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Soolise võrdõiguslikkuse majandusliku kasu uuring on 
ELi kontekstis ainulaadne. See on esimene sellelaadne 
uuring, milles kasutatakse ökonomeetrilist mudelit sooli
sest võrdõiguslikkusest saadava makromajandusliku kasu 
prognoosimiseks mitmes ulatuslikus poliitikavaldkonnas, 
nagu haridus, aktiivne osalemine tööturul ja töötasu. 
Uuringus võetakse ka arvesse soolise võrdõiguslikkuse 

suurenemise demograafilisi tagajärgi. Varem pole ELis 
tehtud sellist uuringut, mis püüaks ökonomeetriliselt mo
delleerida nii paljusid soolise võrdõiguslikkuse mõjusid.

Uuringu metoodika sisaldas kolme põhietappi, nagu on 
kujutatud joonisel 1.

Soolise võrdõiguslikkuse 
majanduslik kasu ELis

Kuidas tõendid saadi:  
teoreetiline raamistik ja mudel

Joonis 1. Metodoloogilised põhietapid

1. etapp. Modelleeri-
misraamistiku valik

� E3ME makromajanduslik 
mudel
� Empiiriline mudel, 

kohandatud 
analüüsideks kõikides 
ELi liikmesriikides

2. etapp. Peamiste 
tegevusviiside valik

� Kirjanduse põhjalik 
läbivaatamine, et 
tuvastada põhilised viisid, 
mille kaudu sooline 
võrdõiguslikkus mõjutab 
majandust
� Viie põhilise tegevusviisi 

väljavalimine

3. etapp. Mõju 
modelleerimine

� Soolise võrdõiguslikkuse 
võimaliku suurenemise 
prognoosimine
� Soolise võrdõiguslikkuse 

muutuste 
ökonomeetriline 
modelleerimine E3ME 
mudeli abil

1. etapp. Makromajandusliku modelleerimise raamistiku valik

Uuringus kasutatakse soolise võrdõiguslikkuse suurene
mise majandusliku mõju hindamiseks E3ME makroma
janduslikku mudelit. E3ME on empiiriline makromajan
duslik mudel, mis on loodud spetsiaalselt tulemuste 
modelleerimiseks ELi ja liikmesriikide tasandil. Mudel 

sisaldab tööturu üksikasjalikku ülevaadet ning seoseid 
sektorite ja riikide tasandil.

E3ME modelleerimisraamistiku põhiomadused ja piiran
gud on kokkuvõtlikult esitatud joonisel 2.

Mudeli omadused
Mudel põhineb pigem andmete 
empiirilisel analüüsil kui teoreetilis-
tel eeldustel
ELi tööturu üksikasjalik ülevaade 
(aktiivsuse määrad, tööhõive, 
töötasud) 
Sektorite ja riikide tasandi mõjude 
üksikasjalik modelleerimine
Poliitika mõju range modelleeri-
mine, sealhulgas majanduslike 
võimendavate tegurite modellee-
rimine kirjeldamaks poliitika 
kaudset mõju

Mudeli piirangud
Detailide tasandil piiratud (kesken-
dutakse makromajanduslikul 
tasandil täheldatud mõjule)
Tööturu vastastikmõjusid on 
teataval määral lihtsustatud
Tuginetakse traditsioonilistele 
majanduslikele näitajatele (st SKP), 
mis ei hõlma soolise võrdõiguslik-
kuse kogu mõju
Arvestatakse üksnes ELi liikmes-
riikide vahel ühtlustatud ja pikka 
aega kättesaadaval olnud 
andmeid

E3ME makromajanduslik mudel

E3ME on maailmamajanduse 
makroökonomeetriline 
mudel, mis hõlmab igat ELi 
liikmesriiki eraldi. ELi 
kontekstis on see 
usaldusväärne mudel: seda 
kasutatakse näiteks Cedefo-
pi iga-aastaseks oskuste 
prognooside tegemiseks.

Joonis 2. E3ME modelleerimisraamistik



3. etapp. Tegevusviiside majandusliku mõju modelleerimine

Kõigepealt prognoositi, kuidas mõjutab soolise võrdõi
guslikkuse võimalik suurenemine aktiivset osalemist töö
turul, osalemist hariduses ja töötasusid. Prognoositi ka 
olukorra paranemisest tingitud demograafilisi muutusi ja 
tõendid näitavad, et suurem sooline võrdõiguslikkus suu
rendab sündivust.

Prognoosid põhinesid soolise võrdõiguslikkuse meet
mete kehtestamise ja rakendamise võimalike mõjude 
üksikasjalikul analüüsil modelleeritud tegevusviiside 
kaupa. Analüüsitud tegevusviiside tulemuseks on naiste 
olukorra paranemine võrreldes meestega, sest tegevus
viisid keskenduvad valdkondadele, kus naised on oluliselt 
halvemas olukorras.

Prognoosid sisestati seejärel E3ME mudelisse, et hinnata 
soolise võrdõiguslikkuse ulatuslikumat sotsiaalmajan
duslikku mõju SKPle, tööhõivele ja muudele olulistele 

majandusnäitajatele. Prognoosid sisestati iga tegevusviisi 
või tulemuse kohta eraldi, et saada sotsiaalmajandusliku 
mõju hinnang iga tegevusviisi või tulemuse kohta ja väl
tida topeltarvestust. Modelleeriti ka kombineeritud 1.–3. 
tegevusviisi ja 4. tegevustulemuse kumulatiivset mõju, 
et saada igakülgne majanduslike mõjude hinnang kõiki
de tegevusviiside kaupa ja analüüsida nende võimalikke 
vastastikmõjusid.

Mõju hindamiseks võrreldi varasematel suundumustel 
(võrdlusalus) põhinevaid tulevasi majandustulemusi stse
naariumidega, milles prognoositi soolise võrdõiguslikku
se suurenemist. Hindamismeetodit kirjeldatakse täpse
malt joonisel 4.

Kirjanduse läbivaatamisel 
kindlaks tehtud

tegevusvaldkonnad
� Osalemine tööturul
� Haridus
� Sooline palgalõhe
� Ajakasutus
� Majanduse juhtimine
� Poliitiline juhtimine
� Naistevastane vägivald
� Tervis
� Ränne

Modelleeritud tegevusviisid
� 1. tegevusviis: soolise 

ebavõrdsuse kaotamine 
kolmanda astme hariduses
� 2. tegevusviis: soolise 

ebavõrdsuse kaotamine 
aktiivses osalemises tööturul
� 3. tegevusviis: soolise 

palgalõhe kaotamine
� 4. tegevustulemus: väiksemast 

soolisest ebavõrdsusest 
tingitud demograafilised 
muutused  
� 5. tegevusviis: 1.–3. tegevusviis 

ja 4. tegevustulemus kombi-
neeritult

Modelleeritavate
tegevusviiside väljavalimine

Valikukriteeriumid
� Makromajandusliku mõju 

kvantitatiivsed tõendid
� Viimaste aastate kohta 

kättesaadavad võrreldavad 
andmed
� Ilmse soolise ebavõrdsuse 

kõrge tase

Joonis 3. Tegevusviisi valik

2. etapp. Nende tegevusviiside väljavalimine, mille kaudu 
sooline võrdõiguslikkus mõjutab majandust

Kirjanduse põhjaliku läbivaatamise käigus tehti kindlaks 
mitu võimalikku tegevusviisi/tulemust,1 mille kaudu soo
line võrdõiguslikkus võib majandust mõjutada. Seejärel 
arutati soolise võrdõiguslikkuse sotsiaalmajanduslikke 
mõjusid sõltumatute ekspertidega ja valiti välja mõjud, 

mida saab makromajanduslikul tasandil modelleerida. 
Lõpuks valiti kolme peamise kriteeriumi alusel välja neli 
tegevusviisi ja üks tegevustulemus, nagu on näidatud 
joonisel 3.

1 Mõiste „tegevusviis” viitab teatud laadi soolisele ebavõrdsusele, mille vähemalt ühte teoreetilist seost makromajanduslike tulemustega on kirjanduses 
mainitud. Mõiste „tegevustulemus” tähendab soolise võrdõiguslikkuse ühte võimalikku tagajärge (nt muutused sündivuses), mis mõjutab majanduse 
toimivust.



Joonis 4. Soolise võrdõiguslikkuse makromajandusliku mõju modelleerimise meetod

Modelleeritud 
tegevusviisid

Mudeli 
sisendid

Makro-
majanduslik 

mõju

Mõju 
hindamine

1. tegevusviis: 
soolise ebavõrd-
suse kaotamine 
kolmanda astme 

hariduses

2. tegevusviis: 
soolise ebavõrd-
suse kaotamine 

aktiivses 
osalemises 

tööturul

3. tegevusviis: 
soolise 

palgalõhe 
kaotamine

4. tegevustulemus: 
väiksemast 

soolisest ebavõrd-
susest tingitud 

demograa�lised 
muutused

5. tegevusviis: 
1.–3. tegevusviis 

ja 4. 
tegevustulemus 
kombineeritult

Üha rohkem
naisi omandab 
STEM-erialasid

§ • Tööjõu tootlik-
kuse paranemine
§ • Toodangu kasv 

ja hindade 
langemine
§ • Konkurent-

sivõime suurene-
mine ja SKP kasv

§ • Tööhõive kasv
§ • Toodangu kasv
§ • Konkurent-

sivõime suurene-
mine ja SKP kasv
§ • Töötasu vähene-

mine
§ • Töötuse võimalik 

suurenemine 
töötasu vähenemise 

korral

§ • Vahendite 
ümberjaotamine 

ettevõtetelt 
leibkondadele
§ • Leibkondade 
tarbimise kasv
§ • Kasv aeglustub, 

kui ettevõtjad 
tõstavad hindu

§ • 1.–3. tegevusvii-
si ja 4. tegevus-

tulemuse kombi-
neeritud mõju

Naistööjõuvarude 
suurenemine

Naiste töötasu 
suurenemine

Sündivuse 
suurenemine

Kõikide viiside 
kombineeritud 

mõju

§ • Tarbimise 
suurenemine 

sündivate laste 
tõttu (lühiajaline) 
§ • Tööjõuvarude 

suurenemine 
(pikaajaline)

§ • Pikas perspek-
tiivis on mõju 

samasugune kui
2. tegevusviisil

1. Majanduslik lähtealus: majandustulemuste prognoosimine, kui sooline võrdõiguslikkus ei suurene

2. Stsenaariumide modelleerimine: majandustulemuste hindamine,
kui sooline võrdõiguslikkus suureneb

3. Mõju hindamine: stsenaariumide ja lähtealuse peamiste makromajanduslike
näitajate vahe arvutamine
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Uuringu tutvustus
Soolise võrdõiguslikkuse majandusliku kasu uuring on ELi kontekstis ainulaadne. See on esimene omataoliste seas, mil
les kasutatakse usaldusväärset ökonomeetrilist mudelit soolisest võrdõiguslikkusest saadava mitmesuguse makroma
jandusliku kasu prognoosimiseks mitmes ulatuslikus valdkonnas, nagu haridus, aktiivne osalemine tööturul ja töötasu.

Uuringu tulemused näitavad, et soolise võrdõiguslikkuse suurenemine toob kaasa järgmised muutused:

 ■ 2050. aastaks luuakse 6,3–10,5 miljonit lisatöökohta, millest ligikaudu 70% täidavad naised;
 ■ positiivne mõju SKPle elaniku kohta, mis aja jooksul suureneb;
 ■ 2050. aastaks kasvab SKP elaniku kohta ligikaudu 10%.

Uuringus kasutati soolise võrdõiguslikkuse suurenemise majandusliku mõju hindamiseks E3ME makromajanduslikku 
mudelit. E3ME on empiiriline makromajanduslik mudel, mis on loodud spetsiaalselt tulemuste modelleerimiseks ELi ja 
liikmesriikide tasandil.

ELi soolise võrdõiguslikkuse majandusliku kasu uuringu tulemused on avaldatud üheksas väljaandes:
1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological 

approaches („Kirjanduse ülevaade: olemasolevad tõendid soolise võrdõiguslikkuse sotsiaalse ja majandusliku kasu 
kohta ning meetodid”);

2. EU and EU Member State overviews („ELi ja ELi liikmesriikide ülevaated”);
3. Report on the empirical application of the model („Mudeli empiirilise rakendamise aruanne”);
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model („Kuidas tõendid saadi: 

teabedokument teoreetilise raamistiku ja mudeli kohta”);
5. „Kuidas tõendid saadi: teoreetiline raamistik ja mudel”;
6. „Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik mõju ELi poliitilises kontekstis”;
7. „Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik mõju”;
8. „Kuidas sooline võrdõiguslikkus STEMhariduses toob kaasa majanduskasvu?”;
9. „Tööturul aktiivse osalemise soolise erinevuse ja soolise palgalõhe kõrvaldamine aitab kaasa majanduskasvule: 

ülevaade”.

Kõik väljaanded, üksikasjalikud uurimistulemused ja metoodika on avaldatud EIGE veebilehel.
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