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Poprawa sytuacji w obszarze równouprawnienia płci wiąże się 
z licznymi korzyściami dla poszczególnych osób i dla ogółu 
społeczeństwa. Poprawa sytuacji w obszarze równouprawnie-
nia płci w UE wywarłaby silny, pozytywny wpływ na poziom 
PKB, który nasilałby się w miarę upływu czasu; przełożyłaby się 
na wzrost poziomu zatrudnienia i wydajności pracy oraz mo-
głaby zapewnić możliwość przeciwstawienia się wyzwaniom 
związanym ze starzeniem się społeczeństwa UE.

W badaniu dotyczącym „korzyści gospodarczych wynikających 
z zapewnienia równouprawnienia płci” przeprowadzonym 
przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 

przedstawiono liczne nowe dowody świadczące o pozytyw-
nych skutkach eliminowania różnic w traktowaniu kobiet i męż-
czyzn w obszarze kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, tech-
nologii, inżynierii i matematyki oraz w kwestiach związanych 
z uczestnictwem w rynku pracy i poziomem wynagrodzeń. 
Wyniki badania wskazują również, że jednoczesne odniesienie 
się do poszczególnych aspektów związanych z ogólnie rozu-
mianymi różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn przyniesie 
prawdopodobnie więcej korzyści niż zajmowanie się każdym 
takim aspektem z osobna, ponieważ zapewnienie równo-
uprawnienia płci w jednym obszarze wywołuje efekt mnożni-
kowy w innych obszarach.

Jakie korzyści gospodarcze wiążą się 
z zapewnieniem równouprawnienia płci?

Wyższy poziom zatrudnienia i większa 
liczba miejsc pracy

Wskaźnik zatrudnienia w UE w znaczący sposób wzrośnie w przy-
padku poprawy sytuacji w obszarze równouprawnienia kobiet 
w obszarze kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, in-
żynierii i matematyki oraz na rynku pracy. Podjęcie działań w tym 
zakresie przełożyłoby się na wzrost wskaźnika zatrudnienia w UE 
o 0,5–0,8 punktu procentowego do 2030 r. oraz o 2,1–3,5 punktu 
procentowego do 2050 r. Jeżeli dojdzie do istotnej poprawy sytu-
acji w obszarze równouprawnienia płci, w 2050 r. wskaźnik zatrud-
nienia w UE powinien osiągnąć poziom niemal 80%. Jeżeli większa 
liczba kobiet wejdzie na rynek pracy lub zdobędzie wykształce-
nie w obszarach, w których dochodzi do przypadków niedoboru 

wykwalifikowanej siły roboczej, takich jak obszar nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki, łatwiej będzie im znaleźć za-
trudnienie i w istotnym stopniu wpływać na rozwój gospodarki. 
Podjęcie tego rodzaju działań przyczyniłoby się do zwiększenia 
zarobków kobiet i ograniczenia skali zjawiska zróżnicowania wyna-
grodzenia ze względu na płeć. Ograniczenie skali zjawiska zróżnico-
wania wynagrodzenia ze względu na płeć może również odegrać 
istotną rolę jako czynnik, który zachęci większą liczbę kobiet do 
wejścia na rynek pracy.

Wyeliminowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w UE 
doprowadziłoby do powstania nowych miejsc pracy, których 
liczba odpowiadałaby liczbie miejsc pracy w średniej wielkości 
państwie europejskim.

Korzyści gospodarcze wynikające z zapewnienia 
równouprawnienia płci w UE

Ogólne czynniki wywierające wpływ na gospodarkę związane 
z zapewnieniem równouprawnienia płci

Wykres 1. Wpływ poprawy sytuacji w obszarze równouprawnienia płci na zatrudnienie
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Poprawa sytuacji w obszarze równouprawnienia płci dopro-
wadziłaby do powstania dodatkowych 10,5 mln miejsc pra-
cy w 2050 r., co przyniosłoby korzyści zarówno kobietom, jak 
i mężczyznom. Choć kobiety objęłyby około 70% tych nowych 
wakatów, wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn ostatecznie 
osiągnęłyby do 2050 r. ten sam poziom, wynoszący 80%. Liczba 
nowych miejsc pracy odpowiada w przybliżeniu liczbie miejsc 
pracy w Holandii.

Zatrudnienie kobiet w tych nowych miejscach pracy ma szcze-
gólnie istotnie znaczenie, ponieważ może przyczynić się do 
zmniejszenia poziomu ubóstwa, co stanowi jeden z kluczo-
wych priorytetów strategii „Europa 2020”. Zgodnie z wynikami 
przeprowadzonego niedawno przez EIGE badania dotyczące-
go kobiet i ubóstwa problem ubóstwa dotyka kobiet częściej 
niż mężczyzn z uwagi na gorsze perspektywy zatrudnienia i za-
robkowania (EIGE, 2016). Dlatego też posiadanie pracy zmniej-
sza ryzyko ubóstwa wśród kobiet.

Wzrost PKB

Zapewnienie równouprawnienia płci wywiera silny, korzystny 
wpływ na poziom PKB, który nasila się w miarę upływu czasu 
i który może przewyższać wpływ wynikający z podejmowania 
działań związanych z rynkiem pracy i sektorem edukacji.

Przewiduje się, że do 2050 r. poprawa sytuacji w obszarze 
równouprawnienia płci doprowadzi do wzrostu poziomu 
PKB na mieszkańca w UE o 6,1–9,6%, co przełoży się na 1,95–
3,15 bln euro. Wzrost ten stałby się odczuwalny już w 2030 r., 
kiedy to poziom PKB na mieszkańca zwiększyłby się nawet 
o 2%. Wspomniany wzrost wynikałby głównie ze zwiększenia 
wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet oraz coraz powszechniej-
szego wykonywania przez nie bardziej wydajnych zawodów 
w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.

W porównaniu z polityką w obszarze rynku pracy i polityką edu-
kacyjną polityka w dziedzinie równouprawnienia płci wywiera 
silny wpływ na PKB. Dlatego też problematyka równoupraw-
nienia płci stanowi bardzo istotny środek z zakresu polityki 
sprzyjający wzrostowi gospodarczemu. Na przykład badanie 
przeprowadzone niedawno przez DG ds. Edukacji, Młodzieży, 
Sportu i Kultury wykazało, że poprawa wyników w zakresie 
poziomu wykształcenia we wszystkich państwach członkow-
skich UE doprowadziłaby do zwiększenia poziomu PKB w UE 
o 2,2% w 2050 r. (DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, 
2016) – wzrost ten jest znacznie niższy niż wzrost, jaki zgodnie 
z prognozami można będzie uzyskać dzięki poprawie sytuacji 
w obszarze równouprawnienia płci.

Państwa członkowskie, którym uda się 
poprawić sytuację w obszarze 
równouprawnienia płci, osiągną większe 
korzyści

Szacunkowy wpływ poprawy sytuacji w obszarze równoupraw-
nienia płci na poziom PKB różni się istotnie w poszczególnych 
państwach członkowskich w zależności od aktualnego pozio-
mu równouprawnienia płci w tych państwach. Ogólnie rzecz 
biorąc, wyniki przedstawiają się bardzo korzystnie – w niektó-
rych państwach członkowskich wzrost wyniósł około 4% PKB, 
natomiast w innych przekroczył 10% PKB.

Największy wpływ działań w tym zakresie można zazwyczaj zaob-
serwować w państwach członkowskich, w których problematyka 
równouprawnienia płci 1 stanowi kwestię o niskim priorytecie. Ba-
danie wykazało, że takie państwa członkowskie mogłyby odnieść 
istotne korzyści dzięki włączeniu kwestii związanych z równo-
uprawnieniem płci do swoich planów działania. Ma to szczegól-
nie duże znaczenie w kontekście wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w UE, którego celem jest zmniejszanie dysproporcji 
między regionami oraz zagwarantowanie, aby korzyści związane ze 
wzrostem dotarły do wszystkich części UE.

1 Grupowanie państw członkowskich opiera się na wskaźniku 
równouprawnienia płci EIGE.

Wykres 2. Wpływ poprawy sytuacji w obszarze równouprawnienia płci na poziom PKB na mieszkańca
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Wykres 3. Skutki działań na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci: różnice w poziomie PKB poszczególnych państw 
członkowskich w 2030 r.

Państwa członkowskie, w których odnotowuje się wiele ele-
mentów wymagających poprawy, mogą osiągnąć istotne ko-
rzyści gospodarcze dzięki podjęciu wzmożonych wysiłków na 
rzecz zapewnienia równouprawnienia płci. Przewiduje się, że 
wzmożenie wysiłków na rzecz zapewnienia równouprawnienia 
płci w tych państwach członkowskich doprowadzi do wzrostu 
PKB średnio o około 12% do 2050 r.

Państwa członkowskie, które obecnie podejmują umiarkowane 
wysiłki na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci, odniosłyby 
największe korzyści dzięki wyeliminowaniu różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn.

Państwa członkowskie uzyskujące najlepsze wyniki w dążeniu 
do zapewnienia równouprawnienia płci osiągnęły już zadowa-
lający poziom równouprawnienia płci, dlatego już teraz cieszą 
się korzyściami gospodarczymi wynikającymi z tego faktu. Dal-
sza poprawa sytuacji w obszarze równouprawnienia płci może 
jednak przynieść dodatkowe korzyści gospodarcze nawet 
w tych państwach członkowskich – korzyści te mogą niejed-
nokrotnie przekładać się na wzrost poziomu PKB o około 4%.

Grupa 1: istotny wpływ działań na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci
Grupa 2: umiarkowany wpływ działań na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci
Grupa 3: niewielki wpływ działań na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci
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Zwiększenie konkurencyjności

Poprawa sytuacji w obszarze równouprawnienia płci mogłaby 
przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki UE 
w długim okresie.

Środki na rzecz równouprawnienia płci mogłyby doprowadzić 
do zwiększenia potencjału produkcyjnego gospodarki i obni-
żenia poziomu cen. W rezultacie UE mogłaby wytwarzać więcej 
towarów i usług na rynku krajowym, co przełożyłoby się rów-
nież na wzrost jej konkurencyjności na rynkach międzynaro-
dowych. Doprowadziłoby to do poprawy bilansu handlowego 
dzięki zwiększeniu wywozu z UE o 1,6–2,3% oraz zmniejszeniu 
przywozu do UE o 0,4–0,7% w 2050 r. Tym samym ułatwiłoby to 
utrzymanie pozycji handlu międzynarodowego jako jednego 
z głównych motorów wzrostu UE zgodnie ze strategią „Europa 
2020”.

Radzenie sobie z wyzwaniami 
związanymi ze starzeniem się 
społeczeństwa w UE

Przewiduje się, że poprawa sytuacji w obszarze równoupraw-
nienia płci w sektorze edukacji, zwiększenie współczynnika ak-
tywności zawodowej kobiet i zapewnienie bardziej zrównowa-
żonego podziału obowiązków związanych z wykonywaniem 
nieodpłatnej pracy między kobiety i mężczyzn doprowadzi 
do poprawy współczynników płodności, co znajduje potwier-
dzenie w wynikach badania przeprowadzonych ostatnio w tej 
dziedzinie. Wzrost współczynników płodności doprowadził-
by z kolei do zwiększenia liczby ludności, a tym samym do 
zwiększenia podaży pracy w perspektywie długoterminowej. 
W badaniu tym obliczono, że do 2030 r. współczynniki płodno-
ści wzrosłyby o 0–8%. Szacuje się, że do 2050 r. wzrost współ-
czynników płodności doprowadzi do zwiększenia zatrudnie-
nia o dodatkowe 1,3–2,6 mln osób. Zwiększenie zatrudnienia 
ma szczególnie istotne znaczenie, biorąc pod uwagę obecne 
prognozy demograficzne dla UE, które przewidują odczuwal-
ny wzrost liczby nieaktywnych na rynku pracy osób starszych 
(strategia „Europa 2020”).

Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn: 
zmarnowana szansa na uzyskanie wzrostu 
makroekonomicznego?
Na Unii Europejskiej od dawna spoczywa zobowiązanie po-
lityczne do zapewnienia równouprawnienia płci. Różnice 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn nadal utrzymują się jednak 
w niektórych obszarach, co ogranicza możliwości gospodarcze 
kobiet i wywiera niekorzystny wpływ na światową gospodarkę.

Połączenie szeregu czynników, które mają wpływ na kobiety 
w trakcie życia, sprzyja utrzymywaniu się tych różnic:

 ■ wybory edukacyjne warunkowane płcią,

 ■ niski poziom współczynnika aktywności zawodowej,

 ■ niższy poziom wynagrodzenia,

 ■ niepewne zatrudnienie,

 ■ nierówny podział nieodpłatnych obowiązków w gospo-
darstwie domowym.

Utrzymujące się różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn wiążą 
się z istotnymi kosztami dla kobiet i mężczyzn, pracodawców 
i ogółu społeczeństwa oraz sprawiają, że znaczna część istnieją-
cego potencjału nie jest w pełni wykorzystywana.

Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
w Europie: najistotniejsze fakty i dane liczbowe 
(2015)

 ■ Kobiety są nadal niedostatecznie licznie reprezento-
wane w sektorach nauk ścisłych, technologii, inżynierii 
i matematyki. Na kierunkach studiów powiązanych 
z wymienionymi powyżej dziedzinami 75% studentów 
stanowią mężczyźni.

 ■ Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia ze względu na 
płeć w UE wynosi średnio 11,6% i wzrasta wraz z liczbą 
dzieci w gospodarstwie domowym.

 ■ Nadreprezentacja kobiet w sektorze zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze czasu pracy wywiera wpływ 
nie tylko na poziom ich uczestnictwa w rynku pracy, 
ale skutkuje również narażeniem ich na większe ryzyko 
ubóstwa lub wykluczenia społecznego. W 2015 r. śred-
nio 32,1% kobiet pracowało w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, w porównaniu z 8,9% mężczyzn.

 ■ Wskaźniki zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze 
czasu pracy zwiększają się również wraz ze wzrostem 
liczby dzieci posiadanych przez te kobiety. 39% kobiet 
z państw UE wskazało, że głównym powodem, dla 
którego nie poszukują zatrudnienia, jest konieczność 
„opiekowania się dziećmi lub niepełnosprawnymi oso-
bami dorosłymi”; w tym kontekście należy podkreślić, 
że przyczynę tę wskazało zaledwie 4% mężczyzn, któ-
rym zadano to samo pytanie.

 ■ Średnio w UE zarobki kobiet są o 16,1% niższe niż za-
robki mężczyzn, co oznacza, że muszą one pracować 
około 40 dni dłużej w skali roku (lub do końca lutego), 
aby zarobić kwotę pieniędzy odpowiadającą temu, co 
mężczyźni zarobili do końca poprzedniego roku (Euro-
stat, 2016a, 2016b).
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Informacje na temat badania
Badanie dotyczące korzyści gospodarczych wynikających z zapewnienia równouprawnienia płci jest unikatowe w kontekście UE. 
Jest to pierwsze tego rodzaju badanie, w którym wykorzystano rozbudowany model ekonometryczny, aby oszacować szerokie 
spektrum korzyści makroekonomicznych wynikających z zapewnienia równouprawnienia płci w kilku istotnych obszarach, takich 
jak edukacja, uczestnictwo w rynku pracy i poziom wynagrodzeń.

Ogólne wyniki badania wskazują, że poprawa sytuacji w obszarze równouprawnienia płci:

 ■ doprowadziłaby do powstania 6,3–10,5 mln nowych miejsc pracy w 2050 r., przy czym 70% utworzonych w ten sposób waka-
tów zostałoby uzupełnionych przez kobiety,

 ■ wywierałaby pozytywny wpływ na poziom PKB, który nasilałby się w miarę upływu czasu,
 ■ przyczyniłaby się do wzrostu poziomu PKB na mieszkańca nawet o niemal 10% do 2050 r.

Aby oszacować wpływ poprawy sytuacji w obszarze równouprawnienia płci na gospodarkę, w badaniu zastosowano model ma-
kroekonomiczny E3ME. Jest to empiryczny model makroekonomiczny służący w szczególności do ujmowania wyników na szczeblu 
UE i na szczeblu państw członkowskich.

Rezultaty badania dotyczącego korzyści gospodarczych wynikających z zapewnienia równouprawnienia płci w UE przedstawiono 
w dziewięciu publikacjach:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches (Przegląd 
literatury: istniejące dowody potwierdzające korzyści społeczne i gospodarcze wynikające z zapewnienia równouprawnienia 
płci oraz podejścia metodologiczne).

2. UE and UE Member State overviews (Przeglądy przeprowadzone na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich UE).
3. Report on the empirical application of the model (Sprawozdanie dotyczące empirycznych zastosowań modelu).
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (W jaki sposób gromadzono dowody: 

dokument informacyjny dotyczący ram teoretycznych i zastosowanego modelu).
5. W jaki sposób gromadzono dowody: nota informacyjna dotycząca ram teoretycznych i zastosowanego modelu.
6. Wpływ równouprawnienia płci na gospodarkę w kontekście polityki UE: dokument informacyjny.
7. Wpływ równouprawnienia płci na gospodarkę: dokument informacyjny.
8. W jaki sposób zapewnienie równouprawnienia płci w obszarze kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matema-

tyki przekłada się na wzrost gospodarczy: dokument informacyjny.
9. W jaki sposób wyeliminowanie zróżnicowania poziomu uczestnictwa w rynku pracy i wynagrodzenia ze względu na płeć przekłada się 

na wzrost gospodarczy: dokument informacyjny.

Wszystkie publikacje, szczegółowe wyniki badania i opis zastosowanej metodyki udostępniono na stronie internetowej EIGE.


