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Panākot uzlabojumus dzimumu līdztiesības jomā, dau-
dzējādā ziņā ieguvējs ir ikviens iedzīvotājs un visa sabied-
rība kopumā. Ja ES būtu lielāka dzimumu līdztiesība, laika 
gaitā pieaugtu spēcīga un pozitīva ietekme uz IKP, palie-
linātos nodarbinātības un ražīguma līmenis un tiktu rasti 
risinājumi ES sabiedrības novecošanas problēmai.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) pētījumā par 
ekonomiskajiem ieguvumiem no dzimumu līdztiesības 

gūti jauni un pārliecinoši pierādījumi, kas apliecina, ka 
dzimumu līdztiesība pozitīvi ietekmē tādas jomas kā 
STEM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemā-
tika) izglītību, darba tirgus aktivitāti un algas. Tāpat tajā 
secināts, ka labvēlīgāks iznākums ir gaidāms tad, ja risi-
na dažādus dzimumu nelīdztiesības aspektus kopumā, 
nevis katru atsevišķi, jo dzimumu līdztiesība vienā jomā 
plašāk ietekmē arī citas jomas.

Kādi ir ekonomiskie ieguvumi no dzimumu 
līdztiesības?
Augstāki nodarbinātības rādītāji un 
vairāk darbavietu

ES nodarbinātības rādītāji strauji pieaugs tad, ja sievietēm 
būs vienlīdzīgākas iespējas STEM izglītībā un darba tirgū. 
Tādējādi ES nodarbinātības rādītājs līdz 2030. gadam pie-
augtu par 0,5–0,8 procentpunktiem, bet līdz 2050. ga-
dam pieaugtu par 2,1–3,5 procentpunktiem. Ja veiktu 
ievērojamus uzlabojumus dzimumu līdztiesības jomā, 
ES nodarbinātības rādītājs 2050. gadā sasniegtu gandrīz 
80 %. Ja vairāk sieviešu pievienotos darbaspēkam un/vai 
iegūtu izglītību jomās, kurās trūkst kvalificētu darbinieku, 

ar labām nākotnes nodarbinātības izredzēm, piemēram, 
STEM jomā, viņas atrastu darbu un sniegtu nozīmīgu ie-
guldījumu ekonomikā. Šāds pavērsiens ļautu palielināt 
algas sievietēm un samazināt darba samaksas atšķirību. 
Vienlīdzīgākam vīriešu un sieviešu darba samaksas līme-
nim var arī būt svarīga nozīme, lai piesaistītu vairāk sievie-
šu darbaspēka tirgum.

Samazinot vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību 
ES, varētu radīt tik daudz jaunu darbavietu, cik patlaban ir 
vidēji lielā Eiropas valstī.

Dzimumu līdztiesības ekonomiskie  
ieguvumi Eiropas Savienībā

Dzimumu līdztiesības vispārējā ietekme uz ekonomiku

1. attēls. Labākas dzimumu līdztiesības ietekme uz nodarbinātību
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Uzlabojot dzimumu līdztiesību, 2050. gadā varētu būt 
10,5 miljoni jaunu darbavietu gan sievietēm, gan vīrie-
šiem. Aptuveni 70 % šo darbavietu strādātu sievietes, to-
mēr ilgtermiņā izlīdzinātos vīriešu un sieviešu nodarbinā-
tības rādītāji, 2050. gadā sasniedzot 80 % nodarbinātības 
līmeni. Jauno darbavietu skaits aptuveni atbilst kopējam 
darbavietu skaitam Nīderlandē.

Īpaši svarīgas ir sieviešu aizpildītās jaunās darbavietas, 
jo tās palīdzētu mazināt nabadzību, proti, īstenot vienu 
no stratēģijas “Eiropa 2020” galvenajām prioritātēm. EIGE 
jaunākā pētījuma par sievietēm un nabadzību rezultāti 
liecina, ka sievietes kopumā biežāk skar nabadzība nekā 
vīriešus, jo viņām ir zemākas nodarbinātības un atalgoju-
ma izredzes (EIGE, 2016). Tāpēc iesaistīšanās darba tirgū 
samazina sieviešu nabadzības risku.

IKP pieaugums

Dzimumu līdztiesībai ir spēcīga, pozitīva ietekme uz IKP, 
kas laika gaitā palielinās un var pārspēt citus intervences 
pasākumus darba tirgus un izglītības jomā.

Uzlabojot dzimumu līdztiesību, līdz 2050. gadam ES IKP 
uz vienu iedzīvotāju palielinātos par 6,1–9,6 % jeb par 
1,95–3,15 triljoniem EUR. Šis pieaugums būtu pama-
nāms jau 2030. gadā, kad IKP uz vienu iedzīvotāju būtu 
palielinājies par 2 %. Pārmaiņu pamatā galvenokārt būtu 
augstāks sieviešu nodarbinātības rādītājs un tas, ka sie-
vietes pievērstos ražīgākām darbavietām STEM jomā.

Dzimumu līdztiesības politika spēcīgāk ietekmē IKP sa-
līdzinājumā ar darba tirgus un izglītības politiku. Tāpēc 
dzimumu līdztiesība ir viens no tiem politikas pasāku-
miem, kam ir tieša saistība ar ekonomikas izaugsmes vei-
cināšanu. Piemēram, nesenā Izglītības, jaunatnes, sporta 
un kultūras ĢD pētījumā tika konstatēts, ka, uzlabojot 
iegūto izglītības līmeni ES dalībvalstīs, ES IKP 2050. gadā 
palielinātos par 2,2 % (Izglītības, jaunatnes, sporta un kul-
tūras ĢD, 2016), kas ir daudz mazāk nekā prognozētais 
pieaugums gadījumā, ja uzlabotu dzimumu līdztiesību.

Lielāki ieguvumi tām dalībvalstīm, kurās 
veic uzlabojumus dzimumu līdztiesības 
jomā

Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas aplēses par IKP pieaugumu, 
kura pamatā ir uzlabojumi dzimumu līdztiesības jomā, 
jo aplēses atkarīgas no pašreizējā dzimumu līdztiesības 
līmeņa. Kopumā rezultāti ir ļoti pozitīvi — dažās dalībval-
stīs IKP palielinājies aptuveni par 4 %, bet citās IKP pieau-
gums pārsniedz 10 %.

Parasti visvairāk tiek ietekmētas tās dalībvalstis, kur dzi-
mumu līdztiesībai (1) ir zema prioritāte. Pētījums liecina, 
ka šīs dalībvalstis būtu ieguvējas, ja risinātu dzimumu 
līdztiesības jautājumu. Tas ir īpaši svarīgi ES integrējošas 
izaugsmes kontekstā, kuras mērķis ir mazināt reģionu at-
šķirības un panākt, lai visā ES būtu pieejami izaugsmes 
sniegtie ieguvumi.

(1) Dalībvalstu grupēšanas pamatā ir EIGE dzimumu līdztiesības 
indekss.

2. attēls. Uzlabotas dzimumu līdztiesības ietekme uz IKP uz vienu iedzīvotāju

Strauji uzlabojumi dzimumu līdztiesības jomā Lēni uzlabojumi dzimumu līdztiesības jomā

 IKP pieaugums par 1,5–2,2 % uz 
vienu iedzīvotāju
 IKP pieaugums par 0,45–0,74 
triljoniem EUR uz vienu iedzīvotāju

 IKP pieaugums par 6,1–9,6 % uz 
vienu iedzīvotāju  
 IKP pieaugums par 1,95–3,15 
triljoniem EUR uz vienu iedzīvotāju
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3. attēls. Dzimumu līdztiesības ietekme: dalībvalstu IKP atšķirības 2030. gadā

Panākot lielāku dzimumu līdztiesību tajās dalībvalstīs, 
kurās vēl daudz jāpaveic šajā jomā, var nodrošināt vērā 
ņemamus ekonomikas uzlabojumus. Paredzams, ka šo 
dalībvalstu IKP līdz 2050. gadam palielināsies aptuveni 
par 12 %, ja tajās uzlabos dzimumu līdztiesību.

Samazinot dzimumu nelīdztiesību, visvairāk ieguvumu ir 
tām dalībvalstīm, kurās patlaban ir ierobežoti pasākumi 
dzimumu līdztiesības jomā.

Panākumiem bagātākās dalībvalstis dzimumu līdztiesī-
bas jomā jau ir sasniegušas augstu dzimumu līdztiesības 
līmeni, tāpēc jau tagad bauda attiecīgos ekonomiskos 
ieguvumus. Tomēr pat šīs dalībvalstis var radīt papildu 
ekonomiskos ieguvumus, ja turpinās uzlabot dzimumu 
līdztiesību, daudzkārt sasniedzot aptuveni par 4 % lielāku 
IKP.

1. grupa: augsts dzimumu līdztiesības ietekmes līmenis
2. grupa: vidējs dzimumu līdztiesības ietekmes līmenis
3. grupa: neliels dzimumu līdztiesības ietekmes līmenis
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Augstāka konkurētspēja

Uzlabojumi dzimumu līdztiesības jomā var ilgtermiņā 
paaugstināt ES ekonomikas konkurētspēju.

Pasākumi dzimumu līdztiesības jomā var palīdzēt uzlabot 
potenciālo ekonomikas ražīgumu un samazināt cenas. 
Veicot šos pasākumus, ES varētu saražot vairāk preču 
un pakalpojumu iekšzemē, kā arī kļūt konkurētspējīgāka 
starptautiskajā tirgū. Rezultātā uzlabotos tirdzniecības bi-
lance, jo 2050. gadā ES eksports palielinātos par 1,6–2,3 % 
un imports samazinātos par 0,4–0,7 %. Tādējādi starptau-
tiskā tirdzniecība atbilstoši stratēģijai “Eiropa 2020” jopro-
jām būtu viens no ES izaugsmes dzinējspēkiem.

ES sabiedrības novecošanas problēmu 
risināšana

Var uzskatīt, ka dzimumu līdztiesības uzlabojumi izglītībā, 
lielāka iesaistīšanās darba tirgū un līdzsvarotāks neapmak-
sāta darba sadalījums starp vīriešiem un sievietēm palīdz 
paaugstināt dzimstības rādītājus, ko atspoguļo kāda ne-
sen šajā jomā veikta pētījuma rezultāti. Savukārt augstāki 
dzimstības rādītāji vairo iedzīvotāju skaitu un ilgtermiņā 
nodrošina lielāku darbaspēka piedāvājumu. Pētījumā ap-
rēķināts, ka 2030. gadā būs par 0–8 % lielāki dzimstības 
rādītāji. Aplēses liecina, ka, pateicoties augstākam dzimstī-
bas līmenim, 2050. gadā būs par 1,3–2,6 miljoniem vairāk 
darbinieku. Lielākam darbaspēkam ir īpaši liela nozīme, 
ņemot vērā pašreizējās ES demogrāfiskās prognozes, ka 
nākotnē ievērojami palielināsies gados vecāku cilvēku 
skaits, kuri nav aktīvi darba tirgū (stratēģija “Eiropa 2020”).

Vai dzimumu nelīdztiesība ir neizmantota 
makroekonomikas izaugsmes iespēja?
Dzimumu līdztiesība ilglaicīgi ir Eiropas Savienības poli-
tikas apņemšanās. Tomēr dažās jomās pastāv dzimumu 
nelīdztiesība, kavējot sieviešu ekonomiskās iespējas un 
ietekmējot pasaules ekonomiku.

Pastāvīgu nelīdztiesību rada vairāki faktori sievietes dzīvē:

 ■ izglītības segregācija pēc dzimuma;

 ■ zems iesaistīšanās līmenis darbaspēka tirgū;

 ■ zemāks atalgojums;

 ■ nestabila nodarbinātība;

 ■ neapmaksāto pienākumu nevienlīdzīga sadale 
mājsaimniecībā.

Sievietes, vīrieši, darba devēji un visa sabiedrība kopumā 
dārgi maksā par pastāvīgu nelīdztiesību, jo netiek izman-
tota liela daļa potenciāla talanta.

Dzimumu nelīdztiesība Eiropā: svarīgākie fakti 
un skaitļi (2015. g.)

 ■ STEM nozarēs joprojām ir nepietiekams sieviešu 
īpatsvars. Šajā jomā 75 % studentu ir vīrieši.

 ■ Vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeņa atšķirī-
ba ES vidēji ir 11,6 %, kas ir lielāka tajās mājsaim-
niecībās, kur ir vairāk bērnu.

 ■ Pārāk lielais sieviešu īpatsvars nepilna laika dar-
bavietās ne vien ietekmē viņu iesaistīšanos darba 
tirgū, bet arī pakļauj viņas lielākam nabadzības 
vai sociālās atstumtības riskam. Nepilna laika dar-
bu 2015. gadā strādāja 32,1 % sieviešu salīdzinā-
jumā ar 8,9 % vīriešu.

 ■ Līdz ar lielāku skaitu bērnu sievietēm ir arī aug-
stāki nepilna laika nodarbinātības rādītāji. 39 % 
sieviešu ES norādīja, ka galvenais iemesls, kāpēc 
viņas nemeklē darbu, ir tas, ka viņām “jāpieskata 
bērni vai rīcībnespējīgi pieaugušie”, savukārt tikai 
4 % vīrieši minēja šo iemeslu.

 ■ ES mērogā sievietes pelna vidēji par 16,1 % ma-
zāk nekā vīrieši, kas nozīmē, ka viņām būtu jāstrā-
dā aptuveni par 40 dienām gadā vairāk (jeb līdz 
februāra beigām), lai saņemtu tikpat, cik vīrieši 
nopelna līdz iepriekšējā gada beigām (Eurostat, 
2016a, 2016b).
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir ES zināšanu centrs dzimumu līdztiesības jautājumos. EIGE atbalsta politikas 
veidotājus un attiecīgās iestādes centienos panākt, lai sieviešu un vīriešu līdztiesība kļūst par visu Eiropas iedzīvotāju realitāti, 
sniedzot viņiem konkrētas zināšanas, kā arī salīdzināmus un uzticamus datus par dzimumu līdztiesību Eiropā.
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Par pētījumu
Pētījums par dzimumu līdztiesības veicinātajiem ekonomiskajiem ieguvumiem ES kontekstā ir unikāls. Tas ir pirmais 
šāda veida pētījums, kurā izmantots stabils ekonometriskais modelis, lai aplēstu dzimumu līdztiesības veicinātus plaša 
spektra makroekonomiskos ieguvumus vairākās plašās jomās, tādās kā izglītība, darba tirgus aktivitāte un atalgojums.

Kopējie pētījuma rezultāti liecina, ka uzlabojumi dzimumu līdztiesības jomā sekmētu:

 ■ 6,3–10,5 miljonus papildu darbavietu līdz 2050. gadam, un aptuveni 70 % no šīm darbavietām būtu nodarbinātas 
sievietes;

 ■ pozitīvu ietekmi uz IKP, kas laika gaitā augtu;
 ■ IKP pieaugumu uz vienu iedzīvotāju 2050. gadā līdz gandrīz 10 %.

Lai aplēstu uzlabojumu dzimumu līdztiesībā ietekmi uz ekonomiku, pētījumā tika izmantots makroekonomiskais mo-
delis E3ME. E3ME ir empīrisks makroekonomiskais modelis, kas īpaši pielāgots rezultātu modelēšanai ES un dalībvalstu 
līmenī.

Pētījuma par dzimumu līdztiesības veicinātajiem ekonomiskajiem ieguvumiem Eiropas Savienībā rezultāti ietver devi-
ņas publikācijas.

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches 
(Literatūras pārskats: pašreizējie pierādījumi par dzimumu līdztiesības veicinātiem sociālajiem un ekonomiskajiem 
ieguvumiem un metodoloģiskās pieejas)

2. Report on the empirical application of the model (Ziņojums par modeļa empīrisko izmantošanu)
3. EU and EU Member State overviews (Pārskati par ES un ES dalībvalstīm) 
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Kā tika iegūti dati: informatīvs 

dokuments par teorētiskajiem pamatprincipiem un modeli)
5. Kā tika iegūti dati: faktu lapa par teorētiskajiem pamatprincipiem un modeli
6. Dzimumu līdztiesības ietekme uz ekonomiku ES politikas kontekstā: informatīvs dokuments
7. Dzimumu līdztiesības vispārējā ietekme uz ekonomiku: informatīvs dokuments
8. Kā dzimumu līdztiesība STEM izglītībā sekmē ekonomisko izaugsmi: informatīvs dokuments
9. Kā atšķirību novēršana dzimumu darba tirgus aktivitātē un atalgojumā sekmē ekonomisko izaugsmi: informatīvs 

dokuments

Visas publikācijas, sīki pētījuma rezultāti un metodoloģija ir pieejami EIGE tīmekļa vietnē.


