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Заплащането на мъжете и жените: защо има 
разлика

Работещите жени в ЕС получават средно 12,7% по-малко на час от мъжете. Научете 
как се изчислява тази разлика в заплащането и какви са причините за нея.

Разликата в заплащането е фактор за бедността сред жените в напреднала възраст ©Shutterstock.com/Delpixel

Принципът „еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и е 
въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да 
получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към 
намаляване на различията през последните години е минимален. 
 
Открийте какво прави Европейският парламент за утвърждаване на равенството на 
половете. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190712STO56961/kak-parlamentt-raboti-za-ravenstvo-na-polovete-v-es


Как се изчислява разликата в заплащането на 
мъжете и жените
Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово 
възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават 
служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки. Само 
фирмите с десет или повече служители са включени в изчисленията. За 2022 г. 
средната разлика в ЕС е била 12,7%.

 
Част от причините за разликата са структурни ‒ например, разлики в образованието, в 
заеманите позиции, паузи в трудовата кариера или полагането на почасов труд. Когато 
се премахне влиянието на тези фактори, все пак остава разлика.

Заплащането на мъжете и жените в ЕС
Разликата в заплащането варира значително по страни в ЕС, като през 2022 г. е била 
най-голяма в Естония (20,5%), Австрия (18,8%) и Германия (17,6%). От друга страна, в 
Люксембург средното брутно почасово възнаграждение на жените е било малко по-
високо от това на мъжете, а други страни с малка разлика в полза на мъжете през 2022 
г. са били Румъния (3,6%), Словения (3,8%) и Полша (4,5%). В България разликата е 
била 12,2%, близо до средната стойност за ЕС. 
 
Открийте повече данни за разликата в заплащането на мъжете и жените.

Защо съществува разликата в заплащането
Тълкуването на данните не е проста задача, тъй като по-малка разлика в заплащането 
в дадена страна не означава автоматично, че тя е по-близо до равенството на половете. 
В някои страни от ЕС сравнително по-малката разлика в заплащането е свързана с по-
слабото участие на жените на пазара на труда.

Почасова работа и неплатен труд
 
По-високите разлики в заплащането обикновено се срещат там, където жените работят 
в по-голяма степен почасово или където има концентрация на жени в ограничен брой 
професии. 
 
Жените полагат средно повече часове неплатен труд, като те оказват грижи за 
членовете на семейството си и вършат домакинска работа. Данни от 2018 г. показват, 
че една трета от заетите жени са прекъснали в някакъв момент работата си заради 
отглеждането на деца, в сравнение със само 1,3% от мъжете. 
 
Това оставя по-малко време за платен труд: само 8% от мъжете в ЕС работят на 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73519/razlikata-v-zaplashchaneto-mezhdu-mzhete-i-zhenite-infoghrafika
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Reconciliation_of_work_and_family_life_-_statistics#Career_break_for_childcare


непълен работен ден, в сравнение с 28% от жените (по данни от 2022 г.). Когато се 
вземат предвид платените и неплатените часове полаган труд, се оказва, че жените 
работят повече.

Прекъсвания в кариерата
Паузите в професионалното развитие са много по-често срещани при жените, 
отколкото при мъжете, като част от техните решения за кариерата са повлияни от 
поемането от тяхна страна на отговорности в семейството.

Повече жени в нископлатени сектори
 
Около една чевтърт от общата разлика в заплащането може да бъде обяснена с 
преимущественото присъствие на жени в някои по-ниско платени сектори като 
полагането на грижи, продажбите и образованието. В някои професии като научно-
технологичната работа и инженерните професии има напредък - делът на заетите жени 
се е увеличил на 41% през 2020 г.

По-малко и по-ниско платени жени мениджъри
Жените също така заемат по-малко мениджърски позиции: през 2020 г. те са били 34% 
от всички мениджъри и са били малцинство във всички страни от ЕС. Жените 
мениджъри са в особено неблагоприятна позиция по отношение на заплащането: те 
получават 23% по-малко на час от мъжете мениджъри. 
 

В общите доходи разликата е още по-голяма
 
Разликата в общите доходи е още по-голяма от почасовата разлика и достига близо 
37% за 2018 г. Причината е, че не само че жените получават по-малко на всеки час, но и 
те полагат по-малко часове платен труд, а също и по-малко жени са наети на пазара на 
труда.

Ползите от по-малка разлика в заплащането
Разликата в заплащането между мъжете и жените се разширява с възрастта ‒ тя е 
сравнително малка, когато жените навлизат на трудовия пазар, и се увеличава с 
поемането от тях на повече семейни отговорности. Това означава, че жените имат по-
малки спестявания и по-малки възможности да инвестират, и тези различия се 
натрупват с времето. В резултат те са по-често заплашени от бедност и социална 
изолация в напреднала възраст, а разликата в пенсиите в ЕС е била средно около 28% 
през 2020 г.

Еднаквото заплащане е не само въпрос на справедливост и стимул за по-усърдна 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/EDN-20230303-1
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230210-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230210-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210305-2
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics#Labour_market


работа, но и би дало тласък на икономиката, тъй като жените биха имали повече пари 
за потребление. То би довело и до събирането на повече данъци от хазната и би 
облекчило част от тежестта върху системите за социално подпомагане. Според оценки 
всяко намаление с 1% на разликата в заплащането между мъжете и жените би 
увеличило брутния вътрешен продукт с 0,1%.

Какво прави Европейският парламент относно 
разликата в заплащането на мъжете и жените
 
През декември 2022 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение 
по правила, които ще изискват от компаниите да разкриват информация за заплатите. 
Това ще направи по-лесно сравняването на възнагражденията между служителите на 
едно работно място, за да се намалят необоснованите разлики между мъжете и жените. 
 
Депутатите одобриха новите правила за прозрачност на заплатите през март 2023 г. 
Ако в дадена компания бъде отчетена разлика в заплащането на мъжете и жените от 
поне 5%, работодателите ще трябва да извършат оценка на заплащането в 
сътрудничество с представители на работниците. Работодатели, които нарушават 
правилата, са заплашени от глоби. Обявите за свободните работни места и 
длъжностите ще трябва да бъдат неутрални по отношение на пола. 
 
Приемането на правилата бе предшествано от резолюция от 21 януари 2021 г. по повод 
на стратегията на ЕС за равенство на половете, в която депутатите призоваха 
Комисията да подготви амбициозен план за действия с конкретни и ясни цели за 
страните членки за намаляване на разликата в заплащането в следващите пет години.

 
Освен това Парламентът иска да направи по-лесно кариерното издигане на жените и да 
подобри баланса между половете в управленските бордове на компаниите. Депутатите 
одобриха през ноември 2022 г. правила, които целят да въведат по-прозрачни 
процедури за назначаване и да направят така, че поне 40% от от длъжностите за 
директори без изпълнителни функции или 33% от всички директорски длъжности да 
бъдат заети от жени до края на юни 2026 г. 
 
Научете какво прави Парламентът срещу неравенството в заплащането на жените и 
мъжете.

Допълнителна информация
Материал на Изследователската служба на ЕП: Насърчаване на равенството между 
мъжете и жените
Статистически данни на Европейския институт за равенство на половете
Публикации на Европейския институт за равенство на половете

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

Статия

4 I 4
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