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Het verbeteren van gendergelijkheid heeft veel positieve effec

ten, zowel op individuen als op de hele samenleving. Meer 

 gendergelijkheid in de EU zou sterke positieve effecten hebben 

op het bbp die in de loop der tijd verder zouden toenemen, 

zou leiden tot meer werkgelegenheid en een hogere produc

tiviteit, en zou een antwoord kunnen bieden op de problemen 

van de vergrijzing waarmee de EU kampt.

Een studie van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE) naar de „economische voordelen van gendergelijkheid” 

levert nieuw en sterk bewijs voor de positieve gevolgen van 

het verminderen van de genderkloof in onderwijs op het 

 gebied van STEM (wetenschap, technologie, techniek en wis

kunde), de arbeidsmarkt en de lonen. Uit de studie blijkt tevens 

dat het tegelijkertijd aanpakken van verschillende aspecten 

van de genderkloof tezamen waarschijnlijk positievere effecten 

zal hebben dan het aanpakken van elk aspect van de gender

kloof afzonderlijk, omdat gendergelijkheid op het ene gebied 

doorwerkt op andere gebieden.

Wat zijn de economische voordelen van 
gendergelijkheid?

Meer werkgelegenheid en meer banen

De arbeidsparticipatie in de EU zal aanzienlijk toenemen als 

vrouwen gelijkere kansen hebben in STEMonderwijs en op de 

arbeidsmarkt. Dit zou leiden tot een groei in de arbeidspartici

patie in de EU van 0,50,8 procentpunt in 2030 en tot een groei 

van 2,13,5 procentpunt in 2050. In 2050 zou de arbeidsparti

cipatie in de EU bijna 80 % bereiken als de gendergelijkheid 

substantieel wordt verbeterd. Als meer vrouwen zich bij de 

beroepsbevolking voegen en/of zich laten opleiden op gebie

den zoals STEM, die kampen met een tekort aan vakmensen en 

goede vooruitzichten op werk bieden, hebben ze een goede 

kans om werk te vinden en een wezenlijke bijdrage aan de eco

nomie te leveren. Dit zou bijdragen aan hogere inkomsten voor 

vrouwen en vermindering van de loonverschillen tussen man

nen en vrouwen. Daarnaast zou met een kleiner loonverschil 

tussen mannen en vrouwen de arbeidsmarkt voor vrouwen 

een stuk aantrekkelijker worden.

Het overbruggen van de genderkloof in de EU zou evenveel nieuwe 
banen creëren als er zijn in een middelgroot Europees land.

Economische voordelen van 
gendergelijkheid in de Europese Unie

Algemene economische gevolgen van gendergelijkheid

Figuur 1. Het effect van meer gendergelijkheid op de werkgelegenheid
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Verbeteringen in gendergelijkheid zouden leiden tot 10,5 mil

joen extra banen in 2050, wat ten goede zou komen aan zowel 

mannen als vrouwen. Ongeveer 70 % van deze banen zou door 

vrouwen worden ingenomen, maar de arbeidsparticipatie van 

mannen en vrouwen zal op den duur in evenwicht komen, met 

een arbeidsparticipatie van 80 % in 2050. Het aantal nieuwe 

banen komt ongeveer overeen met het aantal huidige banen 

in Nederland.

Vooral nieuwe banen voor vrouwen zijn belangrijk, omdat 

hiermee armoede kan worden verminderd, een van de belang

rijkste prioriteiten van de Europa 2020strategie. Zoals blijkt uit 

de recente studie van EIGE naar vrouwen en armoede, worden 

vrouwen over het algemeen vaker getroffen door armoede dan 

mannen vanwege ongunstiger vooruitzichten wat betreft werk 

en salaris (EIGE, 2016). Door werk wordt het risico op armoede 

voor vrouwen verlaagd.

Toegenomen bbp

Gendergelijkheid heeft sterke positieve effecten op het bbp, die 
in de loop van de tijd toenemen en groter kunnen worden dan 
de effecten van andere interventies op de arbeidsmarkt en in het 
onderwijs.

Het verbeteren van gendergelijkheid in de EU zou leiden tot 

een toename van het bbp per hoofd van de bevolking met 

6,1 %9,6 % in 2050, wat neerkomt op 1,95 tot 3,15 biljoen EUR. 

In 2030 zou het bbp per hoofd van de bevolking met maxi

maal 2 % zijn toegenomen, wat dus al een duidelijke toename 

is. Deze toename is voornamelijk een gevolg van de verbeterde 

arbeidsparticipatie van vrouwen en het feit dat vrouwen door

stromen in productievere STEMbanen.

In vergelijking met arbeidsmarkt en opleidingsbeleid heeft 

 beleid op het gebied van gendergelijkheid een sterk effect 

op het bbp. Gendergelijkheid is dan ook een zeer relevante 

 beleidsmaatregel voor het bevorderen van economische groei. 

Uit een recente studie van het DG Onderwijs, Jongerenzaken, 

Sport en Cultuur blijkt bijvoorbeeld dat verbeteringen in 

onderwijsprestaties in alle EUlidstaten zouden leiden tot een 

toename van 2,2 % in het bbp van de EU in 2050 (DG Onderwijs, 

Jongerenzaken, Sport en Cultuur, 2016). Dit is een stuk lager dan 

het voorziene effect van verbeteringen in gendergelijkheid.

Lidstaten die gendergelijkheid 
verbeteren zullen hiervan grotere 
voordelen ondervinden

De geschatte bbpeffecten van toegenomen gendergelijkheid 

variëren aanzienlijk tussen lidstaten, afhankelijk van het huidige 

niveau van gendergelijkheid. Over het geheel genomen zijn de 

resultaten zeer positief. In sommige lidstaten is sprake van een 

toename in het bbp van ongeveer 4 % en in andere van meer 

dan 10 %.

De grootste effecten zijn doorgaans te zien in lidstaten waar 

gendergelijkheid (1) een lage prioriteit heeft. Uit het onderzoek 

blijkt dat deze lidstaten grote winst zouden behalen door 

gendergelijkheid op de agenda te zetten. Dit is met name 

belangrijk in de context van inclusieve groei in de EU, waarmee 

wordt beoogd de verschillen tussen de regio’s te verminderen en 

alle delen van de EU van de voordelen van groei te laten profiteren.

1 De samenvoeging van lidstaten is gebaseerd op de gendergelijk
heidsindex van EIGE.

Figuur 2. Het effect van verbeterde gendergelijkheid op het bbp per hoofd van de bevolking
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Figuur 3. Effect van gendergelijkheid: verschillen in bbp tussen lidstaten in 2030

Lidstaten met veel ruimte voor verbetering kunnen door 

middel van meer gendergelijkheid aanzienlijke economische 

verbeteringen tot stand brengen. Gemiddeld leidt verbeterde 

gendergelijkheid in deze lidstaten tot een toename van het 

bbp met ongeveer 12 % in 2050.

Lidstaten die momenteel weinig aan gendergelijkheid doen, 
hebben het meest te winnen bij het overbruggen van de 
genderkloof.

De lidstaten die op het gebied van gendergelijkheid 

het best presteren, hebben al een behoorlijk niveau van 

gendergelijkheid bereikt en profiteren daarom al in enige mate 

van de daarmee samenhangende economische voordelen. 

Verdere verbetering in gendergelijkheid kan zelfs in deze 

lidstaten extra economische winst opleveren, vaak oplopend 

tot ongeveer 4 % van het bbp.

Groep 1: grote effecten van gendergelijkheid
Groep 2: middelgrote effecten van gendergelijkheid
Groep 3: geringe effecten van gendergelijkheid
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Toename van het concurrentievermogen

Verbeterde gendergelijkheid kan het concurrentievermogen van 
de Europese economie op de lange termijn versterken.

Maatregelen ten behoeve van gendergelijkheid kunnen leiden 

tot een hogere potentiële productiecapaciteit van de econo

mie en tot lagere prijzen. Volgend op deze ontwikkelingen 

zou de EU in staat zijn meer goederen en diensten op eigen 

grondgebied te produceren en tevens concurrerender worden 

op internationale markten. Een en ander zou leiden tot verbe

teringen in de handelsbalans, met een toename van de export 

vanuit de EU van 1,6 %2,3 % en een afname van de import van 

0,4 %0,7 % in 2050. Het zou dan ook bijdragen aan behoud van 

de internationale handel als een van de belangrijkste aanjagers 

van groei in de EU, overeenkomstig de Europa 2020strategie.

Omgaan met het vraagstuk van de 
vergrijzing in de EU

Op basis van recent onderzoek op dit gebied wordt aangeno

men dat verbeterde gendergelijkheid in het onderwijs, meer 

arbeidsmarktparticipatie en een evenwichtiger verdeling van 

onbetaald werk tussen mannen en vrouwen leidt tot een toe

name van de vruchtbaarheid. Hogere vruchtbaarheidscijfers 

leiden op hun beurt tot een grotere bevolking en een toename 

van het arbeidsaanbod op de lange termijn. In het onderzoek 

werd berekend dat de vruchtbaarheidscijfers met 0 % tot 8 % 

zouden toenemen in 2030. Verhoogde vruchtbaarheid leidt 

naar schatting tot een toename van de werkgelegenheid voor 

1,3 tot 2,6 miljoen mensen in 2050. Meer mensen aan het werk 

is met name belangrijk in het licht van de huidige demografi

sche prognoses voor de EU, die een aanzienlijke toename voor

zien van het aantal ouderen die niet actief zijn op de arbeids

markt (Europa 2020strategie).

De genderkloof: een gemiste kans voor macro-
economische groei?

Gendergelijkheid is al geruime tijd een vast beleidspunt van 

de Europese Unie. Op verschillende gebieden blijft echter een 

genderkloof bestaan, wat nadelig is voor zowel de economische 

kansen van vrouwen als voor de wereldeconomie.

Die hardnekkige ongelijkheid is het gevolg van een combinatie 

van factoren waar vrouwen in de loop van hun leven mee te 

maken krijgen:

 ■ gendersegregatie in opleidingskeuze;

 ■ lage participatie op de arbeidsmarkt;

 ■ lagere lonen;

 ■ onzeker werk;

 ■ ongelijke verdeling van onbetaalde taken in het 

huishouden.

De hardnekkige ongelijkheid brengt aanzienlijke kosten 

met zich mee voor vrouwen, mannen, werkgevers en de 

maatschappij als geheel, en heeft tot gevolg dat veel talent 

ongebruikt blijft.

De genderkloof in Europa: belangrijkste 
feiten en cijfers (2015)

 ■ Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in 

de STEMsectoren. Op deze gebieden is 75 % van de 

studenten man.

 ■ Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en 

vrouwen is in de EU gemiddeld 11,6 % en neemt toe 

naargelang het aantal kinderen in het huishouden.

 ■ De oververtegenwoordiging van vrouwen in deeltijd

werk heeft niet alleen gevolgen voor hun aandeel in 

de arbeidsmarkt, maar ook voor het risico dat zij wor

den geconfronteerd met armoede of sociale uitslui

ting. In 2015 werkte gemiddeld 32,1 % van de vrou

wen in deeltijd, tegenover 8,9 % van de mannen.

 ■ De arbeidsparticipatie in deeltijd van vrouwen neemt 

ook toe naargelang het aantal kinderen dat ze heb

ben. Van de vrouwen in de hele EU meldde 39 % dat 

de voornaamste reden om niet naar werk te zoeken 

was „zorgen voor kinderen of zieke of invalide volwas

senen”, vergeleken met slechts 4 % van de mannen.

 ■ Vrouwen verdienen gemiddeld over de hele EU 16,1 % 

minder dan mannen, wat betekent dat ze ongeveer 

40 dagen per jaar meer moeten werken (ofwel tot het 

einde van februari) om hetzelfde te verdienen als wat 

mannen aan het eind van het voorafgaande jaar heb

ben verdiend (Eurostat, 2016a, 2016b).
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Over het onderzoek
Het onderzoek naar de economische voordelen van gendergelijkheid is in de EUcontext uniek. Het is het eerste in zijn soort dat 

gebruikmaakt van een robuust econometrisch model om een berekening te maken van een brede waaier aan macroeconomische 

voordelen van gendergelijkheid op diverse veelomvattende gebieden zoals onderwijs, arbeidsparticipatie en lonen.

Algemeen gesteld laten de onderzoeksresultaten zien dat een grotere gendergelijkheid zou leiden tot:

 ■ tussen de 6,3 miljoen en 10,5 miljoen extra banen in 2050, waarvan ongeveer 70 % zou worden ingevuld door vrouwen;

 ■ positieve effecten op het bbp die in de loop van de tijd toenemen;

 ■ een stijging van het bbp per hoofd met bijna 10 % tegen 2050.

In het onderzoek werd met behulp van het macroeconomische model E3ME een berekening gemaakt van de economische 

effecten van een verbeterde gendergelijkheid. E3ME is een empirisch macroeconomisch model dat specifiek is ontworpen om 

resultaten op EU en lidstaatniveau te modelleren.

Het onderzoek naar de economische voordelen van gendergelijkheid in de EU heeft negen publicaties opgeleverd:

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

tuuronderzoek: bewijs met betrekking tot de sociale en economische voordelen van gendergelijkheid en methodologische 

benaderingen).

2. EU and EU Member State overviews (Overzichten op het niveau van de EU en de EUlidstaten).

3. Report on the empirical application of the model (Verslag over de empirische toepassing van het model).

4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Hoe het bewijsmateriaal tot stand kwam: 

briefingdocument over het theoretisch kader en model).

5. Hoe het bewijsmateriaal tot stand kwam: factsheet over het theoretisch kader en model.

6. Economische effecten van gendergelijkheid in de EUbeleidscontext: briefingdocument.

7. Economische effecten van gendergelijkheid: briefingdocument.

8. Hoe gendergelijkheid in STEMonderwijs leidt tot economische groei: briefingdocument.

9. Hoe het dichten van de  genderkloven op het gebied van arbeidsparticipatie en beloning leidt tot economische groei: 

briefingdocument.

Alle publicaties, uitgebreide onderzoeksresultaten en de gehanteerde methodologie zijn te vinden op de website van EIGE.
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