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Îmbunătățirea egalității de gen are numeroase efecte pozitive 

atât asupra indivizilor, cât și asupra societății în ansamblu. O Uni-

une Europeană caracterizată de o mai mare egalitate de gen ar 

beneficia de efecte puternice și pozitive asupra PIB-ului – acestea 

crescând odată cu timpul –, ar avea un nivel mai ridicat de ocu-

pare a forței de muncă și de productivitate și ar putea soluțio na 

problemele legate de îmbătrânirea populației în UE.

Un studiu al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (EIGE), referitor la „beneficiile economice 

ale egalității de gen”, prezintă noi dovezi solide privind efectele 

pozitive ale reducerii disparităților de gen în contextul învăță-

mântului STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică), al 

activității pe piața muncii și al salarizării. De asemenea, studiul 

arată că abordarea diferitelor aspecte ale disparității de gen în 

ansamblu este de natură să producă mai multe efecte pozitive 

decât soluționarea fiecărui aspect separat, deoarece egalitatea 

de gen într-un domeniu se propagă și către alte domenii.

Care sunt beneficiile economice ale egalității de gen?

Rate mai mari de ocupare și mai multe 
locuri de muncă

Rata de ocupare din UE va înregistra un salt substanțial dacă fe-

meile vor beneficia de o distribuire mai egală a oportunităților în 

învățământul STIM și pe piața muncii. Acest lucru ar determina 

o creștere a ratei de ocupare din UE cu 0,5-0,8 puncte procentu-

ale până în 2030 și cu 2,1-3,5 puncte procentuale până în 2050. 

În 2050, Uniunea Europeană ar ajunge la o rată de ocupare de 

aproape 80 % dacă se vor realiza îmbunătățiri substanțiale în 

direcția egalității de gen. Dacă mai multe femei se vor alătura 

forței de muncă și/sau vor urma studii în domenii cu deficit de 

competențe care au perspective bune de angajare pentru viitor, 

cum sunt domeniile STIM, este de așteptat ca ele să își găsească 

un loc de muncă și să aducă economiei contribuții substanțiale. 

O astfel de tranziție ar contribui la creșterea veniturilor femeilor 

și la reducerea diferenței de remunerare dintre acestea și băr-

bați, acest din urmă rezultat putând juca un rol important și în 

atragerea mai multor femei pe piața forței de muncă.

Eliminarea disparităților de gen din UE ar crea un număr de 
locuri de muncă noi echivalent cu totalul locurilor de muncă 
existente într-o țară europeană de dimensiuni medii.

Beneficiile economice ale egalității 
de gen în UE

Impactul economic global al egalității de gen

Figura 1. Efectul îmbunătățirii egalității de gen asupra ocupării forței de muncă
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Îmbunătățirea egalității de gen ar duce la crearea a 10,5 milioane 

de locuri de muncă noi până în 2050, de care ar beneficia atât 

femeile, cât și bărbații. Aproximativ 70 % dintre ele ar fi ocupate 

de femei, dar rata de ocupare a femeilor și cea a bărbaților ar 

converge pe termen lung, ajungându-se la o rată de ocupare de 

80 % până în 2050. Numărul de locuri de muncă noi ar fi aproxi-

mativ egal cu totalul locurilor de muncă existente în Țările de Jos.

Noile locuri de muncă ocupate de femei sunt deosebit de 

importante deoarece pot contribui la reducerea sărăciei, una 

dintre prioritățile majore ale Strategiei Europa 2020. Potrivit 

concluziilor studiului recent al EIGE privind femeile și sărăcia, în 

general femeile sunt afectate de sărăcie mai frecvent decât băr-

bații din cauza perspectivelor mai reduse de angajare și de sa-

larizare (EIGE, 2016). În consecință, ocuparea unui loc de muncă 

reduce riscul de sărăcie pentru femei.

Creșterea PIB-ului

Egalitatea de gen are efecte puternice și pozitive asupra PIB-ului, 
care cresc odată cu timpul și pot depăși impactul altor intervenții 
din domeniul pieței muncii și al educației.

Până în 2050, îmbunătățirea egalității de gen ar duce la o creș-

tere a PIB-ului UE pe cap de locuitor cu 6,1-9,6 %, echivalent cu 

1,95-3,15 mii de miliarde EUR. Creșterea ar fi vizibilă deja din 

2030, când PIB-ul pe cap de locuitor ar fi cu până la 2 % mai 

mare decât acum. Această creștere ar fi în principal rezultatul 

îmbunătățirii ratei de ocupare a femeilor și al avansării acestora 

în direcția ocupării unor locuri de muncă mai productive din 

domeniile STIM.

Comparativ cu politicile în domeniul pieței muncii și al educa-

ției, politicile privind egalitatea de gen au un impact puternic 

asupra PIB-ului. Prin urmare, egalitatea de gen reprezintă o mă-

sură de politică deosebit de relevantă pentru stimularea creș-

terii economice. De exemplu, un studiu recent al DG Educație, 

Tineret, Sport și Cultură a arătat că îmbunătățirea nivelului de 

educație în toate statele membre ale UE ar duce la creșterea 

PIB-ului UE cu 2,2 % până în 2050 (DG Educație, Tineret, Sport și 

Cultură, 2016), o valoare mult mai mică decât impactul preco-

nizat al îmbunătățirii egalității de gen.

Statele membre în care egalitatea de gen 
va crește vor obține beneficii mai mari

Impactul estimat al creșterii egalității de gen asupra PIB-ului 

variază considerabil de la un stat membru la altul, în funcție 

de nivelul actual de realizare a dezideratului acestei egalități. 

În ansamblu, rezultatele sunt foarte bune, unele state membre 

înregistrând o creștere cu aproximativ 4 % a PIB-ului, iar altele 

depășind 10 %.

De obicei, impactul cel mai mare se observă în statele membre 

în care egalitatea de gen (1) nu este o prioritate. Studiul arată că 

aceste state ar avea mult de câștigat dacă ar pune egalitatea de 

gen pe ordinea de zi. Acest lucru este deosebit de important 

în contextul creșterii economice favorabile incluziunii din UE, 

care vizează reducerea disparităților dintre regiuni și asigurarea 

faptului că beneficiile creșterii ajung în toate regiunile Uniunii.

(1) Gruparea statelor membre a fost realizată pe baza Indicelui 
Egalității de Gen al EIGE.

Figura 2. Efectul îmbunătățirii egalității de gen asupra PIB-ului pe cap de locuitor
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Figura 3. Impactul egalității de gen: diferențe între statele membre din perspectiva PIB-ului din 2030

Statele membre în care situația permite o ameliorare importan-

tă pot obține îmbunătățiri economice substanțiale de pe urma 

unei mai mari egalități de gen. În medie, se preconizează că în 

aceste state îmbunătățirea egalității de gen ar duce la creșterea 

PIB-ului cu aproximativ 12 % până în 2050.

Statele membre care în prezent iau puține măsuri de promovare 
a egalității de gen au cel mai mult de câștigat de pe urma 
eliminării disparităților de gen.

Statele membre cu cele mai bune performanțe în domeniul 

egalității de gen au ajuns deja la o situație bună în acest sens 

și, prin urmare, se bucură deja de unele dintre beneficiile eco-

nomice aferente. Dar chiar și în aceste state o mai mare îmbu-

nătățire a egalității de gen poate genera câștiguri economice 

suplimentare, care adesea pot ajunge la circa 4 % din PIB.

Grupul 1: impact major al egalității de gen
Grupul 2: impact moderat al egalității de gen
Grupul 3: impact minor al egalității de gen
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Sporirea competitivității

Îmbunătățirea egalității de gen ar putea spori competitivitatea 
economiei UE pe termen lung.

Măsurile de promovare a egalității de gen ar putea duce la creș-

terea capacității potențiale de producție a economiei și la scă-

derea prețurilor. În urma acestor evoluții, UE ar putea să produ-

că mai multe bunuri și servicii pe plan intern și, de asemenea, să 

devină mai competitivă pe piețele internaționale. Acest lucru ar 

duce la îmbunătățirea balanței comerciale, în care exporturile 

UE ar crește cu 1,6-2,3 %, iar importurile ar scădea cu 0,4-0,7 % 

până în 2050, ceea ce ar ajuta comerțul internațional să rămână 

unul dintre motoarele importante ale creșterii economice a UE, 

în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Atenuarea problemelor legate de 
îmbătrânirea populației în UE

Se presupune că îmbunătățirea egalității de gen în educație și 

în participarea pe piața muncii, împreună cu o împărțire mai 

echilibrată a activităților neremunerate între femei și bărbați ar 

duce la creșterea fertilității, concluzie care reflectă rezultatele 

cercetărilor recente în acest domeniu. La rândul lor, ratele de 

fertilitate mai mari ar duce la creșterea populației și, pe termen 

lung, la creșterea ofertei de muncă. Studiul a calculat că ratele 

de fertilitate ar crește cu 0-8 % până în 2030. Se estimează că, 

până în 2050, creșterea fertilității ar determina o creștere a nu-

mărului de persoane aflate în câmpul muncii cu 1,3-2,6 milioane 

de oameni. Creșterea numărului de persoane cu loc de muncă 

este deosebit de importantă în lumina proiecțiilor demografice 

actuale ale UE, care prevăd o creștere semnificativă a numărului 

de vârstnici inactivi pe piața muncii (Strategia Europa 2020).

Disparitatea de gen: o oportunitate ratată de 
creștere macroeconomică?

Egalitatea de gen reprezintă un angajament politic cu tradiție 

al Uniunii Europene. Totuși, disparitățile de gen persistă în mai 

multe domenii, subminând oportunitățile economice ale fe-

meilor și afectând economia în ansamblu.

Pe parcursul vieții femeilor se întâlnește o combinație de factori 

care contribuie la menținerea disparităților:

 ■ segregarea pe sexe a opțiunilor educaționale;

 ■ participarea redusă la forța de muncă;

 ■ remunerarea mai scăzută;

 ■ precaritatea locurilor de muncă;

 ■ împărțirea inegală a responsabilităților neremunerate din 

gospodărie.

Inegalitățile persistente au un cost semnificativ pentru femei și 

bărbați, pentru angajatori și întreaga societate, având ca rezul-

tat utilizarea insuficientă a unei mari cantități de talent.

Disparitatea de gen în Europa: fapte și cifre 
importante (2015)

 ■ Femeile sunt în continuare subreprezentate în sectoa-

rele STIM. În aceste domenii, 75 % dintre studenți sunt 

bărbați.

 ■ În medie, decalajul în materie de ocupare dintre femei 

și bărbați este de 11,6 % în UE și crește odată cu numă-

rul de copii din gospodărie.

 ■ Suprareprezentarea femeilor în munca cu fracțiune 

de normă afectează nu numai implicarea lor pe piața 

forței de muncă, ci și riscul de sărăcie sau excluziune 

socială. În 2015, în medie, lucrau cu fracțiune de normă 

32,1 % dintre femei, față de doar 8,9 % dintre bărbați.

 ■ Și procentul femeilor angajate cu fracțiune de normă 

crește odată cu numărul copiilor pe care îi au. 39 % dintre 

femeile din întreaga UE au declarat că principalul motiv 

pentru care nu caută un loc de muncă este „îngrijirea co-

piilor sau a unor adulți aflați în incapacitate”, în timp ce 

doar 4 % dintre bărbați s-au aflat în această situație.

 ■ În medie, în UE femeile câștigă cu 16,1 % mai puțin 

decât bărbații, ceea ce înseamnă că ar trebui să lucreze 

cu aproximativ 40 de zile mai mult pe an (sau până la 

sfârșitul lunii februarie) pentru a egala câștigurile obți-

nute de bărbați până la sfârșitul anului anterior (Euros-

tat, 2016a, 2016b).
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Despre studiu
Studiul privind beneficiile economice ale egalității de gen este unic în contextul UE. Este primul de acest tip care utilizează un model 

econometric riguros pentru a estima o gamă largă de beneficii macroeconomice ale egalității de gen în mai multe domenii vaste, 

cum ar fi educația, activitatea pe piața muncii și salariile.

Rezultatele generale ale studiului arată că o mai mare egalitate de gen ar duce la:

 ■ crearea unui număr cuprins între 6,3 milioane și 10,5 milioane de noi locuri de muncă până în 2050, dintre care aproximativ 

70 % ar fi ocupate de femei;

 ■ efecte pozitive asupra PIB-ului, care cresc odată cu trecerea timpului;

 ■ un PIB pe cap de locuitor cu până la aproape 10 % mai mare în 2050.

Studiul folosește modelul macroeconomic E3ME pentru a estima impactul economic al îmbunătățirii egalității de gen. E3ME este un 

model macroeconomic empiric adaptat în mod specific pentru a modela rezultate la nivelul UE și al statelor membre.

Rezultatele studiului privind beneficiile economice ale egalității de gen în UE cuprind nouă publicații:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches (Analiza 

literaturii de specialitate: dovezile existente cu privire la beneficiile sociale și economice ale egalității de gen și abordările 

metodologice)

2. EU and EU Member State overviews (Sinteze privind Uniunea Europeană și statele sale membre)

3. Report on the empirical application of the model (Raport privind aplicarea empirică a modelului)

4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Producerea dovezilor: document de infor-

mare privind cadrul teoretic și modelul)

5. Producerea dovezilor: fișă informativă privind cadrul teoretic și modelul

6. Beneficiile economice ale egalității de gen în contextul politicilor UE: document de informare

7. Impactul economic global al egalității de gen: document de informare

8. Generarea de creștere economică prin egalitatea de gen în cadrul învățământului STIM: document de informare

9. Generarea de creștere economică prin eliminarea disparității de gen în activitatea pe piața muncii și în remunerare: document 

de informare

Toate publicațiile, rezultatele detaliate ale studiului și metodologia pot fi găsite pe site-ul EIGE.


