
Studie ekonomických přínosů rovnosti žen a mužů je 
v kontextu EU unikátní. Je první svého druhu, která ro-
bustním ekonometrickým modelem odhaduje rozsáhlou 
škálu makroekonomických přínosů rovnosti žen a mužů 
ve více obecných politických oblastech, jako je např. 
vzdělání, aktivita na trhu práce nebo mzdy. Zvažuje rov-
něž demografické důsledky těchto zlepšení. Neexistuje 

dosud žádná jiná studie, která by se pokoušela ekono-
metricky modelovat takto rozsáhlou škálu vlivů rovnosti 
žen a mužů v EU.

Metodický postup této studie obsahoval tři základní kro-
ky, které jsou znázorněny na obr. 1.

Ekonomické přínosy rovnosti  
žen a mužů v EU

Jak byly důkazy vytvořeny: 
teoretický rámec a model

Obr. 1. Základní metodické kroky
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Krok 1: Volba makroekonomického modelovacího rámce

Tato studie odhaduje makroekonomickým modelem 
E3ME ekonomické vlivy zvýšení rovnosti žen a mužů. 
E3ME je empirický makroekonomický model specificky 
určený k modelování dopadů na úrovni EU a členských 
států. Model obsahuje detailní obraz trhu práce a zahrnu-
je interakce na úrovni sektorů a států.

Základní prvky a limitace modelovacího rámce E3ME jsou 
přehledně shrnuty níže na obr. 2.

Charakteristika modelu
Model není založen na 
teoretických předpokladech, 
nýbrž na empirické analýze dat
Detailní informace o trhu práce EU 
(míry aktivity, zaměstnanost, 
mzdy)
Detailní modelování sektorových
a státních vlivů
Rigorózní modelování účinků 
politických opatření, např. 
ekonomických multiplikátorů, 
které postihují nepřímé účinky 
politických opatření

Limitace modelu
Limitovaná detailnost (orientace 
na vlivy prokázané na makroeko-
nomické úrovni)
Určité zjednodušení interakcí na 
trhu práce
Využití tradičních ekonomických 
ukazatelů (např. HDP), které 
nereflektují všechny důsledky 
rovnosti žen a mužů
Uvažuje pouze data harmo-
nizovaná ve všech členských 
státech EU a dostupná za dlouhá 
historická období

Makroekonomický model E3ME

E3ME je makroekonomet-
rický model globální 
ekonomiky zaměřující se na 
jednotlivé členské státy EU 
samostatně. V kontextu EU 
se jedná o osvědčený model 
– používá se např. k ročním 
prognózám dovedností 
centra Cedefop.

Obr. 2. Modelovací rámec E3ME



Krok 3: Modelování ekonomických dopadů mechanismů

Prvním krokem bylo vytvořit prognózu potenciálních zvý-
šení rovnosti žen a mužů v rámci aktivity na trhu práce, 
účasti na vzdělání a mezd. Byla vytvořena také prognóza 
demografických změn plynoucích z těchto zlepšení, kte-
rá odráží doklady, že vyšší rovnost žen a mužů má ten-
denci zvyšovat plodnost.

Tyto prognózy vycházely z detailní analýzy potenciálních 
dopadů, k nimž by mohlo dojít po přijetí a realizaci opat-
ření zvyšujících rovnost žen a mužů ve všech modelova-
ných mechanismech. Analyzované mechanismy přináší 
zlepšení situace, v níž se nachází ženy ve srovnání s muži, 
neboť se zaměřují na oblasti, kde se ženy potýkají s výraz-
ným znevýhodněním.

Tyto prognózy byly následně vloženy do modelu E3ME, 
který zhodnotil širší socioekonomické dopady rovnosti 

žen a mužů na HDP, zaměstnanost a jiné významné eko-
nomické ukazatele. Prognózy byly vloženy samostatně 
za každý mechanismus nebo efekt tak, že bylo možné 
odhadnout socioekonomické dopady každého individu-
álního mechanismu nebo efektu a zabránilo se jeho dvo-
jímu započtení. Modelovány byly také kumulativní účinky 
kombinace mechanismů 1 až 3 a efektu 4 a výsledkem 
byl komplexní odhad ekonomických dopadů všech me-
chanismů a analýza jejich možných interakcí.

Dopady byly odhadnuty srovnáním budoucí výkonnos-
ti ekonomiky za předpokladu pokračování historických 
trendů (základní scénář) s potenciálními vývoji, které 
prognózují zvýšení rovnosti žen a mužů. Metoda hodno-
cení je blíže popsána na obr. 4.

Mechanismy zjištěné 
rešerší literatury

� Účast na trhu práce
� Vzdělání
� Genderové rozdíly
 v odměňování
� Využití času
� Vysoké postavení ve firmách
� Vysoké postavení v politice
� Násilí na ženách
� Zdraví
� Migrace

Modelované mechanismy
� Mechanismus 1: Odstranění 

genderových rozdílů
v terciárním vzdělávání
� Mechanismus 2: Odstranění 

genderových rozdílů v aktivitě 
na trhu práce
� Mechanismus 3: Odstranění 

genderových rozdílů
v odměňování
� Efekt 4: Demografická změna 

v důsledku menších gendero-
vých rozdílů 
� Mechanismus 5: kombinace 

mechanismů 1 až 3 a efektu 4

Výběr modelovaných
mechanismů

Kritéria výběru
� Kvantitativní doklady 

makroekonomických vlivů
� Srovnatelná dostupná 

historická data za poslední 
roky
� Viditelná vysoká míra 

nerovnosti žen a mužů

Obr. 3. Volba mechanismu

Krok 2: Výběr mechanismů, jak rovnost žen a mužů ovlivňuje 
ekonomiku

Rozsáhlou rešerší literatury byly zjištěny různé možné me-
chanismy/efekty,1 jak může rovnost žen a mužů pozitivně 
ovlivňovat ekonomiku. Následně proběhla s fórem ne-
závislých expertů diskuse o socioekonomických vlivech 

rovnosti žen a mužů, na jejímž základě byly vybrány vlivy, 
které lze modelovat na makroekonomické úrovni. Nako-
nec byly na základě tří hlavních kritérií znázorněných níže 
na obr. 3 vybrány čtyři mechanismy a jeden efekt.

1 Slovem „mechanismus“ se označuje určitá nerovnost žen a mužů, 
u níž je v literatuře prokázána alespoň teoretická vazba na 
makroekonomická měřítka. Slovem „efekt“ se označují potenciální 
následky rovnosti žen a mužů (např. změny plodnosti), které mohou 
ovlivňovat výkonnost ekonomiky.



Obr. 4. Metoda modelování makroekonomických dopadů rovnosti žen a mužů
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§ Vyšší spotřeba
v důsledku vyššího 

počtu dětí 
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obdobný
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mechanismus 2

1. Základní ekonomický scénář: Prognóza ekonomické výkonnosti bez zvýšení rovnosti žen a mužů.

2. Modelovací scénáře: Odhad ekonomické výkonnosti v případě zvýšení rovnosti žen a mužů.

3. Odhad dopadů: Výpočet rozdílu nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů modelovacích 
scénářů a základního scénáře.
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O studii
Studie ekonomických přínosů rovnosti žen a mužů je v kontextu EU jedinečná. Je první svého druhu, která využívá 
rozsáhlý ekonometrický model k odhadu široké škály makroekonomických přínosů rovnosti žen a mužů v několika 
širokých oblastech, jako jsou vzdělávání, aktivity na trhu práce a mzdy.

Celkové výsledky studie ukazují, že větší rovnost žen a mužů by vedla k:

 ■ vytvoření 6,3 až 10,5 milionu pracovních míst do roku 2050, z nichž by 70 % zaujaly ženy;
 ■ pozitivním dopadům na HDP na obyvatele, který v průběhu času poroste;
 ■ až 10% nárůstu HDP na obyvatele v zemích EU do roku 2050.

K odhadu ekonomických dopadů zvyšování rovnosti žen a mužů využila studie makroekonomický model E3ME. Jedná 
se o empirický makroekonomický model vytvořený konkrétně pro modelování výsledků na úrovni EU a členských států.

Výsledky studie ekonomických přínosů rovnosti žen a mužů v EU zahrnují devět publikací:

1. Přehled literatury: stávající důkazy o sociálních a ekonomických přínosech rovnosti žen a mužů a metodologických 
přístupech (Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodolog-
ical approaches).

2. Přehledy za EU a členské státy (EU and EU Member State overviews).
3. Zpráva o empirické aplikaci modelu (Report on the empirical application of the model).
4. Jak byly připraveny důkazy: informační materiál k teoretickému rámci a modelu (How the evidence was produced: 

briefing paper on the theoretical framework and model).
5. Jak byly připraveny důkazy: přehled základních skutečností k teoretickému rámci a modelu.
6. Ekonomické dopady rovnosti žen a mužů v kontextu politiky EU: informační materiál.
7. Ekonomické dopady rovnosti žen a mužů: informační materiál.
8. Jak vede rovnost žen a mužů ve vzdělávání v oborech STEM k ekonomickému růstu: informační materiál.
9. Jak vede překlenutí genderových rozdílů na trhu práce a v odměňování k ekonomickému růstu: informační materiál.

Všechny publikace, podrobné výsledky studie a metodologii lze nalézt na webové stránce institutu EIGE: http://eige.
europa.eu.
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