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Na razini Austrije Beč ima najmanju 
razlika među mirovinama 

Equal Pension Day skre će pozornost na 
neravnopravnost muških i ženskih mirovina 

 
Equal Pension Day – ili dan jednakih mirovina označava dan u godini kada je 
umirovljenicima već isplaćen onoliki iznos mirovine koliki će umirovljenicama biti 
isplaćen do kraja tekuće godine. Ovaj se dan na razni cijele Austrije obilježava 
danas, 29. srpnja 2019., a usporedbi s prošlom godinom razlika je smanjena za 
jedan dan. 
Bečki statistički ured MA 23 još od 2015. godine prati razinu mirovina i do sad je 
mogao zabilježiti samo pozitivno kretanje. Najveće smanjenje razlika među 
mirovinama zabilježeno je pri tom u Beču i iznosi devet dana. Na razni Austrije ta 
se razlika u istom razdoblju smanjila za tri dana.  
Najmanju razliku među mirovinama žena i muškaraca bilježi dakle glavni grad 
Austrije, gdje će ovaj dan biti obilježen tek 30. kolovoza, a slijede ga Gradišće i 
Donja Austrija. Najveća razlika u mirovinama vidljiva je u pokrajini Voralberg, gdje 
je Equal Pension Day obilježen još 6. srpnja ove godine. 
Starosna mirovina žena koje su 2017. stekle status umirovljenica za 42,35 posto je 
manja od one muškaraca umirovljenih iste godine.  
Razlogu tomu je najčešće manji broj godina staža. Žene u Austriji zbog godina 
provedenih na neplaćenom rodiljnom i roditeljskom dopustu i zaposlenja na pola 
radnog vremena u prosjeku imaju 10 godina manje staža od muškaraca. Manjim 
mirovinama pridonosi i još uvijek velika razlika u primanjima žena i muškaraca. 
Muškarci u Austriji zarađuju 22,2 posto više nego žene, što je znatno više od 
europskog prosjeka koji iznosi 16,7 posto. 
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Kontakt 

Ivana Ćosić, univ. spec. pr. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E cosic@eurocommpr.hr 
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska 
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/ 
https://twitter.com/EurocommPR_ZG 


