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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ
ЖІНОК В ЄС

Європейський Союз є об’єднанням держав, які поділяють
спільні цінності та прагнуть до розумного, стійкого та
всеохоплюючого розвитку. Однією з основоположних цінностей
ЄС було визнано гендерну рівність, яка передбачає однакові права
і можливості для чоловіків та жінок у всіх сферах життя. У свою
чергу всеохоплююче зростання передбачає економічне, соціальне
та територіальне згуртування, важливим елементом якого є
зменшення гендерної диференціації в рівні доходів громадян ЄС.
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Не зважаючи на відсутність законодавчих обмежень для
економічної участі жінок в ЄС, слід констатувати, що досі існує
гендерний розрив в оплаті праці, який у середньому становить
14,8 %. Євростат вимірює його як диференціацію у середній
погодинній оплаті праці чоловіків та жінок на підприємствах, де
зайняті 10 і більше осіб. Цей показник суттєво варіюється між
країнами-членами: у Естонії, Німеччині та Чехії він є найвищим і
становить 22,7 %, 20,9 % та 20,1 %; а у Румунії, Люксембурзі та
Італії він є найменшим і становить 3 %, 4,6 % та 5 %, відповідно
[1].

Слід зазначити, що розрив в оплаті праці пояснюється не
лише прямою дискримінацією, яка полягає в різній оплаті за ту ж
саму роботу, а й такими важливими чинниками як горизонтальна
та вертикальна гендерна сегрегація. Горизонтальний вимір
пов’язаний з особливостями вибору професії жінками та
чоловіками, а також їх відповідним працевлаштуванням в
секторах економіки, де рівень оплати праці є різним.
Вертикальний вимір показує на яких посадах у ієрархії організацій
працюють жінки та чоловіки, адже позиції вищого рівня
оплачуються краще. Саме тому, розрив в оплаті праці лише
незначною мірою пояснюється прямою дискримінацією, яка часто
пов’язана з недостатнім вмінням жінок вести перемовини щодо
заробітної плати з працедавцем і суттєво нівелюється
колективними договорами та успішною роботою профспілок.
Більш важливою причиною є вибір жінками професій, які є
низькооплачуваними та недостає кар’єрне просування жінок, яке
частково пояснюється упередженнями в суспільстві.

Цікавим для дослідження упереджень щодо економічної
емансипації жінок є Індекс соціальних гендерних норм, однією зі
складових якого є субіндекс розширення економічних прав та
можливостей. Вищезазначений субіндекс включає розповсюджені
в країні погляди, які можуть перешкоджати економічній
емансипації жінок, а саме:

– уявлення, що чоловіки мають більше прав на отримання
роботи;
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– бачення, що чоловіки мають кращі здібності до управління
бізнесом.

Так, серед країн-членів ЄС рівень гендерного упередження в
економічній сфері суттєво різниться: від 9,16 % в Швеції до
55,88 % в Румунії. Для порівняння в Україні він становить 57,69 %
(48,34 % серед жінок-респондентів та 69,11 % серед чоловіків-
респондентів) (табл. 1).

Таблиця 1
Упередження щодо економічної емансипації жінок

у деяких країнах-членах ЄС

Країна-член ЄС Період дослідження, роки
Частка упереджених
громадян в країні, %

Болгарія 2005–2009 37,13
Кіпр 2010–2014 43,85

Естонія 2010–2014 45,29
Фінляндія 2005–2009 23,08
Франція 2005–2009 25,55

Німеччина 2010–2014 30,91
Угорщина 2005–2009 37,86

Нідерланди 2010–2014 13,56
Польща 2010–2014 41,99
Румунія 2010–2014 55,88
Словенія 2010–2014 25,91
Іспанія 2010–2014 20,48
Швеція 2010–2014 9,16

Джерело: [2, c. 20]

Важливо не плутати гендерний розрив в оплаті праці та
розрив у рівні доходів чоловіків і жінок в ЄС, адже останній
пов’язаний також із тим, що рівень зайнятості серед жінок та
чоловіків є різним (67,4 % та 79 % у 2018 р.), а також жінки
частіше працюють на неповний робочий день (30,8 % проти 8 % у
2018 р.) [3]. Тим не менше, за даними Євростат розрив у
зайнятості чоловіків та жінок має тенденцію до зменшення – з
16 % у 2006 році до 11,8 % у 2018 р. Так, у 2018 році найнижчим
цей показник був у Литві – 2,3 %, а найвищим – 21,9 % на Мальті
[4]. Проте, завдання ЄС досягнути зайнятості жінок на рівні 75 %
не обов’язково призведе до зменшення розриву в оплаті праці,
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адже жінки можуть вільно обирати професії, в тому числі й
низькооплачувані. Натомість, введення гендерних квот у
менеджменті компаній та в політичних органах, яке активно
пропагується в ЄС, дійсно зменшить розрив в оплаті праці, адже
високі посади в ієрархії управління бізнесом та державою
гарантують вищий рівень заробітних плат.

Отже, в ЄС можна спостерігати позитивну динаміку в
економічній емансипації жінок, яка пов’язана з поступовим
зменшенням гендерного розриву в доходах. Аналіз динаміки
найважливіших його складових, а саме розриву у зайнятості та
розриву в оплаті праці, показує, що відбувається розширення
економічних прав та можливостей жінок. Тим не менше, рівень
гендерних упереджень в економічній царині серед громадян ЄС
залишається досить високим та стримує повне розкриття
потенціалу жінок, що потребує відповідної роботи національних
та наддержавних установ.

Для розробки ефективних програм в ЄС, які спрямовані на
посилення економічної емансипації жінок, перспективними є
дослідження кластеризації країн-членів за гендерними розривами
на ринку праці, зокрема враховуючи загальний рівень зайнятості,
роботи на неповний робочий день та оплати праці. Така розвідка
надасть можливість краще адаптувати інструментарій політики ЄС
у царині розширення економічних можливостей жінок до проблем
окремих груп країн-членів об’єднання. Важливим є також
дослідження наявності взаємозв’язку між зростанням зайнятості
жінок та зменшенням розриву в оплаті праці, що надасть
можливість оцінити чи зменшується горизонтальна та вертикальна
сегрегація на ринках праці в ЄС.
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ПРАГМАТИЗМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН
У ГАЗОВІЙ СФЕРІ

Відносини України і Республіки Польща у газовій сфері
свідчать про перспективи розвитку співпраці між державами.
Економічні стосунки характеризуються врахуванням чинників
безпеки в царині енергоносіїв, особливо, за умов, коли Російська


