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Број жена у Србији је за 6% већи од броја мушкараца. Међутим, оно што је за наталитет
и економију најважније је број жена у фертилном, односно радном периоду (15 до 49,
односно 60 година), који је практично идентичан броју мушкараца у истој животној доби.

  

Девојке или ''младе жене'' тек од позних тридесетих година живота постају бројчано
надмоћне над мушкарцима и та се разлика повећава. Разлог је већа вероватноћа да се
роди дете мушког пола (скоро 6%). Пројекција за 2022. указује да ће у животној доби од
20 до 34 бити за 4,4% више момака од броја девојака.

  

Како су многе жене искључене из плаћених послова или пак не користе довољно своје
квалификације и способности, јасно је да ће будући економски раст Србије зависити од
обима упошљавања и квалитативног унапређивања женске радне снаге.
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  Удео жена у радној снази у развијеним земљама (нпр. у САД и Француској скорополовина) је знатно виша него у Србији што указује да постоји огроман простор заинтензивирање упошљавања жена. Запошљавање жена могло би да буде потпомогнутоочекиваном променом врста послова. Нпр. класични индустријски послови, који сетрадиционално везују за мушкарце, рапидно ће опадати док ће број радних места ууслужном сектору значајно расти.  Тренутно, ситуација је забрињавајућа. Према Анкети о радној снази (први квартал 2015)стопа незапослености жена у Србији (која износи 20,3% активног женскогстановништва) је већа од стопе незапослености мушкараца старијих од 15 године(18,4%). Ситуација је посебно неповољна када је запосленост у питању. Наиме, стопазапослености припадница нежнијег пола (43,5%) је значајно мања од исте стопе заснажнији пол (56,3%). [1]  Процеси на глобалном нивоу који се преносе и на Србију иду у корист жена. Процењуједа ће због дужег животног века жена и веће одговорност у вођењу послова јачатипозиција жена у Србији. На побољшавање позиција жена имплицитно указује порастброја развода (који је порастао чак 10% у претходној години, на око 8000), што јепоследица и економске еманципације жена. Број девојака којима је професионална каријера животни приоритет снажно расте, докје број студенткиња у Србији давно премашио број њихових мушких колега.  

  Интересантно је и да су у Србији жене биле мање погођене кризом од мушкараца.Наиме, 2000. је било запослено 907 хиљада мушкараца и 690 хиљада жена. Кризне 2008.радило је 798 хиљада првих и 631 хиљада других. Већ 2014. на послу је остало 712хиљада мушкараца и 626 хиљада жена. Дакле, од 2000. смањене броја запослених женау правним лицима је чак три пута мање, док је од 2008. 86 хиљада мушкараца изгубилопосао и нешто мање од 5 хиљада жена. Ово је последица благог раста броја запослениху јавном сектору где жене чине већину запослених, и снажног опадања запослености упрерађивачкој индустрији, грађевинарству и саобраћају, где су мушкарци главна раднаснага.  Фискални аспект дужег животног века жена  Припаднице лепшег пола практично свугде у свету живе дуже од мушкараца. Половинаобјашњења лежи у пушењу, односно болестима (најчешће канцерима), који су последицатога. Петина разлога за краћи животни век мушкараца је алкохол, а затим следигојазност односно крвни притисак који узрокује срчане ударе, који су двоструко чешћикод мушкараца.  На крају тестостерон, кога мушакарци имају много више него жене узрокује агресивнијеи ризичније понашање и отежава рад имуног система, те мушкарци много чешће губеживот у инцидентима или суицидом. [2]  Поред тога, додатни ’x’ хромозон штити жене одштетних мутација. [3]  

  Ипак, разлика опада, што има и своје економске реперкусије. Док су у 19. веку женеживеле само 9 месеци дуже од мушкараца у Енглеској и Велсу, максимум је достигнут1967. (скоро 7 година). Од тада почиње пад и данас је разлика испод 4 године у те двеобласти. Када се посматра популација преко 65 година разлика је тек две и по године.Сличан је тренд у већини развијених земаља.  У Србији жене у просеку живе за 5 година дуже од мушкараца. Посматрајући староснупирамиду, тј. онај њен део који обухвата оне преко 65 година видљив је знатно већи бројжена него мушкараца, у позним седамдесетим чак дупло. То значи да је и број годинатоком којег припаднице слабијег пола примају пензије знатно дужи него код мушкараца,јер им старосне пензије почињу 4,5 година раније (мада ће се већ 2020. та разликасвести на само 2 године) и у просеку им пензије трају пола деценије дуже. Ваља имати увиду и породичне пензије које компликују овај рачун, али је истина и то да много вишемушкараца него жена у Србији стекло услов за пензију. Наравно, са годинама сеситуација мења у корист жена.  
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  На основу Пописа 2011. и таблица морталитета за период 2010–2012, очекивано трајањеживота живорођених мушкараца и жена у Србији износи 72, односно 77,1 годину. Уодносу на попис 2002. оба пола бележе раст очекиваног трајања живота за више од двегодине. Веома је важан податак о средњем трајању живота лица старих 65 година,поред осталог и због фискалних реперкусија, посебно на пензиони систем. Вредносточекиваног трајања живота при овој старости за мушкарце износила је 2011. додатних13,9  година (2002: 12,8). Већи пораст вредности овог индикатора се уочава код жена:16,2 године 2011. (2002: 14,9 година).  Повећана запосленост жена у неколико последњих деценија је дала снажан доприносрасту светске економије, али ће и издаци за пензије по том основу бити великооптерећење за буџете. Овоме ће додатно доприносити и очекивани даљи раст животногвека код оба пола.  Социо-економски фактори дужег животног века жена  Разлике у очекиваном трајању живота између полова се мењају током времена и места,као последица промењених социјалних и здравствено-медицинских околности. Биолошкеразлике не могу у потпуности да објасне значајне разлике међу половима у просечномживотном веку.  

  У студији (Cullen, 2015) анализирани су подаци о морталитету, укључујуцћи ивероватноћу преживљавања до 70 године, у окрузима САД, потом за 18 земаља сависоким приходима од 1900, те за земље у развоју. Показало се да је, у сваком одпериода економског развоја након почетка демографске и епидемиолошке транзиције,видан доследан образац женске отпорности на смртност под неповољним околностима.Како се друштва развијају расте разлика у животном веку за жене, и достиже врхунацтоком 1970-их у развијеним земљама, да би потом почео нешто бржи пораст животногвека мушкараца. [4]  У студији Фелан (2014) указује се да се социо-економски услови, пре свега богатство иобразовање, показују као снажни предиктори животног века, много више него него гениили квалитет здравствене заштите. [5]  Током 20. века тенденција да жене живе дуже одмушкараца је преовладала у већем делу западног света. Овај образац превазилазивременске и културне баријере и појављују се и развија са економским напредкомземаља (односно повећањем животног стандарда).  Жене у просеку надживе мушкарце, али је разлика у годинама живота изузетнопроменљива. Док је та разлика у најбогатијим окрузима САД на основу тренутних стопасмртности једва неколико процената, у најсиромашнијим земаља постоји разлика иде идо 35%, што је готово 10 година.    
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  У САД и Европи пре 120 година мушкарци су у просеку надживљавали жене. Ово сеприписује високој плодности, те високим смртностима породиља. Са почетком модернехигијене и исхране, уз брз економски развој, жене почињу да имају много мање трудноћаи брзо превазилазе мушкарце у просечном животном веку. До 1940. ти обрасци постајустатистички евидентни, а неколико деценија касније то се види и ‘голим оком’. [6]  Образовање или богатство директно не узрокују  разлику у животној доби жена уодносу на мушкарце. Међутим, доследност и снажна статистичка повезаност овихфактора са разликом у дуговечности између полова у различитим земљама (икултурама) указују на то да су узрочни фактори вероватно снажно повезани са овимпоказатељима друштвеног напретка. Треба додати да је тешко замислити да је великидео разлике у годинама живота између полова биолошки програмиран, са обзиром нашироку варијабилност у величини гепа у смртности између жена и мушкараца.  

  Превладавање и прилагођавање околностима омогућавају снажно смањивањепредности за жене у најбогатијим местима потенцијално објашњавајући много већи јаз усиромашнијим земаљама. Могло би се закључити да жене имају супериоран уграђенимеханизам за прилагођавање неповољним условима (из перспективе опстанка).Перспектива довођења мушке смртности у складу с оном код жена је још увек далека,али се чини се да је најједноставнији пут за то подизање укупног нивоаекономско-друштвеног просперитета. Донекле парадоксално, промовисање здравственезаштите и економског раста се показује као примарна стратегија за раст животног векамушкараца.  Ако је ниво професионалних сличности између мушкараца и жена већи онда је и разликау просечном животном веку између полова мања. Индикативно је да Аљаска, држава уСАД са највише разнородних профила занимања, има високу разлику између просечногживотног века жена и мушкараца. Слично је и у Ј. Кореји и Јапану, двема земљама самного вец́им разликама у годинама живота између полова него што би се очекивало наоснову образовања или прихода.  Наиме, ове земље имају веома ниску сличност у профилима послова међу половима уодносу на друге богате земље. Идеја да сужавање родне друштвене неједнакости можеда смањи јаз смртности је у складу са сталним укупном смањењу тог јаза од 1970. у САДи западној Европи, који се поклапа са брзим ширењем занимања за жене, уз повољниједруштвених околности за женски пол. Парадокс је да је уклањање препреке за жене у‘мушком друштву’ донело мушкарцима сјајан резултат: смањивање заостатка у животномвеку у односу на жене.  Жене ће значајно определити домаћи економски раст   Раст БДП-а има три главна извора: запошљавање више људи, коришћење више капиталапо раднику и повећање продуктивности капитала и рада захваљујући новимтехнологијама.  Израчунавања показују да је повећана запосленост жена допринела више расту ГДП-а,не само од нових послова за мушкарце, него и од додатних капиталних инвестиција илиповећане  продуктивности. Жене су, практично, машина глобалног раста.  

  Жене су направили огроман напредак на пословном плану, али и даље добијају нижеплате и много мање директорских места него мушкарци. [7]  У развијеном делу светаборба жена за правни и политички статус је добијена, док је на економском планупређен значајан део пута током последњих неколико деценија. Од 70-их проценат радноспособних жена које ангажоване на плаћених пословима у богатом свету је порастао са48% на 64%. У деловима јужне и источне Европе тај удео је само око 50%, док је увећини нордијских земаља и преко 70%, што је једнако уделу за мушкарце.[8]  Привреда је од тога имала користи кроз повећање раста.  Наиме, жене су повећалерадну снагу током релативно кратког периода без већих проблема. Нпр. алтернатива бимогла бити увоз радне снаге, што је компликованије и скупље. Пример српскихгастарбајтера по западној Европи указује на то: они често своје пензије троше у Србији,а не у Немачкој или Швајцарској, што за економије тих земаља свакако није пожељно,поред тога, они шаљу знчајан ниво дознака, тј. новца у домицилну земљу. Послодавци сууживали шири избор запослених који су често су били јефтинији и флексибилнији одмушкараца. Жене су се стекли слободу да пришире своје видике и имају каријере.Пропаднице лепшег пола стичу и финансијска независност и много већу контролу надсвојим животима. Ови додатни радници троше новац, плаћају порезе и праве огромнувећину потрошачких одлука. [9]  
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  У скоро свим развијеним земљама, као и у Кини, пад наталитета је почео да изазива радпопулације, број старијих људи почео је нагло да расте, са опасним последицама заекономију у целини, и пензиони систем посебно. Више запослених жена помогло је да сепроблем мањка радне снаге значајно ублажи. Сматра се да је амерички БДП тренутноза око четвртину већи него што би био без додатног броја жене који су ушле у раднуснаге током протекле четири деценије. [10]  Обесхрабрује да је су од свих неписмених људи на свету (који чине преко осминепопулације) две трећине жене, и да је тај удео остао непромењен за последњихдвадесет година. [11] У последњих неколико деценија бележи се снажан пораст бројажена са високим образовањем. [12]  Међутим, када мушкарци ижене изађу са факултета сличан их је број, али на свакој следећој лествици ка вишојкаријери број жена опада. На самом врху једва да постоје жене.[13]Нпр. жене чине само 3% од Фортуне 500извршних директора. Упркос бројним прописима о једнакости плата, жене се плаћенемање од мушкараца за упоредиве послове.[14]  У парламентима широм света жене у просеку имају само петину места, али опетНордијке много боље стоје. У Финској, једној од првих земаља где им је дато  правогласа (1906), жене су у различитим временима држале више од половине министарскихфотеља, а до скора је та земља имала и председницу. И у другим земљама женскиполитички лидери постају све мање неуобичајена појава. Истакнути су примери Немачке(Ангела Меркел), Бразила (Дилма Русеф), Аргентине (Кристина Киршнер). У Србијипремијер никада није била жена (мада у СФРЈ јесте: Милка Планинц). У историји јужнихСловена само је Јелена Груба Краљевала Босном. Два пута су жене после 2000. билепредседнице парламента у Србији. Ипак, у тренутној влади наше земље само дваминистарска места држе жене.  

  Генерално, скоро свугде у свету је број запослених жена порастао и проценатмушкараца са послом је опао, мада у неким земљама феминизација послова није јошузела снажан замах (нпр. удео жена у укупним радним местима у Италији и Јапану јошувек испод 40%). Пораст запослености жена у развијеним земљама је потпомогнутпроменом врста послова који се траже (услужни сектор; док тражња за мануелнимпословима опада). Жене су веома важан фактор успеха азијских извозних индустријачинећи од 60% до 80% радне снаге у многим успешним извозним секторима (нпр.текстил).  Ипак, погрешно је ове трендове приказати као улазак жена у радну снагу. Наиме, женесу увек радиле у домаћинству, подижући децу, кувајући, чистећи, али будући да то нијебило плаћено самим тим није било ни праћено у официјелној статистици. У некој мери,повећање плаћеног женског рада значи смањење тог неплаћеног рада. Треба рећи да јевредност послова у домаћинствима опала много мање него време потрошено на њихбудући да је порасла продуктивност рада у кући јер су уведене машине за прање веша,посуђа, усисивачи итд. [15]  Удео жена у радној снази има своје лимите. У САД њихово учешће је већ посталостагнантно, али остаје још много простора да жене постану продуктивније, односно дабоље користе своје квалификације.  
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Жене - неискоришћени економски ресурс Србије

Пише: Горан Николић
субота, 02 јануар 2016 00:00

  И поред свега овога жене остају и даље светски највише неискоришћен ресурс. Многеод њих су искључене из плаћених послова или пак не користе довољно својеквалификације и способности. У Јапану само 57% жена ради, у САД 65%, Данској иШведској чак 72%, а у Италији само 46%. Веће учешће у радној снази би помоглоублажавању ефекта старења популације, смањења становништва те би потпомоглораст.  Студије показују да када би Јапан повећао удео жена у радној снази на ниво САД да бито подигло стопу годишњег привредног раста за 0,3% у наредних двадесет година. У ЕУје удео жена у  радној снази мањи него у САД, али у раздобљу од 25 до 29 године он јена истом нивоу као у САД. Међутим, у животном добу од 55 до 59 он је само 50%, далекомање од 66% колико је у САД. Извесно је да ће временом удео жена у радној сназирасти у ЕУ што ће, свакако, помоћи економски раст ове интеграције.  Закључна разматрања  Сумарно, јасно је да је веће укључивање жена у радну снагу здрава база за дугорочнираст. То би могло помоћи финансирање одрживог благостања у богатим земљама чијапопулација стари док би и у земљама у развоју, такође, снажно подстакло економскираст.     

  Поједностављено је мислити да кључ будућег раста Србије није у експанзији извоза иприливу страних директних инвестиција (односно савремених технологија), али јеизвесно да ће све значајнији део радних места у динамичним делатностима припадатиприпадницама лепшег пола. Дакле, очекивано је да ће један од стубова будућегекономског развоја Србије бити упошљавање и квалитативно унапређење женске раднеснаге.  Податак да су данас највећи губитници транзиције у Србији управо жене у педесетимгодинама животне доби је онеспокојавајући, али је охрабрујуће то да су девојке у познимдвадесетим и раним тридесетим, захваљујући својим, на тржишту све траженијимквалификацијама, међу највећим добитницима транзиције.   Узимајући у обир негативан пририодни прираштај [16]  и драстично старење популацијеу Србији повећава се значај запошљавања жена. Поредећи удео жена у радној снази саразвијеним земљама (нпр. у Француској 47%) или пак незапослености жена која је уСрбији најмање двоструко виша, јасно је да постоји огроман простор за интензивирањезапошљавања припадница нежнијег пола.  Реално је очекивати да ће образована едукација жена (више од половине студената сужене) донети додатне користи српској економији. Ако би се виша партиципација жена урадној снази комбиновала  са адекватном политиком (флексибилније радно време,реформисање пореског и система осигурања) то неће редуковати фертилитет. Постојијака евиденција да едуковање девојака подстиче просперитет. [17]  

  Пораст запослености жена биће потпомогнут очекиваном променом врста послова којиће се, са наставком реструктурирања домаће привреде, тражити. Наиме, класичнииндустријски послови, који се традиционално везују за мушкарце, рапидно ће опадатидок ће број радних места у услужном сектору значајно расти. С привредним растом доћиће до раста утицаја жена у свим доменима друштва у Србији. Истина, жене ће још дугобити мање плаћене него мушкарци, не зато што су оне мање обучене за исти посао, негозато што оне не напредују као снажнији пол у каријери или бирају мање плаћеназанимања, као што су болничарке или учитељице.  Поредећи удео жена у радној снази са развијеним земљама (нпр. у САД близу половина)или пак назапослености жена која је у Србији најмање двоструко виша, јасно је дапостоји огроман простор за интензивирање запошљавања припадница нежнијег пола.Још важније од повећања броја радних места је да је реално очекивати да ће обрзанаедукација жена (више од половине студената су жене, које уз то постижу све бољерезултате на студијама) донети додатне користи српској економији.      [1]http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/76/45/RS10_142_srb-I_kvartal_2015_ARS,_sl.pdf      [2]  Вероватноћа смрти у 20-им годинама живота је два и по пута већа код младића негодевојака.      [3]  Разлике у заједничком понашању полова, посебно далеко већа склоност каконзимирању цигарета код мушкараца током 20. века, те насилнији облици понашања(посебно у двадесетим годинама живота, током ‘потраге за животном сапутницом’) кодмушкараца (што снажно повећава ризик од смрти) највећим делом  објашњавају геп уживотном веку жена и мушкараца.      [4] Mark Cullen ,  Michael Baiocchi ,  Karen Eggleston ,  Pooja Loftus ,  Victor Fuchs ,2015. ‘The Weaker Sex? Vulnerable Men, Resilient Women, and Variations in SexDifferences in Mortality since 1900.’ NBER Working Paper No. 21114. Issued in April2015. NBER Program(s).       [5]  Phelan, J C, B G Link, A Diez-Roux, I Kawachi & B Levin (2004) "'Fundamental causes' ofsocial inequalities in mortality: A test of the theory",  Journal of Health and Social Behavior,45(3): 265–285.      [6]  Међу земљама у развоју образац полних разлика у смртности се развија напаралелан начин. У земљама са средњим приходима које су почеле да се снажнијеекономски развијају од средине 20. века (Бразил, Турска, Либан) жене почињу данаџиваљвају мушкарце. Исти образац присутан је од 1990. и у земаљама попут Гане иПакистана, у којима епидемиолошка транзиција није почела све до 1970. И данас постојенеке веома сиромашне земље које нису почеле ову транзицију, у којој је смртност мајки(те и фертилитет) и даље висок, и где жене не живе просечно дуже од мушкараца.       [7]  Неке европске земље су већ увеле квоте да би жене добиле више места у управнимодборима компанија и другим позицијам где се доносе одлуке. У многим земљама уразвоју жене су и даље грађани другог реда, без основних права; суочене са насиљем.       [8]  До 20-их година претходног века запослене жене су углавном биле младе особе којесу радиле послове за које углавном није било потребно образовање. Током 50-их великиброј удатих жена почело је да раде као секретарице, наставнице, медицинске сестре,социјални радници (често скраћено радно време). Већ 70-их њихове ћерке, гледајућимајке које одлазе на посао узимају здраво за готово да ће учинити исто. Почетком 80-иху САД се изједначава број американки и амеркиканаца који дипломирају на колеџу, да биод тада девојке преузеле примат. У већој или мањој мери, то се дешава и у већинидругих индустријских земаља.       [9]  У Европи и Америци жене одлучују о 70-80% куповина свих домаћинстава, чак и заствари као што су аутомобили и компјутери.      [10]  У Голдман Саксу су израчунали да би елиминација преосталог јаза између мушких иженских стопа запослености могло повећати ГДП у Америци за 9%, у евро-зони за 13%,а у Јапану чак 16 %.       [11]  То се пре свега односи на региона као што су Јужна Азија, подсахарска и СевернаАфрика и Блиски исток, где су мушкарци и даље много чешће писмени него жене.Истина, девојке свуда сустижу. У земљама у развоју четири петине њих сада имаосновну школу, тек нешто мањи проценат од дечака. Средњу школу има нешто мањедевојчица, али су ствари и ту боље. Образовање за девојке у сиромашним земљама имасве врсте пожељних последица: не само вероватноћу за бољи посао са већом платом,већ и боље здравље, касније успешнији брак, мање деце и боља заштиту за породицу.       [12]  По богатим земљама удео жена старијих од 25 година које имају неки облик високогобразовања је сада трећина, у односу 28% мушкараца у истој старосној групи. Чак и умногим земљама у развоју девојке чине већину студената у високом образовању.Међутим, и даље је жена доктора наука, а и ако остану у академским круговиманапредују спорије него мушкарци. За то је наиме потребна огромна количина времена итруда а многе жене тада почињу да размишљају о породици. Поред тога, отежавајуфактори за жене су и културни ставови као и недоступност неге детета      [13]   Ово је обесхрабрујуће имајући у виду да жене чине половину базе талената (иакосе њихови интереси и жеље су често разликују од мушкараца), те  би улазака више њих урадну снагу требало би да помогне да се ублажи недостатак креативних радника.      [14]  То је делом зато што су често раде у различитим областима, а многе од њих раденепотпуно радон време. Али чак и у идентичним пословима жене зарађују нешто мањеод мушкараца од почетка, а како време пролази јаз постаје све већи. У земљама ОЕЦД-ата разлика је сада у просеку 18%. То је много мање од онога што је била пре 40 година,али у последњих неколико година је заустављено сужавање. У Кини је број жена нависоким позицијама у порасту, док у Индији жене добијају све боље послове у ИТиндустрији.      [15]  Плаћене дадиље и чистачице сада раде посао који је некада није  спадао уофицијелну статистику. И поред овога, већина запослених жена још увек ради значајандео посла у домаћинству. У развијеним земљама, жене производе нешто испод 40%официјелног БДП-а али ако се дода рад у кући онда долазимо до сазнања да женепроизводе чак и нешто више од половине укупног БДП-а.       [16]  Теза да ако би се жене више запошљавале био смањен наталитет је упитна. Одређена истраживања за индустријске земље показују да већа партиципација жена урадној снази позитивно корелисана са стопом фертилитета. У земљама као што суШведска или САД, где је већи проценат жена у радној снази, евидентирана је вишастопа фертилилитета, за разлику од Немачке, Италије или Јапана. Пад натилитета јебио највећи у индустријализованим земљама са мањом запосленошћу жена. Дакле, акосе виша партиципација жена у радној снази комбинује са адекватном политиком(флексибилније радно време, реформисање пореског и система осигурања) то нећередуковати фертилитет. Немачка, Јапан и Италија, где више жена остаје код код куће,нуде мање подстицаје за мајке које раде, те жене одлажу да остану у другом стањууправо због тога.    [17]  Едуковање девојака је међу најбољим инвестицијама у земљама у развоју,укључујући и Србију. Наиме, не само да ће едукованије жене више производити него онечак и рађају и одгајају здравију и едукованију децу.
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