
 
Podatki o razlikah v plačah med spoloma
(infografika)
 
Preberite več o ekonomskih neenakostih, ki še vedno obstajajo med ženskami in
moškimi v EU
 
Že več kot četrt stoletja je od sprejetja Pekinške deklaracije, namen katere je spodbujati enakost
med moškimi in ženskami. Enak cilj ima agencija Združenih narodov za enakopravnost spolov
in opolnomočenje žensk (UN Women). Enakopravnost spolov je eden tudi od ciljev za trajnostni
razvoj.
 
Kakšno je stanje? Napredek je opazen, vendar neenakosti med ženskami in moškimi še vedno
obstajajo, tudi na trgu dela. V povprečju so ženske v EU plačane manj kot moški.
 
 
Več o tem, kaj Parlament počne za zmanjšanje razlike v plačah med spoloma.
 

Kako velika je razlika v plačah med spoloma v EU? 
 
Ženske v EU zaslužijo v povprečju skoraj 13 % manj na uro kot moški. Med državami članicami
obstajajo velike razlike: leta 2020 so največjo razliko v plačah med spoloma v Latviji (22,3 %),
najmanjšo pa v Luksemburgu (0,7 %).
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Razlike v plačah med spoloma
• Razlika v plači med spoloma je razlika med povprečno plačo moškega in povprečno plačo
ženske

• Neprilagojena razlika v plači med spoloma je razlika med povprečnim bruto dohodkom na uro
moških in žensk, izražena v odstotkih dohodkov moških. Ne upošteva izobrazbe, starosti,
števila opravljenih ur ali vrste dela.

• Podatki vključujejo samo podjetja z 10 ali več zaposlenimi.
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost/20190712STO56961/evropski-parlament-si-prizadeva-za-enakopravnost-spolov-v-eu
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200109STO69925/razlike-med-placami-moskih-in-zensk-opredelitev-in-vzroki


Manjša razlika v plačah ne pomeni nujno večje enakosti spolov. Manjša razlika se pogosto
pojavlja v državah z nižjo zaposlenostjo žensk. Večja razlika pa lahko kaže na to, da so ženske
večinoma zaposlene v sektorjih, kjer so plače nižje, ali da velik del njih dela s krajšim delovnim
časom.

Razlike v plačah med spoloma v EU
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Več o prizadevanjih Parlamenta za enakost med spoloma v EU 
 
Ženske in moški na trgu dela 
 
Pojasniti razliko v plačah med spoloma ni preprosto, potrebno je upoštevati veliko dejavnikov. Ni
namreč povezana le z vprašanjem enakega plačila za enako delo.
 
 
 
Več o razlogih za plačni razkorak
 

Ženske in moški na trgu dela v EU
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost/20190712STO56961/enakopravnost-spolov-v-eu-prizadevanja-evropskega-parlamenta
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200109STO69925/placni-razkorak-med-moskimi-in-zenskami-opredelitev-in-vzroki


Čeprav v EU več žensk kot moških zaključi visokošolsko izobraževanje, so na trgu dela manj
aktivne. Skoraj 30 % žensk v EU dela s krajšanim delovnim časom, moških pa le 8,4 %. Večja
je tudi verjetnost, da bodo ženske prenehale delati, da bi skrbele za otroke ali sorodnike.
 
Razlika v plači med spoloma s starostjo narašča  ̶  lahko narašča tudi zato, ker ženske
prekinjajo karierno pot, vendar je zaznati različne trende med državami članicami. Opaziti je tudi
razlike med posameznimi sektorji. Leta 2017, denimo, je bila razlika v plači v zasebnem sektorju
večja od tiste v javnem sektorju v večini držav EU. 
 
Pomemben razlog za razlike v plačah med spoloma je večja zastopanost žensk v sektorjih s
povprečno nižjimi plačami in manjša zastopanost v sektorjih s povprečno višjimi plačami. Leta
2020 so ženske zasedale 34 % vodstvenih položajev v EU in 41 % položajev v znanosti in
inženirstvu.
 
Razlike v plačah vodijo tudi do večje stopnje tveganja revščine pri starejših ženskah. Leta 2020
so ženske, starejše od 65 let, v EU v povprečju prejele 28,3 % nižje pokojnine od moških. Tudi
tu so razlike med državami članicami velike  ̶  41,5-odstotna razlika na Malti in 0,1-odstotna
razlika v Estoniji.
 
Več
Evropska komisija: ukrepi EU za zmanjševanje razlike v plačah med spoloma
Evropska komisija: ukrepi EU za ravnovesje med delom in prostim časom
Evropska komisija: Akcijski načrt za enakost spolov
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https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2a.html?lang=sl
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics - Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_higher_in_the_private_sector
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_higher_in_the_private_sector
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220211-2%20
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220211-2%20
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_sl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/eu-action-promote-work-life-balance_sl
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/gender-action-plan-putting-women-and-girls-rights-heart-global-recovery-gender-equal-world_sl

