
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Fókuszban a női exportőrök 

Kik azok a nők, akik a nemzetközi üzleti életben ma jelen vannak? 
Milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a nőknek a kevésbé fejlett 
országokban, és hogyan sikerül ez nekik? Az alábbiakban körképet 
adunk a különböző országokban – Indiában, Nepálban, Kamerun-
ban, Dél-Afrikában – tevékenykedő nők helyzetéről, és talán ötletek-
kel is szolgálunk arra vonatkozóan, hogyan lehet támogatni a női 
vezetőket az export fejlesztésében. A bérmunka elterjedése és az 
elektronikus kereskedelem révén a fejlődő országokban és az át-
meneti gazdaságokban élő nők előtt egyre nagyobb lehetőségek 
nyílnak meg. Az erős női vezetők rengeteget tehetnek azért, hogy 
az export révén jobb jövőt biztosítsanak maguknak, alkalmazottaik-
nak és közösségüknek. Nőként szerzett tapasztalataiknak köszön-
hetően másképpen viszonyulnak az általuk alapított szervezetekhez, 
és a céljaik is eltérőek.  
 
Tárgyszavak: női vezető; nemzetközi versenyképesség; oktatás; 

egyenjogúság; fejlődő országok; vállalatszervezés. 

India – az informális szektor integrálása  
a globális gazdaságba 

Az informális szektorban dolgozó szegény rétegek számára létfon-
tosságú, hogy megjelenhessenek a globális piacokon. Indiában ebbe a 
szektorba bedolgozók, háziipari dolgozók, kézművesek és szolgáltatók 
tartoznak. A GDP 70%-a, a kivitel több, mint 40%-a az informális szektor-
ból származik; itt dolgozik a teljes munkaerő 93%-a, 60%-uk nő. A vállal-
kozónők szövetsége, a SEWA több ezer nőnek nyújt támogatást. A szer-
vezetnek 420 300 tagja van. A hazai siker arra ösztönözte a szervezőket, 
hogy létrehozzanak egy olyan kereskedelmi központot, amely segíti a nő-
ket, hogy exporttevékenységbe kezdjenek. Ezzel a lépéssel ugrásszerűen 
megnőtt a kivitel, amely az India mezőgazdasági vidékein élő szegények-
nek nagyobb biztonságot és felvirágzó gazdaságot teremtett. A SEWA 
Ausztráliába, az Európai Unióba, Japánba és az USA-ba exportál. 

 



Az üzleti tevékenység akadályai 

A vállalkozónőknek Indiában az alábbi akadályokkal kell megküzde-
niük: 

– a nőket hátrányosan megkülönböztető törvények és szokások; 
– korlátozott hitellehetőségek; 
– a szociális juttatások, pl. egészségbiztosítás, nyugdíjak hiánya; 
– a megfizethető gyermekgondozási intézmények hiánya; 
– az oktatás és képzés hiánya és 
– az exportpiacok nem kellő ismerete. 

A finanszírozási, szociális és képzési igények  
kielégítése 

A SEWA-csoporton belül számos szervezet egy-egy konkrét igény 
kielégítésére jött létre: ilyen például a SEWA Bank, a csoport legnagyobb 
szövetkezete, amelynek 125 ezer tagja van. Emellett hat önfinanszírozó 
szervezet kínál biztosítást, nyugdíjat, egészségügyi és gyermekellátást a 
SEWA tagjai számára. A SEWA nagy hangsúlyt fektet a kapacitások ki-
építésére és az oktatásra. Létrehozta az írástudásra, a képzésre, a kuta-
tásra és a kommunikációra összpontosító SEWA Akadémiát, ahol évente 
200 ezer nő vesz részt az oktatási programokon. A mozgalom irányítása 
demokratikusan történik. Minden egyes szövetkezet, illetve önsegélyező 
csoport a dolgozói közül választja meg vezető testületét, és 500 válasz-
tott képviselő találkozik havonta, hogy kiscsoportokban osszák meg 
egymással tapasztalataikat és elképzeléseiket. 

Az exporttevékenység beindítása 

Annak érdekében, hogy tagjai eljussanak a nemzeti és globális pia-
cokra, és ezáltal hosszú távú stabilitást élvezzenek, 2000. márciusában 
a SEWA létrehozta kereskedelemtámogató központját, az STFC-t. Eb-
ben az egyedülálló üzleti modellben a részvényesek többségét maguk a 
kézművesek alkotják. Ez a projekt egyértelműen sikeresnek bizonyult: az 
első 18 hónap végére az STFC éves értékesítési bevétele 62%-kal, kivi-
tele pedig 311%-kal nőtt az előző évihez képest. 2003-ban a SEWA 
önálló társaságként jegyeztette be a központot, hogy még gyorsabb nö-
vekedést tegyen lehetővé. 

Az induláskor az STFC meghatározta azokat a potenciális gondokat, 
amelyek a női termelőket érinthetik:  

 

 



– tapasztalat hiánya a termelésben és a marketingben,  
– nem megfelelő minőségellenőrzés,  
– saját tervezési képességek hiánya, és a  
– nem kielégítő kiskereskedelmi hálózat.  
A hazai és nemzetközi kereskedelem fejlesztése érdekében az 

STFC-nek piacokat kellett felkutatnia, és fejlesztenie kellett a kommuni-
kációt a mikrovállalkozások és szövetségeik között. Ennek érdekében a 
központ folyamatosan törekszik a kapacitásbővítésre és a termékfejlesz-
tésre. Emellett közös termelési központokat, minőségellenőrzést, köz-
ponti tervezést, költségracionalizálást és értékesítésfejlesztést vezetett 
be. A márkaépítésre összpontosítottak, a tervezés során mind a szociá-
lis, mind pedig a kereskedelmi szempontokat figyelembe véve. 

A modern technológiák alkalmazása 

Az informatikának és a kommunikációs technológiák hatékony al-
kalmazásának jelentős szerep jut a mikrovállalkozásokon alapuló tevé-
kenységek irányításában. Az STFC az elektronikus kereskedelmet hasz-
nálja marketingeszközként a virtuális piacok felkutatására és termékei 
bemutatására. A modern technológiák azt is lehetővé teszik, hogy a 
szervezet gyorsan alkalmazkodjon a változó trendekhez, és hatéko-
nyabban kezelje készleteit. 

A SEWA az informatikát arra használja, hogy megszilárdítsa az in-
tegráció folyamatát: annak segítségével biztosítja az üzleti képzést és 
oktatást, segíti elő a hálózatok kialakítását, fejleszti a minőségirányítást 
és a hatékony termelést. Az STFC tájékoztató és oktatási szoftvereket 
készít helyi nyelveken. Egyénre szabott szoftvereket tervezett például 
szegény falusi, kézimunkákat készítő, írástudatlan mikrovállalkozó nők 
számára, a tejtermelő szövetkezeteknek pedig tejgazdálkodási szoftvert, 
hogy ellenőrizhessék a tej konzisztenciáját és kiküszöbölhessék a hami-
sítást. A SEWA a tagjaival való kapcsolattartásban audiovizuális eszkö-
zöket, műholdas elektronikus konferenciákat is alkalmaz. 

A különböző szintű hálózatok 

A SEWA továbbfejlesztésében a hálózatépítés fontos szerepet ját-
szik. Indián belül ez a különböző államokban élő tagok között zajlik; regi-
onális szinten pedig a dél-ázsiai regionális együttműködési szervezeten 
keresztül, szövetségek létrehozásával más regionális szervezetekkel, és 
a SEWA dél-ázsiai kereskedelemtámogató központjának létrehozásával. 

 



Globális szinten kapcsolódnak a mozgalomhoz a SEWA Törökországban 
és Jemenben kialakulóban lévő szervezetei. Ezen felül a Világbank 
„Voices of the Poor” (A szegények hangja) műhelye révén a SEWA 2003 
júniusában Londonban megalapította globális kereskedelemtámogató 
központját. Ez a multinacionális kereskedelmi szövetség azt a célt szol-
gálja, hogy megerősítse, támogassa az informális szektorban tevékeny-
kedő kistermelői szervezeteket, és bővítse piaci lehetőségeiket, különös 
tekintettel a nők vállalkozásaira.  

A siker titka 

A SEWA sikerét alapítója azoknak a gyakorlatias módszereknek tu-
lajdonítja, amely a tagokkal folytatott napi kapcsolat során, a felmerülő 
igényekre reagálva formálódott. A SEWA segít a nőknek, hogy kezükbe 
vegyék az életük irányítását, ami nagyobb önbizalomhoz és anyagi füg-
getlenséghez vezet. A vállalkozások létrehozásával az STFC képes arra, 
hogy a marginalizálódott munkásoknak biztos foglalkoztatást teremtsen: 
ez a koncepció az egész világon hatékony lehet a szegénység csökken-
tésére. 

Nepál – egy üzletasszony segíti az új  
exportőröket 

Nepálban egy sikeres üzletasszony olyan befektetési társaságot ho-
zott létre, amely a társaságok társadalmi felelősségének elvén alapul. Ez 
a befektetési társaság, a Lotus Holding, olyan inkubátorcég is egyben, 
amely máris 5 gyártó vállalkozás és 6 egyéb informatikai és szolgáltató 
társaság létrejöttében segédkezett. A cégnek jelenleg több, mint 400 al-
kalmazottja van, akik közül húszan dolgoznak a központban. Az éves 
forgalom meghaladja a 400 ezer dollárt, aminek 50%-a a kivitelből szár-
mazik. 

A kezdetek 

A Lotus Holding alapító elnöke 1991-ben kezdett szőnyegekkel és 
textíliákkal kereskedni. Mivel üzlettársa német tervező volt, Németor-
szágba exportálta a termékeket. Amikor nehézzé vált számára, hogy 
megfelelő minőségű árut találjon, megalapította saját gyártó cégét. Üz-
letasszonyként szerzett tapasztalatai a férfiak világában arra ösztönözte, 
hogy saját érdekeinél tovább tekintve más vállalkozásokba is befektes-

 



sen, és osztozzon velük a piacokon: ezért létrehozta befektetési társa-
ságát. 

Noha Nepálban van néhány exportáló női vállalkozó, a nők többsé-
ge nem tud bekapcsolódni az üzleti tevékenységekbe, mivel családjuk 
nem engedi, hogy dolgozzanak. A kulturális ellenállás mellett a tulajdon-
jogokat szabályozó törvények a legfőbb akadályai annak, hogy a nők vál-
lalkozásokba kezdjenek. Nepálban ugyanis csak a férfiak örökölhetik a 
vagyont. Ha ez nem így lenne, akkor feltehetőleg nagyon sok nepáli asz-
szony folytatna vállalkozást. 

A kivitel versenyképességének gátjai 

Noha egyes akadályok kifejezetten a nőket érintik, a nemi hovatar-
tozástól függetlenül is vannak olyan korlátok, amelyek rontják a verseny-
képességet. A nepáli társaságok számára az egyik fő gondot a szaktu-
dás hiánya jelenti, mivel az ország lakosságának 50%-a írástudatlan. 
Egy másik probléma a finanszírozás: a nepáli bankok ugyanis más or-
szágokkal ellentétben a cégeknek nem nyújtanak hitelt. 

Befektetés a sikerbe 

Az export terén a siker titka a kutatásban és a fejlesztésben rejlik. A 
Lotus Holding 1998-as megalakulása óta a nepáli kormány és az USA 
Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) segítségével kutatja fel 
piacait, például Franciaországban, Olaszországban és az USA-ban. A 
társaság azt tervezi, hogy úgy gyorsítja fel a fejlődés ütemét, hogy olyan 
területeken működő vállalkozásokba fektet be, amelyek termelékenyek 
és támogatásra szorulnak. Szállítási és jogszabályi információkkal és ta-
nácsadással segíti tagjait, hogy az exporttevékenységük eredményes 
lehessen. 

Annak érdekében, hogy a szaktudás hiányából fakadó gondokat or-
vosolják, a társaság és leányvállalatai oktatási programokat hoztak létre 
munkatársaiknak és azok gyermekeinek. Ezen felül olyan technológiák-
ba is beruháztak, amelyekről úgy vélik, hogy növelhetik a kivitelt. 

A Lotus Holding elkötelezett a társaságok társadalmi felelőssége 
iránt, ezért csak olyan cégekbe invesztál, amelyek hisznek az etikus üz-
leti tevékenységben, méltányosan bánnak alkalmazottaikkal és befektet-
nek az oktatásba. A Lotus Holding létrehozott egy civil szervezetet is, 
amely a szociális kérdésekre összpontosít. A csoport valamennyi társa-
sága az egyenlő jogok elve alapján működik, és mindig a legrátermet-

 



tebb embereket foglalkoztatják. A társaság alapítója szerint az üzleti kö-
zösség kedvezőbb színben tűnne fel, ha többet foglalkoznának a vállal-
kozások társadalmi felelősségével. 

Kamerun – a nők üzleti társasága támogatja  
az exportőröket 

Az 1987-ben alapított ASAFE, a kameruni vállalkozónők országos 
szervezete, üzleti tanfolyamokkal, kapcsolatteremtéssel és exportstraté-
giák kidolgozásával segíti az üzletasszonyokat gazdasági és társadalmi 
kiszolgáltatottságuk megszüntetésében. A szervezetnek 5000 önálló női 
vállalkozó a tagja, közülük 120 cégtulajdonos, akik különböző területe-
ken, többek között a textil- és élelmiszeriparban (pl. halfüstölés), a kiske-
reskedelemben és a szolgáltatásban (fodrászat, szabóság stb.) tevé-
kenykednek. A tagok 70%-a városi körzetekben működik, és csupán 
30%-uk dolgozik az ország mezőgazdasági területein. Az ASAFE tagjai 
többségükben – főleg a 20 és 40 év közöttiek – általános iskolát végez-
tek. Sokuk legalább részben elvégezte a középiskolát is, néhányuknak 
pedig felsőfokú végzettsége van.  

Az ASAFE alkalmazottainak száma 15, köztük 2 koordinátor és 4 
oktató van. A tagok a vállalkozásuk méretével arányos éves tagdíjat fi-
zetnek. A szervezet azonban nem teljesen önfenntartó, mivel a tagok 
nem tudnak túl sokat fizetni a kapott szolgáltatásokért. Így külső forrá-
sokra is támaszkodnak, többek között a japán kormány és svájci civil-
szervezetek támogatására. Az Egyesült Államokban is több alapítvány 
és egyházi szervezet támogatja az ASAFE-t, de kaptak segítséget a ka-
nadai nemzetközi fejlesztési hivataltól és nemzetközi civilszervezetek- 
től is. 

A társadalmi gátak 

Annak ellenére, hogy igen keményen dolgoztak, a kameruni nők 
nem tudták jövedelmüket a megélhetési küszöb fölé emelni. Nem voltak 
olyan intézmények, amelyek a női vállalkozókat segítették volna. A ke-
reskedelmet támogató szervezetek a nagyobb, férfiak tulajdonában lévő 
vállalkozásokat részesítették előnyben. Ráadásul a törvények lehetővé 
teszik, hogy a férfiak megtiltsák a nők tevékenységeit, ha szerintük azok 
zavarják a családi életet. A nők még ma is csak nagyon csekély mérték-
ben vesznek részt az ország exporttevékenységében. Az ASAFE 120 
cégtulajdonos tagjából mindössze 20 foglalkozik kivitellel, és közülük is 

 



csupán 10 exportál Afrikán kívüli országokba. Az üzletasszonyok előtt 
álló főbb akadályokat a képzett munkavállalók hiánya, a vállalkozónők 
igényeihez nem alkalmazkodó kereskedelmi programok és az egyenlőt-
len piacra jutási esélyek jelentik.  

Megfelelni az üzleti kihívásoknak 

Az ASAFE-hez hasonló szervezetek azáltal segíthetik a nőket, hogy 
megfeleljenek azoknak a kihívásoknak, amelyeket vállalkozásuk bővíté-
se és az exportpiacokhoz jutás jelent, hogy: 

– biztosítják az új technológiák igénybevételéhez szükséges erőfor-
rásokat – szövetségek létrehozásával a vállalkozók jobban tudnak 
bekapcsolódni a rendszerekbe, így nem okoz akkora gondot az 
egyéni számítógépek hiánya; 

– oktatást és képzést biztosítanak a nőknek, hogy új szakmába ke-
rülhessenek be, és fejleszthessék meglévő üzleti ismereteiket; 

– piackutatásokat végeznek, és az exporttevékenység megkönnyí-
tése érdekében információkat nyújtanak; 

– a fejlődés katalizátoraként tevékenykednek, és tagjaikat kapcso-
latba hozzák más női szövetségekkel és üzleti hálózatokkal, helyi, 
nemzeti, regionális és nemzetközi szinten képviselik őket. 

Az ASAFE a piacokkal kapcsolatban az internetről és a gazdasági 
kamaráktól összegyűjtött információkkal látja el tagszervezeteit. Jelenleg 
saját webportáljuk kialakításán dolgoznak, ahol bemutathatják tagjaik 
termékeit. 

A technológia felhasználása új lehetőségek feltárására 

A kommunikációs és információtechnológiák más módon is segítsé-
get nyújthatnak. Kapcsolatot teremthetnek más üzleti hálózatokkal, jobb 
információkhoz segíthetnek hozzá, és ablakot nyithatnak a világra. Az 
internet abban is segít, hogy a nők jobban ki tudják használni az idejüket, 
amit nagyon behatárolnak sokrétű társadalmi, családi kötelezettségeik. 
Az ASAFE rendelkezik egy internet-hozzáférési központtal azok számá-
ra, akik nem rendelkeznek saját számítógéppel. 

Az üzleti készségek kialakítása 

A számítógépekhez és az internethez való hozzáférés lehetősége 
mellett az ASAFE azok használatára is megtanítja tagjait, továbbá ta-

 



nácsadókat és kormányzati szakembereket biztosít képzésükhöz, és 
előadásokat szervez a versenyképességgel kapcsolatos fontosabb kér-
désekről, például a minőségbiztosításról. Ezenfelül a szervezet egy okta-
tási központot is működtet fiatalok számára, akiknek 45%-a férfi, 55%-a 
pedig nő. A nők a tandíjnak csupán 50%-át fizetik.  

A siker hálózata 

Nagyon fontos, hogy a nőket támogató szervezetek más nagyobb 
szervezetekhez kapcsolódjanak. A hálózatépítés exportlehetőségeket 
teremthet, és kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatok kialakulásához 
vezethet.  

1992-ben az ASAFE alapítója a Világbank finanszírozásával Indiába 
látogatott, ahol hasonló szervezeteket és alternatív megoldásokat tanul-
mányozott, köztük a SEWA-t is, amelyet fejlődési modellnek tekintett 
Kamerun számára. Az ASAFE együttműködik Benin és Kongó hasonló 
szervezeteivel és a vállalkozónők afrikai szövetségével is.  

Afrika fejlődési folyamatának felgyorsításához azonban jelentősebb 
nemzetközi pénzügyi támogatásra lenne szükség. Jelenleg az ENSZ és 
annak szervezetei csupán mikroprojekteket finanszíroznak. Az ASAFE 
alapítója szerint a nemzetközi szervezetek sokkal jobb eredményeket 
érhetnek el, ha a nőkkel együttműködve támogatják az elmaradott régiók 
fejlődését és a szegénység felszámolását, mivel a nők komolyan veszik 
vállalásaikat, és visszafizetik hiteleiket. 

Dél-Afrika – a kézműipar újjáéledése fellendítette  
az exportot 

Egy dél-afrikai üzletasszony felfigyelt arra, hogy a helyi kézműves-
hagyományok eltűnőben vannak, miközben a turisták a helyben készült 
háziipari termékeket keresik. Megragadta a kínálkozó lehetőséget, és 
1997-ben létrehozta Talking Beads Academy elnevezésű vállalkozását, 
amely a vidéki területeken élő nők ezreit foglalkoztatja, miközben okta-
tással és orvosi ellátással fejleszti közösségeiket. A szervezet tagságá-
nak többségét vidéki területeken, szövetkezetekben dolgozó nők adják. 
Ez a forma lehetővé teszi, hogy a nők munkát vállaljanak, miközben csa-
ládjukkal maradhatnak, és nem kell a városba költözniük. 

1999-re a társaság már annyi nőt tanított be, hogy a helyi piacok te-
lítődtek termékeikkel, ezért exportlehetőségek után néztek.  

 

 



A kezdeti nehézségek leküzdése 

Az induláskor sok nehézséggel kellett szembenézniük amiatt, hogy 
az üzleti közösség úgy vélte, női mivoltukból adódóan nem rendelkeznek 
a sikeres működéshez szükséges képességekkel, és túl kockázatosnak 
ítélték, hogy befektessenek vállalkozásaikba. A társaság számára a leg-
nagyobb gondot az jelentette, hogy nem rendelkeztek megfelelő ismere-
tekkel az exportpiacokról, és tárgyalási gyakorlatuk sem volt. Nem tudták, 
hogyan kerüljék el, hogy az ügynökök kizsákmányolják őket, és hiányoz-
tak a reklámozáshoz és a promócióhoz szükséges anyagi források is. 

Úgy emelkedtek felül ezeken a nehézségeken, hogy könyvekből is-
merkedtek meg az üzleti világ trendjeivel és dinamikájával, a helyi érté-
kesítésből teremtették meg az induláshoz szükséges forrásokat, a nye-
reséget visszaforgatták a képzésbe, helyi partnerségeket hoztak létre, és 
nemzetközi hálózatokhoz csatlakoztak. És ami a legfontosabb, soha 
nem adták fel! 

Az informatikai és kommunikációs eszközöknek köszönhetően a 
Talking Beads tovább tudta növelni a nyereségét, mivel képes volt gyor-
san reagálni a potenciális ügyfelek igényeire, hiszen már néhány órás 
késlekedés is a megrendelések elvesztését jelentheti. Így a szervezet 
beruházott egy faxvonalba, egy internetes hozzáférésbe és mobiltelefo-
nokba, hogy heti hét napon át, a nap 24 órájában elérhető legyen. 

Jelenleg a vállalkozásnak 30 teljes munkaidős alkalmazottja és 
4500 szerződéses dolgozója van. Az éves forgalma megközelíti a 
145 000 USD-t, ennek mintegy 40%-át a kivitel teszi ki. Főbb exportpia-
cai: Ausztria, Brazília, Chile, Németország, Amerikai Egyesült Államok. 

Oktatási tevékenység a távoli  
területeken 

Noha a Talking Beads-nek sikerült az értékesítésből elég forrást te-
remtenie ahhoz, hogy a vidéken élő nőknek termékfejlesztést és alapve-
tő készségeket tanítson, a társaság hosszú távú fennmaradásához se-
gítségre van szüksége ahhoz, hogy vezetési, marketing és exportismere-
teket is oktathasson. Hasznos lenne, ha olyan tervezők segítenének 
termékeik kialakításában, akik ismerik az európai piacot, hogy ezzel is 
növelhessék a kivitelüket. 

A szervezet abban is bízik, hogy végül sikerül majd létrehoznia egy 
mobil oktatási egységet is, amellyel a távoli területeken élő nőkhöz is el-
juthat. Azt is szeretné, ha ez az egység alapvető orvosi ellátást és AIDS 

 



 

szűrést is nyújtana. A Talking Beads alapítója szerint, ha valaki elmara-
dott területeken élő emberekkel dolgozik, akkor nem csupán üzletasz-
szonynak, hanem szociális gondozónak is kell lennie. 
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