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lygybės institutas 

Pažanga lyčių lygybės srityje turi įvairų teigiamą poveikį 
tiek pavieniams asmenims, tiek visai visuomenei. Dides-
nė lyčių lygybė Europos Sąjungoje turėtų vis didesnį tei-
giamą poveikį BVP, padėtų užtikrinti didesnį užimtumo ir 
našumo lygį ir įveikti ES visuomenės senėjimo iššūkius.

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) atliktame lyčių ly-
gybės ekonominės naudos tyrimas suteikiama svarių 
naujų duomenų apie tai, kad lyčių nelygybės mažinimas 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(angl. STEM) krypčių išsilavinimo, aktyvumo darbo rinko-
je ir darbo užmokesčio srityse turi teigiamą poveikį. Be 
to, tyrime atskleista, kad, jei skirtingos lyčių nelygybės 
problemos sprendžiamos kartu, tai turi didesnį teigiamą 
poveikį, nei pastangos spręsti kiekvieną su lyčių nelygybe 
susijusią problemą atskirai, nes lyčių lygybė vienoje srity-
je turi netiesioginį teigiamą poveikį kitose srityse.

Kokia yra lyčių lygybės ekonominė nauda?
Didesnis užimtumas ir daugiau darbo 
vietų

Užimtumo lygis ES smarkiai išaugs, jei moterims bus su-
darytos lygesnės galimybės įgyti STEM krypčių išsilavini-
mą ir dalyvauti darbo rinkoje. Tai padėtų užtikrinti ES už-
imtumo augimą 0,5–0,8 procentinio punkto iki 2030 m. ir 
2,1–3,5 procentinio punkto iki 2050 m. Jei būtų padaryta 
didelė pažanga lyčių lygybės srityje, 2050 m. ES užimtu-
mo lygis pasiektų beveik 80 proc. Kuo daugiau moterų 
įsitraukia į darbo rinką ir (arba) gauna išsilavinimą srityse, 

kuriose trūksta įgūdžių ir kurioms būdingos geros užim-
tumo perspektyvos (pvz., STEM srityse), tuo labiau tikėti-
na, kad jos ras darbą ir svariai prisidės prie ekonomikos 
augimo. Tai padėtų padidinti moterų pajamas ir sumažin-
ti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Be to, mo-
terų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimas gali 
labai padėti pritraukti daugiau moterų į darbo rinką.

Lyčių nelygybės sumažinimas ES padėtų sukurti tiek darbo 
vietų, kiek jų yra vidutinio dydžio Europos šalyje.

Lyčių lygybės ekonominė nauda 
Europos Sąjungoje

Bendras lyčių lygybės ekonominis poveikis

1 pav. Pažangos lyčių lygybės srityje poveikis užimtumui
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� Užimtumo lygio augimas 
0,5–0,8 procentinio 
punkto

� Užimtumo lygio augimas 
2,1–3,5 procentinio 
punkto

Darbo vietų skaičiaus augimas (lėtas augimas)

2,9 mln. darbo 
vietų vyrams

1,8 mln. darbo 
vietų vyrams

7,6 mln. darbo 
vietų moterims

4,5 mln. darbo 
vietų moterims

10,5 mln. 
darbo vietų

6,27 mln. 
darbo vietų

Darbo vietų skaičiaus augimas (spartus augimas)Užimtumo lygis per tam tikrą laikotarpį



Pažanga lyčių lygybės srityje padėtų sukurti 10,5 mln. 
papildomų darbo vietų iki 2050 m., o tai būtų naudinga 
tiek moterims, tiek vyrams. Apie 70 proc. šių darbo vietų 
tektų moterims, tačiau moterų ir vyrų užimtumo lygis il-
gainiui susilygintų ir iki 2050 m. pasiektų 80 proc. Naujų 
darbo vietų skaičius daugmaž atitinka darbo vietų skaičių 
Nyderlanduose.

Naujų moterims skirtų darbo vietų kūrimas yra ypač 
svarbus, nes jis gali padėti mažinti skurdą, o skurdo ma-
žinimas yra vienas svarbiausių strategijos „Europa 2020“ 
prioritetų. Neseniai atliktas EIGE tyrimas moterų ir skur-
do tema parodė, kad dėl prastesnių užimtumo ir darbo 
apmokėjimo perspektyvų moterys su skurdo problema 
susiduria dažniau nei vyrai (EIGE, 2016). Todėl darbo turė-
jimas mažina moterų skurdo riziką.

Didesnis BVP

Lyčių lygybė turi didelį teigiamą poveikį BVP; tas poveikis 
ilgainiui tik didėja ir gali viršyti kitų darbo rinkos ir su 
išsilavinimu susijusių priemonių poveikį.

Iki 2050 m. pažanga lyčių lygybės srityje padėtų ES BVP 
vienam gyventojui padidinti 6,1–9,6 proc., o tai prilygs-
ta 1,95–3,15 trln. EUR. Padidėjimas jau būtų pastebimas 
2030 m., kai BVP vienam gyventojui išaugtų iki 2 proc. 
Tokį padidėjimą pirmiausia lemtų didesnis moterų už-
imtumas ir geresnės jų galimybės įsidarbinti našesnėse 
STEM sričių darbo vietose.

Palyginti su darbo rinkos ir švietimo politika, lyčių lygybės 
politika turi didelį poveikį BVP. Todėl lyčių lygybė yra labai 
svarbi ekonomikos augimo skatinimo politikos priemo-
nė. Pavyzdžiui, kaip parodė neseniai Švietimo, jaunimo, 
sporto ir kultūros generalinio direktorato atliktas tyrimas, 
geresnis ES valstybių narių piliečių išsilavinimas padėtų 
ES BVP iki 2050 m. padidinti 2,2 proc. (Švietimo, jaunimo, 
sporto ir kultūros generalinis direktoratas, 2016 m.), o tai 
daug mažiau, nei numatomas pažangos lyčių lygybės sri-
tyje poveikis.

Lyčių lygybę skatinančios šalys turės 
daugiau naudos

Numatomas didesnės lyčių lygybės poveikis BVP rodikliui 
skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi ir priklauso 
nuo jau pasiektos pažangos lyčių lygybės srityje. Apskritai 
rezultatai yra labai teigiami: kai kurių narių BVP augs apie 
4 proc., o kitų – viršys 10 proc.

Paprastai didžiausias poveikis fiksuojamas šalyse, kuriose 
lyčių lygybė (1) nėra prioritetinis klausimas. Tyrimo duo-
menimis, tos šalys turėtų daug naudos, jei į savo darbo-
tvarkę įtrauktų lyčių lygybės klausimą. Tai ypač svarbu 
integraciniam augimui Europos Sąjungoje, kurio tikslas – 
mažinti skirtumus tarp regionų ir užtikrinti augimą visoje 
ES.

(1) Šalys sugrupuotos pagal EIGE lyčių lygybės indeksą.

2 pav. Didesnės lyčių lygybės poveikis pagal BVP vienam gyventojui rodiklį

Spartus lyčių lygybės didėjimas Lėtas lyčių lygybės didėjimas

 BVP vienam gyventojui 
augimas 1,5–2,2 proc. 
 BVP augimas 0,45–
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 BVP vienam gyventojui 
augimas 6,1–9,6 proc.  
 BVP augimas 1,95–
3,15 trln. EUR
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3 pav. Lyčių lygybės poveikis. Valstybių narių BVP skirtumai 2030 m.

Šalys, kurios turi daug galimybių gerinti padėtį, gali pa-
siekti didelės ekonominės pažangos, jei jos užtikrins di-
desnę lyčių lygybę. Tikimasi, jog didesnė lyčių lygybė šio-
se šalyse padės užtikrinti, kad iki 2050 m. BVP vidutiniškai 
išaugtų apie 12 proc.

Daugiausia naudos turi valstybės narės, kurios šiuo 
metu taiko nedaug lyčių lygybės priemonių ir kurios 
nusprendžia mažinti lyčių nelygybę.

Didžiausią pažangą lyčių lygybės srityje padariusios šalys 
jau pasiekė pakankamai aukštą lyčių lygybės lygį ir todėl 
jau turi tam tikros su tuo susijusios ekonominės naudos. 
Tačiau pažanga lyčių lygybės srityje gali padėti šiose vals-
tybėse narėse užtikrinti papildomą ekonominę naudą, 
kuri dažnai gali siekti maždaug 4 proc. BVP.

1 grupė. Didelis lyčių lygybės poveikis
2 grupė. Vidutinis lyčių lygybės poveikis
3 grupė. Nedidelis lyčių lygybės poveikis
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Konkurencingumo augimas

Didesnė lyčių lygybė galėtų padėti didinti ilgalaikį ES 
ekonomikos konkurencingumą

Lyčių lygybės priemonės galėtų padėti didinti ekonomi-
kos produktyvumą ir mažinti kainas. Tokie pokyčiai Euro-
pos Sąjungai suteiktų galimybę pagaminti daugiau pre-
kių ir paslaugų vidaus rinkoje ir tapti konkurencingesnei 
tarptautinėse rinkose. Dėl to pagerėtų prekybos balan-
sas, nes 2050 m. ES eksportas išaugtų 1,6–2,3 proc., o im-
portas sumažėtų 0,4–0,7 proc. Tai padėtų užtikrinti, kad 
tarptautinė prekyba ir toliau būtų vienas pagrindinių ES 
augimo šaltinių, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“.

Visuomenės senėjimo keliamų problemų 
sprendimas ES

Kaip galima spręsti iš pastarojo meto šios srities tyrimų 
rezultatų, didesnė lyčių lygybė tokiose srityse kaip išsilavi-
nimas ir dalyvavimas darbo rinkoje, taip pat labiau suba-
lansuotas neapmokamų priežiūros pareigų paskirstymas 
tarp moterų ir vyrų galėtų padėti užtikrinti didesnį gims-
tamumą. Didesnis gimstamumas lemia didesnį gyvento-
jų skaičių ir didesnę ilgalaikę darbo jėgos pasiūlą. Tyrimo 
duomenimis, iki 2030 m. gimstamumas išaugtų 0–8 proc. 
Apskaičiuota, kad iki 2050 m. didesnis gimstamumas pa-
dėtų papildomai užtikrinti 1,3–2,6 mln. žmonių užimtu-
mą. Didesnis užimtumas ypač svarbus atsižvelgiant į da-
bartines ES demografines prognozes, kuriose numatoma, 
kad darbo rinkoje smarkiai išaugs vyresnių neaktyvių 
žmonių skaičius (strategija „Europa 2020“).

Lyčių nelygybė – neišnaudota 
makroekonominio augimo galimybė?
Lyčių lygybė yra ilgalaikis Europos Sąjungos politikos įsi-
pareigojimas. Tačiau lyčių nelygybė keliose srityse išlieka, 
o tai kenkia ekonominėms moterų galimybėms ir turi įta-
kos pasaulio ekonomikai.

Prie nesibaigiančios moterų nelygybės visą gyvenimą 
prisideda keletas veiksnių:

 ■ lyčių segregacija renkantis išsilavinimą;

 ■ menkas dalyvavimas darbo rinkoje;

 ■ mažesnis darbo užmokestis;

 ■ mažų garantijų darbas;

 ■ nevienodas neapmokamų priežiūros pareigų pasis-
kirstymas namų ūkyje.

Nesibaigiančios nelygybės kaina moterims ir vyrams, 
darbdaviams ir visai visuomenei yra didelė, nes daug 
žmonių netenka galimybės išnaudoti savo talentą.

Lyčių nelygybė Europoje. Pagrindiniai faktai ir 
skaičiai (2015)

 ■ Moterims STEM sektoriuose atstovaujama nepa-
kankamai. 75 proc. šių sričių studentų yra vyrai.

 ■ Vidutiniškai moterų ir vyrų užimtumo skirtumas 
ES yra 11,6 proc. Jis tuo didesnis, kuo daugiau 
namų ūkyje vaikų.

 ■ Neproporcingai didelė moterų dalis darbo ne 
visą darbo laiką segmente ne tik turi įtakos jų 
dalyvavimui darbo rinkoje, bet ir kelia riziką, kad 
moterys susidurs su skurdu ar socialine atskirti-
mi. 2015 m. ne visą darbo laiką vidutiniškai dirbo 
32,1 proc. moterų, palyginti su 8,9 proc. vyrų.

 ■ Kuo daugiau moterys turi vaikų, tuo dažniau jos 
dirba ne visą darbo laiką. 39 proc. moterų (paly-
ginti su vos 4 proc. vyrų) visoje ES nurodė, kad 
pagrindinė priežastis, dėl kurios jos neieško dar-
bo, yra tai, kad jos „prižiūri vaikus arba neįgalius 
suaugusiuosius“.

 ■ Vidutiniškai moterys ES uždirba 16,1 proc. mažiau 
nei vyrai, o tai reiškia, kad joms tektų dirbti apie 
40 dienų per metus daugiau (arba iki vasario mė-
nesio pabaigos), kad uždirbtų tiek, kiek vyrai už-
dirbo iki ankstesnių metų pabaigos (Eurostatas, 
2016a, 2016b).
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Apie tyrimą
Lyčių lygybės ekonominės naudos tyrimas ES kontekste yra išskirtinis. Tai pirmas toks tyrimas, kuriame taikomas pa-
tikimas ekonometrinis modelis, siekiant įvertinti įvairią lyčių lygybės makroekonominę naudą keliose plačiose srityse, 
tokiose kaip išsilavinimas, aktyvumas darbo rinkoje ir darbo užmokestis.

Bendri tyrimo rezultatai rodo, kad pažanga lyčių lygybės srityje lemtų:

 ■ 6,3–10,5 mln. naujų darbo vietų iki 2050 m. (apie 70 proc. tų darbo vietų tektų moterims);
 ■ vis didesnį teigiamą poveikį BVP;
 ■ beveik 10 proc. BVP prieaugį vienam gyventojui 2050 m.

Siekiant įvertinti pažangos lyčių lygybės srityje ekonominį poveikį, tyrime taikytas E3ME makroekonominis modelis. 
E3ME yra empirinis makroekonominis modelis, skirtas konkrečiai modeliuoti veiklos rezultatus ES ir valstybių narių 
lygmeniu.

Atlikus Lyčių lygybės ekonominės naudos ES tyrimą, parengtos devynios publikacijos:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches 
(Literatūros apžvalga „Turimi duomenys apie socialinę ir ekonominę lyčių lygybės naudą ir metodiniai principai“).

2. EU and EU Member State overviews (ES ir ES valstybių narių apžvalgos).
3. Report on the empirical application of the model (Ataskaita apie empirinį modelio taikymą).
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Informacinis pranešimas apie 

teorinę sistemą ir modelį „Kaip buvo gauti duomenys“).
5. Informacijos suvestinė apie teorinę sistemą ir modelį „Kaip buvo gauti duomenys“.
6. Informacinis pranešimas „Lyčių lygybės ekonominis poveikis ES politikos kontekste“.
7. Informacinis pranešimas „Lyčių lygybės ekonominis poveikis“.
8. Informacinis pranešimas „Kaip lyčių lygybė įgyjant STEM krypčių išsilavinimą skatina ekonomikos augimą“.
9. Informacinis pranešimas „Kaip vyrų ir moterų aktyvumo darbo rinkoje ir darbo užmokesčio skirtumų mažinimas 

skatina ekonomikos augimą“.

Visas publikacijas, išsamius tyrimų rezultatus ir metodiką galima rasti EIGE interneto svetainėje.


