
Проучването относно икономическите ползи от ра-
венството 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 тру-
да и възнаграждения. В проучването се разглеждат 
и демографските последици от тези подобрения. 

Досега няма друго проучване, в което да е бил напра-
вен опит за икономическо моделиране на толкова 
широк набор въздействия от равенството между по-
ловете в ЕС.

Методологичният подход на настоящото проучване 
включваше три основни стъпки, както е показано на 
фигура 1.

Икономически ползи 
от равенството между половете в ЕС

Как бяха събрани доказателствата: 
теоретична рамка и модел

Фигура 1. Основни методологични стъпки

Стъпка 1: Избор на 
рамка за моделиране

� Макроикономически 
модел Е3МЕ
� Емпиричен модел, 

пригоден за анализ във 
всички държави — 
членки на ЕС

Стъпка 2: Избор на 
основни направления

� Всеобхватен преглед на 
литературата с цел 
установяване на основните 
направления, по които 
равенството между 
половете въздейства върху 
икономиката
� Избрани са пет основни 

направления

Стъпка 3: Моделиране на 
въздействията

� Прогнозиране на 
потенциални подобрения
в равенството между 
половете
� Иконометрично 

моделиране на промените
в равенството между 
половете в Е3МЕ

Стъпка 1: Избор на макроикономическа рамка за моделиране

В настоящото проучване е използван макроиконо-
мическият 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. Моделът 

включва подробно представяне на пазара на труда 
и отчита взаимодействията на секторно и национално 
равнище.

Основните характеристики и ограничения на рамката за 
моделиране на Е3МЕ са обобщени във фигура 2 по-долу.

Характеристики на модела
Моделът се основава по-скоро на 
емпиричен анализ, отколкото на 
теоретични хипотези
Подробно представяне на пазара 
на труда (равнища на активност, 
заетост, възнаграждения) 
Подробно моделиране на 
въздействията на секторно 
и национално равнище
Стриктно моделиране на 
въздействията на политиката, 
включително икономически 
мултипликатори за установяване
на непреките въздействия на 
политиката

Ограничения на модела
Ограничена степен на 
подробност (акцентът е върху 
въздействията, установени на 
макроикономическо равнище)
Известно опростяване на 
взаимодействията на пазара 
на труда
Разчита на традиционни 
икономически показатели (напр. 
БВП), които не улавят всички 
въздействия на равенството между 
половете
Взема под внимание само данни, 
хармонизирани в държавите — 
членки на ЕС, и налични за изминали 
продължителни периоди от време

Макроикономически модел Е3МЕ

Е3МЕ е макроикономически 
модел на глобалната 
икономика, който обхваща 
всяка една от държавите — 
членки на ЕС, поотделно. Това 
е утвърден модел в контекста 
на ЕС — той се използва 
например за прогнози на 
уменията по Сеdefop

Фигура 2. Рамка за моделиране на Е3МЕ



Стъпка 3: Моделиране на икономическите въздействия на 
направленията

Първата стъпка беше да се изготви прогноза за потенциални-
те подобрения в равенството между половете по отношение 
на активност на пазара на труда, участие в образованието 
и възнаграждения. Изготвена беше и прогноза за демограф-
ските промени в резултат на тези подобрения, която отра-
зява свидетелствата, че по-голямата равнопоставеност на 
половете често води до повишаване на раждаемостта.

Прогнозите се основаваха на подробен анализ на потенци-
алните въздействия, които могат да се проявят при приема-
нето и прилагането на мерки за равенство между половете 
по моделираните направления. Анализираните направле-
ния водят до подобрения в положението на жените в срав-
нение с това на мъжете, тъй като са насочени към области, 
в които жените са изправени пред значителни неравенства.

След това прогнозите бяха заложени в модела Е3МЕ за 
оценяване на по-широките социално-икономически 

въздействия на равенството между половете върху БВП, 
заетостта и други важни икономически показатели. Про-
гнозите бяха заложени поотделно за всяко направление 
или резултат, за да бъде възможно да се извърши оцен-
ка на социално-икономическите въздействия на всяко 
едно от тях и да се избегне двойно отчитане. Кумулатив-
ните въздействия на съчетанието от направления 1 — 3 
и резултат 4 също бяха моделирани с цел извършване 
на цялостна оценка на икономическите въздействия 
по всички направления и анализ на евентуалните им 
взаимодействия.

Оценката на въздействията беше направена чрез съ-
поставяне на бъдещата икономическа ефективност на 
базата на трайни тенденции от предходни периоди (ба-
зов случай) със сценарии, прогнозиращи подобрения 
в равенството между половете. Подходът на оценяване 
е описан по-подробно във фигура 4.

Направления, установени 
в литературата

� Участие в пазара на труда
� Образование
� Разлика в заплащането на 
жените и мъжете
� Използване на времето
� Ръководна роля в стопанска 
организация
� Ръководна роля в политиката
� Насилие срещу жени
� Здраве
� Миграция

Моделирани направления
� Направление 1: Премахване на 

разликата по пол във висшето 
образование
� Направление 2: Премахване на 

разликата по пол 
в активността на пазара
на труда
� Направление 3: Премахване на 

разликата в заплащането на 
жените и мъжете
� Резултат 4: Демографски 

промени в резултат на 
по-малките разлики по пол  
� Направление 5: Cъчетание

от направления 1 — 3
и резултат 4 

Избор на направления за 
моделиране

Критерии за избор
� Количествени данни за 

макроикономически 
въздействия
� Съпоставими данни за минали 

периоди, налични за 
последните години
� Очевидна висока степен на 

неравенство между половете

Фигура 3. Избор на направления

Стъпка 2: Избор на направления, по които равенството 
между половете въздейства върху икономиката

На базата на всеобхватен преглед на литературата бяха 
установени набор от възможни направления/резулта-
ти1, чрез които равенството между половете може да 
окаже положително въздействие върху икономиката. 
След това социално-икономическите въздействия на 
равенството между половете бяха обсъдени на форум 

от независими експерти с цел да се изберат въздейст-
вията, които могат да бъдат моделирани на макро-
икономическо равнище. В крайна сметка бяха избра-
ни четири направления и един резултат на базата на 
три основни критерия, както е показано на фигура 3 
по-долу.

1 Терминът „направление“ означава определено неравенство между половете, за което в литературата е установена поне една теоретична връзка 
с макроикономическата ефективност. Терминът „резултат“ означава потенциални последици от равенството между половете (напр. промени 
в раждаемостта), които могат да окажат въздействие върху ефективността на икономиката.



Фигура 4. Подход към моделиране на макроикономическите въздействия от равенството между половете

Моделирани 
направления

Въвеждания
в модела

Макроиконо-
мически 

въздействия

Оценка на 
въздей-
ствието

Направление 1: 
Премахване на 

разликата по пол 
във висшето 
образование

Направление 2: 
Премахване на 

разликата по пол 
в активността на 
пазара на труда

Направление 3: 
Премахване
на разликата

в заплащането на 
жените 

и мъжете

Резултат 4: 
Демографски 

промени в 
резултат на 
по-малките 

разлики по пол

Направление 5: 
съчетание от 

направления 1 — 
3 и резултат 4

Повече жени, 
завършили 

образование по 
специалностите 

НТИМ

 Подобрена 
производителност 
на работната сила
 Увеличена 

производителност и 
намалени цени
 Повишаване на 

конкурентоспособн
остта и ръст на БВП

 Ръст на заетостта
 Ръст на 

производството
 Повишаване на 

конкурентоспособно
стта и ръст на БВП
 Намаляване на 

възнагражденията
 Потенциален ръст 

на безработицата 
при малък спад на 
възнагражденията

 Пренасочване на 
ресурси от 

предприятията към 
домакинствата
 Ръст на 

потреблението на 
домакинствата
 Намален ръст 

поради увеличаване 
на цените от 

предприятията

 Съчетано 
въздействие по 

направления 1 — 3 и 
резултат 4

Ръст на 
прадлагането на 

ръботна ръка при 
жените

Ръст на 
възнагражденията 

на жените

Ръст на 
раждаемостта

Съчетани 
въздействия по 

всички 
направления

 По-голямо 
потребление в 

резултат на 
допълнителни 

новородени деца 
(краткосрочен 

план) 
 По-голямо 

предлагане на 
работна ръка 

(дългосрочен план)
 Въздействие, 

подобно на това по 
направление 2 в 

дългосрочен план

1. Икономическа база: Прогнозна икономическа ефективност при липса на подобрения
в равенството между половете

2. Сценарии на моделиране: Оценка на икономическата ефективност в случай на подобрения в равенството 
между половете

3. Оценяване на въздействията: Изчисляване на разликата в макроикономическите показатели между 
сценариите и базовия случай
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За проучването
Проучването относно икономическите ползи от равенството между половете е първото от този вид в ЕС. То използ-
ва надежден иконометричен модел за оценка на широк набор от макроикономически ползи от равенството между 
половете в редица области, 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 подо-
бренията 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 

половете 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 evi-

dence 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: http://eige.europa.eu/
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