
Zlepšení rovnosti žen a mužů má mnoho pozitivních do-
padů na jedince i na společnost jako celek. EU, v níž by 
byla větší rovnost žen a mužů, by se těšila silným a po-
zitivním dopadům na HDP, které by s časem rostly, vyšší 
míře zaměstnanosti a produktivity a mohla by reagovat 
na úkoly související se stárnutím obyvatelstva v EU.

Ve studii Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 
(dále jen „EIGE“) týkající se tématu ekonomických výhod 

rovnosti žen a mužů jsou předloženy spolehlivé nové 
důkazy, které prokazují pozitivní dopady snižování nerov-
nosti žen a mužů v oblasti STEM (přírodní vědy, technolo-
gie, inženýrství a matematika), vzdělávání, aktivity na trhu 
práce a mezd. Rovněž ukazují, že řešit různá hlediska gen-
derových rozdílů jako společný celek bude pravděpodob-
ně mít pozitivnější dopady než samostatné řešení jednot-
livých hledisek těchto rozdílů, protože genderové rozdíly 
v jedné oblasti mají vedlejší účinky v jiných oblastech.

Jaké jsou ekonomické přínosy rovnosti žen 
a mužů?
Vyšší zaměstnanost a více pracovních 
míst

Míra zaměstnanosti v EU se skokově zvýší, pokud bu-
dou mít ženy rovnější příležitosti ve vzdělávání v oblasti 
STEM a na trhu práce. Vedlo by to k růstu míry zaměst-
nanosti v EU o 0,5–0,8 procentního bodu do roku 2030 
a o 2,1–3,5 procentního bodu do roku 2050. V roce 2050 
by míra zaměstnanosti v EU dosáhla téměř 80 %, pokud 
by došlo k významným zlepšením v rovnosti žen a mužů. 
Jestliže se více žen přidá k pracovní síle nebo získá vzdě-
lání v oblastech, kde panuje nedostatek kvalifikací a které 

mají do budoucna dobrou perspektivu zaměstnanosti, 
jako je STEM, je pravděpodobné, že získají zaměstnání 
a významně přispějí k ekonomice. Takový krok by přispěl 
ke zvýšení výdělků a snížení rozdílů v odměňování žen 
a mužů. Snížení rozdílů v odměňování žen a mužů také 
může hrát významnou roli při lákání většího počtu žen 
mezi ekonomicky aktivní obyvatele.

Zmenšování genderových rozdílů by v EU vytvořilo tolik 
nových pracovních míst, kolik jich je ve středně velké 
evropské zemi.

Ekonomické přínosy rovnosti žen 
a mužů v Evropské unii

Celkové ekonomické dopady rovnosti žen a mužů

Obrázek 1. Vliv lepší rovnosti žen a mužů na zaměstnanost
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Zlepšování rovnosti žen a mužů by vedlo k vytvoření dal-
ších 10,5 milionu pracovních míst do roku 2050, z čehož 
by měli prospěch ženy i muži. Okolo 70 % těchto pra-
covních míst by zaplnily ženy, zaměstnanost žen a mužů 
se však v dlouhodobém výhledu srovná a do roku 2050 
bude dosaženo přibližně 80% míry zaměstnanosti. Počet 
nových pracovních míst zhruba odpovídá počtu pracov-
ních míst v Nizozemsku.

Nová pracovní místa obsazená ženami jsou obzvláště 
důležitá, protože mohou pomoci ke snižování chudoby, 
což je jednou z priorit strategie Evropa 2020. Jak ukazují 
zjištění nedávné studie institutu EIGE o ženách a chudo-
bě, ženy jsou obvykle kvůli nižší zaměstnanosti a nižším 
mzdovým vyhlídkám chudobou postiženy více než muži 
(EIGE, 2016). Mít zaměstnání tak snižuje riziko chudoby 
žen.

Zvýšení HDP

Rovnost žen a mužů má silné a pozitivní dopady na HDP, 
které rostou v čase a mohou převýšit dopady dalších 
zásahů v oblasti trhu práce nebo vzdělávání.

Do roku 2050 by zlepšení rovnosti žen a mužů vedlo v EU 
ke zvýšení HDP na obyvatele o 6,1–9,6 %, což znamená 
1,95–3,15 bilionu EUR. Zvýšení by bylo patrné už v roce 
2030, neboť do té doby by se HDP na obyvatele zvýšil až 
o 2 %. Toto zvýšení je především výsledkem lepší míry za-
městnanosti žen a jejich přechodem do produktivnějších 
pracovních míst v oblasti STEM.

Politiky v oblasti rovnosti žen a mužů mají větší dopad 
na HDP než politiky v oblasti trhu práce nebo vzdělává-
ní. Rovnost žen a mužů je tudíž vysoce relevantním po-
litickým opatřením na podporu hospodářského růstu. 
Nedávná studie GŘ pro vzdělávání, mládež, sport a kul-
turu například ukázala, že zlepšení úrovně dosaženého 
vzdělání ve všech členských státech EU by vedlo k ná-
růstu HDP EU o 2,2 % v roce 2050 (GŘ pro vzdělávání, 
mládež, sport a kulturu, 2016), což je mnohem nižší údaj 
než dopad předpovídaný pro zlepšení v oblasti rovnosti 
žen a mužů.

Členské státy, které zvýší rovnost žen 
a mužů, budou požívat nejvíce výhod

Odhadované dopady vyšší rovnosti žen a mužů na HDP 
se mezi jednotlivými členskými státy značně liší podle 
jejich současné dosažené úrovně rovnosti. Celkově jsou 
výsledky velice pozitivní, u některých členských států vy-
chází nárůst HDP o 4 %, u jiných přesahuje 10 %.

Největší dopady jsou obvykle u členských států, kde má 
rovnost žen a mužů (1) nízkou prioritu. Studie ukazuje, že 
zařazením rovnosti žen a mužů do politické agendy by 
tyto členské státy získaly mnoho. To je důležité zejména 
v kontextu hospodářského růstu podporujícího sociální 
začlenění v EU, jehož cílem je snižovat rozdíly mezi regio-
ny a zajistit, aby z růstu měly prospěch všechny části EU.

(1) Rozčlenění členských států do skupin vychází z indexu rovnosti žen 
a mužů institutu EIGE.
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Obrázek 3. Dopad rovnosti žen a mužů: rozdíly v HDP mezi členskými státy v roce 2030

Členské státy, v nichž je velký prostor pro zlepšení, mo-
hou v důsledku větší rovnosti žen a mužů dosáhnout 
podstatných hospodářských zlepšení. Očekává se, že lep-
ší rovnost žen a mužů povede v těchto členských státech 
do roku 2050 ke zvýšení HDP v průměru přibližně o 12 %.

Snižování genderových rozdílů bude mít největší přínos 
pro ty členské státy, v nichž jsou v současnosti opatření 
rovnosti žen a mužů omezená.

Členské státy, které si v oblasti rovnosti žen a mužů ve-
dou nejlépe, již dosáhly dobré úrovně rovnosti, a proto 
již požívají souvisejících ekonomických výhod. Další zlep-
šování v rovnosti žen a mužů však může i v těchto stá-
tech vytvořit dodatečný ekonomický přínos, který často 
dosáhne okolo 4 % HDP.

Skupina 1: vysoké dopady rovnosti žen a mužů
Skupina 2: střední dopady rovnosti žen a mužů
Skupina 3: mírné dopady rovnosti žen a mužů
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Posílení konkurenceschopnosti

Lepší rovnost žen a mužů by mohla posílit 
konkurenceschopnost hospodářství EU.

Opatření v oblasti rovnosti žen a mužů by mohla vést 
ke zvýšení potenciální produktivní kapacity hospodář-
ství a k nižším cenám. Po tomto vývoji by EU mohla být 
schopna vyprodukovat doma více zboží a služeb a také 
se stát konkurenceschopnější na mezinárodních trzích. 
Vedlo by to ke zlepšení obchodní bilance: v roce 2050 
by vývozy EU byly vyšší o 1,6–2,3 % a dovozy nižší o 0,4–
0,7 %. V souladu se strategií Evropa 2020 by to tak po-
mohlo udržet mezinárodní obchod jako jeden z motorů 
růstu EU.

Řešení problematiky stárnutí 
obyvatelstva v EU

Předpokládá se, že v souladu s nedávnými zjištěními 
v této oblasti lepší rovnost žen a mužů ve vzdělávání 
a v zapojení na trhu práce a vyváženější sdílení neplacené 
práce mezi ženami a muži povede k vyšší plodnosti. Vyšší 
míra plodnosti zase povede ke zvýšení počtu obyvatel 
a ke zvýšení dlouhodobé nabídky pracovních sil. Ve studii 
bylo propočteno, že se míra plodnosti zvýší do roku 2030 
o 0–8 %. Odhaduje se, že zvýšená míra plodnosti povede 
do roku 2050 ke zvýšení počtu pracujících o 1,3–2,6 mili-
onu osob. Mít více pracujících osob je obzvláště důležité 
vzhledem k současným demografickým projekcím EU, 
které předpovídají významný nárůst počtu starších osob 
neaktivních na trhu práce (strategie Evropa 2020).

Genderové rozdíly: nevyužitá příležitost pro 
makroekonomický růst?
Rovnost žen a mužů je politickým závazkem Evropské 
unie již dlouho. Genderové rozdíly však stále v některých 
oblastech přetrvávají, podrývají ekonomické příležitosti 
žen a ovlivňují světové hospodářství.

V průběhu života přispívá k přetrvávajícím nerovnostem 
žen kombinace několika faktorů; jde například o tyto:

 ■ volba vzdělávání podle pohlaví,

 ■ nízké zapojení do pracovních sil,

 ■ nižší odměňování,

 ■ nejisté zaměstnání,

 ■ nerovnoměrné rozdělení neplacených povinností 
v domácnosti.

Přetrvávající rozdíly s sebou nesou významné náklady 
pro ženy a muže, zaměstnavatele i společnost jako celek, 
protože velká část talentů je využívána nedostatečně.

Genderové rozdíly v Evropě: klíčové 
skutečnosti a čísla (2015)

 ■ Ženy jsou nedostatečně zastoupeny v odvětvích 
STEM. V těchto oblastech tvoří 75 % studentů 
muži.

 ■ V průměru činí v EU genderové rozdíly v za-
městnanosti 11,6 % a zvyšují se s počtem dětí 
v domácnosti.

 ■ Nadměrné zastoupení žen u práce na částečný 
úvazek ovlivňuje nejen jejich zapojení do trhu 
práce, ale také jejich riziko ohrožení chudobou 
nebo sociálním vyloučením. V roce 2015 praco-
valo na částečný úvazek v průměru 32,1 % žen, 
oproti 8,9 % mužů.

 ■ Míra zaměstnanosti žen na částečný úvazek také 
roste s počtem dětí, které mají. 39 % žen po celé 
EU uvedlo, že hlavním důvodem, proč nehledají 
zaměstnání, je, že „pečují o děti nebo nezpůsobi-
lé dospělé osoby“; u mužů to bylo pouze ve 4 % 
případů.

 ■ V průměru po celé EU ženy vydělávají o 16,1 % 
méně než muži, což znamená, že by musely pra-
covat přibližně o 40 dní za rok více (nebo až do 
konce února), aby si vydělaly tolik, kolik si muži 
vydělali ke konci předchozího roku (Eurostat, 
2016a, 2016b).
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O studii
Studie ekonomických přínosů rovnosti žen a mužů je v kontextu EU jedinečná. Je první svého druhu, která využívá 
rozsáhlý ekonometrický model k odhadu široké škály makroekonomických přínosů rovnosti žen a mužů v několika 
širokých oblastech, jako jsou vzdělávání, aktivity na trhu práce a mzdy.

Celkové výsledky studie ukazují, že větší rovnost žen a mužů by vedla k:

 ■ vytvoření 6,3 až 10,5 milionu pracovních míst do roku 2050, z nichž by 70 % zaujaly ženy,
 ■ pozitivním dopadům na HDP na obyvatele, který v průběhu času poroste,
 ■ až 10% nárůstu HDP na obyvatele v zemích EU do roku 2050.

K odhadu ekonomických dopadů zvyšování rovnosti žen a mužů využila studie makroekonomický model E3ME. Jedná 
se o empirický makroekonomický model vytvořený konkrétně pro modelování výsledků na úrovni EU a členských 
států.

Výsledky studie ekonomických přínosů rovnosti žen a mužů v EU zahrnují devět publikací:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches 
(Přehled literatury: stávající důkazy o sociálních a ekonomických přínosech rovnosti žen a mužů a metodologických 
přístupech).

2. EU and EU Member State overviews (Přehledy za EU a členské státy).
3. Report on the empirical application of the model (Zpráva o empirické aplikaci modelu).
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Jak byly připraveny důkazy: 

informační materiál k teoretickému rámci a modelu).
5. Jak byly připraveny důkazy: přehled základních skutečností k teoretickému rámci a modelu.
6. Ekonomické dopady rovnosti žen a mužů v kontextu politiky EU: informační materiál.
7. Ekonomické dopady rovnosti žen a mužů: informační materiál.
8. Jak vede rovnost žen a mužů ve vzdělávání v oborech STEM k ekonomickému růstu: informační materiál.
9. Jak vede překlenutí genderových rozdílů na trhu práce a v odměňování k ekonomickému růstu: informační materiál.

Všechny publikace, podrobné výsledky studie a metodologii lze nalézt na webové stránce institutu EIGE.


