
Euroopa Soolise
Võrdõiguslikkuse Instituut

Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine avaldab suurt 
positiivset mõju üksikisikutele ning ka ühiskonnale ter-
vikuna. Suurem sooline võrdõiguslikkus ELis avaldab 
positiivset ja aja jooksul üha suurenevat mõju SKP-le, 
suurendab tööhõivet ja tootlikkust ning aitab lahendada 
rahvastiku vananemisega seotud probleeme.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) teh-
tud soolise võrdõiguslikkuse majandusliku kasu uuring 

tõendab kaalukalt, kuidas soolise erinevuse vähendami-
ne STEM-hariduses (loodusteadused, tehnoloogia, inse-
neriteadus ja matemaatika), tööturul aktiivses osalemises 
ja töötasus mõjub positiivselt. Uuring näitab ka, et soolise 
võrdõiguslikkuse eri aspektide käsitlemisel tervikuna on 
tõenäoliselt positiivsem mõju kui nende vaatlusel eraldi, 
sest sooline võrdõiguslikkus ühes valdkonnas mõjutab 
ka teisi valdkondi (nn ülekanduv mõju).

Milline on soolise võrdõiguslikkuse 
majanduslik kasu?
Suurem tööhõive ja rohkem töökohti

ELi tööhõive määr tõuseb märkimisväärselt, kui nais-
tel on STEM-hariduses ja tööturul rohkem võrdseid 
võimalusi. See toob kaasa ELi tööhõive määra tõusu 
2030. aastaks 0,5–0,8 protsendipunkti ning 2050. aastaks 
2,1–3,5 protsendipunkti võrra. Kui sooline võrdõigus-
likkus suureneb märkimisväärselt, tõuseb ELi tööhõive 
määr 2050. aastaks ligikaudu 80%-ni. Kui rohkem naisi 
tuleb tööturule ja/või saab hariduse valdkondades, kus 

napib oskustööjõudu, kuid tööalased tulevikuväljavaated 
on head, nagu STEM-sektorites, leiavad nad tõenäoliselt 
tööd ja annavad majandusse märkimisväärse panuse. 
Selle tulemusel naiste töötasu tõuseks ja palgalõhe vä-
heneks. Soolise palgalõhe vähendamisel võib olla oluline 
osa ka naiste tööturule meelitamises.

Soolise ebavõrdsuse kaotamine ELis loob sama palju 
töökohti kui on praegu ühes keskmise suurusega Euroopa 
riigis.

Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik 
kasu Euroopa Liidus

Soolise võrdõiguslikkuse üldine majanduslik mõju

Joonis 1. Suurema soolise võrdõiguslikkuse mõju tööhõivele
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� Tööhõive määra tõus 
0,5–0,8 protsendipunkti

� Tööhõive määra tõus 
2,1–3,5 protsendipunkti

Töökohtade arvu kasv 
(aeglane kasv)

2,9 miljonit 
töökohta 
meestele

1,8 miljonit 
töökohta 
meestele

7,6 miljonit 
töökohta 
naistele
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töökohta 
naistele

Töökohtade arvu kasv (kiire kasv)Tööhõive määra muutumine ajas

10,5 miljonit 
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6,27 miljonit 
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Soolise võrdõiguslikkuse suurenemine aitaks luua 
2050. aastaks kuni 10,5 miljonit lisatöökohta, millest on 
kasu nii meestele kui ka naistele. Ligikaudu 70% neist töö-
kohtadest täidaksid naised ning naiste ja meeste tööhõive 
määrad võrdsustuksid pikas perspektiivis, küündides 2050. 
aastaks ligikaudu 80%-ni. Uute töökohtade arv vastab ligi-
kaudu Madalmaade töökohtade praegusele arvule.

Naiste täidetavad uued töökohad on eriti olulised, sest 
aitavad vähendada vaesust, mis on üks strateegia „Euroo-
pa 2020“ peamisi prioriteete. Nagu EIGE hiljutine naiste 
ja vaesuse uuring näitas, kannatavad naised üldiselt vae-
suse all sagedamini kui mehed, sest nende tööhõive- ja 
töötasuväljavaated on kehvemad (EIGE, 2016). Töötami-
ne vähendab seega naiste vaesumise riski.

SKP kasv

Soolisel võrdõiguslikkusel on SKP-le tugev positiivne 
mõju, mis aja jooksul suureneb ja mis võib ületada muude 
tööturu- ja haridusalaste sekkumismeetmete mõju.

2050. aastaks toob soolise võrdõiguslikkuse suurenda-
mine ELis kaasa SKP 6,1–9,6% kasvu elaniku kohta, küün-
dides 1,95–3,15 triljoni euroni. Kasvu on märgata juba 
2030. aastal, mil SKP elaniku kohta on suurenenud kuni 
2%. See kasv on tingitud peamiselt naiste paranenud 
tööhõive määrast ja naiste liikumisest tootlikumatele 
STEM-sektorite töökohtadele.

Tööturu- ja hariduspoliitikaga võrreldes on soolise võrd-
õiguslikkuse poliitikal SKP-le suur mõju. Sooline võrdõi-
guslikkus on seega majanduskasvu edendamise seisu-
kohalt väga oluline. Näiteks hariduse, noorte, spordi ja 
kultuuri peadirektoraadi hiljutine uuring näitas, et hari-
duse omandamise paranemine ELi liikmesriikides toob 
2050. aastaks kaasa ELi SKP 2,2% kasvu (hariduse, noorte, 
spordi ja kultuuri peadirektoraat, 2016), mis on palju väik-
sem kui soolise võrdõiguslikkuse suurendamisega kaas-
nev prognoositud mõju.

Soolist võrdõiguslikkust suurendavad 
liikmesriigid lõikavad suuremat kasu

Soolise võrdõiguslikkuse suurenemise hinnanguline mõju 
SKP-le varieerub liikmesriigiti märkimisväärselt, olenedes 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusammu-
dest. Üldiselt on tulemused väga head, kusjuures mõnes 
riigis on SKP kasvanud ligikaudu 4% ja teistes üle 10%.

Mõju on tüüpiliselt suurim liikmesriikides, kus soolise 
võrdõiguslikkuse (1) suurendamisele ei ole seni tähele-
panu pööratud. Uuring näitab, et nendel liikmesriikidel 
oleks soolise võrdõiguslikkuse päevakorda võtmisest pal-
ju võita. See on eriti oluline ELi kaasava majanduskasvu 
kontekstis, mille eesmärk on vähendada piirkondlikke 
erinevusi ja tagada majanduskasvuga kaasnevate eeliste 
jõudmine kõikjale ELis.

(1) Liikmesriikide rühmitamine rajaneb EIGE soolise võrdõiguslikkuse 
indeksil.

Joonis 2. Suurema soolise võrdõiguslikkuse mõju SKP-le elaniku kohta
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 SKP kasv elaniku kohta 
1,5–2,2%
 SKP kasv 0,45–0,74 
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0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

SK
P 

ka
sv

 e
la

ni
ku

 k
oh

ta



Joonis 3. Soolise võrdõiguslikkuse mõju: liikmesriikide SKP vaheline erinevus 2030. aastal

Liikmesriikides, kus on veel palju arenguruumi, võib 
majandus suurema soolise võrdõiguslikkuse tulemusel 
oluliselt paraneda. Eeldatakse, et soolise võrdõiguslik-
kuse suurenemisega kasvab SKP nendes liikmesriikides 
2050. aastaks keskmiselt ligikaudu 12%.

Liikmesriigid, kus soolise võrdõiguslikkuse meetmed 
on praegu piiratud, võidavad soolise ebavõrdsuse 
vähendamisest kõige rohkem.

Soolise võrdõiguslikkuse poolest esirinnas olevates liik-
mesriikides on sooline võrdõiguslikkus juba heal tasemel 
ja seepärast on neis tuntav ka sellega kaasnev majandus-
lik kasu. Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine võib siis-
ki tuua majanduslikku lisakasu ka nendes liikmesriikides, 
küündides sageli 4%-ni SKPst.

1. rühm: soolise võrdõiguslikkuse suur mõju
2. rühm: soolise võrdõiguslikkuse keskmine mõju
3. rühm: soolise võrdõiguslikkuse väike mõju
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Konkurentsivõime edendamine

Suurem sooline võrdõiguslikkus võib edendada ELi 
majanduse pikaajalist konkurentsivõimet

Soolise võrdõiguslikkuse meetmed võivad kaasa tuua 
majanduse potentsiaalse tootmisvõime suurenemise ja 
hindade alanemise. Neid suundumusi järgides suudab 
EL toota ise rohkem kaupu ja osutada ise teenuseid ning 
muutub rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimelise-
maks. See parandab kaubandusbilanssi, kus ELi eksport 
kasvab 2050. aastal 1,6–2,3% ja import väheneb 0,4–0,7%. 
Tänu sellele jääb rahvusvaheline kaubandus kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020“ ELi majanduskasvu üheks 
peamiseks teguriks.

ELi rahvastiku vananemisega seotud 
probleemide lahendamine

Nagu asjaomased hiljutised uuringud näitavad, võivad 
sündivust suurendada suurem sooline võrdõiguslikkus 
hariduses ja tööturul osalemine ning tasustamata hool-
duskohustuste võrdsem jagamine meeste ja naiste vahel. 
Sündivuse kasvu tulemusel suureneb rahvaarv, tänu mil-
lele on tagatud tööjõu pikaajaline olemasolu. Uuringus 
leiti, et sündivus suureneks 2030. aastaks 0–8%. Sündivu-
se kasv toob prognooside kohaselt 2050. aastaks kaasa 
tööjõu suurenemise 1,3–2,6 miljoni töötaja võrra. Tööhõi-
ve paranemine on eriti tähtis ELi praeguste demograafi-
liste prognooside taustal, mille kohaselt suureneb märki-
misväärselt tööturul mitteaktiivsete eakate arv (strateegia 
„Euroopa 2020“).

Sooline ebavõrdsus: makromajandusliku 
kasvu möödalastud võimalus?
Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine on olnud Eu-
roopa Liidu pikaajaline poliitiline kohustus. Soolise eba-
võrdsuse püsimine mitmes valdkonnas vähendab nais-
te majanduslikke võimalusi ja mõjutab kogu maailma 
majandust.

Ebavõrdsuse püsimisele aitavad kaasa paljud naise elu 
mõjutavad tegurid:

 ■ sooline segregatsioon haridusvalikute tegemisel;

 ■ vähene osalemine tööturul;

 ■ madalam töötasu;

 ■ ebakindlad töösuhted;

 ■ tasustamata kohustuste ebavõrdne jaotumine 
leibkonnas.

Ebavõrdsuse püsimine läheb nii naistele, meestele, töö-
andjatele kui ka ühiskonnale tervikuna kalliks maksma, 
kuna suur hulk talente jäetakse kasutamata.

Sooline ebavõrdsus Euroopas: peamised faktid 
ja arvud (2015)

 ■ Naised on STEM-sektorites endiselt alaesindatud. 
75% nende erialade õppuritest on mehed.

 ■ Sooline tööhõive erinevus ELis on keskmiselt 
11,6% ja see suureneb leibkonnas olevate laste 
arvu suurenedes.

 ■ Naiste üleesindatus osalise tööajaga töökohtadel 
ei mõjuta mitte ainult nende tööturul osalemist, 
vaid ka suurendab nende vaesusse või sotsiaal-
sesse tõrjutusse sattumise riski. 2015. aastal töö-
tas osalise tööajaga keskmiselt 32,1% naistest, 
võrreldes 8,9% meestega.

 ■ Osaajaga töötavate naiste määr suureneb sa-
muti laste arvu suurenedes. 39% naistest kogu 
ELis teatas, et peamine põhjus, miks nad tööd 
ei otsi, on laste või töövõimetute täiskasvanute 
eest hoolitsemine; sama vastuse andis vaid 4% 
meestest.

 ■ Naised teenivad meestest ELis keskmiselt 16,1% 
vähem, mis tähendab, et nad peavad meestega 
võrdse palga teenimiseks töötama aastas 40 päe-
va rohkem (ehk kuni järgmise aasta veebruari lõ-
puni) (Eurostat, 2016a, 2016b).
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Uuringu tutvustus
Soolise võrdõiguslikkuse majandusliku kasu uuring on ELi kontekstis ainulaadne. See on esimene omataoliste seas, mil-
les kasutatakse usaldusväärset ökonomeetrilist mudelit soolisest võrdõiguslikkusest saadava mitmesuguse makroma-
jandusliku kasu prognoosimiseks mitmes ulatuslikus valdkonnas, nagu haridus, aktiivne osalemine tööturul ja töötasu.

Uuringu tulemused näitavad, et soolise võrdõiguslikkuse suurenemine toob kaasa järgmised muutused:

 ■ 2050. aastaks luuakse 6,3–10,5 miljonit lisatöökohta, millest ligikaudu 70% täidavad naised;
 ■ positiivne mõju SKP-le elaniku kohta, mis aja jooksul suureneb;
 ■ 2050. aastaks kasvab SKP elaniku kohta ligikaudu 10%.

Uuringus kasutati soolise võrdõiguslikkuse suurenemise majandusliku mõju hindamiseks E3ME makromajanduslikku 
mudelit. E3ME on empiiriline makromajanduslik mudel, mis on loodud spetsiaalselt tulemuste modelleerimiseks ELi ja 
liikmesriikide tasandil.

ELi soolise võrdõiguslikkuse majandusliku kasu uuringu tulemused on avaldatud üheksas väljaandes:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological 
approaches („Kirjanduse ülevaade: olemasolevad tõendid soolise võrdõiguslikkuse sotsiaalse ja majandusliku kasu 
kohta ning meetodid“);

2. EU and EU Member State overviews („ELi ja ELi liikmesriikide ülevaated“);
3. Report on the empirical application of the model („Mudeli empiirilise rakendamise aruanne“);
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model („Kuidas tõendid saadi: 

teabedokument teoreetilise raamistiku ja mudeli kohta“);
5. Kuidas tõendid saadi: teoreetiline raamistik ja mudel;
6. Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik mõju ELi poliitilises kontekstis;
7. Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik mõju;
8. Kuidas sooline võrdõiguslikkus STEM-hariduses toob kaasa majanduskasvu?;
9. Tööturul aktiivse osalemise soolise erinevuse ja soolise palgalõhe kõrvaldamine aitab kaasa majanduskasvule: 

ülevaade.

Kõik väljaanded, üksikasjalikud uurimistulemused ja metoodika on avaldatud EIGE veebilehel.
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