საკითხის მოკლე აღწერა

გენდერული სახელფასო სხვაობა

მთელ მსოფლიოში ქალებმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს
კაცებთან მეტი თანასწორობის მოსაპოვებლად, თუმცა ეკონომიკური
უთანასწორობა გენდერული უთანასწორობის ერთ-ერთ ყველაზე
გავრცელებულ ასპექტად რჩება. სიცოცხლის მანძილზე კაცებისა და
ქალების შემოსავლებს შორის განსხვავების შენარჩუნებას ბევრი
ფაქტორი განაპირობებს, მაგალითად: ქალებს, კაცებთან შედარებით,
ჯერ კიდევ ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ეკონომიკურ რესურსებზე,
მათ შორის, ანაზღაურებად სამუშაოზე; მათ უფრო ნაკლებს უხდიან,
ვიდრე შრომის ბაზარზე ანალოგიურ პოზიციაზე მყოფ კაცებს; ისინი
მეტ დროს უთმობენ ოჯახებში აუნაზღაურებელ შრომას და ოჯახის
წევრებსა და ნათესავებზე ზრუნვას. გენდერული სახელფასო სხვაობა
კაცებისა და ქალების ეკონომიკური უთანასწორობის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მიზეზია.

რა არის გენდერული სახელფასო
სხვაობა?
გენდერული სახელფასო სხვაობა ქალებისა და კაცების ხელფასებს
შორის განსხვავების საზომია, რომელიც, როგორც წესი, კაცის
ხელფასის პროცენტული წილით გამოისახება. ილუსტრაციისთვის
დავუშვათ, რომ კაცების საშუალო ხელფასი 1000 ერთეულია,
ქალებისა კი − 800 ერთეული. მათ შორის 200 ერთეულია სხვაობა,
რაც კაცის ხელფასის 20 პროცენტს შეადგენს. მაშასადამე,
გენდერული სახელფასო სხვაობა 20 პროცენტია.
მიუხედავად იმისა, რომ, ერთი შეხედვით, მარტივი ჩანს, ხშირად
გენდერული სახელფასო სხვაობის მაჩვენებლები სხვადასხვაგვარად
არის წარმოდგენლი და ამის მიზეზი მისი გაზომვის შესაძლო გზების
მრავალფეროვნებაა.

თვიური თუ საათობრივი?
გენდერული სახელფასო სხვაობის გამოთვლის უმარტივესი გზა
კაცებისა და ქალების თვიური ხელფასების ნახვაა. თვიურ ხელფასზე
დაყრდნობით, როგორც ამას სამუშაო ძალის კვლევის მონაცემები
აჩვენებს, გენდერული სახელფასო სხვაობა საქართველოში 2017
წელს 37.2 პროცენტს შეადგენდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ
დასაქმებული ქალების თვიური ანაზღაურება, საშუალოდ,
დასაქმებული კაცების თვიური ანაზღაურების 62.8 პროცენტს
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შეადგენდა. ამას ნედლი თვიური გენდერული სახელფასო სხვაობა
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ეწოდება.

ნედლი თვიური სახელფასო სხვაობა სხვადასხვა ფაქტორის კრებით
ეფექტს ასახავს და შემოსავლების თვალსაზრისით გენდერული
უთანასწორობის ამხსნელი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, თუმცა
ზუსტად არ ასახავს კონკრეტულად შრომის ანაზღაურებაში გენდერულ
უთანასწორობას. როგორც ირკვევა, ქალები, საშუალოდ,
ყოველთვიურად უფრო ნაკლებ დროს უთმობენ ანაზღაურებად
სამუშაოს, ვიდრე კაცები. ეს ფაქტი სხვადასხვა მიზეზის კომბინაციით
აიხსნება, განსაკუთრებით კი იმით, რომ სწორედ ქალებს აწევთ
მხრებზე არაანაზღაურებადი საოჯახო საქმე, რაც აუცილებლად უნდა
გავითვალისწინოთ, როდესაც სახელფასო სხვაობაზე, როგორც
ანაზღაურებაში გენდერული უთანასწორობის ინდიკატორზე,
ვსაუბრობთ. აქედან გამომდინარე, გენდერული სახელფასო სხვაობის
უფრო ზუსტად გამოთვლისთვის კაცებისა და ქალების საათობრივ
ანაზღაურებას უნდა შევხედოთ. ამას ნედლი საათობრივი
გენდერული სახელფასო სხვაობა ეწოდება და ის 2017 წელს 17.7
3
პროცენტს შეადგენდა საქართველოში.
2017
ნედლი სახელფასო სხვაობა

საათობრივი (სძკ)

17.7%

თვიური (სძკ)

37.2%

ნედლი თუ შესწორებული?
ზემოთ განხილული ორივე მაჩვენებელი „ნედლია“, ვინაიდან მათში
არ არის გათვალისწინებული შესაძლო განსხვავებები განათლების,
სამუშაო გამოცდილებისა და სხვა პიროვნული მახასიათებლების
მიხედვით, რომლებიც შეიძლება ანაზღაურებადი შრომით დაკავებულ
ქალებსა და კაცებს შორის არსებობდეს. შესაძლოა, განსხვავებულ
საზოგადოებებსა თუ სამუშაო სექტორებში დასაქმებულ კაცებსა და
ქალებს განსხვავებული განათლება და პროფესიული გამოცდილება
ჰქონდეთ. შესაბამისად, შესწორებული სახელფასო სხვაობა,
რომელიც ამ განსხვავებებს ითვალისწინებს, გაცილებით უფრო ზუსტ
ინდიკატორს გვაძლევს თანაბარი ღირებულების შრომისათვის
თანასწორი ანაზღაურების იდეალთან მიმართებაში გენდერული
უთანასწორობის შეფასებისთვის. რადგან შესწორებული გენდერული
სახელფასო
სხვაობის
გამოთვლას
თანამშრომლების
ინდივიდუალური
მახასიათებლების ცოდნა სჭირდება, მის
გამოსათვლელად სამუშაო ძალის კვლევის მონაცემები გამოვიყენეთ.
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შესწორებული საათობრივი გენდერული სახელფასო სხვაობა
საქართველოში 2017 წელს 24.8 პროცენტი იყო, რაც ნედლ
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გენდერულ სახელფასო სხვაობას აღემატებოდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ
ანაზღაურებადი შრომით დაკავებული ქალები, კაცებთან შედარებით,
არამარტო ნაკლებს გამოიმუშავებდნენ ერთ სამუშაო საათში, არამედ
მათ კაცებზე უკეთესი პროფესიული მახასიათებლებიც (განათლება და
პროფესიული გამოცდილება) ჰქონდათ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
თუ ერთნაირი პროფესიული მახასიათებლების მქონე ქალსა და კაცს
შემთხვევით ავარჩევთ, მოსალოდნელია, რომ ერთ საათში
შესრულებულ სამუშაოში ქალის ანაზღაურება კაცის ანაზღაურების
დაახლოებით სამი მეოთხედი აღმოჩნდება.
2017

საათობრივი (სძკ)

ნედლი სახელფასო სხვაობა

17.7%

შესწორებული სახელფასო სხვაობა

24.8%

საყურადღებო ასპექტების შეჯამება
ნედლ თვიურ (37.2%) და ნედლ საათობრივ (17.7%) გენდერულ
სახელფასო სხვაობებს შორის განსხვავება იმ ფაქტზე მიუთითებს, რომ
ქალები და კაცები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმ
დროის მიხედვით, რომელსაც ისინი ანაზღაურებად სამუშაოს
უთმობენ. მაგალითად, ნახევარ განაკვეთზე მუშაობა ქალებში უფრო
გავრცელებულია, ვიდრე კაცებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ქალები
ნაკლებს მუშაობენ. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ისინი ნაკლებს
მუშაობენ ანაზღაურებად პოზიციებზე, რასაც, დიდწილად,
შინამეურნეობაში
შესასრულებელი
სამუშაოს
გენდერული
გადანაწილება განაპირობებს.
ნედლ (17.7%) და შესწორებულ (24.8%) საათობრივ გენდერულ
სახელფასო სხვაობებს შორის განსხვავება იმის მაჩვენებელია, რომ
საქართველოში დასაქმებულ ქალებს შრომის ბაზრისთვის უკეთესი
მახასიათებლები აქვთ და ნაკლებ ხელფასს იღებენ, ვიდრე
დასაქმებული კაცები. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სახელფასო სხვაობა
თანაზომიერი კვალიფიკაციის მქონე კაცებსა და ქალებს შორის კიდევ
უფრო დიდია, ვიდრე ამ მახასიათებლების გათვალისწინების გარეშე
გამოთვლილი გენდერული სახელფასო სხვაობა.

დამატებითი შენიშვნები
აქ წარმოდგენილი მაჩვენებლები მეტ-ნაკლებად განსხვავდება
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ
გამოქვეყნებული მაჩვენებლებისგან. მათი შეფასებით, ნედლი
თვიური გენდერული სახელფასო სხვაობა 2017 წელს 35.7 პროცენტი
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იყო. განსხვავება იმით აიხსნება, რომ საქსტატი საწარმოებისა და
ორგანიზაციების გამოკითხვის შედეგებს ეყრდნობა, რაც კომპანიების
დონეზე წარმოებული კვლევაა და არაფორმალურ დასაქმებას არ
მოიცავს.

ამისგან განსხვავებით, სახელფასო სხვაობის აქ წარმოდგენილი
შეფასებები სამუშაო ძალის კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით არის
გამოთვლილი, რაც ფორმალურ სექტორსაც მოიცავს და
არაფორმალურსაც.
გენდერული სახელფასო სხვაობა, განსაკუთრებით ნედლი
გენდერული სახელფასო სხვაობა, სექტორების მიხედვით
მნიშვნელოვნად განსხვავდება.
მაგალითად, მშენებლობის
სექტორში, სადაც კაცები ჭარბობენ, ნედლი გენდერული სახელფასო
სხვაობა ქალების სასარგებლოა. ეს იმით აიხსნება, რომ ამ სექტორში
დასაქმებულთა შორის ქალების წილი მცირეა და ისინი, ძირითადად,
ადმინისტრაციულ პოზიციებს იკავებენ. ეს პოზიციები კი უკეთ
ანაზღაურდება, ვიდრე ამ სექტორში არსებული სამუშაო ადგილების
უმრავლესობა, რომლებსაც, თავის მხრივ, დიდწილად, კაცები
იკავებენ.
გენდერული სახელფასო სხვაობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ის სექტორები და საქმიანობები,
სადაც ძირითადად ქალები მუშაობენ (ე.წ. გენდერის მიხედვით
ჰორიზონტალური სეგრეგაცია) ნაკლებ ხელფასებს სთავაზობენ
დასაქმებულებს, ვიდრე კაცების სიჭარბით გამორჩეული სექტორები
და საქმიანობები.
მინიმალური ხელფასის არაადეკვატური სტანდარტი ფორმალურ
დასაქმებაში კიდევ ერთი ფაქტორია, რომელიც უარყოფითად
მოქმედებს ქალების ხელფასებზე, რადგან ქალები ფემინიზირებულ
საქმიანობებსა და სექტორებში არიან კონცენტრირებულნი, რაც,
თავის მხრივ, ყველაზე ნაკლებად ანაზღაურებად და ყველაზე დაბალი
სტატუსის მქონე სამუშაოებს გულისხმობს. უფრო ადეკვატურმა და
სავალდებულო მინიმალურმა ხელფასმა შეიძლება გაზარდოს
ქალების შრომის ანაზღაურება, განსაკუთრებით ფემინიზირებულ
სექტორებში.
ეკონომიკურ შესაძლებლობებში და შრომის ბაზარზე გენდერულ
უთანასწორობას სხვა მნიშვნელოვანი განზომილებებიც აქვს, გარდა
იმისა, რაც გენდერული სახელფასო სხვაობის ინდიკატორებში
აისახება. ასე მაგალითად, შინამეურნეობაში არაანაზღაურებადი
საქმიანობითა და ოჯახის წევრებზე ზრუნვით ქალების
არაპროპორციული დატვირთვა არა მხოლოდ შრომის თანასწორ
ანაზღაურებაზე მოქმედებს, არამედ შრომის ბაზარზე ქალების
ჩართულობაზეც აისახება. საქართველოში 15 წელზე უფროსი
ქალების 44.4 პროცენტი ეკონომიკურად არააქტიურია (ანუ არც
დასაქმებულია და არც ეძებს სამუშაოს) მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი
კაცების იმავე ასაკობრივ ჯგუფში 26.4 პროცენტს შეადგენს (2018
6
წლის მონაცემები). მეორე მხრივ, შრომის ანაზღაურებაში
გენდერული უთანასწორობა თვითონ აფერხებს იმას, რომ ოჯახებში
ქალებსა და კაცებს შორის საოჯახო შრომის უფრო თანასწორად
გადაანაწილება დაიწყოს.
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