
Подобряването на равенството между половете има много 

положителни въздействия както върху отделните хора, така 

и върху обществото като цяло. Един Европейски съюз, в който 

има повече равенство между половете, ще се характеризира 

със силни положителни въздействия върху БВП, нарастващи 

във времето, по-високо равнище на заетост и производител-

ност на труда и ще бъде в състояние да се справи с пробле-

мите, свързани със застаряващото население в ЕС.

В проучване на Европейския институт за равенство между по-

ловете (ЕІGE) относно „икономическите ползи от равенството 

между половете“ са изложени убедителни нови доказателства 

за положителните въздействия от намаляването на неравен-

ствата между половете в образованието в областта на НТИМ 

(наука, технологии, инженерство и математика), активността 

на пазара на труда и възнагражденията. Показано е също, че 

действията целокупно по различните аспекти на неравен-

ството между половете по всяка вероятност ще имат по-по-

ложително въздействие от действията по всеки от аспектите 

на това неравенство поотделно, тъй като равенството между 

половете в една област оказва влияние върху други области.

Какви са икономическите ползи от 
равенството между половете?
По-високи равнища на заетост 
и повече работни места

Равнището на заетост в ЕС ще отбележи значителен скок, ако 

жените имат повече равни възможности за образование в об-

ластта на НТИМ и на пазара на труда. Това ще доведе до ръст 

на равнището на заетост в ЕС с 0,5 — 0,8 процентни пункта 

през 2030 г. и с 2,1 — 3,5 процентни пункта през 2050 г. Ако 

се постигнат съществени подобрения в равенството между 

половете, равнището на заетост в ЕС през 2050 г. ще достиг-

не почти 80 %. Ако повече жени се присъединят към работ-

ната сила и/или получат образование в области с недостиг на 

квалифициран персонал, в които има добри перспективи за 

заетост, например в НТИМ, най-вероятно те ще намерят работа 

и ще имат съществен принос за икономиката. Подобно разви-

тие ще допринесе за повишаване на доходите и ще намали раз-

ликите във възнагражденията на жените. Намаляването на раз-

ликата в заплащането на жените и мъжете може да има важна 

роля и за привличането на повече жени на пазара на труда.

Премахването на разликите по пол в ЕС ще създаде 
нови работни места, които се равняват на общия брой 
работни места в средна по размер европейска държава.

Икономически ползи от равенството 
между половете в Европейския съюз

Общи икономически въздействия от равенството между половете

Фигура 1. Резултат от подобрената равнопоставеност между половете за заетостта
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Подобренията в равенството между половете ще доведат до 

допълнителни 10,5 милиона работни места през 2050 г., кое-

то ще бъде от полза както за жените, така и за мъжете. Около 

70 % от тях ще бъдат заети от жени, а равнищата на заетост за 

жените и мъжете ще се изравнят в дългосрочен план, дости-

гайки равнище на заетост от 80 % през 2050 г. Броят на новите 

работни места отговаря приблизително на броя на работните 

места в Нидерландия.

Новите работни места, заети от жени, са изключително важни, 

тъй като могат да помогнат за намаляване на бедността — 

един от основните приоритети на стратегията „Европа 2020“. 

Както го показват констатациите от неотдавнашно проучване 

на ЕІGE за жените и бедността, жените по принцип са по-често 

засегнати от бедност в сравнение с мъжете поради по-лошите 

перспективи за заетост и заплащане (ЕІGE 2016 г.). Следова-

телно заетостта намалява риска от бедност за жените.

До 2050 г. подобренията в равенството между половете ще 

доведат до ръст на БВП в ЕС на глава от населението с 6,1 — 

9,6 %, което представлява 1,95 — 3,15 блн. евро. Повишението 

ще се усети още през 2030 г., когато БВП на глава от населе-

нието ще се е увеличил с до 2 %. Този ръст е резултат най-вече 

от подобреното равнище на заетост на жените и от присъст-

вието им на по-производителни работни места в НТИМ.

В сравнение с политиките в областта на пазара на труда и об-

разованието, политиките за равенство между половете оказ-

ват силно въздействие върху БВП. Поради това равенството 

между половете е много важна политическа мярка за насър-

чаване на икономическия растеж. Например в неотдавнашно 

проучване на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ е по-

казано, че повишаването на образователното ниво в държа-

вите — членки на ЕС, ще доведе до ръст от 2,2 % в БВП на 

ЕС през 2050 г. (ГД „Образование, младеж, спорт и култура“, 

2016 г.), което е много по-малко от въздействието, очаквано 

от подобренията в равенството между половете.

Ползите ще бъдат по-големи за 
държавите, в които принципът на 
равенство между половете е по-
застъпен

Очакваните въздействия на увеличената равнопоставеност 

на половете се различават съществено в отделните държави 

членки в зависимост от настоящото равнище на постигнато 

равенство. Резултатите са като цяло много положителни, като 

за някои държави членки ръстът на БВП е с около 4 %, а в дру-

ги надхвърля 10 %.

Най-значителните въздействия обикновено са в държавите, 

където равенството между половете (11) не е приоритетна 

задача. Проучването показва, че тези държави ще спечелят 

много, ако включат равенството между половете в дневния 

си ред. Това е особено важно в контекста на приобщаващия 

растеж в ЕС, който има за цел да се намалят несъответствия-

та между регионите и да се гарантира, че ползите от растежа 

стигат до всички части на ЕС.

(1) Групирането на държавите членки се основава на индекса на 
EIGE за равенство между половете.

Фигура 2. Резултат от подобренията в равенството между половете за БВП на глава от населението
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Равенството между половете оказва силни положителни 
въздействия върху БВП, които нарастват във времето 
и могат да надхвърлят въздействията на други 
интервенционни мерки в областта на пазара на труда 
и образованието.



Фигура 3. Въздействие от равенството между половете: разлики между държавите членки в БВП през 2030 г.

Държавите членки, в които има много възможности за подо-

брения, могат да постигнат съществени икономически по-

добрения в резултат на повече равенство между половете. 

Средно, увеличената равнопоставеност на половете в тези 

държави се очаква да доведе до ръст на БВП с около 12 % до 

2050 г.

Държавите членки, които понастоящем прилагат 
ограничени мерки за равенство между половете, печелят 
най-много от премахването на разликите по пол.

Държавите с най-добри показатели в областта на равенство-

то между половете вече са постигнали добри равнища на ра-

венство и поради това вече се ползват от свързаните с това 

икономически ползи. Същевременно подобренията в равен-

ството между половете могат да генерират допълнителни 

икономически ползи, често достигащи близо 4 % от БВП, дори 

в тези държави.

Група 1: голямо въздействие от равенството между половете
Група 2: умерено въздействие от равенството между половете
Група 3: слабо въздействие от равенството между половете
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Повишаване на 
конкурентоспособността

В дългосрочен план подобрената равнопоставеност на 
половете може да повиши конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС.

Мерките за равенство между половете могат да доведат до 

увеличаване на потенциалната производствена мощност на 

икономиката и до по-ниски цени. При такова развитие ЕС ще 

може да произвежда повече стоки и услуги на своята терито-

рия и да стане по-конкурентоспособен на международните 

пазари. Това ще доведе до подобрения в търговския баланс, 

като през 2050 г. износът на ЕС ще се увеличи с 1,6 — 2,3 %, 

а вносът ще намалее с 0,4 — 0,7 %. По този начин, в съответ-

ствие със стратегията „Европа 2020“, международната търго-

вия ще продължи да бъде един от основните движещи факто-

ри за растежа в ЕС.

Справяне с проблемите на 
застаряващото население в ЕС

Подобрената равнопоставеност на половете в образование-

то, участието в пазара на труда и по-балансираното разпреде-

ление между жените и мъжете на неплатената работа, свърза-

на с полагането на грижи, може да доведе до увеличаване на 

раждаемостта според констатациите от неотдавнашно про-

учване в тази област. По-високата раждаемост на свой ред 

води до увеличаване на населението и предлагането на ра-

ботна ръка в дългосрочен план. В проучването е изчислено, 

че раждаемостта ще нарасне с 0 — 8 % до 2030 г. Очаква се до 

2050 г. увеличената раждаемост да доведе до ръст в заетост-

та от 1,3 — 2,6 милиона души. По-големият брой на трудово 

заетите лица е изключително важен с оглед на настоящите де-

мографски прогнози за ЕС, които предричат значителен ръст 

на броя на по-възрастните хора, неактивни на пазара на труда 

(стратегия „Европа 2020“).

Неравенство между половете, или 
една пропусната възможност за 
макроикономически растеж?
Равенството между половете е дългосрочен ангажимент на 

Европейския съюз. Същевременно в редица области продъл-

жават да се наблюдават неравенства между половете, което 

подкопава икономическите възможности на жените и оказва 

неблагоприятно влияние върху глобалната икономика.

Съчетание от фактори на всички етапи от живота на жената 

допринасят за трайните неравенства:

 ■ сегрегация по пол при избора на образование;

 ■ слабо участие на пазара на труда;

 ■ по-ниско заплащане;

 ■ несигурна заетост;

 ■ неравномерно разпределение на задълженията 

в домакинството.

Трайните неравенства струват скъпо на жените и мъжете, ра-

ботодателите и обществото като цяло и са причина за неопол-

зотворяването на много умения.

Неравенството между половете в Европа: 
основни факти и цифри (2015 г.)

 ■ Жените продължават да бъдат по-слабо представени 

в сектора на НТИМ. В тези области 75 % от студентите 

са мъже.

 ■ Средностатистическата разлика по пол за заетост-

та в ЕС е 11,6 %, като тя нараства с броя на децата 

в домакинството.

 ■ Непропорционално високият дял на жените, рабо-

тещи на непълно работно време, оказва влияние не 

само върху участието им в пазара на труда, но и вър-

ху риска от бедност или социално изключване. През 

2015 г. средно 32,1 % от жените са работили на не-

пълно работно време спрямо 8,9 % при мъжете.

 ■ Делът на жените, работещи на непълно работно вре-

ме, също нараства заедно с броя на децата им. 39 % от 

жените в ЕС-28 съобщават, че основната причина да 

не търсят работа е „грижи за деца или недееспособни 

възрастни“, като при мъжете този дял е само 4 %.

 ■ Жените печелят с 16,1 % по-малко от мъжете средно 

за ЕС, което означава, че те трябва да работят около 

40 дни повече годишно (или до края на февруари), за 

да получат също толкова, колкото мъжете са получили 

до края на предходната година (Евростат, 2016a, 2016b).
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Проучването относно икономическите ползи от равенството между половете е първото от този вид в ЕС. То използва надежден 

иконометричен модел за оценка на широк набор от макроикономически ползи от равенството между половете в редица об-

ласти, като образование, активност на пазара на труда и възнаграждения.

Общите резултати показват, че повече равенство между половете ще доведе до:

 ■ между 6,3 и 10,5 милиона допълнителни работни места през 2050 г., при което около 70 % от тях ще бъдат заети от жени;

 ■ положителни въздействия за БВП, нарастващи във времето;

 ■ ръст на БВП на глава от населението до близо 10 % през 2050 г.

В проучването е използван макроикономическият модел Е3МЕ за оценка на икономическите въздействия от подобренията 

в равенството между половете. Е3МЕ е емпиричен макроикономически модел, специално пригоден за моделни резултати на 

равнището на ЕС и държавите членки.

Резултатите от проучването на икономическите ползи от равенството между половете в ЕС са събрани в девет публикации:

1.  Преглед на литературата: налични доказателства за социалните и икономическите ползи от равенството между поло-

вете и методологични подходи. (Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and 

methodological approaches).

2. Общи прегледи на ЕС и държавите — членки на ЕС. (EU and EU Member State overviews.)

3. Доклад за емпиричното приложение на модела. (Report on the empirical application of the model)

4. Как бяха събрани доказателствата: информационен документ относно теоретичната рамка и модела. (How the evidence was 

produced: briefing paper on the theoretical framework and model)

5. Как бяха събрани доказателствата: информационна справка за теоретичната рамка и модела.

6. Икономически въздействия от равенството между половете в контекста на политиката на ЕС: информационен документ.

7. Икономически въздействия от равенството между половете: информационен документ.

8. Защо равенството между половете в образованието по НТИМ води до икономически растеж: информационен документ.

9. Защо премахването на разликите в активността на пазара на труда и заплащането на жените и мъжете води до икономически 

растеж: информационен документ.

Всички публикации, подробните резултати от проучването и информация за методологията могат да се намерят на уебсайта на 

ЕІGE.


