს ენია თხი ლის წარ მო ებ ის გან

25 საქართველოს მთავრობა (2019) სამთავრობო პროგრამა 20192020. ხელმისაწვდომია: http://gov.ge/files/68_73407_808965_%E1%83%A1%E1%83%
90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83
%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9020192020.pdf [02.11.2020]
26 საქართველოს მთავრობა (2016) თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობასამთავრობო პროგრამა 20162020.
27 საქართველოს მთავრობა (2016) საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 20162020 წლებისთვის.

http://gov.ge/files/68_73407_808965_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%902019-2020.pdf
http://gov.ge/files/68_73407_808965_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%902019-2020.pdf
http://gov.ge/files/68_73407_808965_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%902019-2020.pdf
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ვი თა რე ბის პროგ რა მა, სა დაც მე პაიეთა 31 პრო ცენ ტი უნ და იყ ოს ქა ლი და მე ფუტ კრე ობ ის კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის 
ერ თი ანი სა წარ მოო უზ უნ ველ ყო ფს პროგ რა მა ში მე პაიეთა არ ან აკ ლებ 15 პრო ცენ ტი უნ და იყ ოს ქა ლი.28 კო
ოპ ერ ატ ივ ებ ის პროგ რა მის „სა ფა რი“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ან ალ იზ ის შე დე გად ირ კვევა, რომ კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის 
მე პაიეთა 27 პრო ცენ ტია ქა ლი და აქ ედ ან მხო ლოდ 8 პრო ცენ ტს უჭ ირ ავს წამ ყვა ნი პო ზი ცია. შე ჯა მე ბის სა ხით 
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ქა ლე ბი კონ ცენ ტრი რე ბულ ნი არი ან მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნეს ზე გათ ვლილ პროგ
რა მებ ში, მა თი მო ნა წი ლე ობა კი რა დი კა ლუ რად მცირ დე ბა, რო ცა საქ მე მსხვილ მას შტა ბურ პრო ექ ტებს ეხ
ება. მა გა ლი თად, შე ღა ვა თი ანი აგ როკ რე დი ტე ბის პროგ რა მა ში, რო მელ საც ყვე ლა ზე მსხვი ლი ბი უჯ ეტი აქ ვს 
ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა მხო ლოდ 7.3 პრო ცენ ტს უტ ოლ დე ბა.29 აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, უნ და და ვასკ ვნათ, რომ 
რე სუ რე ბის ფლო ბა და გან კარ გვა პრობ ლე მას წარმო ად გენს მე წარ მე ქა ლე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში, ამ ის 
მი ზე ზე ბის ძი ებ ას ემ სა ხუ რე ბა ზუს ტად კვლე ვა, რომ ლის შე დე გე ბიც დო კუ მენ ტის მე ორე ნა წილ ში იქ ნე ბა წარ
მოდ გე ნი ლი. ვიდ რე ქალ მე წარ მე თა წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს გან ვი ხი ლავთ სა ქარ თვე ლო ში და და
ვად გენთ, თუ რა გავ ლე ნა ქონ და კო ვიდ პან დე მი ას მათ საქ მი ან ობ აზე, აუც ილ ებ ლად უნ და მი მო ვი ხი ლოთ 
2020 წელს პან დე მი ის მი ერ შეც ვლი ლი სამ ყა რო და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუთხით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცი ები.

კოვიდპანდემიისგავლენაქალმეწარმეებზეკოვიდპანდემიისგავლენაქალმეწარმეებზე

კო ვიდ პან დე მია კვლავ აგ რძე ლებს მსოფ ლი ოს გა ნუხ რე ლად შეც ვლას, იქ ნე ბა ეს ჯან დაც ვის სის ტე მის კრი
ზი სი, პო ლი ტი კუ რი გა რე მოს რა დი კა ლი ზა ცია და პო ლა რი ზა ცია თუ სა ზო გა დო ებ ის მოწყვლა დი ფე ნე ბის 
ყო ფი თი მდგო მა რე ობ ის გაუარესება. აქ ამ დე არ სე ბუ ლი უთ ან ას წო რო ბე ბი პან დე მი ის დროს კი დევ უფ რო 
გაღ რმავ და. ქა ლებს, რო გორც მოვ ლი თი და ზრუნ ვი თი შრო მის მთა ვარ გან მა ხორ ცი ელ ებ ლებს, ორ მა გი 
ტვირ თი და აწ ვათ. პან დე მი ამ თა ნაბ რად იმ ოქ მე და, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ურ, ისე არა აქ ტი ურ ქა
ლებ ზე. პან დე მი ური კრი ზი სის თან მდე ვი ეკ ონ ომ იკ ური რე ცე სი ის ფონ ზე კი გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა 
ქა ლი მე წარ მე ებ ის წი ნა შე წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე მების კვლე ვა. ეს ქვე თა ვი შე ეც დე ბა, გა ან ალ იზ ოს ჩვენს 
ხელთ არ სე ბუ ლი მწი რი ინ ფორ მა ცია, თუ რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ქალ თა კე თილ დღე ობ აზე კო ვიდ პან დე მი
ამ.

შე მაშ ფო თე ბე ლია 2020 წლის შემ დეგ მო სა ლოდ ნე ლი გათ ვლე ბი სი ღა რი ბის აღ მოფხვრას თან და კავ ში
რე ბით. 1990 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა ნუხ რე ლად იკ ლებ და და მო სა ლოდ ნე ლი 
იყო, რომ იმ ქალ თა რიცხვი, რომ ლე ბიც უკ იდ ურ ეს სი ღა რი ბე ში ცხოვ რო ბენ 2019 წლი დან 2021 წლამ დე 2,7 
პრო ცენ ტამ დე უნ და შემ ცი რე ბუ ლი ყო. თუმ ცა, პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, ეს ციფ რი 9.1 პრო ცენ ტამ დე გა იზ რდე
ბა პან დე მი ის შემ დეგ, რაც უკ ვე მიღ წე ულ პროგ რესს რა დი კა ლუ რად უც ვლის მი მარ თუ ლე ბას და პან დე მი ის 
უმ ძი მეს ბუ მე რან გის ეფ ექ ტს წარ მო ად გენს. არ ას ტა ბი ლურ გა რე მო ში/სექ არ ას ტა ბი ლურ გა რე მო ში/სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ქა ლე ბი პირ ტორ ში მო მუ შა ვე ქა ლე ბი პირ ვე ლევე ლე
ბი იყ ვნენ ვინც სამ სა ხუ რი ბი იყ ვნენ ვინც სამ სა ხუ რი და კარ გეს და ას ევე უკ ან ას კნე და კარ გეს და ას ევე უკ ან ას კნე ლე ბი იქ ნე ბი ან ვინც აღ იდ გენს ლე ბი იქ ნე ბი ან ვინც აღ იდ გენს და კარ გულ შე მო სადა კარ გულ შე მო სა
ვალს/პო ზი ცი ვალს/პო ზი ცი ასას.30 ეს პროგ ნო ზი გან სა კუთ რე ბით შე მაშ ფო თე ბე ლია იმ ის ფონ ზე, რომ პან დე მი ის დაწყე ბამ
დე მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის გათ ვლე ბით, ეკ ონ ომ იკ ურ ცხოვ რე ბა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
მიღ წე ვას 257 წე ლი დას ჭირ დე ბო და და ამ სფე რო ში ყვე ლა ზე ნე ლა მი იღ წე ოდა პროგ რე სი. სა ვა რა უდოა, 
რომ კო ვიდ19ის გავ ლე ნა კი დევ უფ რო მე ტად შე აფ ერ ხებს ეკ ონ ომ იკ აში გენ დე რუ ლი ნაპ რა ლის შევ სე ბას.

რო გორც კარ ნე გის ფონ დის და ერ ოვ ნულ დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტის მი ერ ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ
თუ ლო ბის შე სა ხებ კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, უპ ირ ვე ლე სი პრობ ლე მა სა ერ თა შო რი სო სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით ქალ თა ეკმას შტა ბით ქალ თა ეკ
ონ ომ იკ ური ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ის დო ნის შემ ცი რე უს აფ რთხო ებ ის დო ნის შემ ცი რე ბა და ტრა დი ცი ულ გენ დე რულ რო ბა და ტრა დი ცი ულ გენ დე რულ რო ლებ თან დაბ რუ ნე ბაალებ თან დაბ რუ ნე ბაა.31 ავ
ტო რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის მთა ვა რი ხა ზი ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი ერ ებ აზე 
გა დის, რის გა რე შეც სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლო ბის თვის სა ჭი რო ფი ნან სე ბი და დრო პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს. ას ევე უნ და აღ ინ იშ ნოს ერ თი შე ხედ ვით პო ზი ტი ური ტენ დენ ცია, რო დე საც მსოფ ლიო ამ ახ
ვი ლებ და პან დე მი ას თან გამ კლა ვე ბის წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ერ თობ ლი ობ აზე ყუ რადღე ბას, რო მელ თა 
ლი დე რე ბიც ქა ლე ბი არი ან. მა გა ლი თად, წარ მა ტე ბულ ქვე ყა ნად სა ხელ დე ბო და გერ მა ნია, და ნია, ფი ნე თი 
და ნორ ვე გია, სა დაც მთა ვა რი ინ დი კა ტო რი და ბა ლი სიკ ვდი ლი ან ობა, კო ვიდ შემ თხვე ვე ბის რა ოდ ენ ობა და 
ეფ ექ ტი ანი პო ლი ტი კა იყო. ლი ვერ პუ ლის და რე დინ გის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რებ მა ჩა ატ არ ეს კვლე ვა, 
28 საქართველოს პარლამენტი (2019) სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში ქალთა მონაწილეობა.
29 მარგველაშვილი, ქ. (2017) ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში:არსებული პოლიტიკის და ინიციატივების ანალიზი. კავშირი 
საფარი. თბილისი, გამომცემლობა ნეკერი. ხელმისაწვდომია: https://sapari.ge/wpcontent/uploads/2017/12/womaneconomicgeowww.pdf [12.01.21]
30 UN Women (2020) The COVID boomerang effect: New forecasts predict sharp increases in female poverty. ხელმისაწვდომია: https://data.unwomen.org/features/
covid19boomerangeffectnewforecastspredictsharpincreasesfemalepoverty [05.12.20]
31 Brechenmacher, S., Hubbard, C. (2020) Exacerbating Women’s Political Exclusion. Carnegie Endowment for International Peace.

https://sapari.ge/wp-content/uploads/2017/12/woman-economic-geo-www.pdf
https://data.unwomen.org/features/covid-19-boomerang-effect-new-forecasts-predict-sharp-increases-female-poverty
https://data.unwomen.org/features/covid-19-boomerang-effect-new-forecasts-predict-sharp-increases-female-poverty
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194 ქვეყ ნის მო ნა ცე მე ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, რა თა და ედ ას ტუ რე ბი ნათ ზე მოთაღ წე რი ლი მი ზე ზობ რი ვი 
კავ ში რი ქალ ლი დე რებ სა და პან დე მი ის წარ მა ტე ბულ გამ კლა ვე ბას შო რის. სტა ტია 2020 წლის ივ ნის ში და
იბ ეჭ და, კო ვი დის პირ ველ ტა ლა ღას აფ ას ებს და ას კვნის, რომ ქა ლიქა ლი ლი დე რე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის კო ლი დე რე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის კო ვიდ ვიდ
თან გამ კლა ვე ბის შე დე გე ბითან გამ კლა ვე ბის შე დე გე ბი სის ტე მუ რად უკ ეთ ესია სხვა ქვეყ ნებ სის ტე მუ რად უკ ეთ ესია სხვა ქვეყ ნებ თან, რაც მათ მი ერ გა ტა რე ბუ ლი თან, რაც მათ მი ერ გა ტა რე ბუ ლი პრო აქ ტი პრო აქ ტი
ული და კო ორ დი ნი რეული და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი პო ლი ტი კით აიხ სნე ბა ბუ ლი პო ლი ტი კით აიხ სნე ბა.32

წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის შე სა ხებ სა თა ურ ებ მა გა და ფა რა სხვა რე ალ ობა, რო მე ლიც ქა ლე ბის გარ თუ
ლე ბულ პო ლი ტი კურ ჩარ თუ ლო ბას და ეკ ონ ომ იკ ურ კე თილ დღე ობ ას ეხ ებ ოდა. მა გა ლი თად, 87 ქვეყ ნის 
კო ვიდ პან დე მი ას თან საბ რძოლ ვე ლად შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის შე მად გენ ლო ბის ან ალ იზ ის შე დე გად 
გა მოვ ლინ და, რომ მათ გან მხო ლოდ 3.5 პრო ცენ ტში იყო გენ დე რუ ლი ბა ლან სი და ცუ ლი და მა თი უმ რავ
ლე სო ბა 85,2 პრო ცენ ტი უმ ეტ ეს ად კა ცე ბის გან შედ გე ბო და. ეს მო ნა ცე მე ბი ერ ოვ ნულ დო ნე ებს ეხ ება, თუმ ცა 
მსგავ სი სი ტუ აცია გა მო იკ ვე თა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზეც, მა გა ლი თად ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
კო მი ტე ტებ შიც უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში 80 პრო ცენ ტი კა ცე ბი იყ ვნენ.33 აქ ვაწყდე ბით გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში ქალ თა ჩარ თუ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას, რაც არა მარ ტო ის ეთი ქვეყ ნე ბის თვი საა და მა ხა სი ათ ებ ელი 
რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა, არ ამ ედ მსოფ ლიო მას შტა ბით პრობ ლე მას წარ მო ად გენს.

აუნ აზღა ურ ებ ელი ზრუნ ვი თი და სა ში ნაო შრო მის ზრდა გა დამ წყვეტ როლს თა მა შობს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ურ 
აქ ტი ვო ბა ზე. მსოფ ლი ოში ქა ლე ბის წი ლი არ აფ ორ მა რულ ეკ ონ ომ იკ აში მე ტად დი დია, აქ ედ ან გა მომ დი ნა
რე, მათ ზე პან დე მი ის გა მო შე მო ღე ბულ მა შეზღუდ ვებ მა დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა. შრო მის სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ხედ ვით არ აფ ორ მა ლურ არ აფ ორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ 1,6 მი ლი არდ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ 1,6 მი ლი არდ ად ამი ანს შე ექ მნა ფი ნანად ამი ანს შე ექ მნა ფი ნან
სუ რი სუ რი პრობ ლე მე ბი პან დე მი ის გა მო პრობ ლე მე ბი პან დე მი ის გა მო მსოფ ლიო მას შტა ბითმსოფ ლიო მას შტა ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ქა ლე ბი ზუს ტად იმ სფე რო
ებ ში არი ან უმ ეტ ეს ად და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლებ მაც ყვე ლა ზე მე ტი დარ ტყმა გა ნი ცა დეს.34 გან სა კუთ რე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია არ აფ ორ მა ლუ რი სა წარ მო ებ ის მდგო მა რე ობა. ეს ის მცი რე მას შტა ბის ბიზ ნე სე ბია, სა დაც 10
ზე ნაკ ლე ბი ად ამი ან ები არი ან და საქ მე ბულ ნი, მათ შო რის აუნ აზღა ურ ებ ელი სა ოჯ ახო საქ მი ნო ბით გა დატ
ვირ თუ ლი ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც უმ ძი მეს პი რო ბებ ში მუ შა ობ ენ სო ცი ალ ური დაც ვის, ჯან მრთე ლო ბის და უს
აფ რთხო ებ ის გა რან ტი ის გა რე შე. მა თი პრო დუქ ტი ულ ობა და ბა ლია, არ გა აჩ ნი ათ და ნა ზო გი და რა იმე სხვა 
სა ხის კა პი ტა ლი, რაც გან სა კუთ რე ბუ ლად მოწყვლა დებს ხდის ეკ ონ ომ იკ ური შო კის წი ნა შე და ამ ას თა ნა ვე 
კო ვიდ პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოკ ლე ვა დი ანი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი უმ ეტ ეს წი ლად 
მათ ვერ/არ ფა რავს. რისკ ჯგუფ ში ას ევე შე დის სა მე დი ცი ნო სფე რო ში მო მუ შა ვე ქა ლე ბი – კო ვი დით ინ ფი ცი
რე ბის უმ ეტ ეს ობა მათ ზე მო დის ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში, მა გა ლი თად, იტ ალი მა გა ლი თად, იტ ალი აში კო ვიდ ინ ფი ცი რე ბუ ლი აში კო ვიდ ინ ფი ცი რე ბუ ლი 
ჯან ჯან დაც ვის მუ შა კე ბის 69 პრო ცენ ტი ქა დაც ვის მუ შა კე ბის 69 პრო ცენ ტი ქა ლია, ეს რიცხვი ეს პა ნეთ ში 75,5 და ამ ერ ლია, ეს რიცხვი ეს პა ნეთ ში 75,5 და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 73 იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 73 
პრო პრო ცენ ტს შე ად გენსცენ ტს შე ად გენს.35 მსგავს მო ნა ცე მებს გა ნა პი რო ბებს მო ცე მუ ლო ბა, რის მი ხედ ვი თაც, ის ევე რო გორც სა
ქარ თვე ლო ში, მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებ შიც ჯან დაც ვის სფე რო ში უფ რო მე ტი ქა ლი მუ შა ობს, ვიდ რე კა ცი და 
გან სა კუთ რე ბით მოწყვლად და და ბალ ან აზღა ურ ებ ად პო ზი ცი ებ ზე, რო მელ თაც ინ ფი ცი რე ბულ თან უფ რო 
ხან გრძლი ვი უშუ ალო კონ ტაქ ტი აქ ვთ.

ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მო ნა ცე მე ბით, პან დე მი ის პან დე მი ის 
დაწყე ბი დან სამ თვე დაწყე ბი დან სამ თვე ში მცი რე და სა შუ ალო ზო მის ბიზ ში მცი რე და სა შუ ალო ზო მის ბიზ ნე სის ნა ხე ვარ მა და კარ გა შე ნე სის ნა ხე ვარ მა და კარ გა შე მო სავ ლის დი დი წი ლი მო სავ ლის დი დი წი ლი 
და და ხურ და და ხურ ვის საფ რთხის წი ნა შე დგასვის საფ რთხის წი ნა შე დგას. OECD ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი სა მუ შაო ძა ლის მო ნა წი ლე ქა ლე ბის 5 
პრო ცენ ტია უკ ვე დამ კვიდ რე ბუ ლი ბიზ ნე სის მფლო ბე ლი, 3 პრო ცენ ტი ახ ალი ბიზ ნე სის და 5 პრო ცენ ტი ცდი
ლობს ბიზ ნე სი და იწყოს. ქვეყ ნე ბი სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მებს იყ ენ ებ ენ ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბი სათ ვის. მა გა ლი
თად, სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ მა გას ცეს უმ უშ ევ რო ბის ან აზღა ურ ება (კა ნა და, გერ მა ნია, იტ ალია, ის რა ელი და 
სხვა) და ას ევე თვით და საქ მე ბუ ლებს გაუუქმეს ან შე უმ ცი რეს ყო ველ გვა რი სო ცი ალ ური შე ნა ტა ნი. შე და რე
ბით ნაკ ლე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი გზე ბი იყო გა და სა ხა დებ ზე შე ღა ვა თის და წე სე ბა მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის 
და თვითდა საქ მე ბულ თათ ვის (იტ ალია, ეს პა ნე თი, პე რუ და არ გენ ტი ნა). 2008 წლის კრი ზის მა გა ლით ზე შე იძ
ლე ბა ვთქვათ, რომ ქა ლი მე წარ მე ები და მა თი ბიზ ნე სე ბი ცალ სა ხად უფ რო მოწყვლა დი არ იყ ვნენ კა ცებ თან 
შე და რე ბით. ეს გარ კვე ულ წი ლად აიხ სნა ქა ლე ბის მი ერ მარ თუ ლი ბიზ ნე სე ბის მა ხა სი ათ ებ ლე ბით, კერ ძოდ 
მა თი ფო კუ სი ძი რი თა დად ჯან დაც ვის, გა ნათ ლე ბის და სხვა პი რა დი სერ ვი სე ბია, რომ ლე ბიც ეკ ონ ომ იკ ურ 
კო ლა ფ სთან შე და რე ბით მდგრა დი შე იძ ლე ბა იყ ოს. თუმ ცა 2008 წლის გან გან სხვა ვე ბით კო ვიდ პან დე მი ას 
უფ რო მას შტა ბუ რი გავ ლე ნა აქ ვს ეკ ონ ომ იკ აზე და უფ რო მე ტად ზღუ დავს პერ სო ნა ლურ აქ ტი ვო ბა საც. მო

32 Garikipati, S., Kambhampati, U. (2020) Leading the Fight Against the Pandemic: Does Gender ‘Really’ Matter? ხელმისაწვდომია: SSRN: https://ssrn.com/
abstract=3617953 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3617953 
33 Van Daalen KR, et al.(2020) Symptoms of a broken system. The gender gaps in COVID19 decision making. BMJ Global Health. doi:10.1136/bmjgh2020003549
34 International Labour Organisation (2020) COVID19 crisis and informal economy. Immediate responses and policy challenges. ILO brief, May. ხელმისაწვდომია: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf [21.11.20]
35 UN Women (2020) COVID19: Emerging gender data and why it matters. ხელმისაწვდომია: https://data.unwomen.org/resources/covid19emerginggender
dataandwhyitmatters [05.12.20]

https://ssrn.com/abstract=3617953
https://ssrn.com/abstract=3617953
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3617953
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters


22

ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ ქა ლე ბის მი ერ მარ თუ ლი ბიზ ნე სე ბი კა პი ტა ლი ზა ცი ის და ბა ლი დო ნით და თვით
და ფი ნან სე ბა ზე ნაკ ლე ბად და მო კი დე ბულ ნი არი ან, რაც მიგ ვი თი თებს იმ აზე, რომ ქა ლე ბის მი ერ მარ თუ ლიქა ლე ბის მი ერ მარ თუ ლი  
ბიზ ნე სი კა ცე ბის მი ერ მარ თულბიზ ნე სი კა ცე ბის მი ერ მარ თულ ბიზ ნეს თან შე და რე ბით უფ რო დი ბიზ ნეს თან შე და რე ბით უფ რო დი დი რის კის ქვეშ დგას, რომ და იხ ურ  დი რის კის ქვეშ დგას, რომ და იხ ურ ოს ან ოს ან 
შე მო სავ ლე ბის დრა მა ტუ შე მო სავ ლე ბის დრა მა ტუ ლი შემ ცი რე ბა გა ნი ცა დოსლი შემ ცი რე ბა გა ნი ცა დოს.36 თუ ამ ას და ვუ მა ტებთ მზარდ მოვ ლით და აუნ აზღა ურ
ებ ელ სა ში ნაო შრო მას, ქა ლე ბის მდგო მა რე ობა ნამ დვი ლად არ ას ახ არ ბი ელოა.

გა მოწ ვე ვის და საძ ლე ვად გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცია მო უწ ოდ ებს ქვეყ ნებს ერ ოვ ნულ დო ნე ზე გა
ატ არ ონ კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა, მა გა ლი თად:

● გა ფარ თოვ დეს, თუ უკ ვე არ სე ბობს ან და ინ ერ გოს ფუ ლა დი დახ მა რე ბის პროგ რა მა ქა ლე ბი სათ ვის, 
იქ ნე ბა ეს პი რო ბი თი ფუ ლა დი ტრან სფე რე ბი თუ უპ ირ ობო;

● დრო ებ ით ღა რი ბი ფე ნი სათ ვის კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის გა უქ მე ბა;
● სო ცი ალ ური დაც ვის პროგ რა მებ ში ქა ლე ბის მიზ ნობ რი ვი და ფარ ვა, რომ ლე ბიც პან დე მი ის გა მო და

ზა რალ დნენ და მუ შა ობდ ნენ ის ეთ სფე რო ებ ში რო გო რი ცაა ტუ რიზ მი, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, რეს ტორ ნე ბი 
და სხვა;

● სა ბა ზი სო სო ცი ალ ური დაც ვის პა კე ტის არ აფ ორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებ ზე გავ რცე ლე ბა;
● სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი ქა ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში მყო ფი ბიზ ნე სე ბის თვის;
● გენ დე რუ ლი შე ფა სე ბის და ნერ გვა, რა თა გა ირ კვეს კო ვიდ პან დე მი ის ეკ ონ ომ იკ ური გავ ლე ნა ქა ლებ სა 

და გო გო ნებ ზე.37

საერთაშორისოგამოცდილებასაერთაშორისოგამოცდილება

ცხრი ლის სა ხით წარ მოდ გე ნი ლია მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბი/ინ
იცი ატ ივ ები, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს ქალ მე წარ მე თა ხელ შეწყო ბას და გაძ ლი ერ ებ ას.

ინ ტერ ვენ ციაინ ტერ ვენ ცია მოკ ლემოკ ლე აღ წე რა აღ წე რა შე დე გიშე დე გი ქვე ყა ნაქვე ყა ნა

ბიზ ნე სის გა ფარბიზ ნე სის გა ფარ
თო ებ აზე ორითო ებ აზე ორი
ენ ტი რე ბუ ლი ენ ტი რე ბუ ლი 
ქსე ლე ბიქსე ლე ბი

Going for Growth შე იქ მნა 2009 წელს, რო მე
ლიც მიზ ნად ის ახ ავ და ქა ლი მე წარ მე ებ ის 
ბიზ ნე სე ბის ზრდას და მა თი პრო ფე სი ული 
კონ ტაქ ტე ბის წრის გა ფარ თო ებ ას. ინ იცი ატ
ივა ეხ მა რე ბა ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ბიზ
ნე სებს გან ვი თა რე ბა ში, ზრდას თან და კავ ში
რე ბუ ლი მიზ ნე ბის და სახ ვი თა და პროგ რე სის 
პე რი ოდ ული შე ფა სე ბით. მე წარ მე ქა ლე ბის 
ჯგუ ფებს ჰყავთ მენ ტო რე ბი/ლი დე რე ბი, რომ
ლე ბიც თა ვად არი ან მე წარ მე ები და მო ხა ლი
სე ობ რივ საწყი სებ ზე იღ ებ ენ მო ნა წი ლე ობ ას. 
6 თვი ანი სე სია მო იც ავს მე წარ მე თა შო რის 
ცოდ ნის გაც ვლას, პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის 
გან ხილ ვა სა და ერ თმა ნეთ ზე „პო ზი ტი ურ ზე
წო ლას“ – მო ტი ვა ცი ის ას ამ აღ ლებ ლად.

7 წლის გან მავ ლო ბა ში მო ნა წი ლე
ობა მი იღო 400 ქალ მა მე წარ მემ. 
მე6 წელს მო ნა წი ლე თა 70 პრო
ცენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ მა თი გა
ყიდ ვე ბი გა იზ არ და 15 პრო ცენ ტით 
პროგ რა მის დას რუ ლე ბი დან 6 თვის 
შემ დეგ. ას ევე ქა ლი მე წარ მე ებ ის 22 
პრო ცენ ტმა გა ზარ და წარ მო ებ ული 
პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტი.  

ირ ლან დია

სა ხელ მწი ფოს სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ კრე დი ტემი ერ კრე დი ტე
ბის გა ცე მა ქალ ბის გა ცე მა ქალ 
მე წარ მე ებ ზემე წარ მე ებ ზე

MecklenburgWestern Pomeraniaში სა ხელ
მწი ფო სა ინ ვეს ტი ციო ბან კმა გას ცა კრე
დი ტე ბი იმ ქალ მე წარ მე ებ ზე, რომ ლებ საც 
კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა სეს ხის გა ნაცხა დი 
არ და უკ მა ყო ფი ლეს.

ქა ლებ ზე მორ გე ბუ ლი ეს ინ იცი ატ
ივა მიზ ნად ის ახ ავ და იმ ნე გა ტი ური 
ეფ ექ ტის გა ქარ წყლე ბას, რაც კერ 
ძო ბან კებს აქ ვთ ქა ლებ ში მე წარ
მე ობ ის გან ვი თა რე ბა ზე – კო მერ
ცი ული ბან კე ბი ხში რად მი იჩ ნე ვა 
ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად.

გერ მა ნია

36 OECD (2020) Women at the core of fight against COVID19 crisis. ხელმისაწვდომია: https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=127_127000
awfnqj80me&title=WomenatthecoreofthefightagainstCOVID19crisis [05.12.20]
37 United Nations (2020) The Impact of COVID19 on women. ხელმისაწვდომია: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policybrieftheimpactof
covid19onwomenen.pdf [05.12.2020]

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf
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კო მერ ცი ულკო მერ ცი ულ
ბან კებ შიბან კებ ში
მენ ტო რინ გის მენ ტო რინ გის 
პროგ რა მე ბიპროგ რა მე ბი

კერ ძო და კო მერ ცი ული ბან კე ბის ნა წი ლი 
(მა გა ლი თად,  HVB Branchen) ით ვა ლის წი
ნებს მენ ტო რო ბის სერ ვისს ქა ლი მე წარ მე
ებ ის თვის, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მათ ბიზ ნეს 
საქ მი ან ობ ის წარ მარ თვა ში სა ბან კო კრე დი
ტის აღ ებამარ თვას თან ერ თად. 

კრე დი ტის ხა ზე ბის მომ ხმა რე ბელ
თა რი გებ ში ქალ თა რა ოდ ენ ობ ის 
გაზ რდის მიზ ნით კო მერ ცი ული 
ბან კე ბის ნა წილ მა შე მო იღო მენ
ტო რინ გის სერ ვი სი. ეს მიდ გო მა 
ეფ ექ ტი ანი აღ მოჩ ნდა ქა ლი მე წარ
მე ებ ის მი სა ზი დად და ას ევე ხელს 
უწყობს უფ რო მდგრად ბიზ ნეს გან
ვი თა რე ბას.

გერ მა ნია

საკ რე დი ტოსაკ რე დი ტო
ხა ზე ბი და მე ზოხა ზე ბი და მე ზო
და ფი ნან სე ბადა ფი ნან სე ბა

საკ რე დი ტო ხა ზებ სა და მე ზოდა ფი ნან სე
ბას შე უძ ლია კრი ზი სულ პე რი ოდ ში ქა ლი 
მე წარ მე ებ ის თვის სა ჭი რო ლიკ ვი დო ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა

ქა ლი მე წარ მე ებ ის გან ვი თა რე
ბის პრო ექ ტმა (WEDP) 23.3 მლნ. 
აშშ დო ლა რი გა მო ყო მე წარ მე 
ქა ლებ ზე პირ ვე ლი ვე კა ლენ და
რულ წელს, ხო ლო მათ გან 66% 
პირ ვე ლა დი მსეს ხებ ლე ბი იყ ვნენ. 
სა მი წლის შემ დეგ, ქა ლებ მა, რომ
ლებ მაც მი იღ ეს საკ რე დი ტო ხა ზი, 
მო გე ბა გა ზარ დეს სა შუ ალ ოდ 40% 
ით, ხო ლო სეს ხის და ფარ ვის მაჩ
ვე ნე ბე ლი 99.1%ია.

ეთი ოპია

სა ინ ფორ მა ციო სა ინ ფორ მა ციო 
სე სი ები ბიზ ნე სის სე სი ები ბიზ ნე სის 
რე გის ტრა ცი ასა რე გის ტრა ცი ასა 
და სა ბან კოდა სა ბან კო
პრო დუქ ტებ ზეპრო დუქ ტებ ზე

ურ ბა ნუ ლი ფირ მე ბის ფორ მა ლი ზე ბი სას მა
თი დახ მა რე ბა ბან კე ბის შე სა ხებ სა ინ ფორ
მა ციო სე სი ებ ის კუთხით, ხელს შე უწყობს 
მათ ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბებ ზე წვდო მას.

Gender Innovation Lab (GIL)– ის 
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ქა ლი მე წარ
მე ებ ის დახ მა რე ბა ბიზ ნე სის ფორ მა
ლი ზე ბა ში და ბან კში ჩა ტა რე ბულ მა 
სა ინ ფორ მა ციო სე სი ებ მა ხე ლი 
შე უწყო მე წარ მე ქა ლე ბის წა ხა ლი
სე ბას ფირ მე ბის რე გის ტრა ცი აში, 
გა ზარ და ოფ იცი ალ ური ფი ნან სუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა, რა მაც 
ქა ლი მე წარ მე ებ ის მო გე ბა სა შუ
ალ ოდ 20% –ით გა ზარ და. მსგავ სი 
ეფ ექ ტი და ფიქ სირ და მა მა კა ცე ბის 
შემ თხვე ვა შიც. ეს მო დე ლი შე იძ ლე
ბა მო ერ გოს არ სე ბულ კრი ზისს და 
სა ბან კო ინ ფორ მა ცი ის შე თა ვა ზე ბა 
მოხ დეს სა ტე ლე ფო ნო სა შუ ალ ებ
ებ ით აც.

მა ლა ვი

ბიზ ნეს გეგ მის ბიზ ნეს გეგ მის 
კონ კურ სე ბიკონ კურ სე ბი

პოსტკრი ზი სუ ლი აღ დგე ნის პე რი ოდ ში, 
ბიზ ნეს გეგ მის კონ კურ სე ბი შე იძ ლე ბა იყ
ოს კი დევ ერ თი ინ სტრუ მენ ტი კა პი ტა ლის 
სიმწი რის გა და საჭ რე ლად და ინ ვეს ტი ცი ებ
ის წა სა ხა ლი სებ ლად; მსგავს კონ კურ სებს 
ას ევე შე უძ ლია ხე ლი შე უწყოს ინ ოვ აცი ებს 
კო რო ნა ვი რუ სის სა პა სუ ხო რე აქ ცი აზე.

ბიზ ნეს გეგ მის კონ კურ სი, რო მე ლიც 
$ 50,000 აშშ დო ლა რის ნაღ დი ფუ
ლის გრან ტს შე ად გენ და, გა ზარ და 
ქალ თა ფირ მის მუ შა ობ ის ალ ბა
თო ბა, წა ახ ალ ისა და საქ მე ბა და გა
ზარ და გა ყიდ ვე ბი და მო გე ბა.

ნი გე რია

პი რა დიპი რა დი
ინ იცი ატ ივ ის ინ იცი ატ ივ ის 
ტრე ნინ გე ბიტრე ნინ გე ბი

პი რა დი ინ იცი ატ ივ ის ტრე ნინ გი – რო მე ლიც 
ას წავ ლის მე წარ მე ქა ლებს პრო აქ ტი ურ ობ
ასა და სიმ ტკი ცის დე მონ სტრი რე ბას შე იძ
ლე ბა და ეხ მა როს მათ წი ნა აღ მდე გო ბა გა
უწი ონ COVID19ით გა მოწ ვე ულ უარ ყო ფით 
ეკ ონ ომ იკ ურ შე დე გებს.

ტო გო ში, ტრე ნინ გე ბის შე დე გად, 
40%ით გა იზ არ და ქა ლი მე წარ მე
ებ ის მო გე ბა, მათ თან შე და რე ბით 
ვინც გაიარა ტრა დი ცი ული ბიზ ნეს 
ტრე ნინ გი. აღ ნიშ ნუ ლი წარ მა ტე ბა 
გა იზ ომა ათ ზე მეტ ქვე ყა ნა ში. ეს შე
იძ ლე ბა იყ ოს ძი რი თა დი ინ სტრუ
მენ ტი ინ ვეს ტი ცი ებ ის ხელ შეწყო ბის 
და და საქ მე ბულ თა პრო დუქ ტი ულ
ობ ის ზრდის კუთხით, გან სა კუთ
რე ბით კრი ზი სი დან გა მოს ვლის 
დროს.

ტო გო
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მო ბი ლო ბის შეზღუდ ვე ბი დან გა
მომ დი ნა რე, ტრე ნინ გი შე იძ ლე ბა 
ჩა ტარ დეს ვირ ტუ ალ ურ ად. ამ ტრე
ნინ გებ მა ას ევე გა ზარ და ტრე ნინ გში 
ჩარ თულ მა მა კაც მე წარ მე თა მო
გე ბა.

„ქო უჩ ინ გი“,„ქო უჩ ინ გი“,
ინ ფორ მა ცი ისინ ფორ მა ცი ის
მი წო დე ბა და მი წო დე ბა და 
ტრე ნინ გიტრე ნინ გი
სექ ტო რისსექ ტო რის
არ ჩე ვა ნის არ ჩე ვა ნის 
კუთხითკუთხით

„ქო უჩ ინ გს“, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას და 
ტრე ნინ გს სექ ტო რის არ ჩე ვა ნის შე სა ხებ შე
იძ ლე ბა გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ
დეს იმ ქა ლე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლოდ, რომ
ლე ბიც აღ დგე ნის პე რი ოდ ში ახ ალ სა არ სე
ბო წყა როდ აირ ჩე ვენ თვით და საქ მე ბას. 

ეთი ოპი იდ ან და უგ ან დი დან მი ღე
ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი ხაზს უს ვამს 
იმ ას, რომ ქა ლე ბით დო მი ნი რე ბულ 
სექ ტო რებ თან შე და რე ბით, მე წარ მე 
ქა ლე ბის მო გე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მა ღა ლია იმ სექ ტო რებ ში, სა დაც 
ქა ლე ბი, რო გორც წე სი, ნაკ ლე ბად 
ოპ ერ ირ ებ ენ. ქა ლე ბის კონ სულ
ტა ცი ამ საწყის, სექ ტო რის არ ჩე ვის 
ეტ აპ ზე, შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს 
ქალ თა ბიზ ნე სის შე დე გე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბას სა შუ ალ ოვ ადი ან პე რი
ოდ ში.

ეთი ოპია, 
უგ ან და

ე.წ. სოფთე.წ. სოფთ
სქი ლე ბისსქი ლე ბის
ტრე ნინ გე ბიტრე ნინ გე ბი

უნ არჩვე ვე ბის ტრე ნინ გმა შე იძ ლე ბა გა
ზარ დოს ყვე ლა ზე და უც ვე ლი პი რე ბის და
საქ მე ბა, რაც მათ და ეხ მა რე ბა კრი ზი სის გან 
თა ვის დაღ წე ვა ში

ტო გო ში ჩა ტა რე ბულ მა GIL ის 
კვლე ვის წი ნას წარ მა შე დე გებ მა 
აჩ ვე ნა, რომ უნ არჩვე ვე ბის ტრე
ნინ გმა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ზი ტი ური 
გავ ლე ნა იქ ონია მხო ლოდ უღ
არ იბ ესი მო ნა წი ლე ებ ის სა მუ შაო 
სა ათ ებ ზე (10%), ხელ ფას ზე (7%) 
და შე მო სა ვალ ზე (15%), რაც მი უთ
ით ებს ინ ტერ ვენ ცი ის ეფ ექ ტუ რო
ბა ზე შე და რე ბით უფ რო და ბა ლი 
შე მო სავ ლის მქო ნე და და უც ვე ლი 
ჯგუ ფე ბის თვის.

ტო გო

ფუ ლა დიფუ ლა დი
ტრან სფე რე ბიტრან სფე რე ბი

ფუ ლა დი გრან ტით ტრე ნინ გე ბის შევ სე ბას 
შე უძ ლია გა აძ ლი ერ ოს მე წარ მე ობა და გა
ზარ დოს და საქ მე ბის შე დე გე ბი, გან სა კუთ
რე ბით კრი ზი სულ პე რი ოდ ში.

ბე ნინ ში, მსოფ ლიო ბან კის პრო ექ
ტმა, რო მე ლიც სთა ვა ზობ და ბიზ ნეს 
და სა სი ცოცხლო უნ არჩვე ვე ბის 
ტრე ნინ გებს და უც ველ ახ ალ გაზ
რდებს, ას ევე მო იც ავ და ფუ ლად 
გრან ტებს (და ახ ლო ებ ით 400 აშშ 
დო ლა რი), რაც მოკ ლე ვა დი ან პერ
 სპექ ტი ვა ში და დე ბი თი გავ ლე ნა იქ
ონია და საქ მე ბის შე დე გებ ზე.

ბე ნი ნი

ახ ალ გაზ რდაახ ალ გაზ რდა
ქა ლე ბისქა ლე ბის
ტრე ნინ გიტრე ნინ გი
მსხვი ლიმსხვი ლი
ფირ მე ბისფირ მე ბის
ფრენ ჩა იზ ებ ისა ფრენ ჩა იზ ებ ისა 
და ფუ ლა დი და ფუ ლა დი 
გრან ტე ბიგრან ტე ბი
სა მარ თა ვადსა მარ თა ვად

ორ ივე ტრე ნინ გე ბი მსხვი ლი ფირ მე ბის 
ფრენ ჩა იზ ებ ის ოპ ერ ირ ებ ის და ფუ ლა დი 
გრან ტე ბის მარ თვის თვის, მოკ ლე ვა დებ ში 
გაზ რდის ახ ალ გაზ რდა ქა ლე ბის სა მე წარ
მეო საქ მი ან ობ ას და შე მო სავ ლებს.

კე ნი ის ურ ბა ნულ ნა წილ ში, კომ ბი
ნი რე ბულ მა პრო ექ ტმა, რო მე ლიც 
მო იც ავ და ბიზ ნე სი სა და ცხოვ რე ბი
სე ული უნ არჩვე ვე ბის, გრან ტე ბის 
ტრე ნინ გს და კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა
რე ბას მცი რე ზო მის ფრენ ჩა იზ ებ ის 
და საწყე ბად, შე დე გად მო იტ ანა სა
მე წარ მეო წა მოწყე ბა ში ჩარ თუ ლო
ბის მუდ მი ვი ზრდა და შე მო სავ ლის 
მოკ ლე ვა დი ანი ზრდა, რო გორც 
მსგავ სი ღი რე ბუ ლე ბის ფუ ლა დი 
გრან ტე ბი (და ახ ლო ებ ით 220 დო
ლა რი).

კე ნია
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კვლევისშედეგები

ქალიმეწარმეებისაქართველოშიქალიმეწარმეებისაქართველოში

რო დე საც ქა ლი მე წარ მე ებ ის შე სა ხებ ვსა უბ რობთ, სა ინ ტე რე სოა პირ ველ რიგ ში გან ვი ხი ლოთ თუ ვინ არი ან 
ქა ლი მე წარ მეე ბი სა ქარ თვე ლო ში. აღ მოჩ ნდა, რომ გა მო კითხულ რეს პონ დენ ტთა უმ ეტ ეს ობა 31 წლი დან 60 
წლამ დე ას აკ ის კა ტე გო რი აში ხვდე ბა, უმ ეტ ესი ნა წი ლი და ქორ წი ნე ბუ ლია და ას ევე უმ რავ ლე სო ბას სრუ ლი 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა აქ ვს მი ღე ბუ ლი. ას ევე გა ირ კვა რომ გა მო კითხულ ქალ მე წარ მე თა დი დი ნა წი ლის
თვის ბიზ ნე სი შე მო სავ ლის მთა ვა რი წყა როა.

დი აგ რა მა #9.დი აგ რა მა #9. ბიზ ნე სი რო გორც შე მო სავ ლის მთა ვა რი წყა რო

76
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D7. არის თუ არა ეს ბიზნესი თქვენი შემოსავლის ძირითადი წყარო? (%)

დიახ

არა

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, იკ ვე თე ბა ქარ თვე ლი ქა ლი მე წარ მის პრო ფი ლი, რო გორც და ოჯ ახ ებ ული ინ დი ვი
დის, რომ ლის მთა ვა რი შე მო სავ ლის წყა როც სა კუ თა რი ბიზ ნე სია და რო მელ საც სრუ ლი უმ აღ ლე სი გა ნათ
ლე ბა აქ ვს მი ღე ბუ ლი. რე გი ონ ულ ჭრილ ში აღ სა ნიშ ნა ვია ფაქ ტი, რომ ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი ინ დი ვი დი უფ რო 
მე ტია ვიდ რე თბი ლის ში და სრუ ლი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა თბი ლის შიც უფ რო მეტს აქ ვს მი ღე ბუ ლი. გე ოგ რა
ფი ული გა და ნა წი ლე ბის მი ხედ ვით კი რეს პონ დენ ტე ბის თით ქმის ნა ხე ვა რი თბი ლის ში იყ რის თავს. 

ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲛᲔᲝᲠᲔᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲛᲔᲝᲠᲔ
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დი აგ რა მა #10.დი აგ რა მა #10. ქალ მე წარ მე თა ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობა და სახ ლე ბის ტი პის მი ხედ ვით

D6. როგორია ამჟამად თქვენი ოჯახური მდგომარეობა? თქვენ... (%) დასახლების მიხედვით

12

5
არასდროს ყოფილხართ

ქორწინებაში

67

78

ხართ დაოჯახებული, რელიგიური
ცერემონიით და/ან სახელმწიფო

რეგისტრაციით

1

1

ცხოვრობთ პარტნიორთან ერთად,
სამოქალაქო და რელიგიური

ქორწინების გარეშე

16

5
ხართ განქორწინებული/

დაშორებული

3

11
ქვრივი

თბილისი რეგიონები

ამ მო ნა ცე მე ბი დან რამ დე ნი მე პრობ ლე მა იკ ვე თე ბა, კერ ძოდ ახ ალ გაზ რდა დამ წყე ბი მე წარ მე ებ ის ჩარ თუ
ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა და რე სურ სე ბის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის არ ათ ან აბ არი გა და ნა წი ლე ბა თბი ლის სა და 
რე გი ონს შო რის. ამ ას თა ნა ვე, ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი ქა ლი მე წარ მე ები ოჯ ახ ის მხარ და ჭე რას ას ახ ელ ებ ენ 
ერთერთ მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად, რო გორც ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის, ას ევე წარ მო ებ ის ეტ აპ ზე. შინ აუნ აზღა
ურ ებ ელი შრო მა ქა ლის ძი რი თად მო ვა ლე ობ ად ით ვლე ბა პატ რი არ ქა ლურ სა ზო გა დო ებ აში, მათ შო რის სა
ქარ თვე ლო შიც და ოჯ ახ ის წევ რე ბი ხში რად ამ აუნ აზღა ურ ებ ელ შრო მას (ბავ შვე ბის ან ოჯ ახ ის ას აკ ოვ ანი 
წევ რე ბის ან შშმ პი რე ბის მოვ ლა, სახ ლის და ლა გე ბა, სა ოჯ ახო საქ მი ან ობა) ინ აწ ილ ებ ენ ქა ლებ თან. ამ იტ
ომ აც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელ ემ ენ ტია ოჯ ახ ის მხარ და ჭე რა და მი უთ ით ებს მოვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფრა
ს ტრუქტუ  რის (სა ბავ შვო ბა ღე ბი, ხან დაზ მუ ლი და შშმ პი რე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბი, სა რე აბ ილ იტ აციო 
ცენ ტრე ბი და ა.შ.) არ სე ბო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის კუთხით.

რაც შე ეხ ება თა ვად ბიზ ნე სის ტიპს, გა მო კითხულ ქალ მე წარ მე თა მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის 
76 ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მეა, ხო ლო მხო ლოდ 23 პრო ცენ ტს აქ ვს შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ზო გა
დო ებ ის (შპს) სტა ტუ სი.

დი აგ რა მა #11.დი აგ რა მა #11. ქალ მე წარ მე თა კომ პა ნი ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ულსა მარ თლებ რი ვი ფორ მა და სახ ლე ბის ტი პის მი ხედ ვით

I6. რა არის თქვენი კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა? (%) დასახლების მიხედვით

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება (შპს)

ინდივიდუალური მეწარმე

34

15

66

85

თბილისი რეგიონები
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შპს არ ის იურ იდი ული პი რი რომ ლის რე გის ტრა ცი ას აც მე ტი რე სურ სი და ფი ნან სე ბი 
სჭირ დე ბა, ხო ლო ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მე არ არ ის იურ იდი ული პი რი და იგი ფი ზი კუ რი პი რის სტა ტუ სით 
ა ხორ ცი ელ ებს წარ მო ებ ას. გან სხვა ვე ბაა რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით მო ნა ცე მებ ში, კერ ძოდ რე გი ონ ებ ში ინდ.მე
წარ მის სტა ტუ სით უფ რო მე ტი ბიზ ნე სია და რე გის ტრი რე ბუ ლი, ხო ლო თბი ლის ში შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ
ლო ბის სა ზო გა დო ებ ის ფორ მით. ეს მეტყვე ლებს ქა ლე ბის რე სურ სებ ზე წვდო მის რე გი ონ ულ დი ნა მი კა ზე – 
თბი ლის ში მეტ ქალს აქ ვს შე სა ბა მი სი კა პი ტა ლი ბიზ ნე სის შპსს ფორ მით და სა რე გის ტრი რებ ლად.

ამ ას თა ნა ვე, გა მო კითხულ თა 48 პრო ცენ ტის კომ პა ნი ებ ის წლი ური ბრუნ ვა 100 000 ლარს არ აღ ემ ატ ება და 
მა თი ნა ხე ვარ ზე მე ტი სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ან ზო გა დად ვაჭ რო ბის სფე რო შია. გა მო კითხულ თა 27 პრო ცენ ტი 
კი სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლია.

დი აგ რა მა #12.დი აგ რა მა #12. ქა ლი მე წარ მე ებ ის ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის სფე რო ები

I3_1. გთხოვთ, მითხრათ, რა არის თქვენი ბიზნესის საქმიანობის ძირითადი სექტორი?
პირველი მიმართულება (%)

25

54

2

1

1

1

1

2

2

2

3

5

ვაჭრობა/საცალო ვაჭრობა

სერვისი

სწრაფი კვება/კვება

განათლება

წარმოება

სატრანსპორტო მომსახურება

სამედიცინო მომსახურება

სასტუმროს სერვისი

რესტორნები

საცხობი

ხელნაკეთი ნივთები

სხვა

პასუხის ვარიანტები სასმელები, მშენებლობა, ჯანდაცვა,
მეფრინველეობა, ქვის დამუშავება, ვეტერინარული
აფთიაქი - გაერთიანდა პასუხის ვარიანტში „სხვა“

ქა ლი მე წარ მე ებ ის პრო ფი ლის ზო გა დი შე ჯა მე ბი სას უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ იკ ვე თე ბა რამ დე ნი მე პრობ ლე
მა, კერ ძოდ ქა ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა მა ღა ლა ნაზღა ურ ებ ად და დი დი ბრუნ ვის მქო ნე წა მოწყე ბა ში, რე გი ონ სა 
და თბი ლისს შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბი, რო მე ლიც და მა ტე ბით ბა რი ერს ქმნის წარ მა ტე ბის კენ მიღ წე
ვის გზა ზე. 31 წლამ დე ახ ალ გაზ რდე ბის ნაკ ლე ბი და ინ ტე რე სე ბა ბიზ ნე სით კი ახ ალ გაზ რდა გო გო ნე ბის სი ღა
რი ბის კი დევ ერთერ თი გა მო ხა ტუ ლე ბაა. შემ დეგ ქვე თავ ში ბიზ ნე სის დაწყე ბის მო ტი ვებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე 
ვი სა უბ რებთ.
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ბიზნესისდაწყებადაოპერირება:შესაძლებლობებიდაგამოწვევებიბიზნესისდაწყებადაოპერირება:შესაძლებლობებიდაგამოწვევები

ქა ლი მე წარ მე ებ ის ათ ვის ბიზ ნე სის დაწყე ბა სხვა დას ხვა პრობ ლე მას თან ას ოც ირ დე ბა, მათ შო რის ფი ნან სებ
ზე წვდო მი სა და რე სურ სე ბის ფლო ბის ნაკ ლე ბო ბას თან. სა ქარ თვე ლო ში სა კუთ რე ბას ქა ლე ბი უფ რო ნაკ ლე
ბად ფლო ბენ, ვიდ რე მა მა კა ცე ბი, ას ევე მათ უწ ევთ აუნ აზღა ურ ებ ელი შრო მა შინ, რო მე ლიც გენ დე რუ ლი რო
ლე ბი დან და სტე რე ოტ იპ ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე ობს და შე სა ბა მი სად, უფ რო მე ტად არ თუ ლებს ქა ლე ბის ბიზ
ნეს საქ მი ან ობ ას. კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ სა კუ თა რი ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის ერთერ თი მთა ვა რი მო ტი ვა
ტო რი ქა ლი მე წარ მე ებ ის თვის სწო რედ სა კუ თა რი შე მო სავ ლის გა ჩე ნაა. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, 
რომ ერთერ თი მსხვი ლი ფაქ ტო რი რაც სა კუ თა რი ბიზ ნე სის დაწყე ბის კვლე ვი სას გა მო იკ ვე თა შვი ლე ბის 
ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფაა სა კუ თა რი შე მო სავ ლით, რაც თა ვის თა ვად ოჯ ახ ის რო ლის მნიშ ვნე ლო ბას გა
მოკ ვე თავს ქა ლი მე წარ მე ებ ის ათ ვის. ეს უკ ან ას კნე ლი მი ზე ზი რე გი ონ ებ ში უფ რო მე ტად და სა ხელ და, ვიდ რე 
ქა ლაქ ში, რაც რე გი ონ ებ ში ეკ ონ ომ იკ ური სი დუხ ჭი რით და ნუკ ლე არ ული ოჯ ახ ის ჯერ კი დევ გა ბა ტო ნე ბუ ლი 
ტი პით შე საძ ლოა აიხ სნას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად და სა ხელ და სა კუ თა რი 
საქ მის არსებობის სურ ვი ლი, რაც შე საძ ლოა მეტყვე ლებ დეს იმ აზე, რომ ქა ლე ბი ცდი ლო ბენ უფ რო მე ტად 
მო იპ ოვ ონ აგ ენ ტო ბა და და მო უკ იდ ებ ლო ბა.

დი აგ რა მა #13.დი აგ რა მა #13. ბიზ ნე სის დაწყე ბის მო ტი ვა ცია

A1. რატომ გადაწყვიტეთ საკუთარი ბიზნესის დაწყება? (%) დასახლების მიხედვით

თბილისი რეგიონები

მინდოდა, საკუთარი
საქმე მქონოდა

მინდოდა, საკუთარი
შემოსავალი მქონოდა

მინდოდა, ჩემი
შემოსავლით შვილებს

დავხმარებოდი

საკუთარი თავის
გამოცდა მსურდა

არ მინდოდა
სხვებისთვის მუშაობა

მინდოდა საკუთარი
სამუშაო დრო თავად
გამეკონტროლებინა

ვნახე ისეთი ნიშა,
რომელიც ჯერ არ იყო
ათვისებული ბაზარზე

სხვა

66

52

72

70

12

33

6

2

4

6

5

4

0

1

1

3

რე გი ონ ული გან სხვა ვე ბა გა მო იკ ვე თა ბიზ ნე სის დაწყე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში მე უღ ლის 
როლ თან მი მარ თე ბა ში, რე გი ონ ებ ში თბი ლის თან შე და რე ბით უფ რო მე ტი ას ახ ელ ებს მე უღ ლის როლს, კერ
ძოდ 43 პრო ცენ ტი რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სა და 31 პრო ცენ ტი თბი ლის ში მაცხოვ რებ ლე ბი სა. კვლე ვის 
შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ქალ თა 64 პრო ცენ ტმა ბიზ ნე სი თა ვად და იწყო, 23ს ამ აში ოჯ ახი და ეხ მა რა და 12 
პრო ცენ ტმა პარ ტნი ორ ებ თან ერ თად და აფ უძ ნა სა წარ მო. რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზ ის ას 
გა მო იკ ვე თა, რომ რე გი ონ ებ ში ოჯ ახ ის წვლი ლი ბიზ ნე სის დაწყე ბა ში უფ რო მე ტია, ვიდ რე ქა ლაქ ში.
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დი აგ რა მა #14.დი აგ რა მა #14. ბიზ ნე სის საწყი სე ბი და სახ ლე ბის მი ხედ ვით.

I5. თუკი ამ ბიზნესზე ვისაუბრებთ, თქვენ... (%) დასახლების მიხედვით

ეს ბიზნესი დაიწყეთ თავად

16

9

67

61

16

29

1

1

ეს ბიზნესი დაიწყეთ პარტნიორებთან ერთად,
რომლებიც არ არიან თქვენი ოჯახის წევრები

ეს ბიზნესი დაიწყეთ თქვენი
ოჯახის წევრებთან ერთად

მიიღეთ მემკვიდრეობით/საჩუქრად
მეუღლისგან ან ოჯახის  წევრისგან

თბილისი რეგიონები

აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი მი ან იშ ნებს, ქა ლე ბის აგ ენ ტო ბის ნაკ ლე ბო ბას რე გი ონ ებ ში და ას ევე ფი ნან სურ სი
სუს ტე საც. რო დე საც უშუ ალ ოდ ფი ნან სურ რე სურ სზე კითხეს, ქა ლი მე წარ მე ებ ის უმ რავ ლე სო ბამ გა ნაცხა და, 
რომ ფი ნან სე ბი ბან კე ბი დან ან მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან გა მო იტ ან ეს, ან/და სა კუ თა რი და ნა ზო
გი ჩა დეს ბიზ ნეს ში. რე გი ონ ებ ში ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის სიმ წი რე აქ აც გა მო იკ ვე თა, რად გა ნაც რე გი ონ
ებ ში უფ რო მე ტი ქა ლი იყო, ვი საც სეს ხის გა მო ტა ნა დას ჭირ და, ვიდ რე თბი ლის ში. ას ევე ოჯ ახ ის წევ რე ბის 
და ნა ზო გი რე გი ონ ებ ში ხუ თი პრო ცენ ტით მეტ მა ქალ მა გა მო იყ ენა ვიდ რე თბი ლის ში.

დი აგ რა მა #15.დი აგ რა მა #15. საწყი სი კა პი ტა ლის წყა რო და სახ ლე ბის მი ხედ ვით.

I6. საიდან აიღეთ საწყისი კაპიტალი თქვენი ბიზნესისათვის? (%) დასახლების მიხედვით

საკუთარი დანაზოგიდან

მეუღლის დანაზოგიდან

ოჯახის სხვა წევრების
(არა მეუღლის) დანაზოგიდან

20

15

27

42

2

0

1

0

1

0

6

3

62

58

8

15

სესხი ბანკიდან ან მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციიდან

სახელმწიფო პროგრამის
გრანტიდან

საერთაშორისო ორგანიზაციის გრანტიდან,
რომელიც ქალი მეწარმეების დასახმარებლად

იყო მიმართული

საერთაშორისო ორგანიზაციის
გრანტიდან (დაზუსტების გარეშე)

სხვა

თბილისი რეგიონები
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ფი ნან სებ ზე წვდო მის პრობ ლე მა ზე მი ან იშ ნებს ას ევე ის ფაქ ტიც, რომ გა მო კითხულ ქალ თა 69 პრო ცენ ტს 
ბიზ ნე სის გა ფარ თო ება არ უც დია. ხო ლო ვინც სცა და გა ფარ თო ება (30 პრო ცენ ტი), უმ ეტ ეს ად ამ ის ათ ვის ბან
კს მი მარ თა. რე გი ონ ებ ში უფ რო მე ტად გა მო იკ ვე თა სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა ვიდ რე 
ქა ლაქ ში, რო გორც ეს საწყის კა პი ტალ თან მი მარ თე ბა შიც და ფიქ სირ და. მი უხ ედ ავ ად კვლე ვა ში უკ ვე ნახ სე
ნე ბი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ძა ლის ხმე ვი სა ამ სერ ვი სე ბით ქა ლი 
მე წარ მე ებ ის ძა ლი ან ცო ტა რა ოდ ენ ობა თუ სარ გებ ლობს. უმ ეტ ეს ად მათ ბიზ ნე სის გა ფარ თო ებ ის მიზ ნით 
იყ ენ ებ ენ ვიდ რე საწყი სი კა პი ტა ლის მო სა პო ვებ ლად. ეს შე იძ ლე ბა აიხ სნას იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ტა ლით, 
რომ ამ პროგ რა მე ბით სარ გებ ლო ბის აუც ილ ებ ელი წი ნა პი რო ბა თა ნა მო ნა წი ლე ობაა, რი სი ფი ნან სუ რი რე
სურ სე ბიც საწყის ეტ აპ ზე ქა ლებს არ გა აჩ ნი ათ. ქა ლე ბის უმ ეტ ეს ობ ის ათ ვის გა ფარ თო ება რის კებ თან ას ოც
ირ დე ბა, 34 პრო ცენ ტი ას ახ ელ ებს ბიზ ნეს სფე რო ში არ სე ბუ ლი გა ფარ თო ებ ის შან სე ბის ნაკ ლე ბო ბას მო გე ბის 
სიმ წი რი დან გა მომ დი ნა რე და მხო ლოდ 14 პრო ცენ ტმა გა ნაცხა და, რომ ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 
საკ მა რი სი იყო, შე სა ბა მი სად არც უც დია გა ფარ თო ება. ამ ას თან მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი – რის კე ბის სა შიშ რო ებ
ამ სფე როს არ ამ ომ გე ბი ან ობა და სა ჭი რო ებ ის ნაკ ლე ბო ბა, რად გან საკ მა რი სი შე მო სა ვა ლი ფიქ სირ დე ბა – 
პო ტენ ცი ურ ად მი უთ ით ებს შე სა ბა მი სი ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბა ზე, რო გორ შე იძ ლე ბა მოხ დეს რის კე ბის ან ალ იზი 
და მარ თვა და სფე როს მომ გე ბი ან ობ ის შეს წავ ლა ან ახ ალი სფე როს ათვი სე ბა. ამ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა 
და შე სა ბა მი სი კონ სულ ტა ცი ებ ით უზ რუნ ველ ყო ფა შე საძ ლოა და ეხ მა როს ქალ მე წარ მე ებს, მე ტად სცა დონ 
გა ფარ თო ება.

დი აგ რა მა #16.დი აგ რა მა #16. ბიზ ნე სის არ გა ფარ თო ებ ის მო ტი ვე ბი

I11. რატომ არ გიცდიათ ბიზნესის გაფართოება ბოლო 3 წლის განმავლობაში? (%)
კითხვა დაესვა მათ, ვინც უპასუხა, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში

არ უცდიათ ბიზნესის გაფართოვება - 69%

49

34

15

10

3

1

1

4

რისკებთან იყო დაკავშირებული

უარი პასუხზე

არ ვიცი

სხვა

ოჯახის/პარტნიორის ხელშეწყობა
არ მქონდა

დრო არ მქონდა

არ მჭირდებოდა, რადგან ისედაც
საკმარის შემოსავალს ვიღებდი

სფერო არ არის იმდენად მომგებიანი,
რომ ბიზნესი გავაფართოვო

ქა ლი მე წარ მე ებ ის 30 პრო ცენ ტმა ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში სცა და ბიზ ნე სის გა ფარ თო ება. მათ მა 
დიდ მა ნა წილ მა (49%) ბან კს მი მარ თა სეს ხის აღ ებ ის მიზ ნით, მაგ რამ 11 პრო ცენ ტმა უარი მი იღო გა ნაცხად ზე 
და მი ზე ზად უმ ეტ ეს ად ცუ დი საკ რე დი ტო ის ტო რია და უს ახ ელ ეს. ამ ას თან ქო ნე ბით არ ას აკ მა რი სი უზ რუნ ველ
ყო ფა და სა ხელ და მე ორე ყვე ლა ზე დიდ მი ზე ზად სეს ხის გა ნაცხა დის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უარ ის თქმი სას. ეს 
კი დევ ერ თხელ მეტყვე ლებს ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე წვდო მი სა და ქო ნე ბის მფლო ბე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე.

ბიზ ნე სის გა ფარ თო ებ ის მსურ ველ თა (გა მო კითხულ თა 30 პრო ცენ ტის) მხო ლოდ მცი რე რა ოდ ენ ობა – 7 პრო
ცენ ტი შე ეც ადა, ეს არ გებ ლა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გრან ტით. აპ ლი კან ტე ბის 20 
პრო ცენ ტს არ და უკ მა ყო ფი ლეს გა ნაცხა დი და არც ერთ შემ თხვე ვა ში რეს პონ დენ ტებს არ მი აწ ოდ ეს ინ ფორ
მა ცია უარ ის მი ზეზ ზე.

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ებ ის მსურ ვე ლი ქა ლი მე წარ მე ებ ის თვის არ ის და
ნა ზო გი – სა კუ თა რი და ნა ზო გით გა ფარ თოვ და მსურ ველ თა (30 პრო ცენ ტის) 40 პრო ცენ ტი და ოჯ ახ ის სხვა 
წევ რე ბი სა და მე უღ ლის და ნა ზო გით – 19 პრო ცენ ტი. ქალ მე წარ მე ებს პი რა დი და ნა ზო გი უფ რო მე ტად რე
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გი ონ ებ ში აქ ვთ და ას ევე რე გი ონ ში მცხოვ რებ მა ქა ლებ მა უფ რო მე ტად მი მარ თეს ბან კს ან მიკ რო სა ფი ნან
სო ორ გა ნი ზა ცი ას სეს ხის ას აღ ებ ად. თბი ლის ში მცხოვ რე ბი ქა ლი მე წარ მე ებ ის თვის ბიზ ნე სის გა ფარ თო ებ ის 
წყა რო ები უფ რო მე ტად არ ის ოჯ ახ ის წევ რე ბის და მე უღ ლის და ნა ზო გი, ას ევე სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი
ის გრან ტე ბი.

დი დი აგ რა მა #17.აგ რა მა #17. ბიზ ნე სის გა ფარ თო ებ ის წყა რო ები და სახ ლე ბის ტი პის მი ხედ ვით

საკუთარი დანაზოგიდან

მეუღლის დანაზოგიდან

ოჯახის სხვა წევრების
(არა მეუღლის) დანაზოგიდან

სესხი ბანკიდან ან მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციიდან

სახელმწიფო პროგრამის
გრანტიდან

საერთაშორისო ორგანიზაციის
გრანტიდან (დაზუსტების გარეშე)

სხვა

თბილისი რეგიონები

I8. რა წყაროების გამოყენება სცადეთ ბიზნესის გაფართოების მიზნით? (%) დასახლების მიხედვით
(კითხვა დაესვა მათ, ვინც უპასუხა, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში

უცდიათ ბიზნესის გაფართოვება - 30%)

56

35

42

12

7

14

7

40

7

7

5

2

12

7

და დე ბი თი მოვ ლე ნაა, რომ გა მო კითხულ თა მხო ლოდ ერ თი პრო ცენ ტი ას ახ ელ ებს ოჯ ახ ის მხარ და ჭე რის 
ნაკ ლე ბო ბას გა ფარ თო ებ ის გეგ მებ ზე უარ ის თქმის მი ზე ზად.

ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის დაწყე ბი სას გა მო იკ ვე თა, რომ ქა ლი მე წარ მე ებ ის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს (38 პრო ცენ ტს) 
არ ავ ინ დახ მა რე ბია ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში, თა ვად გა დაწყვი ტეს წა მო ეწყოთ სა მე წარ მეო საქ მი ან
ობა. თუმ ცა არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო პარ ტნი ორ ის/მე უღ ლის რო ლი – გა მო კითხულ თა ას ევე 38 პრო
ცენ ტი ას ახ ელ ებს, რომ სწო რედ პარ ტნი ორ ები/მე უღ ლე ები და ეხ მარ ნენ ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში და 
25 პრო ცენ ტის შემ თხვე ვა ში ეს რო ლი ოჯ ახ ის სხვა წევ რებ მა და მშობ ლებ მა შე ას რუ ლეს.

გა მო კითხუ ლი მე წარ მე ქა ლე ბი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის საწყის ეტ აპ ზე სამ ძი რი თად ხელ შემ წყობ ფაქ
ტო რად ას ახ ელ ებ ენ თავ და ჯე რე ბუ ლო ბას (49 პრო ცენ ტი), მარ თვის უნ არ ებ ის ფლო ბას (23 პრო ცენ ტი) და 
ოჯ ახ ის სხვა წევ რე ბის დახ მა რე ბის სა ოჯ ახო საქ მი ან ობ აში (19 პრო ცენ ტი). ოჯ ახ ის რო ლი აქ აც მნიშ ვნე ლო
ვა ნია და ში და ფაქ ტო რე ბის – თავ და ჯე რე ბუ ლო ბი სა და ცოდ ნის – მიღ მა გა რე ფაქ ტო რებს შო რის ყვე ლა ზე 
მნიშვნე ლოვ ნად და სა ხელ და და თბი ლის თან შე და რე ბით რე გი ონ ებ ში მცხოვ რე ბი ქა ლი მე წარ მე ებ ის თვის 
კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან ხელ შემ წყობ გა რე მო ებ ად გა მო იკ ვე თა. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა მო კითხულ
თა 9 პრო ცენ ტს მი აჩ ნია, რომ ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი სა ერ თოდ არ ჰქო ნია ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის დაწყე ბი სას.
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დი აგ რა მა #18.დი აგ რა მა #18. ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის დაწყე ბი სას ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი

A3. როდესაც ეს ბიზნესი წამოიწყეთ, რა ხელშემწყობი ფაქტორები გქონდათ? (%)

49თავდაჯერებული ვიყავი

23მქონდა მართვის უნარები

19
ოჯახის სხვა წევრები მეხმარებოდ-

ნენ საოჯახო საქმიანობაში

15მქონდა საკმარისი ინფორმაცია
ბიზნესის მართვასთან დაკავშირებით

13მქონდა საკმარისი ფინანსები

12მქონდა ბიზნეს-უნარები

11
მეუღლე/პარტნიორი მეხმარებოდა

საოჯახო საქმიანობაში

11
ბევრი ადამიანი მყავდა, რომელიც

რჩევას მაძლევდა

5გამიადვილდა ნდობის მოპოვება

1
ბიზნეს-პარტნიორებთან გამიადვილდა

ურთიერთობა იმის გამო, რომ ქალი ვიყავი

0
მონაწილეობა მივიღე ქალი

მეწარმეებისთვის განკუთვნილ პროგრამებში

5სხვა

9ხელშემწყობი ფაქტორები არ მქონია

2არ ვიცი

აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი მი უთ ით ებს ოჯ ახ ის წევ რე ბის როლ ზე გა ინ აწ ილ ონ აუნ აზღა ურ ებ
ელი სა ში ნაო შრო მა, რო მე ლიც თა ვის მხრივ მეტყვე ლებს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
არ სე ბო ბი სა და მი საწ ვდო მო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით რე გი ონ ებ ში. მე წარ მე ქალ თა აბ სო ლუ
ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა არ ის პარ ტნი ორ ულ ურ თი ერ თო ბა ში/ქორ წი ნე ბა ში და შვი ლე ბის ყო ლის შემ თხვე ვა ში 
შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უდ ოთ, რომ არი ან და მო კი დე ბუ ლი სა ბა ღო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბა ზე ან სა ოჯ ახო 
მხარ და ჭე რა ზე. მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის ან ქა ლე ბის თვის, ვის ოჯ ახ ის წევ რებ საც (მე უღ ლის მიღ მა) არ 
შე უძ ლი ათ სა ოჯ ახო შრო მა ში ჩარ თვა და ბავ შვე ბის მოვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის გა ნა წი ლე ბა, 
კი დევ უფ რო კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფომ უზ რუნ ველ ყოს წვდო მა სკო ლამ დელ გა ნათ ლე
ბა ზე.

ბიზ ნე სის და ფუძ ნე ბის საწყის ეტ აპ ზე მე წარ მე ქა ლე ბის სა მი ძი რი თადი დაბ რკო ლე ბა სიმ პტო მა ტუ რია ქვეყ
ნა ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობ ისა: გა მო კითხულ თა 36 პრო ცენ ტს არ გა აჩ ნდა 
საკ მა რი სი ფი ნან სე ბი, 11 პრო ცენ ტს არ ჰქონ და მარ თვის გა მოც დი ლე ბა და 6 პრო ცენ ტს საქ მი ანი და სა ოჯ
ახო ცხოვ რე ბის შე თავ სე ბა უჭ ირ და ერ თმა ნეთ თან. რე გი ონ ულ ჭრილ ში გან სხვა ვე ბე ბი მხო ლოდ არ ას აკ მა
რი სი ფი ნან სე ბის ნა წილ ში გა მო იკ ვე თა, კერ ძოდ რე გი ონ ებ ში 39,2 პრო ცენ ტმა და ას ახ ელა ეს პრობ ლე მა 
ხო ლო ქა ლაქ ში 31.5მა.

სა მი მნიშსა მი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი: ფი ნან სებ ზე ვნე ლო ვა ნი სა კითხი: ფი ნან სებ ზე მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა, ცოდ ნის გაზ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა, ცოდ ნის გაზ რდა და სა ოჯ ახო საქ მის  რდა და სა ოჯ ახო საქ მის 
გა და ნაგა და ნა წი ლე ბა უნ და იყ ოს სა ხელ მწი წი ლე ბა უნ და იყ ოს სა ხელ მწი ფოს და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ფოს და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი აქ ტო რე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი აქ ტო რე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი, რო დე საც , რო დე საც 
ის ინი ქა ლი მე წარ მეის ინი ქა ლი მე წარ მე ებ ის გაძ ლი ერ ებ ის მე ქა ნიზ ებ ის გაძ ლი ერ ებ ის მე ქა ნიზ მებს შე იმ უშ ავ ებ ენ. მებს შე იმ უშ ავ ებ ენ.
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დიდი აგ რა მა #19. აგ რა მა #19. ბიზ ნე სის დაწყე ბი სას აღ მო ცე ნე ბუ ლი დაბ რკო ლე ბე ბი

36არ მქონდა საკმარისი ფინანსები 

11არ მქონდა მართვის გამოცდილება

6
მიჭირდა საოჯახო და საქმიანი

ცხოვრების შეთავსება

5ნაკლებად ვიყავი თავდაჯერებული

4გამიჭირდა ნდობის მოპოვება

4არ მქონდა ინფორმაცია ბიზნესის დასაწყებად

3არ მქონდა ბიზნეს-უნარები

3არავინ მყავდა, ვინც რჩევას მომცემდა

2მიჭირდა კაც ბიზნესპარტნიორებთან ან
კლიენტებთან ურთიერთობა

10სხვა

42პრობლემა არ შემქმნია

A2_1. როდესაც ეს ბიზნესი წამოიწყეთ, ძირითადად, რა დაბრკოლებებს ან პრობლემებს აწყდებოდით? (%)

ოჯ ახ ის წევ რე ბის რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის წარ მარ თვის პრო ცეს შიც. ქა ლე ბის ორი მე
სა მე დი აღ ნიშ ნავს ოჯ ახ ის წევ რე ბის მო ნა წი ლე ობ ას ბიზ ნეს ში ძი რი თა დად სა მუ შაო ძა ლის როლ ში. თუმ ცა 
ას ევე გა მო იკ ვე თა სა ოჯ ახო საქ მი ან ობ აში დახ მა რე ბა და მო რა ლუ რი მხარ და ჭე რაც. მნიშვ ნე ლო ვა ნია, რომ 
ქა ლა ქად თუ სოფ ლად სა ოჯ ახო აუნ აზღა ურ ებ ელი სა მუ შა ოს ტვირ თი ქა ლე ბი დან კა ცებ ზეც გა და ნა წილ დეს 
და აღ ქმუ ლი იყ ოს ნორ მად მსგავ სი მდგო მა რე ობა. მხო ლოდ ასეა შე საძ ლე ბე ლი ქა ლე ბის ეკ ონ ომ იკ ური 
გაძ ლი ერ ება, რად გა ნაც მათ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა აღ არ მო უწ ევთ თა ვი ანთ საქ მი ან ობ ასა და ოჯ ახს შო რის.

კოვიდპანდემიისგავლენაქალმეწარმეებზესაქართველოშიკოვიდპანდემიისგავლენაქალმეწარმეებზესაქართველოში

ქა ლი მე წარ მე ებ ის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი კი დევ უფ რო მე ტად გა ამ ძაფ რა კო ვიდ პან დე მი ამ, სა
ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები მი მარ თუ ლი იყო ვი რუ სის ნაკ ლებ გავ რცე ლე ბას თან, შე სა
ბა მი სად მძი მე ტვირ თად და აწ ვა მე წარ მე ებს. ქა ქა ლი მე წარ მე ებ ის 63 პრო ცენ ტი აღ ლი მე წარ მე ებ ის 63 პრო ცენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ პან დე მი ის ნიშ ნავს, რომ პან დე მი ის 
გა მო მათ გა მო მათ დრო ებ ით შე აჩ ერ ეს საქ მი ან დრო ებ ით შე აჩ ერ ეს საქ მი ან ობა, მაგ რამ გა ნა ახ ლეს ან აპ ირ ობა, მაგ რამ გა ნა ახ ლეს ან აპ ირ ებ ენ გა ნახ ლე ბას. ამ ას თა ნა ებ ენ გა ნახ ლე ბას. ამ ას თა ნა ვე გა მოვე გა მო
კითხულ თა 33 პრო ცენ ტს არ შე კითხულ თა 33 პრო ცენ ტს არ შე უწყვე ტია ბიზ ნეს საქ მი ან ობა და არც უწყვე ტია ბიზ ნეს საქ მი ან ობა და არც აპ ირ ებ და. ბიზ ნე სის შეწყვე ტის ძი აპ ირ ებ და. ბიზ ნე სის შეწყვე ტის ძი რი თად რი თად 
მი ზე ზად მთავ რო ბის მი ერ მი ზე ზად მთავ რო ბის მი ერ და წე სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები და წე სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები სა ხელ დე ბო და, თუმ ცა ქა ლი მე სა ხელ დე ბო და, თუმ ცა ქა ლი მე წარ მე ებ ის 30 პროწარ მე ებ ის 30 პრო
ცენ ტი აღ ნიშ ნავს,ცენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ გა ყიდ ვე ბის შემ ცი რე ბის გა რომ გა ყიდ ვე ბის შემ ცი რე ბის გა მო მო უწი ათ საქ მი ან ობ ის შე მო მო უწი ათ საქ მი ან ობ ის შე ჩე რე ბა ჩე რე ბა. ლო გი კუ რია, რომ 
მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბა სა ხელ დე ბა ერთერთ უდ იდ ეს პრობ ლე მად პან დე მი ის დროს ბიზ ნე სის თვის, თუმ ცა 
გა მო კითხულ თა 44 პრო ცენ ტი ნედ ლე ულ ის გაძ ვი რე ბას ას ახ ელ ებს ვა ლუ ტის კურ სის გაძ ვი რე ბის გა მო, რაც 
ლო გი კუ რად სა წარ მოო ხარ ჯე ბის გაძ ვი რე ბას და შე სა ბა მი სად ფა სის გაძ ვი რე ბა საც ნიშ ნავს. მთავ რო ბის 
მი ერ შე მო ღე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის გა მო წარ მოქმ ნი ლი და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი ას ევე ერთერ თი მნიშ ვნე ლო
ვა ნი წი ნა ღო ბა აღ მოჩ ნდა ქა ლი მე წარ მე ებ ის ათ ვის. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ქალ მე წარ მე ებს თით ქმის 
არ შე უმ ცი რე ბი ათ ხელ ფა სე ბი და ქი რა ვე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბის თვის.
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დი აგ რა მა #20. დი აგ რა მა #20. კო ვიდ პან დე მიის გა მო შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბი

B3. დადგა თუ არა თქვენი ბიზნესი შემდეგი პრობლემის წინაშე: (%)

თანამშრომელთა ხელფასების შემცირება

პროდუქციაზე/მომსახურებაზე
შემცირებული მოთხოვნა

ნედლეულის გაძვირება ვალუტის
კურსის ცვლილების გამო

დამატებითი ხარჯები მთავრობის მიერ შემოღებული
რეგულაციების დასაკმაყოფილებლად

ნედლეულზე ხელმისაწვდომობა,
იმპორტის ან ტრანსპორტირების კუთხით

კლიენტებისთვის პროდუქციის/
მომსახურების მიწოდების გართულება

ფინანსურ წყაროებზე ხელმისაწვდომობა, როგორიცაა
საბანკო კრედიტი ან ინვესტიციები

60

44

21

16

15

12

10

4

ჰიგიენის საშუალებებზე
ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა

რეს პონ დენ ტე ბის 42 პრო რეს პონ დენ ტე ბის 42 პრო ცენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ მა თი ბიზ ნე ცენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ მა თი ბიზ ნე სის შე მო სა ვა ლი 50 და 100 პრო ცენ ტამ სის შე მო სა ვა ლი 50 და 100 პრო ცენ ტამ დე შემდე შემ
ცირ და. თბი ლის ში უფ რო მეცირ და. თბი ლის ში უფ რო მე ტად (35 პრო ცენ ტს) შე უმ ცირ დათ მი უხ ტად (35 პრო ცენ ტს) შე უმ ცირ დათ მი უხ ედ ავ ად გაზ რდი ლი ხარ ჯი სა და ედ ავ ად გაზ რდი ლი ხარ ჯი სა და მოთხოვ მოთხოვ
ნის ნაკ ლე ბო ბი სა, ქა ლი მენის ნაკ ლე ბო ბი სა, ქა ლი მე წარ მე ები და საქ მე ბულ თა რა ოდ წარ მე ები და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის შემ ცი რე ბა ზე არ სა ენ ობ ის შემ ცი რე ბა ზე არ სა უბ რო ბენ, მხო ლოდ 21  უბ რო ბენ, მხო ლოდ 21 
პრო ცენ ტი აღ ნიშპრო ცენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ შე ამ ცი რეს თა ნამ შრო  ნავს, რომ შე ამ ცი რეს თა ნამ შრო მელ თა რა ოდ ენ ობა. მე წარ მე ებ მელ თა რა ოდ ენ ობა. მე წარ მე ებ ის უმ ეტ ეს ობა, გან სა კუთის უმ ეტ ეს ობა, გან სა კუთ
რე ბით რე ბით თბი ლის ში, აღ ნიშ ნავს, რომ აქ ვს პანთბი ლის ში, აღ ნიშ ნავს, რომ აქ ვს პან დე მი ას თან თან მდე ვი სტრე სი, ას დე მი ას თან თან მდე ვი სტრე სი, ას ევე ყვე ლა ზე დი დი დის კომ ევე ყვე ლა ზე დი დი დის კომ
ფორ ტიფორ ტი მათ თვის სკო ლე ბის და ბა ღე ბის და მათ თვის სკო ლე ბის და ბა ღე ბის და ხურ ვა იყო, რაც მოვ ლი თი შრო მის სა ხურ ვა იყო, რაც მოვ ლი თი შრო მის სა ათ ებ ის გაზ რდას ნიშ ნას.  ათ ებ ის გაზ რდას ნიშ ნას. 
თბი ლის შითბი ლის ში მცხოვ რებ მა ქალ მა მე წარ მე ებ მა მცხოვ რებ მა ქალ მა მე წარ მე ებ მა ას ევე აღ ნიშ ნეს, რომ უარ ყო ფი თად ას ევე აღ ნიშ ნეს, რომ უარ ყო ფი თად იმ ოქ მე და მათ ზე, რო გორც  იმ ოქ მე და მათ ზე, რო გორც 
მე წარმე წარ მე ზე, დღის ცე ნტრე ბში და ხურ ვამ შშმ მე ზე, დღის ცე ნტრე ბში და ხურ ვამ შშმ პი რე ბის თვის, რაც შე საძ ლოა მეტყვე ლებ პი რე ბის თვის, რაც შე საძ ლოა მეტყვე ლებ დეს იმ ფაქ ტზე, რომ  დეს იმ ფაქ ტზე, რომ 
რე გი ონ ებ შირე გი ონ ებ ში ნაკ ლე ბად არ სე ბობს შშმ პი რე ბის ნაკ ლე ბად არ სე ბობს შშმ პი რე ბის თვის მსგავ სი ცენ ტრე ბი. თვის მსგავ სი ცენ ტრე ბი.

დი აგ რადი აგ რა მა #21. მა #21. კო ვიდ19ის გავ ლე ნა ქალ მე წარ მე ებ ზე

B6. როგორ იმოქმედა კორონავირუსის პანდემიამ, თქვენზე, როგორც მეწარმეზე?
თქვენ... (%) დასახლების მიხედვით

მაქვს სტრესი

მიწევს შვილებისთვის შინ
დამატებითი მეცადინეობა

დაიხურა ბაღები და სკოლები

დაიხურა დღის ცენტრები

მომიწია თანამშრომელთა
გათავისუფლება

64

70

14

13

14

20

10

3

5

4

14

13
სხვა

თბილისი რეგიონები



35

სა ხელ მწი ფოს მი ერ სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები ბიზ ნე სის თვის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით არა ბიზ ნე სის თვის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით არა ერ თგვა როვ ნად ერ თგვა როვ ნად 
შე ფას და: რეს პონ დენ შე ფას და: რეს პონ დენ ტთა 47 პრო ცენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ გა ტატთა 47 პრო ცენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები სრუ ლი რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ ად ან ნა წი ლობ
რივ ეფ ექ ტუ რირივ ეფ ექ ტუ რი იყო, ხო ლო 42 პრო ცენ ტი ამ ბობს, რომ  იყო, ხო ლო 42 პრო ცენ ტი ამ ბობს, რომ ის ინი სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ ის ინი სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ არა ეფ ექ ტუ რი იყო.არა ეფ ექ ტუ რი იყო. 
რო გორც ჩანს, ქა ლი მე წარ მე ები სა ხელ მწი ფოს გან დახ მა რე ბის უფ რო მრა ვალ ფე რო ვან მე თო დებს ელი ან. 
გა მო კითხულ თა 58 პრო ცენ ტმა მოკ ლე ვა დი ანი ფუ ლა დი დახ მა რე ბის სა ჭი რო ება და ას ახ ელა, ას ევე და სა
ხელ და კო მუ ნა ლურ გა და სა ხა დებ ზე შე ღა ვა თე ბი და აუც ილ ებ ელ პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის კონ ტრო ლი. და
საქ მე ბულ თა სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის გა ხან გრძლი ვე ბა გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი 
ქა ლი მე წარ მე ებ ის მხრი დან.

დი აგ რა მა #22.დი აგ რა მა #22. სა სურ ვე ლი სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბე ბის სა ხე ობ ები ბიზ ნე სის თვის

B9. თქვენი აზრით, რა დახმარება უნდა გაუწიოს სახელმწიფომ ბიზნესს
კორონავირუსის შედეგების დასაძლევად? (%)

უზრუნველყოს მოკლევადიანი
ფულადი დახმარება

კომუნალური გადასახადების
დაფარვა ან გადავადება

აუცილებელ პროდუქტებზე
ფასის კონტროლი

დასაქმებულთა სოციალური
დახმარების გახანგრძლივება

მიაწოდოს პერსონალური დაცვის
საშუალებები: პირბადეები და ა.შ.

მიაწოდოს მეტი ინფორმაცია დაავადების
გავრცელებასთან დაკავშირებით

სასწავლო პროცესის სრულყოფილი
აღდგენა/ბაღების და სკოლების გახსნა

გავრცელებული ინფორმაცია უფრო
გასაგები და მკაფიო გახადოს

58

56

49

37

29

9

9

2

9არ ვიცი

ქა ლი მე წარ მე ებ ის აბ სო ლუ ტურ უმ ქა ლი მე წარ მე ებ ის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას (66 პრო ცენ ტს) არ ანა ირი ღო ნი ს რავ ლე სო ბას (66 პრო ცენ ტს) არ ანა ირი ღო ნი ს ძი ება არ გა უტ არ ებია, რა თა ძი ება არ გა უტ არ ებია, რა თა 
კო ვიდ19ით მი ერ გა მოწ ვე კო ვიდ19ით მი ერ გა მოწ ვე ულ უარ ყო ფით შე დე გებს გამ კლა ვე ბოდ ნენ.ულ უარ ყო ფით შე დე გებს გამ კლა ვე ბოდ ნენ. წარ მო ებ ის/მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო
ბის შემ ცი რე ბა იყო ყვე ლა ზე ხში რად გან ხორ ცი ელ ებ ული ქმე დე ბა, თუმ ცა ეს ნაკ ლე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა
ლოს ად აპ ტა ცი ის კენ მი მარ თულ ქმე დით, შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბულ ღო ნის ძი ებ ად. გა ყიდ ვე ბის ახ ალი გზე ბი 
(ონ ლა ინ გა ყიდ ვა, მი ტა ნის სერ ვი სი) შე და რე ბით მე ტად იქ ნა ათ ვი სე ბუ ლი თბი ლის ში, ხო ლო რე გი ონ ებ ში 
უფ რო მე ტად მი მარ თეს ბან კებ სა და მიმ წო დებ ლებს გა დახ დის პი რო ბე ბის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით.
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დი აგ რა მა #23.დი აგ რა მა #23. პან დე მი ის შე დე გებ თან გა სამ კლა ვებ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ები

B8. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ღონისძიებას, რომელსაც საქართველოში ბიზნესები
ატარებენ, რათა პანდემიის შედეგებს გაუმკლავდნენ. თქვენს ბიზნესს

რომელი შეესაბამება? (%) დასახლების მიხედვით

თბილისი რეგიონები

შევამცირეთ წარმოების/
მომსახურების მოცულობა

გავზარდეთ წარმოება
მოთხოვნის შესაბამისად

ახალი მოთხოვნების შესაბამისად,
დავიწყეთ ახალი პროდუქციის

წარმოება

ავითვისეთ გაყიდვების ახალი
გზები (მაგ.: ონლაინ გაყიდვა,

მიტანის სერვისი

ბანკებს და მომწოდებლებს
მოველაპარაკეთ გადახდის
პირობების ცვლილებებზე

დასაქმებულებს მოველაპარაკეთ
პირობების ცვლილებებზე

გადავამზადეთ დასაქმებულები

არანაირი ღონისძიებისთვის
არ მიუმართავს

სხვა

8

20

12

5

5

11

4

4

2

2

2

2

71

61

0

2

2

2

კვლე ვის შე დე გად ას ევე გა მო იკ ვე თა, რომ მი უხ ედ ავ ად ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი პრობ ლე მი სა, რე გი
ონ ებ ში ქა ლი მე წარ მე ბის დიქა ლი მე წარ მე ბის დი დი ნა წი ლი ოპ ტი მის ტუ რა დაა დი ნა წი ლი ოპ ტი მის ტუ რა დაა გან წყო ბი ლი სა მო მავ ლო საქ მი გან წყო ბი ლი სა მო მავ ლო საქ მი ან ობ ას თან და ან ობ ას თან და
კავ ში რე ბით – 72 პროკავ ში რე ბით – 72 პრო ცენ ტი ფიქ რობს, რომ მომ დევ ნო ერ თი ცენ ტი ფიქ რობს, რომ მომ დევ ნო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მის ბიზ ნესს არ წლის გან მავ ლო ბა ში მის ბიზ ნესს არ მო უწ ევს  მო უწ ევს 
საქ მი ან ობ ის შე ჩესაქ მი ან ობ ის შე ჩე რე ბა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი თბი  რე ბა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი თბი ლის ში მხო ლოდ 55 პრო ცენ ტია.ლის ში მხო ლოდ 55 პრო ცენ ტია. ას ევე სა ყუ რადღე ბოა გა ურ
კვევ ლო ბა მო მა ვალ თან და კავ ში რე ბით, რო გორც თბი ლის ში, ისე რე გი ონ ებ ში – გა მო კითხულ თა 22 პრო
ცენ ტს უჭ ირს თქმა, მო უწ ევს თუ არა ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის შე ჩე რე ბა. გა მო კითხუ ლი ქა ლი მე წარ მე ები გეგ მა ვენ 
მთე ლი რი გი ღო ნის ძე ბე ბის გა ტა რე ბას მომ დევ ნო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში: გა ყიდ ვე ბის ახ ალი გზე ბის 
(ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბი, მი ტა ნის სერ ვი სი) ათ ვი სე ბას, წარ მო ებ ის გაზ რდას და ახ ალი პრო დუქ ცი ის შე თა ვა ზე
ბას მომ ხმა რებ ლის თვის. ოპ ტი მის ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს, რომ დრო ული 
ინ ტერ ვენ ცი ით და სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი დახ მა რე ბის პა კე ტე ბით შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ქა ლი მე წარ
მე ებ ის ხელ შეწყო ბა, რა თა მათ არ მო უწი ოთ წარ მო ებ ის შე ჩე რე ბა. ამ ის ათ ვის კი სა ხელ მწი ფომ, კერ ძო და 
არ ას ამ თავ რო ბო სექ ტორ მა შე თან ხმე ბუ ლად უნ და იმ ოქ მე დონ.
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ქალ მე წარ მე ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი აკ ის რი ათ ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის მი მარ თუ ლე ბით 
მი საღ წევ პროგ რეს ში. თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს ქა ლი მე წარ მე ებ ის ხელ შემ წყო
ბი სპე ცი ალ ური სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი. უფ რო მე ტიც, არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სა ჯა რო 
პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი არ ას ახ ავს ქა ლე ბის სა ჭი რო ებ ებს. კო ვიდ19ის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის აღ მო
საფხვრე ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი ან ტიკრი ზი სუ ლი გეგ მა არ ის გენ დე რუ ლად ბრმა და არ შე იც ავს ქა ლებ ზე, მათ 
შო რის არც ქალ მე წარ მე ებ ზე, მორ გე ბულ ინ ტერ ვენ ცი ებს.

გა მო იკ ვე თა, რომ ქა ლი მე წარ მე ებ ის თვის ოჯ ახ ის რო ლი უაღ რე სად მნიშვ ნე ლო ვა ნია, რო გორც ბიზ ნეს საქ
მი ან ობ ის წა მოწყე ბის, ას ევე გან ხორ ცი ელ ებ ის დროს. ოჯ ახ ის წევ რებ თან ან აწ ილ ებ ენ ქა ლე ბი მათ თვის მი
ნი ჭე ბულ გენ დე რულ რო ლებს, რაც და კავ ში რე ბუ ლია აუნ აზღა ურ ებ ელ შრო მას თან შინ. სა ბავ შვო ბა ღე ბის, 
ხან დაზ მულ თა და შშმ პირ თა ცენ ტრე ბის მი საწ ვდო მო ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა ეკ ონ ომ
იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის ხელ შე საწყო ბად, მით უფ რო რე გი ონ ებ ში.

ქა ლი მე წარ მე ები უფ რო მე ტად ეყ რდნო ბი ან სა ბან კო და მიკ როსა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს რე გი ონ ებ ში, 
ვიდ რე თბი ლის ში. დე და ქა ლაქ ში ქალ მე წარ მე ებს მე ტად გა აჩ ნდათ ბიზ ნე სის და საწყე ბად სა ჭი რო კა პი ტა
ლი.

გლო ბა ლურ მა პან დე მი ამ გა აღ რმა ვა არ სე ბუ ლი უთ ან ას წო რო ბე ბი და ის ბა რი ერ ები, რაც ქალ მე წარ მე
ებს კო ვიდ19მდე გა აჩ ნდათ, კი დევ უფ რო გა ამ ძაფ რა. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხ ება აუნ აზღა ურ ებ ელი შრო მის 
ტვირ თს, რო მე ლიც კი დევ უფ რო მე ტად გა ეზ არ დათ ქა ლებს სა ბავ შვო ბა ღე ბი სა და სკო ლე ბის და ხურ ვის 
პი რო ბებ ში.

გა მო იკ ვე თა, რომ პან დე მი ის დროს ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ აში ყვე ლა ზე დი დი ბა რი ერი ქა ლე
ბის თვის იყო მო მე ტე ბუ ლი სტრე სი, გან სა კუთ რე ბით თბი ლის ში.

წარ მო ებ ისა და წლი ური ბრუნ ვის საგ რძნო ბი შემ ცი რე ბის მი უხ ედ ავ ად მე წარ მე ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბამ 
მო ახ ერ ხა და ქი რა ვე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და ხელ ფა სე ბის შემ ცი რე ბის თა ვი დან აც ილ ება. 
თუმ ცა, რეს პონ დენ ტე ბის თით ქმის ნა ხე ვა რი აღ ნიშ ნავს რომ მა თი ბიზ ნე სის შე მო სა ვა ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შემ ცირ და, რი სი უმ თავ რე სი მი ზე ზიც ნედ ლე ულ ზე ფა სის მა ტე ბა და გა ყიდ ვე ბის შემ ცი რე ბაა.

ამ ას თან ქალ მა მე წარ მე ებ მა პან დე მი ის დროს ად აპ ტა ცი ის მიზ ნით ნაკ ლე ბად გაატარებს ღო ნის ძი ებ ები, 
რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად გა ყიდ ვე ბის ახ ალი გზე ბის ათ ვი სე ბა (ონ ლა ინ გა ყიდ ვა, მი ტა ნის სერ ვი სი) და გა
სა ღე ბის ახ ალი ბაზ რე ბის ძი ება.

ქა ლი მე წარ მე ები ინ არ ჩუ ნე ბენ ოპ ტი მიზ მს მო მავა ლთან და კავ ში რე ბით, გან სა კუთ რე ბით რე გი ონ ებ ში. სწო
რი და დრო ული ინ ტერ ვენ ცი ებ ის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია, ქალ მე წარ მე ებ ზე კო ვიდ19ის გავ ლე ნა შემ ცირ
დეს და მოხ დეს მა თი ბიზ ნე სის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა. ას ევე სა ხელ მწი ფოს გრძელ ვა დი ანი ხედ ვა ქალ თა 
ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის შე სა ხებ უნ და შე მუ შავ დეს, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას და უთ მობს 
ქა ლი მე წარ მე ებ ის გან სა კუთ რე ბულ სა ჭი რო ებ ებს რო გორც ბიზ ნე სის წამოწყე ბის, ას ევე წარ მო ებ ისა და გა
ფარ თო ებ ის პრო ცეს ში.

ᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲐᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲐ
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ქვე მოთ მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ები მიზ ნად ის ახ ავს სა ქარ თვე ლო ში ქა ლი მე წარ მე ებ ის საქ მი ან ობ ის ხელ
შეწყო ბას ზო გა დად და კო ვიდ19ით გა მოწ ვე ული უარ ყო ფი თი ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბის დაძ ლე ვას. ამ ას თა
ნა ვე შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ები გააუმჯობესებს სა ერ თო ბიზ ნეს გა რე მოს ქვე ყა ნა ში, რაც პო ზი ტი ურ ად 
აის ახ ება რო გორც ქალ, ას ევე კაც მე წარ მე ებ ზე.

რეკომენდაციებისახელმწიფოუწყებებს:რეკომენდაციებისახელმწიფოუწყებებს:

● შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის ჩარ თუ ლო ბით მოხ დეს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის შე სა
ხებ სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც ას ახ ავს ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფოს ხედ
ვას და სხვა სა კითხებ თან ერ თად მიზ ნად და ის ახ ავს ქა ლებ ში მე წარ მე ობ ის ხელ შეწყო ბა სა და კო
ვიდ19 პან დე მი ის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის აღ მოფხვრას.

● და ინ ერ გოს სა ვალ დე ბუ ლო გენ დე რუ ლი ან ალ იზი სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, რა თა 
მოხ დეს ახ ალი პო ლი ტი კის, კა ნო ნის თუ ღო ნის ძი ებ ის გავ ლე ნის შე ფა სე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის კუთხით არ სე ბულ მდგო მა რე ობ აზე. აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ ლოა მი იღ წეს გენ დე რუ ლი გავ ლე ნის ან ალ
იზ ის (Gender Impact Assessment) მე ქა ნიზ მის და ნერ გვით ან არ სე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის გავ ლე ნის შე ფა
სე ბის (Regulatory Impact Analysis) მე ქა ნიზ მის დახ ვე წი თა და მას ში გენ დე რუ ლი ინ დი კა ტო რე ბის გა მოკ
ვე თით.

● მოხ დეს არ სე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ რა მებ ში („აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
სა მი ნის ტროს პროგ რა მებ ში) ქალ თა ჩარ თუ ლო ბის შეს წავ ლა, მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი ბა რი ერ ებ ისა და 
ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნა და შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება.

● სა ხელ მწი ფოს მი ერ ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის კენ და ბიზ ნეს ში ქა ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის კენ 
მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ებ ები შე იც ავ დეს ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის გაძ ლი ერ ებ აზე ორი ენ ტი რე ბულ მე ქა
ნიზ მებს (სწავ ლე ბას, მენ ტო რო ბას, ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბა სა და უნ არ ებ ის შე ძე ნადახ ვე წას), რომ ლე ბიც 
მიზ ნად და ის ახ ავს ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის მი ერ აგ ენ ტო ბის მო პო ვე ბას.

● მოხ დეს რამ დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის რა ტი ფი კა ცია, რო მე ლიც მნიშ ვნე
ლოვ ნად შე უწყობს ხელს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი ერ ებ ასა და ბიზ ნეს საქ მი ან ობ აში ქა ლე ბის ჩარ
თუ ლო ბას: შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის იძ ულ ებ ითი ან სა ვალ დე ბუ ლო შრო მის შე სა ხებ 
1930 წლის კონ ვენ ცი ის 2014 წლის ოქ მი, სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცია ყვე ლა მიგ რან ტი მუ შა კი სა და მა
თი ოჯ ახ ის წევ რთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ, შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის 2000 წლის სა
ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცია დე დე ბის დაც ვის შე სა ხებ (№183) და შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის 
კონ ვენ ცია შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყვე ტის შე სა ხებ (№158).

● გა ტარ დეს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ები თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის შრო მი სათ ვის თა ნას წო რი ან აზღა ურ ებ
ის პრინ ცი პის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს გენ დე რის მი ხედ ვით სა ხელ ფა სო 

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ
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სხვა ობ ის აღ მოფხვრა და მუდ მი ვად შე ფას დეს ქალ თა და მა მა კაც თა ან აზღა ურ ება ყვე ლა სფე რო ში. 
ამ მიზ ნით შე მუ შა ვე ბულ და და ნერ გილ იქ ნას ან აზღა ურ ებ ის გა ნაკ ვე თე ბის შე ფა სე ბი სა და გა წე ული 
შრო მის დათ ვლის მე თო დო ლო გია.

● შრო მის კო დექ სში შე ვი დეს ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც და ავ ალ დე ბუ ლებს ყვე ლა იმ დამ საქ მებე ლს, 
რო მელ თა მი ერ და საქ მე ბუ ლე ბის რიცხვი დად გე ნილ მი ნი მუმს აჭ არ ბებს, საქ სტატს ყო ველ წლი ურ ად 
წა რუდ გი ნოს გენ დე რუ ლი ნიშ ნით სეგ რე გი რე ბუ ლი სტა ტის ტი კა და საქ მე ბუ ლე ბის შე სა ხებ, მათ შო რის 
სა ხელ ფა სო ან აზღა ურ ებ ის შე სა ხებ.

● სა ბან კო და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით, სა ხელ მწი ფომ შე იმ უშ ავ ოს სპე
ცი ალ ური პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის ქალ თა წვდო მას ფი ნან სურ რე სურ სებ
ზე.

● ჩა ტარ დეს სა ჭი რო ებ ებ ის კვლე ვა იმ ქალ მე წარ მე ებ ში, რომ ლე ბიც სქე სის მიღ მა შე იძ ლე ბა და მა ტე
ბით გა ნიც დიდ ნენ დის კრი მი ნა ცი ას (ეთ ნი კუ რი კუთ ვნი ლე ბის, და სახ ლე ბის ტი პის/სოფ ლად მცხოვ რე
ბი ქა ლე ბი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლობის, სექ სუ ალ ური ორი ენ ტა ცი ისა და გენ დე რუ ლი იდ ენ ტო ბის 
გა მო) და შე მუ შავ დეს მათ სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც გაზ რდის მათ წვდო
მას რე სურ სებ ზე.

● და ინ ერ გოს მე ქა ნიზ მი, რომ ლი თაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში ჩარ თუ
ლო ბა ზე უარ ის მი ზე ზე ბის გან მარ ტე ბა ქა ლი აპ ლი კან ტე ბის თვის, რაც მის ცემს მე წარ მე ებს სა შუ ალ ებ ას 
გააუმჯობესონ წარ დგე ნი ლი აპ ლი კა ცია შემ დეგ ჯერ ზე.

● რე სურ სებ ზე მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის მიზ ნით ერ ოვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი და სტრა ტე გი ები ით ვა
ლის წი ნებ დეს გენ დე რუ ლი ბი უჯ ეტ ის – რო გორც გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის ერთერ თი ეფ ექ ტი ანი 
სა შუ ალ ებ ის – და ნერ გვას ყვე ლა სა მი ნის ტრო სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ში.

● სექ ტო რუ ლი სეგ რე გა ცი ის თა ვი დან აც ილ ებ ის მიზ ნით და ინ ერ გოს გენ დე რუ ლად სენ სი ტი ური სწავ ლე
ბა გა ნათ ლე ბის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე.

● ქა ლე ბის ფი ნან სებ ზე წვდო მის გა საზ რდე ლად და იგ ეგ მოს და გან ხორ ცი ელ დეს უწყვე ტი კამ პა ნი ები, 
რო მე ლიც გაზ რდის სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ას ქა ლი სა და კა ცის, რო გორც თა ნა ბა რი რი გის მემ
კვიდ რე ებ ის შე სა ხებ.

● პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტებ ში შე ვი დეს ცვლი ლე ბა, რომ ლი თაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ქა ლე ბის თვის 
უფ ასო იურ იდი ული დახ მა რე ბა მი წის სა კუთ რე ბი სა და რე გის ტრა ცი ის სა კითხებ ზე; გან სა კუთ რე ბუ ლი 
აქ ცენ ტი სოფ ლად მცხოვ რებ ქა ლებ ზე უნ და გა კეთ დეს.

● შე მუ შავ დეს ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბა ქალ მე წარ მე ებ სა და პო
ტენ ცი ურ ქალ მე წარ მე ებს სწო რად და ინ ფორ მი რე ბუ ლად შე არ ჩი ონ წარ მო ებ ის სფე რო.

● ჩა ტარ დეს სიღ რმი სე ული კვლე ვა იმ ფაქ ტო რე ბის შე სა ხებ, რაც ქალ მე წარ მე ებს ხელს უშ ლის ბიზ ნე
სის გა ფარ თო ებ აში.

● ბიზ ნე სის წარ მო ება/სა მე წარ მეო საქ მი ან ობა გახ დეს ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ნა წი ლი და და ინ ერ
გოს გენ დე რუ ლად სენ სი ტი ური სწავ ლე ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ეთ მოს გო გო ნებ ში სწავ
ლე ბას ახ ალ გაზ რდე ბის ბიზ ნეს საქ მი ან ობ აში ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით.

● და იგ ეგ მოს და გან ხორ ცი ელ დეს სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი კამ პა ნი ები 
სა ოჯ ახო შრო მის გა და ნა წი ლე ბის შე სა ხებ ოჯ ახ ის კა ცი წევ რე ბის ჩარ თუ ლო ბით.

● სა ხელ მწი ფომ პრი ორ იტ ეტ ად გა მოკ ვე თოს მოვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფრასტრუქ ტუ რის (სა ბავ
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შვო ბა ღე ბი, ხან დაზ მუ ლი და შშმ პი რე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბი, სა რე აბ ილ იტ აციო ცენ ტრე ბი 
რო გორც ბავ შვე ბის თვის, ას ევე ზრდას რუ ლე ბის თვის და ა.შ.) შექ მნა, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე
უწყობს ხელს ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ურ გაძ ლი ერ ებ ას, მათ შო რის ქალ მე წარ მე ებს.

● სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია მიზ ნად ის ახ ავ დეს სოფ ლებ ში სა ბავ შვო ბა ღე ბის 
მშე ნებ ლო ბა სა და გა რე მონ ტე ბას, ხო ლო ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი ით ვა ლის წი
ნებ დეს მკა ფი ოდ გან საზღვრულ ვალ დე ბუ ლე ბას სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სა ბავ შო 
ბა ღე ბის სა ჭი რო რა ოდ ენ ობ ით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე.

● შე იქ მნას და გან ვი თარ დეს ქა ლი მე წარ მე ებ ის ქსე ლე ბი, რომ ლე ბიც იქ ნე ბა კონ კრე ტულ მიზ ნებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ინ კლუ ზი ური და ინ ტე რაქ ტი ული, სა დაც ქა ლებს მი ეც ემ ათ ცოდ ნის გა ზი არ ებ ის, 
კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის, პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და ურ თი ერ თგაძ ლი ერ
ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა.

რეკომენდაციებიადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებს:რეკომენდაციებიადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებს:

– და ნერ გონ სა ვალ დე ბუ ლო გენ დე რუ ლი ან ალ იზი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა
ვე ბის პრო ცეს ში, რა თა მოხ დეს ახ ალი პო ლი ტი კის, თუ ღო ნის ძი ებ ის გავ ლე ნის შე ფა სე ბა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის კუთხით არ სე ბულ მდგო მა რე ობ აზე შე სა ბა მის თვით მმარ თველ ერ თე ულ ში.

– და ნერ გონ და გა ნა ხორ ცი ელ ონ გენ დე რუ ლი ბი უჯ ეტ ირ ება, რო გორც რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან ად და სა
მარ თლი ან ად გა ნა წი ლე ბის ერთერ თი მე ქა ნიზ მი.

– გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მებ ში გა ით ვა ლის წი ნონ ქა ლი მე წარ მე ებ ის სა ჭი რო ებ ებ
ის კვლე ვა და მათ ზე მორ გე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება.

– გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ეთ მოს სა ბა ღო ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და შშმ პირ თა (რო გორც ბავ შვე
ბის, ას ევე ზრდას რულ თა) ცენ ტრე ბის შექ მნას რე გი ონ ებ ში, რა თა შე უმ სუ ბუქ დეთ ქა ლებს ზრუნ ვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ტვირ თი და გა უჩ ნდეთ დრო, რომ შე ვიდ ნენ შრო მის ბა ზარ ზე, მათ შო რის ჩა ერ თონ 
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ აში.

რეკომენდაციებისამოქალაქოსაზოგადოებასადამედიას:რეკომენდაციებისამოქალაქოსაზოგადოებასადამედიას:

● და გეგ მონ და განა ხორ ცი ელ ონ სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის კამ პა ნი ები, რა თა წა ახ ალ
ის ონ ქა ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და პრო დუქ ცი ის მოხ მა რე ბა მო ქა ლა ქე ებ ში.

● ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის კენ მი მარ თუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი შე იც ავ დეს ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის 
გაძ ლი ერ ებ ის კენ, აგ ენ ტო ბის მო პო ვე ბის კენ მი მარ თულ ღო ნის ძი ებ ებს.

რეკომენდაციებისაერთაშორისოდადონორორგანიზაციებს:რეკომენდაციებისაერთაშორისოდადონორორგანიზაციებს:

● გა ნაგ რძონ ქალ თა ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ისა და ბიზ ნეს ში ქა ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდის კენ მი
მარ თუ ლი პრო ექ ტე ბის მხარ და ჭე რა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ეთ მოს მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის 
– შშმ ქა ლე ბის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბის, ლბტ (ლეს ბო სე ლი, ბი სექ სუ ალი 
და ტრან სგენ დე რი) ქა ლე ბის, სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სა და ახ ალ გაზ რდა ქა ლე ბის გან სა კუთ რე
ბუ ლი სა ჭი რო ებ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბას აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტებ ში.

● უზ რუნ ველ ყონ ქა ლე ბის მი ერ აგ ენ ტო ბის მო პო ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ინ ტეგ რი რე ბა 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად მხარ და ჭე რილ ყვე ლა პრო ექ ტში.
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● სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ თან ზო გა დი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის გან ხილ ვი სას მო ახ დი ნონ ქალ თა ეკ ონ
ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის მნიშ ვნე ლო ბა ზე აპ ელ ირ ება და უზ რუნ ველ ყონ ქა ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კითხე ბის ას ახ ვა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა დო კუ მენ ტში.

● კო ვიდ19ის მი ერ გა მოწ ვე ული კრი ზი სის დაძ ლე ვის მიზ ნით მხარ და ჭე რილ პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი იყ ოს ქალ თა სა ჭი რო ებ ები.

კოვიდ19პანდემიისუარყოფითიშედეგისშესუსტებაქალმეწარმეებზეკოვიდ19პანდემიისუარყოფითიშედეგისშესუსტებაქალმეწარმეებზე

● კო ვიდ19ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა და ან ალ იზი, ას ევე შე სა ბა მი სი დახ მა რე ბის პროგ რა
მე ბის ან ალ იზი მოხ დეს გენ დე რულ ჭრილ ში, რა გავ ლე ნა ჰქონ დათ მათ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ მდგო მა რე ობ აზე. ას ევე მოხ დეს შეს წავ ლა, რო გორ მოხ და რე სურ სე ბის გა
ნა წი ლე ბა, ვინ (ქა ლე ბი და კა ცე ბი) ის არ გებ ლა პან დე მი ის დროს შე მუ შა ვე ბუ ლი ან ტიკრი ზი სუ ლი გეგ
მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბით, მათ შო რის სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ხელ შემ
წყო ბი პროგ რა მე ბით (მცი რე სას ტუმ რო ებ ის ათ ვის სა ბან კო სეს ხის 6 თვის პრო ცენ ტის ხარ ჯის 80%ის 
სუბ სი დი რე ბა, საკ რე დი ტო სა გა რან ტიო სქე მა და სამ შე ნებ ლო სექ ტო რის მხარ და ჭე რა).

● ქა ლე ბის, მათ შო რის მე წარ მე ქა ლე ბი სა და ქა ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გან სა კუთ
რე ბუ ლი სა ჭი რო ებ ები აის ახ ოს პან დე მი ის დროს შე მუ შა ვე ბულ სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის პროგ რა მებ
ში.

● შე იქ მნას ბიზ ნე სის თვის პროგ ნო ზი რე ბა დი გა რე მო, მათ შო რის კო ვიდ19თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ
ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია დრო ულ ად მი ეწ ოდ ოს ბიზ ნეს სექ ტორს.

● ქა ლე ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ჩარ თუ
ლო ბით მოხ დეს ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა პოსტპან დე მი ის პე რი ოდ ის თვის, გან სა
კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტით ქალ მე წარ მე ებ სა და ქალ და საქ მე ბუ ლებ ზე, თუ თვით და საქ მე ბუ ლებ ზე.

● შე მუ შავ დეს ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა ქალ მე წარ მე ებს გა ყიდ ვე ბის 
ახ ალი გზე ბი სა და ახ ალი ბაზ რე ბის მო ძი ებ ის მი მარ თუ ლე ბით, ას ევე და ნერ გა ვენ და/ან გა ნა ვი თა რე
ბენ ონ ლა ინ გა ყიდ ვი სა და მი ტა ნის სერ ვი სებს.

● ჩა ტარ დეს და მა ტე ბი თი კვლე ვა ქალ მე წარ მე ებ ში ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ
ლე ბით, რა ტი პის ტექ ნო ლო გი ური გა დაჭ რის გზა და ეხ მა რე ბო და სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის მე წარ მეს 
ბიზ ნე სის მარ თვა სა და გა ფარ თო ებ აში. კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით მოხ დეს შე სა ბა მი სი ტექ ნი
კუ რი დახ მა რე ბი სა და გაძ ლი ერ ებ ის პროგ რა მე ბის ინ იც ირ ება. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის ჩარ თვა 
გან საკუ თრე ბით სა სარ გებ ლო შე საძ ლოა იყ ოს ქა ლი მე წარ მე ებ ის თვის ოჯ ახ ში შრო მას თან და მოვ
ლამზრუნ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გენ დე რუ ლი რო ლე ბის გა მო.

● და ინ ერ გოს სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბი, რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბა ქალ მე წარ მე ებს ად აპ ტირ დნენ კო
ვიდ19ის მი ერ შექ მნილ ახ ალ რე ალ ობ აში.

● ხე ლი შე უწყოს გენ დე რუ ლი ციფ რუ ლი ნაპ რა ლის (digital gender gap) შევ სე ბას შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბი თა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდით.

● მოხ დეს ქა ლი მე წარ მე ებ ისა და ქა ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის მო მა რა გე ბა პირ ბა დე
ებ ითა და თავ დაც ვის სხვა სა შუ ალ ებ ებ ით.
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