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W domu, w pracy,
w szkole…
…można zaobserwować jak odmienne, a zarazem podobne jest życie
Europejek i Europejczyków. Cyfrowa publikacja Życie kobiet i mężczyzn
w Europie – portret statystyczny prezentuje wybrane aspekty życia
codziennego kobiet i mężczyzn, jak również przedstawia ich zróżnicowaną
sytuację w poszczególnych krajach europejskich.
Publikacja składa się z trzech rozdziałów:
Dorastanie, życie, starzenie się … : Rozdział poświęcony demografii i
zdrowiu jest źródłem informacji dotyczących m.in. przeciętnego trwania
życia, samotnych matek i ojców, czy też samooceny stanu zdrowia.
Pokazuje również, że zarówno kobiety jak i mężczyzn w Europie są równie
zadowoleni ze swojego życia.
Nauka, praca, zarobki … : Część ta dotyczy poziomu wykształcenia,
godzenia życia zawodowego i rodzinnego, pracy w pełnym i niepełnym
wymiarze czasu, zróżnicowania wynagrodzeń według płci, proporcji
kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych itp. Pokazuje także
skalę nierówności między płciami w tych obszarach.
Jedzenie, zakupy, życie towarzyskie … : Rozdział obejmuje dane z
zakresu życia codziennego tj. informacje o nawykach żywieniowych,
paleniu papierosów i piciu alkoholu, indeksie masy ciała (BMI), formach
spędzania wolnego czasu, aktywności w Internecie, chodzeniu do kina,
korzystaniu z mediów społecznościowych i zakupów on-line, a także o
opiece nad dziećmi, pracach domowych i przygotowywaniu posiłków.
Ta cyfrowa publikacja zawiera krótkie teksty, interaktywne wykresy,
infografiki, zdjęcia itp. Została opracowana przez Eurostat we współpracy
z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA i jest dostępna w
większości języków urzędowych tych państw.
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1. DOR ASTANIE, ŻYCIE, STARZENIE SIĘ …
1. 1 Ważne etapy życia
We wszystkich krajach UE kobiety wcześniej niż mężczyźni opuszczają dom rodzinny i
zawierają związki małżeńskie …
Nasze życie składa się z wielu etapów oddzielanych kamieniami milowymi, takimi jak: pójście do
szkoły, opuszczenie domu rodzinnego i rozpoczęcie dorosłego życia, podjęcie pracy, zawarcie
małżeństwa, narodziny dzieci, przejście na emeryturę … we wszystkich tych aspektach są
istotne różnice między kobietami i mężczyznami.
Analiza tych wydarzeń pokazuje np., że przeciętnie w UE w 2017 r. kobiety opuszczały dom
rodzinny dwa lata wcześniej niż mężczyźni (w wieku 25 lat wobec 27 lat dla mężczyzn, w Polsce
odpowiednio 27 lat i 29 lat). Panie także wcześniej zawierały małżeństwa we wszystkich krajach
UE, przy czym różnica wieku przy zawieraniu pierwszego związku małżeńskiego wynosiła więcej
niż 3 lata w Bułgarii, Grecji i Rumunii, natomiast mniej niż 2 lata w Irlandii (2015), w Portugalii
i Wielkiej Brytanii (2015). W 2016 r. w UE kobiety rodziły pierwsze dziecko przeciętnie w wieku
29 lat. Najwcześniej rodziły kobiety w Bułgarii i Rumunii (w wieku ok. 26 lat), a najpóźniej w
Hiszpanii i we Włoszech (ok. 31 lat).
… i żyją dłużej niż mężczyźni.
Kobiety i mężczyźni różnią się również pod względem przeciętnego trwania życia. We wszystkich
krajach członkowskich kobiety żyją dłużej niż mężczyźni — średnio w 2016 r. w UE kobiety żyły
83,6 lat wobec 78,2 lat w przypadku mężczyzn, tj. o 5,4 roku dłużej. Wśród krajów UE różnice
w długości trwania życia w poszczególnych krajach wynoszą od 10-11 lat na Litwie i Łotwie do
4 lat w Danii, Irlandii, na Malcie, w Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W Polsce kobiety żyją
przeciętnie 82,0 lat, a mężczyźni 73,9.
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1.2 Życie rodzinne
5 % więcej kobiet niż mężczyzn w UE
Ponieważ kobiety przeciętnie żyją dłużej, to w UE w 2017 roku na 100 mężczyzn średnio
przypadało 105 kobiet. W prawie wszystkich krajach UE jest więcej kobiet niż mężczyzn najwięcej na Łotwie (18% więcej), na Litwie (17%) i w Estonii (13%), podczas gdy w Luksemburgu,
na Malcie i w Szwecji sytuacja jest odwrotna - jest tam nieznacznie więcej mężczyzn niż kobiet
(około 1%).
Wsród dzieci i młodzieży do 18 roku życia także występuje odwrotna sytuacja niż w całej
populacji - w tej grupie wiekowej jest 5 % więcej chłopców niż dziewcząt. Z drugiej strony,
wśród osób w wieku 65 lat i więcej jest już 33 % więcej kobiet.
Siedem razy więcej kobiet niż mężczyzn samotnie wychowuje dzieci
Znaczne różnice można zauważyć obserwując kobiety i mężczyzn w zależności od tego czy żyją
w związku, samotnie z dziećmi lub bez dzieci. W Unii Europejskiej w 2017 roku 7,6% kobiet w
wieku 25-49 lat samotnie wychowywało dzieci, w porównaniu do 1,1% mężczyzn w tej samej
grupie wiekowej. Odsetek singli bez dzieci w tym przedziale wiekowym to 9,6% kobiet i 16,3%
mężczyzn.
Kolejną grupą, w której występuje duże zróżnicowanie ze względu na płeć są osoby samotne w
wieku 65 lat i więcej: odsetek pań żyjących samotnie (40,4%) jest ponad dwukrotnie wyższy niż
wśród panów (19,9%).
W innych grupach wiekowych różnice są mniejsze. Wśród młodych ludzi w wieku 15-24 lata
8,5% kobiet i 8,1% mężczyzn mieszkało samotnie. Podobnie nieduże różnice występują wśród
osób mieszkających razem: 45,1 % kobiet i 48,4 % mężczyzn w wieku 15 lat i więcej w UE żyje
w związkach.
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1.3 Postrzeganie własnego stanu zdrowia
Mężczyźni częściej niż kobiety oceniają swój stan zdrowia jako dobry
Postrzeganie własnego stanu zdrowia zależy od wielu czynników np. środowiskowych,
kulturowych oraz społeczno-ekonomicznych warunków życia. Zarówno wśród kobiet jak i
mężczyzn ocena własnego statu zdrowia zwykle pogarsza się z wiekiem.
W 2016 r. w UE ogółem 85% kobiet i 87% mężczyzn w wieku 16-44 lata oceniało swój stan
zdrowia jako dobry. Wśród osób w wieku 45-64 lata udział ten zmniejszył się do 62% dla kobiet
i 65% mężczyzn oraz odpowiednio do 36% i 42% w grupie wiekowej 65 lat i więcej. W większości
krajów UE znacznie więcej mężczyzn dobrze ocenia swój stan zdrowia i różnica ta zwiększa się
z wiekiem. Co ciekawe wraz z wiekiem wzrasta również zróżnicowanie pomiędzy mieszkańcami
poszczególnych krajów członkowskich.
Najczęstsze przyczyny zgonów
Nowotwory złośliwe (rak), niedokrwienne choroby serca (powodujące np. zawał serca) oraz
choroby naczyń mózgowych(będące przyczyną udarów) to najczęstsze przyczyny śmierci
kobiet i mężczyzn w UE.
Na każdą z tych chorób częściej umierają mężczyźni niż kobiety. W UE w 2015 r. 346 na 100 tys.
mężczyzn i 201 na 100 tys. kobiet zmarło na raka. Analogicznie 172 mężczyzn i 95 kobiet na 100
tys. zmarło z powodu chorób serca, a 93 mężczyzn i 78 kobiet na 100 tys. zmarło na choroby
naczyń mózgowych.
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1.4 Zadowolenie z życia
Kobiety i mężczyźni są równie zadowoleni
ze swojego życia
Mimo wcześniej wspomnianych różnic w
życiu codziennym kobiet i mężczyzn, ich
zadowolenie z życia jest niemal takie samo.
Przeciętnie w UE w 2013 r. kobiety w wieku 16
lat i więcej oceniały swoje zadowolenie z życia
na 7,0 w skali od 0,0 do 10,0; a mężczyźni na
7,1. W większości państw członkowskich oceny
obu płci były takie same lub różniły się o 0,1.
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2. NAUK A, PR ACA, ZAROBKI …
2.1 Wykształcenie
Więcej kobiet niż mężczyzn ma wyższe wykształcenie
Na niższych poziomach edukacji nie ma praktycznie żadnych różnic między dziewczynkami i
chłopcami - obie płcie równie często osiągają ten sam poziom wykształcenia. Inaczej jednak
sytuacja wygląda na wyższych poziomach wykształecnia.
Udział kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 lata którzy zakończyli naukę na poziomie podstawowym
lub gimnazjalnym był niemal taki sam - 22% kobiet i 23% mężczyzn w 2017 r.
Odsetek kobiet posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (tj. ponadgimnazjalne lub
policealne) był niższy niż odsetek mężczyzn - 44% w porównaniu do 48%. Prawidłowość taką
można zaobserwować w niemal wszystkich krajach członkowskich UE.
Wykształcenie wyższe (na poziomie co najmniej licencjata lub inżyniera) zdobyło 33% kobiet w
UE w porównaniu z 30% mężczyzn. Przewaga kobiet osiągających ten poziom wykształcenia
występuje w niemal wszystkich państwach członkowskich, największa jest w krajach bałtyckich,
Finlandii, Szwecji i na Słowenii.
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2.2 Podejmowanie pracy
Im więcej dzieci w rodzinie, tym większa
różnica między wskaźnikiem zatrudnienia
kobiet a mężczyzn
Przeciętnie w UE w 2017 r. współczynnik
zatrudnienia był wyższy dla mężczyzn - 73%,
niż dla kobiet - 62%. Warto zauważyć, że
zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia ze
względu na płeć wzrasta wraz z liczbą dzieci
w rodzinie. Współczynnik zatrudnienia kobiet
bez dzieci wynosił 66%, w porównaniu do 74%
dla mężczyzn. W rodzinach z jednym dzieckiem
pracowało 71% kobiet i 86% mężczyzn, a w
rodzinach z dwojgiem dzieci odpowiednio
72% i 90%. W rodzinach z trojgiem i więcej
dzieci współczynnik zatrudnienia kobiet
spadł do 57% dla kobiet, w porównaniu z
85% dla mężczyzn. Taka sama prawidłowość
występowała w zdecydowanej większości
krajów UE.
Prawie jedna trzecia kobiet pracuje na
część etatu
Praca w niepełnym wymiarze godzin sprzyja
godzeniu
obowiązków
zawodowych
i
rodzinnych, chociaż jest ona nierównomiernie
rozdzielona między kobietami i mężczyznami:
w 2017 r. w UE 32% kobiet pracowało na
część etatu wobec 9% mężczyzn. Sytuacja w
poszczególnych państwach członkowskich jest
także bardzo zróżnicowana — najwięcej kobiet
pracowało w niepełnym wymiarze godzin w
Holandii (76%), Austrii (47%) i Niemczech (46%),
a mężczyzn - w Holandii (27%) i Danii (16%).
Najniższy odsetek odnotowano w Bułgarii (2%
dla obu płci). W Polsce 10% kobiet pracowało
w niepełnym wymiarze (wobec 4% mężczyzn).
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Wyższe bezrobocie
mężczyzn

wśród

kobiet

niż

W 2017 r. w UE stopa bezrobocia wynosiła 7,9%
dla kobiet i 7,4% dla mężczyzn. W trzynastu
krajach członkowskich, stopa bezrobocia była
wyższa dla kobiet, w dwunastu - dla mężczyzn,
a w Bułgarii, Luksemburgu i Polsce była równa
dla obu płci. Największe różnice na niekorzyść
kobiet występowało w Grecji, gdzie 26,1% z nich
było bezrobotnych (wobec 17,8% mężczyzn)
oraz w Hiszpanii - odpowiednio 19,0% i 15,7%.
Odwrotna sytuacja występowała na Litwie,
gdzie 5,7% kobiet i 8,6% mężczyzn nie miało
pracy, oraz na Łotwie - odpowiednio 7,7% i
9,8%.
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2.3 Kariera
Jedna trzecia kierowników w UE to kobiety
W pracy mężczyźni zwykle zajmują wyższe stanowiska, niż kobiety. W 2017 r. w UE wśród
osób na stanowiskach kierowniczych było jedynie 34% kobiet. W żadnym kraju członkowskim
odsetek ten nie był większy niż 50%: najwięcej kobiet kierowników było na Łotwie (46%), w
Polsce i na Słowenii (po 41%), na Litwie, Węgrzech oraz w Bułgarii, Estonii i Szwecji (po 39%).
Najmniejszy udział odnotowano w Luksemburgu (19%), na Cyprze (21%), w Czechach (25%),
Holandii, Danii i we Włoszech (po 27%).
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2.4 Zarobki
Kobiety średnio zarabiają o 16 % mniej niż Największe zróżnicowanie płac za godzinę
mężczyźni
pracy wśród kierowników
Przeciętnie we wszystkich krajach UE kobiety
zarabiają mniej niż mężczyźni, ale skala
nierówności jest różna. W 2016 r. w UE kobiety
zarabiały o 16,2% mniej niż mężczyźni (wg
przeciętnych stawek godzinowych brutto),
a największe rozbieżności występowały w
Estonii (25,3%), Czechach (21,8%), Niemczech
(21,5%), Wielkiej Brytanii (21,0%) i Austrii
(20,1%). Najmniejsze różnice w zarobkach
odnotowano w Rumunii (5,2%), we Włoszech
(5,3%), w Luksemburgu (5,5%), Belgii (6,1%) i
Polsce (7,2%).
Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet
i mężczyzn (gender pay gap) pokazuje skalę
nierówności między przeciętną godzinową
stawką wynagrodzenia brutto. Różnice w
wynagrodzeniach częściowo można wyjaśnić
indywidualnymi
cechami
pracowników
np.
posiadanym
doświadczeniem
czy
wykształceniem, a także podziałem związanym
ze specyfiką różnych sektorów gospodarki i
profesji, tj. w niektórych branżach/zawodach
różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet
jest większa niż w innych. Dlatego, aby uzyskać
pełny obraz nierówności wynagrodzeń
między płciami należy uwzględnić szereg
uwarunkowań kulturowych, prawnych i
społeczno-ekonomicznych
wykraczających
poza kwestię równej płacy za taką samą pracę.
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Porównując stawki godzinowe w dziewięciu
grupach zawodów według klasyfikacji zawodów
i specjalności, w 2014 r. w UE we wszystkich
grupach kobiety przeciętnie zarabiały mniej
niż mężczyźni. Z nielicznymi wyjątkami
taka sama prawidłowość występuje we
wszystkich krajach członkowskich. Największa
dysproporcja zarobków występuje wśród
osób na stanowiskach kierowniczych, gdzie
kobiety zarabiają 23 % mniej niż mężczyźni.
Najmniejsze różnice (o 8 %) obserwowano
wśród dwóch grup o najniższych zarobkach, tj.
administracyjnego personelu pomocniczego
(np. pracowników biurowych, sekretarek) oraz
pracowników usług i sprzedawców.
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3. JEDZENIE, ZAKUPY, ŻYCIE
TOWARZYSKIE …
3.1 Nawyki żywieniowe i uprawianie sportów
Więcej mężczyzn niż kobiet pije i pali …
Istnieją duże różnice między kobietami a mężczyznami pod wzgledem picia alkoholu i palenia
tytoniu z jednej strony, oraz jedzenia owoców i warzyw z drugiej strony. Różnice te są także
widoczne między mieszkańcami poszczególnych krajów UE.
Większy odsetek mężczyzn niż kobiet pije alcohol przynajmniej raz w tygodniu - w 2014 %r.
wśród osób dorosłych piło 38 % panów i 23 % pań. W poszczególnych krajach wskaźnik ten
dla mężczyzn wahał się od 21 % na Łotwie do 52 % w Wielkiej Brytanii, a dla kobiet - od 5 % w
Rumunii i na Litwie do 40 % w Wielkiej Brytanii.
Mężczyźni częściej niż kobiety palą tytoń - 24 % mężczyzn w wieku od 18 lat pali codziennie w
porównaiu z 16 % kobiet). Wśród panów odsetek ten waha się od 10 % w Szwecji do 40 % na
Cyprze, a wśdód pań od 9 % w Rumunii do 23 % w Austrii.
W przeciwieństwie do picia alkoholu i palenia tytoniu, jedzenie owoców i warzyw stanowi
ważny element zdrowego i zbilansowanego odżywiania. W 2014 r. w UE 49 % mężczyzn i 54 %
kobiet jadło dziennie od 1 do 4 porcji owoców lub warzyw. Wśród panów odsetek ten wahał się
między 26 % w Holandii do 64 % we Włoszech, a dla pań - od 32 % w Holandii do 73 % w Belgii.
… i pomimo tego, że mężczyźni częściej uprawiają sport …
Kolejnym komponentem zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna. W 2014 r. w UE 36 %
mężczyzn i 26 % kobiet uprawiało sport lub inną aktywność fizyczną nie związaną z pracą
przez co najmniej 150 minut tygodniowo. Dla panów odsetek ten wahał się od 14 % w Rumunii
do 55 % w Finlandii, a dla pań 4 % w Rumunii do 57 % w Danii.
… więcej z nich ma nadwagę.
Wszystkie wyżej wspomniane czynniki mają wpływ na masę ciała. W 2014 r. w UE 57 % mężczyzn
miało nadwagę tzn. wskaźnik masy ciała (BMI) równy 25 lub więcej, w porównaiu do 44 %
kobiet. W poszczególnych krajach UE wśród panów odsetek ten wahał się od 52 % w Holandii i
Francji do 66 % w Chorwacji, a dla pań od 35 % we Włoszech do 53 % na Łotwie.
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3.2 Życie kulturalne i towarzyskie
Kobiety częściej czytają książki
Życie kulturalne i towarzyskie, np. spotykanie się z krewnymi i przyjaciółmi, chodzenie na
koncerty itp., nieco się różni między kobietami i mężczyznami.
Kobiety częściej czytają książki - 42% w UE w 2013 r. w porównaniu z 31% mężczyzn, a także
częściej oglądają przedstawienia na żywo, np. koncerty - 30% w porównaniu z 28% mężczyzn
w 2015 r. Przedstawiciele obu płci w podobnym stopniu uczestniczą w imprezach kulturalnych
i towarzyskich: 29% kobiet i 27% mężczyzn chodzi do kina, 28% pań i 27% panów zwiedza
zabytki lub chodzi do muzeów, a 23% kobiet i 23% mężczyzn spotyka się z przyjaciółmi.
Mężczyźni częściej chodzą na imprezy sportowe - 21 % mężczyzn w porównaniu do 13 % kobiet.
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3.3 Nawyki internetowe
Kobiety częściej korzystają z serwisów społecznościowych, a mężczyźni częściej
przeglądają wiadomości lub czytają artykuły prasowe w Internecie
Nieznacznie mniej kobiet niż mężczyzn korzysta z Internetu co najmniej raz w tygodniu - w
2017 r. w UE regularnie korzystało z sieci 79% kobiet w wieku 16-74 lata, w porównaniu do 82%
mężczyzn — zobacz tabelę z danymi dla wszystkich krajów UE).
Analizując cele korzystania z Internetu wśród osób korzystających z tej sieci w ciągu ostatnich 3
miesięcy, można zauważyć pewne różnice między płciami, np: mniejszy odsetek kobiet (70%) niż
mężczyzn (75%) czytało wiadomości on-line i korzystało z bankowości internetowej w 2017 r. odpowiednio 60% i 63%. Niemal tyle samo kobiet i mężczyzn korzystało z poczty elektronicznej
- odpowiednio 86% i 87%. Nie było różnic w korzystaniu z Internetu do telefonowania lub wideorozmów internetowych ((po 46%) oraz szukania pracy (po 20%).
Z drugiej strony kobiety częściej korzystają z serwisów społecznościowych - 67% w porównaniu
do 63% mężczyzn.
Kobiety częściej kupują przez Internet ubrania, a mężczyźni elektronikę
Kobiety nieco rzadziej niż mężczyźni wykorzystują Internet do robienia zakupów - 66%
internautek w 2017 r. kupowało on-line wobec 69% internautów — zobacz tabelę z danymi
dla wszystkich krajów UE). Różnią się natomiast nabywane przez nich produkty. Dużo większy
odsetek kobiet kupuje przez Internet ubrania - 70% pań dokonujących zakupów, w porównaniu
do 58% panów. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zakupów sprzętu elektronicznego
(odpowiednio 17% pań i 32% panów) oraz filmów - odpowiednio 24% i 32% kupujących w
internecie.
Niewielkie różnice dotyczą kupowania różnego rodzaju artykułów dla domu (45% i 47%),
rezerwacji podróży oraz noclegów (53% i 54%). Tyle samo przedstawicieli obu płci kupowało
on-line bilety na różne imprezy - po 39%.
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3.4 Opieka nad dziećmi i prace domowe
Znacznie więcej kobiet niż mężczyzn zajmuje się dziećmi, wykonuje prace domowe i
gotuje
We wszystkich państwach UE znacznie większy odsetek kobiet niż mężczyzn zajmuje się
dziećmi, wykonuje prace domowe i gotuje. W 2016 r. w UE 92 % kobiet i 68 % mężczyzn w wieku
25-49 lat mających dzieci opiekowało się nimi codzienne. W poszczególnych krajach największe
różnice są w Grecji (95 % kobiet i 53 % mężczyzn) oraz na Malcie (93 % i 56 %), a najmiejsze w
Szwecji (96 % kobiet i 90 % mężczyzn) oraz w Słowenii (88 % i 82 %).
Pod względem wykonywania prac domowych i gotowania różnice są jeszcze większe. W 2016
r. w UE 79 % kobiet codziennie gotowało lub wykonowało prace domowe, w porówaniu z 34 %
mężczyzn. Największe nierówności są Grecji (85 % kobiet i 16 % mężczyzn) oraz we Włoszech
(81 % i 20 %), a najmniejsze w Szwecji (74 % i 56 %) i na Łotwie (82 % i 57 %).
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