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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζω ζεξκά όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ γηα ηηο γλώζεηο  πνπ 

κνπ κεηέδωζαλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θύξην Υιέηζν γηα ηελ πνιύηηκε  βνήζεηά ηνπ, 

ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο 

δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο .Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

πνπ βξίζθεηαη πάληα δίπια κνπ ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα . 
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

       Οη κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο  πνπ πθίζηαληαη ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ  ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη θεληξίζεη 

ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ κειεηεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη 

ζπλεζέζηεξεο αηηίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη αθνξνχλ ηελ αλεπαξθή 

εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ ιφγσ ησλ κεγάισλ δηαζηεκάησλ απνπζίαο ηνπο 

απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ  αιιά θαη 

ελδερφκελεο  δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν , δηαθνξέο δειαδή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Όηαλ φκσο νη ακνηβέο ησλ αλδξψλ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ γηα εξγαζία ηζνδχλακεο αμίαο 

ηφηε ε δηάθξηζε απνηειεί ηελ αηηία πνπ ππνδαπιίδεη ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα ζηελ απαζρφιεζε (International Labour Organization , 2013). 

Μάιηζηα ε πην δηαδεδνκέλε ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζε δπν κέξε είλαη ε  

ηερληθή δηάζπαζεο Oaxaca & Blinder (1973).Σα δπν κέξε πνπ 

δηαζπάηαη ην κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη ηα αθφινπζα. Σν πξψην είλαη ην 

εμεγήζηκν κέξνο φπνπ ην κηζζνινγηθφ ράζκα νθείιεη ηελ χπαξμε ηνπ ζε 

δηαθνξέο ζε παξαηεξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ελψ ην δεχηεξν είλαη ην κε εμεγήζηκν κέξνο φπνπ ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 

Δπίζεο ν επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο  ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

χπαξμεο ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ.  

        Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε πάλει 29 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. 

       Η δεχηεξε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηνλ 

νξηζκφ ηεο δηάθξηζεο ζηελ απαζρφιεζε , ε ηξίηε ελφηεηα  αθνξά ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε δηάθξηζε ζηελ 

απαζρφιεζε ,ζηα είδε θαη ζηηο κνξθέο δηάθξηζεο πνπ ππάξρνπλ . Η 

δηάθξηζε θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα κνληέια ζηαηηζηηθήο δηάθξηζεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Arrow & Phelps (1972) θαη ζηα κνληέια πνπ 

βαζίζηεθαλ ζηελ πξνηίκεζε γηα δηάθξηζε πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ 

Becker (1957).ηελ ηέηαξηε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ησλ κηζζνινγηθψλ  δηαθξίζεσλ φπνπ θαη παξέρεηαη κηα 

πιήξε εηθφλα γηα ηα πνζνζηά ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησ λ πνπ 

νθείινληαη ζηελ δηάθξηζε .ηελ πέκπηε  ελφηεηα παξνπζηάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Eurostat ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα 

πνζνζηά ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο , ηα πνζνζηά  ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ κεξηθή θαη ηελ πιήξε απαζρφιεζε επίζεο ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ηα πνζνζηά ηνπ κηζζνινγηθνχ 
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ράζκαηνο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα , ηα πνζνζηά ηνπ 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο γηα θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία θαη γηα θάζε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  ηελ έθηε  ελφηεηα πεξηγξάθνληαη θάπνηεο 

ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα κείσζεο ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ δηάθνξεο ρψξεο. ηελ έβδνκε  ελφηεηα 

αθνινπζεί ε νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ panel γηα 29 ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ζθνπφο  ηεο νπνίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε 

επίδξαζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ ζην κηζζνινγηθφ ράζκα. Μάιηζηα νη 

δπν ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε fixed effect θαη random effect 

.Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη  ν έιεγρνο Hausman γηα λα εμαθξηβσζεί πνην 

απφ ηα δπν κνληέια είλαη ην  θαηαιιειφηεξν   λα κειεηεζεί ( ην random 

ή ην fixed effect).Σέινο ζηελ φγδνε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή κειέηε ησλ 

κεηαβιεηψλ.  
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2 . ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΡΙΗ 

 

      χκθσλα κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 2 Οδεγίαο 

2000/43/ΔΚ θαη Άξζξνπ 2 Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ε δηάθξηζε νξίδεηαη σο “νπνηαδήπνηε εληνιή γηα 

ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ ιφγσ θπιήο, 

ρξψκαηνο ,εζληθήο θαηαγσγήο ,γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ , αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο , ειηθίαο , 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζε ηνκείο 

απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο.‟‟ Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά 

(1989) νξίδεη ηελ δηάθξηζε σο “ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ αλζξψπσλ ή 

νκάδεο αλζξψπσλ  είηε πεγάδεη απφ ζθφπηκεο ελέξγεηεο είηε φρη, 

εμαηηίαο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα κεηνλεθηνχλ 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ , λα ηίζεληαη ζε βάξνο ηνπο εκπφδηα θαη 

ππνρξεψζεηο ελψ  ε πξφζβαζή ηνπο ζε επθαηξίεο , πιενλεθηήκαηα θαη 

νθέιε λα είλαη πεξηνξηζκέλε.” 

         ην ΄Αξζξν 14 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ αλαθέξεηαη  

ζηελ απαγφξεπζε ηεο δηάθξηζεο , ε δηάθξηζε νξίδεηαη σο “ε δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο‟‟ ή  σο “ε φκνηα 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο 

αληηθεηκεληθή θαη εχινγε αηηηνιφγεζε.‟‟ 

         Η δηάθξηζε νξίδεηαη θαη σο “κηα  εζθεκκέλε ή κε εζθεκκέλε πξάμε 

ε νπνία έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε θαη ζε εθπαηδεπηηθέο 

επθαηξίεο επεηδή θάπνην άηνκν αλήθεη ζε θάπνηα πξνζηαηεπκέλε 

θαηεγνξία απφ ην λφκν ή ζρεηίδεηαη κε θάπνην κέινο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο.‟‟ πλήζσο ν φξνο δηάθξηζε παξαπέκπεη ζε παξάλνκεο θαη 

κεξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ σο  δηάθξηζε νξίδεηαη  ε κε 

επλντθή θαη ε κε αληηθεηκεληθή  κεηαρείξηζε θάπνηνπ πξνζψπνπ.  

         Βέβαηα νη νξηζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο δηαθξίζεηο πνηθίινπλ   

θαζψο νη δηαθξίζεηο ιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηελ αηηία 

πνπ ηηο πξνθαιεί , φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν ή ηε θπιή. Η  Γηεζλήο 

χκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ εμαηηίαο ηεο 

θπιήο  νξίδεη ηηο θςλεηικέρ διακπίζειρ σο “θάζε δηάθξηζε , απνθιεηζκφ, 

πεξηνξηζκφ ή σο ηελ πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε βάζεη ηεο θπιήο, ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ δέξκαηνο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο,  πνπ έρεη ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαγλψξηζεο ,ηεο απφιαπζεο ή ηεο 

άζθεζεο ,ζε ηζφηηκε βάζε, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ  

επίπεδν ή  ζε νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή  ηεο δεκφζηαο δσήο.‟‟ 

        Η Δπηηξνπή Δμάιεηςεο  ησλ Γηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

(CEDAW-Convention of the Elimination of All forms of Discrimination 

Against Women) φξηζε ηελ διάκπιζη καηά ηων γςναικών επίζεο σο 
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“θάζε δηάθξηζε ,απνθιεηζκφ ή πεξηνξηζκφ πνπ πξνθχπηνπλ  εμαηηίαο 

ηνπ θχινπ θαη επηδηψθεηαη ε ππνλφκεπζε θαη ε θαηάξγεζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ,ηεο απφιαπζεο θαη ηεο άζθεζεο απφ ηελ πιεπξά  ησλ 

γπλαηθψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ ζε  πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αζηηθφ 

επίπεδν.‟‟ 

      Η Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ Απαζρφιεζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ φξηζε ηελ ηλικιακή διάκπιζη σο “ηελ κε επλντθή κεηαρείξηζε 

θάπνηνπ εξγαδνκέλνπ εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπ.‟‟ Ο λφκνο γηα ηελ 

ειηθηαθή δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε ηνπ 1967 (ADEA- Age 

Discrimination in Employment Act) απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο 

αλζξψπσλ ειηθίαο  ζαξάληα εηψλ θαη πάλσ. 

       Η Δπηηξνπή Ιζφηεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ νξίδεη ηελ 

θπηζκεςηική διάκπιζη σο “ ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ 

εμαηηίαο ηεο ζξεζθείαο ηνπο , ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο ή  εμαηηίαο ηεο 

άξλεζεο ηεο πίζηεο ηνπο ζηελ χπαξμε ζεψλ ή ζενχ‟‟. 

       Σέινο ζχκθσλα κε ηελ Απζηξαιηαλή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ε διάκπιζη λόγω αναπηπίαρ νξίδεηαη  σο “ ε ιηγφηεξν  

επλντθή κεηαρείξηζε  ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία ζπγθξηηηθά κε έλα άιιν 

άηνκν ρσξίο αλαπεξία ζε ίδηεο ή παξφκνηεο πεξηζηάζεηο .‟‟Ο λφκνο πεξί 

δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο (Disability Discrimination Act )  επίζεο 

πξνζηαηεχεη ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ  θξνληίδα ηνπο. 

           

 

3.   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ  ΔΙΑΚΡΙΗ  

3.1  H ϋννοια τησ διϊκριςησ   ςτην απαςχόληςη 

  

         Ο Braakmann (2010) βαζηδφκελνο ζηελ ζεσξία ηνπ Becker 

(1957/1971) ζην έξγν ηνπ « Σα νηθνλνκηθά ησλ δηαθξίζεσλ » 

αλαθέξζεθε ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε δηάθξηζε 

ζηελ απαζρφιεζε .Αξρηθά επηζήκαλε φηη ε  Γηάθξηζε  απφ ην εξγνδφηε 

ζπκβαίλεη φηαλ ε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηελ εξγαζία κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκάδαο είλαη ρακειφηεξε εμαηηίαο 

ηεο χπαξμεο πξνθαηάιεςεο ζε βάξνο ηεο .Έπεηηα ε Γηάθξηζε απφ ηνλ 

ζπλεξγάηε ζπκβαίλεη φηαλ νη εξγάηεο δεηνχλ πςειφηεξνπο κηζζνχο γηα 

ηελ εξγαζία πνπ ζα πξνζθέξνπλ επεηδή ζα δνπιέςνπλ κε άηνκα 

ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκάδαο. Η  Γηάθξηζε απφ ηνλ πειάηε 

ζπκβαίλεη φηαλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο απνηηκψληαη κε ρακειφηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο επεηδή ε ζπλαιιαγή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ επαθή 

κε άηνκα κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

ζπλαιιαγή ησλ  πξντφλησλ απηψλ. 
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          χκθσλα θαη κε ηνλ  Allport   (1954) ε δηάθξηζε ζπκβαίλεη φηαλ νη 

δξάζεηο ελφο εξγνδφηε , επφπηε ή ζπλεξγαηψλ ζηεξνχλ απφ θάπνηα 

άηνκα ή θάπνηεο θαηεγνξίεο αηφκσλ ηελ ίζε πξνβιεπφκελε 

κεηαρείξηζε. Ο Szafarz (2008) ππνζηήξημε φηη νη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζπκβαίλνπλ φηαλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αμηνινγνχληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ην θχιν 

, ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα , ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπο ηα νπνία φκσο  

δελ αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. Δπνκέλσο ε 

πξφζιεςε ελφο ιηγφηεξν πξνηηκεηένπ αηφκνπ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ 

πξνζθνξά ελφο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ κηζζψλ. Κάπνηα  πεξηζηαηηθά 

δηάθξηζεο πνπ  δχλαληαη λα πξνθχςνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη φηαλ 

θάπνην άηνκν αληηκεησπίδεηαη κε  δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ θάπνηνλ   

εξγνδφηε αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο  

πξφζιεςεο , ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ , ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ή θαη ηελ 

πξναγσγή ηνπ  εμαηηίαο θάπνηνπ κεκνλσκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ 

(φπσο ην θχιν ή ηελ θπιή ηνπ) πνπ δελ ζρεηίδεηαη  άκεζα κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ (Heckman, 1998). χκθσλα κε ηνλ Carlsson 

(2011)  ε άξλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε θάπνην άηνκν 

επεηδή αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή ε άξλεζε ησλ πειαηψλ 

λα ζπλαιιάγνπλ κε θάπνηνλ εξγαδφκελν εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπ 

ζπληζηνχλ επίζεο πεξηζηαηηθά δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπξφζζεηα 

νη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπκβαίλνπλ φηαλ κηα νκάδα 

εξγαδνκέλσλ κε ηζφηηκεο ηθαλφηεηεο ,πξνζφληα , εθπαίδεπζε θαη 

εκπεηξία κε κηα άιιε νκάδα εξγαδνκέλσλ ιακβάλεη θαηψηεξε 

κεηαρείξηζε αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε ,ηελ 

πξναγσγή , ηελ επαγγεικαηηθή πξφζβαζε , ηνπο κηζζνχο εμαηηίαο 

θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο , φπσο είλαη ην θχιν θαη ε θπιή πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα (King ,1990 ).Γειαδή ε 

δηάθξηζε ζην ρψξν εξγαζίαο νξίδεηαη σο ε άδηθε θαη αξλεηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ ππνςεθίσλ πξνο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηα νπνία 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο(Chung, 2001). 

       Ο Becker (1957) ππνζηήξημε φηη ε πξνηίκεζε ησλ εξγνδνηψλ γηα 

δηάθξηζε κεηαθξάδεηαη ζε φξνπο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο απφζηαζεο 

απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Becker (1957) ε δηάθξηζε είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνηίκεζεο ησ λ 

εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα πνπ είλαη φκνηα κε ηνπο ίδηνπο , γηα 

παξάδεηγκα άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή ηεο ίδηαο εζληθφηεηαο κε ηνπο 

ίδηνπο αςεθψληαο ην θφζηνο πνπ ζα επσκηζηνχλ εμαηηίαο  ηεο 

ρακειφηεξεο παξαγσγηθφηεηα ηνπο . Μάιηζηα ε πξνηίκεζε γηα δηάθξ ηζε 

πεγάδεη θπξίσο απφ  ηα αηζζήκαηα απνδνθηκαζίαο ηφζν ησλ πειαηψλ 

φζν θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ φηαλ πξέπεη λα ζπλαιιαγνχλ ή 

λα ζπλεξγαζηνχλ κε νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη κε θνηλσληθά απνδεθηέο.  
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       χκθσλα κε ηνπο Iacob θαη Volintiru (2016) ε δηάθξηζε 

αληαλαθιάηαη θπξίσο απφ ηελ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο 

θάπνηνπ εξγνδφηε πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςεη θαη λα ζπλεξγαζηεί κφλν 

κε ιεπθνχο εξγαδνκέλνπο ή πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη  πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ιεπθφ πσιεηή . Δπίζεο ε δηάθξηζε 

είλαη απνηέιεζκα πξνηίκεζεο ησλ εξγνδνηψλ λα κεξνιεπηνχλ ππέξ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ζηειέρσζε 

δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ.  

          Οη Natowicz ,  Alper J.K. θαη Alper J.S. (1992) ππνζηήξημαλ επίζεο  

φηη ε δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ κε επλντθή 

κεηαρείξηζε ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε, ηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε, ηελ απνδεκίσζε αιιά θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ 

πξνλνκηαθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηελ απαζρφιεζε . Ο 

Roehling (2002) αλαθέξζεθε ζηελ δηάθξηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άληζε 

κεηαρείξηζε [disparate treatment discrimination] ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

θάπνηα άηνκα επίζεο ιακβάλνπλ ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε απφ 

ηνπο εξγνδφηεο εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηνπ θχινπ, ηεο εζληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο ή νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνζηαηεπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. 

          χκθσλα κε ηνπο Grimshaw θαη  Rubery (2002) βάζεη ηεο ηερληθήο 

Oaxaca (1973) θαη Blinder (1973) ε δηάθξηζε εθθξάδεηαη σο ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ αλαινγία ηνπ παξαηεξήζηκνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο 

απφ ηελ αλαινγία ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο πνπ ζα ίζρπε εάλ ηα 

θξηηήξηα ακνηβήο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ηζνδχλακα. 

Δπίζεο βάζεη ηεο ηερληθήο δηάζπαζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο πνπ 

εηζήγαγε ν Oaxaca (1973) ν φξνο δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε πθίζηαηαη 

φηαλ νη ζρεηηθνί κηζζνί ησλ αλδξψλ ππεξβαίλνπλ ηνπο ζρεηηθνχο 

κηζζνχο ησλ γπλαηθψλ νη νπνίνη θαλνληθά ζα έπξεπε λα ήηαλ 

πςειφηεξνη αλ θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ακείβνληαλ κε ηα ίδηα 

θξηηήξηα.  

         Αθφκε ζχκθσλα κε ηνπο Aigner θαη  Cain (1977) νηθνλνκηθή 

δηάθξηζε ππάξρεη φηαλ νη εξγάηεο δελ ιακβάλνπλ ακνηβή ηζνδχλακε κε 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο, φηαλ δειαδή ίζε παξαγσγηθφηεηα δελ 

ακείβεηαη  κε ίζν κηζζφ .Δλαιιαθηηθά , ζχκθσλα κε ηνπο Aigner θαη  

Cain (1977) ε δηάθξηζε ζε βάξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εξγαηψλ 

ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαηψλ φπσο είλαη ην θχιν 

θαη ηε θπιή θαη φρη κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο .Δπηπξφζζεηα 

ζχκθσλα κε ηνπο Baldwin θαη Johnson (1995) νηθνλνκηθή δηάθξηζε 

ζπκβαίλεη φηαλ πξνζθέξνληαη άληζνη κηζζνί ή άληζεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ζε άηνκα ηζνδχλακεο παξαγσγηθφηεηαο .Μάιηζηα ην 

θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο δηάθξηζεο δελ επηθεληξψλεηαη κεκνλσκέλα 

ζε έλα άηνκν αιιά ζε κηα θαηεγνξία αηφκσλ θαη είλαη απνηέιεζκα 
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νξηζκέλσλ κεξνιεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ απαζρφιεζε(Cain 

,1986). 

       Οη Semyonov θαη  Cohen(1990) φξηζαλ ηελ δηάθξηζε  ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο σο ην κέξνο ηνπ εηζνδεκαηηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ νκάδσλ 

κεηνςεθίαο θαη πιεηνςεθίαο , πνπ δελ απνδίδεηαη ζε δηαθνξνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ αιιά ζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

απνδφζεηο ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ ,δειαδή  ζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο απνδφζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Δπίζεο νη 

Semyonov θαη Cohen (1990) βάζεη ηεο  λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο ππνζηήξημαλ φηη νη πνιχ ρακειέο ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη νη πνιχ πςειέο ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο νκάδεο πιεηνςεθίαο θαζηζηνχλ ηελ δηάθξηζε επηδήκηα γηα ηνπο 

εξγνδφηεο . χκθσλα κε ηνπο Baldwin θαη Johnson (1995) ε δηάθξηζε 

απνξξέεη απφ πξνθαηεηιεκκέλεο αληηιήςεηο απφ ηηο νπνίεο ηα άηνκα 

δηαθαηέρνληαη , δειαδή απφ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα δηάθξηζε θαη απφ 

ηελ δηαθνξνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ είηε αλήθνπλ ζε νκάδεο πιεηνςεθίαο είηε  ζε 

κεηνλνηηθέο νκάδεο (ζηαηηζηηθή δηάθξηζε).Μάιηζηα ε δηάθξηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο πξφζρεκα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ( ξηδνζπαζηηθέο ζεσξίεο ηεο δηάθξηζεο).  

             χκθσλα κε ηνπο  Dobre θαη Ailenei (2010) ν φξνο δηάθξηζε 

παξαπέκπεη ζε έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ. Δπίζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζπγθξηηηθά κε κηα άιιε νκάδα κε απνηέιεζκα ε 

πξψηε λα ηίζεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε . Οη ζπλεζέζηεξνη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο πθίζηαηαη ν φξνο δηάθξηζε είλαη ε εζληθφηεηα , ε θπιή , ην θχιν 

, ε ζξεζθεία , ε ειηθία , ε γιψζζα θαη ε αλαπεξία .χκθσλα κε ηνπο 

Kadiresan θαη  Javed (2015) ε δηάθξηζε ζην ρψξν εξγαζίαο νξίδεηαη σο 

νηηδήπνηε ππνηηκά ηελ αμία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ εμαηηίαο 

νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνπ δελ αληαλαθινχλ ηελ απφδνζε 

ηνπ ζηελ απαζρφιεζε. 

          Γηάθξηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππάξρεη φηαλ νη εξγαδφκελνη κε 

ηζνδχλακα παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά 

επεηδή αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δεκνγξαθηθή νκάδα ( Ehrenberg 

θαη  Smith, 1994). Γειαδή ζχκθσλα κε ηνπο Jeddi θαη Malouche(2015) 

δηάθξηζε ζπκβαίλεη φηαλ δπν άηνκα κε ίζεο δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα 

πνπ είλαη ηέιεηα ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο ιακβάλνπλ άληζε 

κεηαρείξηζε εμαηηίαο θάπνηνπ κε νηθνλνκηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο 

φπσο είλαη ε θπιή , ε εζληθφηεηα , αλαπεξία. Γηαθξηηηθή κεηαρείξηζε 

πθίζηαληαη ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

ζεσξείηαη κε θνηλσληθά απνδεθηφ . Η κεηαρείξηζε απηή πνπ επηδέρνληαη 

ηα άηνκα έρεη αληίθηππν ζε πνιιέο πηπρέο ζηελ δσή ηνπο 

,ζπκπεξηιακβαλφκελα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ,ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 
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πγεία( Link θαη  Phelan ,2001).χκθσλα κε ηνλ Banerjee (2008) ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη φηη πθίζηαληαη δηάθξηζε φηαλ ιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο αλακελφκελεο θαη θαζηεξσκέλεο.  

 

3.2 Κατηγοριοπούηςη τησ Διϊκριςησ ςε Μοντϋλα τατιςτικόσ 

Διϊκριςησ  και  Προτύμηςησ τησ  Διϊκριςησ  

       χκθσλα κε ηνπο Guryan and Charles (2013) ε δηάθξηζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο εμεγήζεθε κέζσ ησλ κνληέισλ ζηαηηζηηθήο δηάθξηζεο 

θαη κέζσ ησλ κνληέισλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ πξνηίκεζε γηα δηάθξηζε 

.ηα κνληέια  ζηαηηζηηθήο δηάθξηζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Arrow 

θαη Phelps(1972) θαη ζηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνηίκεζε γηα 

δηάθξηζε πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Becker (1957)ππάξρνπλ 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε (ζηα κνληέια ζηαηηζηηθήο δηάθξηζεο) ε δηάθξηζε είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο θαη αηεινχο πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε 

δηάθξηζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

απέλαληη ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο , νη νπνίεο ζεσξνχληαη κε θνηλσληθά 

αξεζηέο θαη απνδεθηέο απφ ην ζχλνιν. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη ηφζν έληνλα πνπ ηα άηνκα πξνζθέξνληαη λα 

πιεξψζνπλ θάπνην αληίηηκν  πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλαιιαγνχλ καδί 

ηνπο . Γειαδή ππάξρεη πξνζπκία πιεξσκήο κηαο ηηκήο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ γηα λα απνθχγνπλ ηελ ζπλεξγαζία κε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ.  

          χκθσλα θαη κε ηνπο Chletsos θαη Roupakias (2012) ζηα κνληέια 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνηίκεζε πνπ αλέπηπμε ν Becker (1957) ε 

δηάθξηζε είλαη απφξξνηα ησλ πξνθαηεηιεκκέλσλ πεπνηζήζεσλ  ησλ 

εξγνδνηψλ ζε βάξνο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο. 

Δπνκέλσο νη εξγνδφηεο φληαο πξνθαηεηιεκκέλνη θαη παξά  ηελ 

ηζνδχλακε  παξαγσγηθφηεηα ησλ κεηνλνηηθψλ απηψλ νκάδσλ κε άιια 

άηνκα πξνβαίλνπλ ζηελ πξφζιεςή ηνπο κνλάρα ππφ ηελ πξνυπφζεζε  

πξνζθνξάο ρακειφηεξσλ ακνηβψλ, δηαπξάηηνληαο έηζη δηάθξηζε ζε 

βάξνο ηνπο. Δπίζεο εάλ έλα άηνκν πξνηηκά λα θάλεη δηαθξίζεηο πξέπεη 

λα δξα ζαλ λα ήηαλ πξφζπκνο λα πιεξψζεη θάηη , είηε κε άκεζν ηξφπν 

ή κε ηελ κνξθή κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο θαη λα είλαη ζπκβηβαζκέλν κε 

ηελ ηδέα αληηθαηάζηαζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ κε έλα άιιν 

(Becker ,1957). H Palaz (2002) ηνλίδεη φηη ε πξνηίκεζε γηα δηάθξηζε 

πεγάδεη απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα .Γηα 

παξάδεηγκα νη άλδξεο εξγαδφκελνη ζπρλά είλαη δηαηεζεηκέλνη αθφκε θαη 

λα ζπζηάζνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κηζζνχ ηνπο γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ 

πξφζιεςε γπλαηθψλ. 
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       Η ζηαηηζηηθή δηάθξηζε φκσο είλαη απνηέιεζκα ηεο αηεινχο 

πιεξνθφξεζεο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ( Phelps ,1972 ; Arrow ,1973) . Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο 

Chletsos θαη Roupakias(2012) ιφγσ απηήο ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο 

ζηηο απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη ακνηβψλ δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε 

εθ ησλ πξνηέξσλ αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ζέηνπλ  ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ αηφκσλ θπξίσο ησλ γπλαηθψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηνλ 

Phelps (1972) ε ζηαηηζηηθή δηάθξηζε, εθηφο ηεο αλεπαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ παξαγσγή, απνξξέεη θαη απφ ηελ πξνθαηεηιεκκέλε αληίιεςε ηνπο 

γηα ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ γπλαηθψλ λα δηεθπεξαηψζνπλ 

ηα απμεκέλα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ην ίδην απνηειεζκαηηθά κε 

έλαλ άλδξα. 

 

3.3 Διϊκριςη λόγω φύλου , Υυλετικό  διϊκριςη , Διϊκριςη λόγω 

ςωματικού βϊρουσ , Θρηςκευτικό διϊκριςη , Ηλικιακό διϊκριςη , 

Γενετικό διϊκριςη , Διϊκριςη λόγω αναπηρύασ. 

            Η δηάθξηζε ζε βάξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εξγαηψλ 

ζρεηίδεηαη θπξίσο  κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπο φπσο είλαη ην 

θχιν θαη ε θπιή θαη φρη κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηελ 

απαζρφιεζε(Aigner θαη Cain ,1997).Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο Caroleo 

& Giannelli θαη Pastore (2010) ε δηάθξηζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα φληαο γπλαίθα 

θαη λα αλήθεηο ζε θνηλφηεηα ησλ Ρνκά (Σζηγγάλσλ) ραξαθηεξίδεηαη σο  

«πνιιαπιή δηάθξηζε». χκθσλα κε ηνπο Castagnetti θαη Rosti (2010)  

νη δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε εθηίκεζή ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο επεξεάδεηαη απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο , 

πεπνηζήζεηο θαη πξνζδνθίεο  νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ θξίζε καο γηα 

ηνπο άιινπο. χκθσλα κε ηελ Palaz (2002) , ε ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο 

δηάθξηζεο αλαθέξεηαη ζε δηαθξίζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ ή ησλ έγρξσκσλ επεηδή ζεσξείηαη φηη ε εξγαζία ηνπο δελ ζα 

απνθέξεη κειινληηθά θέξδε .Γειαδή νη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ απνξξένπλ απφ αγνξά εξγαζίαο πνπ 

ππάξρνπλ δηαθξίζεηο αιιά εμεγείηαη ινγηθά απφ ηελ ζεσξία 

αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ .Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηελ Palaz (2002)  

επεηδή νη γπλαίθεο πζηεξνχλ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα νδεγεί ζε πξνηίκεζε ησλ αλδξψλ 

εξγαδνκέλσλ . Αληίζεηα ζηελ ζεσξία ηνπ Becker(1957) νη δηαθξίζεηο 

πνπ δηαπξάηηνληαη ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ή ησλ καχξσλ απνηεινχλ 

πξντφλ αληηπάζεηαο θαη πξνθαηάιεςεο πξνο εθείλνπο. Γειαδή   

ζχκθσλα κε ηνλ Becker (1957) ε δηάθξηζε πξνθχπηεη αθφκε θαη αλ δελ 
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ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ κέζε παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ. χκθσλα κε ηνπο Otovescu A. θαη Otovescu M.C.  (2016) ε 

δηάθξηζε είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη βαζηά ξηδσκέλν  

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο . Γηα παξάδεηγκα νη δηαθξίζεηο 

ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ εθδειψλνληαη ζε θνηλσλίεο πνπ ν ηξφπνο δσήο 

ηνπο βαζίδεηαη θπξίσο ζε παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηδαληθά παξά ζε 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ 

κε ζεζκνζεηεκέλνπο λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο θαη πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνπο  Chester θαη  

Kleiner (2001) ε δηάθξηζε εμαηηίαο ηεο εγθπκνζχλεο ππφθεηληαη ζηελ 

δηάθξηζε ιφγσ θχινπ. Η δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ θαη ηα ζηεξεφηππα 

είλαη δπν  αιιειέλδεηεο έλλνηεο ( Huang θαη  Kleiner ,2000). 

            Η θπιεηηθή δηάθξηζε έρεη νξηζηεί σο νη « πεπνηζήζεηο , νη 

ζπκπεξηθνξέο , νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη νη δξάζεηο ,πξάμεηο , ελέξγεηεο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνηίκεζε θάπνησλ αηφκσλ εμαηηίαο θάπνησλ 

θαηλνηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ή επεηδή απνηεινχλ κέιε 

εζλνηηθήο νκάδαο ( R.Clark , Andersen ,V. Clark θαη Williams ,1999) . 

χκθσλα κε ηνπο Sellers θαη Shelton (2003) ε θπιεηηθή δηάθξηζε είλαη 

έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαηλφκελν ζηηο δσέο πνιιψλ θπιεηηθψλ 

κεηνλνηήησλ. Δκθαλίδεηαη είηε κε ηελ κνξθή θξαπγαιέσλ 

ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε πξνζβνιή ησλ αηφκσλ απηψλ κε ππνηηκεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είηε κε ηελ κνξθή δηαθξηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ν 

δηαθξηηηθφο έιεγρνο γηα ελδερφκελε εκθάληζε παξαβαηηθήο   

ζπκπεξηθνξάο (Essed, 1991; Feagin, 1991; Feagin & Sikes, 1994 ; 

Suim et al., 1998). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Bonnet , Lale , Safi & 

Wasmer (2016)  ν φξνο δηάθξηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή 

πξνέιεπζεο ησλ αηφκσλ πθίζηαηαη φηαλ νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ κε 

επλντθή κεηαρείξηζε επεηδή πξνέξρνληαη απφ ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο. Δπνκέλσο εάλ ζεσξείηαη φηη νη έγρξσκνη είλαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί ή αλαμηφπηζηνη θαη επεηδή νη γπλαίθεο εγθαηαιείπνπλ 

γηα θάπνην δηάζηεκα ηελ εξγαζία ηνπο γηα λα παληξεπηνχλ θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ , ηφηε ηίζεληαη ζε κηα 

θαηεγνξία απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο ακείβνπλ κε ρακειφηεξνπο 

κηζζνχο (Arrow ,1973). Δπίζεο  ηα γπλαηθεία  ζηεξενηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε ιεπηφηεηα ηείλνπλ λα είλαη αζπλεπή κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ζε βαζηθέο  

νξγαλσηηθέο ζέζεηο. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη νη ξφινη απηνί 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα αλδξηθά παξά κε ηα γπλαηθεία 

ραξαθηεξηζηηθά (Schein , 2001 ). ε αληίζεζε φκσο κε ηελ δηάθξηζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην θχιν ή ηελ θπιή ηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηάθξηζε 

εμαηηίαο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο απνδίδεηαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπο 

λα ην αιιάμνπλ ( Solovay ,2000). 
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        χκθσλα κε ηνπο Sengupta θαη Sarkar (2012) ε ζξεζθεπηηθή 

δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη νη εξγαδφκελνη ζηελ Ιλδία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζαθή πξνηίκεζε πξφζιεςεο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή 

θάζηα κε ηνπο εξγνδφηεο. Οη Huang & Kleiner(2001) θαη Johnes & 

Sapsford (1996) πεξηέγξαςαλ ηελ ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε κέζσ 

δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ρψξν εξγαζίαο 

.Αλάκεζα ηνπο είλαη θαη ηα ππνηηκεηηθά ζρφιηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη 

εξγαδφκελνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ελδπκαζίαο πνπ ππνρξενχληαη 

λα αθνινπζνχλ ,ε άξλεζε ησλ εξγνδνηψλ λα απμήζνπλ ηνπο κηζζνχο 

ηνπο, ηνπο νπνίνπο θαη δηθαηνχληαη ή αθφκε θαη λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο 

απφιπζήο ηνπο επεηδή αζπάδνληαη ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία . 

         Βέβαηα νη Huang & Kleiner (2001 ) θαη Johnes & Sapsford (1996) 

πξφζζεζαλ  φηη ε ειηθηαθή δηάθξηζε απφ ηελ άιιε πιεπξά  ζπκβαίλεη 

φηαλ δελ δίδεηαη θακία βαξχηεηα ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηα πξνζφληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή φηαλ δελ αμηνινγνχληαη νη δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα 

ησλ εξγαδνκέλσλ επεηδή  είλαη ειηθησκέλνη ή αξθεηά λένη . χκθσλα κε 

ηνλ Warr (1994) ε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα άηνκα απνξξίπηνληαη απφ ηελ απαζρφιεζε, απνιχνληαη , ακείβνληαη 

κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο ή φηαλ ην ελδερφκελν πξναγσγήο θαη 

εθπαίδεπζήο ηνπο είλαη απνθιεηζκέλν εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπο .Δπίζεο 

ζρεηίδεηαη κε πξνθαηεηιεκκέλεο αληηιήςεηο θαη δηαθξίζεηο πνπ 

ζηξέθνληαη ελάληηα νξηζκέλσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ ( Palmore ,1990).  

      χκθσλα κε ηνλ Bytheway (1995) ζηνλ φξν δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεξνιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο  φπσο 

ε επηινγή ζπλεξγαζίαο θπξίσο κε λένπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη  φηη νη 

λεφηεξνη εξγαδφκελνη  θαζίζηαληαη αλαμηφπηζηνη. Οη Osborn & Kleiner ( 

2005) απέδσζαλ  ηελ ειηθηαθή δηάθξηζε ζηηο αλεπαξθείο γλψζεηο ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ γηα ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ απνπζία 

ελεξγεηηθφηεηαο θαη δσληάληαο ηα νπνία είλαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

λεαξήο ειηθίαο. χκθσλα κε ηνλ Lazear (1991) έλα άηνκν πθίζηαηαη 

δηάθξηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο φηαλ αλήθεη ζε θάπνηα πξνζηαηεπφκελε 

θαηεγνξία . ην ηθάγν νη κεγαιχηεξεο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο 

απνηεινχληαη απφ γπλαίθεο , έγρξσκνπο θαη άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 

ζαξάληα εηψλ (40) . 

       χκθσλα κε ηελ Braziene (2017) ζηα επίζεκα έγγξαθα ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο 

άκεζεο θαη έκκεζεο ειηθηαθήο  δηάθξηζεο. Άκεζε ειηθηαθή δηάθξηζε 

ππάξρεη φηαλ ηα άηνκα ηπγράλνπλ ιηγφηεξεο επλντθήο κεηαρείξηζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπο. Έκκεζε Γηάθξηζε ζπκβαίλεη 

φηαλ ηα ειηθησκέλα άηνκα αληηκεησπίδνληαη επίζεο κε ιηγφηεξν επλντθή 

κεηαρείξηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππφ ην πξφζρεκα  ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ θαη πξαθηηθψλ ζπκπεξηθνξάο (O‟ Cinneido, 2005). Γεγνλφο 

απνηειεί ινηπφλ φηη  νη δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο (ζην ρψξν εξγαζίαο) 
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δηαπξάηηνληαη (πξσηίζησο) ζε βάξνο ησλ ειηθησκέλσλ παξά ησλ λέσλ 

αηφκσλ θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε κχζνπο θαη ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ηα ειηθησκέλα  άηνκα (Davey , 2007 ;  Alpass 

θαη Martimer , 2007 ; Gray θαη McGregon , 2003) .  Δπίζεο ε έλλνηα ηεο 

δηάθξηζεο ιφγσ  ειηθίαο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίεο φκσο δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηα πξνζφληα ηνπο αιιά κε ηελ βηνινγηθή ηνπο ειηθία ( Arrowsmith , 

2003 ). 

       χκθσλα κε ηελ Kaufmann (1999 )   ε γελεηηθή δηάθξηζε αλαθέξεηαη 

ζηελ δηάθξηζε πνπ δηαπξάηηεηαη ζε βάξνο ελφο αηφκνπ ή ζε θάπνην 

κέινο κηαο νηθνγέλεηαο εμαηηίαο ηνπ γνλνηχπνπ ηνπ  .Μάιηζηα  ε γελεηηθή 

δηάθξηζε ήηαλ έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαηλφκελν ζηελ Ακεξηθή , ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη πεξηιάκβαλε ηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ αηφκσλ 

απφ ζέζεηο απαζρφιεζεο εμαηηίαο νξηζκέλεο δηαηαξαρήο ζηελ γελεηηθή 

δνκή ηνπο . Η ινγηθή απηήο ηεο κνξθήο δηάθξηζεο ζρεηηδφηαλ κε ηνλ 

θίλδπλν αλάπηπμεο δηάθνξσλ αζζελεηψλ φπσο αηκφιπζε ή αγγεηαθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην φληαο εξγαδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

απαζρφιεζεο φπσο ζε πεξηβάιινλ ρακεινχ νμπγφλνπ ή έπεηηα απφ 

ηελ έθζεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο νπζίεο.  

          χκθσλα κε ηνπο Natowicz , Alper J.K. θαη Alper J.S. (1992) ε 

γελεηηθή δηάθξηζε νξίδεηαη σο ε δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα 

επεηδή ην γνληδίσκά ηνπο ζηελ γελεηηθή ηνπο ζχζηαζε δηαθέξεη απφ ην 

θαλνληθφ θαη επνκέλσο εγθπκνλείηαη ζνβαξφο θίλδπλνο εκθάληζεο 

δηάθνξσλ αζζελεηψλ φπσο θπζηηθή ίλσζε , κπτθή δπζηξνθία Ducheme 

θαη λφζνο ηνπ Huntington. Παξαδείγκαηα γελεηηθήο δηάθξηζεο ζηελ 

απαζρφιεζε είλαη ε άξλεζε πξφζιεςεο θάπνηνπ αζπκπησηηθνχ 

αηφκνπ πνπ ην γνλφηππφ ηνπ παξέρεη ελδείμεηο φηη ζα εκθαλίζεη ηελ 

αζζέλεηα αηκνρξσκάησζεο καθξνπξφζεζκα. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη 

ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ απνθιείζηεθαλ νη 

θνξείο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο απφ ην δηθαίσκα λα γίλνπλ πηιφηνη 

ζπληζηά κηα θαηάζηαζε γελεηηθήο δηάθξηζεο. 

      Βέβαηα νη Billings , Kohn , Margaret de Cuevas ,  Beckwith , Alper , 

Natowich (1992) ηφληζαλ ηελ χπαξμε  δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ δηάθξηζε 

πνπ νθείιεηαη ζηο οικογενειακό ιζηορικό ηου αηόμου και ζηην γενεηική  

διάκριζη. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε δηάθξηζε είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πξνθαηεηιεκκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ εξγνδνηψλ εμαηηίαο ηνπ 

βεβαξπκκέλνπ  νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αηφκνπ (φπσο θάπνην 

κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λα είλαη ζρηδνθξελήο) , εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ 

ζπηιψλεηαη ε θήκε ηνπ αηφκνπ ,  ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε αμηνπηζηία 

ηνπ θαη επνκέλσο  απνθιείεηαη απφ ηελ απαζρφιεζε. Σα άηνκα απηά 

απνηεινχλ κέιε πνιηηηζκηθά ζηηγκαηηζκέλσλ νκάδσλ (Sanchez & Brock 

1996 ; Scheneider et al., 2000).ηελ γελεηηθή δηάθξηζε ν απνθιεηζκφο 

ηνπ αηφκνπ απφ ζέζεηο απαζρφιεζεο απνδίδεηαη ζηελ δηαπηζησκέλε 
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θιηληθή αλεκπφξηα ηνπ  ίδηνπ ηνπ αηφκνπ παξά ζε αβάζηκεο ππνζέζεηο 

πνπ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ .  

       Σέινο  ζχκθσλα κε ηνπο Bowe , McMahon , Chang θαη Louvi (2005) 

δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε πθίζηαληαη θαη ηα άηνκα κε ζνβαξά ή 

ειαθξά πξνβιήκαηα αθνήο εμαηηίαο απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο. Σν 

Κνγθξέζν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ην 1989 -1990 

επηζήκαλε φηη νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα απηά ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απφξξηςή πνπ δέρνληαη ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο απφ ηνπο 

εξγνδφηεο , κε ηελ απξνζπκία πνπ εηζπξάηηνπλ λα ιάβνπλ πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε φληαο εξγαδφκελνη ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα πξναγσγή.  

   

 3.4 Tα εύδη και οι μορφϋσ διϊκριςησ 

     Ο  Banton (1998) αλαθέξζεθε ζε  δπν είδε δηάθξηζεο ,ζηελ  άκεζε 

δηάθξηζε θαη ζηελ έκκεζε δηάθξηζε . Άμεζη διάκπιζη ζπκβαίλεη φηαλ ε 

ακνηβή δπν αηφκσλ είλαη άληζε παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ απνθηήζεη ην 

ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη  απαζρνινχληαη ζε 

παξφκνηεο ζέζεηο εξγαζίαο ηαπηνρξφλσο (Banton ,1998) . Η έμμεζη 

διάκπιζη ππάξρεη φηαλ δπν άηνκα κε ην ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ακείβνληαη κε δηαθνξεηηθνχο κηζζνχο είηε επεηδή απαζρνινχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία είηε επεηδή ε απαζρφιεζή ηνπο 

αλαθέξεηαη   ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα (Banton ,1998) .  

        Ο Radulescu (2018) αλαθέξζεθε επίζεο ζηα δπν είδε δηάθξηζεο . H 

άκεζε δηάθξηζε ππάξρεη φηαλ έλα άηνκν ιακβάλεη ιηγφηεξν επλντθή 

κεηαρείξηζε ζπγθξηηηθά κε θάπνην άιιν άηνκν ζηελ αληίζηνηρε ζέζε 

εμαηηίαο ελφο νξηζκέλνπ θξηηεξίνπ δηάθξηζεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

εμαηηίαο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο .Ο ζθνπφο είλαη ν απνθιεηζκφο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη φρη ε 

ζπίισζε θαη ε ακαχξσζε ηεο θήκεο ησλ αηφκσλ απηψλ .Η έκκεζε 

δηάθξηζε βέβαηα πθίζηαηαη κε ηελ κνξθή νπδέηεξσλ δηαηάμεσλ , 

πξαθηηθψλ , θξηηεξίσλ  θαη κέηξσλ  εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ηίζεληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ ελψ επηδηψθνληαη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηελ άκεζε δηάθξηζε. Γηα παξάδεηγκα απαγνξεχεηαη ε 

είζνδνο ησλ αηφκσλ κε θαιπκκέλα  θεθάιηα  ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο.  

           Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνπο Kadiresan θαη Javed (2015) 

ππάξρνπλ δπν είδε δηάθξηζεο γηα ηα νπνία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα 

αζθεζεί θαηεγνξία ζε βάξνο κηαο εηαηξείαο πνπ ηα εθαξκφδεη .Πξφθεηηαη 

γηα ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε(disparate treatment) θαη γηα ηελ 

δηαθνξεηηθή επίπησζε(disparate impact) . ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

αληαλαθιάηαη ε δηάθξηζε πνπ δηαπξάηηεη θάπνηνο εξγνδφηεο ζε βάξνο 

ελφο εξγαδνκέλνπ βαζηδφκελνο ζηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα , ην θχιν , 

ηελ ειηθία ηνπ. Οη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη κε 

κεξνιεπηηθνχο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή κηαο 
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εηαηξείαο ( Kapur & Kleiner, 2000) φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ην 

επάγγεικα ησλ αεξνζπλνδψλ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλν βάξνο .  

              Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ Lesner (2016), ν φξνο ζηαηηζηηθή 

δηάθξηζε έρεη δηαζπαζηεί ζε δπν ζθέιε ζηελ  βηβιηνγξαθία . Σν πξψην 

ζθέινο αθνξά  ηνλ έιεγρν δηάθξηζεο ( screening discrimination)  ελψ ην 

δεχηεξν αθνξά ηηο ζηεξενηππίεο (stereotyping). Αξρηθά ν φξνο έιεγρνο 

Γηάθξηζεο σο πξνο ην θχιν (screening discrimination)αλαθέξεηαη 

ζηελ κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη έλαο εξγνδφηεο λα 

αληηιεθζεί ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ 

ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο θαη αθνινχζσο λα θαζνξίζεη ηα επίπεδα 

ησλ κηζζψλ. Άκεζν απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ απηψλ   είλαη λα 

δηαπξάηηνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ(Phelps, 

1972).Απφ ηελ άιιε πιεπξά έλαο εξγνδφηεο 

ζηεξενηππεί(stereotyping) φηαλ θαηέρεη  πξνθαηεηιεκκέλεο αληηιήςεηο  

αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ αηφκσλ εθ ησλ πξνηέξσλ  θαη βάζεη απηψλ 

ησλ πεπνηζήζεσλ λα  θαζνξίδεη ηα επίπεδα  ησλ κηζζψλ κεηαμχ ησλ 

δπν θχισλ ( Arrow ,1973).  

           Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Otovescu A. θαη Otovescu M.C.  (2016) 

βάζεη  ηνπ ληεηεξκηληζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζε αληίζεζε κε ηελ δηάθξηζε 

πνπ δηαπξάηηεηαη εζθεκκέλα ππάξρεη θαη ν φξνο ηεο απζφξκεηεο 

δηάθξηζεο (spontaneous discrimination ) ε νπνία θαη εθδειψλεηαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κε θπζηθφ θαη απζφξκεην ηξφπν θαη 

απνδίδεηαη ζε παηξνπαξάδνηεο αξρέο πνπ κεηαδφζεθαλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο  ζηηο κεηαγελέζηεξεο γεληέο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ . Γηα παξάδεηγκα ζε γεσξγηθέο θπξίσο 

πεξηνρέο είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία 

είλαη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ . Απφ ηελ άιιε ν ξφινο ησλ αλδξψλ ζρεηίδεηαη 

κε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο .  

          Δπηπξφζζεηα ε Palaz (2002) αλαθέξζεθε ζε δπν ηχπνπο 

δηάθξηζεο ,ζηελ κηζζνινγηθή δηάθξηζε θαη ηελ  δηάθξηζε ζηελ 

απαζρφιεζε. 

I. την Μιςθολογικό Διϊκριςη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

είλαη θαηψηεξε θαη πεξηνξηζκέλε . Παξά ηελ χπαξμε 

ηζφηηκεο παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ , ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο κηζζνχο 

θαη ε ακνηβή ησλ γπλαηθψλ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ 

ακνηβή ησλ αλδξψλ. 

II. Οι Διακρύςεισ ςτην απαςχόληςη ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηνπο παξά 
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ην γεγνλφο φηη ηα πξνζφληα ηνπο είλαη ηζφηηκα κε 

εθείλα ησλ αλδξψλ . 

    

 

 

 Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ Palaz (2002) ππάξρνπλ ηξείο κνξθέο 

δηάθξηζεο ζηελ απαζρφιεζε : 

 Η Διϊκριςη ςτην πρόςληψη αλαθέξεηαη ζηελ κεξνιεπηηθή δηάζεζε 

θαη ζπκπεξηθνξά ππέξ ησλ αλδξψλ  θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

,παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ ηα ηζνδχλακα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη. 

 Διακρύςεισ ςτην προαγωγό ζπκβαίλνπλ φηαλ νη γπλαίθεο πθίζηαληαη 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή ή ηελ 

εθπαίδεπζε  ηνπο παξά ην γεγνλφο φηη θαζίζηαληαη ην ίδην ηθαλέο κε 

ηνπο άλδξεο λα επηηχρνπλ θαη λα δηαπξέςνπλ ζηνλ ηνκέα 

απαζρφιεζε ηνπο. 

 Διακρύςεισ που αφορούν την απόλυςη ζπκβαίλνπλ φηαλ ππάξρεη 

ζαθήο πξνηίκεζε ηεο απφιπζεο γπλαηθψλ , φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην 

απαηηνχλ, φρη εμαηηίαο ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο αιιά 

επεηδή είλαη γπλαίθεο. 

 

 

4.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ 

ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

       χκθσλα κε ηνπο Hultin θαη Szulkin (1999) ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηξία είδε δηάθξηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δπν θχισλ .Πξφθεηηαη γηα ηελ 

Καηαλεµεηηθή Γηάθξηζε , ηελ Αμηνινγηθή  δηάθξηζε θαη  ηελ Γηάθξηζε ζ ηα 

πιαίζηα / εληφο κηαο ζέζεο εξγαζίαο ή ελφο επαγγέικαηνο (Treiman θαη 

Hartmann, 1981; England, 1992; Petersen θαη Morgan, 1995; 

Tomaskovic-Devey, 1995). Αξρηθά ε Κατανεµητικό Διϊκριςη( 

Allocative Discrimination) αθνξά ηηο γπλαίθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ειθπζηηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε  ε άληζε κεηαρείξηζε ησλ 

γπλαηθψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε θαη 

ηελ πξναγσγή ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο . Άκεζν επαθφινπζν είλαη ε 

ζηξνθή ησλ γπλαηθψλ ζε επαγγέικαηα κε ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν 

απνδνρψλ (Tomaskovic-Devey, Kalleberg, θαη Marsden, 1996). Έπεηηα 

ε Αξιολογικό  διϊκριςη (Evaluative Discrimination)  ζπκβαίλεη φηαλ 

ηα επαγγέικαηα πνπ απνηεινχληαη θαη εθηεινχληαη σο επί ην πιείζηνλ 

απφ γπλαίθεο ακείβνληαη κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζε ζχγθξηζε κε ηα  

επαγγέικαηα  πνπ απνηεινχληαη θαη εθηεινχληαη θπξίσο απφ άλδξεο 
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,δειαδή ζηα αλδξνθξαηνχκελα επαγγέικαηα παξά ηελ χπαξμε  

ηζνδχλακεο αμίαο κεηαμχ απηψλ ησλ επαγγεικάησλ ( England θαη 

Farkas, 1986; England, 1992; Tomaskovic-Devey, 1995).Σέινο η 

Διϊκριςη ςτα πλαύςια / εντόσ μιασ εργαςύασ ό ενόσ επαγγϋλματοσ 

(Within -job Discrimination ) ζπκβαίλεη φηαλ νη γπλαίθεο ακείβνληαη κε 

ρακειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο παξφιν πνπ επηηεινχλ φκνηα  

θαζήθνληα ζε κηα εξγαζία . Πξφθεηηαη γηα ην είδνο δηάθξηζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο πνπ επίζεο δηαπξάηηεηαη ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη νμχλεη ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

επαγγεικάησλ (Petersen θαη Morgan, 1995).  

        Οη Lucifora θαη Vigani (2016) ππνζηήξημαλ φηη  νη γπλαίθεο πνπ ζα 

πξνζιεθζνχλ απφ γπλαίθεο εξγνδφηεο ζα ιάβνπλ πςειφηεξνπο 

κηζζνχο απφ απηνχο πνπ ζα ιάκβαλαλ απφ άλδξεο εξγνδφηεο . Δπίζεο 

νη εξγαδφκελνη άλδξεο πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ γπλαίθα εξγνδφηε 

ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο .Παξφκνηα  νη Cardoco θαη 

Winter -Ebmer (2007) δηαπίζησζαλ φηη ζε Πνξηνγαιηθέο επηρεηξήζεηο νη 

γπλαίθεο δηνηθεηηθνί ζε ζχγθξηζε κε άλδξεο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε 

απμάλνπλ ηνπο κηζζνχο ησλ γπλαηθψλ ελψ κεηψλνπλ ηνπο κηζζνχο ησλ 

αλδξψλ . 

         χκθσλα κε ηελ Palaz (2002) νη γπλαίθεο „παξαδνζηαθά‟ 

απνηεινχλ κέιε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ζε ρακειά 

ακεηβφκελα επαγγέικαηα θαη βηνκεραλίεο . Μάιηζηα βάζεη εκπεηξηθήο 

έξεπλαο ησλ Birdsall & Sabot(1991) θαη Kasnakoglu & Dayioglu (1997) 

νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αληαλαθιψληαη απφ  ηηο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο 

(Birdsall & Sabot 1991; Kasnakoglu & Dayioglu ,1997 ). χκθσλα κε 

ηελ World Bank (1993) , Kocak (1999) θαη  Colak & Ardor (2001) νη 

κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ Σνπξθία 

αληαλαθινχλ παηξηαξρηθέο ζρέζεηο θαη πνιηηηζηηθνχο ξφινπο γηα ηελ 

ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία. Οη παξαδφζεηο , ηα έζηκα θαη ε 

ζξεζθεία ζηελ Σνπξθία ζέηνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ 

ησλ δπν θχισλ . Κχξηα επζχλε ηεο γπλαίθαο είλαη ην λνηθνθπξηφ ελψ νη 

άλδξεο πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηελ ζηήξημε φιεο ηεο νηθνγέλεηαο . 

Γεδνκέλεο ινηπφλ ηεο αληίιεςεο φηη νη γπλαίθεο εμαξηψληαη απφ 

θάπνηνλ άλδξα , ηνλ επηθεθαιή δειαδή ηεο νηθνγέλεηαο , ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αλάπηπμε κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ .Γειαδή ζχκθσλα κε ηελ  Palaz (2002) ε ζπλερήο εμάξηεζε ηεο 

γπλαίθαο απφ θάπνηνλ άλδξα ζηελ θνηλσλία ηεο Σνπξθίαο θαζνξίδεη ηα 

επίπεδα ησλ κηζζψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο . Δθφζνλ ινηπφλ νη γπλαίθεο 

δελ ζεσξνχληαη απηφλνκέο θαη αλεμάξηεηεο θαη επεηδή ν κηζζφο ηνπο 
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απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα γηα ηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα 

ακείβνληαη θαη κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο,  νη νπνίνη 

νπζηαζηηθά αλαιακβάλνπλ ηελ θχξηα ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο.  

           χκθσλα κε ηνπο Boler , Javorcik & Ulltveit –Moe (2015)  νη 

γπλαίθεο ακείβνληαη κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο αθφκε 

θαη ζηηο Βνξεηφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο . Βέβαηα ζχκθσλα κε ηνπο 

Boler , Javorcik & Ulltveit –Moe (2015) νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο θαη έθδειεο ζηηο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο . Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο κε ηνλ νπνίν νη εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπεο ηηο θαζηζηά ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (δηεζλή ηαμίδηα , απαίηεζε 

επίιπζεο απξφβιεπησλ πξνβιεκάησλ ) θαη  απνηειεί ηελ αηηία πνπ 

δηαπξάηηεηαη δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ .Η ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απφ ηελ Ννξβεγηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ( Statistics Norway ) γηα φιεο 

ηηο λνξβεγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ην 1996 έσο ην 2010 θαηέζηε αλαγθαία γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο απφ ηνπο Boler , Javorcik & Ulltveit –Moe 

(2015). Σειηθά νη απνδνρέο ησλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα είλαη 22 % ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

απνδνρέο ησλ αλδξψλ παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη άλδξεο θαη νη 

γπλαίθεο θεξδίδνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη εμαγσγείο ζην λνξβεγηθφ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα γεληθά πιεξψλνπλ 

πςειφηεξνπο κηζζνχο , έρνπλ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα , θέξδε , 

θεθαιαηαθή έληαζε (Irarrazabal et al.,  2013). Αθφκε γηα ην 2003 θαη 

έπεηηα ζχκθσλα κε ηνπο Boler , Javorcik & Ulltveit –Moe (2015)  νη 

απνδνρέο ησλ γπλαηθψλ είλαη 29 % ρακειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ 

αλδξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πσιήζεσλ . Γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο παξαηεξήζεθε φκσο ην κηθξφηεξν κηζζνινγηθφ ράζκα 

ζπγθξηηηθά. Γειαδή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα νη απνδνρέο ησλ γπλαηθψλ 

είλαη 12% ρακειφηεξεο απφ ηηο απνδνρέο ησλ αλδξψλ. Δπηπξφζζεηα ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη κεγαιχηεξν γηα ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηηο  κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

επεηδή ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηα πξντφληα εμάγνληαη ζε πνιιέο 

θαη δηάθνξεο ηνπνζεζίεο , γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλν 

αληαγσληζκφ θαη απμεκέλεο απαηηήζεηο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Δπνκέλσο αλαθνξηθά κε ηνπο απνθνίηνπο παλεπηζηεκίνπ , φηαλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ εμάγεηαη απφ έλαλ έσο ηξεηο πξννξηζκνχο , νη 

γπλαίθεο ακείβνληαη 2,46 % ιηγφηεξν απφ ηνπο άλδξεο . Γηα παξαπάλσ 

απφ δέθα πξννξηζκνχο φκσο ακείβνληαη 4,29 % ιηγφηεξν απφ ηνπο 

άλδξεο. Γειαδή θαζψο ν αξηζκφο ησλ ηνπνζεζηψλ πνπ πξννξίδεηαη έλα 

πξντφλ απμάλεηαη , ζπγρξφλσο απμάλεηαη θαη  ην κηζζνινγηθφ ράζκα . 

Σέινο , νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο φληαο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξεο 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα δηαπξάμνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο 
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ησλ γπλαηθψλ (Becker, 1957) γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη σο πςειφηεξν 

κηζζνινγηθφ ράζκα γηα ηα δπν θχια. 

         Ο απμεκέλνο βέβαηα αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά πξντφληνο 

εμαιείθεη ηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζε καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν (Becker, 1957) επεηδή ε δηάθξηζε θαζίζηαηαη δαπαλεξή γηα 

ηνπο εξγνδφηεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Black θαη Brainerd (2002) ζηα 

κέζα πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 ππήξμαλ έληνλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο γηα πνιιέο 

βηνκεραλίεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπσο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα , 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηηο αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο ππφ ηελ κνξθή 

απμεκέλσλ εηζαγσγψλ απφ μέλνπο αληαγσληζηέο. Όκσο θάησ απφ ηηο 

ζπλζήθεο ελφο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε βηνκεραλία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο  ε δηάθξηζε είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αξθεηά 

δαπαλεξή θαζψο ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα πξνζιάβνπλ  νη 

εξγνδφηεο ζα είλαη αξθεηά κηθξφο γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε. 

ηελ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζα πξνζιάβνπλ άλδξεο ηνπο νπνίνπο θαη ζα 

ακείβνπλ κε αξθεηά πςεινχο κηζζνχο. Η ηαθηηθή απηή πνιιέο θνξέο 

ζπλεπάγεηαη κεδεληθά θέξδε ελψ θαζίζηαηαη δπλαηφ νη εξγνδφηεο λα 

ηεζνχλ  εθηφο ηεο αγνξάο . χκθσλα βέβαηα κε ηνπο Black θαη Brainerd 

(2002) „θαηά θαλφλα‟ νη ζπγθεληξσκέλεο  επηρεηξήζεηο θαζίζηαληαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα δηαπξάμνπλ δηαθξίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ιφγνπ ηνπ κεγάινπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο . 

         χκθσλα φκσο  κε ζηνηρεία ηεο Πξφζθαηεο Έξεπλαο ηνπ 

πιεζπζκνχ (Current Population Survey) γηα ην δηάζηεκα 1977 -1994 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο , πνπ αθνξνχζε άηνκα ειηθίαο 18 -64 εηψλ 

πνπ απαζρνινχληαλ ζε ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα νη Black θαη Brainerd (2002) δηαπίζησζαλ φηη 

ζηηο ζπγθεληξσκέλεο βηνκεραλίεο κηα αχμεζε θαηά 10 % ζην κεξίδην 

εηζαγσγψλ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε 6.6% ηνπ ππνιεηπφκελνπ 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο. Μάιηζηα  ην κηζζνινγηθφ ράζκα γηα ηα δπν 

θχια κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν γηα  ηηο  ζπγθεληξσκέλεο επηρεηξήζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο βηνκεραλίεο έπεηηα απφ αχμεζε ζηηο 

εηζαγσγέο .Σέινο παξαηήξεζαλ φηη παξφιν πνπ γεληθά ην εκπφξην 

απμάλεη ηελ ςαιίδα ηεο κηζζνινγηθήο αληζφηεηαο , δειαδή φπσο 

παξαηεξήζεθε απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα θάζε κηα κνλάδα 

αχμεζεο ηεο αιιαγήο    ηνπ    κεξηδίνπ ησλ εηζαγσγψλ  ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα απμάλεηαη 0.27 κνλάδεο , ηαπηφρξνλα φκσο ην εκπφξην 

εκθαλίδεηαη λα σθειεί ηηο γπλαίθεο κεηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα δηαθξίλνπλ .Άιισζηε νη επηρεηξήζεηο κε κεγάιν κεξίδην 

αγνξάο πνπ απαζρνινχλ ζρεηηθά πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απνθνκίδνπλ 

πςειφηεξα θέξδε (Hellerstein ,  Neumark  & Troske , 2002 ).  

         χκθσλα κε ηνπο Cudeville θαη Gurbuzer (2007) ν ππνβαζκηζκέλνο 

ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Σνπξθίαο απνηειεί 
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ηξνρνπέδε ζηελ ελζσκάησζή ηεο  κε ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε 

.χκθσλα κε ηελ World Bank (2006) ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ Σνπξθία είλαη 22.9 % ελψ ην πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δεθαπέληε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 57,1% . 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ινηπφλ ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζηελ Σνπξθία ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ( 25.4% έλαληη 72.3 %). Βέβαηα ζηηο αγξνηηθέο  

πεξηνρέο φπνπ ε γεσξγία αθκάδεη νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο 

γεσξγηθέο εξγαζίεο . ηελ πεξίπησζε απηή ε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ 

ζεσξείηαη φηη επηηειείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλεηζθνξάο 

πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη δελ ζπλεπάγεηαη θάπνηα ακνηβή (Ilkkaracan., 

1999 ). χκθσλα θαη κε δεδνκέλα απφ ηελ Έξεπλα Πξνυπνινγηζκνχ 

Ννηθνθπξηψλ (Household Budget Survey  2003) ηνπ Σνπξθηθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (Turkish State Institute of Statistics SIS) 

δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο Cudeville θαη Gurbuzer (2007) φηη νη γπλαίθεο 

ζηελ Σνπξθία εξγάδνληαη θαη δελ ακείβνληαη ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ησλ 47.5 %. Δπίζεο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν καξηπξεί ηελ 

ζέζε πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Σνπξθία . Η 

έκκηζζε απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ πξνυπνζέηεη έλα  πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Σν 26.5% ησλ έκκηζζσλ γπλαηθψλ έρνπλ ιάβεη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Όκσο νη έκκηζζεο γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθηήζεη θάπνην δίπισκα αληηζηνηρνχλ κφλν ζε πνζνζηφ 3%. Γειαδή 

ε έκκηζζε απαζρφιεζε ζπγθεληξψλεη θαηά θχξην ιφγν ηηο γπλαίθεο κε 

πςειφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν .Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ειηθίαο 15 έσο 64 πνπ δνπιεχεη θαη δελ ακείβεηαη ην 14 .5 

% ησλ γπλαηθψλ είλαη αλαιθάβεηεο ελψ κφλν ην 2.5 % ησλ αλδξψλ 

έρνπλ κείλεη αλαιθάβεηνη. Δπηπξφζζεηα ην γεγνλφο φηη ν κέζνο 

κεληαίνο κηζζφο ησλ αλδξψλ δηαθέξεη απφ ην κέζν κεληαίν κηζζφ ησλ 

γπλαηθψλ (αλαθνξηθά κε ηνπο έκκηζζνπο εξγάηεο ) ππνδειψλεη ηελ 

δηάθξηζε πνπ δηαπξάηηεηαη ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Σνπξθία 

.Τπάξρεη κηζζνινγηθφ ράζκα γηα ηα δπν θχια ηεο ηάμεσο 25 .2 % ππέξ 

ησλ αλδξψλ. 

        Οη Gunalp , Cilasum  θαη  Acar (2013) ππνζηήξημαλ φηη   νη δηαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνπο κηζζνχο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ζε πνιιέο ρψξεο 

δελ εξκελεχεηαη απφ ελδερφκελεο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο 

. ηελ  πξαγκαηηθφηεηα ε χπαξμε ηεο δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

είλαη εθείλε πνπ ππνδαπιίδεη ην κηζζνινγηθφ ράζκα . Μηα απφ ηηο ρψξεο 

απηέο είλαη θαη ε Σνπξθία , ε νπνία έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κειεηεηψλ.ηελ έθζεζε πξνφδνπ (Progress Report) ην 2006 

εθθξάζηεθε ε αλάγθε ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ ακνηβψλ γηα ηα δπν θχια . 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ε Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηεο ηζφηεηα ησλ θχισλ ( FEMM) ην 2007. ηα πιαίζηα 

ινηπφλ ησλ πηέζεσλ απηψλ πνπ δέρζεθε ε Σνπξθία εγθαζηδξχζεθε ην 
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2009 ε Δπηηξνπή γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Δπθαηξηψλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αλδξψλ ζηα πιαίζηα ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Σνπξθίαο .  

          Δπηπξφζζεηα  ζχκθσλα κε ηνπο  Gunalp , Cilasum  θαη Acar 

(2013) ζηελ βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο γηα ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ζηελ Σνπξθία 

.Οη Gurler θαη Üçdoğruk(2007) ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα ηεο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2002 θαζψο θαη ηελ κέζνδν 

δηάζπαζεο Oaxaca- Blinder(1973). Σειηθά κφλν ην 14,96 % ησλ 

κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ νθεηιφηαλ ζηα πξνζφληα θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ηνπο ελψ ην 85,8% νθεηιφηαλ ζηελ δηάθξηζε. Οη Cudeville θαη Gürbüzer 

(2007) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα επίζεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

πεγή γηα ην 2003 φκσο θαηέγξαςαλ κηζζνινγηθφ ράζκα ππέξ ησλ 

αλδξψλ ηεο ηάμεσο 25,2 % εθ ηνπ νπνίνπ ην 60 % ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

δηάθξηζεο .Μάιηζηα ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο δελ ππήξμε 

ζεκαληηθή απφθιηζε ηεο κηζζνινγηθήο δηάθξηζεο ζηελ Σνπξθία κε ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο . Ο Tansel (2005) ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα ηεο 

Έξεπλαο γηα ηηο Γαπάλεο θαηαλάισζεο ηνπ 1966 ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Μέζσ ηεο ηερληθήο Oaxaca(1973) θαηέιεμε φηη ην 42% ηνπ ππάξρνληνο 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απνδίδνληαλ ζηελ 

δηάθξηζε. Βέβαηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ιφγσ 

θχινπ ήηαλ κηθξφηεξεο εμαηηίαο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έζεηαλ 

ηηο γπλαίθεο ζε πιενλεθηηθή ζέζε .Σέινο νη Dayioglu & Kasnakoglu 

(1997)  ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα γηα ην εηζφδεκα θαη ηηο δαπάλεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηνπ 1987 . Μέζσ ηεο κεζφδνπ δηάζπαζεο  Oaxaca(1973)  

θαηέζηε θαλεξφ φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα νθείιεηαη ζε δηάθξηζε ζε 

πνζνζηφ 64% . 

         Οη Gunalp , Cilasum  θαη Acar (2013/15) ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα 

απφ ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σνπξθηθνχ 

ηαηηζηηθνχ Ιδξχκαηνο γηα ην 2002 θαη ην 2010 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ειηθίαο 15 έσο 64  εηψλ .Σν 2010 ν κέζνο κηζζφο ησλ αλδξψλ ήηαλ 

κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ πνπ αληηζηνηρνχζε γηα ηηο γπλαίθεο ( 1069 ,15 

έλαληη  856,34 ). Δπηπξφζζεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν Oaxaca – 

Blinder(1973) κέζσ ηεο νπνίαο δηαζπάζηεθε ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζε 

δπν κέξε θαη απνδφζεθαλ νη δπν ιφγνη χπαξμεο κηζζνινγηθνχ 

ράζκαηνο . 

 ην εμεγήζηκν κέξνο , φπνπ ην κηζζνινγηθφ ράζκα  φθεηιε ηελ 

χπαξμε  ηνπ ζε δηαθνξέο  ζηα  παξαηεξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά  

κεηαμχ ησλ  θχισλ . 

 

 ην κε εμεγήζηκν κέξνο , φπνπ ην κηζζνινγηθφ  ράζκα νθείιεηαη 

ζηελ χπαξμε  δηάθξηζεο . 

         Σειηθά ηo 36,84% ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ ππέξ ησλ αλδξψλ 

νθείιεηαη ζε επηπξφζζεηα πξνζφληα ησλ αλδξψλ -endowments (φπσο 
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ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ –εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ αλδξψλ) ελψ ην 

63,16 % ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε 

δηάθξηζεο ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ(Πίνακαρ 1) . Οη Yamak & 

Topbas (2004) δηαπίζησζαλ επίζεο φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα νθείιεηαη 

ζηελ χπαξμε δηάθξηζεο ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 80% . Παξφκνηα νη 

Gurler & Üçdoğruk (2007) δηαπίζησζαλ φηη νη άληζεο ακνηβέο κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δηάθξηζεο ζε πνζνζηφ 85,8% .  

Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη ε κέζνδνο δηάζπαζεο Juhn –Murphy –

Pierce Decomposition(1991, 1993) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

απνηέιεζκα παξαηεξήζηκσλ  ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη αξλεηηθφ πνπ 

ζεκαίλεη φηη θάπνην παξαηεξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθψλ φπσο 

ην κέζν εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν απμήζεθε απφ ην 2003 έσο ην 2010 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα γηα ηα δπν θχια 

κεηψζεθε.Σν παξαηεξήζηκν απνηέιεζκα απνδνρψλ φκσο ην νπνίν 

είλαη ζεηηθφ αληαλαθιά ηελ ρεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο , 

δειαδή ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο επεηδή απμήζεθαλ νη 

απνδφζεηο ησλ αλδξψλ( φπσο βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

ηνπο ) απφ ην 2002 έσο ην 2010 . 

 

 
Πίνακαρ  1.  Γηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απνδνρέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κέζσ ηεο 

κεζφδνπ δηάζπαζεο   Oaxaca-Blinder γηα ην 2003-2010 

 

 
           

 

 

 

2003 2010 

Γιαθοποποιήζειρ ζηιρ 

αποδοσέρ μεηαξύ ανδπών και 

γςναικών  πος οθείλονηαι ζε 

διαθοπέρ ζε (%)  

Γιαθοποποιήζειρ ζηιρ  

αποδοσέρ μεηαξύ ανδπών και 

γςναικών  πος οθείλονηαι ζε 

διαθοπέρ ζε (%) 

Πεπιγπαθή Πποικοδοηήζειρ  Αποδόζειρ 

(Γιάκπιζη) 

Πποικοδοηήζειρ  Αποδόζειρ 

(Γιάκπιζη) 

Δκηιμώμενα 

ζηιρ 

αποδόζειρ 

ηων 

ανδπών(bm) 

38.37 61.63 36.84 63.16 

Δκηιμώμενα 

ζηιρ 

αποδόζειρ 

ηων 

γςναικών 

(bf) 

42.72 57.28 35.03 64.97 
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            χκθσλα κε ηνλ Kara (2006) ε σξηαία ακνηβή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

Σνπξθία είλαη θαηά κέζν φξν 16% ιηγφηεξε απφ εθείλε ησλ αλδξψλ.  

Βάζεη κειεηψλ θαη εξεπλψλ  αλαθνξηθά κε ηνπο κηζζνχο έρεη απνδεηρζεί 

φηη νη ιφγνη απνδνρψλ γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ(γπλαηθψλ /αλδξψλ) είλαη 

ρακειφηεξνη απφ ηελ κνλάδα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ 

είλαη  ρακειφηεξεο απφ ηηο ακνηβέο ησλ αλδξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο . 

Τπάξρεη  επνκέλσο θαλεξή κηζζνινγηθή δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ (Anker, 1997; Ashraf J. & Ashraf B., 1998; Hampton θαη 

Heywood, 1993) . Κάπνηα ελδεηθηηθά  παξαδείγκαηα είλαη ε Λαηηληθή 

Ακεξηθή θαη νη ρψξεο ηεο Καξατβηθήο κε ηνπο  ιφγνπο  απνδνρψλ  λα 

θπκαίλνληαη  απφ 0.6 έσο 0.8 (Terrell ,1992). Δπίζεο  ην πςειφηεξν 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ζπλεηζθέξεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ίζεο 

θαηαλνκήο ησλ ακνηβψλ  κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Gregorio θαη Lee, 

2002). ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην 2004  δηαπηζηψζεθε ην κηθξφηεξν 

κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν (ΟΟΑ , 2004) .  

            Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα ηνπ Kara (2002) γηα ηηο 

Γαπάλεο ησλ Ννηθνθπξηψλ θαη ην εηζφδεκα ηεο Σνπξθίαο γηα ην 1994 o η 

γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πθίζηαληαη ηελ 

κεγαιχηεξε κηζζνινγηθή δηάθξηζε αθνχ ν κέζνο ιφγνο απνδνρψλ 

γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ είλαη 0.47 , κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο .Μάιηζηα  ην 

πξνβάδηζκα απηφ ησλ κηζζψλ ησλ αλδξψλ έλαληη ησλ κηζζψλ ησλ 

γπλαηθψλ αληαλαθιά  θαηάινηπα ηεο Ιζιακηθήο θνπιηνχξαο απφ ηα 

ρξφληα επηθξάηεζεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Βέβαηα νη γπλαίθεο παξαδφμσο ακείβνληαη κε 

πςειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο φηαλ απαζρνινχληαη σο 

δηνηθεηηθά ζηειέρε. ηαηηζηηθά εμεγήζεθε απφ ηνλ ιφγν απνδνρψλ 

γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα 

(1,38).Δπίζεο ην κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη φκσο κηθξφηεξν ζε 

επαγγέικαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ( δεκφζηνη  ππάιιεινη , παηδαγσγνί 

θαη γηαηξνί) γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Αηαηνπξθ λα 

ελζσκαησζεί κε ηνλ Γπηηθφ θφζκν επηηξέπνληαο ζηηο γπλαίθεο λα 

εθιέγνληαη ζε δεκφζηα γξαθεία. ηα γπλαηθνθξαηνχκελα επαγγέικαηα 

φπσο λνζνθφκεο θαη καίεο νη γπλαίθεο  ακείβνληαη κε πςειφηεξνπο 

κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο ( ν ιφγνο κηζζψλ ή  απνδνρψλ γπλαηθψλ 

πξνο  αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο (1.22) ελ αληηζέζεη ησλ 

επαγγεικάησλ πνπ απαηηείηαη ζσκαηηθή δχλακε  θαη ηζρχο φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο πιαζηηθψλ θαη 

ειαζηηθψλ .  Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ Kara (2006) ε κεγαιχηεξε 

ζπγθξηηηθά εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ αλδξψλ ε νπνία εμεγείηαη απφ ηα 

δηαζηήκαηα απνπζίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ 
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αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ , κεηαθξάδεηαη σο πςειφηεξνπο κηζζνχο γηα 

ηνπο άλδξεο .Δπίζεο ζηα επαγγέικαηα πνπ ζπλεπάγνληαη  πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ αηφκσλ φπσο ζπκβαίλεη ζε δηάθνξνπο 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπο , ζηνπο ηερληθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ε 

κηζζνινγηθή δηάθξηζε αληηζηνηρεί κφλν ζε πνζνζηφ 15,17% 

επηβεβαηψλνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ  Gregorio θαη Lee(2002). Σέινο  

ε κηζζνινγηθή δηάθξηζε ιφγσ θχινπ αληηζηνηρεί ζην 30% ζηελ Σνπξθία 

κηθξφηεξν απφ εθείλν ην πνζνζηφ πνπ ππάξρεη ζηελ Νφηηα Κνξέα 34% -

47% (Monk –Turner & Turner, 2001)  αιιά είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

15% πνπ αληηζηνηρεί ζην Παθηζηάλ (Ashraf  J. & Ashraf B. ,1998). 

      χκθσλα κε ηνπο Majchrowska , Strawinski , Konopczak , Skierska 

(2014)  ζηνλ Πνισληθφ Κψδηθα Δξγαζίαο ( Άξζξν 183α 1ε παξάγξαθνο 

) θαη ηελ χκβαζε πεξί Ακνηβψλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο εξγαζίαο 

(Equal Remuneration Convention) ε δηαθνξνπνίεζε ησλ κηζζψλ κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο ηεο 

δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ .Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ηφζν ζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ  φπσο ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν θαη ηελ  εκπεηξία  φζν  θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο φπσο ην επάγγεικα , ηνλ ηνκέα απαζρφιεζεο  ζπλεηζθέξνπλ 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ κηζζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο .Σν ρακειφηεξν επίπεδν ακνηβψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο γπλαίθεο πξνθχπηεη επίζεο θαη απφ ην δηάζηεκα 

απνπζίαο ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αξά ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξε 

εκπεηξία εμαηηίαο ηεο αλάγθεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ .  

           Σν 2012 ζχκθσλα κε ηνπο Majchrowska , Strawinski , Karolina 

Konopczak , Skierska (2014) ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηελ Πνισλία ζε 

βηνκεραλία , θαηαζθεπέο θαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ είλαη αξθεηά 

κηθξφ (6,4%)  ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο . 

Δπίζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζηελ Δζζνλία θαη 

ζηελ ινβαθία ππάξρεη ην κεγαιχηεξν θαη ην κηθξφηεξν κηζζνινγηθφ 

ράζκα αληίζηνηρα ( 30% θαη 2,5%)( Eurostat , 2012) (Γπάθημα 

1).Ωζηφζν επεηδή ζην κηζζνινγηθφ ράζκα δελ ιακβάλνληαη ππφςε 

παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή , επεηδή δειαδή ην ράζκα 

δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν ( ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ- 

unadjusted gender wage gap) ζεσξείην απνηέιεζκα ηεο δηάθξηζεο . 

       Βέβαηα νη Majchrowska , Strawinski , Konopczak , Skierska (2014) 

ρξεζηκνπνηψληαο  δεδνκέλα γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ Γνκή κηζζψλ θαη Ακνηβψλ κεηαμχ ησλ 

επαγγεικάησλ  ζηελ Πνισληθή αγνξά εξγαζίαο ην 2012 ππνζηήξημαλ 

ηελ χπαξμε κηζζνινγηθήο  δηάθξηζεο  κεηαμχ ησλ δπν θχισλ . Ωζηφζν 

ην πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα ήηαλ 13,6 % ,δειαδή πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ ην κε πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα πνπ ήηαλ 

6,7%. Δπνκέλσο  βάζεη ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο  
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νη γπλαίθεο ακείβνληαη κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άλδξεο παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ ηζρπξφηεξα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα θαη εθφδηα. Βέβαηα γηα λα κεηξήζνπλ κε απφιπηε αθξίβεηα 

ηνλ βαζκφ πνπ νη δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο νθεηιφηαλ ζηελ χπαξμε 

δηάθξηζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν δηάζπαζεο Oaxaca –Blinder ( 

1973) . χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν ην κηζζνινγηθφ ράζκα δχλαηαη λα 

δηαζπαζηεί ζε δπν ζπζηαηηθά κέξε : 

 Σν πξψην είλαη ην κέξνο πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη θαη λα 

εξκελεχζεη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ αλδξψλ γπλαηθψλ σο 

απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζε ραξαθηεξηζηηθά  

 ( explained part ) 

 ην δεχηεξν κέξνο θαζίζηαηαη αδχλαηνλ λα εμεγεζεί ην ράζκα 

απφ ππάξρνπζεο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο  

απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε ( unexplained part) 

        Σειηθά  ηα επαγγέικαηα φπνπ ην κηζζνινγηθφ ράζκα εμεγείηαη  ζε 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ  απφ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη νη θηελίαηξνη( the explained part 

corresponds to 57%) ,νη  Παλεπηζηεκηαθνί θαη νη Αλψηαηνη Δθπαηδεπηηθνί 

(the explained part corresponds to 47%). ηελ πεξίπησζε απηή ηα 

πξνζφληα ησλ αλδξψλ επηθξαηνχλ ησλ πξνζφλησλ ησλ γπλαηθψλ . Σα 

επαγγέικαηα φκσο φπνπ ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζεσξείην πξντφλ θαη 

απνηέιεζκα ηεο  δηάθξηζεο θαη επνκέλσο ην αλεμήγεην κέξνο 

αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη νη Αξρηηέθηνλεο , νη 

Δπηζεσξεηέο , νη ζπλαξκνινγεηέο θαζψο θαη νη εξγάηεο επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ .   

 
  Γπάθημα 1.Με –πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα γηα βηνκεραλία , θαηαζθεπέο 

θαη ππεξεζίεο (εθηφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,  άκπλαο , ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο) ζηηο ρψξεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2012,  ζε πνζνζηφ επί ηεο 

εθαηφ(%). 
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            ηελ Ιλδία νη γπλαίθεο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ηφζν ζηηο αγξνηηθέο φζν θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο (Gol , 

2010). Οη Sengupta  θαη  Das (2014) ππνζηήξημαλ φηη νη εξγαδφκελεο 

γπλαίθεο πνπ πθίζηαληαη εληνλφηεξα ηελ κηζζνινγηθή δηάθξηζε ζηελ 

Ιλδία είλαη εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζε θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαζψο 

θαη ζε νκάδεο ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. χκθσλα κε ηνπο Sengupta  

θαη  Das (2014) βαζηδφκελνη ζε αλαθνξά ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο 

δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Αλεξγία ζηελ 

Ιλδία νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο 

γηα θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζε αγξνηηθέο θαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Ιλδίαο . Σν 2009-10 ν κέζνο εκεξήζηνο νλνκαζηηθφο κηζζφο ελφο 

άλδξα πνπ είλαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ θαη εξγάδεηαη ζε αζηηθή 

πεξηνρή είλαη 634.92 ( ζε ξνππίεο ) , κεγαιχηεξν απφ ην κηζζφ πνπ 

αληηζηνηρεί γηα ηηο γπλαίθεο  θαη ν νπνίνο είλαη 285.98 ( ζε ξνππίεο ). 

Δπίζεο απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1993 -94 έσο ην 2009-10 ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα απμήζεθε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα θάζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο .Γειαδή γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο ην κηζζνινγηθφ ράζκα 

απφ 42,5% ην 1993-94 απμήζεθε ζε 51,8% ην 2009-10. ηηο αζηηθέο 

φκσο  πεξηνρέο ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηψζεθε παξακέλνληαο φκσο 

ζε πςειά επίπεδα. Γειαδή γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο απφ 73% ην 1993-

94 κεηψζεθε ζε 40,9 % ην 2009-10.Σέινο νη ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

κνπζνπικαληθέο θαη ηλδνπηζηηθέο  θνηλφηεηεο ήηαλ ρακειφηεξεο απφ 

εθείλεο ησλ αλδξψλ . 

     Η δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ κηζζψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

απνδίδεηαη ζηελ ηάζε ησλ γπλαηθψλ λα επηιέγνπλ ηα επαγγέικαηα κε ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά αηξνθίαο1 (Polacheck , 1981). Μάιηζηα ζχκθσλα 

κε ηνλ Polacheck (1981) επεηδή ηα δηαζηήκαηα απνπζίαο ησλ γπλαηθψλ  

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλεπάγνληαη ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαηά ηελ 

επαλείζνδφ ζηελ αγνξά, νη γπλαίθεο επηιέγνπλ ηα επαγγέικαηα ζηα 

νπνία ε απνπζία ηνπο απφ ηελ αγνξά ζεσξείηαη ακειεηέα θαη δελ 

ζπλεπάγεηαη θφζηε απνδνρψλ . Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Lucifora & 

Reilly (1990)  ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ δεπηεξεχνπζα 

απαζρφιεζε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα  απαζρφιεζε , φπνπ παξέρνληαη πςεινί κηζζνί θαη 

απαηηνχληαη δεμηφηεηεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζπλεπάγεηαη  

ρακειφηεξνπο κηζζνχο γηα εθείλεο .Μάιηζηα νη Bulow θαη  Summers 

(1986) θαηαζθεχαζαλ έλα κνληέιν απνηειεζκαηηθνχ κηζζνχ , ζχκθσλα 

κε ην νπνίν κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δεκηνπξγνχληαη κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο θαη επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε 

ελδερφκελεο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα . 

 
1
 Αηξνθία ραξαθηεξίδεηαη σο ε απψιεηα δπλεηηθψλ θεξδψλ εμαηηίαο ησλ πεξηφδσλ 

απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία. 
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       Οη Lucifora & Reilly (1990) ην 1985 βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο απφ ηελ Αξρή Δζληθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ( Ente Nationale 

Idrocurburi- ηηαιηθή πνιπεζληθή εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ εδξεχεη ζηε Ρψκε ) θαη ην Ιλζηηηνχην Βηνκεραληθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ηεο Ιηαιίαο - Istituto per la Ricostruzione Industriale ) 

γηα ηηο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 100 βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Ιηαιία ππνζηήξημαλ φηη νη κεγαιχηεξεο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο θαηαγξάθεθαλ γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε πνζνζηφ 24% 

θαη ζε επαγγέικαηα ππαιιειηθνχ ραξαθηήξα ζε πνζνζηφ 20%.Οη 

κηθξφηεξεο φκσο θαηαγξάθεθαλ ζε βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

κέηαιια (3,1%),ην πεηξέιαην(8%) θαη ηα ηξφθηκα (5%). Οη κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο ζε επαγγέικαηα 

δηεπζπληηθνχ ραξαθηήξα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ππνεθπξνζψπηζε ησλ 

γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλέιημεο.Σν φηη νη ζέζεηο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηνπο άλδξεο εξγαδνκέλνπο ελψ νη θαηψηαηεο ζέζεηο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο γπλαίθεο ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία 

δηαρσξηζκψλ γηα ηα δπν θχια αθφκε θαη ζηα πιαίζηα ελφο 

επαγγέικαηνο. ηα αλδξνθξαηνχκελα επαγγέικαηα ππάξρνπλ επίζεο 

κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ.Όηαλ ε παξνπζία ησλ 

γπλαηθψλ ζε έλα επάγγεικα αληηζηνηρεί ζε 5% ηφηε ε κηζζνινγηθή 

δηάθξηζε πνπ θαηαγξάθεηαη αληηζηνηρεί ζε 2% .Η ζηαδηαθή φκσο 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ ζε νπνηνδήπνηε παξαδνζηαθά 

αλδξνθξαηνχκελν επάγγεικα ζπλεηζθέξεη ζηελ άκβιπλζε ηεο 

κηζζνινγηθήο δηάθξηζεο. Βέβαηα φηαλ ε αλαινγία ησλ γπλαηθψλ ζε έλα 

επάγγεικα μεπεξλά ην 45% θαη αληηζηνηρίζεη ζην 50% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηφηε ε κηζζνινγηθή δηάθξηζε εμαιείθεηαη.  

      Οη Cox & Nye (1989) ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα  Γαιιηθψλ 

εηαηξεηψλ θισζηνυθαληνπξγίαο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1860 -65 θαη 

ηελ απνγξαθή ηνπ 1839-45 . Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1860 -65 παξφιν 

πνπ νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζε Γαιιηθή Βηνκεραλία βακβαθηνχ νη ακνηβέο ηνπο ήηαλ αξθεηά ρακειέο 

.Οη κηζζνί ηνπο αληηζηνηρνχζαλ ζε 1,31 γαιιηθά θξάγθα ηελ εκέξα 

ρακειφηεξνη απφ ηνπο κηζζνχο ησλ αλδξψλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 

2,53 γαιιηθά θξάγθα εκεξεζίσο .Παξφκνηεο κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο 

ζπλέβεζαλ θαη ζηελ βηνκεραλία καιιηνχ .χκθσλα βέβαηα θαη κε 

δεδνκέλα ηνπ 1839-45 κεηαμχ 154 αλδξνθξαηνχκελσλ βηνκεραληψλ 

πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ χθαλζε βακβαθηνχ θαη καιιηνχ ππήξμαλ 

κεγάιεο απνθιίζεηο ζηνπο κηζζνχο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

.Μεηαμχ φκσο  416 βηνκεραληψλ λεκαηνπξγίαο βακβαθηνχ πνπ νη 

γπλαίθεο ππεξείραλ ζε αξηζκφ , ππήξμαλ επίζεο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο . Γειαδή ελψ έλαο άλδξαο ακείβνληαλ κε 2,11 γαιιηθά 
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θξάγθα εκεξεζίσο ε ακνηβή κηαο γπλαίθαο δελ μεπεξλνχζε ηα 1,14 

γαιιηθά θξάγθα. 

         χκθσλα κε ηνλ Psacharopoulo (1983) ε Διιάδα κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο  Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ην 1975 παξνπζίαζε 

ην ρακειφηεξν ιφγν πιεξσκψλ γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ ζε βηνκεραλίεο 

κεηαπνίεζεο. Μάιηζηα  ε  δηαθνξά ηνπ ιφγνπ ακνηβψλ  ηεο κε ηελ 

Ιηαιία θπκαηλφηαλ ζηηο 12 κνλάδεο .Δπίζεο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο γηα ην 19772 απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 

Διιάδαο  νη γπλαίθεο πθίζηαληαη ζνβαξή δηάθξηζε  ζηνλ ηνκέα ησλ 

πσιήζεσλ θαζψο νη εηήζηεο απνδνρέο ηνπο αληηζηνηρνχλ ζε 89,535 

δξαρκέο ελψ  νη απνδνρέο ησλ αλδξψλ ζε 152,067 δξαρκέο .Βέβαηα νη 

εηήζηεο απνδνρέο ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη σο ππάιιεινη 

γξαθείνπ είλαη 123,217 δξαρκέο ελψ εθείλεο ησλ αλδξψλ αληηζηνηρνχλ 

ζε 171,815 δξαρκέο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη απφθιηζε κεηαμχ 

ηνπο. Γειαδή ε χπαξμε ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ 

ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαηψλ θαη ησλ ππάιιεισλ 

γξαθείνπ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάπηπμε κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ 

ζηα επαγγέικαηα απηά ( ζε βάξνο ησλ  γπλαηθψλ). Οη γπλαίθεο ζηνλ 

αληίπνδα κε ηηο επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ,βξίζθνληαη ζε 

αξθεηά κεηνλεθηηθή ζέζε ζε βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο φπνπ ν ιφγνο 

απνδνρψλ γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ αληηζηνηρεί ζε 0,60 .Γεγνλφο 

απνηειεί φηη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηηο αλψηαηεο 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ν ιφγνο απνδνρψλ γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ 

αληηζηνηρεί ζην 0.54. Οη κηζζνί δειαδή ησλ γπλαηθψλ αληηζηνηρνχλ 

πεξίπνπ ζην κηζφ ησλ αλδξψλ . Δπηπξφζζεηα ε χπαξμε ζεζκηθψλ 

κηζζνινγηθψλ θιηκάθσλ θαζίζηαηαη ηξνρνπέδε ζηελ δεκηνπξγία 

κηζζνινγηθψλ απνθιίζεσλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο φζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο . Έηζη ζηελ ηαηξηθή ν ιφγνο απνδνρψλ γπλαηθψλ 

πξνο αλδξψλ μεπεξλά ηελ κνλάδα .νβαξφηαηεο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο φκσο  δηαπξάηηνληαη ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θιάδν ηεο 

κεραληθήο θαζψο ζεσξείηαη θπξίσο αλδξηθφ επάγγεικα .Σέινο 

ζχκθσλα κε ηνλ Psacharopoulo (1983)  νη κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απνδίδνληαη ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

,89% ζηελ δηάθξηζε πνπ δηαπξάηηεηαη ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ 

.Όκσο δεδνκέλνπ φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην επεξεάδεη ηελ παξαγσγή 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο πζηεξνχλ σο πξνο ηελ 

εκπεηξία ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηνπο άλδξεο θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ φμπλζε κηζζνινγηθψλ 

αληζνηήησλ ζε βάξνο ηνπο . Δπνκέλσο ην ππφινηπν 11% ησλ 

κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ δπν θχισλ. 

 
2
(The 1977 Labor Market Survey ) 
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       χκθσλα κε ηνπο Ahmed & Maitra (2008)  ν βαζκφο κηζζνινγηθψλ 

αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ δπν θχισλ πνηθίιεη ζηα δηάθνξα έζλε . ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο νη γπλαίθεο ακείβνληαη κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο απφ 

ηνπο άλδξεο παξά ην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ ίζε εξγαζία. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Νφηηα  Αζία θαη ηελ ππνζαράξηα  Αθξηθή  , ε κέζε 

δηαθνξά ζην εηζφδεκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληηζηνηρεί ζε 47% 

θαη 56%.  O   Horton (1996) ν νπνίνο κειέηεζε ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε επηά ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο δηαπίζησζε 

φηη ην κηζφ πεξίπνπ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο απνδίδεηαη ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ .Βέβαηα 

βάζεη  κειέηεο ηνπ Jacob (2006),  ζηελ   Ιλδία ην 55% ηνπ κηζζνινγηθνχ 

ράζκαηνο δελ εμεγείηαη θαη δελ απνδίδεηαη ζε δηαθνξνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή . Ο Akter (2005) ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ γηα ηελ αγξνηηθή αγνξά εξγαζίαο ζην Μπαγθιαληέο 

αλαθάιπςε φηη ε δηάθξηζε είλαη ππαίηηα γηα ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζε 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 70%.    

        Δπηπξφζζεηα ζηελ  εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ Ahmed & Maitra (2008) 

ην κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη κεγαιχηεξν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

Μπαγθιαληέο απφ φηη είλαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο .ηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

νη γπλαίθεο ακείβνληαη κε 95% ρακειφηεξνπο κηζζνχο ηελ ψξα 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ην πνζνζηφ 

αληηζηνηρεί ζε 43%.Σέινο ζχκθσλα κε ηελ εθδνρή ηνπ Blinder (1973) ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα πνπ ππάξρεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Μπαγθιαληέο 

απνδίδεηαη ζε 72% ζηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη 

ζε 28% ζε επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζηα νπνία ππεξέρνπλ νη άλδξεο . 

Ο Cotton (1988) ν νπνίνο δηαπίζησζε ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα, 

απέδσζε ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηηο αλεπαξθείο δεμηφηεηεο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο . Βέβαηα ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ Μπαγθιαληέο ζχκθσλα κε ηελ εθδνρή ηνπ Blinder (1973) 

ηα πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ κεηξηάδνληαη ( ζε 43%) ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 

        ην κνληέιν ηνπ Becker (1957) νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αληαλαθινχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξγνδνηψλ. Η εξγαζία κηαο γπλαίθαο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξή 

απφ ηελ εξγαζία ελφο άλδξα παξά ηελ χπαξμε ηζνδχλακεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Δπνκέλσο κέζσ ηεο πξνζθνξάο ρακειφηεξσλ 

κηζζψλ πξνο ηηο γπλαίθεο αληηζηαζκίδεηαη απηφ ην θφζηνο. χκθσλα κε 

ηνπο Razavi θαη Habibi (2014) ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο , ε 

έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο , ε θνπιηνχξα , νη ζεζκνί θαη νη 

δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ησλ κηζζνινγηθψλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. Η El –Hamidi (2008) ππνζηήξημε φηη ν 

απμεκέλνο  αληαγσληζκφο πνπ πξνήιζε απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 
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εκπνξίνπ ην 1998-2006 ζηελ Αίγππην ζπλεηέιεζε ζηελ φμπλζε ησλ 

κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ.  

         Οη Razari & Habibi (2014) βαζηδφκελνη ζηελ κέζνδν 

Oaxaca(1973) δηαρψξηζαλ ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζην Ιξάλ γηα ην 2002 

θαη ην 2005 ζε δπν θαηεγνξίεο. Η πξψηε απέδηδε ην κηζζνινγηθφ ράζκα 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Human Capital) ελψ ε δεχηεξε ζηελ 

δηάθξηζε(Discrimination).ην δεκφζην ηνκέα νη άλδξεο ακείβνληαλ κε 

πςειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηηο γπλαίθεο κνινλφηη ην πςειφηεξν 

αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ γπλαηθψλ ( γηα παξάδεηγκα ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ηνπο αληηζηνηρνχζε ζε 15,94% , κεγαιχηεξν απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αλδξψλ ην νπνίν αληηζηνηρνχζε  ζε 12,66%). 

Η ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ην αλζξψπηλν θεθάιαην αλακθίβνια 

επηζθηάδνληαλ απφ ηηο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο .Ωο εθ ηνχηνπ ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα ην 2005 πνπ απνδίδνληαλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην 

αληηζηνηρνχζε ζε αξλεηηθφ αξηζκφ , -94.00%( ν αξλεηηθφο αξηζκφο 

δείρλεη δειαδή φηη ελψ νη γπλαίθεο έπξεπε λα ακείβνληαη κε 

πςειφηεξνπο κηζζνχο απφ ηνπο άλδξεο ζην Ιξάλ ζπλέβαηλε αθξηβψο ην 

αληίζεην) ελψ ην ράζκα πνπ πξνέθππηε σο απνηέιεζκα ηεο δηάθξηζεο 

αληηζηνηρνχζε ζε 194.00% (Γπάθημα 2). πγθξηηηθά κε ηνλ δεκφζην 

ηνκέα, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα κεξίδηα ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο πνπ 

νθεηιφηαλ ζηελ δηάθξηζε  ηφζν γηα ην 2002 φζν θαη γηα ην 2005 ήηαλ 

αξθεηά κεηξηαζκέλα , 96,24 % θαη 98,13 % αληίζηνηρα. χκθσλα θαη κε 

ηνλ Kara (2006) νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζην Μπαρξέηλ (κηθξή 

αξαβηθή κνλαξρία ζηελ Μέζε Αλαηνιή) ήηαλ κεγαιχηεξεο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα παξά ηελ ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο . 

            Δπηπξφζζεηα νη Razari & Habibi(2014) δηαπίζησζαλ κειεηψληαο 

ηνπο  εξγαδνκέλνπο αλά θαηεγνξία εμεηδίθεπζεο, φηη ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα ζην Ιξάλ ην 2005 είλαη κηθξφηεξν γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο 

εηδηθνχο ζπγθξηηηθά κε εθείλν πνπ αληηζηνηρεί γηα ηνπο αλεηδίθεπηνπο 

εξγαδνκέλνπο . Η εμήγεζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη νη γπλαίθεο κε πςειή 

εμεηδίθεπζε θαη γλψζε είλαη αξθεηά δπλακηθέο θαη ππεξαζπίδνληαη κε 

πεξηζζφηεξε επηηπρία ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε. Μάιηζηα ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ θαηέρεη 

κεγάιε βαξχηεηα  εμαηηίαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο πνπ επηηεινχλ.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ινηπφλ  ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε αληηζηνηρεί ζε 64% . Αληίζεηα γηα 

ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ην ράζκα 

νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 96,4% , 

ελψ ζε απεηξνειάρηζην πνζνζηφ ην ράζκα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην , δειαδή ζε 3,53%( Γπάθημα 3). Ο Alavian 

(2012) επίζεο παξαηήξεζε έληνλεο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζηα 
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πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα ρακειήο εμεηδίθεπζεο παξά ζηα 

επαγγέικαηα πςειήο εμεηδίθεπζεο. 

 

 

 

 

Γπάθημα 2.  πλεηζθνξά ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηεο Γηάθξηζεο ζην 

κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δπν θχισλ  ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα γηα ην 2002 

θαη ην 2005 ζην Ιξάλ.  

 

 
Γπάθημα 3 . πλεηζθνξά ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηεο Γηάθξηζεο ζην 

κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δπν θχισλ γηα ηξηο θαηεγνξίεο εμεηδίθεπζεο ζην Ιξάλ .  

 

        χκθσλα κε ηελ Babcock (2002), νη γπλαίθεο φηαλ απνθνηηνχλ 

απφ ην παλεπηζηήκην , ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο ζπκβηβάδνληαη πην εχθνια κε έλαλ ρακειφηεξν κηζζφ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο γεγνλφο πνπ δηαησλίδεη θαη κεγεζχλεη ην 

θαηλφκελν ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ. 
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     Οη Boheim , Hofer θαη Zulehner (2007)  εμέηαζαλ εκπεηξηθά ηνπο 

κηζζνχο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ Απζηξία γηα ηα έηε 1983 

έσο 1997 .Δπίζεο  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν δηάζπαζεο κηζζψλ 

Oaxaca & Blinder(1973) κέηξεζαλ ην πνζφ ηεο δηάθξηζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο . Βάζεη ηεο ηερληθήο ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ην 1997 απνδίδνληαλ ζε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζε 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 86% ελψ απνδίδνληαλ ζε πνζνζηφ 20,5% ζην 

πξνβάδηζκα ησλ αλδξψλ σο πξνο ηηο απνδφζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ.Δπηπξφζζεηα ε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ ησλ γπλαηθψλ απφ ην 1997 έσο ην 1983 ζπλεηζέθεξε ζηελ 

κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο απηήλ ηελ δεθαπεληαεηία κφλν 2,2  

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

         χκθσλα κε ηνλ Meng(1998) ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα ( TVP3 sector)ζηελ Κίλα επεξέαζε ηελ ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε ησλ  κηζζνινγηθψλ 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηνπο. Μάιηζηα ην 1985 ν ηνκέαο TVP  δελ 

ειέγρνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηελ θπβέξλεζε 

φπσο ζπλέβαηλε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αιιά 

πξνζαλαηνιίδνληαλ επίζεο θαη πξνο ηελ αγνξά. Δπνκέλσο  ππήξμαλ 

δπν ηχπνη αγνξάο , ν απζηεξά ειεγρφκελνο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αγνξά . 

          Αλακθηζβήηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Meng(1998) ππήξμαλ θάπνηεο 

απνθιίζεηο  ζην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δπν ηχπσλ αγνξάο. 

ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο (market oriented sector) ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ήηαλ 0.29 κνλάδεο  κεγαιχηεξν απφ ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα πνπ ππήξρε ζηνλ ηνκέα πνπ δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αγνξά (tightly controlled sector) ( ε 

δηαθνξά ησλ κηζζψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αληηζηνηρνχζε ζε 0.19 

κνλάδεο). Παξά ηελ χπαξμε πςειφηεξνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζηνλ 

ηνκέα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αγνξά, νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο 

ήηαλ πεξηζζφηεξν έληνλεο ζηνλ ηνκέα πνπ δελ επηδίσθε ηελ δηεχξπλζε 

ηνπ ζηελ αγνξά .πγθεθξηκέλα νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

ζηνλ ηνκέα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αγνξά αληηζηνηρνχζαλ 

ζρεδφλ ζην κηζφ ,  43.3%  απφ ην πνζνζηφ δηάθξηζεο πνπ ίζρπε ζηνπο 

ηνκείο πνπ δελ ζηφρεπαλ ζηελ αγνξά –tightly controlled sectors ην 

νπνίν θαη ήηαλ 86.9%   .Ο Meng (1998) ππνζηήξηδε φηη νη κηθξφηεξεο 

κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ηνπ ηνκέα TVP  πνπ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ 

αγνξά αληαλαθινχλ κηα θηιειεχζεξε πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζηφρεπε ζηελ απνδέζκεπζε ηνπο απφ πνιηηηζηηθά θαηάινηπα θαη     

ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχζαλ ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ .  

  
3  

[TVP sector : township village or privately –owned enterprises , rural industrial sector ( 

αγξνηηθφο βηνκεραληθφο ηνκέαο)]  
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  ηα πιαίζηα απηνχ  ηνπ ηνκέα (market oriented sector) ζπληειέζηεθαλ 

αμηφινγεο πξνζπάζεηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ . Οη εξγαδφκελνη σο 

επί ην πιείζηνλ θξίλνληαλ βάζεη ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ 

θαη φρη βάζεη ηνπ θχινπ ηνπο. Δπνκέλσο ν TVP ηνκέαο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αγνξά ζπκβάδηδε  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηνλ ηνκέα TVP  πνπ δελ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ αγνξά ζηηο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ηεο Κίλαο πνπ νξακαηίδνληαλ ηελ δεκηνπξγία 

κηαο αγνξάο εξγαζίαο απαιιαγκέλεο απφ κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο 

ελάληηα ζην γπλαηθείν θχιν.Σέινο νη γεληθφηεξεο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο  πνπ ζπλέβεζαλ ζε επηρεηξήζεηο αγξνηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ 

ηνκέα -TVP είηε ζε κεγαιχηεξν είηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε άιιεο,  ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ εμεγήζεθαλ,  εθηφο ηεο χπαξμεο ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ θαη απφ ηελ κνλνςσληαθή ηνπο  δχλακε ζε  πνιιέο 

πεξηνρέο ζηελ Κίλα. Γεδνκέλνπ ησλ πεξηνξηζκέλσλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πεξηιάκβαλε ηα ζηελά φξηα ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κίλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επξχηεξα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα θαη ηελ κεξνιεπηηθή ζηάζε ελάληηα ζηηο ηθαλφηεηεο ησ λ 

εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ ζπλεηζέθεξαλ ζηνλ ζπκβηβαζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ρακειφηεξα επίπεδα κηζζψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ 

δηαηψληζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ.Δπίζεο νη κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ζηνλ  αγξνηηθφ φκσο ηνκέα- TVP  απνηχπσλαλ ηηο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ βξίζθνληαλ βαζηά ξηδσκέλεο θπξίσο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κίλαο . Μάιηζηα ζην παιαηφ ζχζηεκα θνηλφηεηαο 

ζηελ Κίλα ( commune system) ππήξρε άγξαθνο λφκνο πνπ ππνδείθλπε 

ρακειφηεξνπο κηζζνχο  γηα ηηο γπλαίθεο , πεξίπνπ  θαηά δπν κνλάδεο 

ιηγφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο παξά ηελ ηζνδχλακε πξνζθνξά εξγαζίαο.  

          χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Becker (1957) ε αληαγσληζηηθφηεηα 

σο απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ δεκηνπξγεί θιίκα 

κηζζνινγηθήο ηζφηεηαο θαη κεηψλεη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ. ε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ νη δηαθξίζεηο είλαη δαπαλεξέο 

θαη ππάξρεη θίλδπλνο εθηφπηζεο απφ ηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαπξάηηνπλ δηαθξίζεηο. Δπνκέλσο θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο νη 

δηαθξίζεηο κεηξηάδνληαη θαη ηειηθά επέξρεηαη κηζζνινγηθή 

ηζφηεηα(Becker 1957 “employer taste for discrimination”).Ωζηφζν 

ζχκθσλα  κε ηελ El-Hamidi (2008) ζηελ Αίγππην ζηνπο εκπνξεχζηκνπο 

ηνκείο  (φπσο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ κεηαπνίεζε) ην 2006, ζην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ  ππήξμε 

ζαθήο κεξνιεςία θαη εχλνηα πξνο ηνπο άλδξεο εξγαδνκέλνπο.Σν 

κηζζνινγηθφ ράζκα πνπ νθεηιφηαλ ζηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ αληηζηνηρνχζε ζε 162%.Βέβαηα ην γεγνλφο φηη νη κηζζνινγηθέο 
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αληζφηεηεο πνπ απνδίδνληαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε  αξλεηηθφ αξηζκφ , -62% ζήκαηλε φηη ε 

ακνηβή ησλ γπλαηθψλ έπξεπε λα είλαη πςειφηεξε απφ εθείλε ησλ 

αλδξψλ ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπο ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ .Δπίζεο ζχκθσλα  κε ηελ El-Hamidi ε ζπγθέληξσζε 

κεγάινπ κέξνπο  ησλ γπλαηθψλ ηεο  Αηγχπηνπ ζε εκπνξεχζηκνπο ηνκείο 

έληεηλε θαη εληαηηθνπνηνχζε ηηο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο .Δπνκέλσο ε 

κεγέζπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ 

απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ πξνεξρφκελνπ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ. ην Μεμηθφ βέβαηα ζχκθσλα κε ηνπο Artecona & 

Cunningham (2002) ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο εμαηηίαο ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ νδήγεζε ζε κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ.  

       χκθσλα κε ηνπο Zhang & Dong (2008) , ε βηβιηνγξαθία θηλήζεθε 

πξνο δπν αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ηεο Κίλαο (πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970)  ζηηο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο. Η πξψηε θαηεχζπλζε  

απνξξέεη απφ ηηο Κνκθνπθηαλέο παηξηαξρηθέο αμίεο γηα ηελ ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ηεο Κίλαο. Έηζη ν Gustafsson & Li (2000) 

ππνζηήξημε ηελ αχμεζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηηο  αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κίλαο. Ωζηφζν 

ζχκθσλα κε ηνλ Becker (1971) ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο σο 

απνηέιεζκα ηνπ αλνίγκαηνο ηεο Κίλαο ζηηο μέλεο αγνξέο θαηέζηε 

ηξνρνπέδε γηα ηνπο εξγνδφηεο λα δηαπξάηηνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ . 

        Δπίζεο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Δζληθνχ Γξαθείνπ ηαηηζηηθήο ηεο Κίλαο γηα ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ( 

World Bank) ε ηδηνθηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εθείλε πνπ ηειηθά 

θαζνξίδεη ηελ χπαξμε κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ . Η εμεηαδφκελε πεξίνδνο , απφ ην 1998 έσο ην 2000 

αθνξνχζε 10 (δέθα) κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο θαη θιάδνπο  

βηνκεραληθψλ ππεξεζηψλ ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα -πφιεηο ηεο 

Κίλαο δειαδή  ζην Πεθίλν , ην Σηεληζίλ ,ζηελ αγθάε , ζηελ 

Κνπαλγθηζφνπ θαη ηελ Σζελγθηνχ. ηηο εγρψξηεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

[domestic privately owned enterprises] πνπ ε ηδηνθηεζία ηδησηηθψλ 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ αληηζηνηρεί πάλσ απφ ην 50% νη γπλαίθεο 

πθίζηαληαη δηάθξηζε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νη κηζζνί ηνπο είλαη 

ρακειφηεξνη απφ ην νξηαθφ πξντφλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε νη επηρεηξήζεηο 

πνπ θαηέρνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ησλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ δειαδή νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο  [ state-owned 

enterprises]  δελ ππέδεημαλ κεξνιεπηηθή ζηάζε ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ελψ κάιηζηα ηνπο παξείραλ επηρνξήγεζε. 

Γειαδή νη κηζζνί πνπ ηνπο παξείραλ αλ θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 50% 
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ησλ κηζζψλ ησλ αλδξψλ , ήηαλ πςειφηεξνη απφ ηε αμ ία ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο ηνπο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Zhang & Dong(2008) νη 

εξγαδφκελνη δελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο νχηε ζηηο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο νχηε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά 

.Δπνκέλσο ε αγνξά πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ηα πξντφληα ηεο Κίλαο είηε 

είλαη ε εγρψξηα είηε είλαη ε μέλε δελ θαζνξίδεη ηελ χπαξμε κηζζνινγηθψλ 

δηαθξίζεσλ. 

             χκθσλα κε ηνπο Canton & Verheul (2009) νη δηαθνξέο ζηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ απνδίδεηαη θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

δηαρσξηζκφ .ηα πιαίζηα ηνπ νξηδφληηνπ δηαρσξηζκνχ νη κηζζνινγηθέο 

αληζφηεηεο εμεγνχληαη απφ ηελ χπαξμε  δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ. Βέβαηα νη Gattiker & 

Cohen (1997) ππνζηήξημαλ ηελ χπαξμε κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ θαη 

εληφο ησλ επαγγεικάησλ. Παξαδφμσο αθφκε θαη ζηα παξαδνζηαθά 

γπλαηθνθξαηνχκελα επαγγέικαηα νη ακνηβέο ησλ αλδξψλ ππεξέρνπλ 

ησλ ακνηβψλ ησλ γπλαηθψλ. Μεξίδην επζχλεο γηα ηηο ρακειφηεξεο 

ακνηβέο ηνπο απνδφζεθε θαη ζηηο επηινγέο ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ. 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο Niederle & Vesterlund (2007) νη ίδηεο νη  

γπλαίθεο θαηαηάζζνληαη ζε ρακειά ακεηβφκελα επαγγέικαηα ιφγσ ηεο 

απνζηξνθήο ηνπο απφ εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ θπξίαξρα ζηνηρεία 

είλαη ν ζπλερήο αληαγσληζκφο θαη νη πςεινί ηφλνη. Με αληάιιαγκα έλα 

αξκνληθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ,δειαδή ην  «ηδαληθφ » 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα εθείλεο  δηαηίζεληαη λα θεξδίδνπλ ιηγφηεξα 

ρξήκαηα. Οη Hultin & Szulkin (1999) αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο αμηνινγηθέο 

δηαθξίζεηο .Δπεηδή ε αμία ηεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ απνηηκάηαη 

ιηγφηεξν, ηα άηνκα πνπ δνπιεχνπλ ζε γπλαηθνθξαηνχκελα επαγγέικαηα 

ζα ακείβνληαη θαη κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο (Ostroff & Atwaten 2003). 

ηα πιαίζηα ηνπ θάζεηνπ δηαρσξηζκνχ νη γπλαίθεο πθίζηαληαη 

καηανεµηηική δηάθξηζε θαζψο ε εθπξνζψπεζε ηνπο ζε πςειέο 

ηεξαξρηθά ζέζεηο απαζρφιεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε (Hultin & Szulkin 

1999). Δπηπξφζζεηα νη Canton & Verheul (2009) δηαπίζησζαλ φηη νη 

γπλαίθεο ακείβνληαη κε πςειφηεξνπο κηζζνχο  ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εξγνδφηεο ηνπο είλαη άλδξαο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ηνπο 

είλαη γπλαίθα αιιά νη κηζζνινγηθέο απνθιίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ δπν θχισλ  ζηελ πεξίπησζε απηή ππέξ ησλ αλδξψλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη αγεθχξσηεο. Δπνκέλσο ην θφζηνο ηεο δηάθξηζεο πνπ νη ίδηεο 

πθίζηαληαη  αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ πςειφηεξε ακνηβή πνπ ηνπο 

παξέρεηαη . 

           χκθσλα κε ηελ λενθιαζηθή  ζεσξία ηνπ Becker (1959)  ζε φξνπο 

αλνηρηήο νηθνλνκίαο θαη απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ νη κηζζνινγηθέο  

δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ θαζίζηαληαη δαπαλεξέο γηα ηνπο 

εξγνδφηεο θαη καθξνπξφζεζκα επέξρεηαη ε εμάιεηςή ηνπο. Οη Black & 

Brainered (2002) ζε κειέηε κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ ησλ Ηλσκέλσλ 
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Πνιηηεηψλ κε κεησκέλν εγρψξην αληαγσληζκφ αιιά απμεκέλν 

αληαγσληζκφ απφ ηα εηζαγφκελα πξντφληα δηαπίζησζαλ επίζεο 

κεησκέλεο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Αληίζεηα,  

ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ Hellerstein et al.(1997) γηα ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δελ κπνξεί λα επέιζεη κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ 

δηαθξίζεσλ κέζσ ηεο επίδξαζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο . χκθσλα 

κε ηνπο Berik, Rodgers & Zveglich  (2004) παξά ηελ κεγαιχηεξε 

αλνηρηφηεηα  ηνπ εκπνξίνπ θαη θαη επέθηαζε ηνλ εληνλφηεξν 

αληαγσληζκφ ζε επίπεδν βηνκεραληθνχ ηνκέα  ζηελ Σατβάλ, ν ιφγνο 

κηζζψλ γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ παξνπζίαζε κείσζε απφ 66% ην 1981 

ζε 60% ην 1993( αχμεζε ησλ δηαθξίζεσλ –αληίζεηα κε ηελ ζεσξία ηνπ 

Becker (1957)).Δπηπξφζζεηα παξφιν πνπ ζηελ Σατβάλ  ην ζπλνιηθφ 

εκπφξην (θαη νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο ) απφ ην 1981 έσο ην 1999 

απμήζεθε θαη ζηηο ζπγθεληξσκέλεο θαη ζηηο κε ζπγθεληξσκέλεο 

βηνκεραλίεο θαη παξά ηελ αχμεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

γπλαηθψλ,  ππήξμε αχμεζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο 

ηνπο. Δπνκέλσο νη Berik, Rodgers & Zveglich (2004)  δηαπίζησζαλ ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζεσξία ηνπ Becker(1957), φηη νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο 

αλάκεζα ζηα δπν θχια ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ αλνηρηφηεηα ζην μέλν 

εκπφξην θαζψο ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ζηελ 

Σατβάλ ζπκβάδηδε ρξνλνινγηθά κε ηελ αχμεζε  ηνπ ππνιεηπφκελνπ 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ην 1990 (δειαδή ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο 

πνπ δελ εμεγείηαη απφ δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα –residual wage 

gap). 

        Οη Hossain & Tisdell (2005) νη νπνίνη εμέηαζαλ ην   κηζζνινγηθφ 

ράζκα ζε 16 θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο ζην Μπαγθιαληέο 

ππνζηήξημαλ φηη νη γπλαίθεο θεξδίδνπλ θαηά 20% ρακειφηεξνπο κηζζνχο  

απφ ηνπο άλδξεο αλά έηνο, κέξνο ηνπ νπνίνπ εμεγείηαη απφ ην 

ρακειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ. Ο Asadullah (2005) 

δηαπίζησζε επίζεο κεγάιν πνζνζηφ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο παξά ην 

γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ππεξείραλ ησλ αλδξψλ σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Μάιηζηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμεγήζεη ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο , δειαδή αλ απνδίδεηαη ζην 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ ή ζηελ δηάθξηζε, εμέθξαζε 

ηελ αλάγθε δηάζπαζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζε : 

 δηαθνξέο ζε ραξαθηεξηζηηθά/πξνηθνδνηήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ παξαγσγή  

 ζε δηαθνξέο ζηηο απνδφζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ /ησλ 

πξνηθνδνηήζεσλ απηψλ(δηάθξηζε).  

Ο Al-Samarrai (2007) βαζηδφκελνο ζε Έξεπλα γηα ηα έζνδα θαη ηηο 

δαπάλεο γηα ηα λνηθνθπξηά δηαπίζησζε φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα 

κεηψζεθε ζην Μπαγθιαληέο απφ 52% ην 2000 ζε 32% ην 2005 εμαηηίαο 

ηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ γπλαηθψλ. Μάιηζηα ην 
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2000 ην 31 % ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο νθεηιφηαλ ζε δηαθνξέο ζηα  

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη ην ππφινηπν 69% 

νθεηιφηαλ ζηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Βέβαηα ην 2005 

ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο νθεηιφηαλ ζε 

δηαθνξέο ζηηο απνδφζεηο ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά , δειαδή ζηελ 

δηάθξηζε. 

               Βάζεη έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007   γηα ηνπο 

κηζζνχο απφ ην ηαηηζηηθφ Γξαθείν ηνπ Μπαγθιαληέο ζε 36 βηνκεραλίεο 

ν Kapsos  (2008) δηαπίζησζε φηη ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ ράζκα 

αληηζηνηρεί ζε 22.5%. Σν -4.2% νθεηιφηαλ ζε δηαθνξέο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δπν θχισλ πνπ ζεκαηνδνηεί φηη νη κηζζνί 

ησλ γπλαηθψλ έπξεπε λα είλαη πςειφηεξνη απφ ηνπο κηζζνχο ησλ 

αλδξψλ  αλ δελ ππήξρε  ην πνζνζηφ 26,8% πνπ αλαθεξφηαλ ζηηο  

απνδφζεηο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή ζηελ δηάθξηζε θαη  πνπ 

ζπλεηζέθεξε ηειηθά ζηελ κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ γπλαηθψλ. Σν 

ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο πνπ ζπληεινχζε ζηελ 

κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ γπλαηθψλ νθείιεηαη ζε δηαζηήκαηα απνπζίαο 

ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

αιιά θαη ηελ απαζρφιεζε πνιιψλ γπλαηθψλ ζε ηνκείο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο .Μεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεγνχλ ην 

ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ ράζκα ,ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ 

είλαη πςειφηεξν απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αλδξψλ θαη 

επνκέλσο ηείλεη λα κεηψλεη ην κηζζνινγηθφ ράζκα 3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο.  

            Δπίζεο ν Kapsos (2008) , δηαρψξηζε ην κηζζνινγηθφ ράζκα πνπ 

νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηηο ζρεηηθέο πξνηθνδνηήζεηο θαη ζε δηαθνξέο 

ζηηο απνδφζεηο απηψλ ησλ πξνηθνδνηήζεσλ δειαδή ζηελ δηάθξηζε γηα 

θάζε κηα βηνκεραλία μερσξηζηά θαη γηα θάζε έλαλ παξάγνληα. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην δηαρσξηζκφ ,  νη δηαθνξέο σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ 

ράζκαηνο ζε μελνδνρεηαθέο βηνκεραλίεο θαη εζηηαηφξηα , ζηηο 

θαηαζθεπέο , ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο , ζε κεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο , ζε βηνκεραλίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο , 

ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή κέξηκλα θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο. Δπίζεο νη 

επαγγεικαηηθέο δηαθνξέο κεηψλνπλ ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο   , ζε μελνδνρεηαθέο βηνκεραλίεο θαη εζηηαηφξηα θαη ζε 

άιιεο ππεξεζίεο γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ πξνηίκεζε θαη ηελ θαηαλνκή  

ησλ γπλαηθψλ ζε πςειά ακεηβφκελα επαγγέικαηα  ζε απηέο ηηο 

βηνκεραλίεο (Γπάθημα 4).Αλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν  δηαρσξηζκφ ε 

ειηθία απμάλεη ην κηζζνινγηθφ ράζκα  ζε φιεο ηηο βηνκεραλίεο εθηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Σέινο νη απνδφζεηο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ  εθπαίδεπζε ζε βηνκεραλίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο 

είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο απνδφζεηο ησλ αλδξψλ θαζψο ην 
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κηζζνινγηθφ ράζκα κεηψλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο(Γπάθημα 

5). 

 

 
 Γπάθημα 4. πλεηζθνξά ησλ δηαθνξψλ ησλ πξνηθνδνηήζεσλ κεηαμχ ησλ δπν 

θχισλ ζηελ δεκηνπξγία  κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζε επηά  βηνκεραλίεο ζην 

Μπαγθιαληέο . 

 

 

 

 

 

 

 
  Γπάθημα 5. πλεηζθνξά ησλ δηαθνξψλ ησλ ζρεηηθψλ απνδφζεσλ κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζηελ δεκηνπξγία κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζε επηά βηνκεραλίεο ζην 

Μπαγθιαληέο.  
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         Δπηπξφζζεηα   αλάκεζα ζε 21 ρψξεο  ηνπ ΟΟΑ ε  Κνξέα θαηέρεη 

ηα πξσηεία αλαθνξηθά κε ηηο κεγαιχηεξεο κηζζνινγηθέο απνθιίζεηο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα (ΟΟΑ, 1999) . Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηνπο 

Jung &  Choi (2004)  ην 1998 ε ακνηβή ησλ γπλαηθψλ ζηελ Κνξέα ζε κε 

γεσξγηθέο πεξηνρέο αληηζηνηρνχζε ζε ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ακνηβήο 

ησλ αλδξψλ .Η χπαξμε απηή ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ 

δπν θχισλ αληαλαθιά ηελ θαηψηεξε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηεο Κνξέαο. Δπίζεο ην κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο πνπ 

νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο ζηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο  αλάκεζα ζηα 

δπν θχια εμεγείηαη θαη απφ ηελ ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ . 

Γειαδή ζχκθσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνγέλεηαο νη δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην αλάκεζα ζηα δπν θχια θαη κε ηηο 

νπνίεο θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ θαη λα ηηο 

απνδερηνχλ(Mincer &  Polachek , 1974) . Σν κέξνο ηνπ ράζκαηνο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε  απνδφζεθε σο πξνθαηάιεςε θαη πξνηίκεζε 

πξνο άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο (Becker, 1957).  

Βέβαηα ην γεγνλφο φηη ε δηάθξηζε κεηξάηαη σο ην ππνιεηπφκελν 

κηζζνινγηθφ ράζκα ,ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πνπ εηζήγαγε ν Oaxaca 

(1973), φπνπ δελ απνδίδεηαη ζηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ  ίζσο 

ελέρεη θαη θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη εμνινθιήξνπ κε 

ηελ δηάθξηζε αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ θαζίζηαηαη αδχλαηνλ λα κεηξεζεί ζε 

πνζνζηηαία θιίκαθα. 

             Δπίζεο νη Jung & Choi (2004) βαζηδφκελνη ζε Έξεπλα γηα ηελ 

δνκή ησλ κηζζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ην 1997 θαη ην 2001 ζε 

κε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο  δηαπίζησζαλ φηη νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο 

είλαη κηθξφηεξεο  ζε βηνκεραλίεο κε πςειή ηερλνινγία  θαη άξηην 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (knowledge based industries )ζπγθξηηηθά 

κε βηνκεραλίεο πνπ ε γλψζε δελ απνηειεί ηνλ θχξην ππιψλα θαη ην 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηνπο . πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή ησλ 

Oaxaca &Ramson (1994) ην 2001 ζε θαηαζθεπαζηηθέο  βηνκεραλίεο 

πςειήο ηερλνινγίαο θαη γλψζεο  φπσο ζε  ειεθηξηθά είδε ,ζηνπο 

κεραληθνχο εμνπιηζκνχο  θαη ρεκηθψλ νπζηψλ νη κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο αληηζηνηρνχλ ζε 0.12 % ελψ ζε άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο φπσο πιαζηηθά πξντφληα , πθαληνπξγηθά πξντφληα θαη 

ειαζηηθά νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο αληηζηνηρνχλ ζε 0.31%. Σέινο 

αλαθνξηθά κε αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο , ην επάγγεικα ηνπ Σερληθνχ ην 2001 πνπ απαηηεί πςειή 

εμεηδίθεπζε αληηζηνηρεί ζε πνιχ ρακειή κηζζνινγηθή δηάθξηζε δειαδή 

πεξίπνπ ζε 0.04 % θαη 0.06 % ηφζν ζηηο βηνκεραλίεο κε πςειή 

ηερλνινγία φζν θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο  .Βέβαηα πςειά πνζνζηά 
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αληηζηνηρνχλ ζε επαγγέικαηα  πνπ δελ απαηηνχλ πςειέο γλψζεηο  

φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο εξγάηεο (0.23%) θαη  ηνπο πσιεηέο (0.36%) . 

         χκθσλα κε ηελ Pena –Boquete (2005) ην 1995  ε Γαιηθία4  είρε 

ην κηθξφηεξν κηζζνινγηθφ ράζκα ζπγθξηηηθά κε άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο (19,20%).Παξάιιεια φκσο ζηελ Ιξιαλδία θαη ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ηα πνζνζηά ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ην 1995  

αληηζηνηρνχζαλ ζε 34.3% θαη ζε 35.2% (Gannon et. al., 2004 ). Βέβαηα 

νη Gradín, Arévalo θαη Otero (2003) κειεηψληαο ηηο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή δηάζπαζεο πνπ εηζήγαγε ν 

Oaxaca(1973) ππνζηήξημαλ φηη  ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηελ Γαιηθία 

ήηαλ 17% εθ ηνπ νπνίνπ ην 86.9% απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε θαη ην 

13.2% ζε δηαθνξέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ δπν θχισλ . Η Pena –

Boquete (2005) βαζηδφκελε ζε έξεπλα γηα ηελ δνκή ησλ κηζζψλ απφ 

ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή 

δηάζπαζεο Oaxaca & Blinder (1973) ππνζηήξημε φηη νη ακνηβέο ησλ 

γπλαηθψλ ην 1995 αληηζηνηρνχζαλ ζην 80,80% ησλ ακνηβψλ ησλ 

αλδξψλ εθ ηνπ νπνίνπ ην 6,31 νθεηιφηαλ ζηα δηαθνξνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ  ζηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ. Ωζηφζν ελψ νη ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ ην 1995  

αληηζηνηρνχζαλ  ζην 80,80% ησλ ακνηβψλ ησλ αλδξψλ, ην 2002  

αληηζηνηρνχζαλ  ζην 77.77% παξά ην γεγνλφο φηη  νη δηαθνξέο ησλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψζεθαλ απφ 6,31% ζε 

5,47%.Δπνκέλσο θαη ηα πνζνζηά δηάθξηζεο απμήζεθαλ απφ 12,89% ζε 

16,76%. (Πίνακαρ 2) 

 

Πίνακαρ 2.Μηζζνινγηθή Γηάθξηζε ζηε Γαιηθία κέζσ ηεο κεζφδνπ δηάζπαζεο ηνπ 

Oaxaca  

 

 

Έηορ  
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Wh 

 

 

(Wm/Wh)5 

(σωπίρ ηην 

επίδπαζη 

ηηρ 

διάκπιζηρ ) 

 

 

Μιζθολογικό 

σάζμα πος 

οθείλεηαι ζε 

διαθοπέρ ζηα 

σαπακηηπιζηικ

ά  

 

 

Γιάκπιζη  

1995 80.80 

% 

93,69% 6,31% 12,89% 

2002 77,77 

% 

94,53% 5,47% 16,76% 

 
4
 Η Γαιηθία είλαη απηφλνκε θνηλφηεηα ηεο Ιζπαλίαο  

5 
φπνπ h → άλδξαο & m → γπλαίθα 
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               χκθσλα κε ηνπο Jeddi & Malouche(2015) βαζηδφκελνη ζε 

έξεπλα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηνλ πιεζπζκφ ην 2005 ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ Σπλεζία αληηζηνηρεί ζε 55.585 

δελάξηα Σπλεζίαο εθ ησλ  νπνίσλ ην 12.397 νθεηιφηαλ ζε δηαθνξέο ζε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην 46.188 ζηελ δηάθξηζε. Δπηπξφζζεηα αλαθνξηθά 

κε ηελ ηξηηνβάζκηα  εθπαίδεπζε ηα πνζνζηά απνθνίηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ απφ ην παλεπηζηήκην αληηζηνηρνχλ ζην 20.7% θαη ησλ 

αλδξψλ κφιηο ζην 12% . Ωζηφζν νη κηζζνί ησλ γπλαηθψλ αλ θαη ζρεηηθά 

πςεινί είλαη κηθξφηεξνη απφ ηνπο κηζζνχο ησλ αλδξψλ πνπ ζεκαίλεη φηη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππνηηκάηαη ε ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οκνίσο ν Psacharopoulos (1985) ν νπνίνο 

κειέηεζε ηα πνζνζηά απφδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο , ππνζηήξημε ηελ 

ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ έλαληη ησλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά 

απφδνζεο ζε 56 αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο .Μάιηζηα ε 

επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε πξνζδίδεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ 

αηφκνπ ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

        ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Botswana παξά ην γεγνλφο φηη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη πςειφηεξν απφ ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ αλδξψλ , θαηά κέζν φξν ε ακνηβή ησλ γπλαηθψλ είλαη 

ρακειφηεξε (Siphambe,1997).χκθσλα κε ηνπο Siphambe & 

Thokweng –Bakwena (2001) βάζεη ηεο έξεπλαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ην 1995/6 ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηελ Botswana είλαη 

πςειφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπγθξηηηθά κε ηνλ δεκφζην ηνκέα .ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο 

νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζε 66% ελψ 

ζην δεκφζην ηνκέα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ράζκαηνο νθείιεηαη ζε 

δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ  ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πνζνζηφ 67 

%.Δπνκέλσο ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη 

πεξηζζφηεξν δίθαην θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα δεκηνπξγ ίαο  

κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπεηδή φκσο ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο ζηελ Botswana δηαζέηεη κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηελ 

δηαρείξηζε ζεκάησλ απαζρφιεζεο θαη δεδνκέλεο ηεο πςειήο αλεξγίαο 

θαζίζηαηαη επθνιφηεξν λα δηαπξάμνπλ δηάθξηζε ζε βάξνο ησ λ γπλαηθψλ 

θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο (Sapsford & Tzannatos 

,1993).Δπηπξφζζεηα ζηελ Οπγθάληα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε 

(αληηζηνηρεί ζρεδφλ ζην 91 %) απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν θαη κφλν ην 

9 % νθείιεηαη ζε δηαθνξνπνηεκέλα  ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δπν 

θχισλ(Appleton et al., 1996). ηελ Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ ηφζν  ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

απφθιηζεο ησλ κηζζψλ κεηαμχ ησλ δπν θχισλ νθεηιφηαλ ζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο απνδφζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δειαδή  ζηελ 

δηάθξηζε ( ζε πνζνζηά 141 % θαη 74% γηα ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα 
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αληίζηνηρα) (Appleton et al., 1996). Βέβαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο 

Κέλπαο θαη ηεο Σαλδαλίαο ην κηζζνινγηθφ ράζκα απνδίδεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζηελ ππεξνρή ησλ αλδξψλ ζε θάπνηα νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή (Knight & Sabot ,1991). 

  χκθσλα κε ηνπο Kiker & Santos(1991), βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία 

ηνπ Πνξηνγαιηθνχ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , ην 67% ηνπ κηζζνινγηθνχ 

ράζκαηνο αλάκεζα ζηα δπν θχια ην 1985 απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε .Οη 

Gonzalez , Santos M.C.,Santos L.D.(2005) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κέζνδν Oaxaca(1973) δηαπίζησζαλ φηη ην 91% ηνπ κηζζνινγηθνχ 

ράζκαηνο ζηελ Πνξηνγαιία ην 2000 νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεγνχλ ην 

ππφινηπν κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο δειαδή  ε ζεκαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο εκπεηξίαο είλαη ακειεηέα , κφιηο ζε 

πνζνζηφ 7.3%. 

      Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο σο απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κίλαο απφ ην 1978 ζπλεηζέθεξε ζηελ κείσζε ηνπ 

αληίθηππνπ ηεο δηάθξηζεο ζηηο ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο (Liu et 

al., 2000) .Οη  Bishop et al. (2005) ππνζηήξημαλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο ζηελ Κίλα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ . Βέβαηα ν Qian ( 1996) 

δηαπίζησζε φηη ζην Πεθίλν θαη ζην Κνπαλγθηνχλγθ , πεξηζζφηεξν απφ 

ην κηζφ ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ νθείιεηαη ζε δηαθξίζεηο ζε βάξνο 

ησλ γπλαηθψλ .χκθσλα κε ηνπο Demurger & Fournier & Chen (2007) ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

δηάθξηζεο . Μάιηζηα ε δηάθξηζε ( 6%) πνπ εμεγεί ην κηζζνινγηθφ ράζκα 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζην εμσηεξηθφ ην 1998 είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηελ δηάθξηζε ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ( ζε πνζνζηφ 11.4%) . 

         Βάζεη ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ιφγσ 

θχινπ εμαξηψληαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγνδνηψλ ή ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα δηάθξηζε (Becker ,1957). Οη Liu , Meng , Zhang (2000) 

αξρηθά ππέζεζαλ φηη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Κίλαο επεξεαζκέλεο 

απφ ηηο Κνκθνπθηαλέο παηξηαξρηθέο παξαδφζεηο θαη απαιιαγκέλεο απφ 

θάζε θξαηηθή παξέκβαζε  ηζφηηκεο ηδενινγίαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κηζζψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990  παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο 

κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. ε 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φκσο νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο φληαο 

δαπαλεξέο, καθξνπξφζεζκα επέξρεηαη ε εμάιεηςή ηνπο ( Arrow, 1973) 

.Ωζηφζν  νη Liu , Meng , Zhang (2000) βαζηδφκελνη ζε κειέηεο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ πιεζπζκψλ γηα ην Σδηλάλ θαη ηελ αγθάε ην 1995 θαη ην 

1996 ππνζηήξημαλ φηη ζηηο ηδησηηθνπνηεκέλεο  επηρεηξήζεηο νη 

κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο είλαη κηθξφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Βάζεη ηεο ηερληθήο  δηάζπαζεο 

Blinder- Oaxaca(1973) ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο αγθάεο  ην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε 

ζε πνζνζηφ 95.7% . ηηο ηδησηηθέο φκσο επηρεηξήζεηο ην ράζκα 

απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 85.8%. Δπίζεο ζην 

Σδηλάλ ζηηο ζπιινγηθέο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο νη κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ήηαλ κηθξφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο  κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο 

ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ζπιινγηθέο επηρεηξήζεηο 

ην κηζζνινγηθφ ράζκα νθείιεηαη  ζηελ δηάθξηζε ζε πνζνζηφ 62.1% ελψ 

ζηηο θξαηηθέο ζε 88.7%.ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ν Meng 

(1998) o νπνίνο ππνζηήξημε φηη νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο γηα ηα δπν 

θχια ζηελ Κίλα είλαη κηθξφηεξεο ζηηο νκάδεο αγνξάο (δειαδή ζηνπο 

ηδησηηθνχο , ζπιινγηθνχο  ηνκείο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηελ 

αγνξά)  ζπγθξηηηθά κε ηηο νκάδεο πνπ δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

αγνξά (δειαδή ηνλ θξαηηθφ ηνκέα) ησλ  TVP επηρεηξήζεσλ.  

             Οη Duraisamy Μ. & Duraisamy P. (1996) βαζηδφκελνη ζηελ 

έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηνπο θαηφρνπο πηπρίσλ θαη ην Σερληθφ 

Πξνζσπηθφ ζηελ Ιλδία ( Degree Holders and Technical Personnel ) ην 

1961 -1981 ππνζηήξημαλ φηη νη ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ αληηζηνηρνχλ ζην 

96% ησλ ακνηβψλ ησλ αλδξψλ .Γηα πςειφηεξν φκσο επίπεδν 

εθπαίδεπζεο νη ιφγνη απνδνρψλ γπλαηθψλ πξνο αλδξψλ είλαη 

κεγαιχηεξνη. Σν 1981 γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ ν 

ιφγνο αληηζηνηρνχζε ζε 0.67 ελψ γηα ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο 

αληηζηνηρνχζε ζε 0.52. Μάιηζηα ηα επηπξφζζεηα έηε εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο ησλ αλδξψλ νμχλνπλ ηηο κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο  κεηαμχ ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. χκθσλα κε ηνπο Duraisamy M. & 

Duraisamy P. (1996) ε φμπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ απνθιίζεσλ 

απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε πνπ δηαπξάηηεηαη ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλέιημή ηνπο ζε αλψηαηεο επαγγεικαηηθέο βαζκίδεο  ή 

ζηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ.  Δπίζεο ην 77% ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο απνδίδεηαη ζηελ 

δηάθξηζε  πνπ ζπλαληάηαη επξέσο ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο .πγθεθξηκέλα φκσο ζηηο πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

ησλ αηφκσλ φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο 

ζπνπδέο , ην κέξνο ηνπ ράζκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε είλαη 

κηθξφηεξν ηφζν ζε επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο φζν θαη 

ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο . Γειαδή νη αλψηαηεο εθπαηδεπηηθέο ζπνπδέο 

πξνζθέξνπλ πιενλέθηεκα ζηηο γπλαίθεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

άκβιπλζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζε βάξνο ηνπο. Η 

εκπεηξία σζηφζν ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηνπ κέξνπο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε  εμαηηίαο ηεο 

ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ δίλνπλ νη γπλαίθεο ζηελ νηθνγέλεηα, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάια δηαζηήκαηα απνπζίαο απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη επνκέλσο ιηγφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία.  
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           Οη Castagnetti & Rosti (2010) βαζηδφκελνη ζε Έξεπλα γηα ηηο 

Μεηαβάζεηο ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ 

Ιηαιία ην 2007 ππνζηήξημαλ φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ αληηζηνηρεί ζε 11% ππέξ ησλ αλδξψλ . ηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο νη κηζζνί ησλ αλδξψλ ππεξβαίλνπλ ηνπο κηζζνχο ησλ γπλαηθψλ 

215, 38 επξψ. Βέβαηα ην 88% ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ απνδίδεηαη 

ζε δηαθνξέο ζε κε παξαηεξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά δειαδή ζηελ δηάθξηζε 

θαη κφλν ην 12% ζε δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δπν 

θχισλ. χκθσλα κε ηελ Eurostat (2009) νη άληζεο ακνηβέο κεηαμχ ησλ 

δπν θχισλ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ απμεκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ παξαδνζηαθά αλαιακβάλνπλ νη 

γπλαίθεο ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνπο 

Castagnetti & Rosti (2010)  κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ ζηελ Ιηαιία ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηαηηζηηθέο επηζηήκεο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε 

ζε πνζνζηφ 92,01% . ηνπο θιάδνπο φκσο ηεο Ννκηθήο ην 58.35% 

νθείιεηαη ζε δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ . Σέινο ζχκθσλα κε ηνπο  Castagnetti & Rosti (2010) νη 

άξηζηεο θαη πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ δελ ζπληζηά εθαιηήξην πςειφηεξσλ 

κηζζψλ.Μάιηζηα βάζεη ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε 

ε άπνςε φηη νη άλδξεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ 

ηηο γπλαίθεο ,έρνπλ πςειφηεξε λνεκνζχλε θαη αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ελψ θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ δηεθπεξαίσζε 

απαηηεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

       Οη Nevile & Tran –Nam (1992) ππνζηήξημαλ φηη ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα πνπ ππήξρε ζηελ Απζηξαιία ην 1979 , θαη ην νπνίν 

αληηζηνηρνχζε ζε 20% ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο δηάθξηζεο 

θαη ηεο αλεπαξθνχο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

.χκθσλα κε ηνλ Bergmann (1989) νη γπλαίθεο φληαο 

ζπλεηδεηνπνηεκέλεο γηα ην επξέσο δηαδεδνκέλν θαηλφκελν ηεο 

δηάθξηζεο πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζην γπλαηθείν θχιν ζηελ απαζρφιεζε 

, επηιέγνπλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ρακειά ακεηβφκελα επαγγέικαηα , 

δειαδή δελ επηδηψθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ελψ ε ζπλερήο 

θαηάξηηζε θαη ε επηπξφζζεηε εκπεηξία δελ απνηειεί θχξηα 

πξνηεξαηφηεηά ηνπο .Ο Fuchs (1989) φκσο  ππνζηήξημε φηη νη 

ρακειφηεξεο απνδφζεηο ησλ γπλαηθψλ ζε επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απαζρφιεζε φπσο επηπξφζζεηε εξγαζηαθή εκπεηξία δελ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηάθξηζεο αιιά ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο ησλ 

γπλαηθψλ . Δπνκέλσο , ζχκθσλα κε ηνλ Langford (1995) ,  επεηδή νη 

ξφινη πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηηο γπλαίθεο ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ 

είλαη πνιιαπινί θαη επεηδή θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηνχο κε 
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επηηπρία , νη ίδηεο επηιέγνπλ λα απαζρνιεζνχλ ζε επαγγέικαηα κε 

κηθξέο απαηηήζεηο θαη πνπ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνπζηάδνπλ 

κεγάια δηαζηήκαηα ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο δηαθχβεπζεο ηεο ζέζεο 

ηνπο. Δπηπξφζζεηα ν Langford (1995) βαζηδφκελνο ζηελ Απζηξαιηαλή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία γηα ηελ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Γηαλνκήο πνπ 

αθνξνχζε ρξνληθά ην  1990 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν δηάζπαζεο 

Neumark (1988) ππνζηήξημε φηη ην 49% ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ 

απνδίδεηαη ζηελ δηάθξηζε θαη ην 51% ζε δηαθνξέο ζε ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή.  

       χκθσλα κε ηνπο Nevile & Tran –Nam (1992) ην κέξνο ηνπ 

ράζκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε ζηελ Απζηξαιία ηφζν γηα ηηο 

γπλαίθεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη παηδηά  φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δελ 

έρνπλ απνθηήζεη παηδηά είλαη ζρεδφλ ην ίδην , 10% θαη 8.6% αληίζηνηρα . 

Δπίζεο νη δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη παηδηά  εμεγνχλ ηηο κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο( νη 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 19,2% ) ζε αξθεηά πςειφ  πνζνζηφ , ηεο 

ηάμεσο 9.2% ζρεδφλ  δειαδή ην κηζφ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο . 

Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηνπο Nevile & Tran –Nam(1992) φηαλ  ε θχξηα  

πξνηεξαηφηεηα  ησλ γπλαηθψλ είλαη   λα  απνθηήζνπλ  παηδηά ηίζεηαη  ζε 

δεχηεξε κνίξα ε επηδίσμε επέλδπζεο  ζε απνδφζεηο αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ .Δπίζεο  νη Riach & Rich (1987) ππνζηήξημαλ φηη ην κέξνο 

ηνπ ράζκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάθξηζε είλαη κεγαιχηεξν ζηνλ 

ηδησηηθφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο Απζηξαιίαο .  

               χκθσλα κε ηνπο England & Mc. Reary (1986) επεηδή νη γπλαίθεο 

είλαη ιηγφηεξν θνηλσληθνπνηεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο , ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο ζεσξνχληαη ππνβαζκηζκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ πθίζηαληαη δηάθξηζε 

.Δπίζεο νη Ashraf J. & Ashraf B. (1993) βαζηδφκελνη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή έξεπλα ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ πφιε Ραβαιπίληη , ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηνπ Παθηζηάλ , γηα ην 1975 ππνζηήξημαλ φηη 

νη άληζεο ακνηβέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληαλαθινχλ ηηο 

δηαβξσκέλεο θαη αλεπαξθείο δεμηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ ιφγσ κεγάισλ 

δηαζηεκάησλ απνπζίαο ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Σειηθά βαζηδφκελνη ζηελ ηερληθή δηάζπαζεο Oaxaca 

(1973) ζηελ πφιε Ραβαιπίληη νη ακνηβέο ησλ αλδξψλ είλαη 65.14% 

πςειφηεξεο απφ ηηο ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ. Οη κηζζνινγηθέο απηέο 

αληζφηεηεο απνδίδνληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ δηάθξηζε ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ (38,42%) θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε δηαθνξέο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

παξαγσγή ( 26,72). 

           Οη Hahn θαη Wilkings(2013) ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα  ηα νπνία 

ζπιιέρηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ Ννηθνθπξηνχ , ηνπ 

Δηζνδήκαηνο θαη ηεο Γπλακηθήο ηεο Δξγαζίαο ζηελ Απζηξαιία ( 

Household , Income and Labour Dynamics in Australia -HILDA ) ην  
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2008 θαη ην 2010 , αθνξνχζαλ άηνκα ειηθίαο 15 ( δεθαπέληε ) εηψλ θαη 

πάλσ κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο ζηελ 

απαζρφιεζε. Σν 2008 ην 6.1 % ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ 

βηψζεη πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπο φηαλ αηηήζεθαλ 

πξνο ζέζεηο απαζρφιεζεο ελψ κφιηο ην 0.4 % δήισζε φηη ε δηάθξηζε 

ζε βάξνο ηνπο ζπλέβε ιφγσ ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο πεπνίζεζεο. 

Ωζηφζν  βάζεη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο νη 

γπλαίθεο πθίζηαληαη δηάθξηζε ζε πνζνζηφ 9.1 %,  κεγαιχηεξν απφ ην 

πνζνζηφ δηάθξηζεο πνπ πθίζηαληαη νη άλδξεο. Αλαθνξηθά κε ηηο ειηθίεο, 

ηα άηνκα ειηθίαο 55 εηψλ θαη πάλσ πθίζηαληαη ηελ κεγαιχηεξε δηάθξ ηζε 

φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο (ζε 

πνζνζηφ 26 .1 %) .Γηα ηηο ειηθίεο φκσο 15 έσο 24 εηψλ ε δηάθξηζε ζε 

βάξνο ηνπο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ κφιηο 5.3 % ζε πεξίπησζε 

πξφζιεςήο ηνπο ελψ 9.2 %ζηα πιαίζηα απαζρφιεζήο ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο . Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνπο Hahn θαη 

Wilkings (2013) νη γπλαίθεο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο 

ηνπ γάκνπ θαη ηεο απφθηεζεο απνγφλσλ έρνπλ θαηά κέζν φξν 0.2 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα βηψζνπλ πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαηά ηελ  

πξφζιεςήο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

πξννδεπηηθέο θαη απνξξίπηνπλ ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο . 

Ο ιφγνο είλαη φηη ε πξψηε θαηεγνξία γπλαηθψλ εκπλένπλ πεξηζζφηεξε 

εκπηζηνζχλε .   Μάιηζηα νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 

πέληε εηψλ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ππνζηνχλ δηάθξηζε φηαλ 

απαζρνινχληαη ήδε ζε θάπνηα ζέζε εξγαζίαο (0.066 κνλάδεο) ελψ 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ φηαλ πξέπεη λα απνθαζηζηεί ε πξφζιεςή ζε 

θάπνηα ζέζε εξγαζίαο (0.020 κνλάδεο).Η εμήγεζε δίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ζπρλά δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο εξγνδφηεο εάλ κηα 

γπλαίθα έρεη παηδηά φηαλ πξφθεηηαη λα ηελ πξνζιάβεη θαη επνκέλσο δελ 

δηαπξάηηεηαη δηάθξηζε ζε βάξνο ηεο.Όκσο φηαλ κηα γπλαίθα 

απαζρνιείηαη ήδε ζε κηα δεδνκέλε ζέζε εξγαζίαο νη απαηηήζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη ηελ θξνληίδα ελφο παηδηνχ θάησ ησλ πέληε εηψλ είλαη 

αξθεηέο γηα λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ην εξγνδφηε φηη κηα γπλαίθα έρεη 

παηδί.Δπνκέλσο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη 

επηηπρψο ηηο εξγαζηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο . Άκεζν απνηέιεζκα είλαη ε 

δηάπξαμε δηάθξηζεο ζε βάξνο ηεο .  

   χκθσλα κε ηνπο Carlsson θαη  Rooth (2006)  ην 2002 ην 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο νπεδίαο απνηειείηαη απφ κεηαλάζηεο.Η εζληθή 

δηάθξηζε είλαη φκσο ε θχξηα αηηία πνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο είλαη πςειφηεξα απφ ηα  πνζνζηά αλεξγίαο γηα ηνπο 

γεγελείο.Οη Carlsson θαη  Rooth (2006) γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο 

δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2005 

έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006.Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο: 
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ζηάιζεθαλ αηηήζεηο πξνο δεηνχκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα δεθαηξία 

δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα ζηελ ηνθρφικε θαη ην Γθνχληεκπεξγθ 

.Δπίζεο ην πείξακα αλαθεξφηαλ ζε δπν άηνκα πνπ αηηήζεθαλ  γηα ηελ 

ίδηα ζέζε απαζρφιεζεο κε ηα ίδηα ηππηθά πξνζφληα κε ηελ δηαθνξά φηη 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Αλαιφγσο κε ηελ αληαπφθξηζε 

ηνπ εξγνδφηε ζπκπεξαίλεηαη εάλ  ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ 

γεγελψλ -κεηαλαζηψλ ή φρη. Δάλ θιεζνχλ θαη ηα δπν άηνκα γηα 

ζπλέληεπμε ή θαλέλα απφ απηά ηφηε ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε .ηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ θιεζεί έλα κφλν άηνκν ηφηε ππάξρεη δηάθξηζε 

.Σειηθά παξαηεξήζεθε  φηη ην 29% ησλ εξγνδνηψλ δηαθξίλνπλ ηα άηνκα 

κε Αξαβηθφ φλνκα .Δπηπξφζζεηα νη αηηήζεηο ζηάιζεθαλ ζε 1.614 

εξγνδφηεο θαη ε θαζαξή δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ 

φπσο κεηξήζεθαλ απφ ηελ  Urban Institute (U.I.) αλέξρεηαη ζε 9.6 % 

(155†1614) 3.Δπηπξφζζεηα  ε θαζαξή δηάθξηζε (net discrimination ) 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ .Γειαδή ζηα 

επαγγέικαηα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ παξαηεξείηαη ε ηάζε 

γηα κηθξφηεξε δηάθξηζε πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. Δλδεηθηηθά γηα ην 

επάγγεικα ηεο λνζνθφκαο φπνπ ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ 

δνπιεχνπλ σο λνζνθφκεο ζηελ νπεδία είλαη 91 % ε θαζαξή δηάθξηζε 

ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη 27.3 %. Γηα ηα επαγγέικαηα φκσο πνπ 

αθνξνχλ ηηο θαηαζθεπέο ( θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο) φπνπ ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνιείηαη είλαη 1 % , ε θαζαξή δηάθξηζε είλαη 

κεγαιχηεξε , δειαδή ζε πνζνζηφ 55 %. (Carlsson θαη Rooth ,2006 ). 

 
3Net discrimination = only majority invited -only minority invited .   

                                      Number of usable tests 

 

 

 

 

             χκθσλα κε ηνπο Johnson θαη Neumark(1996) νη δηαθξίζεηο 

εμαηηίαο ηεο ειηθίαο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ αγνξά εξγαζίαο . 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία 

εξγαδνκέλσλ απφ λεφηεξνπο ειηθηαθά εξγαδνκέλνπο. Η αηηία βξίζθεηαη 

ζηελ  απαμίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη απηφ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. Σα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ National Longitudinal 

Survey ησλ ειηθησκέλσλ αλδξψλ (NLSOM), αθνξνχλ δείγκα 5020 

αλδξψλ ειηθίαο 45 έσο 59 εηψλ γηα ην 1966 θαη ειηθίαο 62 έσο 76 γηα ην 

1983 θαη εμεηάδνληαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ νη δηαθξίζεηο εμαηηίαο 

ηεο ειηθίαο ζην επίπεδν απαζρφιεζεο θαη ζηελ εθνχζηα απνρψξεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο.Σειηθά ζχκθσλα κε ηνπο 
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Johnson θαη Neumark(1996) αλαθνξέο πεξί πεξηζηαηηθψλ δηάθξηζεο 

είλαη πςειφηεξεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ειηθίαο πάλσ απφ 55 εηψλ 

(8%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ειηθίαο 55 εηψλ θαη θάησ (6 %) 

.Δπίζεο νη εξγαδφκελνη πνπ αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθφ δηάθξηζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο (37%) ζε 

ζχγθξηζε κε θάπνηνπο πνπ δελ έρνπλ αλαθέξεη θάπνην πεξηζηαηηθφ 

δηάθξηζεο ( 21%). Δίλαη επίζεο πεξηζζφηεξν πηζαλφ γηα ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ αλαθέξεη πεξηζηαηηθφ  δηάθξηζεο λα έρνπλ βηψζεη κεγαιχηεξα 

δηαζηήκαηα ζηε δσή ηνπο  πνπ δελ απαζρνινχληαη (ζε πνζνζηφ 18% 

)ζε ζχγθξηζε κε ηα  άηνκα ηα νπνία  δελ έρνπλ αλαθέξεη θάπνην 

πεξηζηαηηθφ δηάθξηζεο (11%). 

          χκθσλα κε ηνπο Ray θαη Preston(2015) ε πινχζηα νηθνλνκία ζην 

Σνξφλην αιιά θαη ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

ζπγθέληξσζε δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ θαη θπιψλ .Αλαπφθεπθην είλαη 

ην γεγνλφο φηη ε ζπλχπαξμε κεηαμχ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά έζλε ζην ρψξν εξγαζίαο ηειηθά ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ , ηελ αληηπαξάζεζε ελψ ελδπλακψλεη ηα αηζζήκαηα ηεο 

πξνθαηάιεςεο θαη ηεο δηάθξηζεο ( Blalock , 1967; Valenty θαη Sylvia , 

2004 ).ην Σνξφλην ηα πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλα 

γηα ηνπο έγρξσκνπο εξγαδνκέλνπο θαη ιηγφηεξν έληνλα γηα ηνπο 

ιεπθνχο. Η ζρεηηθή πηζαλφηεηα αλαθνξάο πεξηζηαηηθνχ δηάθξηζεο είλαη 

κεγαιχηεξε γηα ηνπο έγρξσκνπο ζπγθξηηηθά κε ηελ ζρεηηθή πηζαλφηεηα 

γηα ηνπο ιεπθνχο ( odds ratio = 4.017 >1.000). Μάιηζηα ην 26.6 % ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ αλήθεη ζε θπιεηηθή κεηνλφηεηα έρεη αλαθέξεη θάπνην 

πεξηζηαηηθφ δηάθξηζεο ζην ρψξν εξγαζίαο .Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο  

Ray θαη Preston (2015) ην γεγνλφο φηη ην 90.2 % ησλ θπιεηηθψλ 

κεηνλνηήησλ έρεη γελλεζεί ζε δηαθνξεηηθή  δειαδή ζε μέλε ρψξα απφ 

ηελ ρψξα  ππνδνρήο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ , δειαδή ζην Σνξφλην  

απνηειεί παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ ελδπλάκσζε αηζζεκάησλ 

δηάθξηζεο απέλαληί ηνπο. 

        Η αλαινγία ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ αλψηαηεο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο απμήζεθε απφ 3 % ην 1979 κφλν ζε 5% ην 1991 ( 

Fisher , 1992 ; Korn / Ferry International., 1990) .χκθσλα κε ηνπο 

Powell θαη Butterfield ( 1994) ε αίηηα πνπ ηα πνζνζηά ηνπο  ζε αλψηαηεο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο είλαη ηφζν κηθξά δελ είλαη ε έιιεηςε ησλ 

απαηηνχκελσλ θαη απαξαίηεησλ πξνζφλησλ .ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δηαπξάηηεηαη δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπο επεηδή είλαη γπλαίθεο(Morrison , 

White , Van Velson θαη the Center for Creative Leadership ,1987).Γηα 

ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνψζεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε αλψηαηεο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο νη Powell θαη Butterfield( 1994) ρξεζηκνπνίεζαλ  

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ . Σα δεδνκέλα αθνξνχζαλ απνθάζεηο δηνξηζκνχ 
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αηφκσλ ζηελ Αλψηαηε Δθηειεζηηθή Τπεξεζία (Senior Executive 

Service) , δειαδή ζε αλψηαηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηελ πεξίνδν κεηαμχ 

Ιαλνπαξίνπ 1987 έσο Φεβξνπάξην 1992 . Τπήξραλ δπν ζηάδηα θαηά ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αηηνχλησλ.Αξρηθά ηα πξνζφληα φισλ ησλ 

αηηνχλησλ δηαρσξίδνληαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζε ρακειά , κέηξηα θαη ζε 

πςειά . Μφλν νη αηηνχληεο κε ηα πςειά πξνζφληα ζα αλαθέξνληαλ 

ζηνλ αξκφδην , ν νπνίνο θαη ηειηθά ζα έθξηλε εάλ  ηα άηνκα απηά ζα 

πεξλνχζαλ απφ ηελ δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο γηα 

λα επηιεγνχλ ηειηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε απαζρφιεζεο .Απφ 

ηνπο  438 αηηνχληεο ηειηθά κφλν νη 258 ζεσξήζεθαλ φηη πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα πεξάζνπλ ζην επφκελν ζηάδην .Με βάζε ηελ 

έξεπλα απηή εμεηάζηεθε  ε νξζφηεηα ηεο ππφζεζεο : φηη ε  κεηαβιεηή 

πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην θχιν ηνπ 

αηηνχληνο (άλδξαο ,γπλαίθα) επεξεάδεη έκκεζα ηηο απνθάζεηο 

πξφζιεςεο ησλ αηφκσλ ζε αλψηαηεο ζέζεηο δηνίθεζεο . Γειαδή εάλ νη 

γπλαίθεο κεηαρεηξίδνληαη ιηγφηεξν επλντθά απφ ηνπο  άλδξεο γεγνλφο 

πνπ εμεηάζηεθε ζε κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία (φπσο 

πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε ηκήκαηα πξφζιεςεο θ.α.).Αλαθνξηθά κε ηα 

258 άηνκα ηα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα 

ηηο γπλαίθεο αληηζηνηρνχλ  ζε 20, 53 % , ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ 

αληηζηνηρεί γηα  ηνπο άλδξεο (22, 64%). Παξφιν απηά ζχκθσλα κε ηνπο 

Powell θαη Butterfield(1994) ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απαζρνινχληαλ πξφζθαηα ζε θάπνην  ηκήκα πξφζιεςεο /εθκίζζσζεο  

είλαη κεγαιχηεξν (67 , 44% ) απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ 

(57 , 67 %). Δπνκέλσο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην θχιν ηνπ αηηνχληνο επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ζε αλψηαηεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο κεηαρεηξίδνληαο ηηο 

γπλαίθεο ιηγφηεξα επλντθά απφ ηνπο  άλδξεο. 

           Οη Shepherd θαη Levin (1973) εμέηαζαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

κεηνλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα έγρξσκσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε 

πςειφβαζκεο ζέζεηο απαζρφιεζεο φπσο δηεπζπληηθέο , ππαιιειηθέο , 

επαγγεικαηηθέο-επηζηεκνληθέο  ζέζεηο θαη ζέζεηο Σερληθνχ  πξνζσπηθνχ 

ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ  γηα ην 

δηάζηεκα 1966  θαη 1970 γηα ηελ δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ  

πεξηζηαηηθψλ δηάθξηζεο. Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο κε εηεξνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο 250 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο . 

χκθσλα ηνπο Shepherd θαη Levin (1973) ην 1966 ην πνζνζηφ  

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ππαιιειηθέο θαη δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ 1,51% ζηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο(ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο φκσο γηα ηνλ  εζληθφ  κέζν φξν αληηζηνηρνχζαλ ζε 

πνζνζηφ 9,20% ). Παξάιιεια ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  ησλ έγρξσκσλ  

αλδξψλ αληηζηνηρνχζε ζε 0,49 %  ,( ην 2/3 ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ ). 

Σα ελ ιφγσ  πνζνζηά  απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 
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ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

έγρξσκσλ αλδξψλ . Βέβαηα ηελ ρξνληθή  πεξίνδν  απφ ην 1966 έσο ην 

1970 ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ πνιχ 

κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ έγρξσκσλ 

αλδξψλ .Γειαδή  γηα ην επάγγεικα ηνπ Σερληθνχ  απφ ην 1966 -1970 

ππήξμε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απφ 1,45 % ζε 3,08 %  .Απηφ ζεκαίλεη 

φηη  ε αχμεζε απηή ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ε νπνία θπκαηλφηαλ απφ 3.26%  

ζε 3,82% . Δπηπξφζζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε  αλάιπζε πνπ αθνξνχζε   

ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηνλνηήησλ ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο  γηα 174 

κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ην 1970 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο . 

χκθσλα κε απηή ηελ αλάιπζε νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ δηαξθή 

αγαζά  ηείλνπλ λα πξνζιακβάλνπλ  ρακειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο . ηηο πξναλαθεξζείζεο επηρεηξήζεηο ε 

απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο θαη ζε ζέζεηο Σερληθνχ 

κεηψλνληαη 1,162 θαη 1,376 κνλάδεο αληίζηνηρα. Οη επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο φκσο  θαη  νη δπλαηφηεηεο  αλέιημεο είλαη πεξηζζφηεξν 

δηεπξπκέλεο ζε βηνκεραλίεο πνπ ζηνρεχνπλ θαηά θχξην ιφγν ζην 

γπλαηθείν θαηαλαισηηθφ θνηλφ . ηελ πεξίπησζε απηή ε απαζρφιεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε ππαιιειηθέο θαη δηεπζπληηθέο ζέζεηο απμάλεηαη 3,905 

κνλάδεο θαη ε απαζρφιεζε ηνπο ζε ζέζεηο Σερληθνχ απμάλεηαη 7,098 

κνλάδεο . 

          χκθσλα κε ηνπο Lucifora θαη Vigani (1990) δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ 30 Δπξσπατθέο ρψξεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έξεπλα γηα ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (European Working Condition Survey -EWCS) 

απνδεηθλχνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο 

πνπ δηαπξάηηνληαη κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ελψ 

πξφθεηηαη γηα άηνκα ειηθίαο 15 έσο 65 εηψλ . Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν πξντζηάκελνο ζε έλα επάγγεικα είλαη άλδξαο ηφηε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεί ζα είλαη θαηά θχξην ιφγν 

άλδξεο . Γειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαδφκελνη άλδξεο ζα 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 66.65 % ελψ νη  γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 33.35 

% . Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη γπλαίθα πξντζηακέλε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα .Οη γπλαίθεο πνπ ζα απαζρνινχληαη ζα 

ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά .Γειαδή νη γπλαίθεο ζα αληηζηνηρνχλ ζε 

πνζνζηφ 78 .10% ελψ νη άλδξεο ζε πνζνζηφ κφιηο 21.90% . Δπνκέλσο 

είλαη γεγνλφο φηη φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη γπλαίθα ε δηάθξηζε πνπ αθνξά 

ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο κεηψλεηαη θαηά 0.249 κνλάδεο ελψ ε  δηάθξηζε 

πνπ αθνξά ηνπο άλδξεο απμάλεηαη 0.207 κνλάδεο .Δπηπξφζζεηα ζηα 

επαγγέικαηα φπνπ ν εξγνδφηεο είλαη γπλαίθα θαη ην κεξίδην ησλ 

γπλαηθψλ είλαη πάλσ απφ ην 50 % ηφηε ε δηάθξηζε πνπ απεπζχλεηαη 

ζηνπο άλδξεο απμάλεηαη 0.413 κνλάδεο .Σα επαγγέικαηα ζηα νπνία  

κεηψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηάθξηζε (κεηψλεηαη -0.559 κνλάδεο 
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)πξνο ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη γπλαίθα είλαη 

εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Σέρλεο θαη ην Δκπφξην . Αθφκε γηα ην 

επάγγεικα ηνπ Σερλίηε φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη γπλαίθα ππάξρεη κεγάιε 

δηάθξηζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο άλδξεο (ε δηάθξηζε απμάλεηαη θαηά 

1.023 κνλάδεο ). Σέινο ζχκθσλα κε ηνπο Lucifora θαη Vigani (1990) 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία κηθξφ κεξίδην ησλ γπλαηθψλ 

θαηαιακβάλνπλ πςειφβαζκεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ελψ ππάξρνπλ 

πνιιά πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο αλαθνξηθά κε ην θχιν ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο . Σν αληίζεην παξαηεξείηαη ζηηο Βαιηηθέο ρψξεο (Ληζνπαλία , 

Δζζνλία, Λεηνλία) φπνπ ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ γπλαηθψλ 

θαηαιακβάλνπλ πςειφβαζκεο ζέζεηο ελψ ηα πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο 

είλαη κεησκέλα .  

 

 

 

5. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 

EUROSTAT 

 

5.1  Σο μιςθολογικό χϊςμα ςτην Ευρωπαώκό ϋνωςη και ςτην 

Ευρωζώνη 

 

         χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2016 παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλαθνξηθά κε ην κηζζνινγηθφ ράζκα αλάκεζα 

ζηα  δπν θχια ηφζν κεηαμχ ησλ  ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν 

θαη  κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ  ηεο ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ δψλε ηνπ 

επξψ. Καηά κέζν φξν  ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  νη 

αθαζάξηζηεο σξηαίεο απνδνρέο ησλ γπλαηθψλ (δειαδή ην κε 

πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα) ήηαλ 16,2% ρακειφηεξεο απφ ηηο 

απνδνρέο ησλ  αλδξψλ ελψ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ήηαλ  16,3 % 

.Δπίζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο  ην κηθξφηεξν 

κηζζνινγηθφ ράζκα παξαηεξήζεθε ζηελ Ρνπκαλία φπνπ νη ακνηβέο ησλ 

γπλαηθψλ  ήηαλ 5,2% ρακειφηεξεο απφ ηηο ακνηβέο ησλ αλδξψλ ελψ ην 

κεγαιχηεξν παξαηεξήζεθε ζηελ Δζζνλία . (Γπάθημα 6) 
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 Γπάθημα 6. Με πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα γηα ην 2016 (δηαθνξέο κεηαμχ 

κέζσλ αθαζάξηζησλ σξηαίσλ απνδνρψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ 

σο πνζνζηφ (%) ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ αλδξψλ).  

 

 

            5.2 Σο μιςθολογικό χϊςμα ςτην μερικό και ςτην πλόρη 

απαςχόληςη 

 

        Μεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ην κεγαιχηεξν κηζζνινγηθφ 

ράζκα γηα ην 2016 αληηζηνηρνχζε ζηελ Πνξηνγαιία αλαθνξηθά κε ηνπο 

ηνκείο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε πνζνζηφ 26.7% ελψ ην κηθξφηεξν 

κηζζνινγηθφ ράζκα αληηζηνηρνχζε ζηελ Ννξβεγία ζε πνζνζηφ 

ρακειφηεξν απφ 5%.ηελ Γεξκαλία ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο  νη ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ ππεξείραλ ησλ ακνηβψλ ησλ αλδξψλ 

γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη απφ ηνλ αξλεηηθφ κηζζνινγηθφ ράζκα ην 

νπνίν θαη αληηζηνηρνχζε ζε -0.5%. ηνπο ηνκείο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ην κεγαιχηεξν κηζζνινγηθφ ράζκα ππήξμε ζηελ Λεηνλία ζε πνζνζηφ 

18.7% ελψ ζηελ Ιηαιία νη κηζζνί ησλ αλδξψλ ππεξείραλ ησλ κηζζψλ 

ησλ γπλαηθψλ κφλν ζε πνζνζηφ 0.1% .(Γπάθημα  7) 
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Γπάθημα 7 .Σν κε πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα ζηελ κεξηθή θαη ηελ πιήξε  

απαζρφιεζε ην 2016  σο πνζνζηφ επί ηεο % 

 

5.3 Σο μιςθολογικό χϊςμα  ςτον δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα 

 

      ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2016 ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ρακειφηεξν  απφ εθείλν 

πνπ ππάξρεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Μάιηζηα ζηελ 

Κχπξν ε ακνηβή ησλ γπλαηθψλ πνπ δνπιεχνπλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

είλαη πςειφηεξε  απφ ηελ ακνηβή ησλ  αλδξψλ θαζψο ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα αληηζηνηρεί ζε – 6.6% ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη  ακνηβέο ηνπο 

είλαη θαηά 23 % ρακειφηεξεο απφ ησλ αλδξψλ .Δπίζεο ζηελ Ιηαιία ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη κφλν 4.4% ελψ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα 17.9%( Πίνακαρ 3 ) 

 

 

Πίνακαρ 3 .Σν κε πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα ζε δεκφζην θαη ζε ηδησηηθφ 

ηνκέα (%) γηα ην 2016.  

 

 ΓΗΜΟΙΟ 

ΣΟΜΔΑ 

ΙΓΙΩΣΙΚΟ 

ΣΟΜΔΑ 

Βέλγιο  0.1 9.2 

Βοςλγαπία 20.6 12.3 

Σζεσική 

Γημοκπαηία 

20.5 22.8 

Γανία 11.6 15.6 

Γεπμανία 13.0 24.0 
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Ιζπανία 13.0 19.0 

Ιηαλία 4.4 17.9 

Κύππορ -6.6 23.0 

Λεηονία 16.9 14.1 

Λιθοςανία 13.7 17.6 

Οςγγαπία 11.8 15.0 

Ολλανδία 12.7 21.6 

Πολωνία 2.8 16.1 

Ποπηογαλία  13.4 22.6 

Ροςμανία 9.9 6.8 

λοβενία 11.3 7.9 

λοβακία 12.7 20.4 

Φινλανδία 17.7 17.2 

οςηδία 10.2 11.8 

Ηνωμένο 

Βαζίλειο  

24.4 22.2 

Ιζλανδία 12.2 16.4 

Νοπβηγία 8.5 17.8 

Δλβεηία 17.5 17.7 

 

5.4  Σο μιςθολογικό χϊςμα ανϊ ηλικιακό ομϊδα  

 

        χκθσλα κε ηελ Eurostat ην κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη κεγαιχηεξν 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ειηθίεο απφ 

65 εηψλ θαη πάλσ .Μάιηζηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ 65 εηψλ θαη 

πάλσ ζηελ Κχπξν νη κηζζνί ησλ αλδξψλ  είλαη 51.9% κεγαιχηεξνη απφ 

ηνπο κηζζνχο ησλ γπλαηθψλ  ελψ ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ Γαιιία  ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα αληηζηνηρεί επίζεο ζε αξθεηά κεγάια πνζνζηά , 

δειαδή  ζε 48.6% θαη 29.2% . Αληίζεηα γηα ηηο ειηθίεο θάησ ησλ 25 εηψλ 

ηα πνζνζηά κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο είλαη αξθεηά ρακειά. ηελ 

Ννξβεγία αληηζηνηρεί κφλν ζε 1.9% , ζηελ Ιζιαλδία 2.3% ελψ ζηελ 

Μάιηα  2.7% ελψ ζηελ Γαιιία ζε -3,8% . Ωζηφζν γηα κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο ην κηζζνινγηθφ ράζκα δηεπξχλεηαη εμαηηίαο ησλ 

κεγάισλ  δηαζηεκάησλ απνπζίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο . Γηα παξάδεηγκα ζηελ ινβαθία γηα ηηο ειηθίεο θάησ ησλ 25 

εηψλ ην κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη 10.9% ελψ γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 

35-44 αληηζηνηρεί ζε 24.2% .( Πίνακαρ 4) 
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  Πίνακαρ 4. Σν κε πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα γηα θάζε ειηθηαθή 

θαηεγνξία(%) ην 2016 . 

 

 Κάηω 

ηων 25 

εηών  

25-34 35-44 45-54 55-

64 

65 

Δηών 

και 

Άνω  

Βέλγιο -2.7 0.6 5.3 7.1 15.4  

Βοςλγαπία 6.9 13.9 20.0 17.6 6.2 2.0 

Σζεσική 

Γημοκπαηία 

11.4 13.8 27.4 23.8 15.1 20.4 

Γανία 6.5 10.9 16.1 18.2 16.0 11.0 

Ιζπανία  10.3 7.7 10.4 16.7 22.7 48.6 

Γαλλία  -3.8 8.4 12.8 18.9 21.1 29.2 

Ιηαλία 16.0 5.1 5.7 6.4 5.7  

Κύππορ 6.1 -0.6 9.7 23.8 26.3 51.9 

Λεηονία  13.2 16.1 21.0 14.9 13.5 17.1 

Λιθοςανία  14.1 17.3 20.0 11.2 10.3 13.8 

Οςγγαπία 3.7 10.5 19.7 15.8 7.7 22.3 

Μάληα 2.7 9.0 13.1 11.9 7.1 21.1 

Ολλανδία 3.6 1.0 9.5 20.1 21.1 15.9 

Πολωνία 7.6 9.0 12.0 6.9 2.3 -13.7 

Ποπηογαλία  8.0 8.3 14.9 23.5 23.2 43.0 

Ροςμανία -1.1 1.1 6.7 4.8 2.8 17.5 

λοβενία 6.8 7.0 9.7 12.2 6.4 0.0 

λοβακία 10.9 12.6 24.2 21.8 17.0 22.1 

Φινλανδία 4.4 11.4 18.0 19.1 21.3 21.2 

οςηδία 4.5 8.4 14.8 16.4 16.1 14.3 

Ηνωμένο 

Βαζίλειο  

4.5 12.7 22.0 27.7 26.9 26.8 

Ιζλανδία  2.3 8.6 18.4 24.4 21.0 20.1 

Νοπβηγία 1.9 7.8 14.8 18.4 20.8 19.6 

Δλβεηία  3.4 7.1 15.4 22.1 22.9 31.5 
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5.5  Σο μιςθολογικό χϊςμα ανϊ  οικονομικό  δραςτηριότητα  

 

           ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2016 ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη κεγαιχηεξν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ην ράζκα πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκία . Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ρνπκαλία φπνπ 

ππάξρεη ε κεγαιχηεξε απφθιηζε , ην κηζζνινγηθφ ράζκα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκία  αληηζηνηρεί ζε κφλν 7% ελψ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 29.2% . ηελ 

Σζερηθή Γεκνθξαηία νη άλδξεο ακείβνληαη κε 39.8% πςειφηεξνπο 

κηζζνχο ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε 16.2% ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

νηθνλνκία. ηηο θαηαζθεπέο ην  κηζζνινγηθφ ράζκα αληηζηνηρεί ζε πνιχ 

κηθξά πνζνζηά φπσο 1.6% ζηελ Ληζνπαλία θαη 2.5% ζηελ ινβαθία 

ελψ ζε πνιιέο ρψξεο νη γπλαίθεο ακείβνληαη κε πςειφηεξνπο κηζζνχο 

απφ ηνπο άλδξεο φπσο ζηελ Ρνπκαλία θαη ηελ ινβελία θαζψο 

ππάξρνπλ   αξλεηηθά  πνζνζηά κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο , -20.5% θαη -

22.3% αληίζηνηρα. ηηο επαγγεικαηηθέο , επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ην κηζζνινγηθφ ράζκα αληηζηνηρεί κφλν ζε 1.1% ζηελ 

Βνπιγαξία αιιά ζε άιιεο ρψξεο φπσο Ννξβεγία , Μάιηα θαη Γαιιία 

αληηζηνηρεί ζε πνιχ κεγαιχηεξα πνζνζηά δειαδή ζε 20.8%  ,  25,2 % 

θαη 22.4% . ηηο βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κεηαπνίεζε ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα είλαη αξθεηά κεγάιν εθηφο ηεο νπεδίαο ζηελ νπνία 

αληηζηνηρεί πνζνζηφ 4.1% . Τςειφ είλαη επίζεο θαη ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα ζε ηνκείο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο φπνπ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία ζε 32.8%. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ην κηζζνινγηθφ ράζκα πνηθίιεη 

απφ 3.5% ζην Βέιγην ζε 25.5 % ζηελ Απζηξία . ε δξαζηεξηφηεηεο 

πδξνδφηεζεο ,δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εμπγίαλζεο ην κηζζνινγηθφ 

ράζκα ήηαλ κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ελψ 

κάιηζηα ζην Βέιγην , ζηελ Κχπξν ,ζην Λνπμεκβνχξγν , ζηελ Πνισλία  , 

ζηελ Πνξηνγαιία , ζηε Ρνπκαλία , ζηελ ινβελία , ζηελ ινβαθία , ζηελ 

νπεδία , ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην , ζηελ Ιζιαλδία θαη ζηελ Ννξβεγία νη 

ακνηβέο ησλ γπλαηθψλ ππεξείραλ ησλ αλδξψλ. Σέινο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ παξνρή ξεχκαηνο , αηκνχ θαη 

θιηκαηηζκνχ ην κηζζνινγηθφ ράζκα πνίθηιε απφ 0.5% ζηε ινβελία ζε 

21.8% ζην Βέιγην.( Πίνακαρ 5) 
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Πίνακαρ 5.Σν κε πξνζαξκνζκέλν κηζζνινγηθφ ράζκα γηα θάζε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα (%) ην 2016. 

 
 

 

6. Εθνικϋσ τρατηγικϋσ και χϋδια Μεύωςησ των Μιςθολογικών 

Ανιςοτότων 

6.1. Προςπϊθειεσ Επύτευξησ Ιςότητασ των Αμοιβών μεταξύ ανδρών 

και γυναικών ςτα διϊφορα ϋθνη 

 
 Κχξηα επηδίσμε ηνπ Σπίηος Δθνικού Ππογπάμμαηορ πεξί ίζσλ 

Δπθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ( 2010-14) ζηελ 

Λιθοςανία ήηαλ ε επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ γηα ηα δχν 

θχια. 

 ηελ Γημοκπαηία ηηρ Κοπέαρ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο νόμορ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ηελ 

επίηεπμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο νηθνγελεηαθέο  θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο, ν νπνίνο κάιηζηα ζέηεη σο κείδνλ ζέκα 

ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ φπνπ ζα 

πξνβιέπεηαη ε ηζνδχλακε ακνηβή γηα εξγαζία ηζνδχλακεο αμίαο. 

 ηελ Δλβεηία ππάξρεη ομοζπονδιακόρ νόμορ πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάπνηα αλαζέηνπζα αξρή 

αλαιακβάλεη ηελ ζχλαςε ζπκβνιαίνπ κφλν κε θάπνηνλ 

πξνζθέξνληα ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

ακνηβψλ γηα ηα δχν θχια . 

 Σν 2008 ε  Δπηηξνπή Ίζσλ Πιεξσκψλ πνπ εγθαζηδξχζεθε απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδηψλ θαη Ιζφηεηαο ηεο Νοπβηγίαρ εμέδσζε 

έθζεζε κε ηίηιν «Φύλο και Αμοιβέρ : Γεγονόηα, αναλύζειρ και 

μέηπα για ηην πποώθηζη ηηρ Ίζηρ Αμοιβήρ». Μάιηζηα ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2011 εγθξίζεθε απφ ηελ λνξβεγηθή Βνπιή ε Λεπθή 
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Βίβινο ηεο θπβέξλεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ ηζφηεηα ησλ ακνηβψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ.  

  Βάζεη ησλ ςμβάζεων 100 και 111 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο [χκβαζε 100 πεξί ίζεο ακνηβήο ηνπ 1951 θαη χκβαζε 

111 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε ηνπ 1958 ] 

θαη βάζεη ηεο  πνιηηηθήο  ηεο  θπβέξλεζεο ηνπ Πακιζηάν 

αλαθνξηθά κε εξγαζηαθά δεηήκαηα πξνβιέπεηαη ηζφηεηα ζηηο  

ακνηβέο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ γηα εξγαζία ηζνδχλακεο αμίαο .  

 ηελ Ονδούπα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη μησανιζμοί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη νπνίνη είλαη 

ζχκθσλνη κε ηελ αξρή ηεο ύμβαζηρ Απ.100 ηος 1951 πεξί 

εθαξκνγήο ίζεο ακνηβήο  κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα 

εξγαζία ηζνδχλακεο αμίαο. 

 

 

 

6.2. Προςπϊθειεσ  Εκτύμηςησ τησ Αξύασ των Θϋςεων Εργαςύασ με 

Αντικειμενικϊ Κριτόρια ςτα διϊφορα ϋθνη 

 

 Η Ομοζπονδιακή Τπηπεζία γηα ηελ Ιζόηηηα ησλ θύλων ε 

νπνία πξνσζεί ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο δσήο , παξάζρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δλβεηίαρ 

ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ειδικούρ  ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηζφηεηα πεξί ακνηβψλ θαη νη νπνίνη ζα 

ηνπο ππνδεηθλχνπλ ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο .  

 ην Τποςπγείο Κοινωνικών Τποθέζεων ηεο Ολλανδίαρ ηέζεθε 

σο δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο ε γλσζηνπνίεζε ελφο εγσειπιδίος 

φπνπ ζα απνηππψλεηαη ε νπδεηεξφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

δπν θχισλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ. 

 ην Βέλγιο νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ νπδεηεξφηεηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη φηαλ 

αμηνινγνχληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ .  Η  ‘‘Αναλςηική ηαξινόμηζη θέζεων επγαζίαρ: 

Μια βάζη για μια μιζθολογική πολιηική οςδέηεπη ωρ ππορ ηο 

θύλο’’  ζπληζηά έλαλ πξαθηηθφ νδεγφ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Βειγίνπ. 
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7.  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟ 

7.1. Η Μεθοδολογύα- Οι  Μεταβλητϋσ - Σα  Δεδομϋνα  

 Η πεγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ε 

νπνία εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν , δειαδή  ε   Eurostat. Σα 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ  

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ 

δπν θχισλ ζε 29 ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Βέιγην, Βνπιγαξία, Σζερία 

, Γαλία, Γεξκαλία, Δζζνλία , Ιξιαλδία , Ιζπαλία , Γαιιία , Ιηαιία , 

Κχπξν , Λεηνλία , Ληζνπαλία , Λνπμεκβνχξγν , Οπγγαξία , Μάιηα , 

Οιιαλδία , Απζηξία , Πνισλία , Πνξηνγαιία , Ρνπκαλία , ινβελία 

, ινβαθία , Φηλιαλδία , νπεδία ,Ηλσκέλν Βαζίιεην , Ιζιαλδία , 

Ννξβεγία , Διβεηία ) γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2007 έσο ην 

2016. 

 Η ζηαηηζηηθή  κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε  ησλ δεδνκέλσλ  ζην πξφγξακκα stata 

είλαη ε “Panel (Data) Analysis”  θαη κάιηζηα νη δπν ηερληθέο 

αλάιπζεο  είλαη  α) Fixed Effects θαη  β)  Random Effects.   

 ηα πιαίζηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο 

κεηαβιεηέο (ε εμαξηεκέλε  θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) : 

 

 Εξαρτημένη μεταβλητή     → Η Εξαπηημένη Μεηαβληηή είναι η 

ακόλοςθη : 

GENDERGAP1: Πνζνζηφ (%) ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο 

κεηαμχ ησλ δπν θχισλ (ζε κε πξνζαξκνζκέλε κνξθή) ζε 

βηνκεραλία , θαηαζθεπέο θαη ππεξεζίεο  απφ ηελ NACE 

Rev. 2 Activity6 (εθηφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο , ηελ άκπλα 

θαη ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ) 
. 

 

 

 Ανεξάρτητες Μεταβλητές  → Οι Ανεξάπηηηερ Μεηαβληηέρ είναι 

οι ακόλοςθερ : 

1) EMPLMEMPLF: Ο ιφγνο ηνπ πνζνζηνχ (%) 

απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ 

πξνο ην πνζνζηφ (%) απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ 

ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ. 

2) LGDP: Λνγάξηζκνο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο ζε ηηκέο αγνξάο. 
6 

Η  NACE είναι η Σηαηιζηική Ταξινόμηζη ηων Οικονομικών 

δπαζηηπιοηήηων ζηην Εςπωπαϊκή Κοινόηηηα. Σηην ππαγμαηικόηηηα 

αναθέπεηαι ζηιρ οικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος λαμβάνοςν σώπα ζηην 

Εςπωπαϊκή Ένωζη ενώ ηο ακπωνύμιο NACE αποηελεί απόπποια ηηρ 

γαλλικήρ πποέλεςζηρ δηλαδή  Nomenclature statistique des activités 
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économiques dans la Communauté européenne. Η NACE αναθ.2 

(NACE Rev. 2 Activity ) αποηελεί ηην πιο ππόζθαηη αναθεωπημένη 

έκδοζη ηηρ εν λόγω ηαξινόμηζηρ 

 

3) POPMPOPF :  Ο ιφγνο πιεζπζκνχ αλδξψλ πξνο 

γπλαηθψλ ειηθίαο 35 εηψλ. 

4) TEDMTEDF : Ο ιφγνο ηνπ πνζνζηνχ (%) ησλ αλδξψλ 

ειηθίαο 30 -34 εηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνο ην πνζνζηφ (%) ησλ 

γπλαηθψλ ειηθίαο 30 -34 εηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

7.2. Τπόδειγμα 

 

 Δμίζωζε γηα ην  κνληέιν Fixed Effects : 

 

Τi t     =     β1Υi t       +    αi   +   u i t 
Όπος: 

Τi t    : είναι η εξαπηημένη μεηαβληηή όπος i= ονηόηηηα και t= 

σπόνορ 

β1     : είναι ο ζςνηελεζηήρ για ηην ανεξάπηηηη μεηαβληηή 

Xi  t   : είναι μια ανεξάπηηηη μεηαβληηή 

αi (i=1,…,n) είναι μια άγνωζηη ζηαθεπά για κάθε ονηόηηηα 

ui t         : είναι ο διαηαπακηικόρ όπορ 

 

 Δμίζωζε γηα ην  κνληέιν Random Effects : 

  

     Τi t     =     β1Υi t       +    αi   +   u i t  + ε it  
 Όπος: 

Τi t    : είναι η εξαπηημένη μεηαβληηή όπος i= ονηόηηηα και t= 

σπόνορ 

β1     : είναι ο ζςνηελεζηήρ για ηην ανεξάπηηηη μεηαβληηή 

Xi  t   : είναι μια ανεξάπηηηη μεηαβληηή 

αi (i=1,…,n) : είναι μια άγνωζηη ζηαθεπά για κάθε ονηόηηηα 

 u i t  : Between –entity error , ε it     :Within - entity error 
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7.3. Παρουςύαςη Αποτελεςμϊτων 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο stata είλαη 

ηα αθφινπζα: 

GENDERGAP1 = -1019.936 +  205.733*EMPLΜEMPLF  + 86.09198*LGDP - 

279.832*POPMPOPF + 61.72048 *TEDMTEDF+uit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F test that all u_i=0: F(25, 230) = 8.71                     Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .97302688   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    30.755467

     sigma_u    184.72221

                                                                              

       _cons    -1019.936   308.3788    -3.31   0.001    -1627.544   -412.3271

    TEDMTEDF     61.72048   44.77435     1.38   0.169    -26.49985    149.9408

    POPMPOPF     -279.832   124.4408    -2.25   0.025    -525.0217   -34.64241

        LGDP     86.09198   21.64297     3.98   0.000     43.44814    128.7358

  EMPLMEMPLF      205.733    39.9667     5.15   0.000     126.9853    284.4806

                                                                              

  GENDERGAP1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.9817                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(4,230)          =      10.27

     overall = 0.0010                                         max =         10

     between = 0.0004                                         avg =       10.0

     within  = 0.1515                                         min =         10

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: countryid                       Number of groups  =         26

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        260

. xtreg GENDERGAP1 EMPLMEMPLF LGDP POPMPOPF TEDMTEDF ,fe
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GENDERGAP1 = -89.07928 +134.7022*EMPLMEMPLF  

+0.9269553*LGDP – 32.6909 *POPMPOPF + 36.53845 *TEDMTEDF+uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

         rho    .44166982   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    30.755467

     sigma_u    27.354301

                                                                              

       _cons    -89.07928     104.66    -0.85   0.395    -294.2091    116.0506

    TEDMTEDF     36.53845   34.65386     1.05   0.292    -31.38186    104.4588

    POPMPOPF     -32.6909   92.12837    -0.35   0.723    -213.2592    147.8774

        LGDP     .9269553   2.894759     0.32   0.749    -4.746668    6.600579

  EMPLMEMPLF     134.7022   29.31983     4.59   0.000     77.23634     192.168

                                                                              

  GENDERGAP1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =      27.84

     overall = 0.1585                                         max =         10

     between = 0.2349                                         avg =       10.0

     within  = 0.0869                                         min =         10

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: countryid                       Number of groups  =         26

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        260

.  xtreg GENDERGAP1 EMPLMEMPLF LGDP POPMPOPF TEDMTEDF  ,re
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HAUSMAN TEST 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί πνην απφ ηα δπν κνληέια είλαη ην 

θαηάιιειν ( ην κνληέιν fixed effect ή  ην κνληέιν random 

effect)πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Hausman ή ην Hausman 

test κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο stata. Η κεδεληθή (Ho) θαη ε 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε (H1) πνπ εμεηάζηεθαλ  είλαη νη εμήο : 

 

(Ho): To κνληέιν random effect είλαη ην θαηάιιειν  

Vs 

              (H1): To κνληέιν fixed effect είλαη ην θαηάιιειν 

 

 Δλαιιαθηηθά ε κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε                          

δηαηππψλνληαη σο εμήο : 

  (Ho):Σα κνλαδηθά ζθάικαηα (ui) ΓΔΝ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο   

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  

  (H1):Σα κνλαδηθά ζθάικαηα  (ui) ζπζρεηίδνληαη κε ηηο   αλεμάξηεηεο    

κεηαβιεηέο 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ  Hausman 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπληειεζηψλ θάζε κνληέινπ θαζψο  

παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ fixed effect μερσξηζηά 

ζε κηα ζηήιε  , νη ζπληειεζηέο ηνπ random effects ζε κηα  δηπιαλή 

ζηήιε αιιά θαη νη δηαθνξέο ηνπο ζε κηα άιιε.  

Σειηθά εθφζνλ ε πηζαλφηεηα ηεο ηηκήο P(p-value) ηνπ ειέγρνπ chi2 

είλαη 0.0001 - Prob > chi2= 0.0001, δειαδή κηθξφηεξν απφ 0.05 ηα  

                Prob>chi2 =      0.0001

                          =       23.32

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

    TEDMTEDF      61.72048     36.53845        25.18203         28.3523

    POPMPOPF      -279.832     -32.6909       -247.1411        83.65328

        LGDP      86.09198     .9269553        85.16503        21.44851

  EMPLMEMPLF       205.733     134.7022        71.03082        27.16035

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fixed random
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απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά  

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν  πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία  ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην fixed 

effects . 

 

 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ FIXED EFFECT 

 

 Μέζσ ηεο ηερληθήο fixed effects δηεξεπλάηαη  ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο (GENDERGAP1) , 

ηεο εμαξηεκέλεο δειαδή κεηαβιεηήο κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο (EMPLMEMPLF, LGDP, 

POPFPOPM θαη TEDMTEDF). 

 ην κνληέιν fixed effects κέζσ ηεο ηηκήο P (P-value) ειέγρεηαη 

ε ππφζεζε φηη θάζε ζπληειεζηήο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ 0.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε ππφζεζε απηή ζα πξέπεη ε ηηκή  

p πνπ αληηζηνηρεί γηα θάζε ζπληειεζηή λα είλαη ρακειφηεξε απφ 

0.05 (δειαδή γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  α = 5% ή 0.05 ). 

ηελ πεξίπησζε απηή πνπ ηζρχεη φηη ε p –value < 0.05  ηφηε ε 

κεηαβιεηή ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή .Η ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα δηαθξίλεηαη επίζεο απφ ην 95% διάζηημα 

εμπιζηοζύνηρ θαζψο θαη απφ ηιρ ηιμέρ t .Όηαλ ζην 95% 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο εθάζηνηε κεηαβιεηήο ππάξρεη ν 

αξηζκφο 0 ηφηε ε κεηαβιεηή δελ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

. Σέινο νη ηηκέο t ειέγρνπλ ηελ ππφζεζε φηη θάζε ζπληειεζηήο 

είλαη δηαθνξεηηθφο απφ 0 .Πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε 

ππφζεζε απηή ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ζα πξέπεη ε 

ηηκή t λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.96. Όηαλ νη ηηκέο t ησλ 

εθάζηνηε κεηαβιεηψλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ 1.96 ηφηε 

ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Όιεο νη κεηαβιεηέο εθηφο ηεο TEDMTEDF (δειαδή εθηφο απφ 

ηνλ ιφγν ηνπ πνζνζηνχ(%) ησλ αλδξψλ ειηθίαο 30-34 εηψλ πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνο ην 

πνζνζηφ(%) ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 30-34 εηψλ  πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο  θαζψο  νη ηηκέο p είλαη ρακειφηεξεο απφ 0.05 θαη 

επνκέλσο ρξήδνπλ εξκελείαο. Σέινο  αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο t,  

ε ηηκή t ηεο κεηαβιεηήο  TEDMTEDF είλαη ρακειφηεξε απφ 1.96 

θαη επνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ ζεσξείην 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή .  

 Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ  fixed 

effect φηαλ ν ιφγνο ηνπ  πνζνζηνχ (%) απαζρφιεζεο  ησλ 

αλδξψλ ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ πξνο ην  πνζνζηφ (%) 



 
 
 
 

67 
 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ επίζεο  ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ 

(EMPLMEMPF) απμάλεηαη ηφηε ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ 

ησλ δπν θχισλ απμάλεηαη θαη απηφ. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα 

είλαη αλακελφκελν . Σo απμαλφκελν πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

ησλ αλδξψλ ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο   ησλ γπλαηθψλ αληαλαθιά  ηελ αξηζκεηηθή  

ππεξνρή ησλ αλδξψλ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο .Δπνκέλσο ζε 

αλδξνθξαηνχκελα πεξηβάιινληα ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ γπλαηθψλ πεξί  ηζφηεηαο ακνηβψλ ζεσξείην νπηνπία θαη γηα 

ην ιφγν απηφ νη κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο πνπ  ζα  πξνθχςνπλ 

ζα είλαη νμχηαηεο. Μάιηζηα  νη  Cudeville θαη Gurbuzer (2007)  

αλαθέξζεθαλ ζηα ήδε  πνιχ  κηθξά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ηα πνζνζηά ησλ 

αλδξψλ  ( 25.4% έλαληη 72.3 %) ζηελ Σνπξθία .  

 Όηαλ ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (LGDP) απμάλεηαη θαηά 

κηα κνλάδα ηφηε δηεπξχλεηαη θαη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ . Ωο εθ ηνχηνπ ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ . Η 

εξκελεία απηήο ηεο ζρέζεο δελ είλαη εχθνιε . Μηα πηζαλή 

εμήγεζε είλαη φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε νθείιεηαη θπξίσο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαζρνινχληαη θπξίσο άλδξεο θαη απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη νη άλδξεο ακείβνληαη πεξηζζφηεξν απ‟ φηη νη 

γπλαίθεο. 

 Ο ιφγνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλδξψλ πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

γπλαηθψλ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ην κηζζνινγηθφ ράζκα , ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ην κηζζνινγηθφ ράζκα 

κεηψλεηαη .Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη απμάλεηαη ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο ησλ αλδξψλ θπξίσο ζηα αλδξνθξαηνχκελα 

επαγγέικαηα θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κεησζεί ν κηζζφο 

ηνπο εθφζνλ ε δήηεζε εξγαζίαο παξακείλεη ζηαζεξή. 

 Η πηζαλφηεηα ηεο  F ηζνχηαη κε 0.0000 , είλαη δειαδή 

ρακειφηεξε απφ 0.05 θαη επνκέλσο ην κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ (Prob > F =0.000 ) . Με ην  F test πξαγκαηνπνηείηαη 

έιεγρνο εάλ φινη νη ζπληειεζηέο ηνπ  παξφληνο ππνδείγκαηνο 

fixed effects είλαη δηαθνξεηηθνί απφ 0.  
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8 .  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

     Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε δεδνκέλσλ panel ησλ 29 ρσξψλ  ηεο Δπξψπεο είλαη ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα δηεπξχλεηαη φηαλ ν ιφγνο ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ πξνο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα  ν κέζνο 

κηζζφο ησλ αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν κηζζφ ησλ γπλαηθψλ 

φηαλ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ . Γειαδή επεηδή νη άλδξεο πνπ 

απαζρνινχληαη είλαη πεξηζζφηεξνη, ε παξνπζία ηνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαζψο είλαη εθείλνη νη νπνίνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη επνκέλσο 

είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζπάζεηα  

αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο κε άκεζν επαθφινπζν ε εξγαζία 

ηνπο λα απνηηκάηαη θαη κε κεγαιχηεξε αμία . Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη ρακειφηεξα επεηδή 

ελδερνκέλσο απνπζηάδνπλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο γεγνλφο πνπ 

κεηαθξάδεηαη σο ρακειφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία γηα εθείλεο ζπγθξηηηθά 

κε ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία ησλ αλδξψλ .Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κέζνπ 

κηζζνχ ησλ αλδξψλ θαη ηνπ κέζνπ κηζζνχ ησλ γπλαηθψλ ζα κπνξνχζε 

λα εξκελεπηεί θαηά έλα κέξνο σο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη σο δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ. 

      Δπηπξφζζεηα νη απμήζεηο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο  

κεηαθξάδνληαη σο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε .Δπνκέλσο ζε  ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα ήηαλ  εθηθηφ λα απμεζνχλ  νη κηζζνί  ησλ 

γπλαηθψλ ψζηε λα κεησζνχλ ζε θάπνην βαζκφ νη κηζζνινγηθέο 

αληζφηεηεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ . Ωζηφζν ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ην ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη είλαη φηη νη απμήζεηο ζην 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ 

κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ παξά ηνπο 

ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ 29 

εμεηαδφκελσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Οπφηε  νη κηζζνί ησλ γπλαηθψλ 

ελδερνκέλσο  θαη λα απμάλνληαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

αιιά κε πνιχ ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη απμάλνληαη νη κηζζνί ησλ 

αλδξψλ. Θα έπξεπε νη κηζζνί ησλ αλδξψλ λα παξακείλνπλ ζηαζεξνί 

θαη λα απμεζνχλ κφλν νη κηζζνί ησλ γπλαηθψλ ψζηε λα κεησζνχλ νη 

κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο.  

       Σέινο , ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ  ησλ αλδξψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ  ησλ γπλαηθψλ  δελ νδεγεί 

ζηελ  δηεχξπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ . Γειαδή ε αληζφηεηα 
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αλάκεζα ζηνπο κηζζνχο  κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ απμάλεηαη 

φπσο ζα ήηαλ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα επεηδή νη άλδξεο 

ππεξέρνπλ πιεζπζκηαθά  θαη επνκέλσο  ζα ζεσξνχληαλ  επθνιφηεξν 

γηα εθείλνπο  λα επηβιεζνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο , λα παγηψζνπλ ηελ 

ζέζε ηνπο  θαη ηειηθά λα εμαζθαιίζνπλ πςειφηεξα επίπεδα κηζζψλ. 

Αληίζεηα  νη κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο  αλάκεζα ζηα δπν θχια 

κεηψλνληαη  πνπ ζεκαίλεη φηη ε πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ αλδξψλ δελ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο.  
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