
A Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézete 

A nemek közötti egyenlőség javítása számos pozitív hatást fejt 

ki az egyénekre és a szélesebb értelemben vett társadalomra is. 

A nemek nagyobb mértékű egyenlőségével jellemzett EU erő-

teljes, pozitív és idővel fokozó hatást gyakorolna a GDP-re, maga-

sabb lenne a foglalkoztatás és a termelékenység szintje, és kezel-

ni tudná az EU elöregedő népességéhez kapcsolódó kihívásokat.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által a ne-

mek közötti egyenlőség gazdasági hozadékairól készített tanul-

mány a STEM-tudományterületeken (a természettudományok, 

a technológia, a műszaki tudományok és a matematika terüle-

tén), az oktatás, a munkaerőpiaci aktivitás és a bérezés területén 

érvényesülő nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentésének 

pozitív hatásait igazoló, meggyőző új bizonyítékokat terjeszt 

elő. A tanulmány arra is rámutat, hogy a nemek közötti egyen-

lőtlenség különböző aspektusainak együttes kezelése való-

színűleg több pozitív hatást fejt ki, mint a nemek közötti egyen-

lőtlenség minden egyes aspektusának egyenkénti kezelése, 

mivel egy-egy területen érvényesülő nemek közötti egyenlőt-

lenség továbbgyűrűző hatásokat fejt ki más területeken.

Melyek a nemek közötti egyenlőség gazdasági 
hozadékai?

Magasabb foglalkoztatás és több 
munkahely

Az EU-ban a foglalkoztatási ráta jelentősen megnő, ha a nők 

nagyobb esélyegyenlősége érvényesül a STEM-oktatásban és 

a munkaerőpiacon. Ezáltal az uniós foglalkoztatási ráta 2030-ra 

0,5–0,8 százalékponttal, 2050-re pedig 2,1–3,5 százalékponttal 

növekedne. 2050-ben az uniós foglalkoztatási ráta elérné a kö-

zel 80%-ot, ha jelentősen javulna a nemek közötti egyenlőség. 

Ha több nő jutna a munkaerőpiacra és/vagy szerezne végzett-

séget olyan készséghiányos területeken, ahol jók a jövőbeli 

foglalkoztatási kilátások, mint például a STEM-tudományterü-

leteken, valószínű, hogy találnának munkahelyet, és számot-

tevően hozzájárulnának a gazdasághoz. Ebbe az irányba való 

elmozdulás hozzájárulna ahhoz, hogy a nők keresete növeked-

jen és csökkenjen a bérkülönbségük. A nemek közötti bérkü-

lönbség csökkentése fontos szerepet játszhat abban is, hogy 

a munkaerőpiac több nőt vonzzon.

A nemek közötti különbségek EU-n belüli megszüntetése 
annyi munkahelyet teremthet, mint amennyi munkahely 
egy közepes méretű európai országban van.

A nemek közötti egyenlőség gazdasági 
hozadékai az Európai Unióban

A nemek közötti egyenlőség összesített gazdasági hatásai

1. ábra – A nemek közötti egyenlőség javulásának hatása a foglalkoztatásra
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A nemek közötti egyenlőség javulása következtében 2050-ben 

további 10,5 millió munkahely keletkezne, ami a nők és a férfi-

ak számára egyaránt előnyös lenne. E munkahelyeknek mintegy 

70%-át nők foglalnák el, a nők és a férfiak foglalkoztatási aránya 

azonban hosszú távon kiegyenlítődik, 2050-re 80%-os foglalkoz-

tatási rátát ér el. Az új munkahelyek száma nagyjából megfelel 

a hollandiai munkahelyek számának.

A nők által elfoglalt új munkahelyek különösen fontosak, mivel 

elősegíthetik a szegénység csökkentését, amely az Európa 2020 

stratégia egyik kiemelt prioritása. Ahogyan a nőkről és a szegény-

ségről készült közelmúltbeli EIGE-tanulmány megállapításaiból 

kiderül, a rosszabb foglalkoztatási és fizetési kilátások miatt a nő-

ket gyakrabban érinti a szegénység, mint a férfiakat (EIGE, 2016). 

Ennélfogva a foglalkoztatás ténye csökkenti a szegénység kocká-

zatát a nők számára.

A nemek közötti egyenlőség javítása 2050-re az egy főre jutó uni-

ós GDP 6,1–9,6%-os növekedéséhez vezetne, ami 1,95–3,15 bil-

lió EUR-nak felel meg. A növekedés már 2030-ban nyilvánvaló 

lenne, amikorra az egy főre jutó GDP akár 2%-kal megemelkedne. 

Ez az emelkedés elsősorban a nők jobb foglalkoztatási rátájának 

és a termelékenyebb STEM-munkahelyekre való előmenetelük-

nek az eredménye.

A munkaerő-piaccal és az oktatásüggyel kapcsolatos szakpoliti-

kákkal összevetve a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

szakpolitikák erőteljes hatást fejtenek ki a GDP-re. Ezért a nemek 

közötti egyenlőség kifejezetten releváns szakpolitikai intézkedés 

a gazdasági növekedés elősegítése szempontjából. Az Oktatásügyi, 

Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság közelmúltbeli 

tanulmánya például rámutatott, hogy az iskolai végzettség uniós 

tagállamokon belüli javulása az uniós GDP 2,2%-os emelkedéséhez 

vezetne 2050-ben (Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kultu-

rális Főigazgatóság, 2016), ami jelentősen elmarad a nemek közötti 

egyenlőség javulása tekintetében prognosztizált hatástól.

Azok a tagállamok, amelyek javítják 
a nemek közötti egyenlőséget, több 
előnyt kovácsolnak

A nemek közötti egyenlőség javulásának a GDP-re kifejtett be-

csült hatásai – a nemek közötti egyenlőség jelenlegi megvaló-

sítási szintjétől függően – jelentősen eltérnek a tagállamokban. 

Az eredmények összességében igen pozitívak, egyes tagálla-

mokban 4% körüli, míg másokban 10% feletti a GDP-növekedés.

A legjelentősebb hatások jellemzően olyan tagállamokban ta-

pasztalhatóak, amelyekben a nemek közötti egyenlőség (1) ala-

csony prioritás. A tanulmány rámutat, hogy ezek a tagállamok 

sokat nyernének azzal, ha napirendre tűznék a nemek közötti 

egyenlőséget. Ez különösen fontos az EU-n belüli inkluzív nö-

vekedés összefüggésében, melynek célja, hogy csökkenjenek 

a régiók közötti különbségek, és biztosított legyen, hogy a nö-

vekedés hozadékai az EU valamennyi részére eljussanak.

(1) A tagállamok csoportosítása az EIGE nemek közötti egyenlőség 
indexén alapul.

2. ábra – A nemek közötti egyenlőség javulásának hatása az egy főre jutó GDP-re
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Magasabb GDP

A nemek közötti egyenlőség erőteljes, pozitív hatásokat 
fejt ki a GDP-re, amelyek idővel fokozódnak, és 
meghaladhatják az egyéb munkaerőpiaci és oktatásügyi 
beavatkozásokat.



3. ábra – A nemek közötti egyenlőség hatása: a tagállamok GDP-jének különbségei 2030-ban

Azok a tagállamok, amelyekben bőven van lehetőség a javulás-

ra, számottevő gazdasági javulást érhetnek el a nemek közötti 

egyenlőség fokozása következtében. A nemek közötti egyen-

lőség javulása ezekben a tagállamokban várhatóan átlagosan 

mintegy 12%-os GDP-növekedéshez vezet 2050-re.

Azok a tagállamok nyernek a legtöbbet a nemek közötti 
különbségek megszüntetésével, amelyek jelenleg 
kevés, nemek közötti egyenlőséget célzó intézkedést 
alkalmaznak.

A nemek közötti egyenlőség terén legjobban teljesítő tagálla-

mok már elérték a nemek közötti egyenlőség megfelelő szint-

jét, és ezért már élvezhetik néhány kapcsolódó gazdasági hoza-

dékát. A nemek közötti egyenlőség további javulása azonban 

még ezekben a tagállamokban is keletkeztethet további gazda-

sági nyereséget, amely gyakran eléri a GDP kb. 4%-át.
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A versenyképesség fokozása

A nemek közötti egyenlőség javulása fokozhatja az uniós 
gazdaság hosszú távú versenyképességét.

A nemek közötti egyenlőséget célzó intézkedések a gazdaság 

potenciális termelési kapacitásának növekedéséhez és alacso-

nyabb árakhoz vezethetnek. E fejlemények nyomán az EU több 

árut és szolgáltatást tudna előállítani a határain belül, és egy-

úttal versenyképesebbé válna a nemzetközi piacokon. Ennek 

következtében javulna az áruforgalmi egyenleg, melyben az 

export 1,6–2,3%-kal növekedne, az import pedig 0,4–0,7%-kal 

csökkenne 2050-ben. Így elősegítené, hogy – az Európa 2020 

stratégiával összhangban – továbbra is a nemzetközi keres-

kedelem legyen az EU növekedésének egyik legfontosabb 

motorja.

Az elöregedő népesség jelentette 
kihívások kezelése az EU-ban

Az oktatás, a munkaerőpiaci részvétel terén érvényesülő nemek 

közötti egyenlőség javulása, valamint a nem fizetett gondozási 

munka nők és férfiak közötti kiegyensúlyozottabb megosztása 

következtében feltehetőleg javulna a termékenység: ez derül 

ki az e területen folytatott közelmúltbeli felmérés megállapítá-

saiból. A magasabb termékenységi arányszámok ugyanakkor 

nagyobb népességhez és a hosszú távú munkaerőpiaci kíná-

lat növekedéséhez vezetnek. A tanulmány kiszámította, hogy 

a termékenységi arányszámok 2030-ra 0–8%-kal növekednek. 

Becslések szerint a megnövekedett termékenység következté-

ben 2050-re 1,3–2,6 millió fővel nő a foglalkoztatás. A foglalkoz-

tatottak számának növelése különösen fontos a jelenlegi uniós 

demográfiai előrejelzések fényében, amelyek azt prognosztizál-

ják, hogy jelentősen megnő a munkaerőpiacon inaktív idősebb 

emberek száma (Európa 2020 stratégia).

Nemek közötti egyenlőtlenség: a makrogazdasági 
növekedés szempontjából elmulasztott lehetőség?

A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió régóta fennálló 

szakpolitikai kötelezettségvállalása. A nemek közötti egyenlőt-

lenségek azonban tartósan fennállnak több területen, ezáltal 

veszélyeztetik a nők gazdasági lehetőségeit és befolyásolják 

a világgazdaságot.

A nő élete során különféle tényezők kombinációja hozzájárul 

a tartós egyenlőtlenségekhez:

 ■ nemi szegregáción alapuló oktatási választások;

 ■ alacsony arányú részvétel a munkaerőn belül;

 ■ alacsonyabb bér;

 ■ bizonytalan foglalkoztatás;

 ■ a háztartáson belüli nem fizetett feladatok egyenlőtlen 

megoszlása.

A tartós egyenlőtlenségek jelentős költséggel járnak a nők és 

a férfiak, a munkáltatók és a társadalom egésze számára, sok 

tehetséget kihasználatlanul hagyva.

Nemek közötti egyenlőtlenség Európában: 
kulcsfontosságú tények és számadatok (2015)

 ■ A nők továbbra is alulreprezentáltak a STEM-ágazatok-

ban. Ezeken a területeken a diákok 75%-a férfi.

 ■ Az EU-ban a nemek közötti foglalkoztatási különbség 

átlagosan 11,6%, és az egy háztartáson belüli gyerme-

kek számával párhuzamosan növekszik.

 ■ A nők részmunkaidős foglalkoztatáson belüli túlrepre-

zentáltsága nemcsak a munkaerőpiaci részvételüket, 

hanem a szegénységük, illetve a társadalmi kirekesz-

tődésük kockázatát is befolyásolja. 2015-ben a nőknek 

átlagosan 32,1%-a dolgozott részmunkaidőben, míg 

a férfiaknál ez az arány 8,9% volt.

 ■ A nők részmunkaidős foglalkoztatási rátái a gyerme-

keik számának megfelelően is növekednek. EU-szerte 

a nők 39%-a számolt be arról, hogy elsősorban azért 

nem kerestek munkát, mert „gyermekekről vagy cse-

lekvőképtelen felnőttekről gondoskodtak”, míg ez 

a férfiaknak csak 4%-a esetében állt fenn.

 ■ EU-szerte a nők átlagosan 16,1%-kal kevesebbet keres-

nek, mint a férfiak, ami azt jelenti, hogy évente (illetve 

február végéig) kb. 40 nappal többet kell dolgozniuk 

ahhoz, hogy megkeressék azt az összeget, amelyet 

a férfiak megkerestek az előző év végére (Eurostat, 

2016a, 2016b).
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A tanulmányról

A nemek közötti egyenlőség gazdasági hozadékairól szóló tanulmány uniós kontextusban egyedi. Ez az első olyan tanulmány, 

amely stabil ökonometriai modellt alkalmaz a nemek közötti egyenlőség uniós szinten jelentkező sokféle makrogazdasági hozadé-

kának becslésére több átfogó területen, például az oktatás, a munkaerőpiaci aktivitás és a bérezés területén.

A tanulmány összesített eredményeiből az derül ki, hogy a nemek közötti egyenlőség fokozása a következőkhöz vezetne:

 ■ 6,3 millió és 10,5 millió közötti további munkahely 2050-ben, és e munkahelyeknek mintegy 70%-át nők foglalnák el;

 ■ a GDP-re kifejtett pozitív hatások, amelyek idővel fokozódnak;

 ■ az egy főre jutó GDP akár 10%-hoz közelítő növekedése 2050-ben.

A tanulmány az E3ME makroökonómiai modellt alkalmazta a nemek közötti egyenlőség javítása terén jelentkező gazdasági hatások 

becsléséhez. Az E3ME kifejezetten az EU és a tagállamok szintjén megvalósítandó eredmények modellezésére szolgáló empirikus 

makroökonómiai modell.

A nemek közötti egyenlőség EU-ban jelentkező gazdasági hozadékairól készített tanulmány eredményei többek között kilenc kiad-

ványt foglalnak magukban:

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

szakirodalom áttekintése: a nemek közötti egyenlőség társadalmi és gazdasági hozadékaira vonatkozó, meglévő bizonyítékok 

és módszertani megközelítések].

2. EU and EU Member State overviews [Az EU és az uniós tagállamok áttekintése].

3. Report on the empirical application of the model [A modell empirikus alkalmazásáról szóló jelentés].

4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model [Hogyan készült a bizonyíték: tájékoz-

tató dokumentum az elméleti keretről és a modellről].

5. Hogyan készült a bizonyíték: adatlap az elméleti keretről és a modellről.

6. A nemek közötti egyenlőség gazdasági hatásai uniós szakpolitikai kontextusban: tájékoztató dokumentum.

7. A nemek közötti egyenlőség gazdasági hatásai: tájékoztató dokumentum.

8. A STEM-oktatásban érvényesített nemek közötti egyenlőség hogyan eredményez gazdasági növekedést: tájékoztató dokumentum.

9. A munkaerőpiaci aktivitás és a bérek terén a nemek között érvényesülő különbségek megszüntetése hogyan eredményez gaz-

dasági növekedést: tájékoztató dokumentum.

Valamennyi kiadvány, részletes felmérési eredmény és módszertan megtalálható az EIGE honlapján.


