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Головні редактори жінки в американських виданнях заробляють на 15 тис доларів в рік
менше, ніж їх колеги чоловіка. Такі дані містяться в дослідженні, яке провів журнал Folio
весною 2012 року. Дані 2011 ріку не сильно відрізняються від даних за 2012.

Головний редактор чоловік заробляє 100,8 тис доларів, тоді як головний редактор жінка
85,1 тис.      Ще більше різниця в зарплатах виконавчих редакторів. В середньому чоловік
на цій позиції заробляє в Америці 84,2 тис доларів в рік, а жінка тільки 65,7 тис. Правда,
різниця в зарплаті у управляючих редакторів чоловіків і жінок, складає всього п'ять
тисяч доларів - 63,2 тис проти 58,2 тис.

Редактора журналу Folio Біл Мікі сказав виданню the Atlantic Wire, що такий розрив
склався історично і існує в інших галузях національної економіки. "Таку ж різницю ми
бачимо в будь-якому видавничому бізнесі, для якого проводимо дослідження", - відзначив
він.

Статистика з дослідження

Головні редактори в Америці заробляють залежно від річної виручки видання

82,1 тис (виручка <$3млн) і 121 тис (виручка >$3млн).

Зарплати в Нью-Йорку вищі, ніж в решті регіонів США 137,2 тис року проти 87,9 тисяч.

Зарплата головного редактора, який працює 50 (і більш) годин в тиждень, складає 102
тис доларів, 41-49 годин (82,8 тис), 40 годин (83,8 тис).

Випускники університетів заробляють в середньому 90,2 тис, а їх колеги, які захистили
дисертації - 98,2. тис.

Головні редактори старше 40 років мають зарплату в 99,5 тис, а ті, хто молодше 40 років
- 63,2 тис.

Головний редактор, який працює на поточній позиції 10 (і більше) років заробляє 102, 8
тис, а ті, хто працюють три роки і менше, заробляють тільки 77,3 тис.

Дослідження проводили весною (25 квітня - 30 травня) компанії Red 7 Media (видавець
журналу Folio) і дослідницька фірма Readex Research серед 2 тисяч редакторів. В
опитуваані брали участь 513 редакторів. Рівень статистичної погрішності у відповідях
ключових 443 респондентів складає +- 4,2 процентних пункти.
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