
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων

Η βελτίωση της ισότητας των φύλων έχει πλήθος θετικών συνεπει-

ών τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη 

ισότητα των φύλων στην ΕΕ αναμένεται να επηρεάσει έντονα και 

θετικά το ΑΕΠ, το οποίο θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Αναμένεται επίσης να αυξήσει και τα ποσοστά απασχόλησης και 

παραγωγικότητας της ΕΕ, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού της.

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE) με θέμα τα «οικονομικά οφέλη της ισότητας των 

φύλων» παρουσιάζει νέα, έγκυρα στοιχεία σχετικά με τις θετικές 

συνέπειες της μείωσης των ανισοτήτων των φύλων σε τομείς 

όπως οι σπουδές στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και 

τα μαθηματικά (STEM), η δραστηριότητα στην αγορά εργασίας 

και οι μισθοί. Από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι η αντιμετώπιση 

των διαφόρων πτυχών της ανισότητας των φύλων στο πλαίσιο 

ενιαίας προσέγγισης είναι πιθανό να έχει θετικότερες συνέπειες 

από ό,τι η αντιμετώπιση κάθε πτυχής μεμονωμένα, δεδομένου 

ότι η ισότητα των φύλων σε έναν τομέα μπορεί να επιφέρει αλυ-

σιδωτές εξελίξεις και σε άλλους τομείς.

Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη 
της ισότητας των φύλων;

Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και 
περισσότερες θέσεις εργασίας

Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ θα παρουσιάσει αλματώδη 

άνοδο αν δοθούν στις γυναίκες ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε 

σπουδές STEM και στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο αναμένεται να 

έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ 

κατά 0,5-0,8 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2030 και κατά 2,1-3,5 μο-

νάδες έως το 2050. Εάν η ισότητα των φύλων βελτιωθεί σημαντικά, 

το 2050 το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ θα ανέλθει σε σχεδόν 

80 %. Εάν αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που εντάσσονται στο 

εργατικό δυναμικό και/ή παρακολουθούν σπουδές σε τομείς με 

ελλείψεις δεξιοτήτων οι οποίοι παρουσιάζουν καλές μελλοντικές 

επαγγελματικές προοπτικές, όπως οι τομείς STEM, τότε οι γυναίκες 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν απασχόληση και να συ-

νεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε αύ-

ξηση των απολαβών τους και μείωση του μισθολογικού χάσματος 

υπέρ των γυναικών. Η μείωση των μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

των φύλων μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η εξάλειψη των ανισοτήτων στην ΕΕ θα δημιουργούσε 
νέες θέσεις εργασίας ισάριθμες με τις θέσεις εργασίας μιας 
ευρωπαϊκής χώρας μεσαίου μεγέθους.

Τα οικονομικά οφέλη της ισότητας 
των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο γενικός οικονομικός αντίκτυπος της ισότητας των φύλων

Εικόνα 1. Η επίδραση της βελτιωμένης ισότητας των φύλων στην απασχόληση
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0,8 ποσοστιαίες μονάδες

� Βελτίωση στο ποσοστό 
απασχόλησης κατά 2,1 έως 
3,5 ποσοστιαίες μονάδες

Αύξηση στις θέσεις εργασίας 
(αργή βελτίωση)

2,9 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας 

για άνδρες

1,8 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας 

για άνδρες

7,6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας 

για γυναίκες

4,5 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας 

για γυναίκες

Αύξηση στις θέσεις εργασίας (ταχεία βελτίωση)Ποσοστό απασχόλησης με την πάροδο του χρόνου
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Οι βελτιώσεις στην ισότητα των φύλων αναμένεται να έχουν ως απο-

τέλεσμα τη δημιουργία 10,5 εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργα-

σίας το 2050, οι οποίες θα καλυφθούν τόσο από γυναίκες όσο και 

από άνδρες. Αν και το 70 % περίπου αυτών των θέσεων εργασίας 

αναμένεται να καλυφθεί από γυναίκες, τα ποσοστά απασχόλησης γυ-

ναικών και αντρών θα εξισωθούν μακροπρόθεσμα, με το ποσοστό 

απασχόλησης να ανέρχεται σε 80 % το 2050. Ο αριθμός νέων θέσεων 

αντιστοιχεί περίπου στον αριθμό θέσεων εργασίας στις Κάτω Χώρες.

Η κάλυψη νέων θέσεων εργασίας από γυναίκες έχει πολλή μεγάλη 

σημασία γιατί μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας, η οποία 

είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης του EIGE για τις 

γυναίκες και τη φτώχεια, οι γυναίκες πλήττονται γενικά από τη φτώχεια 

συχνότερα από ό,τι οι άνδρες λόγω πιο περιορισμένων προοπτικών 

απασχόλησης και μισθολογικών προοπτικών (EIGE, 2016). Κατά συνέ-

πεια, η απασχόληση μειώνει τον κίνδυνο της φτώχειας για τις γυναίκες.

Έως το 2050, η βελτίωση της ισότητας των φύλων αναμένεται να 

οδηγήσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ κατά 6,1-9,6 %, 

η οποία αντιστοιχεί σε 1,95-3,15 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 

στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να σημειωθεί ήδη από το 2030 

και θα είναι της τάξης του 2 %. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο 

βελτιωμένο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και στην ανέλιξή 

τους σε πιο παραγωγικές θέσεις εργασίας στους τομείς STEM.

Σε σύγκριση με τις πολιτικές για την αγορά εργασίας και την εκ-

παίδευση, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχουν ισχυρό 

αντίκτυπο στο ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, η ισότητα των φύλων αποτελεί 

ιδιαίτερα πρόσφορο μέτρο πολιτικής για την προώθηση της οικο-

νομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με μια πρόσφατη 

μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού 

και Πολιτισμού, οι βελτιώσεις ως προς το μορφωτικό επίπεδο στα 

κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση 

του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 2,2 % το 2050 (DG Education, Youth, Sport and 

Culture, 2016), η οποία υπολείπεται κατά πολύ του εκτιμώμενου 

αντίκτυπου των βελτιώσεων που συνεπάγεται η ισότητα των φύλων.

Τα κράτη μέλη στα οποία αυξάνεται 
η ισότητα των φύλων θα αποκομίσουν 
μεγαλύτερα οφέλη

Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος της μεγαλύτερης ισότητας των φύλων 

στο ΑΕΠ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα 

με το εκάστοτε επίπεδο επίτευξης της ισότητας. Συνολικά, τα απο-

τελέσματα είναι πολύ θετικά· σε ορισμένα κράτη μέλη η αύξηση 

του ΑΕΠ κυμαίνεται στο 4 %, ενώ σε άλλα υπερβαίνει το 10 %.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος καταγράφεται συνήθως σε κράτη 

μέλη όπου η ισότητα των φύλων (1) δεν αποτελεί άμεση προτε-

ραιότητα. Από τη μελέτη προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα κράτη 

μέλη θα αποκομίσουν μεγάλα οφέλη αν συμπεριλάβουν την ισό-

τητα των φύλων στους στόχους τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικό στο πλαίσιο της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕ, 

στόχος της οποίας είναι να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες 

και να επεκταθούν τα οφέλη της ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

(1) Η ομαδοποίηση των κρατών μελών πραγματοποιείται με βάση τον 
Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE.

Εικόνα 2. Η επίδραση της βελτιωμένης ισότητας των φύλων στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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Αυξημένο ΑΕΠ

Η ισότητα των φύλων έχει ισχυρό, θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ, 
ο οποίος θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος από τον αντίκτυπο άλλων παρεμβάσεων στην 
αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση.



Εικόνα 3. Αντίκτυπος της ισότητας των φύλων: διαφορές στο ΑΕΠ των κρατών μελών το 2030

Στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτί-

ωσης, η αύξηση της ισότητας των φύλων μπορεί να επιφέρει ση-

μαντική οικονομική πρόοδο. Η αυξημένη ισότητα των φύλων σε 

αυτά τα κράτη μέλη αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση 

του ΑΕΠ της τάξης του 12 % κατά μέσο όρο έως το 2050.

Τα κράτη μέλη στα οποία τα μέτρα για την ισότητα των φύλων 
είναι προς το παρόν περιορισμένα είναι εκείνα τα οποία θα 
αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος από την κατάργηση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Τα κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της ισό-

τητας των φύλων απολαμβάνουν ήδη κάποια από τα συνεπακό-

λουθα οικονομικά οφέλη. Παρόλα αυτά, οι περαιτέρω βελτιώσεις 

στον τομέα της ισότητας των φύλων μπορούν να αποφέρουν επι-

πλέον οικονομικά οφέλη στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, συνήθως 

κατά 4 % του ΑΕΠ.

Ομάδα 1: μεγάλος αντίκτυπος της ισότητας των φύλων
Ομάδα 2: μέτριος αντίκτυπος της ισότητας των φύλων
Ομάδα 3: μικρός αντίκτυπος της ισότητας των φύλων
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Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

Η βελτιωμένη ισότητα των φύλων θα μπορούσε να τονώσει τη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ

Τα μέτρα υπέρ της ισότητας των φύλων θα μπορούσαν να έχουν 

ως αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της οικο-

νομίας και πτώση των τιμών. Συνεπεία αυτών των εξελίξεων, η ΕΕ 

θα μπορούσε να παράγει στο εσωτερικό της περισσότερα αγαθά 

και υπηρεσίες, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά 

της στις διεθνείς αγορές. Το εμπορικό ισοζύγιο θα μπορούσε να 

βελτιωθεί, με αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ κατά 

1,6-2,3 % και μείωση των εισαγωγών κατά 0,4-0,7 % το 2050. Συ-

νεπώς, θα ήταν σκόπιμο να παραμείνει το διεθνές εμπόριο ένας 

από τους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης, σύμφωνα με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις 
που συνδέονται με τη γήρανση 
του πληθυσμού στην ΕΕ

Η βελτίωση της ισότητας των φύλων ως προς τη συμμετοχή στην 

εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και ο πιο ισομερής καταμερι-

σμός της άμισθης εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών θεωρείται 

ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γονιμότητας, σύμφωνα 

με τα πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα στον συγκεκριμένο τομέα. 

Η αύξηση των ποσοστών γονιμότητας συνεπάγεται αύξηση του 

πληθυσμού και της μακροχρόνιας προσφοράς εργατικού δυναμι-

κού. Η μελέτη εκτιμά ότι τα ποσοστά γονιμότητας θα αυξηθούν 

από 0 έως 8 % έως το 2030. Έως το 2050, η αυξημένη γονιμότη-

τα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ενεργού πληθυσμού 

κατά 1,3-2,6 εκατομμύρια άτομα. Η απασχόληση περισσότερων 

ατόμων έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των πρόσφατων δημο-

γραφικών προβλέψεων, βάσει των οποίων προβλέπεται σημαντική 

αύξηση των μη οικονομικά ενεργών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

στην αγορά εργασίας (στρατηγική «Ευρώπη 2020»).

Ανισότητα των φύλων: μια χαμένη ευκαιρία 
μακροοικονομικής ανάπτυξης;
Η ισότητα των φύλων αποτελεί πάγια πολιτική δέσμευση της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, σε πολλούς τομείς εξακολουθούν 

να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των φύλων, οι οποίες υπονο-

μεύουν τις οικονομικές προοπτικές των γυναικών και επηρεά-

ζουν την παγκόσμια οικονομία.

Για τη διατήρηση αυτών των ανισοτήτων ευθύνεται ένας συνδυ-

ασμός παραγόντων που επιδρούν κατά τη διάρκεια της ζωής των 

γυναικών, συγκεκριμένα:

 ■ ο διαχωρισμός των εκπαιδευτικών επιλογών με βάση το 

φύλο

 ■ η περιορισμένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό

 ■ οι χαμηλότεροι μισθοί

 ■ η επισφαλής απασχόληση

 ■ ο ανισομερής καταμερισμός μη αμειβομένων ευθυνών στο 

νοικοκυριό.

Η διατήρηση των ανισοτήτων συνεπάγεται μεγάλο κόστος για τις 

γυναίκες και τους άνδρες, τους εργοδότες και την ευρύτερη κοι-

νωνία, αφήνοντας πολλά ταλέντα αναξιοποίητα.

Η ανισότητα των φύλων στην Ευρώπη: βασικά 
στοιχεία και αριθμοί (2015)

 ■ Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους 

τομείς STEM. Σε αυτούς τους τομείς 75 % των σπουδα-

στών είναι άνδρες.

 ■ Το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση αντιστοι-

χεί σε 11,6 % κατά μέσο όρο στην ΕΕ και αυξάνεται ανάλο-

γα με τον αριθμό παιδιών στο νοικοκυριό.

 ■ Η υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης δεν επηρεάζει μόνο τη συμμετοχή τους 

στην αγορά εργασίας, αλλά και τον κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού που διατρέχουν. Το 2015, υπό 

καθεστώς μερικής απασχόλησης εργαζόταν κατά μέσο 

όρο ποσοστό 32,1 % των γυναικών έναντι ποσοστού 

8,9 % των ανδρών.

 ■ Τα ποσοστά μερικής απασχόλησης των γυναικών αυξάνο-

νται επίσης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους. Το 

39 % των γυναικών στην ΕΕ ανέφεραν ότι ο βασικός λόγος 

για τον οποίο απείχαν από την αναζήτηση εργασίας ήταν 

«η φροντίδα των παιδιών ή μη αυτοεξυπηρετούμενων 

ενηλίκων», έναντι ποσοστού μόλις 4 % των ανδρών.

 ■ Οι απολαβές των γυναικών είναι κατά 16,1 % χαμηλότερες 

από τις απολαβές των ανδρών κατά μέσο όρο στην ΕΕ, 

γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούν 

περίπου 40 ημέρες περισσότερες ετησίως (ή έως τα τέλη 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους) προκειμένου να 

έχουν τις ίδιες απολαβές με τους άνδρες (Eurostat, 2016a, 

2016b).
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Σχετικά με τη μελέτη

Η μελέτη σχετικά με τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων είναι μοναδική στο είδος της σε επίπεδο ΕΕ. Είναι η πρώτη στην οποία 

χρησιμοποιείται ένα έγκυρο οικονομετρικό μοντέλο για την εκτίμηση ενός ευρέος φάσματος μακροοικονομικών οφελών που απορρέ-

ουν από την ισότητα των φύλων σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι μισθοί.

Από τα συνολικά αποτελέσματα προκύπτει ότι η μεγαλύτερη ισότητα των φύλων αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα:

 ■ 6,3 έως 10,5 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας το 2050, το 70 % των οποίων θα καλύπτεται από γυναίκες

 ■ θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ, το οποίο θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου

 ■ αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σχεδόν κατά 10 % έως το 2050.

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το οικονομομετρικό μοντέλο E3ME για να εκτιμηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις των βελτιώσεων στην 

ισότητα των φύλων. Το E3ME είναι ένα εμπειρικό μακροοικονομικό μοντέλο ειδικά προσαρμοσμένο για την προσομοίωση αποτελεσμά-

των σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης για τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην ΕΕ περιλαμβάνονται σε εννέα δημοσιεύσεις:

1.  Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches (Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση: υφιστάμενα στοιχεία σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων και μεθοδολογικές).

προσεγγίσεις.

2. EU and EU Member State overviews (Επισκοπήσεις στην ΕΕ και στα κράτη μέλη).

3. Report on the empirical application of the model (Έκθεση σχετικά με την εμπειρική εφαρμογή του μοντέλου).

4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Πώς προέκυψαν τα στοιχεία: ενημερωτικό 

σημείωμα σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο και μοντέλο).

5. Πώς προέκυψαν τα στοιχεία: ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο και μοντέλο.

6. Ο οικονομικός αντίκτυπος της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ: ενημερωτικό σημείωμα.

7. Ο οικονομικός αντίκτυπος της ισότητας των φύλων: ενημερωτικό σημείωμα.

8. Ο τρόπος με τον οποίο η ισότητα των φύλων στις σπουδές STEM οδηγεί σε οικονομική πρόοδο: ενημερωτικό σημείωμα.

9.  Ο τρόπος με τον οποίο η γεφύρωση του χάσματος των φύλων ως προς τη δραστηριότητα στην αγορά εργασίας και τους μισθούς 

οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη: ενημερωτικό σημείωμα.

Όλες οι δημοσιεύσεις, τα αναλυτικά αποτελέσματα και η μέθοδος της μελέτης διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του EIGE.


