
Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť

Zlepšovanie rodovej rovnosti má mnoho pozitívnych 
vplyvov na jednotlivcov a aj na spoločnosť všeobecne. EÚ, 
v ktorej by bola väčšia rodová rovnosť, by mala silné pozi
tívne vplyvy na HDP, ktorý by v priebehu času rástol, vyššiu 
úroveň zamestnanosti a produktivity a mohla by reagovať 
na výzvy súvisiace so starnutím obyvateľstva v EÚ.

V štúdii Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 
(EIGE) o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti sú 

poskytnuté presvedčivé nové dôkazy o pozitívnych 
vplyvoch znižovania rodových rozdielov vo vzdelávaní 
v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a ma
tematika), v činnosti na trhu práce a mzdách. Takisto z nej 
vyplýva, že spoločné riešenie rôznych aspektov rodových 
rozdielov ako celku bude mať pravdepodobne viac po
zitívnych vplyvov ako riešenie jednotlivých aspektov ro
dových rozdielov jednotlivo, pretože účinok rodovej rov
nosti v jednej oblasti presahuje aj do iných oblastí.

Aké sú hospodárske výhody rodovej rovnosti?
Vyššia zamestnanosť a viac pracovných 
miest

Miera zamestnanosti v EÚ sa podstatne zvýši, ak budú 
mať ženy rovnakejšie príležitosti vo vzdelávaní v odbo
roch STEM a na trhu práce. Povedie to k rastu miery za
mestnanosti v EÚ o 0,5 až 0,8 percentuálneho bodu do 
roku 2030 a o 2,1 až 3,5 percentuálneho bodu do roku 
2050. Pokiaľ dôjde k výrazným zlepšeniam v oblasti ro
dovej rovnosti, v roku 2050 miera zamestnanosti v EÚ 
dosiahne takmer 80 %. Ak sa k pracovnej sile pridá viac 
žien a/alebo získa vzdelanie v oblastiach s chýbajúcimi 

zručnosťami, ktoré majú dobré výhľady zamestnanosti 
v budúcnosti, ako sú napríklad odbory STEM, je prav
depodobné, že si nájdu zamestnanie a výrazne prispejú 
k hospodárstvu. Takýto krok by prispel k zvýšeniu príjmov 
a zníženiu rozdielov v odmeňovaní žien. Znižovanie roz
dielov v odmeňovaní žien a mužov môže plniť dôležitú 
úlohu aj v prilákaní väčšieho počtu žien do radov pra
covnej sily.

Odstránenie rodových rozdielov v EÚ by vytvorilo toľko 
nových pracovných miest, koľko ich je v stredne veľkej 
európskej krajine.

Hospodárske výhody rodovej 
rovnosti v EÚ

Celkové hospodárske vplyvy rodovej rovnosti

Graf 1. Vplyv lepšej rodovej rovnosti na zamestnanosť
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Zlepšovanie rodovej rovnosti by viedlo k vytvoreniu ďal
ších 10,5 milióna pracovných miest v roku 2050, z čoho 
by mali úžitok ženy aj muži. Približne 70 % týchto pra
covných miest by obsadili ženy, ale miera zamestnanosti 
žien a mužov sa v dlhodobom časovom horizonte vy
rovná, pričom do roku 2050 by sa dosiahla 80 % miera 
zamestnanosti. Počet nových pracovných miest zhruba 
zodpovedá počtu pracovných miest v Holandsku.

Nové pracovné miesta obsadené ženami sú osobitne dô
ležité, pretože môžu pomôcť znížiť chudobu, čo je jednou 
z hlavných priorít stratégie Európa 2020. Ako vyplynulo zo 
zistení nedávnej štúdie inštitútu EIGE o ženách a chudo
be, ženy sú všeobecne postihnuté chudobou častejšie ako 
muži z dôvodu horších výhľadov na zamestnanie a plat 
(EIGE, 2016). Zamestnanie teda znižuje riziko chudoby žien.

Zvýšenie HDP

Rodová rovnosť má silné pozitívne vplyvy na HDP, ktorý 
v priebehu času rastie, a môže presiahnuť vplyvy iných 
intervencií v oblasti trhu práce a vzdelávania.

Do roku 2050 by zlepšenie rodovej rovnosti viedlo k zvý
šeniu HDP EÚ na obyvateľa o 6,1 až 9,6 %, čo predstavu
je 1,95 až 3,15 bilióna EUR. Zvýšenie by bolo zrejmé už 
v roku 2030, keď by HDP na obyvateľa vzrástlo až o 2 %. 
Toto zvýšenie je najmä dôsledkom lepšej miery zamest
nanosti žien a ich prechodom do produktívnejších pra
covných miest v oblasti STEM.

V porovnaní s politikami trhu práce a vzdelávania majú 
politiky rodovej rovnosti silný vplyv na HDP. Rodová rov
nosť preto predstavuje vysoko relevantné politické opat
renie na posilnenie hospodárskeho rastu. Napríklad v ne
dávnej štúdii GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
sa ukázalo, že zlepšenia v dosiahnutom vzdelaní v rámci 
členských štátov EÚ by v roku 2050 viedli k nárastu HDP 
EÚ o 2,2 % (GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, 
2016), čo je oveľa menej ako predpokladaný vplyv zlep
šení v rodovej rovnosti.

Členské štáty, ktoré zvyšujú rodovú 
rovnosť, sa budú tešiť väčším výhodám

Odhadované vplyvy zvýšenia rodovej rovnosti na HDP sa 
medzi členskými štátmi značne líšia, a to v závislosti od 
súčasnej úrovne výsledkov, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. 
Celkovo sú výsledky veľmi pozitívne, pričom niektoré jed
notlivé členské štáty zaznamenávajú približne 4 % rast 
HDP a v iných presahuje 10 %.

Najväčšie vplyvy sa vyskytujú zvyčajne v členských štá
toch, v ktorých má rodová rovnosť (1) nízku prioritu. Zo 
štúdie vyplýva, že zaradením rodovej rovnosti do progra
mu by tieto členské štáty veľa získali. Je to mimoriadne 
dôležité v kontexte inkluzívneho rastu v EÚ, ktorého cie
ľom je znížiť nerovnosti medzi regiónmi a zabezpečiť, 
aby z rastu mali úžitok všetky časti EÚ.

(1) Rozdelenie členských štátov do skupín vychádza z indexu rodovej 
rovnosti inštitútu EIGE.

Graf 2. Vplyv lepšej rodovej rovnosti na HDP na obyvateľa
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Graf 3. Vplyv rodovej rovnosti: rozdiely medzi členskými štátmi v HDP v roku 2030

Členské štáty, ktoré majú veľký priestor na zlepšenie, 
môžu v dôsledku väčšej rodovej rovnosti dosiahnuť výz
namné hospodárske zlepšenia. Očakáva sa, že lepšia ro
dová rovnosť povedie v týchto členských štátoch do roku 
2050 k zvýšeniu HDP v priemere približne o 12 %.

Členské štáty, ktoré majú v súčasnosti obmedzené 
opatrenia v oblasti rodovej rovnosti, získajú odstránením 
rodových rozdielov najviac.

Členské štáty s najlepšími výsledkami v oblasti rodovej 
rovnosti už dosiahli dobré úrovne rodovej rovnosti, a pre
to sa už tešia niektorým zo súvisiacich hospodárskych 
výhod. Ďalšie zlepšenia v rodovej rovnosti však môžu aj 
v týchto členských štátoch generovať ďalšie hospodárske 
prínosy, často dosahujúce približne 4 % HDP.

Skupina 1: vysoké vplyvy rodovej rovnosti
Skupina 2: mierne vplyvy rodovej rovnosti
Skupina 3: malé vplyvy rodovej rovnosti
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Posilnenie konkurencieschopnosti

Lepšia rodová rovnosť by mohla posilniť dlhodobú 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ.

Opatrenia rodovej rovnosti by mohli viesť k zvýšeniu po
tenciálnej produktívnej kapacity hospodárstva a nižším 
cenám. Po takomto vývoji by EÚ mohla produkovať viac 
tovarov a služieb na domácom trhu a takisto by sa sta
la konkurencieschopnejšou na medzinárodných trhoch. 
Viedlo by to k zlepšeniu obchodnej bilancie, pretože 
v roku 2050 by vývoz EÚ vzrástol o 1,6 až 2,3 % a dovoz 
by klesol o 0,4 % až 0,7 %. V súlade so stratégiou Európa 
2020 by to prispelo k udržaniu medzinárodného obcho
du ako jedného z kľúčových motorov rastu EÚ.

Riešenie problematiky starnutia 
obyvateľstva v EÚ

Predpokladá sa, že lepšia rodová rovnosť vo vzdelávaní, 
účasť na trhu práce a vyváženejšie rozdelenie neplatenej 
práce medzi ženami a mužmi budú podľa výsledkov ne
dávnych výskumov v tejto oblasti viesť k vyššej pôrod
nosti. Vyššia miera pôrodnosti by následne viedla k vyš
šiemu počtu obyvateľov a k zvýšeniu dlhodobej ponuky 
pracovnej sily. V štúdii sa vypočítalo, že do roku 2030 by 
sa miera pôrodnosti zvýšila o 0 až 8 %. Podľa odhadov 
zvýšená miera pôrodnosti povedie do roku 2050 k zvý
šeniu počtu zamestnaných o 1,3 až 2,6 milióna. Vyšší po
čet zamestnaných osôb je osobitne dôležitý v súvislosti 
so súčasnými demografickými prognózami EÚ, v ktorých 
sa predpokladá zvýšenie počtu starších ľudí neaktívnych 
na trhu práce (stratégia Európa 2020).

Rodové rozdiely: zmeškaná príležitosť pre 
makroekonomický rast?
Rodová rovnosť je už dlho záväzkom Európskej únie. Ro
dové rozdiely však pretrvávajú v niekoľkých oblastiach, 
ohrozujú hospodárske príležitosti žien a ovplyvňujú glo
bálne hospodárstvo.

V priebehu života ženy prispieva k pretrvávajúcim rozdie
lom kombinácia niekoľkých faktorov:

 ■ rodová segregácia pri výbere vzdelávania;

 ■ nízke zapojenie do pracovnej sily;

 ■ nízka mzda;

 ■ neisté zamestnanie;

 ■ nerovnaké rozdelenie neplatených úloh 
v domácnosti.

Pretrvávajúce rozdiely sú na významný úkor žien a mu
žov, zamestnávateľov a spoločnosti ako celku, pretože sa 
nedostatočne využíva veľké množstvo talentu.

Rodové rozdiely v Európe: kľúčové fakty a čísla 
(2015)

 ■ Ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené v od
vetviach STEM. V týchto oblastiach tvoria 75 % 
študentov muži.

 ■ Priemerný rozdiel v zamestnanosti žien a mužov 
je v EÚ 11,6 % a stúpa s počtom detí v domácnosti.

 ■ Nadmerné zastúpenie žien v práci na kratší pra
covný čas má vplyv nielen na ich zapojenie do 
trhu práce, ale aj na ich riziko chudoby a sociál
neho vylúčenia. V roku 2015 pracovalo v prie
mere 32,1 % žien na skrátený pracovný čas, na 
rozdiel od 8,9 % mužov.

 ■ Miera zamestnania na kratší pracovný čas u žien 
takisto rastie s počtom detí, ktoré majú. 39 % žien 
v EÚ uviedlo, že hlavným dôvodom nehľadania 
si zamestnania bola „starostlivosť o deti alebo in
validné dospelé osoby“, pričom u mužov to boli 
len 4 %.

 ■ V rámci EÚ ženy zarábajú priemerne o 16,1 % me
nej než muži, čo znamená, že by museli pracovať 
približne o 40 dní viac ročne (alebo do konca feb
ruára), aby zarobili toľko, koľko muži zarobili do 
konca predchádzajúceho roka (Eurostat, 2016a, 
2016b).
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Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je znalostné centrum EÚ v oblasti rodovej rovnosti. EIGE poskytuje tvorcom a tvor
kyniam politík, ako aj príšlušným inštitúciám špecifické odborné znalosti a spoľahlivé porovnateľné údaje o rodovej rovnosti. 
Prispieva tak k ich snahe o to, aby sa rovnosť žien a mužov stala skutočnosťou pre všetkých v Európe.
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O štúdii
Štúdia o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti je v kontexte EÚ jedinečná. Je prvá svojho druhu, v ktorej sa pou
žíva rozsiahly ekonometrický model na odhadnutie širokej škály makroekonomických prínosov rodovej rovnosti v nie
koľkých širokých oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, činnosti na trhu práce a mzdy.

Z celkových výsledkov štúdie vyplýva, že vyššia rodová rovnosť by viedla k:

 ■ vytvoreniu 6,3 milióna až 10,5 milióna ďalších pracovných miest v roku 2050, pričom by približne 70 % týchto 
pracovných miest obsadili ženy;

 ■ pozitívnym vplyvom na HDP, ktorý v priebehu času narastie;
 ■ zvýšeniu HDP na obyvateľa až takmer o 10 % v roku 2050.

Na odhadnutie hospodárskych vplyvov zvyšovania rodovej rovnosti sa v štúdii využil makroekonomický model E3ME. 
E3ME je empirický makroekonomický model prispôsobený konkrétne na modelovanie výsledkov na úrovni EÚ a člen
ských štátov.

Výstupy zo štúdie o hospodárskych prínosoch rodovej rovnosti v EÚ zahŕňajú deväť publikácií:

1. Prehľad literatúry: existujúce dôkazy o sociálnych a hospodárskych prínosoch rodovej rovnosti a metodické prístupy 
(Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches).

2. Prehľady EÚ a členských štátov EÚ (EU and EU Member State overviews).
3. Správa o empirickom uplatňovaní modelu (Report on the empirical application of the model).
4. Ako sa pripravovali dôkazy: informačný dokument o teoretickom rámci a modeli (How the evidence was produced: 

briefing paper on the theoretical framework and model).
5. Ako sa pripravovali dôkazy: prehľad teoretického rámca a modelu.
6. Hospodárske vplyvy rodovej rovnosti v politickom kontexte EÚ: informačný dokument.
7. Celkové hospodárske vplyvy rodovej rovnosti: informačný dokument.
8. Ako rodová rovnosť vo vzdelávaní v odboroch STEM vedie k hospodárskemu rastu: informačný dokument.
9. Ako odstránenie rodových rozdielov v činnosti na trhu práce a v odmeňovaní vedie k hospodárskemu rastu: infor

mačný dokument.

Všetky publikácie, podrobné výsledky a metodika štúdie sa nachádzajú na webovom sídle inštitútu EIGE.


