
Evropski inštitut
za enakost spolov

Izboljšanje enakosti spolov ima veliko pozitivnih vpli-
vov na posameznike in tudi na družbo na splošno. Zelo 
pozitiven vpliv večje enakosti spolov v EU na BDP bi se 
sčasoma še povečal, zagotovila pa bi tudi višje stopnje 
zaposlenosti in produktivnosti ter EU omogočila odziv na 
izzive, povezane s staranjem prebivalstva.

Študija Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) 
o „gospodarskih koristih enakosti spolov“ prinaša nove 

trdne dokaze o pozitivnih vplivih zmanjševanja razlik 
med spoloma v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in mate-
matiki (v nadaljnjem besedilu: STEM) z vidika izobraževa-
nja, delovne aktivnosti in plač. Kaže tudi, da bi s celostno 
obravnavo različnih vidikov razlik med spoloma dosegli 
več pozitivnih učinkov kot z obravnavo vsakega posebej, 
saj se učinki enakosti spolov na enem področju prelivajo 
tudi na druga področja.

Kakšne so gospodarske koristi enakosti 
spolov
Višje stopnje zaposlenosti in več 
delovnih mest

Stopnja zaposlenosti v EU se bo zelo zvišala z izboljša-
njem možnosti žensk pri izobraževanju in udeležbi na 
trgu dela na področjih STEM. Stopnja zaposlenosti v EU bi 
se tako do leta 2030 zvišala za 0,5 do 0,8 odstotne točke, 
do leta 2050 pa za 2,1 do 3,5 odstotne točke. Z bistvenim 
izboljšanjem enakosti spolov bi stopnja zaposlenosti EU 
leta 2050 dosegla skoraj 80 %. Če bi se več žensk vključilo 
v delovno silo in/ali pridobilo izobrazbo na področjih, na 
katerih obstaja primanjkljaj v znanju in spretnostih ter ki 

v prihodnosti ponujajo dobre možnosti za zaposlitev, kot 
so področja STEM, bi verjetno lahko našle zaposlitev in 
pomembno prispevale h gospodarstvu. To bi prispevalo 
k višjim dohodkom žensk in manjšim razlikam v plačah 
med spoloma. Tudi zmanjšanje razlik v plačah med spo-
loma ima lahko pomembno vlogo pri vključevanju žensk 
v delovno silo.

Odpravljanje razlik med spoloma v EU bi ustvarilo 
toliko novih delovnih mest, kolikor jih ima srednje velika 
evropska država.

Gospodarske koristi enakosti spolov 
v Evropski uniji

Splošni gospodarski vplivi enakosti spolov

Slika 1: Vpliv večje enakosti spolov na zaposlovanje
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S povečanjem enakosti spolov bi se število delovnih mest 
do leta 2050 povečalo za 10,5 milijona, kar bi koristilo 
ženskam in moškim. Ženske bi zasedle približno 70 % teh 
delovnih mest, vendar bi se stopnje zaposlenosti žensk 
in moških dolgoročno izenačile ter do leta 2050 dosegle 
80 %. Število novih delovnih mest bi bilo približno enako 
številu delovnih mest na Nizozemskem.

Nova delovna mesta, ki bi jih zasedle ženske, so še po-
sebno pomembna, saj lahko prispevajo k zmanjšanju 
revščine, kar je ena od ključnih prednostnih nalog stra-
tegije Evropa 2020. Ugotovitve najnovejše študije inšti-
tuta EIGE o ženskah in revščini kažejo, da revščina zaradi 
slabših zaposlitvenih možnosti in možnosti na področju 
plač pogosteje prizadene ženske kot moške (EIGE, 2016). 
Zaposlenost torej zmanjšuje tveganje revščine za ženske.

Višji BDP

Zelo velik vpliv enakosti spolov na rast BDP se sčasoma še 
povečuje ter lahko preseže vplive drugih ukrepov na področju 
trga dela in izobraževanja.

S povečanjem enakosti spolov bi se BDP na prebivalca 
v EU do leta 2050 povečal za 6,1 do 9,6 % oziroma za 1,95 
do 3,15 bilijona EUR. Zvišanje bi bilo očitno že leta 2030, 
ko bi se BDP na prebivalca zvišal tudi do 2 %. To zvišanje 
je predvsem rezultat višje stopnje zaposlenosti žensk in 
njihovega napredovanja na produktivnejša delovna mes-
ta na področjih STEM.

V primerjavi s politiko trga dela in izobraževalno politiko 
imajo politike enakosti spolov velik vpliv na BDP. Poveče-
vanje enakosti spolov je zato zelo pomemben političen 
ukrep za spodbujanje gospodarske rasti. Nedavna štu-
dija Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, 
šport in kulturo je na primer pokazala, da bi se BDP v EU 
z zvišanjem stopenj izobrazbe v državah članicah EU do 
leta 2050 zvišal za 2,2 % (GD za izobraževanje, mladino, 
šport in kulturo, 2016), kar je precej manj od napoveda-
nega vpliva povečanja enakosti spolov.

Države članice z večjo enakostjo spolov 
bodo imele več koristi

Ocene vpliva večje enakosti spolov na BDP se med drža-
vami članicami glede na sedanjo raven doseganja ena-
kosti spolov zelo razlikujejo. Na splošno pa so rezultati 
zelo pozitivni, saj nekatere dosegajo približno 4-, druge 
pa tudi več kot 10-odstotno zvišanje.

Vpliv je navadno največji v tistih državah članicah, v ka-
terih enakost spolov ni prednostna naloga (1). Študije ka-
žejo, da bi te države članice z uvrstitvijo enakosti spolov 
na dnevni red političnega ukrepanja veliko pridobile. To 
je zlasti pomembno z vidika vključujoče rasti v EU, katere 
cilj je zmanjšati razlike med regijami in zagotoviti, da ko-
risti rasti dosežejo vse dele EU.

(1) Razvrstitev držav članic temelji na indeksu enakosti spolov inštituta 
EIGE.

Slika 2: Vpliv večje enakosti spolov na BDP na prebivalca
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Slika 3: Vpliv enakosti spolov: razlike v BDP med državami članicami do leta 2030

Države članice z velikimi možnosti za izboljšanje lahko 
z večjo enakostjo spolov dosežejo občutno izboljšanje 
na področju gospodarstva. Po pričakovanjih se bo zaradi 
večje enakosti spolov v teh državah članicah do leta 2050 
BDP v povprečju zvišal za približno 12 %.

Države članice, ki imajo trenutno omejene ukrepe na 
področju enakosti spolov, največ pridobijo z odpravo 
razlik med njima.

Države članice, ki so na področju enakosti spolov naj-
uspešnejše, so že dosegle dobre ravni enakosti in zato 
že uživajo nekatere s tem povezane gospodarske koristi. 
Vseeno lahko nadaljnje izboljšanje enakosti spolov tudi 
v teh ustvari dodatne gospodarske koristi, ki pogosto do-
segajo približno 4 % BDP.

1. skupina: veliki vplivi enakosti spolov
2. skupina: srednji vplivi enakosti spolov
3. skupina: majhni vplivi enakosti spolov
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Spodbujanje konkurenčnosti

Večja enakost spolov lahko spodbuja dolgoročno 
konkurenčnost gospodarstva EU.

Ukrepi za večjo enakost spolov lahko prispevajo k večjim 
proizvodnim zmogljivostim gospodarstva in nižjim ce-
nam. Ob takem razvoju bi EU lahko doma proizvedla več 
blaga in storitev ter postala bolj konkurenčna na med-
narodnih trgih. Tako bi se izboljšala trgovinska bilanca, 
pri čemer bi se do leta 2050 izvoz EU povečal za 1,6 do 
2,3 %, uvoz pa zmanjšal za 0,4 do 0,7%. Tako bi se v skladu 
s strategijo Evropa 2020 mednarodna trgovina ohranila 
kot eno ključnih gibal rasti v EU.

Obravnavanje izzivov starajočega se 
prebivalstva v EU

Rezultati nedavne raziskave na tem področju kažejo, da 
lahko večja enakost spolov pri izobraževanju in udelež-
bi na trgu dela ter bolj uravnotežena delitev neplačanih 
opravil med ženskami in moškimi prispevata k višji sto-
pnji rodnosti. Zaradi višje stopnje rodnosti pa se poveča 
število prebivalstva in s tem dolgoročno tudi priliv delov-
ne sile. Izračuni študije kažejo, da bi se stopnje rodnosti 
do leta 2030 zvišale za 0 do 8 %. Ocenjuje se, da bi se 
zaradi višje rodnosti število delovnih mest do leta 2050 
povečalo za 1,3 do 2,6 milijona. Večja zaposlenost je zlasti 
pomembna z vidika trenutnih demografskih napovedi za 
EU, ki predvidevajo veliko povečanje števila starejših ljudi, 
ki niso več aktivni na trgu dela (strategija Evropa 2020).

Razlike med spoloma: zamujena priložnost 
za makroekonomsko rast?
Enakost spolov je že dolgo politična zaveza Evropske uni-
je. Vendar razlike med spoloma, ki še vedno obstajajo na 
več področjih, ogrožajo ekonomske možnosti žensk in 
vplivajo na svetovno gospodarstvo.

Kombinacija naslednjih dejavnikov prispeva k vztrajni ne-
enakosti v celotnem življenju posamezne ženske:

 ■ spolna segregacija pri odločitvah glede izobraževanja,

 ■ majhna zastopanost med zaposlenimi,

 ■ nižja plača,

 ■ negotova zaposlitev,

 ■ neenaka razdelitev neplačanih obveznosti 
v gospodinjstvu.

Vztrajne neenakosti veliko stanejo ženske in moške, delo-
dajalce in družbo kot celoto, številni talenti pa zaradi njih 
ostanejo neizkoriščeni.

Razlike med spoloma v Evropi: ključna dejstva 
in podatki (2015)

 ■ Ženske so na področjih STEM še vedno preslabo 
zastopane. Na teh področjih je 75 % študirajočih 
moških.

 ■ Povprečna razlika v stopnji zaposlenosti med 
spoloma v EU dosega 11,6 % in se povečuje s šte-
vilom otrok v gospodinjstvu.

 ■ Prevelika zastopanost žensk pri delu s krajšim 
delovnim časom vpliva na njihovo udeležbo na 
trgu dela, pa tudi na njihovo tveganje za revščino 
ali socialno izključenost. Leta 2015 je v povprečju 
32,1 % žensk delalo s krajšim delovnim časom, 
medtem ko je ta delež pri moških dosegal 8,9 %.

 ■ Stopnja zaposlenosti žensk s krajšim delovnim 
časom se povečuje tudi s številom otrok. V drža-
vah EU je 39 % žensk kot glavni razlog, da ne 
iščejo zaposlitve, navedlo „nego in oskrbo otrok 
ali odraslih, nezmožnih za samostojno življenje“, 
medtem ko ta delež pri moških dosega le 4 %.

 ■ V EU ženske v povprečju zaslužijo za 16,1 % manj 
kot moški, kar pomeni, da bi morale delati pri-
bližno 40 dni več na leto (ali do konca februarja), 
da bi zaslužile toliko kot moški (Eurostat, 2016a, 
2016b).
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Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je središče znanja Evropske unije o enakosti med spoloma. EIGE pomaga odgovornim 
politikom in vsem pristojnim institucijam v njihovih prizadevanjih, da bi postala enakost med ženskami in moškimi resničnost 
za vse Evropejce, tako da jim daje na voljo specifično strokovno znanje ter primerljive in zanesljive podatke o enakosti med 
spoloma v Evropi.
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O študiji
Študija o gospodarskih koristih enakosti spolov je edinstvena na območju EU. Je prva tovrstna študija, ki uporablja 
 zanesljiv ekonometrični model za ocenjevanje najrazličnejših makroekonomskih koristi enakosti spolov na najrazlič-
nejših področjih, kot so izobraževanje, delovna aktivnost in plačila.

Splošni rezultati kažejo, da bi z večjo enakostjo spolov:

 ■ do leta 2050 ustvarili od 6,3 do 10,5 milijona novih delovnih mest, od katerih bi jih približno 70 % zasedle ženske,
 ■ dosegli pozitiven vpliv na BDP, ki bi s časom še naraščal,
 ■ do leta 2050 povečali BDP na prebivalca za skoraj 10 %.

Pri študiji je bil za oceno ekonomskih učinkov izboljšanja enakosti spolov uporabljen makroekonomski model E3ME. 
E3ME je empirični makroekonomski model, posebej prilagojen modeliranju rezultatov na ravni EU in držav članic.

Rezultati študije o gospodarskih koristih enakosti spolov v EU vključujejo naslednjih devet publikacij:

1. Pregled literature: obstoječi dokazi o socialnih in gospodarskih koristih enakosti spolov ter metodološki pristopi 
(Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches)

2. Pregledi EU in držav članic EU (EU and EU Member State overviews)
3. Poročilo o empirični uporabi modela (Report on the empirical application of the model)
4. Predložitev dokazov: informativni dokument o teoretičnem okviru in modelu (How the evidence was produced: brie-

fing paper on the theoretical framework and model)
5. Predložitev dokazov: informativni pregled teoretičnega okvira in modela
6. Gospodarske koristi enakosti spolov v političnem okviru EU: informativni dokument
7. Gospodarske koristi enakosti spolov: informativni dokument
8. Kako enakost spolov pri izobraževanju na področjih STEM vodi h gospodarski rasti: informativni dokument
9. Kako z odpravljanjem razlik med spoloma na področju delovne aktivnosti in plač prispevamo h gospodarski rasti: infor-

mativni dokument

Vse publikacije, podrobni rezultati študije in metodologija so na voljo na spletišču inštituta EIGE.


